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WSTĘP 

 Okres okupacji lat 1939–1945 nieustannie pasjonuje wielu badaczy. 

Przygotowują oni coraz bardziej szczegółowe i złożone opracowania kolejnych 

zagadnień. Temat infiltracji i rozbijania niepodległościowych struktur 

konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) przez wywiad Związku 

Sowieckiego i podporządkowane mu organizacje: Polską Partię Robotniczą (PPR) 

i Gwardię Ludową – Armię Ludową (GL-AL) nie stał się jednak, jak dotąd, 

przedmiotem całościowego opracowania. W Polsce dostępne są bardzo pokaźne 

zbiory dokumentów Delegatury Rządu na Kraj (DRnK), Związku Walki Zbrojnej – 

Armii Krajowej (ZWZ-AK), Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) oraz 

Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Inne organizacje niepodległościowe, nie 

posiadając wyspecjalizowanych struktur wywiadu i kontrwywiadu, zagadnieniem 

niebezpieczeństwa jakie przyniósł system komunistyczny zajmowały się  

w ramach działalności propagandowej, a  przede wszystkim we własnej prasie. 

Do archiwów byłego Związku Sowieckiego polscy badacze mają, jak dotychczas, 

bardzo ograniczony dostęp, a materiały dotyczące działalności sowieckiego 

wywiadu oraz struktur mu podporządkowanych nadal objęte są tajemnicą. Mimo 

to warto i trzeba pokazać prawdziwą skalę penetracji Polskiego Państwa 

Podziemnego  przez wywiad komunistyczny, w oparciu o dostępne od dawna 

materiały archiwalne PPR i GL-AL oraz organizacji niepodległościowych, jak 

również na podstawie konspiracyjnej prasy.  
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GENEZA KOMUNIZMU W POLSCE 

 Decyzja o powołaniu partii komunistycznej w II RP zapadła równolegle  

z tworzeniem się państwa polskiego. 16 grudnia 1918 r. z połączenia 

Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz Polskiej Partii 

Socjalistycznej-Lewica utworzono pod sowieckim nadzorem Komunistyczną 

Partię Robotniczą Polski (KPRP). W jej skład weszły też inne, mniej liczne grupy 

skrajnej lewicy, przede wszystkim działające w środowiskach mniejszości 

narodowych. W II RP już w marcu 1919 r. KPRP została zdelegalizowana, 

ponieważ nie dość, że nie dopełniła wymaganej prawem rejestracji, dodatkowo 

nie uznawała istnienia i niepodległości państwa polskiego. Od tej pory – aż do jej 

rozwiązania przez Komintern  (Międzynarodówkę Komunistyczną) w 1938 r.  

– działała w warunkach konspiracji. W międzyczasie, w 1925 r., jej nazwę 

zmieniono na Komunistyczną Partię Polski (KPP). Nie była to struktura jednolita. 

Istniały bowiem organizacje autonomiczne: Komunistyczna Partia Zachodniej 

Ukrainy (KPZU) na terenach woj. lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego 

i wołyńskiego oraz Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB)  

na terenach północno-wschodniej części II RP. Ponadto na Śląsku  

i w Wielkopolsce oraz na Pomorzu działały struktury autonomiczne 

(Komunistyczna Partia Górnego Śląska – Kommunistische Partei Oberschlesiens  

i komórki Komunistycznej Partii Niemiec – KPD). Tereny te traktowane były 

bowiem jako tymczasowo włączone w skład Polski, a perspektywicznie miały 

„wrócić” do Niemiec. Istniał również Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej 

(KZMP).  

 Partie komunistyczne na terenie Polski liczyły łącznie kilkadziesiąt tysięcy 

członków, KZMP (odpowiednik sowieckiego Komsomołu) ok. 15 tysięcy. W jego 

ramach, na prawach autonomii, istniały struktury Komunistycznego Związku 

Młodzieży Zachodniej Białorusi (KZMZB) i Komunistycznego Związku Młodzieży 

Zachodniej Ukrainy (KZMZU) oraz żydowskiego Komcukunftu. Najmłodszy 

narybek organizowano zaś w ramach Pioniera.  

 W wyborach powszechnych i samorządowych od 1922 r. komuniści 

wystawiali kandydatów z legalnych przybudówek partii, zdobywając w skali kraju 

nawet do miliona głosów. Dysponowali zatem dość szerokim zapleczem 
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kadrowym i organizacyjnym. Jednym z głównych problemów organizacyjnych 

ugrupowań komunistycznych były jednak ostre wewnętrzne waśnie 

narodowościowe. Np. „okręgowiec” (czyli wizytator Okręgu z ramienia Komitetu 

Centralnego KPP) podczas lustracji struktur w pow. łomżyńskim zanotował: 

 Czerwiec 1926 r. Sprawozdanie. Robota wśród Polaków. Praca bardzo słaba.  

W Łomży mają kontakt z 2 polskimi robotnikami. W Ostrołęce są polscy towarzysze, 

lecz nie mamy z nimi kontaktu. W Jedwabnem polscy towarzysze są zupełnie 

odseparowani od żydowskich, istnieją dwa komitety, polski i żydowski, pozostający  

ze sobą kontakcie. Specjalnej roboty między [P]polakami nie prowadzono. 

Robota polska prowadzona oddzielnie od roboty żydowskiej. W Jedwabnie  

[sic! – powinno być: Jedwabnem] istnieją dwa oddzielne komitety: polski i żydowski.  

Luty 1931. Organizacja okręgowa w Łomży liczyła do 100 członków, w tym 3 chłopów, 

6 robotników polskich i jeden inteligent (nauczyciel). 1931. Stan okręgu KPP – 70–80 

członków, wyłącznie Żydzi1. 

 Główną płaszczyzną działania komunistów była propaganda zewnętrzna. 

Równie ważne dla nich było szpiegostwo wojskowe i organizowanie akcji 

sabotażowo-dywersyjnych. Za tego typu działalność odpowiadały Wydziały 

Wojskowe (zwane w partyjnym żargonie „wojskówką”, do których trafiali 

najbardziej zaufani funkcjonariusze po przeszkoleniach moskiewskich) oraz  

w ich ramach powoływane „specjalne grupy likwidacyjne”, które „na rozkaz 

partii” dopuszczały się zabójstw i napadów rabunkowych w celu zdobywania 

funduszy na działalność organizacyjną2. 

 W 1938 r. na polecenie Józefa Stalina KPP została rozwiązana, podobnie jak 

wszystkie afiliowane przy niej organizacje komunistyczne3. Ok. 3,6 tys. członków 

zostało wymordowanych w Związku Sowieckim (w tym prawie całe kierownictwo 

i „funkowie”, czyli funkcjonariusze struktur organizacyjnych). Nieliczni, którzy 

nie chcieli wykonać polecenia partii i udania się do „ojczyzny proletariatu” w celu 

                                                
1  KPP Łomża, AAN, mat. nieuporządkowane (maszynopis). Pisownia zgodna z oryginałem.  
2  Istniał również stały dopływ „gotówki”, dzięki przemytowi przez źle strzeżoną granicę polsko-sowiecką. 

Pomysłowość komunistów nie znała granic. Np. Bela Frenkiel (późniejsza żona płk. UB Józefa Goldberga-Różańskiego) 

przenosiła banknoty... tysiącdolarowe (!) w schowku (w intymnym miejscu). Ensel Stup, teczka osobowa, Archiwum Akt 

Nowych (dalej: AAN, t. os.) k. 170. 
3  Struktury nielegalnych organizacji komunistycznych (i ich najważniejsi działacze) były pod stałą obserwacją 

ogniw kontrwywiadu II RP. Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. 1–6, Warszawa 2013–2019, Ppłk dypl. Ludwik 

Sadowski, Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i przygotowania do wojny, Łódź 2014. 
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dokonania rozliczeń, byli likwidowani w Polsce bądź innych krajach nawet  

w ciągu kilku następnych lat. W momencie wybuchu II wojny światowej 

organizacje komunistyczne w II RP już nie istniały4.  

 W latach 1939–1941 na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką 

powstawały niewielkie środowiska komunistyczne, ale nie prowadziły one szerzej 

zakrojonej działalności. Co więcej, wielu byłych członków KPP nie widziało nic 

zdrożnego w podejmowaniu ściślejszej współpracy z Niemcami, w tym z NSDAP, 

jako z partią wówczas sojuszniczą politycznie i ideologicznie. W piśmiennictwie 

komunistycznym z pierwszych lat Polski Ludowej można spotkać na ten temat 

szczere wypowiedzi. Na przykład Czesław Nowakowski (po wojnie funkcjonariusz 

UB) tak opisywał kontakty swego środowiska z NSDAP w Radomiu: (...) władze 

policyjne okupanta wykorzystały kartotekę zaewidencjonowanych podejrzanych  

o działalność komunistyczną pozostawioną przez granatową policję [sic! – powinno 

być Policję Państwową z okresu II RP] i wysłały na tej podstawie wezwania dla 

wspomnianych, zlecając w określonym dniu do stawienia się w miejscowym Urzędzie 

Pracy (Arbeitsamt). Przebywający na terenie b. członkowie KPP, którymi wówczas 

przewodzili Władysław Banaszczyk i Adolf Klajnert, zbierali się u tego ostatniego na 

narady co w danym wypadku należy im czynić. Klajnert był przeciwnym zgłaszania 

się do Arbeitsamtu, natomiast Banaszczyk był za tym uważając iż okupant nie może 

występować wrogo w stosunku do b. kapepowców, z uwagi na to że był wówczas  

w sojuszu ze Zw. Radzieckim. W związku z powyższym zwolennicy Banaszczyka i on 

sam zgłosili się na wezwanie do wspomnianego Arbeitsamtu – gdzie wygłosił do 

zebranych przemówienie, kierownik miejscowej partji hitlerowskiej NSDAP w której 

zapewniał że Hitler i III-cia Rzesza są przyjaciółmi Zw. Radzieckiego, wobec tego  

i zebranych b. kapepowców, prosił o współpracę w walce z kapitalizmem brytyjskim  

i ofiarowywał w imieniu rządu niemieckiego jego pomoc dla zebranych. Powyższe 

szybko doszło do wiadomości zainteresowanych, ci co się niezgłosili (poważna część) 

                                                
4  Z nowszych badań m.in. Anna G. Kister, Wstyd. Krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. [bmirw],  

Warszawa 2019; Karol Sacewicz, Komunizm i antykomunizm w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016; Piotr Cichoradzki, 

Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939, Łomianki 2016; Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność, 

(pod red. Marcina Bukały i Mariusza Krzysztofińskiego), Warszawa 2015; Komuniści w międzywojennej Warszawie (pod  

red. Elżbiety Kowalczyk), Warszawa 2014; Mariusz Krzysztofiński, Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1955/1945, 

Rzeszów 2010; Józef Ławnik, Komunistyczna Partia Polski w woj. kieleckim 1918–1938, Kielce 1994; Emil Horoch, 

Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918–1938, Lublin 1914, i inne. 
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żałowała że tego niedokonała. To też na powtórne zwołane zebranie do Arbeitsamtu 

lwia część miejscowych b.[yłych] czł.[onków] KPP usłuchała wezwania, przybywając  

do wspomnianego urzędu, gdzie została otoczona przez oddziały SS i wywieziona  

do obozów koncentracyjnych (około 300 osób) – skąd żadna z wywiezionych osób 

niepowróciła.[pisownia oryginalna]5. 

 Stan politycznego osierocenia tych środowisk trwał aż do powołania 

Polskiej Partii Robotniczej (jesienią 1941 r. w Moskwie, ale na terenie 

okupowanej Polski ujawniono ten fakt dopiero 5 stycznia 1942 r.). W ramach 

nowo powołanej partii trwały sekciarskie rozgrywki, w tym na tle 

narodowościowym, jak uprzednio w Komunistycznej Partii Polski. Jeden  

z najbliższych współpracowników Bolesława i Edwarda Mołojców tak to 

wspominał w pracy wydanej w 1979 r. w Tel Avivie: Druga grupa aktywistów, 

którzy zostali zrzuceni ze spadochronem, składa się wyłącznie z Żydów, znanych  

w warszawskich kręgach robotniczych: Szmidta, Meretika i innych. Z Białegostoku do 

Warszawy przybywa Józef Lewartowski. W warszawskim getcie wysłannicy zostają 

przyjęci przez kręgi lewicowe z dużą sympatią. Ma się wrażenie, że Sowieci chcą 

pomóc ruchowi podziemnemu w getcie. (...) 

 W warszawskim getcie przywódcom PPR udało się zorganizować 150 byłych 

komunistów, w 30 komórkach. Na „polskiej ulicy” nikogo nie udało się zorganizować. 

Nikt nie miał zaufania do szyldu PPR ani do organizatorów partii. Cała praca 

organizacyjna, w pierwszej fazie, odbywała się w gettach warszawskim, radomskim, 

kieleckim i lubelskim. (...) 

 W styczniu 1942 roku odbywa się w Warszawie, po aryjskiej stronie, pierwsza 

narada aktywistów, z których większość jest Żydami. Mają zająć się werbunkiem 

polskich robotników do PPR. Z Moskwy bez przerwy przychodzą telegramy, które 

wzywają do jak najszybszego zorganizowania grup partyzanckich. 15 maja 1942 roku 

powstaje Gwardia Ludowa. Komendantem wszystkich, jeszcze nieistniejących, grup 

partyzanckich zostaje mianowany Edward Mołojec, były komisarz Brygad 

Międzynarodowych w Hiszpanii. 

                                                
5 Teczka osobowa Czesława Nowakowskiego, AAN, 4228, k. 7 (rękopis z 20 września 1949 r.). Pisownia zgodna  

z oryginałem. 
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 Organizowanie grup partyzanckich z miejskich członków PPR nie udaje się.  

Na wsi PPR nie ma żadnych wpływów. Na żydowskich aktywistów spada zadanie 

zorganizowania Gwardii Ludowej. Z gett wyprowadza się byłych wojskowych  

do zgrupowań partyzanckich. Wielu Żydów ginie w ogólnych grupach partyzanckich, 

które składają się z nieodpowiedzialnych, a czasem przestępczych elementów. 

Komendant GL przesyła do Moskwy meldunki o „zwycięstwach” odniesionych nad 

Niemcami...6. 

 Dopiero na tym tle można rozpatrywać tworzenie się zalążków wywiadu 

komunistycznego w ramach PPR, która nie dysponowała zapleczem kadrowym  

i fachowcami, szkolonymi jeszcze w okresie międzywojennym w Związku 

Sowieckim. Większość z nich została zlikwidowana w „czystce” z lat 1938–1939. 

 Wywiad sowiecki podczas II wojny światowej (w interesującym nas okresie 

1942–1945) działał dwutorowo. Z jednej strony był to wywiad ściśle wojskowy, 

podporządkowany bezpośrednio Józefowi Stalinowi: Główny Zarząd 

Wywiadowczy (GRU), z drugiej – wywiad polityczny, działający w ramach NKWD- 

-NKGB7. Jak się wydaje, czynnikom sowieckim najbardziej zależało na 

rozwinięciu na większą skalę wywiadu politycznego, penetrującego struktury 

Polskiego Państwa Podziemnego i ustalającego jego najważniejszych działaczy, 

przede wszystkim rozpoznawanych jako zdeklarowani przeciwnicy komunizmu. 

Stąd tak wielkie zainteresowanie tego wywiadu Delegaturą Rządu na Kraj, 

Związkiem Walki Zbrojnej-Armią Krajową, Stronnictwem Narodowym i wreszcie 

Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Na to głównie szły sowieckie fundusze 

operacyjne. Komunistyczni konspiratorzy „dorabiali” też działalnością z zakresu 

pospolitego bandytyzmu. PPR nie mogła liczyć na jakąkolwiek ofiarność 

społeczeństwa. Po 22 czerwca 1941 r. i ujawnieniu realiów okupacji sowieckiej we 

wschodniej części II RP, chętnych do popierania sowieckiej agentury  

(a świadomość jej istoty była od początku powszechna) było bardzo niewielu.  

W dodatku komuniści nie mieli praktycznie żadnego poparcia w relatywnie 

                                                
6  J.J. Korc (W. Jabłoński), Jidyszer widersztand in naci-okupirtn Pojln, Tel Awiw 1979, s. 35–37 (tłumaczenie z jidysz: 

Anna Ciałowicz). 
7  Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2006, s. 24. Ten  

autor – jako jeden z pierwszych – słusznie zwrócił uwagę, że dokumentacja działalności struktur komunistycznych z lat 

1942–1945 w okresie powojennym była masowo fałszowana. J.w., s. 5–8. 
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bogatszych warstwach społeczeństwa. Pomysł z „Darem Narodowym”, czyli 

sprzedażą cegiełek na działalność partyjną, zakończył się katastrofą – nie 

udawało się ich rozprowadzać poza własnymi, rachitycznymi kręgami. 

Pozostawały zatem całkiem intratne, jak się okazało „eksy”, czyli  

napady rabunkowe, z których uczestnicy rozliczali się z partią tylko w niewielkim 

zakresie8. Polskie podziemie niepodległościowe było doskonale zorientowane  

w tym procederze komunistów i opisywało to dokładnie:  

 Eksy są to wymiary sprawiedliwości PPR wobec członka, sympatyka, wroga 

bądź osobnika innej narodowości, który swą działalnością przyczynił się do 

wyrządzenia szkody moralnej bądź materialnej PPR-u lub sprawom i zagadnieniom 

przez PPR reprezentowanym. Każdy „eks” zewnętrznie ma mieć charakter napadu 

rabunkowego celem zwrócenia uwagi pościgu w kierunku przestępstwa kryminalnego 

dokonanego z chęci zysku. 

 „Eksy” mają za zadanie w swym stopniowaniu oceny winy oskarżonego  

i karanego:  

1) upomnienie przez zastraszenie wymiarem kary, 2) wymiar kary materialnej mniej 

lub więcej dotkliwej poprzez rekwizycję mienia w czasie napadu, 3) wymiar kary 

śmierci, który z reguły łączony jest z wymiarem kary materialnej. 

Wyżej scharakteryzowana taktyka „eksów” zasadniczo nie ma charakteru 

dochodowego, bowiem dochód rabunkowego mienia jest zagadnieniem 

drugoplanowym. 

Eksami partyjnymi kieruje na terenie miasta ps. „Gustaw”. 

Głównym zadaniem eksów partyjnych jest ochrona partii, zadań i ułatwienie 

realizacji prowadzonych prac. 

Od eksów partyjnych należy odróżnić eksy dochodowe, robione wybitnie w celu 

zdobycia gotówki, jak również zbrojne likwidacje prowokatorów, agentów niemieckich, 

agentów burżuazyjnych, grup politycznych i stronnictw do zamachów na czynny 

aparat ludzki i urządzenia techniczne okupanta9. 

 Powyższy raport (z 1943 r.) wiernie odzwierciedlał stan faktyczny,  

a dostępne już dziś dokumenty podziemia komunistycznego nie tylko 

                                                
8 Władysław Gomułka, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1994 s. 134–137. 
9 AAN, 202/11-57, k. 8–9. 
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potwierdzają owe zarzuty, ale w bardzo znaczący sposób rozszerzają ich skalę. 

Partia komunistyczna, zachowująca pozory polityczności, żyła przede wszystkim 

z rabunku, w tym m.in. okrutnie prześladowanej przez Niemców mniejszości 

żydowskiej10. Pierwszą strukturą tego typu i jak się okazało – najważniejszą, był 

„wywiad partyjny”, nastawiony na zdobywanie informacji o przeciwnikach 

politycznych i ochronę własnych szeregów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, t. 1 Warszawa 1997, s. 174–211. 
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WYWIAD PARTYJNY PPR (1942–1945) 

CENTRALNY ODDZIAŁ INFORMACJI SPECJALNEJ 

 Polska Partia Robotnicza została powołana w Moskwie we wrześniu 1941 r. 

Kolejnym krokiem miał być zrzut pierwszej Grupy Inicjatywnej do okupowanego 

kraju, jednak w katastrofie lotniczej 27 września 1941 r. zginął kandydat na 

kierownika partii Jan Turlejski, a kilka innych osób odniosło rany. Następny zrzut 

miał miejsce dopiero nocą z 27 na 28 grudnia 1941 r. (w składzie był m. in. 

Marceli Nowotko „Stary”, który objął funkcję I sekretarza KC PPR). Istnienie PPR 

ujawniono 5 stycznia 1942 r., gdy tzw. Grupa Inicjatywna była już w kraju.  

Z opóźnieniem organizowano pion zbrojny – Gwardię Ludową (GL) o charakterze 

paramilitarno-rewolucyjnym. Jednak z  powodu dotkliwego braku kadr zawiązek 

sztabu organizacji paramilitarnej zaczął być formowany dopiero rok później,  

z początkiem 1943 r.  

 W strukturach politycznych PPR zalążki wywiadu i kontrwywiadu również 

zaczęły powstawać z ogromnym opóźnieniem – od września 1942 r. Brak 

funkcjonariuszy o minimalnym choćby doświadczeniu w tym zakresie 

powodował, że całość chimerycznego sztabu sprawiała wrażenie, że „wszyscy 

robili wszystko”. Jego poprzednikiem były zapewne struktury wywiadu 

sowieckiego, funkcjonującego na ziemiach polskich jeszcze w II Rzeczypospolitej. 

Ich bazą byli najbardziej zaufani członkowie KPP, KPZU, KPZB, Międzynarodowej 

Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) i wszystkich innych 

komunistycznych oraz krypto-komunistycznych organizacji Kominternu, 

działających na terytorium II RP. Istotą tych struktur była sowiecka geneza jej 

służb, co ujawnił we wspomnieniach Władysław Gomułka. Przyznał,  

że w wyniku całkowitej izolacji PPR w polskim społeczeństwie Moskwa 

postanowiła skierować działalność swych wasali w okupowanej Polsce do roboty 

wywiadowczej na rzecz Związku Radzieckiego, stworzenia z tej kadry częściowo już 

poprzednio zwerbowanej przez wywiad radziecki, sieci komórek wywiadowczych  

w partii, operujących przy pomocy organizacji partyjnych i gwardzistowskich11. 

Gomułka określił tę strukturę jako tajną organizację wywiadowczą, 

zakonspirowaną nawet przed funkcjonariuszami PPR i GL-AL niższego 

                                                
11 Władysław Gomułka, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1994, s. 241. 
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szczebla12.  Jej istnienie potwierdzają depesze Kominternu do Marcelego 

Nowotki. W konspiracyjnej strukturze PPR i GL-AL instancje wywiadowcze miały 

z założenia funkcjonować dwutorowo. Z jednej strony miał to być wywiad 

polityczny, ściśle partyjny (PPR), równolegle zaś usiłowano zmontować wywiad  

o charakterze wojskowym. Faktycznie trudno było rozróżnić istnienie dwóch 

struktur, skoro działała jedna, spełniająca nominalnie obie funkcje. Po 

niewyjaśnionym do dziś zabójstwie I sekretarza PPR Marcelego Nowotki 

„Starego”, a w konsekwencji likwidacji obu braci Mołojców (i co najmniej 

kilkunastu innych członków PPR), pion wywiadu politycznego (partyjnego) 

musiał być organizowany od podstaw. Jego działalność przez następne miesiące 

sprowadzała się prawie wyłącznie do ustalenia zabójców Nowotki i motywów, 

jakie nimi kierowały. Teodor Duracz, który kierował tym zadaniem, został jednak 

aresztowany w marcu 1943 r. przez Niemców i rachityczny Oddział Informacji 

ponownie się rozpadł. Odtwarzał go w pionie politycznym Ignacy Loga „Ignaś”, 

„Sowiński”13. 

 Loga przed wojną nie służył w wojsku i nie miał stopnia wojskowego, ale 

był po szkoleniu w Związku Sowieckim w okresie II RP. Do Sztabu GL został 

skierowany w stopniu majora (!) przez służby sowieckie. Wspomniał o tym 

Aleksander Kowalski14: Gdy ja zostałem sekretarzem K[omitetu] Wojewódzkiego 

[PPR w Warszawie] w czerwcu 1943 r. kontaktując się z WIESŁAWEM 

[Władysławem Gomułką] na temat wywiadu nie prowadziłem z nim żadnych 

rozmów. W sierpniu 1943 r. LOGA-SOWIŃSKI został dokooptowany do Dow.[ództwa] 

Głównego GL w randze majora. Winszując mu tego stanowiska usłyszałem od LOGI 

uwagę, że chyba nie wszyscy są z tego zadowoleni. Na moje pytanie, kto jest z tego 

                                                
12  Gomułka nie usprawiedliwia jednakże ich działalności brakiem świadomości, dla kogo pracowali. Pisząc 

bowiem o kierownictwie tego wywiadu, stwierdza wprost: mogli się oni tylko domyślać, że idea powołania radzieckiego 

wywiadu przy KC PPR nie zrodziła się w głowie Nowotki, lecz została mu dyrektywnie zalecona przez Moskwę. Nie zmieniało  

to jednak postaci rzeczy. W ich rozumowaniu Moskwa była jakby naturalnym kierownikiem i inspiratorem działalności PPR.  

(j.w., s. 242). Trudno przypuszczać, aby inni członkowie PPR i GL-AL nie zdawali sobie sprawy, dla kogo i pod czyim 

nadzorem w rzeczywistości pracują. 
13  Ignacy Loga (1914–1992), po wojnie Ignacy Loga-Sowiński. Wykształcenie podstawowe, funkcjonariusz KPP,  

za działalność komunistyczną więziony w latach 1938–1939. W 1943 r. objął nominalną funkcję szefa Wydziału Uzbrojenia  

i Broni w sztabie GL, ale faktycznie jego rola była inna: ze strony ZSSR miał specjalne zadania na naszym terenie (AAN, 

509/51, k. 175). Po wojnie był m.in. członkiem Biura Politycznego, wiceprzewodniczącym Rady Państwa PRL, 

ambasadorem PRL w Turcji.  
14  Aleksander Kowalski „Olek” – m.in. sekretarz Komitetu Warszawskiego PPR; Stanisław Rutkowski w swych 

zeznaniach złożonych do sprawy W. Gomułki podał m.in.: Z opowiadań „Olka” wiedziałem, iż pracował po linii wywiadu 

wojskowego. (AAN, 509/5lk. 340). S. Rutkowski również był zwerbowany przez NKWD (AAN, 509/51, k. 342). 
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niezadowolony, LOGA-SOWIŃSKI odpowiedział, że „FRANEK” [Franciszek Jóźwiak] 

może będzie niezadowolony, że dali mu człowieka, który ze strony ZSRR ma specjalne 

zadania na naszym terenie15. 

 Na skutek dysponowania własną agenturą w centralnych ogniwach 

Polskiego Państwa Podziemnego wywiad PPR miał szczególne osiągnięcia, 

zdobywał bowiem najbardziej istotne informacje praktycznie „z pierwszej ręki”. 

Było to niewątpliwie zasługą Ignacego Logi, który werbował do współpracy z PPR 

głównie kobiety, mające m.in. służbowe kontakty z wyższymi oficerami KG AK.  

Głównym jego celem była z pewnością penetracja struktur i kadr kierowniczych 

polskich organizacji niepodległościowych. W jakimś zakresie interesował się 

także własnymi szeregami partyjnymi, spełniając pewne funkcje 

kontrwywiadowcze. Ponadto, co pośrednio wynika z zachowanych dokumentów, 

w sferze jego zainteresowania leżały sprawy stosunków handlowych PPR  

z Żydami i płynące stąd pokaźne fundusze16. 

 Wywiad partyjny PPR docierał swymi mackami do najwyższych szczebli 

konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego, m.in. do sztabu gen. Albina 

Skroczyńskiego „Łaszcza” (komendanta Obszaru Warszawskiego AK) i szefa 

Biura Informacji i Propagandy KG AK, płk. Jana Rzepeckiego „Prezesa”. Nie 

znamy rozmiaru szkód, jakich tam dopuściły się wtyczki komunistyczne. Mogą 

być one o wiele większe, niż się na ogół przypuszcza. W materiałach śledczych  

W. Gomułki są bowiem zawarte niewyjaśnione wątki, dotyczące aresztowania 

przez  Gestapo w  grudniu 1943 r. ppłk. Mariana Drobika „Dzięcioła”17 – szefa 

oddziału II KG AK. Wynika to wprost z notatki (w postaci pytań do śledztwa, bez 

daty) dla Anatola Fejgina, sporządzonej przez jednego z jego przełożonych: 

Podgórska – co wie o sprawie „Dzięcioła”? jakie konkretnie informacje o działalności 

                                                
15  „Protokół przesłuchania świadka” (Aleksandra Kowalskiego) z 6 kwietnia 1951 r., AAN, 509/51, k. 175 

(maszynopis). 
16  Do dziś nie została wyjaśniona rola funkcjonariuszy PPR w akcji „Hotelu Polskiego” – zwabiania bogatych, 

ukrywających się w Warszawie i okolicy Żydów, którym za olbrzymie pieniądze oferowano pomoc przy przerzucaniu ich 

na teren Państwa Francuskiego („Francji Vichy”) – do listopada 1942 r. nieokupowanej przez Niemców Francji, a następnie  

zachowującej pozory niepodległości. Brał w tym udział m.in. Bogusław Hrynkiewicz „Aleksander”, „Lux”, członek KPP,  

powiązany z wywiadem sowieckim (jako „Inspektor z Białegostoku”), oddelegowany m.in. do organizacji „Miecz i Pług”  

i równocześnie – porozumieniu z wywiadem PPR i NKWD współpracujący z Gestapo. Po wojnie Hrynkiewicz został 

aresztowany i skazany na 10 lat więzienia, następnie zrehabilitowany i awansowany do stopnia płk. „ludowego” WP.  

„Notatka według informacji radzieckich organów”, Sekretariat Bolesława Bieruta, ANN, 2794, s. 1. 
17  Marian Drobik „Dzięcioł” (1898–1944), mjr dypl. WP, ppłk AK. Od wiosny 1942 r. do aresztowania przez Gestapo 

9/10 grudnia 1943 r. szef Oddziału II KG AK.  
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AK dawała Lodze? (...) Gomułka uchyla się od omawiania drażliwych tematów  

(jak sprawa Informacji AL, sprawa „Dzięcioła” itp. (...) Podgórska-Ignac (głębiej 

sprawa „Dzięcioła)18.  

 Wanda Podgórska była „wtyczką” Ignacego Logi („Sowińskiego”)  

w strukturach AK19. Jej działalność była o tyle ułatwiona, że już od 1939 r. miała 

kontakty z SZP-ZWZ i organizowała łączność na terenie Lublina. W tym samym 

czasie działał tam ppłk Marian Drobik, jako szef sztabu Komendy Okręgu Lublin 

SZP-ZWZ, który następnie objął funkcję szefa Oddziału II KG AK. Podgórska 

mogła się z nim zetknąć już w Lublinie. Później, w 1943 r., została łączniczką 

szefa I Oddziału Komendy Obszaru Warszawskiego AK. Podobnie Dąbrowska 

(imię nieznane), która działając w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, 

wykonywała równolegle zadania nakładane na nią przez Logę. 

 Trwała była natomiast istniejąca cały czas współpraca z siatkami 

wywiadowczymi NKWD i Armii Czerwonej, kierowanymi m.in. przez Czesława 

Skonieckiego „Księdza” i Józefa Małeckiego „Sęka”. Przy KC PPR istniał bowiem 

tajemniczy „Wydział Specjalny”, którym kierował Czesław Skoniecki „Ksiądz”20, 

członek Grupy Inicjatywnej PPR, podlegający służbom wywiadu Kominternu. 

Jego istnienie nie było jednakże ujawnione po wojnie21. Szefem ekspozytury 

NKWD przy GL-AL był natomiast Józef Małecki22. Podlegał on bezpośrednio 

                                                
18 „Dla t.[owarzysza] Fejgina (sprawy do wyjaśnienia w związku z listem G.[omułki]”, AAN, 509/51, k. 28–27  

(maszynopis, bez daty). W 1945 r. Wanda Podgórska została, z polecenia Ignacego Logi-Sowińskiego, sekretarką 

Władysława Gomułki.  
19  Wynika to z zeznań Stanisławy Sowińskiej „Barbary”, złożonych do sprawy W. Gomułki w 1950 r. Sowińska 

stwierdziła bowiem: [Marian Spychalski] po wyzwoleniu mówił mnie o „IGNASIU” — LODZE-SOWIŃSKIM, że LOGA miał 

dwie kobiety – wtyczki w AK – to była Dąbrowska i to była sekretarka „WIESŁAWA”, a on mnie skłamał, że nic o tym nie wie. 

Pyt.[anie] Jak się nazywa? Odp.[owiedź] PODGÓRSKA. 

Pyt. PODGÓRSKA? Odp. Tak! A on mówił i wiedział, że „IGNAŚ” miał dwie kobiety – dwie kobiety – w AK – DĄBROWSKĄ  

i PODGÓRSKĄ (...) PODGÓRSKA się kontaktowała ze RZEPECKIM (...). (AAN, 509/51, k. 323). 
20  Czesław Skoniecki „Ksiądz” (1905–1964), funkcjonariusz KPP, więziony w II RP za działalność komunistyczną. 

Podczas okupacji sowieckiej 1939–1941 był pracownikiem sowieckiej administracji. Członek pierwszej Grupy Inicjatywnej 

PPR, zrzucony nocą 26/26 grudnia 1941 r. Prowadził jednak działalność niezależną od struktur PPR, dysponował m.in. 

własną siecią łączności i radiostacją. Stał na czele jednej z Ekspozytur Wywiadowczych Komitetu Wykonawczego 

Międzynarodówki Komunistycznej (zwanej „Grupą Skonieckiego”). Liczyła ona co najmniej 11 osób wyszkolonych 

wcześniej w Związku Sowieckim. Specjalizowała się w penetracji i rozpracowywaniu polskiego podziemia 

niepodległościowego. W Polsce Ludowej m.in. redaktor komunistycznych gazet i szef Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacji i Widowisk (cenzury). Teczka osobowa Czesława Skonieckiego AAN, t. os. 5286. 
21  Nawet w niepublikowanych materiałach usuwano ślady jego istnienia. Np. Czesław Skoniecki w życiorysie 

złożonym w Archiwum Zakładu Historii Partii w 1964 r. zawarł informacje o „Wydziale Specjalnym”, jednakże odnośny 

fragment został usunięty, przez wydarcie części kartki (t. os. Czesława Skonieckiego, AAN, 2794, k. 17). W ten sposób  

w jego życiorysie powstała luka, dotycząca lat 1941–1945. Pozostał natomiast zapis w przebiegu służby: 1941–1944 

funkcjonariusz PPR kier. Wydz.[iału] Spec.[jalnego] Warszawa; 1944–1945 w ZSRR funkcja specjalna Moskwa (j.w., k. 6). 
22  Osoby oficjalnie występujące w innym charakterze w kierownictwie PPR i GL-AL, również wykonywały zadania 

wywiadowcze na rzecz sowieckich służb specjalnych. Np. członek KC Aleksander Kowalski „Olek” pracował po linii 
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komisarzowi bezpieczeństwa ZSSR, gen. Gieorgijowi S. Żukowowi. 

Zainteresowanie sowieckich służb specjalnych, działających formalnie w ramach 

PPR i GL-AL, dotyczyło przede wszystkim sytuacji w polskim podziemiu 

niepodległościowym. Działalność antyniemiecka w tym zakresie była 

marginalna23 – tymi zagadnieniami zajmował się bowiem profesjonalny sowiecki 

wywiad wojskowy. W 1943 r. kierownikiem delegatury NKWD na Polskę został 

Franciszek Karawacki „Felek”24. Posiadał własną siatkę wywiadowczą NKWD, 

podporządkowana została mu również sieć agenturalna, pozostająca wcześniej  

w dyspozycji Czesława Skonieckiego „Księdza”25.  

 Podziemie komunistyczne oskarżało polskich niepodległościowców  

o „zbrodniczą” działalność przeciwko nim, polegającą na sporządzaniu list 

działaczy PPR oraz GL-AL i wydawanie ich do Gestapo. Oskarżenia były 

formułowane wielokrotnie, m.in. w szeroko i publicznie kolportowanym „LIŚCIE 

OTWARTYM DO DELEGATURY KRAJOWEJ RZĄDU GEN. SIKORSKIEGO”  

z 15 stycznia 1943 r.: Nie jest dla nas tajemnicą, kto i gdzie preparuje listy  

z nazwiskami członków naszej partii, by ich wydać w ręce Gestapo, że sporządza  

się listy aktywnych i bojowych elementów w szeregach mas pracujących, by rozprawić 

się z nimi26. Te zarzuty podtrzymywali komuniści podczas rozmów prowadzonych 

na początku 1944 r. z przedstawicielami Delegatury Rządu i Komendy Głównej 

AK. W wydanym z tej okazji Oświadczeniu KC PPR (jego autorem był Władysław 

                                                                                                                                                        
wywiadu wojskowego (AAN, 509/51, k. 340); Ignacy Loga (vel Sowiński) wszedł do SG GL w stopniu majora obejmując 

nominalnie funkcję szefa Wydziału Zaopatrzenia i Broni, a faktycznie ze strony ZSRR miał specjalne zadania na naszym 

terenie (AAN, 509/51, k. 175), itd. 
23 O uwadze, jaką przywiązywano w Sztabie Głównym GL do działalności wywiadowczej przeciw Niemcom, 

okupującym wówczas całe terytorium II RP, świadczyć może obsada kadrowa „referatu informacji niemieckiej”, wg stanu 

za grudzień 1943 r. Stanowiły ją... tylko dwie osoby: „sierż. Feliks” (NN) i „Ignacy” (NN). Do „dorobku” tego referatu zaliczono 

np. takie informacje: Zdobyto cenny kontakt umożliwiający orientacyjne badanie wzrostu bądź malenia sił wojskowych  

w Warszawie (piekarnia wojskowa). AAN, 191/XII-3, k. 188 i 189.  
24 Franciszek Karawacki „Felek” (1907 – ?). Członek (od 1926 r.), następnie funkcjonariusz Komunistycznej Partii  

Zachodniej Białorusi (KPZB), wieloletni więzień w II RP (dziewięć lat spędził we Wronkach). Kierownik Grupy 

Kontaktowej Komisji Likwidacyjnej Kominternu dla KPZB. Wraz z innymi wywiadowcami sowieckimi (Czesławem 

Skonieckim, Stanisławem Szczotem i sowieckim radiotelegrafistą „Jurijem” NN) został aresztowany przez Gestapo  

19 czerwca 1944 r. On, Skoniecki i Szczot zostali jednak wkrótce zwolnieni. 

Po zakończeniu wojny ściągnięty do Związku Sowieckiego i skazany na 10 lat łagrów (była to częsta praktyka wobec 

własnych agentów, którzy przez lata okupacji pozostawali poza ścisłą kontrolą, ponadto było podejrzenie o równoległą 

pracę dla Gestapo). W 1956 r. zrehabilitowany i przyjęty do KPZR, zamieszkał z rodziną w Wilnie, działając w strukturach 

władzy sowieckiej. W 1957 r. został przekazany do Polski Ludowej. AAN, t. os. 7387, k. 338. 
25 Sprawa [Stanisława] Szczota, Uzupełnienie w sprawie rehabilitacji (z 8 września 1956 r.). AAN, Prokuratura  

Generalna 17/327, k. 168. 
26 AAN, 190/1-1, k. 61 (druk). 
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Gomułka), opublikowanym w „Trybunie Wolności” z 20 lutego 1944 r. 

przedstawiono to następująco: PPR wręczyła Delegaturze odpis jednego z przejętych 

dokumentów, zawierający nazwiska osób, które – według zdania informatora – miały 

należeć do PPR i pełnić z jej ramienia określone funkcje. Prawdziwość źródła 

dokumentu miała być przez Delegaturę zbadana, a tymczasem niektórzy umieszczeni 

na powyższej liście zostali zamordowani przez gestapo, niektórzy aresztowani, inni 

zaś zdołali ujść losowi pierwszych przez przejście na nielegalny tryb życia. 

Oświadczenia potępiającego walki bratobójcze i denuncjacje wobec gestapo naród 

polski nie doczekał się od Delegatury po dzień dzisiejszy27. 

 Oskarżenia te były bardzo długo podtrzymywane, praktycznie do końca  

istnienia Polski Ludowej, choć nigdy nie natrafiono na jakiekolwiek dokumenty, 

potwierdzające taką praktykę. Po latach zdezawuował je sam Gomułka, 

wyjaśniając rzecz następująco: Oświadczenie to zostało złożone po upływie roku od 

wręczenia przeze mnie przedstawicielom Delegatury omawianego wykazu kilku, 

chyba sześciu nazwisk, wśród których znajdowały się też osoby pochodzenia 

żydowskiego, meldowane na „lipnych” dokumentach. Nie wszyscy jednak przynależeli 

do PPR. Na przestrzeni roku czasu któraś z tych osób została aresztowana, względnie 

rozstrzelana. Nie oznacza to jednak, a nawet wykluczam taką możliwość, że listę tych 

osób delegatura przekazała do gestapo28. 

 Działacze konspiracyjnej PPR i GL-AL, a także historycy komunistyczni,  

całkowicie pomijali natomiast zarzuty drugiej strony, formułowane przez 

przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, że to komuniści wydawali 

polskich niepodległościowców do Gestapo. Wszelkie takie informacje traktowano 

jako niegodziwą insynuację, wynikającą z jakoby bezwzględnych metod walki  

z podziemiem komunistycznym. Z dostępnych już po 1989 r. dokumentów wynika 

jednoznacznie, że był to zarzut całkowicie uzasadniony, a zakres 

rozpracowywania niepodległościowców był znacznie większy niż współcześnie 

przypuszczano. Metodę walki z podziemiem niepodległościowym, polegającą na 

zbieraniu o nim i jego działaczach danych wywiadowczych i przekazywaniu ich 

do Gestapo, stosowali komuniści od początku swej działalności. Decyzja o tym 

                                                
27 Władysław Gomułka, Pamiętniki. t. 2, Warszawa: 1994, s. 267. 
28 J.w., s. 269. 
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zapadła na najwyższym szczeblu – Sztabu GL i Sekretariatu KC PPR. Była to jedna  

z największych tajemnic konspiracji komunistycznej. W wyniku walk 

frakcyjnych, już po wojnie, sprawa ta powracała nawet na posiedzeniach Biura 

Politycznego KC PPR. Pretekstem zaś była „omyłka”, polegająca  

na zadenuncjowaniu do Gestapo własnej drukarni PPR w Warszawie,  

w przekonaniu, że była to drukarnia AK29. 

 Wywiad PPR i GL-AL przenikał do różnych struktur Polskiego Państwa 

Podziemnego, zdobywając w nich informacje, zagrażające jego bezpieczeństwu. 

W ten sposób dekonspirowani byli wyżsi oficerowie KG AK, z dowódcami AK 

włącznie. Sporządzano ich charakterystyki, zbierano o nich informacje 

personalne, rysopisy, miejsca kwater. Nie mając dostępu do pełnej dokumentacji 

(a taka zapewne może znajdować się w Moskwie), trudno dziś przesądzić, jaki 

użytek robiono z tych danych. Kierownictwa organizacji niepodległościowych nie 

miały jednakże wątpliwości, że są one wykorzystywane do denuncjacji wobec 

Gestapo. Najbardziej dramatyczna „akcja” komunistów wobec Polski Podziemnej 

miała miejsce w lutym 1944 r. Została ona przeprowadzona wspólnymi siłami AL, 

NKWD i Gestapo na archiwum Delegatury Rządu w Warszawie przy  

ul. Poznańskiej.  

 Sekretarz PPR był każdorazowo głównym zwierzchnikiem wywiadu 

partyjnego w ramach tej organizacji. Przyznał to Władysław Gomułka: Po objęciu 

stanowiska sekretarza K.C., podlegała mi komórka wywiadu partyjnego, kierowana 

przez LOGĘ-SOWIŃSKIEGO30. 

 Struktury kontrwywiadowcze podziemia niepodległościowego były dość 

dobrze zorientowane w agenturalnej działalności komunistów. Mimo to do końca 

nie podjęły zdecydowanych, jednoznacznych działań w celu ochrony Polskiego 

Państwa Podziemnego, choć niektóre raporty kontrwywiadu kategorycznie je 

nakazywały, jak np. całościowe opracowanie, z podaniem konkretnych 

przykładów, z marca 1944 r.31 Takie przedsięwzięcia nie zostały jednakże podjęte 

na szerszą skalę. Skutki tego były tragiczne – sowieckie organa bezpieczeństwa, 

                                                
29 AAN, 509/51, k. 28. 
30 „Protokół przesłuchania” [W. Gomułki] z 23 lutego 1952 r., AAN, 509/148 k. 14 (maszynopis).  
31 AAN, 203/III-137, k. 32a (maszynopis). 
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po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie w 1944 r., miały znacznie 

ułatwione zadanie w szybkim rozbiciu i unicestwieniu Polskiego Państwa 

Podziemnego, które przez kilka lat dobrze chroniło swe zasoby przed penetracją 

służb niemieckich. 
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WYDZIAŁ II DOWÓDZTWA GŁÓWNEGO GL-AL 

 Wydział II (Informacyjny), mający pełnić funkcję wywiadu i kontrwywiadu 

Dowództwa Głównego GL, zaczęto organizować dopiero jesienią 1942 r. 

Przyczyną był przede wszystkim chroniczny brak jakichkolwiek fachowych  

kadr o choćby elementarnej wiedzy, głównie o polskim podziemiu 

niepodległościowym. Działalność  antyniemiecka, wbrew oficjalnej propagandzie, 

nie leżała w zakresie zainteresowań tego Wydziału do końca jego istnienia. Jego 

pierwszym szefem został „kpt GL” Henryk Buczyński „Stefan”. Na skutek braku 

jakichkolwiek efektów pracy, wkrótce zastąpił go w tej roli (na bardzo krótko) 

Franciszek Jóźwiak „Witold”32. Bardziej profesjonalne podwaliny pod stworzenie 

komunistycznego wywiadu i kontrwywiadu miał stworzyć Zygmunt Mołojec 

„Anton”33. Miał do pomocy tylko jedną osobę: Nechę Zalcman  

vel Stanisławę Sowińską „Barbarę”, „Natkę”34. Z braku znaczących rezultatów  

na stanowisko sekretarza (a faktycznie kierownika) wywiadu politycznego 

wyznaczono przedwojennego współpracownika siatki wywiadowczej NKWD  

w Warszawie adwokata Teodora Duracza „Profesora”35. Sam Mołojec kierował 

Wydziałem II nominalnie do śmierci 14 lutego 1943 r. (został zlikwidowany  

na skutek porachunków wewnętrznych), ale prawdopodobnie od wszelkiej pracy 

został odsunięty już wcześniej. Na stanowisku zastąpił go Marian Spychalski 

                                                
32 Franciszek Jóźwiak „Witold” (1895–1966), wykształcenie podstawowe, kapral WP. Funkcjonariusz nielegalnej 

Komunistycznej Partii Polski (KPP), wieloletni więzień II RP. W latach 1928–1929 przebywał nielegalnie na szkoleniu  

w Związku Sowieckim w tzw. Szkole Leninowskiej, która była kuźnią kadr bolszewickich rewolucjonistów. Szef Wydziału 

Wojskowego Komitetu Centralnego KPP. Zarejestrowany w sowieckich organach bezpieczeństwa. Informacja Komisariatu 

Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego ZSSR z 8/9 maja 1944 r. Zob: Polska – ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty 

WKP(b) 1944–1949, Warszawa 1995, s. 58. W latach 1939–1941 przebywał na terenie okupacji sowieckiej, przyjmując 

obywatelstwo i wstępując do partii komunistycznej. Szef sztabu GL-AL i zastępca naczelnego dowódcy AL  

w stopniu... pułkownika. W Polsce Ludowej awansowany do stopnia generała dywizji, był m. in. komendantem głównym 

Milicji Obywatelskiej, wiceministrem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, prezesem Najwyższej Izby Kontroli, 

wicepremierem, członkiem Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).  
33 Uczestnik wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939), młodszy brat pierwszego „Dowódcy Głównego GL” Bolesława 

Mołojca „Długiego” – majora Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii. Zamordowany w wyniku wewnętrznych 

porachunków w PPR 14 lutego 1943 r. Łącznie zginęło wówczas co najmniej kilkanaście osób. 
34 Necha Zalcman vel Stanisława Sowińska (1912–2004). W II RP była funkcjonariuszem KPP, w latach 1938–1939 

więziona za działalność komunistyczną. Podczas okupacji była m.in. kierowniczką Sekretariatu Oddziału Informacji  

GL-AL, po wojnie m.in. podpułkownikiem Głównego Zarządu Informacji „ludowego” WP. 
35 Teodor Duracz (1883–1943). Prawnik, adwokat. Podczas Rewolucji Sowieckiej w latach 1917–1918 funkcjonariusz 

władz sowieckich na terenie Rosji. Po powrocie do Polski funkcjonariusz KPP, obrońca w procesach aktywistów 

komunistycznych. Był radcą prawnym sowieckiego przedstawicielstwa handlowego w Warszawie i niejawnym 

współpracownikiem sowieckiego wywiadu. Od 1942 r. był funkcjonariuszem PPR, członkiem KC i szefem (sekretarzem) 

Wydziału Informacji. Aresztowany przez Gestapo 11 marca 1943 r., zmarł na Pawiaku. 
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„Marek”36. Był rodzonym bratem mjr. sł. st. WP Józefa Spychalskiego, który pod 

okupacją sowiecką (1939–1941) był komendantem II Obszaru ZWZ (Okręgi: 

Białystok, Nowogródek i Polesie). Po aresztowaniu przez NKWD został skazany  

na karę śmierci, ale wyroku nie wykonano. Został zwolniony i przez Polskie Siły 

Zbrojne na Wschodzie, dowodzone przez gen. Władysława Andersa trafił  

do Londynu. Już w marcu 1942 r. został zrzucony (jako cichociemny)  

do okupowanego kraju, będąc osobistym kurierem Naczelnego Wodza. W stopniu 

pułkownika WP miał objąć funkcję zastępcy dowódcy AK. Otrzymał w związku  

z tym kategoryczny zakaz kontaktowania się z rodziną, w tym przede wszystkim  

z rodzonym bratem Marianem, o którym kontrwywiad KG AK od dawna wiedział, 

że jest agentem sowieckim. Było to elementarnym wymogiem bezpieczeństwa 

organizacji. Zakaz ten jednak złamał37 i w związku z tym nie objął przewidzianej 

funkcji. Skierowano go natomiast na niższe stanowisko – komendanta Okręgu 

Kraków AK. 

 Nie wiemy, jaki dokładnie charakter miały jego kontakty z bratem 

Marianem, czy były to wyłącznie zależności rodzinne. Faktem jest jednak,  

że Eleonora – żona płk. Józefa Spychalskiego była funkcjonariuszką sowieckiego 

wywiadu co najmniej od października 1939 r. W konspiracji funkcjonowała  

w podwójnej roli. Już w styczniu 1940 r. była zaprzysiężona przez męża w ZWZ  

i z racji powiązań rodzinnych miała stały kontakt z oficerami KG ZWZ-AK (jej 

służbę w KG ZWZ-AK potwierdził po wojnie płk dypl. Kazimierz Pluta- 

-Czachowski „Kuczaba”, zastępca szefa sztabu KG AK). Niezależnie od pracy dla 

sowieckiego wywiadu (przez męża miała bardzo łatwy dostęp do najważniejszych 

tajemnic konspiracyjnych ZWZ-AK!), Eleonora Spychalska od 1942 r. działała 

równolegle w PPR i wywiadzie GL-AL (przedtem prawdopodobnie miała 

nieprzerwane kontakty z NKWD). Podlegała swemu szwagrowi, szefowi wywiadu 

                                                
36 Marian Spychalski (1906–1980), inż. architekt, w wojsku w II RP nie służył i nie miał żadnego przeszkolenia 

wojskowego (AAN, Marian Spychalski, teczka osobowa 5419, k. 191). Od 1931 r. członek KPP. Od 1942 r. w PPR, był m.in. 

szefem sztabu GL, a od początku 1943 r. szefem Wydziału II Sztabu Głównego GL. Otrzymał stopień majora GL-AL.  

W marcu 1944 r. został oddelegowany do Moskwy. W ludowym WP bardzo szybko awansował, był m.in. szefem Sztabu 

Głównego. W lutym 1945 r. awansowany do stopnia gen. bryg., już 3 maja 1945 awansowany do stopnia gen. dyw. W PPR- 

-PZPR był m.in. członkiem Biura Politycznego. W latach 1949–1956 aresztowany i więziony, po październiku 1956 r. 

powrócił do łask i pełnionych funkcji. Był m.in. szefem Głównego Zarządu Politycznego, ministrem obrony narodowej.  

W 1963 r. został marszałkiem „ludowego” WP. 
37 AAN, M. Spychalski, t. os. 5419, k. 100.  
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GL-AL Marianowi Spychalskiemu, a po jego przerzuceniu do Moskwy w marcu 

1944 r. – jego następczyni, Nechamie vel Stanisławie Zalcman „Sowińskiej”. 

Rozmiarów szkód, poczynionych przez Eleonorę Spychalską w ZWZ- 

-AK zapewne już nigdy nie poznamy38. 

 Jedną z najważniejszych form działalności wywiadu GL-AL była tzw. akcja 

dezinformacyjna, polegająca na ustalaniu danych osobowych podziemia 

niepodległościowego, drukarni, punktów kontaktowych itp., a następnie 

informowaniu o tym Gestapo, za pomocą anonimowych listów39. O taką 

działalność okupacyjne władze PPR notorycznie oskarżały AK i DR, co nie było 

prawdą. Ponadto fabrykowano fałszywe ulotki, oświadczenia i rozkazy, którymi 

następnie posługiwano się w jadowitej propagandzie przeciwko podziemiu 

niepodległościowemu. 

Wydział II składał się z trzech Działów: wojskowego, politycznego  

i gospodarczego.  

Dział I (wojskowy) podzielony został nominalnie na następujące Referaty (stało 

się to dopiero pod koniec 1943 r.): 

Referat pierwszy – organizacyjny. Jego zadaniem była koordynacja pracy całego 

Wydziału, ale należy tu wyjaśnić, że łącznie w jego ramach działało (głównie 

dorywczo, pełniąc równolegle inne funkcje) zaledwie około dwudziestu osób, 

posiadających znikomą wiedzę wojskową. 

                                                
38 Eleonora z Olszewskich Spychalska „Ela”. Zwerbowana przez sowiecki wywiad wojskowy w październiku 1939 r. 

w Przemyślu. W PRL nie ukrywała tych faktów: „W r. 1939 w październiku byłam zaprzysiężona przez płk. Armii 

Radzieckiej w Przemyślu. Przewiozłam ważne wiadomości, o czym wie brat męża mego płk. Józefa Spychalskiego 

Marszałek Polski Marian Spychalski. W styczniu 1940 r. byłam zaprzysiężona przez Męża i pełniłam służbę łączniczki  

do powstania. Spełniałam z rozkazu Męża, a później KG [ZWZ-AK] ważne polecenia”. (Pismo Eleonory Spychalskiej  

z 12 lipca 1976 r., maszynopis). Z racji powiązań rodzinnych w konspiracji ZWZ-AK pełniła służbę w łączności 

konspiracyjnej V Oddziału ZWZ-AK. Jej formalny przydział w wywiadzie GL-AL nie jest dokładnie znany, ale należała  

do grona najbliższych współpracowników Mariana Spychalskiego „Marka”. Józef Spychalski „Luty”, Ścibor”, mjr sł. st. WP 

 z 1934 r. W konspiracji m.in. komendant II Obszaru ZWZ (Okręgi: Białystok, Nowogródek, Polesie). 17 listopada 1940 r. 

aresztowany przez NKWD, skazany na karę śmierci. Wyrok nie został wykonany. Po podpisaniu umowy Sikorski-Majski 

trafił do Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie, następnie do sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Bardzo szybko 

awansował: w 1941 r. do stopnia ppłk., a w lutym 1942 r. do stopnia płk. W marcu 1942 r. jako cichociemny zrzucony  

do kraju, był oficerem łącznikowym Naczelnego Wodza, z perspektywą objęcia funkcji zastępcy dowódcy AK. Mimo 

kategorycznego zakazu jakichkolwiek kontaktów z bratem Marianem (który był już rozpoznany jako funkcjonariusz 

wywiadu sowieckiego), kontrwywiad KG AK ustalił, że potajemnie takie kontakty utrzymuje. Józef Spychalski wysłany 

został do Krakowa, gdzie objął funkcję komendanta Okręgu.  
39 Władysław Bułhak, Donos wywiadu Gwardii Ludowej do gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów: 

wrzesień 1943 roku, [w]:„Pamięć i Sprawiedliwość” nr 7/1 (12), s. 411–424; Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza.  Droga 

do władzy (1941–1944), Warszawa 2006, s. 205–218; Janusz Marszalec, Zdobycie archiwum Delegatury Rządu przez AL  

i Gestapo, [w]: „Biuletyn IPN” nr 62/63, 2006 r. 
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Referat drugi – „informacji niemieckiej” miał za zadanie raczej pozorować  

działania antyniemieckie, bowiem do jego faktycznej pracy nie przywiązywano 

szczególnej wagi. Świadczyć o tym może m.in. karykaturalna obsada kadrowa 

tego referatu. Według stanu na grudzień 1943 r. stanowiły ją zaledwie dwie osoby:  

sierż. GL „Feliks” (NN) i „Ignacy” (NN). Do „dorobku” tego referatu zaliczano 

najbardziej nieistotne informacje, z pogranicza plotek. W powojennych 

hagiograficznych opisach działalności PPR i GL-AL komunistyczni historycy, 

omawiając działalność tych organizacji, zmuszeni byli posługiwać się  

w charakterystykach sytuacji pod okupacją niemiecką (dane o rozmieszczeniu sił 

niemieckich, stanie przemysłu wojennego itp.) wyłącznie informacjami 

zaczerpniętymi z dokumentów organizacji niepodległościowych, w tym... NSZ40. 

Referat trzeci – informacji polskiej (często oznaczany kryptonimem „P”) 

nastawiony był na inwigilację i rozpracowywanie polskich organizacji 

niepodległościowych (cywilnych i wojskowych). Nominalnie kierował nim plut. 

GL „Janek” (NN). Z braku kadr praktycznie cała działalność tego referatu 

dotyczyła wyłącznie Warszawy, a wszelkie informacje pochodziły od agentury  

w szeregach AK i DR. 

Referat czwarty – wywiadu bezpośredniego. Jego zadaniem było rozpoznawanie 

terenu pod przygotowania akcji zbrojnych i „specjalnych” (sprowadzających się  

w istocie do napadów rabunkowych, dostarczających środków materialnych na 

działalność PPR i GL-AL (tzw. specgrupy41) i likwidacji wskazanych osób  

z podziemia niepodległościowego. Kierował nim plut. GL Wincenty Romanowski 

„Robert”, „Roman”42. 

                                                
40  Co ciekawe, nawet całościowe spojrzenie niemieckie na stan konspiracji na ziemiach polskich z wiosny 1945 r. 

potwierdza, że komuniści nie byli specjalnym obiektem obserwacji służb niemieckich, które uważały, że nie stanowią oni 

dla nich wywiadowczego i militarnego zagrożenia. W „Raporcie gen. Reinharda Gehlena” (szefa całego wywiadu 

wschodniego III Rzeszy Niemieckiej) brak jest wiedzy o podziemiu komunistycznym: Meldunki na temat dowództwa, 

struktury, liczebności, uzbrojenia itp. AL są tak nieliczne, że trudno z nich ułożyć jakiś obraz. O organizacjach 

niepodległościowych, prowadzących rozległą działalność przeciw Niemcom (na różnych płaszczyznach) wiedzieli 

natomiast całkiem sporo. Polskie podziemie w oczach wroga. Tajny raport dowódcy niemieckiego wywiadu  

gen. Reinharda Gehlena (naukowo opracowali Jan Rydel, Andrzej Leon Sowa), Kraków 2016, s. 80. 
41 O bandycko-kryminalnej działalności specgrup GL-AL [w]: Tajne oblicze GL-AL i PPR, (wybór i opracowanie 

Marek J. Chodakiewcz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski),  t. 1, Warszawa 1997, s. 183–186. 
42 Wincenty Romanowski (1923–2011), członek GL-AL. Uczestnik m.in. akcji zdobycia archiwum Delegatury Rządu  

17 lutego 1944 r. (z udziałem m.in. członka sowieckiej siatki wywiadowczej Bogusława Hrynkiewicza, Jerzego Fonkowicza 

(pod kierownictwem kpt. Gestapo Wolfganga Birknera). Po wojnie płk Informacji Wojskowej i następnie Wojskowej 

Służby Wewnętrznej. W 1998 r. skazany na półtora roku więzienia za stosowanie niedozwolonych metod śledczych  

i znęcanie się nad więźniami. Zdegradowany do stopnia szeregowca i pozbawiony orderów i odznaczeń (m.in. Virtuti 

Militari).  
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Referat piąty – bojowo-szkoleniowy. Miał on przygotowywać grupy zbrojne,  

w celu organizowania akcji zaopatrzeniowych i rozpoznawczych. Kierował nim 

sierż. GL Zbigniew Dłubak „Bogdan”, „Rafał”43. Nic nie wiadomo, czy taką 

działalność referat ten rzeczywiście prowadził. Jest to raczej wątpliwe, bo nigdzie 

nie ma śladów o jego obsadzie osobowej. 

W Wydziale II istniało również „Biuro” (zwane też „sekretariatem”), kierowane 

przez Nechę Zalcman vel Stanisławę Sowińską „Barbarę”, „Natkę”. Na użytek 

wewnętrzny opracowywała ona (przy pomocy m.in. Romany Romanowicz 

„Romy”) dwa biuletyny: „Tygodnik” i „Przegląd Tygodniowy”. Publikowane były 

tam najbardziej istotne informacje, zdobywane agenturalnie z AK i DR. 

Dział II – polityczny. Kierował nim Henryk Buczyński „Stefan”. Do końca istnienia 

sztabu GL-AL jego meldunki uznawane były za praktycznie bezwartościowe. 

Dział III – gospodarczy. Dzięki pozyskaniu m.in. ppor. WP/kpt. AK Alfreda 

Jaroszewicza „Adama”, Grubego”44 dział ten uzyskiwał bezpośrednio 

najcenniejsze informacje, gromadzone przez komórki wywiadu KG AK i DR. Były 

one natychmiast przekazywane do Moskwy (jako osiągnięcia wywiadu własnego). 

Wśród nich były dane m.in. o produkcji niemieckich pocisków rakietowych  

i urządzeniach radiolokacyjnych. 

Bardzo istotną rolę w tych strukturach pełnił Dział IV – bezpieczeństwa. Został 

powołany w maju 1943 r. Jego rolą było zapewnienie bezpieczeństwa 

kierownictwu PPR oraz ochrona kontrwywiadowcza szeregów własnych. 

Kierował nim Włodzimierz Lechowicz „Kamil”, „Tomasz”, „Zych”45. Był 

funkcjonariuszem kontrwywiadu WP, a równolegle działał w KPP jako 

funkcjonariusz wywiadu sowieckiego. Podczas okupacji niemieckiej działał w KG 

AK oraz Delegaturze Rządu – w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa (PKB), 

                                                
43 Zbigniew Dłubak (1921–2005). 
44 Był to przyrodni brat Piotra Jaroszewicza, który był m.in. oficerem politycznym (bez przeszkolenia wojskowego) 

„ludowego” WP, późniejszego generała dywizji, członka Biura Politycznego KC PZPR i wieloletniego premiera rządu PRL.  
45 Włodzimierz Lechowicz „Kamil”, „Tomasz”, „Zych” (1911–1986). Od 1933 r. funkcjonariusz polskiego 

kontrwywiadu wojskowego przy Dowództwie Okręgu Korpusu Nr I (DOK I) w Warszawie. Równolegle podjął współpracę  

z Wydziałem Wojskowym KPP,  przez co trafił do wywiadu sowieckiego. Był dla komunistów nabytkiem szczególnie 

cennym, bowiem zajmował się w WP m.in. zwalczaniem działalności komunistycznej w wojsku, jako kierownik referatu 

narodowościowo-politycznego. Jako kpt. GL-AL został umieszczony w aparacie śledczym Państwowego Korpusu 

Bezpieczeństwa m.st. Warszawy (w ramach Delegatury Rządu) i jednocześnie kierował Wydziałem Dywersji Bojowej przy 

KG AK. Po wojnie był m.in. ministrem aprowizacji w rządzie komunistycznym i posłem na sejm. W 1948 r. aresztowany, 

spędził w więzieniu 8 lat. W 1956 r. zrehabilitowany. W latach 1970–1974 ambasador PRL w Holandii. Płk „ludowego” WP. 
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gdzie wprowadził na stanowiska funkcyjne swoich ludzi z GL-AL (m.in. 

Stanisława Dobrzyńskiego i Stanisława Nienałtowskiego). W ten sposób 

kontrwywiad GL-AL miał zapewniony stały dopływ niezwykle istotnych 

informacji z polskich organizacji niepodległościowych oraz z zakresu 

podejmowanych przez nie inicjatyw antykomunistycznych. Tak zorganizowana 

„praca polityczna” (czyli zdobywanie informacji o polskim podziemiu) całkowicie 

zdominowała ten dział.  Z końcem 1943 r. utworzono dodatkowo Wydział 

Bezpieczeństwa, który z czasem miał przejąć i rozszerzyć dotychczasowe funkcje 

komunistycznego kontrwywiadu. Miał on też wzmocnić ochronę 

kontrwywiadowczą własnych instancji kierowniczych. Kierował nim, specjalnie 

przerzucony w tym celu przez linię frontu ze Związku Sowieckiego, Salomon  

vel Stanisław Kurland „Korab”, „Krzemiński”46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46  Salomon vel Stanisław Kurland „Korab”, „Krzemiński” (1917–1944). W II RP działacz komunistyczny  

(w Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej). Po rozwiązaniu KPP i organizacji pokrewnych w 1938 r. na polecenie 

Międzynarodówki Komunistycznej (MK), przeszedł do Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1939 r. znalazł się na terenie 

okupacji sowieckiej, studiował we Lwowie. Przyjął obywatelstwo sowieckie i został członkiem WKP(b). Następnie ukończył 

Szkołę Partyjną Komitetu Wykonawczego MK w Kusznarenkowie i przeszedł specjalistyczne kursy wywiadowcze.  

W sierpniu 1943 r. został zrzucony na Polesie (wraz z radiostacją). Awansowany do stopnia kapitana AL. Zginął podczas 

Powstania Warszawskiego. Słownik działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992, s. 561. 
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INSTRUKCJE WYWIADOWCZE 

 Rzeczą wielce zastanawiającą jest fakt, że instrukcje dla wywiadu 

partyjnego PPR i „wojskowego” AL były niezwykle lakoniczne i ogólnikowe.  

W organizacjach niepodległościowych (tych, które miały zorganizowany, 

profesjonalny wywiad i kontrwywiad – przede wszystkim w ZWZ-AK oraz w NOW 

i NSZ) były one bardzo rozbudowane i szczegółowe, ponadto na bieżąco 

uzupełniano je i rozszerzano. Normowały one pracę wywiadu w poszczególnych 

dziedzinach (politycznej i wojskowej, uszczegółowionej na szczeblu jednostek 

wojskowych, transportu, a nawet zagadnień morskich i lotniczych) i były stale 

aktualizowane. W podziemiu komunistycznym tego nie było. Jak się wydaje, 

wynikało to z dwóch przyczyn. Po pierwsze z katastrofalnego braku kadr i ich 

bardzo niskiego poziomu merytorycznego. Po drugie całe praktycznie podziemie 

komunistyczne nastawione zostało na pozyskiwanie wiedzy z zakresu 

funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jego struktury, zakresu 

działalności i – przede wszystkim – zagadnień personalnych. W związku z tym 

sprawy wywiadu antyniemieckiego były co najmniej drugorzędne.  

 

Dokument 1 

INSTRUKCJA WYWIADOWCZA SZTABU GŁÓWNEGO GL47 

ściśle tajne48 

INSTRUKCJA 

Nasi ludzie posłani na teren P.49 i po zainstalowaniu się na nim na tych samych 

warunkach co sami tworzący P. powinni poznać: 

1. wszystkie tajniki P. przenikające systematycznie do nich, 

2. strukturę wojskową i polityczną P. (począwszy od jednostki zasadniczej 

wzwyż), 

3. siłę liczebną wojskową i polityczną P., 

                                                
47 AAN, 191/1-1, k. 38–38a (maszynopis, bez daty – prawdopodobnie 1942 r.). Kontrwywiad AK dysponował odpisem 

tej instrukcji, AAN, 202/11-25, k. 15–16.  
48 Dopisek odręczny. 
49 W Sztabie Głównym GL istniał „Referat informacji polskiej”, którego zadaniem była inwigilacja polskich 

organizacji niepodległościowych. Zadania są określone m.in. w „Meldunku N.313” z 2. czerwca 1943 r.: Wykaz organizacji 

polskich w dodatku do ostatniego „P”. Według klasyfikacji „P” szereg organizacji polskich zaczyna się od Szańca i Falangi, 

poprzez endecję, dalej sanację, centrum, ludowców, PS – do nar.[odowców]. (AAN, 191/XII-3, k. 219). 
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4. jakość uzbrojenie[a], jak również ilość, zawartość magazynów broni i amunicji, 

5. instrukcje wojskowe i polityczne wszelkiego rodzaju (zwłaszcza instrukcje 

tajne), 

6. dokładne personalia kierujących P., jak również miejsce ich pobytu, 

7. cały aparat wojskowo-polityczny i techniczny P., 

8. miejsce schadzek i rozpraw, 

9. należy dostarczać kierownictwu wszystkie wydawnictwa P., 

10. trzeba wiedzieć jaki jest stosunek P. do wroga zasadniczego, jak również  

do nas obecnie i na przyszłość, 

11. trzeba się starać posiąść cały materiał P. po linii jego informacji, 

12. poznać aparat informacyjny P, 

13. wszelkimi sposobami (...)50 P. w stosunku do wroga zasadniczego ujawniając  

w ten sposób niesłuszność ich polityki w stosunku do tego ostatniego.  

UWAGI 

a. ludzie posyłani do P. muszą być. nieliczni. Należy brać pod uwagę nim go się 

pośle jego wartość i znaczenie w naszej pracy polityczno wojskowej, aby ta  

w razie jego oderwania się z powodu przejścia do P. nie ucierpiała, 

b. ludzie posłani do P. muszą być silni duchowo i politycznie chociaż średnio 

wyrobieni. Będą oni otoczeni wpływem P. bezpośrednio i wciąż, a nawet sami 

będą musieli używać ich argumentów w swej pracy. Dalej może zajść zerwanie 

kontaktu z nim [i] z takiego czy innego powodu i nie będziemy w stanie wpływać 

na nich ani politycznie, ani organizacyjnie, przeto będą wystawieni na nie lada 

próbę. 

METODA PRACY W P 

1. Pracować pozytywnie, pozyskując jednocześnie autorytet w P. 

2. Zaprzyjaźnić się z najbliższymi współpracownikami, a nawet ze swymi 

przełożonymi. 

3. Wyszukiwać sobie ludzi zdrowej myślących i przyciągać ich ku sobie. 

4. Starać się zawsze wejść do ciała kierowniczego, aż do najwyższych instancji. 

5. Na różne stanowiska odpowiedzialne wprowadzać naszych ludzi względnie 

sympatyków. 
                                                
50 W tekście słowo wymazane. 
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6. Robić szczególne starania dla wprowadzenia naszych ludzi do aparatu 

informacyjnego P. 

7. Wyciągać informacje drogą służbową i za pomocą umiejętnych  

i systematycznych rozmów przyjacielskich, nawet zabawnych. 

ZASADY KONSPIRACJI 

1. Pracować dyskretnie, aby się nie dać zdemaskować przez lada nieprzemyślany 

krok. 

2. Utrzymywać kontakt organizacyjny tylko z jedną osobą. W drodze wyjątku 

tylko można się kontaktować z dwiema osobami tej samej instancji 

organizacyjnej i z tym, że osoba ta zostanie skontaktowana drogą organizacyjną. 

Innych kontaktów mieć nie wolno. 

3. Posiadać pseudo inne niż to które używa się w P. z tym, że jedno i drugie musi 

być znane kierownictwu. 

4. Informator nie ma prawa pod żadnym względem poznawać innych 

informatorów. 

5. Nie ma również prawa dać się poznać innemu informatorowi, jeśli takiego już 

poznał. 

6. Nie wolno pod żadnym pozorem opowiadać swym najbliższym towarzyszom 

jakie informacje przekazał on dla organizacji. 

7. Każda informacja musi być podpisana pseudem przekazującego. 

8. Znać bezwzględnie źródło pochodzenia informacji i zaznaczyć je. 

9. Nie wolno tolerować informacji „nie wiadomo skąd”, jeśli już takie nadejdą,  

to starać się dowiedzieć o źródło pochodzenia. 

UWAGA 

Należy być szczególnie ostrożnym przy wyciąganiu ludzi z P. do nas. Jeśli  

np. jeden z naszych informatorów posiada już kogoś w P. kogo swym wpływem 

przekonał to należy go w umiejętny sposób przekazać innemu informatorowi nie 

z tego terenu P., w taki sposób, aby tamten nie domyślił się. W ten sposób 

unikniemy możliwych złych konsekwencji. Uprzednio jednak starać się zbadać 

jego sytuację w P., szczególnie zwracać uwagę na jego rozmowy w P., a w tych się 

zazwyczaj ujawni jego zasadniczy stosunek do P. Przytym zbadać jego sytuację po 
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linii co on może tam zrobić. Zasadniczo powinien tam pozostać jak najdłużej,  

a jeśli już nie może, to dopiero dać mu zezwolenie na opuszczenie P.  

  G.[łówna] K.[omenda] G.[wardii] L. [udowej]  

 

Dokument 2 

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNO-ORGANIZACYJNA  

DOWÓDZTWA I SZTABU GŁÓWNEGO51 

w czasie wojny, kwiecień 1944. 

(...) Oddział II Informacyjny 

I. Zadania wydziału wojskowego 

1. Dostarczanie wiadomości o: 

a. rozmieszczeniu i sile wojsk i rodzajach broni oraz aparacie bezpieczeństwa 

okupanta (garnizony, etapy, składy, linie komunikacyjne, dane personalne), 

b. rozmieszczeniu i sile formacji wojskowych innych organizacji 

niepodległościowych w kraju (ich uzbrojenie, stan moralny, zamierzenia, akcje, 

wpływy).  

II. Zadania wydziału politycznego: 

1. Dostarczanie wiadomości o: 

a. organizacji i posunięciach politycznych okupanta, społeczeństwie niemieckim, 

opozycji do partii i kierownictwa, 

b. organizacjach innych ugrupowań politycznych w kraju (siły, zamierzenia, 

wpływy, nastroje), 

c. nastroje społeczeństwa polskiego, jego stosunku do istniejących organizacji 

politycznych i wojskowych, 

d. rozmieszczeniu i sile formacji polskich zagranicą,  

e. nastrojach armii niemieckiej. (...) 

 

 

 

                                                
51 AAN, 192/I-3, k. 32–33 (maszynopis). Powyższa instrukcja jest cytowana w całości (ale z poważnymi błędami!)  

[w]: Dowództwo Główne GL i AL. Zbiór dokumentów z lat 1942–1944. Rozkazy, instrukcje, regulaminy, oprac.: Wacław 

Poterański i inni, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, s. 277–128. Tu został zamieszczony 

tylko fragment dotyczący działalności Oddziału II Informacyjnego w zakresie wywiadu wojskowego AL. 
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Dokument 3 

INSTRUKCJA DLA OFICERÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA 

W DOWÓDZTWIE OBWODU I OKRĘGU AL52 

15. IV. [19]44 [r.] 

(...) Rodzima reakcja również prowadzi wytężoną wrogą akcję w stosunku do AL. 

Ich wysiłki, zdobywania, nasyłania agentury w naszych szeregach, nie ustają ani  

na chwilę. Defenzywiacki aparat delegatury i AK ma powiązania z G-[esta]po itp. 

Starają się również odnowić stare kontakty z dawnymi ukrytymi agentami reakcji 

w ruchu demokratycznym, którzy nie zostali jeszcze ujawnieni. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 AAN, 192/I-3, k. 45 (maszynopis). 
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ROZPRACOWANIE I ZWALCZANIE POLSKICH ORGANIZACJI  

NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 

 

Dokument 4 

DEPESZA GEORGI DYMITROWA DO MARCELEGO NOWOTKI  

W SPRAWIE JÓZEFA MAŁECKIEGO53 

11 lipca 1942 r. 

NOWOTKO 

 1. Skontaktujcie się z grupą Małeckiego54 i wyjaśnijcie, dlaczego nie mogą 

rozszyfrować telegramów od Żukowa,55 co konkretnie im nie wychodzi. Niech 

wam wyjaśnią, a wy zawiadomcie nas.  

 2. W związku z tym, że macie 3-ech zapasowych radiotelegrafistów 

wyślijcie jednego z nich, według waszego uznania, do bieżącej pracy Małeckiego. 

W ten sposób Małecki samodzielnie nawiąże łączność z Żukowem, i nie będziecie 

musieli się z nim spotykać.  

 3.  Szybko zbierzcie informacje i przekażcie nam, jakie pomyłki lub błędy  

wyszły w dokumentach Małeckiego. Czy można z tymi dokumentami legalizować 

się i czy legitymowaliście się tymi dokumentami przed władzami i z jakim 

rezultatem. Jakie dokumenty okazały się niepotrzebne a jakie trzeba przesłać 

dodatkowo. 

G.[eorgi] D[ymitrow] 

 

Dokument 5 

WYWIAD POLITYCZNY GL – OKRĘG KRAKÓW56 

RAPORT Nr. 1 

KRAKÓW 3. 10. [19]42 r. 

 Wywiad polityczny. Organizacja krakowska postawiła sobie jako zadanie  

w dziedzinie wywiadu politycznego mieć w każdej organizacji politycznej  
                                                
53 AAN, 190/1-14, k. 5 (maszynopis w jęz. rosyjskim). 
54 Józef Małecki „Sęk”, członek Grupy Inicjatywnej PPR, rezydent NKWD przy GL-AL; natomiast szefem 

ekspozytury wywiadu Kominternu przy GL-AL był członek Grupy Inicjatywnej, Czesław Skoniecki (kierownik „Wydziału 

Specjalnego” przy KC PPR). 
55 Jurij S. Żukow, komisarz bezpieczeństwa państwowego ZSSR. 
56 AAN, 191/XXIV-2, k. 1 (maszynopis). 
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i wojskowej57 swego przedstawiciela, któryby sam systematycznie dostarczał 

wiadomości o stanie i o pracy danej organizacji. Ponieważ wywiad nasz został 

niedawno zorganizowany, przeto przedstawicieli mamy tylko w WRN-nie58  

i PS-ie59. Obecne informacje oparte są na danych od osób trzecich i stanowią 

wywiad ogólny. Dane szczegółowe są w posiadaniu sztabu krakowskiego  

i ze względu na ich tajny i poufny charakter zostaną przekazane na specjalne 

żądanie, w sposób który należy ustalić. (...) 

 

Dokument 6 

MELDUNEK WYWIADU GL: DOWÓDCA AK60 

20. III. 1943 r.                  Odpis 

Meldunek Nr. 15 /A-1)61 

 W rozmowie z Wolkiem [Wilkiem]62 postawiłem bezpośrednio pytanie kim 

jest Grot63. Wilk dał odpowiedź: Rowecki. We wczorajszej rozmowie z szefem 

kontrwywiadu A.K. (dział niemiecki), ten ostatni kilkakrotnie wymieniał nazwisko 

Roweckiego miast Grota.  

 Poza tym Wilk podał, że Zbyszek Tumidalski d-ca plutonu, blondyn, wysoki, 

lat około 28, pracownik Philipsa, jest narzeczonym córki Grota. W jego 

mieszkaniu znajduje się szereg zdjęć fotograficznych Grota. 

                 20. III. 1943 r. 

Odb. 3 egz. 

Za zgodność: Z. 

 

 

 

 

 

                                                
57 Nie ulega wątpliwości, że jest tu mowa o polskich organizacjach niepodległościowych. 
58 Wolność, Równość, Niepodległość – kryptonim Polskiej Partii Socjalistycznej. 
59 Polscy Socjaliści – trockizujący odłam PPS. 
60 AAN, 203/VII-63, k. 28 (maszynopis). Odpis meldunku GL, przechwyconego przez kontrwywiad AK. 
61 Kryptonim A-l oznacza komórkę wywiadowczą Okręgu GL Warszawa miasto. 
62 NN. 
63 Gen. Stefan Rowecki, komendant główny AK. 
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Dokument 7 

MELDUNEK WYWIADU GL: „ZAKUP” DOKUMENTÓW AK64 

24. IV. 1943 r.                Odpis 

Meldunek Nr. 31. /A-1/ 

17. IV. 1943 r.                L.p. 221 

Z dzielnicy w/z meldują: 

 1. przez Wilka65 jest do kupienia depesza Sikorskiego66 do Grota67 (3000 [zł] 

– odpis, 5000 – kopia). 

 2. Mieszkanie Zbyszka Tumidalskiego68, narzeczonego córki Grota, Wilcza 

25 m. 24.(...) 

 

Dokument 8 

MELDUNEK DOTYCZĄCY ŻYDÓW W GESTAPO I SS69 

 (...) W ostatnim czasie wcielono do g-[esta]po 100 przeszkolonych żydów, 

jako wywiadowców. Według dalszych wiadomości z tego samego źródła znajduje 

się w przeszkoleniu ok. 2000 żydów w ghetcie, którzy mają być wcieleni  

do specjalnej formacji (rzekomo SS – oddane do sprawdzenia)70. (...) 

9. VIII. 1943 [r.] 

 

 

 

 

                                                
64 AAN, 203/VII-63, k. 41 (maszynopis). Odpis meldunku GL, przechwyconego przez kontrwywiad AK. 
65 NN. 
66 Władysław Sikorski, Naczelny Wódz i premier rządu RP (1939–1943). Zginął 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej 

w Gibraltarze, w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. 
67 Gen. Stefan Rowecki „Grot” – komendant główny AK (aresztowany przez Gestapo 30 czerwca 1943 r. w ściśle 

zakonspirowanym lokalu przy ul. Spiskiej 14 m. 10 w Warszawie). 
68 Te ustalenia są bardzo niedokładne. Faktycznie chodzi o Leszka Tumidajskiego (a nie Zbyszka Tumidalskiego). 

Nie był on narzeczonym córki gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Irena Rowecka przyjaźniła się od 1935 r. z rodzeństwem 

Wandą i Leszkiem Tumidajskimi, wspólnie spędzali wakacje w Sanoku i Olechowcach k. Sanoka. Od 1942 r. ze względów 

konspiracyjnych Irena Rowecka już się z nimi nie spotykała. W 1942 r., po rozmowie Kazimierza Tumidajskiego (wówczas 

w stopniu majora) z Michałem Żymierskim, usilnie szukającym kontaktów z podziemiem niepodległościowym, dzieci 

Tumidajskiego: Wanda i Leszek zostały aresztowane przez Gestapo. W kwietniu 1943 r. (czyli w momencie sporządzania 

powyższego meldunku) Leszek Tumidajski nie mieszkał przy ul. Wilczej 25 m. 24, lecz pod adresem Wileńska 25 m. 24 

wraz z matką Janiną i siostrą Wandą. (List Wandy Tumidajskiej – Styrczuli i Ireny z Roweckich Mielczarskiej do autora  

z 21 lipca 1999 r., rękopis) 
69 AAN, 191/XII-3, k. 308 (maszynopis). 
70 Nie było „specjalnej formacji” SS, składającej się z 2000 Żydów. Rozpowszechnianie takich meldunków przez GL 

przyczyniało się do wzrostu nastrojów antysemickich w szeregach tej organizacji. 
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Dokument 9 

ROZPRACOWANIE NIEPODLEGŁOŚCIOWCÓW71 

Meldunek N. 21 /III/4 L.p. 575 

 1. Cieśliński,  pseudo Wacław72,  adjutant dzielnicy 273, prawdopodobnie 

mieszka Zachodnia 7 (NSZ). 

 2. Poczta do KG KOP74 kierowana jest na następujące osoby Bolko 

Bolesław75, Bolko Zadziora76,  Bolko Leśny77, Bolko Wyga78. 

 3. Dzielnica Śródmieście NSZ posiada łącznie 360 ludzi. Powstała  

w styczniu. Poprzednim komendantem był „kapitan” Marek79. 

 4. Szkolenie Oddz. Specjalnych Wydz. Motoryzacji PSZ składa się z dwu 

działów; samochodowego i motocyklowego. Jednym z adresów związanych  

z działem samochodowym jest Chłodna 29 – Zabłocki – Mieczyński, tel. 2 47 22. 

1. X. 1943 [r.] 

 

Dokument 10 

ROZPRACOWANIE WYŻSZYCH OFICERÓW AK80 

Meldunek N. 125 /S/ 

(...)  2. Generał pseudo Łaszcz81, komendant obszaru ZWZ – niski, czesze się do 

góry, szpakowaty, przy pisaniu używa okularów rogowych, pali fajkę, obecnie nosi 

wiatrówkę beżową, cyklistówkę. Wiek około 50 lat. 

 3. Szef Oddz. II ZWZ „Szeremeta”82 obecnie „Docent”, średniego wzrostu, 

twarz inteligentna, dobrze zbudowany, około 40 lat. Wąsy angielskie. 

10. X. 1943 [r]. 
                                                
71 AAN, 191/XII-3, k. 51 (maszynopis). 
72 Józef Maria Cieśliński „Mścisław”. 
73 W strukturze organizacyjnej NSZ – Warszawa, Dzielnica Północna. (J. M. Cieśliński w rzeczywistości był 

adiutantem szefa I wydziału (organizacyjnego) Komendy Okręgu IA (Warszawa-miasto) NSZ. 
74 Komenda Obrońców Polski. 
75 NN. 
76 NN. 
77 NN. 
78 NN. 
79 Kpt./mjr Gustaw Żebrowski „Marek Bey”, „Jasieńczyk”. 
80 AAN,191/XII-3, k. 255 (maszynopis). 
81 Gen. bryg. Albin Skroczyński, komendant Obszaru Warszawa AK. 
82 Ppłk Czesław Karol Czajkowski, szef Wydz. II Komendy Obszaru Warszawa AK. Wg A. Kunerta od wiosny 1943 r. 

przekazywał także informacje Wydziałowi Informacji Sztabu Głównego GL, który zawdzięczał temu kilka sukcesów  

w walce z agentami Gestapo, rozpracowującymi PPR i GL. Andrzej Krzysztof Kunert, Słownik biograficzny konspiracji 

warszawskiej 1939–1944. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987.  t. 1, s. 57. 
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Dokument 11 

ROZPRACOWANIE „DZIAŁACZY REAKCYJNYCH”83 

Tygodnik N. 1 

17. X. – 24. X. 1943. 

(...) IV. Bezpieczeństwo. (...) 

W związku z aresztowaniami w kwietniu br. adw. Rościszewskiego84 z Delegatury 

Zuzanna ustaliła nast. fakty: Z Rościszewskim pracował inż. Mostowicz. 

Mostowicz przed wojną stale zamieszkiwał w Łodzi i cieszył się tam opinią 

bardzo porządnego człowieka. Został on zaraz na początku wojny, jeszcze w 1939 

zamordowany przez Niemców. Adw. Rościszewskiemu, jako inż. Mostowicz  

z Łodzi podał się żyd Weisberg85, również z Łodzi. Weisberg Mostowicz wrabiał 

Rościszewskiemu komunę, a wg wszelkiego prawdopodobieństwa siedzi głęboko 

w PPR.(…) 

X. Organizacyjne. 

W czasie od I do X. 1943 [r.] włącznie wciągnięto na listę 1700 nazwisk agentów  

g-[esta]po, rozszyfrowano w części całkowicie, w części niezupełnie 320 nazwisk 

działaczy reakcyjnych i 10 adresów lokali organizacyjnych. 

 

Dokument 12 

MELDUNEK WYWIADU GL: CZŁONKOWIE AK, DR I NSZ86 

Tygodnik N. 5 

14. XI – 21. XI. 1943 [r.] 

I. Sprawy wojskowe. (...) 

 Szefem I. jest ppłk Kostrum albo Kostruń.87 Dobrym organizatorem jest  

płk. Muzyczko88, który pełni funkcję szefa etapów. (...) Według wiadomości  

g-[esta]po, komendantem ZWZ nie jest Boruta-Spiechowicz89. Pod pseudonimem 

                                                
83 AAN, 192/XII-2, k. 5–6 (maszynopis).  
84 Witold Rothenburg-Rościszewski, współorganizator kontrwywiadu Oddziału Bezpieczeństwa Delegatury Rządu. 
85 Weisberg vel Jerzy Mostowicz; agent Gestapo, zlikwidowany osobiście przez W. Rościszewskiego 10 lutego 1943 r. 
86  AAN, 192/XII-2, k. 37 (maszynopis, listopad 1943 r.).  
87 Ppłk Antoni Sanojca „Kortum”, szef I Oddziału (organizacyjnego) KG AK. 
88 Ppłk Ludwik Muzyczka. 
89 Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz (wówczas dowódca I Korpusu Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii). 
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Bora lub Korczaka ukrywa się gen. [Tadeusz] Komorowski. Generał ten jest 

słabego charakteru i ulega Delegatowi Rz.[ądu] i wpływom otoczenia. /S/-140/C..) 

VI. Lokale i nazwiska. 

 Szefem Wydziału Spraw Kobiet (WSK) Komendy Kobiet KG PZP jest 

[Maria] Wit[t]ekówna lat około 50, która przed wojną była komendantką Przysp. 

Wojsk. Kobiet. Jednym z zastępców Klamera Czesława90, szefa Departamentu 

Skarbowego Del. Rz. jest prof. [Andrzej] Marchwiński, znany z przed 1939 [r.] jako 

wielokrotny przedstawiciel rządu polskiego do rokowań gospodarczych  

z zagranicą. 

 Szefem przemysłu wojennego KG jest inż. [Janusz] Tymowski91, który przed 

wojną pracował w fabryce broni w Radomiu, w Starachowicach w jednej  

z wytwórni samolotów. /IX/1/-100/. 

 Szefem Wydziału politycznego NSZ jest mecenas [Zbigniew] Stypułkowski, 

były wybitny działacz Młodych O[bozu] W[ielkiej] P[olski] i przedwojennego 

O[bozu] N[arodowo] R[adykalnego]92. 

/IX/1/-100/. (...) 

 

Dokument 13 

MELDUNEK WYWIADU GL: KONTAKTY Z JERZYM MAKOWIECKIM93 

(...) Makowiecki zdementował wiadomość o liście komunistów jakoby 

sporządzonej przez BIP, która miała się znajdować w rękach g-[esta]po. /VI/4/13/ 

 

Dokument 14 

ROZPRACOWANIE LOKALI ORGANIZACYJNYCH94 

Tygodnik N. 10 

od 19. XII. 1943 [r.] do 1. I. 1944 [r.] 

(...) VI. Lokale. 
                                                
90 Powinno być: Klarnera. 
91 Szef Biura Przemysłu i Handlu w Szefostwie Biur Wojskowych Administracji Zmilitaryzowanej. 
92 Informacja nieścisła. Był on sekretarzem generalnym Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej (TNRP); przed 

wojną działał w Stronnictwie Narodowym, a nie ONR. 
93 AAN, 192/XII-2, k. 69 (maszynopis, grudzień 1943 r.). Mjr rez. Jerzy Makowiecki „Malicki” był kierownikiem  

Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy (BiP) KG ZWZ-AK i prezesem konspiracyjnego Stronnictwa 

Demokratycznego. Zastrzelony 13 czerwca 1944 r. z polecenia kontrwywiadu DR i AK. Przez wiele lat przypisywano  

to bezpodstawnie Narodowym Silom Zbrojnym. Powyższy meldunek GL potwierdza jego współpracę z komunistami. 
94 AAN, 192/XII-2, k. 85 (maszynopis). 
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Drukarnia Kuriera Codziennego wydawanego przez KOP, RPPS itd. znajduje się  

w Łomiankach, pod Warszawą. 

Lokal Korpusu Zachodniego na [ul.] Boduena, o którym już podawano, jest  

w dalszym ciągu czynny. KZ poszukuje kwatermistrza, ma nim być Jan95, którego 

telefon podaję 8 68 65, jest on obecnie w randze majora. /VI/4/–15/. (...) 

 

Dokument 15 

MELDUNEK WYWIADU GL: PRZEJĘCIE DOKUMENTÓW AK96 

Meldunek 1.1.44 r. /S/97                Ściśle tajne. 

Wyd. Cent. Inf. przesyła pojedyncze egzemplarze materiałów dla Wydziału 

Informacji przy Sztabie Dowództwa Głównego GL. 

W interesie bezpieczeństwa prosimy materiał ten wykorzystać aby on nie budził 

wątpliwości co do źródła z którego pochodzi.  

 1. Układ mel. mies. N. 10/43. 

 2. C.1. O.II.V/43 

 3. Meldunek Kg [Komendyl Sił Zbr. w Kraju VI/43 

 4. Meldunek o sytuacji wewnętrznej z d. XI. 43 r. 

 5. Wodnik – Kdt – do rąk własnych WD 69 Szef K.[ontr] W.[wywiadu]  

z dn. 25. VIII [1943 r.] (...) 

 

Dokument 16 

MELDUNEK AL: STANISŁAW PŁOSKI Z BIP KG AK98 

 (...) Aleksander Płoski99 (jeden z kierowników BiP-u) prowadzi odcinek  

prasy. Mieszka przy ul. Jasnej 24, pod swoim nazwiskiem. Jest 

współpracownikiem sklepu „Strażak” na ul. Zgoda przy Gebertnerze. /58/102/ (...) 

 

 

 
                                                
95 NN. 
96 AAN, 192/XIL2, k. 13 (maszynopis). 
97 S – kryptonim wywiadu PPR. 
98 AAN, 192/XII-2, k. 99. 
99 Właściwie: Stanisław Płoski; szef Wojskowego Biura Historycznego w KG ZWZ-AK. Członek organizacji Polskich 

Socjalistów, następnie Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (RPPS). Bliski współpracownik Edwarda Osóbki (Osóbki- 

-Morawskiego). 
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Dokument 17 

MELDUNEK AL: GEN. TADEUSZ PEŁCZYŃSKI, SZEF SZTABU KG AK100 

 (...) [Tadeusz] Pełczyński, szef sztabu AK, miał lub ma ps. Grzegorz. Pełni on 

funkcję już dawno, lecz w związku z jego rozkonspirowaniem, była puszczona  

plotka, że wyjechał do Lublina. (...) 

 

Dokument 18 

MELDUNEK AL: PCHOR. AK WALDEMAR BACZAK101 

 (...) Adw. [Kazimierz] Baczak, Wspólna 60 m. 3 – syn jego Waldemar pracuje 

w dywersji, jest adjutantem szefa dywersji na W-wę102. Szef dywersji bywa  

w mieszkaniu u niego. Rysopis adjutanta: wysoki, szatyn, szczupły, twarz 

podłużna, 20 lat. Chodzi nerwowo. Duża czupryna, często bez nakrycia głowy. 

Podobno jest to odcinek antykomunistyczny. (…) 

 

Dokument 19 

„TAJNY WYWIAD” AL: CZŁONKOWIE  

ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH103 

Do Komendy Armii Ludowej                 Dnia 28. 4. 1944 r. 

Raport 

 W związku tajnego wywiadu zawiadamiam Komende Armii Ludowej,  

że w naszem rejonie Nr 5 znajdują się osoby które działają na szkodę 

społeczeństwa Polskiego z partji „Endeckiej” następujące osoby 

 Ks. rzymsko-kat. [ze] Święciechowa Fąfara 

 jego organista Krawczyński 

 Zagórski Tadeusz Magazynier Majątku Bliskowic[e] 

 i porucznik byłej armii polskiej Ul Antoni ze Święciechowa 

 i Bańka Franciszek z Bliskowic młynarz  

 Z temi osobami w imieniu naszego Bataljonu prosimy załatwić104. 

                                                
100 AAN, 192/XII-2, k. 94 (maszynopis, styczeń 1944 r.). 
101 AAN, 192/XII-2, k. 135 (maszynopis, marzec 1944 r.) 
102 Był kierownikiem referatu więziennego kontrwywiadu Wydziału II Komendy Okręgu Warszawa AK i dowódcą 

grupy rozpoznawczej Kedywu tego Okręgu. W 1947 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na karę śmierci. Wyrok 

został wykonany. 
103 AAN, 192/XXII-3, k. 14 (rękopis). 
104 Jest to niewątpliwie „prośba” o zamordowanie tych osób, na co wskazuje dalszy ciąg dokumentu.  
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 Natomiast tylko do ukarania za współprace ztemi osobami następujące 

osoby 

 Grzebień Wawrzyniec z Bliskowic 

 i Gudek Antoni z Bliskowic 

 Boroń Antoni z Święciechowa 

 I jednego endeka co ukrywa sie u Zakrzewskiego w Majątku w Suchej 

Wólce nazwiska nie ustalono 

 

Komendant 

nr 5 Batalionu Gm. [innego]105 Reks106 

 

Dokument 20 

DONOS WYWIADU AL: ODDZIAŁ AK107 

Raport dnia 3. V. [19]44 r. 

 (...) Teraz tu w naszem rejonie kwateruje mały oddziałek około 30 ludzi A.K. 

dowudcą jest niejaki Franczak syn młynarza z Grabuwki [Grabówki] koło Opola,  

są już trzeci dzień dziś to jest 3. V. stoją w Godowskiem lesie rozmawiałem się  

z jednem z tych ludzi muwił że jutro już odjadą gdzieś daleko że wrogów żadnych 

teraz jóż nie mają prucz komunistów. Więcej nie ma nic godnego do zanotowania. 

                 K. B. Kobek108 

 

 

 

 

 

                                                
105 Gmina Annopol, pow. Kraśnik. 
106 NN. 
107 AAN, 192/XXII-3, k. 16a (rękopis; pisownia oryginalna). Wkrótce po tym donosie grupa AL pod dowództwem  

Bolesława Kaźmiraka (po wojnie B. Kowalski) „Cienia” podstępnie wymordowała oddział AK por. Mieczysława Zielińskiego 

„Krycha”, „Moczara”, stacjonujący w tej okolicy i oczekujący na zrzut broni. Zginęło 18 żołnierzy AK, a 13 odniosło rany.  

W dniu 2 lipca sytuacja powtórzyła się pod Stefanówką, gdzie z rąk AL-owców zginęło 13 żołnierzy AK z oddziału  

por. Bolesława Frańczaka „Argila”. Oddziały „Krycha”/Moczara” i „Argila” wchodziły w skład 15 pp AK „Wilków”. Łączne 

straty wszystkich oddziałów 15 pp AK „Wilków” podczas okupacji niemieckiej wyniosły 59 zabitych i 34–38 rannych. 

Jednak w bezpośredniej walce z Niemcami zginęło tylko 24 żołnierzy, natomiast 29 (czyli prawie połowa) zginęło  

w walkach z oddziałami AL (lub zostali przez nich zamordowani). Również straty w rannych w wyniku napadów 

komunistycznych były wyższe, niż w wyniku walk z Niemcami, wyniosły ponad 55%. Ireneusz Caban, Oddziały 

Partyzanckie AK 15 pp „Wilków”, Lublin 1994, s. 26.  
108 NN. 
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Dokument 21 

MELDUNEK WYWIADU AL: OFICER AK – POW. KRAŚNIK109 

Do                    M.p. d. 21. 5. 1944 r. 

Szefa Wywiadu 

Armi Ludowej 

Raport 

 Melduje że Ul Antoni ze wsi Świeciechów gm. Annopol pow. Kraśnik jest  

to miejscowy Komendant A.K. do tej org. wchodzą następujące osoby Zabór 

Stefan Zabór Jan i Henryk, Łopian Władysław, Markowski Władysław s. Ignacego, 

Wierut Jan, Boroń Antoni sekcyjny. 

 Ul Antoni posiada broń długu i krutku. 

 Wywiad przeprowadził towarzysz Szuwar110. 

Szef wywiadu pow. 5. 

Wierzba111 

 

Dokument 22 

MELDUNEK AL: AK I NSZ112 

(...) Sprawy polityczne. 

 Według relacji członka PZP113 – podział organizacyjny PZP jest następujący: 

obwody, okręgi, rejony, odcinki. Obwód dzieli się na okręgi, okręg na rejony itd.114 

Obecnie tylko nieliczne rejony PZP pracują „całą parą”. Duża ich część jest 

zdezorganizowana wskutek wsyp lub pracuje słabo, ze względu na to, że ludzie  

z trudem wytrzymują nerwowo piąty rok konspiracji. Tej sytuacji 

przeciwstawiają się oddziały NSZ. Jest to organizacja niezwykle dynamiczna, 

sprężysta, posiadająca zdobyte wyłącznie własnym nakładem pracy wyszkolone 

kadry oficerów, podoficerów i dobre uzbrojenie. Uważa się NSZ za organizację 

niepodległościową, mającą obecnie największe możliwości rozwojowe  

na prawym skrzydle wachlarza politycznego. /VI/(...) 

                                                
109 AAN, 192/XXII-3, k. 23 (rękopis). 
110 NN. 
111 NN. 
112 AAN, 192/XII-2, k. 189. 
113 Polski Związek Powstańczy (kryptonim Armii Krajowej). 
114 Dane nieścisłe. 
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Dokument 23 

MELDUNEK WYWIADU AL: OBSADA II ODDZ. KG AK115 

(...) Kolejni szefowie II Oddz. [KG AK]: 

 1. Wacław – Brodowicz116, sekretarka jego Dorotka – Wójcicka 

 2. Witold lub Dzięcioł – płk. Marian Drobik117 

 3. Makary118 identyfikuje się z szefem kontrwyw.[iadu] Oskarem119. (...) 

 

Dokument 24 

SPIS „REAKCJONISTÓW” – POW. PUŁAWY120 

POW. KOM. P. P. R. 

Rozkaz 

 Na dzień 4. 7. 1944 r należy opracować ściśle poniżej podane przez Pow.  

Komitet P. P. R.: (...) 

 10/ Ilość wrogich naszej idei czynnych i biernych. 

 W razie uchylenia się od powyższych zostanie przesłany oddział 

Szturmowy. 

 Radził bym się zastosować. 

 Dn. 28. 6. 1944 [r.]          Pow. Sekretarz P.P.R. 

Tlen121 

 

Dokument 25 

ZADANIA „SPECGRUPY” IZRAELA AJZENMANA122 

Zadanie Spec grupy. 

Przedewszystkiem do likwidacji szpicli 

 1/ likwidacja szpicli i tych faszystów z pod znaku N.S.Z. którzy nasz 

mordują 

                                                
115 AAN, 192/XII-2, k. 237 (maszynopis, maj 1944 r.). 
116 Ppłk Wacław Berka „Wacław”, „Brodowicz”, szef II Oddz. KG ZWZ-AK do aresztowania przez Gestapo  

w listopadzie 1943 r.  Zamordowany prawdopodobnie w sierpniu 1944 r. 
117 Ppłk Marian Drobik „Dzięcioł”, „Witold”, szef II Oddz. KG AK do aresztowania przez Gestapo w grudniu 1943 r.  

Zamordowany prawdopodobnie w drugiej połowie 1944 r. 
118 Płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Makary”, szef II Oddz. KG AK do października 1944 r. 
119 Por./ppłk c.w. Bernard Zakrzewski „Oskar”, szef kontrwywiadu KG AK do stycznia 1945 r. W tym przypadku 

wywiad AL błędnie utożsamiał go z płk. Kazimierzem Iranek-Osmeckim. 
120  AAN, 192/XII-8, k. 9 (maszynopis). 
121 Jan Leptuch (podpis odręczny). 
122 AAN, 192/XXIII-16, k. 6 (rękopis, bez daty; sierpień 1944 r.). 
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 2/ likwidacji ludzi tych którzy będąc w oddziałach, a obecnie uprawiają 

bandytkę, i innych. 

 3/ spec grupa jest rękoimią partji. 

 4/ Komendatn [komendant] podlega trójce sztabu okręgowego, to znaczy 

Hrusta [Chrusta]123 Chytry3) i Lew124. 

Hrust [Chrust] 

 

Dokument 26 

MORDERSTWO  OFICERA  AK125 

Raport 8. 9. [19]44 rok. 

Do Dowództwa  

Wojsko Polskie Iego Bataljonu  

I-ej Brygady na Ziemi Kielecki [ej] 

 (...) Na pewnej wsi doszedł do mnie Oficer i prosił aby wrucić żeby jego 

ludzie nie widzieli bo dużo żołnieży A.K. chce przejść do P.P.R. 

Bronił się do ostatniej chwili co było możno to się wyciagł z niega126 potem został 

rozwalony i zakopany. (...) 

porucz. Hytry [Chytry]127 

 

Dokument 27 

ZABÓJSTWO NSZ-OWCÓW128 

Protokół: No 14 

 Pseudo. Niezawodny – Hanzel Witold – ur. 1. II. 1916 r. w Tarnowie  

i mieszkał do 1923 r. Od 1923 r. do 1928 r. był w Szwajcarji „Lese” gdzie leczył się 

na gruźlicę, o[d] 1928 r. do 1930 r. mieszkał w Sierpcu woj. Warszawa. Od 1930 r. 

do 1939 r. mieszkał w Lublinie gdzie ukończył 8 kl. Gimnazjum i rozpoczął Kat. 

Uniwersytet w Lubi [Lublinie]. Władał dobrze językiem niemieckim i francuskim.  

                                                
123 Kazimierz Czyż. 
124 Marian Olczyk. 
125 AAN, 192/XXIII-15, k. 73-73a (rękopis). 
126 Czyli oficer AK był przed zamordowaniem przez AL-owców torturowany. 
127 Izrael Ajzenman vel Julian Kaniewski. 
128 AAN, 192/XXIII-10, k. 17–19 (rękopis). 



48

 Od sierpnia 1939 do chwili obecnej mieszkał w Starachowicach przy  

ul. Nauczycielskiej 4. Pracował w Elektrowni w Starachowicach jako urzędnik.  

Został z konspirowany przez inż. Żułtowskiego, który został aresztowany przez 

niemców. 

 Niezawodny pracował w NSZ przy szyfrach – liczb ułamkowych i jako 

dowódca placówki wywiadu której szefem był kapitan Bizoń zam. Starachowice 

Dolna 53.  

 2. Pseudo „Kruk” Filipowski – zam. Wierzbnik ul. Piłsudskiego  

u dr. Brauera. 

 3. Pseudo „Geniar” Myśliwska główny łącznik z centrala NSZ w Warszawie  

i Radomiu. 

 4. Pseudo „Bartek” Graicar Mieczysław zam. w Starachowicach  

ul. Nauczycielska Nr 3. 

 4.129 Pseudo „Jarząbek” – Krakowiak Jan zam. w Starachowicach  

ul. Raczyńskiego u Orłowej Nr. 23. 

 5. Pseudo „Orzeł” Gawroński Paweł – d-ca plut. 

 6. Dejówna zam. w Starachowicach koło upustu – Postemik była łącznikiem 

miejscowym. 

 7. Uczechowski – lub Czechowski Wojciech. Kierownik konsumu Piekarni  

w Starachowicach. 

 „Niezawodny” Hanzel Witold zeznał, że z rozkazu Głównego Szefa wywiadu 

„Karola” wysyłał ludzi na wywiad do lasu czy niema Sowieckich skoczków  

i oddziałów A. Ludowej, ażeby następnie składać meldunki do niemców130. 

 Protokół został sporządzony dnia 13 10 44 w obecności por. Zemsty131,  

por. Borka132 i por. Sosny133 i podpisany przez „Niezawodnego”134. 

 Wyrok został po naradzie wykonany dnia 13.10.44 godz. 23.  

 Oryginał został w aktach garniz. 

                                                
129 Powtórzenie numeracji – tak w oryginale. 
130 W ten sposób w „Protokołach” GL-AL uzasadniano egzekucje członków organizacji niepodległościowych. 

Czasami jednakże pomijano podobne eufemizmy. Np. na „Protokole” z dnia 2 listopada 1944 r., dotyczącym porachunków 

wewnętrznych w PPR (w gminie Dobryszyce, pow. Radomsko) dopisano ręcznie: Marian Kulka ps-d Kalina ojciec agronom 

skończyć NSZ. AAN, 190/XIII- 6, k. 3l a (rękopis). 
131 Prawdopodobnie „por. AL” Spirydion Dziubiński. Po wojnie był oficerem Informacji Wojskowej.  
132 NN. 
133 Prawdopodobnie „por. AL” Jan Pocheć. 
134 Na powyższym „Protokole” brak jest jego podpisu. 
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dodatkowo do pt. 14 

Równocześnie zapodaję: 

1) Majchrowski – rzeźnik Starachowice przy ul. Długiej Nr 104. jest głównym 

Szefem wywiadu NSZ obecnie w Starachowicach, lat około 38 wzrost średni 

brunet – twarz okr.  

2) Majewski Zdzisław ul. Pułnocna – 9. Starachowice – ma 2 rewolwery – nagan  

i Steier ora[z]karabin.  

3) Prokopowicz Leszek ma parabelę zam. Starachowice ul. Bema . 

19. 10. [19]44 r. 

 

Dokument 28 

 „ANTYK” O KOMUNISTACH – LUBELSZCZYZNA135 

Raport z terenu (Lubelszczyzna) 

15 04 [19]44 [r.] 

Lublin. 

Sprawy polityczno-propagandowe. 

 Komuniści bez zastrzeżeń podporządkowali się agentom tzw. „Krajowej 

Rady Narodowej”. Ekspozytura tej rady mieści się na terenie wschodniego  

pow. Lubartów (maj. Babianka – pł., sow.[ieciarz?] Kozłowski) i stamtąd kieruje 

ruchem we wszystkich kierunkach. Ekspozytura ta stanowi niejako sztab  

i znajduje się w ścisłym kontakcie z oddziałami dywersyjnymi bolszewickimi. 

Rozprzestrzenia bibułę komunistyczną i ulotki różnego rodzaju. PPR, jak 

donoszą ostatnie meldunki, rozpoczęła akcję likwidacji w pow. Lublin bardziej 

czynnych członków S[tronnictwa] N[arodowego] i AK.  

Działająca na płd. pow. Lublin grupa Fiedora136 zajmuje obecnie wobec AK 

postawę poprawną. Przejawia ona działalność propagandową w formie 

rozdawania ulotek. 

 W Lublinie rozlepione zostały dwukrotnie przez PPR nalepki następujące: 

Narysowana świnia ze swastyką (Hitler) pożerająca kości ludzkie. 

                                                
135 AAN, 228/17-5, k. 193–194 (maszynopis). 
136 Właściwie: „Fiodor” – Fiodor Kowalow. 
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 Propaganda komunistyczna przejawia się w postaci ulotek i pism. Posłuch 

jej dają tylko elementy komun[istyczne]. Większość społeczeństwa odnosi się 

negatywnie. 

 Propaganda PPR-u i KRN-u i AL jest przyjmowana obojętnie, a nawet 

wrogo. Nasza propaganda miejscowa w porę i właściwie zorientowała ludzi  

w komunistycznym bluffie papierkowym. 

 W sprawie granic wschodnich stanowisko społeczeństwa jest zgodne  

i nieustępliwe. Pełne uznanie dla Rządu RP i poczynań władz krajowych. 

Sprawy wojskowe. 

 PPR. W rejonie płd. zach. komuniści obecnie nie przejawiają działalności. 

Natomiast w rejonie płn. wsch. i płd. tj. graniczącymi z pow. wschodnimi, akcja 

bojowa komunistów jest bardzo żywa i agresywna. Oddziały dobrze uzbrojone  

w sile do 40 zjawiają się stale i zapuszczają się aż pod Lubartów. Dobre 

uzbrojenie tych oddziałów budzi zazdrość u członków AK a nawet daje się 

odczuwać wahanie, czy aby nie przystąpić do tych bojówek. 

 Oddziały P.P.R. mają broń zrzutków, oparcie zaś na oddziałach 

bolszewickich grasujących na terenie pow. wschod[nich]. Dużym hamulcem 

propagandy komunistycznej jest sam skład bojówek rekrutujących się 

przeważnie z mętów różnego rodzaju. To powstrzymuje zapaloną młodzież przed 

wstępowaniem w szeregi PPR. 

OWP137. W rejonie Lublina zrzucony był desant bolszewicki. Na Hellenowie 

(przedmieście) i koło koszar znaleziono spadochrony i skrzynki po amunicji  

z napisem ZSRR [ZSSR] i angielskimi. W dniach 8, 10 i 11 marca operował w rej. 

wsi Malinówka (gm. Brzeziny pow. Lublin) regularny oddział sowiecki liczący 

około 2.000 ludzi, uzbrojony wyłącznie w broń maszynową, granaty i lekkie 

działka (wszyscy na wozach względnie konno). Oddział ten posuwał się  

w kierunku m. Włodawy. Z akcji tegoż należy wymienić: podminowanie szosy 

Lublin–Chełm, rozkręcenie torów w rej. Trawniki oraz w rej. Lubartowa 

zatrzymywanie samochodów i rozstrzelanie kilkunastu Niemców, schwytanych 

na szosie. Grupa ta stoczyła również kilka potyczek z oddziałami żandarmerii  

i kałmuków. Inne dwie grupy operowały w rejonie Krasnystaw i Biłgoraj. 

                                                
137 Skrót nierozszyfrowany. 
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Stosunek do ludności polskiej na razie poprawny138. W tym czasie ukazało się  

w terenie wiele ulotek komunistycznych. 

Lubartów. 

 Na terenie miasta Lubartowa ustalono z dowodów znalezionych przy 

zabitym komuniście, że posiadał listę członków AK zaadresowaną do Gestapo. 

Komuniści mają rozkaz denuncjować członków polskich organizacji. 

Dęblin. 

 W Dęblinie zabito 19 oficerów członków AK. 

Ryki. 

 W Rykach dokonano zamachu na oficera Olszynę139 z org. AK komendanta 

tego obwodu140. Zamach nie udał się. Dokonali go komuniści.  

Opatów. 

 Rozwój GL. W Opatowskim odczuwa się b. silnie działalność oddziałów 

Gwardii Ludowej i desantowych. Ilość oddziałów GL obliczają na 8 z tego  

3 większe (Tanka141 i Żbika142) ilość trudno ustalić, około 300 osób. Kierownictwo 

spoczywa w rękach osławionego Saszki143 (prawdopodobnie okr.[ęgowy] 

kier.[ownik] GL), którego siedziba znajduje się w pow. Włoszczowskim gdzie obok 

drobnych oddziałów miejscowych rozkwaterowany jest lotny oddział specjalny. 

Między oddziałami GL i AK doszło do starć (straty po obu stronach) w wyniku 

czego doszło do pertraktacji zakończonych rozejmem. Oddziały GL terroryzują 

ludność oraz członków organizacji polskich. Oparciem dla grup GL jest silnie 

rozwinięta organizacja PPR w terenie (trudno ustalić stan liczebny) oraz  

w Ostrowcu (kilkaset osób zorganizow.[anych]) oraz często życzliwie 

ustosunkowana ludność miejska. Rozejm między AK i GL jest zupełnie 

niezrozumiały i dowodzi z jednej strony nieudolności miejscowego kadynu, jak 

również przenikania wpływów komunistycznych poprzez członków AK i BCh na 

                                                
138 Sowieckie „Zgrupowanie Partyzanckie im. Dwukrotnego Bohatera Związku Sowieckiego Sidora Kowpaka”,  

dowodzone przez płk. Petro Werszyhorę. 
139 Zygmunt Donten. 
140 W AK nie było Obwodu Ryki. Był to Rejon w Obwodzie Puławy.  
141 Zenon Kołodziejski. 
142 Władysław Staromłyński. 
143 Wasyl Wojczenko. 
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tym terenie. Rozejm podobny ułatwia krzepnięcie organizacji PPR w terenie oraz 

grup dywersyjnych GL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53

ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE  

O PODZIEMIU KOMUNISTYCZNYM  

 

Dokument 29 

KG AK: POWSTANIE  PPR144 

KOMUNIŚCI 

 Komunistyczna Partia Polski była przed wojną najsłabszym ośrodkiem 

komunizmu w Europie. Robotnik i inteligent traktował ją nieufnie, chłop słyszeć  

o niej nie chciał. Ponadto pożerały ją dwie ciężkie choroby: powszechna korupcja 

przywódców i ciągłe zdrady. Ze społeczeństwa żydowskiego w Polsce Komintern 

też nie miał wielkiej pociechy: szerzyły się tu ciągłe herezje z trockizmem na 

czele. 

 Rok 1939 pogorszył jeszcze sytuację komunizmu w Polsce. Zawarta między 

Mołotowem i Ribbentropem w sierpniu [1939 r.] tajna umowa o rozbiorze Polski,  

z „granicą interesów” na Wiśle (w październiku 1939 przesunięto tę granicę  

na linię Bugu) oraz współpraca wojenna sowiecko-hitlerowska odsunęły  

od komunizmu polskiego resztki ideowców. Od września 1939 do lipca 1941 

komunizm polski to tylko garstka źle płatnych agentów, agentów skłóconych  

i zdezorientowanych, pozbawionych instrukcji Kominternu. 

 Czas od września 1939 do lipca 1941 to okres, w którym prasa moskiewska 

uroczyście uznaje prawo Niemiec do organizowania Europy na zachód od Bugu, 

rządu gen. Sikorskiego nie nazywa inaczej jak „szutocznojeprawitielstwo”,  

a słowo „Polska” skreśla zupełnie ze swego słownictwa. Równocześnie komuniści 

pod okupacją niemiecką – siedzą jak mysz pod miotłą i ani im się śni wówczas 

przeciwniemiecka dywersja! 

 Napad niemiecki na Sowiety jak różdżką czarodziejską odmienił stosunek 

Kominternu do Polski. Przecież patriotyzm narodu polskiego można doskonale 

wyzyskać do walki z hitleryzmem! I oto obserwować zaczynamy „wzruszające 

zjawisko”: komunizm polski staje się narodowym!), staje „ramię do ramienia”  

z organizacjami niepodległościowymi w walce „z przemocą wroga”! 

                                                
144 „Biuletyn Informacyjny” nr 12–116 z 26 marca 1942 r. (organ Komendy Głównej Armii Krajowej). 
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 Sprawy komunistyczne w Polsce zostały ostatecznie uporządkowane  

w początkach stycznia br. [1942], kiedy to jako skoczkowie spadochronowi 

wylądowali w kraju czterej członkowie polskiej sekcji Kominternu 

moskiewskiego, a z nimi – walizy pełne dobrej waluty. Po licznych naradach 

utworzono oficjalną Egzekutywę komunistyczną, rozwiązano wszystkie dotąd 

istniejące organizacyjki komunistyczne oraz powołano do życia Polską Partię 

Komunistyczną145, jako jedyny masowy ośrodek komunizmu w Polsce. Ponieważ 

zdawano sobie sprawę z niepopularności komunizmu w Polsce – nie nadano tej 

partii nazwy „komunistyczna”. Jako jej zadanie postawiono „zjednoczenie klasy 

robotniczej oraz utworzenie frontu narodowego” (tak jest, narodowego!) dla walki 

o wolną i niepodległą Polskę!! Najpilniejszym celem PPR jest zorganizowanie 

sabotażu i dywersji na tyłach armii niemieckiej. Idee te szerzone są za pomocą 

pism podziemnych „Zwycięstwo” i „Walka Ludu”, broszury „Wczoraj a dziś – 

walka o wyzwolenie człowieka” oraz w doraźnych ulotkach. 

Nasze stanowisko w tych sprawach jest następujące: 

 Rząd Polski w Londynie zawarł szereg umów z rządem sow[ieckim]. 

Zawierając te umowy daliśmy dowód jak najdalej idącej, dobrej woli; puściliśmy 

w niepamięć zdradę i potworne zbrodnie, popełnione na naszym narodzie przez 

Sowiety. Umowy te, zawarte między naszymi dwoma państwami, pragniemy 

lojalnie wypełniać, współpracując z Sowietami dla celów wspólnego nad Rzeszą 

Niemiecką zwycięstwa. 

 Wszelkie próby Kominternu do tworzenia w Polsce własnej organizacji dla 

własnych celów politycznych i wojskowych, traktujemy jako niepoczytalny 

wybryk nieodpowiedzialnych czynników, które pragną zatruć i podkopać 

współpracę rządów polskiego i sowieckiego. W Polsce robotę polityczną  

i wojskową można prowadzić wyłącznie tylko we współpracy z Rządem Polskim 

w Londynie i jego przedstawicielstwem w kraju. 

 Polską Partię Robotniczą i jej organy prasowe uważamy za obcą agenturę. 

Agenturę nie tylko obcą i wrogą interesom polskim, ale także szkodliwą dla 

współpracy rządów polskiego i sowieckiego.  

 
                                                
145 Powinno być: Polską Partię Robotniczą. 
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Dokument 30 

„SZANIEC”: POLITYKA SOWIECKA WOBEC POLSKI146 

ZACZYNAJCIE OD SIEBIE... 

 Dwudziestą czwartą rocznicę powstania armii sowieckiej radiostacja 

Londyn przypomniała światu w słowach nader charakterystycznych. 

Usłyszeliśmy m.in. taki oto passus: 

 „Po wojnie z Polską w r. 1920, Rosja, widząc tylko wrogów koło siebie, 

przystąpiła do powiększania armii i przemysłu wojennego. Tempo przygotowań 

wzrosło szczególnie po roku 1930, kiedy Europę zaczęły nurtować prądy 

faszystowskie. W ciągu dziewięciu lat, w ukryciu przed światem, stan liczebny 

armii rosyjskiej wzrósł o 50 proc., a dywizjom, przedtem zupełnie 

niezmotoryzowanym, przydzielono tysiące czołgów i aut pancernych. Olbrzymia 

armia rosyjska stworzona jednak została tylko i wyłącznie dla defensywy. 

[podkr. oryg.] Ponieważ jedynie skuteczną bronią w walce z Niemcami jest atak, 

można spodziewać się, że dwudziestą piątą rocznicę powstania swej armii 

Sowiety będą obchodziły w Berlinie”. [podkr. oryg.] 

 Przysłuchując się tego rodzaju audycjom radiowym Londynu, oraz 

wynurzeniom angielskich mężów stanu w ogóle, a Edena147 i Crippsa148  

w szczególności na temat roli Rosji w przyszłej Europie, mogłoby się zdawać,  

że to dziełem Anglii w ogóle, a sir Crippsa w szczególności, jest wybuch wojny 

niemiecko-sowieckiej w ogóle, zaś „bohaterski opór” czerwonej armii  

w szczególności... 

 Wprawdzie wiemy, że nigdzie chyba, z wyjątkiem Warszawy, nie życzono 

sobie tej wojny tak gorąco, jak w Londynie, ale i to wiemy, że do jej wybuchu 

Londyn przyczynił się równie mało jak Warszawa... Nie wątpimy, że sir Cripps 

robił w Moskwie wszystko, co mógł, a prawdopodobnie nawet więcej niż mógł, 

żeby Stalina przeciągnąć na stronę angielską, ale i to pewne, że ten wymowny 

labourzysta prędzej doczekał by się w Moskwie wnuków i późnej starości, niż 

wystąpienia Stalina przeciwko Niemcom, gdyby nie... decyzja Hitlera, 

                                                
146 Zaczynajcie od siebie..., „Szaniec” nr 6(80) z 12 marca 1942 r. (s. 1 i 6). 
147 Anthony Eden – m.in. minister spraw zagranicznych Wlk. Brytanii w latach 1936–1938 oraz 1940–1945. 
148 Richard Stafford Cripps – m.in. ambasador Wlk. Brytanii w Związku Sowieckim w latach 1940–1942. Był 

rzecznikiem uznania aneksji części Polski, krajów bałtyckich i Besarabii przez ZSSR. 
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 W jednym bowiem tylko wypadku Stalin sam dałby swym wojskom rozkaz 

marszu na zachód: gdyby tam złamana i rozbita III Rzesza pogrążyła się  

w otchłań wojny domowej i anarchii, a jej świetne armie mogły być rozbrajane 

przez dzieci, jak w r. 1918. Ale w tym wypadku sir Cripps, który zna dobrze język 

rosyjski, rozmawiał by ze Stalinem już tylko po angielsku... 

 Jeśli więc zasługa stworzenia nowego frontu na wschodzie przypada 

wyłącznie Hitlerowi, to – znów zdawałoby się – Anglia nie ma żadnych racji do 

okazywania za to wdzięczności dla Stalina, w dodatku w sposób, budzący już nie 

tylko niepokój, lecz i niesmak polityczny. 

 W Nr. 15 (64) „Szańca” z drugiej połowy lipca 1941 r. w art. pt. „Honor, 

obowiązek, interes i – prawo”, pisaliśmy: „Nie trudno sobie wyobrazić, jak 

wyglądalibyśmy na przyszłej konferencji pokojowej, gdyby obok nas zasiadły tam 

jaśnie wielmożne Sowiety –  wszystko jedno czy fałszywie neutralne do końca, czy 

też – jeszcze gorzej – jako partnerzy i sojusznicy, którzy ulegli wreszcie 

perswazjom i namowom sir Crippsa i sami wystąpili zbrojnie przeciwko 

Niemcom... 

 „Decyzja Hitlera przekreśliła obie te niemiłe i groźne dla nas, a – zdawałoby 

się – najprawdopodobniejsze możliwości. Sowiety znalazły się dziś w obozie 

antyniemieckim, zaś świat anglosaski niczym im za to płacić nie jest obowiązany. 

Nie są już one i nie będą partnerem, lecz klientem Anglii i USA. Otrzymają 

pomoc, lecz z łaski i dobrej woli, nie z tytułu swych zasług”. 

 Pomimo to Anglia wobec Sowietów zajęła takie stanowisko, jak gdyby to 

ona była ich klientem, a nie na odwrót, jak gdyby od widzimisię Stalina zależały 

nie tylko losy frontu wschodniego, lecz i samej Anglii... Oficjalnie przyznaje mu 

się już dziś najważniejszy głos na przyszłej konferencji pokojowej w sprawach 

całej Europy. I gdyby chociaż ta przykra, upokarzająca i niebezpieczna gra 

dyplomatyczna gwarantowała istotnie to, co Londyn ma na myśli, tj. utrzymanie 

frontu wschodniego tak długo, aż na zachodzie rozpocznie się wreszcie zwycięska 

ofensywa anglo-amerykańska, wówczas możnaby ją przynajmniej rozumieć, jeśli 

już nie uznawać za właściwą. Tu jednak nie ma żadnych gwarancji. Każdej chwili 

może nastąpić katastrofa albo pokoju separatywnego, albo kompletnego pogromu 

Sowietów, katastrofa, której nie odwróci żadna czołobitność przed wodzem 
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czerwonego faszyzmu. Czy więc nie lepiej, prościej i godniej byłoby zachowywać 

się tak, jak nakazuje „honor, obowiązek, interes i prawo” Anglii?... 

 Na tym dopiero tle wyróżnia się dodatnio taktyka naszego rządu  

w Londynie. Rząd ten, choć też nie szczędzi czołobitnych frazesów Moskwie, ale – 

tylko frazesów, nie wiążąc się żadną zbędną obietnicą, żadną zapowiedzią  

w rodzaju oświadczeń ministrów angielskich, czynionych po to tylko by je później 

bez ceremonii zignorować. Rząd nasz mniej tym słowem szafuje, a za to więcej je 

szanuje, niż to ma zamiar uczynić rząd angielski. Nikt bowiem chyba, ani  

w Anglii, ani nawet w Sowietach nie traktuje serio zapowiedzi, że po zwycięskiej 

wojnie Anglosasi pozostawią Sowietom wolną rękę w Europie. Anglia jest 

również w Europie i wie, że wpadnięcie z niemieckiego deszczu pod sowiecką 

rynnę, nie ominęłoby z pewnością i jej w tym wypadku, a likwidacja wielkich  

i wszelkich demokracji nastąpiłaby znacznie szybciej, skuteczniej i gruntowniej 

przez faszyzm czerwony, niż przez dzisiejsze faszyzmy innych barw. Wprawdzie 

nie żywimy obaw, by taka czerwona okupacja Europy mogła potrwać długo, tyle 

np., co w Rosji, z jej beznarodowym konglomeratem szczepów, plemion i grup 

etnicznych, przywykłych od tysiącleci do niewoli totalnej. W Europie zachodniej 

są narody o wyraźnej strukturze duchowej, przywykłe do czynnego 

przeciwstawiania się złu, do walki o los, nie do fatalistycznego poddawania się 

losowi. Mamy jednak dość ruin, zgliszcz, cierpień i zniszczeń po pierwszej  

i drugiej wojnie światowej, by do nich przydawać jeszcze gorsze, być może, 

spustoszenia, które poczyniłaby – choć krótkotrwała – wojna domowa w Europie. 

Bo nic innego tylko powszechną wojnę domową obwieściłby „dominujący”  

w powojennej Europie głos Rosji Sowieckiej. 

 Głos ten zresztą, rozzuchwalony potakiwaniem Londynu, już dziś daje się 

słyszeć w Europie, choć Petersburg wciąż jeszcze jest oblężony, choć od pozycji 

niemieckich w Rżewie do Moskwy jest zaledwie jeden dzień marszu kolumn 

zmotoryzowanych, choć ani Orła, ani Kurska, ani Charkowa, ani nawet Krymu nie 

odzyskały jeszcze wojska czerwone. 

 Już powstała u nas na razie tajna Polska Partia Robotnicza, czyli 

zjednoczeni komuniści kierowani bezpośrednio przez Moskwę. W organie tej 

partii „Trybuna Wolności” czytamy: „Sabotaż, dywersja i partyzantka – oto broń, 
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którą już dziś całą siłą musimy uderzyć we wroga. Sabotaż, dywersja  

i partyzantka – oto realne podłoże walki, z którego nieuchronnie wybuchnąć 

musi płomień powstania narodowego. Idziemy ku zbrojnemu powstaniu”.  

Na razie akcja wymierzona jest przeciwko wojskom Hitlera, na co jednak 

przyjdzie kolej później? „Trybuna Wolności” nie robi z tego tajemnicy: „Platforma 

polityczna PPR mówi, że zadaniem jej jest stworzenie ogólnonarodowego frontu 

walki o wolną i niepodległą Polskę, frontu, w którym zjednoczona klasa 

robotnicza winna stać w pierwszych szeregach”. My to znamy. Dwadzieścia dwa 

lata te same słowa, tylko w odniesieniu do ZSSR, wbija w mózgi swych „obywateli” 

politgramota sowiecka. Komintern nie domaga się niczego więcej, tylko,  

aby „klasa robotnicza” stała „w pierwszych szeregach” każdego narodu. Gdy się  

to stanie, wówczas w pierwszych szeregach klasy robotniczej staną, oczywiście, 

komuniści, a znów na czoło szeregu komunistów wysuną się z natury rzeczy ich 

przywódcy i teoretycy, czyli sztab Kominternu, i wreszcie sztab, jak to sztab, musi 

mieć i będzie miał swego szefa w rodzaju Stalina. Kto będzie stał „w pierwszym 

szeregu” szefów – tego się nie wie i bodaj nigdy nie będzie się wiedziało.  

To zresztą jest obojętne dla narodów, które doszły do stadium „szefa”, bo wówczas 

nie są one już narodami, tworząc jedno olbrzymie stado bydła ludzkiego  

w odratowanym „korraalu”, z którego wyjście również jest tylko jedno: na tamten 

świat.  

 Otóż my nie życzymy sobie kariery tego rodzaju. Dość dobitny daliśmy 

temu stanowisku wyraz w naszych dziejach, dajemy obecnie i damy przy każdej 

okazji w przyszłości. Nie ma co do tego złudzeń w narodowej Warszawie, nie 

powinno ich być w międzynarodowej Moskwie. Nawet wyjątkowa koniunktura 

okupacji niemieckiej nie oprocentuje kapitału, włożonego w ostatnią chyba 

próbę, w PPR. Buchalteria Kominternu będzie musiała odpisać na straty nie tylko 

procent, lecz i sam kapitał, jeśli uprze się przy próbowaniu. 

 Są jednak owe złudzenia – w Londynie. Szanujemy Anglię, imponują nam 

Anglosasi, pragnęlibyśmy pod wieloma względami upodobnić się do nich, 

chcielibyśmy ojczyznę naszą widzieć równie potężną i wspaniałą, równie 

przodującą na każdym polu, jak ich ojczyzna; gdy jednak radzą nam, byśmy ku 
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mglistym zarysom powojennej „nowej Europy” żeglowali według kursu i pod flagą 

Moskwy, zawsze usłyszą od nas odpowiedź: 

 Jako wyspiarze i naród morski – zaczynajcie żeglugę od siebie... 

 

Dokument 31 

WYWIAD AK: PODZIEMIE KOMUNISTYCZNE149 

Materiały do akcji przeciwkomunistycznej. 

Maj 1942 [r.] 

[1.] Moment pośpiechu. 

 Komuniści, występujący obecnie najczęściej pod firmą Polskiej Partii 

Komunistycznej (PPR), ale używający i innych szyldów, wysuwają jako główny 

argument w swej propagandzie moment pośpiechu („Jutro będzie za późno”). 

Chodzi im oczywiście o jutro ZSRR i jutro Kominternu, co jasno wynika z ich 

działalności w przeszłości i teraźniejszości i z ich argumentowania. Spekulują oni 

przy tym na niecierpliwości ludzkiej, uzasadnionej trwającą i silnie wzmagającą 

się nędzą i szalejącym terrorem okupantów wobec Polaków. My nie jesteśmy 

narodem – jak Anglicy i Amerykanie – który o sobie mówić może „mamy czas” 

(zresztą i wśród Anglosasów wołanie o szybsze zakończenie wojny przybiera  

na sile); ale też nie możemy się zbytnio śpieszyć, bo:  

 1) działania są i muszą być uzależnione od działań naszych szczerych 

sojuszników (a do tych ZSRR zaliczyć nie możemy ze względu na sprawę granic 

wschodnich, sprawę ludności polskiej, wywiezionej do ZSRR itp.),  

 2) nasze możliwości wojskowo-wojenne w kraju są w tej chwili jeszcze 

słabe, więc wszelkie porywanie się do czynnej, zbrojnej akcji byłoby 

przedwczesnym, skazanym na pewną porażkę krokiem, a dlatego byłoby  

to nieprzebaczalnym politycznie błędem i zbrodnią narodową;  

 3) nie może nam zależeć na militarnym i politycznym zwycięstwie 

Sowietów, gdyż wiemy, że czyhają one tylko na to, by w razie swego zwycięstwa 

zsowietyzować Polskę i Europę. 

 

 
                                                
149 AAN, 203/VII-62, k. 27–28 (maszynopis). 
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[2.] Ekspozytura sowiecka. 

 Komuniści przedstawiają akcję swoich grup dywersanckich, oddziałów  

partyzanckich i sabotaży, jako akcję żywiołową, czy zorganizowaną od dołu mas 

ludowych polskich. Tak nie jest. Organizuje tę akcję sztab czerwonej armii  

za pomocą wojskowych desantów lotniczych, przez nasyłanych agentów 

Kominternu i przez zwolnionych jeńców sowieckich. Młodzież polską wciągają  

do tych grup i oddziałów najczęściej przez postawienie ich w sytuacji bez wyjścia 

tzn. przez wytworzenie stanu zaostrzonego terroru niemieckiego zmuszają 

mężczyzn zagrożonych miejscowości do uciekania do lasu i przyłączania się  

do oddziałów dywersyjno-partyzanckich. 

[3.] Dobro ludu polskiego. 

 Komuniści twierdzą, że czynią wszystko dla dobra ludu czy narodu 

polskiego. Jest to kłamstwo. Akcję swoją, dyrygowaną przez sztab sowieckiej 

armii, przeprowadzają na naszym polskim terenie wcale nie troszcząc się o zgodę 

na to suwerennych polskich władz państwowych, z którymi rząd sowiecki zawarł 

w sierpniu 1941 r. pakt i wciąż deklaruje swą współpracę i przyjaźń. Akcja  

ta naraża lud polski na większe ofiary krwi, aniżeli wytrzymać musimy ze strony 

okupacji niemieckiej przy stosowaniu odpowiednich w chwili obecnej metod 

walki (bierny opór, bojkot zarządzeń niemieckich i samych niemców, ostrożny  

a skuteczny sabotaż itp.) są znacznie większe aniżeli straty niemieckie. 

Przykładem potwierdzającym te argumenty są smutne doświadczenia 

dywersantów bolszewickich w Lubelszczyźnie. 

[4.] Doraźny bolszewicki interes. 

 Dowodem, że komunistom nie chodzi o dobro narodu polskiego jest fakt, 

że do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej prawie żadnej działalności nie 

przejawiali, a już przeciw niemcom wcale nie walczyli, chociaż naród polski 

cierpiał nie mniejszy niż obecnie terror. Ruch komunistyczny ożywiać się zaczął 

dopiero w sierpniu 1941 r. a PPR powstała z początkiem stycznia 1942 r.  

W okresie pomiędzy majem 1938 (kiedy to Komintern czuł się zmuszonym 

rozwiązać KPP, gdyż ta cierpiała od zarania swego powstania w 1918 roku  

na wewnętrzną chorobę rozkładową, powstałą na skutek jej zależności  

od Moskwy), a styczniem r.b., nie było w Polsce sekcji Kominternu. Dopiero 
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wojskowo-polityczne potrzeby Związku Sowieckiego przyczyniły się  

do odbudowania partii komunistycznej (sekcji Kominternu w Polsce) pod 

zmienioną firmą. 

[5.] Wrogi stosunek do Polski. 

 Wrogi stosunek do Polski ujawnili bolszewicy zupełnie otwarcie w czasie 

od 17 września 1939 [r.] (przekroczenie granicy Rzeczypospolitej przez sowieckie 

siły zbrojne) do czerwca 1941 [r.] (wybuch wojny z Niemcami). Przykładów tego 

wrogiego stosunku nikomu nie zabraknie. Trzeba je ciągle przypominać gwoli 

zapamiętania przez łatwo zapominających zło Polaków i przez pragnących 

zapomnieć agentów komunistycznych. 

[6.] Atmosfera prowokacji i zdrady. 

 Komunizm, jak żaden inny ruch polityczny, jest do szpiku kości przeżarty 

plagą prowokacji, zdrady i bezlitosnej walki wewnętrznej. Stan ten powstaje  

u nich przede wszystkim z powodu politycznej i finansowej zupełnej zależności 

od obcej siły tj. od Kominternu. To wywołuje nawet u jednostek z początku 

ideowych, zanik ideowości i walkę o dostęp do „koryta”. Atmosfera wzajemnej 

nieufności i wzajemnych oskarżeń o brak lojalności politycznej sparaliżowała 

„starą” KPP i już zaczyna toczyć „nową” PPR. Atmosfera ta powinna odstraszyć 

każdego robotnika, chłopa czy inteligenta od związania się z komunistycznym 

ruchem. (Atmosferę tę należy dla rozkładu komuny świadomie szerzyć ustnie  

i w prasie). 

[7.] Wpływ żydów w PPR. 

 Że KPP, jak w ogóle ruch komunistyczny, przesiąknięta była elementem 

żydowskim i kierowana przez żydów, wrogo do Polski usposobionych, jest 

powszechnie znane. Ale i teraz w PPR wpływ żydowski jest ogromny. Ghetto 

warszawskie jest nadal siedzibą centrum komunistycznego na Polskę. Pomiędzy 

agentami komunistycznymi, uwijającymi się po kraju, jest moc żydów, 

maskujących się za Polaków, Ukraińców, Białorusinów czy Rosjan. Inteligencja 

żydowska jest też skomunizowana i antypolsko nastawiona w niemniejszym 

stopniu niż proletariat żydowski. Politycznie biorą komuniści żydów w obronę  

i obiecują im w przyszłej, według ich zamiarów radzieckiej (sowieckiej) Polsce, 

nie tyle pełne równouprawnienie, ale przodujące stanowisko. Przypomnieć 
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trzeba stanowisko masy żydowskiej w tragicznych dniach jesieni 1939 i później 

pod okupację bolszewicką. Antysemityzm jest nadal orężem bardzo skutecznym 

w walce z komunizmem. 

[8.] Reformy w Polsce przeprowadzić mogą tylko Polacy. 

 Nie wolno dopuścić do tego, ażeby propagatorami gruntownych zmian  

w strukturze społecznej naszego narodu byli w pierwszym rzędzie komuniści.  

Ze względów taktycznych sprawy te są przez nich obecnie mało wysuwane  

na czoło. Zwolennikami przemian społecznych (pewnych reform) są i powinny 

być ugrupowania polskie polityczne kierunku niepodległościowo-narodowego. 

Poprawa bytu polskiego ludu pracującego leży naprawdę na sercu tylko 

prawdziwym polskim patriotom, nigdy zaś komunistom, dla których sprawy 

socjalne są tylko środkiem do osiągnięcia swoich celów politycznych. Trzeba przy 

tym wskazywać na opłakany stan mas pracujących w ZSRR [ZSSR] w czasie 

pokoju. 

9. Komuniści łączą się z Niemcami. 

 Komuniści wysuwają ideę solidarności międzynarodowej, m.in. – ostatnio 

coraz mocniej – w stosunku między polskimi robotnikami, a niemieckimi 

żołnierzami. Trzeba tę ideę na podstawie konkretnych przykładów zwalczać, 

wykazując, jakie jest to tzw. „braterstwo broni” niemieckiego żołnierza, chociażby 

był komunistą, z polskim robotnikiem czy chłopem. Komuniści planują 

współdziałanie ze zrewoltowanymi niemieckimi żołnierzami na wypadek 

załamania się wojskowo-politycznego Niemiec w walce przeciw  

tzw. „nacjonalistycznej kontrrewolucji polskiej” (mówią też „faszystowskiej”).  

To jest doprowadzenie – w gorszym, niebezpieczniejszym wydaniu –  

do odnowienia sojuszu sowiecko-niemieckiego przeciw Polsce. Żaden Niemiec 

nie może być bratem dla Polaka. W chwili decydującej wszelkie współdziałanie, 

nawet ze zrewoltowanymi niemcami, traktowane być winno jako zdrada narodu. 

10. Współdziałanie z komuną jest zbrodnią przeciw Polsce. 

 Nie może być najmniejszego współdziałania pomiędzy polskimi 

ugrupowaniami politycznymi czy wojskowymi, a organizacją komunistyczną, czy 

komunizującą. Już choćby dlatego, że ich centrum dyspozycyjne znajduje się poza 

naszym narodem i państwem, nie może być z nimi współpracy. Komuniści muszą 
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być usunięci, izolowani od naszego życia politycznego, zwłaszcza teraz, gdy życie 

to trwa w konspiracji. Na to muszą baczyć wszystkie polskie czynniki polityczne 

w kraju. Walka z wrogiem komunistycznym stoi jeszcze przed nami i nie wolno 

dopuścić do tego, by narzędzie naszej walki, jakim są nasze organizacje 

polityczne, były infiltrowane przez obcy i wrogi nam element komunistyczny. 

 

Dokument 32 

GRUPA „SZAŃCA” O PODZIEMIU KOMUNISTYCZNYM150 

A WIĘC WRÓG! 

 Bolszewicy pod naporem nawały niemieckiej w walce opuścili nasze 

ziemie, przestali być naszymi okupantami. Pozwoliło to naszemu rządowi na 

zawarcie paktu z Sowietami, mocą którego Polska godziła się puścić w niepamięć 

zdradzieckie uderzenie w plecy i oprzeć wzajemne stosunki na zasadach 

zgodnego współżycia pod warunkiem, że Rosja czerwona rzetelnie szanować 

będzie naszą pełną suwerenność i wszystkie nasze żywotne interesy. 

 Rosja bolszewicka nie dotrzymała warunków ugody i bezustannie łamie 

przyjęte na siebie zobowiązania. Rosja utrudnia zwolnienie ze swych obozów 

bezprawnie i zbrodniczo wywiezionych Polaków, Rosja wysuwa pretensje 

terytorialne w stosunku do odwiecznych ziem polskich, Rosja nie rezygnuje  

z imperializmu czerwonego, który mimo straszliwego skrwawienia ludów 

rosyjskich wciąż jeszcze roi o podboju całej Europy, a w każdym razie o zaborach 

kosztem Polski i o podporządkowaniu Polski Związkowi Sowieckich Republik. 

Rosja usiłuje wspomniany program zaborczy realizować za pośrednictwem 

Kominternu i podporządkowanych mu ślepo agentur (w Polsce PPR – Polska 

Partia Robotnicza), a nadto wbrew woli Narodu Polskiego przenosi swoje 

działania wojenne na teren ziem polskich, z pogwałceniem niezwykle istotnego 

interesu Narodu Polskiego. Rosja radziecka i zdradziecka, mimo i wbrew zawartej 

ugodzie, jest z Polską w wojnie i wciąż jeszcze tej wojny pragnie, stawiają sobie 

jako cel. 

 Spadochroniarze sowieccy i agenci PPRu powodują swoją działalnością,  

że leje się krew Polaków i sami tę krew rozlewają. Na skutek ich akcji całe wsie 
                                                
150 „Placówka” nr 12 (43) z 15 czerwca 1942 r., s. 1–2 (Organ Grupy „Szańca”). 
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polskie znikają z powierzchni ziemi w łunie pożarów, a ludność tych wsi idzie 

pod nóż niemieckich siepaczy. Za każdy zamach na niemieckiego dygnitarza  

(a zamachy te mnożą się w sposób zastraszający), tracą życie setki najlepszych 

synów Ojczyzny. Mało skuteczna i jeszcze zupełnie zbędna walka z Niemcami  

w istocie swej jest walką z Narodem Polskim, który musi się krwawić tragicznie 

wbrew swej woli, wbrew swemu interesowi, bez żadnych szans jak obecnie. 

Komuniści miejscowi i nasłani dywersanci nie usłuchali polskich ostrzeżeń, nie 

uszanowali woli całego Narodu. Nie mogąc nas przekonać o słuszności swej akcji, 

próbują nas terrorem do niej zmusić, próbują postawić nas wobec faktów 

dokonanych, próbują wywołać powszechną ucieczkę do lasów, gdzie człowiek, 

utraciwszy swój dach i dobytek i swych najbliższych, w szaleństwie rozpaczy  

i w przemożnej potrzebie zemsty, z samym diabłem gotów się połączyć, by wziąć 

krwawy odwet na zbrodniarzach niemieckich. To jest cel zbrodniczego 

„sojusznika” i jego dobrze płatnych agentów, a cel ten mogą oni uzyskać w wielu 

polskich okręgach, jeśli nie spotkają się z naszej strony z natychmiastową  

i bezwzględną kontrakcją. 

 Polacy są narodem gościnnym, więc goszczą u siebie mimo 

niebezpieczeństwa zbiegłych jeńców sowieckich, czerwonych spadochroniarzy  

i członków band dywersyjnych, nie pomni, że każdy z ugoszczonych bez wahania 

zamorduje później opornego, który nie zechce z nim pójść „na Niemca”, lub mało 

wartą dywersją lub sabotażem ściągnie na gospodarza straszliwe represje 

niemieckie. Polacy są narodem rycerskim – dla nich kwestią honoru jest dać 

pomoc i ochronę tym, co mienią się być sojusznikami, co broniąc swej dzikiej 

ojczyzny pośrednio (i wbrew woli) przyczyniają się i do naszego zwycięstwa nie 

pomni, że w ten sposób pomagają równie groźnemu wrogowi jak Niemcy, a może 

groźniejszemu, bo Niemcy już się kończą i skończą na pewno, a Rosja jeszcze ma 

wielkie rezerwy sił. Bezcenne dla Polski życie każdego Polaka stracić można tylko 

raz i ten wrogiem jest największym, kto życiu temu zagraża. Dla Polski tylko i w jej 

świętym interesie wolno i trzeba krew polską rozlewać. 

 Zdradzieckie PPRy i wrodzy nam bolszewicy nie mają prawa do naszej 

gościnności, nie może ich chronić nasze poczucie honoru. Interes Polski wymaga,  

by znikli z ziem polskich. Trzeba ich tępić jak wściekłe psy. Oni są uzbrojeni,  
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gdy my broni nie mamy, oni chodzą bandami, gdy my pojedynczo lub w nielicznej 

gromadce stanąć będziemy musieli do rozgrywki z nimi, oni wciąż są zasilani 

pomocą z Rosji, a nam pod żadnym pozorem nie wolno zwrócić się o pomoc  

do Niemców. Niemcy niech sobie walczą z dywersantami, jak tylko umieją i jak im 

pozwala ich wrodzone tchórzostwo, niech walczą sami lub przy pomocy 

Litwinów, Ukraińców i zaprzańców rosyjskich. Żaden Polak do ich akcji się nie 

przyłączy, w niczem im nie pomoże, radośnie stwierdzi ich straty. My Polacy sami 

i na własną rękę podejmiemy z nimi walkę w taki sposób, by żadnemu z wrogów 

nie stać się wyręką i w takich rozmiarach jakich wymagać będzie konieczna 

obrona wielkiego dobra narodowego, jakiem jest życie każdego Polaka. 

 Łączmy się do walki z dywersantami, mądrze organizujmy samoobronę,  

bo organizacja ustokrotni nasze siły. W tej walce nie może nas krępować żadna 

rycerskość, bo wróg jest podły i zdradliwy, bo jest straszliwie niebezpieczny. 

Każda broń jest dobra w stosunku do psa wściekłego, każdą i tu użyjemy, byle 

umniejszyć własne straty i byle nie łączyć się z jednym wrogiem dla zniszczenia 

drugiego. 

 Powtórny najazd bolszewicki już teraz trzeba zlikwidować i to tak, jak 

zostanie zlikwidowany w przyszłości niedalekiej potop niemiecki. 

 

Dokument 33 

RAPORT AK: DZIAŁALNOŚĆ PPR (FRAGMENTY)151 

SYTUACJA W RUCHU WYWROTOWYM.         Dn. 5. II. 1943 r. 

(Sprawozdanie za grudzień 1942 r. i styczeń 1943 r.) 

1. Uwagi wstępne. 

 Analizując poszczególne przejawy działalności PPR, jako nowej formy 

ruchu komunistycznego w Polsce, przyobleczonego w szatę patriotyczną, 

stwierdzić trzeba, że w okresie sprawozdawczym idzie ona zdecydowanie po 

wytkniętym sobie szlaku, wykorzystując umiejętnie, planowo i żywo wszelkie 

momenty, zachodzące na polach bitewnych czy też w życiu poszczególnych 

narodów, jeśli tylko interpretacja ich zgodna jest z ideologią Kominternowską.  

                                                
151 AAN, 203/III-136, k. 1 i 18–19 (maszynopis). 
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 W odniesieniu do sytuacji ogólnej w kraju, gnębionym przez nową falę 

terroru okupanta, wyrażającego się w aresztowaniach, rozstrzeliwaniach, 

łapankach, rekwizycjach, niszczeniu handlu i przemysłu, totalnej likwidacji 

żydów, szerzeniu wieści o zastosowaniu tych samych metod wobec Polaków,  

a nawet w pewnych już próbach w tym kierunku i.t.p. podnosi PPR coraz to silniej 

konieczność stworzenia jednolitego frontu „narodowego” oraz szybkich 

przygotowań do ogólnego zbrojnego wystąpienia, stosując tymczasem różne 

akcje sabotażu i dywersji. Nie licząc się ze skutkami dla Polski w tym względzie, 

pragnie PPR względnie jej wojskowa organizacja – Gwardia Ludowa, z jednej 

strony wytworzyć atmosferę czynu na naszych terenach, jako zaplecza frontu 

wschodniego, z drugiej zaś utrzymać inicjatywę czynnych wystąpień przeciw 

okupantowi i organom z nim współdziałającym, by wobec narodu pozyskać 

opinię jedynej organizacji bojowej, nie wyczekującej na rozkazy z Londynu  

z bronią u nogi, ale już obecnie zadającej ciosy wrogowi. 

 W licytacji patriotyzmu w stosunku do organizacji niepodległościowych –

wojskowych czy politycznych nie przebiera PPR w żadnych środkach, 

podniecając zręcznie masy, w których zresztą coraz bardziej narasta wola walki  

z okupantem, wizja silnej i sprawiedliwej Polski, rządzonej przez lud, a nie przez 

tych, którzy „odrzucając sojusz z ZSSR, doprowadzili do utraty odzyskanej 

niepodległości”. 

 Taką oszukańczą propagandą i nie liczącymi się z niczym metodami, 

rozporządzając odpowiednimi dla tych celów funduszami, stara się PPR uzyskać  

decydujący wpływ na ukształtowanie przyszłego ustroju polityczno-społecznego 

Polski i związać ją silnymi węzłami z Rosją Sowiecką, nie rezygnującą z planów  

doprowadzenia w innych krajach do wewnętrznych rewolucji i utworzenia 

komunistycznych „rządów robotniczo-chłopskich”. (...)152 

12. Wnioski. 

Z przedstawionych i omówionych wyżej materiałów wynika: 

 że akcja propagandowa komuny w okresie sprawozdawczym wzrosła, jak 

również wzmogło się natężenie haseł w tej akcji; 

                                                
152 Całość powyższego raportu liczy 19 stron; pominięto w nim szczegółowe ustalenia wywiadu AK o działalności  

komunistów. 
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 że akcja bojowa komuny rozwija się nadal i jest nadal zasilana przez ZSSR 

również za pośrednictwem Kominternu; 

 że zarówno propaganda jak i akcja bojowa komuny mają na celu wyrwanie 

polskich mas ludowych miejskich i wiejskich z pod wpływu polskich partii 

politycznych i wciągnięcie tych mas przedwcześnie w „powstanie narodowe” pod 

przewodem moskiewskich agentów; 

 że w celu osłabienia i politycznego rozbicia naszego narodu komuna 

posługuje się hasłami rzekomo patriotycznymi i wysuwa hasło „jednolitego 

frontu narodowego” ale z jej udziałem, a właściwie pod rzeczywistym jej 

kierownictwem. (Jest to stara taktyka Jednolitego frontu” lub „frontów ludowych” 

komuny); 

 że agentury Moskwy (PPR, Gw.[ardia] Lud.[owa], radiostacja „Kościuszko”) 

coraz otwarciej atakują polskie partie polityczne, Rząd Polski w Londynie i jego 

ekspozytury w kraju; 

 że cała akcja komuny jest rewolucyjnym przygotowaniem zamachu na 

naszą niepodległość, organizowanym przez Moskwę i koordynowanym  

z działaniami armii sowieckiej.  

13. Środki zaradcze. 

 Aczkolwiek wskazywanie środków zaradczych nie należy do zakresu  

sprawozdania, jednak powaga sytuacji politycznej i wojskowej oraz dokładna  

znajomość niebezpieczeństwa komunistycznego skłania osoby piszące niniejsze 

sprawozdanie do wysunięcia pewnych sugestii co do niezbędnych już obecnie 

środków zaradczych, które leżą w zakresie możliwości polskich ośrodków 

politycznych i wojskowych. 

Są to środki następujące: 

 1. Wzmożenie w całej polskiej prasie akcji propagandowej, skierowanej 

przeciwko poczynaniom komuny. 

 2. Spowodowanie wydania i szerokie rozkolportowanie broszur i ulotek, 

oświetlających niebezpieczeństwo komuny dla Polski i dla każdego 

poszczególnego obywatela bez względu na przynależność klasową. 

 3. Stanowcze przeciwstawianie się komunistycznym hasłom natychmia- 

stowego „powstania Narodowego”.  
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 4. Odrzucanie propozycji rozmów i współdziałania, wysuwanych przez 

komunę, gdyż rozmowy takie prowadziłyby do zdekonspirowania polskich 

organizacji i osłabiłyby moralną odporność społeczeństwa na agitację komuny.  

 5. Dążenie do utworzenia jednolitego frontu antykomunistycznego  

w społeczeństwie i do organizacji samoobrony, która służyłaby do obrony zaró- 

wno przed komuną jak i przed Niemcami. 

 6. Pozyskanie dla akcji pod 1, 2, 3, 4, 5, możliwie wszystkich stronnictw 

polskich, zwłaszcza ludowców i prawicę socjalistów. 

 7. W rozwinięciu p. 5-go: przygotowanie się do oczekującej nas rozprawy 

bojowej z komunistami. (Rozprawy tej nie pragniemy, lecz już jesteśmy 

zaatakowani!).  

 

Dokument 34 

STRONNICTWO NARODOWE  

O DRUGIEJ OKUPACJI NA ZIEMIACH POLSKICH153 

DRUGA WOJNA POLSKA I DRUGA OKUPACJA 

 My, Polacy, znamy dobrze komunę, znamy z bliska, jak żaden inny naród 

na świecie. Zetknęliśmy się z nią na naszych ziemiach, dojrzeliśmy jej treść także 

przez kordon wschodni. Nie obca nam jest jej istota, ani rzeczywistość pod 

maską, wiemy dobrze o zakłamaniu jej propagandy. 

 Tak się złożyło, że pierwsza wojna wstającej Polski i pierwszy atak 

komunizmu, który opanował Rosję, zetknęły się w jednym fakcie, były jednym  

i tym samym. W wojnie 1920 r. okazała się cała bezmyślność mrzonek niektórych 

kół naszego społeczeństwa, jeszcze z r. 1905, mrzonek które kazały wierzyć,  

że przewrót, obalenie caratu w Rosji, stworzy możność wskrzeszenia państwa 

polskiego. Wiązanie sprawy polskiej z rewolucją stanowiło, jak wykazały wypadki, 

przejaw doktryneryzmu, braku poczucia rzeczywistości. Odbudowane państwo 

polskie, powstające na gruzach Niemiec, już „in statunascendi” napotkało wroga 

śmiertelnego, przeszkodę, którą musiało siłą przełamać. O tym nie 

zapomnieliśmy. 

                                                
153 „Młoda Polska. Organ Młodych” nr 6(20) z 27 marca 1943 r., s. 1–3 (Organ Stronnictwa Narodowego). 
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 Po dwudziestu latach pokoju Polska została znowu napadnięta. Dzięki 

błędom i krótkowzroczności Europy, odwieczny zaborca uleczył rany po  

r. 1918-tym, odbudował potęgę militarną i ruszył po odwet. Poza otumanionymi 

Włochami, znalazł innego jeszcze pomocnika – naszego sąsiada ze wschodu. 

Komuna zerwała sąsiedzki pakt z Polską, zajmując ziemie zabużańskie. Nie 

wspomnimy o martyrologii 1/3 Narodu Polskiego pod okupacją sowiecką, choć  

i o tym pamiętamy doskonale. Nie wspominamy, bo chcieliśmy wierzyć, że pakt  

z 1941 r. rzeczy te wynagrodzi. W 1939 r. Sowiety znalazły się z nami w wojnie. 

Przemilczeliśmy dla dobra walki z Niemcami nasze krzywdy i zawarliśmy nowy 

pakt. Niestety, okazał się on jedynie rozejmem wojennym, który, jeśli będzie 

zerwany, to nie z naszej winy. Pakt Sikorski-Stalin był potrzebny i spełnił 

(przynajmniej częściowo) swoje zadanie. Ale, bądźmy szczerzy, amerykański mąż 

stanu zrobił słuszną uwagę, że jeżeli Sowiety nie zejdą z dotychczasowej drogi, 

czeka nas trzecia wojna, napotkają na zdecydowany opór Polski. Lwowa, ani 

Wilna, jednej piędzi ziemi nie oddamy na wschodzie – to jest wola całego Narodu. 

My, młodzi, szczególnie pragniemy podtrzymać tradycję „dzieci Lwowa”. Nie 

wiadomo jeszcze, czy czerwona armia będzie w stanie wykonać imperialistyczne 

żądania komunikatu Tassa. I to jest sedno sprawy, bo nie wątpimy, że jeśli będzie 

silna, wyciągnie rękę po ziemie do Bugu i dalej nawet. Wszystko jednak 

przemawia za tym, że siły jej do tego zabraknie. 

 Dwie są jednak wojny z komuną. Do pierwszej może dojść i będzie to II-ga 

wojna polska, choć nie jak tamta – Polski osamotnionej, lecz może i nie dojść. 

Druga natomiast już się toczy. Po co owijać w bawełnę – zostaliśmy zaatakowani 

przez komunę i to zaatakowani na własnych naszych ziemiach. Chcemy, czy nie 

chcemy, zmuszani jesteśmy do walki. Ostatnio wypowiedziano przed światem,  

że potwierdza się rozbiór Polski. Po raz nie wiadomo który zdarto maskę  

z prawdziwego oblicza czerwonych azjatów. Któż z naiwnych jeszcze dzisiaj 

uwierzy, że w 1939 r. armia komunistyczna wkroczyła na nasze ziemie, żeby 

uratować je od „Germańca”? Dziś dopiero, gdy chwilowe powodzenie na froncie 

zaślepiło, dziś mówi się szczerze o tym, że Lwów, Brześć i Wilno mają być 

sowieckie. Mówi się dziś, ale słowa potwierdzają tylko fakty dokonane już 

wcześniej. Od początku prawie okupacji niemieckiej za Bugiem poczęła działać 
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partyzantka bolszewicka. Działać zaczęła wbrew naszej woli, bo rząd polski 

protestował przeciw organizowaniu przez Sowiety dywersji na ziemiach 

Rzeczypospolitej. Niestety nie w naszej mocy było się temu przeciwstawić. 

 Partyzantka bolszewicka wzmocniona została przez bandy żydowskie,  

ale to jeszcze nie całość obrazu... Dywersja wroga sięgnęła głębiej, zaczęła się 

panoszyć w łonie samego Narodu, nie tylko na ziemiach państwa. Powołano niby-

robotniczą partię za pieniądze z poza frontu. Nazwano ją nawet „polską”, pewnie 

dlatego, że i kompartia Polski (KPP) miała też ten przymiotnik. Takimi właśnie  

i temu podobnymi przymiotnikami bałamucono naiwnego chłopa i robotnika, 

który mimo woli szedł pod rozkazy wroga. I to nie wszystko. Stworzono wojskowe 

szeregi wśród Polaków, które miałyby, współdziałając z partią [komunistyczną]  

i partyzantką, opanować kraj. Tym razem użyto przymiotnika „ludowa”. Posunięto 

się nawet do takiej bezczelności, że nadużywając określenia „dar narodowy”  

(3 przymiotnik), wyłudzono mimowolny dar Narodu Polskiego dla wroga. W ten 

sposób rozpoczęto z nami wojnę na śmierć i życie. Taktyka i strategia walki jest 

perfidnie przebiegła. Mówiliśmy już o tym na naszych łamach,  

że w społeczeństwie polskim linia podziału na część narodowo myślącą i część 

odczuwającą silniej solidarność grup międzynarodowych traci stopniowo swoją 

ważność. Wojna, gnębienie pod okupacjami, solidarność cierpienia całego 

Narodu, to wszystko wzmocniło niezmiernie więźbę narodową, dokończyło 

procesu usuwania żywiołów beznarodowych poza nawias społeczeństwa. Poza 

nawiasem znaleźli się też dawni komuniści. Ale komuna nie dała za wygraną. 

Przybrała nową maskę, przysłoniła oblicze, przemówiła perfidnie do uczuć 

patriotycznych, uderzyła w ton, na który zawsze odpowie kamerton duszy 

polskiej. I tu grozi Narodowi największe niebezpieczeństwo. Bo, grając  

na strunach najmocniejszych, najwyższych, po cichutku, zwolna wirtuoz azjatycki 

nastraja inne struny, słabsze, mniej żywo drgające w sercu Polaka, nastraja, 

korzystając z silnych dźwięków melodii patriotycznej, żeby później, w chwili 

wybuchu zagrać z całą mocą na nich – przez siebie nastrojonych. Struny te, 

nastrajane cichaczem – to rewolucja społeczna, to rozładowanie urazów wobec 

sowieckiego sąsiada, propaganda „bohaterskiej” czerwonej armii, robienie 

propartyzanckich nastrojów na wsi. 
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 A później czeka nas silny akord: rewolucja, rżnąć „panów” i oficerów, palić, 

grabić, niszczyć i pod rękę z krasnoarmiejcami budować ,,lepszy” ład, drugi dom 

niewoli. Nie, Panowie komuniści. My jesteśmy Polakami, w muzyce mamy ucho 

Szopenów, w polityce Dmowskich. Nas dysonans razi. Przed nami nie da się 

zagłuszyć choćby całą orkiestrą instrumentu nastrojonego na inną nutę. Na 

waszą nutę międzynarodówki nie zagrają Polacy ni teraz, ni potem. Są wprawdzie 

koła (czy też tylko kółka) polskie, które nic nie nauczył r. 1920, 1939, ani sowiecka 

okupacja za Bugiem, które ciągle jeszcze tkwią umysłami w doktryneryzmie  

XIX-wiecznym. Ośrodki te i dziś chcą łączyć walkę o Polskę z rewolucją 

społeczną. Są takie ośrodki, ale mało z nich jest nieświadomych, mało z nich jest 

szczerze polskich. Tym nielicznym rzucamy przestrogę: przewrót społeczny  

w chwili wybuchu powstania, to pogrzebanie sprawy polskiej, to wydanie 

ojczyzny na łup wrogowi – woda na młyn komuny. Inni hasła tego nadużywają 

świadomie, przy żywiołowym ruchu powstańczym pragną upiec własną pieczeń. 

Tych zaliczamy do poprzedniej kategorii – do trwającej na naszych ziemiach 

drugiej wrogiej okupacji. I jeśli to są Polacy, potraktujmy ich, jak traktujemy 

renegatów na usługach Niemców – stryczkiem i kulą. 

 Niezależnie od wojny, której mimo wszystko możemy uniknąć, a jeśli 

nawet nie unikniemy, to nie będziemy w niej walczyć osamotnieni, zupełnie 

inaczej ustosunkować się musimy do walki z drugim okupantem wewnętrznym. 

W tej walce nikt nam nie pomoże. Dlatego mobilizujemy do niej siły materialne  

i moralne. 

W-a154. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
154  NN. 
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AKCJE INFORMACYJNE I DEZINFORMACYJNE 

 

Dokument 35 

ULOTKA NSZ: ZAMORDOWANIE OFICERA NSZ PRZEZ GL155 

Krwawe ręce 

 W powiecie kraśnickim pojawiło się ostatnio szereg ulotek wydanych przez 

„Gwardię Ludową” i jej odmiany. Ulotki te budzą u każdego myślącego Polaka 

pytania. Kto za tym stoi, i kto za to płaci. Sowiety – NKWD czy Gestapo.  

 W ulotkach tych Gwardziści zaatakowali Narodowe Siły Zbrojne w sposób 

niesłychanie ohydny, nie notowany dotychczas w stosunkach 

międzyorganizacyjnych. Zarzucają mianowicie w pełnym wściekłości  

i nienawiści paszkwilu, że bojówka NSZ pod dowództwem por. Skibińskiego156 

dokonała w dniu 9 sierpnia br. mordu na 26-ciu bezbronnych żołnierzach 

Gwardii Ludowej. 

 Bezsiła i wściekłość – czy też lęk sług NKWD przeziera przez te ulotki. 

Czyżby zbrodnie wodzów Gwardii zaczynały niepokoić, zbrukane niewinną krwią  

sumienia sługusów Stalina... Czyżby do ich otępiałych fanatyzmem i ogłupiałych 

służalczością wobec Moskwy głów, dotarła świadomość bliskiej kary za zbrodnie 

popełnione i dokonywane. 

 W dniu 5 sierpnia br. [1943] o godz. 16.05 we wsi Terpentyna, gminy 

Dzierzkowice został zamordowany oficer Polski, ścigany przez Gestapo, walczący 

przez 4-ry lata z okupantem, czynny członek NSZ, por. cz. w. Skibiński. Zginął nie 

z ręki okupanta z którym walczył, nie w boju o wolność Polski choć w walkach był 

wiele razy, ale zginął z ręki czerwonego siepacza, jednego z wodzów Gwardii 

                                                
155 Ulotka NSZ, pow. Kraśnik, bez daty [sierpień 1943 r.], maszynopis powielony. Archiwum Państwowe w Lublinie, 

Broszury i ulotki z okresu okupacji, teczka 32, k. 26 a. 
156 Ppor. cz. w. Antoni Skibiński „Chrabąszcz” – wachmistrz 24 pułku ułanów, społecznik i działacz paramilitarnej  

organizacji „Krakus”. Był jednym z pierwszych organizatorów Służby Zwycięstwu Polski i ZWZ w pow. Janów Lubelski.  

W 1941 r., po rozbiciu kierownictwa ZWZ przez Gestapo i zerwaniu kontaktów organizacyjnych, wraz z podległymi mu 

strukturami podporządkował się Narodowej Organizacji Wojskowej. Wraz z nim do NOW weszła m.in. grupa wybitnych 

działaczy ludowych (np. Józef Adamski „Czarny”, „Mulat” i Edward Bryczek „Ostoja”, którzy później znaleźli się w BCh  

i AK). W 1943 r. A. Skibiński mianowany został podporucznikiem czasu wojny i oficerem organizacyjnym w Komendzie 

Powiatowej NSZ. W konspiracji od początku zaangażowana była również jego żona Rozalia („Chrabąszczowa”, „Babcia”), 

pełniąc m.in. funkcję komendantki sekcji sanitarnych NSZ tego powiatu. Na przykład w lipcu 1944 r. zainicjowała wykup  

i ucieczkę eskortowanych przez miasto więźniów Majdanka. Po wojnie była prześladowana przez władze PRL. 
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Ludowej „Bartosza”157, wielokrotnego mordercy niewinnych ludzi i dobrych 

Polaków. 

 Por. Skibiński wysłany został – w te strony w których zginął, do tamtejszej 

Kom.[endy] Gwardii Ludowej celem uzgodnienia pewnych poczynań 

operacyjnych. Znał tam wszystkich i wszyscy również go znali. Szacunek dla 

niego mieli i swoi i przeciwnicy polityczni za jego niezłomną linię gorliwego 

Polaka i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Sprawiedliwości. Tam bowiem 

prowadził On wiele lat przed wojną Krakusa158. 

 Zbrodnia więc dokonana na nim nie była pomyłką, lecz przygotowana była 

już dawno i wykonana z całą świadomością. 

 Ci sami zbrodniarze którzy zamordowali por. Skibińskiego w dniu 5. 8. br. 

mają śmiałość głosić w swych ulotkach, że On z bojówką NSZ wymordował ich 

ludzi w dniu 9. 8. br. to jest w cztery dni po swej śmierci159. 

 Podłość, przewrotność, tchórzostwo i wina wyglądają z tych ulotek.  

 Polacy 

 Tu na naszej ziemi z pośród nas giną oficerowie nasi, bojownicy o wolność, 

z ręki wodzów Gwardii, która też się mieni być polską organizacją wolnościową. 

                                                
157 Józef Pacyna „Bartosz”, „Chrzestny” – uczestnik rewolucji w Hiszpanii. W 1atach 1939–1941 znajdował się  

na Wołyniu, na obszarach okupowanych przez Sowietów. Przynajmniej od wiosny 1943 r. związany był z PPR w pow. 

kraśnickim. Mianowano go dowódcą tzw. „Partyzanckiej Grupy Operacyjnej GL im. Bartosza Głowackiego”. W czerwcu 

1943 r. usiłował przeprowadzić rozłam w organizacji za pomocą radykalnych ludowców. Po krwawej czystce w PPR uciekł 

wraz z Benedyktem Marciniakiem „Lwem” pod opiekę AK. Znaleźli schronienie na placówce AK Urzędów, ale nie 

zaprzysiężono ich. Tymczasem Pacyna i Marciniak kontynuowali swą destruktywną działalność. W lipcu 1943 r. 

zamordowali m.in. urzędnika gminy Jana Karpińskiego i agronoma Antoniego Samoleja z Urzędowa, a 5 sierpnia 1943 r.  

st.wchm./ppor. cz.w. Antoniego Skibińskiego „Chrabąszcza” w Dzierzkowicach. 12 września zastrzelili Żyda – woźnicę  

i 2 Niemców eskortujących przewożone przez niego mleko. Z zemsty Niemcy rozstrzelali 19 chłopów z pobliskich 

Skorczyc. W rezultacie AK wydało na Pacynę wyrok śmierci. Uciekł on do powiatu puławskiego, gdzie wstąpił do BCh jako 

„prześladowany” przez AK. Wiosną 1944 r. Pacyna planował ataki na AK w celu zawładnięcia bronią ze zrzutów. W maju 

1944 r. BCh-owcy, a w czerwcu AK-owcy rozbroili jego oddział. Pacyna wrócił w szeregi AL, gdzie otrzymał stopień majora. 

Brał udział w ataku AL na AK w Stefanówce. Po wojnie został pułkownikiem MO. AAN, GL, 191ZXXII-6,  

k. 9–10,16–17; AAN, GL, 191/XXII-5, k. 1–2; AAN, AL, 192/XXII-14, k. 131–131a; AAN, AL, 192/XXII-2, k. 63–66; AAN, BCh, 

201/1, k. 44–45a, 67–69; AAN, AK, 203/XIII-1, k. 49, 219–220; AAN, AK, 203/IV-2, k. 1; APL, AK, Okręg Lublin, Inspektorat 

Puławski, 12, t. 1, k. 47; Tadeusz Moch i inni, red., Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939–1944: Aneks. Urzędów 1992,  

s. 10; Mieczysław Kufel [w:] Moja wieś w czasie okupacji – Wspomnienia, oprac. Tadeusz Kisielewski i Jan Nowak. Warszawa 

1968, s. 296–297; Zenon Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 1988, s. 503–504. 
158 Krakus – nazwa konnej formacji organizacji „Strzelec”. 
159 Komuniści twierdzili m.in., że ppor. A. Skibiński „Chrabąszcz” w dniu 9 sierpnia 1943 r. był pod Borowem i brał 

tam udział w likwidacji oddziału GL. Pismo Powiatowej Komendy Gwardii Ludowej „Do Dowództwa Powiatowego 

Bataljonów Chłopskich w Kraśniku” z 13 VIII 1943 r. (AAN, 191/XTV-4, k. 2). W innych dokumentach – pismach  

do BCh-owców – GL-owcy tłumaczyli przewrotnie: Oświadczamy, że zamordowanie Skibińskiego nie było naszym dziełem ani 

dziełem Bartosza, lecz został zamordowany przez własnych ludzi za stanowisko wrogie do walk bratobójczych,za stanowisko 

wspólnej walki wszystkich sił zbrojnych z niemcami a nie wyłącznie – jak to czyni N.S.Z. – „komunistami”. Pismo „Słowika” 

[Bronisława Skrzypka] „Do kolegów Kmiecia i Krzaka w miejscu” z 26 listopada 1943 r. AAN, 191/XTV-4, k. 3. 
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Giną bez zarzutów udowodnionych faktami, bez umotywowania do wykonania 

wyroku. 

 Niech udowodnią winy a zdejmiemy z nich zarzut zbrodni. Lecz wierzcie 

Oni tego nie zrobią, bo sami w swej tchórzliwości i winie przypisali oficerowi 

zamordowanemu uprzednio przez siebie, czyny – aby usprawiedliwić w opinii 

swoich członków – Polaków dobrych i gorliwych patriotów – mord na Polaku  

i patriocie. 

 Jakżesz to wygląda, jak zestawić – Polska organizacja Niepodległościowa 

„Gwardia Ludowa” morduje bez wyroku, bez podania winy, oficera innej Polskiej 

organizacji Niepodległościowej. (...)160 

 

Dokument 36 

KG AK: PPR TO SOWIECKA AGENTURA161 

PPR – SOWIECKA AGENTURA 

 Dlaczego zwalczamy PPR (Polską Partię Robotniczą)? Nie ze względu  

na jej program społeczny, ale dlatego, że jest to w Polsce agentura obcego  

i nieprzyjaznego mocarstwa. Nie polskich, lecz sowieckich broni ona 

interesów. [podkr. oryg.] Oto dziewięć w tej sprawie dowodów: 

 1. PPR utworzona została na rozkaz, za pieniądze i przez ludzi sowieckich. 

Kierownictwo centralne tej agentury w Polsce – zostało mianowane w Moskwie. 

Decydującym czynnikiem przy mianowaniu kierowników partyjnych  

i wojskowych jest IV wydział sowieckiego sztabu generalnego (wywiad wojskowy). 

 2. PPR stworzona została w styczniu 1942 r., a grupki które weszły w jej 

skład rozwinęły swą działalność dopiero po wybuchu wojny niemiecko- 

-sowieckiej. Dopóki trwało porozumienie sowiecko-niemieckie komuniści  

w Polsce nie wykazywali żadnej zupełnie działalności, skierowanej przeciw 

Niemcom, natomiast przeciwstawiali się propagandowo polskiemu ruchowi 

niepodległościowemu, jako rzekomej agenturze imperializmu angielskiego 

(tak!). [podkr. oryg.] 

                                                
160 Dalszy ciąg ulotki nie dotyczy już sprawy ppor. „Skibińskiego”. 
161 „Biuletyn Informacyjny” nr 49 (204) z 9 grudnia 1943 r. (Organ Komendy Głównej AK). 
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 3. Na terenie okupacji sowieckiej komuniści (bardzo często ci sami 

działacze, którzy stoją obecnie na czele PPR i jej przybudówek) popierali 

okupanta sowieckiego i współdziałali z nim w dziele niszczenia i wywożenia 

Polaków na daleką północ czy wschód. 

 4. Dla całego świata jest widocznym, że tzw. „Związek Patriotów Polskich”  

z Wandą Wasilewską-Kornijczukową i tzw. „Polski Korpus” z [Zygmuntem] 

Berlingiem na czele działający w Rosji Sowieckiej – są bezpośrednimi 

agenturami państwa sowieckiego, zwróconymi przeciw Rzplitej. PPR naj-

otwarciej popiera te agentury, ujawniając tym, że sama jest agenturą sowiecką. 

 5. Hasła swe i metody pracy PPR zmienia odpowiednio do haseł i metod 

pracy i rządu sowieckiego. Czy to się tyczy polityki międzynarodowej czy też 

spraw polskich (Katyń, los Polaków w Rosji, o których nigdy się nie wspomina, 

stosunek do ś.p. gen. Sikorskiego, do rządu i wodza naczelnego, do spraw granic 

itd.). PPR dosłownie powtarza argumenty propagandy sowieckiej, chociażby 

rząd sowiecki zajął stanowisko najbardziej wrogie wobec Polski i jeśli nawet  

są to oczywiste dla każdego kłamstwa. [podkr. oryg.] 

 6. Wrogi stosunek PPR do Niemców istnieć będzie tak długo i w takiej 

mierze, jakiej istnieje u bolszewików rosyjskich. „Hurra-patriotów” z PPR wcale 

nie smuci fakt organizowania przez Sowiety pruskich militarystów jako 

opozycji przeciw Hitlerowi oraz program ich „nienaruszalnych granic 

Niemiec”. [podkr. oryg.] 

 7. PPR w Kraju podkopuje jak tylko może autorytet legalnych władz 

polskich, rzucając  – znowu zresztą według wzorów sowieckich – oszczerstwa na 

przedstawicielstwa Rządu i Sił Zbrojnych w Kraju, że wysługują się Niemcom  

i tym podobne bzdury. PPR wzywa do nieposłuszeństwa wobec zarządzeń władz 

polskich, a przez wystąpienia prowokacyjne stara się przekreślić polską 

taktykę walki z okupantem. [podkr. oryg.] 

 8. PPR rozbudowuje swój aparat cywilny i wojskowy z wyraźnym zamiarem 

stworzenia pomocniczej władzy okupacyjnej dla mających wejść w granice 

naszego państwa wojsk sowieckich. PPR spełnia rolę „piątej kolumny” 

sowieckiej. [podkr. oryg.] 
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 9. PPR i jej ,Armia Ludowa” świadomie anarchizują kraj, aby w ten sposób 

wytworzyć stan, umożliwiający bolszewikom wkroczenie do Polski niby to  

w charakterze czynnika, przynoszącego nam wybawienie i porządek. 

 Więc choć dziś naród krwawi pod uderzeniami bestii germańskiej – nie 

wolno krótkowzrocznie nie dostrzegać niebezpieczeństwa jutrzejszego dnia; nie 

wolno dać się nabrać na patriotyczne i społeczne frazesy PPR, obcej agentury 

państwa, które dotąd nie wyrzekło się swej zaborczej względem nas polityki. 

 

Dokument 37 

INSTRUKCJA SZEFA KONTRWYWIADU KG AK162 

999-Szef163 

Podajcie pilnie: 1) szczegóły czynnych wystąpień Oddz. Armii Ludowej przeciw 

polskim organizacjom niepodległościowym w zachodnich powiatach 

Gen.[eralnego] Gub.[ernatorstwa]164 2) wypadki likwidacji poszczególnych 

jednostek PZP i denuncjacji do G-[esta]po. 3) cytaty z prasy komunistycznej 

godzące w Anglosasów. 4) przykłady rabunkowej działalności Gwardii Ludowej  

i sowieckich oddziałów partyzanckich. Odpowiedź na powyższe i opracowanie 

wyczerpujące tematów jak wyżej – muszę otrzymać pocztą dnia 10. I. [1944 r.] nie 

później. 

Dołóżcie starań bym otrzymał opracowanie w terminie. 

7. I. [1944 r.]18-B165             

Hipolit166 

 

                                                
162 AAN, 203/III-107, k. 1 (maszynopis). 
163 Referat 999 (kryptonim „Korweta”) – referat w Wydziale Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu, w ramach Oddziału II 

(informacyjno-wywiadowczego) KG AK, zajmujący się rejestrowaniem sytuacji w ruchu komunistycznym. Jego 

kierownikiem był Stanisław Ostoja-Chrostowski „Korweta”. 
164 Do władz polskich organizacji niepodległościowych już wcześniej docierały informacje o denuncjacjach ich 

członków wobec Niemców, dokonywanych przez komunistów także na ziemiach zachodnich, włączonych do III Rzeszy.  

Np. w „Sprawozdaniu sytuacyjnym z ziem polskich maj – czerwiec 1943 r.” jest zawarty następujący zapis: Aresztowania.  

W dniach 7–15 września [1943 r.] w Kaliszu i okolicy odbyły się liczne aresztowania w szeregach NSZ. Przyczyną aresztowania 

była denuncjacja ze strony Polskiej Partii Robotniczej. W ostatnim czasie wiadomości o denuncjacjach PPR stają się coraz 

częstsze. M. in. składa się na rachunek komunistów aresztowanie wielu członków Polskiego Związku Powstańczego. Zakład 

Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Prof. Stanisława Kota, sygn. 31, k. 27a. 
165 Kryptonim Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu II Oddziału KG AK. 
166 Por./ppłk Bernard Zakrzewski, szef Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu II Oddziału KG AK. W styczniu  

1946 r. aresztowany, przebywał w więzieniu do lutego 1947 r. Aresztowany ponownie w styczniu 1949 r., skazany na 15 lat 

więzienia. Zwolniony w maju 1956 r. 
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Dokument 38 

 „ANTYK”: STOSUNEK PPR  

DO ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH167 

dział Bezpieczeństwa Warszawa, dnia 31 stycznia 1944 r. 

dział Społ.-Informac[yjny]. 

Meldunek doraźny. 

W nocy z dnia 23 na 24 b.m. zostały w kilku punktach Pruszkowa rozlepione  

odezwy Krajowej Rady Narodowej o treści: 

 Robotnicy! Krajowa Rada Narodowa wzywa was: organizujcie komitety  

fabryczne na zasadach jedności klasy robotniczej. 

 Masowym i wzmocnionym sabotażem odpowiadajcie na wzmożony terror 

okupanta. 

 Przygotowujcie strajk powszechny w odpowiedzi na bestjalskie mordy  

hitlerowskie i wstępujcie w szeregi Armii Ludowej walczącej o wyzwolenie,  

o wolną i demokratyczną Polskę ludu pracującego. 

       Krajowa Rada Narodowa.  

Styczeń 1944 r. 

D. Ustosunkowanie się P.P.R. do organizacji niepodległościowych,  

Pow. Garwoliński. 

 P. P. R. denuncjuje członków organizacji niepodległościowych,  

a mianowicie: 

 W os.[adzie] Sobolew w dniu 25. 1. 44 przybyłe z Lublina Gestapo 

aresztowało 9 osób, a we wsi Zasiadały, gm. Żelechów 1 osobę (członkowie org. 

niepodl.). 

Informacje z kół P. P. R, stwierdzają, iż aresztowania te nastąpiły na skutek 

konfid.[encjonalnej] inform.[acji] komunistów.  

Pow. Siedlecki 

 W czasie zebrania delegatów P. P. R. w Siedlcach w dniu 23. 1. 44 r. 

wypowiedziano się za bezwzględnym zwalczaniem N. S. Z., jako rozsadnika 

nacjonalizmu i szowinizmu polskiego. 

 
                                                
167 AAN, 228/15-3, k. 23 (maszynopis). 
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Pow. Błoński 

 Wg otrzymanych wiadomości na terenie Błonia P. P. R. zorganizowała 

specjalny oddział do likwidowania ludzi stojących na czołowych stanowiskach  

w [...]168 

 Z większości powiatów Okręgu donoszą, że stosunek P.P.R. do organizacji 

niepodległościowych staje się coraz bardziej wrogi.  

 

Dokument 39 

ULOTKA PPR: AKCJA DEZINFORMACYJNA WOBEC NSZ169 

NARODOWE SIŁY ZBROJNE W WALCE 

O SPRAWIEDLIWĄ POLSKĘ 

 Niektórzy nas posądzają, że nasza bojowa organizacja – NARODOWE SIŁY 

ZBROJNE – nie walczy o wolność Polski. My się tym nie obrażamy, dlatego  

że jesteśmy ludzie honorowi, więc nie dziwimy się tym, którzy nas nie znają.  

(Bo ci ludzie, którzy nas nie znają, tak źle o nas sądzić nie będą). 

Jako dowód naszej walki przytaczamy niektóre nasze bojowe wyczyny: 

1. Kto walczy z ludźmi, któr[z]y należą do innych organizacji (a nie do NSZ)?  

... Jak nie my! 

2. Kto denuncjuje tych, którzy nie wierzą w NSZ. ... JAK NIE MY! 

3. Kto z honorem zbójeckim lepiej potrafi mordować i zabijać! ... JAK NIE MY! 

4. Kto lepiej potrafi okradać? ... JAK NIE MY! 

5. Kto lepiej szanuje władze niemieckie? ... JAK NIE MY! 

6. Kto lepiej potrafi niszczyć mienie, wybijać okna, niszczyć co kto ma  

w mieszkaniach? ... JAK NIE MY – NARODOWE SIŁY ZBROJNE!!! 

 Moglibyśmy przytoczyć cały szereg przykładów i miejsc, w których 

przeprowadziliśmy nasze wspaniałe walki, ale ci, którzy nas nie znają, i tak w to 

nie uwierzą. No, ale jako ludzie małej wiary, starajcie się poznać nas lepiej, a sami 

się przekonacie. CZYM JEST bojowa organizacja Narodowe Siły Zbrojne! My od 

siebie możemy Was zapoznać z naszym programem, jaki on jest i KOMU 

SŁUŻYMY. 

                                                
168 Skrót nieczytelny, prawdopodobnie AK. 
169 AAN, 190/XII-1, k. 8 (maszynopis powielony, Lubelszczyzna). 
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NASZ PROGRAM. 

 1. Nie dać chłopu i robotnikowi oświaty, bo jak jeden i drugi będzie mądry, 

to się nie da bujać i wyzyskiwać. 

 2. Utrzymać chłopów i robotników w ciemnocie, bo czym będą głupsi,  

to tym pewniejsza i dłuższa nad nimi nasza władza. 

 3. Chłop i robotnik żyje poto, aby pracowali na nas, a myśmy powinni żyć 

kosztem jego krwawej pracy. 

 4. Nie dopuszczać do parcelacji dworów, bo czym więcej dworów, to tym 

gorsza nędza na wsi, a przez to ... chłop jest pokorniejszy. 

 5. Rząd w [p]rzyszłej Polsce musi być w naszych rękach, to podatki  

i wszystkie powinności będzie płacił chłop, a my będziemy spokojni. 

 6. Robotnikowi w fabrykach tyle będziemy płacić, ażeby nie zdechł z głodu. 

 7. Dla utrzymania spokoju i porządku stworzymy policję, sądy i więzienia,  

a za najmniejszy opór chłop i robotnik będzie surowo karany170. 

 Teraz, gdy poznaliście nasz program, to przekonajcie się, że tylko nasza 

organizacja Narodowe Siły Zbrojne (to jest dawna endecja) może Wam 

zagwarantować szczęście i dobrobyt. 

 A nie wierzcie tym, którzy Wam mówią, że to jest bat za Waszą skórę. 

Maj 1944 r. 

NIECH żyją NARODOWE SIŁY ZBROJNE171. 

 

Dokument 40 

ULOTKA STRONNICTWA NARODOWEGO – SANDOMIERSKIE, 1944 R.172 

10 Kłamstw „Polskiej” Partii Robotniczej (PPR) 

 1. „Polska Partia Robotnicza”. Sama nazwa jest kłamstwem!  

W przeciwieństwie do wszystkich naprawdę polskich organizacji, 

rozkazodawcami PPR są nie Polacy, ale bolszewicy. PPR – to Płatne Pachołki 

Rosji, to dawna Komunistyczna Partia Polski, agentura i narzędzie Moskwy! 

                                                
170 Takie punkty „programu”, przypisywanego przez PPR Narodowym Siłom Zbrojnym w celu dezinformacji, udało 

się komunistom wcielić w życie po wojnie. 
171 Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak prymitywnie sformułowane tezy propagandy PPR wobec NSZ były jednak 

wzorcem dla niektórych historyków PRL-owskich w opisywaniu tej organizacji. 
172 Druk, bez daty [maj 1944 r.], wszystkie podkreślenia w oryginale, zbiory autora. 
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 2. „Rosja Sowiecka – to bezwzględny wróg Niemiec”. Kłamstwo! Razem  

z Niemcami, we wrześniu 1939 [r.], Rosja Sowiecka napadła na Polskę, zadając 

naszej armii cios w plecy. Przez pierwsze 23 miesiące wojny Sowiety pomagały 

Niemcom, dostarczając im surowców i żywności. Wódz komunistów francuskich  

Andrzej Thorez zdezerterował z armii francuskiej i uciekł do Niemiec, by stamtąd 

nawoływać naród francuski do poddania się Niemcom. Komuniści angielscy 

zorganizowali w 1940 roku strajk w porcie londyńskim, aby utrudnić Anglii 

prowadzenie wojny z Niemcami. Dopiero napadnięta przez Hitlera 22 czerwca 

1941 roku – Rosja Sowiecka została zmuszona do podjęcia walki z Niemcami. 

 3. „Rosja Sowiecka – to nasz sprzymierzeniec”. Kłamstwo! Rosja Sowiecka 

rozpoczęła wojnę, jako sprzymierzeniec Niemiec, z którymi zawarła sojusz  

w dniu 23 sierpnia 1939 [r.]. Sojusz ten był zawarty przez Sowiety dobrowolnie. 

Natomiast do zawarcia przymierza z Anglią w 1941 r. została Rosja zmuszona 

napadem Hitlera. – Jako odpowiedź na interwencję Rządu Polskiego w sprawie 

wymordowania przez bolszewików 8. 300 polskich oficerów w Katyniu, Rosja 

Sowiecka zerwała stosunki z Polską i do dziś dnia nie nawiązała ich na nowo. 

Przeciwnie, Rosja żąda od Polski zrzeszenia się Ziem Wschodnich wraz z Wilnem 

i Lwowem, i prowadzi wrogą wobec Polski akcję zagranicą. Wojska sowieckie 

wkraczają na ziemie polskie nie jako sprzymierzeniec, ale jako drugi okupant! 

 4. „Armia Sowiecka niesie Polsce wyzwolenie”. Kłamstwo! Armia 

Sowiecka niesie Polakom kajdany nowej okupacji, tym groźniejszej, że nie 

wiadomo, czy nam się uda z niej wyzwolić. Niemcy są już pokonane, pod bliskim 

dziś uderzeniem Aliantów i naszego powstania załamią się ostatecznie i zniknie 

niemiecka okupacja. Ale jaka siła i kiedy będzie mogła uwolnić Polskę z pod 

okupacji sowieckiej? A okupacja sowiecka – to nowy olbrzymi Katyń w całej 

Polsce! 

 5. „Armia Sowiecka współdziałała z oddziałami polskimi i opiekuje się 

polską ludnością”. Kłamstwo! Już w roku 1943 bolszewicy rozpoczęli akcję 

mordowania polskich oddziałów partyzanckich. 1 grudnia 1943[r.] wymordowali 

około 1000 polskich partyzantów w Puszczy Nalibockiej173, zgodnie z tajnym 

                                                
173 O likwidacji oddziałów AK w Puszczy Nalibockiej przez tzw. „partyzantkę sowiecką” Zygmunt Boradyn, Andrzej 

Chmielarz, Henryk Piskunowicz, Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Warszawa 1997. 

 



81

rozkazem sowieckiego dowództwa, nakazującym „likwidowanie składu 

osobowego polskich legionistów”. Od tego czasu mnożą się sowieckie napady  

na polskie oddziały, dokonywane wkrótce po opanowaniu terenu przez 

bolszewików, gdy pomoc Polaków przeciwko Niemcom nie jest już potrzebna. 

Polską ludność cywilną bolszewicy częściowo wywożą na wschód, częściowo zaś 

wcielają do armii sowieckiej. 

 6. „Po stronie sowieckiej organizuje się i walczy Armia Polska”. 

Kłamstwo! Oddziały, tworzone na rozkaz Moskwy przez żyda Berlinga pod nazwą 

„Dywizji im. Kościuszki”, „Dywizji im. Dąbrowskiego” itd. nie są uznawane przez 

Rząd Polski za Wojsko Polskie. Dowódcą ich, mianowanym przez Moskwę, jest 

żyd Zygmunt Berling174, były podpułkownik, dezerter z Wojska Polskiego. 

Oficerowie – to bolszewicy i komuniści, dużo żydów. Znaczną część żołnierzy 

stanowią żydzi, ukraińcy i białorusini, reszta zaś – to Polacy, siłą wcieleni  

do szeregów, z których też przy pierwszej sposobności uciekają. Oddziały 

Berlinga pozostają pod sowieckim dowództwem i służą sowieckim, wrogim 

Polsce planom. Nie są Wojskiem Polskim. 

 7. „PPR walczy o niepodległość”. Kłamstwo! PPR popiera sowieckie 

roszczenia do ziem polskich za Bugiem które stanowią trzecią część Polski! PPR, 

podobnie jak Rosja Sowiecka, nie uznaje Rządu Polskiego w Londynie, który 

kieruje walką o Niepodległość, i zwalcza podlegające temu rządowi polskie 

władze i organizacje wojskowe i cywilne w kraju. PPR chce i resztę Polski 

pozbawić niepodległości i wcielić ją do Sowietów, jako radziecką republikę, tak 

„niepodległą”, jak np. sowiecka Republika Białoruska. Wyraźnie to zostało 

powiedziane m.in. w ulotce PPR, rzuconej w styczniu r. b. w Lublinie: 

 „Związek Sowiecki, którego armie stoją już u naszych wrót, odbuduje nową 

wolną Polskę w ramach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich  

i zapewni nam z miejsca własny rząd ze znaną pisarką polską Wandą 

Wasilewską na czele”175. 

                                                
174 Zygmunt Berling podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim określał swe wyznanie jako mojżeszowe.  

Stanisław Jaczyński, Zygmunt Berling, Warszawa 1993, s. 33. 
175 Oryginał ulotki komunistycznej, z której pochodzi cytowany tu fragment, znajduje się obecnie w Archiwum  

w Koblencji (Niemcy): Bundesarchiv Koblenz, R 70 Polen 197, k. 174. Zdaniem Włodzimierza Borodzieja, powyższa ulotka 

była niemieckim falsyfikatem propagandowym. W. Borodziej, Terror i polityka, Policja niemiecka a polski ruch oporu  

w GG 1939–1944, Warszawa 1985, s. 77. Jednak należy wspomnieć, że w propagandzie komunistycznej stale pojawiały się 

takie wątki. Np. wg meldunku żandarmerii niemieckiej, 2 maja 1943 roku we wsi Marynopole (gmina Gościeradów, powiat  
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 (Wasilewska – to komunistka polskiego pochodzenia, które będzie 

odpowiadać za zdradę Polski, kochanka sowieckiego komisarza Kornijczuka, 

przewodnicząca zorganizowanego przez bolszewików „Związku Patriotów (?!) 

Polskich” w Moskwie). 

 8. „Droga do Niepodległości – to natychmiastowe powstanie”. Tak 

twierdzi PPR, zarzucając innym prawdziwie polskim organizacjom, że „stoją  

z bronią u nogi”, zamiast rozpoczynać powstanie. – Kłamstwo! Powstanie może 

wybuchnąć w Polsce jedynie na rozkaz z Londynu, w chwili inwazji Aliantów. 

Powstanie wcześniejsze da w wyniku albo klęskę i rzeź milionów Polaków z ręki 

Niemców, albo też zalew Polski przez armię sowiecką – drugiego okupanta! 

 9. „PPR walczy z Niemcami”. Kłamstwo! Główne oddziały PPR („Gwardii 

Ludowej”, czy też „Armii Ludowej”) nie zaczepiają wcale Niemców, a walczą  

z Polakami! PPR morduje oficerów i żołnierzy polskich organizacji wojskowych 

(przykład – akcja przywódcy PPR-u Błyskawicy176 w okręgu Lubelskim), morduje 

polskich księży (np. ks. Gamcarka, proboszcza parafii św. Floriana w Warszawie). 

Oddziały PPR walczą z polskimi oddziałami wojskowymi – jak np. walka  

z oddziałem polskim w Marynopolu w powiecie Kraśnickim 22 kwietnia r. b.177 Co 

więcej – PPR współpracuje nieraz z Niemcami, denuncjując polskich działaczy 

niepodległościowych przed Gestapo, jak np. niedawno w Garwolinie pod 

Warszawą. 

 10. „Ustrój komunistyczny, o który walczy PPR, przyniesie dobrobyt 

polskim chłopom i robotnikom”. Kłamstwo! Komuniści w Sowietach odebrali 

chłopom ziemię na rzecz państwa i zamienili ich w parobków na kołchozach – 

                                                                                                                                                        
Janów Lubelski) partyzanci komunistyczni pojawili się na zebraniu gospodarzy. Agitator z PPR wygłosił następujące 

przemówienie: Der poln. Emmigrant in London hat nichts mehr zu sagen, Russland regiert von Moskau aus Polen. Die 

Bevölkerung soll sich den Bolschewistengruppenanschlisen. Sie soll sich die Sache überlegen, Waffen besorgen (...), oder es zu spät 

ist. [Polscy emigranci [czyli władze RP] w Londynie nie mają tu nic do powiedzenia. Rosja rządzi Polską z Moskwy. Ludność 

powinna przystępować do grup bolszewickich. Ludzie powinni rozważyć tę sprawę, zdobyć broń (...) albo będzie [dla nich]  

za późno]. „Fernschreiben”, 6 Mai 1943, Archiwum Państwowe w Lublinie, Ortskommandantur 1/524, Der Kommandeur 

der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Tägliche Lagemeldungen (Mai 1943), sygn. 13. Podobną wymowę ma meldunek 

AK z 1944 roku: W dniu 21. 1. br. w Kraśniku została rozlepiona ulotka komunistyczna, która zapowiada, że Rząd Polski  

w Londynie jest nielegalny, przeto nie ma obowiązku go słuchać. Ulotka kończy [się]zwrotem: „Niech żyje rząd robotniczy  

z Wandą Wasilewską na czele”. 
176 Feliks Kozyra. Zginął podczas ataku na oddział NSZ we wsi Węglin w dniu14 kwietnia 1944 r. 
177 O walce oddziałów NSZ z AL pod Maiynopolem Marek J. Chodakiewicz, Akcja Specjalna NSZ na Lubelszczyźnie,  

cz. II „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 3(145), lipiec–wrzesień 1993 r., s. 62–64. Kilka dni wcześniej, 19 kwietnia 1944 r. 

AL-owcy dokonali okrutnej zbrodni na rodzinach żołnierzy AK i NSZ w Puziowych Dołach, mordując 13 osób cywilnych. 

Marcin Zaborski, Dzielni chłopcy AL-owcy, „Gazeta Polska” z 28 września 1995 r., s. 10–11. 
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państwowych folwarkach. Z robotników uczynili głodujących niewolników 

pracy, którym pomimo głodowych zarobków nie wolno zmienić miejsca 

zatrudnienia. Kto był w Sowietach, widział dolę sowieckiego chłopa i robotnika – 

wyzbył się szybko zachwytu dla komunistycznego ustroju. Sowiety – to kraj głodu 

i niewolnictwa, rządzony przez uprzywilejowaną grupę żydowsko- 

-komunistyczną, kraj, trzymany w ręku NKWD – sowieckie Gestapo. Taki sam los 

chce zgotować Polsce „Polska” Partia Robotnicza! 

OTO JEST PRAWDA: 

 „Polska Partia Robotnicza” (PPR) – to dawna Komunistyczna Partia Polski, 

agentura Moskwy, pracująca dla zguby Polski i Polaków. 

 „Gwardia Ludowa” czy też „Armia Ludowa” – to komunistyczna bojówka 

PPR, walcząca o zwycięstwo Sowietów i przygotowująca podbój Polski przez 

bolszewików, to organizacja, która bezczelnie nadużywa nazwy Wojska Polskiego, 

polskich mundurów i stopni wojskowych, dla swej wrogiej Polsce działalności  

i bandyckich wyczynów. 

 Na mocy prawa polskiego, zakazującego działalności organizacji 

komunistycznych na terenie Rzeczypospolitej, organizacje PPR i Gwardia 

Ludowa (Armia Ludowa) są nielegalne i niedozwolone i Polakom nie wolno do 

nich należeć. Komuniści z PPR i GL karani [są] więc już dziś przez polskie władze 

wojskowe i cywilne, oraz będą karani po wojnie, jako zdrajcy Polski. 

 POLACY! 

 Kto tkwił dotąd w PPR i GL, nie zdając sobie sprawy z tego, jaka to jest 

organizacja – niech natychmiast z niej występuje i melduje się do polskich władz 

wojskowych. 

 Organizatorzy, dowódcy, agitatorzy, „oficerowie” PPR i GL – to zdrajcy  

i agenci wroga! Jeżeli byli kiedyś Polakami, to przestali nimi być, wstąpiwszy na 

służbę Sowietów i NKWD, tak jak Volksdeutsche178 i niemieccy szpicle polskiego  

pochodzenia przestali być Polakami, wstąpiwszy na służbę Niemiec i Gestapo.  

                                                
178 Porównywanie komunistów do Volksdeutschów nie było w polskim podziemiu czymś wyjątkowym. Takie 

określenia można spotkać również w piśmiennictwie organizacji ludowych i narodowych. Np. w organie Stronnictwa 

Ludowego „Przez Walkę do Zwycięstwa” (nr 22 z 10 października 1943 r.) pisano: Udział Polaka w politycznej lub wojskowej 

dywersji na rzecz Rosji byłby zdradą Narodu i Państwa Polskiego, podobnie jak zdradą była i jest akcja volksdeutschów. Jedna  

z ulotek antykomunistycznych była wręcz zatytułowana: Volksdeutsche Związku Sowieckiego (AAN, 228/17-8, k. 165). 
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I tym i tamtym Volksdeutschom i Volks-bolszewikom – należy się to samo: kula 

w łeb! 

 Tak więc wszystkich bolszewickich agentów, podobnie jak niemieckich 

szpicli, chwytajcie i przekazujcie polskim władzom wojskowym – komendantom 

placówek i dowódcom oddziałów leśnych. 

 Śmierć Niemcom i Komunie! Niech żyje Wielka i Niepodległa Polska! 

 

Dokument 41 

FAŁSZYWE „OSTRZEŻENIE” PRZED NSZ179 

OSTRZEŻENIE 

 Tak zwane „Narodowe Siły Zbrojne”, organizacja faszystów polskich oddała 

się w pełni na usługi i współpracę z faszystowskimi Niemcami. 

Współpraca z okupantem niemieckim jest zdradą interesów Narodu Polskiego. 

Współpraca z „NSZ” jest równoznaczną z współpracą z Niemcami. 

Polskie Organizacje Podziemne: 

A. K. – A. L. – B. CH. – P. P. S. 

OSTRZEGAJĄ:180 

że współpracę z „N. S. Z.” traktować będą jak współpracę z Niemcami i winnych 

jakiegokolwiek ko traktowania [kontaktowania] się i współpracy z „N. S. Z.” 

karać będą jak najsurowiej. 

 Niemcy powierzyli „N. S. Z.” zadanie rozbijania demokrytycznych 

[demokratycznych] organizacji podziemnych polskich. 

 Krwawi hitlerowscy oprawcy Narodu Polskiego dają polskim faszystom  

„N. S. Z.” broń, amunicję i ekwipunek wojskowy – by paraliżować działania 

partyzanckie i zgnieść zbrojny opór Polaków przeciw niemieckim okupantom181. 

 Terror polityńczy [polityczny] „N. S. Z.” aresztowania, katowanie i masowe  

rabunki ludności wiejskiej – wzbudzają jedynia [jedynie] nienawiść ludności  

do polskich faszystów i żądze słusznego, strasznego odwetu. 

                                                
179 AAN, 192ZKXIII-6, k. 2 (bez daty, prawdopodobnie pierwsza połowa 1944 r., maszynopis). 
180 Polskie organizacje niepodległościowe nigdy nie podpisywały tego typu „ostrzeżeń”, w dodatku wspólnie z PPR.  
181 W tym czasie NSZ były już w trakcie scalania z AK na postawie umowy z 7 marca 1944 r. 
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 Czego nie mogą dokonać sami – przekazują w ręce gestapo. Dlatego kary  

za współpracę z „N. S. Z.” będą takie same jak za szpiegostwo na korzyść Niemiec. 

 Zdrajcy Narodu Polskiego, faszyści „N. S. Z.” zginą wraz z faszystowskimi 

Niemcami! 

 Niedaleka jest godzina ich końca!!! 

 Niech żyje Polska Wolna, Suwerenna i Demokratyczna!!! 

 

Dokument 42 

ZADANIE WYWIADOWCZE NSZ: DOKUMENTACJA DENUNCJACJI  

ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH DO GESTAPO PRZEZ PPR182 

NARODOWE SIŁY ZBROJNE           M.p. 23. V.44 r. 

Sztab O.II B.                    Pilne 

L.dz. 203/44. 

Szef O.[ddziału] II. Okręgu I-XIII 

 Polecam w jak najkrótszym czasie dostarczyć do O.II. posiadanych przez 

siebie konkretnych danych o wypadkach zadenuncjowania przez komunę 

jakichkolwiek organizacji polskich (nie tylko NSZ!).  

 Dane te winny być udokumentowane materiałem rzeczowym w postaci 

przejętych listów, pism itp., zeznaniami zainteresowanych, lub świadków. 

Przedstawiony materiał poszlakowy winien być dostatecznie mocny, by mógł być 

wykorzystany w drodze dedukcyjnej. 

 Jeśli istnieją kontakty z Oddziałami II-i innych polskich organizacji 

niepodległościowych – proszę postarać się od nich o te materiały możliwe 

udokumentowane. 

 Sprawę potraktować jako b. pilną. 

               Szef O.II 

          /–/ Jan Zawada183. 

 

 

 

                                                
182 AAN, 207/4, k. 119 (maszynopis). 
183 Włodzimierz Marszewski. 
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Dokument 43 

WYWIAD NSZ: STRUKTURA WYWIADU PPR184 

IVc.185                    

                      Odpis 

M. p. 1. 6. [19[44 r. 

Raport specjalny Nr 36/44 

 Ostatnio udało nam się uzyskać informacje, dotyczące obecnie 

zastosowanej budowy i metod pracy. Organizacje komunistyczne podlegają  

w najwyższym szczeblu hierarchii organizacyjnej kierownictwu wywiadu 

wojskowego sztabu armii czerwonej komunistycznego wywiadu politycznego 

(służby informacyjnej), na terenie niemieckich władz bezpieczeństwa oraz armii. 

Z informacji tych wynika, że służba wywiadowcza na terenie niemieckim 

prowadzona jest przez PPR z jej wydziałem bojowym oraz NKWD. 

 Od dnia 28 listopada 1943 r. wywiad i propaganda podporządkowane 

zostały II-mu Oddziałowi GL, który podlega bezpośrednio specjalnemu 

delegatowi, jako najwyższemu ośrodkowi dyspozycyjnemu w tym zakresie. 

 Schemat budowy O.II.GL (wyw.[iad] komun.[istyczny]) jest następujący: 

 1. Szef O.II.GL 

 1-a – referat KW186 z podreferatem KW ścisłego 

 1-b – referat bezpieczeństwa 

 1-c – referat polityczny 

 powyższe 3 referaty stanowią centralę główną KW 

 1-d – wywiad ofensywny 

 1-e – referat propagandowy, pozostający w pewnym związku z centralą KW 

 Referaty sztabu O.II.GL 1-a do 1-e stanowią centralę główną, której 

podlegają centrale okręgowe. 

 2. Grupa kontrwywiadowcza i bezpieczeństwa KC PPR 

 3. Grupa dyspozycyjna sztabu do zadań specjalnych 

 4. Centrala okręgowa z referatami, jak w sztabie 

                                                
184 AAN, 203/VII-63, k. 80–82 (maszynopis). 
185 Kryptonim Referatu Antykomunistycznego w Centralnej Służbie Wywiadu (CSW) Dowództwa NSZ. 
186 Kontrwywiad. 
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 5. Brygada wywiadowcza z sekcjami specjalnymi 

 6. Placówka wywiadowcza 

 7. „Jaczejka” wywiadowcza z siatką konfidentów. 

 Powyżej przedstawiony jest zasadniczy schemat organizacji wywiadu 

komunistycznego, w praktyce na skutek bądź to braku odpowiednich ludzi, bądź 

też inicjatywy wybitniejszych jednostek są pewne odchylenia, np. obecnie szef 

KW jest jednocześnie szefem bezpieczeństwa oraz podlegają mu referat 

propagandowy GL oraz KC PPR. 

 Poza tym na terenie Warszawy nie ma rozgraniczenia pomiędzy centralą 

główną, a centralą okręgową warszawską i dlatego też niektórzy pełnią podwójne 

funkcje. 

 Wszyscy członkowie PPR mają obowiązek dawania informacji 

politycznych oraz z dziedziny bezpieczeństwa – zebrane informacje przez 

dzielnice przesyłane są do okręgu, a stąd przekazywane do centrali. W praktyce 

droga ta jest rzadko zachowana na skutek bardzo bliskich bezpośrednich 

kontaktów wywiadu z partią. Dla spraw infiltracji najistotniejsze są referaty KW 

ścisłego, współpracującego bezpośrednio, a nie rzadko identycznego na tym 

odcinku z grupą dyspozycyjną sztabu. Referaty te zajmują się prowadzeniem 

wywiadu sztabowego i mają nadzór nad wszystkimi agentami, prowadzącymi grę 

dwustronną. 

 Dla spraw propagandowych zaś na niższych szczeblach – referat 

propagandowy przy pomocy brygad wywiadowczych, zwłaszcza sekcji 

specjalnych. 

Infiltracją niemieckich jednostek organizacyjnych, zwłaszcza G[estap]o, policji  

i kontrwywiadu niemieckiego zajmuje się NKWD. 

 Podobno na tutejszym terenie NKWD nie stanowi odrębnej jednostki 

organizacyjnej. Członkowie NKWD, poza kilkoma osobami, nigdy nie występują 

oficjalnie w swojej roli, lecz pełnią różne funkcje organizacyjne, spełniają rolę 

szarych eminencji. Dlatego też dość często zupełnie mylnie podawane są za 

funkcjonariuszy NKWD osoby pozostające w służbie wywiadu lub politycznej 

PPR. 
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 Osoby będące w rzeczywistej służbie NKWD otrzymują ścisłe indywidualne 

zadania oraz bardzo duże pełnomocnictwa, nie utrzymują jednak ze sobą 

łączności w żadnym zakresie. Dlatego też trudno jest stwierdzić, czy dane 

posunięcie polityczno-organizacyjne wypływa od miejscowych władz 

komunistycznych, czy też inspirowane jest przez NKWD. Stosunkowo najłatwiej 

jest rozdzielić politykę NKWD od polityki PPR na terenie działalności 

antyniemieckiej politycznej i wywiadowczej, gdyż zachodzą tu istotne 

sprzeczności pomiędzy interesami polskich komunistów a celami NKWD. 

Głównym celem infiltracji na terenie G[estap]o i Abwehrstelle jest zapewnienie 

sobie bezpieczeństwa, następnie prowadzenie gry politycznej, ponadto 

zdobywanie informacji wojskowych i politycznych oraz prowadzenie działalności 

dywersyjnej za pomocą intrygi, inspiracji itp. Akcję prowadzi KW względnie 

NKWD (rzadziej). 

 Dla celów informacji wykorzystywany jest głównie miejscowy personel 

niefachowy, jak maszynistki, woźni, grę zaś prowadzą specjalnie szkoleni agenci. 

 Agenci ci dzielą się na: 

 specjalnych, skierowanych na dany teren 

 pozyskanych z terenu wroga 

 szpiegów, pracujących na wiele więcej stron 

 Agenci specjalni pracę swą opierają przeważnie na komunistach 

niemieckich, ułatwiających im wejście na teren, danie im kontaktu, bądź też na 

skomunizowanym elemencie innych narodowości (przede wszystkim Czesi). 

 Zadania ich nie ograniczają się jedynie do zbierania informacji, lecz 

obejmują także służbę polityczną, przejawiającą się w propagandzie, pozyskaniu  

nowych ludzi i prowadzeniu gry, której celem jest wyrobienie pewnych opinii, 

bądź wprowadzenie zamieszania w danym ośrodku. 

 Agenci uzyskani z terenu wroga – zdobywani są dzięki nieograniczonym 

środkom pieniężnym komuny oraz dzięki dobrze opracowanym metodom 

szantażu. Dużą rolę odgrywają tutaj kobiety, poza tym agenci niemieccy 

pochodzenia żydowskiego, mający wstręt do Dienststelle, pełniący często funkcje 

oficerskie. Komuna początkowo pomagała im przy chronieniu się przed 
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G[estap]o, a po związaniu ich z Abwehrstelle, groźbą zadenuncjowania ich do 

G[estap]o osiąga współpracę. 

 Szpiedzy, pracujący na wiele więcej stron – rekrutują się przeważnie z osób 

pracujących już przed wojną dla wywiadu. Jeżeli uzyskano z nimi kontakt,  

to używani są oni do spełniania tylko pewnych zadań często kompromitujących 

komunę, a następnie są likwidowani. Kontrolę nad tymi agentami z reguły 

prowadzi NKWD, nie ujawniając ich współpracy na terenie PPR i GL. 

 Agenci ci także używani są do rozpracowań antykomunistycznych  

na terenie G[estap]o czy Abwehrstelle. Osoby z NKWD kierujące nimi dają im 

istotny materiał antykomunistyczny, likwidując w ten sposób polskich 

komunistów, niewygodnych dla Sowietów. 

 

Dokument 44 

RAPORT KONTRWYWIADU DELEGATURY RZĄDU:  

WYWIAD KOMUNISTYCZNY187 

Kier. KOW188 

          25. 05. [19]44 [r.] 

    Sprawozdanie do dnia 26.V. br. [1944 r.] 

(...)189 

 Ścisłe rozpracowania oraz dokumenty stwierdzają niezbicie, że wywiad  

komuny kierowany jest przez NKWD, a zwrócony przede wszystkim przeciw  

organizacjom polskim z poświęceniem szczególnej uwagi PZP i DR. Penetracja 

polskiego życia podziemnego prowadzona jest głównie przez organizacje 

grawitujące [ku] komunie, jednakże posiadające kontakty z organizacjami 

narodowymi i czynnikami oficjalnymi. Metoda ta daje komunie dokładne 

rozpracowania poszczególnych odcinków i niewątpliwie dużo danych o całości. 

Przytaczaliśmy fakt istnienia specjalnej kartoteki osób przeznaczonych do 

likwidacji w wypadku objęcia władzy przez komunę (ponad 20 tys. nazwisk).  

W akcji przeciwko organizacjom polskim komuna posługuje się m.in. metodą 

                                                
187 AAN, 202/II-58, k. 52–54 (maszynopis). 
188 Komenda Okręgu Warszawa. 
189 Opuszczono fragment raportu, który nie dotyczy wywiadu PPR. 
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współdziałania z g-[estap]o, denuncjując całe grupy, wzgl. poszczególnych 

członków organizacji polskich. Na potwierdzenie tych faktów istnieją dowody. 

Specjalną uwagę, co jest zrozumiałe, poświęca wywiad komuny odcinkom akcji 

antykomunistycznej, posuwając się aż do akcji czynnych, jak wypadek przy  

ul. Poznańskiej190 oraz najście na skrzynkę przy ul. Żurawiej191. W wielu punktach 

prowincjonalnych obserwuje się wykorzystywanie do akcji komuny oddziałów 

kałmuków, z którymi miejscowe oddziały GL utrzymują ścisłe kontakty. PPR i GL 

w działalności swojej są... (vide załącznik Nr 1). 

 NKWD na terenie GG oprócz nadzoru nad organami partyjnymi i ich pracą 

za główne zadanie ma organizację specjalnych grup, rozpracowujących wrogie  

polityczne organizacje i niszczenie ich działania. Odgórnie obsadzone jest przez 

emisariuszy Moskwy. Posiada do swojej dyspozycji wydzielane bojówki do zadań 

specjalnych, liczące do 7 osób. Na terenie W-wy stwierdzono na razie istnienie  

4 takich grup bojowych. Szefem takiej grupy W-wa w[W]ola jest Sieczko Feliks 

(Okopowa 13). Wspomniane grupy bojowe, jakkolwiek pozostają w łączności  

z partią i wydzielone zostały z oddziałów bojowych partyjnych, uzależnione są 

jednak całkowicie od władz zwierzchnich, odpowiedniej komórki NKWD. Akcja 

prowokacyjno-terrorystyczna: od szeregu dni na terenie W-wy przeprowadzane 

są przez komunę akty prowokacyjne, w formie likwidowania zamierzeń 

niemieckich. Likwidacje te przeprowadzane są w punktach dość ruchliwych,  

a mają na celu sprowokowanie władz okupacyjnych do szerszych wystąpień  

w dzielnicach robotniczych i zmuszenie w ten sposób społeczeństwa polskiego 

do kontrakcji zbrojnej. Na terenie komunistycznym pracują 3 wydziały:  

a) polityczny, b) wojskowy, c) techniczny. Wydział techniczny obejmuje poza 

organizacją drukarnie, wydawanie prasy, pracowników, oraz kolporterów prasy. 

Kierownikiem wydz. technicznego jest Krzysztof, b. dyrektor w-wskiego teatru 

dla dzieci, b. profesor gimnazjalny... (vide zał. Nr. 3)192. Z przeprowadzonych 

rozmów można wnioskować, iż istnieje ścisła współpraca, między RPPS a b. ZZZ, 

                                                
190 Wspólna akcji Gestapo, PPR i NKWD przeprowadzona przeciwko komórce Delegatury Rządu na ul. Poznańskiej  

w Warszawie. Kierował nią funkcjonariusz Gestapo w Warszawie, kierownik referatu... antykomunistycznego – Wolfgang 

Birkner.  
191 Nie udało się odnaleźć dokumentów dotyczących tej akcji. 
192 Brak tego załącznika. 
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obecnie syndykalistami. Tworzą oni łącznie z PPR (wojenne) trzon Centralnego 

Komitetu Ludowego, który ma wyłonić ogólnokrajowy rząd z chwilą dojścia 

bolszewików do linii Bugu. RPPS nie przeczy, że jest również w kontakcie  

z PPR-em. PPR jakoby przynagla ich, lecz oni „wszelkie sprawy wynikające ze 

stosunku z PPR rozstrzygają na zimno, nie śpiesząc się”. Wasilewska, jak 

twierdzą, rządów nie obejmie, gdyż oni właśnie grupują prawdziwe siły 

demokratyczne, z którymi bolszewicy muszą się liczyć choćby ze względu na 

opinię Europy. „Niech będzie komunizm, ale polski”. Odnosi się wrażenie,  

że obecnie na kierunek ideologiczny RPPS duży wpływ wywierają syndykaliści. 

Przypuszczalnie w grupie tej pracuje obecnie przedwojenny działacz ZZZ, 

występujący przed wojną pod przybranym nazwiskiem „Rylski”, pochodzący  

z Niemiec, tam wychowany, a przebywający obecnie w W-wie. Wg informatora  

w dniu 12 maja b.r. przy ul. Burakowskiego 17 w piekarni (często wspominanej  

w informacjach ze względu na osobę Kęciola i por. Różyckiego) w czasie raczenia 

się wódką jeden z członków AL, opowiadał, jak mu wiadomo, – że w W-wie  

od kilku dni przebywa naczelny d-ca AL gen. Rola193. Wiadomość ta pochodzi  

od Machniewicza, zam. przy ul. Okopowej 65. Por. Różycki, znany z poprzednich 

informacji, poległ w walce poza W-wą. 

Bojówka PPR od 12 b.m. prowadzi stałą obserwację fabryki b-ci Pfeferów, przy  

ul. Okopowej, w jakim celu, na razie nie wiadomo, prawdopodobnie ma być 

wykonany wyrok partyjny na Stan.[isławie] Pfeferze. Wg. otrzymanych informacji 

W-wa miała być bombardowana w nocy z 13 na 14 b.m. w czasie tego PPR miało 

czynnie wystąpić. Bombardowanie nie doszło do skutku, ponieważ komuniści 

podczas ogłoszonego alarmu lotniczego podali sygnały rakietami, że nie są 

dostatecznie przygotowani do wystąpienia. Zaobserwowano 2 rakiety:  

w okolicach Powązek i Pelcowizny. 

Prof. Arnold Stan.[isław] przypuszczalnie szef rządu komunistycznego w W-wie 

ukrywa się. W kartotece m. W-wy personalia jego nie figurują, gdyż zostały swego 

czasu usunięte na skutek dyspozycji PPR. 

 

 
                                                
193  Artur Łyżwiński vel Michał Żymierski.  
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Zał. Nr 1. 

 PPR i GL w działalności swojej są całkowicie podporządkowane NKWD. 

Oprócz nadzoru politycznego i wywiadu NKWD posiada również egzekutywę  

(Eksy), co łącznie daje taką pełnię władzy tej instytucji, iż powoduje w szeregach 

PPR zastrzeżenia, oraz refleksje wielu członków. Podporządkowanie dyspozycji 

moskiewskiej zostało obecnie rozszerzone przez przybycie specjalnie 

delegowanego majora Bogolubowa, oraz w następnym okresie szeregu innych 

oficerów sowieckich, którzy objęli kierownictwo całości: wyw.[iadu] GL oraz 

NKWD, jak i specjalnie wojskowego wywiadu sowieckiego. O zależności  

w zajmowaniu stanowiska w prasie i propagandzie od Moskwy świadczy np. fakt, 

że sprawa granicy wschodniej omówiona była przez prasę komunistyczną o 5 dni 

wcześniej przed ujawnieniem stanowiska Moskwy po myśli tego stanowiska.  

Z komuną niemiecką istnieje ścisła współpraca – z ośrodkiem dyspozycyjnym we 

Wrocławiu. Pomoc otrzymuje się w zakresie transportu broni i innych 

materiałów. 

 Krajowa Rada Narodowa. Po wydaniu manifestu, 3 dekretów oraz statutu 

tymczasowego Rad Narodowych, KRN prowadzi akcję organizowania 

wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych rad narodowych. Organizacja 

tych rad natrafia na trudności, na które składają się powszechnie znane tarcia  

w łonie samego PPR, rozłam w RPPS oraz ogólnie niewyjaśniona sytuacja 

zewnętrzna polityczna i militarna. Mocna pozycja czynników oficjalnych w kraju 

jest hamulcem dla pozytywnych osiągnięć komuny. KRN nie jest na ogół 

traktowana jak wynika to z charakteru, przeznaczenia i powagi tego rodzaju 

instytucji, wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z pełnej zależności polityki  

i działalności komuny od sowietów. 

Zał. Nr 2. 

 Drukarnie komunistyczne urządzone są prywatnie. Na zwykłym stole 

mogą układać wielkie ilości i różne grupy. Natomiast afisze nie mogą być 

drukowane większe, jak 34 na 40 cm. Przeniesienie takiej drukarni w razie 

zagrożenia obliczone jest na 20 minut. Drukarni takich na terenie W-wy jest  

4. plus 2 drukarnie AL oraz 2 duże punkty powielaczowe, nie licząc mniejszych 

punktów powielaczowych, które są rozlokowane po jednym na każdą dzielnicę. 
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Kolportaż prasy i ulotek odbywa się w środy i piątki. Prasa do punktów 

rozdzielczych dostarczana jest w przeddzień. Do przewożenia prasy używane  

są wyłącznie kobiety, przeważnie inteligentne żydówki, które przeważnie podają 

się za rosjanki. Konspiracja w wydziale drukarskim polega na tym, że do punktu 

drukarskiego Krzysztof przydziela tylko 3 osoby. Osoby te muszą być znane na 

terenie komuny przynajmniej przez lat 10. Często wykorzystuje się 3-osobowe 

rodziny. Np. drukarnia „Głosu W-wy” mieszczą się od ub. roku w okolicach Placu 

Krasińskich prowadzona jest przez Henryka, pracującego wespół z żoną i matką. 

Mieści się ona w mieszkaniu 2-pokojowym z kuchnią. Utrzymanie jej kosztuje  

5 tys. zł. miesięcznie. Kierownik jednego punktu drukarskiego nie może wiedzieć 

o drugim punkcie (teoretycznie), ani znać ludzi innego punktu. Kierownikom 

oraz pracownikom drukarskim pod żadnym pozorom nie wolno kolportować 

prasy, prowadzić dyskusji politycznych lub roboty propagandowej. Zachowywać 

się muszą tak, aby jak najmniej wzbudzać podejrzeń. Wyrzut prasy z punktów 

drukarskich odbywa się w sposób następujący: Kierownik punktu sam przenosi 

prasę na umówione miejsce, gdzie czekają na nią kolporterki i zabierają ją do 

punktów rozdzielczych. Główne punkty są z góry ustalone i zwykle w czasie 

wyrzutu ubezpieczone. Jeden z tych punktów mieści się na ul. Miodowej. 

Drukarnia „Walki Młodych”, drukująca poza tym ulotki i afisze, mieści się na 

Grochowie. Kierownikiem punktu jest Zygmunt, podof. WP, inż. budowl. 

(ukończył korespondencyjny kurs politechniki w Paryżu). Największy punkt 

powielaczowy mieści się na ul. Nowy Świat w mieszkaniu sióstr Haliny  

i Niny. Niedawno zakupiona została ręcznopedałowa bostonka, która jest jeszcze 

nie zainstalowana. 

 Członek drukarni musi utrzymywać wszelkie pozory lojalnego obywatela 

GG dlatego też większość pracowników drukarskich posiada stałą pracę 

zawodową i musi w tej pracy starać się o jak najlepszą reputację i opinię 

apolityczności. Poza tym odizolowany od reszty pracy organizacyjnej i posiada 

jedynie kontrakt z bezpośrednim kierownikiem, co powoduje duże trudności we 

właściwej pracy. Drugą trudnością jest brak fachowych sił ze względu na opory 

kierownictwa odnośnie wtajemniczania nowych członków w pracę odcinka 

drukarskiego. 
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ROZPOZNANIE SOWIECKIEJ AGENTURY  

 Od początku swego formalnego istnienia podziemie komunistyczne było 

pod stałą i intensywną obserwacją organizacji niepodległościowych. Celem 

najważniejszym dla Polskiego Państwa Podziemnego (przed wybuchem 

powstania powszechnego) była ochrona ludności cywilnej przed jej 

wyniszczeniem. Było to całkowicie sprzeczne z postulatami komunistów, którzy 

stale nawoływali do wybuchu powstania, bez względu na konsekwencje. Ponadto 

coraz liczniejsze zbrodnie, popełniane przez komunistów nie tylko na 

żołnierzach podziemia, ale również na ludności cywilnej dawały przedsmak tego, 

co nastąpi wraz z nadejściem Armii Czerwonej. Jednym z najważniejszych celów 

każdej konspiracji była także ochrona własnych szeregów przed infiltracją 

tajnych służb wrogów i uniemożliwianie im przenikania do struktur 

organizacyjnych, rozpoznawania ich i w konsekwencji – ich unicestwiania. 

 Armia Krajowa, Delegatura Rządu na Kraj i większe, lepiej zorganizowane 

struktury polskiej organizacji niepodległościowej (czyli Stronnictwo Narodowe, 

Grupa „Szańca”, Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne) miały 

swój wywiad i kontrwywiad, nastawiony na rozpoznawanie wszelkiej agentury  

i jej oddziaływania na własne szeregi. Kontrwywiad organizacji 

niepodległościowych miał dwa podstawowe zadania: ochronę przed 

rozpracowaniem przez tajne służby niemieckie oraz służby sowieckie.  

 Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 r. wojska  

III Rzeszy szybko opanowały ziemie polskie, wcielone w 1939 r. w skład ZSSR  

i olbrzymie połacie terenów czysto sowieckich. Na skutek tego bezpośrednie 

niebezpieczeństwo sowieckie zeszło na jakiś czas na dalszy plan. Z chwilą 

powstania w styczniu 1942 r. PPR i wkrótce jej pionu zbrojnego GL – 

niebezpieczeństwo to odżyło na nowo. Podziemie komunistyczne, utworzone 

przez wysłanników i agentów Kominternu, całkowicie podporządkowane 

centralnemu ośrodkowi w Moskwie, nie uznawało legalnych władz polskich. 

Zarówno Rząd RP na uchodźstwie, jak i jego agendy w okupowanym kraju,  
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a także wszelkie inne organizacje niepodległościowe, były uważane przez 

komunistów jako wrogie i były przez nie zwalczane we wszelki możliwy sposób194. 

 Jest zatem rzeczą oczywistą, że kontrwywiad organizacji 

niepodległościowych poświęcał wiele uwagi działalności podziemia 

komunistycznego od początku jego istnienia. Niepodległościowcy słusznie 

bowiem uznawali PPR za wcielenie sowieckich służb specjalnych. Na skutek 

takiego rozpoznania, wiedza organizacji polskich o konspiracji wywrotowej 

(rewolucyjnej) była niezwykle bogata i szczegółowa. Ujawniano ją w częściowym 

zakresie (o ile nie zagrażało to działalności własnej) w pismach konspiracyjnych 

organizacji wojskowych i politycznych. Wiedza szczegółowa, o ile nie mogła być  

w nich ujawniana, przekazywana była do uprawnionych szczebli podziemia 

niepodległościowego w postaci tajnych instrukcji, sprawozdań i rozkazów. 

Działania kontrwywiadowcze organizacji polskich wobec działalności 

komunistów podczas okupacji były całkowicie uprawnione. Po pierwsze dlatego, 

że były to organizacje o charakterze niepodległościowym i do ich zadań należało 

zwalczanie wszelkich działań, wymierzonych w suwerenność i niepodległość RP. 

Podziemie komunistyczne miało natomiast swe „tajne oblicze”, wyrażające się  

w całkowitym podporządkowaniu ideologicznym i organizacyjnym władzom 

ZSSR, które we wrześniu 1939 r. wzięły udział wspólnie z nazistowską III Rzeszą 

w rozbiorze Polski i w latach 1939–1941 okupowały większą część terytorium  

II RP, eksterminując polską warstwę przywódczą m.in. w Katyniu, Charkowie  

i Miednoje, wywożąc setki tysięcy ludzi na zagładę w stepach Kazachstanu, 

kopalniach Workuty czy śniegach Syberii. Po drugie, podziemie  

komunistyczne prowadziło bezpośrednie działania przeciwko organizacjom 

niepodległościowym, zwalczając je bezwzględnie wszelkimi metodami, 

posuwając się do denuncjacji, a nawet bezpośredniej kolaboracji z Gestapo.  

                                                
194 W propagandzie wewnętrznej, prowadzonej w szeregach PPR i GL-AL czynniki kierownicze tych organizacji 

twierdziły wprost, że walka z organizacjami niepodległościowymi była nawet ważniejsza niż walka z okupacją niemiecką.  

Np. Andrzej Flis „Maksym”, początkowo szeregowy członek PPR i GL-AL, w 1944 r. szef sztabu „1 Brygady AL im. Ziemi 

Lubelskiej”, a następnie jej dowódca, skazany w 1954 r. za udział w masowych mordach ludności żydowskiej na 5 lat  

i 1 miesiąc więzienia, zeznał podczas rozprawy głównej przed sądem: Zastanawialiśmy się nad tym, że byłem w organizacji, 

która miała walczyć z Niemcami a mordowaliśmy Polaków i Żydów ale mówiono nam, że walka z reakcją i NSZ jest ważniejsza 

niż walka z Niemcami, była to taka opinia partii[PPR] ale cicha. „Protokół rozprawy głównej” z 3 czerwca 1954 r., AAN, „Akta 

główne umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawie Flisa Andrzeja (rozgrywki w sztabie AL)”, sygn. 423, k. 63. 

Trudno zatem domniemywać, że prawdziwe cele PPR i GL-AL były obce szeregowym członkom tych organizacji,  

co sugerują niektórzy publicyści i historycy. 
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Po trzecie, PPR i GL-AL działały poza strukturami Polskiego Państwa 

Podziemnego i nie uznawały legalnego Rządu RP. 

 Komuniści prowadzili intensywną działalność wywiadowczą wśród 

organizacji niepodległościowych, rozpracowując również ich kadry kierownicze, 

stanowiąc tym samym bezpośrednie zagrożenie ich bieżącej i przyszłej 

działalności. Ponadto, zakładali siatki wywiadowcze pracujące na rzecz Sowietów. 

Zaś z chwilą wkroczenia na ziemie polskie wraz z Armią Czerwoną tajnych służb 

sowieckich, miały one – dzięki wcześniejszej działalności PPR – ułatwione 

zadanie w przeprowadzaniu aresztowań i likwidacji czynników kierowniczych 

polskich organizacji konspiracyjnych. Liczne powojenne mordy pozasądowe, 

przeprowadzane przez Urzędy Bezpieczeństwa, jak również zabójstwa sądowe 

(przy zachowaniu pozorów praworządności) popełniane na najwybitniejszych 

przywódcach polskiej konspiracji są wymownym przykładem, czemu faktycznie 

służyło rozpracowywanie polskich niepodległościowców przez struktury 

komunistyczne jeszcze pod okupacją niemiecką. 

 Poniżej przedstawiono w przytoczonych dokumentach stan wiedzy 

głównych organizacji niepodległościowych o działalności komunistów. Są to 

przede wszystkim pisma organizacyjne, sprawozdania i rozkazy Armii Krajowej, 

Delegatury Rządu, Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, 

Niepodległość (PPS-WRN), Stronnictwa Ludowego i Batalionów Chłopskich,  

a także Stronnictwa Narodowego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Grupy 

„Szańca” i Narodowych Sił Zbrojnych195. Wszystkie z nich zdawały sobie 

doskonale sprawę z zagrożenia, jakie niesie dla niepodległościowców i ich 

podstawowego celu, istnienie i działalność organizacji komunistycznych. 

Większość postulowała też podjęcie bezpośrednich działań ochronnych, włącznie 

z likwidacją agentur komunistycznych na ziemiach polskich jeszcze podczas 

działań wojennych. Podobne stanowisko zajmowały inne, mniejsze 

konspiracyjne organizacje polityczne. Wiedza o konspiracji komunistycznej 

                                                
195 Szczególnie stanowisko Stronnictwa Ludowego i BCh wobec organizacji komunistycznych jest bardzo mało  

znane. Historycy komunistyczni w PRL, a także pozostający na usługach propagandy PRL historycy ruchu ludowego 

całkowicie je wypaczyli, przedstawiając je jako neutralne czy wręcz przychylne wobec PPR i GL-AL, eksponując ponad 

miarę lokalne przypadki porozumień BCh z PPR i AL, co zdarzało się w ostatnich miesiącach okupacji na Lubelszczyźnie  

i Kielecczyźnie. Wynikało to jednak z przyczyn koniunkturalnych, a nie ideowych. Także stanowisko PPS-WRN wobec 

komunistów w latach 1942–1944 jest mało zbadane. 
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upowszechniana była stale przez organizacje niepodległościowe w artykułach 

prasowych, odezwach, rozkazach, ulotkach, referatach, broszurach, a nawet  

w publikacjach książkowych. Były to ogólne, przystępne dla wszystkich 

jednoznaczne informacje, ale też przybywało poważnych, dogłębnych analiz, 

pokazujących całościowo skalę zagrożenia196. 

 Nic dziwnego, że w miarę dramatycznego rozwoju sytuacji pojawiały się 

coraz bardziej jednoznaczne apele o natychmiastowe podjęcie na szeroką skalę 

działań przeciwko komunistom. Takie sformułowania padły m.in. w całościowej 

ocenie agentury niemieckiej i komunistycznej w Polskim Państwie Podziemnym 

(z marca 1944 r.): Praca sieci [agentury niemieckiej], aczkolwiek w wielu wypadkach 

bardzo skuteczna i dla nas niebezpieczna, pozbawiona jest jednak w zasadzie 

charakteru dywersji politycznej, ogranicza się raczej do zadań wywiadowczo- 

-policyjnych, nadto zaś nie rozporządza ludźmi, pracującymi ideowo, jest zatem mniej 

groźna. 

Wnioski – Usunięcie macek npla z naszych szeregów jest zadaniem trudnym,  

ale bezwzględnie koniecznym. W wykonaniu tego zadania zastosować należy metody 

chirurgiczne. Czułostkowość i chwiejność w przeprowadzeniu akcji oczyszczającej 

spowodować mogą w wyniku zmarnowanie tego olbrzymiego wysiłku społeczeństwa, 

jaki został włożony w organizację wojska i władz cywilnych197. 

 Takie działania na szczeblu centralnym nie zostały jednak podjęte.  

Co więcej, wszelkie inicjatywy oddolne w tym zakresie były powstrzymywane,  

a nawet potępiane. O skali penetracji komunistycznej w PPP może świadczyć fakt, 

że agenturalnie zdobywali informacje o „wtyczkach” PPP we własnych szeregach, 

a następnie osoby te brutalnie likwidowali: ...zagadkowo przedstawia się historia 

zlikwidowania przez Oddział II AK 9-ciu agentów Wydziału Bezpieczeństwa 

Delegatury, pracujących w komunie w charakterze konfidentów198. 

 Całkowicie zaniechano rozprawy z wrogami wewnętrznymi, odsuwano  

to na okres powojenny. Dopiero wówczas komuniści mieli być postawieni za swą 

działalność przed polskimi sądami. W ten sposób doprowadzono do tego,  

                                                
196  Karol Sacewicz, Ocena działalności podziemia komunistycznego na podstawie Memoriału w sprawie 

niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce (kwiecień 1943 r.) [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1 (14) 2009. 
197 AAN, 203/III-137, k. 30–32a (maszynopis). 
198 AAN, 203/III-137, k. 32. 
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że po 1944 r. dziesiątki tysięcy żołnierzy AK, NOW, NSZ i BCh wywieziono w głąb 

ZSSR, skąd nie wszyscy powrócili. Przed sądami Polski Ludowej, w wyniku 

łamania komunistycznego prawodawstwa, stawali bohaterowie Polski 

Podziemnej, skazywani na kary śmierci i kary długoletniego więzienia za... 

współpracę z Niemcami, za niepopełnione zbrodnie itd. Dopiero po 1989 r. odbyły 

się liczne rozprawy, w wyniku których niepodległościowcy zostali oczyszczeni  

z bezpodstawnych zarzutów. Niestety, olbrzymia ich część pośmiertnie. 

Przed sądami III RP nie stanął natomiast żaden sędzia czy prokurator z tamtego 

okresu, nie mówiąc już o agentach sowieckich z czasów okupacji, których 

zbrodnicza działalność nie została nawet publicznie potępiona, a wielu z nich 

cieszyło się do końca życia szczególnymi przywilejami. 

 

Dokument 45 

DELEGATURA RZĄDU NA KRAJ: DZIAŁALNOŚĆ 

KOMUNISTÓW NA TERENIE POLSKI199 

WOBEC PRÓB WICHRZEŃ KOMUNISTYCZNYCH 

 Im dłużej trwa wojna, największy bez wątpienia i najstraszliwszy  

w dziejach ludzkości kataklizm wojenno-polityczny, tym jaśniejszą i tym bardziej 

dla wszystkich zrozumiałą staje się jego geneza i istota: hitleryzm, który jest 

kwintesencją i szczytem odwiecznych, zaborczych, zbrodniczych instynktów  

i dążeń rasy germańskiej – podjął gigantyczną próbę opanowania świata  

i rzucenia go do stóp władców Trzeciej Rzeszy. Ludzkość stanęła wobec 

przerażającego niebezpieczeństwa, wobec mrożącej krew w żyłach perspektywy 

znalezienia się na wieki w okowach niemieckiej niewoli. Toteż dla tych narodów, 

które niebezpieczeństwo to rozumieją i widzą – wszystko dziś się sprowadza, 

wszystko podporządkowane być przez nie musi dwu celom i zadaniom 

zasadniczym. Pokonanie i obezwładnienie n[N]iemców – to cel na okres wojny; 

trwałe zabezpieczenie świata przed możliwością ponownego zerwania się 

Niemiec i ich satelitów do nowego rewanżu i nowego ataku na wolność innych 

narodów – to zadanie na okres powojenny. Te motywy każą narodom pragnącym 

                                                
199 Wobec prób wichrzeń komunistycznych, „Rzeczpospolita” (organ Delegatury Rządu na Kraj) nr 4(24)  

z 2 października 1942 r. (s. 3–5) 
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zachować wolność szukać nowych dróg, każ[d]ą milknąć wielu dotychczasowym, 

nieraz najostrzejszym zatargom i sprzecznościom, nakazują tłumienie w sobie 

wspomnień rzeczy najboleśniejszych. Miłość Ojczyzny, kierowana przez rozum 

polityczny i realną myśl polityczną – każą wykorzystywać wszystkie drogi  

i środki służyć mogące sprawie wolności. 

 Te wszystkie względy spowodowały, iż rządy dwu państw jednako 

zagrożonych przez najazd niemiecki: Polski i Rosji zawarły w dniu 30 lipca  

1941 r. układ polityczno-wojenny, przekreślający i likwidujący stan stosunków, 

jaki między narodami polskim i rosyjskim wytworzył się w okresie od  

17 września 1939 roku i zapewniający wzajemne przez oba rządy wspieranie się 

w walce z Niemcami. Ogromna większość społeczeństwa polskiego w pełni 

zrozumiała intencje swego rządu i całkowicie zaakceptowała ten jego krok. 

Polacy dokładnie zdają sobie sprawę z potrzeby i wagi porozumienia polsko- 

-rosyjskiego. Dość wspomnieć, że Rząd Polski wiernie od lipca ubiegłego roku 

stojący na stanowisku tego paktu skupia obecnie przedstawicieli wszystkich 

polskich wielkich stronnictw; w kraju zaś również cała, za wyjątkiem małych i nie 

mających większego znaczenia grupek politycznych polska opinia publiczna 

udziela temu paktowi swego poparcia. Ponadto zarówno Rząd jak i Naród Polski 

idą jeszcze dalej i nie wykluczają myśli o współdziałaniu po wojnie Polski i Rosji, 

dla tym lepszego zabezpieczenia obu państw przed możliwością odrodzenia się 

niebezpieczeństwa niemieckiego i dla wytworzenia w Europie takich stosunków 

międzynarodowych, któreby zapewniły jej pokój, ład i dobrobyt. 

 Jest pragnieniem i Rządu i Narodu Polskiego, aby pakt z dnia 30 lipca 1941 r. 

był już obecnie należycie realizowany oraz aby odbywało się torowanie drogi  

do przyszłego powojennego porozumienia polsko-rosyjskiego. W dążeniu jednak 

ku tym celom ważnymi są dwa warunki. Jeden to kwestia zrozumienia przez 

Rosję terytorialnych aspiracji i konieczności Państwa Polskiego. Ale to jest 

sprawa dalsza, która decydować się będzie w okresie likwidacji wojny. Natomiast 

warunek drugi dotyczy nie tylko przyszłości, ale i spraw chwili dzisiejszej:  

to kwestia wzajemnego ustosunkowania się kontrahentów paktu z 30 lipca  

do stosunków wewnętrznych obu narodów. 
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 Układ polsko-rosyjski z dnia 30 lipca 1941 r. zawarty został między 

rządami dwu suwerennych państw dla ustalenia nowych podstaw stosunków 

polsko-sowieckich i dla, ujętego w ścisłe ramy, współdziałania  

na międzynarodowym terenie polityczno-wojennym. Nie może on natomiast  

w żadnym stopniu dotyczyć wewnętrznego ustroju i wewnętrznych stosunków 

państw i narodów w układzie tym uczestniczących. 

 Z szeregu oświadczeń i polskich i rosyjskich mężów stanu wynika, iż nie 

tylko Rząd Polski, ale i rząd rosyjski tak pakt ten rozumieją. Natomiast zdają się 

nie rozumieć tego próbujące ostatnio rozwijać w Polsce coraz żywszą działalność  

żywioły komunistyczne, ideologiczne i organizacyjne związane z Moskwą. 

Żywioły te usiłują coraz wydatniej ingerować w polskie stosunki wewnętrzne,  

a nawet w nasze metody działań zewnętrznych i to w sposób niezgodny  

z interesami polskimi oraz przekonaniami i dążeniami olbrzymiej większości 

Narodu Polskiego. A przeciwko temu społeczeństwo polskie musi nie tylko 

zastrzec się jak najbardziej kategorycznie, ale zarazem próbom takim 

przeciwstawiać się z pełną energią i stanowczością. Bezceremonialność żywiołów 

komunistycznych posuwa się tak daleko, iż próbują one skłaniać ludność polską 

do podejmowania już obecnie aktów czynnej dywersji i partyzanckich wystąpień 

przeciw-niemieckich. Sprawę tę trzeba postawić jasno i wyraźnie. Armia polska 

walczy przeciw Niemcom i ich sprzymierzeńcom, wypełniając mężnie 

sojusznicze wojskowe zobowiązania Polski. Ale o tym, jak ma postępować polska 

ludność cywilna oraz tajne polskie pogotowie orężne decydować może tylko  

i wyłącznie, w porozumieniu z miarodajnymi czynnikami kraju, Rząd Polski. 

Wszelkie hasła i wezwania rzucane w tej sprawie przez żywioły komunistyczne są 

niedopuszczalną uzurpacją, z którą opinia i polityka polska walczy i walczyć 

będzie. Równie niedopuszczalną jest i równie bezwzględnego ze strony polskiej 

odporu domaga się propaganda komunistyczna dotycząca obecnych 

wewnętrznych stosunków i przyszłego ustroju polityczno-społecznego Polski. 

Naród Polski wybrał już drogę przyszłego wewnętrznego rozwoju naszego 

państwa: będzie to jasna i prosta droga swobód obywatelskich i pełnych praw 

politycznych szerokich mas społeczeństwa. Ale wzorów i form tych praw nie 

będziemy szukali u obcych i nie pozwolimy sobie narzucać ich z zewnątrz. Mamy 



101

zresztą w tej dziedzinie własny wielki, historyczny, wielokroć starszy od wielu  

innych narodów, dorobek polskiej myśli społeczno-politycznej. Już w wieku  

15-tym i na początku 16-go, gdy w Europie panował niemal powszechnie 

despotyzm i autokratyzm, a w wielu dziedzinach także feudalizm, gdy na świecie 

srożyły się prześladowania religijno-przekonaniowe, w Polsce panowała 

tolerancja i swoboda, Polska była schronieniem tysięcy ludzi prześladowanych 

gdzie indziej; u nas wówczas powstała zasada „Neminemcaptivabimus”. Na 

schyłku 18-go wieku stosunki społeczne były u nas, mimo wszystko, o tyle lepsze 

niż gdzie indziej, iż dziesiątki tysięcy włościan uciekało ze wschodu na teren 

Rzeczypospolitej. Myśl polityczna społeczna Stasziców, Kołłątajów, Zamoyskich, 

Sejmu Czteroletniego, idee Uniwersału Połanieckiego Kościuszki – to ówczesne 

jasne, w dziedzinie zagadnień społecznych, pochodnie ducha ludzkiego. Słusznie 

jeden z pionierów polskiego socjalizmu, Bolesław Limanowski, w swej „Historii 

demokracji polskiej”, stwierdza, iż już „w 1794 roku roztoczyła się nad Wisłą 

wspaniała łuna demokratyczna”. Zgasiły tę łunę przemoc wroga i sto kilkadziesiąt 

lat niewoli, w mrokach której Naród Polski nie mógł o sobie decydować. Niewola 

ta zatrzymała nas w normalnym rozwoju, ale w odrodzonej Polsce, mimo 

wszystkich błędów politycznych, gospodarczych i ustrojowych, do których po tej 

wojnie nie powrócimy, lud zapewnione miał lepsze i pomyślniejsze warunki bytu 

niż w wielu krajach ościennych. 

 Wszystkie twórcze elementy, wszystkie najlepsze siły Narodu Polskiego 

skupią się w oswobodzonej Polsce przy pracy nad zapewnieniem Jej jak 

najbardziej sprawiedliwego ustroju polityczno-społecznego. Ale ustrojem tym nie 

będzie przenigdy komunizm, obcy duchem społeczeństwu polskiemu, obcy jego 

tradycjom i kulturze, jego pojęciom moralnym, jego strukturze społeczno- 

-gospodarczej, niosący przy tym ze sobą, stokroć dziś więcej niż kiedykolwiek 

znienawidzone przez Polaków, formy ustrojowe totalizmu i dyktatury oraz 

metody gwałtu i terroru politycznego. W przemówieniu wygłoszonym po 

podpisaniu układu polsko-rosyjskiego premier Rzeczypospolitej, gen. Sikorski, 

powiedział: „Gdy z pomocą Bożą odzyskamy wolność, oprzemy przyszłość 

naszego narodu na zasadach, o które obecnie walczymy, na zasadach wolności  

i sprawiedliwości chrześcijańskiej. Polska daleka jest od komunizmu”. Słowa te  
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w pełni zgodne są z tym, co czuje i myśli olbrzymia większość Narodu Polskiego. 

„Polska daleka jest od komunizmu”. To też żywioły, które starają się go zbliżać do 

nas, wichrzyć przy jego pomocy w naszych wewnętrznych stosunkach i osłabiać 

nas wewnętrznie – spotykają się i spotykać będą z bezwzględną walką ze strony 

społeczeństwa polskiego. I byłoby rzeczą wysoce politycznie pożyteczną, gdyby 

Rządowi naszemu udało się, w interesie wzrostu popularności w Polsce paktu  

z 30 lipca 1941 r., to stanowisko społeczeństwa polskiego w pełni uświadomić tym 

czynnikom w Rosji, które mają wpływ na działające u nas żywioły komunistyczne. 

 

Dokument 46 

SPRAWOZDANIE DELEGATURY RZĄDU  

DLA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W LONDYNIE 

MAJ–CZERWIEC 1943 R.200 

(...) 

 Dywersanci bolszewiccy. Na wielu obszarach Gen.[eralnego] 

Gub.[ernatorstwa] najpospolitszym rodzajem działających na prowincji grup 

zbrojnych są sowieckie oddziały dywersyjne. Siłę ich stale wzmaga częste i liczne 

zrzucanie z samolotów sowieckich zbrojnych dywersantów. Sowieckie oddziały 

dywersanckie w dalszym ciągu nie tyle działają przeciw Niemcom, co gnębią  

i rabują społeczeństwo polskie oraz wyraźnie przygotowują się do odegrania 

czynnej roli wojenno politycznej w momencie ostatecznej walki Polaków  

z Niemcami. Bandy sowieckie są coraz lepiej zorganizowane. Otrzymują one 

drogą powietrzną doskonałe zaopatrzenie w broń i inny materiał wojskowy oraz 

wyszkolonych instruktorów. Na wielu terenach, zwłaszcza w powiatach lesistych 

(m.in. Włodawski, Lubartowski, Kozienicki i Konecki) gdzie formacje sowieckie są 

specjalnie silne, starają się one grupować koło siebie miejscowe elementy 

komunistyczne lub komunizujące oraz zbiegłych z miast Żydów. Kierownicze 

jednostki z pośród zrzucanych z sowieckich samolotów dywersantów starają się 

przenikać także do środowisk miejskich, podnosząc tam aktywność żywiołów 

komunistycznych. Aktywność ta znajduje ostatnio m.in. jeden ze swych wyrazów 

                                                
200 „Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich. Maj – czerwiec 1943 r. Nr 9/43”. Londyn 1943 r. (maszynopis powielony). 

Zakład Historii Ruchu Ludowego, Archiwum prof. Stanisława Kota, sygn. 31, k. 17a–18 (fragment). 
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w mordowaniu oficerów, podoficerów i szeregowców polskiej policji.  

W Warszawie dziełem komunistycznej grupy t. z w. Karolika było zamordowanie 

w swoim czasie komendanta policji warszawskiej, Leszczyńskiego 

[Reszczyńskiego]201. Taż sama grupa w ostatnich miesiącach zamordowała 17-tu 

polskich policjantów. Cały teren naszych ziem północno-wschodnich, poza 

miastami i głównymi szlakami komunikacyjnymi, znajduje się pod terrorem 

różnego rodzaju oddziałów i band dywersyjnych, których trzon stanowią 

regularne sowieckie oddziały dywersyjne. Nieomal głównym celem tych 

oddziałów jest obecnie niszczenie majątków i zakładów przemysłowych, przy 

czym ze szczególniejszą zaciekłością napastowane są majątki i przedsiębiorstwa 

należące do Polaków. W ostatnim czasie stwierdzono także na naszych Ziemiach 

Wschodnich systematyczne mordowanie Polaków przez dywersantów 

bolszewickich. Z wynurzeń oficerów sowieckich, dowodzących dywersją wynika, 

iż to nowe nastawienie jest wynikiem otrzymania z góry rozkazów. Akcja 

likwidowania przez bolszewików Polaków i polskiego stanu posiadania wykazuje 

szczególne nasilenie we wschodnich powiatach Wileńszczyzny i Nowo-

gródczyzny oraz na Polesiu. Dwie sowieckie formacje dywersyjne działają  

w okolicy Pińska i Nowej Wilejki. Pierwsza z nich posiada kompletny sztab, 

radiostację i artylerię. Druga odbyła niedawno w jednej z miejscowości 

Wileńszczyzny defiladę w pełnym sowieckim umundurowaniu. W defiladzie 

wzięło udział 2.000 dywersantów na czele z oficerami, artylerią przeciwlotniczą  

i przeciwpancerną, oraz lekkie czołgi i działka polowe. 

 Bandytyzm należy obecnie do najcięższych i najgroźniejszych plag polskiej 

prowincji. Bandyckie napady na dwory, plebanie, zagrody zamożniejszych 

gospodarzy wiejskich, siedziby administracji rolnej i leśnej oraz na mieszczące 

się po wsiach i osadach przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe – są głównym  

zajęciem licznych sowieckich band dywersyjnych, przy czym szczególną 

nienawiścią, a często i okrucieństwem odznacza się coraz liczniej w tych bandach 

pojawiający się element żydowski. Ponadto nękają prowincję coraz liczniejsze, 

                                                
201 Ppłk Aleksander Reszczyński, komendant Policji Polskiej (funkcję tę pełnił za zgodą władz Polskiego Państwa 

Podziemnego), współpracownik  kontrwywiadu  AK. Zamordowany we własnym mieszkaniu  w Warszawie przez GL w dniu  

5 marca 1943 r. 
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większe i mniejsze gromady zwyczajnych rabusiów i bandytów, rekrutujących się  

z mętów społecznych i wszelkiego rodzaju żywiołów przestępczych. Oba te 

rodzaje band terroryzują i niesłychanie nękają życie wsi i małych miasteczek. 

Liczne domy, po przejściu szeregu napadów, ogołocone są doszczętnie  

z wszelkiego dobytku ruchomego. Wieś polska znękana tyloletnią eksploatacją 

niemiecką, płaci obecnie stale ciężki haracz sowieckim i krajowym rabusiom.  

W wielu wypadkach najściom bandyckim towarzyszy znęcanie się fizyczne nad 

napadniętym, gwałcenie kobiet i mordy. Niedawno w okolicach Ryk zginął 

tragicznie ziemianin, ś.p. Kupnak, broniący honoru swej córki przed 

napastliwością żydowskich żołdaków bandy, która naszła w nocy jego dom202.  

W końcu maja w Kraśniku gromada bandytów żydowskich napadła kilka 

zamożnych rodzin. Bandyci nie ograniczyli się do gruntownego ograbienia 

napadniętych domów, lecz zmasakrowali obrabowanych i uprowadzili ze sobą 

kilka młodych kobiet. Ostatnio we wszystkich niemal powiatach Gen. Guberni 

notowano po kilkadziesiąt, a nieraz powyżej stu napadów rabunkowych co 

tydzień. Coraz częstszymi są też napady rabunkowe i bandyckie w Warszawie: 

według pobieżnych obliczeń w drugiej połowie maja na terenie stolicy miało 

miejsce 30 z górą większych napadów rabunkowych, w tym napady na Bank 

„Społem”, na kasę Wydziału Rozdziału i Kontroli Magistratu, na kasjera Zakładu  

ks. Boduena oraz na przedsiębiorstwa i mieszkania prywatne. (...) 

 

Dokument 47 

PPS-WRN: PPR – TO „ROSYJSKA” PARTIA ROBOTNICZA203 

 Rosyjska Partia Robotnicza w Polsce używająca nazwy „polskiej” usiłuje 

wszelkimi sposobami przybrać pozory uczestnictwa w polskim ruchu 

niepodległościowym. Nikt jej nie broni występować w imieniu ludu rosyjskiego,  

a nawet gruzińskiego czy narodu Tunguzów. To ich rzecz. Ale wara im mówić  

w imieniu ludu polskiego i polskiego narodu. „Trybuna Wolności”, pisemko tej 

partii, nawołując do natychmiastowej akcji dywersyjnej, krzyczy: „Polski robotnik 

                                                
202 Stanisław Żochowski, List do redakcji, „Kultura” nr 10(36), Paryż 1950, s. 126–127. AAN, 228/17-6, t. 8, k. 13. 
203 „WRN” nr 6 (88) z 24 marca – 11 kwietnia 1942 r., s. 2 (organ Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, 

Niepodległość). 
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i chłop rozumie konieczność zbrojnej walki na tyłach wroga”. Nic ten krzyk nie 

zmieni w postawie mas pracujących Polski. Nie będą one bezmyślnie krwawić  

w chwili, kiedy nie ma najmniejszej nadziei, by akcja zbrojna na terenie Polski 

przyniosła jakąkolwiek zmianę w sytuacji wojennej. O tym, kiedy polski robotnik 

i chłop podejmie zbrojną walkę na tyłach wroga, nie będzie decydować partia 

komunistyczna. Bezczelnością zaś jest ze strony rosyjskiej partii rzucanie takich 

ostrzeżeń narodowi polskiemu: „Naród, który nie umie walczyć o swoją 

niepodległość, nie jest jej godny”. Daninę krwi w obronie niepodległości 

złożyliśmy we wrześniu, gdy partia rosyjska szła ręka w rękę z Hitlerem. Lud 

polski krwawi na wszystkich frontach walki po dziś dzień. Jutro przybędzie 

jeszcze ofiara krwi na froncie wschodnim, gdzie oddziały polskiej armii wnet 

wystąpią do boju. Od kogo, jak od kogo, ale od wczorajszych wspólników Hitlera 

nie przyjmujemy lekcji miłości ojczyzny.  

 

Dokument 48 

PPS-WRN O PPR-OWSIEJ KONCEPCJI „WALKI CZYNNEJ”204 

W SPRAWIE PARTYZANTKI 

 Od chwili wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej rozpoczęły sowiety szerzyć 

w Polsce propagandę na rzecz dywersji na tyłach. Propaganda sowiecka znalazła 

echo tylko w kilku nieodpowiedzialnych pisemkach i w końcu przycichła. Teraz 

jednak mamy nowy nawrót tej fali propagandowej, połączonej z próbami 

tworzenia oddziałów dywersyjnych na terenie Lubelszczyzny. Wypadki te właśnie  

zmuszają nas do obszerniejszego potraktowania tej sprawy. Efektem dywersji 

sowieckiej jest dotychczas po jednej stronie zabity jeden czy kilku żandarmów 

niemieckich, oswobodzenie jednego z mniejszych obozów z jeńcami sowieckimi, 

parę napadów na transporty niemieckie oraz szereg najść na wsie polskie w celu 

rekwizycji żywności, z drugiej zaś strony bilans ten wykazuje rozgromienie  

i spalenie kilkunastu wsi przez Niemców, rozstrzelanie kilkuset chłopów, 

wzmożenie masowych aresztów i bestialskie mordy ludności żydowskiej  

na Lubelszczyźnie. Rozumiemy, że wojna musi pociągać za sobą ofiary. Ofiary  

te jednak powinny być celowe i dążyć trzeba, by możliwie je zmniejszyć  
                                                
204 „WRN” nr 7 (89) z 27 kwietnia 1942 r., s. 2–3. 
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do niezbędnego minimum, uwarunkowanego koniecznością utrzymania przy 

życiu ducha polskiego i przeciwdziałania rozkładowej propagandzie niemieckiej. 

Takie jest nasze stanowisko i innego stanowiska nie może zająć żaden Polak. 

 Ziemie polskie są oddalone od frontu o 1.000 z górą kilometrów i dywersja 

na tym terenie nie może mieć żadnego realnego znaczenia dla przebiegu  

działań wojennych. Że tak jest, dość wykazać, że wojsko sowieckie nie uważa za  

stosowne nawet niszczyć przy pomocy nalotów najważniejszych linii 

komunikacyjnych, ograniczając tę swoją działalność – tak stosunkowo łatwą 

wobec kolei zupełnie niestrzeżonych na terenie Polski przez obronę 

przeciwlotniczą – do węzłów kolejowych i linii bezpośrednio na tyłach wroga 

leżących. W tych też rejonach celową jest partyzantka, mogąca czerpać siły  

i materiały z niedalekiego stosunkowo frontu i boleśnie szarpać wroga. Może 

jednak znaczenie ma specjalne wywołanie partyzantki dla związania większych 

sił wroga? Niestety. Przy kompletnym rozbrojeniu narodu siłą rzeczy nieliczne 

oddziały partyzanckie mogą być zniszczone tymi siłami, jakie wróg i tak musi 

utrzymywać dla zachowania w spokoju okupowanego kraju. Tym bardziej, że nie 

posiadamy warunków terenowych, jak Serbia, by móc szerzej i na dłuższą metę 

zorganizować partyzantkę, którą i tak utrzymaliśmy na ziemiach polskich prawie 

przez trzy kwartały, przedłużając stan wojny w radomskim, kieleckim  

i Karpatach. Dalej okazało się to niemożliwym i niecelowym. Nasz ruch zbrojny 

uzależniony jest całkowicie od wyniku starcia głównych sił sprzymierzonych  

z głównymi siłami niemieckimi. Pozbawieni jesteśmy możliwości użycia jawnej 

broni. Pozostał nam sztylet powstania, który ostrzymy, by uderzyć w chwili 

dającej jakie takie szanse powodzenia akcji. Wystąpienia przedwczesne, 

przynoszące stratę sił i niepotrzebny upływ krwi zmniejszałyby tylko szanse 

uderzenia decydującego w chwili, która nadejdzie. Chwilę tę określić mogą tylko 

siły polskie. Ani rząd sowiecki, ani Komintern, ani tym bardziej rosyjska partia  

w Polsce czyli komunistyczna Polska Partia Robotnicza ani nikt inny poza nami 

nie mają prawa rozporządzania się naszą krwią. Wszelkie próby tego rodzaju 

akcji na terenie Polski musimy uważać za prowokację, wyniszczającą siły narodu 

polskiego, aby go tym łatwiej ujarzmić w przyszłości.  
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Dokument 49 

PPS-WRN O SOWIECKIEJ PARTYZANTCE205 

FORPOCZTA N. K. W. D. 

 Nie na terenach sowieckiej Ukrainy i sowieckiej Białorusi, nawet nie na  

terenach Wołynia, Małopolski wschodniej czy Polesia, gdzie ludność jest pod 

względem narodowościowym mieszana, ale właśnie na Lubelszczyźnie,  

w siedleckim a nawet w kieleckim organizują Sowiety swoje oddziały 

partyzanckie. Kierownikami tej akcji są nasłani z Sowietów instruktorzy  

a głównym materiałem ludzkim – jeńcy rosyjscy, którym bądź udało się uciec  

z niewoli, bądź też zostali z niej wydobyci przez wcześniej zorganizowane 

oddziały dywersyjne. 

 Ten wybór miejsca operacji sowieckich oddziałów partyzanckich świadczy 

wyraźnie, że z jednej strony tereny, gdzie ludność miejscowa poznała Sowiety 

podczas okupacji nie nadają się dla rozwinięcia sowieckiej propagandy, z drugiej 

zaś – że samej akcji partyzanckiej przyświecają nie tyle cele militarnej walki  

z Niemcami, ile raczej określone zadania polityczne. Nie chodzi tutaj  

o przeciwdziałanie koncentracji sił niemieckich i niszczenie łączności, bowiem 

bezczynność owych osławionych partyzantów w tym zakresie wzbudza 

powszechną już uwagę. Oddziały te zadawalają się samym trwaniem na terenie  

i nic nie znaczącymi manewrami. Huczy natomiast wokół nich propaganda 

komunistyczna, wykorzystująca nasze pragnienie walki z Niemcami dla 

utworzenia atmosfery przychylnej dla sowieckich oddziałów w Polsce. To właśnie 

jest główną rolą partyzantki sowieckiej na naszych terenach. Mają one 

przyzwyczaić opinię polską do obecności oddziałów sowieckich na terenie Polski, 

przystrajając je w aureolę wybawicieli od Niemców. 

 Sowieckie oddziały partyzanckie są narzędziem sowieckiej polityki  

w Polsce, zbrojnym ramieniem tej samej akcji politycznej, którą prowadzi świeżo 

powołana do życia komunistyczna, tak zwana, Polska Partia Robotnicza. Partia  

ta jawnie propaguje wcielenie Polski do Związku Sowieckiego. Sowieckie oddziały  

dywersyjne mają zadania bojówek komunistycznych, które zostaną uruchomione 

w stosownej chwili, jako siła zbrojna komunistycznego puczu, mającego 
                                                
205 Forpoczta NKWD, „WRN” nr 10(92) z 8 czerwca 1942 r., s. 3–4. 
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„samookreślić” Polskę, jako prowincję państwa Josifa Wisarionowicza Stalina. 

Pod skrzydłem armii czerwonej udało się to agentom NKWD na terenie Litwy, 

Estonii i Łotwy. Dzisiaj Stalin z całym cynizmem mówi o tych krajach jako  

o samowolnie włączonych do państwa sowieckiego. Partia komunistyczna  

w Polsce wraz z oddziałami dywersyjnymi sowieckimi ma za zadanie 

przeprowadzić to samo w Polsce. 

 Tę akcję komunistyczną opłaca dzisiaj krwią daremnie przelaną przede 

wszystkim chłop polski, na którym wywiera piekielną zemstę za sowiecką akcję  

hitlerowski bandyta. Cała polska opinia zdecydowanie wypowiedziała się w tej 

sprawie. Ale nie wystarczy tu tylko wypowiedź i odgrodzenie się od sowieckiej  

prowokacji. Trzeba pilnie śledzić całą akcję zarówno na terenie politycznym jak  

i wojskowym, stanowczo jej przeciwdziałając się na każdym kroku. Trzeba też być 

w pogotowiu, by ewentualną próbę sowieckiego puczu stłumić w samym zarodku. 

 

Dokument 50 

PPS-WRN O AKCJI „DARU NARODOWEGO” PPR206 

 NACHALSTWO też musi mieć swoje granice. Nie przestrzegali tych granic 

komuniści. Bez ceremonii przyjęli sobie hasła niepodległościowe, bez skrupułów 

głoszą „jedność narodową”, nie mówiąc, że i szyld przemalowali na „Polską  

Partię Robotniczą.” Wszelką jednak już miarę przekroczyli, gdy oto ogłosili  

specjalną ulotką, ozdobioną polskim orłem, wielką zbiórkę funduszów na... nie  

myślcie, że na fundusz MOPR-u lub Kominternu – ale na „dar narodowy”. Żadna  

z polskich organizacji nie ośmieliłaby się dla swojej zbiórki użyć podobnych  

symbolów, ale cóż niemożliwego istnieje dla komunistów, którzy za swe czyny 

odpowiadają tylko przed Moskwą. Znajdą się nieświadomi, którzy złudzeni 

symbolem orła na pokwitowaniu owego „Daru” złożą ofiarę nie przeczuwając,  

że idzie ona na Komintern. Znajdą się głupcy, którzy nawet nie rozróżnią 

oszustwa. Komunistyczni ajenci zaś pochwalą się w Moskwie swoimi wpływami. 

Demaskujemy więc tę akcję, aby takich nieświadomych najmniej się znalazło. 

Głupców należy pouczyć, że dając pieniądze na ten „Dar narodowy” – nie daje się 

                                                
206 „WRN” nr 17(99) z 14 września 1942 r., s. 3. 
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na żadnych rannych czy „uzbrojenie oddziałów walczących o wolność”, lecz  

na dywersję przeciw Polsce, przeciwko naszej wolności i niepodległości.  

 

Dokument 51 

PPS-WRN O TZW. POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ207 

PO ROKU MASKOWANIA 

 Powołana przed rokiem rozkazem Kominternu tak zwana Polska Partia  

Robotnicza dotychczas skrzętnie maskowała swe oblicze frazesami 

patriotycznymi i głoszeniem haseł jedności narodowej. Obrażała się nawet, gdy ją 

przypierano do muru i demaskowano. Teraz, po roku ta komunistyczna formacja 

dywersyjna puszcza już farbę, mówiąc o pracy wychowawczej „w duchu 

marksizmu-leninizmu w szeregach partyjnych”. Co prawda jeszcze dyskretnie 

pominięto w uświęconej formułce komunistycznej imię Stalina, ale to przyznanie 

się do leninizmu jest już zupełnie wystarczające. Uchwały zamieszczone w piśmie 

tej partii z dnia 1 lutego [1943] zasługują poza tym na uwagę przez to,  

że ujawniają w pewnym stopniu taktykę komunistycznej dywersji w Polsce a więc 

dalej będzie uprawiane maskowanie właściwego charakteru tej grupy przy 

pomocy frazesów jedności narodowej. Mówią komuniści, że zadaniem ich jest 

stworzenie narodowego frontu walki „drogą porozumienia wszystkich partii  

i organizacji polskich”. Dalej będziemy mieli przeto wysiłki tumanienia 

społeczeństwa i klasy robotniczej przy pomocy „narodowych komitetów” 

walczących przeciwko wszystkim organizacjom polskim. Bowiem  

rozumie się, że żadna polska organizacja współpracować z dywersantami 

komunistycznymi nie będzie.  

 Komuniści stawiają sobie za cel wywołanie natychmiastowe powstania.  

W tym punkcie stoją oni w sprzeczności ze stanowiskiem rządu i wszystkich 

zorganizowanych sił społeczeństwa polskiego, które traktują powstanie poważnie 

nie zaś jako awanturę mającą przynieść bezowocne pogłębienie zniszczeń kraju  

i ludności, aby łatwiej mogła później buszować komunistyczna dywersja, 

zmierzająca do zniszczenia niepodległości państwa i włączenia Polski do 

Związku Sowieckiego. Dla społeczeństwa polskiego powstanie jest dalszym 
                                                
207 Po roku maskowania, „WRN” nr 4(110) 9 lutego 1943 r., s. 2–3. 
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ciągiem walki, którą prowadzi od 1 września 1939 roku, walki, która musi być 

uzgodniona i zharmonizowana z poczynaniami armii polskiej na emigracji  

i planami sojuszników. Te sprawy trzyma w swoim ręku Rząd. Rząd zaś wyraźnie 

przestrzega Kraj przed przedwczesnym wybuchem. Toteż w stosunku do Rządu, 

PPR – pod osłoną frazesów o lojalności nadal będzie prowadziła zbrodniczą akcję 

przygotowywania Polski do oddania jej w ręce nowego zaborcy. 

 Cała robota PPR opiera się jednak tylko na pomocy Kominternu i nie ma 

żadnych korzeni w życiu polskim. Toteż z wściekłością rzuca się ona przede 

wszystkim na ruch mas pracujących w Polsce w myśl starej zresztą tradycji 

nakazującej w polskim socjalizmie widzieć największego swego wroga. Obok tego 

usiłują komuniści przez chwalenie różnych drobnych grupek (a także  

i popieranie ich) wprowadzić rozbicie w szeregi mas robotniczych i chłopskich. 

Zwracamy na to uwagę wszystkich tych, którzy nie chcą widzieć, jak dzisiaj 

szkodliwą jest wszelka akcja stwarzająca choćby pozory rozbicia ruchów 

masowych. Wystarczy malutka szczelinka, żeby wróg w nią się wciskał  

i wykorzystywał dla siebie. 

 W nienawiści do zorganizowanych ośrodków życia politycznego Polski 

PPR posuwa się tak daleko, że rzuca oszczerstwa o rzekomym wydawaniu ich  

w ręce gestapo itd. Te łajdackie, wyssane z palca podejrzenia świadczą jeszcze raz 

o tym, że komuniści nic się nie zmienili, bo i dawniej też zawsze posługiwali się 

jako bronią jadem podejrzeń i insynuacji. Niechaj ci agenci GPU i NKWD będą 

przekonani, że w ich ślady prowokacji żadna uczciwa organizacja polska nie 

poszła i nie pójdzie. Nam wystarczy całkowicie przypominanie na każdy kroku 

robotnikom i chłopom, że ci panowie z PPR do czerwca 1941 roku byli 

sojusznikami Hitlera, wespół z nim dzielili się Polską i jeśli dzisiaj z musu  

są z Hitlerem w walce, to bardzo dobrze, ale to nie zmazuje hańby z ich czoła ani 

też nie daje najmniejszego prawa wtrącania się w życie Polski walczącej.  
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Dokument 52 

PPS-WRN O ROZWIĄZANIU KOMINTERNU208 

ROZWIĄZANIE KOMINTERNU 

 Rozwiązanie Kominternu, ogłoszone przez Moskwę w połowie maja kładzie 

formalny kres ponurej historii tej instytucji. Powołany do życia po rewolucji 

rosyjskiej jako III Międzynarodówka służył on do rozsadzania socjalistycznego 

ruchu robotniczego i przeprowadzania państwowej polityki rosyjskiej. Na pozór 

Komintern był związkiem partii komunistycznych rozmaitych krajów, ale  

w rzeczywistości żadna z partii krajowych nie miała nic do powiedzenia prócz 

rosyjskich bolszewików, którzy też wszechwładnie rządzili III-ą 

międzynarodówką. Stopniowo zanikła również wszelka samodzielność 

poszczególnych partii komunistycznych w ich własnych krajach i stały się one 

powolnym narzędziem polityki moskiewskiej. 

 Rosyjska partia komunistyczna wrastając w państwowe życie Rosji 

oddalała się coraz bardziej od swych komunistycznych źródeł ideologicznych, 

znacząc tę drogę morderstwami dawnych swoich przywódców. W końcu z haseł 

rewolucyjnych zostały tylko puste frazesy, pokrywające dyktatorską władzę 

Stalina. Poszczególnym partiom komunistycznym nakazano wówczas 

wyrzeczenie się starych programów i zamienienie się na grupy goniące za 

popularnością przez przechwytywanie haseł patriotycznych, narodowych  

i innych, będących w danej chwili popularnymi. W ten sposób np. Komunistyczna 

Partia Polski stała się w ostatnich latach ogromnie patriotyczna i pozornie 

niepodległościowa. W istocie jednak przemiany te były dyktowane interesem 

Rosji, która traktowała partie komunistyczne jako swoje agentury  

w poszczególnych krajach, działające według komendy z Moskwy. Ostatnim 

jaskrawym przykładem tego stanu rzeczy była zdradziecka akcja komunistyczna 

we Francji i Anglii, rozbijająca wysiłek tych krajów, wymierzony przeciwko 

Hitlerowi, sprzymierzonemu wówczas ze Stalinem. 

 Dla utrzymania agentur szpiegowsko-dywersyjnych niepotrzebny jest 

wielki szyld Kominternu. Przeciwnie jest on szkodliwy, bo agentury obce lubią 

działać w cieniu i bezimiennie. Toteż Komintern zamierał stopniowo a obecnie 
                                                
208 Rozwiązanie Kominternu, „WRN”, nr 11(117) z 4 czerwca 1943 r., s. 2. 
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został rozwiązany. Agentury sowieckie zaś pozostały i pod tym względem nic się 

nie zmieniło. Rozwiązanie Kominternu natomiast będzie wykorzystywane przez 

propagandę sowiecką dla ukrywania imperialistycznej polityki i mylenia tropu 

prowadzącego ku źródłom manewrów różnych PPR-ów czy jugosłowiańskich 

„Frontów Narodowych”, wymierzonych przeciwko niepodległości narodów  

i dążeniom do niezależności od Rosji. O tym pamiętajmy i nie dopuśćmy  

do bałamucenia opinii. 

 

Dokument 53 

PPS-WRN O UTWORZENIU DYWIZJI IM. T. KOŚCIUSZKI W ZSSR209 

ZJAZD RENEGATÓW 

 W Moskwie odbył się zjazd różnych agentów sowieckich polskiej 

narodowości pod przewodem Wandy Kornijczukowej z domu Wasilewskiej. 

Celem tego zjazdu było stworzenie pozorów, że za dywersyjną akcją tworzenia 

przez Stalina polskich oddziałów zbrojnych stoi jakaś część polskiego 

społeczeństwa. Tymczasem jednak nie zdołano skupić ani jednego z nazwiskiem, 

któreby cośkolwiek mówiło. Jakiś pułkownik Berling, mianujący się dowódcą 

„dywizjonów imienia Kościuszki”, jakiś pułkownik [Włodzimierz] Sokolski 

[Sokorski], o którym też nikt nigdy nie słyszał, jakiś również nikomu nieznany 

nauczyciel [Jakub] Parnas no i... dr [Bolesław] Drobner. Ten też musiał się tam 

znaleźć. I ten nikogo nigdy nie reprezentował poza swoją wybujałą ambicją. 

Doprowadziła go ona do renegactwa. 

 Próba robienia oddziałów wojskowych polskich pod patronatem jednego  

z okupantów Polski równa się całkowicie temu, gdyby ktoś robił oddziały polskie 

po stronie niemieckiej. Jednakowe łajdactwo, za które przyjdzie jednakowa kara.  

 

 

 

 

 

 

                                                
209 Zjazd renegatów, „WRN”, nr 13(119) z 2 lipca 1943 r., s. 3. 
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Dokument 54 

RAPORT DELEGATA RZĄDU NA WOJ. KIELECKIE210 
Garbarnia             15 IV [19]43 [r.] 

KOMUNA 

 W pierwszym roku wojny ruch komunistyczny nie wykazywał aktywności. 

Złożyło się na to szereg przyczyn, a więc: wyemigrowanie z chwilą wybuchu 

wojny szeregu wybitniejszych lokalnych działaczy na wschód, strach pozostałych 

na miejscu przywódców żydowskich i w ogóle żydostwa przed terrorem 

niemieckim, porwanie samo przez się kontaktów i wreszcie – ogólna 

dezorientacja społeczeństwa w zaistniałej sytuacji, wywołanej okupacją całego 

kraju przez wroga tak z Zachodu, jak i ze Wschodu oraz w ślad za tym idące 

konsekwencje represyjne, stosowane w jednakim stopniu przez obydwu wrogów 

(generalne czystki, przesiedlania, wysiedlania, obozy koncentracyjne, zakładnicy, 

zmiany ustrojowe, gospodarcze etc.). 

 Rozwojowi akcji komunistycznej nie w małym stopniu przeszkadzała  

powrotna wędrówka mas uciekinierów ze Wschodu, które naocznie przekonały 

się o wartości ustroju bolszewickiego, wprowadzonego na terenach polskich 

północno i południowo-wschodnich, stosunku oficjalnych czynników 

bolszewickich oraz miejscowej komuny (żydostwo, tubylcy, Ukraińcy)  

do Polaków. Obrazy te zbyt żywo pozostawały w pamięci wracających Polaków  

i w zbyt jaskrawych barwach przekazane zostały miejscowej ludności, aby 

społeczeństwo polskie mogło pójść na lep propagandy komunistycznej, która  

w miarę posuwania się wojny w czasie, usiłowała, co rychlej rozpocząć akcję na 

rzecz Sowietów. Przenikające wieści z tamtej strony Bugu, potwierdzane zresztą 

przez stale salwujących się ucieczką stamtąd Polaków, uodporniały 

społeczeństwo na wszelką akcję probolszewicką, czy też komunistyczną.  

Z biegiem czasu, nastąpił również powrót ze Wschodu szeregu przedwojennych  

i nasłanych przez Sowiety komunistów, odpowiednio przeszkolonych, którzy 

wszczęli działalność na nowo pod dostosowanym do chwili szyldem Polskiej 

Partii Robotniczej. 

                                                
210 AAN, 201/1, k. 5 (maszynopis). 
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 Na czoło tej akcji wysunęli się Żydzi, którzy zorganizowali w pierwszej linii 

ośrodki miejskie i najbliższe okolice. Do wybuchu wojny niemiecko- 

-bolszewickiej akcja organizacyjna w okręgu posuwała się dość powoli. 

Nawiązywano kontakty z centrami akcji PPR, które często ulegały porwaniu,  

co rusz ponoszono straty w ludziach dzięki aresztowaniom szeroko stosowanym 

przez okupanta etc. 

 Z chwilą wybuchu konfliktu pomiędzy ZSRR [ZSSR] a Rzeszą nastąpiła 

zasadnicza reorganizacja struktury partyjnej oraz dostosowanie taktyki działania 

oraz metod i form propagandy do nowo zaistniałej sytuacji. Wprawdzie szybki 

pochód Niemców na Wschód i bicie czerwonej armii na całym szerokim froncie 

nie sprzyjał tej akcji, to jednakże propaganda PPR prowadzona w sensie 

reorganizacji polskiego ruchu komunistycznego, nie została bez pozytywnych 

rezultatów. Zaobserwowano powstanie sieci komórek PPR wędrujących po wsi 

agitatorów oraz akcję propagandową wśród inteligencji pracującej. Agitacja  

na wsi, a ściślej – wśród warstwy robotniczo-chłopskiej, zdążała w pierwszej linii 

do wykazania stosunków przedwojennych w Polsce, rządzonej przez arystokrację 

kosztem upośledzenia warstw pracujących, marnej egzystencji tych warstw, 

zakłamania warstwy rządzącej, braku opieki Państwa nad młodzieżą świata 

pracy, rozkładu moralnego rządów i innych czynników kierujących nawą 

państwową itp. Ostatecznym rezultatem tych i podobnych wywodów było 

stwierdzenie ucieczki czynników rządowych i kapitalistów zagranicę wraz ze 

wszystkimi zasobami materialnymi Państwa z pozostawieniem całego społeczeństwa 

samemu sobie. Wśród agitatorów bardzo często napotykano na inteligentów. 

Zabiegano o rewolucyjne rozkołysanie umysłów wskazując na wyciągniętą rękę 

czerwonej armii, która jedynie może dopomóc do wyzwolenia się robotników  

i chłopów polskich przy czynnym współdziałaniu tych ostatnich. 

 W rezultacie, istniejące komórki organizacyjne w ośrodkach żydowskich 

poczęły rozbudowywać się i promieniować na dalsze okolice wciągając tu  

i ówdzie pewną liczbę działaczy robotniczych i wiejskich. 

 Zapowiadająca się pomyślniej akcja organizacyjna i propagandowa znów 

uległa zahamowaniu wskutek eliminowania żydostwa z terenu i rozpoczęcia  

tworzenia przez okupanta Ghetta żydowskiego oraz postępującego stale już odtąd 
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procesu likwidacyjnego żydostwa. Parę masowych likwidacji (wystrzelania) 

komunistów żydowskich niemal we wszystkich ośrodkach miejskich w okręgu, 

również stanowiło poważny hamulec w rozwoju sieci PPR. W miejsce straconych 

lub unieruchomionych Żydów, zasilany został teren w przywódców przybyłych 

bezpośrednio z Sowietów (desanty), uciekinierów żydowskich z Ghett oraz jeńców 

bolszewickich zbiegłych z obozów. 

 Rozpoczęto akcję stałego oddziaływania na małorolnych, bezrolnych oraz 

wszelką biedotę na wsi i w mieście w formie ustnej agitacji, kolportażu literatury 

komunistycznej. Poza werbunkiem do PPR werbuje się również do band 

dywersyjnych zaopatrując nowo-wstępujących z miejsca w broń i gotówkę. Gra 

na najniższych instynktach biedoty robi swoje i komuna zyskuje na liczebnej sile. 

 W r. 1942 PPR jest w posiadaniu ośrodków dyspozycyjnych  

w kilkudziesięciu miejscowościach, rozporządzając pewną kadrą odpowiednio 

przygotowanych i wyrobionych kierowników ruchu komunistycznego  

i agitatorów na wsi i w ośrodkach miejskich bardziej uprzemysłowionych. 

Kolportaż stosunkowo słaby, prasa płatna (egzemplarz osiąga cenę 10 zł)  

i podlegająca odstępowaniu. 

 W wyniku dotychczasowego rozpracowania uzyskanych materiałów  

i informacji ustalono ruchliwsze komórki PPR w Częstochowie, Jędrzejowie, 

Kielcach, Radomiu, Ostrowcu, Opatowie, Sandomierzu, Starachowicach, 

Sędziszowie i Skarżysku (w dwu ostatnich zorganizowani kolejarze). Ustalono 

zależność Opatowa od Sandomierza, Sandomierza od Radomia, Sędziszowa  

od Kielc, Starachowic od Ostrowca oraz kontakty poszczególnych ośrodków  

z Warszawą, Radomiem, Kielcami, Krakowem i Rzeszowem. W Sandomierzu 

ustalono podział miasta na rejony z których rozpoznano 1 i 9. 

 Wykaz istniejących komórek PPR w okręgu (zał. 3) i wykaz działaczy  

komunistycznych (zał. 4) w załączeniu. Wykazy te przedstawiające stan na początku 

okresu sprawozdawczego są niekompletne i nie zawierają wszystkich 

potrzebnych danych ze względu na nie przepracowanie wszystkich materiałów 

przez Obwody. Materiały posiadane przez obwody, zgodnie z wysłanymi 

instrukcjami znajdują się w trakcie rozpracowania i usystematyzowania, tak,  
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że w następnym okresie będą mogły być przedstawione we właściwej formie  

i pozwolą odtworzyć istotną sytuację na odcinku ruchu komunistycznego. 

 

Dokument 55 

ROZKAZ KG BCH OKREŚLAJĄCY  

STOSUNEK RUCHU LUDOWEGO DO KOMUNISTÓW211 

 

CHŁOSTRA212       m.p. 15 wrzesień 1943 r. 

KOM. GŁ. 

(...)213 

 12. W ostatnich czasach PPR rozpoczęła akcję propagandową, mającą  

na celu poderwanie zaufania do Chłostry w pewnych odłamach naszego 

społeczeństwa. W prasie PPR i w różnych wywiadach i rozmowach podaje się 

fałszywe wiadomości o naszych dołach. Pisze się i mówi, że doły nasze  

są przesiąknięte ideą komunistyczną i kierowane są przez komunistów,  

że w momencie przełomu komunistyczna „Armia Ludowa” będzie działać razem  

z Chłostrą, że nasi d[owód]cy i przywódcy są niewyrobieni i wymyka im się z rąk 

kierownictwo, które ujmują prowodyrzy komunistyczni. Poza tym cały szereg 

akcji dywersyjnych i bojowych przeprowadzanych wyłącznie przez nasze 

oddziały zapisują w sposób bezczelny na rachunek wspólny z nimi214. Kmdtom 

wszystkich szczebli polecam zwrócenie bacznej uwagi na tę sprawę  

i zorganizowanie akcji propagandowej, mającej na celu uświadomienie jak 

najszerszego ogółu ludności o niebezpieczeństwie komunizmu i o działalności 

PPR i „Armii Ludowej” na naszych ziemiach. Poza tym należy wyraźnie 

podkreślić nasz stosunek do nich i dopilnować by w sposób podstępny nie weszli 

gdzieś przypadkiem do naszych szeregów (...)215 

 

                                                
211 Archiwum Państwowe w Lublinie, Prasa konspiracyjna z okresu okupacji, teczka 28, k. 51/1 (maszynopis, bez 

daty; druga połowa 1943 r.). 
212 Bataliony Chłopskie. 
213 Opuszczono te punkty rozkazu, które dotyczą spraw wewnętrznych BCh. 
214 Komuniści nie tylko dopisywali się do akcji przeprowadzonych przez oddziały BCh, ale wręcz niektóre z nich 

przypisywali wyłącznie swej formacji, jak np. rozbicie aresztu w Kozienicach w sierpniu 1943 r. „Komunikat Sztabu” [GL], 

AAN, 191/1-3, k. 27; „Gwardzista” z 1 września 1943 r. 
215 Dalszy ciąg dokumentu dotyczy spraw wewnętrznych BCh. 
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Dokument 56 

RUCH LUDOWY O DZIAŁALNOŚCI PPR216 

Pow.[iatowa] Agenc.[ja] „Wieś” 

Paweł I. 

Agencja Informacyjna „Wieś” 

P. P. R. i jego taktyka 

 W ostatnich czasach gdy bolszewicy zaczęli zbliżać się do naszych granic, 

Polska Partia Robotnicza, o której prawie dotychczas nie słyszeliśmy, zaczęła 

podnosić głowę. Przede wszystkim zaczęto na gwałt werbować ludzi w swoje 

szeregi nie przebierając w ich wartości. Poza tym duży nacisk położono  

na propagandę tak słowem jak i czynem. Słowem, starano się przekręcać fakty  

i szkalować ludzi pracujących w B.Ch. czy Z.W.Z. t.zn. [że] góry zaprzedały się 

Z.W.Z. Taką propagandę uprawia się w stosunku do ludzi światlejszych, zaś innym 

stara się zaimponować już to stanowiskiem o szumnie brzmiącej nazwie, już  

to jakimś datkiem pieniężnym czy też w postaci inwentarza żywego jak to miało 

miejsce w okolicach Kurowa. 

 Dotychczas liczba ich nie jest zastraszająca jednak zaczynają wzrastać  

w sile a duży wpływ na to ma zbliżanie się bolszewików. Elementu ideowego  

o wyrobionym światopoglądzie jest mało. Większość to różni karierowicze, 

wyrzutki z innych organizacji za przestępstwa i ogłupieni młodzi chłopcy. Jednak 

w związku ze zbliżaniem się bolszewików nie jest to przyjemne tym bardziej,  

że już dziś zaczynają grozić. Jeden z P.P.R-owców z okolic Kurowa wyraził się  

do członka B.Ch.: „my was wszystkich wystrzelamy jak nadejdzie pomoc  

ze wschodu”. Czy to była jego własna chęć i myśl, czy też plany ich, które  

po pijanemu i w złości odkrył tego nie wiadomo. 

Trzeba dodać, że w tych okolicach do tej pory nie było żadnych zadrażnień 

pomiędzy B.Ch. a P.P.R. 

 

 

 

 
                                                
216 AAN, 201/1, k. 32-32a (druk). 
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Dokument 57 

KG BCH O PRAWDZIWYCH INTENCJACH PPR217 

m. p. listopad 1943 r. 

Do Żołnierzy „Batalionów Chłopskich”. 

 Żołnierze BCh! 

 Na ziemiach polskich usiłuje rozwijać swoją działalność t. zw. Polska Partia 

Robotnicza i organizowana przez nią „Armia Ludowa”. Musimy jasno zdać sobie 

sprawę z tego, kto się pod nazwą PPR ukrywa i czego chce PPR i „Armia Ludowa” – 

to komuniści.  

Główne cele całej roboty PPR u i jej wojskowych przybudówek są następujące: 

 1. Opleść i omotać całe społeczeństwo polskie swoją siecią organizacyjną. 

 2. Poderwać zaufanie do Rządu Polskiego z premierem chłopem na czele 

wszystkich Krajowych władz polskich. 

 3. Poderwać zaufanie do Kierownictwa Ruchu Ludowego zarzucając mu 

zdradę, a siebie przedstawiając, jako jedynych nieustępliwych obrońców 

wszystkich dążeń i potrzeb mas chłopskich. 

 4. Gdzie i jak tylko się da wybielić i wyidealizować matuszkę Rosję  

i „Słoneczko ludów” batiuszkę Stalina. 

 5. Wywołać przedwczesne powstanie przeciw niemieckie.  

 Cała ta robota jest bardzo grubymi nićmi szyta. Chodzi w niej głównie o to, 

żeby w przedwczesnym zrywie powstańczym skrwawić i wyniszczyć wszystkie 

żywe zorganizowane polskie siły, aby potem skrwawiony, bezsilny  

i zanarchizowany Naród rzucić w chwili przełomu w drapieżne zaborcze łapy 

wschodniego „wyzwoliciela”. Widzimy to najlepiej na przykładzie Jugosławii, 

gdzie komuniści wbrew apelom aliantów, wbrew rozkazom rządu 

jugosłowiańskiego i naczelnego wodza gen. Michajłowicza [Dragoljuba 

Mihailovicia] wywołali powstanie i narazili naród jugosłowiański na straszliwe 

straty. 

 O to samo chodzi i u nas. 

 Takie i tylko takie są cele i zadania PPR u i organizowanych przez nią armii 

i gwardii ludowych. Bo PPR, to agenci wschodniego imperializmu, to sługusy  
                                                
217 Premierem Rządu RP był wówczas Stanisław Mikołajczyk. 
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w zasięgu moskiewskich celów, godzących w naszą wolność i w nasz niezależny 

państwowy byt w przyszłą Wolną Ludową Polskę. 

 Naród Polski pamięta dobrze zdradziecki cios zadany nam w plecy we 

wrześniu 1939 roku. Pamiętamy dobrze, jak to na spółkę z germańskim 

barbarzyńcą batiuszka Stalin rozdarł ziemie polskie i połowę z nich zagrabił dla 

siebie. Pamiętamy, jak to zgodnym niemiecko-bolszewickim chórem wyto  

na świat cały, że Polski już nie ma i nigdy nie będzie. Oczyma duszy widzimy 

drogi wiodące na wschód, którymi pędzone są setki tysięcy Polaków wyrywanych 

brutalną przemocą z ich odwiecznych siedzib. Widzimy po tych drogach 

pomordowane dzieci polskie, starców, kobiety, widzimy wreszcie Katyń i wiele, 

wiele wzgórz i Katyniów rozsianych po moskiewskich ziemiach. 

 Widzimy również drapieżną zaborczą łapę wschodniego imperializmu,  

sięgającą po naszą ziemię, po nasze lepsze jutro i po nowe miliony Polaków dla  

otchłani syberyjskich, dla nowych niezliczonych Katyniów. 

 Widzą to również i dobrze znają pepeerowskie sługusy moskiewskie.  

I dlatego nie mówią wyraźnie, o co im chodzi. Wolą przywdziewać na siebie 

płaszcz polskiego patriotyzmu i zdobić się w narodowe polskie barwy,  

by nieświadomych omamić. Ostatnimi czasy PPR rozgłasza wszędzie o ścisłej 

współpracy i połączeniu się z Batalionami Chłopskimi. 

 Oświadczamy, że jest to zwyczajnym, podłym kłamstwem. Nigdy i nigdzie 

współpracy i łączenia się BCh z PPR-em nie było i nie będzie. Oświadczamy dalej,  

że robota pepeerowska wymierzona jest przeciwko Narodowi Polskiemu i dyrygowana 

przez wysłanników obcego państwa, które chce wyniszczyć Naród Polski i zawładnąć 

jego ziemiami. 

 Bataliony Chłopskie są częścią patriotycznych szeregów Walczącej Polski 

Podziemnej. Moment wybuchu powstania wyznaczony będzie nie przez Moskwę, ani 

PPR, ale przez legalny Rząd Polski, do którego cały Ruch Ludowy ma najpełniejsze 

zaufanie, przez Rząd Polski, który jest jedynym gospodarzem wszystkich polskich sił. 
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 ŻOŁNIERZE BCH.! 

 PPR, to wróg siewca anarchii, zmierzający do zniszczenia naszych 

narodowych zorganizowanych sił. PPR, to agentura Moskwy, dybiącej na naszą 

wolność i niepodległość. Rozsiewając kłamstwa o współpracy i połączeniu z BCH, 

PPR wie, że w naszych zorganizowanych szeregach wyłomów nie zrobi i nie o to 

chodzi. Chodzi jej o to, żeby wykorzystując nasz autorytet i dobre imię, omotać, 

omamić swą zbrodniczą robotą i siecią organizacyjną te wszystkie nieświadome 

masy chłopskie, które jeszcze naszą pracą organizacyjną nie zostały objęte.  

 Obowiązkiem więc Waszym, Żołnierze pierwszej linii Ruchu Ludowego jest 

dotrzeć do ogółu ludności chłopskiej i w rozmowach i w propagandzie 

uświadamiać ją, co to jest PPR, kto nią kieruje, czego chce i jaki jest nasz do niej 

stosunek. Nie mamy nic z PPRem wspólnego. Do walki z najeźdźcą germańskim 

nikt nas nie potrzebuje zachęcać. 

 Walczyliśmy z nim wtedy, kiedy opiekun i rozkazodawca PPR-u Stalin 

zawierał z Hitlerem pakty przyjaźni i wbijał nam nóż w plecy. Walczyliśmy wtedy, 

walczymy obecnie i walczyć będziemy aż do odzyskania niepodległej Polski 

Ludowej. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, Rząd Polski na czele którego stoi 

chłop218, wyda nam rozkazy do zrywu powstańczego, którego wynikiem będzie 

Wolna Polska Ludowa. A po wywalczeniu Jej, urządzać Ją będziemy nie wedle 

przepisów, obłudnych haseł i rozkazów nadsyłanych za pośrednictwem PPR-u  

z Moskwy, ale według własnych programów i planów, zmierzających do pełnej 

przebudowy społecznej i gospodarczej, do zapewnienia wszystkim ludziom pracy  

w Polsce i możliwości wszechstronnego rozwoju swych sił i wartości, by zapewnić 

w ten sposób Polsce niezależne Jej stanowisko w rodzinie Wolnych Narodów 

Świata. 

      KOMENDA GŁÓWNA  

      BATALIONÓW CHŁOPSKICH. 

 

 

 

 

                                                
218 AAN, 201/1, k 9 (maszynopis). 
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Dokument 58 

RUCH LUDOWY O TZW. KRAJOWEJ RADZIE NARODOWEJ219 

Chłostra220            m.p. 2 stycznia 1944 r. 

Komenda Główna 

Rozkaz nr. 18 

(...)221 

 5. W grudniu ub. roku, P. P. R. i jej przybudówki komunistyczne wydały  

manifest do Narodu Polskiego. W manifeście tym występują zdecydowanie 

przeciwko naszemu rządowi w Londynie, Delegatowi w Kraju i Armii Krajowej. 

Zapowiadają utworzenie „Krajowej Rady Narodowej”, która powoła „Tymczasowy 

rząd” i „Naczelne Dowództwo”. Pod manifestem tym obok różnych organizacji 

umieszczono podpis: „Grupa Działaczy Ludowych i Batalionów Chłopskich”. Tak, 

jak to w licznych wypadkach robili dotychczas –jest to nieuczciwe podszywanie 

się pod cudzą nazwę. Należy jak najdokładniej powiadomić teren o P.P.R., akcji 

komunistycznej na naszych ziemiach, ich metodach i stałym podszywaniu się 

pod naszą nazwę.  

Zenon Trawiński222 

Komendant Główny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219 AAN, 201/1 k. 9 (maszynopis). 
220 Chłostra, Chłopska Straż – Kryptonim BCh. 
221 Opuszczono punkty rozkazu, poświęcone sprawom organizacyjnym. 
222 Franciszek Kamiński. 
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PODSTAWY PRAWNE 

ZWALCZANIA PODZIEMIA KOMUNISTYCZNEGO 

 

Dokument 59 

Fragmenty Konstytucji RP z dnia 23 kwietnia 1935 r.223 

Art. 1. 

(1) Państwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli.  

(2) Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane  

w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.  

(3) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę 

Państwa.  

(4) Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem 

i swojem imieniem. 

Art. 6. 

Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych 

przez nie obowiązków. 

Art.10. 

(1) Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa, 

wyrażonemi w jego prawach. 

(2) W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu. 

Art. 61. 

(1) Siły Zbrojne stoją na straży bezpieczeństwa i praw zwierzchnich 

Rzeczypospolitej. 

(2) Wszyscy obywatele są obowiązani do służby wojskowej i świadczeń na rzecz 

obrony Państwa.  

 

 

 

 

 

 

                                                
223  Dz. U. RP Nr 30 z 1935 r., poz. 227. 
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Dokument 60 

FRAGMENTY KONSTYTUCJI RP Z 17 MARCA 1921 R.224 

Artykuł 87. 

Obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego państwa225. 

Artykuł 89. 

Pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

Artykuł 90. 

Każdy obywatel ma obowiązek szanowania i przestrzegania Konstytucji Państwa  

i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń władz państwowych  

i samorządowych. 

Artykuł 92. 

Wszyscy obywatele mają obowiązek ponosić wszelkie ciężary i świadczenia  

publiczne, ustanowione na podstawie ustaw. 

Artykuł 93. 

Wszyscy obywatele są obowiązani szanować władze prawowite i ułatwiać 

spełnianie jej zadań oraz sumiennie pełnić obowiązki publiczne, do jakich 

powoła ich Naród lub właściwa władza. 

 

Dokument 61 

FRAGMENTY KODEKSU KARNEGO226 

Zbrodnie stanu. 

 Art. 93 § 1. Kto usiłuje pozbawić Państwo Polskie niepodległego bytu lub 

oderwać część jego obszaru, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo 

karze śmierci. 

 § 2. Kto usiłuje zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio.  

                                                
224 Dziennik Ustaw RP z 1921 r., nr 44, poz. 267. Komuniści w podziemiu twierdzili, że nie uznają Konstytucji RP z 1935 r.  

i odwoływali się do zapisów Konstytucji z 1921 r. Przytaczamy zatem te jej fragmenty, które mówią o obowiązkach 

obywatela wobec państwa i prawa. 
225 Wszyscy kolejni sekretarze PPR przyjęli dobrowolnie sowieckie obywatelstwo w 1939 r. (lub wcześniej) i zostali 

członkami WKP(b) – Marceli Nowotko, Pinkus vel Paweł Finder i Władysław Gomułka. Dotyczy to także wszystkich 

późniejszych funkcjonariuszy PPR, którzy po wrześniu 1939 r. znaleźli się na terenach okupowanych przez Związek 

Sowiecki. 
226 Kodeks Karny. Prawo o wykroczeniach, Warszawa 1939, s. 36–38 i 57–58. 
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 Art. 94. § 2. Kto usiłuje usunąć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zagarnąć jego władzę, albo wywrzeć wpływ na jego czynności przemocą lub 

groźbą bezprawną, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio. 

 Art. 95. Kto usiłuje przemocą usunąć Sejm, Senat, Zgromadzenie 

Narodowe, Rząd, Ministra łub Sądy, albo zagarnąć ich władzę, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10. 

 Art. 96. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa, określonego 

w art. 93, 94 lub 95, 

 Podlega karze więzienia do lat 10. 

 Art. 97. § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 93, 94 

lub 95, wchodzi w porozumienie z innymi osobami,  

 Podlega karze więzienia. 

 Art. 98. Kto w celu popełnienia zbrodni, określonej w art. 93, 94, lub 95: 

 a) porozumiewa się z osobą działającą w interesie obcego 

państwa lub organizacji międzynarodowej, albo 

 b) gromadzi środki walki orężnej, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5.  

Przestępstwa przeciw interesom zewnętrznym  

Państwa i stosunkom międzynarodowym. 

 Art. 99. Kto wchodzi w porozumienie z osobą działającą w interesie obcego 

państwa lub organizacji międzynarodowej w celu wywołania wojennych lub  

innych wrogich działań przeciw Państwu Polskiemu, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10. 

 Art. 100. § 1. Kto w czasie wojny działa na korzyść nieprzyjaciela albo na 

szkodę siły zbrojnej polskiej lub sprzymierzonej, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio. 

 Art. 166. § 1. Kto bierze udział w związku mającym na celu przestępstwo, 

 Podlega karze więzienia do lat 5. 

 § 2. Kto taki związek zakłada lub nim kieruje, 

 Podlega karze więzienia do lat 10. 
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 Art. 167. § 1. Kto bierze udział w bezprawnie utworzonym związku 

zbrojnym, 

 Podlega karze więzienia do lat 10. 

 § 2. Kto taki związek zakłada, kieruje nim lub dostarcza mu broni, 

 Podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5.  
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W OBRONIE PRZED KOMUNĄ 

 W całym okresie Polski Ludowej (1944–1989) obowiązywała wykładnia  

polityczna konfliktów podziemia komunistycznego z niepodległościowym 

podczas okupacji, jako „wojny domowej”, „walk bratobójczych” itp. Nic takiego nie 

miało miejsca. Podziemie komunistyczne było na ziemiach polskich ciałem 

całkowicie obcym, zależnym od Związku Sowieckiego (jednego ze sprawców 

zniszczenia Polski w 1939 r.), nie uznającym suwerenności i niepodległości 

państwa polskiego i granic II RP. Zwalczanie komunistów, traktowanych jako 

„druga okupacja”, było konsekwencją popełnianych przez nich brutalnych 

zbrodni i nastąpiło ze znacznym opóźnieniem po ich nieukrywanych wyczynach. 

Wydarzeniem, które pozbawiło wszelkich złudzeń tych, którzy liczyli na jakieś 

porozumienie, czy choćby stan neutralności, była zbrodnia kryminalna Gwardii 

Ludowej o podłożu polityczno-ideologicznym, popełniona 22 stycznia 1943 r.  

w Drzewicy. Została ona przeprowadzona przez grupę „Lwy”, składającą się 

głównie z uciekinierów z gett w Opocznie, Radomiu, Drzewicy i Przysusze. 

Początkowo dowodził nią Józef Rogulski „Wilk”, ale w grudniu 1942 r. odszedł on 

w wyniku waśni narodowościowych oraz kłótni wynikających przez pospolite 

mordy, popełniane przez członków oddziału. Na jej czele stanął wtedy Izrael 

Ajzenman „Julek”, „Lew”, „Chytry”, analfabeta i kryminalista jeszcze z okresu 

przedwojennego (wielokrotnie karany w II RP za napady rabunkowe z bronią  

w ręku, kradzieże i paserstwo)227. Oddział nie wykonywał akcji antyniemieckich, 

osławił się natomiast pospolitymi napadami rabunkowymi oraz morderstwami, 

którym nadawano tło polityczne. Nocą 22 stycznia 1943 r. grupa wkroczyła  

do Drzewicy w celu „oczyszczenia terenu z faszystowskich band”. W istocie był  

to napad rabunkowy, pozorowany działalnością polityczną. Zamordowani zostali: 
                                                
227 Wg orzeczenia Sądu Grodzkiego w Radomiu z 27 lutego 1936 r.:  Oskarżeni Akierman Chaim, Ajzenman Izrael, 

Jankiel Wajsbaum winni są że 2 w dniu 27 I 1936 w Radomiu działając we wspólnem porozumieniu pomogli nieustalonym 

sprawcom zaboru do ukrycia 2 worków z okuciami zamkami i innemi przyborami stolarskiemi wartości 300 zł. zabranemi celem 

przywłaszczenia na szkodę Londona Herszka. W związku z tym Sąd skazał: Ajzenmanna Izraela na karę więzienia przez  

7 miesięcy i 20 zł. grzywny z zamianą na 2 dni więzienia (...) Kilka miesięcy później Ajzenman został ponownie zatrzymany:  

w nocy na 15 maja 1936 r. w osadzie Wolanów, powiatu Radomskiego w celu uniknięcia pościgu po dokonanej kradzieży  

w sklepie Antoniego Ślaza, użyli broni palnej oddając strzał w kierunku ścigającego ich Stefana Jakubowskiego. Tym razem 

skazano ich za to, że: zabrali celem przywłaszczenia ze sklepu Antoniego Ślaza kilkadziesiąt butelek wódki, 2 butelki wina, 

dwdzieścia pięć klg cukru, 1 worek, kilka tabliczek czekolady, kilkadziesiąt paczek papierosów, kilkadziesiąt paczek tytoniu,  

i około 100 złotych gotówką ogólnej wartości poniżej 1000 złotych. Archiwum Państwowe w Radomiu, teczka więźnia Izraela 

Ajzenmana, sygn. A-36, k. 5–6, 12–13. Ajzenman otrzymał jeszcze 2 wyroki za pomniejsze przestępstwa. W więzieniu 

karany był dyscyplinarnie, m.in. za znęcanie się nad współwięźniami.  
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August Kobylański (dyrektor i współwłaściciel fabryki „Gerlacha”, członek 

konspiracyjnego SN i żołnierz NOW-AK; aptekarz Stanisław Makomaski 

(przedwojenny działacz Akcji Katolickiej) oraz Zdzisław Pierściński, Józef 

Staszewski, Edward, Stanisław i Józef Suskiewiczowie. W konspiracji byli oni 

żołnierzami NSZ. Mordercy poszukiwali również Kazimierza Kobylańskiego, 

księdza Józefa Pawlika, Mariana Klatę oraz Mariana i Wacława Suskiewiczów,  

ale ich nie zastali. Zrabowane rzeczy zostały „rozliczone” tylko częściowo – przez 

przekazanie części łupów sekretarzowi okręgowemu PPR w Radomiu – 

Ludwikowi Krasińskiemu „Romanowi”. 

 Sprawa napadu w Drzewicy stała się bardzo głośna w podziemiu. 

Informacje o tym ukazywały się w prasie konspiracyjnej, sprawozdaniach  

i meldunkach organizacji niepodległościowych. Znalazła odbicie również  

w meldunkach niemieckich (zachowały się) i powojennych relacjach, w tym 

samego Ajzenmana228. Po wojnie była na ogół pomijana milczeniem. Dopiero 

oficer polityczny „L” WP i funkcjonariusz Żydowskiego Instytutu Historycznego 

Stefan Krakowski rozpoczął tworzenie hagiografii Ajzenmana, pisząc:  

Dn. 15 stycznia 1943 r. oddział dokonał ataku na posterunek policji niemieckiej  

w Drzewicy. Partyzanci zabili 7 hitlerowców, w tym komendanta posterunku229.  

Po wojnie Ajzenmanowi (który po krótkim epizodzie służby w UB został 

wydalony za napady rabunkowe i gwałty) vel Julianowi Kaniewskiemu tworzono 

nowy, rewolucyjny życiorys230, a dowodzony przez niego oddział Gwardii Ludowej 

„Lwy” stał się jednym z najbardziej znanych – nie tylko w Polsce – oddziałów 

komunistycznej partyzantki. Trafił bowiem do krajowej i światowej literatury 

fachowej, podręczników, encyklopedii i kalendarzy231. Dopiero kilka miesięcy  

po zbrodni w Drzewicy polskie podziemie przystąpiło (w bardzo ograniczonym 

                                                
228 AAN, 45, k. 45 i 47; AAN, 228/16-2, k. 5; AAN, 203/XII-9, t. 1, k. 55; AAN, 207/20, k. 22; relacja Izraela Ajzenmana 

vel Juliana Kaniewskiego (A WIH 203/19/201), relacja Czesława Nowakowskiego (AAN, teczka osobowa 4228,  

k. 44–45). 
229 Stefan Krakowski, Żydzi w oddziałach partyzanckich Gwardii Ludowej i Armii Ludowej na Kielecczyżnie,  

[w:] „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 65–66 (1968), s. 56. Autor podał błędną datę w ślad za jedną  

z powojennych relacji Ajzenmana, czyli ją znał, nie powinien mieć zatem wątpliwości, kim były ofiary.  
230 Kaniewski (Ajzenman) Julian. [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, t. 3, 

s. 83–84. (Autorką biogramu była działaczka ruchu komunistycznego Krystyna Arciuch). 
231 Opoczno memorial Book [brak daty i m. wydania] s. 1; Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971 t. 13, s. 77, 141; 

Shmuel Krakowski, The War of the Doomed. Jewish Armed Resistance in Poland, 1942-1944, New York–London 1984,  

s. 103, 107, 254 (tu z pisownią nazwiska: Eisenman-Kaniewski Julian); Szymon Datner, Żydzi – partyzanci w II wojnie 

światowej, [w:] „Kalendarz żydowski 1985–1986” (Warszawa: Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, 1985) s. 157. 
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zakresie) do zwalczania komunistów. Pierwszy przypadek tego typu miał miejsce 

dokładnie pół roku później. Był konsekwencją wcześniejszych mordów, 

popełnionych przez tę grupę GL. Komendant Powiatu NSZ Opoczno ppor. Marian 

Suskiewicz „Sosna”, „Mścisław” (którego trzech rodzonych braci zginęło  

w Drzewicy) powołał oddział, który 22 lipca 1943 r. pod Stefanowem zlikwidował 

7 gwardzistów Ajzenmana. Historycy komunistyczni tę datę przyjęli w swych 

publikacjach jako początek „walk bratobójczych rozpętanych przez reakcję”232.  

Komunistyczna wersja wydarzeń trafiła również do tzw. drugiego obiegu (czyli 

poza cenzurą!), czego przykładem jest książka Krystyny Kersten, w której autorka 

powtarzała za partyjnymi propagandystami: Pozostające poza AK Narodowe Siły 

Zbrojne wszczęły walki bratobójcze, likwidując kilka oddziałów Gwardii Ludowej (...)  

22 lipca w Stefanowie na Kielecczyźnie został wymordowany oddział GL im. Ludwika 

Waryńskiego233. 

 Sam Ajzenman ocalał, był bowiem nieobecny pod Stefanowem. Do końca 

okupacji działał w ramach GL-AL, nie wykazując jednak jakiejkolwiek aktywności 

przeciwko Niemcom, osławił się natomiast kolejnymi, licznymi morderstwami. 

Jeszcze w styczniu 1945 r. kolejny komendant okręgu AL Józef Małecki ostrzegał 

go: Podaję Wam do wiadomości, że macie w terenie opinię krwiożercy i śledzę za tym, 

jak się urabia ludność przeciwko Wam i może dojść do zorganizowanej próby rozbicia 

Was234. Pod koniec 1944 r. Ajzenman trafił do miejscowej siatki wywiadowczej 

NKWD Kazimierza Czyża „Chrusta”, a przez nią do specgrupy NKWD „Nitra”  

st. lejtn. A. G. Sapronowa „Kirejewa”, która rozpracowywała w terenie polskie 

podziemie i istniała co najmniej do 1946 r.235 

 

 

 

 

                                                
232 Historia Polski 1864–1945. Materiały do nauczania w klasie XI, Warszawa 1952, s. 472–473. (Autorką rozdziału  

o II wojnie światowej była Maria Turlejska); Bogdan Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie 1939–1945, Warszawa 1970,  

s. 132. Józef B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942–1945, Warszawa 1971, s. 268–269  
233 Krystyna Kersten, Narodziny systemu władzy, Wydawnictwo KRĄG, Warszawa 1985, s. 24–25. Autorka  

to powtórzyła również  w oficjalnym wydaniu książki w 1990 r. (Poznań 1990) s. 28. 
234 AAN, 192/XXIII-16, k. 56.  
235 Relacja Juliana Kaniewskiego, A WIH 203/III/201, s. 11 (rękopis). 
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Dokument 62 

Z DZIENNIKA ODDZIAŁU GL „LWY”236 

(...) Oddział GL „Lwy” wyrusza dziś o godz. 17. 30 na robotę aby przeprowadzić 

czyszczenie terenu z faszystowskich band. (...) 

 

Dokument 63 

„ROZKAZ DZIENNY” ODDZIAŁU „LWY”237 

(...) Rozkaz dzienny z 23. 01. 43 

 Wyrażam moje uznanie dla oddziału GL Lwy za przeprowadzone 

czyszczenie terenu. Wyrażam moje uznanie następującym gwardzistom, którzy 

operowali w środku: Władkowi238, Jankowi239, Maksowi240, Słowikowi241, 

Michałowi242, Wickowi243 i Zosi244. Następnie wyrażam uznanie gwardzistom, 

którzy prowadzili ubezpieczenie: Bacowi245, Antkowi246, Zenkowi247, Józkowi248, 

Pietrkowi249, Jasnemu250. (...) 

 

Dokument 64 

 „ANTYK” O PACYFIKACJI DRZEWICY PRZEZ GL251 

 (...) Napad bandycki na miasteczko Drzewicę: 

 Drzewica, pow. opoczyński, 20 km od Nowego Miasta. Dnia 22 stycznia  

[1943 r.] o godz. 23 banda złożona z 60-ciu ludzi otoczyła miasteczko252. 

                                                
236 AAN, 214/III-3, k. 12. (Maszynopis w jęz. niemieckim; dziennik został zdobyty przez Niemców podczas obławy na 

oddziały „Wilka” i „Lwa”. Przetłumaczony na język niemiecki, znajduje się w raporcie dotyczącym przeprowadzenia 

obławy: Aktion „Attila”; Banden bekampfung im Kreise Tomaschow. Aktion am 9.02.43 im Gebiet Wywoź, Zielonka Gozdzikow-

Bande „Lew” bezw. „Wilk”, zespół: Niemieckie Władze Okupacyjne). 
237 AAN, 214/III-3, k. 12 (maszynopis w jęz. niemieckim). 
238 NN. 
239 NN. 
240 NN. 
241 NN. 
242 NN. 
243 NN. 
244 Zofia Jamajka. 
245 Chyl Brawerman. 
246 NN. 
247 NN. 
248 NN. 
249 NN. 
250 NN. 
251 AAN 228/16-2, k. 5 (maszynopis). 
252 Faktycznie było tam kilkunastu gwardzistów. 
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Opanowawszy posterunki bezpieczeństwa część bandy wtargnęła do fabryki noży 

Kobylański. Właściciela Augusta Kobylańskiego zaprowadzono do fabryki, kazano 

mu otworzyć kasę z pieniędzmi, poczem zamordowano go, poza nim 

zamordowano 4-ech urzędników i trzech robotników fabrycznych, aptekarza, 

razem 11 osób z najbliższej okolicy fabryki253. Mieszkanie Kobylańskiego 

plądrowano przez kilka godzin i obrabowano doszczętnie. Banda złożona była  

z Żydów bardzo silnie uzbrojonych z granatami i pistoletami maszynowymi, 

dowodzona była przez Żydówkę254. Wg przypuszczeń policji miejscowej, banda  

ta przebywa w okolicach m. Jelnia i stamtąd dokonuje rabunków (...) 

 

Dokument 65 

RELACJA IZRAELA AJZENMANA255 

 (...) W lutym256 przez bandę enezecka [NSZ] zostało zamordowanych trzech 

moich ludzi: K[u]ropatwa257, Zając258 i Lis259 za trzy dni puzniej grupa moja 

opanowała miasto Drzewice [Drzewica] rozbroiła posterunek policji opanowała  

fabrykę Gerlacha rozstrzeliła 7 głównych dowódców enezeckich Kobylański 

główny inspektor, enezecki w randze pułkownika260 właściciel fabryki Gerlacha, 

aptekarza, nauczyciela i innych takich dowódców głównych, zostawiono 

pokwitowanie za współ pracę zokupantem wyrok został wykonany przez oddział 

Julka GL.(...) 

Dokument 66 

„POKWITOWANIE” RZECZY ZRABOWANYCH  

AUGUSTOWI KOBYLAŃSKIEMU261 

 3.300 zł w gotówce, futro, obrączka jedno futro damskie płaszcz męski, 

burka 2 zegarki otrzymano 25. I. 43. 

                                                                                                                       Roman.262 

                                                
253 W samej Drzewicy zamordowano siedem osób. 
254 Była to Zofia Jamajka, która pojawiła się na czele jednej z grupek na plebanii, gdzie poszukiwano ks. Pawlika  

i dokonano rabunku. 
255 A WIH III/19/201, k. 5 (rękopis). 
256 Pacyfikacja miała miejsce 22 stycznia 1943 r. 
257 Piotr Białek. 
258 Maciej Wrzosek. 
259 Antoni Węgorzewski „Las”. 
260 August Kobylański nie był oficerem NSZ i nie miał stopnia pułkownika. 
261 AAN, 191/XXIII-6 k. 8 (rękopis). 
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Dokument 67 

FRAGMENTY KOMUNISTYCZNEGO PLANU ZDOBYCIA WARSZAWY263 

PROPOZYCJA PLANU OPANOWANIA W-WY PRZEZ G. L. 

1. PRZEWIDYWANA SYTUACJA OGÓLNA I WOJSKOWA. 

 Plan opanowania W-wy zależny jest od trzech czynników: 

 1. Sposób załamania się Niemców (powstanie, kapitulacja zorganizowana, 

rewolucja) 

 2. Posiadania przez G.L. m.(iasta) W-wy odpowiedniego do stanu liczebnego 

uzbrojenia 

 3. nieposiadania go. 

 Czynnik pierwszy, moim zdaniem, nie będzie wywierał zbyt dużego 

wpływu na rolę i zadania G.L. w owym okresie i w konstruowaniu tego planu 

możemy go zlekka pominąć. Bowiem nawet w wypadku najgorszym 

nieposiadania przez nas broni, a co za tem idzie, niemożności zapoczątkowania 

powstania przez nasze oddziały, można się liczyć, nie wchodząc w tej chwili 

absolutnie w strategię grup reakcyjnych, z zapoczątkowaniem akcji przez nich. 

Zadaniem naszym wtedy będzie 100% wykorzystanie sytuacji tak co do 

dozbrojenia się, jak i wywalczenia właściwej pozycji dla organizacji. Plan walki  

w tym wypadku zostanie nam narzucony, my będziemy musieli go tylko 

wykorzystać i nagiąć do własnych celów. W chaosie walk 20, czy iluś tam 

ugrupowań reakcyjnych, z których każde będzie dążyło do opanowania 

militarno-politycznego W-wy, opanuje sytuację i zajmie pierwsze miejsce ta 

grupa, która: 

 1. będzie miała konkretny plan opanowania punktów podstawowych, 

 2. będzie działać stanowczo i bez liczenia się z jakiemikolwiek względami 

(co w zamęcie walki zawsze można bezkarnie zrobić), 

                                                                                                                                                        
262 Ludwik Krasiński, sekretarz komitetu okręgowego PPR w Radomiu. 
263 AAN, 191/XXI-1, k. 15–22 (maszynopis, bez daty). W tym samym zespole archiwalnym znajduje się rękopis tego 

planu, sporządzony prawdopodobnie w lutym 1943 r. przez Stanisława Skrypija „Sylwestra”, szefa sztabu GL okręgu 

Warszawa (AAN, 191ZXXI-1, k. 23–31). Jak wynika z załączonej notatki Edwardy Markowej (pracownika Zakładu Historii 

Partii przy KC PZPR) – projekt ten dyskutowany był na posiedzeniu dowództwa GL Warszawy. Po wniesieniu poprawek, 

uzupełnień został przesłany dowództwu Głównemu GL i sekretariatowi KC PPR. (AAN, 191/XXI-1, k. 14). Maszynopis jest 

nieco obszerniejszy w stosunku do rękopisu, co wynika zapewne z naniesienia owych poprawek i uzupełnień do planu 

Skrypija, a zatem był wyrazem oficjalnego stanowiska GL i PPR w tej sprawie. 
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 3. uderzenie na punkty podstawowe wykona całą siłą, unikając jak 

najstaranniej rozproszenia się na cele podrzędne acz nęcące. 

 W okresie początkowym wpływ nasz na przebieg walk może nawet nie być 

zbyt poważnym. Należy się liczyć również z prawdopodobnem rozproszeniem się 

części G. L. w szeregach walczących i zgubienia, bodaj czasowego, więzi 

organizacyjnych. Zresztą niezależnie od rodzaju sytuacji, G.L. musi dążyć do 

opanowania W-wy. Tak czy inaczej. 

 Każdy rodzaj sytuacji krytycznej w momencie końcowym, musi być przez 

nas należycie i w sposób właściwy wyzyskany. I tu mogą zaistnieć tylko dwa  

warjanty planu opanowania Wwy, zależne jedynie od dwóch dalszych czynników: 

nieposiadanie lub posiadanie przez nas odpowiedniej ilości broni, wpływa 

decydująco na uplanowanie takiego czy innego planu walki. W wypadku 

pierwszym musimy ograniczyć się do niewielu, poprostu paru, ale podstawowych 

punktów o znaczeniu kluczowem dla opanowania tak politycznego, jak  

i wojskowego W-wy. Podkreślam – unikając rozproszenia sił, uderzając 

zdecydowanie, zwartą masą w kompleks punktów podstawowych, wywalczamy 

sobie wobec innych grup, bezwzględną przewagę polityczną i wojskową.  

W wypadku drugim, prócz punktów kluczowych będziemy sobie mogli pozwolić 

na jednoczesne opanowywanie dodatkowe lokalnych punktów kluczowych, 

podpunktów administracyjnych, dworców, elektrowni, wodociągów, fabryk, 

magazynów itp.  

 Chcąc uprzedzić zarzut nielogiczności, na szczęście tylko pozornej, 

ominięcia magazynów w wypadku nieposiadania broni, a rzucenia się wyłącznie  

na punkty kluczowe (podstawowe), odpowiadam: kto panuje wojskowo  

i politycznie w punktach podstawowych, których rodzaj później szczegółowo 

omawiam, może W-wie rozkazywać, tzn. dysponować również wszystkimi 

magazynami. Kto panuje natomiast tylko w magazynach, pozostaje na drugim 

planie wojskowo i politycznie. Późniejsze odrabianie pracy zawsze jest 

trudniejsze. 

 Może i to z dużym prawdopodobieństwem, nastąpić opanowanie p.p. 

(punktów podstawowych) przez organizacje reakcyjne. Później przeprowadzane 

próby, w końcowych okresach walk, przejmowania, będą już wymagały zbrojnego 
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aktu, a zatem postawią przed nami natychmiast zagadnienie wojny domowej. 

Przy ewentualnem nastawieniu Partji na okres „kiereńszczyzny” w Polsce, 

zbrojne odebranie tych punktów nie będzie możliwe, a dla organizacji naszej 

może być pewnem „ześlizgnięciem” się z doskonałej zajmowanej pozycji 

obronnej. Nie możemy zapominać, że w gorączce walk pierwszych godzin, można 

będzie bezkarnie „trzepnąć” ten, czy inny oddział reakcyjny włażący nam  

w parafję. W żadnym wypadku, przy odrzuceniu zagadnienia wojny domowej, nie 

będzie można sobie na to pozwolić w końcowych etapach walk264. 

 Dlatego też, lepiej będzie z uzbrojeniem „po zęby” poczekać nieco, 

wykorzystać nawet najprymitywniejsze środki walki i tylko broń pochodzącą  

z rozbrajania pojedynczych Nazi po drodze na wyznaczone punkty. Ze względu 

na powagę sytuacji, unikać zawikływań się oddziałów maszerujących do 

wyznaczonych celów, w akcje poboczne265. 

 Pozatem istnieje jeszcze jeden poważny wzgląd, nakazujący nam 

ograniczenie się na terenie W-wy do minimum punktów. Jest to – siły wroga: 

faszysty niemieckiego i polskiego266. Ilość zbrojnych Niemców jest trudna do 

ustalenia w czasie przyszłym, prawdopodobnie wahać się będzie między 10 a 20 

tysiącami żołnierzy. Siły organizacji polskich267 niewiadome, możliwy w każdym 

razie jest ich rozrost w stosunku 1:10. Stan obecny kadry – uzbrojone dobrze. 

 Masy wojskowe niemieckie będą, w najgorszym wypadku, z całą pewnością 

uwikłane w walki z ogółem ludności W-wy, ale siły reakcji rodzimej będą walcząc 

dążyły na równi z nami do obsadzenia p.[unktów] p. [odstawowych] W-wy.  

Z wyścigu tego musimy wyjść bezwzględnie zwycięzko, a osiągniemy to tylko – 

powtarzam – przez bezwzględne nierozproszenie sił, a przeciwnie rzucenie ich  

w całej masie na możliwie minimum punktów i kurczowe wręcz ich trzymanie. 

Każdy oddział po obsadzeniu wyznaczonego punktu siedzi tam, aż do otrzymania 

następnego rozkazu. Do tego czasu tworzy ich stałą załogę. Jedynie grupy 

                                                
264 Komuniści przyznawali w ten sposób, że wybuch powstania antyniemieckiego byłby dla nich wyłącznie okazją  

do zapoczątkowania rewolucji – której celem miało być fizyczne unicestwienie przeciwników, czyli członków organizacji 

niepodległościowych. Jest tu bowiem zalecenie mordowania całych oddziałów powstańczych. 
265 Za takie uznano wszelkie działania, które nie prowadziłyby do opanowania władzy, w tym jakiekolwiek walki  

z Niemcami. 
266 Wg tego planu komuniści mieli dwóch równorzędnych wrogów: Niemców i niepodległościowców, stawianych  

na tej samej płaszczyźnie. 
267 Jest tu jednoznaczne odgraniczenie GL od „organizacji polskich”. 
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obsadzające banki (z wyjątkiem B.[anku] Emisyjnego) po obsadzeniu  

tj. zamknięciu skarbców i zabraniu kluczy na komendę W-wy, odchodzą na punkt 

zborny odwodów. Należy przewidzieć udzielenie oddziałom pozwolenia odparcia 

zbrojnego wszelkich prób obsadzenia tychże punktów przez oddziały inne. 

Niema żadnego ustępowania przed rozkazem obsadzenia otrzymanym przez 

oddziały innych organizacji od Nacz.[elnej] Komjendy] Sił Zbr.[ojnych]268. Punkt 

jest obsadzony nie przez Niemców, a zatem wszystko w porządku. 

Odmaszerować.  

 Przystępując do planu obsadzania punktów, przeróbmy najpierw projekt 

przy braku uzbrojenia w odpowiedniej ilości w decydującym momencie. 

Porządek ten jest i dlatego konieczny, gdyż gros tego planu (nazwijmy go planem 

„A”) wejdzie w plan opracowany dla wypadku posiadania przez broni269  

w odpowiedniej ilości oznaczony sygnaturą: plan „B”. 

 A więc – jakie to są te punkty podstawowe dla naszego panowania w W-wie, 

jakie są ich cechy. Jakie może być polityczne wykorzystanie i znaczenie, ich 

militarnego posiadania. Omówmy zatem rodzaj ich i charakter ogólnie. 

 G. L. jako ramię zbrojne Partji ma umożliwić jej i zapewnić ciągłość prac  

politycznych, dopomóc do zajęcia odcinków, których posiadanie jest niezbędne 

dla Partji, a które tylko zbrojnie można opanować, oraz oczywiście sobie również  

zapewnić możność funkcjonowania i istnienia270. Wynika stąd, że G.L. musi 

zapewnić Partii i sobie: 

 1. bezpieczeństwo funkcjonowania, 

 2. możliwość funkcjonowania i panowania nad sytuacją przez a/ danie lokali  

  b/ danie narzędzi pracy 

  c/ danie środków do życia. 

 Omówmy każdy punkt pokolei. Bezpieczeństwo funkcjonowania damy 

przez możliwe uniknięcie rozproszenia poszczególnych gałęzi organizacji  

i zgrupowanie ich w paru większych blokach samodzielnych, ale związanych  

                                                
268 „Komenda Sił Zbrojnych w Kraju” – takiej nazwy w oficjalnych dokumentach używała Komenda Główna Armii Krajowej. 
269 Chodzi tu niewątpliwie o posiadanie broni. Słowo przez jest niepotrzebne. 
270 Zgodnie z tym planem celem powstania wcale nie było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej  

(to zadanie komuniści pozostawiali do wykonania... organizacjom niepodległościowym), lecz wyłącznie rewolucyjne zdobycie 

władzy. 
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na tyle możliwością wspólnej akcji, by z jednej strony – nie możliwe było 

zaatakować całość jednym frontem, czy jedną akcją elementów wrogich,  

a z drugiej strony – by możliwe było udzielanie sobie wzajemnie pomocy. 

Odchylenia od tej zasady współdziałalności należy traktować jako zło konieczne. 

Przykłady: np. Dom Akadem.[icki] na pl. Narutowicza daje duże możliwości jako 

punkt oporu, punkt mobilizacyjny, werbunkowy, wyszkoleniowy G. L., aczkolwiek 

nie posiada warunku współdziałalności. Natomiast Komenda Miasta, Sztab 

Główny wraz z Ogrodem Saskim, Ratusz, pałac Brühla odpowiadają bez 

zastrzeżeń wszelkim wymaganym warunkom, a jako symbole panowania nad 

miastem, nawet w razie dużych lokalnych wpływów reakcji, zapewniają zarówno 

Partji jak i G. L. należyte funkcjonowanie i oddziaływanie. Przedewszystkiem zaś 

najlepszem zabezpieczeniem będzie bezwzględne uchwycenie takich punktów, 

które paraliżują wszelkie militarne próby wrogich nam ugrupowań, akcji przeciw 

nam. A są to: Ministerstwo] Komunik.[acji] na Chałubińskiego (panowanie nad 

siecią kolejową okr.[ęgu] W-wskiego), 2 rozrządówki elektr. zautomatyzowane 

(panowanie nad węzłem W-wskim), Urząd Telekom.[unikacyjny] na 

Nowogrodz.[kiej] (telefony krajowe), Cedergrenna Zielnej (telefony miejskie) itd. 

 Do szczegółowej listy i omówienia przejdziemy później. Idąc dalej – 

panowanie nad miastem zapewnimy Partji i Gwardji przez zapewnienie 

posiadania miejsc pracy (lokali) znajdujących się wewnątrz naszego systemu 

obronnego, a mających również znaczenie symboli rzeczywistej prawnej władzy. 

Będą to: Ratusz i inne objekty niektóre już poprzednio wymienione. Dalej – 

niezbędne jest posiadanie miejsc zawierających narzędzia pracy i środki do 

panowania nad sytuacją: np. Dom Prasy (maszyny drukarskie), szczekaczki na 

Zielnej (propaganda] słowna) i inne. 

 Dochodziłoby do tego parę zasadniczych banków, miejsca mieszkalne  

i koszarowe członków organizacji271.(...) 

SYNTEZA PLANU 

 Reasumując – plan „A” polega na: 

                                                
271 Na kartach 17–21 tego planu omówione są punkty podstawowe w Warszawie (łącznie 31 obiektów), które 

członkowie GL mieli opanować, aby przejąć władzę nad miastem, oraz techniczny opis ich przejęcia. Opis ten opuszczamy 

ze względu na jego obszerność. 
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 1. rzuceniu całego elementu robotniczego z dzielnic i peryferji miasta  

w centrum – właściwą siedzibę burżuazyjnej reakcji. 

 2. sterroryzowaniu reakcji i wytrąceniu jej broni z ręki przez:  

 masowość akcji,  

 zdecydowanie w przeprowadzeniu akcji,  

 100% skoncentrowanie sił robotniczych w miejscu strategicznie 

najważniejszym. 

 3. uchwycenia sił reakcyjnych w dwa ognie: od wewnątrz, od centrum przez 

oddziały G.L. m. W-wy i od zewnątrz przez ściągane oddziały podmiejskie  

i krajowe. 

 Jednocześnie Dow. W-wy stawia poza prawem na okres trzech dni 

wszystkich volsdeutschy, Polaków współpracujących z niemcami, zdrajców, 

policję granatową i szpicli. Zarządza również aresztowanie przywódców wrogich 

organizacji272. 

 

Dokument 68 

MEMORIAŁ W SPRAWIE NIEBEZPIECZEŃSTWA  

REWOLUCJI KOMUNISTYCZNEJ W POLSCE273 

Poufne (B)  

Memoriał w sprawie niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce 

 Memoriał przeznaczony jest dla ośrodków politycznych i wojskowych  

w Polsce. [...] Materiał ten został opracowany w nadziei, że ułatwi powzięcie 

decyzji politycznej i wojskowej polskich czynników kierowniczych.  

                                                
272 Postawienie poza prawem oznaczało natychmiastowe pozbywanie się przeciwników politycznych – w drodze  

samosądów – pod jakimkolwiek zarzutem. 
273 W kwietniu 1943 r. organizacje i środowiska skupione wokół „Bloku” (kierowanego przez Henryka Glassa), który 

był „organizacją ponadpartyjną typu ideowo-społecznego (...) pracującą na odcinku obrony Rzeczypospolitej przed 

komunizmem we wszelkich jego postaciach” usiłowały doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji organizacji 

wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego z ugrupowaniami komunistycznymi, powszechnie uznawanymi  

za agenturalne i niezwykle szkodliwe dla sprawy polskiej. Nie był to głos jedyny ani pierwszy z tego zakresu, ale z uwagi,  

że wyszedł ze środowisk ponadpartyjnych, był co najmniej godzien uwagi. Inicjatywa ta nie została podjęta a wszelkie 

oddolne inicjatywy, pojawiające się w niższych instancjach organizacyjnych AK, były tłumione w imię załatwienia tych 

spraw w okresie... powojennym. Dokument ten jest przechowywany obecnie w AAN, 203/VII-59, k. 1–14, maszynopis oraz 

w AIPN, 0397/251, t. 1, k. 182–195, maszynopis. Jest on bardzo obszerny. W całości został opracowany i opublikowany przez 

Karola Sacewicza [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1 (14) 2009, s. 385–416. Tu zamieszczamy tylko te fragmenty, które 

dotyczą zakresu niniejszego opracowania. Wszystkie przypisy za: K. Sacewicz, jw. 
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Z powyższego względu nie może on być udostępniony szerokiemu ogółowi, nie 

może być przedrukowany w pismach ani innych drukach, a szczególnie baczyć  

należy, aby memoriał nie dostał się w ręce agentur sowiecko-komunistycznych 

lub niemieckich. Autorowie memoriału mają pełną świadomość aktualnego 

niebezpieczeństwa niemieckiego, które słusznie stanowi główną troskę polskich 

organizacji w chwili obecnej. Jednak znajomość powagi dojrzewającego 

niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce skłania ich do zajęcia 

stanowiska w tej – w niedługim czasie pierwszoplanowej – sprawie. Rzecz 

oczywista, że polska akcja przeciwko atakowi sił sowiecko-komunistycznych na 

Polskę nie może mieć nic wspólnego z niemiecką propagandą 

przeciwbolszewicką, broniącą interesów niemieckich.  

 Odpisy niniejszego memoriału, dostatecznie wykorzystane przez 

kierownicze ośrodki życia polskiego, należy spalić.  

W kwietniu 1943 r.  

             Podpisy przedstawicieli polskich stowarzyszeń z miast: 

          Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna, Poznania 

[...] 

Część II 

12. Podstawowe warunki zwycięstwa Polski  

 Podstawowe warunki zwycięstwa Narodu Polskiego nad siłami 

rewolucyjno-komunistycznymi w Polsce, wspieranymi przez Moskwę, są 

następujące:  

 1) Pierwszy: Zdecydowana wola zwycięstwa, siła myśli w walce i czystość  

intencji – w grupie kierującej i w całej warstwie przodującej Narodowi 

Polskiemu.  

 2) Drugi: Wola lojalnej, uczciwej, bezinteresownej konsolidacji, współpracy 

i zgodnego „koleżeństwa broni” wszystkich rzeczywiście polskich patriotycznych 

ugrupowań politycznych i wojskowych.  

 3) Trzeci: Dokładna znajomość sił przeciwnika, tj. agentur 

komunistycznych, ich taktyki, planów, działania274.  

                                                
274 W 1943 r. stan agend wywiadowczo-kontrwywiadowczych polskiego podziemia niepodległościowego 

przeznaczonych do działań antykomunistycznych prezentował się następująco. W AK za kwestię „K” odpowiadał referat 

„999” („Korweta”) i referat „994-Sonda” Wydziału Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa Oddziału II KG oraz Brygady 



138

 4) Czwarty: Zdecydowane działanie organizacyjne, propagandowe275  

i bojowe. 

 Te cztery podstawowe warunki zwycięstwa warstwa przodująca u nas 

wyłonić z siebie może i musi. Hasło wysunąć możemy dziś tylko jedno: 

„Przełamać oportunizm i obawy przed rewolucją komunistyczną i zacząć 

zdecydowanie działać przeciwko rewolucji komunistycznej”. Przykłady 

Finlandii, Niemiec, Hiszpanii pouczają nas, że można opanować dzieło 

rewolucyjnego zniszczenia. My jesteśmy niewątpliwie w niezwykle trudnych 

warunkach, ale wskazanie doświadczenia historycznego jest zawsze to samo: 

walczyć! walczyć! jak najlepiej! – a niedaleka przyszłość może przynieść zarówno 

wielkie osłabienie Rosji Sowieckiej przez armię niemiecką, jak i coraz 

wyraźniejszy zwrot W[ielkiej] Brytanii i Stan[ów] Zjednoczonych przeciwko 

Sowietom.  

13. Wojenno-rewolucyjne siły Kominternu i Rosji Sowieckiej na ziemiach RP  

 Powiedzieliśmy wyżej w p. 2, że dla przeprowadzenia przewrotu 

rewolucyjnego wystarczy: 1) istnienie zdecydowanej i aktywnej grupy 

rewolucyjnej i 2) istnienie niezadowolenia mas. Wskazywaliśmy dalej, że grupa 

rewolucyjna może być wykorzystana dla przeprowadzenia planów obcego 

mocarstwa. Na ziemiach Rzeczypospolitej mamy obecnie silną grupę 

                                                                                                                                                        
Wywiadowcze Oddziału Bezpieczeństwa Administracji Zmilitaryzowanej. W Delegaturze Rządu RP na Kraj za kwestię „K” 

od 1942 r. odpowiadała Komórka Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa („Oko”) Departamentu Spraw Wewnętrznych, 

a od grudnia 1943 r. Referat III Informacyjny („Stożek”, „Wirówka”) Oddziału Bezpieczeństwa („Źrenica”), referat „Źrenica 

R.V.”, a także Referat III Oddziału Polityczno-Społecznego („Tęczówka”) funkcjonujące w Wydziale Bezpieczeństwa DSW. 

K. Sacewicz, Współpracować..., s. 16–19, 33–38; J. Marszalec, Działalność informacyjna..., s. 138–144; W. Bułhak, A.K. Kunert, 

Kontrwywiad podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru 

Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ-AK w latach 1939–1944 [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,  

red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 335–343; W. Grabowski, Biuro Wojskowe Spraw Wewnętrznych i Brygady Wywiadowcze 

Szefostwa Biur Wojskowych Komendy Głównej ZWZ-AK (kryptonim: „Głóg”, „Róża”, „Teczka”, „Zeszyt”) w latach 1941–1943  

w świetle materiałów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego [w:] Wywiad i kontrwywiad..., s. 173–174; idem, Struktury 

organizacyjne służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Organy bezpieczeństwa  

i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2005, s. 61–62, 64–65. Ponadto 

inne formacje Polski Podziemnej posiadały własne agendy antykomunistyczne, m.in. w Oddziale II – Wywiadu  

i Kontrwywiadu KG NSZ funkcjonował Referat IV C Antykomunistyczny („Ule”) prowadzony przez Antoniego Szperlicha 

„Wróblewskiego” (AAN, Narodowe Siły Zbrojne, 207/3, Instrukcja wywiadu przeciw „K”, 15 III 1943 r., k. 15–19; AIPN, 

0397/251, t. 1, k. 117–123; Narodowe Siły Zbrojne wobec podziemia komunistycznego. Instrukcja wywiadu z 15 marca 1943 r., 

oprac. K. Sacewicz, „Echa Przeszłości” 2008, t. 9, s. 289–301; Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1, 

wybór, wstęp i oprac. L. Żebrowski, Warszawa 1994, s. 293; K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu 

narodowego 1939–1945, Warszawa 2000, s. 312, 445–446; L. Żebrowski, Rozwój organizacyjny i działalność Narodowych Sił 

Zbrojnych [w:] Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej działalności Narodowych Sił Zbrojnych, 

Warszawa 25 października 1992 r., red. P. Szucki, Warszawa 1994, s. 27). 
275 K. Sacewicz, Współpracować..., Polskie Państwo Podziemne wobec... 
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rewolucyjną, występującą pod nazwą Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i tzw. 

Gwardii Ludowej, czyli uzbrojonych oddziałów komunistycznych. PPR powstała 

w styczniu 1942 r. na rozkaz Kominternu i w ciągu jednego roku zdołała znacznie 

rozbudować swoją organizację polityczną, zorganizować prasę i propagandę. 

Organami prasowymi PPR jest „Trybuna Wolności”276 i „Trybuna Chłopska”277, dla 

młodzieży wydawane jest pismo „Walka Młodych”278, propagandowe audycje 

radiowe podaje biuletyn Audycje Radiostacji „Kościuszko”279, pismem dla 

Warszawy jest „Głos Warszawy”280, wojskowym organem jest „Gwardzista”281, a dla 

prowincji wydaje organizacja komunistyczna szereg pisemek pod rozmaitymi 

nazwami i okolicznościowe ulotki. Organizację komunistyczno-wojskową 

wspiera szereg oddziałów partyzanckich, kierowanych bądź przez oficerów 

sowieckich, bądź przez członków dawnej „Brygady międzynarodowej”  

w Hiszpanii282. Zarówno PPR jak i Gwardia Ludowa otrzymują instrukcje, 

pieniądze, broń i instruktorów z Rosji Sowieckiej, której zaborczym planom służy 

cała komunistyczna organizacja w Polsce.  

 Ruch partyzancki rozrósł się na ziemiach polskich głównie na skutek 

działań komunistycznych. Aczkolwiek skierowany jest on chwilowo przeciwko 

Niemcom, aczkolwiek wyradza się często w pospolity bandytyzm, grabiący 

                                                
276 „Trybuna Wolności” – dwutygodnik teoretyczno-programowy, główny organ prasowy KC PPR, od lutego 1942 r.  

do lipca 1944 r. wydawany w Warszawie, od sierpnia 1944 r. w Lublinie. Nakład sięgał 7 tys. egzemplarzy. Kolejnymi 

redaktorami byli: Zygmunt Jarosz, Andrzej Weber, Jerzy Morawski, Bolesław Bierut (J. Jarowiecki, J. Myśliński,  

A. Notkowski, Prasa polska 1939–1945, Warszawa 1980, s. 104–105).  
277 „Trybuna Chłopska” – miesięcznik, centralny organ prasowy KC PPR przeznaczony dla wsi. Wydawany  

w Warszawie w latach 1942–1943, redagowany przez Władysława Kowalskiego i Kazimierza Mijala (A. Przygoński, Prasa 

konspiracyjna. Zarys – katalog – życiorys, Warszawa 1966, s. 161). 
278 „Walka Młodych” – pismo Zarządu Głównego ZWM w Warszawie, wydawane w latach 1942–1943 jako 

dwutygodnik, w nakładzie około 4 tys. egzemplarzy (ibidem, s. 173). 
279  Referat „999” („Korweta”) Oddziału II KG ZWZ-AK pismo to uznała, z racji jego bezpośredniości oraz ogromnej 

sugestywności, za „najbardziej niebezpieczny instrument propagandowy” (AAN, AK, 203/III-133, Ruch komunistyczny  

w Polsce (XII 1942 r.), k. 1). 
280 „Głos Warszawy” – organ Komitetu Warszawskiego PPR, wydawany dwa razy w tygodniu od listopada 1942 r.  

do końca lipca 1944 r. W okresie powstania warszawskiego ukazywały się cztery wydania: staromiejskie (6–25 VIII 1944 r.), 

północnośródmiejskie (26 sierpnia – 2 września), południowośródmiejskie (19 września – 2 października) oraz praskie  

(9–17 sierpnia). Przedpowstaniowy „Głos Warszawy” redagowany był kolejno przez Zygmunta Jarosza, Jerzego 

Morawskiego, Władysława Bieńkowskiego. Nakład pisma sięgał około 5 tys. egzemplarzy (A. Przygoński, Prasa 

konspiracyjna..., s. 121–124). Stronnictwo Pracy wydawanie przez PPR „Głosu Warszawy” uznało za kradzież swojego szyldu 

prasowego, gdyż w okresie 1940–1941 wydawało ono pod takim właśnie tytułem pismo konspiracyjne (Prawdziwa..., t. 2,  

s. 1504). 
281 „Gwardzista” – dwutygodnik, centralny polityczno-informacyjny organ GL, wydawany w Warszawie od maja 1942 r. 

do lipca 1944 r. w nakładzie do 6 tys. egzemplarzy. Redagowany był przez Józefa Mrozka, Michała Eklera, Michała 

Tetmajera i Stanisława Bartosika (A. Przygoński, Prasa konspiracyjna..., s. 37). 
282 M.J. Chodakiewicz, Zagrabiona pamięć. Wojna w Hiszpanii 1936–1939, Warszawa 1997, s. 72–73, 91–95. 
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zarówno „klasowych wrogów”, jak i biedną ludność wiejską, to jednak 

ostatecznym jego celem jest atak rewolucyjny na Państwo Polskie  

i przygotowanie terenu dla sowieckiej armii czerwonej. Nie od rzeczy będzie 

przypomnieć komunistyczną doktrynę wojenno-rewolucyjną w odniesieniu do 

„czerwonej gwardii” i „partyzantów” sformułowaną w cytowanych w p. 9 „Tezach  

i uchwałach VI Kongresu Kominternu przeciwko imperialistycznym wojnom”. 

Przytaczamy odpowiedni ustęp:  

 „W rozmaitych okresach (etapach) rewolucji uzbrojenie proletariatu 

przyjmuje rozmaite formy. Okresowi przed zagarnięciem władzy i pierwszemu 

okresowi po zagarnięciu władzy odpowiada milicja proletariacka, milicja 

pracujących i czerwona gwardia. Do tego też okresu należą oddziały czerwonych 

partyzantów. Czerwona armia jest formą wojskowej organizacji sowieckiej 

władzy!!!” (str. 71 § 50).  

 Odpowiednikiem „czerwonej gwardii” jest u nas obecnie „Gwardia 

Ludowa”, a odpowiednikiem „czerwonych partyzantów” są liczne oddziały 

partyzanckie na naszych ziemiach wschodnich i w tzw. Gen[eralnym] 

Gub[ernatorstwie]. Komunistyczna zaś doktryna wojenno-rewolucyjna, 

streszczona w Tezach, ustalona i opublikowana została w Moskwie już w sierpniu 

1928 r. Można więc stwierdzić, że Komintern działa planowo i konsekwentnie.  

Niezadowolenie mas istnieje u nas niewątpliwie i to w niezwykle wysokim 

stopniu, czyli istnieje również i drugi czynnik sprzyjający komunistycznej grupie  

rewolucyjnej. Wprawdzie to niezadowolenie nie zrodziło się z ucisku klasowego, 

ani z wrogości do Rządu Polskiego, a wyłącznie z uzasadnionej nienawiści  

do barbarzyńskiej okupacji niemieckiej, pławiącej się w zbrodni i znęcaniu się 

nad Narodem Polskim, to jednak fakt wrzenia mas ludowych jest faktem 

bezsprzecznym. Stan ten potrafili komuniści wykorzystać, dostosowując swoje 

hasła do aktualnych pragnień ludu: obalenia okupanta i wskrzeszenia 

Niepodległej Polski. Trudno dziś cyfrowo ocenić wojenno-rewolucyjne siły 

Kominternu i Rosji Sowieckiej na ziemiach Rzeczypospolitej. Stwierdzić należy, 

że one istnieją, że wzrastają i są stale zasilane z zewnątrz, że noszą charakter 

przede wszystkim sztabów i kadr organizacyjnych. Cała zaś propaganda, cała 

eksploatacja wrzenia mas ludowych ma na celu zdobycie mas ludu miejskiego  
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i wiejskiego dla działań rewolucyjnych gotowych już sztabów i kadr 

organizacyjnych.  

(Bardziej szczegółowe informacje o organizacji rewolucyjno-komunistycznej  

w Polsce podają wydawnictwa specjalne).  

[...] 

17. Polityczna platforma konsolidacji polskich sił 

 Mamy omówione w poprzednich punktach zasadnicze momenty toczącej 

się walki, jak: 1) charakterystykę tej walki, przeprowadzoną w gruntownej 

analizie rewolucji komunistycznej, 2) cele, taktykę i siły grupy rewolucyjno- 

-komunistycznej i 3) siły nasze – polskie.  

Przy ocenie naszych sił uderza: 1) ogromna przewaga liczebna nad siłami grupy 

rewolucyjno-komunistycznej, 2) brak jednolitego kierownictwa i jednolitego 

planu działania i 3) rozbicie organizacyjne naszego narodu.  

 To rozbicie narodu na szereg mało lub wcale ze sobą nie współdziałających 

organizacyj i na szarą masę w ogóle niezorganizowaną – jest naszą największą 

słabością.  

 Aby z tego stanu wyjść, trzeba doprowadzić wspólnymi siłami do 

konsolidacji energii narodowej, do porozumienia w walce z wrogiem. 

Porozumienie takie może być zrobione tylko na określonej platformie zgodnie 

uznanych zasad politycznych. Projekt takiej platformy podajemy w poniższych 

punktach:  

1) Polska ma dziś nie jednego, lecz dwóch śmiertelnych wrogów: Niemcy 

hitlerowskie i Rosję sowiecką,  

2) Wojna Niemiec z Rosją i stopniowe wyczerpywanie się obu tych totalnych 

kolosów jest faktem niezwykle korzystnym z punktu widzenia polskich interesów  

narodowo-państwowych,  

 3) Pomyślne warunki odbudowania Państwa Polskiego dać nam może tylko 

zupełne wyczerpanie się Rosji i klęska Niemiec, rozbitych przez Anglię i Stany 

Zjednoczone,  

 4) Polacy nie mogą w tej wojnie pomagać ani Niemcom, ani Rosji,  

 5) Rewolucja społeczna w Polsce, którą przygotowuje grupa rewolucyjno- 

-komunistyczna i Rosja Sowiecka, doprowadziłyby nieuniknienie do okupacji 
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Polski przez Rosję. Polacy nie mogą więc współdziałać z czynnikami rewolucji 

społecznej, przeciwnie – muszą do rewolucji nie dopuścić,  

 6) Po linii zaborczych dążeń Niemiec, Rosji i grupy rewolucyjno- 

-komunistycznej idzie podcinanie wśród Polaków wszelkich autorytetów. 

Musimy się więc tym dążeniom zaborców przeciwstawić i w między-

organizacyjnym porozumieniu ustalić na czas wojny zasadę niepodważania tych 

nielicznych autorytetów, jakie wśród siebie w rozmaitych organizacjach 

posiadamy,  

 7) Należy stanowczo zaprzestać bezsensownej, szkodliwej „walki o trumny”, 

jaka się toczy między zwolennikami Piłsudskiego i zwolennikami Dmowskiego. 

Energię polską należy skierować do pożyteczniejszych działań, a spór  

o przeszłość pozostawić historykom. Lojalne przyjęcie i stosowanie tych kilku 

przedstawionych zasad dałoby możność wytworzenia zdrowszej atmosfery 

politycznej i rozpoczęcia zgodnej współpracy w dziele obrony Ojczyzny m.in.  

i przed niebezpieczeństwem rewolucji.  

18. Co należy czynić?  

 Spróbujmy teraz naszkicować w ogólnych zarysach, co należy uczynić,  

aby siły rewolucji komunistycznej w Polsce zostały złamane i zniszczone. Czegóż 

nam potrzeba?  

 1. Potrzeba decyzji politycznej do zorganizowania i przeprowadzenia 

polskiej kontrofensywy. Decyzja taka powinna zapaść równolegle:  

 a) w przedstawicielstwie Rządu RP w Kraju,  

 b) w kierowniczych ośrodkach polskich organizacyj politycznych. Decyzja 

polityczna powinna być uzgodniona na podstawie podanej w rozdziale 17 

platformie politycznej: Decyzja ta musi dać jednolity punkt wyjścia i jednolity 

kierunek działania. Jako wyraz praktyczny powziętej decyzji politycznej 

wskazujemy trzy drogi, z których jedną należy niezwłocznie obrać, kierując się 

aktualnymi warunkami. Ocena, która z tych dróg jest obecnie możliwa  

i najbardziej wskazana, należy nie do autorów memoriału, lecz do czynników 

kierujących naszym życiem politycznym. Są to drogi następujące:  

 a) powołanie Komitetu Przeciwkomunistycznego, do którego delegowałyby 

przedstawicieli partie polityczne,  
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 b) powołanie Komitetu Obrony Rzeczypospolitej z przedstawicieli 

największych ugrupowań politycznych i innych organizacyj, przy czym akcja 

obronna przeciwko komunizmowi byłaby jedną z wielu prac tego Komitetu,  

 c) doprowadzenie do utworzenia koalicji najważniejszych polskich 

 stronnictw politycznych przy Przedstawicielstwie Rządu.  

 2. Potrzeba decyzji wojskowej do przeprowadzenia obronnej i zaczepnej 

akcji bojowej.  

Decyzja taka powinna zapaść równolegle:  

 a) w oficjalnej organizacji wojskowej (PZP)283,  

 b) w narodowej organizacji wojskowej (NSZ).  

Decyzja wojskowa i działania bojowe powinny być skoordynowane. 

Najszczęśliwszym rozwiązaniem trudności byłoby dojście do zupełnego 

porozumienia obu wymienionych wojskowych organizacyj.  

 3. Potrzeba przygotowania psychologicznego i materialnego całej 

warstwy przodującej w narodzie, tj. inteligencji, do decydującej propagandowej  

i zbrojnej rozgrywki z grupą sowiecko-komunistyczną w Polsce przez:  

 a) zapoznanie tej warstwy z istotą i zakresem niebezpieczeństwa 

komunistycznego,  

 b) wciągnięcie do akcji propagandowej przeciwkomunistycznej,  

 c) przygotowanie do akcji zbrojnej.  

 4. Potrzeba zorganizowania należytej propagandy. Wszystkie polskie 

ośrodki propagandowe, wydające biuletyny, pisma i broszury, powinny 

rozszerzyć wzgl[ędnie] wprowadzić dział przeciwkomunistyczny. Akcja 

propagandowa powinna:  

 a) być podjęta na całym wydawniczym froncie polskim,  

 b) obejmować: biuletyny (m.in. stałą walkę z radiostacją „Kościuszko”284), 

broszury (jako obszerne i zasadnicze omówienia zagadnień oraz materiał dla 

propagatorów), artykuły (jako doraźne chwytanie bieżących spraw), liczne ulotki  

                                                
283  Polski Związek Powstańczy – kryptonim ZWZ-AK. 
284  Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki nadawała z Saratowa, początkowo jako sekcja w redakcji ukraińskiej 

radiostacji im. Tarasa Szewczenki. Redakcją radiostacji im. Kościuszki kierował Wiktor Grosz (Izaak Medres). 
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(na doraźne tematy) oraz radiokomunikaty (potrzeba radiostacji będzie coraz 

większa w miarę dalszego rozwoju wypadków),  

 c) docierać do mas i iść szeroko w te masy, a w tym celu należy do akcji 

propagandowej powołać również organizacje społeczne,  

 d) wspomagać się nawzajem, tj. dzielić się materiałami, ułatwieniami  

w drukowaniu itp.  

 e) przeprowadzić podział opracowywania terenów, przy czym zasada 

celowości i skuteczności działania winna być główną podstawą tego podziału.  

 Uwaga: Załącznik podaje szczegółowy program akcji wydawniczo- 

-propagandowej; zał. nr 2285.  

 5. Potrzeba pełnej świadomości i uporczywości w działaniach 

wypływających z pkt-ów 1, 2, 3 i 4, że wszystkie te działania przede wszystkim 

zmierzają do pozyskania najszerszych mas ludu polskiego dla idei obrony Polski 

przed Rosją i Niemcami.  

19. Stosunek do niemieckiej propagandy antybolszewickiej  

 Niemiecka propaganda usiłuje w ostatnich czasach pozyskać część 

społeczeństwa polskiego do współdziałania w propagandzie antybolszewickiej 

(np. sprawa zbiorowych mogił pomordowanych naszych oficerów pod 

Smoleńskiem).  

 Propaganda bolszewicko-komunistyczna zaś usiłuje utrudnić naszą,  

polską propagandę antykomunistyczną krzykiem, że „kto występuje przeciwko 

ZSSR, PPR, i Gwardii Ludowej jest zdrajcą Polski, jest agentem hitlerowskim”. 

 Propaganda niemiecka służy Niemcom i stara się nas wyzyskać dla 

niemieckich celów. Propaganda bolszewicko-komunistyczna służy Rosji 

Sowieckiej  

                                                
285 Jej celem była próba stworzenia skutecznej przeciwwagi dla działań komunistów przez: „a) demaskowanie 

planów i metod działania komunizmu jako obcej agentury, b) krytyczne oświetlanie haseł komunistycznych  

i przeciwstawianie im pozytywnych polskich haseł, c) dawanie szybkich, zwięzłych, dobrze rozkolportowanych 

odpowiedzi na aktualnie wysuwane hasła komunistyczne” (AAN, AK, 203/VII-59, Memoriał w sprawie niebezpieczeństwa 

rewolucji komunistycznej w Polsce, IV 1943 r., k. 15; AAN, Społeczny Komitet Antykomunistyczny „Antyk”, 228/1–1, Plan akcji 

wydawniczo-propagandowej (akcja przeciwkomunistyczna), 2 IV 1943 r., k. 27). W planie zaznaczono, że realizacji powyższych 

celów powinny służyć informacje miesięczne dla kierowniczych ośrodków organizacyjnych, działalność publicystyczna 

prasy konspiracyjnej, wydawanie broszur oraz ulotek. Na ten ostatni środek postawiono szczególny nacisk: „Ulotki 

powinny być dobrze udokumentowane, atakować brutalnie pozycje komuny, a formą swoją i psychologicznym 

opracowaniem odpowiadać poziomowi szerokich mas ludu miejskiego i wiejskiego” (ibidem, k. 27). Przytoczono ponadto 

32 już przygotowane tematy oraz postulowane ulotki, które naznaczały kierunek akcji przeciw komunistom;  

K. Sacewicz, Współpracować..., s. 324–326. 
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i pragnie nas onieśmielić i otumanić, byśmy się stali bierni i łatwi  

do przeprowadzenia na nas operacji rewolucyjno-komunistycznej. Nie możemy 

się dać uwieść propagandzie niemieckiej, ale też i nie możemy się dać zastraszyć 

propagandzie bolszewicko-komunistycznej, która chciałaby nas zmusić  

do milczenia. Udział Polaków w wycieczkach niemieckich na mogiły 

pomordowanych przez bolszewików – należy ograniczyć do minimum.  

Za wszelką cenę należy nie dopuścić do pójścia ogółu społeczeństwa „pod rękę”  

z Niemcami nawet na odcinku propagandy antybolszewickiej. Nie znaczy  

to, abyśmy nie widzieli pewnego pożytku propagandowego, jaki może przynieść 

na odcinku przeciwkomunistycznym krzyk „szmatławców”, czytanych przez masy 

ludowe. Ale nie można dawać polskiego podpisu pod tę propagandę.  

 Polska propaganda przeciwkomunistyczna musi rozwijać się niezależnie, 

po linii którą szczegółowo przedstawiono w memoriale. Żadne propagandowe 

wysiłki niemieckie ani komunistyczne nie mogą nas odwieść od tego, co nam 

dyktuje interes Rzeczypospolitej i instynkt samoobrony Narodu Polskiego.  

20. Tylko czyn prowadzi do zwycięstwa  

 Odsłonięcie zaborczości sowieckiej w komunikacie TASS-a z dnia  

2 III 1943 r.286 i w deklaracji CK PPR z dnia 1 III 1943 r. rozwiązuje ręce 

czynnikom polskim wojskowym i politycznym w Kraju.  

 Dwa powyższe fakty polityczne przyczyniły się do dużego otrzeźwienia 

szerokich kół społeczeństwa polskiego, ulegających złudzeniu co do treści hasła  

„za naszą i waszą wolność”, przyswojonego i puszczonego w kurs przez 

propagandę sowiecką. Ofensywa sowiecko-komunistyczna rozwija się otwarcie 

na froncie całego życia polskiego.  

 Dziś jest jasne, że nie chodzi komunistom o nic innego, jak tylko o podbicie 

Polski metodą wojenną – rewolucyjną. Chodzi o naszą Niepodległość, chodzi  

o nasze życie lub śmierć.  

 W polityce idzie się albo na czele wypadków, albo w ich ogonie.  

                                                
286 3 marca 1943 r. TASS opublikowała odpowiedź Rady Komisarzy Ludowych ZSRR na notę rządu RP 

 z 25 lutego 1943 r., Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 7: Styczeń 1939 – grudzień 1943, 

Warszawa 1973, s. 394–395; Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939–1945, t. 2: 1943–1944, oprac.  

D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 903–904. 
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 W działaniach bojowych albo chwyta się inicjatywę we własne ręce, albo 

inicjatywę przejmuje przeciwnik, a wtedy jest się bitym. W sprawach walki  

z grupą sowiecko-komunistyczną w Polsce musimy przejąć inicjatywę w nasze 

dłonie.  

 Tylko czyn nas obroni, tylko czyn prowadzi do zwycięstwa.  

 Tego czynu oczekujemy od polskich politycznych i wojskowych ośrodków 

kierowniczych. Memoriał niniejszy składamy z całą ufnością, że głos nasz nie  

zostanie zlekceważony i że głośne wołanie w społeczeństwie o konsolidację sił  

politycznych w Polsce i o decyzję walki z wrogiem znajdzie pełne zrozumienie  

i zaspokojenie.  

 

W kwietniu 1943 roku                                                                                Podpisy:  

Przedstawiciele polskich stowarzyszeń z miast:  

Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna, Poznania  

 

Dokument 69 

KONTRWYWIAD AK O „AKCJI” NA POZNAŃSKIEJ 37287 

           (z archiwum AK) 

              Odpis z odpisu. 

V. Organizacyjne. 

Miasto 1/II a 18 B) 

 W związku z przechwyconym anonimem [w Warszawie] na Poznańskiej 37 

w czasie jego rozpracowywania napotkaliśmy na sprawę związaną w tym domu  

z mieszkaniem Nr. 20. W mieszkaniu tym został dokonany napad przez komunę  

na [Wacława] Kupeckiego, krypt. „Kruk”, który był kierownikiem komórki 

Del.[egatury] Rz.ądu] do rozpracowywania] komuny. W mieszkaniu tym było 

archiwum i kartoteka antykomunistyczna. Sprawę rozpracowywaną 

przekazujemy do wglądu jako klasyczny przykład akcji NKWD na terenie 

Warszawy.  

                                                
287 AAN, 509/91, k. 83–84 (maszynopis). Więcej dokumentów na ten temat: Tajne oblicze..., t 2, s. 223–241. O tej akcji 

patrz również: Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza... s. 378–380, opis akcji Janusz Marszalec, Zdobycie archiwum 

Delegatury Rządu przez AL i Gestapo, „Biuletyn IPN” nr 3-4 (62–63) marzec – kwiecień 2006. 
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 W początkach 43 r. „Kruk” nawiązał kontakt z D. Rz., dla której zrazu 

rozrabiał polecone sprawy. W połowie 43 r. przyszli do „Kruka” z „Miecza i Pługa”  

Aleksander Bohusz288 i Konstanty Piotrowski289 ze swymi ludźmi. W celu 

przeprowadzenia likwidacji przywódców „MiP” oraz prowadzenia dalszej 

współpracy. Przeprowadzono przy ich pomocy likwidacje Andrzeja 

Nieznanego290, dr. Zbyszka291 i innych292, przy których znaleziono cenne materiały 

świadczące o ich współpracy z niemcami, g-[esta]po, a nawet i innymi 

agenturami. Robotą tą zdobyli sobie zaufanie „Kruka”, oraz wszystkich innych,  

z którymi odtąd pracowali. W tym celu „Kruk” otrzymał z D. Rz. polecenie 

zmontowania komórki „K”293. 

 Do tego bardzo przydatni stali się wspomniani Aleksander] B[ohusz]  

i K[onstanty] Piotrowski], którzy mieli duże znajomości w „K”. „Kruk” posiadał 

również swych agentów w środku „K”. Współpracowali wszyscy bezpośrednio  

z Eugeniuszem294. W okolicy Bożego Narodzenia 43 r. „Kruk” stwierdził przy 

pomocy swych wtyków w „K” przeciekanie jego materiałów do „K”. Znane tam były 

nawet jego posunięcia. Konkretnym stwierdzeniem przeciekania meldunków 

„Kruka” była sprawa wyroku [na] „Czarnego”295, którego likwidacje tenże 

przeprowadzał. Na „Czarnego” wydano wyrok, lecz nie można było go wykonać, 

gdyż był uprzedzany na każdym adresie, zdobytym przez „Kruka”. Uchodził 

stamtąd wprost na dzień przed przybyciem likwidatorów. W przeddzień akcji 

przy Poznańskiej 37 zaproponowali „Krukowi” Bohusz i Piotrowski urządzenie 

Tłustego Czwartku, na który mieli przyjść najbliżsi współpracownicy. Projekt 

przyjęto, zrobiono nawet podział prowiantów między pracownikami. Tej nocy 

Al.[eksander] B.[ohusz] z 16 na 17. 11.[1944 r.] zanocował u „Kruka”. Rano 

                                                
288 Bogusław Hrynkiewicz „Boguś”, „Aleksander”, „Lux”; przed wojną działał w Komunistycznej Partii Polski (KPP)  

i Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), wielokrotnie z tego tytułu aresztowany; w 1940 r. 

zwerbowany w Białymstoku do współpracy z NKWD (kryptonim: „Inspektor z Białegostoku”), agent NKWD  

w kierownictwie organizacji Miecz i Pług, od jesieni 1943 r. agent Gestapo i równocześnie w wywiadzie PPR. Po wojnie 

aresztowany i skazany na 10 lat więzienia za samowolne nawiązanie współpracy z Gestapo. 
289 Imię i nazwisko prawdziwe. 
290 Anatol Słowikowski. 
291 Zbigniew Grad. 
292 Oprócz Słowikowskiego i Grada z kierownictwa Miecza i Pługa zlikwidowany został wówczas również Czesław  

Kłobut. Jego likwidacja była przeprowadzona prawdopodobnie w wyniku prywatnych porachunków z B. Hrynkiewiczem. 
293 Kryptonimem „K” oznaczano w podziemiu niepodległościowym organizacje komunistyczne. 
294 NN. 
295 Henryk Borucki, komendant główny Polskiej Armii Ludowej („gen. bryg. PAL”). 
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wcześnie wstał (jak nigdy) wziął ze sobą maszynę – portable (bez zgody 

właściciela) i wyszedł przed 6 min. 30 rano. 

 Akcja zaczęła się wkrótce po jego wyjściu. Otworzyła przez łańcuch drzwi 

służąca. Wówczas napastnicy siłą otworzyli drzwi, tak że łańcuch pękł. 

Przyjmowano wszystkich, którzy do mieszkania wchodzili, wiązano ręce i pod 

strażą trzymano w jednym pokoju. Zabierano do gabinetu na badania, gdzie  

w podłodze znaleziono skrytkę. Telefony załatwiano, zapraszając do przyjścia 

wszystkich, gdyż „Kruk” był, jako podawano chory. Przed godz. 19. 00 zabrano  

7-miu. (3 mężczyzn i 4 kobiety) w dwóch partiach pod bronią, wywieziono 

samochodem. Resztę osób zwolniono. Zabrano tylko te osoby, o których 

wiedziano, że współpracują z „Krukiem”, a nieznane z tej strony B.[ohuszowi]  

i P.[iotrowskiemu] zostały zwolnione. 

 Charakterystycznym jest również, że B. i P. mimo, że byli inicjatorami  

Tłustego Czwartku nie przybyli do mieszkania „Kruka” i nie dzwonili. W związku 

z powyższym rozpracowujemy B. i P. Aleksander Bohusz jest prawdopodobnie 

żydem, żona jego jest żydówką rosyjską i agentką NKWD. B. ma kuzynkę 

Sokolnicką, która również jest agentką NKWD, ale również utrzymuje ścisły 

kontakt. Bohusz został przyjęty do „MiP” jako nawrócony komunista. „Kruk” 

przyjął go z „MiP” nie sprawdzając już jego dawnych kontaktów. B.[ohusz] po 

[19]39 r. przeszedł kurs propagandy komunistycznej na ziemiach wschodnich296. 

Stamtąd przybył do Warszawy. Konstanty Piotrowski Podskarbińska 8 tel. 102477 

jest żydem z pochodzenia, przechodził również kurs prop. komun., utrzymywał 

stale kontakt z PPR. Wyżej wymienionych dalej rozpracowujemy. (Gr. III.)297. 

 

Dokument 70 

„ANTYK” O „AKCJI” NA POZNAŃSKIEJ 37298 

ECHA SPRAWY KRUKA. 

 Dnia 17. II. b.r. [1944 r.] w znanych z poprzednich raportów 

okolicznościach uprowadzony został z mieszkania swego przy ul. Poznańskiej 37 

                                                
296 Bogusław Hrynkiewicz w maju 1940 r.  został zwerbowany do współpracy z NKWD w Białymstoku. 
297 Skrót nierozszyfrowany. 
298 AAN, 228/8-1, k. 1 (maszynopis). 
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agent „Wiru Korony”299 Kupecki Wacław ps. „Kruk”. Los jego podzieliło 6 dalszych 

osób, spośród 13 osób przybyłych dnia tego w różnych godzinach do mieszkania 

„Kruka”. Dla całości obrazu przypomnieć należy, że akcję przeprowadziło  

5 uzbrojonych w pistolety cywilów mężczyzn, którzy wdarli się do mieszkania 

„Kruka” około godz. 7-mej rano, terroryzując i wiążąc przybywających w ciągu 

dnia interesantów, znajomych i domowników. Opuścili mieszkanie po godz. 

policyjnej, ok. godz. 19.30, zabierając z sobą w dwu partiach: 

 1/ „Kruka”, 2/ łącznika „Wiru Korony”, policjanta Aleksandra 

Księżopolskiego, 3/ nieznanego mężczyznę, z wyglądu robotnika, 4/ sekretarkę 

„Kruka” Zofię Lambrychtównę, 5/ łączniczkę „Czynu” Alę300, 6/ łączniczkę AR301, 

Zofię Nanowską, 7/ nieznaną młodą kobietę, rzekomo w/g zeznania krewnego 

„Kruka”, znajdującego się wśród zatrzymanych, łączniczkę „Miecza i Pługa”. 

Reszta zatrzymanych została obrabowana i pozostawiona w prowizorycznych 

więzieniach na miejscu. Napastnicy wykazali dużą znajomość warunków 

lokalnych. Rewizji w mieszkaniu nie przeprowadzali, zadowalając się 

opróżnieniem skrytki w podłodze gabinetu „Kruka”, w której wyłącznie 

przechowywał on wszystkie będące w jego posiadaniu dokumenty, jako to: 

zaczątek kartoteki komunistycznej, odpisy swych raportów z okresu pracy 

niepodległościowej itp. Spośród zatrzymanych przesłuchane były w gabinecie 

„Kruka” przez kierownika akcji jedynie osoby następnie uprowadzone. 

 Cała akcja, [nie] odbiegająca zupełnie przebiegiem od akcji niemieckich 

organów policyjnych, przeprowadzona została z dużą sprawnością przy 

położeniu przez jednego z jej uczestników, rekrutujących się nb. ze środowiska 

półinteligencji, krótkiego akcentu na jej charakter „podziemny”.  Do chwili 

obecnej nie wiadomo, co się stało z uprowadzonymi – nie dali znaku życia o sobie, 

jak również – mimo zarządzonych poszukiwań i obserwacji nie wykryto zwłok 

żadnego z porwanych. 

Podobnie, aczkolwiek prowadzone w dalszym ciągu śledztwo ustaliło już szereg 

pozytywnych momentów, m. in. lokale, gdzie bywają od czasu do czasu niektórzy 

                                                
299 Kryptonim jednego z oddziałów Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury Rządu. 
300 NN. 
301 Kryptonim Obszaru Warszawskiego AK. 
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z uczestników akcji – nie można dotąd z całą pewnością określić ośrodka 

dyspozycyjnego samej akcji i w tej dziedzinie obracamy się jeszcze w zakresie 

mniej lub więcej uprawdopodobnionych poszlakami hipotez. 

 Jest rzeczą zrozumiałą, że zniknięcie w tak niezwykłych okolicznościach  

7 osób, z których każda jest członkiem jakiejś większej rodziny, stało się 

wydarzeniem, którego echa rozeszły się szeroko nawet poza sfery Polski 

Podziemnej. Sprawa znana jest również Gestapo, na skutek zameldowania matki 

jednej z zaginionych.(...)302 

22. IV. [19]44 [r.] 

 

Dokument 71 

KONTRWYWIAD AK O AGENTURACH  

KOMUNY I NKWD W AK ORAZ DELEGATURZE RZĄDU303 

 I. Jest rzeczą powszechnie znaną w kołach zainteresowanych, że główne 

ośrodki dyspozycji oraz trzon organizacyjny zarówno 1 [AK] jak i 2 [Delegatury 

Rządu] są przez 3 [niemieckie władze bezpieczeństwa] w znacznym stopniu 

zdekonspirowane (...)304. 

 II. Drugim zagadnieniem, niemniej groźnym dla bezpieczeństwa 1 [AK] niż 

sprawa „wtyczek” niemieckich, jest kwestia wpływów 38 [komuny] oraz sieci 

szpiegowskiej 39 [NKWD], usiłującej przeniknąć do wszystkich komórek 

polskiego życia podziemnego.  

W dniu 28. 11. 44 r. generał „Rola”305, który ostatnio został mianowany przez  

Moskwę dowódcą wszystkich sił bojowych, wchodzących w skład armii ludowej  

na odprawie wydał rozkaz, ażeby do dnia 15. III. 44 r. wszystkie oddziały były 

całkowicie przygotowane do akcji bezpośredniej, gdyż „do tego czasu musi paść 

Witebsk oraz nastąpi zepchnięcie Niemców z linii Odessy na Besarabię – wtedy 

na Bałkanach wybuchnie powstanie, do którego przyłączy się i Polska”. 

                                                
302  Dalszy ciąg dokumentu, w którym analizowane są sprawy nie dotyczące wydarzeń na ul. Poznańskiej, 

opuszczono. 
303 AAN, 203/III-137, k. 30–32 (maszynopis). W powyższym raporcie wszelkie informacje, dotyczące nazwisk, 

pseudonimów, nazw organizacji itp. – zostały oznaczone kryptonimami liczbowymi. Ich spis zawiera załącznik (następna 

karta – 33). Dla ułatwienia, wszystkie dane, zawarte w załączniku, podane są w tekście w nawiasach kwadratowych [ ]. 
304 Pominięta została ta część raportu, która zawiera informacje o agenturach niemieckich władz bezpieczeństwa  

w AK i Delegaturze Rządu. 
305 Artur Łyżwiński vel Michał Żymierski, dowódca Armii Ludowej. 
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 Na zapytanie jednego z uczestników tej odprawy, jak należy postępować  

z 6 [NSZ] i 1 [AK], które będą dążyły do zlikwidowania powstania, oświadczył:  

„Wywiad nasz posiada bardzo dokładne informacje o najmniejszych nawet 

kierownikach i komendantach grup reakcyjnych i w razie usiłowania ze strony 

tych org. przeszkadzania w powstaniu, względnie niepodporządkowaniu się nam 

– wystrzelamy wszystkich”. W twierdzeniu tym jest niewątpliwie bardzo dużo 

przesady, jest jednak i wiele prawdy (jeśli chodzi o rozpoznanie polskich 

org.[anizacji] niepodległościowych, a w szczególności 1 [AK] i 2 [Delegatury]). 

Ogniskiem, w którym skupiają się główne nici wpływów politycznych pro-  

i parakomunistycznych w 1 [AK] jest – jak się zdaje – 7 [BiP]306. 

W szczególności poważną rolę grają tam: 

1) 40 [Wardejn-Zagórski]307, z-ca Szefa, żyd (z ojca żyda i matki Polki) b. starosta. 

Według niesprawdzonych informacji miał być przed wojną usunięty ze służby 

państwowej za nadużycia finansowe. Według wynurzeń pewnego wybitnego 

członka SKI308 – [w] PPR jest to „swój człowiek”. 

2) 41 [Wokulski vel Tomasz], (wymienia się nazwisko 42 [inż. Makowiecki]309  

z ojca żyda ożeniony z żydówką, bliskie kontakty z 38 [komuną]. Członek zarządu 

Stronnictwa [Demokratycznego], główny wydawca „Nowych Dróg”. W swoim 

czasie (lato [19]43) prasa narodowa podnosiła z oburzeniem fakt, że pismo  

to o wyraźnie komunizującym zabarwieniu, wydawane jest za pieniądze 

państwowe, o czym świadczył znak T. Z. W. W.310 Lat ponad 40, wysoki, brunet,  

por. rez. (Według niektórych informacji 40 i 41 to jedna osoba). 

3) Sekretarz 41 [Wokulskiego vel Tomasza], żyd 43 [Werschall albo Werszel], 

według źródeł 38 [komuny], również „swój człowiek”. 

4) Główna łączniczka 44 [Rozenówna], żydówka, używająca nazwiska 45 

[Mystkowska Jadwiga Hanna]. 

 Znamienne jest (o ile informacje moje są ścisłe), że w swoim czasie sprawa 

prokomunistycznych tendencji wyżej wymienionych osób była meldowana 

                                                
306 Biuro Informacji i Propagandy KG AK. 
307 Mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski „Gozdawa”, „Gromski” – zastępca szefa BiP, płk. Jana Rzepeckiego. 
308 Tak w oryginale – prawdopodobnie powinno być: SKA (Społeczny Komitet Antykomunistyczny). 
309 Mjr Jerzy Makowiecki „Malicki” – szef Wydziału Informacji BiP, prezes konspiracyjnego Stronnictwa 

Demokratycznego. 
310 Tak w oryginale – powinno być: TWZW ( Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze). 
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władzom wyższym, została jednak umorzona, mimo wyraźnych zupełnie poszlak, 

wskazujących na bliskie kontakty tych osób z 38 [komuną]. O dużych 

możliwościach 38 [komuny] w komórce wydawniczej 1 [AK] świadczy fakt,  

że 38 [komuna] rozporządza znacznymi ilościami B[iuletynu] I[nformacyjnego]. 

Pismo to kolportowane jest w wielu wypadkach masowo przez 38 [komunę] dla 

zmylenia opinii i wywołania przekonania, że ma się do czynienia z jedną z org. 

wchodzących w skład 1 [AK]. Przykład – okręg podlaski. 

 Silne wpływy w 7 [BiP] posiada osławiona 56 [Krahelska Halina]. Według 

prywatnych informacji jest ona przyjaciółką żony szefa 7 [BiP] – 57  

[płk. Rzepeckiego], tą drogą uzyskuje zarówno informacje, jak i możność 

penetracji w stosunki wewnętrzne 7 [BiP]. Według uporczywie powtarzających 

się pogłosek w tzw. 48 [Komitecie Politycznym ZWZ], silnie zakonspirowanym 

zasiada m.in. 49 [prof. Marceli Handelsman] – żyd, mason, organizator i spirytus 

movens komunist.[ycznego] 50 [Komitetu Inicjatywy Narodowej]. 49 [prof. 

Marceli Handelsman] współpracuje ściśle z 51 [prof. Stanisław Arnold, premier 

Rządu Ludowego Republiki Polskiej] z którym jest zresztą spowinowacony 

(kuzynka 49 [prof. Marcelego Handelsmana] z domu 52 [Altberg] jest żoną  

51 [prof. Stanisława Arnolda]). Jakieś wybitne stanowisko w 1 [AK] zajmuje 

podobno kuzyn 49-ego [prof. Marcelego Handelsmana] 53 [prof. Uniwersytetu 

Warszawskiego Kuratowski (Kuratow) Kazimierz], rosyjski żyd, mający fatalną 

opinię w kołach profesorskich (polskich). 

 Z kół tzw. administracji cywilnej 1 [AK] uzyskano prywatne informacje,  

że dużą rolę gra tam znany finansista żydowski 54 [Landau]311. Przed wojną 54 

[Landau] utrzymywał bliskie stosunki z 49 [prof. Marcelim Handelsmanem]. 

 Należy zwrócić uwagę, że jeśli nawet 49 [prof. Marceli Handelsman] nie 

piastuje oficjalnie żadnego stanowiska w 1 [AK], to w każdym razie posiada on  

w tym środowisku bardzo liczne i wpływowe koneksje, które niewątpliwie 

wykorzystuje dla infiltracji wpływów 38 [komuny]. Adwokat warszawski  

58 [Gustaw Radziejewski] (żyd) znany był już przed wojną jako ideowy komunista. 

W związku ze swym pochodzeniem zmienił w czasie wojny nazwisko na  

59 [Gustaw Piotr Zawadzki] i pod tym nazwiskiem zamieszkiwał w domu  
                                                
311 Ludwik Landau, współpracownik BiP. 
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60 [Czerwonego Krzyża 21/23] do kwietnia 43 r. Od tej chwili ślad jego ginie.  

Od osób pracujących w 1 [AK], słyszałem, że 58 [Gustaw Radziejewski] zajmował 

tam jakieś poważne stanowisko. 

 Jedną z ciekawszych afer 38 [komuny] na terenie 1 [AK], jest sprawa  

tzw. 61 [,,kpt. Kolski”] (zidentyfikowany przez nas jako 62 [kpt. Hernik  

z Rembertowa]). Osobnik ten był w swoim czasie, o ile mi wiadomo, kmdtem 

jednego z obwodów (powiatów) 1 [AK] w rejonie Błonie, Sochaczew, Skierniewice 

(zdaje się, że tego ostatniego), rozwijając jednocześnie ożywioną działalność na 

rzecz 38 [komuny]. Był on specjalistą od hurtowego skupu broni, którą dostarczał 

m.in. bandom słynnego „Kuby”312 grasującym wówczas w tym rejonie. Werbował 

też do tych band ludzi, co zostało przez nas z pewnością stwierdzone. 

 Po wielkiej „pacyfikacji” terenu, przeprowadzonej w początku b. r. przez  

3 [niemieckie władze bezpieczeństwa], 61 [„kpt. Rolski”] zniknął na pewien czas  

z terenu, obecnie jednak grasuje tam znowu, Jest znamienne że skutki 

przeprowadzonej przez 3 [niemieckie władze bezpieczeństwa] obławy dotknęły 

głównie 1 [AK]. Większość aresztowanych komunistów została po pewnym czasie 

zwolniona. Jest dla mnie zagadką dlaczego nie zostały dotychczas wszczęte 

odpowiednie kroki w stosunku do 61 [„kpt. Rolskiego”], mimo, że jako 

K.[omunista] (o czym 36 [Oddział II AK] wie z całą pewnością) a b.[yły] of.[icer]  

1 [AK] – jest wyjątkowo niebezpieczny. 

Równie zagadkowo przedstawia się historia zlikwidowania przez 36 [Oddział II 

AK] 9-ciu agentów 4 [Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury], pracujących  

w 38 [komunie] w charakterze konfidentów. Szczegóły tej sprawy przedstawić 

może p. 63 [„Neuman”]313 z 4 [Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury]. Jaskrawym 

przykładem działalności agentów 38 [komuny] w 2 [Delegaturze Rządu] jest 

wpadka dużego archiwum referatu 38 [komuny] w 4 [Wydziale Bezpieczeństwa 

Delegatury], która miała miejsce w lutym 44 r. przy ul. 64 [Poznańskiej]. Jasne 

jest, że wsypa ta nie była spowodowana przez obserwację ani też przez przypadek, 

lecz została celowo przeprowadzona przez 38 [komunę]. 

                                                
312 Stanisław Gać, Tajne oblicze..., t. 1, s. 183. 
313 Jan Zborowski, zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury Rządu na Kraj. 
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 Powyższe przykłady, nie wyczerpujące zresztą całości posiadanego 

materiału, wskazują wyraźnie na istotne i poważne niebezpieczeństwo, grożące 

polskiej pracy niepodległościowej ze strony obydwu jej wrogów. 

 Wydaje się, że niebezpieczeństwo ze strony 38 [komuny] jest groźniejsze  

i to z dwóch powodów: 

 1) infiltracja agentów 38 [komuny] ma charakter nie tylko szpiegowski,  

ale i polityczny grozi zatem jednocześnie likwidacją fizyczną aparatu 

org.[anizacyjnego] rękami 3 [niemieckich władz bezpieczeństwa] oraz rozkładem 

wewnętrznym, 

 2) przenikanie do org. polskich jest dla 38 [komuny] o wiele łatwiejsze,  

zaczęło się wcześniej, prowadzone jest o wiele umiejętniej z obliczeniem na 

pracę głęboką, długofalową (ewentualna likwidacja dopiero w przeddzień walki 

jawnej, a może dopiero po wkroczeniu Czerwonej Armii). 

 Praca sieci [agentury niemieckiej], aczkolwiek w wielu wypadkach bardzo 

skuteczna i dla nas niebezpieczna, pozbawiona jest jednak w zasadzie charakteru 

dywersji politycznej, ogranicza się raczej do zadań wywiadowczo-policyjnych, 

nadto zaś nie rozporządza ludźmi, pracującymi ideowo, jest zatem mniej groźna. 

Wnioski – Usunięcie macek npla z naszych szeregów jest zadaniem trudnym,  

ale bezwzględnie koniecznym. W wykonaniu tego zadania zastosować należy  

metody chirurgiczne. Czułostkowość i chwiejność w przeprowadzeniu akcji 

oczyszczającej spowodować mogą w wyniku zmarnowanie tego olbrzymiego 

wysiłku społeczeństwa, jaki został włożony w organizację wojska i władz 

cywilnych.  

Marzec 1944 r. 
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Dokument 72 

RAPORT MJR. LEONARDA ZUB-ZDANOWICZA „ZĘBA”314 

NARODOWE SIŁY ZBROJNE 

Okręg III315 

5 kwietnia 1944 r.  

                 PAN DOWÓDCA 

             NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 

 Raport w sprawie akcji w m. p. pod Borowem 

 Na rozkaz Pana Szefa Sztabu przedstawiam raport w sprawie akcji pod 

Borowem w sierpniu 1943 r.316  W czerwcu [19]43 roku objąłem funkcję Szefa 

Akcji Specjalnej w Okręgu III NSZ. Otrzymałem wytyczne działalności, 

____________317 dołączyłem do jed[y]nego wówczas w terenie oddziału NSZ  

(t.zw. oddziału leśnego) liczącego 30-paru ludzi318. Do oddziału dołączyłem 

dopiero w dniu 24 lipca bowiem w między czasie trwała niemiecka akcja 

zmierzająca do spacyfikowania terenów lubelskiego wobec szalejącego tam 

bandytyzmu. Bandytyzm ten zagrażał przeważnie ludności polskiej. ____________ 

[Bandy?] składały się Polaków przedwojennych i wojennych bandytów 

rabujących na własny rachunek oraz b. żołnierzy sowieckich, którzy z niewoli 

przechodzili do służby w wojsku niemieckim a następnie uciekali z bronią w ręku 

do lasu i trudnili się napadaniem przeważnie na ludność polską. Jednym  

z głównych zadań Akcji Specjalnej w ramach NSZ było zwalczanie tego 

bandytyzmu i ochrona ludności polskiej i w tym celu jako pierwsze z organizacji 

wojskowych Narodowe Siły Zbrojne zaczęły tworzyć oddziałki leśne akcji 

specjalnej już na jesieni 1942 r. W parę tygodni po moim przybyciu do oddziału  

i likwidacji pojedynczych szpiegów niemieckich w terenie zostałem 

zaalarmowany, że obok w lesie stoi grupa bandycka. Wiadomo mi było, że nie 

                                                
314 Jest to (w maszynopisie) odpis meldunku mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza „Zęba”, sporządzony przez UB dla 

potrzeb śledztwa w sprawach m.in. Kazimierza Poray-Wybranowskiego i Ryszarda Ławruszczuka; oryginał meldunku 

(sporządzonego najprawdopodobniej w rękopisie) nie został dotychczas odnaleziony. Cyt. za: Tajne oblicze... t. 3, s. 243–246. 

Odpisujący rozkaz dokonał zaznaczonych skrótów (wstawiając ciągłe linie), nie mogąc zapewne odczytać niektórych 

wyrazów. 
315 Lublin. 
316 Powyższy raport mjr „Ząb” napisał po zawarciu umowy scaleniowej NSZ z AK (7 marca 1944 r.), na żądanie 

dowódcy AK, gen. T. Komorowskiego „Bora”. 
317 Tak w odpisie dokumentu. Wszystkie opuszczenia zaznaczone są linią ciągłą. 
318 Był to oddział por./kpt. Henryka Figuro-Podhorskiego „Stępa”.  
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może to być wojsko polskie ani NSZ bowiem mój oddział był jedynym na tym 

terenie, ani ZWZ, który dopiero zaczął organizować oddziałki leśne w lasach 

zwierzynieckich, a więc nie w powiecie kraśnickim. O godz. 9-tej rano wysłałem  

w przypuszczalny rejon zakwaterowania grupy bandyckiej Szefa bezpieczeństwa 

mojego oddziału Zagłobę319, który przed wstąpienie[m] do oddziału pełnił funkcję 

szefa egzekutywy Powiatu Kraśnik, a więc znał doskonale miejscowe stosunki. 

Wraz z kpr. Morusem320 z oddziału [udali się] z zadaniem rozpoznania m.p. grupy 

bandyckiej, jej ubezpieczenia (liczebności i sił _________ w miarę możliwości).  

Do godziny 11-tej Zagłoba nie powrócił. Wówczas zaalarmowałem oddział  

i dwoma drużynami pomaszerowałem w przypuszczalnym kierunku gdzie 

kwaterowała grupa bandycka. Po przemaszerowaniu około 2 km: dostrzegłem 

stojącego na drodze leśnej wartownika grupy bandyckiej, obok którego stało jego 

4-ch kolegów nie będących jak się okazało na służbie. 

 Podszedłem do nich. Za mną posuwała się w __________ [tyralierze?] drużyna 

ogniomistrza Lamparta321, która miała rozkaz zaatakowania obozu grupy 

bandyckiej od strony duchty leśnej. Druga drużyna ppor. Kreta322 miała  

za zadanie rozwinięcie się prostopadle do pierwszej drużyny. Rozbroiłem 

wartownika i jego kolegów i wszedłem w rejon obozu; jednocześnie rozwinęły się 

obie drużyny, wszedłem do namiotu herszta bandy każąc zebranym tam kilku 

ludziom podnieść ręce do góry – jednocześnie obie moje drużyny wszedłszy  

w rejon obozu podały ten sam rozkaz reszcie bandy grożąc użyciem broni.  

Do obezwładnienia herszta i jego najbliższych współpracowników pomogli mi 

znajdujący się w namiocie moi ludzie wysłani poprzednio na wywiad tj. Zagłoba  

i Morus, którzy poprzednio zostali zatrzymani przez wartownika bandy  

i doprowadzeni do jej herszta. Po opanowaniu obozu wezwałem przebywającego 

czasowo w moim oddziale ppor. Cichego323, oficera organizacyjnego powiatu 

Kraśnik i poleciłem mu aby wraz z Zagłobą jako znający dokładnie miejscowe 

stosunki przesłuchali wszystkich bandytów i po stwierdzeniu ich winy 

                                                
319 Por. Ryszard Ławruszczuk.  
320 Kpr. Józef Maciąg. 
321 Chor. Jan Wódz. 
322 Kazimierz Poray-Wybranowski. 
323 Por. Wacław Piotrowski. 
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rozstrzelali ich za pomocą sekcji egzekucyjnej. Jak się okazało z przesłuchania 

herszta bandy był [to] przedwojenny bandyta ze wsi Łysków [Łysaków] 

nazwiskiem Skrzypek. Poza tym pamiętam jeszcze nazwiska przedwojennych 

bandytów którzy byli najbliższymi współpracownikami herszta bandy. Byli to 

Orlikowski324 i __________ byli bandyci, t. zw. wojenni, tzn. trudniący się rabunkiem  

i innych korzyści. Z całości bandy liczącej 30 ludzi kazałem rozstrzelać 29, 

jednego Rosjanina i jednego Polaka ułaskawiłem ze względu na wiek; jeden 

bandyta uciekł. Dowodem jak pożyteczna była akcja świadczą liczne 

podziękowania ludności wiejskiej okolicznej __________ [za uwolnienie?] jej od 

silnej bandy. Sekcja egzekucyjna wykonała wyroki przez rozstrzelanie:  

na bandzie zdobyłem _______ rkm., około _______, dużo zrabowanych uprzednio 

przez bandę przedmiotów z odzieży ludności. Mniej więcej w połowie 

przeprowadzania dochodzenia i egzekucji przybył Komendant rejonowy NSZ pan 

Kania325, który również rozpoznał wśród podsądnych znanych dawniej i obecnie 

w okolicy bandytów. 

Szef A[kcji] S[pecjalnej] Okręgu III 

/–/ Ząb – mjr326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
324 NN. 
325 Kpr. Jan Kamiński, komendant Rejonu NSZ. 
326 Mjr cc Leonard Zub-Zdanowicz. 
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Dokument 73 

BANDYCKA DZIAŁALNOŚĆ  ODDZIAŁÓW AL.  

ZAKAZ AKCJI ODWETOWYCH ZE STRONY AK327 

 

NARODOWE SIŁY ZBROJNE              M.p., dnia 31 maja 1944 r. 

KOMENDA GŁÓWNA 

 Komendant Okręgu III płk ...328 złożył mi ustnie następujący meldunek: 

 „W końcu marca, czy też w początkach kwietnia mały oddziałek ...329  

za zamordowanie rodziny ...330 (matka, żona, dziecko) za wiedzą Komendy Okręgu 

III napadł na szefa Egzekutywy towarzysza Błyskawicę331 (PPR). Oprócz 

towarzysza Błyskawicy udział w morderstwie brał jeszcze jeden członek PPR – 

obaj należeli do tzw. grupy Alego332. Powyższe wydarzenia miały miejsce  

na terenie powiatu 4333. 

 W połowie kwietnia br. dwa małe oddziały ...334 (razem około 50 ludzi)  

w rejonie Mariampola  [Marynopola] (...)335 natknęły się na oddział PPR, który 

przywitał je ogniem. Wywiązała się zażarta walka, w wyniku której zginęło  

11 żołnierzy ...336 oraz około 60 bolszewików. Oddziały nasze opanowały plac boju. 

W powiecie Puławskim w początkach maja br. oddział ...337 ...338 został napadnięty 

przez oddział PPR kaprala Cienia339. Bliższe szczegóły przedstawiają się 

następująco: Między ...340 i kpr. Cieniem doszło do spotkania. Kpr. Cień zastrzelił 

podstępnie podczas rozmowy ...341. W wynikłej stąd walce zginęło 18–20 ludzi  

z ...342. Zastępca Szefa ...343 zarządził akcję odwetową, wzywając ...344 (Dowódca 

                                                
327 Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia (oprac. Leszek Żebrowski) t. 3, s. 48–49. 
328 „Bogucki” (Zygmunt Broniewski). W powyższym dokumencie wszystkie dane personalne i organizacyjne zostały 

zaszyfrowane. 
329 NSZ. 
330 „Cichego” (kpt. Wacław Piotrowski). 
331 Feliks Kozyra (AL). 
332 Aleksander Szymański (AL). 
333 Puławy. 
334 NSZ (oddziały kpt. Wacława Piotrowskiego „Cichego” i ppor. Leona Cybulskiego „Znicza”). 
335 Puławski. 
336 NSZ. 
337 AK. 
338 „Moczara”, „Krycha” (por. Mieczysław Zieliński). 
339 Bolesław Kaźmirak vel Kowalski – po wojnie oficer aparatu bezpieczeństwa publicznego. W latach 1951–1954  

więziony za wymordowanie jednej z żydowskich grup AL. Płk „l” WP. 
340 Por. „Moczarem”. 
341 Por. „Moczara”. 
342 AK. 
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Oddziałów Leśnych ...345) w celu zlikwidowania oddziałów Cienia. ...346 wraz  

ze swoim oddziałem stawił się na umówione miejsce (przebywając marsz 40 km), 

gdzie zastał oficerów ...347 popijających ze starszyzną PPR. Wręczono mu kartę 

następującej treści: 

„...348 

Dowództwo (...)349 

Zabraniam wszelkiej akcji w stosunku do oddziałów PPR nawet w stosunku do 

oddziałów Cienia350.  

/–/ Wir351„ 

            p.o. KOMENDANT GŁÓWNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
343 Brak danych do rozszyfrowania tego fragmentu (prawdopodobnie chodzi o szefa sztabu Okręgu Lublin AK). 
344 Mjr. „Zęba” (Leonarda Zub-Zdanowicza, szefa Okręgowego Kierownictwa Akcji Specjalnej – OKAS) NSZ Okręgu 

Lublin. 
345 NSZ. 
346 Mjr „Ząb”. 
347 AK. 
348 AK. 
349 NSZ. 
350 Po „wyzwoleniu” Bolesław Kaźmirak vel Kowalski „Cień” kontynuował swój proceder, ale już szatach legalizmu, 

jako oficer ludowego WP. Mógł swobodnie pacyfikować znany sobie teren, przeprowadzać likwidacje i dokonywać rabunków. 

Oto jeden z AK-owskich meldunków (z listopada 1944 r.) na ten temat: Wrócił on obecnie z ekspedycji karnej specjalnej  

z pow. hrubieszowskiego, która polegała na spenetrowaniu terenu i oczyszczeniu go z elementów AK. W trakcie 

trzydniowej ekspedycji zabito na miejscu 6 żołnierzy AK. Poza tym splądrowano szereg wiosek i zrabowano b. dużą ilość 

futer, ubrań, butów, zegarków, obrączek itp. a wszystko pod pretekstem, że rzeczy te są własnością niemiecką. Warto 

zwrócić uwagę, że Niemców tam od kilku miesięcy już nie było, wycofując się, zabierali wszystko, co popadnie, nie tylko 

„swoją własność”. AAN, Prokuratura Generalna 4/608 k. 26 (jest to odpis meldunku AK, znalezionego podczas rewizji). 
351 Ppłk Franciszek Żak, szef sztabu Okręgu Lublin AK; aresztowany w marcu 1945 r. przez NKWD, zwolniony we wrześniu 1945 r. 
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Dokument 74 

AKCJA POD RZĄBCEM – FRAGMENT KRONIKI 204 PUŁKU PIECHOTY NSZ352 

5. 09.[1944 r.] W miejscu postoju Lasocin, przed naszym przyjściem grupa 

„Łokietka”353 aresztowała 2-ch żołnierzy z Oddziału II. Z naszej strony 

aresztowano 3-ch członków PPR, także z oddziału „Łokietka”. Po przesłuchaniu 

dowódca wydał rozkaz likwidacji bandy „Łokietka”. 

 Akcja: likwidacja bandy „Łokietka”. 

 Dowódca: – ppłk „Bohun”354 

 Godz. rozpoczęcia akcji: 9-ta 

 Godz. zakończenia akcji: 13-ta 

 Po zajęciu stanowisk przez ckm i tyralierę strzelców kompanie 1,2,4  

i kompania 6 204. pp przeprowadziły obławę, w wyniku której złapano tylko 

czujkę nieprzyjaciela. 

 Zdobyto: 2 ppsz, 1 pm, 2 kb, 1 pistolet 9 mm 

 Straty własne: 2-ch aresztowanych (uciekli) 

 Straty nieprzyjaciela: 1 zabity, 3 przeszło do NSZ. 

6. 09. [...]355 

7. 09. Do Lasocina dotarliśmy o godz. 8-ej. W czasie marszu długie postoje,  

w czasie których Oddział II poszukiwał możliwych punktów przedarcia się przez 

linie niemieckie. Wrócili dwaj z Oddziału II aresztowani przez „Łokietka”.  

W czasie naszej obławy lewe skrzydło znalazło się w pewnym momencie o 150 m 

od czujek oddziału „Łokietka”. Nasi wywiadowcy wykorzystując panikę  

w oddziale, zdołali uciec. „Łokietek” dołączył do silnego oddziału desantowego 

bolszewików356. O godz. 18-tej wymarsz – ta sama trasa przez Skałkę-Gruszczyn- 

-Ostrów do miejsca postoju Rząbiec. W czasie marszu, drużyna łączności zdobyła 

5 km kabla telefonicznego. 

                                                
352 [„Kronika 204 Pułku Piechoty NSZ im. Ziemi Kieleckiej”] [w:] „Zeszyty Historyczne” nr 2–3, Warszawa, styczeń- 

-czerwiec 1991, s. 41 (dalej cyt. jako: Kronika...). 
353 Tadeusz Maj. W ramach AL odpowiedzialny za mordy na ukrywających się Żydach na Kielecczyźnie. Po wojnie 

m.in. oficer polityczny KBW, następnie prokurator okręgowy w Łodzi. W 1951 r. uwięziony pod zarzutem antysemickich 

zbrodni, w 1954 r. został skazany na 8 lat więzienia. W 1958 r. sprawa została umorzona, a Maj został m.in. attaché 

handlowym PRL w Atenach. Płk rez. „l” WP. 
354 Ppłk Antoni Szacki „Bohun Dąbrowski”, dowódca Brygady Świętokrzyskiej NSZ. 
355 Ten fragment Kroniki tu opuszczono, dotyczy bowiem rozmów dowództwa BŚ z dowództwem Dywizji AK  

(Kronika..., s. 41). 
356 Chodzi o NKGB-owski oddział kpt. Iwana Karawajewa „Iwana Iwanowicza”. 
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8. 09. Do miejsca postoju Rząbiec dotarliśmy o godz. 4-tej. Od ludności 

dowiedzieliśmy się, że przed nami przechodziły dość liczne oddziały 

[komunistyczne]. 

 Akcja: Rząbiec – likwidacja bandy „Białego”357 

 O godz. 5-tej po przybyciu do miejsca postoju Rząbiec, 1 kompania  

z 202. pp wysłała patrol w kierunku gajówki, odległej o 2 km od naszego miejsca 

postoju. Oddział II doniósł, że w gajówce stacjonuje grupa bolszewików. Patrol 

nasz w sile 1 plus 9 (3 rkm, 3 aut., 6 kb) został wpuszczony w zasadzkę  

i rozbrojony przez silną grupę bolszewicką desantową i PPR358. Wykorzystując 

chwilę zamieszania, patrol zdołał wysłać gońca z meldunkiem o swoim położeniu. 

Natychmiast po otrzymaniu meldunku 1 kompania, a za nią 202. pp, ruszyli  

z odsieczą. Bolszewicy z miejsca chcieli rozstrzelać cały patrol, [ale] po 

zorientowaniu [się] przez PPR-owców, wzięto wszystkich na przesłuchania.  

W czasie przesłuchań wpadła 1 kompania w sam środek obozu nieprzyjaciela, 

reszta 202. pp, otoczyła nieprzyjaciela od południowego-zachodu. Zaalarmowany 

204. pp zajął pozycję na południowym-wschodzie, wschodzie i północnym-

wschodzie od obozu. Manewr 1 kompanii zupełnie zaskoczył nieprzyjaciela, który 

nie mógł wykorzystać swego położenia obronnego (rowy strzeleckie). Zabrani  

z patrolu szybko rozbroili zaskoczonych bolszewików, wprowadzając swym 

ogniem ze środka jeszcze większe zamieszanie. Po zdobyciu rowów strzeleckich, 

sytuacja została opanowana. Trzecia kompania z 204. pp nie zdążyła zamknąć 

przejścia od północy, co umożliwiło ucieczkę pewnej grupie około  

30 bolszewików wraz z dowódcą „Iwanem”359 i dowódcą PPR „Białym” (uciekający 

zabrali 1 ckm, 1 działko ppanc. 18 mm, kilka rkm i automaty). Między nimi było 

około 10 rannych. Akcja została zakończona około godz. 12-tej. 

 Straty własne: 1 zabity [NN], 1 ciężko ranny360 

 Straty nieprzyjaciela: 34 zabitych, około 30 rannych, 67 jeńców 

bolszewickich, 40 jeńców Polaków. 

                                                
357 Tadeusz Grochal (w dokumentach AK i „Antyku” jego grupa GL-AL jest charakteryzowana jako „banda”. AAN, 

203/XII-17, k. 15 i AAN, 228/14-2, k. 133). 
358 Był to patrol NSZ dowodzony przez ppor. Franciszka Bajcera „Sanowskiego”. 
359 Kpt. NKWD Iwan Karawajew „Iwan Iwanowicz”. 
360 Był to strz. „Orzeł” [NN] z 1 kompanii. 
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 Około godz. 20-tej tuż przed wymarszem, wybuchł bunt, który  

z bezwzględnością ugaszono. Straty własne w czasie tłumienia buntu: 2-ch ciężko 

rannych (zmarli)361, 3 ciężko rannych362. Straty nieprzyjaciela: 67 zabitych. Grupę 

40 jeńców Polaków zwolniono, część na własne żądanie dołączyła do nas. 

Zdobycz materiałowa: 1 ckm, 5 rkm, około 30 autom., 1 granatnik, 100 kb,  

10 pistoletów, 50 granatów, 8000 szt. amunicji, 200 sztuk amunicji ppanc. kal.  

18 mm, 20 kg materiałów wybuchowych. [...]363 

10.09. Pogrzeby 2-ch ciężko rannych, zmarłych w m. Rząbiec i Radków. Grupa 

„Garbatego”364 zamordowała kilku żołnierzy z AK, których pogrzeb odbył się 

razem z pogrzebem naszych poległych. Postępowanie PPR-owców wobec 

żołnierzy AK jest wrogie, na co mamy liczne dowody zdobyte na bandzie „Białego” 

i bolszewika „Iwana Iwanowicza”. 

 

Dokument 75 

AKCJA POD RZĄBCEM – FRAGMENT KRONIKI 202 PUŁKU PIECHOTY NSZ365 

[...] 

 8 wrzesień [1944] – Rząbiec. 

 Przemarsz wykonaliśmy sprawnie, także na kwatery przyszliśmy dosyć 

wcześnie. Zaraz po pobudce – koło godz. dziesiątej – dowiadujemy się,  

że pościgówka żywnościowa z pierwszej kompanii 202 pp., w sile dziesięciu ludzi 

została złapana przez komunistów w sąsiednim lesie. Zaalarmowany pułk staje 

na nogi i niezwłocznie idzie z odsieczą. Wchodzimy do lasu w szykach 

rozwiniętych. Od prawego – zachodniego skrzydła kompanie: piąta, pierwsza, 

druga, czwarta i na lewym skrzydle szósta. Między kompanią drugą a czwartą 

znajduje się ppłk Bohun366 i mjr Jaxa367, kierując całą akcją. Pierwsza kompania 

spotyka komunistów i z miejsca otwiera huraganowy ogień. Walka rozszerza się 

na całą długość dosyć szerokiego frontu. Już w pierwszych minutach biegnie 

                                                
361 Byli to kpr. Kazimierz Świątkowski „Bokser” (z Warszawy) i strz. Józef Gaj „Rogacz” (ur. 23 października 1923 r.  

w Połańcu, przed wstąpieniem do partyzantki mieszkał w Dwikozach). 
362 Ranni zostali: ppor. Jan Wódz „Lampart”, st. strz. pchr. „Gryf” [NN] i kpr. „Adamski” [NN]. 
363 Opuszczono fragment Kroniki, który nie dotyczy sprawy Rząbca. Kronika..., s. 41. 
364 Stanisław Olczyk. 
365 Kronika 202 pp Ziemi Sandomierskiej, k. 14–17 (maszynopis; kserokopia w zbiorach autora). 
366 Ppłk Antoni Szacki, dowódca Brygady Świętokrzyskiej. 
367 Mjr Władysław Marcinkowski, dowódca 202 pp i zastępca dowódcy BŚ. 
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meldunek, że por. Bopp368 jest ranny. Na szczęście okazuje się jednak, że tylko 

dostał pociskiem w kieszeń, gdzie miał naboje. Kula natrafiwszy na opór, 

ześlizgnęła się po spodniach nie raniąc nigdzie ciała. Ze strony komunistów 

spotykamy się z silnym oporem i poważnym ogniem. Dopiero po kilkunastu 

minutach – nie wytrzymując furii naszych żołnierzy – tu i tam słychać 

nawoływania przeciwnika poddającego się do niewoli. W języku rosyjskim proszą 

aby [do] [n]ich nie strzelać, bo „my też Polaki!”. W pewnej chwili pada rozkaz:  

– Przerwij ogień! – podawany szybko po linii. Komuniści proponują pertraktacje. 

Jest to dla nas moment bardzo korzystny, gdyż oddział komunistyczny jest 

wyjątkowo silny i grozi nam bardzo poważne niebezpieczeństwo.  

 Dowiadujemy się od wziętych jeńców, że za przeciwnika mamy oddział  

sowiecki dowodzony przez spadochroniarza Iwana Iwanowicza369 i dużą grupę 

PPR dowodzoną przez Tadka Białego370. Korzystając z przerwy w walce, ściągamy 

z Rząbca jeden batalion z 204 pp. dla wzmocnienia swojej pozycji. W tym  

czasie na prawym skrzydle naszego natarcia, mjr Rusin371 wdaje się  

w pertraktacje bezpośrednio z żołnierzami przeciwnika. Rozmawiają ze sobą po 

rosyjsku. Zasłuchani bolszewicy nie spostrzegli, że żołnierze z piątej kompanii 

por. Sulimczyka372 otaczają ich nieznacznie. Wykonane to wszystko zostało tak 

zręcznie, że gdy mjr Rusin szybko i stanowczo wezwał do poddania się, nikt  

z przeciwników nie stawił najmniejszego oporu. Wzięto do niewoli bez jednego 

wystrzału grupę ludzi wyśmienicie uzbrojoną. Na innych odcinkach żołnierz 

przeciwnika zaniepokojony bezczynnością, ogląda się na swoich dowódców, 

którzy w tym czasie gdzieś się zapodziali373. A nasze posiłki zajęły już nakazane 

pozycje, wobec czego ruszamy dalej do natarcia, rolując las. Podstawowe siły 

Białego, w czasie przerwy w walce wycofały się, tak, że nasz ruch nie napotyka 

nigdzie na opór. Jedynie po drodze znajdowaliśmy pogubione części uzbrojenia  

i ekwipunku przeciwnika. Osiągnąwszy przeciwległy skraj lasu – u północnego 

                                                
368 Por. Edmund Dachtera. 
369 Kpt/mjr NKWD Iwan Karawajew. 
370 Tadeusz Grochal. 
371 Mjr Henryk Karpowicz. 
372 Por. Zygmunt Rafalski. 
373 Cała kadra dowódcza AL i zgrupowania sowieckiego z częścią podkomendnych zbiegła na początku walki, 

opuszczając teren. 
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wylotu wsi Dołowatka – obserwujemy jakiś czas przedpole, gdzie patrole nasze 

jakoby widziały jakąś tyralierę. Przypuszczaliśmy już, że dla uzupełnienia 

dzisiejszej walki przyjdzie nam pobić się jeszcze i z Niemcami. Nie stwierdziwszy 

nic poważnego, wracamy. Przez teren walki w lesie przechodzimy tyralierą, 

poszukując – teraz już spokojnie – amunicji pogubionej przez nieprzyjaciela. Koło 

godziny czwartej po południu – mocno zmęczeni – zatrzymujemy się na 

kwaterach. Zdobycz w broni jest nie byle jaka. Przede wszystkim ciężki karabin 

maszynowy typu „Maxim”, lekki granatnik z amunicją, karabin przeciwpancerny 

z amunicją nie mówiąc już o pepeszach i kilkudziesięciu karabinach rozmaitego 

typu. Ujęliśmy około osiemdziesięciu ludzi – bolszewików rosyjskiego 

pochodzenia. Z naszej strony strz. „Orzeł”374 z pierwszej kompanii jest ranny  

w miednicę. Po rozdzieleniu zdobytej broni, przygotowujemy się do odmarszu.  

Koło wieczoru – jeszcze przed wyruszeniem w drogę – trzeba wykonać egzekucję 

na około sześćdziesięciu bolszewikach. Wyrok ma wykonać kompania pierwsza.  

Zaczyna się już mroczyć, kiedy prowadzą do lasu gromadę ludzi, otoczoną ze 

wszystkich stron żołnierzami. I wtedy dzieje się tragedia. Skazańcy 

porozumiawszy się między sobą – z okrzykiem „hurra” – usiłują rozproszyć się po 

lesie. Na to zaczynają grać ręczne karabiny maszynowe, kładąc skazańców 

pokotem. Mimo rozproszenia bolszewików i zapadającego zmroku, zaledwie paru ludzi 

zdołało się uratować. Tragedia tej egzekucji polegała na tym, że kule przeznaczone 

dla bolszewików, w kilku wypadkach dosięgły naszych ludzi. W rezultacie mamy 

czterech ciężko rannych – między nimi ppor. Lampart375. I choć cała Brygada stoi 

gotowa do odmarszu, doktor Żar376 wraca do rannych. Operacji trzeba dokonać 

natychmiast. Mimo zupełnie nie sprzyjających warunków do tego rodzaju pracy, 

doktor nie cofa swej decyzji. Ppor. Lampart ma kulę w nodze. Najciężej ranny jest 

kpr. Bokser377, gdyż ma ciężki postrzał w płuco. Po dokonanej operacji Bokser – 

Świątkowski Kazimierz z Warszawy – kończy życie. Strz. Rogacz378  

                                                
374 NN. 
375 Ppor. Jan Wódz. 
376 Kpt. Ludger Zarychta. Jego żona Irena Zarychta „Irtysz” była sanitariuszką w Brygadzie Świętokrzyskiej. 
377 Kpr. Kazimierz Świątkowski. 
378 Strz. Józef Gaj. 
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ma przestrzelony brzuch i stan jego jest bardzo ciężki. St. strz. pchr. Gryf379 jest 

wprawdzie ciężko ranny w nogę, ale życiu jego nie zagraża niebezpieczeństwo. 

 Kolumna, wyciągnięta na drodze, czeka na ukończenie operacji  

w niebywałym milczeniu przeszywającym grozą. Nastrój jest bardzo 

przygnębiający. Tymczasem w chałupie przy mizernym oświetleniu świeczkami 

dr Żar380 przy ofiarnej pomocy sanitariuszek ratuje życie ludzkie. Wreszcie przed 

samą północą skończyli. Przy rannych ułożonych na chłopskich wozach 

wymoszczonych słomą zostają sanitariuszki 202 pp. Krysia381 i Ala382 – mimo 

zmęczenia nie przerywają swej służby. Wreszcie koło północy ruszamy w dalszą 

drogę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
379 NN. 
380 Kpt. dr Ludger Zarychta.  
381 Borkowska. 
382 NN. 
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ZAKOŃCZENIE 

 Celem politycznym Polskiego Państwa Podziemnego było zachowanie  

suwerenności i niepodległości Polski oraz utrzymanie granicy wschodniej ze 

Związkiem Sowieckim, zgodnej z Traktatem Ryskim 1921 r. Sowieci po 1939 r.  

i zajęciu ponad połowy terytorium II RP (w porozumieniu z III Rzeszą 

Niemiecką) nie zamierzali ze zdobyczy zrezygnować, nawet w okresie 

wznowienia stosunków dyplomatycznych, gdy znaleźliśmy się z nimi w obozie 

sojuszników (lipiec 1941 – kwiecień 1943). Po ich jednostronnym zerwaniu  

(po ujawnieniu sprawy Katynia) Sowieci uznali to za doskonały dla siebie 

pretekst, aby pozbyć się bardzo niewygodnego „sojusznika” i jego – w ich 

mniemaniu – wygórowanych żądań terytorialnych, czyli powrotu granicy polsko- 

-sowieckiej z sierpnia 1939 r. Mieli w tym początkowo milczące, następnie już 

jawne poparcie naszych sojuszników zachodnich: Wielkiej Brytanii i USA. Od 

tego momentu sprawa polska politycznie była całkowicie przegrana. Nie 

mieliśmy sił i środków, ani też międzynarodowego poparcia, aby walczyć  

o utrzymanie suwerenności, niepodległości i granicy wschodniej II RP. 

 Celem wojskowym PPP było przygotowanie polskich organizacji 

konspiracyjnych – Armii Krajowej i scalonych z nią formacji, wykształconych na 

podłożu politycznym, czyli głównie Narodowej Organizacji Wojskowej, 

Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych oraz wielu pomniejszych 

struktur. Temu służyło opracowywanie i stałe aktualizowanie planów 

operacyjnych (tworzyły je tylko dwie organizacje: ZWZ-AK i NSZ)  

i dostosowywanie ich do zmieniającej się sytuacji na froncie wschodnim. 

Założenia były następujące – liczono na powtórzenie się sytuacji z końca I wojny 

światowej, gdy wycofujące się ze wschodu do II Rzeszy armie niemieckie nie będą 

podejmować oporu w większej skali i poszczególne jednostki staną się 

stosunkowo łatwym łupem polskich działań powstańczych. 

 Te założenia nie sprawdziły się, armie niemieckie nie zostały dostatecznie 

rozbite i właściwie do samego końca ich pobytu na okupowanych ziemiach 

polskich (czyli do stycznia 1945 r.) były poza zasięgiem bardzo słabo uzbrojonych  

(pozbawionych broni ciężkiej, pancernej i przeciwpancernej) i wyszkolonych 

jednostek partyzanckich. Akcja „Burza”, rozpoczęta wiosną 1944 r., która miała 
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być namiastką powstania powszechnego, polegająca na lokalnych działaniach  

powstańczych, popartych oferowaną przez stronę polską pomocą dla Armii 

Czerwonej, zakończyła się całkowitym fiaskiem i praktycznie unicestwieniem sił 

AK. Powstanie wileńskie, a następnie lwowskie (w lipcu 1944 r.) i ich 

potraktowanie przez Sowietów, do końca obnażyły ich intencje. Mimo to, podjęta 

została jeszcze jedna próba, czyli powstanie warszawskie (lipiec – październik 

1944 r.). Ono również zostało pozbawione szerszej pomocy militarnej ze strony 

aliantów, i przede wszystkim – pomocy politycznej. Wynikiem była pośpieszna 

likwidacja Polskiego Państwa Podziemnego. Zostaliśmy de facto zdani wyłącznie 

na własne siły, a te – wobec triumfującej Armii Czerwonej – były praktycznie 

bezradne. Sowieci od początku, jeszcze przed ponownym wejściem na ziemie 

polskie (co nastąpiło nocą z 3 na 4 stycznia 1944 r.), mieli funkcjonujące 

organizacje konspiracji komunistycznej, których celem było nie tyle zwalczanie 

okupacji niemieckiej, co rozpracowywanie struktur niepodległościowych. Miały 

praktycznie za wszelką cenę doprowadzić do wywołania przedwczesnego, 

natychmiastowego powstania przeciwko Niemcom. Z jednej strony miało  

to spowodować chaos po niemieckiej stronie frontu i odciągnąć część ich sił  

z frontu, ale z drugiej, był też cel ważniejszy. To wykrwawienie się Polski 

Podziemnej i dokonanie tego rękami niemieckimi, aby w przyszłości opór 

przeciwko okupacji sowieckiej był już nieznaczny.  

 Dążenie do rewolucji komunistycznej było w zasadzie jawne. Określenie  

wroga jako „siły faszysty niemieckiego i polskiego” (zawarte w cytowanym 

powyżej „Planie opanowania Warszawy” z lutego 1943 r.) nie pozostawiało 

żadnych złudzeń. Niektóre ogniwa i funkcyjne osoby konspiracji polskiej były 

likwidowane jeszcze podczas okupacji niemieckiej, inne – na szerszą skalę – już 

przez Armię Czerwoną, jednostki Wojsk Wewnętrznych NKWD i współdziałającą 

z nimi agenturę PPR i GL-AL. Polskie Państwo Podziemne (a ściślej – jego 

wyspecjalizowane agendy), miało bardzo dobrze rozpoznane agentury sowieckie, 

bezpośrednie i pośrednie. Co więcej, miało odpowiednie siły i środki, aby się  

z nimi jak najwcześniej rozprawić. Wychodziły odpowiednie rozkazy, które to 

wprost nakazywały. Np. dowództwo NSZ wydało Instrukcję dla „Akcji Specjalnej 

Nr 1” już 1 grudnia 1942 r. nakazując wprost: Członków band rozstrzeliwać, gdyż  
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są albo elementem nasłanych przez wroga, albo działają, jako bandyci miejscowi 

przeciw życiu i mieniu Polaków, o których nie dbają okupanci383.  

 Z opóźnieniem podobne rozkazy wyszły z Dowództwa AK, nakazujące m.in.: 

Polecam K.[omendantom] Okr.[ęgów] i K.[omendantom] Obw.[odów] wystąpić tam, 

gdzie zachodzi tego potrzeba, przeciw elementom plądrującym bądź wywrotowo- 

-bandyckim. (...) Działać należy w kierunku likwidacji przywódców  

i agitatorów w bandach, nie siląc się na likwidację całych band. Rozkazy  

te wykonywane były wyłącznie w niewielkim zakresie, praktycznie wszystko 

odkładano na okres odzyskania niepodległości. Komuniści, w przeciwieństwie  

do Niemców, mieli bardzo ułatwione wejścia do organizacji niepodległościowych 

i ich rozpoznawanie z zewnątrz, co wynikało ze związków rodzinnych, 

koleżeńskich, towarzyskich. Praktycznie cała wiedza o niepodległościowcach 

pochodziła z takich źródeł. Kategoryczne odcięcie funkcyjnych przywódców 

komunistycznych („funków”) od źródeł wiedzy, nawet przez ich fizyczną 

likwidację, dawałoby znacznie większe gwarancje przetrwania organizacjom 

niepodległościowym pod nową, kolejną okupacją komunistyczną. Można było  

w ten sposób ocalić wiele istnień ludzkich, ponadto nowi okupanci nie mieliby, 

przynajmniej w pierwszym, przełomowym okresie, doskonale wrośniętych  

w polskie społeczeństwo kadr dla przede wszystkim aparatu bezpieczeństwa 

publicznego. Bardzo wyraźnie podkreślał to raport kontrwywiadu KG AK z marca 

1944 r., (cytowany w całości powyżej): infiltracja agentów 38 [komuny] ma charakter 

nie tylko szpiegowski ale i polityczny grozi zatem jednocześnie likwidacją fizyczną 

aparatu org.[anizacyjnego] rękami 3 [niemieckich władz bezpieczeństwa] oraz 

rozkładem wewnętrznym, oraz: przenikanie do org. polskich jest dla 38 [komuny]  

o wiele łatwiejsze, zaczęło się wcześniej, prowadzone jest o wiele umiejętniej  

z obliczeniem na pracę głęboką, długofalową (ewentualna likwidacja dopiero  

w przeddzień walki jawnej, a może dopiero po wkroczeniu Czerwonej Armii). Aby temu 

zapobiec, konieczne było podjęcie zdecydowanych kroków w celu eliminacji, lub 

co najmniej radykalnego ograniczenia zagrożenia. Tego nie zrobiono, skutki 

zaniechania również zostały w powyższym raporcie przewidziane: Usunięcie 

macek npla z naszych szeregów jest zadaniem trudnym, ale bezwzględnie koniecznym. 
                                                
383  Rozkaz Dowódcy NSZ „Akcja Specjalna Nr 1” z 1 grudnia 1942 r., s. 1, zbiory autora, maszynopis. 
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W wykonaniu tego zadania zastosować należy metody chirurgiczne. Czułostkowość  

i chwiejność w przeprowadzeniu akcji oczyszczającej spowodować mogą w wyniku 

zmarnowanie tego olbrzymiego wysiłku społeczeństwa, jaki został włożony  

w organizację wojska i władz cywilnych.  

 Polskie Państwo Podziemne i wszystkie jego instytucje powinny mieć 

przede wszystkim na uwadze obowiązek zachowania substancji żywej narodu. 

Wszelkie działania powinny być podejmowane tylko przy uwzględnieniu tego 

postulatu. Zapobieganie przyszłym represjom ze strony komunistów powinno 

być nie mniej ważne niż jakakolwiek działalność bieżąca, nawet najbardziej 

potrzebna z punktu widzenia organizacji, jak zdobywanie zaopatrzenia i broni, 

podejmowanie działań odwetowych przeciwko Niemcom itp. Przemocy 

komunistycznej w latach 1944–1947 (nazwanych przez nich samych okresem 

„walki o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej”) nie można było 

powstrzymać. Można ją było natomiast zminimalizować, przez odcięcie dopływu 

kadr dla UB, KBW, MO, sądownictwa i prokuratury. Większość działań 

komunistów byłaby nieprecyzyjna, przez to znacznie mniej skuteczna. O ile mniej 

żołnierzy AK, NSZ i innych organizacji niepodległościowych zostałoby 

wywiezionych na Syberię? Ilu mniej straciłoby życie w wyniku represji sądowych 

i pozasądowych? Ilu mniej więźniów politycznych byłoby rozpoznanych  

i rozpracowanych? 

 Nigdy nie poznamy tych wielkości, ale można zakładać, że nie jednostkom, 

czy setkom, ale tysiącom ludzi udałoby się przeżyć. Dziesiątkom tysięcy udałoby 

się w tym okresie uniknąć śledztw i skazań na bardzo długie, dotkliwe więzienie,  

okaleczenia fizyczne i psychiczne. O skali strat zdecydowała jednak 

niedopuszczalna czułostkowość i chwiejność. Skutki tego stanu rzeczy 

odczuwamy do dziś. Agenturalne wpływy komunistów nie zostały, jak dotąd, 

dogłębnie zbadane. Znamy niektóre tylko przypadki i są one szokujące przez  

to, że komunistyczna agentura była uplasowana bardzo wysoko, w dodatku  

w newralgicznych miejscach, stanowiąc zagrożenie dla funkcjonowania 

penetrowanych organizacji. Przykładem może być współpraca kierownictwa  

II Oddziału (wywiadowczego) Komendy Okręgu Kielce – Radom AK z grupą 

NKGB Władysława Spychaja, operującą na terenie Kielecczyzny. Po zakończeniu 
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działań wojennych Spychaj zmienił nazwisko (na Sobczyński) i był m.in. szefem 

WUBP w Rzeszowie, następnie w Kielcach. Funkcjonariusze wywiadu tej 

Komendy (ich szefem był mjr Zygmunt Szewczyk „Bartek”; I zastępcą  

mjr Mieczysław Bielenin; II zastępcą mjr Jan Górski „Faraon”) po zakończeniu 

działań wojennych nie byli represjonowani przez władze Polski Ludowej, wprost 

przeciwnie. Mjr „Bartek” został przyjęty do „ludowego” WP i otrzymał awans  

do stopnia pułkownika. Wydał w ręce UB m.in. mjr. Stefana Gądzio „Kosa” 

(inspektora starachowickiego AK, który w momencie aresztowania podjął próbę 

obrony i został zamordowany nocą z 5 na 6 sierpnia 1945 r.) oraz ppłk. Zygmunta 

Żywockiego „Adama” (inspektora radomskiego AK, skazanego na karę śmierci – 

jego wyrok został zamieniony na długoletnie więzienie). Mieli oni przemożny 

wpływ na obsadę funkcji terenowych szefów wywiadu w Inspektoratach  

i Obwodach tego Okręgu. Nie wiemy, kiedy podjęli współpracę z NKGB oraz jakie 

informacje przekazywali, w każdym razie odbyło się to bez poinformowania 

sztabu KO AK. A taka dezinformacja na ich temat została rozpowszechniona  

i niestety utrwalona, jakoby na podjęcie współpracy z wywiadem sowieckim 

otrzymali zgodę Komendanta Okręgu płk. Jana Zientarskiego „Eina”.  

 Szefem sztabu i zastępcą komendanta Okręgu Wilno AK był ppłk Lubosław 

Krzeszowski „Ludwik”, który już jesienią 1939 r. podjął współpracę z wywiadem 

sowieckim. W Polsce Ludowej w stopniu pułkownika został przyjęty  

do „ludowego” WP.   

 W Komendzie Okręgu Białystok AK szefem komórki legalizacji został  

ppor. Henryk Wendrowski „Narbutt”, „Kos”, który podjął współpracę z sowieckim 

„Smierszem”, a następnie został przekazany do dalszego wykorzystania przez 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Doszedł do stopnia pułkownika  

i funkcji zastępcy dyrektora Departamentu „ds. walki z reakcyjnym podziemiem”. 

Szefem sztabu i zastępcą komendanta Okręgu Białystok NSZ był kpt. Feliks 

Mazurek „Zych”. Zdezorganizował on kolejne sieci wywiadu tego Okręgu,  

za każdym razem doszczętnie je niszcząc (i przejmując kierowanie nimi). 

Zdemaskowany tuż przed wejściem Sowietów na ten teren, zbiegł do Warszawy. 

Po zakończeniu działań wojennych odnalazł się w „ludowym” WP w stopniu 
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podpułkownika. W trakcie tej służby był oddelegowany na dodatkowe 

przeszkolenie w sowieckim kontrwywiadzie wojskowym „Smiersz”.  

 Zastępcą szefa wywiadu Komendy Okręgu Kielce NSZ był ppor. Jerzy 

Żebrowski „Albin”, współpracownik wywiadu sowieckiego (podejrzewany  

o współudział w zabójstwie mjr. Witolda Gostomskiego „Nałęcza”, szefa II oddz. 

Dowództwa NSZ we wrześniu 1944 r.). W kwietniu 1945 r. został rozpracowany  

i zlikwidowany przez kontrwywiad NSZ.  

 Na początku 1943 r. do struktur Narodowej Organizacji Wojskowej  

w Warszawie dotarli oficerowie WP z sowieckiej siatki kpt. Mikołaja 

Arciszewskiego „Michała”, którzy – po dostaniu się do niewoli sowieckiej we 

wrześniu 1939 r. – podjęli bezwarunkową współpracę z NKGB. Dwaj z nich –  

NN ppor. „Stefan” (posługujący się nazwiskiem Turel) i NN por. „Ryszard 

Skowronek” – zostali skierowani do sztabu Komendy Okręgu Białystok 

(kryptonim „Cyryl”). Pierwszy z nich objął funkcję szefa wydziału 

organizacyjnego, drugi zaś szefa wydziału łączności. Po dekonspiracji ich 

agenturalnych powiązań z wywiadem sowieckim, zostali zlikwidowani  

w pierwszych dniach kwietnia 1943 r. na terenie pow. zambrowskiego. 

 Są to tylko przykłady, takich przypadków było oczywiście znacznie więcej. 

Bez pełnego dostępu do archiwów postsowieckich w tym zakresie, jakiekolwiek 

dokładniejsze ustalenia i weryfikacje przypadków podejrzeń i „dziwnych” 

zachowań osób funkcyjnych w polskich organizacjach niepodległościowych nie 

będą mogły być wyjaśnione. 
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IKONOGRAFIA
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Teodor Duracz „Profesor”, szef Wydziału Informacji (wywiadu partyjnego PPR)  
od grudnia 1942 r. do marca 1943 r.



175

Necha Zalcman vel Stanisława Sowińska „Barbara”, „Natka” – kierowniczka Biura 
(Sekretariatu) Wydziału Informacji Sztabu Głównego GL-AL.
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Marian Spychalski „Marek”. Fotografia legalizacyjna w Kennkarcie na nazwisko 
Maciej Sokołowski. Kennkarta sfotografowana przez wywiad AK. Był m.in. szefem 
sztabu Gwardii Ludowej i szefem Wydziału II Sztabu Głównego GL-AL. 
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Fotografia z okresu okupacji niemieckiej. Napis na ścianie budynku Banku Polskiego przy  
ul. Rymarskiej 1 (pl. Bankowy). Warszawa, lipiec 1944 r. 

Na odwrocie tej fotografii jest adnotacja: „Marek” Delegat Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej do wywiadu sowieckiego
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Marian Spychalski jako marszałek „ludowego” Wojska Polskiego.
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Ignacy Loga „Sowiński” (po wojnie: Ignacy Loga Sowiński), nadzorca wywiadu 
partyjnego PPR, nominalnie szef Wydziału Uzbrojenia i Broni Sztabu Głównego 
GL-AL Wydział ten faktycznie nie funkcjonował (z powodu braku zapasów broni), 
ale służył do głębszego zakonspirowania wywiadowczej działalności Logi.
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Schemat Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii Ludowej. 1943 r. 
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Druga strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Trzecia strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Czwarta strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Piąta  strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii Ludowej. 
1943 r. 
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Szósta strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Siódma strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Ósma strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Ostatnia strona schematu Instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej. 1943 r. 
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Instrukcja wywiadowcza Sztabu Głównego Gwardii Ludowej dotycząca metod 
penetracji polskich organizacji niepodległościowych. 1942 r.
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Druga strona instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego Gwardii Ludowej 
dotyczącej metod penetracji polskich organizacji niepodległościowych. 1942 r.
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Instrukcja wewnętrzno-organizacyjna Dowództwa i Sztabu Głównego Armii 
Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Druga strona instrukcji wywiadowczej Sztabu Głównego GL (bez daty, 1942 r.), 
dotyczącej metod penetracji polskich organizacji niepodległościowych.
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Trzecia strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu 
Głównego Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Czwarta strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu 
Głównego Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Piąta strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu Głównego 
Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.



196

Szósta strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu Głównego 
Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Siódma strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu 
Głównego Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Ósma strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu Głównego 
Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Ostatnia strona instrukcji wewnętrzno-organizacyjnej Dowództwa i Sztabu 
Głównego Armii Ludowej w czasie wojny. Kwiecień 1944 r.
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Instrukcja dla oficerów służby bezpieczeństwa w Dowództwie Obwodu i Okręgu 
Armii Ludowej. 15 kwietnia 1944 r.
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Wypis z ankiety Czesława Skonieckiego dla aktywu partyjnego. Był on szefem 
ekspozytury wywiadu Kominternu przy sztabie GL-AL. Tu widnieje tylko lakoniczna 
informacja, że był kierownikiem „Wydziału Specjalnego” w PPR.
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Druga strona wypisu z ankiety Czesława Skonieckiego dla aktywu partyjnego. 
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Życiorys Czesława Skonieckiego sporządzony w lutym 1964 r. Zwraca uwagę 
oderwany fragment (k. 7 na dole) o jego działalności w konspiracyjnej PPR w latach 
1942–1945. Z boku widnieje adnotacja: „kto i dlaczego oderwał fragment?”
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Druga strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 
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Trzecia strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 



206

Czwarta strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 
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Piąta strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 
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Szósta strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 
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Siódma strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 
Zwraca uwagę oderwany fragment (k. 7 na dole) o jego działalności w konspiracyjnej 
PPR w latach 1942–1945. Z boku widnieje adnotacja: „kto i dlaczego oderwał 
fragment?”
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Ostatnia strona życiorysu Czesława Skonieckiego sporządzonego w lutym 1964 r. 
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„Trybuna Ludu” z 30 lipca 1964 r. Nekrolog Czesława Skonieckiego.
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Rozkaz dzienny nr 14 Komendy Armii Ludowej z wnioskiem o odznaczenie 
medalem „Pod Grunwaldem” (Krzyżem Grunwaldu) oraz informacją, że przy tym 
oddziale AL działa „Komendant NKWD”. 2 maja 1944 r.



213

„Charakterystyka bojowa” Izraela Ajzenmana „Julka”, zastępcy dowódcy specgrupy 
NWWD „Nitra” sporządzona przez dowódcę tej grupy st. lejtnanta Kirejewa.
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Ciąg dalszy „Charakterystyki bojowej” Izraela Ajzenmana „Julka”. 
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Odpis „Charakterystyki bojowej” Izraela Ajzenmana „Julka”.
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Druga strona odpisu „Charakterystyki bojowej” Izraela Ajzenmana „Julka”.
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Trzecia strona odpisu „Charakterystyki bojowej” Izraela Ajzenmana „Julka”.
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Ostatnia strona odpisu „Charakterystyki bojowej” Izraela Ajzenmana „Julka”.
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„Notatka według informacji radzieckich organów” dotycząca Bogusława 
Hrynkiewicza, zarejestrowanego w NKWD w Białymstoku jako „Inspektor  
z Białegostoku”. 14 września 1955 r.
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Ciąg dalszy „Notatki według informacji radzieckich organów” dotyczącej Bogusława 
Hrynkiewicza.



221

Pismo Eleonory Spychalskiej „Eli”, funkcjonariuszki wywiadu PPR i GL-AL, 
współpracowniczki NKWD od października 1939 r., która równolegle pełniła służbę 
w V Oddziale (łączności) KG AK.



222

Strona tytułowa broszury „Rosja Sowiecka w obecnej wojnie”. Warszawa 1940 r. , 
wyd. Grupa „Szańca”. 
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Strona tytułowa „Szańca”, organu prasowego Organizacji Polskiej-ONR z artykułem 
„Zaczynajcie od siebie”, przewidującym niebezpieczeństwo sowieckie dla Europy. 
12 marca 1942 r.



224

Artykuł „A więc wróg!” w piśmie Grupy „Szańca” dla wsi, informujący o dywersyjnej, 
szkodliwej dla polskich interesów działalności PPR – „interes polski wymaga, by 
znikli z ziem polskich”.
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Ciąg dalszy artykułu „A więc wróg!”. 
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„Druga wojna polska i druga okupacja” – artykuł zamieszczony w piśmie „Młoda 
Polska”, organie młodych Stronnictwa Narodowego, oceniający działalność 
komunistów jako dywersję przeciwko Polsce. 27 marca 1943 r.
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Druga strona artykułu „Druga wojna polska i druga okupacja”.
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Trzecia strona artykułu „Druga wojna polska i druga okupacja”.



229

„Dlaczego odrzucamy komunizm”. „Biuletyn Informacyjny” Komendy Głównej AK, 
7 października 1943 r.



230

Druga strona artykułu „Dlaczego odrzucamy komunizm”. 
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„Falowanie komunizmu” – artykuł w „Walce”, organie SN i NOW-AK. 17 lutego 1944 r.
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Druga strona artykułu „Falowanie komunizmu”.
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Trzecia strona artykułu „Falowanie komunizmu”.
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„Ostrzeżenie” przed propagandową działalnością PPR, zamieszczone w piśmie 
„Polska Informacja Antykomunistyczna”, które było wydawane przez Społeczny 
Komitet Antykomunistyczny („Antyk”) w Krakowie. Czerwiec 1944 r.
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Pierwsza strona pisma NSZ-OP „Biuletyn Antykomunistyczny”. Grudzień 1944 r.  
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Fragmenty „Sprawozdania sytuacyjnego z ziem polskich maj–czerwiec 1943 r.” 
ministra spraw wewnętrznych Władysława Banaczyka dla premiera Stanisława 
Mikołajczyka o dywersantach bolszewickich i denuncjacjach komunistycznych.  
31 października 1943 r.
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Fragmenty „Sprawozdania sytuacyjnego z ziem polskich maj–czerwiec 1943 r.” 
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Fragmenty „Sprawozdania sytuacyjnego z ziem polskich maj–czerwiec 1943 r.” 
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Fragmenty „Sprawozdania sytuacyjnego z ziem polskich maj–czerwiec 1943 r.” 
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Sporządzony przez kontrwywiad AK odpis raportu wywiadu GL (z lutego 1943 r.)  
o kontaktach funkcyjnych członków PPR i GL z Gestapo. 
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Fragmenty raportu sporządzonego przez Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa 
i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK, którym kierował prof. Stanisław Ostoja- 
-Chrostowski „Korweta”. 4 czerwca 1943 r.
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Fragmenty raportu sporządzonego przez Referat 999. 
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Fragmenty raportu sporządzonego przez Referat 999.
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Fragmenty raportu sporządzonego przez Referat 999.



245

Sprawozdanie Działu Wojskowego wywiadu GL za okres 1.X–15.XII.1943 r.
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Ciąg dalszy sprawozdania Działu Wojskowego wywiadu GL.
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Ciąg dalszy sprawozdania Działu Wojskowego wywiadu GL.
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Ostatnia strona sprawozdania Działu Wojskowego wywiadu GL.
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„Echa sprawy Kruka” – meldunek „Antyku” dotyczący akcji na lokal Delegatury 
Rządu przy ul. Poznańskiej 37 m. 20.  22 kwietnia 1944 r.
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Ciąg dalszy meldunku „Antyku” dotyczący akcji na lokal Delegatury Rządu przy  
ul. Poznańskiej 37 m. 20.  22 kwietnia 1944 r.
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Ostatnia strona meldunku „Antyku” dotyczący akcji na lokal Delegatury Rządu  
przy ul. Poznańskiej 37 m. 20.  22 kwietnia 1944 r.
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Sporządzony w MBP odpis meldunku AK o akcji na ul. Poznańskiej 37 m. 20.
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Druga strona sporządzonego w MBP odpisu meldunku AK o akcji na ul. Poznańskiej 
37 m. 20.



254

Raport Delegatury Rządu (lub AK) o dekonspirowaniu ogniw Polskiego Państwa 
Podziemnego przez agenturę niemiecką i komunistyczną. Raport jest częściowo 
szyfrowany (z zachowanym kluczem). Marzec 1944 r.
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Druga strona raportu Delegatury Rządu (lub AK) o dekonspirowaniu ogniw 
Polskiego Państwa Podziemnego przez agenturę niemiecką i komunistyczną. 
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Trzecia strona raportu Delegatury Rządu (lub AK) o dekonspirowaniu ogniw 
Polskiego Państwa Podziemnego przez agenturę niemiecką i komunistyczną. 
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Ostatnia strona raportu Delegatury Rządu (lub AK) o dekonspirowaniu ogniw 
Polskiego Państwa Podziemnego przez agenturę niemiecką i komunistyczną. 
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Pismo informacyjne p.o. Komendanta Głównego NSZ-OP płk. Stanisława Nakoniecznikowa 
„Kmicica” zawierające streszczenie ustnego meldunku Komendanta Okręgu III (Lublin)  
o atakach oddziałów PPR na NSZ i AK. 31 maja 1944 r.
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Raport szefa Akcji Specjalnej Okręgu III (Lublin) NSZ złożony Dowódcy NSZ  
w sprawie likwidacji grupy GL pod Borowem 9 sierpnia 1943 r. 5 kwietnia 1944 r.
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Druga strona raportu szefa Akcji Specjalnej Okręgu III (Lublin) NSZ złożony 
Dowódcy NSZ w sprawie likwidacji grupy GL pod Borowem 9 sierpnia 1943 r.  
5 kwietnia 1944 r.
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Pierwsza strona „Kroniki 202 pp Ziemi Sandomierskiej” Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ dotyczący likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem  
9 września 1944 r.



262

Fragment „Kroniki 202 pp Ziemi Sandomierskiej” Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
dotyczący likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 202 pp Ziemi Sandomierskiej” Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
dotyczący likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 202 pp Ziemi Sandomierskiej” Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
dotyczący likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 202 pp Ziemi Sandomierskiej” Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
dotyczący likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 204 pp Ziemi Kieleckiej”  Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
o likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 204 pp Ziemi Kieleckiej”  Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
o likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.



268

Fragment „Kroniki 204 pp Ziemi Kieleckiej”  Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
o likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 204 pp Ziemi Kieleckiej”  Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
o likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fragment „Kroniki 204 pp Ziemi Kieleckiej”  Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
o likwidacji bandy komunistyczno-sowieckiej pod Rząbcem 9 września 1944 r.
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Fałszywa ulotka sygnowana jako „NSZ” wydana przez PPR. Maj 1944 r.
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Pierwsza strona pisma Stanisława Szczotta, byłego funkcjonariusza KPP i członka PPR 
podczas okupacji niemieckiej, do Prokuratora Generalnego PRL, dotyczącego działalności 
w siatce kierownika Delegatury NKWD przy PPR Franciszka Karawackiego „Felka”.  
8 września 1956 r.
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Fragment pisma Stanisława Szczotta, byłego funkcjonariusza KPP i członka PPR 
podczas okupacji niemieckiej, do Prokuratora Generalnego PRL, dotyczącego 
działalności w siatce kierownika Delegatury NKWD przy PPR Franciszka 
Karawackiego „Felka”. 8 września 1956 r.
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Fragment pisma Stanisława Szczotta, byłego funkcjonariusza KPP i członka PPR 
podczas okupacji niemieckiej, do Prokuratora Generalnego PRL, dotyczącego 
działalności w siatce kierownika Delegatury NKWD przy PPR Franciszka 
Karawackiego „Felka”. 8 września 1956 r.
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Fragmenty „Życiorysu” działacza PPR z Radomia Czesława Nowakowskiego 
dotyczące współpracy z Niemcami byłych członków KPP w początkach konspiracji 
komunistycznej. Nowakowski po wojnie został szefem PUBP w Inowrocławiu. 1946 r.
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Fragmenty „Życiorysu” działacza PPR z Radomia Czesława Nowakowskiego 
dotyczące współpracy z Niemcami byłych członków KPP w początkach konspiracji 
komunistycznej. Nowakowski po wojnie został szefem PUBP w Inowrocławiu. 1946 r.
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Fragmenty „Życiorysu” działacza PPR z Radomia Czesława Nowakowskiego 
dotyczące współpracy z Niemcami byłych członków KPP w początkach konspiracji 
komunistycznej. Nowakowski po wojnie został szefem PUBP w Inowrocławiu. 1946 r.
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Fragmenty „Życiorysu” działacza PPR z Radomia Czesława Nowakowskiego 
dotyczące współpracy z Niemcami byłych członków KPP w początkach konspiracji 
komunistycznej. Nowakowski po wojnie został szefem PUBP w Inowrocławiu. 1946 r.
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Fragmenty „Historii budowy Polskiej Partii Robotniczej” w Radomiu i okolicach, 
spisanej przez Czesława Nowakowskiego. Listopad 1946 r.
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Fragmenty „Historii budowy Polskiej Partii Robotniczej” w Radomiu i okolicach, 
spisanej przez Czesława Nowakowskiego. Listopad 1946 r.
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Fragmenty „Historii budowy Polskiej Partii Robotniczej” w Radomiu i okolicach, 
spisanej przez Czesława Nowakowskiego. Listopad 1946 r.
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Fragmenty „Historii budowy Polskiej Partii Robotniczej” w Radomiu i okolicach, 
spisanej przez Czesława Nowakowskiego. Listopad 1946 r.
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PRZyKłADOWE MELDUNKI  
I RAPORTy WyWIADU 

PPR, GL-AL, DOTyCZąCE 
ROZPRACOWAń OSOBOWyCH, 

OBIEKTOWyCH  
I SPRAW OGÓLNyCH.
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