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Anna Ko#akowska

1D�VWUDĝ\�JUDQLF�LbKRQRUX
ķ,OHNURÊ� RGZLHG]DïHP� JUDQLF]QH� V]ODNL� 5]HF]\SRVSROLWHM� 3ROVNLHM� RG� JUDQLF\�
OLWHZVNLHM��ïRWHZVNLHM�LbURV\MVNLHM��LOHNURÊ�SRĂZLÚFDïHP�ZLHONLH�NRV]DU\�GRZöG]WZ�
OXE�PDïH�VWUDĝQLFH�QDbQDMEDUG]LHM�Z\VXQLÚW\FK�SODFöZNDFK�ZVFKRGQLFK�LbSöïQRFQ\FK��
W\OH�UD]\�]GDZDïR�PLbVLÚ��ĝHbVï\V]Ú�JïRV�VWDUHJR�0RKRUWD��ZLHONLHJR�VWUDĝQLND�
+HWPDñVNLHJR�6]ODNX�]bF]DVöZ�GDZQHM�5]HF]\SRVSROLWHM�3ROVNLHMĵ��7H�VïRZD�ELVNXSD�
SRORZHJR�:ïDG\VïDZD�%DQGXUVNLHJR�]b����bU��WUDIQLH�FKDUDNWHU\]XMÈ�UROÚ�.23��

1D�VWUDĝ\�JUDQLF
Korpus Ochrony Pogranicza, utworzony na%mocy rozkazu z%12 wrze&nia 1924%r., 
mia! strzec wschodniej granicy Polski. Jego powo!anie by!o spowodowane liczny-
mi aktami terroru, których dokonywa!y zbrojne bandy bolszewickie. Wkracza!y 
one do%Polski przez granic$ sowieck' i%wycofywa!y%si$ po wykonaniu zadania. 

Fot. NAC
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Tylko w%ci'gu jednego roku takich napadów by!o kilkaset. Od pa(dziernika  
1921 do%listopada 1922%r. mia!o miejsce 250 akcji o charakterze dywersyjno-sabota-
)owym. Nasili!y%si$ one szczególnie w%1924%r., gdy bolszewicy szykowali rewolucj$ 
w%Niemczech. By!y to napady na%za&cianki szlacheckie, plebanie, dwory, posterunki 
wojska oraz policji i%poci'ga!y za sob', oprócz o*ar w%ludziach, bardzo du)e straty 
materialne. W lasach na%Bia!ostocczy(nie i%Grodzie"szczy(nie dzia!a!a wspiera-
na przez Sowietów partyzantka bia!oruska. W jednej z%broszur KOP zapisano: 
„Sumuj'c za ów rok [1924] wyliczenia sprawozda" z%województw wschodnich, 
otrzymujemy cyfry nieprawdopodobne, od których wieje groza: 189 przewa)nie 
wielkich i%krwawych, a na%ogó! bezkarnych napadów bandycko-dywersyjnych, 
28 niebezpiecznych zamachów sabota)owych, przy stwierdzonym udziale w%nich 
!'cznie do%1000 bandytów miejscowych i%zagranicznych, przewa)nie zorganizowa-
nych, wyszkolonych i%dowodzonych przez specjalistów z%G.P.U., a dysponuj'cych 
broni' r$czn' i%maszynow' dostarczon' z%zewn'trz”.

W lipcu 1924%r. mia! miejsce napad bandy dywersyjnej na%miasteczko Wisz-
niew, a w%sierpniu na%Sto!pce. Wiszniew by! po!o)ony 70 km od granicy z%ZSRS, 
a trzydziestoosobowa banda pl'drowa!a go przez kilka godzin i%pozostawi!a po 
sobie wiele zniszcze". Rozochoceni sukcesem napastnicy uderzyli na%Sto!pce grup' 
licz'c' 150 osób. Byli uzbrojeni w%karabiny maszynowe oraz granaty i%mieli bardzo 
du)o amunicji. W trakcie po&cigu polskich si! za band' wycofuj'c'%si$ ze Sto!pców 
na%wschód, kolejna banda%–%tym razem trzydziestoosobowa%–%przekroczy!a granic$ 
i%rozpocz$!a rabunek koni, by odci'gn'+ Polaków od po&cigu. Akcje te zosta!y 
dobrze przygotowane, przeprowadzone zgodnie z%zasadami taktyki wojskowej, 
a kilku schwytanych uczestników napadu na%Sto!pce wyja&ni!o, )e%przez pó! roku 
byli szkoleni w%Mi"sku przez sowieckich o*cerów.

Takich zorganizowanych akcji by!o bardzo wiele. Na !amach „Rzeczpospoli-
tej” 5 sierpnia 1924%r. w%artykule Ju! chyba do"# czytamy: „Przywykli&my ju) niestety 
do%tego, )e%niemal co tydzie" nasza )'dza sensacji znajduje zaspokojenie w%coraz 
bardziej zaskakuj'cych drastyczno&ci' szczegó!ów napadach bandyckich na%kre-
sowe miasteczka i%osady. Napadów drobniejszych, systematycznych morderstw 
pope!nianych na%spotkanych samotnie policjantach, systematycznego pl'drowania 
samotnych domostw ju) nawet nie rejestrujemy w%pami$ci […]. Wypadki sto!peckie 
przerastaj' to, co&my dot'd s!yszeli”. Tylko w%tym jednym roku z%r'k bandytów 
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przekraczaj'cych w%zorganizowanych grupach granic$ polsko-sowieck' zgin$!y  
54 osoby spo&ród cywilnej ludno&ci kresowych miejscowo&ci, a 28 zosta!o rannych.

Cho+ w%roku 1924%–%jak wspomniano wy)ej%–%odnotowano a) 189 napadów, 
funkcjonariusze policji wytropili tylko osiemna&cie band, a rozbi+ uda!o%si$ im 
zaledwie sze&+. Wydarzenia te przyspieszy!y decyzj$ polskich w!adz o powo!aniu 
Korpusu Ochrony Pogranicza. Na efekty nie trzeba by!o d!ugo czeka+. Tylko od 
pa(dziernika 1925 do% listopada 1926%r. pogranicznicy zatrzymali 15 758 osób 
próbuj'cych nielegalnie wej&+ do%Polski z%terenu ZSRS. W 1925%r. Korpus odpar! 
ogniem 89 zbrojnych grup usi!uj'cych przekroczy+ granic$ polsko-sowieck'. 
Skuteczno&+ )o!nierzy KOP w%ochronie granicy by!a na%tyle du)a, )e%w%1926%r. 
liczba zorganizowanych grup usi!uj'cych nielegalnie przedosta+%si$ na%teren pa"-
stwa polskiego zmala!a o po!ow$ (pogranicznicy powstrzymali 20 razy zbrojne 
grupy przedzieraj'ce%si$ przez granic$ i%wytropili 20 kolejnych). W 1931%r. ju) nie 
odnotowano takich przypadków. W trzeci' rocznic$ powo!ania KOP dowódca 
tej formacji, gen. bryg. Henryk Odrow')-Minkiewicz, napisa! w%li&cie do%swoich 

.RPSDQLD�VDSHUöZ�Z�+RV]F]\�QD�:Rï\QLX��Fot. NAC
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podkomendnych: „Wasz )o!nierski wysi!ek, a przede wszystkim ochoczy zapa! 
i%krew najlepszych spo&ród nas%–%sprawi!y, )e%na%wschodnich rubie)ach zapa-
nowa![y] !ad, bezpiecze"stwo i%pos!uch dla prawa”. Oczywi&cie przez granic$ 
z%ZSRS dalej nieustannie usi!owali przenika+ w%obie strony przemytnicy i%sowieccy 
szpiedzy oraz agenci.

1D�VWUDĝ\�SROVNLHM�NXOWXU\
Do zada" KOP nale)a!o nie tylko strze)enie granic. Jedn' z%dewiz Korpusu by!o 
zawo!anie: „Przez dobro ludzi do%dobra pa"stwa”. Jego )o!nierze%–%na%terenach, 
na%których nierzadko dominowa!y mniejszo&ci narodowe%–%mieli oddzia!ywa+ 
na%miejscow' ludno&+, tworzy+ z%ni' jak najlepsze relacje, pomaga+ jej, prowadzi+ 
dzia!alno&+ kulturalno-o&wiatow', propagowa+ racjonaln' gospodark$: „S!owem, 
propagowa+ to wszystko, co w%sumie mo)e stanowi+ materialne i%moralne forty*-
kacje pa"stwa”. Przy batalionach, kompaniach i%stra)nicach zak!adano biblioteki, 
których trzy lata po utworzeniu KOP by!o ju) 489, a znajdowa!o%si$ w%nich 40 tys. 
ksi')ek, dost$pnych tak)e dla miejscowej ludno&ci. Z czasem liczba woluminów 
przekroczy!a 80 tys. Przy okazji &wi't zapraszano okolicznych mieszka"ców na%spek-
takle przygotowane przez )o!nierskie, amatorskie zespo!y teatralne, na%uroczyste 

akademie i%ogniska, 
zabawy taneczne 
czy do% wspólnego 
s!uchania radia lub 
na%projekcje *lmów 
z% kinematografów. 
Korpus budowa! 

domy ludowe dla organizacji spo!ecznych oraz zak!ada! wiejskie spó!dzielnie 
kinematogra*czne, które obejmowa!y w%1939%r. blisko 2 tys. miejscowo&ci i%gro-
madzi!y ok. 300 tys. widzów. W ten sposób propagowano i%umacniano polsk' 
kultur$ oraz starano%si$ zmniejszy+ wp!yw bolszewickiej propagandy.

Wa)nym elementem dzia!alno&ci KOP by!o prowadzenie przysposobienia 
wojskowego w&ród m!odzie)y, zw!aszcza w&ród harcerzy, dla których organizo-
wano specjalne obozy szkoleniowe. Poszczególne oddzia!y samorzutnie anga)o-
wa!y%si$ w%organizacj$ przeszkolenia wojskowego, wspiera!y (tak)e materialnie) 

Do zada$ KOP nale!a#o nie tylko strze!enie granic. 
Jego !o#nierze mieli oddzia#ywa% na(miejscow" 

ludno&%, tworzy% z(ni" jak najlepsze relacje, pomaga% 
jej, prowadzi% dzia#alno&% kulturalno-o&wiatow", 
propagowa% racjonaln" gospodark'.
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miejscowych dzia!aczy, udost$pnia!y na%zaj$cia swoje pomieszczenia, a z%czasem 
podj$!y sta!' prac$ z%m!odzie)' na%tym polu.

Nierzadko dowódcy baonów KOP zostawali prezesami lokalnych komite-
tów Przysposobienia Wojskowego, a tak)e komitetów wychowania *zycznego. 
,o!nierze KOP pomagali w%czasie kl$sk )ywio!owych, &pieszyli z%ratunkiem 
do%po)arów, budowali drogi, pomagali przy budowie szkó!, ko&cio!ów i%wiejskich 
&wietlic, a lekarze z%placówek pograniczników leczyli tak)e okoliczn' ludno&+.

,o!nierze KOP utworzyli fundusz spo!eczny, na%rzecz którego dobrowolnie% 
si$ opodatkowywali. Na pocz'tku lat trzydziestych na%cele spo!eczne przekazali 
152 tys. z!, a pieni'dze te przyczyni!y%si$ do%wybudowania 23 szkó!, 31 domów 
ludowych, 13 &wietlic i%35 ko&cio!ów. Z funduszu spo!ecznego KOP do)ywiano 
tak)e dzieci.

Z inicjatywy oddzia!ów KOP powstawa!y spó!dzielnie spo)ywców. Pocz't-
kowo by!y one tworzone w%celu zaspokojenia potrzeb materialnych cz!onków 
Korpusu, ale w%krótkim czasie zacz$!y s!u)y+ tak)e mieszka"com Kresów. W ra-
mach dzia!alno&ci spó!dzielczej tworzono wytwórnie, &wietlice, kinematografy, 
jad!odajnie czy herbaciarnie, a sklepy prowadzone przez spó!dzielnie KOP mia-
!y opini$ najlepiej zaopatrzonych i%najczystszych w%miasteczkach. Spó!dzielnie 
dzia!a!y przy wszystkich batalionach, a nawet powstawa!y ich *lie przy oddzia-
!ach Korpusu. Dzia!alno&+ ta by!a tak)e form' popularyzowania spó!dzielczo&ci. 

3U]HSUDZD�SDWUROX�.23�SU]H]�1LHPHQ�
Z�SRZLHFLH�VWRïSHFNLP�������U��Fot. NAC
3U]HSUDZD�SDWUROX�.23�SU]H]�1LHPHQ�
Z�SRZLHFLH�VWRïSHFNLP�������U��Fot. NAC
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W ruchu spó!dzielczym widziano bowiem remedium na%bied$ ludno&ci wiejskiej 
Kresów, a propagatorami i%jednocze&nie twórcami spó!dzielni mieli by+ )o!nierze 
Korpusu, wracaj'cy do%swoich domów i%wsi po odbyciu s!u)by. I tak KOP sta!%si$ 
cz$&ci' kresowej spo!eczno&ci.

ķ3RGVWDZÈ�DUPLL�MHVW�GXV]Dĵ
Od )o!nierzy KOP, znajduj'cych%si$ w%ci'g!ym zagro)eniu, prócz doskona!ego 
wyszkolenia wojskowego wymagano tak)e, a nawet przede wszystkim, nienagannej 
postawy moralnej i%kultury osobistej. W materia!ach szkoleniowych dla )o!nie-
rzy Korpusu zwracano uwag$: „W stosunku do%ludno&ci cywilnej b'd( grzeczny 
i%uprzejmy. Szanuj jej wierzenia religijne, &wi$to&ci i%obyczaje. Gdy b$dziesz od-
chodzi! z%kwater, niech zostan' po tobie dobre i%mi!e wspomnienia”.

W licznych broszurach )o!nierze byli zach$cani do%doskonalenia cia!a i%ducha, 
do%czytania ksi')ek, podnoszenia umiej$tno&ci, do%rozwoju intelektualnego. Przede 
wszystkim jednak to korpus o*cerski mia! &wieci+ przyk!adem i%wykazywa+%si$ 
umiej$tno&ciami pedagogicznymi, tak by rekruci nie zmarnowali czasu s!u)by, 
lecz podnie&li swoje wykszta!cenie, a tak)e byli &wiadomi warto&ci i%obowi'zków 
wobec Ojczyzny.

„Biuletyn O&wiatowo-Propagandowy Korpusu Ochrony Pogranicza” móg!by 
dzi& by+ doskona!ym materia!em dydaktycznym dla nauczycieli. Starszy sier). Teo- 
*l Tendorf w% jednym z%artyku!ów wst$pnych napisa!: „Jako podo*cer widz$ 
w%strzelcu obywatela mniej lub wi$cej rozwini$tego umys!owo i%spo!ecznie, który 
przyszed! do%wojska nie tylko po to, )eby%si$ nauczy+ walczy+, ale i%po to, )eby 
jak najlepiej zrozumie+, za co walczy+ powinien. Poza tym winien%si$ taki strzelec 
dowiedzie+ w%wojsku, kim on sam, jako )o!nierz, jest, co to jest ta Ojczyzna, 
której powinien broni+, czym jest jego naród i%spo!ecze"stwo”. W innym nu-
merze biuletynu pisano: „,o!nierz%–%czytelnik, poszukuj'c ksi')ki, szuka w%niej 
nie czego innego, tylko pokarmu dla ducha” oraz „To+ nie darmo%–%powiedzia! 
wielki nasz Marsza!ek: Podstaw' armii jest dusza prostego )o!nierza. Na nic 
przyda%si$ umiej$tno&+ dobrego opanowania chwytów karabinem, niczym b$d' 
cho+by najlepsze karabiny maszynowe czy czo!gi, niczym b$dzie silne lotnictwo 
czy -ota%–% je)eli w%chwili decyduj'cych zmaga" z%wrogiem za!amie%si$ duch 
prostego szeregowca”.
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Szeregowi )o!nierze KOP byli szczególne nara)eni na%bolszewick' propa-
gand$, prowadzon' przez sowieck' agentur$. W interesie ZSRS le)a!o os!abienie 
morale rekrutów, a tym samym skuteczno&ci obro"ców granicy Rzeczypospolitej. 
Dlatego rozwój edukacji, czytelnictwa, kszta!towanie &wiadomo&ci pa"stwowej, 
obywatelskiej i%narodowej mia!y by+ skuteczn' broni' w%walce z%sowieck' pro-
pagand'. Zwracano na%to uwag$ w%biuletynie z%1936%r.: „[…] sprawdzenie ilo&ci 
guzików u munduru czy spodni, aczkolwiek równie) w%wojsku konieczne, jest 
jednak mniej wa)ne od apelu maj'cego na%celu podniesienia stanu umys!owego 
)o!nierza. Brak guzika od munduru w%czasie wojny nie b$dzie przyczyn' prze-
granej, ale zawsze ni' by+ mo)e ciemnota, nie&wiadomo&+ celu wojny, a przez to 
!atwo&+ poddania%si$ )o!nierza wrogiej i%demagogicznej agitacji”.

Ta edukacja, któr' prowadzono najpierw przez nauk$ (równie) pisania i%czyta-
nia, bo w&ród rekrutów by!o ok. 7%proc. analfabetów), nast$pnie przez czytelnictwo, 
teatr, pogadanki, radio i%*lmy, przynosi!a efekty, bo z%tej bardzo trudnej i%nie-
bezpiecznej s!u)by by!o najmniej dezercji w%ca!ym Wojsku Polskim. ,o!nierzom 
KOP wpajano poczucie misji, odpowiedzialno&ci, gotowo&+ ponoszenia o*ar dla 
bezpiecze"stwa pa"stwa i%Ojczyzny. Oczywi&cie zdarza!y%si$ przypadki ucieczki 
do%Zwi'zku Sowieckiego%–%i%to w!a&nie pod wp!ywem bolszewickiej propagandy. 
Jednak ich niewielka liczba, przy wzmo)onym wysi!ku s!u)b wroga, jednoznacznie 
wskazuje na%bardzo dobre efekty pracy o&wiatowej i%wychowawczej w%&rodowisku 
Korpusu Ochrony Pogranicza.

,QVFHQL]DFMD�]DWU]\PDQLD�SU]HP\WQLNöZ�
QD�JUDQLF\�SROVNR�OLWHZVNLHM��Fot. NAC
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:�FLÈJïHM�JRWRZRĂFL
W jednodniówce wydanej na%trzeci' rocznic$ utworzenia KOP opisano%–%tro-
ch$ na%weso!o, ale bardzo celnie%–%)o!nierza tej formacji: „W ci'g!ej gotowo&ci 
bojowej, czujny jak )uraw, przyczajony dniem i%noc' na%patrolach i%zasadzkach; 
w%olbrzymich, trudnych do%przebycia lasach, w&ród moczarów, zat$ch!ych bajor, 
w%g$stwinach oczeretów i%chaszczy pe!ni on latem i%zim', po&ród wiosennych 
roztopów i%jesiennej szarugi tward' s!u)b$ stra)nika znaków i%praw Rzeczypospo-
litej. Nie strasz' go noce pe!ne tajemnic i%niespodzianek, nie ul$knie%si$ widoku 
uzbrojonego bandyty, jeno zawsze i%wsz$dzie czo!o mu stawi, samemu diab!u 
wpakuje niepo&wi$con' kul$ mi$dzy rogi, gdy [ten] pokusi+%si$ zechce naruszy+ lub 
omin'+ obowi'zuj'ce na%&cie)kach granicznych przepisy. Celny, l&ni'cy jak lustro 
karabin, paczuszka granatów w%chlebaku, mi!uj'ce Ojczyzn$ serce w%zanadrzu, 
s' pewn' r$kojmi' poszanowania prawa, gdyby ktokolwiek usi!owa! je naruszy+”.

S!u)ba na% kresowych rubie)ach wymaga!a wielkiej odwagi. W latach  
1923–1934 a) 589 )o!nierzy KOP straci!o )ycie w%czasie pe!nienia obowi'zków, 
w%tym 26 o*cerów i%154 podo*cerów. By!a to s!u)ba dla takich )o!nierzy jak szere-
gowiec Szafran, który, zaskoczony przez przemytników, zosta! og!uszony i%straci! 
bro" oraz granaty. Po odzyskaniu przytomno&ci wyruszy! w%pogo", przedziera-

j'c%si$ w%ciemn' noc przez le&ne 
ost$py, bo honor nie pozwala! 
mu wróci+ do%stanicy bez kara-
binu. Poszed! do%miejsca innej 
zasadzki i%od kolegów po)yczy! 
dwa granaty. Po godzinie le&n' 
cisz$ przeszy! wybuch. Ranni 
przemytnicy zostali bez trudu 
obezw!adnieni przez )o!nierzy, 
przy czym jednego powali! Sza-
fran i%co najwa)niejsze%–%odzy-
ska! utracon' bro". ,o!nierze 
KOP realizowali swoje zadania 
cz$sto w%bardzo trudnych wa-
runkach, w%&nie)ycy i%mrozie, 

:\PLDQD�ZLÚěQLöZ��
Z�6WRïSFDFK�������U��Fot. NAC 
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w%deszczu, a przede wszystkim w%nocy, bo w!a&nie takie warunki najbardziej 
sprzyja!y osobom chc'cym nielegalnie przekroczy+ granic$.

ķ1DMZLÚNV]È�GOD�QDV�QDJURGÈ�QLHFK�EÚG]LH�F]\VWH�VXPLHQLHĵ
Pierwszy punkt dekalogu KOP-isty mówi!: „,o!nierz Polski wierzy w%Boga, wiedz'c, 
)e%jego przodkowie zawsze z%Bogiem na%ustach szli w%bój za &wi$t' spraw$”. A w%jed-
nym z%artyku!ów w%„Kalendarzu ,o!nierza KOP” z%1934%r. czytamy: „Na naszych 
sztandarach s' napisane te s!owa: »Honor i%Ojczyzna«, które s' dla nas najwa)niejszym 
przykazaniem. Te s!owa nakazuj' nam spe!nia+ swoje obowi'zki nawet wówczas, 
kiedy przy spe!nianiu ich grozi nam &mier+ […] i%to nie dlatego, )e%robi'c przeciwnie, 
narazimy%si$ na%kar$, ale dlatego, )e%jest to nasz obowi'zek wobec Boga i%Ojczyzny 
[…]. Honor )o!nierski%–%to poczucie w!asnej godno&ci, godno&ci i%warto&ci stanu )o!-
nierskiego. Kocha+ Ojczyzn$, by+ Jej wiernym, ceni+ godno&+ i%honor stanu )o!nier-
skiego, by+ odwa)nym i%walecznym, moralnym, pilnym, karnym i%pos!usznym, by+ 
dobrym i%uczynnym koleg', by+ pow&ci'gliwym w%mowie, zaradnym i%samodzielnym, 
szanowa+ bro" i%wszelk' w!asno&+ skarbow'%–%oto najwa)niejsze zalety )o!nierza. […] 
Nale)y jednak pami$ta+, )e%nasza praca w%wojsku nie powinna by+ obliczona na%)adn' 
nagrod$ […]. Najwi$ksz' dla nas nagrod' niech b$dzie czyste sumienie”.

Ze wzgl$du na%specy*k$ s!u)by, du)e rozproszenie formacji i%dzia!anie w%te-
renie w%oparciu o bardzo ma!e oddzia!y, nad którymi kontrola prze!o)onych by!a 
ograniczona, niezwykle wysokie morale i%w!a&ciwe wype!nianie obowi'zków 

2WZDUFLH�SODFX�VSRUWRZHJR�L�VWU]HOQLF\�SU]\�ĂZLHWOLF\�.23�Z�:DUV]DZLH��Fot. NAC
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oraz o*arno&+ pograniczników by!y gwarantem ich w!asnego bezpiecze"stwa. 
W ko"cu lat trzydziestych, kiedy &wiat zmierza! do%wojny, )o!nierze Korpusu byli 
przygotowywani do%nowych zada", odpowiadaj'cych aktualnej sytuacji. Tworzono 
Bataliony Forteczne KOP. Dowództwo jednak nie zaniedbywa!o prowadzonej 
przez pi$tna&cie lat pracy wychowawczej. Na trzy miesi'ce przed wybuchem wojny 
w%„Biuletynie O&wiatowo-Propagandowym KOP” pisano: „Przygotowuj'c%si$ 
do%wojny, o tym trzeba pami$ta+: wojna ma nie demoralizowa+, ale wychowy-
wa+. Trzeba wi$c odpowiednio uzbroi+ moralnie przysz!ych aktorów pot$)nego 
widowiska. Je&li wojna stanie%si$ okazj' do%wydobycia z%mo)liwie najliczniejszej 
grupy ludzi cech po&wi$cenia, odwagi i%uporu, mo)e by+ cennym wk!adem dla 
rozwoju narodu. Bo pot$)ny naród%–%to pot$)ni ludzie. Znana jest wojenna dok-
tryna wychowawcza, któr' mo)na nazwa+ doktryn' nienawi&ci. S!aba to podsta-
wa%–%nienawi&+. Strach j' zwyci$)y. To nie jest polska doktryna wychowawcza. 
[…] ,o!nierza trzeba przygotowa+ do%wojny jako do%zjawiska, które b$dzie od 
niego wymaga!o hartu, odwagi i%poczucia honoru. Podsycanie poczucia godno&ci 
osobistej i%narodowej jest w!a&ciw' drog' moralnego przysposobienia wojskowego 
i%gwarancj', )e%wojna naszego wychowanka nie wykolei, lecz wzmocni”.

Nad ranem 17 wrze&nia 1939%r. )o!nierze KOP oddali pierwsze strza!y w%kie-
runku wkraczaj'cej do%Polski Armii Czerwonej. Samotne stanice, strzeg'ce granic 
Rzeczypospolitej, w%których s!u)b$ pe!ni!o od jedenastu do%szesnastu )o!nierzy, nie 
mia!y )adnych szans na%skuteczne stawienie oporu agresorowi. W zdecydowanej 
wi$kszo&ci by!y to drewniane budynki, kryte s!om', przeznaczone na%schronienia 
dla pograniczników, a nie placówki s!u)'ce do%obrony. A mimo to niektóre stanice 
broni!y%si$ przez godzin$, a nawet dwie. Wi$kszo&+ nie mog!a powstrzyma+ czerwo-
noarmistów nawet w%krótkiej walce, dlatego ich za!ogi wycofywa!y%si$, aby dotrze+ 
do%swoich batalionów i%razem z%nimi dawa+ odpór agresorowi. Meldunki bojowe 
Armii Czerwonej z%walk o Grodno, Augustów i%Suwa!ki mówi!y, )e%)o!nierze KOP 
dobrze zorganizowali obron$, a poddawali%si$ w%sytuacji absolutnie beznadziejnej.

$QQD�.RïDNRZVND��XU�������bļbKLVWRU\N�LbSHGDJRJ��:�ODWDFK�RVLHPG]LHVLÈW\FK�MDNR�OLFHDOLVWND�G]LDïDïD�
ZbDQW\NRPXQLVW\F]QHM�RSR]\FML��E\ïD�MHGQ\P�]bQDMPïRGV]\FK�ZLÚěQLöZ�SROLW\F]Q\FK�35/��2G]QDF]RQD�.U]\ĝHP�
2ğFHUVNLP�2UGHUX�2GURG]HQLD�3ROVNL��.U]\ĝHP�:ROQRĂFL�Lb6ROLGDUQRĂFL��QDJURGÈ�¥ZLDGHN�+LVWRULL��3XEOLNXMH�
Zbķ1DV]\P�']LHQQLNXĵ�
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ķ6DUQ\ĵbVLÚ�]EURMÈ
Zako"czenie wojny polsko-bolszewickiej poprzez zawarcie traktatu ryskiego 
w%1921%r. nie zlikwidowa!o niebezpiecze"stwa dla polskiego pogranicza przed 
organizuj'cymi%si$ po stronie sowieckiej bandami dywersyjno-rabunkowymi, które 
nieustannie przenika!y przez granic$ Rzeczypospolitej. Pod koniec lat dwudzie-
stych XX w. Wydzia! Studiów Oddzia!u II Sztabu Generalnego WP informowa! 
o intensywnych zmianach liczebno&ci i%uzbrojenia Armii Czerwonej. Marsza!ek 
Józef Pi!sudski zdawa! sobie spraw$ z%tego, )e%Zwi'zek Sowiecki stwarza olbrzy-
mie zagro)enie dla Polski. Rozpocz$to wi$c studia operacyjne i%terenowe w%celu 
ustalenia za!o)e" dla planu operacyjnego „Wschód”.

Ca!y teren ewentualnej obrony podzielono na%sze&+ odcinków, które odpowia-
da!y pasom dzia!a" przysz!ych armii. Przewodnia my&l operacyjna planu zak!ada!a, 
)e%g!ówne uderzenia sowieckie mog' nast'pi+ na%kierunkach: Baranowicze . Bia!ystok, 
Równe . Lublin i%Tarnopol . Lwów. W pa(dzierniku 1935%r. Generalny Inspektor 
Armii zatwierdzi! program rozbudowy forty*kacji niemieckich i%austriackich z%czasów 
I wojny &wiatowej oraz stawiania nowych umocnie" i%urz'dze" hydrotechnicznych 
na%Polesiu1. Zak!adano, )e%za!ogami forty*kacji b$d' )o!nierze Korpusu Ochrony 
Pogranicza, w%szczególno&ci kompanie odwodowe i%ci$)kich karabinów maszyno-
wych. Odcinek „Sarny”2 na%Polesiu zosta! podzielony na%trzy pododcinki: „Czudel”, 
„Bere(ne”3 i%„Hory"”4, które w%czasie wojny mia!y podlega+ dowódcy Armii „Polesie”5.

Po!udniowym (ostatnim) sektorem pododcinka „Czudel” by! sektor „Tynne”, 
który graniczy! z%sektorem „Tyszyca”6 pododcinka „Bere(ne”. Sektor „Tynne”, 
w% którym planowano budow$ 26 )elbetowych schronów, w% tym 22 na% le-
wym brzegu S!uczy, dzieli!%si$ na%cztery rejony: „Kamienne”, „/'cznikowy”  
(po 5 schronów), „Tynne-Wie&” (10 schronów) i%„Berducha”7 (6 schronów). Na pra-

1 Centralne Archiwum Wojskowe, GISZ, I 302.4.2112, Pismo z%12.X.1935%r. Generalnego In-
spektora Armii gen. Edwarda Rydza-#mig!ego do%Inspektora Armii gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

2 Sarny . dzi&: miasto na%Ukrainie.
3 Czudel i%Bere(ne . dzi&: miejscowo&ci na%Ukrainie.
4 Hory" . rzeka na%Ukrainie i%Bia!orusi.
5 Z. Pruski, Bastion Polesie. Polskie forty$kacje na%Polesiu w%latach 1920&1939, Warszawa 2000, s.%26.
6 Tynne i%Tyszyca . dzi&: wsie na%Ukrainie.
7 Berducha . w%II Rzeczypospolitej folwark w%pow. sarne"skim.
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wym brzegu zaplanowano jedynie cztery schrony rejonu „Berducha”. Dodatkowym 
wzmocnieniem linii obrony „Tynnego” by!a zapora przeciwczo!gowa w%postaci 
wa!u i%Kana!u Kamiennego.

W sierpniu 1939%r. schrony nie by!y jeszcze uko"czone, gdy) do%osi'gni$cia 
pe!nej warto&ci bojowej obiektów niezb$dne by!o zamontowanie dzwonów obser-
wacyjnych i%kopu! ckm, podstaw ckm z%pancerzami, pancerzy uszczelniaj'cych 
do%strzelnic, a tak)e m.in. wykonanie instalacji wentylacyjnych i%okablowania 
telefonicznego oraz prac maskowniczych.

.RUSXV�ĂFLÈJD�ĝRïQLHU]\
Po mobilizacji marcowej w%1939%r. KOP przekaza! na%granic$ zachodni' i%po!u-
dniow' 39 batalionów piechoty i%13 szwadronów kawalerii, ponadto zmobilizowano  
27 batalionów na%bazie KOP; postawione w%stan gotowo&ci jednostki liczy!y !'cznie 
25.30 tys. )o!nierzy. W toku mobilizacji na%granicy wschodniej zrezygnowano 
z%dotychczasowego systemu brygadowego na%rzecz pu!ków, mobilizuj'c 17 tys. 
)o!nierzy i%o*cerów.

Etatow' obsad$ forty*kacji nad S!ucz' mia!y stanowi+ Bataliony Forteczne 
KOP „Sarny” i%„Ma!y"sk”, których )o!nierze szkolili%si$ w%jednostkach macierzy-
stych. „Do s!u)by w%wojsku wst'pi!em ochotniczo w%listopadzie 1937%r. i%zosta!em 
wcielony do%9. pp Legionów [w Zamo&ciu]. W tym pu!ku i%7. pp Legionów w%Che!-
mie odbywa!o%si$ pocz'tkowe szkolenie poborowych przeznaczonych do%batalionu 
fortecznego KOP »Sarny« . pisa! kpr. Adam Kotu!a, telefonista w%dowództwie 
batalionu. . W Zamo&ciu zosta!a sformowana jedna kompania, w%Che!mie dwie 
kompanie. Pocz'tkowe szkolenie odbywa!em w%kompanii ci$)kich karabinów 
maszynowych […]. Po przysi$dze z%kompanii ckm zosta!a wydzielona grupa 
20 )o!nierzy (w tym i%ja), skierowana na%przeszkolenie do%3 kompanii !'czno&ci, 
równie) w%Zamo&ciu […]. Szkolenie dru)yny !'czno&ci i%kompanii karabinów 
maszynowych trwa!o do%po!owy marca 1938%r. W po!owie miesi'ca przyjechali 
do%Zamo&cia dwaj o*cerowie z%Korpusu Ochrony Pogranicza i%po za!atwieniu 
formalno&ci 17 marca opu&cili&my Zamo&+ specjalnym poci'giem osobowym […]. 
Do Sarn dojechali&my 18 marca w%godzinach rannych. Czekali na%nas wys!annicy 
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poszczególnych jednostek, do%których mieli&my zosta+ przydzieleni”8. Do czerwca 
1939%r. prowadzono intensywne szkolenia )o!nierzy kompanii fortecznych. Szcze-
gólny nacisk k!adziono na%strzelanie z%broni maszynowej.

:VFKRGQLD�JUDQLFD�RVïDELRQD
Latem 1939%r. rozpocz$!o%si$ demontowanie cz$&ci wyposa)enia pancernego 
i%przeciwgazowego schronów oraz central i%aparatów telefonicznych, które wraz 
z%broni' maszynow' i%amunicj' by!y wywo)one do%schronów w%Rejonie Warownym 
„#l'sk” i%do%forty*kacji w%rejonie /om)y przy granicy z%Prusami Wschodnimi. 
Cz$&+ )o!nierzy przerzucono do%wzmocnienia pozycji przy granicach zachodniej 
i%pó!nocnej, stany uzupe!niano rezerwistami i%poborowymi. „W rejon Osowca 
i%Wizny pojecha! batalion z%rocznika &redniego, który s!u)y! w%baonie »Sarny« 
od pa(dziernika 1938%r. . wspomina! kpr. Kotu!a. . Dowódc' batalionu zosta! 
mianowany mjr Antoni Korpal. Z o*cerów, którzy pojechali w%ten rejon, to:  
kpt. [W!adys!aw] Raginis%–%s!ynny obro"ca Wizny, porucznicy [Kazimierz] Kiew-
licz, [W!adys!aw] Mostowski i%chyba [Stanis!aw] Ka!u)ny. W rejon Miko!owa 
na%#l'sk wyjecha! rocznik najm!odszy, tj. ten, który s!u)y! w%baonie »Sarny« od 
kwietnia 1939%r. […] Po przerzuceniu na%fronty zachodni i%pó!nocny wi$kszo&ci 
si! batalionu, jego sk!ad uzupe!niono rezerw' i%m!odym rocznikiem powo!anym 
do%s!u)by w%jednostkach […] na%wiosn$ 1939%r.”9

Zanim dosz!o do%agresji sowieckiej, )o!nierze batalionu KOP „Sarny” czekali 
na%przerzucenie transportem kolejowym na%front zachodni. Po zbombardowaniu 
przez Niemców 16 wrze&nia stacji w%Równem, a wkrótce przez Sowietów w$z!a 
w%Sarnach ruch kolejowy na%linii Sarny%–%Równe usta!.

7U]\�GQL�ZbRJQLX�ZDONL
17 wrze&nia, po otrzymaniu meldunku o przekroczeniu granicy przez wojska 
sowieckie, dowódca Batalionu KOP „Sarny” pp!k Nikodem Sulik, dowodz'cy  
ok. 4 tys. ludzi, podj'! decyzj$ o obronie odcinka w%oparciu o forty*kacje nad S!ucz'.  

8 A. Kotu!a, Organizacje i%obsada kadrowa w%okresie od wiosny 1938 do%wrze"nia 1939 Batalionu 
Fortecznego KOP „Sarny”, mps w%zbiorach Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Polskich Forma-
cji Granicznych (dalej: ASWPFG), s.%7.

9 Ibidem, s.%17.
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Bataliony forteczne otrzyma!y rozkaz niezw!ocznego roz!adunku i%przerzucenia 
sprz$tu kolejk' w'skotorow' w%rejon Tynnego, by jak najszybciej obsadzi+ umoc-
nienia. Plutonom 4. kompanii fortecznej Batalionu KOP „Sarny”, dowodzonej 
przez kpt. Emila Markiewicza z%koszar pod Znosiczami, przypad! do%obsadzenia 
sektor „Tynne”. Szczegó!owy opis przygotowa" do%obrony niewyko"czonych 
i%pozamykanych schronów, z%których niewiele wcze&niej zdemontowano istotne 
elementy opancerzenia, podstawy ckm i%sprz$t !'czno&ci, oraz opis walk stoczo-
nych w%dniach od 18 do%21 wrze&nia 1939%r. przez )o!nierzy czterech plutonów  
4. kompanii fortecznej z%sowieckim 224. Pu!kiem Strzeleckim znajduj'%si$ w%relacji 
kpt. Markiewicza10 oraz powsta!ych na% jej podstawie pracach Ryszarda Szaw-
!owskiego11, Tomasza Rodziewicza12 i%Zbigniewa Pruskiego13. Uzupe!nieniem 
s' relacje i%dokumenty zebrane przez Czes!awa Grzelaka14. Na tym tle jako nik-
czemne jawi'%si$ wyszydzaj'ce polskich )o!nierzy wspomnienia komisarzy Armii 
Czerwonej, wydane w%Kijowie w%1940%r.15

10 Instytut Polski i%Muzeum gen. Sikorskiego w%Londynie, E. Markiewicz, PISM BI-96/H, 
Relacja z%przebiegu dzia!a" bojowych w%1939 (odtworzona na%podstawie zapisków), 1951%r.

11 R. Szaw!owski (ps. Karol Liszewski), Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa 1997.
12 T. Rodziewicz, Ppor. Jan Bo'bott (1911&1939), Lublin 2008.
13 Z. Pruski, Bastion Polesie…
14 Wrzesie( 1939 na%Kresach w%relacjach, wybór i%oprac. Cz. Grzelak, Warszawa 1999.
15 U. Krikun, Gieroizm, otwaga, mu!estwo i%doblest ,́ Kijew 1940.
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Trzydniowa walka 4. kompanii Batalionu 
Fortecznego KOP »Sarny« spowodowa#a 

znaczne straty po stronie agresora, opó+ni#a marsz 
si# sowieckich ku spotkaniu z(Wehrmachtem 
i(umo!liwi#a wyj&cie z(oskrzydlenia zasadniczym 
si#om Pu#ku KOP »Sarny«.

Trzydniowa walka  
4. kompanii Batalionu For- 
tecznego KOP „Sarny” 
spowodowa!a znaczne stra-
ty po stronie agresora, zde-
cydowanie opó(ni!a marsz 
si! sowieckich ku spotkaniu 

z%Wehrmachtem, a przede wszystkim umo)liwi!a wyj&cie z%oskrzydlenia zasadniczym 
si!om Pu!ku KOP „Sarny”, które po!'czy!y%si$ ze Zgrupowaniem KOP gen. Wilhelma 
Orlika-Rückemanna. Straty kompanii fortecznej%si$gn$!y jednak 569 osób, w%tym  
10 o*cerów . zabitych w%walce i%zamordowanych. Podporucznik Jan Bo!bott bohater-
sko dowodzi! walk' a) do%20 wrze&nia 1939%r., kiedy zgin'! wraz z%czterdziestodzie-
wi$cioosobow' za!og' w%schronie wysadzonym przez czerwonoarmistów.

2GQDOHěÊ�JURE\
Jesieni' 2009%r., w%siedemdziesi't' rocznic$ walk )o!nierzy Pu!ku KOP „Sarny”, 
delegacja naszego Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych 
(SWPFG) . spadkobiercy tradycji KOP . powo!anego w%1992%r. przez )yj'cych 
wówczas )o!nierzy KOP i%Stra)y Granicznej, uczestników walk pod Szackiem 
i%Wytycznem, obro"ców W$gierskiej Górki i%podkarpackich dolin . wzi$!a udzia! 
w%uroczysto&ciach na%/ysej Górze k. Tynnego nad S!ucz'. Przybyli te) przedsta-
wiciele Nadbu)a"skiego Oddzia!u Stra)y Granicznej. Po cz$&ci o*cjalnej zwie-
dzali&my pozosta!o&ci )elbetowych schronów, budynków pomocniczych i%koszar 
na%zboczu wydmy opadaj'cej stromo ku meandruj'cej S!uczy i% jej starorzeczu, 
w%pobli)u nieuko"czonego w%1939%r. jazu Przekora. Wi$kszo&+ z%nas zna!a histo-
ri$ ci$)kich walk stoczonych mi$dzy 18 a 21 wrze&nia 1939%r. w%sektorze „Tyn-
ne” i%wiedzia!a o blisko osiemdziesi$cioprocentowych stratach obsadzaj'cej go  
4. kompanii fortecznej Batalionu KOP „Sarny” kpt. Markiewicza. Z dost$pnych 
wówczas publikacji wynika!o, )e%nieznane s' losy 569 )o!nierzy, w%tym 10 o*ce-
rów czterech plutonów tej kompanii, którzy nie do!'czyli do%Zgrupowania KOP  
gen. Orlika-Rückemanna, wyprowadzaj'cego polskie oddzia!y z%Polesia.

W!a&nie wtedy ówczesny prezes SWPFG Miros!aw Rubas spyta! mnie: 
„A mo)e spróbowaliby&my poszuka+ miejsc spoczynku tych )o!nierzy?”.



��B I U L E T Y N  I P N  N R  1 1  ( 1 6 8 ) ,  l i s t o p a d  2 0 1 9

(NVSORUDFMD�WHUHQX�QDG�6ïXF]È�Z�OLVWRSDG]LH������U��)RW��]H�]ELRUöZ�6HEDVWLDQD�1RZDNRZVNLHJR

Posiada!em sporo polskich map sztabowych, map sowieckich i%ukrai"skich 
tego terenu, a przede wszystkim zna!em topogra*$ nads!ucza"skiej doliny i%rozrzu-
conych w%niej polskich schronów bojowych. W latach 1995–1999 przeprowadzi!em 
wiele wizji lokalnych, pomiarów i%bada" terenowych na%odcinku od wsi Kamienne 
do%dawnego folwarku Berducha, obecnie przysió!ka Tynnego.

3RZUöW�QDG�6ïXF]
Teren, który odwiedza!em w%latach dziewi$+dziesi'tych XX w., nie przypomina! 
tamtego z%opisów i%fotogra*i z%1939%r. S!ucz zmieni!a koryto, rzeczka Bobryk 
przerwa!a wa! i%p!ynie obok przepustu, powsta!y nowe starorzecza, zmeliorowane 
!'ki nadrzeczne stepowiej', rozbudowuj'ca%si$ na%prawym brzegu wie& Tynne 
zbli)y!a%si$ do%Polskiego Wa!u nad Kana!em Kamiennym, granica m!odego lasu 
jest bli)sza kana!owi, znikn$!a zabudowa folwarku Berducha i%cegielni, nie ma 
ju) gajówki Niemowica, wszystkie schrony zosta!y wysadzone, pod lasem rozci'-
gaj'%si$ wysypiska &mieci…
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Miejscowa ludno&+ niech$tnie udziela!a wówczas informacji . wszak by!em 
obcy, pyta!em o rok 1939. Cz$sto opowie&ci by!y z%sob' sprzeczne i%odsuwa!y 
mnie od ustalenia, gdzie znajduj'%si$ miejsca pochówku )o!nierzy KOP poleg!ych 
i%zamordowanych przez NKWD. By+ mo)e ludzie nie chcieli wraca+ do%tych 
wspomnie", mo)e niewiele wiedzieli, mo)e nie byli pewni, czy nie chodzi mi 
o o*ary ukrai"skich rzezi z%1943%r., do%których dosz!o tak)e w%Tynnem16, a mo)e 
by!y to osoby, które osiedlono w%Tynnem ju) po wojnie.

Wielu moich rozmówców ju) nie )yje. Zachowa!y%si$ jednak nagrania, fo-
togra*e i%notatki. Z biegiem lat moje krótkie zapiski wzbogaci!y zgromadzone 
przez Stowarzyszenie zeznania )o!nierzy, uczestników wydarze" 1939%r. Coraz 
wyra(niej ukazywa!%si$ obszar, który powinny obj'+ poszukiwania. Miejscowa 
ludno&+ wskazywa!a jako miejsca pochówku teren po!o)ony na%lewym brzegu rzeki, 
mi$dzy szko!' a cerkwi', oraz miejsce tu) przy kanale, przy dawnym mostku, przez 
który prowadzi!a droga ze wsi do%lasu. Potwierdza to relacja Juliana Grzesika17. 
Pojawia!y%si$ nazwy le&nych uroczysk Zawideria i%Sowaki, a tak)e rejon /ysej 
Góry oraz szerokie starorzecze S!uczy, zwane jeziorem, znajduj'ce%si$ poni)ej 
/ysej Góry. Nie mo)na wykluczy+, )e%cia!a )o!nierzy KOP poleg!ych na%/ysej 
Górze i%w rejonie jazu Przekora zosta!y wrzucone do%S!uczy i%jej starorzecza18.

¥ODGDPL�Z\PRUGRZDQ\FK
W latach 2010–2015 cz!onkowie Stowarzyszenia odbyli kilka podró)y na%Kresy, 
w%trakcie których poszukiwali na%Polesiu i%Wo!yniu pozosta!o&ci obiektów KOP 
i%&ladów jego wrze&niowych walk. Towarzyszyli im funkcjonariusze Stra)y Granicz-
nej i%innych stowarzysze". Na Kresach mogli&my liczy+ na%wsparcie naszych ksi$)y:  
ks. dziekana W!adys!awa Czajki . proboszcza para*i #wi$tych Aposto!ów Piotra i%Paw!a  
w%Równem, ks. W!adys!awa /ukasiewicza . proboszcza para*i Przemienienia Pa"skie-
go w%Sarnach, i%ks. Waldemara Szlachty . proboszcza para*i &w. Antoniego w%Korcu.

Kiedy przyje)d)ali&my powtórnie na%te tereny, spotykali&my%si$ z%szacunkiem 
sporej cz$&ci ludno&ci, która docenia!a to, )e%poszukujemy zaginionych )o!nierzy. 

16 W. i%E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai(skich na%ludno"ci polskiej 
Wo'ynia 1939&1945, Radzymin 2008, s.%790.791.

17 Relacja J. Grzesika, mps w%zbiorach ASWPFG.
18 W. Kobyla"ski, W szponach trzech wrogów. Przeciw UPA, Niemcom i%Sowietom, /ód( 2013.
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Otrzymywali&my nowe informacje, które pozwoli!y na%sprecyzowanie terenu po-
szukiwa". Du)' pomoc uzyskali&my od Swiet!any Kotok, wicedyrektorki szko!y 
&redniej w%Tynnem, która oprowadza!a nas po terenie. Odnajdywa!a te) najstarszych 
mieszka"ców, którzy opowiadali nam o pobycie )o!nierzy KOP w%Tynnem, budowie 
forty*kacji i%wrze&niowych walkach. Ustalili&my, )e%„Zawideria” i%„Sowaki” to dwa 
uroczyska w%podtynne"skim lesie, które rozdziela pas wydm. W 2014%r. uzyskali&my 
zezwolenia na%poszukiwania w%terenie, wydane przez stron$ ukrai"sk' w%poro-
zumieniu z%Rad' Ochrony Pami$ci Walk i%M$cze"stwa. Wraz z%archeologami, 
dr Dominik' Siemi"sk', Adamem Kuczy"skim i%Tarasem Verb', rozpocz$li&my 
poszukiwania przy u)yciu wykrywaczy metali, georadarów i%&widrów archeolo-
gicznych. Jak zwykle, mogli&my liczy+ na%przychylno&+ i%pomoc logistyczn' Stra)y 
Granicznej, szczególnie p!k. Krzysztofa Gaw$dy z%Komendy G!ównej SG oraz  
gen. bryg. Jaros!awa Fr'czyka . komendanta Nadwi&la"skiego Oddzia!u SG, p!k. Jac-
ka Gartmana . komendanta #l'sko-Ma!opolskiego Oddzia!u SG oraz gen. bryg. SG  
Waldemara Skarbka i%gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka . kolejnych komendan-
tów Nadbu)a"skiego Oddzia!u SG, a przede wszystkim na%funkcjonariuszy, którzy 
kosztem urlopów wsparli nasze dzia!ania . równie) w!asnymi &rodkami *nansowymi.
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3LHUZV]D�HNVKXPDFMD
W trakcie bada" odnale(li&my siedem or!ów wz. 19 noszonych przez )o!nierzy  
II Rzeczypospolitej, kilkana&cie guzików mundurowych ró)nych rozmiarów, guziki od 
bielizny wojskowej, szcz'tki umundurowania KOP, w%tym okr'g!ej czapki, miniatur$ 
odznaki KOP „Za S!u)b$ Graniczn'”, znaki to)samo&ci, zwane potocznie nie&mier-
telnikami, polskie monety, krzy)yki katolickie, !uski z%polskiej wrze&niowej amunicji, 
zapiaszczacze do%polskich mauzerów. W schronach natra*li&my na%doskonale widoczne 
polskie napisy, m.in. „Centr. tel.” ze strza!k', „Izba O*c.”, „Smary”. W wykonanych 
w%terenie odkrywkach odnale(li&my resztki podmurówki gajówki. Odnalezione arte-
fakty i%miejsca ich skupisk pozwoli!y na%odtworzenie dwóch prawdopodobnych dróg, 
którymi krasnoarmiejcy prowadzili naszych )o!nierzy do%miejsc selekcji lub przes!ucha" 
w%sztabie 224. Pu!ku Strzeleckiego na%terenie folwarku oraz miejsc ka(ni w%lesie.

W pa(dzierniku 2015%r. uda!o nam%si$ wreszcie natra*+ na%szcz'tki )o!nierza, 
obok których le)a!y odznaka i%czapka KOP oraz !uski z%opró)nianego b$bna nagana, 
a w%pobli)u odnale(li&my skorodowany znak to)samo&ci z%czytelnym napisem: 1904 
PKU19 Lublin. #lad kuli na%czaszce )o!nierza wskazuje na%to, )e%zamordowano go 
strza!em w%potylic$. 30 listopada 2015%r. by! ostatnim dniem naszej pracy na%Ukra-
inie. Profesjonalna ukrai"ska *rma w%obecno&ci polskich archeologów, naszej de-
legacji i%konsula RP z%/ucka przeprowadzi!a ekshumacj$. Szcz'tki zosta!y z!o)one 
tymczasowo na%cmentarzu ko&cielnym Para*i Przemienienia Pa"skiego w%Sarnach. 
Niestety, do%kolejnego wyjazdu, przygotowywanego wiosn' 2016%r. wspólnie z%IPN, 
ju) nie dosz!o, gdy) w!adze Ukrainy wstrzyma!y prowadzenie poszukiwa" jakich-
kolwiek o*ar, w%tym z%wrze&nia 1939%r.

Dzisiaj znamy niewiele nazwisk spo&ród kilkuset poleg!ych, zamordowanych 
i%zaginionych )o!nierzy. Jest ich jednak wi$cej ni) dziesi$+ lat temu. S' w&ród nich 
dowódcy plutonów: ppor. rez. Daca (2. pluton 4. kompanii), ppor. rez. Jan Bo!bott 
(3. pluton 4. kompanii), ppor. rez. W!adys!aw Maksim (4. pluton 4. kompanii) 
i%ppor. rez. Stanis!aw Maci'g, obserwator artyleryjski, podo*cerowie i%szeregowi: 
kpr. Przywara z%Ksi$)omierza, kpr. Jakub Ga!$zowski z%Wilko!aza, Adam Bu-
dek, kpr. Adam Knieja, plut. Andrzej Kondracki z%Kie!czewic, plut. Kot z%okolic 
Lublina, Franciszek Grela, Stanis!aw Oleszko, Edward Zy&ko z%Wilko!aza I, 

19 PKU . Powiatowa Komenda Uzupe!nie" (przyp. red.).
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Pawe! Wnuczek z%Wilko!aza II, Wac!aw #liwka z%Wilko!aza II, kpr. Mieczys!aw 
Kalicki, Stanis!aw Skolimowski z%Marianówki, Franciszek #liwka, Józef Zdybel, 
Jan Chmiel, Antoni Maci'g, Jan Dolemba, J$drasik, strzelec Aleksander Fedder, 
N.N., rocznik 1904 PKU Lublin.

Polska tradycja wojskowa nie dopuszcza do%pozostawienia na%polu walki )o!-
nierza bez nale)ytego pochówku. Nie poddamy%si$. Odnajdziemy szcz'tki naszych 
braci i%doprowadzimy do%z!o)enia ich w%wojennej mogile. Tak nam dopomó) Bóg!
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Tomasz Chwietkiewicz
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7DMQD�PRELOL]DFMD�LbķZÚGURZQ\�SXïNĵ
Skomplikowana sytuacja geopolityczna w%Europie w%1938 oraz pocz'tkach 1939%r. 
wymusi!a na%w!adzach polskich podj$cie przygotowa" do%odparcia rysuj'cych%si$ 
zagro)e". Sygna!em ostrzegawczym by! ci'g wydarze", których kumulacja na-
st'pi!a w%marcu 1939%r. Oderwanie%si$ S!owacji od Czech (14 marca), wkroczenie 
wojsk niemieckich do%Pragi (15 marca) oraz kolejne )'dania Adolfa Hitlera do-
tycz'ce Gda"ska i%„korytarza pomorskiego” (21 marca) da!y impuls do%spotkania  
22 marca najwa)niejszych osób w%pa"stwie z%udzia!em prezydenta Ignacego Mo&cic-
kiego. Zdecydowano, )e%przyj$cie niemieckich )'da" przez Polsk$ jest niemo)liwe.  

NR 11 (168), l istopad 2019
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23 marca zarz'dzono tajn', cz$&ciow' mobilizacj$ . obj$!a ona równie) jednostki 
Korpusu Ochrony Pogranicza.

Jeszcze w%pocz'tkach marca 1939% r. szef Sztabu G!ównego WP gen. Wa-
c!aw Stachiewicz przedstawi! propozycj$ utworzenia „w$drownego pu!ku kawale-
rii KOP, który zmienia!by miejsce swej koncentracji, a w%chwili alarmu poszed!by 
natychmiast na%Wielu"”. Jednostk$ zamierzono sformowa+ z%sze&ciu szwadronów 
kawalerii KOP, wzmocnionych pododdzia!ami artylerii przeciwpancernej i%!'cz-
no&ci. Do wspó!dzia!ania z%pu!kiem planowano sformowanie dwóch nowych ba-
talionów Obrony Narodowej, rozmieszczonych w% rejonie Krzepice . Wielu". 
Minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki wyda! 23 marca 1939% r. 
rozkaz o natychmiastowym utworzeniu +wiczebnego pu!ku kawalerii KOP,  
a Generalny Inspektor Si! Zbrojnych podporz'dkowa! „pod wzgl$dem przygotowania 
prac operacyjnych kombinowany pu!k KOP w%Widawie” dowódcy Armii „/ód(”, 
gen. Juliuszowi Rómmlowi. Do sformowania jednostki wybrano osiem szwadronów 
kawalerii KOP („Druja”, „/u)ki”, „Pod&wile”, „Buds!aw”, „Hancewicze”, „Rokit-
no”, „,urno” i%„Mizocz”). Oddzia! mia! powsta+ na%terenie Okr$gu Korpusu nr%IV 
z%równoczesnym podporz'dkowaniem dowództwu w%/odzi. Zarz'dzeniem dowód-
cy KOP 24 marca 1939%r. nowej jednostce przydzielono pluton z%kompanii saperów  
KOP „Czortków”, dwa dzia!ony armat przeciwpancernych z%batalionów KOP „Wilejka” 
i%„Czortków” . po!'czone w%pluton . oraz dru)yn$ radiotelegra*czn' z%pu!ku KOP 
„Zdo!bunów”. Dowództwo obj'! pp!k Feliks Kope+, urodzony w%1895%r., )o!nierz 
z%do&wiadczeniem bojowym z%czasów I wojny &wiatowej i%wojny polsko-bolszewic-
kiej . za udzia! w%tej drugiej jako porucznik 1. Pu!ku U!anów Krechowieckich zosta! 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.

ķ5DVRZL�NDZDOHU]\ĂFLĵ�MDGÈ�QDb]DFKöG
Ju) 23 marca wyznaczone szwadrony postawiono w%stan alarmowy i%przewiezio-
no kolej' ze wschodniej granicy Rzeczypospolitej kilkaset kilometrów na%zachód  
. w%rejon Wielunia, gdzie dotar!y 26 marca. Dowództwo pu!ku ulokowano w%miejsco-
wo&ci Rusiec, szwadrony za& w%okolicy. Dla ukrycia faktycznego charakteru oddzia!u 
w%dokumentach okre&lano go kryptonimem „Feliks” . od imienia dowódcy („pu!k 
kawalerii Feliks”). Rozpocz$to intensywne szkolenie pododdzia!ów. W maju jednostk$ 
zorganizowano w%1. Pu!k Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Rozformowano 
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szwadrony „Druja” i%„Pod&wile”, przeznaczone do%uzupe!nienia kwatermistrzostwa 
i%szwadronu gospodarczego. „Jakkolwiek Pu!k ten nie posiada! tradycji pu!kowej, 
w!asnego sztandaru i%swej historii . pisa! por. Lucjan Wo(niak, zast$pca dowódcy 
4. szwadronu . to jednak )o!nierzami […] byli rasowi kawalerzy&ci, posiadaj'cy spe-
cy*czny espirt de corps, co umo)liwia!o w%krótkim czasie zgranie%si$ poszczególnych 
szwadronów w%jednolity organizm pu!kowy, z%zachowaniem nabytej w%czasie pokoju 
samodzielno&ci w%dzia!aniu”1.

Na pocz'tku czerwca jednostki 1. Pu!ku Kawalerii KOP wizytowa!  
marsz. Edward #mig!y-Rydz. „Stan pu!ku kaw[alerii] K.O.P., ludzi i%koni, jak melduje 
dowódca, zupe!nie dobry . pisa! w%notatce p!k dypl. Stanis!aw Kopa"ski, szef Oddzia-
!u III Sztabu G!ównego . rezerwi&ci nie ust$puj' u!anom s![u)by] czynnej, nawet ich 
przewy)szaj', konie rezerwowe podci'gni$te. Jednak i%tu na%363 u![anów] rezerwy 
jest w%wieku ponad 35 lat 70 u!anów rez[erwy], z%tego 3 po 42 lata, wszystko Polacy”2. 
Pu!k z%sze&cioma szwadronami liniowymi by! silniejszy ni) standardowy cztero- 
szwadronowy pu!k kawalerii. Wed!ug historyka wojskowo&ci Henryka Smacz-
nego, liczy! !'cznie 1026 )o!nierzy, w%tym 36 o*cerów i%990 szeregowych3. Dane 
te nie uwzgl$dniaj' plutonu saperów zmotoryzowanych oraz etatów kwatermi-
strzowskich. Narcyz Klatka podaje, )e%pu!k mia! pe!n' obsad$ etatow': 37 o*cerów,  
88 podo*cerów i%672 szeregowych4. Du)ym atutem by! pluton sze&ciu znakomitych ar-
mat ppanc. wz. 36 Bofors kal. 37 mm5. Na pl. Legionów w%Wieluniu odby!y%si$ 15 sierp-
nia 1939%r. uroczysto&ci z%okazji #wi$ta ,o!nierza z%udzia!em gen. Juliusza Rómmla oraz  
p!k. dypl. Jerzego Grobickiego, dowódcy Sieradzkiej Brygady Obrony Narodowej. Doko-
nano wówczas przegl'du pododdzia!ów wielu"skich batalionów Obrony Narodowej oraz  
1. Pu!ku Kawalerii KOP, a obchody zako"czy!y%si$ de*lad'.

Zintensy*kowano szkolenia. „G!ówn' uwag$ zwracali&my na% s!u)b$ po-
low' z% pozorowanym nieprzyjacielem . wspomina! por. Leon B$dkowski, za-

1 L. Wo(niak, I Pu'k Kawalerii K.O.P, wst$p b.p. (mps), w%zbiorach autora.
2 Centralne Archiwum Wojskowe, I.303.3.506., Wyci'g z%konferencji Pana Marsza!ka  

w%dn. 2 VI 1939%r.
3 H. Smaczny, Ksi)ga kawalerii polskiej, Warszawa 1989, s.%227.228.
4 N. Klatka, Wielu(ski wrzesie( 1939, Wielu" . Gdynia 2006, s.%45.
5 Nazwa przyj$ta w% Wojsku Polskim dla armat przeciwpancernych kal. 37 mm. wz. 36,  

produkowanych w%Pruszkowie na%licencji szwedzkiej *rmy Bofors (przyp. red.).



��

KO
RPU

S O
C

H
RO

N
Y PO

G
RA

N
IC

ZA

B I U L E T Y N  I P N � 1 5 � � � � � � � � � � � O L V W R S D G � � � � �

st$pca dowódcy 2. szwadronu. . Prawie zawsze walka polega!a na%podej&ciu jak 
najbli)ej nieprzyjaciela w%szyku konnym, nast$pnie pada! rozkaz do%walki pieszej 
i%rozpoczyna!o%si$ normalne natarcie piesze, tym ró)ni'ce%si$ od natarcia oddzia-
!ów piechoty liniowej, )e%u!an naciera!, zsiadaj'c z%konia z%wi$kszym zapasem si!,  
bez obci')enia, jakie posiada! ówczesny piechur”6.

3U]\MÚOL�QLHPLHFNLH�XGHU]HQLH
Pu!k przesuni$to nad sam' granic$ 21 sierpnia 1939%r., a 30 sierpnia podporz'dkowano 
go 10. Dywizji Piechoty, wchodz'cej w%sk!ad Armii „/ód(”, i%umieszczono na%po-
mocniczym kierunku obrony przed niemieck' 8. Armi'. Zlokalizowano go zatem 
na%przedpolu tej dywizji, rozwini$tej w%rejonie Sieradza z%zadaniem prowadzenia dzia!a" 
rozpoznawczych i%opó(niaj'cych. Szwadrony liniowe znajdowa!y%si$ w%pe!nych sk!adach 
z%przydzielon' im armat' przeciwpancern' i%dwoma ci$)kimi karabinami maszynowy-
mi. Jak wspomina! rtm. Jan Maciejowski, „duch panowa! doskona!y i%zupe!na pewno&+ 
zwyci$stwa w%razie wojny”7.

Wykonuj'c zadania, dywizja wysun$!a na%dalekie przedpole, na%odleg!o&+  
ok. 60 km od g!ównych si!, dwa Oddzia!y Wydzielone. Do Oddzia!u Wydzielonego 
nr%1, dowodzonego przez p!k. Jana Zientarskiego, wesz!y dwa szwadrony 1. Pu!ku 
Kawalerii KOP, 5. i%6., wysuni$te do%rejonu Ostrzeszowa, K$pna oraz Wieruszowa, 
a do%Oddzia!u Wydzielonego nr%2 pod komend' p!k. Grobickiego . 1. Pu!k Ka-
walerii KOP (bez szwadronów 5. i%6.) na%pozycjach w%rejonie Boles!awca, Wójcina 
i%Parcic. Tym samym si!y pu!ku zosta!y rozdzielone, co spowodowa!o dramatyczne 
konsekwencje. „Wkroczenie niemców [sic!] nie by!o dla nas, stoj'cych od miesi$cy 
nad granic', specjalnym zaskoczeniem” . wspomina! dowódca 3. szwadronu8. Od 
godzin porannych 1 wrze&nia 1939%r. kawalerzy&ci skutecznie opó(niali post$py wojsk 
niemieckich, niszcz'c m.in. pojazdy pancerne pu!ku „Leibstandarte Adolf Hitler”, 
nacieraj'ce z%rejonu Boles!awca. „Zdawa!o%si$ nam, )e%zadanie os!ony mobilizacyjnej 
trwaj'cej w%kraju na%swoim odcinku wykonali&my doskonale i%)e w!a&ciwa obrona 
nast'pi na%Warcie” . wierzy! rtm. Maciejowski.

6 L. B$dkowski, Nie"miertelni. Wspomnienia s'u!by u'a(skiej, Kraków 1997, s.%162.163.
7 J. Maciejowski, Dziennik Macieja 1939&1942: z Mizocza do Szkocji, Leszno 2009, s.%34.35.
8 Tu i%dalej: ibidem, s.%35.
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Tragicznie potoczy!y% si$ losy 5. szwadronu. Podczas gdy 6. szwadro-
nowi uda!o si$ oderwa+ od nieprzyjaciela i% do!'czy+ 3 wrze&nia do% oddzia!u,  
to 5. szwadron, broni'c%si$ w%okr')eniu, ostrzeliwany przez artyleri$, dosta!%si$ do%niewoli. 
Tylko jeden z%plutonów zdo!a! wyrwa+%si$ z%okr')enia i%dotar! do%reszty oddzia!u. Noc'  
z%4 na%5 wrze&nia si!y pu!ku, ju) w%sk!adzie Kresowej Brygady Kawalerii, wyznaczono 
do%likwidacji niemieckiego przyczó!ka nad Wart' w%rejonie miejscowo&ci Bele". „Nas 
w%ci'gu nocy rzucono na%bagnety do%przeciwuderzenia . zapami$ta! Maciejowski. . Bitwa 
by!a b[ardzo] krwawa i%zaci$ta, kilkakrotnie dochodzi!o do%walki wr$cz, której niemcy 
[sic!] nie wytrzymywali”. W nocnym boju oddzia! poniós! powa)ne straty, a 2. szwadron 
zosta! bez o*cerów. Konieczna by!a reorganizacja: por. Wo(niak obj'! dowodzenie po!'-
czonymi szwadronami 4. i%2. , w%których by!o dwóch o*cerów, wi$c dowództwa plutonów 
przypad!y podo*cerom. W nocy z%5 na%6 wrze&nia 10. Dywizja Piechoty cofa!a%si$ w%kie-
runku rzeki Ner. Kresowa Brygada Kawalerii 6 wrze&nia otrzyma!a rozkaz os!aniania 
dywizji od pó!nocnego zachodu. Pu!k samodzielnie kierowa!%si$ na%Zgierz . G!owno. 
Oddzia! maszerowa! bez przerwy, w%ma!ych grupach, przewa)nie na%prze!aj, unikaj'c 
zatorów na%drogach zablokowanych taborami i%t!umami uciekinierów. Do Skierniewic 
dotar! 6 i%7 wrze&nia, a przed &witem 9 wrze&nia%–%do%Warszawy, gdzie mostem Kier-
bedzia przeszed! na%Prag$. W ci'gu dnia )o!nierze odpoczywali w%parku Ignacego Jana 
Paderewskiego, uzupe!niaj'c amunicj$ i%)ywno&+. Genera! Rómmel meldowa!: „Przyszed! 
w%dobrym stanie 1. pu!k kawalerii KOP. Grupuj$ te zawi'zki w%obszarze Otwocka”9.

.UZDZH�SLHNïR
Podpu!kownik Kope+ 10 wrze&nia otrzyma! rozkaz uderzenia na%niemieckie oddzia!y 
znajduj'ce%si$ w%Otwocku Ma!ym, likwidacji przyczó!ka i%zepchni$cia przeciwnika 
za Wis!$. W sk!ad ugrupowania dowodzonego przez mjr. Karola B!asi"skiego wcho-
dzi!y szwadrony 1., 3. i%6., wsparte batalionem 26. Pu!ku Piechoty i%jednym dzia!em  
kal. 105 mm. Opanowano Otwock Ma!y, a zaskoczeni Niemcy wycofali%si$ do%Otwoc-
ka Wielkiego . tam wywi'za!a%si$ zaciek!a walka na%bagnety. Poruszaj'c%si$ wa!em, 
szwadrony osi'gn$!y K$p$ Glinieck', gdzie niemiecka artyleria zmusi!a je do%odwrotu. 
Rozbito dwie kompanie nieprzyjaciela, jednak straty po polskiej stronie te) by!y znaczne.

9 Meldunek gen. J. Rómmla do%Naczelnego Wodza z%9 IX 1939%r., [w:] Wojna obronna Polski 
1939. Wybór *róde', Warszawa 1968, s.%657.658.
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Jak relacjonowa!o kilkunastu u!anów plutonu ppor. Jana Fiszera, którzy wycofali%si$ 
na%mokrad!a, czo!gi nieprzyjaciela je(dzi!y po ich stanowiskach, mia)d)'c rannych 
i%)ywych. Kope+ meldowa! p!k. Grobickiemu, )e%straci! w%tym dniu siedmiu o*cerów 
i%czterdziestu u!anów. „By!y to najkrwawsze i%zarazem najwi$cej chwalebne walki dla 
naszego Pu!ku . pisa! rtm. Maciejowski o walkach toczonych od 11 do%15 wrze&nia.  
. Prze)yli&my prawdziwe piek!o ognia. Szwadron mój mia! wielki sukces, przerywaj'c 
czasowo przepraw$ niemców [sic!] przez Wis!$ (pod Gór' Kalwari')”10.

Wachmistrz pchor. Stefan Komornicki, który w%tym czasie tra*! do%jednostki, 
wspomina! swoje pierwsze wra)enia: „Podziwiam dyscyplin$ i%wyszkolenie wojska. 
Trzeba przyzna+, )e%by! to najlepszy )o!nierz polski. Szeregowi to starszy rocznik 
s!u)by czynnej pu!ków kawalerii . wszyscy z%uko"czonymi szko!ami podo*cerskimi. 
Wyszkolenie bojowe nadzwyczajne. Za!o)enie placówki, zbudowanie barykady, plan 
ognia przydzielonej dru)yny c.k.m. . to by!y na%owe czasy majstersztyki”11.

Pu!k mia!, zgodnie z% rozkazami, przej&+ w% Grupie Operacyjnej Kawalerii  
gen. W!adys!awa Andersa w%kierunku Parczewa . do%dyspozycji Naczelnego Wodza. 
„Od samego […] przybycia do%Armii »/ód(« pu!k kawalerii KOP pod dowództwem 
pp!k. Kopcia Feliksa wykaza!%si$ jako wzorowy oddzia! . brzmia! rozkaz pochwalny 
gen. Rómmla do%1. Pu!ku Kawalerii KOP. . Wysuni$ty ku samej granicy a) po Wie-
ruszew, Ostrzeszów i%K$pno, pu!k uparcie i%niezachwianie przeprowadza! od dnia  
1 wrze&nia a) po dzie" 3 wrze&nia walki opó(niaj'ce, stale przechodz'c do%przeciwu-
derzenia […]. Podczas odwrotu ku Wi&le pu!k w%czasie ci$)kich walk nigdy nie ust'pi! 
ani pi$dzi zajmowanej pozycji%–%odchodzi! tylko na%rozkaz, do%ko"ca zachowa! wzorow'  
postaw$, &wiec'c przyk!adem dla innych oddzia!ów. ,o!nierze Pu!ku Kawalerii KOP, 
odchodzicie teraz z%Grup' Operacyjn' Kawalerii na%wschód. Dzi$kuj$ wam w%imie-
niu s!u)by za wasz' wytrwa!o&+, za )o!niersk' postaw$ i%o*arno&+ […]. Za zas!ugi 
dowódcze […] nadaj$ Order Virtuti Militari IV klasy dowódcy pu!ku%–%pp!k. Kop- 
ciowi Feliksowi%–%oraz przyznaj$ dla pu!ku 10 krzy)y Virtuti Militari do%dyspozycji 
dowódcy pu!ku, celem odznaczenia najdzielniejszych jego )o!nierzy12”.

10 J. Maciejowski, Dziennik Macieja…, s.%36.
11 S. Komornicki, Z 1. P. Kaw. K.O.P. w%Kampanii Wrze"niowej, „Przegl'd Kawalerii i%Broni 

Pancernej” 1973, t. IX, nr%69, s.%365.
12 J. Rómmel, Za Honor i%Ojczyzn). Wspomnienia dowódcy armii „+ód*” i%„Warszawa”, Warszawa 

1958, s.%393.
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2VWDWQLH�%RĝH��FRĂ�3ROVNÚ
Opó(nienia meldunków i%t!ok na%drogach spowodowa!y, )e%cz$&+ oddzia!ów nie dotar!a 
na%miejsce koncentracji . i%znów dosz!o do%rozdzielenia jednostki. Dowództwo oddzia!u 
wraz z%cz$&ci' 6. szwadronu, plutonem zmotoryzowanym saperów oraz plutonem !'czno&ci 
pomaszerowa!o na%wschód w%kierunku Ku-ewa. Szwadrony 1., 3. i%4. z%du)ym opó(nieniem 
ruszy!y na%Garwolin. Bezskuteczne by!y próby odnalezienia dowództwa 1. Pu!ku Kawa-
lerii KOP oraz jego 6. szwadronu. Brakowa!o !'czno&ci z%dowództwem Kresowej Brygady 
Kawalerii. W tej sytuacji oko!o pó!nocy 14 wrze&nia dowództwo 1. Pu!ku Kawalerii 
KOP obj'! mjr B!asi"ski, dotychczasowy zast$pca pp!k. Kopcia. Wed!ug por. Wo(niaka,  
15 wrze&nia oddzia! przy!'czy!%si$ pod Aleksandrowem do%Mazowieckiej Brygady 
Kawalerii, a 18 wrze&nia dotar! do%Che!ma. „W ci'gu dnia przechodzi!y przez nasze 
stanowiska masy rozbitków naszej piechoty lub rozpuszczonych do%domów )o!nierzy. 
Z satysfakcj' porównywa!em nasze szwadrony, które, chocia) przetrzebione w%walkach, 
zachowa!y zwarto&+, dyscyplin$ i%karno&+, znosz'c wszystkie niewygody i%niebezpie-
cze"stwa oraz trudy, bez szemrania . pisa! por. Wo(niak. . By! to twardy, zaprawiony 
w%niewygodach wspania!y )o!nierz”13.

Wieczorem 23 wrze&nia pu!k w%sk!adzie Mazowieckiej Brygady Kawalerii zosta! 
rzucony do%uderzenia na%Suchowol$. W walkach o t$ miejscowo&+ brygada ponios!a tak 
du)e straty w%ogniu artylerii, )e%jej dowódca ok. 10.00 wycofa! ostatnie szwadrony. Rany 
odniós! mjr B!asi"ski. „U!ani, którzy wyszli ca!o z%tej bitwy, kieruj'c%si$ kawaleryjskim 
instynktem, pozbierali%si$ przy koniach. Z o*cerów pu!ku wyszli: por. [Stanis!aw Zyg-
munt] Wysocki, por. Wo(niak i%3 o*c[erów] rezerwy. Jako najstarszy obj'!em d-ctwo 
i%trafem zupe!nie wyprowadzi!em Pu!k z%rejonu, który by! ca!kowicie przez niemców 
[sic!] otoczony” . tyle rtm. Maciejowski14. Rankiem 28 wrze&nia 1939%r. rtm. Maciejowski 
og!osi! otrzymany rozkaz o kapitulacji: „Nie jestem w%stanie opisa+ rozpaczy mojej i%resz-
ty Pu!ku, gdy ten rozkaz czyta!em . wspomina!. . P!aka!em wraz ze wszystkimi. U!a-
nów zamieszka!ych na%wschód pu&ci!em do%domów, daj'c im najlepsze konie. O*cerom  
i%p[o]d[o]f[icerom] da!em rozkaz przej&cia na%stron$ niemieck', nie wymagaj'c wyko-
nania”15. Od&piewano Bo!e, co" Polsk) i%Wszystkie nasze dzienne sprawy.

13 L. Wo(niak, I Pu'k…, s.%7.
14 J. Maciejowski, Dziennik Macieja…, s.%35.
15 Ibidem.
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Porucznik Wo(niak wraz ze swoim szwadronem oraz )o!nierzami z%innych szwa-
dronów pu!ku . razem oko!o setk' ludzi . próbowa! noc' przebi+%si$ na%po!udnie, jednak 
bez powodzenia. ,egnaj'c%si$ z%)o!nierzami, mówi!: „Wojna%si$ jeszcze nie sko"czy!a, 
b$dziecie potrzebni”16. Zaleci!, aby u!ani nie szli do%niewoli, lecz przedzierali%si$ do%swo-
ich rodzin. Sam przedosta!%si$ do%stolicy, by tam w!'czy+%si$ do%konspiracji.

Podpu!kownik Kope+ wraz z%6. szwadronem i%22. Pu!kiem wszed! w%sk!ad Grupy 
Kawalerii „Che!m”. Opu&ci!a ona Che!m 24 wrze&nia i%przez Rejowiec uda!a%si$ w%rejon 
Krasnegostawu. Trzy dni pó(niej zgrupowanie wesz!o w%sk!ad improwizowanej Grupy 
p!k. Tadeusza Zieleniewskiego, który postanowi! przebija+%si$ do%granicy z%W$grami. 
W marszu Grupa Kawalerii „Che!m” rozbi!a w%Dzwoli niemiecki dywizjon przeciw-
pancerny. Nast$pnego dnia odrzucono nacieraj'ce oddzia!y Armii Czerwonej. Sytuacja 
sta!a%si$ beznadziejna, gdy 30 wrze&nia Grupa Zieleniewskiego dosta!a%si$ w%sowieckie 
okr')enie w%rejonie Puszczy Solskiej i%zosta!a zmuszona do%kapitulacji. 1 pa(dzierni-
ka o 10.00 p!k Zieleniewski wyda! w%Momotach (pod Janowem Lubelskim) rozkaz 
o z!o)eniu broni, a o*cerowie z%kopiami rozkazu rozjechali%si$ do%poszczególnych grup.

Odprawa o*cerów Grupy „Che!m” odby!a%si$ w%Majdanie Golcza"skim na%Pod-
karpaciu. „Jest pi$kny, ciep!y, s!oneczny wieczór . relacjonowali pó(niej wchm. Stanis!aw 
Wilk z%22. Pu!ku U!anów i%pchr. Zieli"ski z%1. Pu!ku Szwole)erów. . Czekali&my 
do&+ d!ugo, s!o"ce schyli!o%si$ ju) na%widnokr$gu i%sko&nymi promieniami o&wietli!o 
ko!o z!o)one z%kilkudziesi$ciu ludzi, w%których &rodek wst'pi! pu!kownik [W!adys!aw 
P!onka]. »Panowie. W blasku tego zachodz'cego s!o"ca chc$ wam mówi+ o naszej 

16 L. Wo(niak, I Pu'k…, s.%36.

3DWURO�NDZDOHULL�.23�SURZDG]L�SU]HP\WQLND��
]DWU]\PDQHJR�QD�JUDQLF\�SROVNR�VRZLHFNLHM��Fot. NAC
3DWURO�NDZDOHULL�.23�SURZDG]L�SU]HP\WQLND��
]DWU]\PDQHJR�QD�JUDQLF\�SROVNR�VRZLHFNLHM��Fot. NAC
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zachodz'cej s!awie. Doszli&my do%kresu. Razem z%tym oto s!o"cem zachodzi nasza 
s!awa bojowa, zmierzcha i%znika pot$ga, wielko&+ i%honor Rzecz[y]pospolitej«. Nast$puje 
odczytanie ostatniego rozkazu. Zaczyna czyta+ go p!k P!onka, ale po kilku zdaniach 
wybucha p!aczem i%oddaje rozkaz adiutantowi. Powtarza%si$ ta sama historia. Wreszcie 
rozkaz bierze p!k Kope+. Jest blady, r$ce mu%si$ trz$s', ale rozkaz doczyta! do%ko"ca”17.

:�.DW\QLX��&KDUNRZLH��QDb=DFKRG]LH��ZbSRG]LHPLXĮ
Rano 2 pa(dziernika 1939%r. oddzia!y kawalerii Grupy „Che!m” z!o)y!y bro" we wsi 
Bukowa. Sowieci oddzielili o*cerów od ni)szych stopniem )o!nierzy. Niemal wszyscy 
o*cerowie zgrupowania tra*li do%obozów specjalnych NKWD w%Kozielsku oraz Sta-
robielsku, a wiosn' 1940%r. Sowieci wymordowali ich w%Katyniu i Charkowie. Do dzi& 
nieznane jest miejsce wiecznego spoczynku pp!k. Feliksa Kopcia, uwi$zionego w%obozie 
w%Starobielsku. Jego nazwisko widnieje na%listach zaginionych18. Prawdopodobnie zosta! 
zamordowany w%Moskwie wiosn' 1940%r. O po&wi$ceniu kawalerzystów &wiadcz' 
mogi!y rozsiane na%ca!ym wrze&niowym szlaku bojowym. Wielu z%nich przedar!o%si$ 
na%Zachód i%walczy!o na%frontach II wojny &wiatowej. Ci, którzy nie opu&cili kraju, zeszli 
do%podziemia. Symboliczne s' losy kolejnych po pp!k. Kopciu dowódców oddzia!u: 
pp!k B!asi"ski, ci$)ko ranny w%pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, zmar!  
6 sierpnia 1944%r. w%szpitalu polowym, a mjr Maciejowski poleg! jako dowódca  
10. Pu!ku Strzelców Konnych 20 sierpnia 1944%r. w%bitwie pod Chambois we Francji.

„Tragiczny by! koniec krótkiej, lecz pe!nej chwa!y historii 1. pu!ku kawalerii KOP 
. wspomina! rtm. Maciejowski. . Pu!ku, którego dzia!ania nigdy nie przynios!y ujmy 
honorowi )o!nierskiemu, Pu!ku, który sw' krwi' podkre&li! pi$kn' tradycj$ Polskiej 
kawalerii. Wieczna niech b$dzie chwa!a poleg!ym w%tym Pu!ku”19.

17 Relacje wachm. Wilka i%pchor. Zieli"skiego za: T. Bordza", Grupa pu'kownika Zieleniew-
skiego, Bi!goraj 2004, s.%107.108.

18 M. J. Rubas, Katy(ska lista strat polskich formacji granicznych: !o'nierze KOP i%funkcjonariusze SG po-
mordowani i%zaginieni na%wschodzie na%prze'omie lat 1939/1940, Warszawa 2000, s.%192.

19 J. Maciejowski, Dziennik Macieja…, s.%40.

7RPDV]�&KZLHWNLHZLF]��XU�������bļbSSïN�6*��GU��NRPHQGDQW�6WUDĝ\�*UDQLF]QHM�Zb*U]HFKRWNDFK��:�����bU��
REURQLï�SUDFÚ�GRNWRUVNÈ�']LDïDQLD�QLHPLHFNLHM����$UPLL�Zb3UXVDFK�:VFKRGQLFK�ZbVW\F]QLX�LbOXW\P������URNX.
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BIULETYN IPN
PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

����URF]QLFD�SRZRïDQLD 
.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D

D e*lada ulicami Lublina, uroczysta gala, podpisanie porozumienia o wspó!pracy IPN i%Stra)y 
Granicznej, sesja naukowa, piknik edukacyjny, prezentacja nowego portalu kop.ipn.gov.pl%–%to 
wydarzenia zwi'zane z%ogólnopolskimi obchodami 95. rocznicy powstania KOP 9 i%10 pa(dzier-

nika br. w%Lublinie. Korpus Ochrony Pogranicza, powo!any w%pa(dzierniku 1918%r. rozkazem ministra 
spraw wojskowych, by! wojskow' formacj' specjaln' czasu pokoju, która nie mia!a swojego odpowiednika 
w%)adnym z%europejskich pa"stw. „Wojna hybrydowa prowadzona z%premedytacj' przez sowiecki wywiad 
wojskowy zagra)a!a nie tylko ludno&ci pogranicza, ale wr$cz &wie)o odzyskanej wolno&ci pa"stwa%–%mó-
wi! komendant g!ówny SG gen. dyw. Tomasz Praga. Nale)y, jak przekonywa!, doceni+ „po&wi$cenie 
i%m'dro&+ )o!nierzy KOP, którzy z%dala od swoich rodzinnych domów, na%kresowych pustkowiach, 
skutecznie chronili nienaruszalno&+ pa"stwa polskiego. I nie tylko wzi$li w%obron$ miejscow' ludno&+, 
ale tak)e prowadzili dzia!alno&+ edukacyjn' i%kulturaln', a ich historia by!a domkni$ta heroiczn' walk' 
w%obronie niepodleg!o&ci we wrze&niu 1939%r.”. Prezes IPN dr Jaros!aw Szarek przypomnia! nazwiska 
dowódców Korpusu: pierwszego%–%gen. Henryka Odrow')-Minkiewicza i%ostatniego%–%Wilhelma Orlika-
-Rückemanna. Czas komunistycznej niewoli oznacza! dla KOP lata zapomnienia. Prezes IPN podkre&li!, 
)e%dla Instytutu wa)ne s' losy tych )o!nierzy Korpusu, którzy polegli na%Kresach, walcz'c o Niepodleg!': 
„W 2017%r. na%Bia!orusi pogrzebali&my )o!nierzy KOP ze stra)nicy Pohost%–%wspólnie z%w!adzami bia!o-
ruskimi. Niedawno w!adze Ukrainy wyda!y decyzj$ o zniesieniu moratorium na%poszukiwanie ludzkich 
szcz'tków przez Polaków, która powoduje, )e%wkrótce wrócimy z%naszymi poszukiwaniami na%Ukrain$. 
Mamy nadziej$, )e%kolejni )o!nierze KOP, którzy nie maj' grobów, zostan' godnie pochowani”. Podczas 
konferencji naukowej prelekcje wyg!osili dr Wojciech Grobelski, dr Leon Popek i%Waldemar Boche"ski.  
Uroczysto&ciom towarzyszy!o z!o)enie wie"ca na%grobie ppor. rez. Jana Bo!botta, dowódcy plutonu „Tynne” 
w%4. kompanii Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”, który zgin'! w%walce z%Armi' Czerwon' 20 wrze&nia 
1939%r. w%bunkrze w%okolicach wsi Tynne. W obchodach wzi$li udzia! przedstawiciele w!adz pa"stwowych 
i samorz'dowych, s!u)b%mundurowych oraz m!odzie). (et)

����URF]QLFD�SRZRïDQLD 
.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D
����URF]QLFD�SRZRïDQLD 

.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D
����URF]QLFD�SRZRïDQLD 

.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D
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Artur Ocha#

2SDVDÊ�V]WDIHWÈ� 
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6WUDĝ�QDbZVFKRGQLHM�UXELHĝ\
Jesieni' 1924%r., dla obrony przed bolszewick' dywersj' i%pospolitym ban-
dytyzmem, szerz'cymi%si$ na%Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 
zosta! utworzony Korpus Ochrony Pogranicza. By!a to specjalna formacja 
wojskowa przeznaczona do%ochrony granicy wschodniej pod wzgl$dem 
militarnym, politycznym, celno-skarbowym i%sanitarnym. Powsta!a na%ba-
zie pu!ków piechoty oraz kawalerii Wojska Polskiego. W czasie pokoju 
podlega!a Ministerstwu Spraw Wewn$trznych (w zakresie ochrony granicy 
i%bezpiecze"stwa na%pograniczu oraz *nansowo), a pod wzgl$dem perso-
nalnym, uzbrojenia, wyposa)enia oraz zaopatrzenia materia!owo-)ywno-
&ciowego by!a zale)na od Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W pierwszym okresie dzia!alno&ci, od pa(dziernika 1924 do%marca 
1926%r., dla ochrony granicy polsko-sowieckiej, polsko-litewskiej i%polsko-
-!otewskiej sformowano dowództwo Korpusu w%Warszawie oraz sze&+ bry-
gad, w%sk!ad których wesz!y !'cznie 24 bataliony piechoty oraz 19 szwadro-
nów kawalerii. Jesieni' 1927%r. we wszystkich brygadach zosta!y utworzone 
bataliony odwodowe, w%tym 29. Batalion KOP w%Suwa!kach (w sk!adzie 
6. Brygady KOP), który obj'! ochron' 75,7 km granicy polsko-niemiec-
kiej z%Prusami Wschodnimi. Formacja przej$!a tak)e stra) na%odcinku 
granicy polsko-rumu"skiej wzd!u) Dniestru. W 1932%r. strzeg!a !'cznie  
2316,38 km granicy wschodniej . dwie pi'te ca!ej granicy II Rzeczypo-
spolitej1. 1 stycznia 1931%r. s!u)b$ w%niej pe!ni!o 732 o*cerów i%chor')ych 
oraz 22545 podo*cerów i%szeregowych2. Struktura Korpusu ulega!a w%ko-
lejnych latach, a) do%wybuchu wojny w%1939%r., stopniowym przeobra-
)eniom, g!ównie ze wzgl$du na%zadania powierzone mu w%przypadku  
kon-iktu zbrojnego oraz w%zwi'zku z%niestabiln' sytuacj' geopolityczn' 
w%Europie. Zmienia!y%si$ na%przyk!ad liczba i%rozmieszczenie batalionów.

1 Oddzia!y KOP ochrania!y w% tym czasie: 1475,056 km granicy polsko-sowieckiej, 
112,885 km polsko-!otewskiej, 539,812 km polsko-litewskiej, 75,7 km polsko-niemieckiej 
i%112,925 km polsko-rumu"skiej. Zob. Archiwum Stra)y Granicznej w%Szczecinie (dalej: 
ASG), Dowództwo KOP, sygn. 177/147, Komunikat dyslokacyjny KOP, Warszawa 1932%r.

2 Stan etatowy KOP na%dzie" 1 I 1931%r., [w:] O Niepodleg', i%granice. Korpus Ochro-
ny Pogranicza 1924–1939. Wybór dokumentów, wst$p i%oprac. M. Jab!onowski, Warsza-
wa%–%Pu!tusk 2001, s.%208–214.
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2GZDĝQL��VLOQL��RğDUQL
Do g!ównych zada" KOP nale)a!y: ochrona granicy, zapobieganie jej nielegalnemu 
przekraczaniu oraz przenoszeniu antypolskich opracowa" propagandowych, &ciganie 
wrogiej i%antypa"stwowej dzia!alno&ci, zagwarantowanie dochodów pa"stwa z%tytu!u 
op!at celnych, zabezpieczenie znaków i%urz'dze" granicznych przed zniszczeniem, 
a tak)e walka z%rozprzestrzenianiem%si$ chorób zaka(nych. Z czasem KOP wzi'! 
na%siebie dodatkowe przedsi$wzi$cia . charytatywne i%spo!eczne (m.in. w%zakresie 
opieki zdrowotnej i%o&wiatowej) na%rzecz miejscowej ludno&ci . mia!y one prowa-
dzi+ do%umacniania polskiej pa"stwowo&ci na%obszarach przygranicznych oraz wi$zi 
mieszka"ców z%Rzecz'pospolit'. Dzia!ania te by!y nastawione na%wspieranie rozwoju 
gospodarczego Kresów, zwalczanie n$dzy oraz aktywizowanie ludno&ci dla podniesie-
nia ogólnego poziomu jej )ycia i%&wiadomo&ci pa"stwowej. W wielu miejscowo&ciach 
za!ogi stra)nic pomaga!y mieszka"com w%walce z%po)arami i%kl$skami powodzi. 
Inicjowa!y te) i%organizowa!y obchody &wi't pa"stwowych oraz ko&cielnych, a tak)e 
imprez sportowych, o&wiatowych i%kulturalnych.

Podstawow' jednostk' KOP by! batalion przeznaczony do%bezpo&redniej 
ochrony granicy. Kadra o*cerska i%podo*cerska by!a przydzielana czasowo, 
podobnie jak )o!nierze s!u)by obowi'zkowej, których kierowano do%Korpusu 
po przeszkoleniu w% jednostkach wojskowych, g!ównie z%zachodnich powiatów  
II Rzeczypospolitej . wybierano odwa)nych, o*arnych, zdecydowanych, kole)e"-
skich, szanuj'cych prawo. Ze wzgl$du na%trudne warunki s!u)by na%wschodnim 
pograniczu musieli by+ zdrowi i%sprawni *zycznie.

Skuteczno&+ formacji by!a uzale)niona w%du)ej mierze od sprawnego sys-
temu !'czno&ci, co przy niemal zupe!nym braku linii telefonicznych na%pogra-
niczu w%momencie jej utworzenia wymaga!o zastosowania sygnalizacji &wietlnej  
lub wykorzystania systemu !'czników pieszych pomi$dzy stra)nicami i%dowódz-
twami pododdzia!ów. Dopiero w%kolejnych latach, w%miar$ budowy sta!ych linii 
przewodowych, coraz wi$ksze znaczenie zyskiwa!a !'czno&+ telefoniczna.

6]WDIHWD�UXV]D
Na pocz'tku listopada 1925%r., w%pierwsz' rocznic$ utworzenia formacji, na%rozkaz 
gen. dyw. Henryka Odrow')-Minkiewicza, ówczesnego dowódcy KOP, zosta! 
zorganizowany pieszy bieg sztafetowy (rozstawny) wzd!u) granicy polsko-sowiec-
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kiej. Celem biegu by!o przetestowanie !'czno&ci pomi$dzy stra)nicami i%odwodami 
granicznymi oraz gotowo&ci bojowej i%wytrzyma!o&ci wojska. Ju) we wrze&niu 
nakazano sprawdzenie planowanej trasy sztafety, usuni$cie przeszkód, napraw$ 
k!adek patrolowych, przygotowanie !odzi oraz ustalenie sposobów (sygna!ów) po-
wiadomienia s'siednich stra)nic. Do 20 pa(dziernika w%batalionach granicznych 
odby!y%si$ sprawdzaj'ce biegi na%krótszych odcinkach3.

G!ówny bieg rozstawny rozpocz'!%si$ 5 listopada 1925%r. o 6.00 równocze&nie 
z%kra"ców ugrupowania na%granicy wschodniej. Uczestnicy pokonywali tras$ 
w%dwóch kierunkach . na%po!udnie i%na pó!noc. Na pó!nocy punktem rozpocz$cia 
by! trójstyk granic: polskiej, !otewskiej i%sowieckiej, a dok!adnie s!up nr%0 osadzony 
w%pobli)u miasteczka Leonpola nad D(win' (dzi&: na%Bia!orusi), sk'd )o!nierze ze 
Stra)nicy KOP „Czemery” z%5. Batalionu KOP we wsi /u)ki (dzi&: na%Bia!orusi) 
pobiegli na%po!udnie. W tym samym czasie na%po!udniu kraju z%odcinka Stra)nicy 
„Okopy #wi$ty Trójcy” (14. Batalion KOP w%Borszczowie . dzi&: na%Ukrainie), spod 
s!upa nr%2290 na%zbiegu trzech granic (polskiej, sowieckiej i%rumu"skiej), wyruszy!a 
sztafeta w%kierunku pó!nocnym4. Wojskowi biegli w%normalnym umundurowaniu 
z%ekwipunkiem (!adownicami), ze zrolowanymi p!aszczami przewieszonymi przez 
plecy, z%karabinami w%prawej r$ce i%pa!eczkami sztafetowymi w%lewej. Trasa szta-
fety prowadzi!a po &cie)kach patrolowych i%traktach, które w%najkrótszy sposób 
!'czy!y ze sob' stra)nice i%by!y bezpieczne dla biegn'cych. Chodzi!o o to, by nie 
zab!'dzili w%nocy i%nie weszli na%teren obcego pa"stwa. Za!ogi stra)nic by!y roz-
stawiane na%trasie, gdy s'siednia stra)nica rozpoczyna!a bieg na%swoim odcinku, 
a jej dowódca informowa! o tym s'siadów telefonicznie lub umówionym sygna!em 
(np. wystrza!em karabinowym).

3 ASG, Dowództwo KOP, 177/11, Rozkaz nr%96 (w za!'czeniu regulamin biegu), Warszawa, 
16 IX 1925%r., k. 347.351.

4 Waldemar A. Koz!owski, autor artyku!u o KOP, podaje b!$dnie, )e% w% pierwszym biegu 
rozstawnym w%1925%r. uczestniczy!a sztafeta z%7. Pu!ku Piechoty Legionów z%Che!ma. Przeczy!oby 
to za!o)eniu biegu, którym by!o sprawdzenie sprawno&ci )o!nierzy KOP. Ze wzgl$du na%utrzymy-
wanie w%tajemnicy daty rozpocz$cia biegu )aden z%dowódców batalionu nie móg! zaprosi+ takiej 
sztafety. Nikt nie by! te) w%stanie zapewni+ bezpiecze"stwa )o!nierzom z%innego garnizonu, któ-
rzy nie znali danego odcinka granicy, mogli zab!'dzi+ i%zosta+ pojmani przez sowieckich )o!nierzy. 
Informacja ta mo)e wynika+ z% nieznajomo&ci zasad s!u)by w% KOP, tj. przydzielania )o!nierzy 
przez ró)ne pu!ki po pó!rocznym przeszkoleniu. Zob. W.A. Koz!owski, Korpus Ochrony Pograni-
cza, http://www.waldemark.hostil.pl/korpus.html [dost$p: 24 IX 2019%r.].
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3LÚÊ�GQL�LbSLÚÊ�QRF\
,o!nierze pod')ali naprzód nieprzerwanie, dniem i%noc', bez wzgl$du na%pa-
nuj'ce warunki atmosferyczne. Naturalne przeszkody pokonywali, jak podczas 
normalnej s!u)by granicznej, a odcinki wodne przy u)yciu !odzi (tzw. pychówek) 
lub motorówek. Na jednym z%odcinków zepsu!%si$ silnik !odzi motorowej, a ta 
niebezpiecznie zbli)y!a%si$ do%sowieckiego brzegu. Bolszewiccy pogranicznicy 
za)'dali poddania%si$ patrolu i%oddali w%jego stron$ kilkana&cie strza!ów. Tylko 
dzi$ki przytomno&ci dowódcy wszyscy KOP-owcy wskoczyli do%wody i%przeci'-
gn$li !ód( do%polskiego brzegu, z%którego rozpocz$li dalszy bieg. Punkty kontrol- 
ne zosta!y wyznaczone w%Radoszkowiczach, Ko!osowie (oba dzi& na%Bia!orusi) 
oraz Prypeci, Snowidowiczach, Korcu, Podwo!oczyskach i%Skale (wszystkie dzi& 
na%Ukrainie). Dla celów pomiarowych ka)dy z%batalionów otrzyma! przydzia! 
dok!adnych chronometrów (zegarków), które pos!u)y!y do%obliczenia tempa i%czasu 
biegu na%poszczególnych odcinkach.

Bieg po!udniowy5 o d!ugo&ci 1276,48 km zako"czy!%si$ 10 listopada o 10.59, 
pó!nocny za& . 1277,95 km . o 13.40. Ró)nica czasu i%d!ugo&ci trasy (ok. 1,5 km)  
wynika!a z%zalania niektórych &cie)ek patrolowych podczas jesiennych opadów. 
Dru)yna „po!udniowa” pokona!a dystans w%czasie 5 dni, 4 godz. i%59 min, a „pó!-
nocna” w%5 dni, 7 godz. i%40 min. Jak wyliczyli organizatorzy, a) 256 km sztafety 
przebiega!o w&ród pogranicznych bagien i%rozlewisk, 104 km . po !'kach i%podmo-
k!ych gruntach, a 103 km . przez zaorane pola. Najci$)ej bieg!o%si$ po drewnia-
nych, &liskich k!adkach patrolowych (!'cznie 27,5 km), zbudowanych nad bagnami 
i%przerzuconych nad strumykami (g!ównie na%Polesiu). W biegu „po!udniowym” 
bra!o udzia! 2436 )o!nierzy, a w%„pó!nocnym” . 2413. Najszybsze tempo uzyska-
no w%pobli)u Hoszczy (dzi&: na%Ukrainie), gdzie kilometr pokonywano w%czasie  
3,7 min, najwolniejsze za& w%pobli)u Sto!pców (dzi&: na%Bia!orusi) . taki sam 
odcinek pokonywano w%czasie 7,6 min6.

5 Okre&lenia „po!udniowy” i%„pó!nocny” oznaczaj' kierunek biegu na%po!udnie i%na pó!noc 
(przyp. red.).

6 K. Kobos, Pierwszy bieg rozstawny KOP, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W pierwsz, rocz-
nic) obj)cia s'u!by na%wschodniej granicy Rzeczypospolitej 1924&1925, red. S. Falkiewicz, Warszawa 
[1925], s.%25.27.
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Bieg rozstawny KOP by! najwi$ksz' wojskow' imprez' biegow' zorganizowan' 
w%Polsce, a pod wzgl$dem sportowym . drug' co do%wielko&ci w%ca!ej Europie 
(w biegu dooko!a Niemiec bra!o udzia! 180 tys. sportowców)7. Jego powodzenie 
zach$ci!o dowództwo do%kontynuacji sztafety w%kolejnych latach.

W 1926%r., w%zwi'zku z%obj$ciem przez Korpus ochrony granic z%/otw' 
oraz Litw', zwi$kszono dystans biegu rozstawnego o 661,23 km. Bieg w%obu 
kierunkach (na po!udnie8 i%na pó!noc) rozpocz'!%si$ 20 pa(dziernika o 6.00. 

7 Lekka atletyka (notatka prasowa bez autora), „Sport Wodny. Dawniej »Wio&larz Polski«” 1925, 
nr%9, s.%232, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=439688&tab=3 [dost$p: 24 IX 2019%r.].

8 Autor dla uproszczenia okre&la mianem „po!udniowy” bieg, który wiód! pocz'tkowo na%pó!-
noc wokó! Wile"szczyzny, a dopiero dalej na%po!udnie (przyp. red.).

5R]SRF]ÚFLH�SLHUZV]HJR�ELHJX�UR]VWDZQHJR�.23�QDG�'ěZLQÈ����OLVWRSDGD������U���
)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD
5R]SRF]ÚFLH�SLHUZV]HJR�ELHJX�UR]VWDZQHJR�.23�QDG�'ěZLQÈ����OLVWRSDGD������U���
)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD
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Na pó!nocy miejscem rozpocz$cia by! tym razem trójstyk granic: polskiej,  
litewskiej i%niemieckiej (z Prusami Wschodnimi), w%rejonie Stra)nicy „Grzybina”  
(gm. Wi)ajny), po!o)onej na%odcinku 24. Batalionu w%Sejnach. Na po!udniu bieg 
rozpocz'!%si$, tak jak rok wcze&niej, na%odcinku Stra)nicy „Okopy #wi$tej Trójcy”  
(14. Batalion KOP w%Borszczowie). Obowi'zywa!y te same zasady . nieprzerwany 
bieg bez wzgl$du na%warunki atmosferyczne, w%dzie" i%w noc. Uczestnicy nie mogli 
czu+%si$ bezpiecznie. Odnotowano kilka przypadków ostrzeliwania biegn'cych 
przez sowieckich pograniczników, a tak)e przez litewskich szaulisów9. 

23 pa(dziernika ok. 22.16 obie sztafety skrzy)owa!y%si$ na%odcinku Stra)nicy 
„Bardzie” k. Iwie"ca w%powiecie wo!o)y"skim (dzi&: na%Bia!orusi). Bieg z%po!u-
dnia na%pó!noc zako"czy!%si$ 27 pa(dziernika o 15.12, a z%pó!nocy na%po!udnie% 
–%28 pa(dziernika o 01.52 . !'cznie po 187 godz. i%52 min. W metalowej pa!eczce 
sztafety biegn'cej z%po!udnia, któr' odebra! na%pó!nocy por. Narcyz Józef Misiewicz10, 
znalaz!y%si$ s!owa pozdrowienia dla towarzyszy z%sejne"skiego 24. Batalionu KOP: 
„Dnia 20 pa(dziernika 1926%r. godz. 6.00 rano. Za!oga Stra)nicy Okopy #wi$tej 
Trójcy na%granicy polsko-rumu"sko-sowieckiej &le bratnie pozdrowienia czatowni 
strzeg'cej ziem polskich na%granicy Litwy i%Niemiec”11. Ze wzgl$du na%d!u)szy 
dystans, w%sztafecie z%pó!nocy bieg!o 3076 osób, a z%po!udnia%–%3090. #rednio na%ka)-
dego biegn'cego wypada! oko!o sze&+setdwudziestosiedmiometrowy odcinek trasy12.

Powodzenie i% rozg!os dwóch pierwszych biegów rozstawnych sprawi!y, 
)e%w%1927%r. fabryka Nagielskiego wykona!a, specjalnie na%potrzeby tej impre-
zy, dwie srebrne pa!eczki biegowe. Obie ozdobiono w%górnej cz$&ci god!em  

9 Bieg rozstawny wzd'u! wschodnich granic Rzeczypospolitej, „Tygodnik Ilustrowany” 1926, 
nr%46, s.%786.787. Szaulisi . cz!onkowie paramilitarnego Zwi'zku Strzelców Litewskich (lit.: Lie-
tuvos -auli. S, junga), za!o)onego w%1919%r.

10 N.J. Misiewicz (1895.1972), kpt., o*cer 41. Suwalskiego Pu!ku Piechoty, przydzielony 
do%24. Batalionu KOP w%Sejnach i%22. Batalionu KOP w%Trokach, nast$pnie s!u)y! w%6. Pu!ku 
Piechoty Legionów (1931.1935); przeniesiony do%Pa"stwowej Komendy Uzupe!nie" Wilno-Po-
wiat (1935); kierownik II Referatu Uzupe!nie" Komendy Rejonowej Uzupe!nie" Wilno-Miasto 
(do 1939%r.). Do 1940%r. internowany na%Litwie. Zob. Aparat bezpiecze(stwa wewn)trznego wobec 
!o'nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i%funkcjonariuszy Stra!y Granicznej, Warszawa 2013, s.%111.

11 Bieg rozstawny… s.%786.787.
12 K. Kobos, Drugi bieg rozstawny, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W drug, rocznic) obj)cia 

s'u!by na% wschodniej granicy Rzeczypospolitej 1925&1926, red. S. Falkiewicz, Warszawa [1926], 
s.%22.25.
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pa"stwowym, a w%&rodkowej – p!askorze(b' biegacza autorstwa Jana Ma!ety13. 
Bieg rozpocz'!%si$ w%niedziel$ 23 pa(dziernika o 6.00. W dniu startu sztafeta 
„po!udniowa” pokona!a 230 km wzd!u) polsko-litewskiej linii granicznej do%Stra)-
nicy Tataryszki (w rejonie Nowych Trok . dzi&: na%Litwie, na%odcinku wile"skiej  
6. Brygady KOP), „pó!nocna” przebieg!a za& 280 km, docieraj'c na%odcinek Stra)-
nicy „Chodaki” na%Wo!yniu (4. Batalion KOP w%Dederka!ach . dzi&: na%Ukrainie). 
Obie sztafety spotka!y%si$ czwartego dnia biegu o 18.11 w%pobli)u miejscowo&ci 
Krasne (dzi&: na%Ukrainie). Trzeci bieg rozstawny zako"czy!%si$ siódmego dnia 
. sztafeta „po!udniowa” osi'gn$!a rejon trójstyku granic polskiej, rumu"skiej 
i%sowieckiej o 6.55, a „po!udniowa” dotar!a do%ko"ca odcinka o 10.3314.

13 J. Ma!eta (1890.1962), znany warszawski rze(biarz. Zdj$cie pa!eczek sztafetowych za-
mieszczono na% !amach czasopisma: „Stadion. Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr% 43, s.% 8.9, 15,  
http://www.pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=4069&from=publication [dost$p: 24 IX 2019%r.].

14 Bieg rozstawny KOP, „Gazeta Sportowa”, dodatek nr%27 do%„Gazety Bydgoskiej”, 3 XI 1927%r.,  
s.%1.

3U]HND]DQLH�SDïHF]NL�V]WDIHWRZHM�SRGF]DV�SLHUZV]HJR�ELHJX�UR]VWDZQHJR��)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD
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:]GïXĝ�FDïHM�JUDQLF\�ļ�.RUSXV�]H�6WUDĝÈ�*UDQLF]QÈ
Kolejne zmiany w%organizacji sztafety nast'pi!y podczas czwartego biegu roz-
stawnego, zorganizowanego pod koniec 1928%r., w%dziesi't' rocznic$ odzyskania 
niepodleg!o&ci. Zwi'zane one by!y m.in. z%przej$ciem w%1927%r. przez formacj$ 
ochrony 75,7 km odcinka granicy polsko-niemieckiej z%Prusami Wschodnimi oraz 
fragmentu granicy polsko-rumu"skiej (112,93 km) na%Podolu. Jednak niew'tpli-
wie najwa)niejsz' nowo&ci' by! udzia! w%biegu dwóch s!u)b . KOP oraz Stra)y 
Granicznej (SG), utworzonej w%tym w!a&nie roku dla ochrony zachodniej granicy 
Rzeczypospolitej. Pierwszy raz sztafeta rozstawna bieg!a wzd!u) ca!ej ówczesnej  
granicy Polski, na%d!ugo&ci 5337 km (2110 km . odcinek KOP i%3227 km . trasa 
SG) . po &cie)kach patrolowych mi$dzy stra)nicami KOP oraz placówkami SG.

Data i%godzina rozpocz$cia biegu nie by!y podawane jednostkom, cho+ wcze&niej 
sprawdzano &cie)ki i%usuwano z%nich przeszkody oraz obliczano przypuszczalny czas ich 
pokonania. W przeddzie" imprezy z%Dowództwa KOP i%Komendy SG w%Warszawie 
wyjechali specjalni kurierzy, którzy dostarczyli rozkaz do%startu. Czwarty bieg rozstaw-
ny rozpocz'!%si$ 30 wrze&nia 1928%r. dok!adnie o 6.00, gdy obie pa!eczki: „wschodnia” 
(KOP) i%„zachodnia” (Stra)y Granicznej)15 znalaz!y%si$ przy s!upie nr%202 k. wsi 
Jankielówka w%gminie Dowspuda. W tych dniach na%Suwalszczy(nie by!o pochmur-
nie, pada! drobny deszcz i%wia! ch!odny wiatr, a mimo to bieg musia!%si$ rozpocz'+. 
Przeci$tnie )o!nierze Korpusu mieli do%pokonania odcinki o d!ugo&ci 600.800 m,  
a mniej liczni funkcjonariusze SG przebiegali zazwyczaj dystans od 1 do%3 km.

3DïHF]ND�QDbIDODFK�%DïW\NX
Na trasie czwartego biegu pa!eczka „zachodnia” pierwszy raz pokona!a granic$ 
morsk' Rzeczypospolitej w%rejonie Gdyni, gdzie przewieziono j' na%pok!adzie 
kutra stra)niczego („Stra)nik I”). Na po!udniu funkcjonariusze SG pokonywali 
z%ni' karpackie &cie)ki wzd!u) ówczesnej granicy z%Czechos!owacj'. Po dwunastu 
dniach biegu16, na%!odziach na%o&wietlonym Dniestrze, dosz!o do%skrzy)owania 

15 Okre&le" „wschodni” i%„zachodni” autor u)ywa nie w%odniesieniu do%kierunku biegu, lecz 
przypisuj'c je dla uproszczenia obu formacjom: „wschodni” . KOP; „zachodni” . SG (przyp. red.).

16 7 pa(dziernika o 22.14 pa!eczka „wschodnia” (KOP) dotar!a do%styku odcinków KOP i%SG nad 
Dniestrem, gdzie nast'pi!a przerwa w%oczekiwaniu na%przybycie pa!eczki „zachodniej”. Zob. S. Raszek, 
Czwarty bieg rozstawny, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W czwart, rocznic) obj)cia s'u!by na%granicach Rze-
czypospolitej 1927&1928, red. M. Jamka-Koperski, Warszawa [1928], s.%27.
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obu sztafet i%nast'pi!o uroczyste przekazanie pa!eczek. Pa!eczka „zachodnia” 
(SG) zosta!a poniesiona dalej na%pó!noc przez )o!nierzy KOP, ze „wschodni'” 
za& stra)nicy SG pobiegli wzd!u) granic z%Rumuni', Czechos!owacj', Niemcami 
i%Wolnym Miastem Gda"skiem. Bieg zako"czy!%si$ 19 pa(dziernika o 09.39,  
po dotarciu do%Jankielówki na%Suwalszczy(nie pa!eczki „zachodniej”, przenoszo-
nej przez )o!nierzy KOP. Dzie" wcze&niej na%miejscu pojawili%si$ stra)nicy SG 
z%pa!eczk' „wschodni'”17.

Ostatni, pi'ty bieg rozstawny wzd!u) granic Rzeczypospolitej rozpo-
cz'!%si$ 12 pa(dziernika 1929%r., tym razem o 12.00 . podobnie jak rok wcze-
&niej, na%Suwalszczy(nie, przy znaku granicznym nr%202, na%granicy polsko-

17 ASG, Dowództwo KOP, 177/11, R.dz. nr%96 z%16 IX 1925 r.; ibidem, 177/14, R.dz. nr%89 
z%13 IX 1928 r.; S. Raszek, Czwarty bieg rozstawny…, s.%26.29; Doroczny bieg sztafetowy KOP, 
„,o!nierz Polski”1928, nr%42, s.%927.928; Bieg wzd'u! granic, „Czaty” 1928, nr%20, s.%6; Bieg szta-
fetowy, „Czaty” 1928, nr%21, s.%10.12.

5R]SRF]ÚFLH�ELHJX�ķ]DFKRGQLHJRĵ�QD�RGFLQNX�0DïRSROVNLHJR�,QVSHNWRUDWX�2NUÚJRZHJR�6*���
)RW��]H�]ELRUöZ�3LRWUD�.R]ïRZVNLHJR
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-niemieckiej, czyli na% styku odcinków ochranianych przez obie formacje. 
Stamt'd sztafeta wyruszy!a w%przeciwnych kierunkach, aby po przebyciu 
!'cznej trasy 5301 km wzd!u) granicy, powróci+ do%miejsca startu. Z pa!eczk' 
„wschodni'” pobiegli )o!nierze kompanii granicznej „Filipów” 29. Batalionu 
KOP w%Suwa!kach, pa!eczk$ „zachodni'” za& podj$li stra)nicy z%Placówki 
SG „Korytki” z%Mazowieckiego Inspektoratu Okr$gowego SG. Wed!ug spra-
wozdania ze sztafety, bieg na%odcinkach Stra)y odbywa!%si$ du)o szybciej ni) 
w%1928%r., prawdopodobnie dzi$ki lepszemu przygotowaniu trasy. 

Obie pa!eczki skrzy)owa!y%si$ na%odcinku Placówki SG „Beskid-Klucze” 
(Komisariat SG „Ludwikówka”)18 20 pa(dziernika o 20.10, a 22 pa(dziernika 
o 0.28 pa!eczka „zachodnia” po 75 godz. i%44 min (krócej o 33 godz. i%34 min) 
dotar!a na%odcinek Brygady KOP „Podole” do%Stra)nicy „Pieczarna”. 29 pa(-
dziernika o 04.10 stra)nicy SG przy s!upie granicznym nr%202 (Jankielówka) 
przekazali pa!eczk$ „wschodni'” kolegom z%KOP. Kilka godzin pó(niej, o 09.10, 
dotar!a pa!eczka „zachodnia”. Bieg zako"czy!%si$ po 16 dniach, 20 godz. i%50 min  
. trwa! zatem krócej ni) w%1928%r.19

Niestety, by! to ostatni ju) bieg rozstawny KOP. W czasopismach wojsko-
wych (m.in. w% jednodniówkach Korpusu), a tak)e w%rozkazach obu formacji 
brak jakichkolwiek wzmianek o kolejnych sztafetach. Mo)na jedynie przypusz-
cza+, )e%na%prze!omie lat dwudziestych i%trzydziestych, w%zwi'zku z%rozwojem 
!'czno&ci przewodowej pomi$dzy stra)nicami KOP a dowództwami kompanii 
granicznych, nie by!o ju) potrzeby kontynuowania biegów jako formy spraw-
dzania !'czno&ci. Teletechniczny system !'czno&ci by! uzupe!niany jedynie przez 
!'czników konnych, którzy przenosili wa)niejsze wiadomo&ci mi$dzy stra)nicami 
a dowództwem.

18 Chocia) nie wynika to wprost ze sprawozdania, nale)y przypuszcza+, )e%w%1929%r. nie by!o 
przerwy biegu na%styku odcinków KOP i%SG i%oczekiwania na%przybycie pa!eczki „zachodniej” . 
w%przeciwie"stwie do%biegu w%1928%r.

19 R. Kowalczewski, Pi,ty bieg sztafetowy, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W pi,t, rocznic) 
obj)cia s'u!by na%granicach Rzeczypospolitej 1924&1929, red. F. Jamka-Koperski, Warszawa [1929], 
s.%25.26; Bieg sztafetowy KOP-u i%Stra!y Granicznej, „Polska Zbrojna” 1929, nr%284, s.%9; Z biegu 
sztafetowego wzd'u! granic Polski, „Polska Zbrojna” 1929, nr% 290, s.% 9; Bieg sztafetowy, „Polska 
Zbrojna” 1929, nr%292, s.%9; Bieg sztafetowy, „Polska Zbrojna” 1929, nr%294, s.%9; Bieg sztafetowy, 
„Czaty” 1929, nr%29, s.%10; S. Raszek, Czwarty bieg rozstawny…, s.%26.27.
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Zestawienie wyników biegów rozstawnych KOP 1925,1929 (bez udzia#u Stra!y 
Granicznej)

Rok Kierunek 
biegu

D#ugo&% 
(km)

Liczba 
sztafet 

(!o#nierzy)

*redni  
odcinek 

na(sztafet' (m)
*redni czas 
(godz., min)

*rednie 
tempo  
(km/h)

1925 pó#nocny
po#udniowy 1278 2413

2436
530
523

127 g. 40
124 g. 59

10,00
10,24

1926 pó#nocny
po#udniowy 1934 3076

3090
629
626

187 g. 52
177 g. 13

10,34
10,93

1927 pó#nocny
po#udniowy 1922 2986

3054
644
632

168 g. 55
172 g. 03

11,37
11,17

1928 pó#nocny
po#udniowy 2110 3517

3447
600
612

166 g. 14
172 g. 51

12,71
12,19

1929 pó#nocny
po#udniowy 2180 3547

3556
565
582

165 g. 22
176 g. 46

12,95
12,53

0ród!o: R. Kowalczewski, Pi,ty bieg sztafetowy, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W pi,t, rocz-
nic) obj)cia s'u!by na%granicach Rzeczypospolitej 1924&1929, red. F. Jamka-Koperski, Warszawa 
[1929], s.%26.

ķ:\F]\Q�ĝRïQLHU]\�NUHVRZ\FKĵ
Biegi rozstawne KOP by!y jedynymi w%Polsce tego rodzaju imprezami spor-
towymi z%udzia!em )o!nierzy, a od 1928%r. tak)e stra)ników SG. By!y tak)e 
precedensem w%Europie (wyj'tkiem by!a wzmiankowana niemiecka sztafeta, ale 
z%udzia!em sportowców), obserwowanym przez s!u)by graniczne innych pa"stw, 
m.in. zaprzyja(nionych Rumunów i%Finów. Id'c za przyk!adem Polski, w%1928%r., 
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zorganizowano sztafet$ czechos!owackiej stra)y granicznej, która zako"czy!a%si$ 
w%&wi$to pa"stwowe 28 pa(dziernika . w%dziesi't' rocznic$ utworzenia Czecho-
s!owacji . wr$czeniem uroczystego adresu prezydentowi Tomaszowi Masarykowi20.

Impreza ukazywa!a spo!ecze"stwu hart ducha i%sprawno&+ ludzi pe!ni'cych s!u)b$ 
na%kresach pa"stwa polskiego. Artyku!y i%notatki prasowe o przebiegu sztafety pojawia-
!y%si$ nie tylko w%czasopismach wojskowych („,o!nierzu Polskim”, „Polsce Zbrojnej”), 
lecz tak)e w%ogólnopolskich tygodnikach (m.in. „Tygodniku Ilustrowanym”), pismach 
lokalnych (np. „Gazecie Bydgoskiej”) oraz w%prasie sportowej (np. „Stadionie”).

„Tygodnik Ilustrowany” pisa! w%1926%r.: „Bieg sztafetowy KOP urasta do%ogro-
mu imprezy niezwyk!ej zarówno w%swym charakterze, jak i%wykonaniu, a w&ród 
powa)nych sportowców wyczyn )o!nierzy kresowych wzbudzi+ musi szczery po-
dziw, aczkolwiek nikt odcinka ich tras nie przemierza!, komisyjnie czasu drogi nie 
zatwierdza!, )etonów pami'tkowych nie przyznawa! […]. Ten w!a&nie wysi!ek i%ta 
ambicja uczestników sztafety ka)e j' zaliczy+ do%najwybitniejszych imprez sporto-
wych, rozegranych w%Polsce”21. Oczywi&cie du)e i%szczegó!owe artyku!y na%ten temat, 
ilustrowane zdj$ciami, zamieszczano w% jednodniówkach wydawanych w%kolejne 
rocznice obj$cia przez formacj$ s!u)by na%granicach.

Do biegów rozstawnych anga)owano zazwyczaj pe!ne stany za!óg stra)nic 
KOP i%od 1928%r. placówek SG, prawdopodobnie wzmacniaj'c je na%ten czas lud(-
mi z%odwodów kompanijnych Korpusu. /'cznie w%okresie 1925.1929 w%biegach 
rozstawnych wzi$!o udzia! ponad 31 tys. )o!nierzy KOP i%stra)ników SG. Sta!y%si$ 
one wydarzeniami o charakterze propagandowym, ale masowe zaanga)owanie 
wojskowych stwarza!o tak)e zagro)enia.

%H]SLHF]HñVWZR�QDGH�ZV]\VWNR
Jednym z%niebezpiecze"stw towarzysz'cych imprezie na%tak wielk' skal$ by!a mo)-
liwo&+ dezercji pojedynczych )o!nierzy, którzy zazwyczaj pe!nili s!u)b$ w%dwuoso-
bowych patrolach, co utrudnia!o ucieczk$. Jesieni' 1929%r. wszyscy pokonywali tras$ 
. jak w%poprzednich latach . indywidualnie, bez nadzoru ze strony prze!o)onych. 
17 pa(dziernika ok. 3.50, w%czasie rozstawiania szeregowców, strz. Borkowski ze 

20 Bieg sztafetowy, „Czaty” 1928, nr%21, s.%10.12.
21 Bieg rozstawny wzd'u! wschodnich granic Rzeczypospolitej, „Tygodnik Ilustrowany” 1926, 

nr%46, s.%786.787.
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Stra)nicy „Kru)nica” (17. Batalion KOP w%Dawidgródku) wykorzysta! sytuacj$ 
i%niezauwa)ony zbieg! do%ZSRS22. Prawdopodobnie zach$ci!y go do%tego komuni-
styczna propaganda i%wizja „socjalistycznego raju” za poblisk' granic'. Bieg, mimo 
utrudnie", które wynik!y z%jego ucieczki (m.in. poszukiwa"), by! kontynuowany. 
Z dokumentów KOP wynika, )e%w!a&nie w%1929%r. zwi$kszy!a%si$ liczba dezercji. 
Wprawdzie w%celu zapobiegania ucieczkom dowództwo Korpusu, a za nim dowódcy 
poszczególnych batalionów wydali wiele zalece" dla kadry zawodowej (m.in. obser-
wacji ka)dego szeregowego)23, ale nie uda!o%si$ ca!kowicie wyeliminowa+ dezercji.

Inne powa)ne zagro)enie wynika!o z%zaanga)owania niemal ca!ej stra)nicy 
do%udzia!u w%sztafecie. Stwarza!o to przemytnikom lub sowieckim i%litewskim 
szpiegom oraz dywersantom mo)liwo&+ przekroczenia niestrze)onej granicy. By+ 
mo)e tak)e te czynniki by!y brane pod uwag$ w%1930%r., gdy ostatecznie dowódz-
two zrezygnowa!o z%organizacji biegów rozstawnych. Nie da!o%si$ pogodzi+ tego 
wydarzenia wojskowo-sportowego z%ówczesnymi wymogami s!u)by na%pograniczu 
wschodnim Rzeczypospolitej. Ale i%tak biegi rozstawne wpisa!y%si$ na%trwa!e w%hi-
stori$ Korpusu Ochrony Pogranicza oraz polskiej obecno&ci na%Kresach Wschodnich, 
a tak)e doczeka!y%si$ kontynuacji w%wolnej Polsce.

W 2018%r., &ladem przedwojennych tradycji formacji granicznych, w%setn' 
rocznic$ odzyskania przez Polsk$ niepodleg!o&ci odby!%si$ bieg sztafetowy Stra)y 
Granicznej „Wokó! Niepodleg!ej”. Rozpocz'!%si$ 22 wrze&nia 2019%r. o 15.20 
w%pobli)u miejscowo&ci Ber)niki (gm. Sejny). Przez kolejnych osiemna&cie dni 
funkcjonariusze i%pracownicy Stra)y Granicznej (!'cznie 958 osób) biegli nie-
przerwanie wzd!u) granic pa"stwa, pokonuj'c dystans 3582,8 km. Wyczyn ten 
zosta! wpisany do%ksi$gi rekordów Polski w%kategorii „najd!u)szy bieg sztafetowy”.

22 ASG, Dywizjon ,andarmerii KOP, 178/121, Raport bezpiecze"stwa Plutonu przy Bryga-
dzie KOP „Polesie”, 21 X 1929%r., k. 9.

23 ASG, Brygada KOP „Grodno”, sygn. 180/23, Rozkaz tajny nr%25 z%12 XII 1929%r., k. 1; 
ibidem, 180/44, rozkaz tajny nr%8 z%13 XII 1929%r., k. 65.

$UWXU�2FKDï��XU�������bļbGU��PMU�6*��SUDFRZQLN�$UFKLZXP�6WUDĝ\�*UDQLF]QHM�Zb6]F]HFLQLH�� 
$XWRU�NVLÈĝHN��%DWDOLRQ�.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D�ķ6XZDïNLĵ�����ļ������������� 
6ïRZQLN�RğFHUöZ�LbFKRUÈĝ\FK�.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D�Zb6XZDïNDFK�����ļ������������� 
1D�OLWHZVNLHM�UXELHĝ\��%U\JDGD�.RUSXVX�2FKURQ\�3RJUDQLF]D�ķ*URGQRĵ�����ļ������������� 
7DUF]D�,,�5]HF]\SRVSROLWHM��.RUSXV�2FKURQ\�3RJUDQLF]D�����ļ������������LbLQ�
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1D�SöïQRFQHM�UXELHĝ\
Sejne"ski batalion KOP, utworzony w%marcu 1926% r. jako 24. Batalion KOP 
w%Sejnach, wszed! . w%ramach trzeciego etapu tworzenia ca!ej formacji1 . w%sk!ad  
6. Brygady KOP w%Wilnie. W pa(dzierniku 1930%r., podczas reorganizacji Korpusu, 
zosta! przemianowany na%Batalion KOP „Sejny” i%pod t' nazw' przetrwa! do%1939%r. 
oraz wzi'! udzia! w%dzia!aniach wojennych. Jego podstawowym zadaniem by!a 
ochrona granicy z%Litw' o d!ugo&ci 145,65 km od trójstyku granic: polskiej, litew-
skiej i%niemieckiej (z Prusami Wschodnimi) w%rejonie wsi Grzybina na%zachodzie 
do%znaku nr%286 w%gminie Wo!!owiczowce (dzi&: na%Bia!orusi) . na%wschodzie2.

Ka)dy batalion by! podstawow' jednostk' organizacyjn' KOP . samodzieln' 
pod wzgl$dem taktycznym i%administracyjnym. Dowódca odpowiada! za ochron$ 

1 J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924&1939, 
Warszawa 2003, s.% 27.28. Ze wzgl$du na% du)e koszty powo!ania KOP jego rozwój roz!o)ono 
na%trzy etapy. W pierwszym, rozpocz$tym we wrze&niu 1924%r., na%bazie jednostek wojskowych 
sformowano dowództwo w%Warszawie i%3 brygady. W ich sk!adzie utworzono 10 batalionów pie-
choty i%10 szwadronów kawalerii. Do grudnia 1924%r. sformowano 1. Brygad$ KOP w%Zdo!bu-
nowie (dzi&: na%Ukrainie), 2. Brygad$ KOP w%Baranowiczach i%3. Brygad$ KOP w%Wilejce (obie 
miejscowo&ci dzi& na%Bia!orusi). Jednostki te liczy!y !'cznie 305 o*cerów, 854 podo*cerów i%7994 
szeregowych. Dodatkowo przyst'piono do%formowania batalionu piechoty i%szwadronu kawalerii. 
W drugim etapie . od lutego do%marca 1925%r. . sformowano 4. Brygad$ KOP w%Czortkowie (dzi&: 
na%Ukrainie) i%5. Brygad$ KOP w%/achwie (dzi&: na%Bia!orusi), w%których sk!ad wesz!o 9 batalio-
nów piechoty i%9 szwadronów kawalerii. Ochron$ granicy ze Zwi'zkiem Sowieckim powierzono 
ogó!em 5 brygadom. Formacj$ rozbudowano wówczas do%stanu 17844 )o!nierzy. W trzecim etapie, 
w%1926% r., powsta!a 6. Brygada KOP z%dowództwem w%Wilnie, której oddzia!y obj$!y ochron'  
granice z% /otw' i% Litw'. W sk!adzie brygady na% pocz'tku lipca 1927% r. zosta!a utworzona  
6. Pó!brygada KOP w%Grodnie, z!o)ona z%23. Batalionu KOP w%Druskiennikach (dzi&: na%Litwie), 
24. Batalionu KOP w%Sejnach i%19. Szwadronu Kawalerii KOP w%Olkienikach (dzi&: na%Litwie). 
W pa(dzierniku 1927%r. do%pó!brygady w!'czono nowo powsta!y 29. Batalion KOP w%Suwa!kach. 
Dowódc' pó!brygady zosta! pp!k dypl. Miko!aj Bo!tu+. Odpowiada!a ona za ochron$ granicy z%Li-
tw' na%odcinku od rzeki Igorki (dzi&: na%Litwie) na%wschodzie do%trójstyku granic: polskiej, litew-
skiej i%niemieckiej (z Prusami Wschodnimi) w%pobli)u wsi Grzybina na%zachodzie oraz granicy 
z%Prusami Wschodnimi na%odcinku od tego trójstyku na%pó!nocy do%wsi Witówka na%po!udniu. 
W lipcu 1929%r. 6. Pó!brygada KOP w%Grodnie zosta!a przekszta!cona w%samodzieln' Brygad$ 
KOP „Grodno”. W jej sk!ad nadal wchodzi!y bataliony w%Suwa!kach, Sejnach i%Oranach (dzi&: 
na%Litwie) oraz szwadron kawalerii w%Olkienikach.

2 Archiwum Stra)y Granicznej w%Szczecinie (dalej ASG), Dowództwo KOP, sygn. 177/148, 
Komunikat dyslokacyjny KOP, 7 VI 1934% r., k. 1.46; A. Ocha!, Korpus Ochrony Pogranicza 
(1924&1939), [w:] /o'nierze Korpusu Ochrony Pogranicza i%Stra!y Granicznej%–%o$ary Zbrodni Ka-
ty(skiej, Warszawa 2016, s.% 14.57; J. Niko!ajuk, Historia formacji granicznych na% Suwalszczy*-
nie, [w:] Na stra!y granic Ojczyzny, Rutka-Tartak 2017, s.% 5.14. Batalionem dowodzili kolejno:  
pp!k W!adys!aw Wiecierzy"ski (III 1926 . IX 1929), mjr W!adys!aw Seweryn (IX 1929 . II 1931), 
pp!k Jan Wójcik (II 1931 . XI 1937), mjr Augustyn Swaczyna (XI 1937 . I 1939), pp!k Micha! 
Osmola (II . IX 1939).
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powierzonego mu odcinka, wyszkolenie )o!nierzy i%pododdzia!ów oraz za gospo-
dark$ materia!owo-)ywno&ciow'3. Kompanie graniczne, rozlokowane wzd!u) 
przydzielonych im odcinków, dysponowa!y stra)nicami w%pobli)u granicy. Etatowo 
ka)da kompania liczy!a 175 )o!nierzy (4 o*cerów i%171 podo*cerów oraz szere-
gowych) i%sk!ada!a%si$ z%3 plutonów po 54 )o!nierzy, a ka)dy pluton . z%4 dru)yn. 
Przy dowództwie kompanii stacjonowa! równie) pluton odwodowy, stanowi'cy 
element manewrowy dowódcy kompanii.

Kompani' graniczn' dowodzi! o*cer (etatowo w%stopniu kapitana), którego 
rol' by!o regulowanie s!u)by granicznej w%stra)nicach i%plutonach, a tak)e utrzyma-
nie porz'dku i%dyscypliny w%pododdzia!ach oraz wspó!praca z%lokalnymi w!adzami.

W chwili powstania batalion sejne"ski sk!ada!%si$ z%dru)yny dowódcy bata-
lionu, 4 kompanii oraz plutonów karabinów maszynowych i%!'czno&ci. Zgodnie 
z%etatem, powinien by! liczy+ 805 )o!nierzy, w%tym 25 o*cerów4. Ochrona granicy 
spoczywa!a na%3 kompaniach, których dowództwa stacjonowa!y w%Wi)ajnach, 

3 J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus…, s.%21.
4 Zarz'dzenie ministra spraw wojskowych gen. dyw. W!adys!awa Sikorskiego w%sprawie sfor-

mowania oddzia!ów KOP, 16 II 1925%r., [w:] O Niepodleg', i%granice. Korpus Ochrony Pogranicza 
1924&1939. Wybór dokumentów, Warszawa . Pu!tusk 2001, s.%50.65.

%XG\QHN�E\ïHM�VWUDĝQLF\�Z�3ROXñFDFK��VWDQ�]�OLSFD������U��)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD
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Ho!nach Wolmera i%Kaletach (dzi&: na%Bia!orusi). Po kilku reorganizacjach od 
1931%r. batalion tworzy!y: stacjonuj'ce w%Sejnach dowództwo, kompania odwo-
dowa, szkolna kompania strzelecka, kompania karabinów maszynowych, plutony 
gospodarczy i%!'czno&ci oraz 4 kompanie graniczne.

Dyslokacja kompanii granicznych Batalionu KOP „Sejny” w(czerwcu 1934(r.5

Nazwa kompanii Podleg#e stra!nice
Szeroko&% 

ochranianego
odcinka granicy (km)

Numery 
znaków 

granicznych

1. kompania 
graniczna „Wi!ajny”

Grzybina, Sudawskie, 
Wingrany, Kupowo 40,300 0,80

4. kompania 
graniczna  
„Pu$sk”

Gromadziszki, 
Krejwiany, Polu$ce, 

Borysówka
34,852 81,144

2. kompania 
graniczna

„Ho#ny Mejera”

Ho#ny Mejera,  
Ho#ny Wolmera, 

Budwie%
26,003 145,197

3. kompania 
graniczna „Kalety”

Stanowisko, Jelinki, 
Studzianka, Cotta, Igorka 44,500 198,286

Dyslokacja pododdzia!ów batalionu uleg!a do%1939%r. tylko niewielkim zmia-
nom, spowodowanym wybudowaniem nowych obiektów dla pododdzia!ów stacjo-
nuj'cych w%pobli)u granicy. W styczniu 1936%r. stra)nic$ z%Grzybiny przeniesiono 
do%Burniszek, a w%listopadzie kolejnego roku dowództwo 1. kompanii granicznej 
. z%Wi)ajn do%Rutki-Tartaku (jednocze&nie przemianowano j' na%1. kompani$ 
graniczn' „Rutka-Tartak”).

5 ASG, Dowództwo KOP, sygn. 177/148, Komunikat dyslokacyjny KOP, 7 VI 1934% r.,  
k. 1.46.
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Dyslokacja kompanii granicznych Batalionu KOP „Sejny” w(czerwcu 1938(r.6

Numer 
kompanii

Miejsce 
stacjonowania

dowództwa
Siedziby stra!nic

1 Rutka-Tartak Burniszki, Sudawskie, Wingrany, Kupowo

4 Pu$sk Gromadziszki, Krejwiany, Polu$ce, Borysówka

2 Ho#ny Wolmera Ho#ny Mejera, Ho#ny Wolmera, Budwie%

3 Kalety Stanowisko, Jelinki, Studzianka, Cotta, Igorka

3LRQLHUVNLH�F]DV\
O skuteczno&ci dzia!a" Korpusu decydowa!o mi$dzy innymi zakwaterowanie. 
W powstaj'cych stra)nicach panowa!y na%ogó! prymitywne warunki: bardzo cz$sto 
mie&ci!y%si$ one w%ziemiankach lub w%domach prywatnych odziedziczonych po 
poprzednich formacjach granicznych. Podj$to zatem decyzj$ o budowie nowych 
obiektów, jednak rozmiar przedsi$wzi$+ by! w%poszczególnych latach ró)ny, zale)a! 
bowiem od mo)liwo&ci *nansowych.

Siedziby KOP powstawa!y wed!ug specjalnych projektów. Kieruj'c%si$ za-
sadami strategii i%dowodzenia, podzielono je na%trzy typy: stra)nice obliczone 
na%po!ow$ plutonu, oddalone od siebie o ok. 4 km; odwód kompanijny, mieszcz'cy 
pluton; kompleks batalionu, w%którym mie&ci!y%si$: kompania, pluton !'czno&ci, 
kompania karabinów maszynowych i%dru)yna dowódcy batalionu.

Poniewa) KOP nie posiada! pocz'tkowo organu wykonawczego do%realizacji 
planowanych prac, patronat nad przedsi$wzi$ciem obj$!o Ministerstwo Robót 
Publicznych. Wykorzystano istniej'c' struktur$ Budowy Domów Urz$dniczych 
w%Województwach Wschodnich w%Brze&ciu nad Bugiem (dzi&: na%Bia!orusi), a po 
zlikwidowaniu tamtejszej komórki, dowództwo Korpusu powo!a!o we wrze&niu 

6 Ibidem, sygn. 177/149, Komunikat dyslokacyjny Dowództwa KOP, 20 VI 1938%r., k. 1.90.
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1930%r. w!asne Szefostwo Budownictwa KOP, które rozpocz$!o prac$ w%kwietniu 
nast$pnego roku.

Równie) sejne"ski batalion boryka!%si$ z%problemami lokalowymi. W mia-
steczku nie by!o obiektu zdolnego pomie&ci+ dowództwo i%pododdzia!y od-
wodowe. Problem rozwi'zano cz$&ciowo poprzez dzier)aw$ prywatnych nie-
ruchomo&ci.

:�FLDVQ\FK�GRPDFK��QDbIROZDUNDFKĮ
Dowództwo batalionu stacjonowa!o w%dawnym klasztorze Dominikanów, z%któ-
rego w!adze pruskie wygna!y zakonników w%1804%r. Równie) w%centrum miasta, 
przy pl. &w. Agaty, rozlokowano kompani$ odwodow', mniejsze pododdzia!y 
(samodzielne plutony) i%batalionow' spó!dzielni$ spo)ywców. Zajmowa!y one 
pi$tro w%murowanym dwukondygnacyjnym budynku (na parterze mie&ci!%si$ S'd 
Grodzki) oraz drewniany jednopi$trowy tzw. Dom Napoleona rodziny Sitków. 
Warunki pogorszy!y%si$ po po)arze, który w%styczniu 1935%r. strawi! cz$&+ tego 
drugiego budynku7. Po przeciwnej stronie placu, naprzeciw plebanii przy bazylice 
Nawiedzenia Naj&wi$tszej Marii Panny, w%murowanym jednopi$trowym budynku 
znajdowa!o%si$ kasyno batalionowe.

Kompania szkolna ulokowa!a%si$ w%du)ym drewnianym domu tu) za rzek' 
Marych' po lewej stronie ul. Napoleona. W pobli)u znajdowa!y%si$ piekarnia 
i%!a(nie. Dwa drewniane budynki przy drodze do%Suwa!k zosta!y zaj$te przez 
kompani$ karabinów maszynowych oraz sto!ówk$ dla kadry o*cerskiej (dom 
rodziny Melonów). Tabory i%magazyny stacjonowa!y w%folwarku przy drodze 
do%Smolan8.

Nie rozwi'zano jednak w%ten sposób wszystkich problemów, gdy) podod-
dzia!y by!y rozproszone na%terenie miasteczka, a w%kwaterach panowa!a ciasnota. 
Dlatego te) po kilku latach w%Dowództwie KOP w%Warszawie zapad!a decyzja 
o postawieniu koszar . na%pó!nocno-zachodnich obrze)ach Sejn, na%pó!noc od 

7 ASG, Batalion Graniczny „Sejny”, sygn. 180/38, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu 
KOP „Sejny” nr%7, 9 I 1935%r., k. 12.13.

8 W. Kowalski, U polskich stoim granic… Opowie"# o !o'nierzach baonu KOP „Sejny”, Suwa!ki 
1999, s.%116.118, 138.139; A. Ocha!, Na litewskiej rubie!y. Brygada KOP „Grodno” (1929&1939), 
Warszawa 2017, s.%223.224.
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drogi do%Suwa!k. Gdy placówka by!a ju) gotowa, lokale wcze&niej zajmowane 
przekazano komisyjnie w!a&cicielom9.

Nie lepiej przedstawia!a%si$ sytuacja lokalowa w%pododdzia!ach granicz-
nych. W pierwszym okresie tylko niewielka liczba dowództw kompanii i%stra)nic 
zajmowa!a obiekty nale)'ce do%Skarbu Pa"stwa . wi$kszo&+ musia!a korzysta+ 
z%budynków dzier)awionych od osób prywatnych. Z czasem sytuacja si$ poprawi!a. 
W miar$ mo)liwo&ci *nansowych KOP adaptowano placówki otrzymywane od 
Skarbu Pa"stwa i%stawiano nowe. Cz$&+ stra)nic, m.in. w%Stanowisku, Studziance 
i%Kupowie, wzniesiono wed!ug jednego projektu opracowanego dla Korpusu.

3RG�WU]HPD�RNXSDFMDPL�LbG]LĂ
Budow$ koszar przy drodze do%Suwa!k zako"czono na%pocz'tku 1935%r. Jako 
pierwsze przenios!y%si$ tam w%drugiej po!owie lutego kompania karabinów ma-
szynowych i%pluton gospodarczo-kwaterunkowy. Potem przysz!a kolej na%pluton 
!'czno&ci, a na%pocz'tku marca . na%kompani$ odwodow'. Zasiedlanie koszar 
zako"czono 12 marca, urz'dzaj'c zarazem wartowni$ i%areszt oraz zak!adaj'c 
instalacje wodno-kanalizacyjne i%elektryczne. Pierwszym komendantem koszar 
zosta! dowódca kompanii odwodowej kpt. W!odzimierz Chrzanowski10.

Batalion KOP „Sejny” pp!k. Micha!a Osmoli przesuni$to do%Suwa!k 5 wrze- 
&nia 1939% r., gdzie pod jego komend' utworzono zgrupowanie do% obrony  
tzw. wyst$pu suwalskiego. W sejne"skich koszarach pozosta!y tylko s!u)by dy-
)urne i%porz'dkowe, jednak i%one na%pocz'tku trzeciej dekady wrze&nia musia-
!y%si$ ewakuowa+ przed nadci'gaj'cymi wojskami sowieckimi, które 24 wrze&nia 
urz'dzi!y tam m.in. wi$zienie dla polskich )o!nierzy.

Po wycofaniu%si$ Sowietów z%Suwalszczyzny . na%mocy uk!adu reguluj'cego 
przebieg linii demarkacyjnej mi$dzy Rzesz' Niemieck' a ZSRS z%28 wrze&nia 

9 ASG, Batalion Graniczny „Sejny”, sygn. 180/38, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu 
KOP „Sejny” nr%46, 25 II 1935%r., k. 92.93; ibidem, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu KOP 
„Sejny” nr%54, 6 III 1935%r., k. 114.119.

10 Ibidem, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu KOP „Sejny” nr%26, 31 I 1935%r., k. 56; ibi-
dem, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu KOP „Sejny” nr%46, 25 II 1935%r., k. 92.93; ibidem, 
Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu KOP „Sejny” nr%54, 6 III 1935%r., k. 114.119; ibidem, Roz-
kaz dzienny dowództwa Batalionu KOP „Sejny” nr%59, 12 III 1935%r., k. 152.153; ibidem, Rozkaz 
dzienny dowództwa Batalionu KOP „Sejny” nr%93, 23 IV 1935% r., k. 207; W. Kowalski, U pol-
skich…, s.%119, 233.
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1939%r. . koszary 13 pa(dziernika zaj$li Niemcy. W r$ce sowieckie budynek do-
sta!%si$ ponownie w%1944%r., gdy Armia Czerwona wkracza!a na%ziemie polskie 
i%zaprowadza!a okupacyjne rz'dy. W kolejnych latach . do%1956%r. . stacjonowa!y 
tam oddzia!y Wojsk Ochrony Pogranicza oraz 57. Pu!k Piechoty.

Po opuszczeniu obiektu przez wopistów przeniesiono do%niego liceum ogólnokszta!-
c'ce, a w%1963%r. otwarto tam równie) Szko!$ Podstawow' nr%2. Obecnie w%budynku 
przy ul. /'kowej 1 znajduje%si$ siedziba Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c'cych w%Sejnach11.

W przedwojennym kasynie batalionowym przy ul. Zawadzkiego 3, w%domu 
rodziny Pietruszkiewiczów, znajdowa!o%si$ w%czasie wojny niemieckie kasyno 
wojskowe. W 1948%r. Skarb Pa"stwa przej'! dom i%ulokowa! w%nim liceum ogól-
nokszta!c'ce. Obiekt jest w%bardzo dobrym stanie i%dzi& mie&ci%si$ w%nim Biuro 
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i%Modernizacji Rolnictwa12.

Murowany jednopi$trowy dom przy ul. Pi!sudskiego 35 w%pobli)u synagogi 
. dawn' Izb$ Chorych Batalionu KOP „Sejny” . w!adze miasta przeznaczy!y po 
wojnie na%lokale komunalne.

11 http://www.sp.sejny.pl/historia [dost$p: 23 IX 2019%r.]; https://wspolczesna.pl/liceum-ogolno-
ksztalcace-im-szymona-konarskiego-b$dzie-wielkie-swieto-szkoly/ar/4892949 [dost$p: 23 IX 2019%r.].

12 W. Kowalski, U polskich…, s.%138.

%XG\QHN�E\ïHM�VWUDĝQLF\�Z�.UHMZLDQDFK��VWDQ�]�VLHUSQLD������U��)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD
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-HG\QD�F]\QQD�VWUDĝQLFD�.RUSXVX
Na pocz'tku 1935%r. zapad!a decyzja o powstaniu siedziby dowództwa kompanii 
granicznej w%Rutce-Tartaku i%przeniesieniu do%niej dowództwa 1. kompanii gra-
nicznej z%Wi)ajn. Od mieszka"ca Rutki-Tartaku odkupiono dzia!k$ po!o)on' 
w%zakolu rzeki Szeszupy, mi$dzy Rutk' a Foluszem, i%w 1936%r. przyst'piono 
do%prac, które trwa!y do%jesieni kolejnego roku. Gotowy obiekt, sk!adaj'cy%si$ 
z%budynku g!ównego, stajni i%magazynu uzbrojenia, zosta! przej$ty w imieniu 
KOP w%listopadzie 1937%r. przez kwatermistrza batalionu kpt. Micha!a Fija!-
ka13. Budynek g!ówny, wzniesiony w%ho!dzie marsz. Józefowi Pi!sudskiemu 
w%kszta!cie po!'czonych liter „JP”, mie&ci!: dowództwo kompanii, pluton od-
wodowy, kuchni$, sto!ówk$ i%mieszkania dla cz$&ci kadry. Oddzia! sowiecki 
zagarn'! ca!y kompleks 27 wrze&nia 1939%r., ale ju) 1 pa(dziernika . na%mocy 
wspomnianego porozumienia mi$dzy Rzesz' Niemieck' a ZSRS z%28 wrze&nia 
1939%r. . opu&ci! Rutk$-Tartak. Stra)nic$ zaj$li Niemcy, którzy urz'dzili tam 
posterunek )andarmerii14.

13 ASG, Batalion Graniczny „Sejny”, sygn. 180/40, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu 
KOP „Sejny” nr%208, 12 XI 1937 r., k. 637.639.

14 A.I. Matwiejew, Prodo'!ajem prodwigatsia w%g'ub biezujutnoj strany, [w:] „Istocznik. Doku-
mienty russkoj istorii” 1993, nr%3, s.%34.36; relacja Józefa Soko!owskiego, mieszka"ca wsi Posze-
szupie, 17 VIII 2017%r., archiwum autora.

%XG\QHN�E\ïHJR�GRZöG]WZD�NRPSDQLL�Z�+RïQDFK�:ROPHUD��VWDQ�]�OLSFD������U��)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD



��

KO
RPU

S O
C

H
RO

N
Y PO

G
RA

N
IC

ZA

B I U L E T Y N  I P N � 1 5 � � � � � � � � � � � O L V W R S D G � � � � �

Po wojnie Skarb Pa"stwa przej'! kompleks i%w 1945%r. zorganizowa! w%nim 
szko!$. Od pocz'tku 1946 do%15 maja 1991%r. mie&ci!a%si$ tam stra)nica WOP 
. w%tym czasie budynek g!ówny przeszed! kilka remontów, stajni$ przerobiono 
na%gara), a magazyn uzbrojenia rozebrano w%latach osiemdziesi'tych w%zwi'zku 
z%budow' bloku mieszkalnego dla kadry.

Od 16 maja 1991%r. mia!a tam swoj' siedzib$ Stra) Graniczna, wchodz'ca 
w%sk!ad Podlaskiego Oddzia!u Stra)y Granicznej (POSG) w%Bia!ymstoku. Mi-
nister spraw wewn$trznych Ludwik Dorn 20 lipca 2006%r. nada! placówce imi$ 
marsz. Józefa Pi!sudskiego. Tablic$ pami'tkow' na%&cianie frontowej ods!oni$to 
17 listopada 2006%r. podczas uroczystego apelu z%udzia!em weteranów KOP. 
Jest to jedyny w%Polsce obiekt KOP nadal wykorzystywany do%ochrony granicy 
pa"stwowej15.

+RïQ\�:ROPHUD�Lb.UHMZLDQ\�LGÈ�ZbUXLQÚ
Murowany jednopi$trowy budynek wzniesiono w%1904%r. w%maj'tku Ho!ny 
Wolmera jako gorzelni$ dworsk'. Po odzyskaniu przez Polsk$ niepodleg!o-
&ci w%1918%r. sta!%si$ w!asno&ci' Skarbu Pa"stwa, który sprzeda! go w%1928%r. 
Dowództwu KOP. Po adaptacji obiektu, do%którego wiod!a zachowana do%dzi& 
pi$kna klonowa aleja, znalaz!y w%nim siedzib$ dowództwo 2. kompanii granicznej 
i%jej pluton odwodowy.

Po wojnie i%po przekazaniu stra)nicy przez Skarb Pa"stwa 6. Oddzia!owi 
WOP w%Bia!ymstoku zorganizowano tam w%lutym 1946%r. stra)nic$ WOP nr%124. 
W Ho!nach Wolmera znajdowa!y%si$ wówczas budynki: g!ówny oraz mieszkalny, 
kuchnia i%sto!ówka, a tak)e stajnia i%wozownia.

Poniewa) w%maju 1991%r. rozwi'zano WOP, Starostwo Powiatowe w%Sej-
nach w%marcu 1992%r. przekaza!o Ho!ny Wolmera POSG w%Bia!ymstoku. Od 
tamtej pory obiekt wchodzi! w%sk!ad stra)nicy w%Sejnach i%s!u)y! g!ównie jako 
miejsce zakwaterowania funkcjonariuszy s!u)by kandydackiej. W zwi'zku 
z%przygotowaniami do%powi$kszenia Unii Europejskiej w%2004%r. o dziesi$+ 
pa"stw, w%tym o Polsk$ i%Litw$, oraz przewidywan' zmian' statusu granicy 
mi$dzy oboma pa"stwami na%wewn$trzn', w%czerwcu 2003%r. budynek zosta! 

15 J. Niko!ajuk, Historia stra!nicy w%Rutce-Tartak, [w:] Na stra!y granic…, s.%15.17.
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zwrócony Starostwu Powiatowemu w%Sejnach. Dzi& stoi nieu)ywany i%powoli 
niszczeje16.

Podobny los spotka! stra)nic$ w%Krejwianach: du)y drewniany, parterowy 
dom stra)nicy oraz drewnian' !a(ni$, stajni$ i%stodo!$. Na teren posesji otoczonej 
szpalerem d$bów, lip i%klonów prowadzi!y dwie bramy. Cz$&+ drzew, g!ównie 
d$bów, przetrwa!a do%dzisiaj, podobnie jak ogólny pierwotny uk!ad z%czasów 
u)ytkowania kompleksu przez KOP. Po wojnie ca!o&+ przesz!a w%posiadanie 
prywatnych w!a&cicieli. Na terenie opuszczonej od kilku lat posesji nr%26 stoj' 
ju) tylko stra)nica i%!a(nia . obie s' w%z!ym stanie i%gro)' zawaleniem. Po innych 
budynkach ocala!y tylko fundamenty.

6WUDĝQLFH�QDbPLHV]NDQLD
Obiekt w%Polu"cach powsta! w%1933%r. z%przeznaczeniem na%stra)nic$ graniczn' 
KOP. Pierwotnie sk!ada!%si$ z%drewnianego parterowego budynku administracyj-

16 ASG, Batalion Graniczny „Sejny”, sygn. 180/38, Rozkaz dzienny dowództwa Batalionu 
KOP „Sejny” nr%142, 2 VII 1935%r., k. 312; ibidem, Brygada WOP Bia!ystok, sygn. 74/5, Sprawoz-
danie miesi$czne nr%2 dowództwa Oddzia!u WOP nr%6, 25 II 1946%r., k. 175.181; ibidem, Brygada 
WOP Bia!ystok, sygn. 74/17, Sprawozdanie z% przeprowadzonej kontroli w% 6. Oddziale WOP,  
30 III 1946%r., k. 127.136; ibidem, Brygada WOP Bia!ystok, sygn. 74/17, Sprawozdanie z%przepro-
wadzonej kontroli 26. odcinka Sejny, 30 V 1946%r., k. 172.180; ibidem, Brygada WOP Bia!ystok, 
sygn. 74/32, Schemat rozmieszczenia zakwaterowania stra)nicy 124 WOP, k. 172.173.

3RPQLN�SRĂZLÚFRQ\�ĝRïQLHU]RP�.23��
]H�VWUDĝQLF\�Z�6WDQRZLVNX���
)RW��]H�]ELRUöZ�DXWRUD
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nego oraz murowanego . równie) parterowego . domu mieszkalnego z%kuchni' 
i%sto!ówk', a tak)e ze stajni, stodo!y, !a(ni i%piwnicy. Dooko!a posesji posadzono 
d$by i%lipy, których cz$&+ mo)na jeszcze podziwia+. Na pocz'tku 1946%r. kompleks, 
przekazany przez Skarb Pa"stwa 6. Oddzia!owi WOP w%Bia!ymstoku, przezna-
czono na%siedzib$ powsta!ej w%lutym 1946%r. stra)nicy WOP nr%123. Po opuszcze-
niu go w%1956%r. przez WOP mie&ci!a%si$ tam do%lat dziewi$+dziesi'tych szko!a 
podstawowa. Gdy j' rozwi'zano, poszczególne budynki sprzedano prywatnym 
osobom. Kompleks zachowa! pierwotny uk!ad, ale po trzech obiektach rozebranych 
w%latach powojennych%–%stajni, !a(ni i%piwnicy%–%pozosta!y tylko fundamenty17.

Tak)e zamieszkana jest dzisiaj po!o)ona kilkaset metrów od granicy z%Litw' 
stra)nica KOP w%Stanowisku. Jej za!oga stawia!a krótko daremny opór oddzia!owi 
sowieckiemu 24 wrze&nia 1939%r.18 Wzi$tych do%niewoli o&miu )o!nierzy KOP 
Sowieci rozstrzelali w%pobli)u stra)nicy. Po wojnie Skarb Pa"stwa przekaza! 
ca!y kompleks utworzonej w%kwietniu 1946%r. stra)nicy WOP nr%125, a w%1956%r.  
. po zlikwidowaniu stra)nicy . przej$!y go Lasy Pa"stwowe. Urz'dzono w%nim 
mieszkania dla pracowników le&nictwa, które najemcy wykupili w%2010%r. Do dzi& 
przetrwa!y: budynek administracyjny, stajnia i%stodo!a. W pobli)u stra)nicy stoi 
pomnik po&wi$cony zamordowanym )o!nierzom KOP19.

Wspomniane tu obiekty Batalionu KOP „Sejny” s' dost$pne i%mo)na je 
obejrze+ za zgod' w!a&cicieli. Wycieczka szlakiem Korpusu w&ród pi$knych kra-
jobrazów to mi!e urozmaicenie pobytu na%Suwalszczy(nie.

17 Ibidem, Brygada WOP Bia!ystok, sygn. 74/17, Sprawozdanie z%przeprowadzonej kontroli 
26. odcinka Sejny, 30 V 1946%r., k. 172.180.

18 Na rozkaz pp!k. M. Osmoli za!oga stra)nicy pozosta!a w%obiekcie z%zadaniem kierowania 
oddzia!ów polskich w%stron$ granicy litewskiej.

19 ASG, Brygada WOP Bia!ystok, sygn. 74/5, Sprawozdanie miesi$czne nr%2 dowództwa Od-
dzia!u WOP nr%6, 25 II 1946%r., k. 174.181; ibidem, sygn. 74/17, Sprawozdanie z%przeprowadzonej 
kontroli 26. odcinka Sejny, 30 V 1946%r., k. 172.180; W. Kowalski, U polskich…, s.%130.136.
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W spo!ecze"stwie, mimo wrze&niowego szoku, krystalizowa!a%si$ po-
wszechna wola dalszej walki. Wynika!a ona z%poczucia konieczno&ci 
obrony biologicznej i%duchowej substancji narodu oraz z%d')enia do%od-

zyskania niepodleg!o&ci. Terror okupanta budzi! ch$+ odwetu. Powo!anie nowego 
rz'du na%obczy(nie i%rozpocz$cie tworzenia Polskich Si! Zbrojnych we Francji 
spowodowa!y, )e%pocz'tkowe oszo!omienie ust'pi!o miejsca wierze w%zwyci$stwo 
i%rych!e wyzwolenie. Cz$sto powtarzane zdanie: „S!oneczko wy)ej, Sikorski bli)ej” 
sta!o%si$ symbolem nadziei Polaków.

W takim klimacie powstawa!y pierwsze organizacje konspiracyjne. Szczegól-
nie m!odzi, ale nie tylko, w%ten czy inny sposób ze sob' powi'zani%–%czy to w$z!ami 
rodzinnymi, przyja(ni, czy ze wzgl$du na%przynale)no&+ do%tej samej przedwo-
jennej organizacji harcerskiej, sportowej, zawodowej lub politycznej%–%zacz$li%  
si$ spotyka+, organizowa+ i dyskutowa+ o konieczno&ci walki z%okupantami.

Te spontaniczne inicjatywy przybra!y masowy charakter g!ównie w%General-
nym Gubernatorstwie. Natomiast na%terenach, które zosta!y wcielone do%Rzeszy, 
osi'gn$!y znacznie mniejsze rozmiary z%powodu du)ego nasycenia tych ziem lud-
no&ci' niemieck', drako"skiego terroru i%wysiedle" do%GG. Na Kresach Wschod-
nich, które znalaz!y%si$ pod okupacj' sowieck', organizowaniu%si$ podziemia 
nie sprzyja!y antagonizmy polsko-ukrai"sko-bia!orusko-)ydowskie, wspó!praca 
NKWD z%miejscowymi komunistami oraz deportacje Polaków w%g!'b Zwi'zku 
Sowieckiego.

3ROVND�NRQVSLUXMÈFD
Historia wi$kszo&ci pierwszych konspiracyjnych o&rodków utworzonych w%okupo-
wanej Polsce pozostaje niezbadana. Nic w%tym dziwnego. Wydarzenia z%pierwszych 
miesi$cy okupacji posz!y w%niepami$+. Wi$kszo&+ samorzutnie formowanych 
struktur i%organizacji podziemnych wch!on$!y z%czasem, budowane te) od pocz'tku 
okupacji, siatki terenowe politycznych i%wojskowych organizacji ogólnokrajowych. 
Wiele mniejszych grup gestapo rozbi!o ju) w%1940%r., a ich organizatorzy i%cz!onko-
wie zostali zamordowani. Brak do&wiadczenia u konspiratorów sprawia!, )e%straty, 
jakie ponosi!y pierwsze organizacje, by!y ogromne. Gdy na%prze!omie stycznia 
i% lutego 1940%r. w%Skar)ysku-Kamiennej dosz!o do%rozbicia lokalnych struktur 
Tajnej Organizacji Wojskowej „Zwi'zek Or!a Bia!ego”, aresztowano 420–450 osób 
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i%rozstrzelano 380 (w Skar)ysku-
-Kamiennej i%Radomiu). Prze)yli 
nieliczni, którzy tra*li do%obozów 
koncentracyjnych i%wi$zie".

W ko"cu 1939 i%na pocz't-
ku 1940%r. pod obu okupacjami 
dzia!a!o ponad dwie&cie ró)nych 
grup i%organizacji konspiracyj-
nych. Wa)nymi o&rodkami sta-
!y%si$ przedwojenne organizacje 
II Rzeczypospolitej%–%polityczne 
i%spo!eczne, paramilitarne i%kom-
batanckie (Zwi'zek Strzelecki, 
Zwi'zek Oficerów Rezerwy, 
Zwi'zek Peowiaków, Zwi'zek 
Legionistów, Zwi'zek Ochot-
ników Wojennych, Zwi'zek Podo*cerów, Przysposobienie Wojskowe, Przy-
sposobienie Wojskowe Kobiet, Zwi'zek Harcerstwa Polskiego czy Organizacja 
M!odzie)y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego), stowarzyszenia i%&rodo-
wiska zawodowe. Zal')ki ruchu oporu powstawa!y w%instytucjach miejskich, 
policji, stra)y po)arnej, szpitalach i%fabrykach. Szczególn' rol$ w%powstawaniu 
konspiracji wojskowej odgrywali o*cerowie i%podo*cerowie, zarówno zawodowi, 
jak i%rezerwi&ci Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, policji i%stra)y 
po)arnej.

Grupy te mia!y zró)nicowany charakter i%zasi$g, ró)ne by!y te) ich losy. Dzia-
!alno&+ Komendy Obro"ców Polski, jednej z%pierwszych liczniejszych organizacji 
w%Generalnym Gubernatorstwie, utworzonej w%Lublinie na%prze!omie wrze&nia 
i%pa(dziernika 1939%r. przez o*cera Korpusu Ochrony Pogranicza mjr. Boles!awa 
Studzi"skiego, zdezorganizowa!y masowe aresztowania w%styczniu 1941%r. Osta-
tecznie Komenda Obro"ców Polski wesz!a w%sk!ad AK w%lutym 1942%r.

Organizacja powo!ana w%pa(dzierniku 1939%r. przez o*cerów i%podo*cerów 
21. Pu!ku Piechoty im. „Dzieci Warszawy” by!a kierowana przez pp!k. Stani-
s!awa Sosabowskiego, by!ego dowódc$ pu!ku. Obj$!a Warszaw$ i%Lublin, ale po 

*HQ��7DGHXV]�.RPRURZVNL�ķ%öUĵ��)RW��$,31
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wyje(dzie Sosabowskiego z%Warszawy mocno os!ab!a i%w 1940%r. wesz!a w%sk!ad 
)oliborskiego Obwodu ZWZ.

Dowódca 5. Pu!ku Strzelców Podhala"skich pp!k Antoni ,ó!kiewski, który 
po rozbiciu pu!ku unikn'! niewoli i%ukrywa!%si$ w%Lipniku k. Przeworska, rozpo-
cz'! tam organizowanie grupy, poprzez któr' zamierza! odtworzy+ swój pu!k. Gdy 
w%listopadzie 1939%r. wyjecha! do%Warszawy, gdzie podj'! dzia!alno&+ w%ramach 
S!u)by Zwyci$stwu Polski, organizacja%si$ rozproszy!a.

Pu!kownik Tadeusz Komorowski, przy wspó!pracy z%pp!k. Klemensem Rud-
nickim i%pp!k. Edwardem Godlewskim, za!o)y! Organizacj$ Wojskow' Krakowa, 
która wkrótce podporz'dkowa!a%si$ SZP.

Wiele innych organizacji tak)e powsta!o z% inicjatywy kadry zawodowej 
Wojska Polskiego. O*cerowie 14. Pu!ku U!anów Jaz!owieckich i%36. Pu!ku Pie-
choty Legii Akademickiej utworzyli organizacje w%Warszawie; 2. Pu!ku Piecho-
ty%–%w Sandomierzu; 1. Pu!ku Strzelców Podhala"skich%–%na%Podhalu; 7. Pu!ku 
U!anów%–%w Lublinie; 18. Pu!ku Artylerii Lekkiej i%33. Pu!ku Piechoty%–%w Ostrowi 
Mazowieckiej i%/om)y. Dowódca 62. Pu!ku Piechoty pp!k Kazimierz Heilman-
-Rawicz sformowa! kilkusetosobow' organizacj$ o podobnym charakterze w%rejo-
nie Przemy&la i%Bochni, a p!k Jan Karcz „Mazowiecki”%–%w Tarnowie. ,o!nierze 
i%kadra 1. Pu!ku U!anów z%dowódc', pp!k. Zygmuntem Piwnickim, stanowili 
trzon Organizacji Wojskowej „Wilki”, a 5. Pu!ku Piechoty Legionów z%dowódc', 
pp!k. Edwardem Pfei1erem –%Organizacji Wojska Polskiego „Edward”. Spo&ród 
swoich )o!nierzy mjr Remigiusz Grocholski utworzy! na%Lubelszczy(nie grup$ 
„Brochwicz”. Na prze!omie pa(dziernika i%listopada 1939%r. by!y zast$pca dowód-
cy 7. Pu!ku U!anów Lubelskich mjr Veli bek Jedigar z%powodzeniem rozpocz'! 
jego odtwarzanie w%Warszawie, w%powiecie mi"skim oraz w%rejonie Radzymina 
i%Wyszkowa. Jego pu!k zosta! zdziesi'tkowany w%konsekwencji nieudanego ataku 
na%siedzib$ gestapo przy al. Szucha 1 sierpnia 1944%r.

Leon B$dkowski z%12. Pu!ku U!anów Podolskich wraz z%)on' Mari' za!o)y! 
w%Warszawie samopomocowe Ko!o Pu!kowe, na%bazie którego wiosn' 1940%r. 
powsta! szwadron, w!'czony ostatecznie do%dywizjonu AK sk!adaj'cego%si$ 
z%)o!nierzy 5. Pu!ku U!anów i%1. Pu!ku Strzelców Konnych. Podobn' genez$ 
mia!a organizacja Ko!a Pu!kowe, dzia!aj'ca w%Wilnie, przej$tym przez Litwi-
nów. Na prze!omie pa(dziernika i% listopada nad istniej'cymi w%tym mie&cie 
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nieformalnymi grupami wojskowych, sk!adaj'cymi%si$ przewa)nie z%o*cerów 
i%podo*cerów z%dawnych jednostek garnizonu wile"skiego, dowództwo obj'!  
p!k Adam Obtu!owicz z%1. Pu!ku Piechoty Legionów, najstarszy stopniem w&ród 
konspiruj'cych o*cerów.

We Lwowie pod koniec 1939%r. dzia!a!o kilkana&cie organizacji. Wspó!-
organizatorem )ycia politycznego w%tym mie&cie sta!%si$ Polityczny Komitet 
Porozumiewawczy, utworzony przez Polsk' Parti$ Socjalistyczn', Stronnictwo 
Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne i%Stronnictwo Pracy. Pierwsz' podziemn' 
organizacj$ za!o)y! gen. Marian Januszajtis-,egota, zwi'zany ze Stronnictwem 
Narodowym. By!a to Polska Organizacja Walki o Wolno&+, nawi'zuj'ca do%tra-
dycji POW z%czasów I wojny &wiatowej. Nie zd')y!a%si$ jeszcze rozbudowa+, gdy 
w%ko"cu pa(dziernika dotkn$!y j' aresztowania. Po zatrzymaniu przez Sowietów 
gen. Januszajtisa-,egoty dowodzenie przej'! gen. Mieczys!aw Boruta-Spiechowicz, 
który wkrótce opu&ci! Lwów.

Powsta!y wówczas trzy, konkuruj'ce ze sob', podziemne organizacje woj-
skowe. Pierwsz' z%nich, a by! to Zwi'zek Wyzwolenia Ojczyzny, kierowa! by!y 

=GMÚFLH�ORWQLF]H�SïRQÈFHM�:DUV]DZ\��ZU]HVLHñ������U��)RW��$,31
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komendant Korpusu Kadetów we Lwowie p!k W!adys!aw ,ebrowski. Na cze-
le drugiej sta! p!k Jan Soko!owski, a trzeci' kierowa! p!k Jerzy Dobrowolski, 
dawny szef artylerii Dowództwa Okr$gu Korpusu nr%VI. To temu ostatniemu  
gen. Boruta-Spiechowicz przekaza! dowodzenie przed swoim wyjazdem. To roz-
bicie skutkowa!o wkrótce powstaniem dwóch &rodowisk ZWZ we Lwowie.

Z innych grup mo)na wymieni+ Lwowsk' Organizacj$ Wojskow' „Wyzwo-
lenie”, wywodz'c'%si$ ze &rodowiska m!odzie)y endeckiej Narodowej Organizacji 
Gimnazjalnej i%Akademickiej (NOGA) oraz bezimienn' grup$ zorganizowan' 
przez Antoniego Hollendra, by!ego prezesa Zwi'zku Strzeleckiego we Lwowie.

2UJDQL]DFMH�ĂURGRZLVNRZH
Niezwykle aktywnym &rodowiskiem uczestnicz'cym w%procesie tworzenia kon-
spiracji by!y przedwojenne organizacje skupiaj'ce o*cerów i%podo*cerów rezerwy 
oraz kombatantów. Na bazie by!ego Zwi'zku O*cerów Rezerwy powsta! ZOR 
„Znak”, a na%gruncie paramilitarnej organizacji Zwi'zek Peowiaków wiele lo-
kalnych grup przyjmowa!o nazw$ „Polska Organizacja Wojskowa”. Tak by!o  
m.in. w%Warszawie, /odzi, Poznaniu, Sandomierzu, Opatowie, we W!odawie 
i%w Lublinie. Wykorzystuj'c struktur$ POW, dr Czes!aw Jaworski utworzy! 
w%Warszawie lokaln' grup$ Polska Niepodleg!a. Inne cz$&ci POW przekszta!ci-
!y%si$ w%Tajn' Organizacj$ Polsk' oraz w%Gwardi$ Obrony Narodowej (dowódca: 
Józef Pater). Inspiratorami konspiracji by!y te) Zwi'zek Legionistów (dzia!alno&+ 
w%podziemiu podj'! w%ko"cu 1939%r.) i%Zwi'zek Strzelecki, kierowany przez  
pp!k. Witolda Roso!owskiego „Wujka”.

#rodowiska POW, Zwi'zku Legionistów i%Zwi'zku Strzeleckiego pozosta-
wa!y w%orbicie wp!ywów obozu sanacyjnego. By!y z%nim zwi'zane tak)e grupy 
wywodz'ce%si$ z%by!ego obozu rz'dowego. Na przyk!ad z%cz$&ci by!ego Obozu 
Zjednoczenia Narodowego powsta!a organizacja „Wojsko, Walka, Wolno&+”. Ze 
Zwi'zku Naprawy Rzeczypospolitej wywodzi!a%si$ grupa „Naprawy”. Organi-
zacje kobiece „Wola i%Czyn” oraz „P!omie"” powsta!y na%bazie by!ego Zwi'zku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, a „Uprawa” („Tarcza”) by!a w%podziemiu kontynuacj' 
Zwi'zku Ziemian.

Na bazie by!ego Zwi'zku Powsta"ców #l'skich powsta! w%Warszawie Zwi'zek 
Powsta"ców Niepodleg!o&ciowych, który wydawa! pismo „Monitor Informacyjny 



66

32
&
=k
7.
,�.
2
1
63
,5
$&
-,

B I U L E T Y N  I P N � 1 5 � � � � � � � � � � � O L V W R S D G � � � � �

ZPN”. Organizacj' t' kierowali dr Sebastian Chorzowski, a nast$pnie Stanis!aw 
Szopi"ski i%p!k Jerzy Lipski. Drug' grup' wywodz'c'%si$ z%tego &rodowiska by!o 
Zbrojne Wyzwolenie (dowódca: por. Andrzej Petrykowski „Tarnawa”).

Wielkopolanie, w%tym powsta"cy wielkopolscy, powo!ali organizacj$ „Ojczy-
zna”, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich i%wiele komitetów pomocy spo!ecznej, 
uczestniczyli w%konspiracyjnym ruchu dziennikarskim i%o&wiatowym, pracowali 
w%Biurze Zachodnim Delegatury. Utworzony przez nich konspiracyjny Instytut 
Zachodni podj'! studia nad problematyk' ziem zachodnich.

Wiele inicjatyw wykaza!y &rodowiska m!odzie)owe, pozostaj'ce pod wp!y-
wami ró)nych stronnictw i%nurtów politycznych. Najwi$ksze rozmiary i%efekty 
uzyska!o tajne harcerstwo. Na gruncie by!ego Zwi'zku Harcerstwa Polskiego 
27 wrze&nia 1939%r. powsta!o podziemne harcerstwo%–%kryptonim „Szare Szere-
gi”%–%zwi'zane ze S!u)b' Zwyci$stwu Polski, a nast$pnie z%ZWZ.

Harcmistrz Stanis!aw Sedlaczek, wywodz'cy%si$ z%nurtu katolicko-narodo-
wego, za!o)y! 27 pa(dziernika 1939%r. w%Warszawie now' organizacj$ harcer-
sk'%–%Harcerstwo Polskie (w 1943%r. przyj$!a ona kryptonim „Hufce Polskie”). 
Organizacja ta powsta!a w%&rodowisku ludzi skupionych wokó! wydawanego 
przed wojn' w%Poznaniu pisma prawicy harcerskiej „Stra)nica Harcerska” i%dzi$ki 
kontaktom z%instruktorami z%Kr$gu Starszoharcerskiego &w. Jerzego.

Harcmistrz W!adys!aw Ludwig, by!y komendant Chor'gwi Warszawskiej, 
w%po!owie pa(dziernika 1939%r. zacz'! skupia+ wokó! siebie instruktorów usu-
ni$tych razem z%nim z%ZHP przed wojn' z%powodów ideologicznych (tzw. grupa 
Ludwiga). Utworzy! on 30 pa(dziernika 1939%r. w!asn' organizacj$ harcersko-
-wojskow', która uzyska!a form$ batalionu wojskowego pod nazw' „Wigry”. 
W kwietniu 1941%r. wesz!a ona w%sk!ad ZWZ.

Zapleczem powstaj'cej konspiracji sta!y% si$ grupy zawodowe skupione 
w%przedwojennym Zwi'zku Stowarzysze" Zawodowych. Niezwykle istotn' rol$ 
odegra!y dwie grupy zawodowe: kolejarze i%pocztowcy. Niema!a cz$&+ z%nich mia!a 
za sob' przeszkolenie w%Kolejowym i%Pocztowym Przysposobieniu Wojskowym. 
Nie mniej wa)n' grup' zawodow' byli le&nicy. Z racji tego, )e%przed wojn' prawie 
ka)dy le&nik mia! wykszta!cenie wojskowe, uzyskane w%ramach kursów Przysposo-
bienia Wojskowego Le&ników, stanowili oni bardzo mocne zaplecze organizacyjne 
i%szkoleniowe dla powstaj'cego podziemia.
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W &rodowisku stra)aków 29 grudnia 1939%r. powsta!a konspiracyjna organi-
zacja Stra)acki Ruch Oporu „Ska!a”. Jej inicjatorami byli mjr Jerzy Lgocki%–%ko-
mendant g!ówny, kpt. Stanis!aw Gieysztor, mjr Boles!aw Chomicz%–%by!y prezes 
Zwi'zku Ochotniczych Stra)y Po)arnych%–%i%Jan Sztromajer, by!y naczelnik ZOSP. 
Konspiracja stra)acka dociera!a do%wi$kszo&ci spo&ród 14 tys. jednostek stra)y 
zawodowych i%ochotniczych na%ziemiach polskich. Prowadzi!a dzia!alno&+ samo-
pomocow' i%wnosi!a wa)ny wk!ad w%szkolenie wojskowe, wykorzystuj'c do%tego 
kursy, szko!y (w tym Centraln' Szko!$ Po)arnicz') oraz zaj$cia szkoleniowe 
w%jednostkach stra)ackich. „Ska!a” wspó!pracowa!a blisko ze Zwi'zkiem Polski 
Niepodleg!ej, a nast$pnie z%Organizacj' Wojskow'%–%Kadr' Bezpiecze"stwa i%AK.

+XEDO�LbLQQL
Pocz'tek organizacjom wojskowym dawali równie) cz!onkowie tzw. dywersji po-
zafrontowej i%przechodz'ce do%konspiracji oddzia!y partyzantki powrze&niowej. Na 
Kielecczy(nie mjr Henryk Dobrza"ski tworzy! w!asn' organizacj$ konspiracyjn' 
w%terenie. Na bazie siatki dywersji pozafrontowej budowanej w%1939%r. na%obszarze 
Dowództwa Okr$gu Korpusu nr%VIII i%Wolnego Miasta Gda"ska powsta!a w%li-
stopadzie 1939%r. organizacja pod nazw' „Grunwald”. Porucznik Józef Dambek, 
przedwojenny o*cer dywersji pozafrontowej, utworzy! pod koniec grudnia 1939%r. 
w%Czarlinie Tajn' Organizacj$ Wojskow' „Gryf Kaszubski”. Cz!onkowie dywersji 
pozafrontowej i%Zwi'zku Strzeleckiego we wrze&niu 1939%r. powo!ali w%Krakowie 
do%)ycia Organizacj$ Or!a Bia!ego (najpierw Zwi'zek Or!a Bia!ego), na%czele której 
stan'! mjr Kazimierz Kierzkowski. Mia!a ona ambicje ogólnopolskie. Zawi'zki 
Organizacji Or!a Bia!ego powsta!y nast$pnie w%Kielcach, Radomiu, Skar)ysku-
-Kamiennej, Sandomierzu, Cz$stochowie, Zag!$biu #l'skim oraz w%województwie 
krakowskim. Od po!owy pa(dziernika organizacja utrzymywa!a kontakt z%SZP 
i%wkrótce wesz!a w%sk!ad ZWZ, a jej kadry wzmocni!y pion Zwi'zku Odwetu.

Jedn' ze znaczniejszych organizacji wywiadowczo-dywersyjnych, które po-
wsta!y na%bazie zawi'zków sieci dywersyjnej utworzonych wcze&niej przez Oddzia! II  
Sztabu G!ównego WP, by!a Tajna Organizacja Wojskowa, dowodzona przez  
mjr. Jana Mazurkiewicza. W 1940%r. nawi'za!a ona kontakty z%ZWZ, utrzymuj'c 
jednak charakter organizacji samodzielnej. Wspó!praca by!a prowadzona za po-
&rednictwem szefa Zwi'zku Odwetu mjr. Franciszka Niepokólczyckiego.
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Od pa(dziernika do%grud-
nia 1939% r. powsta!y: Tajna 
Armia Polska, za!o)ona przez 
mjr. Jana W!odarkiewicza, przy 
wspó!pracy m.in. z% Witoldem 
Pileckim, grupuj'ca wojskowych 
oraz dzia!aczy chrze&cija"sko-
-spo!ecznych i%studentów Szko!y 
G!ównej Handlowej w%Warsza-
wie; „Miecz i%P!ug”%–%utworzo-
ny przez grup$ przedwojennych 
wojskowych oraz dzia!aczy 
chrze&cija"sko-narodowych 
(ks. Leon Peplau i%Albin Bia-
!obrzeski); Zwi'zek Odbudowy 
Rzeczypospolitej (Tadeusz ,en-
czykowski), utworzony z%inicja-
tywy by!ych dzia!aczy Zwi'z-
ku M!odzie)y Demokratycznej 

i%m!odszych polityków sanacyjnych; Zbrojne Wyzwolenie (Andrzej Petrykow-
ski), rekrutuj'ce cz!onków spo&ród powsta"ców &l'skich oraz przedwojennego 
Stronnictwa Demokratycznego; Organizacja Wojskowa Zwi'zek Jaszczurczy 
(W!adys!aw Marcinkowski), za!o)ona przez &rodowisko przedwojennego  
ONR ABC; Polska Niepodleg!a, utworzona przez pracowników Zarz'du War-
szawy i%podporz'dkowanych mu jednostek organizacyjnych oraz by!ych cz!onków 
ochotniczych batalionów robotniczych broni'cych stolicy we wrze&niu 1939%r.  
(Józef Suli"ski); Polski Zwi'zek Wolno&ci, utworzony w%Warszawie przez przed-
wojennych cz!onków Partii Narodowych Socjalistów i%Narodowego Stronnictwa 
Pracy, by!ych pracowników Ministerstwa Pracy i%Opieki Spo!ecznej oraz )o!nie-
rzy 36. Pu!ku Piechoty Legii Akademickiej (Antoni Szadkowski); Muszkieterzy 
(„Mu”, „Nurki”), organizacja o charakterze wywiadowczym, do%której nale)a!o 
wielu m!odych o*cerów s!u)by zawodowej i%rezerwy oraz osoby wywodz'ce%si$ 
ze &rodowisk technicznych (in). Stefan Witkowski); Polska Ludowa Akcja 

0MU�+HQU\N�'REU]DñVNL�ķ+XEDOĵ��)RW�$,31
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Niepodleg!o&ciowa, utworzona przez cz!onków sekcji m!odych warszawskie-
go Klubu Demokratycznego oraz cz!onków harcerskiego Ko!a Instruktorów  
im. Mieczys!awa Bema (Juliusz D'browski); organizacja „Pobudka”, za!o)ona 
przez dzia!aczy przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga” 
(adwokat Witold Ro&ciszewski).

6LNRUV]F]\F\�ZbUXFKX�RSRUX
Aspiracje do%odtworzenia wojska w%podziemiu przejawia!o wówczas co najmniej 
kilka du)ych organizacji konspiracyjnych, z%których dwie powo!ywa!y%si$ na%man-
dat gen. W!adys!awa Sikorskiego. Genera!, opuszczaj'c kraj we wrze&niu 1939%r., 
upowa)ni! do%tworzenia organizacji konspiracyjnej p!k. Witolda Ignacego Orze-
chowskiego „Longinusa”. Na podstawie tych ustnych ustale" p!k Orzechowski 
w%Osmolicach pod Kockiem zawi'za! Organizacj$ Wojskow'. Jej trzon stanowili 
)o!nierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. 
Utworzono sze&+ okr$gów, skupiaj'cych na%pocz'tku 1940%r. wiele organizacji 
i%grup wojskowych: organizacj$ stra)ack' „Ska!a”, Zbrojne Wyzwolenie, Zwi'-
zek Polski Niepodleg!ej, Zwi'zek Podo*cerów Rezerwy, cz$&+ przedwojennej 
Pomocniczej S!u)by Kobiet.

Pu!kownik Orzechowski nawi'za! bliski kontakt z%in). Ryszardem #wi$to-
chowskim%–%przywódc' Centralnego Komitetu Organizacji Niepodleg!o&ciowych, 
który usi!owa! skupi+ polityczne grupy konspiracyjne zwi'zane z%gen. Sikorskim 
(próba reaktywowania w%podziemiu Frontu Morges). Centralny Komitet Or-
ganizacji Niepodleg!o&ciowych aspirowa! do%roli o&rodka porozumiewawczego 
konspiracji polskiej, konkurencyjnego wobec SZP, a pó(niej ZWZ. W sk!ad 
Komitetu wesz!y m.in.: Ch!opska Organizacja Wolno&ci „Rac!awice”, Gwardia 
Obrony Narodowej, Muszkieterowie, Organizacja Wojskowa%–%Kadra Bezpiecze"-
stwa, Organizacja Wojskowa „Wilki”, Stronnictwo Pracy, Tajna Armia Polska, 
Zbrojne Wyzwolenie, Zwi'zek Czynu Zbrojnego. W listopadzie 1939%r. #wi$to-
chowski i%Orzechowski otrzymali pisemne upowa)nienia Sikorskiego, ju) jako 
premiera rz'du, ustanawiaj'ce ich jego pe!nomocnikami do%spraw politycznych 
i%wojskowych. Sikorski, traktuj'c Centralny Komitet Organizacji Niepodleg!o-
&ciowych i%Organizacj$ Wojskow' jako zal')ek przysz!ego swojego stronnictwa 
w%wolnej Polsce, wspiera! obie grupy *nansowo. Po aresztowaniu w%maju 1940%r. 
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in). #wi$tochowskiego, a w%czerwcu in). Orzechowskiego dzia!alno&+ Komitetu 
przed ko"cem roku wygas!a.

Inn' organizacj' wspieran' przez Sikorskiego by! Zwi'zek Czynu Zbrojnego, 
utworzony przez mjr. Franciszka Znamirowskiego „Profesora Witolda” na%bazie 
1. batalionu 1. Pu!ku Obrony Pragi, batalionu sztabowego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych oraz junackich hufców pracy Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Organizacja nawi'zywa!a nazw' do%utworzonego w%1908%r. we Lwowie kon-
spiracyjnego Zwi'zku Walki Czynnej. O*cjalnie gen. Sikorski zalegalizowa! j' 
w%lutym 1940%r., zalecaj'c &cis!' wspó!prac$ z%Organizacj' Wojskow' „Longinusa”. 
Zwi'zek Czynu Zbrojnego liczy! kilka tysi$cy )o!nierzy skupionych w%czterech 
okr$gach (Warszawa, Lublin, Kielce, Kraków) i%trzech podokr$gach (Nowy S'cz, 
/ód( i%Cz$stochowa). W 1940%r. nast'pi! podzia! organizacji (cz$&+ przesz!a 
do%Zwi'zku Walki Zbrojnej, inni do%Polskiej Organizacji Zbrojnej, pozostali 
do%Konfederacji Zbrojnej).

.RQVSLUDFMD�SDUW\MQD
Znacznie wi$ksze powodzenie w%tworzeniu struktur ogólnopolskich uzyska!y 
organizacje wojskowe powo!ane przez g!ówne ugrupowania polityczne%–%Polsk' 
Parti$ Socjalistyczn', Stronnictwo Narodowe i%Stronnictwo Ludowe.

Stronnictwo Narodowe by!o pierwsze. Decyzja o tworzeniu organizacji woj-
skowej zapad!a 13 pa(dziernika 1939%r. na%spotkaniu cz!onków Komitetu G!ówne-
go i%Zarz'du G!ównego SN. Organizacja podlegaj'ca Wydzia!owi Wojskowemu 
Zarz'du G!ównego SN pocz'tkowo funkcjonowa!a pod nazw' Armia Narodowa, 
pó(niej Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego i%Narodowe Oddzia!y 
Wojskowe, a od lipca 1941%r. jako Narodowa Organizacja Wojskowa. Utworzono 
pe!n' struktur$ terenow' z%okr$gami: Sto!ecznym, Warszawa-Ziemska (wojewódz-
two), Radom, Kielce, Lublin, Rzeszów (Centralny Okr$g Przemys!owy), Bia!ystok, 
Kraków, Cz$stochowa, Wilno, Zag!$bie-#l'sk, Cieszyn-Podhale, Lwów, Siedlce 
(Podlasie), /ód(, Pozna", Pomorze, Kujawy, podokr$gi Nowogródek i%Opole oraz 
o&rodek na%W$grzech. Najsilniejsze wp!ywy organizacja mia!a na%Mazowszu, 
Lubelszczy(nie, w%Wielkopolsce i%Ma!opolsce.

Decyzj$ o powo!aniu pionu wojskowego PPS-WRN, czyli Gwardii Ludo-
wej, podj$to najprawdopodobniej na%konferencji w%podwarszawskim Helenowie 
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19 listopada 1939%r. Organizacja ta od samego pocz'tku wspó!pracowa!a z%SZP. 
Konsekwencj' tego by!o formalne podporz'dkowanie Gwardii Ludowej wiosn' 
1940%r. Zwi'zkowi Walki Zbrojnej. Do ko"ca 1939%r. zorganizowano dziesi$+ 
zgrupowa" Gwardii Ludowej: Warszawa, Warszawa-Podmiejska, Lublin, Radom, 
Kielce, Kraków, Rzeszów, #l'sk, /ód( i Pomorze. Dwa ostatnie, po wysiedleniach 
ludno&ci z%ziem w!'czonych do%Rzeszy i%licznych aresztowaniach, zosta!y rozwi'-
zane. Ka)dy z%okr$gów WRN organizowa! swój batalion. Od 1940%r. podlega!y 
one Komendzie G!ównej Gwardii Ludowej, na%której czele sta! Kazimierz Pu)ak.

Stronnictwo Ludowe (Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego „Roch”) po-
cz'tkowo nie zamierza!o tworzy+ w!asnej organizacji zbrojnej. Obawa przed utrat' 
wp!ywów na%wsi, na%której teren wkracza!y inne organizacje (ZWZ i%w mniejszym 
stopniu NOW%–%co skutkowa!o licznymi kon-iktami na%tle ideowym), wp!yn$!a 
na%podj$cie decyzji o powo!aniu w sierpniu 1940%r. „Stra)y Ch!opskiej”, czyli 
„Ch!ostry” (wiosn' 1941%r. przemianowanej na%Bataliony Ch!opskie). Na jej czele 
stan'! Franciszek Kami"ski. Utworzenie w!asnej organizacji skutkowa!o masowym 
przechodzeniem do%niej ludowców z%szeregów ZWZ, co wywo!a!o ostry sprzeciw 
Komendy G!ównej ZWZ. Struktura terytorialna, oparta na%przedwojennym po-
dziale administracyjnym, obj$!a ca!y obszar II RP (z wyj'tkiem Wile"szczyzny, 
Nowogródczyzny, Polesia i%Pomorza).

2G�6=3�GRb=ZLÈ]NX�:DONL�=EURMQHM
Wi$kszo&+ organizacji, które kontynuowa!y dzia!alno&+ w%nast$pnych latach 
okupacji, znalaz!a miejsce w%strukturach Polskiego Pa"stwa Podziemnego. 
Podwaliny tego systemu da!a organizacja o charakterze wojskowo-politycz-
nym za!o)ona tu) przed kapitulacj' Warszawy%–%S!u)ba Zwyci$stwu Polski. 
26 wrze&nia 1939%r., po odprawie dowódców wielkich jednostek i%odcinków 
obrony Warszawy zwo!anej przez gen. Juliusza Rómmla, na%której zapad!a 
decyzja o kapitulacji stolicy, jego zast$pca gen. Micha! Tokarzewski-Karasze-
wicz przedstawi! projekt utworzenia tajnej organizacji wojskowej. 27 wrze&nia 
1939%r., dzie" przed kapitulacj', gen. Rómmel jako najstarszy stopniem o*cer, 
na%podstawie pe!nomocnictw Naczelnego Wodza przywiezionych do%Warszawy 
przez mjr. Edmunda Galinata, upowa)ni! gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza 
do%zorganizowania zbrojnego oporu na%terenie kraju.
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S!u)ba Zwyci$stwu Polski skupia!a pocz'tkowo oko!o czterdziestu o*cerów. 
Do ko"ca roku uformowa!y%si$ Komenda G!ówna i%niektóre dowództwa terenowe. 
Tokarzewski-Karaszewicz, organizuj'c SZP, zmierza! do%stworzenia centralnego 
o&rodka dyspozycyjnego, któremu zosta!aby podporz'dkowana zarówno wojsko-
wa, jak i%spo!eczno-polityczna dzia!alno&+ konspiracyjna w%okupowanej Polsce, 
a który jednocze&nie pe!ni!by funkcj$ krajowej ekspozytury rz'du. Podstawowymi 
celami organizacji mia!y by+ walka z%naje(d(cami i%stworzenie tymczasowej w!a-
dzy podziemnej. Do udzia!u w%pracach SZP wezwano ca!y naród, bez wzgl$du 
na%ró)nice przekona" i%przynale)no&+ polityczn'. Zasadnicz' form$ dzia!alno&ci 
SZP mia!a stanowi+ walka zbrojna. W pierwszej fazie mia!y to by+ dzia!ania 
dywersyjno-sabota)owe, w%ko"cowej%–%podj$cie jawnej walki powsta"czej w%mo-
mencie ofensywy aliantów.

Na czele SZP sta! Dowódca G!ówny i%dzia!aj'ca przy jego boku G!ówna 
Rada Polityczna (Rada G!ówna Obrony Narodowej), grupuj'ca przedstawicieli 
najwa)niejszych polskich partii politycznych. Jednym z%zast$pców komendanta 
SZP zosta!%–%jako komisarz cywilny przy SZP%–%lider PPS Mieczys!aw Niedzia!-
kowski. Do jego obowi'zków nale)a!y m.in. kierowanie )yciem spo!ecznym oraz 
przygotowanie administracji wojskowej na%okres walk jawnych.

Powstanie w%kraju SZP zosta!o przez gen. Sikorskiego i%cz!onków jego 
gabinetu (le przyj$te. Podnoszono, )e%na% jej czele stan$li jego przeciwnicy, 
legioni&ci-pi!sudczycy%–% i%wymowy tego nie os!abi!a bynajmniej okoliczno&+,  
)e%gen. Tokarzewski-Karaszewicz przed wojn' z%uwagi na%sympatyzowanie z%opozy-
cj' zosta! zepchni$ty w%wojsku na%drugorz$dne stanowisko, a poza tym, )e%G!ówna  
Rada Polityczna sk!ada!a%si$ wy!'cznie z%przedstawicieli stronnictw opozycyjnych 
w%stosunku do%sanacji. Postanowiono, jak to okre&li! Stefan Korbo"ski, „urwa+ !eb 
hydrze” i%rozwi'za+ SZP, a na%jej miejsce powo!a+ do%)ycia Zwi'zek Walki Zbrojnej, 
dowodzony przez komendanta g!ównego gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który 
stan'! równie) na%czele Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju. Polsk$ podzielono 
na%sze&+ samodzielnych obszarów. Ka)dy z%nich mia! by+ dowodzony z%zagranicy. 
Poniewa) ZWZ mia! by+ organizacj' czysto wojskow', rz'd przewidzia! powo!anie 
w%kraju oddzielnej sieci cywilnych odpowiedników w!adz wojskowych w%postaci 
„m$)ów zaufania”, wzgl$dnie delegatów rz'du%–%równie) dyrygowanych wprost 
przez rz'd z%Angers. Te decyzje w%praktyce oznacza!y kres funkcjonowania SZP. 
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Jej dorobek nie zosta! jednak 
utracony, bo to na% jej bazie 
od pocz'tku stycznia 1940%r. 
przyst'piono do%organizowa-
nia Zwi'zku Walki Zbrojnej.

Genera! Tokarzewski-Karaszewicz by! cz!owiekiem o horyzontach i%zainte-
resowaniach wykraczaj'cych daleko poza jego zawód wojskowy, st'd doskonale 
rozumia!, )e%polska racja stanu wymaga centralnego kierownictwa wojskowego 
i%cywilnego w%kraju. Zarz'dzenia Naczelnego Wodza demontuj'ce SZP by!y 
oczywistym nonsensem organizacyjnym i%bieg wydarze" przyzna! racj$ dowódcy 
SZP. Wypracowany w%ci'gu nast$pnych lat system organizacji podziemia wojsko-
wego i%politycznego, który z!o)y!%si$ na%fenomen Polskiego Pa"stwa Podziemnego,  
nie by! niczym innym ni) realizacj' celu nakre&lonego przez gen. Tokarzewskiego-
-Karaszewicza%–%zorganizowania jednolitego kierownictwa w%okupowanym kraju. 
Nie przypadkiem wi$c za symboliczny pocz'tek Polskiego Pa"stwa Podziemnego 
przyjmujemy dzi& 27 wrze&nia 1939%r., dzie", w%którym powsta!a S!u)ba Zwy-
ci$stwu Polski.

Za symboliczny pocz"tek Polskiego 
Pa$stwa Podziemnego przyjmujemy dzi& 

27 wrze&nia 1939(r., dzie$, w(którym powsta#a 
S#u!ba Zwyci'stwu Polski.
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T rwa!a ewakuacja administracji pa"stwowej i%naczelnego dowództwa. 
Wie&ci o wkroczeniu Sowietów i%szybkie post$py ich wojsk na%po!udniu, 
w%kierunku granicy polsko-rumu"skiej, spowodowa!y chaos. Na naradzie 

z%udzia!em prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych i%Naczelnego 
Wodza zapad!a decyzja, )e%w!adze Rzeczypospolitej opuszcz' granice pa"stwa 
w%ostatnim momencie, bezpo&rednio zagro)one przez nieprzyjaciela. Panika, 
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jaka wybuch!a, spowodowa!a, )e%ju) w%nocy z%17 na%18 wrze&nia rozpocz$!a%si$ 
ewakuacja w!adz do%Rumunii. W ostatnim or$dziu przygotowanym jeszcze na%zie-
mi polskiej prezydent RP poinformowa!, )e%wobec niemo)no&ci sprawowania 
konstytucyjnych funkcji na%obszarze kraju, rz'd postanowi! przenie&+ najwy)sze 
instytucje pa"stwowe na%terytorium „jednego z%naszych sojuszników”. Miano 
nadziej$, )e%Rumunia b$dzie jedynie etapem na%drodze do%sojuszniczej Francji, 
sk'd b$dzie mo)na kierowa+ dalszym oporem. Kolumna samochodów przekroczy!a 
most graniczny w%Kutach na%Czeremoszu.

Naczelny Wódz nie mia! zagwarantowanej tak komfortowej sytuacji. Zgodnie 
z%konwencjami mi$dzynarodowymi nie przys!ugiwa!o mu prawo tranzytu przez 
terytorium pa"stwa neutralnego. Marsza!ek Edward #mig!y-Rydz wiedzia! o tym, 
dlatego &wiadkowie zapami$tali, )e%rozwa)a! mo)liwo&+ powrotu na%pole walki. 
Wydawa!o%si$ jednak najwa)niejsze, by nie dosta!%si$ do%niewoli. Ostatecznie zaraz 
po pó!nocy 18 wrze&nia przekroczy! granic$ rumu"sk'.

Poddani silnym naciskom dyplomacji niemieckiej Rumuni internowali w!adze 
Rzeczypospolitej.

0LVMD�PMU��*DOLQDWD
Wcze&niej, 16 i%17 wrze&nia, w%Ko!omyi marsza!ek dwukrotnie wezwa! do%siebie 
na%odpraw$ mjr. Edmunda Galinata. Za pierwszym razem rozkaza! mu prze-
dosta+%si$ na%tereny centralnej Polski i%uruchomi+ komórki dywersji pozafronto-
wej oraz podj'+ akcj$ zbrojn' na%ty!ach wojsk niemieckich. Wr$czy! Galinatowi 
skrawek jedwabiu z%wyja&nieniem: „Posy!am majora Galinata do%Warszawy ce-
lem zorganizowania podziemnej organizacji do%walki z%Niemcami. Obejmie on 
dowództwo i%kierownictwo. Naczelny Wódz marsza!ek Rydz-#mig!y 17/9.39”.

Przekroczenie 17 wrze&nia granicy kraju przez Armi$ Czerwon' zmieni!o 
ca!kowicie sytuacj$ i%wieczorem Galinat zosta! wezwany ponownie. Otrzyma! 
nowe rozkazy: trzeba b$dzie budowa+ konspiracj$ z%nastawieniem na%d!ugi okres 
walki w%podziemiu. Polacy maj' do&wiadczenie takiej walki i%budowy struktur 
Podziemnego Pa"stwa. W rozmowie z%Galinatem marsza!ek da! przyk!ad stworzo-
nej z%inicjatywy Józefa Pi!sudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. Major zosta! 
pos!a"cem maj'cym przekaza+ rozkaz do%podj$cia takich dzia!a". Zdecydowa!%si$ 
na%lot samolotem do%Warszawy.
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Stolic$ obowi'zywa! rozkaz Naczelnego Wodza, by uporczyw' obron' jak 
najd!u)ej wi'za+ si!y nieprzyjaciela. Stefan Starzy"ski, komisaryczny prezydent 
miasta, odmówi! ewakuacji wraz z%rz'dem i%stan'! na%czele cywilnej obrony stolicy. 
Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza zosta!a utworzona Armia „Warszawa” pod 
dowództwem gen. Juliusza Rómmla. Starzy"ski powo!a! Komitet Obywatel-
ski przy Dowództwie Obrony Warszawy, skupiaj'cy przedstawicieli wszystkich 
ugrupowa" politycznych Rzeczypospolitej%–%od socjalistów, przez pi!sudczyków, 
ludowców, do%narodowców. Propagand', a wi$c oddzia!ywaniem na%postaw$ i%na-
stroje, kierowa! w%dowództwie p!k Wac!aw Lipi"ski. W nocy z%20 na%21 wrze&nia 
przedar!%si$ do%miasta gen. Micha! Tokarzewski-Karaszewicz, który uczestniczy! 
w%bitwie nad Bzur', i%do!'czy! do%zespo!u. Bezpo&rednie dowodzenie wojskow' 
obron' sprawowa! gen. Walerian Czuma.

Prezydent Starzy"ski 23 wrze&nia 1939%r., kiedy Niemcy zacz$li%si$ szyko-
wa+ do%generalnego szturmu, przed mikrofonem Polskiego Radia powiedzia!: 
„Chcia!em, by Warszawa by!a wielka. Wierzy!em, )e%wielka b$dzie. Ja i%moi 
wspó!pracownicy kre&lili&my plany, robili&my szkice wielkiej Warszawy przy-
sz!o&ci. I Warszawa jest wielka. Pr$dzej to nast'pi!o, ni) przypuszczali&my.  
Nie za lat pi$+dziesi't, nie za sto, lecz dzi& widz$ wielk' Warszaw$. Gdy teraz 
do%was mówi$, widz$ j' przez okno w%ca!ej wielko&ci i%chwale, otoczon' k!$bami 
dymu, rozczerwienion' p!omieniami ognia, wspania!', niezniszczaln', wielk', 
walcz'c' Warszaw$. I cho+ tam, gdzie mia!y by+ wspania!e sieroci"ce%–%gruzy 
le)', cho+ tam, gdzie mia!y by+ parki%–%dzi& s' barykady g$sto trupami pokry-
te, cho+ p!on' nasze biblioteki, cho+ pal'%si$ szpitale%–%nie za lat pi$+dziesi't,  
nie za sto, lecz dzi& Warszawa broni'ca honoru Polski jest u szczytu swej wielko&ci 
i%chwa!y”. By!o to ostatnie przemówienie emitowane przez radio.

Tego samego dnia Niemcy zbombardowali elektrowni$ warszawsk' na%Powi-
&lu, co przerwa!o dostawy pr'du. Zamilk!a stacja radiowa, która dot'd utrzymywa!a 
kontakt z%krajem, podtrzymywa!a na%duchu, zagrzewa!a do%walki. Dla walcz'cych 
w%rozproszeniu oddzia!ów niezwykle wa)na by!a &wiadomo&+, )e%stolica broni%si$ 
nadal, a tym samym )e%walka ma sens. Symbolem mo)e by+ postawa mjr. Henryka 
Dobrza"skiego, pó(niejszego „Hubala”, pierwszego partyzanta tej wojny, który 
zawróci! z%oddzia!em spod granicy litewskiej, nie da!%si$ rozbroi+ i%ruszy! przez 
tereny zaj$te przez Niemców do%Warszawy, by wzi'+ udzia! w%obronie stolicy.
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26 wrze&nia by! dla Dowództwa Obrony Warszawy dniem wa)nych decyzji. 
Od trzech dni Niemcy prowadzili zmasowany ostrza! artyleryjski i%naloty bombowe, 
co parali)owa!o wszystkie funkcje miasta. By!o to preludium do%generalnego sztur-
mu. Jednak mimo zaanga)owanych si! i%&rodków Niemcom nie uda!o%si$ wedrze+ 
do%Warszawy. Szturm zosta! odparty. Niemniej sytuacja obro"ców by!a ju) bezna-
dziejna. Brakowa!o wody, )ywno&ci i%amunicji. Miasto p!on$!o, szpitale by!y pod 
sta!ym ostrza!em, nie by!o bezpiecznego miejsca dla rannych, brakowa!o lekarstw, 
cierpia!a ludno&+ cywilna. Co wi$cej, nie by!o nadziei na%odsiecz. W godzinach 
wieczornych Komitet Obywatelski przeg!osowa! propozycj$ kapitulacji. O decyzji 
poinformowano gen. Rómmla.

Genera! Tokarzewski-Karaszewicz mia! ju) koncepcj$ dalszej wal-
ki%–%w konspiracji. Za wzór przyj'! Polsk' Organizacj$ Wojskow' z%czasów 
I wojny &wiatowej. Chcia! jednak, )eby wszystko odby!o%si$ formalnie i%zgodnie 
z%prawem, tak by zachowa+ ci'g!o&+ instytucji pa"stwa. Dlatego 26 wrze&nia 
poinformowa! o swoim pomy&le gen. Rómmla. Wspomina! po latach: „Przed 
powzi$ciem jeszcze decyzji genera!a, czy zaproponowa+ Niemcom kapitulacj$, 
zameldowa!em%si$ u niego. Zaproponowa!em, aby przekaza! mi pe!nomocnic-
two Rz'du i%Naczelnego Wodza, jakie posiada!, rozci'gaj'c je na%ca!y obszar 
naszego Pa"stwa. O&wiadczy!em gotowo&+ podj$cia%si$ odpowiedzialno&ci za 
zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i%gotowo&+ moraln' oraz 
*zyczn' kraju wszcz$cia otwartej walki, gdy na%to pozwoli po!o)enie wojenne. 
Obszernie wyja&ni!em przes!anki mojego rozumowania w%tej sprawie, daj'c 
wyraz przekonaniu, )e% jest to nie tylko naszym obowi'zkiem wobec Polski,  
ale i%ma szanse udania%si$”.

 Autor tych s!ów przed!o)y! Rómmlowi do%podpisania nast$puj'cy dokument: 
„Udzielone mi przez Naczelnego Wodza i%Rz'd RP pe!nomocnictwo na%obszar 
ca!ej RP przekazuj$ gen. bryg. M.T. Tokarzewskiemu w%celu zorganizowania oporu 
konspiracyjnego i%walki zbrojnej z%Niemcami na%ca!ym obszarze Rzeczypospolitej”.

Genera! Rómmel czeka! na%spotkanie z%emisariuszem marsz. #mig!ego-Rydza 
i%prze!o)y! podj$cie decyzji.

Tego dnia pil. in). Stanis!aw Riess wykona! brawurowy lot z%Rumunii, przy-
wo)'c do%obl$)onej Warszawy mjr. Galinata. Oko!o 18.00 szcz$&liwie wyl'dowali 
na%lotnisku mokotowskim, tra*aj'c na%chwilow' przerw$ w%walkach.
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Galinat otrzyma! od Naczelnego Wodza zadanie dostarczenia dowódcy Ar-
mii „Warszawa” ustnych rozkazów w%sprawie utworzenia konspiracji wojskowej. 
Mia!%si$ stawi+ u najstarszego stopniem o*cera legionowego i%przekaza+ dyspozycj$ 
obj$cia dowództwa nad t' organizacj'. Sam mia! z%nim wspó!pracowa+, wykorzy-
stuj'c swoje do&wiadczenie budowy przed wojn' sieci tzw. dywersji pozafrontowej. 
Post'pi! jednak inaczej. Wykorzystuj'c posiadany dokument spisany na%pasku 
jedwabiu, próbowa! zasugerowa+ w%rozmowie, )e%to on zosta! wyznaczony przez 
marsz. #mig!ego na%dowódc$ przysz!ej konspiracji.

7RNDU]HZVNL�SU]\VWÚSXMH�GRbG]LDïDQLD
Ostatecznie gen. Rómmel przysta! na%propozycj$ gen. Tokarzewskiego-Karaszewi-
cza i%to jemu podpisa! nominacj$. Otrzyma! on tak)e kontrasygnat$ Starzy"skiego 
jako najwy)szego przedstawiciela w!adz cywilnych.

Ale nie czekaj'c na%emisariusza, zacz'! ju) dzia!a+. I tak, jeszcze przed ka-
pitulacj' stolicy, 27 wrze&nia nad ranem, po konsultacjach m.in. ze Starzy"skim 
oraz z%przedstawicielami opozycyjnych do%czasu wojny partii politycznych, w tym 
socjalist' Mieczys!awem Niedzia!kowskim i%endekiem Leonem Nowodworskim, 
zosta!a powo!ana do%)ycia ogólnokrajowa organizacja podziemna o nazwie S!u)ba 
Zwyci$stwu Polski. Genera! Tokarzewski-Karaszewicz obj'! stanowisko komen-
danta tej organizacji.

Rozpocz$to budow$ jej struktur. Pierwsze dyskretne rozmowy w%Dowództwie 
Obrony, prowadzone przez kpt. Emila Kumora, nie da!y rezultatu. O*cerowie 
odmawiali, argumentuj'c, )e%s' wyczerpani psychicznie i%nie nadaj'%si$ do%takiej 
pracy. Wi$kszo&+ zdecydowa!a%si$ pój&+ do%niewoli, wype!niaj'c obowi'zek to-
warzyszenia swoim )o!nierzom.

Zaraz na%pocz'tku pope!niono wykroczenie przeciwko podstawowym za-
sadom konspiracji, gdy) na%jednej z%odpraw w%dowództwie rzucono propozycj$:  
„kto nie chce i&+ do%niewoli, mo)e zameldowa+%si$ u Tokarzewskiego”%–%wyjawia-
j'c w%ten sposób skrywany sekret. St'd wspó!pracowników trzeba by!o szuka+ 
w%innym miejscu.

Genera! odwo!a!%si$ do%swoich niedawnych podkomendnych, ludzi, których 
zna! i%którym ufa!. Odby!a%si$ pierwsza odprawa. Wspomina! po wojnie Kumor: 
„Uda!o mi%si$ odnale(+ 7 o*cerów i%przyprowadzi+ ich na%odpraw$ do%gene-
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ra!a. Mi$dzy nimi byli: mjr dypl. Edmund 
Michalski, mjr Micha! Steiner, mjr Augu-
styn Stasiak, mjr [Tadeusz] Kruk-Strzelecki,  
kpt. Ryszard Krzywicki i% kpt. [Edward] 
Fröhlich. Genera! przeczyta! nam przed 
chwil' podpisany rozkaz gen. Rómmla 
o tworzeniu%si$ Armii Podziemnej, a na-
st$pnie o&wiadczy!: »Daj$ wam, panowie, pó! 
godziny czasu do%namys!u, )eby&cie mogli%  
si$ zastanowi+ nad swoj' decyzj'. Macie 
do%wyboru: niewola albo dalsza walka. Ni-
kogo nie namawiam ani nie zmuszam. Ka)dy 
musi sam zdecydowa+ o swoim losie. Nie b$d$ 
mia! pretensji, je&li kto& z%was odmówi«%–%za-
ko"czy!. Mimo moich nalega", )eby decydo-
wa+%si$ natychmiast, genera! nie zgodzi!%si$ ze 
mn' i%odczeka! okre&lony przez siebie czas”.

Wszyscy wymienieni o*cerowie, znani genera!owi ze wspólnych walk wrze-
&niowych, przystali do%konspiracji. Wtedy Tokarzewski-Karaszewicz wzruszo-
ny i%przej$ty przyj'! przysi$g$. Powiedzia! do%nich: „Zwracam%si$ do%was jako 
do%zal')ka kadry Armii Podziemnej, podaj$ wam rot$ przysi$gi, jaka b$dzie was 
obowi'zywa!a od tej chwili a) do%momentu odzyskania niepodleg!o&ci. Podanie mi 
r$ki b$dzie równoznaczne z%powtórzeniem i%przyj$ciem tej tre&ci do%wiadomo&ci”.

Na znak zgody i%zrozumienia odczyta! zebranym u!o)ony przez siebie tekst przy-
si$gi: „W obliczu Boga Wszechmog'cego i%Królowej Korony Polskiej k!ad$ r$k$ na%ten 
#wi$ty Krzy), Znak M$ki i%Zbawienia, i%przysi$gam, )e%b$d$ wiernie sta! na%stra)y 
honoru Polski. Wszelkim rozkazom b$d$ pos!uszny. Obowi'zki b$d$ wype!nia! 
sumiennie, powierzonych mi tajemnic dochowam, cokolwiek by mnie spotka+ mia!o”.

Zgodnie z%zapowiedzi', po odczytaniu tekstu poda! kolejno r$k$ wszystkim 
zebranym. Na koniec o&wiadczy!: „Przyjmuj$ was w%szeregi )o!nierzy wolno&ci, 
obowi'zkiem waszym b$dzie walczy+ o odzyskanie Ojczyzny. Nagrod' wasz' 
b$dzie jej niepodleg!o&+. Zdrada b$dzie karana &mierci'. Od tej chwili organizacja 
nasza b$dzie nosi!a nazw$: S!u)ba Zwyci$stwu Polski”.

*HQ��0LFKDï�7RNDU]HZVNL�.DUDV]HZLF]��Fot. NAC
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I doda!: „Deklaracj$ ideow' oraz statut organizacyjny podam do%waszej wiado-
mo&ci po uzgodnieniu z%przedstawicielami organizacji politycznych. Przekonaj'%si$ 
Niemcy, )e%tak tanio wolno&ci nie sprzedamy”.

Jeszcze tej samej nocy Tokarzewski-Karaszewicz przyj'! do%konspiracji kilka 
zaufanych kobiet, m.in. Janin$ Karasiówn$, Halin$ Krzy)anowsk' i%W!adys!aw$ 
Macieszyn$.

Pó(niej w%osobistej rozmowie ze Starzy"skim zakomunikowa! o powstaniu 
organizacji podziemnej i%zaproponowa! udzia! w%tym przedsi$wzi$ciu. Starzy"-
ski%si$ waha!, czy przyst'pi+ do%konspiracji. Chcia! nawet rozes!a+ informacj$ 
o swojej &mierci, co pozwoli!oby mu znikn'+. Ostatecznie nie z!o)y! przysi$gi 
i%pozosta! na%stanowisku a) do%wkroczenia Niemców. Ale odda! na%potrzeby 
konspiracji wszystkie &rodki posiadane przez Zarz'd Miejski. Dzi$ki tej decyzji 
konspiratorzy otrzymali znaczn' sum$ pieni$dzy oraz pierwsz' parti$ „lewych” 
dokumentów%–%w rzeczywisto&ci prawdziwych dokumentów i%legitymacji pra-
cowników miejskich tramwajów i%innych s!u)b, tylko wypisanych na%*kcyjne 
nazwiska. Pozwoli!y konspiratorom zgubi+ za sob' &lad, a przy okazji dawa!y 
w%pó(niejszym okresie mo)liwo&+ swobodnego poruszania%si$ w%przypadku 
niemieckich kontroli.

W nocy dosz!o do%kolejnych prób prze!amania obrony Warszawy. Wszystkie 
zosta!y przez Polaków odparte. O zaci$to&ci toczonych walk mo)e &wiadczy+ to, 
)e%cz$sto przybiera!y one form$ bezpo&rednich star+ na%bagnety.

Jeszcze przed kapitulacj' zg!osi!%si$ do%genera!a o*cer saperów mjr Franciszek 
Niepokólczycki. Jednym z%pierwszych zada", które otrzyma!, by!o umieszczenie 
skrzy" z%materia!em wybuchowym na%skrzy)owaniu ulic Nowy #wiat i%Aleje Je-
rozolimskie. Gdyby dosz!o do%odpalenia !adunków podczas zorganizowanej przez 
Niemców w%Warszawie de*lady zwyci$stwa i%zabicia Adolfa Hitlera, mog!a to by+ 
najg!o&niejsza i%najwa)niejsza akcja polskiego podziemia. Tak%si$ jednak nie sta!o.

Rankiem 27 wrze&nia obro"cy wys!ali parlamentariuszy do%negocjowania 
warunków honorowej kapitulacji. Misji przewodniczy! gen. Tadeusz Kutrzeba, 
waleczny dowódca Armii „Pozna"”, który odznaczy!%si$ w%bitwie nad Bzur'.

Tokarzewski-Karaszewicz wykorzysta! godziny zawieszenia walki na%roz-
mowy polityczne. Zaprosi! Mieczys!awa Niedzia!kowskiego i%Zygmunta Za-
remb$ z%Polskiej Partii Socjalistycznej i%przedstawi! im posiadane plenipotencje. 
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Zaproponowa! powo!anie rady politycznej, do%której weszliby reprezentanci 
trzech ugrupowa": Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego i%PPS. 
Otrzyma! zgod$.

Czas przed wkroczeniem Niemców do%Warszawy genera! po&wi$ci! na%opra-
cowanie statutu organizacji oraz podstawowych zasad funkcjonowania. Dok!adnie 
wiedzia!, czego potrzebuje. Wytyczy! regu!y wspó!pracy z%G!ówn' Rad' Poli-
tyczn', reprezentuj'c' stronnictwa, ale te) spo!ecze"stwo, oraz z%Komisarzem 
Cywilnym, reprezentuj'cym instancje cywilne przy dowódcy organizacji, co by!o 
bezpo&rednim przeniesieniem do&wiadcze" z%obrony stolicy.

Równocze&nie pozyska! dla SZP nowych o*cerów, których zna! i%któ-
rym ufa!. Tak tra*li do%organizacji mjr Antoni Sanojca, mjr Józef Spychalski  
i%pp!k Leopold Okulicki.

Zachowa!y%si$ dwa cenne dokumenty sporz'dzone przez genera!a po woj-
nie%–%niewielkie skrawki papieru zapisane odr$cznie o!ówkiem, zawieraj'ce list$ 

2ğFHURZLH�SROVF\�LGÈ�GR�QLHZROL��:DUV]DZD�������U��)RW��$,31
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pierwszej szesnastki konspiratorów jeszcze z%wrze&nia 1939%r., tworz'cych sztab 
organizacji. Nie wszyscy wymienieni znie&li presj$ i%zdecydowali%si$ zaryzykowa+, 
w!'czaj'c%si$ do%budowy SZP. Kilku o*cerów z%listy stawi!o%si$ na%wezwanie Niem-
ców i%posz!o do%obozu jenieckiego. Za to na%pocz'tku pa(dziernika Tokarzewskie-
mu-Karaszewiczowi uda!o%si$ pozyska+ dla organizacji cennego o*cera%–%p!k. Stefa-
na Roweckiego. Ten rzutki dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, 
uczestnik bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, pierwotnie planowa! przedrze+%si$ 
na%Zachód, do%Francji. Po rozmowie z%genera!em przysta! na%propozycj$ i%do!'czy! 
do%konspiracji, obejmuj'c stanowisko szefa sztabu. Tokarzewski-Karaszewicz 
dobrze zapami$ta! rozmow$, zw!aszcza obiekcje Roweckiego: „[…] )e%szczególnie 
obce i%raczej niemi!e s' dla niego wszystkie zagadnienia spo!eczno-polityczne,  
od których, pozostaj'c w%konspiracji, nie móg!by%si$ odsun'+. Po wzgl$dnie krótkiej 
dyskusji na%ten temat, w%której go zreszt' nie przekona!em, wyj'!em pe!nomoc-
nictwo od Rómmla, pokaza!em mu i%wyda!em mu rozkaz zostania w%kraju oraz 
obj$cia stanowiska zast$pcy i%szefa sztabu w%S.Z.P. Bez wahania, a tym mniej 
cienia sprzeciwu, us!ucha!”.

Drugi dokument zawiera podobn' list$, poszerzon' o nazwiska wspó!pracow-
ników zajmuj'cych%si$ tworzeniem struktur cywilnych podziemia. Byli to: Stefan 
Starzy"ski, Mieczys!aw Niedzia!kowski, Kazimierz Pu)ak, Stefan Korbo"ski, 
Maciej Rataj, Leon Nowodworski i%Mieczys!aw Micha!owicz.

Te osoby by!y niezwykle cennym wzmocnieniem organizacji. Starzy"ski to 
bohaterski Komisarz Cywilny obrony Warszawy; Niedzia!kowski%–%wieloletni 
pose! na%Sejm RP, wspó!inicjator utworzenia Centrolewu; Pu)ak%–%chary-
zmatyczna posta+ polskiego ruchu socjalistycznego, Korbo"ski%–%nabieraj'ca 
znaczenia posta+ ruchu ludowego, Rataj – marsza!ek sejmu, w%roku 1920 cz!o-
nek Rady Obrony Pa"stwa, w%1922 i%1926%r. pe!ni'cy funkcj$ g!owy pa"stwa, 
pod nieobecno&+ Wincentego Witosa p.o. prezes Stronnictwa Ludowego; 
Nowodworski%–%cz!onek w!adz naczelnych Stronnictwa Narodowego i%dzie-
kan Rady Adwokackiej; Micha!owicz%–%przewodnicz'cy Zarz'du G!ównego 
Stronnictwa Demokratycznego. Co prawda cia!o to powsta!o z%nominacji, 
a &ci&lej%–%wskazania Starzy"skiego i%nie by!o reprezentacj' wybran' przez 
kierownictwa partyjne, ale grupowa!o postaci wybitne, o niekwestionowanym 
autorytecie w%spo!ecze"stwie.
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Wykorzystuj'c atut, jaki dawa!y posiadanie podpisanego rozkazu Rómmla 
oraz poparcie &rodowisk politycznych, Tokarzewski-Karaszewicz i%jego emisariusze 
wyruszyli w%teren, podejmuj'c starania, by pozyska+ o*cerów, którzy unikn$li nie-
woli, oraz scali+ w%ramach tworzonej organizacji wszystkie inicjatywy zmierzaj'ce 
do%kontynuowania walki o niepodleg!o&+.

Janina Karasiówna wspomina!a po latach: „W ci'gu pa(dziernika i%listopada 
wyruszy!y ekipy: mjr [Aleksander] Krzy)anowski z%dwoma o*cerami do%Wilna, 
mjr »Niewiarowski« [Aleksander Klotz] z%ekip' do%Lwowa, mjr [Feliks] Banasi"ski 
do%Bia!egostoku, a w%ko"cu grudnia lub z%pocz'tkiem stycznia p!k [Kazimierz 
Tadeusz] Majewski z%adiutantem na%Wo!y". Utrzymywano ju) kontakt kurierski 
z%Wilnem (trzech kurierów posz!o i%wróci!o), ze Lwowem, a w%drodze byli nadto 
kurierzy do%Bia!egostoku i%na Wo!y"… Okr$g #l'ski rozpoczyna swe prace dopiero 
na%pocz'tku 1940 roku”.

1LHPF\�RVWU]HOLZXMÈ�:DUV]DZÚ�ZH�ZU]HĂQLX������U��)RW��$,31
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-HV]F]H�3ROVND�QLH�]JLQÚïD
Cech' charakterystyczn' pierwszych miesi$cy okupacji by!a wiara w%szybk' zmian$ 
losów wojny, w%si!$ zachodnich sprzymierze"ców. Za prawdziwe przyjmowano 
najbardziej nawet fantastyczne plotki. Ka)dy, kto czu!%si$ Polakiem, szuka! kon-
taktów, politykowa!, powiela! informacje, niweluj'c w%pewnym stopniu zarz'-
dzenie okupanta o zdaniu wszystkich odbiorników radiowych. Wydobywano, 
gromadzono oraz ukrywano bro" i%wyposa)enie z%pobojowisk. I próbowano%  
si$ organizowa+. Twórcy SZP musieli szybko ocenia+, co staje%si$ powa)n' inicjatyw', 
wart' w!'czenia do%organizacji, a co mo)e stanowi+ k!opot czy nawet zagro)enie.

W pierwszych tygodniach stworzono struktury oraz wprowadzono &ci&le 
przestrzegane zasady pracy konspiracyjnej. Wdro)one w%SZP, okaza!y%si$ na%tyle 
przydatne, )e%zosta!y pó(niej przej$te w%Zwi'zku Walki Zbrojnej, a na%koniec tak)e 
w%Armii Krajowej. Organizacja Komendy G!ównej by!a wzorowana na%strukturze 
przedwojennego Sztabu G!ównego. Podobnie jego struktur$ stanowi!o siedem od-
dzia!ów sztabu. Podzia! taki przenoszono odpowiednio, o ile pozwala!a na%to kadra 
pozyskana w%terenie, na%dowództwa na%szczeblu wojewódzkim i%powiatowym.

Zorganizowano sie+ !'czno&ci konspiracyjnej, rozbudowanej o !'czno&+ alar-
mow'. Wytypowano bezpieczne lokale, zmieniane rotacyjnie, na%miejsca spotka" 
organizacyjnych oraz prac$ bie)'c'. Rozpocz$to budow$ ogniw wywiadu i%kontr-
wywiadu. Stworzono kalendarz odpraw poszczególnych pionów i%dowództw. 
Powo!ano komórki zajmuj'ce%si$ werbowaniem nowych konspiratorów, osobno dla 
sztabu, osobno dla s!u)b i%dru)yn specjalnych, osobno dla struktur terenowych.

Na potrzeby konspiracji pozyskano &rodowiska polskiej palestry, organizacji 
kombatanckich, harcerstwa, Przysposobienia Wojskowego Kobiet, polskiej policji 
(tzw. granatowej), stra)y ogniowej i%inne.

Pocz'tkowo stany osobowe w%SZP rozbudowywano w%systemie trójkowym, 
ale szybko regu!' sta!o%si$ tworzenie tzw. pi'tek. Starano%si$ ograniczy+ znajomo&+ 
cz!onków organizacji i%znajomo&+ spraw do%minimum. Ka)dy z%konspiratorów 
móg! zna+ wy!'cznie cztery zaprzysi$)one osoby%–%w tej grupie by! jeden dowódca  
(kto& ze szczebla wy)szego). Pi'tki by!y !'czone w%plutony, które stanowi!y pod-
stawow' jednostk$ podziemnego wojska.

Ka)dy kandydat musia! mie+ rekomendacj$ dwóch cz!onków organizacji. Nie 
przyjmowano ludzi przypadkowych. Zabronione by!o robienie notatek z%odpraw, 
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list i%wykazów, zapisywanie adresów, numerów telefonu. Wa)niejsze dokumenty, 
mog'ce stanowi+ zagro)enie w%razie wykrycia przez okupanta, by!y szyfrowane. 
Zasady przedstawione powy)ej zosta!y zawarte w%statucie SZP opracowanym 
przez gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza na%samym pocz'tku, jeszcze w%dniach 
kapitulacji stolicy.

Maj'c przychylno&+ Starzy"skiego, mniej wi$cej w%tym samym czasie Toka-
rzewski zwo!a! zebranie G!ównej Rady Politycznej. Mia!a ona odgrywa+ istotn' 
rol$ opiniotwórcz' oraz stanowi+ polityczne zaplecze organizacji. Funkcj$ prze-
wodnicz'cego Rady powierzono Niedzia!kowskiemu z%PPS. Otrzyma! on o*cjal-
ny tytu! Komisarza G!ównego (Komisarza Cywilnego) oraz drugiego zast$pcy 
Dowódcy G!ównego SZP, czyli gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Na wspomnianej naradzie zdecydowano%si$ post$powa+ na%zasadach pe!nego 
legitymizmu. Postanowiono jak najszybciej nawi'za+ kontakt z%w!adzami pa"-
stwa na%emigracji. Zredagowano meldunek o powstaniu organizacji i%wiadomo&+ 

3ROVF\�ĝRïQLHU]H�RğDUQLH�EURQLÈ�VWROLF\��)RW��$,31
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skierowano do%Naczelnego Wo-
dza. Dokument ten za po&rednic-
twem o*cera w$gierskiego dotar! 
najpierw do%marsz. #mig!ego-Ry-
dza, a dopiero pó(niej do%nowe-
go premiera i%Naczelnego Wodza  
gen. W!adys!awa Sikorskiego. Wy-
kazany brak rozeznania w%przeta-
sowaniach politycznych na%emigra-
cji sta!%si$ przyczyn'%–%nazwijmy 
to%–%gafy i%pó(niejszej nieufno&ci 
Sikorskiego do%SZP oraz jego do-
wódcy. Tokarzewski-Karaszewicz  
próbowa! potem ten b!'d napra-
wi+, ale ze znikomym skutkiem.

Kiedy p!k Rowecki wszed! 
w% swoj' rol$ i% obj'! obowi'zki 
szefa sztabu SZP, gen. Tokarzew-
ski-Karaszewicz móg! wyjecha+ 
z%Warszawy i%zapozna+%si$ osobi-

&cie z%sytuacj' w%terenie. Bezpo&rednim powodem wyprawy by!a ch$+ odszukania 
wybitnego przywódcy ch!opskiego Wincentego Witosa i%nak!onienia go do%obj$cia 
przywództwa Reprezentacji Politycznej Kraju. Szybko zorganizowano podró) 
samochodem. Dla ukrycia prawdziwych celów przybra!a ona posta+ misji zdoby-
wania &rodków )ywno&ci dla mieszka"ców Warszawy. Konspiratorzy skorzystali 
z%samochodu podarowanego wcze&niej przez Starzy"skiego. Pojazd zosta! przeba-
dany pod wzgl$dem technicznym i%przemalowany. Ponadto ekipa zosta!a wyposa-
)ona w%odpowiednie dokumenty z%zarz'du miasta. Samochód sprawia! wra)enie, 
)e%nale)y do%s!u)b okupanta. To, co go wyró)nia!o, to proporczyk z%warszawsk' 
syrenk'. W aucie ukryto na%wszelki wypadek bro" i%amunicj$ oraz granaty. Wy-
prawa przesz!a do%legendy konspiracji. Niestety, genera!owi nie uda!o%si$ dotrze+ 
do%Witosa. W tym czasie schorowany przywódca ludowców przebywa! bowiem 
w%niemieckim wi$zieniu.

%URñ�RGG]LDïöZ�SROVNLFK�]JURPDG]RQD�SU]H]�1LHPFöZ�ZRNöï�
SRPQLND�.LOLñVNLHJR�SR�NDSLWXODFML�:DUV]DZ\�ZH�ZU]HĂQLX�
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Na pocz'tku prac orga-
nizacyjnych w%dowództwie 
SZP znale(li%si$ o*cerowie 
ni)szych stopni, do%stopnia 
majora, którzy ch$tniej i%!a-
twiej podejmowali ryzyko 

)ycia w%podziemiu. Pocz'tkowo by! tylko jeden pu!kownik i%jeden genera!. Przewa-
)ali ludzie m!odsi i%w &rednim wieku, którzy swoj' postaw$ patriotyczn' wykazali, 
walcz'c o woln' Polsk$ w%szeregach „Strzelca”, Zwi'zku Walki Czynnej, Legionów 
czy Polskiej Organizacji Wojskowej. Byli wi$c ideowo zwi'zani z%Pi!sudskim. Inni, 
jak krakowskie &rodowisko bliskie ruchowi narodowemu, z%którego wywodzi!%si$ 
przysz!y komendant Armii Krajowej p!k Tadeusz Komorowski, organizowali%si$ 
we w!asnych grupach czy organizacjach. I czekali. Bardzo wielu o*cerów, którzy 
unikn$li niewoli w%czasie walk, pó(niej na%wezwanie Niemców zarejestrowa!o%si$ 
i%zosta!o w%listopadzie 1939%r. wywiezionych do%obozów jenieckich.

Po konsultacjach politycznych 11 listopada 1939%r. zosta!a przyj$ta Dekla-
racja Ideowa SZP. Zawiera!a ona podstawowe informacje o celach i%charakterze 
organizacji. Wyja&nia!a, )e%SZP jest organizacj' wojskow', ogólnonarodow', 
spo!eczno-pa"stwow' i%ma charakter obywatelski. Powsta!a, )eby zaj'+ miejsce 
Wojska Polskiego, które kontynuowa!o walk$ poza granicami kraju. Wskazywa!a 
na%legalizm decyzji, przypominaj'c, )e%opiera%si$ ona na%zaleceniach rz'du i%Na-
czelnego Wodza z%17 wrze&nia, przekazanych do%Warszawy 26 wrze&nia, oraz 
na%Dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z%1 wrze&nia 1939%r. o organizacji w!adz 
pa"stwowych na%obszarze obj$tym dzia!aniami wojennymi. Jako cel podawa!a 
walk$ z%naje(d(c' oraz stworzenie tymczasowej w!adzy podziemnej. Podkre&la!a 
przy tym podporz'dkowanie oraz lojalno&+ wobec naczelnych w!adz pa"stwa 
na%emigracji. Ta ostatnia kwestia okaza!a%si$ niezwykle istotna dla przysz!o&ci SZP.

3U]HWDVRZDQLD
W ostatnim dniu grudnia 1939%r. przyby! do%Warszawy por. Jerzy Feliks Szyma"ski 
„Jan Konarski”, „Pere!ka”, wys!annik Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego i%jed-
nocze&nie gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Komendanta G!ównego powo!anego 
we Francji Zwi'zku Walki Zbrojnej. Wykonuj'c powierzone zadanie, stawi!%si$ 

S#u!ba Zwyci'stwu Polski by#a organizacj" 
wojskow", ogólnonarodow" i(mia#a charakter 

obywatelski. Powsta#a, !eby zaj"% miejsce Wojska 
Polskiego, które kontynuowa#o walk' poza 
granicami kraju.
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w%punkcie kontaktowym SZP, którego adres zosta! przekazany do%Pary)a. Pro-
si! jednak o spotkanie nie z%gen. Tokarzewskim-Karaszewiczem, dowódc' naj-
wi$kszej organizacji wojskowej podziemia, lecz z%p!k. „Rakoniem”, jego szefem 
sztabu. Rowecki przyj'! przybysza i%zapozna!%si$ z%przywiezionymi przez niego 
rozkazami. Dowiedzia!%si$, )e%Naczelny Wódz powo!a! organizacj$ wojskow' 
o nazwie Zwi'zek Walki Zbrojnej, a jego%–%„Rakonia”%–%wyznaczy! na%komendanta 
Obszaru nr%1 (centralnego) z%siedzib' w%Warszawie. Ponadto rozkaz przewidywa!,  
)e%gen. Tokarzewski zostaje odsuni$ty od dowodzenia ca!o&ci' konspiracji w%kraju 
i%ma w%ZWZ obj'+ w%trybie natychmiastowym funkcj$ komendanta Obszaru nr%3 
we Lwowie. Potwierdzi!y%si$ zatem pog!oski, )e%w%Pary)u Tokarzewski-Kara-
szewicz mia! opini$ czo!owego polityka sanacji i%dlatego Sikorski zdecydowa!%si$ 
zdj'+ go z%funkcji dowódcy organizacji.

Rowecki, pozostaj'c lojalnym o*cerem, poprosi! o spotkanie kuriera  
z%gen. Tokarzewskim-Karaszewiczem. Szybko dosz!o do%takiego spotkania. Do-
wódca SZP otrzyma! malutk' karteczk$: „&wistek papieru z%rozkazem: »Udacie%si$ 
natychmiast do%Lwowa obj'+ tam dowództwo Obszaru nr%3«”. Ni)ej znajdowa!y%si$ 
dwa podpisy: Sikorskiego i%Sosnkowskiego.

Zmiany narzucone przez Sikorskiego mia!y zako"czy+ wspó!prac$ Rowec-
kiego z%Tokarzewskim-Karaszewiczem, rozdzieli+ struktury polityczne od woj-
ska, nada+ partiom politycznym rol$ jedynie opiniodawcz' oraz przygotowa+ je 
do%przekazania w%niedalekiej przysz!o&ci w!adzy cywilnej w%r$ce mianowanego 
Delegata Rz'du na%Kraj.

Twórca SZP podporz'dkowa!%si$ rozkazowi.
Po czterech miesi'cach intensywnej pracy dorobek SZP i%jej kadry zosta!y 

przekazane do%nowej organizacji%–%Zwi'zku Walki Zbrojnej.

-DFHN�6DZLFNL��XU�������bļbSROLWRORJ��KLVWRU\N��SURI��QDG]Z���SUDFRZQLN�$UFKLZXP�,31�LbZ\NïDGRZFD�.8/��
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Waldemar Grabowski
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REV]DUX�LbREZRGX��

Z acznijmy od przypomnienia, )e%Polskie Pa"stwo Podziemne to konspiracyj-
ne struktury pa"stwa polskiego powo!ane lub zatwierdzone przez rz'd RP 
na%uchod(stwie, który najpierw urz$dowa! we Francji, a od ko"ca czerwca 

1940%r.%–%w Londynie. Do struktur tych zaliczamy: Zwi'zek Walki Zbrojnej%(w lu-
tym 1942%r. przemianowany na%Armi$ Krajow'), Delegatur$ Rz'du na%Kraj oraz 
Polityczny Komitet Porozumiewawczy (od stycznia 1944%r.: Rad$ Jedno&ci Naro-
dowej). Pocz'tków Polskiego Pa"stwa Podziemnego mo)emy za& doszukiwa+%si$ 
we wrze&niu 1939%r.%–%w obl$)onej Warszawie. Odpowiednik Dowódcy Obrony 
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Warszawy%–%to Dowódca S!u)by Zwyci$stwu Polski. Komisarz Cywilny Obrony 
Warszawy%–%to pó(niejszy Komisarz Cywilny SZP (dodajmy, )e%pocz'tkowo by! 
nim nadal Stefan Starzy"ski). I wreszcie Komitet Obywatelski%–%powo!any po  
17 wrze&nia (wkroczenie Sowietów)%–%to po zamianach w%sk!adzie:%G!ówna Rada 
Polityczna SZP.

Za dat$ powo!ania S!u)by Zwyci$stwu Polski przyjmujemy 27 wrze&nia 
1939%r. A poniewa) z%wymienionych struktur wy!oni!o%si$ z%czasem Polskie Pa"-
stwo Podziemne, dzie" utworzenia SZP obchodzimy jako dzie" powstania Pol-
skiego Pa"stwa Podziemnego.

Twórcy SZP powo!ali wojskowo-cywiln' organizacj$ konspiracyjn', która 
mia!a skupi+ wysi!ek ca!ego Narodu na%walce o odzyskanie niepodleg!ej Ojczyzny.

Inaczej natomiast spraw$ struktur konspiracji w% kraju widzia! rz'd  
gen. W!adys!awa Sikorskiego, który powsta! w%Pary)u. Rz'd ten by! tworzony 
przez przedwrze&niow' opozycj$. St'd te) ogromna waga przywi'zywana przez  
gen. Sikorskiego i%jego wspó!pracowników do%marginalizowania przedstawicieli 
sanacji. Obawiali%si$ Sikorszczycy zbytniego wp!ywu wojskowych zwi'zanych 
ze &rodowiskiem pi!sudczykowskim na%kszta!t konspiracji krajowej. I dlatego 
postanowili oddzieli+ konspiracj$ wojskow' od cywilnej.

Po wielu rozmowach 13 listopada 1939%r. gen. Sikorski powo!a! Zwi'zek Walki 
Zbrojnej, który mia! by+ jedyn' konspiracyjn' organizacj' wojskow' w%okupowanym 
kraju. Komendantem G!ównym ZWZ zosta! gen. Kazimierz Sosnkowski („Go-
dziemba”). Jego pierwsza instrukcja w%tej sprawie dotar!a do%Lwowa ju) 9 grudnia 
1939%r. By!a ona skierowana do%gen. Mariana ,egoty-Januszajtisa, który jednak 
nie móg! jej odebra+, poniewa) zosta! aresztowany przez NKWD 27 pa(dziernika.

Obiegowa opinia jest za& taka, )e%pierwsza instrukcja powsta!a 4 grudnia 
1939%r. W rzeczywisto&ci by!a to kolejna instrukcja i%dotar!a ona do%„ob[ywatela] 
Rakonia”, czyli p!k. Stefana Roweckiego, dopiero w%styczniu 1940%r.

Tutaj ma!e wyja&nienie: ró)nica czasowa w%wys!aniu instrukcji do%Lwowa 
i%do%Warszawy nie wynika!a z%zamierze" cz!onków rz'du polskiego w%Pary)u. By!a 
ona wynikiem ówczesnego stanu ich wiedzy na%temat struktur konspiracyjnych 
pod obiema okupacjami. Po cz$&ci wynika!a te) z%oporów pierwszego emisariusza  
rtm. Jerzego Szyma"skiego do%nawi'zania kontaktów z%SZP, uwa)an' przez 
niektóre ugrupowania polityczne za „sanacyjne wojsko”. Opinia ta do&+  
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d!ugo pokutowa!a m.in. w%Stronnictwie Ludowym, które usi!owa!o wp!ywa+  
„na wszystkich i%na wszystko”.

=ZLÈ]HN�:DONL�=EURMQHM�$UPLD�.UDMRZD
Komenda G!ówna ZWZ mie&ci!a%si$ we Francji1, w%kraju za& stworzono sze&+, 
a w!a&ciwie pi$+ komend obszarowych, poniewa) ju) w%po!owie 1940%r. obszar 
szósty (Toru") zosta! w!'czony do%obszaru pi'tego (Pozna") jako okr$g. Zarz'-
dzanie z%Francji poszczególnymi komendami do&+ szybko okaza!o%si$ zupe!nie 
niemo)liwe. Na pocz'tku 1940%r. zdecydowano wi$c o ustanowieniu komend 
dla obu okupacji: niemieckiej w%Warszawie i%sowieckiej we Lwowie. Powstawa!y 
te) komendy okr$gowe (wojewódzkie). Ni)szymi szczeblami by!y inspektoraty 
rejonowe (kilka obwodów), obwody (powiaty), rejony czy o&rodki (kilka gmin) 
oraz placówki (gminy)2.

Oprócz struktury terenowej istnia!a druga%–%mo)na powiedzie+: struktura 
bojowa, od pocz'tku tworzenia organizacji konspiracyjnych du)' rol$ odgrywa!y 
bowiem konspiracje „pu!kowe”. By!y to zawi'zki organizacji konspiracyjnych 

1 W zwi'zku z%kl$sk' Francji w%czerwcu 1940%r. Komendantem G!ównym ZWZ zosta! mia-
nowany gen. Stefan Rowecki, a Komend$ G!ówn' „przeniesiono” do%kraju.

2 H. #widerski, Okupacja i% konspiracja w% Obwodzie AK Grójec% –% „G'uszec”, Warszawa 1989, 
s.%95–127.

,QVWUXNFMD�GRGDWNRZD�JHQ��.D]LPLHU]D�6RVQNRZVNLHJR�ķ*RG]LHPE\ĵ�GOD�SïN��6WHIHQD�5RZHFNLHJR�ķ5DNRQLDĵ�]����JUXGQLD������U�  
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tworzone przez o*cerów i%)o!nierzy z% jednej jednostki wojskowej (np. z%pu!ku 
piechoty lub z%pu!ku u!anów).

Jednak w%przewa)aj'cej mierze organizacja ZWZ by!a oparta na%systemie 
najpierw „pi'tkowym”, a nast$pnie „plutonowym”. Ze wzgl$dów praktycznych 
w%konspiracji, ale te) dla u!atwienia zapisów sprawozdawczych, przyj$to pluton 
za podstawow' struktur$ konspiracyjn'. Przez ca!y czas funkcjonowania ZWZ, 
a pó(niej AK, w%sprawozdaniach wysy!anych do%Komendy G!ównej w%Warsza-
wie oraz „centrali” w%Londynie wykazywano stany plutonów pe!nych i%plutonów 
szkieletowych.

Naczelnym zadaniem konspiracji wojskowej i%ca!ego Polskiego Pa"stwa 
Podziemnego by!o przygotowanie i%przeprowadzenie zwyci$skiego powstania 
powszechnego. Dlatego te) w%ZWZ (a pó(niej AK), obok dzia!a" bojowych, du)' 
rol$ odgrywa!o szkolenie m!odych )o!nierzy. Przygotowywano plany „opanowania 
terenu”, które w%rzeczywisto&ci by!y planami powstania.

W Komendzie G!ównej AK oraz w%Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza 
w%Londynie du)o czasu po&wi$cano w!a&nie na%przygotowanie powstania. Temu 
zagadnieniu by!y podporz'dkowane w%znacznej mierze zrzuty lotnicze. Z plana-
mi powstania powszechnego zwi'zany by! zamiar odtwarzania struktur Wojska 
Polskiego w%kszta!cie przedwojennym.

Jesieni' 1943% r., wobec skomplikowanej sytuacji militarno-politycz-
nej%–%zw!aszcza z%powodu zerwania stosunków dyplomatycznych przez w!adze 
Zwi'zku Sowieckiego z%rz'dem RP w%Londynie po nag!o&nieniu Zbrodni Katy"-
skiej%–%Komenda G!ówna AK w%porozumieniu z%w!adzami RP na%uchod(stwie zde-
cydowa!a%si$ na%przeprowadzenie akcji „Burza” zamiast powstania powszechnego.

Wzmo)ona akcja sabota)owo-dywersyjna „Burza” by!a uruchamiana etapami 
w%poszczególnych okr$gach AK (województwach). Jej celem by!a ochrona ludno&ci 
cywilnej i%maj'tku narodowego przed wycofuj'cymi%si$ oddzia!ami niemieckimi 
oraz ujawnianie%si$ dowódców AK i%przedstawicieli Delegatury Rz'du%–% jako 
gospodarzy uwalnianych terenów%–%przed wkraczaj'cymi oddzia!ami Armii 
Czerwonej. Zamiarami Polaków by!y uzgadnianie z%Sowietami wspólnej walki 
z%Niemcami oraz wspó!praca w%sprawach szeroko poj$tej logistyki: kwaterunko-
wych, zaopatrzenia wojska itd. Polacy byli te) gotowi do%zapewnienia „porz'dku 
i%bezpiecze"stwa na%zapleczu frontu”.
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2EV]DU�:DUV]DZVNL�=:=�$.
Jak ju) wspomnia!em, by!o sze&+ obszarów 
ZWZ (pó(niej AK). Obszar nr%I ZWZ obej-
mowa! m.in. tereny województwa warszaw-
skiego. Od stycznia do%czerwca 1940%r. Ko-
mendantem tego obszaru by! p!k/gen. Stefan 
Rowecki. Pó(niej dokonywano pewnych zmian 
organizacyjnych%–%i%w latach 1942–1944 Ko-
mendantem Obszaru Warszawskiego by! p!k/
gen. Albin Skroczy"ski („/aszcz”).

Teren Okr$gu Warszawa-województwo 
(„Morskie Oko”, „Ziemia”) obejmowa! w%zasadzie 
obszar przedwojennego województwa warszaw-
skiego%–%bez miasta Warszawy i%powiatu warszaw-
skiego. Z uwagi na%podzia! ziem polskich doko-
nany przez okupantów, cze&+ powiatów zosta!a 
w!'czona bezpo&rednio w%granice Rzeszy, reszta za& znalaz!a%si$ w%nowym organizmie 
administracyjnym: w%Generalnym Gubernatorstwie. Na terenie dystryktu warszawskie-
go GG znalaz!o%si$ 13 powiatów (obwodów ZWZ). Istnia! obwód Ostrów Mazowiec-
ka, cho+ po!owa powiatu znalaz!a%si$ poza GG. Cz$&+ powiatu ostro!$ckiego w!'czono 
do%obwodu ostrowskiego, a cz$&+ powiatu pu!tuskiego%–%do%radzymi"skiego. Pó!nocne 
powiaty województwa warszawskiego znalaz!y%si$ w%granicach Rzeszy. Obejmowa!y one  
11 obwodów (1 miasto i%10 powiatów), z%wyj'tkiem powiatu gosty"skiego3.

Na prze!omie 1941 i% 1942% r. Okr$g „Morskie Oko” zosta! podzielony  
na%4 podokr$gi: I Zachód („Hallerowi”), II Wschód („Bia!owie)a”), III „Króle-
wiec” („Tuchola”) oraz Po!udnie („Drapacz”)4. Przeprowadzono wówczas równie) 
reorganizacj$ inspektoratów rejonowych: Inspektorat I%–%obejmowa! obwody So-
chaczew („Skowronek”) i%/owicz („/yska”); Inspektorat II%–%obejmowa! obwody 

3 Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Bada" Historycznych (dalej:  
ZS BN WBBH, III/31/10, Sprawozdanie Komendanta Okr$gu „Morskiego Oko” „Mariusza” na% 
1 IX 1941%r., k. 42.

4 Dotychczasowy Okr$g ZWZ/AK Warszawa-Miasto zosta! wcielony do%Obszaru nr%1 z%dniem 
1 IV 1942%r.%–%ZS BN WBBH, Sprawozdanie pó!roczne za czas od 1 II do%31 VIII 1942%r., k. 82.

)RW��$,31
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B!onie („Bekas”), Skierniewice („Sroka”) oraz Grójec („Gawron”); Inspektorat III% 
–%obejmowa! obwód Garwolin („Go!'b”); Inspektorat IV%–%obwody: Mi"sk Ma-
zowiecki („Mewa”) i%Siedlce („Sowa”); Inspektorat V%–%obwody: Soko!ów („S$p”), 
Ostrów („Orze!”) oraz Rawa Mazowiecka („Rybitwa”); Inspektorat VI%–%obwody: 
W$grów („Wróbel”) i%Radzymin („Rajski Ptak”). Podokr$g „Królewiec” (Reich) 
sk!ada!%si$ z%trzech rejonów. I tak rejon I%–%obejmowa! obwody: P!ock miasto, P!ock 
powiat; rejon II%–%obwody: Ciechanów, M!awa, Dzia!dowo, P!o"sk, Modlin oraz 
Przasnysz; rejon III%–%obwody: Pu!tusk, Maków oraz Ostro!$ka5. W pó(niejszym 
czasie nast$powa!y zmiany w%podzia!ach poszczególnych inspektoratów oraz 
zmiany przyporz'dkowania niektórych obwodów. W listopadzie 1942%r. z%Obszaru 
Warszawskiego do%Okr$gu Bia!ystok zosta! przekazany obwód Ostro!$ka6.

W Komendzie Obszaru funkcjonowa!o kilka wydzia!ów, m.in. organizacyjny, 
wywiadu, kwatermistrzostwo, Biuro Informacji i%Propagandy. Tutaj równie) istnia! 
Wydzia! Wojskowy, organizuj'cy Administracj$ Zmilitaryzowan'.

Wydzia! Wojskowy zosta! zorganizowany w%marcu 1941%r. Jego szefem by! 
przedwojenny wicestarosta kutnowski dr W!odzimierz Otocki („Jacek”, „Julian”, 
„Piotr”, „Mik!aszewicz”, „Zenon”)%–%w konspiracji od grudnia 1939%r., mianowany 
ppor. c.w. 14 wrze&nia 1944%r.7 Od 15 marca 1941%r. dotychczasowy Oddzia! I  
Komendy Okr$gu Warszawa-województwo zosta! podzielony na%dwa oddzia!y. 
Odt'd Oddzia! I, kierowany przez mjr. Jerzego Wukiczewicza-Sarapa („Albina”), 
prowadzi! sprawy personalne, mobilizacyjne, stanów i%rezerw. Z kolei Oddzia! VII,  
na%czele z%„Jackiem”, zajmowa!%si$ kontaktami politycznymi i%spo!ecznymi, lega-
lizacj', w!adzami cywilnymi, technik' organizacyjn' i%dostarczaniem alibi8. Oba 
nowe oddzia!y mia!y pracowa+ w%&cis!ej !'czno&ci ze sob', „aby mie+ mo)no&+ 
wzajemnego zast'pienia%si$”.

5 ZS BN WBBH, III/31/10, k. 67, Meldunek organizacyjny Okr$gu nr%1 za czas od 1 IX 1941%r.  
do%1 II 1942%r.; ibidem, Podzia! na%inspektoraty i%obwody, k. 52.

6 ZS BN WBBH, III/31/11, Pismo „Jerzego” z%„Cegielni I” z%16 XI 1942%r., k. 88.
7 ZS BN WBBH, III/28/2, Wykaz pracowników WW Obszaru Warszawskiego AK, k. 10; 

ibidem, III/31/10, Stan osobowy WW „Gromada” na%dzie" 1 V 1942%r., k. 117; SPP, BI, Relacja  
dr. W'odzimierza Otockiego z%dzia'alno"ci Obszaru Warszawskiego w%latach 1939–1945, Londyn 1948; 
A.K. Kunert, Czy mo!na opracowa# monogra$) historyczn, Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej 
bez znajomo"ci !yciorysów osób, pe'ni,cych tam czo'owe funkcje dowódcze?, „Mars” 1994, nr%2, s.%362.

8 ZS BN WBBH, III/31/10, Rozkaz Komendanta Okr$gu „Neumana” z%15 III 1941%r., k. 5.



��

32
&
=k7.,�.2

1
63,5$&

-,

B I U L E T Y N  I P N � 1 5 � � � � � � � � � � � O L V W R S D G � � � � �

Do 1 lipca 1942%r. zorganizowano w%tajnej administracji na%szczeblu obszaru 
aparat urz$dniczy obejmuj'cy ok. 45 osób. Nawi'zano wspó!prac$ z%poszczegól-
nymi oddzia!ami Komendy Obszaru („Cegielnia”). Zorganizowano równie) sie+ 
referatów wojskowych w%obwodach oraz sie+ informatorów, poza podokr$giem 
„Olsztyn”9.

2EZöG�*UöMHF�=:=�$.
Ni)szym szczeblem organizacji terenowej AK by! podokr$g%–%nas interesuje Pod-
okr$g Zachodni w%Obszarze Warszawskim. Do tego w!a&nie podokr$gu nale)a!y 
obwody: Grójec, B!onie, /owicz, Skierniewice i%Sochaczew. Od 1942%r. na%czele 
podokr$gu sta! pp!k dypl. Franciszek Jachie+ („Roman”).

Jako nast$pny szczebel organizacyjny funkcjonowa! inspektorat, w%sk!ad któ-
rego wchodzi!y obwody: B!onie, Skierniewice i%Grójec. Inspektorem rejonowym 
by! pp!k Wac!aw Ptaszy"ski („Walery”).

I wreszcie docieramy do% Obwodu Grójec ZWZ/AK. Obwód ten u)y-
wa! kryptonimów: „Gawron”, „G!uszec”. Komendantami obwodu byli kolejno:  
por. Wac!aw Granat (Henryk Borkowski, „Ry&”), por./kpt. Stefan Jod!owski 
(„Klon”), kpt. Dionizy Rusek (Józef Wolski, „Halny”, „Gra"”).

W Komendzie Obwodu funkcjonowa!o osiem referatów: organizacyjno-
-personalny, wywiadu, operacyjno-szkoleniowy, kwatermistrzowski, !'czno&ci, 
BIP (Biuro Informacji i%Propagandy), lotniczy oraz wojskowy. Ponadto istnia!y: 
Kedyw (Kierownictwo Dywersji), WSOP (Wojskowa S!u)ba Ochrony Powstania) 
i%WSK (Wojskowa S!u)ba Kobiet).

W Obwodzie Grójec zorganizowano kilka o&rodków (rejonów): I%–%Grójec, 
II%–%Tarczyn, III%–%Góra Kalwaria, IV%–%Warka, V%–%Nowa Wie&, VI%–%Goszczyn, 
VII%–%Mogielnica, VIII%–%Lipie, IX%–%Chynów.

Ju) jesieni' 1941%r. na%terenie Obwodu Grójec zorganizowano 10 o&rodków, 
a struktury ZWZ funkcjonowa!y w%22 gminach oraz 270 wsiach.

W szeregach ZWZ w%Obwodzie Grójec by!o w%tym czasie 18 o*cerów 
zawodowych, 66 o*cerów rezerwy, 62 podchor')ych, 357 podo*cerów oraz 

9 ZS BN WBBH, III/31/10, Meldunek organizacyjny Obszaru „Cegielnia” za czas od 1 II 
do%1 IX 1942%r., k. 80.
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1077 szeregowych, a ponadto osoby cywilne: 437 m$)czyzn i%86 kobiet. Wy-
kazywano w%sprawozdaniach 40 sekcji specjalnych oraz 22 plutony (w tym 
17 nieuzbrojonych). Wiosn' 1943%r. liczba )o!nierzy AK w%Obwodzie Grójec 
wzros!a do%2363.

Niezadowalaj'cy by! natomiast stan uzbrojenia, co stanowi!o powszechn' 
bol'czk$ w%Armii Krajowej. Wiosn' 1943%r. )o!nierze AK w%Obwodzie Grójec 
byli uzbrojeni w%183 pistolety (1859 szt. amunicji), 320 karabinów (29%782 szt. 
amunicji), 11 r$cznych karabinów maszynowych (1560 szt. amunicji), 1 lekki ka-
rabin maszynowy (1000 szt. amunicji), 4 ci$)kie karabiny maszynowe (4128 szt.  
amunicji), 1 karabin przeciwpancerny (60 szt. amunicji), 1 mo(dzierz  
(43 szt. amunicji) i%101 granatów. Mo)emy wi$c przyj'+, )e%uzbrojonych by!o tylko  
622 )o!nierzy, co stanowi!o 26,32%proc. stanu osobowego.

W Podokr$gu Zachodnim mia!a zosta+ odtworzona 26. Dywizja Piechoty, 
a )o!nierze z%Obwodu Grójec mieli%si$ znale(+ w%szeregach 18. pp razem z%)o!nie-
rzami z%Obwodu Skierniewice. Pojawia!y%si$ tak)e informacje np. o zamiarze od-
tworzenia w%powiecie grójeckim szwadronu 2. Pu!ku Szwole)erów Rokitnia"skich10.

O dzia!alno&ci bojowej Obwodu Grójec mówi' publikacje Henryka #wider-
skiego11 i%Jana Gozdawy-Go!$biowskiego12. Nale)y doda+, )e%wiele obwodów AK, 
m.in. Obwód B!onie, nie posiada do%tej pory swoich monogra*i.

Jak ju) wcze&niej wspomina!em, w%ZWZ/AK funkcjonowa!o Szefostwo Biur 
Wojskowych KG. Organizowa!o ono administracj$ na%terenie ca!ej okupowanej 
Polski, w%zakresie niezb$dnym do przygotowania powstania powszechnego. Po-
niewa) proces powstawania Delegatury Rz'du by! opó(niony w%stosunku do%or-

10 H. #widerski, Okupacja…, s.% 84. Dowódc' mia! by+ p!k M'czy"ski. By+ mo)e chodzi 
o pp!k. dypl. Stefana Mieczys!awa M'czy"skiego, ur. 16 VII 1891%r., w%1939%r. w%CA Artylerii.

11 H. #widerski, Okupacja…
12 J. Gozdawa-Go!$biowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, Lublin 

1992.

 Naczelnym zadaniem konspiracji wojskowej i(ca#ego Polskiego Pa$stwa 
Podziemnego by#o przygotowanie i(przeprowadzenie zwyci'skiego 

powstania powszechnego. Przygotowywano plany »opanowania terenu«,  
które w(rzeczywisto&ci by#y planami powstania. 
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ganizacji ZWZ%–%G!ówny 
Delegat Rz'du na%teren Ge-
neralnego Gubernatorstwa 
zosta! mianowany dopiero 
3 grudnia 1940%r.%–%wojsko-
wi sami tworzyli niezb$d-
ne komórki organizacyjne. 
W 1943%r. dosz!o do%scale-
nia obu tajnych administra-
cji%–%wojskowej i%cywilnej. 
W Obszarze Warszawskim mia!o to miejsce we wrze&niu 1943%r. Nie znalaz!em 
protoko!u scalenia administracji w%Obwodzie Grójec, natomiast s' w%archiwum 
takie protoko!y scalenia z%obwodów B!onie i%Skierniewice.

Zachowa!%si$ protokó! ogólny scalenia. Z niego mo)emy%si$ dowiedzie+ o liczbie 
personelu zarówno w%Referacie Wojskowym, jak i%w Powiatowej Delegaturze Rz'du.

$QWRQL�'ÚEVNL��)RW��$,31 .D]LPLHU]�/HZNRZVNL��)RW��$,31

0DFLHM�*DEDïD��)RW��$,31 =ELJQLHZ�+DQNH��)RW��$,31:DQGD�*RGOHZVND��)RW��$,31

6WHIDQ�6]HZF]\N��)RW��$,31 :ïRG]LPLHU]�2WRFNL��)RW��$,31
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Obwód
Delegatura Rz"du Administracja 

Zmilitaryzowana
Referent Pomocnik PKB i(SS Referent Pomocnik

„Namiot” (WW) 14 14 11 5 26
„Wrona” 

(Warszawa) 4 7 ok. 200 3 13

„Skowronek” 
(Sochaczew) 3 6 ok. 30 5 1

„Bekas” (B!onie) 3 6 ok. 200 4 8
„Rajski Ptak” 
(Radzymin) 4 4 ok. 120 3 2

„S#owik” (Siedlce) 6 6 ok. 50 3 40
„S'p” (Soko#ów 

Podl.) 5 5 ok. 20 5 15

„Opocznik” 
(Ostrów Maz.) 3 - ok. 150 2 50

„Mewa” (Mi$sk 
Maz.) 3 6 ok. 150 3 7

„Go#"b” (Garwolin) 4 6 30 3 25
„Wilga” (Wegrów) 5 5 60 4 2

„G!uszec” (Grójec) 4 5 20 3 16
„Sroka” 

(Skierniewice) 6 - 107 2 6

„-yska” (-owicz) 2 2 - 2 14
Razem 66 72 1148 47 225

WW%–%Wydzia! Wojskowy; PKB%–%Pa"stwowy Korpus Bezpiecze"stwa; SS%–%Stra)e Samorz'dowe

Porównuj'c dane z%tabeli przedstawiaj'cej stan Administracji Zmilitaryzowanej 
w%momencie scalania z%Delegatur' Rz'du, mo)emy stwierdzi+, )e%Referat Wojskowy 
w%Grójcu liczy! 19 pracowników-)o!nierzy. I by! liczniejszy ni) s'siednie Referaty 
Wojskowe w%B!oniu (12 osób) i%Skierniewicach (8 osób). Podobnie by!o w%odniesieniu 
do%struktur terenowych Delegatury Rz'du. Jedyne, w%czym Grójec „przegrywa!” 
z%s'siednim obwodami, to struktury Pa"stwowego Korpusu Bezpiecze"stwa i%Stra)y 
Samorz'dowych. PKB by! policj' Polskiego Pa"stwa Podziemnego organizowan' 
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przez Delegatur$ Rz'du. Jej organem pomocniczym by!y Stra)e Samorz'dowe, or-
ganizowane równie) przez Delegatur$, ale na%poziomie poszczególnych gmin.

W obu tajnych strukturach administracyjnych%–%Referacie Wojskowym i Po-
wiatowej Delegaturze Rz'du Grójec13 (krypt. AK „Gawron”, „G!uszec” i krypt. DR 
„Gar!acz”) jesieni' 1943%r. pracowa!o 28 osób. Znamy obecnie nazwiska tylko jedenastu 
z nich (39,28%proc.):

Delegat%–%Zbigniew Tadeusz Hanke („Aleksandrowicz”) z%SN
Zast$pca%–%Stefan Szewczyk („Mateusz”) z%SL, Boles!aw /ukowski z%SL14

Referat Bezpiecze"stwa%–%Maciej Gaba!a („Marek”)
Referat Samorz'dowy%–%Wiktor Zawadzki lub Józef Bójski
KWC/KOS (Kierownictwo Walki Cywilnej/Kierownictwo Oporu Spo!eczne-

go)%–%Kazimierz Lewkowski („Mat”, „Matkowski”)
KS (Komisja S'dz'ca)%–%Wanda Godlewska („Wir”)15 do%29 X 1943%r., Konstanty 

Traczewski („Pan Henryk”), ppor. Tadeusz Albin („Bezmian”), ppor. Andrzej Gro- 
ssman („,abi"ski”), Jan Wojciechowski z%SL

Pa"stwowy Korpus Bezpiecze"stwa%–%kpt. PP Maciej Gaba!a („Marek”)16

Stra) Samorz'dowa%–%Antoni D$bski („Lasocki”, „#nie)ny”)17 z%SL. Komendan-
tami w%poszczególnych gminach byli: st. strz. N.N. („Kostka”)18, kpr. N.N. („B'k”), 
N.N. („Las”), kpr. N.N. („Brzoza”), N.N. („Szep”), plut. N.N. („Lis”), bomb. N.N. („Re-
skops”), st. u!. N.N. („Strza!a”), N.N. („Wrona”), N.N. („Grab”), kpr. N.N. („Fryacz”), 

13 H. #widerski, Okupacja…, s.%37–38; List Henryka #widerskiego do%autora z%26 II 1996%r.
14 Prezes miejscowego „Soko!a” i%dyrektor Spó!dzielni Rolniczo-Handlowej, zob. H. #wider-

ski, Okupacja…, s.%84.
15 Wanda Jadwiga Godlewska z%d. Le)a"ska („Wir”, „Maria Malewska”), ur. 24 IX 1898%r. 

w% Grójcu, od 28 X 1939% r. w% SZP organizowa!a Obwód Grójec i% kierowa!a BIP w% obwodzie,  
od 29 X 1943% r. w%dyspozycji kierownika BIP Obszaru Warszawskiego AK, od 2 VIII 1944% r. 
w% dowództwie Obwodu Warszawa #ródmie&cie Pó!noc (oddzia! propagandy), ppor. WSK  
(1 X 1944), odznaczona Srebrny Krzy)em Zas!ugi z%Mieczami i%Krzy)em Walecznych (1 X 1944%r.),  
4 X 1944%r. wysz!a z%Warszawy, od 20 X 1944%r. kierowniczka COP (opieka nad rodzinami aresz-
towanych) w%Obwodzie Grójec, 5 IX 1947%r. przyby!a do%Wielkiej Brytanii%–%SPP, KW1, t. 2195.

16 AIPN, 0397/134, t. 2, Zeznania W.F. z%7 XI 1949%r., k. 90.
17 Antoni D$bski (1911–1970), cz!onek ZMW RP, w%okresie okupacji pracowa! w%Kasie Spó!-

dzielczej im. Stefczyka w%Grójcu, po wojnie cz!onek ZMW RP „Wici” i%PSL, zob. S'ownik bio-
gra$czny dzia'aczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s.%91. Wed!ug wykazu z%3 XII 1943%r. 
inspektorem powiatowym by! N.N. („#nie)ny”), zob. AAN, 202/II-74, k. 15.

18 By+ mo)e Feliks Krze&niak („Kostka”), szef referatu zaopatrzenia w%komendzie miejscowej 
BCh, zob. H. #widerski, Okupacja…, s.%83.
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szer. N.N. („Olcha”), kpt. N.N. („Niewidz”), plut. N.N. („Borys”), plut. N.N. („Jod!a”), 
sier). N.N. („Pióro”), kpr. N.N. („Klucz”), plut. N.N. („Omega”), kpr. N.N. („Skr$t”)19

PKOiK (Powiatowa Komisja O&wiaty i%Kultury)%–%Wincenty Ziemacki, 
K. Lewkowski

Referat Wojskowy%–%1941–29 pa(dziernika 1943%r. Wanda Godlewska („Wir”); 
por. Wac!aw Granat (Henryk Borkowski, „Ry&”)20.

W odniesieniu do%Referatu Wojskowego w%Grójcu nie wiemy, jak nazy-
wa!%si$ podo*cer rezerwy, który nale)a! do%Brygady Wywiadowczej, prowadz'cej  
m.in. rozpoznanie „zagro)enia komunistycznego”.

***
Po tym jak 12 stycznia 1945%r. ruszy!a wielka ofensywa Armii Czerwonej znad Wis!y, 
naczelne w!adze Polskiego Pa"stwa Podziemnego uzna!y, )e%utrzymywanie konspiracji 
wojskowej w%strukturach z%okresu okupacji niemieckiej nie ma racji bytu. Dodajmy 
te), )e%w!adze Polskiego Pa"stwa Podziemnego nie zamierza!y walczy+ z%Armi' 
Czerwon', ma!o tego%–%by!y gotowe wspó!pracowa+ z%Rosjanami w%walce przeciwko 
Niemcom. Domaga!y%si$ tylko%–%i%a)%–%uznania Polski za pa"stwo posiadaj'ce w!asny 
rz'd, administracj$ i%w!asne wojsko. Ostatni Dowódca Armii Krajowej gen. Leopold 
Okulicki wyda! rozkaz o rozwi'zaniu AK 19 stycznia 1945%r.

Komendant Obszaru Warszawskiego 16 stycznia 1945%r. wyda! rozkaz o rozwi'-
zaniu AK „z chwil' opuszczenia terenu poszczególnych obwodów przez Niemców”21. 
Komendant kpt. Dionizy Rusek („Halny”) 17 stycznia 1945%r. wyda! rozkaz o roz-
wi'zaniu Armii Krajowej na%terenie obwodu.

19 AAN, 202/II-74, Raport „#nie)nego”, k. 34.
20 Komendant Obwodu do% wrze&nia 1940% r., nast$pnie referent organizacyjno-personal-

ny w%KO oraz zast$pca inspektora WSOP Obwodu V Mokotów Komendy Okr$gu Warszawa,  
zob. H. #widerski, Okupacja…, s.%63, 82, 86–88, 222; SPP, BI nr%wp!. 143, Relacja dr. W!odzimie-
rza Otockiego z%dzia!alno&ci Obszaru Warszawskiego w%latach 1939–1945, Londyn 1948, s.%12.

21 J. Gozdawa-Go!$biowski, Obszar…, s.%504.

:DOGHPDU�*UDERZVNL��XU�������bļbKLVWRU\N��GU�KDE���SUDFRZQLN�%LXUD�%DGDñ�+LVWRU\F]Q\FK�,31��$XWRU�NVLÈ-
ĝHN��'HOHJDWXUD�5]ÈGX�5]HF]\SRVSROLWHM�3ROVNLHM�QDb.UDM�����ļ�������������3ROVND�WDMQD�DGPLQLVWUDFMD�F\ZLOQD�
����ļ�������������3DñVWZR�SROVNLH�Z\FKRG]L�]bSRG]LHPL��&\ZLOQH�VWUXNWXU\�3ROVNLHJR�3DñVWZD�3RG]LHPQHJR�
Zb3RZVWDQLX�:DUV]DZVNLP���������6]HIRVWZR�%LXU�:RMVNRZ\FK�.RPHQG\�*ïöZQHM�=ZLÈ]NX�:DONL�=EURMQHMb 
ļb$UPLL�.UDMRZHM���������.U\SWRQLP�0RF��6HNFMD�6SUDZ�=DJUDQLF]Q\FK�'HOHJDWXU\�5]ÈGX�53�QDb.UDM��������LbLQ�
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:�ZDOFH�R�RGURG]HQLH�5]HF]\SRVSROLWHM
Urodzi!a%si$ 5 listopada 1895%r. w%Smogorzowie na%Kielecczy(nie w%rodzinie 
administratora maj'tków ziemskich. Szko!$ powszechn' i%seminarium nauczy-
cielskie uko"czy!a we Lwowie. Tam te) zaliczy!a roczny kurs piel$gniarski. Od 
lat m!odzie"czych by!a zwi'zana z%harcerstwem i%ruchem niepodleg!o&ciowym. 
Jeszcze przed wybuchem I wojny &wiatowej pe!ni!a s!u)b$ kuriersk' na%rzecz 
Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg!o&ciowych, a gdy zagra!y ar-
maty%–%I Brygady Legionów.

W okresie rosyjskich sukcesów w% Galicji rozpocz$!a prac$ w% Polskiej  
Organizacji Wojskowej. We Lwowie bra!a m.in. udzia! w%wykradaniu legionistów 
z%niewoli rosyjskiej i%kolporta)u prasy niepodleg!o&ciowej. Wyst$powa!a w%tym 
czasie pod pseudonimami „Magda” i%„Ela” i%pod tym drugim imieniem zosta!a 
zapami$tana przez wszystkich, którzy%si$ z%ni' stykali, tak)e w%pó(niejszych latach.

Od po!owy 1915%r.%–%gdy losy wojny%si$ odwróci!y%–%pracowa!a jako nauczy-
cielka na%Lubelszczy(nie, a zarazem prowadzi!a dzia!alno&+ konspiracyjn' w%POW. 
W listopadzie 1918%r. przedosta!a%si$ przez ukrai"skie pozycje do%Lwowa i%wzi$!a 
udzia! w%jego obronie. Po oswobodzeniu miasta jako kurierka dowódcy odsieczy, 
pp!k. Micha!a Tokarzewskiego-Karaszewicza, zosta!a wys!ana 8 grudnia 1918%r. 
do%Krakowa z%raportem dla Naczelnego Wodza (wysy!aj'c j' w%niebezpieczn' 
drog$, podpu!kownik po matczynemu zrobi! jej znak krzy)a na%czole). Za t$ 
dzia!alno&+ zosta!a odznaczona Krzy)em POW i%Krzy)em Niepodleg!o&ci.

W latach 1918–1921 pracowa!a w%szpitalach polowych jako siostra PCK, bra!a 
udzia! w%wojnie polsko-bolszewickiej jako dowódca polowego plutonu sanitarnego, 
walczy!a z%epidemiami w&ród ludno&ci cywilnej na%Kresach Wschodnich. Prawdo-
podobnie w%1919%r., w%okresie spokoju na%froncie, bra!a udzia! w%akcji plebiscytowej 
na%#l'sku Cieszy"skim. Po zako"czeniu walk wróci!a do%zawodu nauczycielki. 
Najpierw%–%zgodnie z%jej pragnieniem s!u)enia najubo)szym%–%pracowa!a w%jed-
noklasowej szkole wiejskiej w%Kro&nie"skiem, a od 1924%r. ju) jako nauczycielka 
dyplomowana uczy!a j$zyka polskiego w%siedmioklasowej szkole powszechnej 
w%Supra&lu. Zapami$tano j' jako wspania!' wychowawczyni$ i%dzia!aczk$ spo-
!eczn'. By!a harcmistrzyni' oraz instruktork' Chor'gwi Bia!ostockiej. Jedyne, 
czego dorobi!a%si$ przed wybuchem kolejnej wojny, to s!u)bowy pokoik w%szkole.
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3U]HFLZNR�RNXSDQWRP
Od marca 1939%r. dzia!a!a w%Pogotowiu Harcerek i%w jego ramach odby!a kampa-
ni$ wrze&niow'. Na pocz'tku pa(dziernika tego samego roku zosta!a zaprzysi$)ona 
w%Warszawie do%S!u)by Zwyci$stwu Polski. Przyj$!a pseudonimy „Zawadzka” i%„Ela”. 
Zosta!a kurierk' Dowództwa G!ównego SZP (potem Komendy G!ównej Zwi'zku 
Walki Zbrojnej) na%teren okupacji sowieckiej. Wykorzystuj'c przedwojenne znajomo&ci 
harcerskie, zorganizowa!a szlak przerzutowy na%linii Bia!ystok%–%Ma!kinia%–%Warszawa.

W pierwsz' podró) wyruszy!a do%Lwowa oko!o po!owy pa(dziernika 1939%r. 
z%polecenia dowódcy SZP gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza. W listopadzie  
zosta!a wys!ana ze Lwowa do%Wilna, b$d'cego pod w!adz' litewsk'. Z tamtej-
szymi strukturami konspiracyjnymi ustali!a granice obszarów i%zasady !'czno&ci. 
Wróci!a do%Lwowa po 10 grudnia. Wpad!a w%r$ce sowieckich pograniczników 
w%ostatnich dniach roku, gdy wraz z%Edwardem Zürnem „Jackiem”, emisariuszem 
G!ównej Kwatery Harcerzy, wraca!a do%Warszawy przez Bia!ystok. Po kilku dniach 
przes!ucha" oboje zostali jednak zwolnieni.

Pod koniec stycznia 1940%r. Wol1 wysz!a z%Warszawy, aby przygotowa+ przej-
&cie gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza na%teren okupacji sowieckiej. Dwa miesi'ce 
pó(niej przywioz!a ze Lwowa szczegó!y jego wpadki i%aresztowania (uda!%si$ tam 
inn' tras'). W kwietniu 1940%r. pilotowa!a do%tego samego miasta pp!k. Stanis!awa 
Pstroko"skiego „/ozi"skiego”, który mia! uporz'dkowa+ sprawy tamtejszej konspi-
racji. Nie mog'c przej&+ razem na%teren okupacji sowieckiej, rozdzielili%si$. Pó(niej 
w%rozkazie odznaczeniowym napisano: „w czasie bardzo gor'cym 11. IV. 40%r. posz!a 
na%rozkaz na%najtrudniejsze, nieprzetarte przej&cie, z%ob*tym materia!em do%Lwowa, 
mimo ostrze)e", )e%NKWD poszukuje jej we Lwowie i%Bia!ymstoku”.

Po przekroczeniu linii granicznej k. Rawy Ruskiej zosta!a aresztowana przez 
NKWD 15 maja 1940%r. Zd')y!a jednak zniszczy+ dokumenty konspiracyjne, 
które przewozi!a. Nie rozpoznano jej, ale przetransportowano j' do%Lwowa, a na-
st$pnie do%Kijowa, gdzie 25 stycznia 1941%r. zosta!a skazana na%osiem lat !agrów 
jako Maria Zawadzka.

:�$UPLL�$QGHUVD
Odmian$ losu Felicji  Wol1 przynios!a umowa Sikorski-Majski, zawarta po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej. Uwolniona z%obozu w%Kazachstanie pod koniec pa(-
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dziernika 1941%r., wst'pi!a do%tworzonej 
pod dowództwem gen. Tokarzewskie-
go-Karaszewicza 6. Dywizji Piechoty 
„Lwów”. By!a komendantk' plutonu 
sanitarnego, organizowa!a opiek$ nad 
wycie"czonymi niewol' )o!nierzami 
i%ludno&ci' cywiln'. Kierowa!a te) refe-
ratem Pomocniczej S!u)by Kobiet przy 
6. Dywizji. 1 grudnia 1941% r. zosta!a 
komendantk' tej jednostki. Jako jedna 
z%trzech kobiet uko"czy!a Szko!$ Pod-
chor')ych Piechoty w%Shahrisabz.

Po ewakuacji armii gen. W!adys!a-
wa Andersa do%Iranu, a nast$pnie Iraku, 
zosta!a przydzielona do%3. Sanitarnego 
O&rodka Ewakuacyjnego 2. Korpu-
su Polskiego i%wraz z%nim na%pocz'tku 
1944%r. znalaz!a%si$ na%froncie w!oskim. 
Przesz!a ca!y szlak bojowy Korpusu, uczestnicz'c m.in. w%bitwie o Monte Cassino. 
Bardzo wielu rannych )o!nierzy zapami$ta!o pe!n' po&wi$cenia „cioci$ El$”, która 
oddawa!a swoim podopiecznym ca!y swój przydzia! papierosów, alkoholu, a nawet 
pobory. Jeden z%nich napisa!: „Wszystko, co mia!a lub dostawa!a, z%miejsca odda-
wa!a swym rannym, którym brakowa!o li tylko przys!owiowego ptasiego mleka. 
A sama )y!a skromniej ni) niejedna zakonnica”. Rozkazem dowódcy 2. Korpusu 
z%28 stycznia 1945%r. zosta!a formalnie odkomenderowana z%PSK do%Wojskowego 
Korpusu Sióstr S!u)by Zdrowia.

=QöZ�QDbNXULHUVNLP�V]ODNX
Wojna%si$ zako"czy!a, ale nie dla niej. Wol1ówna podj$!a bowiem wiosn' 1946%r. 
s!u)b$ kuriersk' z%ramienia Biura Planowania 2. Korpusu, którym kierowa!  
p!k Franciszek Demel. Zadaniem konspiracyjnych placówek Biura rozrzuconych 
po ca!ej Europie by!o utrzymanie !'czno&ci z%Polsk', okupowan' przez Sowietów. 
Jesieni' 1946%r., wobec przeniesienia 2. Korpusu z%W!och do%Wielkiej Brytanii, 

.HQNDUWD�QD�QD]ZLVNR�(ZD�0DULD�$UWZLñVND��)RW��$,31



105

32
&
=k7.,�.2

1
63,5$&

-,

B I U L E T Y N  I P N � 1 5 � � � � � � � � � � � O L V W R S D G � � � � �

central$ Biura Planowania umieszczono w%Brukseli. W latach 1945–1948 „ciocia” 
by!a w%Polsce kilkakrotnie. Jako jedyna z%emigracji bezpo&rednio kontaktowa!a%si$ 
z%pozostaj'cym w%konspiracji wybitnym pi!sudczykiem Henrykiem Józewskim; 
po&redniczy!a te) w%jego korespondencji z%gen. Tokarzewskim-Karaszewiczem. 
Utrzymywa!a !'czno&+ mi$dzy Biurem Planowania a grup' rtm. Witolda Pileckie-
go. Wozi!a fundusze dla rodzin aresztowanych AK-owców. Nawi'zywa!a liczne 
kontakty z%zaufanymi osobami, które po wojnie wróci!y do%kraju. Po ka)dym 
powrocie na%Zachód sk!ada!a obszerne sprawozdania o sytuacji w%Polsce.

Prawdopodobnie pierwszy raz przyby!a do%kraju przez W$gry latem 1945%r. 
Pó(niej korzysta!a z%innego szlaku: wyrusza!a z%Wiednia, a nast$pnie kierowa-
!a%si$ na%Bratys!aw$ i%przekracza!a granic$ czechos!owacko-polsk' ko!o Trzy"ca. 
Z pewno&ci' uda!a%si$ do%Polski w%drugiej po!owie grudnia 1945%r. i%wróci!a 
do%W!och w%maju roku nast$pnego. Kolejna jej wyprawa trwa!a od pa(dziernika 
1946 do%kwietnia 1947%r. Wtedy przyby!a do%Polski z%transportem repatriacyjnym, 
drog' morsk'. Na pocz'tku listopada 1947%r. przedosta!a%si$ z%Bawarii do%Czech, 
a potem przez zielon' granic$ do%Polski. Po wykonaniu zadania, prowadzona przez 
przemytników, przedosta!a%si$ przez sowieck' stref$ okupacyjn' w%Niemczech 
i%pod koniec grudnia dotar!a do%Monachium. W marcu 1948%r. znów przyby!a 
do%Polski, a w%nocy z%1 na%2 maja przeprawi!a%si$ z%grup' przemytników do%fran-
cuskiego sektora Berlina. Po kilku dniach przedosta!a%si$ do%strefy brytyjskiej. 
Pó(niej%–%przez Monachium oraz Innsbruck%–%uda!a%si$ do%Pary)a. Wyprowadzi!a 
ze sob' na%Zachód kuriera Biura Planowania Tadeusza Cie&l$, który leczy!%si$ po 
ucieczce z%Urz$du Bezpiecze"stwa.

Po tej wyprawie p!k Demel pisa!: „[…] je&li baba nie dostanie V[irtuti] M[i-
litari], b$d$ to uwa)a! za obraz$ osobist' niezas!u)on'”. Na obawy szefa o jej 
bezpiecze"stwo po krajowych aresztowaniach odpowiada!a: „przy tej opiece, 
z%jakiej korzystam, mog$ kursowa+ jak autobus”.

:�VLGïDFK�NRPXQLVWöZ
Pod koniec 1948%r. rozpocz$!a przygotowania do%kolejnej wyprawy do%Polski. K!opoty 
techniczne na%trasie przez Niemcy sprawi!y, )e%zdecydowa!a%si$ pój&+ przez Czecho-
s!owacj$, cho+ droga nie by!a odpowiednio przygotowana. Prowadzona przez czeskie-
go przewodnika, zosta!a aresztowana w%Czechos!owacji (z dokumentami na%trzy ró)ne 
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nazwiska) w%lutym 1949%r. i%w lipcu tego) roku przekazana polskiej bezpiece. O tym, 
jak ceniono prac$ „cioci”, &wiadczy to, )e%w%nadziei wydobycia jej z%komunistycznego 
wi$zienia postanowiono zachowa+ placówk$ w%Monachium%–%mimo likwidacji od 
wiosny 1949%r. ca!ej sieci Biura Planowania. Dokumenty bezpieki wskazuj', )e%resor-
towi nie uda!o%si$ w%tym czasie rozgry(+ prawdziwej to)samo&ci Wol1ówny i%funkcji, 
jak' pe!ni!a. Nie wierzono jej legendzie, ale równocze&nie funkcjonariusze nie mieli 
)adnego punktu zaczepienia. Pod koniec pa(dziernika post$powanie wobec niej 
umorzono (nie udowodniono jej )adnego wykroczenia karnego) i%zosta!a zwolniona 
z%wi$zienia w%Sosnowcu. Pos!ugiwa!a%si$ wówczas dokumentami na%nazwisko Anna 
Neuman i%pozosta!a przy nim do%ko"ca )ycia.

Mimo wyczerpania i%braku &rodków do%)ycia wznowi!a prac$ konspiracyjn', 
nawi'za!a kontakty z%Józewskim i%krajowym &rodowiskiem teozofów zwi'zanych 
z%gen. Tokarzewskim-Karaszewiczem (do tego grona nale)a!y m.in. mieszkaj'ce 
w%Krakowie Ewelina Kara& i%Stefania Siewierska oraz Jadwiga Piekarska). Zamiesz-
ka!a jako s!u)'ca u katy"skiej wdowy Marii Bauer w%Warszawie (mieszka!a tam 
ju) w%1947%r.), przez kilka miesi$cy przebywa!a w%Radomiu u dr Ireny Wojnicz.

Jednak pod koniec listopada 1949%r. Ministerstwo Bezpiecze"stwa Pu-
blicznego otrzyma!o szczegó!owe informacje o Wol1ównie od aresztowanych 
kurierów Biura Planowania (m.in. zosta!y wtedy ujawnione nazwisko, któ-
rym%si$ ostatnio pos!ugiwa!a%–%Anna Neuman%–%i%jej przesz!o&+ wojenna). Jesie-
ni' 1950%r. MBP ustali!o jej miejsce 
zamieszkania, a w%styczniu i% lutym 
1951%r.%–%obserwowa!o j' przez kil-
ka tygodni. Na podstawie informacji 
agenturalnych zosta!a zatrzymana 
w%nocy z%6 na%7 czerwca 1951%r. przy 
próbie przekroczenia zielonej granicy 
wraz z%Halin' Budn', by!' czo!ow' 
pracowniczk' Komórki /'czno-
&ci z%Zagranic' Komendy G!ównej  
AK/DSZ/WiN.

/HJLW\PDFMD�QD�QD]ZLVNR�$QQD�1HXPDQRZD��)RW��$,31
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W &ledztwie od pocz'tku do%ko"ca 
zachowa!a godn' postaw$. Nie przyzna-
wa!a%si$ do%prawdziwej to)samo&ci i%odrzu-
ca!a najbardziej oczywiste dowody przed-
stawiane jej przez ubeków. Kontynuowa!a 
t$ strategi$ na%rozprawie w%mokotowskim 
wi$zieniu, konstatuj'c m.in.: „#wiad- 
kowie mog' mówi+ to, co im%si$ podoba, 
ale to nie jest prawd'”. Wojskowy S'd 
Rejonowy w%Warszawie pod przewod-
nictwem por. Stefana Michnika 3 marca 
1953%r. skaza! Felicj$ Wol1 na%kar$ &mierci. 
W tajnej opinii stwierdzono, )e%nie zas!u-
guje ona na%u!askawienie. Mimo sprzeciwu  
skazanej adwokat wyst'pi! do%Najwy)sze-
go S'du Wojskowego ze skarg' rewizyjn', 
któr' oddalono; co ciekawe, prokurator 
wniós! o z!agodzenie kary do%do)ywocia. 
Dopiero 18 sierpnia 1953%r. Rada Pa"stwa 

zamieni!a wyrok &mierci na%kar$ do)ywotniego pozbawienia wolno&ci. Skazana ku-
rierka odmówi!a podpisania protoko!u odczytania przedstawionego jej dokumentu, 

stwierdzaj'c, )e%nie nazywa%si$ Wol1.
Nast$pne lata sp$dzi!a w%wi$-

zieniach w%Warszawie, Inowroc!a-
wiu i%Bydgoszczy, opiekuj'c%si$ in-
nymi wi$(niarkami i%daj'c im wzór 
godnego zachowania. Prze!om ’56 
roku nie przyniós! jej wolno&ci. 
Dopiero po licznych interwencjach 

zosta!a zwolniona na%roczn' przerw$ 22 lutego 1957%r. Do wi$zienia ju) nie 
wróci!a; po rewizji prezesa NSW i%zastosowaniu amnestii z%1956%r. ostateczny 
jej wyrok brzmia!: osiem lat wi$zienia. Poniewa) odsiedzia!a ju) prawie sze&+ 
lat, w%lutym 1958%r. uzyska!a warunkowe zwolnienie z%odbycia reszty kary.

=DĂZLDGF]HQLH�WRĝVDPRĂFL�QD�QD]ZLVNR��
(ZD�0DULD�$UWZLñVND��)RW��$,31

W &ledztwie od pocz"tku  
do(ko$ca zachowa#a godn"  

postaw'. Nie przyznawa#a(si' nawet 
do(prawdziwej to!samo&ci i(odrzuca#a 
najbardziej oczywiste dowody 
przedstawiane jej przez ubeków.
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:�VïXĝELH�GRbNRñFD
Pocz'tkowo pozbawiona zarobku i%mieszkania, znalaz!a oparcie u dawnych kole)a-
nek z%wi$zienia, potem podj$!a prac$ w%Pa"stwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w%Warszawie i%zacz$!a uczy+ na%kursach dla doros!ych. Równocze&nie po&wi$-
ci!a%si$ ochotniczej opiece nad chorymi w%warszawskich szpitalach oraz wspie-
ra!a%–%tak)e materialnie%–%Polaków rozrzuconych po &wiecie, przede wszystkim 
w%Kazachstanie, przesy!aj'c im polskie ksi')ki i%pras$. Wspomaga!a materialnie 
remont pami'tek polskich na%Monte Cassino. W okresie stanu wojennego jej 
mieszkanie (udost$pnione jej przez dr Wojnicz) sta!o%si$ schronieniem dla ukry-
waj'cych%si$, punktem kontaktowym i%magazynem podziemnych wydawnictw.

Po &mierci dr Wojnicz w%1987%r. zamieszka!a w%domu opieki spo!ecznej. 
Udzielaj'c pomocy innej pensjonariuszce, dozna!a wylewu i%zmar!a w%Warsza-
wie 2 pa(dziernika 1988%r. Odznaczona m.in. Krzy)em Virtuti Militari V klasy, 
kilkakrotnie Krzy)em Walecznych, Srebrnym Krzy)em Zas!ugi z%Mieczami 
i Krzy)em AK.

Zako"czy+ mo)na ten szkic s!owami Haliny Wyrzykowskiej: „Dobra, kochana 
Ela, która dla siebie niczego nie wymaga!a%–%a ca!e )ycie po&wi$ci!a Ojczy(nie 
i%ludziom”. W nekrologu od towarzyszy broni i%wi$zie" napisano za&: „W ka)dym 
s!owie, ka)dym czynie wspania!a Polka i%Chrystusowy Cz!owiek”.
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W &ród wielu fotogra*i z%ostatnich dni wakacji roku 1939 znajdu-
je%si$ zdj$cie m!odych kobiet, które, zalane s!o"cem, z%u&miechem 
na%ustach kopi' rowy przeciwczo!gowe. By+ mo)e one tak)e wie-

rzy!y w%to, )e%wojna b$dzie krótka i%zwyci$ska, bo w%jej nieuchronno&+ nikt nie 
w'tpi!1. Dzi& znamy pó(niejsze losy stolicy i% jej mieszka"ców, dlatego widok 
u&miechni$tych kobiet nabiera wymowy prawdziwie tragicznej. Nikt nie po-
dejrzewa!, )e%ta wojna i%okupacja b$d' zupe!nie niepodobne do%poprzednich. 
Decyzje o zburzeniu Warszawy, eksterminacji jej mieszka"ców i%utworzeniu 
w% jej miejscu neue Deutsche Stadt Warschau (Nowego Niemieckiego Miasta 
Warszawy) zapad!y ju) dawno, a na%biurkach niemieckich architektów spoczy-
wa!y plany nazywane eufemistycznie „przebudow'” miasta. O zaawansowaniu 
tych ostatnich prac &wiadczy relacja Jana Zachwatowicza, cz!owieka uznanego 
po wojnie za g!ównego architekta odbudowy miasta. Jesieni' 1939%r. podejrza! on 
plany architektów z%Würzburga w%budynku na%zapleczu pa!acu Blanka. Pó(niej 
opisywa! je jako zaawansowane i%podkre&la!, )e%musia!y powsta+ du)o wcze&niej2.

Dzi& wiemy, )e%koncepcja „przebudowy”, jak wiele tak du)ych projektów, 
nie by!a jednolita (i zmienia!a%si$ z%czasem), natomiast od samego pocz'tku 
celem by!o zredukowanie miasta do%punktu prze!adunkowego%–%przystanku 
dla podró)nych%–%na%szlaku handlowym Wschód%–%Zachód. Wspomina o tym 
w%swoim dzienniku Hans Frank, generalny gubernator okupowanych ziem pol-
skich: „[…] je)eli chodzi o Warszaw$, Führer postanowi!, )e%odbudowa miasta 
Warszawy jako stolicy polskiej )adn' miar' nie wchodzi w%rachub$. Führer )yczy 
sobie, aby w%zwi'zku z%rozwojem ogólnej sytuacji Warszawa zesz!a do%poziomu 
miasta prowincjonalnego”3.

Plan zak!ada! powstanie miasta dla ok. 130 tys. mieszka"ców lewobrze)nej 
Warszawy (Niemców) oraz osady na%prawym brzegu Wis!y dla 30 tys. Polaków, 
którzy mieli by+ ludno&ci' niewolnicz', &wiadcz'c' us!ugi „rasie panów”. Dla ,y-
dów miejsca nie przewidziano%–%ulic$ Nalewki, g!ówny trakt dzielnicy )ydowskiej, 
i%jej najbli)sze otoczenie zbombardowano ju) w%1939%r., rozpoczynaj'c „oczysz-

1 Por. J. Karski, Tajne pa(stwo, Kraków 2014, s.%15–17.
2 Raport o stratach wojennych Warszawy, Warszawa 2004, s.%17.
3 S. Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s.%411.
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czanie” tego miej-
sca. Identyczny los 
mia! spotka+ ca!' 
aglomeracj$, tak 
by nowo osiedlonej 
„rasie panów” nic 
nie przypomina!o 
o jej poprzednich 
mieszka"cach i%ich 
historii4.

3UHOXGLXP
Wrzesie" 1939% r. 
to obl$)enie War-
szawy, ostrza! ar-
tyleryjski, naloty 
i% straty. Samoloty 
zrzuca !y bom-
by wed!ug planu 
i% przygotowywa!y 
przedpole dla wy-

burze" i%przysz!ych zmian. Jako pierwsze zosta!y zniszczone obiekty strategiczne: 
mosty, linie kolejowe, elektrownie, sk!ady i%zapasy jedzenia w%spichlerzach5. 
Pó(niej przyst'piono do%intensywnego bombardowania centrum. Z relacji attaché 
Poselstwa /otwy w%Warszawie Nikolajsa Z2bergsa: „Bombardowanie miasta 
stawa!o%si$ coraz bardziej intensywne, a ataki skoncentrowane na%centrum mia-

4 Raport o stratach…, s.%19.
5 „Ataki powietrzne na%Warszaw$ odbywa!y%si$ ka)dego dnia i%z czasem sta!y%si$ regularne. 

Pierwsze rozpoczyna!y%si$ o godz. 5.30 i%powtarza!y%si$ o godz. 11.00 oraz 17.00. Na razie jednak 
bombardowano wa)niejsze cele wojskowe, jak lotniska, mosty i%wi$ksze fabryki wokó! Warszawy, 
centrum pozosta!o prawie nietkni$te. Ludzie z%zainteresowaniem &ledzili ruch niemieckich samo-
lotów nad przedmie&ciem praskim i%gdzie indziej”. Sprawozdanie attaché Poselstwa w%Warszawie 
Nikolajsa Z1bergsa dla ministra spraw zagranicznych Vilhelmsa Muntersa o wydarzeniach w%poselstwie 
od 5 wrze"nia 1939%r., [w:] 3. J2kabson, Wrzesie( 1939 roku w%Warszawie: sprawozdania Poselstwa 
+otwy, „Europa Orientalis” 2014, nr%5, s.%255.

3LÚNQD�0DGRQQD�7RUXñVND��)RW��:LNLPHGLD�&RPPRQV
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sta, gdzie Wojsko Polskie wybudowa!o silne barykady […]. Przez ostatnie 5 dni 
bombardowania nie zaprzestano ani na%chwil$, oprócz kilku godzin w%nocy […]. 
Nad miastem znajdowa!o%si$ ko!o 70 niemieckich bombowców, które szybko 
nurkuj'c z%wielkiej wysoko&ci w%dó! (Sturz2ug), atakowa!y bombami polskie 
baterie, zgrupowania wojska, sztaby […]. Praskie przedmie&cie Warszawy pra-
wie ca!kowicie zniszczone i%wypalone, tak samo rejon Ok$cia, w%pobli)u któ-
rego znajduj'%si$ lotniska, i%rejon ,oliborza. Nastrój mieszka"ców cywilnych 
przygn$biony, chocia) polskie radio nieustannie nawo!uje do%walki, trzyma-
nia%si$ i%bronienia%si$, poniewa) ka)dego dnia nale)y niby oczekiwa+ przybycia  
500 samolotów angielskich i%francuskich. W mie&cie widoczne s' straszliwe wi-
doki: ze zwalisk zniszczonych domów wykopywane s' osoby zaginione, które od 
razu grzebie%si$ w%podwórzach, parkach przyulicznych i%placach ko&cielnych”6.

P!on'! tak)e Zamek Królewski (wi$kszo&+ jego zbiorów zosta!a wkrótce roz-
grabiona przez Niemców: by!y to kolekcje malarstwa i innych dzie!, zrywano tak)e 
marmurowe elementy wyposa)enia, jak kominki, boazerie i%schody, którymi by!y 
zainteresowane muzea saskie), bombardowano ulice: Nowy #wiat, #wi$tokrzysk' 
i% ich okolice, Zach$t$, zabudowania Dworca G!ównego. Na%cel tra*!y teatry  
(m.in. Teatr Wielki), *lharmonia i%najwa)niejsze zabytki: miejsca-symbole, obiek-
ty tworz'ce krajobraz miejski i%to)samo&+ miasta, jak ko&ció! #wi$tego Krzy)a,  
/azienki, gmachy przy%pl. Bankowym, pa!ace Czapskich, Branickich, Pryma-
sowski, Kazimierzowski (budynki Uniwersytetu Warszawskiego), Politechnika 
(podczas ratowania zbiorów Wydzia!u Architektury zosta! ranny, w%wyniku cze-
go zmar! wybitny architekt Oskar Sosnowski), Zespó! Stacji Filtrów, Muzeum 
Przemys!u i%Rolnictwa i%wiele innych.

Pierwszy z%tzw. nalotów dywanowych%–%trwaj'cy nieprzerwanie od 8.00 rano 
do%17.457 i%powoduj'cy ogromne straty ludno&ci cywilnej (ok. 10 tys. osób)%–%mia! 
miejsce 25 wrze&nia. Straty infrastrukturalne pierwszych miesi$cy wojny szacuje%si$ 
na%10 do%12%proc. zabudowy miasta, chocia) tak naprawd$, w%&wietle pó(niejszych 
wydarze", s' one niemo)liwe do%dok!adnego okre&lenia.

6 Ibidem, s.%257–261.
7 Ibidem, 269.
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2NXSDFMD
Po kapitulacji Warszawy rozpocz'!%si$ czas jej systematycznego niszczenia 
i%grabie)y. Zburzone obiekty nie by!y odbudowywane, mia!y bowiem ka)dego 
dnia przypomina+ warszawiakom o kl$sce, któr' ponie&li. Wystawione na%dzia-
!anie warunków atmosferycznych, niszcza!y. Ludno&+ )ydowsk' przesiedlono 
do%getta. Niemcy 31 maja 1940%r. wysadzili w%powietrze pomnik Fryderyka 
Chopina w%/azienkach, a pa!ac Na Wyspie i%przylegaj'cy do%niego park zosta!y 
zamkni$te dla ludno&ci polskiej. Nietkni$te pozosta!y tylko te obiekty, które 
mog!y by+ uwa)ane przez okupanta za „germa"skie”%–%jak regularna zabudowa 
Starego Miasta, pa!ac Krasi"skich czy pomnik „wielkiego niemieckiego astro-
noma” Miko!aja Kopernika. Polityka taka by!a prowadzona przez Niemców  
na%ca!ym okupowanym terenie, dotkn$!a du)ych i%wa)nych kulturowo o&rod-

3DOPLU\�������U���3RONL�SURZDG]RQH�SU]H]�1LHPFöZ�QD�HJ]HNXFMÚ� )RW��:LNLPHGLD�&RPPRQV�
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ków, jak np. Kraków, ale tak)e mniejszych, co czasami przybiera!o form$ wr$cz 
karykaturaln', jak w%przypadku „zamku” w%Liwie, który zosta! odbudowany, 
gdy okupanci uwierzyli w%nieprawdziw' informacj$, )e%jest on budowl' krzy-
)ack'8.

Grabie)y dokonywano planowo. Opracowaniem polskich zbiorów i%dziedzic-
twa kulturowego (a mówi'c dok!adnie: opracowaniem planów wywiezienia dzie! 
sztuki i%cennego dobytku po wkroczeniu do%stolicy) zajmowa!o%si$, tak)e przed 
rozpocz$ciem wojny, wiele niemieckich instytucji. Najbardziej znan' postaci', 
która !'czy%si$ z%tymi wydarzeniami, pozostaje, przed wrze&niem 1939%r. cz$sto 
goszczony przez swoich polskich „kolegów po fachu”, Dagobert Frey, profesor 
#l'skiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wroc!awiu, austriacki historyk 
sztuki. Mia! on w%pa(dzierniku 1939%r. razem z%gestapo wkroczy+ m.in. do%Mu-
zeum Narodowego w%Warszawie i%zaj'+ najcenniejsze dzie!a sztuki, w%tym kolek-
cj$ przeniesion' tam z%/azienek w%pierwszych dniach wrze&nia, gdy /azienki sta-
!y%si$ koszarami wojskowymi. Odpowiedzialny jest tak)e za spustoszenie Wawelu 
i%udowadnianie „niemiecko&ci” Krakowa (i innych miast, np. Lublina). Skala tych 
dzia!a" by!a tak du)a, )e%ich koordynacj' zaj$!y%si$ Urz'd Generalnego Powier-
nika dla Zabezpieczenia Niemieckich Dóbr Kultury we Wschodnich Ziemiach 
Przy!'czonych oraz Urz'd Specjalnego Pe!nomocnika do%Rejestracji i%Zabezpie-
czania Dzie! Sztuki i%Zabytków Kultury w%GG, powo!any 16 grudnia 1939%r. przez  
Franka9, a tak)e specjalni pe!nomocnicy, m.in. Hans Posse, który mia! pierw-
sze"stwo „wyboru najcenniejszych dzie! sztuki” dla Hitlera do%planowanego przez 
niego muzeum w%Linzu, które mia!o%si$ sta+ najwi$kszym muzeum na%&wiecie10.

Liczb$ dzie! sztuki zagrabionych w%czasie wojny szacuje%si$ na%ok. 516 tys.11 
(do najcenniejszych nale)' m.in. Pi)kna Madonna Toru(ska i%Portret m'odzie(-
ca p$dzla Rafaela), chocia) nie da%si$ jej do%ko"ca okre&li+, gdy) wiele z%nich  

8 Oddzielne jednostki zajmowa!y% si$ grabie)' muzeów i% zbiorów prehistorycznych oraz 
archeologicznych w% celu wykazania dawnego germa"skiego osadnictwa na% terenach okupowa-
nych i% wcielonych do% Rzeszy, http://www.polska1918-89.pl/pdf/instytucje-i-urzedy-iii-rzeszy-
dokonujace-grabiezy-dobr-kultury-na-oku,4692.pdf [dost$p: 5 VIII 2019%r.].

9 Ibidem.
10 Linz by!o miastem, z%którym Hitler by! zwi'zany od dzieci"stwa.
11 www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/restytucja_dobr_kultury/utraco-

ne_dziela_sztuki [dost$p: 5 VIII 2019%r.].
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nie by!o skatalogowanych, zosta!y zniszczone b'd( znajdowa!y%si$ w%prywatnych 
kolekcjach.

6]DFRZDQLH�VWUDW
Pierwsze miesi'ce wojny nie zapowiada!y krwawej hekatomby 1944%r. i% ju) od 
pocz'tku okupacji konspiracyjne biura projektowe, architekci, urbani&ci i%historycy 
sztuki rozpocz$li liczenie strat (co mia!o pomóc przy oszacowaniu kwot reparacji 
wojennych od Niemiec po zako"czeniu wojny) oraz wykonywanie projektów od-
budowy i%przebudowy, o której my&lano jeszcze w%mi$dzywojniu.

Rozwój stolicy, która z%800 tys. mieszka"ców w%1918%r. osi'gn$!a pod koniec 
lat trzydziestych 1,3 mln, przebiega! w%sposób w%du)ej mierze niekontrolowany. 
Powstawa!y co prawda nowe, modelowe osiedla, w%których do%dzi& przetrwa!y 
per!y modernizmu, ale w%wielu dzielnicach dobudowywano, ju) od ko"ca XIX w., 
coraz to nowe cz$&ci do%starych kamienic. Zwraca!a uwag$ ich nieproporcjonalna 
budowa wzwy), powoduj'ca zag$szczenie tkanki miejskiej, obni)enie standardów 
)ycia oraz chaos budowlany. Prze!om wieków XIX i%XX by! za& czasem narodzin 
urbanistyki i%przebudowy wielu miast (chocia)by s!ynnej haussmannizacji Pary)a 
i%budowy wiede"skiego Ringu)12. Walka o nowy kszta!t przestrzeni miejskiej 
w%Warszawie rozpocz$!a%si$ w%1916%r., gdy Warszawskie Ko!o Architektów wy-
kona!o pierwszy plan regulacyjny dla miasta, a mia!o j' zwie"czy+ wyst'pienie 
Zachwatowicza na%kursie planowania miast w%lutym 1939%r. pt. Dzielnice i%obiekty 
zabytkowe w%planie zabudowy miast13. Wojna przerwa!a realizacj$ ambitnych pla-
nów, ale pracownie architektoniczne, chocia) zesz!y do%podziemia, nadal rozwija!y 
swoje koncepcje (np. Heleny i%Szymona Syrkusów, Jana Olafa Chmielewskiego), 
kszta!cono te), w%konspiracji, przysz!ych architektów i%budowniczych.

:\URN
Powstanie Warszawskie i%jego kl$sk$ uwa)a%si$%–%wraz z%wcze&niejszym powstaniem 
w%getcie warszawskim%–%za moment ostatecznego zniszczenia stolicy. Z terenu, 

12 Wspomnie+ nale)y o projekcie Hitlera przebudowy Berlina, który mia!%si$ sta+ now' „stolic' 
&wiata” (Welthauptstadt), oraz o jego niespe!nionych, artystycznych ambicjach i%szczególnym zami-
!owaniu do%architektury, które by!y g!ównym motywem jego prac.

13 M. Popio!ek, Powojenna odbudowa ulicy Nowy 3wiat w%Warszawie, Warszawa 2012, s.%16–17.
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na%który przesiedlono ,ydów, zosta!o wy!'cznie morze gruzów. Po powstaniu 
z 1944 r. zniszczeniu uleg!o, wed!ug ró)nych szacunków, od 60 do%80%proc. tkanki 
miejskiej. Na Krakowskim Przedmie&ciu ocala!y zaledwie hotel Bristol, pa!ac  
Namiestnikowski oraz ko&cio!y Karmelitów i%Wizytek. Ekipy pal'ce i%wysadzaj'ce 
niszczy!y budynek po budynku, morduj'c tak)e ludno&+ cywiln'.

3DPLÚÊ�KLVWRU\F]QD
Strat', której nie da%si$ oszacowa+, by!o bezpowrotne zniszczenie ruchomych, 
unikatowych i%nieopracowanych dóbr materialnych. Je&li bowiem obiekty ar-
chitektoniczne i%cz$&+ ich wystroju da%si$ zrekonstruowa+ i%stworzy+ namiast-
k$ historycznego kontinuum, to spalenie zbiorów Biblioteki Krasi"skich przy  
ul. Okólnik (setki tysi$cy r$kopisów, starodruków i% bezcennych (róde!, któ-
re zgin$!y bezpowrotnie, 25 pa(dziernika 1944% r.), Archiwum Akt Nowych  
(3 listopada 1944%r.), Warszawskiego Archiwum Miejskiego (4 listopada 1944%r.) po-
zostawia nas ograbionymi z%cz$&ci to)samo&ci historycznej. Jest to podci$cie korzeni, 
bo skazuje na%niewiedz$ (braki w%(ród!ach historycznych) ca!e pokolenia. Wpisuje%si$ 
za to w%nazistowski plan uczynienia ze S!owian („podludzi”) masy niewolniczej, 
pozbawionej warstwy inteligenckiej, odci$tej od przesz!o&ci i%bez to)samo&ci. Znisz-
czono bezpowrotnie cenne zabytki pi&miennictwa, dokumenty oraz akta szesnasto-, 
siedemnasto- i%osiemnastowieczne. Najbole&niejsz' strat' wydaje%si$ zniszczenie 
prawie ca!ej dokumentacji Ksi$stwa Warszawskiego i%Królestwa Polskiego.

1DGOXG]LH�LbSRGOXG]LH
Ostatnim, najwa)niejszym i%najbole&niejszym tematem, gdy liczymy straty wojen-
ne, jest wymordowanie milionów obywateli Rzeczypospolitej. Biologiczna zag!ada 
narodu by!a planowana jako ko"cowy etap tworzenia niemieckiego Lebensraum, 
zaraz po zniszczeniu &wiadomo&ci narodowej, eksterminacji polskiej inteligen-
cji i%odci$ciu narodu od dóbr kultury i%szkolnictwa14. W pierwszych dniach po 
wkroczeniu Wehrmachtu do%Warszawy nic nie zapowiada!o !amania konwencji 

14 Polska mia!a straci+ 700 profesorów i%pracowników naukowych szkó! wy)szych, ok. 1 tys. 
nauczycieli szkó! &rednich i%zawodowych oraz ok. 4 tys. nauczycieli szkó! powszechnych. Za: Biu-
ro Odszkodowa" Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, Sprawozdanie w%przedmiocie strat 
i%szkód wojennych Polski w%latach 1939–1945, Warszawa 1947, s.%13.
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haskiej i%nieludzkiego terroru, który nast'pi! ju) w%kolejnych tygodniach. Z relacji 
&wiadków wiadomo, )e%okupanci zacz$li od rozdawnictwa jedzenia wyg!odzonej 
ludno&ci, szybko jednak przeprowadzono pierwsze egzekucje, które aktywowa!y 
ca!' machin$ niezliczonych aktów terroru15.

W dokumentach akcji rejestracyjnej, któr' przeprowadzi!o zaraz po woj-
nie Biuro Odszkodowa" Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów (mi$dzy  
21 wrze&nia 1944%r. a 1 stycznia 1947%r.), znajdujemy informacj$, )e%dok!adne 
policzenie strat w%wielu dziedzinach jest niemo)liwe. Ma to dotyczy+ np. handlu, 
który ucierpia! m.in. wskutek eksterminacji ludno&ci )ydowskiej oraz Warszawy 
z%ca!o&ci' jej zniszcze". Z danych wynika, )e%stolica, traktowana jako samodzielny 
okr$g, ucierpia!a najbardziej (odsetek strat rzeczowych dla Warszawy wyno-
si 34,5 proc., gdy wspó!czynnik ten dla poszczególnych województw waha%si$  
od 3,2 do%8,6 proc.).

Straty ludno&ciowe i%straty potencja!u spo!ecznego ci'gle pozostaj' najmniej 
zbadanym obszarem. W raporcie z%2005%r. szacuj'cym straty stolicy (przygotowa-
nym z%inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczy"skiego) temat 
ten nie zosta! uj$ty ilo&ciowo%–%wskazuje%si$ na%niego jako na%kwesti$ niepoddaj'-
c'%si$ wycenie16. W debacie publicznej najcz$&ciej powraca kwestia odszkodowa" 
dla by!ych wi$(niów obozów koncentracyjnych lub ich potomków; niestety, po-
zostaje ona zazwyczaj w sferze polemik, si!' rzeczy niejednomy&lnych.

Prób$ oszacowania strat spo!ecznych podj'! wspomniany powojenny raport 
(uwzgl$dnia! w%uwagach nie tylko kalectwo *zyczne%–%89%proc. poszkodowa-
nych%–%ale tak)e psychiczne%–%10,2 proc., nerwice, wzrost alkoholizmu, chorób 
itd.), wyceniaj'c koszty poniesione na%opiek$ nad inwalidami oraz wdowami 
i%sierotami wojennymi, chocia) z%ca!' pewno&ci' mo)emy za!o)y+, )e%s' to dane 
niedoszacowane, je&li chodzi o choroby i%urazy psychiczne oraz d!ugofalowe skutki 
utraty zdrowia. Na pieni'dze nie da%si$ równie) przeliczy+ ludzkiego cierpienia, 
strachu, bólu, konsekwencji zaburzenia struktury spo!ecznej z powodu ekster-

15 Wed!ug powojennych szacunków, z%ok. 6 mln o*ar &miertelnych w&ród ludno&ci polskiej 
i%)ydowskiej, 10,2%proc. zgin$!o w%bezpo&rednich dzia!aniach wojennych, a 89,8%proc. w%aktach 
terroru, obozach koncentracyjnych itp. podczas okupacji. Za: Biuro Odszkodowa" Wojennych 
przy Prezydium Rady Ministrów, Sprawozdanie…, s.%24.

16 Raport o stratach…, s.%9.
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minacji milionów ludzi. Do tego mo)emy doda+ potencja! rozwojowy tkwi'cy 
w%polskich obywatelach, którzy zgin$li podczas okupacji (jak równie) ich bliskich, 

którzy zostali okaleczeni 
na%skutek ich &mierci) lub 
prze)yli, ale skutki wojny 
odczuwali przez ca!e )ycie.

W Warszawie jak 
w%soczewce zbiegaj'%si$ dwa 
zjawiska charakterystyczne 

dla ca!ej okupowanej Polski%–%eksterminacji biologicznej ludno&ci oraz tego, co 
bywa okre&lane jako „ludobójstwo kulturowe”. Mo)na dzi& powiedzie+, )e%stolic$ 
wybrano na%miejsce, w%którym mia! zosta+ osi'gni$ty (u)ywaj'c terminu o wiele 
pó(niejszego, ale, wydaje%si$, uprawnionego) „Rok Zerowy” (Year Zero): mo-
ment, w%którym zostanie unicestwiona jej ludno&+ i%wymazana wszelka pami$+ 
historyczna o niej, a osiedli%si$ tam „nowa rasa panów”. Plan, wydawa!oby%si$, 
z%najgorszego, nierealnego koszmaru, a jednak w%cz$&ci zrealizowany. Na szcz$-
&cie nie powiód!%si$, aczkolwiek jego skutki odczuwamy do%dzi&, co poci'ga za 
sob' potrzeb$ powtórnego oszacowania strat%–%przede wszystkim kulturowych 
i%moralnych%–%z tamtego okresu.

3DXOLQD�*RïÚELHZVND��XU�������bļbKLVWRU\N�V]WXNL��GRNWRUDQWND�,QVW\WXWX�6]WXNL�3ROVNLHM�$NDGHPLL�1DXN�

W Warszawie jak w(soczewce zbiegaj"(si'  
dwa zjawiska charakterystyczne dla ca#ej 

okupowanej Polski(–(eksterminacji biologicznej 
ludno&ci oraz tego, co bywa okre&lane jako 
»ludobójstwo kulturowe«.
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N a tegoroczny rajd wyruszy!y z%ró)nych stron Europy trzy grupy motocy-
klistów: z%Polski, ze Szkocji i%z Belgii. Polska grupa wystartowa!a sprzed 
pomnika gen. Stanis!awa Maczka w%,aganiu 17 sierpnia, pozosta!e zespo-

!y%–%kilka dni pó(niej. Miejsce spotkania wyznaczono w%normandzkim Chambois. 
Komandorem rajdu, pocz'wszy od pierwszej edycji w%2007%r., jest jego pomys!odawca 
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i%lider Stowarzyszenia Motocyklistów „Patria” Wojciech Krupa, emerytowany ma-
szynista PKP, syn wachmistrza 1. Dywizji Pancernej oraz pasjonat historii.

Tegoroczny rajd, nad którym honorowy patronat obj'! prezes Instytutu Pami$-
ci Narodowej, medialny za&%–%portal internetowy „Polska Zbrojna”, mia! szczególne 
znaczenie. Odby!%si$ bowiem w%siedemdziesi$ciopi$ciolecie bitwy pod Falaise.

:�GURG]H�GRb1RUPDQGLL
Aby dotrze+ do%miejsca l'dowania dywizji Maczka w%Arromanches w%Normandii, 
pokonali&my ok. 2 tys. km, odwiedzaj'c wybrane miejsca zwi'zane z%II wojn' &wia-
tow'. Podczas tej podró)y sk!adali&my bia!o-czerwone wie"ce w%kilku punktach. 
Pierwszy raz 19 sierpnia w%Luksemburgu na%pi$knym cmentarzu ameryka"skiej 
3. Armii, na%którym miejsce wiecznego spoczynku znalaz! jej legendarny dowód-
ca%–%gen. George Smith Patton. Na jego grobie z!o)yli&my wi'zank$, nie tylko 
dlatego )e%by! on najlepszym alianckim genera!em podczas II wojny &wiatowej, 
który nadto dostrzega! niebezpiecze"stwo sowieckie i%chcia!%si$ mu przeciwsta-
wi+, lecz przede wszystkim z%powodu jego szacunku do%Polaków. Po odwiedzeniu 
w%grudniu 1943%r. w%Egipcie szykuj'cego%si$ do%akcji we W!oszech 2. Korpusu 
Polskiego gen. W!adys!awa Andersa, Patton stwierdzi!: „oddzia!y polskie prezen-
tuj'%si$ najlepiej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widzia!em, !'cznie z%brytyjskimi 
i%ameryka"skimi”. Szkoda, )e%Polakom na%Zachodzie nie by!o dane walczy+ pod 
jego komend', tak jak na%przyk!ad francuskiej 2. Dywizji Pancernej, która wraz 
z%nasz' 1. Dywizj' Pancern' l'dowa!a latem 1944%r. w%Normandii.

Z Luksemburga ruszyli&my do%Francji, do%miejsca walk i%pochówku 260 
)o!nierzy 1. Dywizji Grenadierów gen. Bronis!awa Ducha, poleg!ych w%obro-
nie tego kraju w%czerwcu 1940%r. Po z!o)eniu wie"ca na%cmentarzu w%Dieuze, 
pod pi$knym pomnikiem z%dwuj$zycznym napisem „Grenadierom poleg!ym 
na polu chwa!y, czerwiec 1940”, podjechali&my do%nieodleg!ego Lagarde, gdzie 
rozegra!a%si$ najci$)sza bitwa grenadierów. Tu przy drodze w%szczerym polu, 
na%którym toczy!y%si$ zaciek!e walki, stoi okaza!y pomnik z%inskrypcj' w%j$zy-
ku francuskim informuj'c' o bitwie stoczonej przez Polaków. Niestety, wyryte  
w%kamieniu napisy zastali&my ju) ledwo czytelne. Uda!o%si$ je o)ywi+ przy pomocy 
czarnych mazaków, przeznaczonych do%opisywania szarf wie"cowych. Cho+ to 
dzia!anie prowizoryczne, to teraz zatrzymuj'cy%si$ w%tym miejscu przejezdni !atwo 
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odczytaj' inskrypcj$. My za& obiecali&my 
sobie, )e%nast$pnym razem, gdy tu zawitamy, 
zrobimy to ju) odpowiednimi narz$dziami.

Nast$pnego dnia zwiedzili&my jedno 
z%najwi$kszych na%&wiecie muzeów broni 
pancernej w%Saumur nad Loar'. I chocia) 
w%hangarach dla zwiedzaj'cych mo)na po-
dziwia+ ledwie czwart' cz$&+ spo&ród zgro-
madzonych tam przesz!o 880 pojazdów, to 
ekspozycja i%tak jest imponuj'ca. Zobaczy+ 
tam mo)na cho+by tzw. Tygrysa królew-
skiego (Panzerkampfwagen VI B Tiger II), 
pot$)ny niemiecki czo!g ci$)ki. Ten kolos, 

zbli)ony wygl'dem do%czo!gów wspó!czesnych, wci') jest sprawny technicznie 
i%bierze udzia! w%corocznych paradach. Nam jednak szczególnie przypad!y do%gustu 
pojazdy u)ywane przez Polaków, w%tym do&+ dziwacznie dzi& wygl'daj'cy czo!g 
lekki Renault FT-17. Oko!o 120 tych wozów, stanowi'cych zal')ek naszej broni 
pancernej, przyby!o do%Polski w%1919%r. wraz z%B!$kitn' Armi'. Zainteresowanie 
wzbudza! te) m!odszy od niego Renault R-35. Pi$+dziesi't maszyn tego typu przy-
p!yn$!o w%lipcu 1939%r. do%Gdyni. Sformowany z%nich 21. Batalion Czo!gów Lekkich 
mia! wzmocni+ motorow' 10. Brygad$ Kawalerii p!k. Maczka, do%czego, niestety, 
nie dosz!o. Ostatecznie na%rozkaz Naczelnego Wodza nowoczesne „renówki”, nie 
oddawszy jednego wystrza!u, przejecha!y 18 wrze&nia granic$ rumu"sk'. ,o!nierze  
gen. Maczka bojowo wykorzystali czo!gi tego typu dopiero w%kampanii francuskiej, 
m.in. w%zwyci$skim boju pod Montbard w%czerwcu 1940%r.

2G�*ROG�%HDFK��SU]H]�0DF]XJÚ��SR�8UYLOOH
Z Saumur do%Chambois pozosta!o do%pokonania niespe!na 300 km. Gdy dotarli&my 
na%miejsce, powitali nas tam przyjaciele z%Polskiej Grupy Motocyklowej Moto-
Polacy z%Belgii; nast$pnego dnia (23 sierpnia) w%Arromanches nad Atlantykiem 
spotkali&my%si$ z%podró)uj'cymi od siedziby gen. Maczka k. Edynburga kolegami 
reprezentuj'cymi Liberated Mcc, polski klub motocyklowy w%Szkocji. Byli&my 
ju) w%komplecie, !'cznie ok. 40 motocykli.

*UöE�JHQ��*HRUJHĳD�3DWWRQD�Z�/XNVHPEXUJX�
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Od tego miejsca i%momentu zaczyna!a%si$ w!a&ciwa cz$&+ naszego rajdu szla-
kiem „czarnych diab!ów”, jak od czarnego naramiennika przezwano )o!nierzy 
gen. Maczka. Przypomnijmy, )e%pla)e Arromanches (Gold Beach) by!y jednym 
z%miejsc, w%których 6 czerwca 1944%r. rozpocz$!a%si$ inwazja aliantów, a mi$dzy  
30 lipca a 4 sierpnia 1944%r. l'dowa!o ponad 13 tys. polskich )o!nierzy z%1. Dywizji 
Pancernej. Ale jeszcze przed wyruszeniem &ladami maczkowców, obje(dzili&my 
wzd!u) wybrze)a inne miejsca zaciek!ych walk podczas D-Day, czy to Amerykanów 
na%Omaha Beach, czy Kanadyjczyków w%Courseulles na%Juno Beach. Ciekawostk' 
jest to, )e%w!a&nie na%t$ pla)$ przyp!yn'! 27 czerwca 1944%r. motorówk' z%niszczy-
ciela ORP „B!yskawica” ówczesny Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski.  
Po zej&ciu na%l'd wizytowa! przyczó!ek i%odjecha! na%przyfrontowy odcinek do%Bayeux,  
pierwszego wyzwolonego miasta francuskiego. Tym samym gen. Sosnkowski sta!%si$ 
symbolicznie pierwszym )o!nierzem Polskich Si! Zbrojonych l'duj'cym w%Nor-
mandii, ponad miesi'c przed przybyciem tu 1. Dywizji Pancernej.

Tego dnia odwie-
dzili&my wielki, pi$knie 
zaaran)owany, le)'cy tu) 
obok pla)y Omaha ame-
ryka"ski cmentarz w%Col-
leville-sur-Mer (Norman-
dy American Cemetery 
and Memorial). Spoczy-
wa tu ponad 10 tys. ame-
ryka"skich )o!nierzy. 
Zdecydowana wi$kszo&+ 
z% nich zgin$!a podczas  
D-Day, ale pochowano 
tu te) lotników pole-
g!ych w%lotach bojowych 
od 1942%r. Le)y tu m.in. 
dwóch synów prezy-
denta USA 4eodore’a  
Roosevelta (sprawuj'cego 

3RPQLN�ĝRïQLHU]\����'\ZL]ML��
*UHQDGLHUöZ�SRG�/DJDUGH��
]�OHGZR�F]\WHOQÈ�LQVNU\SFMÈ���
MHGHQ�]�XF]HVWQLNöZ�UDMGX��
RGQDZLD�QDSLV� 

3RPQLN�ĝRïQLHU]\����'\ZL]ML��
*UHQDGLHUöZ�SRG�/DJDUGH��
]�OHGZR�F]\WHOQÈ�LQVNU\SFMÈ���
MHGHQ�]�XF]HVWQLNöZ�UDMGX��
RGQDZLD�QDSLV� 
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urz'd w%latach 1901–1909): bohater obu wojen &wiatowych gen. 4eodore Roosevelt 
Jr. i%jego m!odszy brat, por. pilot Quentin, poleg!y jeszcze w%1918%r. (jest to jedyny 
grób z%I wojny &wiatowej); a tak)e dwóch z%braci Nilandów (na motywach ich historii 
zosta! oparty scenariusz *lmu Szeregowiec Ryan). Le)' tu liczni Amerykanie pol-
skiego pochodzenia%–%id'c przypadkowo wybranym rz$dem, odczyta!em nazwiska: 
Gomulak, Bojarski, Nakonechny, Jasinski, Milewski, Zlotowski.

Dalej szlak rajdu prowadzi! do%obszaru dzia!a" bojowych 1. Dywizji Pan-
cernej w%rejonie Falaise%–%do%Chambois. To w!a&nie tutaj 75 lat temu toczy!y%si$ 
zaciek!e walki. W Chambois )o!nierze 10. Pu!ku Dragonów nawi'zali kontakt 
z%oddzia!ami ameryka"skiej 90. Dywizji Piechoty z%3. Armii gen. Pattona, zamy-
kaj'c pier&cie" okr')enia wokó! niemieckiej 7. Armii. Informacje o tym zawiera 
inskrypcja pomnika stoj'cego na%centralnym placu miasteczka, nad którym po-
wiewaj' na%masztach -agi brytyjska, polska, francuska, kanadyjska i%ameryka"ska. 
Takie -agi widzieli&my podczas jazdy w%wielu wsiach i%miasteczkach Norman-
dii%–%mieszka"cy pami$taj' o swoich wyzwolicielach, w%tym o Polakach.

W sobot$ 24 sierpnia 2019%r. rozpocz$!y%si$ o*cjalne obchody siedemdzie-
si$ciopi$ciolecia bitwy 1. Dywizji Pancernej pod Falaise. G!ówne uroczysto&ci 
odby!y%si$ na%wzgórzu 262, które z%powodu charakterystycznego uk!adu war-

3URI��$QGU]HM�0DF]HN��V\Q�JHQ��6WDQLVïDZD�0DF]ND�
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stwic na%mapie gen. Ma-
czek przezwa! „Maczu-
g'”. Tu, przy memoriale 
Montormel, sk'd roz-
tacza%si$ panorama pola 

walki, corocznie s' organizowane mi$dzynarodowe uroczysto&ci upami$tniaj'ce 
polskie zwyci$stwo. Znajduje%si$ tu te) pomnik, na%którym mo)emy przeczyta+ 
napis, g!osz'cy po polsku, francusku i%angielsku: „W tym historycznym miejscu 
19, 20, 21 i 22 sierpnia 1944 Bohaterowie 1. Polskiej Dywizji Pancernej w%krwa-
wych i%zwyci$skich walkach dokonali zamkni$cia worka Falaise%–%Chambois, 
gdzie otoczona 7 armia niemiecka ponios!a ca!kowit' kl$sk$. Ten ostateczny cios 
maczugi powali! pot$g$ niemieck' i%by! decyduj'cym czynnikiem zwyci$stwa 
w%wojnie 1939–1945)”. 

Tegoroczna ceremonia odby!a%si$ przy pi$knej pogodzie. Wzi$!o w%niej udzia! 
oko!o tysi'ca osób z%ca!ego &wiata, na%czele z%przedstawicielami pa"stw sojusz-
niczych armii, kompanii honorowych francuskiej i%polskiej, a przede wszystkim 
weteranów 1. Dywizji Pancernej, których przyby!o ju) tylko czterech. Z Wielkiej 
Brytanii przyjecha! syn gen. Maczka%–%prof. Andrzej Maczek.

Nazajutrz, w%niedziel$, uroczysto&ci kontynuowano na%cmentarzu )o!nierzy 
1. Dywizji Pancernej w%Urville-Langannerie przy szosie Caen%–%Falaise, gdzie le)y 
615 Polaków. Jak podczas poprzednich rajdów, tak i%teraz, na%pro&b$ pani Anny 
Maciejowskiej-Chmielowskiej z%Katowic, z!o)yli&my kwiaty na%grobie jej ojca,  
mjr. Jana Maciejowskiego. Major, zwany w%dywizji Maciejem, dowodzi! 10. Pu!-
kiem Strzelców Konnych i%poleg! 20 sierpnia 1944%r. pod Chambois. Po&miertnie 
zosta! odznaczony przez Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego Z!otym Krzy)em 
Virtuti Militari IV klasy i%awansowany do%stopnia podpu!kownika.

¥ODGDPL�SDQFHUQLDNöZ�LbVSDGRFKURQLDU]\
Po zako"czeniu dwudniowych uroczysto&ci w%Normandii ruszyli&my w%dalsz' 
drog$. Dywizja, po bitwie pod Falaise i%krótkim odpoczynku, ruszy!a w%po&cig 
za nieprzyjacielem w%kierunku pó!nocno-wschodnim. Szlak naszego rajdu pro-
wadzi! zatem m.in. przez Abbeville, wyzwolone 3 wrze&nia 1944%r. przez polsk' 
1. Dywizj$ Pancern'. Upami$tniaj' to pomniki przy Route des Polonais (Drodze 

W wielu wsiach i(miasteczkach Normandii 
powiewaj" .agi brytyjska, polska, francuska, 

kanadyjska i(ameryka$ska. Mieszka$cy pami'taj" 
o swoich wyzwolicielach, w(tym o Polakach.
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Polaków) i%Place du Général Maczek (pl. gen. Maczka). I tam z!o)yli&my wie"ce. 
Na nocleg przyjechali&my do%Hesdin, miejscowo&ci wyzwolonej 4 wrze&nia 1944%r. 
przez pancerniaków z%24. Pu!ku U!anów.

Nast$pnego dnia dotarli&my do%s!ynnego z%I wojny &wiatowej belgijskiego 
Ypres. W centrum miasta, przed wej&ciem do%wspania!ego &redniowiecznego 
ratusza, znajduje%si$ tablica z%napisem w% j$zykach -amandzkim, francuskim 
i%polskim: „Na pami'tk$ 6 wrze&nia 1944 roku, w którym Pierwsza Polska Dy-
wizja Pancerna wkroczy!a do Ypres walcz'c za wasz' i nasz' wolno&+”. Z Ypres 
udali&my%si$ do%nieodleg!ego 4ielt, w%którym 8. Batalion Strzelców (tzw. 
krwawych koszul) i%24. Pu!k U!anów toczy!y ci$)kie walki uliczne, 8 wrze&nia 
1944%r. wyzwalaj'c miasteczko. Upami$tnia to pomnik wdzi$czno&ci%–%czo!g 
Sherman ze znakami dywizji oraz tablic' z%histori' i%mapk' ca!ego jej szlaku. 
Co ciekawe, gdy po wyzwoleniu zbierano szcz'tki Polaków poleg!ych w%Belgii, 
aby pochowa+ ich na%wspólnym cmentarzu w%Lommel, rada miejska w%4ielt 
nie zgodzi!a%si$ odda+ swoich wyzwolicieli i%wystawi!a im pomnik na%miejskim 
cmentarzu. Spoczywa tu o&miu )o!nierzy, w&ród nich o*cer%–%ppor. Adam 
Godowski. Ich mogi!y wyró)niaj' oryginalne betonowe krzy)e. Na ramionach 

)UDQFXVNLH�SRF]W\�V]WDQGDURZH�SRGF]DV�XURF]\VWRĂFL��
QD�0RQWRUPHO��SRG�EDOGDFKLPHP�JUXSD�ZHWHUDQöZ��
���'\ZL]ML�3DQFHUQHM��
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krzy)y s' przymocowane p!ytki z%b!ysz-
cz'cego kamienia w%kszta!cie wojskowych 
naramienników ze stopniem poleg!ego 
)o!nierza. Przy czym jeden naramiennik 
jest czarny%–%jak w%dywizji Maczka. Po-
dobnych mogi! nie widzieli&my na%)ad-
nym innym z%kilkunastu odwiedzonych 
przez nas cmentarzy.

Kolejne dwa dni rajdu (26 i%27 sier- 
pnia) sp$dzili&my w%Holandii, obje)d)aj'c 
rejon Bredy i%zatrzymuj'c%si$ na%okolicz-
nych cmentarzach. Sk!adali&my wie"ce 
m.in. w%Goirle, Alphen i%przede wszyst-
kim na%najwi$kszej polskiej nekropolii 
w%Holandii%–%na Polskim Honorowym 
Cmentarzu Wojskowym w%Bredzie, gdzie 

pochowano gen. Maczka i%161 polskich )o!nierzy. /'cznie w%Holandii spoczy-
wa ponad 500 polskich )o!nierzy i% lotników poleg!ych w%walkach o oswobo-
dzenie tego kraju. Nazajutrz znów wjechali&my do%Belgii, na%najwi$kszy polski 
cmentarz wojskowy w%Lommel. Spoczywa tu 257 maczkowców i%lotników po-
leg!ych w%walkach o wyzwolenie Belgii w%1944%r. Stamt'd wrócili&my do%Ho-
landii i%pojechali&my do%Driel k. Arnhem, gdzie we wrze&niu 1944%r. l'dowa-
!a 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanis!awa 
Sosabowskiego. W centrum miasteczka jest pl. Polski z%pomnikiem gen. So-
sabowskiego i%tablic' z%nazwiskami polskich spadochroniarzy poleg!ych w%naj-
wi$kszej w%dziejach operacji powietrzno-desantowej o kryptonimie „Market 
Garden”. Pó(niej zwiedzili&my Airborne Museum w%Oosterbeek w%pobli)u 
Arnhem i%s!ynny most pp!k. Johna Frosta, o który toczyli za)arte walki brytyj-
scy spadochroniarze, co bardzo realistycznie przedstawia *lm O jeden most za 
daleko. Wreszcie oddali&my ho!d poleg!ym w%bitwie )o!nierzom pochowanym 
na%alianckim cmentarzu wojennym. Le)y ich tam 1748%–%w tym 1393 Brytyjczyków  
i%73 Polaków. Wieniec z!o)yli&my na%p!ycie nagrobnej kapelana polskich )o!nierzy 
ks. Huberta Misiudy, który zgin'! w%trakcie przeprawy przez Ren.

*UöE�JHQ��6WDQLVïDZD�0DF]ND�
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Czwartek 29 sierpnia by! ostatnim dniem rajdu szlakiem 1. Dywizji Pancer-
nej. Ju) w%Niemczech wjechali&my do%miasteczka Haren. W latach 1945–1947 
nazywa!o%si$ ono Maczków; dzia!a!y tam polska administracja, szko!y, teatry, 
ko&ció!, a ulice nosi!y polskie nazwy. Niemcy zostali wysiedleni. W tamtych latach 
w%Maczkowie znalaz!y schronienie tysi'ce Polaków: by!ych robotników przymu-
sowych, je"ców, wi$(niów obozów koncentracyjnych i%uciekinierów z%rz'dzonej 
przez komunistów Polski.

Ostatni wieniec z!o)yli&my par$ kilometrów dalej, przed obeliskiem w%Oberlan-
gen, upami$tniaj'cym )e"ski stalag VI C, w%którym przebywa!y kobiety )o!nierze 
Armii Krajowej, wzi$te do%niewoli po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Obóz 
ten 12 kwietnia 1945%r. wyzwoli! patrol 2. Pu!ku Pancernego. Uwolniono wówczas 
1728 kobiet i%9 niemowl't urodzonych ju) w%niewoli. Zapanowa! wtedy niebywa!y 
entuzjazm, a wkrótce przez obóz przewin$!y%si$ rzesze maczkowców, z%których jeden 
odnalaz! tu swoj' córk$, inni za& siostry, znajome i%krewne. By! to, jak mówili jej )o!-
nierze, najpi$kniejszy dzie" w%historii dywizji. By! to te) ostatni punkt naszej wyprawy, 
licz'cej w%sumie ponad 5 tys. km. Nazajutrz rozjechali&my%si$ do%swoich krajów.

Dzi$kujemy TV Trwam, której kamery towarzyszy!y nam na%trasie rajdu od Chambois 
do%Oberlangen. Zrealizowany reporta) VI Rajd Maczka zosta! wyemitowany 28 wrze-
&nia 2019%r.; obecnie jest te) dost$pny na%kanale YouTube. Wszystkie zdj$cia pochodz'  
ze zbiorów autora.

-HU]\�.LUV]DN��XU�������bļbKLVWRU\N��GU�� 
SUDFRZQLN�,31�Lb:RMVNRZHJR�%LXUD�+LVWRU\F]-
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0LÚG]\�/ZRZHP�D�.UDNRZHP
W kontrwywiadzie Zwi'zku Walki Zbrojnej Rachwa!owa by!a znana pod pseudoni-
mami „Herbert”, „Herburta” i%„Ry&”. By!a jedn' z%najdzielniejszych, najbardziej wy-
trwa!ych i%niez!omnych postaci w%krakowskiej konspiracji%–%wojennej i%powojennej.

Urodzi!a%si$ w%1906%r. na%polskich Kresach%–%w województwie lwowskim. 
Uczy!a%si$ w%Wiedniu, gdzie sp$dzi!a niemal ca!' I wojn$ &wiatow', i%we Lwowie. 
Sko"czy!a znane lwowskie Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Ju) w%wolnej Polsce, 
w%1923%r., w%osiemnastej wio&nie )ycia wysz!a za o*cera Wojska Polskiego Zygmun-
ta Rachwa!a. W dwudziestoleciu mi$dzywojennym mieszkali najpierw we Lwowie, 
a po demobilizacji m$)a i%jego przej&ciu do%s!u)by w%Policji Pa"stwowej cz$sto% 
si$ przenosili: pod Rzeszów, do%/odzi, Katowic, Krakowa, My&lenic i%z powrotem 
do%Krakowa. Tu w%1935%r. zamieszkali w%domu, w%którym zamierzali osi'&+ na%sta-
!e, wychowuj'c dwie córki%–%Krystyn$ i%Ann$. Latem 1939%r. Stanis!awa z%dziew-
czynkami, maj'cymi wówczas pi$tna&cie i%dwana&cie lat, wypoczywa!a w%Gródku 
Jagiello"skim. W przededniu wybuchu wojny dotar!a z%córkami do%Lwowa, gdzie 
nieco ponad dwa tygodnie pó(niej zosta!a wraz z%m$)em aresztowana przez So-
wietów. Zdo!a!a przekupi+ stra)nika i%wydosta+%si$ z%wi$zienia, wkrótce potem za&, 
po otwarciu granicy niemiecko-sowieckiej, powróci!a z%córkami do%Krakowa. Nie 
mia!a poj$cia, co%si$ dzieje z%jej m$)em. Dopiero d!ugo po wojnie dowiedzia!a%si$, 
)e%zosta! zes!any w%g!'b Sowietów, a po zawarciu uk!adu Sikorski-Majski tra*! 
do%armii gen. W!adys!awa Andersa. Zmar! na%gru(lic$ w%Palestynie w%1943%r.
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Stanis!awa po powrocie do%Krakowa nie pozosta!a bierna. Reprezentowa!a 
bowiem pokolenie urodzone w%zaborczej niewoli, które zdo!a!o pozna+ smak niepod-
leg!o&ci i%nie potra*!o pogodzi+%si$ z%jej utrat'. By!a osob' niezwykle dynamiczn', 
o du)ych zdolno&ciach interpersonalnych, zna!a &wietnie j$zyk niemiecki. Mia!a  
33 lata i%dwie nieletnie córki, które w%trudnych okupacyjnych warunkach wychowy-
wa!a sama. Mimo to z!o)y!a przysi$g$ w%Zwi'zku Walki Zbrojnej i%szybko sta!a%si$ 
wa)nym ogniwem w%pionie kontrwywiadu Okr$gu Kraków. Zbiera!a informacje 
z%terenu miasta, z%pewno&ci' te) s!u)y!a wsparciem o*cerom ZWZ przybywaj'cym 
do%Krakowa z%innych miejscowo&ci. Wiosn' 1941%r. zosta!a pierwszy raz areszto-
wana przez gestapo. Wpad!a po uj$ciu Aleksandra Bugajskiego „Halnego”, szefa 
Zwi'zku Odwetu Okr$gu Krakowskiego ZWZ. Uda!o jej%si$ jednak unikn'+ 
represji; konsekwentnie trzyma!a%si$ wersji, )e%z%Bugajskim !'czy!y j' tylko relacje 
prywatne. Z ko"cem maja zosta!a wykupiona z%wi$zienia i%powróci!a do%pracy 
w%kontrwywiadzie. Kolejny raz uj$to j' w%1942%r. w%zwi'zku ze spraw' kpt. Józefa 
Wraubka%–%szefa bezpiecze"stwa konspiracyjnej Dywizji Podhala"skiej. „Przesz!am 
bardzo ostre i%nieludzkie &ledztwo, gdy) by!am bita, rozbierana do%naga, kopano mnie 
po g!owie i%twarzy i%straci!am wówczas dziewi$+ z$bów”%–%zeznawa!a ju) po wojnie.

:�SU]HGVLRQNX�SLHNïD
Po trudnym &ledztwie zosta!a wys!ana do%niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz. Dla Niemców na%kolejne lata sta!a%si$ po prostu numerem 26281.  

=�PÚĝHP�=\JPXQWHP��ODWD�WU]\G]LHVWH��)RW��]H�]ELRUöZ�$QQ\�:LQFHQWRZLF]
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Rachwa!owa by!a osob' o wyj'tkowym harcie ducha, nie mia!a%zwyczaju narzeka+ 
ani%si$ skar)y+. Po wojnie jednak, zeznaj'c na%temat niemieckich zbrodni, opowia-
da!a nieco o codzienno&ci w%obozie. Mówi!a m.in. o Marii Mandl, komendantce 
obozu kobiecego w%Auschwitz II (Birkenau): „Si!a jej uderzenia by!a okrutna: 
jednym uderzeniem pi$&ci wybija!a szcz$k$, a jej specjalno&ci' by!o kopanie w%pod-
brzusze tak kobiet jak i%m$)czyzn”. Wspomina!a tak)e, jak wi$(niarkom uda!o%si$ 
raz zdoby+ ziemniaki i%kapust$: „Razem z%Zosi' Bratro za saun' gotowa!y&my zup$, 
gdy Mandl zjawi!a%si$ przed nami i%zacz$!a nas bi+, kopa+ i%pasem, który zdj$!a, 
bi!a po g!owie, oczach jak furia, jak uosobienie z!a, ale zupa%si$ nie wyla!a! Mandl 
polecia!a jak szalona do% innych »kucharek«, które ucieka!y i%znika!y za saun',  
a my obie t$ nieugotowan' zup$ zjad!y&my szybko, parz'c sobie usta”.

W obozie Rachwa!owa by!a wykorzystywana do%rozmaitych prac. „Pocz'tko-
wo pracowa!am w%ró)nych komandach: w%polu, przy burzeniu domów, w%Scheiss- 
kommando [grupie sprz'taj'cej ludzkie odchody] i%Unterkunfcie [magazynie]. 
W marcu 1943%r. zachorowa!am na%tyfus plamisty i%le)a!am na%rewirze”%–%wspo-
mina!a swe pierwsze miesi'ce w%obozie. Uda!o jej%si$ prze)y+ epidemi$. „W kwiet-
niu zg!osi!am%si$ do%biura, poniewa) szukano wi$(niarek znaj'cych obce j$zyki.  
Ja zna!am j[$zyki] niemiecki, francuski i%w!oski i%dlatego przyj$to mnie do%pracy 
w%Politische Abteilung-Aufnahme”%–%opisywa!a dalsze swe losy.

Uzna!a, )e%uwi$zienie w%obozie Auschwitz II nie zwalnia jej z%przysi$gi z!o)onej 
w%Zwi'zku Walki Zbrojnej. Szybko przyst'pi!a do%obozowego ruchu oporu. Ponie-
wa) do%jej obowi'zków nale)a!o zak!adanie kartotek rzeczy osobistych z!o)onych 
w%depozycie, czyli odebranych wi$(niom po przywiezieniu ich do%KL Auschwitz, 
wykorzysta!a zdobywan' wiedz$, przygotowuj'c raporty dla podziemia. „Zestawy 
pisa!am na%ma!ych bibu!kach. Zawiera!y one dat$ przybycia transportu, nazw$ 
miejscowo&ci, z%której pochodzi! transport, oraz ilo&+ osób”%–%t!umaczy!a pó(niej. 
Kontaktowa!a%si$ tak)e z%wi$(niami obozu m$skiego: Henrykiem Por$bskim (by! 
jednym z%wi$(niów obozu, którzy ukryli ksi$gi ewidencyjne obozu dla Cyganów, 
zawieraj'ce dane o 21 tys. osób; zakopane w%ziemi, zosta!y ju) po wojnie wydoby-
te i%opublikowane w%1993%r.), któremu przekazywa!a informacje polityczne, oraz 
Henrykiem Bartosiewiczem, któremu z%kolei dostarcza!a wiadomo&ci o charakterze 
wojskowym. Informacje zdobywa!a w%rozmaity sposób: „Cz$sto w%biurze pods!uchi-
wa!am rozmowy SS-manów, poza tym nasz szef W!odzimierz Bilan przynosi! gazety 
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niemieckie i%mnie prosi!, abym je przegl'da!a, a potem referowa!a mu najwa)niejsze 
wydarzenia. Poniewa) by!am )on' o*cera i%obraca!am%si$ w%kr$gu spraw wojskowych, 
potra*!am wy!uska+ wa)ne informacje, które by!y przydatne dla naszej organizacji”.

To wszystko robi!a, maj'c &wiadomo&+, )e%poza obozowym )yciem, wybitym 
sinym pi$tnem na%przedramieniu jest inny &wiat, w%którym bez opieki i%pomocy 
pozosta!y jej nastoletnie córki. Bez wie&ci o ojcu, bez wie&ci o matce, skazane 
wy!'cznie na%siebie…

W Auschwitz Rachwa!owa by!a wi$ziona a) do%ewakuacji 18 stycznia 1945%r. 
Nast$pnie osadzono j' w%KL Ravensbrück i%jego podobozie%–%KL Neustadt-Glewe 
nad /ab'. Stamt'd zosta!a wyzwolona przez aliantów 2 maja 1945%r. Trzy tygo-
dnie sp$dzi!a w%brytyjskim szpitalu wojskowym, z%którego wypisano j' z%chwil' 
wycofania%si$ wojsk alianckich za /ab$. Wtedy wyruszy!a do%Krakowa, do%córek 
dotar!a pod koniec maja.

.UDM�EH]�ZROQRĂFL
Polska, cho+ powróci!a na%map$, nie by!a krajem, o który walczy!a Rachwa!owa. 
Rzeczpospolita nadal czeka!a na%wyzwolenie, zdominowana przez sowieckich 
namiestników. Rachwa!owa krótko cieszy!a%si$ rodzinnym )yciem, ju) bowiem 
z%ko"cem czerwca dotar! do%niej Edward Bzymek-Strza!kowski „Grudzie"”, szef 
Brygad Wywiadowczych Delegatury Si! Zbrojnych na%Kraj. Rachwa!owa przyj$!a 
pseudonim „Zygmunt” i%wróci!a do%pracy w%podziemiu%–%najpierw w%wywiadzie 
DSZ, a wkrótce potem w%Zrzeszeniu „Wolno&+ i%Niezawis!o&+”. Jej zadaniem 
by!o zbieranie informacji z%dziedziny gospodarczej, politycznej i%wojskowej. Po-
zyskiwa!a dane dotycz'ce wy)ywienia, kontyngentów, zbiorów, cen artyku!ów 
)ywno&ciowych, inwentarza )ywego, jak równie) liczby transportów i%sposobów 
wywo)enia )ywno&ci do%Zwi'zku Sowieckiego.

Zbudowa!a sprawn' sie+ informacyjn', dzi$ki której gromadzi!a dane oso-
bowe i%sporz'dza!a charakterystyki aktywnych cz!onków partii komunistycznej, 
urz$dników pa"stwowych, funkcjonariuszy UB i%MO oraz o*cerów ludowego 
Wojska Polskiego. Zbiera!a tak)e informacje o dzia!aniach UB i%MO, o areszto-
waniach realizowanych przez te s!u)by oraz wszelkie dane dotycz'ce ich struktury 
i%nastrojów panuj'cych w&ród funkcjonariuszy. Zbierane przez ni' informacje 
by!y do!'czane do%innych meldunków i%opracowywane w%Biurze Studiów BW. 
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Tworzono z%nich nast$pnie miesi$czne raporty, wykorzystywane przez dowódz-
two WiN w%kraju i%wysy!ane do%o&rodków emigracyjnych w%Wielkiej Brytanii 
i%Delegatury Zagranicznej WiN.

Wkrótce potem Rachwa!owa zosta!a przez Bzymka-Strza!kowskiego prze-
kazana pod kierownictwo Paw!a Wieczorka-Lewandowskiego „Wiktora”, „Dara”, 
kierownika kontrwywiadu Brygad Wywiadowczych, który od tego czasu nadzo-
rowa! jej prac$. Poza nim Rachwa!owa utrzymywa!a w%nast$pnych miesi'cach 
kontakty tak)e z%innymi osobami z%II Zarz'du G!ównego WiN: Eugeniuszem 
Ralskim „Bia!ym”, zast$pc' szefa BW, jednocze&nie osob' odpowiedzialn' za 
wywiad gospodarczy, i%Janem Kotem „Januszem”, kierownikiem Biura Studiów 
BW, zarz'dzaj'cym wywiadem politycznym.

Gdy w%styczniu 1946%r. Bzymek-Strza!kowski poleci! Wieczorkowi-Lewan-
dowskiemu zorganizowanie sieci wywiadowczej na%Pomorzu i%w Polsce centralnej, 
ten od marca 1946%r. w!'czy! w% jej budow$ Rachwa!ow'. By!a ona !'czniczk' 
„Wiktora” z%Krakowem i%aktywnie uczestniczy!a w%tworzeniu struktur siatki.

Komunistyczny aparat represji, rozbudowany dzi$ki sowieckiemu wsparciu, 
dzia!a! ju) jednak coraz sprawniej, skuteczno&+ osi'gaj'c m.in. dzi$ki powszechnie 
stosowanym bestialskim metodom &ledczym. Od sierpnia do%pa(dziernika 1946%r. 
trwa!y aresztowania dzia!aczy WiN, zwi'zane z%rozbiciem przez UB struktur Bry-
gad Wywiadowczych, a nast$pnie aresztowaniem cz!onków II Zarz'du G!ównego 
WiN. Ubecy 26 sierpnia za!o)yli kocio! w%mieszkaniu Rachwa!owej. Ostrze)ona 
o wsypie%–%prawdopodobnie przez Wieczorka-Lewandowskiego%–%ukry!a%si$, 
a przeczekawszy pierwsz' fal$ aresztowa" w%Krakowie, wyjecha!a do%Warszawy.

=GMÚFLD�V\JQDOLW\F]QH�]�./�$XVFKZLW]��)RW��]H�]ELRUöZ�$QQ\�:LQFHQWRZLF]
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Rachwa#owa us#ysza#a po wojnie 
wyrok &mierci, zamieniony pó+niej 

na(do!ywotnie wi'zienie. Mo!na zada% 
sobie pytanie, czy nie bardziej dotkliwa  
od orzeczonej kary by#a dla niej 
&wiadomo&%, !e(zosta#a skazana za 
dzia#alno&% niepodleg#o&ciow".

W pierwszych dniach wrze&nia 
mieszka!a w%stolicy u by!ej wi$(niar-
ki Auschwitz Krystyny ,ywulskiej. 
Nast$pnie wyjecha!a na%Pomorze, by 
uregulowa+ sprawy zwi'zane z%sieci' 
wywiadowcz' budowan' tam wcze-
&niej wraz z%Wieczorkiem. Zdekon-
spirowana i%zagro)ona aresztowaniem, 

przekaza!a j' swemu nast$pcy, a sama szuka!a mo)liwo&ci opuszczenia kraju. Mia!a 
ju) przygotowan' drog$ przerzutow' na%Zachód, gdy zosta!a rozpoznana na%ulicy 
w%Warszawie przez pp!k. Leona Andrzejewskiego%–%dyrektora gabinetu ministra 
bezpiecze"stwa publicznego, a prywatnie… m$)a ,ywulskiej. Rachwa!owa zosta!a 
aresztowana w%przeddzie" wyjazdu, 30 pa(dziernika 1946%r.

7U]HFLH�ĂOHG]WZR
Trzeci raz w%)yciu przesz!a ci$)kie &ledztwo. Tym razem zn$cali%si$ nad ni' ubecy. 
Mimo to do%ko"ca zachowa!a godn' postaw$. Pod „Postanowieniem o poci'gni$ciu 
do%odpowiedzialno&ci karnej” zamiast podpisu widnieje adnotacja Rachwa!owej: 
„akt oskar)enia niezgodny z%prawd'”.

We wrze&niu 1947%r. zosta!a skazana na%kar$ do)ywotniego pozbawienia wol-
no&ci. Najwy)szy S'd Wojskowy uzna! jednak ten wyrok za zbyt !agodny i%przekaza! 
spraw$ do%ponownego rozpatrzenia. Kolejny raz Rachwa!owa by!a s'dzona 30 grudnia 
1947%r. Tym razem sk!ad s'dz'cy%–%zgodnie z%politycznym oczekiwaniem%–%wyda! 
wyrok &mierci. W jego uzasadnieniu zapisano, )e%„przy wymiarze kary wzi'! S'd 
pod uwag$ jako okoliczno&ci obci')aj'ce: du)' ruchliwo&+ przy zbieraniu informacji 
stanowi'cych tajemnic$ pa"stwow' i%wojskow', d!ugi okres prowadzenia dzia!alno&ci 
przest$pnej [sic!] i%obrucenie [sic!] jej w%proceder, pobieranie za czynno&ci wykony-
wane wynagrodzenia miesi$cznego i%metod$, jak' [oskar)ona] pos!ugiwa!a%si$ przy 
zbieraniu materia!u szpiegowskiego”.

Rachwa!owa sp$dzi!a w%celi &mierci wi$zienia przy ul. Montelupich w%Krakowie 
dwa miesi'ce, po czym dowiedzia!a%si$, )e%decyzj' Boles!awa Bieruta zamieniono jej 
orzeczon' kar$ na%do)ywotnie wi$zienie. Z Krakowa przeniesiono j' najpierw do%Ino-
wroc!awia, a pó(niej do%Fordonu. Wyrok jej nie za!ama!. Nadal robi!a to, co mog!a, by 
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„gra+ postaw'” i%nie dawa+ )adnych &wiadectw 
uleg!o&ci wobec re)imu. W!adze wi$zienne 
pisa!y o niej: „zasadniczo jest ujemnie usto-
sunkowana do%administracji wi$ziennej, jak 
równie) jest wrogo ustosunkowana w%stosunku 
do%Pa"stwa Ludowego i%jej [sic!] rz'du”.

Po wyniszczaj'cych &ledztwach, rujnuj'-
cych zdrowie latach sp$dzonych w%niemiec-
kich obozach i%komunistycznych wi$zieniach 
w%1955%r. zapad!a na%gru(lic$. Chocia) tra*!a 

do%Szpitala Wi$ziennego w%Grudzi'dzu, a komisja lekarska stwierdzi!a, )e%„dalszy po-
byt w%wi$zieniu mo)e spowodowa+ istotne pogorszenie stanu zdrowia”, Wojskowy S'd 
Garnizonowy w%Krakowie nie zgodzi!%si$ na%udzielenie przerwy w%odbywaniu kary.

Wi$zienie opu&ci!a po dziesi$ciu latach, na%fali „odwil)y”, w%pa(dzierniku 
1956%r. Do &mierci w%1984%r. by!a inwigilowana przez komunistyczn' bezpiek$.

Z perspektywy wielu lat mo)na zada+ sobie pytanie, czy nie bardziej dotkli-
wa od orzeczonego wyroku by!a &wiadomo&+, )e%na%wi$zienie zosta!a skazana za 
dzia!alno&+ niepodleg!o&ciow'%–%przez polskich komunistów b$d'cych na%us!ugach 
Moskwy. A mo)e jeszcze dotkliwsze by!o dla Rachwa!owej to, )e%w%murach kra-
kowskiego wi$zienia przy ul. Montelupich, jak sama wspomina!a, spotka!a Mari$ 
Mandl%–%swoj' prze&ladowczyni$ z%Auschwitz. Komuni&ci osadzali w%wi$zieniach 
zarówno niemieckich zbrodniarzy wojennych, jak i%polskich bohaterów walcz'cych 
o niepodleg!o&+ Ojczyzny.

Zach$camy do wys!uchania reporta)u radiowego o Stanis!awie Rachwa!owej: 
Patrycja Gruszy$ska-Ruman, WiNna niewinna.
Reporta) o na wskro& polskiej historii zosta! nagrodzony mi$dzynarodow' Prix Italia (2009)
https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/344778,Studio-Reportazu-i-Dokumentu-
-prezentuje
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Z pejczem, broni' paln', wilczurem przy nodze%–%by!a postrachem wi$(nia-
rek. Stanis!awa Rachwa!owa w%Auschwitz widzia!a j' „u szczytu jej kariery 
[…], &wietn', eleganck', bardzo !adn', prowadz'c' auto lub na%!adnym 

koniu, pani' )ycia i%&mierci tysi$cy zaszczutych häftlingów”1. Po roku 1945 prze&la-
dowczyni i%jej o*ara znów%si$ spotyka!y%–%tym razem w%krakowskim wi$zieniu przy 
ul. Montelupich. Rachwa!owa tra*!a tam za dzia!alno&+ niepodleg!o&ciow', Mandl 
jako zbrodniarka wojenna. Ta druga mia!a teraz „g!ow$ spuszczon' nisko, brwi 
zmarszczone”, a w%jej oczach „by! jaki& ludzki smutek i%zawsze wyraz zdziwienia”.

Gdy 24 listopada 1947%r. Mandl zasiad!a na%!awie oskar)onych w%procesie 
o&wi$cimskim, wci') jednak „stara!a%si$ by+ swobodna, nawet nonszalancka”2. 
Rozprawie przed Najwy)szym Trybuna!em Narodowym przys!uchiwa!a% si$ 
„z wyrazem zaci$to&ci” na%twarzy. Publiczno&+ zgromadzona w%gmachu Muzeum 
Narodowego w%Krakowie nie mog!a%si$ nadziwi+, jak ta „przystojna blondynka 
o regularnym pro*lu” sta!a%si$ masow' morderczyni'.

1 Tu i% dalej: S. Rachwa!owa, Spotkanie z% Mari, Mandel, „Przegl'd Lekarski% –% O&wi$cim” 
1990, nr%1, s.%185–189, tu: s.%188. Nieco inny odpis z%1972%r. w: AIPN Kr, 1/2297.

2 Tu i%dalej: J. Gumkowski, T. Ku!akowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwy!szym Trybu-
na'em Narodowym, wyd. 3, Warszawa 1967, s.%86.
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:LÚFHM�QLĝ�SLHOÚJQLDUND
Maria Mandl3 urodzi!a%si$ 10 stycznia 1912%r. w%Münzkirchen w%Górnej Austrii. 
„Oboje rodzice%–%powie potem o nich%–%nale)eli do%Ko&cio!a katolickiego, byli religijni 
po ch!opsku, chodzili w%niedziel$ do%ko&cio!a”4. Ojciec by! szewcem i%handlarzem 
obuwia, matka wywodzi!a%si$ z%rodziny wiejskich kowali. Syn Mandlów tak)e 
zosta! szewcem, jedna z%córek wysz!a za rolnika, inna za maszynist$ kolejowego. 
Marii, najm!odszej z%czworga rodze"stwa, te) nikt nie wró)y! kariery. Uko"czy-
!a%–%jak sama podawa!a%–%cztery klasy szko!y wydzia!owej i%rok szko!y gospodarczej. 
Przez kilkana&cie miesi$cy pracowa!a w%Szwajcarii jako pomoc domowa i%kucharka.  
Po powrocie do%Austrii pomaga!a rodzicom w%domu, potem s!u)y!a w%Innsbrucku 
jako pokojówka, wreszcie zatrudni!a%si$ w%Münzkirchen na%poczcie. Twierdzi!a 
pó(niej, )e%w%1938%r., po w!'czeniu Austrii do%Rzeszy, zosta!a zwolniona, bo nie 
by!a narodow' socjalistk'. Rzeczywi&cie, dopiero w%czasie wojny Mandl zapisa!a%si$ 
do%hitlerowskiej NSDAP. Jednak ju) wcze&niej pozwolono jej s!u)y+ re)imowi.

Jesieni' 1938% r. obj$!a funkcj$ nadzorczyni w% obozie koncentracyjnym 
na%zamku Lichtenburg. Mia! jej to doradzi+ stryj, który by! nadinspektorem policji 
w%Monachium. „Prac$ t$ wybra!am dlatego, poniewa) s!ysza!am, )e%dozorczynie 
w%obozach koncentracyjnych dobrze zarabiaj' i%spodziewa!am%si$, )e%zarabia+ b$d$ 
wi$cej, ani)eli mog!abym zarobi+ jako piel$gniarka”%–%t!umaczy!a ju) po wojnie. 
Twierdzi!a, )e%obejmuj'c posad$, nie wiedzia!a, „czym s' obozy koncentracyjne”. 
Pó(niej te) nie mia!a wyrzutów sumienia, bo wi$(niarki by!y jakoby „dobrze wy-
)ywione i%mieszka!y wygodnie”, nie by!y te) bite. To oczywi&cie k!amstwo%–%nie-
jedyne w%jej powojennych wyja&nieniach.

5DYHQVEUđFN��SRND]�EUXWDOQRĂFL
Z Lichtenburga Mandl zosta!a wiosn' 1939%r. przeniesiona do%Ravensbrück, 
dok'd po wybuchu wojny Niemcy zes!ali wiele Polek. By!a tu dozorczyni'  
tzw. bunkra, czyli aresztu obozowego, a z%czasem starsz' nadzorczyni'. Wed!ug 

3 Tak%si$ podpisywa!a i%taki zapis nazwiska widnieje na%rodzinnym grobie Mandlów. W lite-
raturze i%(ród!ach archiwalnych mo)na te) jednak spotka+ inn' pisowni$: Mandel.

4 Tu i%dalej: Protokó! przes!uchania Marii Mandl, Kraków, 19 V 1947%r., [w:] P. Setkiewicz, 
Nie poczuwam% si) do% !adnej winy… Zeznania esesmanów z% za'ogi KL Auschwitz w% procesie przed 
Najwy!szym Trybuna'em Narodowym w%Krakowie (24 listopada%–%16 grudnia 1947), O&wi$cim 2016, 
s.%184–191.
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niej, &miertelno&+ w%obozie „by!a ma!a”, a je&li Polki i%Rosjanki traktowano suro-
wiej ni) inne wi$(niarki, „to dlatego, )e%nie przestrzega!y one regulaminu obo-
zowego”. Przes!uchiwana w%1947%r., Mandl przyzna!a jedynie, )e%w%Ravensbrück 
wykonywa!a kar$ ch!osty, a tak)e „czasem” uderzy!a w%twarz wi$(niark$, je&li ta 
„zachowywa!a%si$ bezczelnie”.

Z zezna" i%wspomnie" jej o*ar wy!ania%si$ jednak portret bestialskiej nad-
zorczyni. „By!a to znana sadystka […]%–%ocenia!a Franciszka Myszkowa, osadzona 
w%Ravensbrück w%maju 1940%r.%–%Gdy [Mandl]%si$ zbli)a!a, szeptem ostrzegano, 
)e%[…] idzie, i%wszystko milk!o. Chodzi!a stale z%biczyskiem i%bi!a oraz kopa!a 
wi$(niarki, gdzie popad!o”5. „Pos!ugiwa!a%si$ ona przy tym uderzeniami pod 
brod$, mi$dzy oczy, w%ucho oraz le)'ce na%ziemi o*ary kopa!a w%nerki%–%wylicza!a 
z%kolei Aleksandra Rybska.%–%Do w&ciek!o&ci doprowadza!y j' krzy)yki na%szyjach 
wi$(niarek”6. Ale skatowa+ potra*!a te) pod ka)dym innym pretekstem. „Za co tak 
bi!a, kopa!a, przewraca!a?%–%zanotowa!a Helena Tyrankiewicz.%–%Za kurz na%obu-
wiu, za odwrócenie g!owy, za obcieranie nosa, za wysuni$cie naprzód jednej nogi, 
za krzywe zawi'zanie chustki na%g!owie, za to, )e%chusteczka do%nosa wygl'da!a 
z%kieszeni%–%za to jednym s!owem, )e%tak chcia!a, )e%bicie w%paroksyzmie w&cie-
k!o&ci sprawia!o jej przyjemno&+ i%widocznie by!o dla niej &rodkiem piel$gnowania 
pi$kno&ci, bo po ka)dej takiej egzekucji robi!a%si$ jeszcze pi$kniejsza”7.

Dotkliw' szykan' wobec wi$(niarek by! zakaz noszenia obuwia, wprowa-
dzony przez Mandl w%1942%r. Zo*a Go!$biewska zapami$ta!a, )e%osadzone w%Ra-
vensbrück „podk!ada!y pod stopy kartki papieru, by chroni+%si$ przed zimnem, 
stoj'c niejednokrotnie po kilka godzin na%apelu”. Austriaczka tymczasem „chodzi!a 
z%psem i%gdy zauwa)y!a, )e%która z%wi$(niarek ma pod stopami papier, zarz'dza-
!a dodatkowe ukaranie, na%p[rzyk!ad] odebranie racji )ywno&ciowej, a ponadto 
szczu!a psem”8. „Je)eli Mandl zauwa)y!a, )e%wi$(niarka ma pod sukni' swet[e]r, 

5 AIPN, GK 196/148, Protokó! przes!uchania Franciszki Myszkowej, Rogo(no, 2 X 1947%r., 
k. 208–209 (PDF).

6 AIPN, GK 196/140, Protokó! przes!uchania Aleksandry Rybskiej, Warszawa, 12 IX 1947%r.,  
k. 463–464 (PDF).

7 AIPN, GK 196/140, Pami$tnik Heleny Tyrankiewiczowej, [1946%r.], k. 48–328 (PDF),  
tu: k. 113.

8 Tu i%dalej: AIPN, GK 196/140, Protokó! przes!uchania Zo*i Go!$biewskiej, S$pólno,  
9 VI 1947%r., k. 16–17 (PDF).
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rozbiera!a j' na%mrozie do%naga, bi!a i%swet[e]r zabiera!a%–%zezna!a Irena Piasec-
ka.%–%O*cjalnie wolno by!o swetry posiada+”9. By!e wi$(niarki wspomina!y te) 
polewanie zimn' wod' i%zanurzanie w%wodzie.

Wobec Mandl wysuni$to tak)e znacznie powa)niejsze zarzuty. „Ma ona na%su-
mieniu bardzo wiele wi$(niarek, które za g!upstwa kierowa!a do%kompanii karnej 
lub te) do%bunkra, a tam wi$(niarki te po krótszym lub d!u)szym pobycie ko"czy-
!y%si$”%–%mówi!a Stanis!awa Marchwicka. Wed!ug niej Mandl „osobi&cie wybiera!a po 
kilka kobiet, które nast$pnego dnia wzywane by!y do%szpitala i%tam poddawane zabie-
gom do&wiadczalnym”10. Podobne zeznania z!o)y!y Maria Busiowa i%Zo*a M'czka. 
„W tym czasie, gdy Mandl by!a dozorczyni' bunkra%–%doda!a M'czka%–%stosowano 
jako jeden ze sposobów zabijania ludzi &mier+ g!odow' w%bunkrze”11. W przypadku 
drobniejszych uchybie" osadzone „siedzia!y [w bunkrze] po kilkana&cie dni w%ciem-
no&ci, otrzymuj'c rano skibk$ chleba i%kubek czarnej kawy, a co 4-ty dzie" mniej 
wi$cej pó! litra ja!owej zupy”%–%zapami$ta!a Go!$biewska. Austriaczka jest te) !'czona 
z%egzekucjami, które odbywa!y%si$ za bram' obozu. „Zaznaczam, )e%kilkakrotnie 
wi$(niarki wyprowadzano pod eskort' Mandel”%–%zezna!a Wanda Urba"ska12.

„[B]y! to potwór w%ludzkim ciele%–%podsumowa!a dzia!alno&+ nadzorczyni 
Marchwicka.%–%By!a ona z!ym duchem i%koszmarem obozu w%Ravensbrück”.

$XVFKZLW]��ķ]DELÊ�QDbĂPLHUÊĵ
Jesieni' 1942%r. Mandl tra*!a do%Auschwitz II (Birkenau), gdzie obj$!a funkcj$ 
starszej nadzorczyni, a wkrótce awansowa!a na%kierowniczk$ obozu )e"skiego. 
Twierdzi!a pó(niej, )e%zaj$!a%si$ „uporz'dkowaniem obozu”. Polega!o ono na%wy-
mordowaniu chorych, które nie rokowa!y szybkiego powrotu do%pracy.

Maria ,uma"ska: „[Mandl] razem z% lekarzem obozowym decydowa!a 
o tem, które osoby nale)y wys!a+ do%komór gazowych […] oporne osoby, które nie 

9 AIPN, GK 164/5729, t. 1, Protokó! przes!uchania Ireny Piaseckiej, Pozna", 30 VI 1947%r., 
k. 9–11.

10 Tu i%dalej: AIPN, GK 196/140, Protokó! przes!uchania Stanis!awy Marchwickiej, Kraków, 
5 VIII 1947%r., k. 431–433 (PDF).

11 AIPN, GK 196/140, Protokó! przes!uchania Zo*i M'czki, Kraków, 5 VIII 1947% r.,  
k. 428–430 (PDF).

12 AIPN, GK 196/140, Protokó! przes!uchania Wandy Urba"skiej, Leszno, 13 IX 1947% r.,  
k. 471–473 (PDF), tu: k. 473.
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chcia!y dobrowolnie 
wej&+ do%auta, które 
odwozi!o te osoby 
do%krematorium, bi!a 
i%kopa!a”13. Nie zli-
towa!a%si$ nawet nad 
ci$)arn' wi$(niark'. 
„Kobieta ta%–%zezna-
!a Luba Reiss%–%wy-
ja&ni!a, )e%jest w%dzie-

wi'tym miesi'cu ci')y, )e%po kilku dniach po porodzie b$dzie zdrowa i%b$dzie 
mog!a dalej pracowa+, b!aga!a o darowanie jej )ycia, a wówczas Mandl kopn$!a 
ow' wi$(niark$ w%brzuch i%wyrzuci!a do%grupy przeznaczonej na%zagazowanie”14.  
[P]osy!a!a do%gazu, je&li kto& mia! obtart' pi$t$ albo odmarzni$ty palec. Nic 
nie pomaga!y pro&by wi$(niarek, które ca!owa!y jej buty”%–%potwierdza!a Anna 
Szyller15.

Selekcje do%gazu odbywa!y%si$ nie tylko w%szpitalu obozowym, lecz tak)e 
na%rampie kolejowej w%Birkenau, gdzie roz!adowywano nowe transporty o*ar. 
Tam równie) widywano Mandl. „Pami$tam te)%–%wspomina!a Rachwa!owa%–%)e 
w%tej kobiecie istnia!y ludzkie uczucia. Raz, gdy by!a na%sortirungu [selekcji] 
na%rampie przy transporcie ,ydów w$gierskich, ulitowa!a%si$ na[d] kilkunastoletni' 
dziewczynk', która nagle zacz$!a przed ni' ta"czy+ boso, w&ród pakunków, ludzi, 
chaosu i%krzyku roz!'czanych wi$(niów, jaki& pi$kny, fantazyjny taniec i%na koniec 
pochyli!a%si$ do%nóg oberki [starszej nadzorczyni] z%niemym b!aganiem o wspólne 
wej&cie z%matk' do%obozu. Jeden gest Mandel uratowa! im )ycie i%wesz!y szcz$-
&liwie, bo razem. Nawet o nich potem pami$ta!a i%obie z%córk' by!y sztubowymi 
na%Krätzenbloku [bloku chorych na%&wierzb]”.

13 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Marii ,uma"skiej, Kraków, 19 II 1947% r.,  
k. 70–71 (PDF).

14 Tu i%dalej: Protokó! przes!uchania Luby Reiss, Kraków, 4 VIII 1947%r., [w:] Zapisy terroru,  
t. 6: Auschwitz-Birkenau. Los kobiet i%dzieci, s.%246–248.

15 Tu i%dalej: AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Anny Szyller, Kraków, 11 III 1947%r.,  
k. 88–89 (PDF).

W obozowym bloku dzieci'cym(–(wed#ug 
Stanis#awy Rachwa#owej(–(Mandl rozdawa#a 

paczki po zmar#ych: »Widzia#am j" […] ze szcz'&liwie 
u&miechni'tymi, ma#ymi dzie%mi na(kolanach, pi'kn" 
w(swej rado&ci, bo dzieci bieg#y do(niej ufne i(wyci"ga#y 
r"czki po dary, w&ród radosnej wrzawy. […] [N]a drugi 
dzie$ uczestniczy#a w(selekcjach na(rampie, gdzie 
równie! by#y dzieci, które jednak prosto sz#y 
na(&mier%, a ona patrzy#a na(to spokojnie […]”.
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W bloku dzieci$cym%–%wed!ug Rachwa!owej%–%Austriaczka rozdawa!a paczki 
po zmar!ych: „Widzia!am j' kilkakrotnie w%takiej sytuacji, ze szcz$&liwie u&miech-
ni$tymi, ma!ymi dzie+mi na%kolanach, pi$kn' w%swej rado&ci, bo dzieci bieg!y 
do%niej ufne i%wyci'ga!y r'czki po dary, w&ród radosnej wrzawy. I to te) by!a 
Mandel, cho+ na%drugi dzie" uczestniczy!a w%selekcjach na%rampie, gdzie równie) 
by!y dzieci, które jednak prosto sz!y na%&mier+, a ona patrzy!a na%to spokojnie […]”.

Nawet je&li Mandl zdarza!y%si$ ludzkie odruchy, na%co dzie" nadal by!a%–%tak 
jak wcze&niej w%Ravensbrück%–%„uosobieniem z!a i%okrucie"stwa”16. „[B]i!a swe 
o*ary do%&mierci%–%zezna!a Anna Szyller.%–%Kopa!a i%bi!a tak d!ugo, a) o*ara 
przesta!a%si$ rusza+. […] »Zabi+ na%&mier+« by!o to jej ulubione s!owo, które cz$sto 
powtarza!a i%realizowa!a”. „[N]ajpierw bi!a po twarzy, a nast$pnie, gdy wi$(niar-
ka%–%ju) zazwyczaj po pierwszym ciosie%–%upad!a na%ziemi$, Maria Mandl kopa!a 
swoj' o*ar$, a) do%utraty przytomno&ci. Po tym za& kierowa!a dan' osob$ do%kom-
panii karnej lub do%bunkra albo te) wymierza!a inn' dotkliw' kar$, najcz$&ciej 
ch!ost$”%–%dopowiedzia!a Maria G'tkiewicz17.

„[Mandl] Uchodzi!a za »straszn' piekielnic$«%–%zezna!a Aglajda Brudkow-
ska.%–%[…] Wyznacza!a jako kar$ po ca!odziennej ci$)kiej pracy dodatkowe apele 
wieczorne, w%pozycji kl$cz'cej z%r$koma podniesionymi w%gór$. Apele takie trwa!y 
po 2–3 godziny. B[ardzo] cz$sto kobiety mdla!y, a nawet umiera!y na%takich ape-
lach”18. „Widzia!em nieraz kobiety-wi$(niarki kl$cz'ce go!ymi kolanami na%)wi-
rze, z%wyci'gni$tymi r$kami, obci')onymi ceg!ami lub kamieniami%–%dodawa! 
Zygmunt Janiak.%–%By!a to kara stosowana przez Mandl. […] By! to typ sadystki, 
której zn$canie%si$ nad wi$(niami sprawia!o widoczn' przyjemno&+”19.

Je&li kobiety osadzone w%Auschwitz zdrobniale nazywa!y Austriaczk$ Man-
delk' lub Ma"ci' Migda! (od niem. Mandel%–%Migda!), to jedynie próbuj'c oswoi+ 
potworny strach. „Samo ukazanie%si$ jej )ó!tego auta wywo!ywa!o paniczny l$k 

16 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Elzy Berkowicz, Katowice, 31 VII 1947% r.,  
k. 194–196 (PDF), tu: k. 194.

17 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Marii G'tkiewicz, Kraków, 5 VIII 1947% r.,  
k. 204–206 (PDF), tu: k. 205.

18 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Aglajdy Brudkowskiej, Lublin, 15 I 1947%r.,  
k. 31–36 (PDF).

19 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Zygmunta Janiaka, Kraków, 28 VIII 1947%r., 
k. 223–225 (PDF), tu: k. 224.
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w&ród wi$(niarek”%–%za&wiadczy!a Janina Unkiewicz20. Podobnie zapami$ta!a 
Austriaczk$ Luba Reiss: „By!a ona postrachem, i%to nie tylko wi$(niarek, ale [i] 
dla podleg!ych jej kole)anek z%SS, a nawet dla SS-mannów. Trz$s!a ona ca!ym 
obozem i%faktycznie nim rz'dzi!a”. Wed!ug Julii Wrotniak, „Mandelka by!a tak 
wrogo do%wi$(niarek nastawiona, )e%prze&ladowa!a swoje pomocnice%–%Niemki, 
które !agodniej odnosi!y%si$ do%wi$(niarek”21.

U prze!o)onych z%SS bezwzgl$dna postawa budzi!a uznanie. Latem 1944%r. 
Mandl otrzyma!a Krzy) Zas!ugi Wojennej II klasy. Jesieni' tego samego roku 
zosta!a przeniesiona do%Mühldorf%–%podobozu KL Dachau. Po kl$sce Rzeszy 
próbowa!a%si$ ukrywa+. W sierpniu 1945%r. zosta!a jednak aresztowana przez 
Amerykanów. Rok pó(niej wydano j' Polsce.

:LÚěQLDUND�0DQGO
Nim dotar!a do%granicy w%Cieszynie, w%czasie przejazdu przez Czechos!owacj$ 
zosta!a potraktowana tak, jak wcze&niej sama traktowa!a wi$(niarki. Wed!ug jej 

20 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Janiny Unkiewicz, Lublin, 25 I 1947% r.,  
k. 48–53 (PDF), tu: k. 49.

21 AIPN, GK 196/139, Protokó! przes!uchania Julii Wrotniak, Lublin, 22 I 1947% r.,  
k. 37–47 (PDF), tu: k. 46.

=GMÚFLD�V\JQDOLW\F]QH�
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pó(niejszej relacji, w%trakcie postoju poci'gu do%wagonu wszed! ameryka"ski o*cer 
w%towarzystwie m$)czyzny i%kobiety ubranych po cywilnemu: „Zapyta!, kto z%nas 
by! w%Auschwitz. Zg!osi!am%si$ […]. Pobili wi$c mnie, szczególnie w%g!ow$, rwali 
za w!osy, a) z%nosa i%ust pop!yn$!a krew”22. „Si"ce na%nosie, ko!o ucha prawego, 
ko!o oka lew[ego], na%brodzie i%szyi. […] Widzi gorzej na%pr[awe] oko”%–%czytamy 
w%jej teczce wi$(nia23.

Przes!uchiwana wiosn' 1947%r., próbowa!a odsuwa+ od siebie odpowiedzial-
no&+ za zbrodnie w%obozach koncentracyjnych. Zarzeka!a%si$, )e%stara!a%si$ „zrobi+ 
wszystko, aby doli wi$(niów ul)y+”24. Zeznania Rachwa!owej, )e%Mandl przy-

22 AIPN, GK 196/139, Pismo Marii Mandl do% prokuratora, Kraków, 13 VI 1947% r.,  
k. 135 (PDF).

23 AIPN, Kr 425/351, Karta ambulatoryjna Marii Mandl, k. 47 (PDF).
24 Tu i%dalej: Protokó! przes!uchania Marii Mandl, Kraków, 20 V 1947%r., [w:] P. Setkiewicz, 

Nie poczuwam%si)…, s.%191–198.

3URFHV�RĂZLÚFLPVNL�SU]HG�1DMZ\ĝV]\P�7U\EXQDïHP�1DURGRZ\P�Z�.UDNRZLH��OLVWRSDG�ļ�JUXG]LHñ������U���
2G�OHZHM��$UWKXU�/LHEHKHQVFKHO�L�0DULD�0DQGO� 
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w!aszczy!a sobie cz$&+ kosztowno&ci po zamordowanej ,ydówce, podejrzana okre-
&li!a jako „nies!ychane oskar)enie” i%wybuch!a p!aczem. Przeczy!a, jakoby mia!a 
zaproponowa+ „zlikwidowanie [epidemii] tyfusu w%zimie 1943/1944 roku przez 
zagazowanie wszystkich wi$(niarek”. „W okresie gdy krematoria by!y w%ruchu, 
na%terenie )adnego krematorium nie by!am”%–%o&wiadczy!a.

Przes!uchuj'cy j' s$dzia &ledczy Jan Sehn mia! jednak w%r$kach mocne dowody. 
Nie tylko liczne zeznania by!ych wi$(niarek, lecz tak)e podpisan' przez Mandl 
imienn' list$ prawie pi$ciuset kobiet przeznaczonych na%&mier+. Austriaczka przy-
zna!a, )e%podpisywa!a takie listy, i%ogólnikowo wyrazi!a skruch$: „czuj$%si$ winna 
tego, i) bra!am udzia! w%tym wszystkim, co […] w%koncentracyjnym obozie dla kobiet 
w%O&wi$cimiu%si$ dzia!o”. Nadal jednak od)egnywa!a%si$ od%udzia!u w%selekcjach.

Pó(niej jeszcze bardziej relatywizowa!a sw' win$. „Nikogo nie zabi!am, 
zawsze stara!am%si$ ul)y+ losowi wi$(niów”%–%utrzymywa!a w% li&cie „Do Pana 
Prokuratora”, spisanym w%wi$ziennej celi 13 czerwca 1947%r. W dokumencie tym 
przedstawia!a%si$ jako o*ara losu, od lat prze&ladowana przez nieszcz$&cia%–%od 
d!ugotrwa!ej choroby matki a) po swój dwuletni pobyt w%wi$zieniach. W!asne 
prze)ycia zrównywa!a wr$cz z%tym, czego do&wiadczyli wi$(niowie niemieckich 
obozów. W podobnym tonie by!y utrzymane dwa kolejne listy „Do Pana Proku-
ratora” i%wyja&nienia z!o)one przez Mandl podczas procesu.

Przed Najwy)szym Trybuna!em Narodowym d!ugo nie traci!a rezonu. Wyrok 
z%22 grudnia 1947%r. by! dla niej bolesnym ciosem. „Z ca!ej mocy%–%napisze dwa dni 
pó(niej »Echo Krakowa«%–%stara%si$ zapanowa+ nad sob', ale wysi!ki jej okazuj'%si$ 
daremne. Kobieta, która jednym skinieniem r$ki skazywa!a wi$(niarki na%&mier+, 
teraz nie potra* u&mierzy+ gwa!townie przyspieszonego oddechu, nienaturalnych 
wypieków i%nerwowego drgania ca!ej twarzy”25.

Nied!ugo pó(niej Rachwa!owa spotka!a Mandl w%wi$ziennej !a(ni. Dawna 
prze&ladowczyni stan$!a przed Polk' „w odleg!o&ci dwóch kroków […], mokra, 
pokorna i%z oczu jej p!yn$!y strumienie !ez. Powiedzia!a wolno, z%wielkim tru-
dem !api'c oddech, ale wyra(nie: Ich bitte um Verzeihung” (prosz$ o wybaczenie). 
Rachwa!owa przebaczy!a, wtedy Austriaczka rzuci!a%si$ na%kolana i%ca!owa!a jej 
r$ce. Pó(niej powiedzia!a po polsku: „Dzi$kuj$”.

25 „Echo Krakowa”, 24 XII 1947%r.
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Rankiem 24 stycznia 1948%r. na%podwórzu wi$ziennym stracono Mandl 
i%dwadzie&cia innych osób z%za!ogi Auschwitz. Pono+ Austriaczka i%by!y komen-
dant obozu Arthur Liebehenschel tu) przed &mierci' zawo!ali jednocze&nie po 
niemiecku: Es lebe Polen! (Niech )yje Polska!)26.

Zdj$cia pochodz' z Archiwum Pa"stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w O&wi$-
cimiu.

26 S. Kobiela, Proces za'ogi KL Auschwitz-Birkenau w%Krakowie w%1947%r., cz. 4, „Wiadomo&ci 
Boche"skie” 2009, nr%1 (80), s.%15–21, tu: s.%20. Informacja o tym mia!a kr')y+ w&ród polskich 
prokuratorów. W protoko!ach wykonania wyroków nie odnotowano zachowania skaza"ców.

)LOLS�*DñF]DN��XU�������bļbG]LHQQLNDU]��GU�QDXN�SROLW\F]Q\FK��UHGDNWRU�ķ%LXOHW\QX�,31ĵ��$XWRU�NVLÈĝHN�(ULND�
6WHLQEDFK��3LÚNQD�F]\�EHVWLD"���������)LOPRZF\�ZbPDWQL�EH]SLHNL��������Lb3ROVNL�QLH�RGGDP\��:ïDG]H�15'�
ZREHF�Z\GDU]Hñ�Zb35/�����ļ������������

0DULD�0DQGO�QD�ïDZLH�RVNDUĝRQ\FK� 
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ju!"si# znajdowa$ w"r#kach drugiego obiegu. Preferowa$ jednak upowszechnia-
nie tych technik druku, które umo!liwia$y samodzielne stworzenie warsztatu 
drukarskiego przez ka!dego konspiratora. Taki model dawa$ szans# szybkiej 
odbudowy niezale!nego drukarstwa nawet po najbardziej masowych represjach 
i"kon%skatach. Dzi#ki temu stale powi#ksza$a"si# liczba o&rodków wolnego s$owa, 
a s$u!by totalitarnego pa'stwa nie by$y w stanie tego opanowa(.

Innym wa!nym fundamentem niezale!nego ruchu wydawniczego by$o 
zdaniem Morawieckiego stosowanie zasad codziennej konspiracji. Znaczna 
cz#&( sukcesu polega$a po prostu na"niewzbudzaniu podejrze' ze strony s)sia-
dów, przechodniów czy kolegów z"pracy, na"ograniczaniu kr#gu osób znaj)cych 
adres drukarni czy magazynów do"niezb#dnego minimum czy zwyk$ej „zasady 

Fot. AIPN

Kornel Morawiecki 
�XU�������U��Zb:DUV]DZLH���
GRNWRU�ğ]\NL��G]LDïDF]�RSR-
]\FML� QLHSRGOHJïRĂFLRZHM��
:�VLHUSQLX������U��RUJDQL-
]RZDï�VWUDMNL�ZH�:URFïDZLX��
D� RG�ZU]HĂQLD� ĳ��� ]DNïD-
GDï� VWUXNWXU\� UHJLRQDOQH�
ķ6ROLGDUQRĂFLĵ��=�]HVSRïHP�
ķ%LXOHW\QX�'ROQRĂOÈVNLHJRĵ�
GUXNRZDï�SR� URV\MVNX�RGH-
]Z\�GRbĝRïQLHU]\�VRZLHFNLFK�
VWDFMRQXMÈF\FK� Zb 3ROVFH��
8F]HVWQLN�QDb ,�.UDMRZHJR�
=MD]GX�'HOHJDWöZ�16==�ķ6R-
OLGDUQRĂÊĵ�Zb*GDñVNX��MHGHQ�
]bLQLFMDWRUöZ�SU]\MÚFLD�SU]H]�
]MD]G�3RVïDQLD�GRbOXG]L�SUDF\�(XURS\�:VFKRGQLHM��=DïRĝ\FLHO�LbSU]HZRGQLF]È-
F\�6ROLGDUQRĂFL�:DOF]ÈFHM��0DUV]DïHN�6HQLRU�6HMPX�53�Z�ODWDFK�����ļ������
.DZDOHU�2UGHUX�2UïD�%LDïHJR��=PDUï�Z�:DUV]DZLH����ZU]HĂQLD������U��

1,(&+�3$1�2%'$5=<�*2�6:<0�32.2-(0

!.   P.
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2ZRFH�ZF]HVQ\FK�OHNFML�]DVDG�NRQVSLUDFML
Kornel Morawiecki wychowa!"si# w"rodzinie $o!nierzy Armii Krajowej. Weteranami 
AK byli nie tylko jego ojciec, ale te$ liczni wujkowie, kuzyni i"przyjaciele rodziców, 
cz#sto odwiedzaj%cy mieszkanie Jadwigi i"Micha!a Morawieckich w"Warszawie. 
M!ody Kornel od najmodszych lat wys!uchiwa! wspomnie& cz#sto ponad dwu-
dziestu ludzi, spotykaj%cych"si# i"nocuj%cych w"jednopokojowym locum kamienicy 
na"praskim Kamionku. Poznawa! zasady konspiracji i"tragiczne skutki ich !amania, 
a tak$e metody dzia!ania gestapo i"komunistycznych s!u$b. Nie inaczej by!o w"czasie 
wakacji, które sp#dza! na"Ziemi 'wi#tokrzyskiej, gdzie u krewnych s!ucha! opo-
wie(ci uczestników walki podziemnej. Gdy w"wieku siedemnastu lat zacz%! studia 
na"Uniwersytecie Wroc!awskim cz#(ci% jego (rodowiska sta!a"si# rodzina Winciorków 
i"wuj Roland, który w"czasie okupacji zajmowa!"si# m.in. przerzutem broni na"teren 
getta warszawskiego, a po wojnie dzia!a! w"organizacji Wolno() i"Niezawis!o()1.

Kiedy w"1968"r. Morawiecki rozpocz%! rzeczywist%2 dzia!alno() opozy-
cyjn%, nie zna! jeszcze tajników druku. Metody poligra*czne zacz%! stosowa) 
w"styczniu 1969"r., drukuj%c klepsydry po(wi#cone Janowi Palachowi, który 
dokona! samospalenia w prote(cie przeciwko inwazji wojsk Uk!adu Warszaw-
skiego na Czechosowacj#, a potem (w"grudniu 1970"r.) ulotki, w których wyra$a! 
swój"sprzeciw wobec strzelania do"robotników Wybrze$a3. Uwa$a! jednak, 
$e"posiadanie maszyn drukarskich nie jest najwa$niejsze. Poza jedn%, wpraw-
dzie istotn% zalet%, polegaj%c% na"mo$liwo(ci szybkiego uzyskiwania du$ych 
nak!adów, Morawiecki widzia! szereg minusów powielaczy i o+setów: by!y 
kosztowne, k!opotliwe w"transporcie, ich praca wi%za!a"si# z"charakterystycz-
nym, zdradliwym ha!asem4. Morawiecki nie zaleca! rezygnacji ze sprz#tu, który 

1 A. Adamski, Kornel Morawiecki. Autobiogra!a, Warszawa 2017, s."25–54.
2 Zgodnie z"de*nicj%, zaproponowan% przez prof. Janusza Kurtyk# rzeczywista dzia!alno() 

opozycyjna to aktywno() polegaj%ca na"prowadzeniu wymiernych dzia!a&, maj%cych na"celu do-
prowadzenie do"przemian demokratycznych i"niepodleg!o(ci Polski, w"warunkach nara$aj%cych 
na"powa$ne represje przez okres nie krótszy ni$ jeden rok.

3 A. Adamski, Kornel…, s."79–84.
4 Jak"si# okaza!o rezygnacja z"kosztownych urz%dze& mia!a jeszcze jeden zbawienny walor. Powie-

lacze i"o+sety, tra*aj%ce do"Polski za po(rednictwem brukselskiego biura Solidarno(ci, by!y przez dzia!a-
j%cego w"nim agenta SB zaopatrywane w"mikronadajnik radiowy. Do Solidarno(ci Walcz%cej nie tra*a!y 
urz%dzenia wysy!ane przez biuro brukselskie, dzi#ki czemu SB by!o pozbawione mo$liwo(ci dekonspiro-
wania t% metod% poligra*i organizacji Morawieckiego.
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2ZRFH�ZF]HVQ\FK�OHNFML�]DVDG�NRQVSLUDFML
Kornel Morawiecki wychowa!"si# w"rodzinie $o!nierzy Armii Krajowej. Weteranami 
AK byli nie tylko jego ojciec, ale te$ liczni wujkowie, kuzyni i"przyjaciele rodziców, 
cz#sto odwiedzaj%cy mieszkanie Jadwigi i"Micha!a Morawieckich w"Warszawie. 
M!ody Kornel od najmodszych lat wys!uchiwa! wspomnie& cz#sto ponad dwu-
dziestu ludzi, spotykaj%cych"si# i"nocuj%cych w"jednopokojowym locum kamienicy 
na"praskim Kamionku. Poznawa! zasady konspiracji i"tragiczne skutki ich !amania, 
a tak$e metody dzia!ania gestapo i"komunistycznych s!u$b. Nie inaczej by!o w"czasie 
wakacji, które sp#dza! na"Ziemi 'wi#tokrzyskiej, gdzie u krewnych s!ucha! opo-
wie(ci uczestników walki podziemnej. Gdy w"wieku siedemnastu lat zacz%! studia 
na"Uniwersytecie Wroc!awskim cz#(ci% jego (rodowiska sta!a"si# rodzina Winciorków 
i"wuj Roland, który w"czasie okupacji zajmowa!"si# m.in. przerzutem broni na"teren 
getta warszawskiego, a po wojnie dzia!a! w"organizacji Wolno() i"Niezawis!o()1.

Kiedy w"1968"r. Morawiecki rozpocz%! rzeczywist%2 dzia!alno() opozy-
cyjn%, nie zna! jeszcze tajników druku. Metody poligra*czne zacz%! stosowa) 
w"styczniu 1969"r., drukuj%c klepsydry po(wi#cone Janowi Palachowi, który 
dokona! samospalenia w prote(cie przeciwko inwazji wojsk Uk!adu Warszaw-
skiego na Czechosowacj#, a potem (w"grudniu 1970"r.) ulotki, w których wyra$a! 
swój"sprzeciw wobec strzelania do"robotników Wybrze$a3. Uwa$a! jednak, 
$e"posiadanie maszyn drukarskich nie jest najwa$niejsze. Poza jedn%, wpraw-
dzie istotn% zalet%, polegaj%c% na"mo$liwo(ci szybkiego uzyskiwania du$ych 
nak!adów, Morawiecki widzia! szereg minusów powielaczy i o+setów: by!y 
kosztowne, k!opotliwe w"transporcie, ich praca wi%za!a"si# z"charakterystycz-
nym, zdradliwym ha!asem4. Morawiecki nie zaleca! rezygnacji ze sprz#tu, który 

1 A. Adamski, Kornel Morawiecki. Autobiogra!a, Warszawa 2017, s."25–54.
2 Zgodnie z"de*nicj%, zaproponowan% przez prof. Janusza Kurtyk# rzeczywista dzia!alno() 

opozycyjna to aktywno() polegaj%ca na"prowadzeniu wymiernych dzia!a&, maj%cych na"celu do-
prowadzenie do"przemian demokratycznych i"niepodleg!o(ci Polski, w"warunkach nara$aj%cych 
na"powa$ne represje przez okres nie krótszy ni$ jeden rok.

3 A. Adamski, Kornel…, s."79–84.
4 Jak"si# okaza!o rezygnacja z"kosztownych urz%dze& mia!a jeszcze jeden zbawienny walor. Powie-

lacze i"o+sety, tra*aj%ce do"Polski za po(rednictwem brukselskiego biura Solidarno(ci, by!y przez dzia!a-
j%cego w"nim agenta SB zaopatrywane w"mikronadajnik radiowy. Do Solidarno(ci Walcz%cej nie tra*a!y 
urz%dzenia wysy!ane przez biuro brukselskie, dzi#ki czemu SB by!o pozbawione mo$liwo(ci dekonspiro-
wania t% metod% poligra*i organizacji Morawieckiego.
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kiem. Waszkiewicz i! jego 
najbli"si wspó#pracownicy 
byli pod sta#$ obserwacj$ 
SB. Ryzyko konfiskaty 
sprz%tu, kolejnych nak#a-
dów i!dekonspiracji druka-
rzy by#o ju" w!tym okresie 
krytyczne. Morawiecki 
szybko zapozna#!si% z!sy-
tuacj$ i!doszed# do!wnio-
sku, "e!potrzebne s$ nowe, 
bezpieczne miejsca druku 
oraz wprowadzenie "ela-
znych zasad konspiracji, 
i! "e niezb%dni s$ nowi 
ludzie. Nie zamierza# re-
zygnowa& z! nikogo, ju" 
do'wiadczonego w!tajnym 
drukarstwie, wiedzia# jed-
nak, "e!wi%kszo'& druka-
rzy by#a znana SB. Przyj$#, 
"e powinno  funkcjonowa& 
kilka niezale"nych zespo-
#ów, najlepiej wywodz$-
cych!si% z!ró"nych 'rodo-
wisk. Utrudnia#oby to dzia#ania operacyjne SB, która funkcjonowa#a zazwyczaj 
„segmentowo”, rozpracowuj$c odr%bnie kr%gi naukowców, sportowców czy ta-
terników. Zgodnie z!za#o"eniem Morawieckiego w!przypadku uwi%zienia czy 
rozpracowania jednego zespo#u drukarskiego praca by#aby kontynuowana przez 
kolejny. 

Pierwszymi „zwerbowanymi” przez Kornela byli pracownicy naukowi Poli-
techniki Wroc#awskiej. W przysz#o'ci to oni stali!si% (larem Solidarno'ci Walcz$cej. 
Kolejnymi!– studenci, których dobrze zna# jako ich wyk#adowca i!których zaprasza#  

AIPN
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trzymania j!zyka za z!bami”5. Tymczasem te, zdawa"oby#si! oczywiste regu"y, 
w#rodz$cym#si! drugim obiegu wydawniczym wcale nie by"y norm$.

 „Biuletyn Dolno%l$ski” powsta" 3 maja 1979#r., jednocze%nie z#utwo-
rzeniem we Wroc"awiu (w mieszkaniu prof. Miros"awy Chamcówny) Klubu 
Samoobrony Spo"ecznej Ziemi Dolno%l$skiej. Redaktorem naczelnym zosta" 
Jan Waszkiewicz, za najbli&szych wspó"pracowników maj$cy przede wszystkim 
Piotra Starzy'skiego, Janusza (ojka i#Henryka Lisa. Pierwszy numer uka-
za"#si! 2 czerwca 1979, w#dniu rozpocz!cia pierwszej pielgrzymki Jana Paw"a 
II do#Ojczyzny6. Wydrukowany z#matryc bia"kowych w#nak"adzie pi!ciustet 
egzemplarzy, sk"ada"#si! z#dziesi!ciu stron formatu A4 i#zawiera" deklaracj! 
programow$ KSS i#kilka artyku"ów publicystycznych. Drugi numer, wydany 
na#pocz$tku lipca, mia" dziewi!tna%cie stron, a jego g"ównym tematem by"a 
niedawno zako'czona wizyta papie&a. S"u&ba Bezpiecze'stwa przechwyci"a 
pewn$ cz!%) nak"adu. Podwójny nr#3–4, z#dat$ 1 sierpnia 1979#r., zosta" przez 
SB skon*skowany niemal w#ca"o%ci. Pod koniec miesi$ca wydawcy „Biule-
tynu” zdo"ali jednak powtórnie wydrukowa) numer o tej samej zawarto%ci, 
z#informacj$: „Wydanie drugie”. Pierwszy ze specjalnych numerów „Biuletynu 
Dolno%l$skiego”#–#czterostronicowy, po%wi!cony g"ównie wroc"awskiemu Ty-
godniowi Kultury Chrze%cija'skiej, ukaza"#si! 12 pa+dziernika 1979#r. Takie 
numery specjalne, o mniejszej obj!to%ci, ale w wielokrotnie wi!kszym nak"adzie, 
by"y wydawane w#zwi$zku z#wydarzeniami, na#które redakcja chcia"a zwróci) 
szczególn$ uwag!. Niezale&nie od nich w comiesi!cznym rytmie ukazywa"y#si! 
„zasadnicze” numery pisma7.

6WDQGDUG\�3ROVNLHJR�3DñVWZD�3RG]LHPQHJR��
ZbĂURGRZLVNX�DUW\VWöZ�LbKLSLVöZ

W listopadzie 1979#r., po %mierci Janusza (ojka, Jan Waszkiewicz zwróci"#si! 
do#Morawieckiego o pomoc w#redagowaniu i#wydawaniu „Biuletynu”. W prak-
tyce okaza"o#si!, &e# ta pomoc b!dzie oznacza"a kierowanie redakcj$ i#dru-

5 A. Adamski, Kornel…, s.#224–234.
6 G. Waligóra, Opozycja polityczna na!Dolnym "l#sku 1975–80, Wroc"aw 2016, s.#37.
7 S. Rudka, Poza cenzur#. Wroc$awska prasa bezdebitowa 1973–1990, Wroc"aw 1992, s.#40.
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W listopadzie 1979#r., po %mierci Janusza (ojka, Jan Waszkiewicz zwróci"#si! 
do#Morawieckiego o pomoc w#redagowaniu i#wydawaniu „Biuletynu”. W prak-
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5 A. Adamski, Kornel…, s.#224–234.
6 G. Waligóra, Opozycja polityczna na!Dolnym "l#sku 1975–80, Wroc"aw 2016, s.#37.
7 S. Rudka, Poza cenzur#. Wroc$awska prasa bezdebitowa 1973–1990, Wroc"aw 1992, s.#40.
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PRL ca!kowicie zamilczanym. Narkotykowe sk!onno"ci niektórych cz!onków tego 
"rodowiska uzna! za czynnik ryzyka, ale generalnie pozytywnie oceni! przydatno"# 
ludzi z tego kr$gu.

Zorientowa!%si$, &e%wi$kszo"# z%nich wielokrotnie zazna!a represji ze strony 
milicji%–%zatrzymywani byli np. za nielegalne biwakowanie, ko'cz(ce%si$ czasem 
przes!uchaniami w%komisariatach i%nocami sp$dzanymi w%aresztach. Niejedno-
krotnie sam ich wygl(d by! dla funkcjonariuszy pretekstem do% legitymowania, 
szarpania za w!osy i%bicia. Byli przeciwnikami panuj(cego ustroju, ale nie byli 
przez bezpiek$ identy)kowani z%dzia!alno"ci( opozycyjn(. 

Do "rodowiska tego nale&a! Krzysztof Gulbinowicz, który kilka lat wcze"niej 
uko'czy! Zasadnicz( Szko!$ Zawodow( Przemys!u Poligra)cznego. Morawiecki 
odwiedzi! go w%hotelu robotniczego przy ul. Mieleckiej, w%pokoju który dzieli! 
z%bratem. Wspomina! to spotkanie jako wydarzenie zdumiewaj(ce. Spodziewa!%si$ 
zasta# tam osoby charakterystyczne dla klasy robotniczej. Tymczasem w%pokoiku 
wype!nionym ksi(&kami i%p!ótnami niez!ej klasy awangardowego malarstwa 
zobaczy! dwóch zaro"ni$tych dwudziestokilkulatków, oddanych niebanalnej lek-
turze przy d*wi$kach p!yn(cej z%magnetofonu psychodelicznej muzyki. Jak%si$ 
wkrótce okaza!o%–% jeden z%nich pisywa! oszcz$dne w%s!owa, behawiorystyczne 
opowiadania, a drugi rze*bi! w%w$glu. I to na%tyle sprawnie, &e%w%1983%r., jedno 
z%jego dzie! zosta!o o)arowane papie&owi jako dar od dolno"l(skiej Solidarno"ci9. 
W styczniu 1980%r. Krzysztof Gulbinowicz zaj(!%si$ drukiem kolejnego numeru 
„Biuletynu Dolno"l(skiego”. Robi! to w%mieszkaniu Lazarowiczów, jednocze"nie 
ucz(c techniki druku kilku adeptów konspiracyjnej poligra)i. Odt(d nie tylko 
powiela! i%kszta!ci! nowych drukarzy, ale te& pisa! dla „Biuletynu Dolno"l(skiego”, 
do%którego wnosi! bardzo warto"ciowy wk!ad. Znacz(cy by! te& udzia! rodzi-
ny Lazarowiczów, w%szczególno"ci Romualda, który od grudnia 1979%r., razem 
z%Micha!em Wodzi'skim, redagowa! satyryczn( cz$"# miesi$cznika, a w%stanie 
wojennym przej(! nadzór nad ca!o"ci( „Biuletynu”.

9 Dar od ukrywaj(cego%si$ wówczas Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidar-
no"#” Dolny +l(sk musia! by# najpierw skonsultowany i%niejako „zatwierdzony” w%kurii arcybi-
skupiej. Przy tej okazji okaza!o%si$, &e%bracia Gulbinowicze s( dalekimi krewnymi abp. Henryka 
Gulbinowicza (od 1985 r.%–%kardyna!a).
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na!spotkaniach przy ognisku, organizowane w!podwroc"awskim P#gowie8. Ale 
w"a$ciwych ludzi szuka" Morawiecki tak%e w!innych $rodowiskach. Z rozmów 
z!Antonim Roszakiem, niegdysiejszym „hipisem bieszczadzkim” i!jednym z!pierw-
szych drukarzy Niezale%nej O&cyny Wydawniczej Morawiecki dowiedzia"!si#, 
%e!wroc"awskie $rodowisko „dzieci–kwiatów” ju% w!1973!r. wydawa"o w"asne, 
oczywi$cie niecenzurowane, pismo. W du%ej mierze ci sami ludzie od 1977!r. 
uczestniczyli w!wydawaniu gazetek wroc"awskiego Studenckiego Komitetu Soli-
darno$ci. Morawiecki zacz'" odwiedza( osoby, o których opowiada" mu Roszak. 
Jak wspomina" po latach by" to jego pierwszy bli%szy kontakt z!lud)mi hipisow-
skiej subkultury. W jednym z mieszka* wstrz'sn#"o go, %e m"ode kobiety %ywa"y 
$rodki psychoaktywne, wytwarzane domowymi metodami. Pierwszy raz spotka" 
si# wówczas ze zjawiskiem narkomanii!–!przybieraj'cym na sile, a przez w"adze 

8 Pod lasem w!P#gowie Kornel Morawiecki dzier%awi" oko"o hektara ziemi. Za spraw' spo-
tka* dyskusyjnych miejsce to w! latach siedemdziesi'tych sta"o!si# czym$ w!rodzaju „inkubatora 
opozycjonistów”. Ulica, biegn'ca dzi$ wzd"u% tej dzia"ki, nale%'cej do!rodziny Morawieckich, nosi 
nazw#: Kornelówka.
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PRL ca!kowicie zamilczanym. Narkotykowe sk!onno"ci niektórych cz!onków tego 
"rodowiska uzna! za czynnik ryzyka, ale generalnie pozytywnie oceni! przydatno"# 
ludzi z tego kr$gu.

Zorientowa!%si$, &e%wi$kszo"# z%nich wielokrotnie zazna!a represji ze strony 
milicji%–%zatrzymywani byli np. za nielegalne biwakowanie, ko'cz(ce%si$ czasem 
przes!uchaniami w%komisariatach i%nocami sp$dzanymi w%aresztach. Niejedno-
krotnie sam ich wygl(d by! dla funkcjonariuszy pretekstem do% legitymowania, 
szarpania za w!osy i%bicia. Byli przeciwnikami panuj(cego ustroju, ale nie byli 
przez bezpiek$ identy)kowani z%dzia!alno"ci( opozycyjn(. 

Do "rodowiska tego nale&a! Krzysztof Gulbinowicz, który kilka lat wcze"niej 
uko'czy! Zasadnicz( Szko!$ Zawodow( Przemys!u Poligra)cznego. Morawiecki 
odwiedzi! go w%hotelu robotniczego przy ul. Mieleckiej, w%pokoju który dzieli! 
z%bratem. Wspomina! to spotkanie jako wydarzenie zdumiewaj(ce. Spodziewa!%si$ 
zasta# tam osoby charakterystyczne dla klasy robotniczej. Tymczasem w%pokoiku 
wype!nionym ksi(&kami i%p!ótnami niez!ej klasy awangardowego malarstwa 
zobaczy! dwóch zaro"ni$tych dwudziestokilkulatków, oddanych niebanalnej lek-
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W styczniu 1980%r. Krzysztof Gulbinowicz zaj(!%si$ drukiem kolejnego numeru 
„Biuletynu Dolno"l(skiego”. Robi! to w%mieszkaniu Lazarowiczów, jednocze"nie 
ucz(c techniki druku kilku adeptów konspiracyjnej poligra)i. Odt(d nie tylko 
powiela! i%kszta!ci! nowych drukarzy, ale te& pisa! dla „Biuletynu Dolno"l(skiego”, 
do%którego wnosi! bardzo warto"ciowy wk!ad. Znacz(cy by! te& udzia! rodzi-
ny Lazarowiczów, w%szczególno"ci Romualda, który od grudnia 1979%r., razem 
z%Micha!em Wodzi'skim, redagowa! satyryczn( cz$"# miesi$cznika, a w%stanie 
wojennym przej(! nadzór nad ca!o"ci( „Biuletynu”.

9 Dar od ukrywaj(cego%si$ wówczas Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidar-
no"#” Dolny +l(sk musia! by# najpierw skonsultowany i%niejako „zatwierdzony” w%kurii arcybi-
skupiej. Przy tej okazji okaza!o%si$, &e%bracia Gulbinowicze s( dalekimi krewnymi abp. Henryka 
Gulbinowicza (od 1985 r.%–%kardyna!a).
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na!spotkaniach przy ognisku, organizowane w!podwroc"awskim P#gowie8. Ale 
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$rodki psychoaktywne, wytwarzane domowymi metodami. Pierwszy raz spotka" 
si# wówczas ze zjawiskiem narkomanii!–!przybieraj'cym na sile, a przez w"adze 

8 Pod lasem w!P#gowie Kornel Morawiecki dzier%awi" oko"o hektara ziemi. Za spraw' spo-
tka* dyskusyjnych miejsce to w! latach siedemdziesi'tych sta"o!si# czym$ w!rodzaju „inkubatora 
opozycjonistów”. Ulica, biegn'ca dzi$ wzd"u% tej dzia"ki, nale%'cej do!rodziny Morawieckich, nosi 
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Czy nasza mi!o"# do Ciebie jest silniejsza ni$ "mier#? Tak. Ty w to wierzy!e" i ja w to 
wierz%. Twoje czyny, dobro, wszystko, co nam zostawi!e", jest silniejsze od smierci. 
Ziarno, które zasia!e", wyda!o plon stukrotny. Wszystko, co czerpa!e" z naszej 
wiary, tradycji, kultury i nauki, wszystkie Twoje czyny, s!owa, dobro, które da!e" 
innym, walka o wolno"#, wyda!o wielki plon. On ro"nie, p%cznieje, pot%$nieje. 
Dlatego nasza mi!o"#, Twoja mi!o"# jest silniejsza ni$ "mier#. 

Premier Mateusz Morawiecki

)RW��$UNDGLXV]�*RïÚELHZVNL�

BIULETYN_TEKSTY_9_2017.indd   157 21.10.2019   16:39:18

156

32
¿(
*
1
$
1
,(

B I U L E T Y N  I P N  N R  1 1  ( 1 6 8 ) ,  l i s t o p a d  2 0 1 9

3HUPDQHQWQD�UR]EXGRZD�VWUXNWXU�Z\GDZQLF]\FK
Wprowadzona przez Morawieckiego zasada, wed!ug której ka"dy kolejny numer 
„Biuletynu” powinien by# drukowany w$innym miejscu znacznie podnios!a poziom 
bezpiecze%stwa pracy. Poszukiwanie nowych wspó!pracowników i$nowych lokali-
zacji sprawia!o, "e$baza osobowa i$lokalowa powi&ksza!y$si& z$miesi'ca na$miesi'c.

Podziemnymi drukarniami sta!y$si& dom rodziny Winciorków w$Wilczynie 
Le(nym, letni dom Morawieckich „Kornelówka” w$P&gowie, mieszkania udost&p-
niane przez przyjació!, wyje"d"aj'cych na$wczasy lub delegacje naukowe. W(ród 
zaanga"owanych w$drukowanie byli Wies!aw Moszczak10, siostry Bujwid, Piotr 
Starzy%ski, Zbigniew Duszak, dwudziestoletnia córka Morawieckiego Anna 
i$dwunastoletni syn Mateusz, który swój drukarski sta" zaczyna! od suszenia 
i$sk!adania kartek zadrukowywanych przez starszych kolegów11. 

Do zasad, wprowadzonych przez redaktora naczelnego i$zarazem szefa dru-
ku nale"a!o ukrycie$si& wszystkich uczestników druku w$mieszkaniu, z$którego 
nikt nie wychodzi! a" do$zako%czenia pracy. Morawiecki zaopatrywa! konspi-
racyjny lokal w$"ywno(#, papierosy, napoje i s!odycze. Obiady na$wszystkie dni 
przewidywanej pracy przygotowywa!a jego "ona Jadwiga, w$wydawanie pisma 
zaanga"owana tak"e jako recenzentka nadchodz'cych materia!ów i$konsultantka 
redaktora naczelnego. Szef „Biuletynu” wprowadzi! te" zwyczaj wie%czenia pracy 
ma!' uroczysto(ci' z$ciastem i$butelk' wina. Koncept ten skutkowa! tak"e tym, 
"e$opuszczaj'cy czyje( mieszkanie drukarze byli przez s'siadów postrzegani jako 
uczestnicy towarzyskiego spotkania.

Wprowadzone przez Kornela zasady przerwa!y zatrzymania drukarzy „Biuletynu 
Dolno(l'skiego” i$zako%czy!y kon)skaty sprz&tu oraz nak!adów (wie"o powielonych 
broszur. Stale powi&ksza!a$si& liczba osób potra)'cych drukowa# i$samodzielnie two-
rzy# warsztat drukarski. Ludzie drugiego obiegu przestali by# w'skim gronem, które 

10 Wies!aw Moszczak w$najwi&kszym stopniu zas!uguje na$miano „pierwszego drukarza stanu 
wojennego”. Wprawdzie 13.XII 1981 drukowa!o w$Polce bardzo wielu, ale W. Moszczak tego dnia 
rozpocz'! druk pisma, które zosta!o rozkolportowane w$nocy z$13 na$14 XII 1981$r.; do$1990$r. 
ukaza!o$si& 394 razy, b&d'c, pod wzgl&dem ilo(ci wydanych numerów i$!'cznego nak!adu, najwi&k-
szym pismem podziemnym lat osiemdziesi'tych. Przygotowaniem matryc do$pierwszych wyda% 
„Z dnia na$dzie%” zajmowa!y$si& osoby z$„Biuletynu Dolno(l'skiego”: Helena Lazarowicz i$Joanna 
Moszczak

11 O zaanga"owaniu Mateusza Morawieckiego m.in.: Igor Janke, Solidarno!" Walcz#ca. Pod-
ziemna armia, Warszawa 2014.
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Ziarno, które zasia!e", wyda!o plon stukrotny. Wszystko, co czerpa!e" z naszej 
wiary, tradycji, kultury i nauki, wszystkie Twoje czyny, s!owa, dobro, które da!e" 
innym, walka o wolno"#, wyda!o wielki plon. On ro"nie, p%cznieje, pot%$nieje. 
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Wprowadzona przez Morawieckiego zasada, wed!ug której ka"dy kolejny numer 
„Biuletynu” powinien by# drukowany w$innym miejscu znacznie podnios!a poziom 
bezpiecze%stwa pracy. Poszukiwanie nowych wspó!pracowników i$nowych lokali-
zacji sprawia!o, "e$baza osobowa i$lokalowa powi&ksza!y$si& z$miesi'ca na$miesi'c.

Podziemnymi drukarniami sta!y$si& dom rodziny Winciorków w$Wilczynie 
Le(nym, letni dom Morawieckich „Kornelówka” w$P&gowie, mieszkania udost&p-
niane przez przyjació!, wyje"d"aj'cych na$wczasy lub delegacje naukowe. W(ród 
zaanga"owanych w$drukowanie byli Wies!aw Moszczak10, siostry Bujwid, Piotr 
Starzy%ski, Zbigniew Duszak, dwudziestoletnia córka Morawieckiego Anna 
i$dwunastoletni syn Mateusz, który swój drukarski sta" zaczyna! od suszenia 
i$sk!adania kartek zadrukowywanych przez starszych kolegów11. 

Do zasad, wprowadzonych przez redaktora naczelnego i$zarazem szefa dru-
ku nale"a!o ukrycie$si& wszystkich uczestników druku w$mieszkaniu, z$którego 
nikt nie wychodzi! a" do$zako%czenia pracy. Morawiecki zaopatrywa! konspi-
racyjny lokal w$"ywno(#, papierosy, napoje i s!odycze. Obiady na$wszystkie dni 
przewidywanej pracy przygotowywa!a jego "ona Jadwiga, w$wydawanie pisma 
zaanga"owana tak"e jako recenzentka nadchodz'cych materia!ów i$konsultantka 
redaktora naczelnego. Szef „Biuletynu” wprowadzi! te" zwyczaj wie%czenia pracy 
ma!' uroczysto(ci' z$ciastem i$butelk' wina. Koncept ten skutkowa! tak"e tym, 
"e$opuszczaj'cy czyje( mieszkanie drukarze byli przez s'siadów postrzegani jako 
uczestnicy towarzyskiego spotkania.

Wprowadzone przez Kornela zasady przerwa!y zatrzymania drukarzy „Biuletynu 
Dolno(l'skiego” i$zako%czy!y kon)skaty sprz&tu oraz nak!adów (wie"o powielonych 
broszur. Stale powi&ksza!a$si& liczba osób potra)'cych drukowa# i$samodzielnie two-
rzy# warsztat drukarski. Ludzie drugiego obiegu przestali by# w'skim gronem, które 

10 Wies!aw Moszczak w$najwi&kszym stopniu zas!uguje na$miano „pierwszego drukarza stanu 
wojennego”. Wprawdzie 13.XII 1981 drukowa!o w$Polce bardzo wielu, ale W. Moszczak tego dnia 
rozpocz'! druk pisma, które zosta!o rozkolportowane w$nocy z$13 na$14 XII 1981$r.; do$1990$r. 
ukaza!o$si& 394 razy, b&d'c, pod wzgl&dem ilo(ci wydanych numerów i$!'cznego nak!adu, najwi&k-
szym pismem podziemnym lat osiemdziesi'tych. Przygotowaniem matryc do$pierwszych wyda% 
„Z dnia na$dzie%” zajmowa!y$si& osoby z$„Biuletynu Dolno(l'skiego”: Helena Lazarowicz i$Joanna 
Moszczak

11 O zaanga"owaniu Mateusza Morawieckiego m.in.: Igor Janke, Solidarno!" Walcz#ca. Pod-
ziemna armia, Warszawa 2014.
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$UWXU�$GDPVNL��XU�������bļbSRORQLVWD��:�ODWDFK�RVLHPG]LHVLÈW\FK�G]LDïDF]�NRQVSLUDFML�DQW\NRPXQLVW\F]QHM��
P�LQ��6ROLGDUQRĂFL�:DOF]ÈFHM��SRG]LHPQ\�GUXNDU]�L�Z\GDZFD��RVWDWQL�UHGDNWRU�QDF]HOQ\�SLVPD�„6ROLGDUQRĂÊ�
'ROQRĂOÈVNDĵ��$XWRU�NVLÈĝNL��.RUQHO�0RUDZLHFNL��$XWRELRJUDğD��5R]PDZLD�$UWXU�$GDPVNL (2017). 

!atwo podda" inwigilacji i#izolowa". W$ród drukarzy byli i#tacy, których SB nie wy-
tropi!a a% do#1990#r. Powi&ksza!a#si& te% obj&to$" „Biuletynu”, który w#1980#r. osi'gn'! 
40 stron oraz jego nak!ad#– do#5,5 tys. egz. Rozbudowana sie" ludzi, miejsc druku, 
skrzynek kontaktowych i#magazynów sprawi!a, %e#do#1990#r. miesi&cznik ukazywa!#si& 
bez %adnych zak!óce(. Redakcja i#struktura drukarska „Biuletynu Dolno$l'skiego” 
sta!y#si& matecznikiem kilkudziesi&ciu kolejnych niezale%nych inicjatyw wydawniczych.
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Grzelczyk K., Solidarno"# drukuj$ca. Wroc%awscy drukarze podziemni, Wroc!aw 2013.
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Rudka S., Poza cenzur$. Wroc%awska prasa bezdebitowa 1973–1990, Wroc!aw 2001.
Waligóra G., Opozycja polityczna na&Dolnym 'l$sku 1975–1980, Wroc!aw 2016.
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!atwo podda" inwigilacji i#izolowa". W$ród drukarzy byli i#tacy, których SB nie wy-
tropi!a a% do#1990#r. Powi&ksza!a#si& te% obj&to$" „Biuletynu”, który w#1980#r. osi'gn'! 
40 stron oraz jego nak!ad#– do#5,5 tys. egz. Rozbudowana sie" ludzi, miejsc druku, 
skrzynek kontaktowych i#magazynów sprawi!a, %e#do#1990#r. miesi&cznik ukazywa!#si& 
bez %adnych zak!óce(. Redakcja i#struktura drukarska „Biuletynu Dolno$l'skiego” 
sta!y#si& matecznikiem kilkudziesi&ciu kolejnych niezale%nych inicjatyw wydawniczych.

BIBLIOGRAFIA:
Adamski A., Kornel Morawiecki. Autobiogra!a, Warszawa 2017.
Grzelczyk K., Solidarno"# drukuj$ca. Wroc%awscy drukarze podziemni, Wroc!aw 2013.
Pietraszko S., Terrory"ci i&oszo%omy, Wroc!aw 2007.
Rudka S., Poza cenzur$. Wroc%awska prasa bezdebitowa 1973–1990, Wroc!aw 2001.
Waligóra G., Opozycja polityczna na&Dolnym 'l$sku 1975–1980, Wroc!aw 2016.
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Koszt prenumeraty od nr. 12 (2019) do nr. 11 (2020) wynosi 60 z!.  
Otrzymaj! Pa"stwo 10 kolejnych numerów (w tym dwa podwójne).
Do ka#dego numeru dodajemy p$yt% DVD z &lmem lub muzyk!.
Zamówienie prenumeraty mo#na z$o#y':
- za pomoc! blankietu p$atniczego zamieszczonego na poprzedniej stronie,  
- poczt! elektroniczn! prenumerata@ipn.gov.pl
- lub pod adresem pocztowym: 
Instytut Pami"ci Narodowej – Ksi"garnia IPN
ul. Wo!oska 7, 02-675 Warszawa
Wszelkie informacje, w tym tak#e o prenumeracie zagranicznej,  
pod numerami: (22) 581-86-78, (22) 581-86-79

2Ĝ[VC�&8&�\�Ƃ�NOGO�%\ĜQYKGM�$QIC�Q�
MU��9��$WMQYKĞUMKO

NR 1–2 (134–135) stycze!–luty 2017

Zbiór zastrze!ony IPN

Nieznany pami"tnik babci „Inki”

Polskie rodziny: Majdzikowie

Wybór tradycji

cena 8 z! (w tym 5% VAT)

NR 1–2 (134–135)

stycze#–luty 2017

Fo
t. J

aro
s"a

w 
W

rób
lew

sk
i

9 771641 956001

ISSN 1641-9561

numer indeksu 374431

nak$ad 15 000 egz.

2017-01-20   10:01:01
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numer indeksu 374431
nak!ad 15 000 egz.

2Ĝ[VC�&8&�\�ƂNOGO�/ÏL�RT\[LCEKGN�.CNWı
cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 3 (136) ! marzec 2017

9QNPK�Y�\PKGYQNQP[O�MTCLW

-VQ�9[MNöV[���

MVQ�0KG\ĜQOP[!
1F\[UMCPG�RQMQNGPKG

BIULETYN IPN
NR 3 (136) m

arzec 2017

Fo
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an
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um

an

9 771641 956001 73100

ISSN 1641-9561

2Ĝ[VC�%&�-CV[Ğ������s�DCNNCF[�.��/CMQYKGEMKGIQcena 8 z! (w tym 5% VAT)
NR 4 (137) ! kwiecie! 2017

numer indeksu 374431
nak"ad 15 000 egz.

2COKöä�

K�RQNKV[MC�

JKUVQT[E\PC

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 12 (145) grudzie! 2017

DVD z koncertem 2COKöVCO[�o masakrze w kopalni „Wujek” 9;ě1/�9�-1/70+</+'�s�91.0'�<9+á<-+�<#91&19'
cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 4 (149) kwiecie! 2018 2T\GEKY�2TCUMKGL�9KQıPKG�&QFCVGM�&8&��ƂNO�$TCEKU\GM�-CTGN

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 5 (150) ! maj 2018

,¯<'(�2+ě57&5-+� 
69¯4%#�0+'21&.')ě',

2Ĝ[VC�&8&�\�ƂNOGO�s�5\NCMKGO�
2KGTYU\GL�2CPEGTPGL

POLSKIE  
5+ě;��<$41,0'� 
0#�<#%*1&<+'

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 10 (143) ! pa!dziernik 2017

2Ĝ[VC�&8&�\�ƂNOGO�HCDWNCTP[O�s�2QRKGĜWU\MQ�
9QNPQıä�LGUV�Y�PCU

#PVQPK�/CEKGTGYKE\�K�0KGRQFNGIĜQıä��r�$G\RKGMC�U\WMC�UKGDKG��r��(CVKOC�C�4QULC�

%2/6=(:,&.,%2/6=(:,&.,
35=(:5Ð735=(:5Ð7

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 7-8 (152-153)  
lipiec-sierpie! 2018

1,%19+'�0+'21&.')ě1İ%+� 

WITOS I KORFANTY

-QOWPK\O�MQPVTC�-QıEKÏĜ  •��&8&��Q�WYKö\KQP[O�DKUMWRKG
9QĜ[Ğ�–�NKRKGE������
cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 7-8 (152-153)  
lipiec-sierpie! 2018

1,%19+'�0+'21&.')ě1İ%+� 

WITOS I KORFANTY

-QOWPK\O�MQPVTC�-QıEKÏĜ  •��&8&��Q�WYKö\KQP[O�DKUMWRKG
9QĜ[Ğ�–�NKRKGE������

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 11 (156) ! listopad 2018

0+'21&.')ě# 
+�0+'21-10#0+

&QFCVGM�&8&�\�ƂNOGO��0CWMQYC�MCYCNGTKC

Zamów „Biuletyn IPN” 
bezpo!rednio do domu! 

&QFCVGM�&8&�\�ƂNOGO� 
BITWA O HONOR MIASTA 

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 7-8 (164-165)  
lipiec-sierpie! 2019

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 9 (166) ! wrzesie! 2019 Film DVD: 0C�UMT\[FĜCEJ�PCF\KGK 

numer indeksu 374431
nak"ad 15 000 egz.

&QFCVGM�URGELCNP[��<OQYC�������2CMV�5VCNKP–*KVNGT 

AGRESJA  
6k6,$'�:1939 

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 9 (166) ! wrzesie! 2019BIULETYN IPN

NR 10 (167) pa!dziernik 2019 7$&<�6k�.6,}¿$

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 10 (167) ! pa"dziernik 2019

6CLP[�DKUMWR�,CP�%KGĞUMK •�2QNCE[�K�7MTCKĞE[�PC�LGFPGL�\KGOK

7$&<�6k�.6,}¿$7$&<�6k�.6,}¿$

Film DVD: KLERYCY W KOMUNISTYCZNEJ ARMII

7$&<�6k�.6,}¿$

W PRENUMERACIE TANIEJ  

I BEZ DOLICZANIA  

-15<6¯9
�24<'5;

ě-+

cena 8 z! (w tym 5% VAT) 
NR 5 (138) ! MAJ 2017

numer indeksu 374431
nak!ad 15 000 egz.

Dodatek: DVD�\�ƂNOGO�Q�\COQTFQYCPKW�ŎWDT[FC

/QPVG�%CUUKPQ����-.�)WUGP�s�RT\GVTYCä����/WT[�MTYCYGIQ�/QMQVQYC
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IPN



BIULETYN IPN
NR 11 (168) listopad 2019

numer indeksu 374431
nak!ad 15 000 egz.

9�PCUVöRP[EJ�PWOGTCEJ��

5VCTCPKC�YĜCF\�++�42�Q�ITCPKEö�RQNUMQ�YöIKGTUMâ

5[NYGVMK��*GPT[M�5ĜCYKM��,Ï\UGH�#PVCNN��,½PQU�'UVGTJ½\[

2QNCE[�K�9öIT\[��RT\[IQVQYCPKC�FQ�YURÏNPGL�YCNMK�\�5QYKGVCOK
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