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TEMAT MIESIÑCA

Na temat Wielkopolan i Wielkopolski krąży wiele mitów i krzywdzących stereotypów. Jednym z najbardziej znanych jest dowcip
o konspiracji wielkopolskiej: „Dlaczego w Wielkopolsce nie było konspiracji? Bo była zabroniona”. Czy to jest prawda?
Wielkopolska wniosła olbrzymi wkład w odbudowę niepodległej Polski. Okres okupacji hitlerowskiej 1939–1945 to czas

bezprzykładnego poświęcenia tysięcy konspiratorów działających w organizacjach podziemia wojskowego i politycznego. Zajęcie
Wielkopolski przez Armię Czerwoną rozpoczęło drugą falę konspiracji – konspiracji antykomunistycznej. Pomimo trudnych warunków
terenowych, braku lasów i silnego zurbanizowania terenu na „Zachodnim szańcu Rzeczypospolitej” w latach 1945–1947 powstawało
wiele różnego rodzaju struktur podziemia niepodległościowego. Niektóre oddziały partyzanckie złożone z byłych żołnierzy AK i NSZ

prowadziły nierówną walkę z funkcjonariuszami komunistycznego reżimu nawet do końca lat 40.

Agnieszka Łuczak,
OBEP Poznań

Zagadnienie działalności podziemia niepodległo-
ściowego w Wielkopolsce po 1945 r. jest jak do-
tąd mało znane. Warto zatem omówić jeden z je-
go aspektów, czyli oddziały podziemia zbrojnego
operujące na tym terenie.
Powstanie leśnej partyzantki było

przede wszystkim spowodowane repre-
sjami polskich i sowieckich organów
bezpieczeństwa na żołnierzach Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.
Charakter oddziałów zbrojnych na tere-
nie Wielkopolski był podobny do pod-
ziemia zbrojnego istniejącego w całym
kraju, choć liczebność żołnierzy w od-

działach była znacznie mniejsza – prze-
ciętny oddział liczył kilkanaście osób.
Zdarzały się także oddziały większe
– np. sierż. Eugeniusza Kokolskiego
„Groźnego”, liczący od 30 do 60 żołnie-
rzy, oddział por. Franciszka Olszówki
„Otta” , który ostrożnie można szaco-
wać na 50 żołnierzy, oddział poakowski
ppor. Edmunda Marona „Mura-Dęba”
liczył około 40 żołnierzy czy oddział
por. Jana Kempińskiego „Błyska”
– około 60 żołnierzy. Oddziały leśne
składały się przede wszystkim z ucieka-
jących przed represjami żołnierzy pol-
skiego państwa podziemnego, często
byli to także dezerterzy z Wojska Pol-
skiego. Charakterystyczne było przeni-

kanie do podziemia zbrojnego w Wiel-
kopolsce partyzantów z innych regio-
nów kraju, przede wszystkim z Lubelsz-
czyzny i Kielecczyzny. Największe
oddziały operowały na terenie Wielko-
polski wschodniej i południowej. W la-
tach 1945–1956 w Wielkopolsce działa-
ły 64 oddziały zbrojne.

Sieć kontaktów
W 1945 r. wielokrotnie wsparcie dla

oddziałów stanowiły posterunki MO.
Pełniący służbę funkcjonariusze często
byli żołnierzami AK lub znajomymi
i krewnymi żołnierzy w oddziałach.
Sieć informatorów na posterunkach MO
posiadał por. Olszówka. Również mili-
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cjan ci po ste run ku MO w Przy go dzi cach
pow. Ostrów współ pra co wa li z od dzia -
łem Lu dwi ka Si niec kie go „Sza re go”.

Od dzia ły zbroj ne dys po no wa ły tak że
nie kie dy in for ma to ra mi we wnątrz apa -
ra tu bez pie czeń stwa. Ol szów ka utrzy -
my wał kon takt z pra cow ni ka mi PUBP
w Kęp nie, Klucz bor ku i Na my sło wie.
In nym przy kła dem są bra cia Ma łec cy,
z któ rych Mie czy sław Ma łec ki był funk -
cjo na riu szem PUBP we Wrze śni, roz -
pra co wu ją cym pod zie mie w ra mach
pra cy na sta no wi sku re fe ren ta Sek cji II.
Je go brat, An drzej Ma łec ki, na le żał do
od dzia łu Le ona We so łow skie go „Wi -
chu ry”. Osta tecz nie M. Ma łec ki po roz -
po czę ciu przez WUBP w Po zna niu roz -
pra co wa nia od dzia łu „Wi chu ry” zde zer -
te ro wał (w czerw cu 1945 r.) ze służ by
w PUBP i wstą pił do od dzia łu pod ps.
„Hu ra gan”. Jed no cze śnie wy niósł z UB
spis sie ci agen tu ral nej oraz do nie sie nia
agen tu ral ne do ty czą ce od dzia łu „Wi -
chu ry”. Od lip ca 1945 r. peł nił funk cję
za stęp cy do wód cy. Zna jo mość me tod
pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa umoż li -
wi ła spraw niej szą dzia łal ność od dzia łu
i dez orien ta cję or ga nów.

Par ty zan ci i dys cy pli na
Nie wie le wia do mo na te mat dys cy pli -

ny pa nu ją cej w od dzia łach par ty zanc -
kich. W nie któ rych by ła ona iście woj -
sko wa, np. w od dzia le por. Si niec kie go
(je go od dział zo stał roz wią za ny dość
szyb ko, bo we wrze śniu 1945 r.). Jed nak
ina czej wy glą da ła spra wa dys cy pli ny
w od dzia łach ist nie ją cych dłu żej. Jej
cał ko wi ty brak pa no wał cho ciaż by
w dzia ła ją cym na po gra ni czu woj. po -
znań skie go i łódz kie go od dzia le Sta ni -

sła wa Pan ka „Ru de go”. Spra wa ta wy -
szła pod czas pod po rząd ko wa nia od dzia -
łu struk tu rom Kon spi ra cyj ne go Woj ska
Pol skie go. Aby unik nąć izo la cji, „Ru -
dy” pod jął pró bę kon tak tu or ga ni za cyj -
ne go z KWP dzia ła ją cym w po wie cie
wie luń skim do wo dzo nym przez kpt.
Sta ni sła wa Soj czyń skie go „War szy ca”.
Prze pro wa dzo na w od dzia le „Ru de go”
kon tro la przez in spek to ra grup le śnych
KWP kpt. Eu ge niu sza To ma szew skie go
„Czar skie go” wy ka za ła brak dys cy pli -
ny. To wpły nę ło na de cy zję o prze ka za -

niu do wódz twa gru py ppor. Al fon so wi
Olej ni ko wi „Ba bi ni czo wi”, co ofi cjal nie
na stą pi ło 3 ma ja 1946 r. Na to miast „Ru -
dy” stwo rzył nie za leż ny od KWP nie -
wiel ki od dział le śny, li czą cy kil ku żoł -
nie rzy.

Ak cje 1945 r.
Po dob nie jak w ca łym kra ju, na wet

naj więk sze od dzia ły rzad ko po dej mo -
wa ły ata ki na mia sta po wia to we, a ni -
gdy na wo je wódz kie. Rów nież nie do -
ko na no ani jed ne go za ma chu na wy so -
kich ran gą dzia ła czy par tyj nych
i pań stwo wych, nie wy sa dza no po cią -
gów czy obiek tów prze my sło wych. Nie
ata ko wa no też, za rów no z przy czyn
tech nicz nych, jak i po li tycz nych, jed no -
stek woj sko wych. Ak cje prze pro wa dza -
ne przez od dzia ły no si ły przede wszyst -
kim cha rak ter sa mo obro ny. Prze pro wa -
dzo ne wio sną i la tem 1945 r. ak cje
od dzia łów, ma ją ce na ce lu uwol nie nie
aresz to wa nych ko le gów, by ły skie ro wa -
ne głów nie na lo kal ne aresz ty urzę dów
bez pie czeń stwa i wię zie nia. W 1945 r.
do naj waż niej szych ak cji pod zie mia na -
le ży za li czyć: roz bi cie sie dzi by PUBP
w Kęp nie (z 22 na 23 wrze śnia 1945 r.)
i uwol nie nie więź niów przez od dział
por. Ol szów ki; za ję cie ra zem z żoł nie -
rza mi pla ców ki koź miń skiej WSGO
„War ta” sie dzi by GUBP w Koź mi nie 
(1 wrze śnia 1945 r.) przez od dział Zyg -
mun ta Bo ro stow skie go „Bo ra”; wy ko -
na nie wy ro ku śmier ci na funk cjo na riu -
szu GUBP w Koź mi nie i nie uda na pró -
ba od bi cia więź niów z wię zie nia
w Koź mi nie (z 10 na 11 paź dzier ni ka
1945 r.) przez od dział por. Kem piń skie -
go, a tak że nie uda na pró ba zdo by cia
sie dzi by PUBP w Kro to szy nie (24
sierp nia 1945 r.) przez od dział „Bo ra”.
W Wiel ko pol sce do cho dzi ło tak że 
do wspól nie po dej mo wa nych ak cji, 
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Od dział par ty zanc ki „Dziel ny” do wo dzo ny po cząt ko wo przez Ge dy mi na Ro giń skie go „Dziel ne go”, 
a na stęp nie od 31 stycz nia 1946 r. przez kpr. Sta ni sła wa Fry dry cha ,,Wi chra”, od 10 mar ca 1946 r. przez
Ka zi mie rza Ko tow skie go ,,Gra fa”, od mar ca 1946 r. przez Zdzi sła wa Zy dor ka ,,Ży da”, od ma ja 1946 r. przez
Ma ria na Rącz kę ,,Ko ściusz kę”. Po cząt ko wo był pod po rząd ko wa ny Wiel ko pol skiej Sa mo dziel nej Gru pie Ochot -
ni czej „War ta”, a po jej roz wią za niu dzia łał sa mo dziel nie. Od dział dzia łałod wrze śnia 1945 r. do paź dzier -
ni ka 1946 r. na te re nie po wia tów go styń skie go, śrem skie go, ja ro ciń skie go, ko ściań skie go, ko niń skie go.

Oddział partyzancki dowodzony przez Czesława Lecińskiego, ps. „Szef Czesiu”, „Rycerz”. Liczący około
50 żołnierzy oddział działał od kwietnia do października 1946 r. na terenie powiatu leszczyńskiego,
nowotomyskiego, wolsztyńskiego.
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Ra fał Sier chu ła, 
OBEP Po znań 

W koń cu 1944 r., w związ ku ze zmia na mi po li -
tycz no-woj sko wy mi na zie miach pol skich, Ko men -
da Głów na AK pod ję ła dzia ła nia na wią za nia kon -
tak tu ze struk tu ra mi Okrę gu Po znań skie go AK.
W ostat nich dwóch la tach oku pa cji hi tle row skiej
sy tu acja po znań skiej kon spi ra cji AK sta ła się dra -
ma tycz na. W wy ni ku fa li aresz to wań w la tach
1943–1944, któ rej ofia ra mi sta li się ofi ce ro wie
szta bo wi Okrę gu z ko men dan tem włącz nie, KG AK
w oba wie o swo je bez pie czeń stwo po sta no wi ła
ze rwać łącz ność z roz bi tym Okrę giem. Na krót ko
przed tym fak tem Ko men da Ob sza ru Za chód wy -
zna czy ła na ko men dan ta Okrę gu Po znań skie go
por. Ja na Ko ło dzie ja „Drwa la”. Łącz no ści
z „Drwa lem” jed nak nie na wią za no w 1944 r.

Dzia ła nia zwią za ne z od bu do wą łącz -
no ści i struk tur z AK w Wiel ko pol sce
pod ję to do pie ro w ostat nich mie sią cach

1944 r. Prze bie ga ły dwu to ro wo i nie za -
leż nie od sie bie. Z jed nej stro ny KG AK
(gen. Le opold Oku lic ki „Nie dźwia -
dek”) po wie rzy ła od bu do wę struk tur
Ob sza ru Za chód AK płk. Ja no wi
Szczur ko wi-Cer gow skie mu „Sław bo ro -
wi”, z dru giej, nie ja ko rów no le gle, gen.
Emil Fiel dorf „Nil” roz po czął or ga ni za -
cje Ob sza ru Za chód „Nie”.

Ko men da Ob sza ru Za chód AK zo sta -
ła po wo ła na for mal nie 15 stycz nia 1945 r.
w Ra dom sku. Ofi ce ro wie Ko men dy:
płk Szczu rek-Cer gow ski, kpt. Ka zi -
mierz Le ski i kpt. Wła dy sław Ro man
do tar li na po cząt ku lu te go 1945 r. do
Byd gosz czy.

Po cząt ki Ko men dy Ob sza ru „Nie” da -
tu ją się na gru dzień 1944 r. Ko men dan -
tem Ob sza ru mia no wa ny zo sta je
mjr/ppłk dypl. Jan Ka mień ski „Ko nar”.
Ka mień ski – „ci cho ciem ny” – od 18
paź dzier ni ka 1944 r. do 24 stycz nia 1945 r.

był sze fem Od dzia łu III KG AK. „Ko -
nar”, o czym nie wie dzie li je go prze ło -
że ni z AK, był rów no cze śnie człon kiem
taj nej Or ga ni za cji Pol skiej (hie rar chicz -
nej struk tu ry ru chu na ro do wo-ra dy kal -
ne go, kie ru ją cą czę ścią NSZ, nie sca lo ną
z AK). Ka mień ski do po mo cy w two rze -
niu no wej or ga ni za cji pod ziem nej na te -
re nie Po znań skie go po wo łał człon ków
NSZ, swo im za stęp cą wy zna cza jąc Sta -
ni sła wa Kasz ni cę „Wą sow skie go”. Pró -
bo wa li oni wspól nie sca lić w jed no li tą
struk tu rę człon ków NSZ i człon ków AK,
sku pia jąc się na do bo rze ka dry do pra cy
wy wia dow czej. „Ko nar” przy był do Po -
zna nia pod ko niec stycz nia 1945 r.

W lu tym na stę pu je spo tka nie obu
grup akow skich w Po zna niu. Generał
Oku lic ki na ka zu je pod po rząd ko wa nie
się struk tur Ka mień skie go Ob sza ro wi
Za chód AK. Kon flikt kom pe ten cyj ny
po mię dzy płk. Szczur kiem-Cer gow skim

np. 2 wrze śnia 1945 r. od dzia ły por. Si -
niec kie go i por. Kem piń skie go prze pro -
wa dzi ły nie uda ny atak na sie dzi bę
PUBP w Ostro wie Wiel ko pol skim.
Uda ną ak cję sta no wi ło na to miast za ję -
cie wię zie nia w Sza mo tu łach (7–8 czerw-
ca 1945 r.) przez od dział „Ar mia Kra jo -
wa” do wo dzo ny przez Wła dy sła wa
Tom cza ka „Za do rę” i uwol nie nie
dwóch za trzy ma nych żoł nie rzy.

Dzia łal ność pro pa gan do wa
Wal ka pro wa dzo na przez zbroj ne

pod zie mie mia ła wy miar lo kal ny. Po -
dob nie jak w ca łym kra ju, par ty zan ci
zdo by wa li broń przede wszyst kim przez

roz bra ja nie po ste run ków MO. Od lu te -
go 1945 r. do kwiet nia 1947 r. na te re nie
Wiel ko pol ski od dzia ły zbroj ne roz bro -
iły 123 po ste run ki MO. W ska li kra ju od
po ło wy 1945 r. do je sie ni 1946 r. ist nia -
ły te re ny kon tro lo wa ne przez par ty zan -
tów. W Wiel ko pol sce też by ły ta kie
przy pad ki, choć na znacz nie mniej szych
ob sza rach. Na przy kład na prze ło mie lat
1945 i 1946 od dział „Groź ne go” pa ra li -
żo wał roz wój ad mi ni stra cji w po wie cie
tu rec kim. W po cząt ko wym okre sie od -
dzia ły by ły wspie ra ne przez lo kal ną lud -
ność (np. od dzia ły „Bo ra”, „Dziel ne go”
i „Groź ne go”). Dzia łal ność od dzia łu
Ko kol skie go „Groź ne go” zy ska ła przy -
chyl ność miej sco wej lud no ści, po nie waż
pod czas ak cji żoł nie rze nisz czy li do ku -
men ta cję urzę do wą, a zwłasz cza wy ka -
zy świad czeń rze czo wych, któ re rol ni cy
by li zo bo wią za ni do star czać na rzecz
pań stwa. Wy stą pie niom zbroj nym to wa -
rzy szy ło za zwy czaj wy gła sza nie prze -
mó wień do lud no ści. In ny, bar dziej dy -
dak tycz ny, cha rak ter mia ły od no sić ka ry
pu blicz nej chło sty na lo kal nych dzia ła -
czach PPR. Dzia łal ność pro pa gan do wa
od dzia łów by ła dość spe cy ficz na i po le -
ga ła m.in. na po gróż kach wy sy ła nych
do przed sta wi cie li miej sco wych władz,
na to miast o wie le rza dziej roz po -
wszech nia no ulot ki o an ty ko mu ni stycz -
nej tre ści.

Po par cie lud no ści wiej skiej Wiel ko -
pol ski dla od dzia łów zbroj nych za le -
ża ło przede wszyst kim od re pre sji, ja -
kie gro zi ły za udzie la nie po mo cy. Po -
dob nie jak w ca łym kra ju eska la cja
re pre sji or ga nów bez pie czeń stwa
wpły wa ła na zmniej sza nie za ple cza
spo łecz ne go. 

Ska la po par cia spo łecz ne go dla pod -
zie mia zbroj ne go ja ko for my opo ru
wo bec rzą dów PPR wy ma ga jesz cze
licz nych ba dań. Z pew no ścią znacz nie
więk szą po pu lar no ścią wśród Wiel ko -
po lan cie szy ła się le gal na for ma opo -
zy cji, ja ką by ło Pol skie Stron nic two
Lu do we.

Tak jak w ca łym kra ju, rów nież
w Wiel ko pol sce po amne stii ogło szo -
nej 22 lu te go 1947 r. ak tyw ność pod -
zie mia zbroj ne go za nik nę ła nie mal cał -
ko wi cie.

Podporucznik c.w. AK Ed mund Ma ron „Mur-
Dąb”, do wód ca od dzia łu AK „Pusz cza Mię dzy -
chodz ka”, dzia ła ją ce go na te re nie po wia tu
czarn kow skie go od 1943 r. do je sie ni 1945 r.

Siniecki

Okręgowe struktury podziemia zbrojnego 
w Wielkopolsce
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i „Ko na rem” do pro wa dził do od wo ła nia
Ka mień skie go w mar cu 1945 r. z Ob -
sza ru Za chód. W dru giej po ło wie ma ja
1945 r. płk Rze pec ki mia no wał go ko -
men dan tem Okrę gu Kra kow sko-Rze -
szow skie go DSZ.

Po wo dem kon flik tu ze „Sław bo rem”
by ło pla no wa ne przez Ka mień skie go
uży cie do bu do wy struk tu ry po akow -
skich człon ków or ga ni za cji na ro do wej,
a nie by łych człon ków Okrę gu Po znań -
skie go AK. Miej sce ustę pu ją ce go Ka -
mień skie go zaj mu je współ pra cow nik
Cer gow skie go – ppłk An drzej Rze wu ski
„Prze my sław”, „Woj mir”, „Hań cza”.

Rze wu ski przy był do Wiel ko pol ski
pod ko niec stycz nia 1945 r. ja ko pod ko -
mend ny „Sław bo ra” i ko men dant Po -
znań skie go Okrę gu DSZ. W związ ku
z dzia łal no ścią Ka mień skie go nie zo stał
wta jem ni czo ny w dzia łal ność struk tur
„Nie”. Ko men dę Okrę gu two rzył na ba -
zie oca la łych struk tur AK, z po mi nię -
ciem or ga ni za cji en dec kich; na wią zał
ści słe kon tak ty z por. Ja nem Ko ło dzie -
jem „Drwa lem”.

Woj sko we struk tu ry na ro do we dzia ła -
ją ce w Po znań skiem (no szą ce na zwę
„Ar mia Pol ska w Kra ju Za chód) po wy -
jeź dzie Ka mień skie go prze kształ ca ją się
for mal nie w Okręg II NSZ. Za się giem
swo im obej mu je Po znań wraz z przy le -
gły mi po wia ta mi. Z uwa gi na bra ki ka -
dro we or ga ni za cja kon cen tru je się na
dzia łal no ści wy wia dow czej i pro pa gan -
do wej. Do prze pro wa dza nia ak cji dy wer -
syj nych po wo ła ny zo stał od dział Ak cji
Spe cjal nej pod do wódz twem „Gro ma”,
na wią za no rów nież kon takt z od dzia łem
par ty zanc kim „Mu ra-Dę ba” do wo dzo -
nym przez ppor. AK Edwar da Ma ro na.

W lip cu 1945 r. do wódz two NSZ zli -
kwi do wa ło Okręg II, włą cza jąc je go po -
wia ty w skład Okrę gu III (war szaw skie -
go). Okręg Po znań ski NSZ zo stał roz bi ty
w lip cu 1945 r. przez funk cjo na riu szy UB.

W tym sa mym cza sie ppłk Rze wu ski
(od stycz nia do ma ja 1945 r.) or ga ni zu je
na ba zie by łych struk tur Okrę gu Po znań -
skie go AK no wą or ga ni za cję – Wiel ko -
pol ską Sa mo dziel ną Gru pę Ochot ni czą
„War ta”. For mal nie po wo ła na ona zo sta -
je 10 ma ja 1945 r. Jej cha rak ter tak pre -
cy zo wał sam „Hań cza”: „w isto cie swej
by ła za cho wa nym Okrę giem Po znań -
skim AK, bo skła da ła się z tej sa mej sie -
ci or ga ni za cyj nej i z tych sa mych lu dzi co
i daw ny Okręg”. Jej ce lem by ła głów nie
sa mo obro na, za po bie że nie „spi ra li ter ro -
ru”, pod po rząd ko wa nie „dzi kich” od -
dzia łów par ty zanc kich i zwal cza nie ban -
dy ty zmu. W czerw cu 1945 r. Rze wu ski
zo sta je mia no wa ny ko men dan tem Po -
znań skie go Okrę gu DSZ. Ta sy tu acja
spo wo do wa ła na ło że nie się or ga ni za cyj -
ne obu struk tur i pro ble my w usta le niu
wza jem nych za leż no ści.

Od sierp nia 1945 r. roz po czął się pro -
ces li kwi da cyj ny DSZ. Ko men dant Ob -
sza ru DSZ Szczu rek-Cer gow ski na ka zał
„Hań czy” li kwi da cję Po znań skie go DSZ
i WSGO „War ta”. na ich miej sce pla no -
wa no or ga ni za cję no wej po li tycz nej
struk tu ry Zrze sze nia Wol ność i Nie za wi -
słość. Rze wu ski pod po rząd ko wał się tyl -
ko pierw szej czę ści roz ka zu i 11 paź -

dzier ni ka 1945 r. roz wią zał Okręg DSZ.
Za ist nia ła sy tu acja spo wo do wa ła kon flikt
na szcze blu Ko men dy Ob sza ru DSZ-WiN,
oraz roz łam w ko men dzie Okrę gu,
w któ rej szef szta bu Syl we ster Go śliń ski
pod po rząd ko wał się de cy zji o roz wią za -
niu WSGO „War ta” i zo stał mia no wa ny
p.o. pre ze sa Okrę gu Po znań skie go WiN.
„Hań cza” zli kwi do wał 15 li sto pa da 1945 r.
WSGO „War ta” do pie ro po otrzy ma niu
pi sma ze szta bu NW. Dzia łal ność WiN
za wie szo no 2 stycz nia 1946 r.

Na te re nach Wiel ko pol ski wschod -
niej by li żoł nie rze AK dzia ła ją cy
w okre sie woj ny w struk tu rach Okrę gu
Łódź AK, włą czy li się w struk tu ry Kon -
spi ra cyj ne go Woj ska Pol skie go. Struk -
tu ra ta dzia ła ją ca na te re nie cen tral nej
Pol ski roz po czę ła for mal nie swo ją dzia -
łal ność 3 kwiet nia 1945 r. Kie ro wał nią
kpt. Sta ni sław Soj czyń ski „War szyc”.
Z nim na wią zał kon takt w paź dzier ni ku
1945 r. by ły ko men dant Ob wo du AK
Ko nin Fe liks Gru ber ski. Ob jął on do -
wódz two struk tu ry o na zwie Kie row nic -
two Wal ki z Bez pra wiem, w ra mach ba -
ta lio nu KWP „Po ciąg” (po wiat ko niń -
ski). W lu tym 1946 r. li czy ło 585 lu dzi.
Dzia łal ność struk tur za ha mo wa ły aresz -
to wa nia w po ło wie 1946 r.

Gruberski

Andrzej Rzewuski 
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Ra fał Leś kie wicz, Ra fał Ko ściań ski,
OBU iAD IPN Po znań

Okres wiel ko pol skiej po wo jen nej kon spi ra cji an ty -
ko mu ni stycz nej zna ny jest tyl ko w ogól nym za ry -
sie. W ce lu ści ślej sze go po zna nia wszyst kich or ga -
ni za cji nie pod le gło ścio wych, a w wie lu przy pad -
kach ich smut ne go epi lo gu, nie zbęd ne jest
uzu peł nie nie ba dań o ma te ria ły wy two rzo ne przez
apa rat re pre sji – „zbroj ne ra mię Par tii”.

Pod zie mie na ro do we w Wiel ko pol sce
two rzy ły oso by pro wa dzą ce dzia łal ność
kon spi ra cyj ną już w okre sie oku pa cji nie -
miec kiej. Ich struk tu ry po wsta wa ły na te -
re nie Po zna nia i Wiel ko pol ski, two rzo ne,
z jed nej stro ny, przez lo kal nych dzia ła czy
i in te lek tu ali stów, a z dru giej, or ga ni zo -
wa ne i kie ro wa ne przez dzia ła czy Stron -
nic twa Na ro do we go, wy słan ni ków Za rzą -
du Okrę gu Kra kow skie go SN oraz emi sa -
riu sza pre ze sa SN w Lon dy nie Ta de usza
Bie lec kie go. Ich dzia łal ność też wspie ra -
ło Pre zy dium Stron nic twa Na ro do we go
w Pol sce. Po dob nie gru py po wsta wa ły
z ini cja ty wy Or ga ni za cji Pol skiej, taj nej
struk tu ry kie row ni czej Obo zu Na ro do wo-
-Ra dy kal ne go (tzw. ABC), któ ra nie za -
kła da ła pro wa dze nia dzia łal no ści jaw nej.

„Oj czy zna”
Po cząt ku okre su oku pa cji hi tle row skiej

się ga ła dzia łal ność or ga ni za cji nie pod le -
gło ścio wej o na zwie „Oj czy zna”. Po za -
koń cze niu dzia łań wo jen nych w 1945 r.
człon ko wie „Oj czy zny” po rzu ci li dzia łal -
ność kon spi ra cyj ną i po dej mo wa li pra cę
za wo do wą, np. w Po zna niu Zyg munt
Woj cie chow ski zor ga ni zo wał In sty tut Za -
chod ni, któ rym na stęp nie kie ro wał. Z ko -
lei Jan Ja cek Ni kisch, któ ry z ra mie nia
„Oj czy zny” był człon kiem Ra dy Jed no ści
Na ro do wej, pi sem nie po in for mo wał
człon ków Ra dy o swo jej re zy gna cji
z uczest nic twa w jej po sie dze niach.

15 lip ca 1945 r. człon ko wie „Oj czy -
zny” ze bra ni na spo tka niu w Po zna niu
pod ję li de cy zję o roz wią za niu or ga ni za -
cji. Przez la ta za pew nia li, że nie pro wa -
dzi li żad nych an ty ko mu ni stycz nych dzia -
łań. Tak że w la tach 90. Edward Ser wań -
ski twier dził, że or ga ni za cję roz wią za no
w lip cu 1945 r. 

We dług UB pew na gru pa człon ków na -
dal od by wa ła re gu lar ne spo tka nia, pod -
czas któ rych dys ku to wa no na te mat sy tu -
acji po li tycz nej w kra ju oraz pla no wa no
roz po wszech nia nie „wro giej pro pa gan -
dy” dro gą ust ną. W tym ce lu, we wnątrz
struk tur „Oj czy zny”, Ki rył So snow ski
miał za ło żyć ko mór kę o na zwie „Ma ła
Pro pa gan da”. UB sza co wa ło, że na te re -
nie Pol ski 23 oso by kon ty nu owa ły dzia -
łal ność po lip cu 1945 r.

Do pierw szych za trzy mań człon ków
„Oj czy zny” do szło w lip cu i w sierp niu

1947 r. w Kra ko wie i w Ka to wi cach.
Dzia łal ność ope ra cyj na skie ro wa na prze -
ciw ko człon kom or ga ni za cji by ła pro wa -
dzo na na te re nie ca łe go kra ju. Do roz pra -
co wa nia ope ra cyj ne go człon ków „Oj czy -
zny” przy stą pił rów nież Wy dział III
WUBP w Po zna niu, któ ry wsz czął R.O.
o krypt. „Al fa”. Spra wę, na pod sta wie
któ rej do ma ja 1948 r. in wi gi lo wa no 19
osób. WUBP w Po zna niu wy ko rzy sty wał
do te go ce lu ośmiu in for ma to rów, lecz
wia do mo ści przez nich do star cza ne nie
mia ły istot ne go zna cze nia ope ra cyj ne go.
Do pie ro zwer bo wa nie agen ta o ps. „Ma -
ra but” (w sierp niu 1950 r.) za pew ni ło do -
pływ sa tys fak cjo nu ją cych bez pie kę in for -
ma cji. Spo śród by łych człon ków or ga ni -
za cji na te re nie kra ju, ska za no na ka ry
wię zie nia siedem osób, są dzo nych
w trzech pro ce sach. Dwa od by ły się
przed WSR w War sza wie, a trze ci przed
WSR w Po zna niu. Ska za no sześć osób na
ka ry od pięciu do ośmiu lat wię zie nia,
a na stęp nie część wy ro ków zmniej szo no,
za wie szo no lub da ro wa no na mo cy amne -
stii. Oczy wi ście nie za prze sta no in wi gi la -
cji po zo sta łych człon ków „Oj czy zny”.

Obo zo we Dru ży ny Bo jo we
Pod ko niec lu te go 1945 r. Jan Pa zo ła

i Sta ni sław Mierz wiń ski „Mi chał” (pod -
czas oku pa cji czło nek od dzia łu NOW
w Ma ło pol sce) otrzy ma li od płk. Wła dy -
sła wa Owo ca po le ce nie wy jaz du do Po -
zna nia i na wią za nia kon tak tu z dzia ła cza -
mi SN w imie niu Za rzą du Okrę gu Kra -
kow skie go SN. Po przy jeź dzie do
Po zna nia Mierz wiń ski, w kwiet niu 1945 r.
sta nął na cze le utwo rzo nej przez sie bie
or ga ni za cji o cha rak te rze zbroj nym pod
na zwą Obo zo we Dru ży ny Bo jo we
(ODB). Za stęp cą do wód cy ODB zo stał
Ka je tan Sam bor ski, któ ry wraz ze swo im
bra tem Sta ni sła wem pod czas oku pa cji hi -
tle row skiej na le żał do od dzia łu Jó ze fa
Ku ra sia „Ognia”. Człon ko wie sta wia li so -
bie za cel wer bo wa nie w swo je sze re gi
no wych człon ków spo śród mło dzie ży. Na
sto kach Cy ta de li Po znań skiej zbie ra no
broń i amu ni cję, któ rą na stęp nie gro ma -
dzo no w miesz ka niu Stenc la i Mierz wiń -
skie go.

Sten cel prze wiózł broń zgro ma dzo ną
przez człon ków or ga ni za cji do le śni czów -
ki Lesz ka Bi liń skie go w miej sco wo ści
Prą dów ka w gmi nie Mie dzi cho wo k. Zbą-
szy nia. Tam zor ga ni zo wa no ćwi cze nia
woj sko we dla człon ków ODB. Uczo no
się ob słu gi bro ni i ćwi czo no strze la nie.
Pod czas po by tu na tym te re nie ży wio no
się z te go, co uda ło się zdo być. Do ko na -
no czterech na pa dów, za bie ra jąc żyw ność
lud no ści nie miec kiej i by dło ko men dan ta
wo jen ne go Zbą szy nia.

W lip cu 1945 r. w Kra ko wie zo stał
aresz to wa ny Mierz wiń ski i Hen ryk Gra -

bow ski, któ ry w Po zna niu miał po dej mo -
wać dzia ła nia zmie rza ją ce do re ak ty wo -
wa nia dzia łal no ści SN. Wte dy Sam bor ski
zgło sił się do Pa zo ły o pod ję cie de cy zji,
czy w za ist nia łej sy tu acji po wi nien kon ty -
nu ować dzia łal ność w ra mach ODB. Pa -
zo ła na ka zał za wie sić ak tyw ność. By li
człon ko wie ODB za si li li sze re gi Mło -
dzie ży Wszech pol skiej, a póź niej Na ro -
do we go Ru chu Opo ru. UB wpa dł na ślad
gru py do pie ro po ujaw nie niu się przed
ko mi sją amne styj ną WUBP w Ka to wi -
cach Pa zo ły i Stenc la na pod sta wie amne -
stii z 22 lu te go 1947 r. oraz pod czas roz -
bi ja nia „Na ro do we go Ru chu Opo ru”.

Wła dy sław Fur ka „Emil”, „Gór ski”,
za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu Or ga ni za -
cyj ne go Za rzą du Głów ne go SN, któ ry na
prze ło mie mar ca i kwiet nia 1945 r. zwo -
łał zjazd przed wo jen nych dzia ła czy Mło -
dzie ży Wiel kiej Pol ski i Mło dzie ży
Wszech pol skiej, zo stał kie row ni kiem
Cen tral ne go Kie row nic twa Mło dzie żo -
we go. Pod czas spo tka nia za pa dła de cy zja
o kon ty nu owa niu dzia łal no ści kon spi ra -
cyj nej.

Mło dzież Wszech pol ska
Fur ka przy je chał w kwiet niu 1945 r. do

Po zna nia i na spo tka niu z Pa zo łą po le cił
mu zor ga ni zo wa nie Mło dzie ży Wszech -
pol skiej (MW) wśród po znań skich stu -
den tów. Do Po zna nia przy był też Ta de usz
Ra dwan „To ma szew ski”, bę dą cy kie row -
ni kiem dzia łu wy cho wa nia w Wy dzia le
Mło dzie żo wym SN. Pa zo ła za opa trzo ny
przez Ra dwa na w in struk cje, przy stą pił
do prac or ga ni za cyj nych. Człon ków wer -
bo wa no na wyż szych uczel niach. Do
głów nych za dań MW na le ża ło ostrze ga -
nie spo łe czeń stwa przed ko mu ni zmem
oraz przy go to wy wa nie ka dry do ob ję cia
wła dzy w wol nej Pol sce.

Dru gim kie row ni kiem or ga ni za cji
w mar cu 1946 r. zo stał Sta ni sław Wład,
któ ry peł nił swe obo wiąz ki do wrze śnia
1946 r. Ini cjo wał spo tka nia szko le nio we,
któ re pro wa dzo no na ba zie re fe ra tów
otrzy ma nych z Kra ko wa. By ły to m.in.
„Wiel ka Pol ska”, „Go spo dar ka na ro do -
wa”, „Hi sto ria ru chu na ro do we go w Pol -
sce”, „Ka to li cyzm i my”, „Hi sto ria ru chu
na ro do we go w Pol sce”.

Trze cim prze wod ni czą cym MW był
Mie czy sław Przed pel ski – w okre sie oku -
pa cji hi tle row skiej czło nek NOW. Aresz -
to wa nie Przed pel skie go 31 grud nia 1946 r.
za koń czy ło dzia łal ność or ga ni za cji.
W su mie ska za no sześciu człon ków MW
na ka ry wię zie nia. Na mo cy amne stii trzy
wy ro ki da ro wa no, a trzem oso bom wy ro -
ki ob ni żo no.

Na ro do wy Ruch Opo ru
We wrze śniu 1948 r. po wstał Na ro do -

wy Ruch Opo ru (NRO), ko lej na or ga ni -

Podziemie narodowe na terenie Poznania 
w latach 1945–1956
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za cja, któ rej człon ko wie w okre sie woj ny
na le że li do woj sko wych struk tur kon spi -
ra cyj nych, zwią za ni ze SN.

Or ga ni za cję two rzy li Wło dzi mierz
Grzel czak „Żak”, „Piąt ka” oraz Sten cel.
Do pra cy kon spi ra cyj nej miał za chę cać
Grzel cza ka i Stenc la, Jan Ka im „Fi lip”,
„Wik tor”, ku rier pre ze sa SN Ta de usza
Bie lec kie go, jesz cze przed je go aresz to -
wa niem w grud niu 1947 r. Za chę cał ich
tak że Mierz wiń ski, wcze śniej szy współ -
twór ca Obo zo wych Dru żyn Bo jo wych,
któ ry zo stał po now nie aresz to wa ny
wraz z Ka imem. Do roz pra co wa nia or -
ga ni za cji do szło w wy ni ku pra cy ope ra -
cyj nej o kryp to ni mie „Cu dzo zie miec”,
na pod sta wie któ rej UB roz pra co wy wa -
ło siat kę szpie gow ską Wła dy sła wa Bo -
row ca.

Na pod sta wie wia do mo ści uzy ska nych
od in for ma to ra o ps. „378” i przy uży ciu
me tod ope ra cyj nych, jak ob ser wa cja
i kon tro la ko re spon den cji, w li sto pa dzie
i w grud niu 1947 r. aresz to wa no Gór skie -
go, Ka ima, Mierz wiń skie go i Bo row ca.
W to ku śledz twa prze ciw ko nim, pro wa -
dzo ne go przez De par ta ment Śled czy
MBP, uzy ska no in for ma cje ob cią ża ją ce
Grzel cza ka i Stenc la.

Grzel cza ka nie aresz to wa no na prze -
ło mie 1947 i 1948 r. ze wzglę du na fakt,
że wcze śniej zgo dził się na współ pra cę
z UB, pod ps. „Kaź mier ski”. Na to miast
dzia łal ność Stenc la uzna no za „nie szko -
dli wą”. Na ba zie ze bra nych ma te ria łów,
praw do po dob nie po przez szan taż, Sten -
cel w mar cu 1948 r. zgo dził się pod jąć
współ pra cę z UB, przyj mu jąc ps. „Ada -
mo wicz”. Grzel czak i Sten cel po in for -
mo wa li się na wza jem o pod ję ciu współ -
pra cy z UB oraz ostrze ga li oso by, któ re
mie li in wi gi lo wać, a w Gli wi cach prze -
ka za li da ne o dzia łal no ści kontr wy wia -
dow czej UB Zyg mun to wi Ko wal skie mu
„Świer ko wi”, aby ten prze ka zał je na
Za chód.

Grzel czak, któ ry wcze śniej sam był
człon kiem od dzia łu NOW na te re nie Ma -
ło pol ski, zdo łał na wią zać kon takt z brać -
mi Ka je ta nem i Sta ni sła wem Sam bor ski -
mi, pro wa dzą cy mi dzia łal ność kon spi ra -
cyj ną w oko li cach No we go Tar gu.
Sam bor scy zo bo wią za li się do pro wa dze -
nia szko le nia woj sko we go człon ków
NRO. Jed nym z po wo dów roz pra co wa nia
„po dwój nej gry” Grzel cza ka i Stenc la by -
ło zde kon spi ro wa nie Grzel cza ka, któ ry
ostrzegł jed ną oso bę, ja ko by in wi gi lo wa -
ną przez UB. Ten z ko lei do niósł bez pie -
ce o za ist nia łym zda rze niu.

Sten cel zo stał ska za ny 17 wrze śnia
1949 r. na 12 lat wię zie nia. Zo stał zwol -
nio ny po da ro wa niu ka ry 23 ma ja 1956 r.
Grzel czak zo stał ska za ny na 12 lat wię -
zie nia wy ro kiem z 17 sierp nia 1949 r.,
zwol nio ny po da ro wa niu ka ry 5 lip ca
1956 r. Lo sy bra ci Sam bor skich po to -
czy ły się jesz cze go rzej. Ka je tan zgi nął
pod czas strze la ni ny z UB w re jo nie No -
we go Tar gu w grud niu 1948 r., a Sta ni -
sław zo stał ska za ny na ka rę śmier ci
przez WSR w Kra ko wie 13 czerw ca
1949 r.

Na te re nie Po zna nia dzia ła ła, ma ją ca
przed wo jen ną pro we nien cję, Or ga ni za cja
Pol ska. Na te re nie Wiel ko pol ski by ła
two rzo na przez Sta ni sła wa Kasz ni cę, 
ps. „Bo row ski” „Bo le sław ski” i „Wą sow -
ski” oraz Le cha Ney ma na „Ro ber ta”.
Ney man, bę dą cy człon kiem ośrod ka kra -
jo we go Or ga ni za cji Pol skiej, był też prze -
wod ni czą cym po znań skiej gru py OP.
Oby dwaj by li zwo len ni ka mi bu do wy
Obo zu Na ro do we go, a swo je idee za mie -
rza li wcie lić w ży cie m.in. w Wiel ko pol -
sce. Ak tyw na dzia łal ność or ga ni za cji
trwa ła od ma ja do koń ca je sie ni 1946 r.
Po tem osła bła, jed nak kon tak ty po mię dzy
człon ka mi utrzy my wa no do po cząt ków
mar ca 1949 r.

Ar mia Pol ska
OP sa ma nie pro wa dzi ła wal ki an ty ko -

mu ni stycz nej, a jej za da nia mia ły re ali zo -
wać bu do wa ne struk tu ry „Ar mii Pol -
skiej” i „Po ko le nia Pol ski Nie pod le głej”.

Z za cho wa niem wszel kich za sad kon -
spi ra cji, z po dzia łem struk tu ral nym na
tzw. sys tem trój ko wy dzia ła ła Ar mia Pol -
ska (AP). Ob sza rem „Za chód” AP
o kryp to ni mie „Bra zy lia” kie ro wał Kasz -
ni ca. W skład ob sza ru wcho dzi ły dwa
Okrę gi: Po mor ski – z sie dzi bą do wód cy
Edwar da Kem nit za, praw do po dob nie
w Byd gosz czy – i Wiel ko pol ski z ko men -
dan tem Lesz kiem Pro ro kiem. Fran ci szek
Kraw czy kow ski miał kie ro wać wy wia -
dem AP.

Jó zef Wy soc ki „Bia ło zór”, „Ró żań ski”
or ga ni zo wał ob wód or ga ni za cji na te re nie
Po zna nia na prze ło mie kwiet nia i ma ja
1945 r. W ra mach ob wo du znaj do wa ły się
cztery gru py w dziel ni cach: Je ży ce, Śród -
mie ście, Gór czyn-Ła zarz, Wil da, któ re
łącz nie sku pia ły ok. 85 osób. Przy szłych
człon ków or ga ni za cji za mie rza no wer bo -
wać spo śród żoł nie rzy po wra ca ją cych
z nie wo li nie miec kiej, któ rych za mie rza -
no wspie rać fi nan so wo, a tak że w śro do -
wi skach mło dzie żo wych.

Ob wód AP w Po zna niu pod le gał or ga -
ni za cyj nie do wódz twu Okrę gu Po znań -
skie go. Głów ną dzia łal no ścią na te re nie
Po zna nia mia ła być ak cja pro pa gan do wa,
ma ją ca na ce lu utrwa la nie świa do mo ści
na ro do wej za gro żo nej dzia łal no ścią ko -
mu ni stycz ną i gro ma dze nie in for ma cji
o znisz cze niach wy rzą dzo nych przez żoł -
nie rzy Ar mii Czer wo nej. W skład Okrę gu
Po znań skie go AP wcho dzi ły jesz cze trzy
in ne ob wo dy. Ob wód Po znań-Pół noc gru -
pu ją cy kil ka pół noc nych po wia tów.
Działał od ma ja 1945 r. do 18 lip ca 1945 r.
Ob wód Po znań-Po łu dnie nie zo stał utwo -
rzo ny. Po nad to ob wód o kryp to ni mie
„Cej lon” był jed nost ką żeń ską, a je go
dzia łal ność za my ka się w okre sie ma rzec
– li piec 1945 r.

Aresz to wa nia z paź dzier ni ka 1945 r.
człon ków ko men dy Okrę gu Po znań skie -
go AP omi nę ły Jó ze fa Wy soc kie go. Zo -
stał aresz to wa ny do pie ro na pod sta wie
„do nie sie nia oby wa tel skie go” we wrze -
śniu 1946 r. pod za rzu tem pró by na kło -
nie nia oso by trze ciej do wstą pie nia w sze -
re gi nie le gal nej or ga ni za cji. Zo stał ska za -

ny przez WSR w Po zna niu 7 lu te go 1947 r.
na pięć lat po zba wie nia wol no ści. Na mo -
cy amne stii z 22 lu te go 1947 r. ka rę da ro -
wa no.

Wy soc ki zo stał po now nie aresz to wa ny
po od kry ciu je go kon spi ra cyj nej dzia łal -
no ści. 26 czerw ca 1950 r. zo stał ska za ny
przez WSR w Po zna niu na osiem lat wię -
zie nia. Ka rę zła go dzo no do lat czterech
na pod sta wie amne stii.

Po ko le nie Pol ski Nie pod le głej
W lip cu 1945 r. w sie dzi bie Pol skiej

Agen cji Re kla mo wej przy uli cy Ra taj cza -
ka w Po zna niu, gdzie pra co wał Lech
Ney man, od by ło się ze bra nie człon ków
OP w Po zna niu, na któ rym po sta no wio no
po wo łać w Po zna niu Po ko le nie Pol ski
Nie pod le głej (PPN), ja ko or ga ni za cję
mło dzie żo wą, dla któ rej wspar ciem by ła -
by OP.

Za da niem PPN mia ło być utwo rze nie
struk tur oraz przy go to wa nie, po przez
wy cho wy wa nie, no wych kadr dla OP.
Kie row ni kiem or ga ni za cji zo stał Ney -
man współ pra cu ją cy ze Ste fa nem Se -
idlem, ps. „Ma rek”, „Sta ni sław ski”, –
kie row ni kiem or ga ni za cyj nym PPN,
któ rzy przy stą pi li do wer bo wa nia człon -
ków wśród stu den tów wyż szych uczel ni
w Po zna niu.

Dzia łal ność mia no pro wa dzić w ra -
mach trzech sek to rów. Pierw szy sta no wi -
ła mło dzież ro bot ni cza, dru gi – mło dzież
rze mieśl ni cza, trze ci – mło dzież aka de -
mic ka i „in te li gen cja pra cu ją ca”.

W ra mach trze ciej gru py zdo ła no po zy -
skać kil ku człon ków na po znań skich
uczel niach. Dzia łal ność za wie szo no we
wrze śniu 1946 r., kie dy to Ney man wy -
gło sił re fe rat na te mat sy tu acji po li tycz -
nej. Stwier dził on, że UB wpa dło na ślad
MW, a na dzie je na kon flikt zbroj ny Eu ro -
py Za chod niej z ZSRR nie speł ni ły się.
Ze wzglę dów bez pie czeń stwa za ka zał
ujaw nia nia osób i struk tur or ga ni za cji.

Ney ma na aresz to wa no w lu tym 1947 r.
i prze słu chi wa no, wraz z Kasz ni cą, przez
De par ta ment Śled czy MBP. Zo sta li ska -
za ni przez WSR w War sza wie, a ze zna nia
Ney ma na le gły u pod staw za ło że nia spra -
wy ope ra cyj nej skie ro wa nej prze ciw ko
człon kom OP.

Roz pra co wa nie ope ra cyj ne o kryp to ni -
mie „In ży nier” – „Od ra” pro wa dzo no
w la tach 1947–1950. W spra wie po zy ska -
no in for ma to ra na ba zie „ma te ria łów
kom pro mi tu ją cych”, człon ka or ga ni za cji,
któ ry przy jął ps. „Lu dwik So bań ski”.
Jed nak szyb ko od mó wił współ pra cy.
W wy ni ku roz pra co wa nia ope ra cyj ne go
funk cjo na riu sze WUBP w Po zna niu
aresz to wa li w mar cu 1949 r. dzia ła czy OP
na te re nie Wiel ko pol ski. 

Spo śród człon ków PPN po zy ska no
dwóch in nych in for ma to rów, któ rzy nie
zo sta li uję ci przez UB do koń ca pro wa -
dzo nej spra wy kar nej.

Roz pra wa to czy ła się przed WSR w Po -
zna niu, któ ry 26 czerw ca 1950 r. ska zał
Se idla na pięć lat wię zie nia. Wy rok na
mo cy amne stii z 22 lu te go 1947 r. da ro -
wa no mu w ca ło ści.
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Prze my sław Zwier nik 

W la tach 1945–1956 po wsta ło w Wiel ko pol sce po -
nad 100 kon spi ra cyj nych grup i or ga ni za cji mło -
dzie żo wych, któ rych or ga ni za to ra mi by li ucznio -
wie szkół śred nich, stu den ci oraz mło dzież pra cu -
ją ca. Du że na si le nie dzia łal no ści pod zie mia
w Wiel ko pol sce mia ło miej sce w la tach
1948–1950. Istot nym pro ble mem by ło jed nak wy -
two rze nie po wią zań mię dzy róż ny mi or ga ni za cja mi
lub roz bu do wa wła snych sze re gów. Prze waż nie,
pod czas po szu ki wa nia no wych kon tak tów, na stę -
po wa ły „wpad ki”, któ re by ły efek tem funk cjo no -
wa nia sie ci agen tu ral nej Urzę du Bez pie czeń stwa.

Po wsta nie or ga ni za cji 
Jed ną z naj więk szych or ga ni za cji

pod ziem nych w la tach 1949–1950 był
Kon spi ra cyj ny Zwią zek Pa trio tów Pol -
skich (KZPP), któ re go struk tu ry zor ga -
ni zo wa no na te re nie kil ku wo je wództw.
Dzię ki ob szer nej do ku men ta cji ope ra -
cyj nej i śled czej mo że my prze śle dzić
prze bieg ko lej nych eta pów jej ope ra cyj -
ne go roz pra co wy wa nia, a w efek cie cał -
ko wi te go roz bi cia.

KZPP za ło żo ny zo stał w sierp niu 1949 r.
w Su le cho wie przez Zbi gnie wa Ban tle
„Mści cie la”, Ja na Du liń ca „Mni cha”
i Ce za re go Ży liń skie go „So ko ła”. Ko -
men dan tem na czel nym KZPP wy bra ny
zo stał Du li niec, a je go pierw szym za stęp -
cą Ban tle. W skład or ga ni za cji wcho dzi ły
na stę pu ją ce okrę gi obej mu ją ce ob szar po -
szcze gól nych wo je wództw: po znań ski
(ko men dant Cze sław Du li niec „Mars”),
lu bu ski (ko men dant Jan Lej czak „Tur”)
i wro cław ski. W okrę gach tych po wsta ły
naj bar dziej roz bu do wa ne ko mór ki or ga -
ni za cyj ne KZPP. Z ko lei okręg po mor ski
(wo je wódz two szcze ciń skie) miał or ga ni -
zo wać Ka zi mierz Ka miń ski „Ste fan”, na -
to miast na te re nie in nych wo je wództw do
pod ziem nej dzia łal no ści włą czo no oso by,
któ re w przy szło ści mia ły two rzyć struk -
tu ry or ga ni za cyj ne KZPP. Ogó łem
w 1950 r. pod czas do ko ny wa nia czyn no -
ści śled czych funk cjo na riu sze UB usta li li
po nad 50 człon ków i po moc ni ków tej or -
ga ni za cji.

KZPP na wią zy wał do pro gra mu
przed wo jen ne go Stron nic twa Na ro do -
we go, a na zwa or ga ni za cji mia ła sta no -
wić prze ci wień stwo ko mu ni stycz ne go
Związ ku Pa trio tów Pol skich. Struk tu ra
or ga ni za cyj na i ce le tej or ga ni za cji za -
war te zo sta ły w Sta tu cie KZPP. W ra -
mach dzia łań or ga ni za cyj nych człon ko -
wie KZPP gro ma dzi li broń, zaj mo wa li
się przy go to wy wa niem ak cji dy wer syj -
nych, or ga ni zo wa li ko mór ki KZPP,
a tak że prze pi sy wa li na ma szy nach do

pi sa nia i roz po wszech nia li ma te ria ły
o cha rak te rze pro pa gan do wym – ulot ki
i tek sty sa ty rycz ne od no szą ce się do
ów cze snej sy tu acji po li tycz nej. Wio sną
1950 r. uka zał się tak że (praw do po dob -
nie w liczbie 20 egz.) Biu le tyn Kon spi -
ra cyj ne go Związ ku Pa trio tów Pol skich
za ty tu ło wa ny „Na ród Pol ski”. Człon ko -
wie or ga ni za cji roz kol por to wa li też
ulot ki za wie ra ją ce tek sty prze ciw ko
prze pro wa dza niu ko lek ty wi za cji wsi.

Je den z tek stów sa ty rycz nych, któ ry
po wstał w 1950 r., no sił ty tuł „Ze bra nie
ak ty wu”. Je go frag ment – od no szą cy się
do ze bra nia ak ty wu PZPR – war to za cy -
to wać: „Pro szę so bie wy obra zić sa lę to -
ną cą w po wo dzi krwa wej czer wie ni
wznio słych ha seł i por tre tów. To coś
wspa nia łe go, coś co trą ci Pol ską Lu do wą,
wa ze li ną i bol sze wi ka mi. [...] Niech ży je
tow. Sta lin! Tow. Li zo dup ski sta nął na
wy so ko ści za da nia! Okrzyk ten roz pę tał
ży wio ło wą ma ni fe sta cję, spon ta nicz ne:
Sta-lin ! Sta-lin prze wa li ło się przez sa lę
jak na wał ni ca ry czą cych bał wa nów”.
Z ko lei na ła mach biu le ty nu „Na ród Pol -
ski”, w ar ty ku le za ty tu ło wa nym „Kre cia
ro bo ta” pi sa no: „W tych wa run kach kon -
spi ra cja mu si moż li wie naj bar dziej za ma -
sko wać się i skryć, mu si roz po cząć iście
»kre cią ro bo tę« – ro bo tę ostroż ną i nie wi -
docz ną, lecz kon se kwent ną i nie ubła ga -
ną”.

Agent do no si 
Po nie waż J. Du li niec wy je chał wkrót -

ce do pra cy w Opocz nie (wo je wódz two
łódz kie), pra ca mi or ga ni za cji fak tycz nie
kie ro wał Ban tle, któ ry w tym cza sie był
stu den tem Uni wer sy te tu Po znań skie go
i z te go po wo du po waż na część ak tyw -
nej dzia łal no ści KZPP mia ła miej sce na
te re nie Po zna nia. Tym cza sem w grud -
niu 1949 r. o ist nie niu pod ziem nej or ga -
ni za cji do wie dział się Ka zi mierz Ka -
miń ski, któ ry miesz kał wów czas
w miej sco wo ści Li pia ny (wo je wódz two
szcze ciń skie). W rze czy wi sto ści był on
agen tem o ps. „Szy mu ra” zwer bo wa -
nym przez re fe rat V PUBP w Li pia nach.
Za po śred nic twem Mo ni ki Ka mion ków -
ny (nie świa do mej fak tu, że był to współ -
pra cow nik UB), „Szy mu ra” skon tak to -
wał się w stycz niu 1950 r. na te re nie Po -
zna nia z Ban tle. Szcze gó ło we
spra woz da nie z pierw sze go po by tu
w Po zna niu „Szy mu ra” prze ka zał swo -
je mu ofi ce ro wi pro wa dzą ce mu, a na -
stęp nie w po ro zu mie niu z funk cjo na riu -
sza mi WUBP w Szcze ci nie wstą pił do
KZPP i przy jął ps. or ga ni za cyj ny „Ste -
fan”. Szcze gó ło we do nie sie nia agen tu -

ral ne „Szy mu ry” po zwa la ją prze śle dzić
ko lej ne fa zy dzia łań funk cjo na riu szy
UB, któ rzy do kwiet nia 1950 r. pro wa -
dzi li grę ope ra cyj ną. W prze ka zy wa -
nych do nie sie niach „Szy mu ra” in for mo -
wał o dzia ła niach pro wa dzo nych przez
człon ków tej or ga ni za cji, ta kich jak
zbie ra nie map to po gra ficz nych, prze ka -
zy wał do ku men ty or ga ni za cyj ne (m.in.
sta tut, ro tę przy się gi i pu bli ka cje), po zy -
ski wał róż ne ma te ria ły, np. po przez do -
ko na nie „kon tro li kurt ki” jed ne go
z człon ków KZPP (czy li szpe ra nie w jej
kie sze niach). W swo ich do nie sie niach
do ko ny wał też cha rak te ry styk osób,
z któ ry mi się spo ty kał, szcze gó ło wo
opi sy wał ich wy gląd i za cho wa nie oraz
in for mo wał o po sia da niu bro ni, np.
przez Le cha So ko łows kie go: „»Osa«
w swo im miesz ka niu po ka zał mi pi sto -
let mar ki »Pa ra bel lu m« Nr 2487 z dwo -
ma ma ga zyn ka mi [...]. Broń prze cho -
wu je w ko żu chu, któ ry wi si u wej ścia do
po ko ju przy drzwiach”. Przede wszyst -
kim jed nak in for mo wał o pla nach ak cji
dy wer syj nych, np. wy sa dze nia po mni ka
Przy jaź ni Pol sko-So wiec kiej na po znań -
skiej Cy ta de li. Ak cję te za mie rza no
prze pro wa dzić pod czas tar gów, aby
w ten spo sób po ka zać go ściom z za gra -
ni cy ist nie nie w Pol sce pod zie mia an ty -
ko mu ni stycz nego.

Po nad to agent „Szy mu ra” in for mo wał
o roz wa ża niu przez kie row nic two KZPP
moż li wo ści do ko na nia ak cji eks pro pria -
cyj nych. Zdo by te w ten spo sób pie nią -
dze mia ły być prze zna czo ne na za kup
po wie la cza i ma szyn do pi sa nia. Te za -
mia ry – w po łą cze niu z umie jęt nie pro -
wa dzo ną grą ope ra cyj ną – do pro wa dzi ły
do opra co wa nia pla nu na pa du na sa mo -
chód prze wo żą cy pie nią dze do ban ku
w Li pia nach. Przed mio to wy plan miał
zo stać opra co wa ny przez Ste fa na Ka -
miń skie go.

Plan li kwi da cji
W związ ku z przy go to wa nia mi do ak -

cji w Li pia niach De par ta ment III MBP
po le cił do ko na nie li kwi da cji KZPP.
W tym ce lu Wy dział III WUBP
w Szcze ci nie przy go to wał szcze gó ło wy
plan za ty tu ło wa ny „Ra port o przy go to -
wa niu re ali za cji”. Zo stał on za twier dzo -
ny 24 kwiet nia 1950 r., a je go re ali za cja
mia ła na stą pić przy współ pra cy z funk -
cjo na riu sza mi WUBP w Po zna niu
i PUBP w Li pia nach. W szcze gó ło wym
pla nie opi sa no spo sób „zwa bie nia”
w pu łap kę Ban tle i So ko łows kie go, do -
ko na nie tzw. taj ne go zdję cia i sce na -
riusz prze słu cha nia, w trak cie któ re go

Konspiracyjny Związek Patriotów Polskich 
– rozpracowanie i likwidacja organizacji 

przez UB w 1950 r.
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mia no do ko nać od wró ce nia uwa gi od
spraw cy tej „wpad ki”. Plan prze wi dy -
wał tak że umie jęt ne „wy pro wa dze nie ze
spra wy” agen ta „Szy mu ry”. Za mie rza -
no rów nież od wró cić uwa gę za trzy ma -
nych od fak tu prze pro wa dze nia ak cji
przez funk cjo na riu szy WUBP w Szcze -
ci nie: „za trzy ma ni win ni przez od po -
wied nie sta wia nie py tań być prze ko na -
ni, że ope ra cję prze pro wa dził WUBP 
– Po znań, a nie WUBP – Szcze cin [...].
Po wyż sza kom bi na cja ma na ce lu od -
wró ce nie uwa gi po dej rza nych na fakt,
że agent »Szy mu ra«, wzy wa jąc ich do
sie bie, czy nił to w po ro zu mie niu z na -
mi”. Po nad to, przed prze ka za niem akt
śledz twa do Pro ku ra tu ry, ma te ria ły do -
ty czą ce Ka miń skie go za mie rza no wy łą -
czyć z pro wa dzo nej spra wy, a sto sow na
no tat ka mia ła za wie rać in for ma cję
o „rze ko mej uciecz ce agen ta pod czas
aresz to wa nia”.

„Re ali za cja spra wy”
25 kwiet nia 1950 r. Ban tle, He le na

Bo bow ska „Bu bi” i Lech So ko łow ski
„Osa” uda li się do Li pian z za mia rem
prze pro wa dze nia ak cji. O godz. 5.40
na dwor cu ko le jo wym zo sta li „zdję ci”
przez funk cjo na riu szy UB Ban tle i Bo -
bow ska, a póź niej aresz to wa no So ko -
łow skie go. W cza sie pro wa dzo nych
prze słu chań UB uzy ska ło dal sze „wyj -
ścia śled cze” na 12 człon ków KZPP,
co umoż li wi ło prze pro wa dze nie ko lej -
nych aresz to wań i w efek cie roz bi cie
ca łej or ga ni za cji li czą cej po nad 50
osób. Po prze ka za niu przed mio to wej
spra wy do Po zna nia roz pra co wa nie
pro wa dził Wy dział III wspól nie z Wy -
dzia łem Śled czym WUBP w Po zna -
niu, a człon ków i oso by wspo ma ga ją ce
KZPP osą dzo no w 12 od ręb nych pro -
ce sach.

W trak cie roz pra co wy wa nia or ga ni za -
cji i pro wa dze nia czyn no ści śled czych
funk cjo na riu sze UB pró bo wa li rów nież
wer bo wać współ pra cow ni ków w ce lu
„na sa dze nia agen tu ry w śro do wi sku
czyn nych człon ków KZPP”. Nie za wsze
jed nak pró by te oka zy wa ły się sku tecz -
ne, gdyż nie któ re oso by jed no znacz nie
od mó wi ły współ pra cy z UB.Tabela szyfrów organizacji KZPP


