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TEMAT MIESIÑCA

65 lat temu powołane zostały do życia Narodowe Siły Zbrojne, a Narodowa Organizacja Wojskowa stała się częścią
Armii Krajowej. W spadku po peerelowskiej propagandzie wokół tematu podziemia narodowego pozostało wiele

mitów i przekłamań. W niniejszym zbiorze tekstów omawiamy działalność wydawniczą warszawskich narodowców
czasu wojny, stosunek NSZ do mniejszości żydowskiej i losy jednego z działaczy narodowych

– posła na Sejm II RP Ludwika Christiansa.

Mirosław Orłowski, Rafał Sierchuła,
IPN Poznań

W okupowanej Warszawie działało wiele podziem-
nych organizacji. W czasach PRL gloryfikowano
działalność kanapowej partii komunistów – Pol-
skiej Partii Robotniczej. Po polskim październiku
1956 r. stopniowo, choć opornie, przywracano
pamięć o Armii Krajowej. Dopiero w latach 90.
rozpocząć można było pisanie historii organizacji
narodowych, w tym największego ugrupowania
endeckiego – Stronnictwa Narodowego.

Zalążki konspiracyjnych struktur
Okręgu Stołecznego SN powstały już
w październiku 1939 r. Pierwszym pre-
zesem stołecznego zarządu został Ta-
deusz Uhma, zastępcą był Aleksander
Górecki (ostatni przed wrześniem pre-
zes Okręgu Stołecznego), kierowni-
kiem Wydziału Organizacyjnego –
Zygmunt Przygodzki, kierownikiem
Wydziału Propagandy – Wiktor Butler,
a członkiem zarządu – Jan Kornecki
ps. „Chłopecki”.

Początkowo działalność ogranicza-
ła się do pozyskiwania nowych
członków wywodzących się z przed-
wojennych organizacji młodzieżo-
wych – Młodzieży Wszechpolskiej
i Harcerstwa Polskiego. W Okręgu
zrzeszona była także grupa kobiet
z przedwojennej Narodowej Organi-
zacji Kobiet. W pierwszym okresie
okupacji utworzono w Okręgu kilka
kół dzielnicowych, a zebrania kon-
spiracyjne i kolportaż centralnego or-
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ga nu pra so we go SN ty go dni ka „Wal -
ka” wy ty cza ły stan dar dy pra cy w pod-
zie miu.

W tym sa mym cza sie z przed wo -
jen nych człon ków Stron nic twa oraz
osób wy wo dzą cych się z krę gu zna -
jo mych wła sną gru pę kon spi ra cyj -
ną or ga ni zo wał Ta de usz Ma ciń ski 
ps. „Prus”, czło nek przed wo jen ne go
Stron nic twa. Ma ciń ski, przyj mu jąc
woj sko we za sa dy pra cy or ga ni za cyj -
nej, stwo rzył mo del do brze za kon spi -
ro wa nych pię cio oso bo wych ze spo -
łów. Każ dy z człon ków gru py po sia -
dał nu mer ewi den cyj ny-pseu do nim:
licz by 1–1000 dla ko biet, dla męż -
czyzn – od nu me ru 1001. La tem
1940 r. Ma ciń ski przy po mo cy Zyg -
mun ta Przy godz kie go ps. „Pu chal -
ski”, „1104”, skon tak to wał się z dzia -
ła cza mi Okrę gu Sto łecz ne go i ze
swo ją gru pą zo stał wcią gnię ty do
pra cy pod ziem nej. Na sku tek aresz to -
wa nia w ma ju 1941 r. więk szo ści
człon ków za rzą du (m.in.: Mie czy sła -

wa Traj do sa, pre ze sa Za rzą du Głów -
ne go SN, Ro ma na Ry bar skie go, Wi -
tol da Sta nisz ki sa, Alek san dra Dęb -
skie go oraz części kie row nic twa
Okrę gu Sto łecz ne go z Ta de uszem
Uhmą) Ma ciń ski zo stał kie row ni -
kiem Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go.
Kie row ni kiem no we go za rzą du Okrę -
gu mia no wa no Ja na Kor nec kie go,
wraz z nim pra cą Okrę gu kie ro wa li:
Ta de usz Ma ciń ski, Piotr Gor czy kow -
ski ps. „Mor ski”, „Ro land”, „1293”,
kie row nik Wy dzia łu Wy cho wa nia
(od 1942 r. Wy dział Pro pa gan dy),
Wa cław Sche ing ps. „1035”, kie row -
nik Wy dzia łu Skar bu, Ta de usz Du -
nin-Wą so wicz ps. „1027”, kie row nik
Wy dzia łu Kor po ra cyj ne go, Ma ria
Cza chow ska-Ty raj ska ps. „975”, kie -
row nik Wy dzia łu Ko bie ce go.

„Prus” szyb ko wpro wa dził obo -
wiąz ko wy dla każ de go człon ka cykl
ośmiu szko leń, za koń czo nych eg za -
mi nem, opar tych na za gad nie niach
po li tycz nych i zgod nych z li nią pro -

gra mo wą Stron nic twa. Z cza sem zor -
ga ni zo wa no tak że spe cjal ny Kurs In -
for ma cyj ny. Ko lej nym eta pem był
Kurs Do wód ców, któ ry naj czę ściej
pro wa dził sam Ma ciń ski. Aresz to wa -
nie kie row nic twa w ma ju 1941 r.
mia ło ne ga tyw ny wpływ na dzia łal -
ność sto łecz ne go Okrę gu, jed nak
z koń cem 1941 r. uda ło się zor ga ni -
zo wać pra cę kon spi ra cyj ną na no wo.

Po wsta nie Wy dzia łu Pro pa gan dy
W li sto pa dzie 1941 r., dzię ki za bie -

gom Ma ciń skie go, utwo rzo ny zo stał
Wy dział Pro pa gan dy. Ze spra woz da -
nia fi nan so we go od 1 li sto pa da 1940 r.
do 31 grud nia 1941 r. wy ni ka, że naj -
więk sze zy ski Okręg osią gnął dzię ki
kol por ta żo wi wła snych wy daw nictw
pe rio dycz nych i głów ne go or ga nu –
ty go dni ka „Wal ka”.

Po cząt ko wo Wy dział Pro pa gan dy
skła dał się tyl ko z czte rech osób kie -
ro wa nych przez Pio tra Gor czy kow -
skie go. Mi mo to wy dział ten w 1941 r.
wy dał na po wie la czu opra co wa nia:
„Ge ne za i ce le woj ny” i „Mi sja dzie -
jo wa Pol ski” Pio tra Gor czy kow skie -
go; „Hi sto ria Obo zu Na ro do we go”
An drze ja Ko za nec kie go ps. „Ju rand”,
„1194”; „Ży dzi i ma so ne ria”, „Li be -
ra lizm, so cja lizm i ko mu nizm” Ta de -
usza Prze ci szew skie go ps. „Ba ry ka”,
„1229” i ma te ria ły Cen tral ne go Wy -
dzia łu Pro pa gan dy, m.in: „Gra ni ce Wiel -
kiej Pol ski” i „Na ro do we za sa dy go -
spo dar cze”.

Do głów nych za dań Wy dzia łu Pro -
pa gan dy na le ża ło opra co wa nie ma te -
ria łów szko le nio wych i roz bu do wy -
wa nie struk tur pro pa gan do wych.
W tym ce lu roz po czę ła dzia łal ność
bi blio te ka Okrę gu, któ ra zawierała
1214 to mów, przede wszyst kim dzie -
ła Dmow skie go, Gier ty cha czy Ma -
ciń skie go. Z po le ce nia „Pru sa” opie -
kę nad bi blio te ką prze jął Ta de usz
Prze ci szew ski. Roz pro wa dzał on wśród
ak ty wu książ ki oraz pra sę kon spi ra -
cyj ną, stop nio wo po wsta wa ły ko lej ne
ze spo ły bi blio te ka rzy, któ re swo ją
opie ką obej mo wa ły jed nost ki or ga ni -
za cyj ne okrę gu. Ma ciń ski uwa żał tę

Tadeusz Maciński – szef Wydziału Organizacyjnego, jeden z głównych propagandzistów SN

W pół rocz nym spra woz da niu z dzia łal no ści za rzą du
Okrę gu za okres od 1 stycz nia do 30 czerw ca 1942 r.
jak zwy kle wie le miej sca po świę co no spra wom pro pa -
gan dy. „Wy dział Pro pa gan dy znaj du je się w tej chwi li
w sta dium roz bu do wy wa nia swej sie ci wy szko le nio -
wej. Mię dzy in ny mi po wo ła ny zo stał do ży cia kurs pre -
le gen tek, któ ry ma się stać za ląż kiem Pod wy dzia łu
Pro pa gan dy przy or ga ni za cji ko bie cej [...]. Na od cin ku
sło wa pi sa ne go za no to wać na le ży uru cho mie nie or ga -
nu pra so we go Okrę gu - »War szaw skie go Dzien ni ka...«
i wy da wa nej ja ko do da tek do »W.D.« »Mło dej Pol ski«.
»War szaw ski Dzien nik...«, któ ry za czął się uka zy wać
ja ko dwu ty go dnik, w tej chwi li jest ty go dni kiem o na -
kła dzie 950 eg zem pla rzy, przy czym je go po czyt ność
i na kład sta le ro sną. [...] Rów no le gle do kol por ta żu
or ga nów pra so wych Okrę gu od by wa się kol por taż or -
ga nu ogól no pol skie go [„Wal ka”], któ ry roz cho dzi się
na te re nie Okrę gu w liczbie ok. 600 eg zem pla rzy”.
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for mę szko le nia za prio ry te to wą –
w spra woz da niach wie le miej sca po -
świę cił wła śnie funk cjo no wa niu bi -
blio te ki, pod kre śla jąc jej pro pa gan -
do wy cha rak ter. Do koń ca 1942 r.
księ go zbiór wzbo ga cił się o ko lej ne
269 to mów. Wśród wy po ży cza nych
ksią żek naj więk szym po wo dze niem
cie szy ły się pra ce Ma ciń skie go: „Za -
rys dzie jów Ru chu Na ro do we go 
w Polsce”, „Mię dzy Ro sją a Niem ca -
mi” oraz „Dzie je Pol ski” Wa cła wa
So bie skie go.

Z za cho wa nych ma te ria łów do ty -
czą cych roz po wszech nia nia „War -
szaw skie go Dzien ni ka Na ro do we go”,
„Mło dej Pol ski” i „Wal ki” wy ni ka, że
naj więk szym po wo dze niem cie szył
się wśród czy tel ni ków „WDN”. Pro -
por cje te mi mo in ge ren cji ze stro ny
Cen tral ne go Wy dzia łu Pro pa gan dy
nie zmie ni ły się do koń ca oku pa cji.

Z koń cem 1942 r. Wy dział Pro pa -
gan dy pra co wał w skła dzie: kie row -
nik Wy dzia łu, a za ra zem szef Dzia łu
Wy szko le nio we go (opra co wa nie re -
fe ra tów ide olo gicz nych) Piotr Or czy -

kow ski; kie row nik Dzia łu Or ga ni za -
cyj ne go (ak cja szko le nio wa dla pro -
pa gan dzi stów, two rze nie ze spo łów
dzien ni kar skich) Ta de usz Prze ci -
szew ski; Dział Pra so wy (kie ro wał
pra cą re dak cyj ną „War szaw skie go
Dzien ni ka Na ro do we go” i „Mło dej
Pol ski”) – Ka zi mierz Próch nik 
ps. „1723”; pro pa gan da w Wy dzia le
Ko bie cym – Zo fia En glert ps. „942”.
Ogó łem za an ga żo wa nych w dzia łal -
ność pro pa gan do wą by ło 51 osób, co
rzu to wa ło tak że na liczbę człon ków
w Okrę gu. „W dniu 31 grud nia 1942
ro ku Okręg li czył 1479 człon ków ze -
wi den cjo no wa nych, w tym 332 ko -
biety i 1147 męż czyzn”.

Ko lej ne zmia ny w Wy dzia le Pro pa -
gan dy na stą pi ły w po ło wie 1943 r.
Aresz to wa ne go przez ge sta po Pio tra
Gor czy kow skie go za stą pił na sta no -
wi sku kie row ni ka Wy dzia łu Zyg -
munt Do mań ski ps. „Za lac ki”, „Lar”,
„1127”, za stęp cą zo stał Wień czy sław
Wa gner ps. „Do bro wol ski”, „1984”.
Wy dział uległ roz bu do wie – po wstał
Dział Mło dzie ży z re fe ra ta mi: pra so -

wym, aka de mic kim, or ga ni za cyj nym
i har cer skim oraz Dział Stu diów od -
po wie dzial ny za przy go to wa nie ma -
te ria łów szko le nio wych.

W 1944 r. w wy dzia łach wy od ręb -
nio no ko ła – w Wy dzia le Pro pa gan dy 
po wsta ły ko ła: pe da go gicz ne, wy cho -
wa nia re li gij ne go, szko le nia pro gra -
mo we go, mło dzie ży, pra so we, du cho -
wień stwa, li te rac kie i ko ło „do roz po -
rzą dze nia” (człon ko wie wy dzia łu bez
kon kret ne go przy dzia łu).

Dzia łal ność Biu ra Okrę gu
W celu uspraw nie nia pra cy Wy -

dzia łu or ga ni za cyj ne go po wo ła no
w 1942 r. Biu ro Okrę gu – w skład
którego wcho dzi ły: dzia ły łącz no ści
or ga ni za cyj nej, ko re spon den cji, re -
dak cji i ad mi ni stra cji wy daw nictw
pe rio dycz nych („War szaw ski Dzien -
nik Na ro do wy”, „Mło da Pol ska”), re -
dak cji i ad mi ni stra cji wy daw nictw
nie pe rio dycz nych (dru ki zwar te),
dru kar nia, kol por taż, bi blio te ka, ar -
chi wum, dział uzbro je nia, dział na uki
o bro ni, dział za ku pów oraz dział go -

Członkowie Biura Okręgu Stołecznego NOW, Wielkanoc 1943 r. W dolnym rzędzie od lewej: Tadeusz Przeciszewski (redaktor „Warszawskiego Głosu Narodowego”
i „Młodej Polski”, więzień komunistycznego reżimu), Feliksa Pol (pracownik archiwum Okręgu, sekretarka i maszynistka), Tadeusz Maciński (przywódca Okręgu
Stołecznego), Aleksander Lossow-Niemojowski (szef wywiadu zamordowany przez Niemców w czasie powstania na Woli), Jerzy Sobolewski (adiutant Okręgu),
Zdzisław Głąbiński (instruktor szkoleń z obsługi broni, zginął w akcji zdobycia broni, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari). W górnym rzędzie druga
od lewej Elżbieta Scheing (prawa ręka Macińskiego, rozstrzelana w maju 1944 r.), czwarty z lewej Stanisław Dobrowolski (szef kolportażu), dalej Halina
Ostrowska (łączniczka, kolporterka prasy, zginęła przed powstaniem), Tadeusz Pęszyński (instruktor nauki o broni, poległ w obronie powielarni przy 
ul. Pańskiej w maju 1943 r.), Eugeniusz Jezierski (instruktor nauki o broni, poległ w powstaniu), Halina Lesiewska (ostatni żyjący członek Biura Okręgu)
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spo dar czy. W po ło wie 1943 r. Biu ro
zre or ga ni zo wa no – skła da ło się te raz
z sześciu dzia łów: ewi den cji, ko re -
spon den cji (wraz z ar chi wum okrę -
gu), łącz no ści or ga ni za cyj nej, dru kar -
ni, kol por ta żu, dzia łów za ku pów
i sprze da ży. Po zo sta łe dzia ły włą czo -
no do Wy dzia łu Pro pa gan dy i do Wy -
dzia łu Woj sko we go, dział go spo dar -
czy zli kwi do wa no. Co waż ne, w skład
Biu ra wcho dzi ły oso by bez po śred nio
zwią za ne z dzia łal no ścią pro pa gan -
do wą, m.in.: Sta ni sław Do bro wol ski
ps. „1905”, Ha li na Le siew ska ps. „48”,
Ja nusz Gor czy kow ski ps. „1224”, Ta -
de usz Prze ci szew ski i He le na Na ssal -
ska ps. „979”. Pra cow ni cy Biu ra
Okrę gu by li w więk szo ści współ pra -
cow ni ka mi pism wy da wa nych przez
Okręg – „War szaw skie go Gło su Na -
ro do we go” i „Mło dej Pol ski”.

„War szaw ski Głos Na ro do wy”
Je sie nią 1941 r. Okręg wzbo ga cił

się o po wie lacz wy ko rzy sty wa ny
do ce lów wy daw ni czych. W li sto pa -
dzie 1941 r. zde kon spi ro wa na zo sta ła
dru kar nia „Wal ki” przy ul. Gór czew -
skiej, ko lej ne trzy nu me ry pi sma wy -
dał Okręg Sto łecz ny. Ma ciń ski no sił
się z za mia rem uru cho mie nia wła sne -
go wy daw nic twa, prób nie wy pu ścił
„Jed nod niów kę” bez da ty i nu me ru
wy da nia (ga zet ka uka za ła się mię -
dzy 8 a 19 grud nia 1941 r.), a 15 stycz -
nia 1942 r. po ja wił się prób ny „War -
szaw ski Dzien nik Na ro do wy”. Mie -
siąc póź niej opu bli ko wa no pierw szy
ofi cjal ny nu mer dzien ni ka sta no wią -
ce go kon ty nu ację przed wo jen ne go
cza so pi sma en de cji o tej sa mej na -
zwie. Ta de usz Ma ciń ski pi sał w nim:
„Obok pi sma ogól no pol skie go [„Wal -
ka”], do star cza ne go na szym Czy tel -
ni kom do tych czas, uka zy wać się bę -
dzie na te re nie Sto li cy wy daw nic two,
któ re go pierw szy nu mer od da je my
dzi siaj do rąk Czy tel ni ków. Ce lem
„War szaw skie go Dzien ni ka” bę dzie
za spo ka ja nie po trzeb śro do wi ska
war szaw skie go, któ re go od ręb ny cha -
rak ter wy ma ga or ga nu pra so we go
[...]. Wy daw nic two roz po czy na pra cę
w ubo giej sza cie gra ficz nej. Roz po -
czy na ją po nad to ja ko dwu ty go dnik.
Jed nym z ce lów Re dak cji na naj bliż -
szą przy szłość bę dzie za pew nie nie pi -
smu nor mal nej, dru ko wa nej sza ty
oraz przej ście z dwu ty go dnio we go
okre su wy daw ni cze go na okres ty go -
dnio wy i – z cza sem – co dzien ny”.

Od po ło wy 1942 r. pi smo wy da -
wa no ja ko ty go dnik. Od 2 stycz -
nia 1943 r. zmie nio no ty tuł na „War -
szaw ski Dzien nik Na ro do wy”, a na -
stęp nie w związ ku
z od mien ną�czę sto tli wo ś cą wy da wa -
nia na „War szaw ski Głos Na ro do -
wy” z ad no ta cją: „W okre sie kon spi -
ra cji wy cho dzi ja ko dwu ty go dnik
p o  l i  t y c z  n o  -
-in for ma cyj ny”. Od kwiet nio we go
nu me ru po wró co no do wy da wa nia

pi sma w cy klu ty go dnio wym, co sta -
no wi ło do wód za rów no na du żą po -
czyt ność, jak i sku tecz ność pra cy
Ma ciń skie go. Po upad ku po wsta nia
wzno wio no wy da wa nie „WGN”
tech ni ką po wie la czo wą w Gro dzi sku
Ma zo wiec kim pod War sza wą.
W grud niu 1944 r. uka za ły się trzy
nu me ry, a ostat ni za cho wa ny no sił
da tę 20 mar ca 1945 r.

Au to rem więk szo ści tek stów za -
miesz czo nych na ła mach pi sma był
sam Ma ciń ski, w obo wiąz kach re -
dak cyj nych i ja ko se kre tar ka wspo -
ma ga ła go Elż bie ta Sche ing ps. „Cia -
recz ka”, „1000”, któ ra pro wa dzi ła też
ar chi wum Okrę gu i po czę ści kie ro -
wa ła pra ca mi Biu ra Okrę gu. Ar ty ku -
ły prze wod nie pi sa li tak że in ni człon -
ko wie Okrę gu z Wy dzia łu Pro pa gan -
dy: Ta de usz Prze ci szew ski, Jan
Do bra czyń ski ps. „Eu ge niusz”, „Ho -
zjusz”, „2667”, Zyg munt Do mań ski,
Ka zi mierz Próch nik, Le szek Kra jew -
ski ps. „Te ze usz”, „Aga mem non”,
„Le szek Czar ny”, „1489” czy Zdzi -
sław Chrza now ski ps. „1695”. 

W cza sie po wsta nia wy da wa nie
„War szaw skie go Gło su Na ro do we go”
odbyła się nie re gu lar nie, z każ dym
dniem przy go to wa nie dru ku stwarzało
co raz więk sze trud no ści. Re dak to rem
na czel nym w tym cza sie był Wień -
czy sław Wa gner. Dział Wia do mo ści
po wstań czych pro wa dził Le szek Kra -
jew ski, zaś na słuch sta cji za gra nicz -
nych Ja ro sław Na lesz kie wicz 
ps. „1269”. Kol por ta żem zaj mo wa ła
się Ewe li na Pe płow ska ps. „4”, któ rej
po ma gali łącz nicz ka „Ha la” i jej brat
Wień czy sław Pio trow ski ps. „1106”.
Kie row ni kiem ze cer ni był Raj mund
Cy pry siak ps. „2839”. Pierw szy po -
wstań czy nu mer „Gło su” uka zał się 
23 sierp nia. Od nu me ru 31 (z 11 wrze -
śnia 1944 r.) zmniej szy ła się ob ję tość
pi sma do jed nej dwusz pal to wej stro -
ny, w dru giej po ło wie wrze śnia z po -
wo du utra ty do tych cza so wej dru kar ni
„Wal ki”, obie redakcje po łą czy ły się
i do koń ca po wsta nia pi smo uka zy -
wa ło się pod na zwą: „Wal ka War -
szaw ski Głos Na ro do wy”.

„Mło da Pol ska”
Ini cja to rem po wsta nia pi sma był

Ma ciń ski, któ ry po wie rzył pro wa -
dze nie ga zet ki Ja nu szo wi Gor czy -
kow skie mu i Ta de uszo wi Prze ci -
szew skie mu, ab sol wen tom Kur su
Dzien ni kar skie go w re dak cji „Wal -
ki”. Pierw szy nu mer mie sięcz ni ka
„Mło da Pol ska” uka zał się 4 mar ca
1942 r., ja ko do da tek do „War szaw -
skie go Dzien ni ka Na ro do we go”. Pi -
smo od sa me go po cząt ku ad re so wa -
ne by ło do mło dzie ży na ro do wej
i człon ków Okrę gu Sto łecz ne go.
W róż nych okre sach miało róż ne
pod ty tu ły: od 17 paź dzier ni ka 1942 r.
– „Dwu ty go dnik Mło dych Na ro dow -
ców”, od 31 paź dzier ni ka 1942 r. –
„Dwu ty go dnik Mło dych”, a od wio -

sny 1943 r. – „Or gan Mło dych”. Re -
dak to rem na czel nym (z wy jąt kiem
po cząt ko wych nu me rów) był Ja nusz
Gor czy kow ski, w skład re dak cji
wcho dzi li Ta de usz Prze ci szew ski
i An drzej Ko za nec ki, ja ko współ pra -
cow ni ków przy ję to tak że m.in. Wie -
sła wa Chrza now skie go ps. „Po raj”,
„Wę żyk”, „1546”, je go bra ta Zdzi -
sła wa, An drze ja Si kor skie go ps. „Ja -
skier”, „1643”, Je rze go Da wi dow -
skie go ps. „1440”, Ma ria na Kuź nia -
ra ps. „1430”, Le cha Ossow skie go
ps. „1471”, Je rze go By szew skie go
ps. „2009”, Woj cie cha Gra bow skie -
go ps. „1593”, Sta ni sła wa Rze szow -
skie go ps. „1764”, Lesz ka Kra jew -
skie go i Ol gier da Ko ścię ps. „1687”,
któ ry wio sną 1944 r. ob jął kie row -
nic two re dak cji. W „MP” po ru sza no
za gad nie nia ide olo gicz ne i po li tycz -
ne, na kład wy no sił ok. ty sią ca eg -
zem pla rzy. Wy buch po wsta nia za ha -
mo wał roz wój pi sma. Pró bę wzno -
wie nia wy da wa nia „MP” podjęto
w lip cu 1945 r. w Kra ko wie, ale ze
wzglę du na dzia ła nia bez pie ki uka -
za ło się tyl ko kil ka nu me rów –
ostat ni w czerw cu 1946 r.

Kon spi ra cyj ne po wie lar nie i dru kar nie
Okręg Sto łecz ny dys po no wał w cza -

sie kon spi ra cji przy naj mniej czte re -
ma po wie lar nia mi i dwie ma dru kar -
nia mi. Naj bar dziej zna na po wie lar -
nia mie ści ła się przy ul. Pań skiej,
ob słu gi wa na by ła przez pra cow ni -
ków Biu ra Okrę gu. W „Ma glu” (po -
tocz na na zwa po wie lar ni) pra co wa li
m.in.: Ha li na Le siew ska ps. „Ewa”,
„48”, zaj mu ją ca się od bio rem ma -
tryc i kol por ta żem; Wi śniew ska 
ps. „978” roz wo zi ła pra sę do punk -
tów kol por ta żu; Eu ge niusz Je zier ski
ps. „1338” ra zem z Ta de uszem Pę szyń -
skim, wy kła dow cą na uki o bro ni,
bra li udział w od pra wach or ga ni za -
cyj nych, do star cza li pa pier i ochra -
nia li lo kal. Obo wiąz kiem Pę szyń -
skie go by ło tak że zda wa nie mel dun -
ków z pra cy dru kar ni Sta ni sła wo wi
Do bro wol skie mu ps. „1905”. Głów -
nym za da niem dru kar ni by ło po wie -
la nie „War szaw skie go Gło su Na ro -
do we go”, tam też zo sta ła wy da na
bro szu ra au tor stwa Ta de usza „Pru -
sa” Ma ciń skie go pt. „Za rys dzie jów
Ru chu Na ro do we go w Pol sce” oraz
in ne ma te ria ły pro pa gan do we.

Po de kon spi ra cji lo ka lu przy Pań -
skiej przez krót ki czas po wie lar nia
funk cjo no wa ła przy ul. Wi la now skiej
oraz Czer nia kow skiej.

Pierw sza dru kar nia Okrę gu Sto -
łecz ne go mieściła się na Sta rym Mie -
ście przy ul. Ba ro ko wej, dru ga na Żo -
li bo rzu przy ul. Kra siń skie go. Z ra -
mie nia Okrę gu kie ro wał nimi Hen ryk
Her czyń ski ps. „1024”. Lo kal dru -
kar ni przy Ba ro ko wej znajdował się
pod warsz ta tem bla char skim w piw -
ni cy. W tym nie wiel kim po miesz cze -
niu przez ukry tą w pod ło dze kla pę



Woj ciech Je rzy Mu szyń ski, 
IPN War sza wa

Dzia łal ność Na ro do wych Sił Zbroj nych na le ży do
jed ne go z naj bar dziej za kła ma nych i zmi to lo gi zo -
wa nych frag men tów naj now szej hi sto rii Pol ski.
Mi mo upad ku ko mu ni zmu, oskar że nie o an ty se -
mi tyzm sta wia ne NSZ jest w dal szym cią gu po -
wie la ne przez hi sto ry ków i pu bli cy stów o post -
ko mu ni stycz nej i li be ral nej pro we nien cji. Utrzy -
mu ją oni, że NSZ, pro wa dząc an ty se mic ką
pro pa gan dę w pod ziem nej pra sie, po no si współ -
od po wie dzialność za za gła dę pol skich Ży dów.
Sta wia nie zna ku rów no ści mię dzy zbrod nia mi
nie miec ki mi i rze ko mo an ty se mic kim sta no wi -
skiem NSZ to nad uży cie, wy ni ka ją ce z nie wie dzy
lub złej wo li. Czas po dejść do te go te ma tu ra cjo -
nal nie i przed sta wić fak ty.

Na ro do we Si ły Zbroj ne po wsta ły
we wrze śniu 1942 r. z po łą cze nia się
czę ści Stron nic twa Na ro do we go
i Obo zu Na ro do wo-Ra dy kal ne go,
po li tycz ne go za ple cza no wej or ga ni -
za cji woj sko wej. Przed wo jen na dzia -
łal ność SN i ONR, a w szcze gól no -
ści po pie ra nie boj ko tu eko no micz ne -
go ży dow skich skle pów, by ły
pre tek stem dla nie któ rych hi sto ry -
ków do eks tra po la cji i teo rii o an ty-
se mic kiej ide olo gii NSZ. W rze czy -
wi sto ści po wy bu chu woj ny moż na
do strzec zmia nę w na sta wie niu na ro -
dow ców wo bec Ży dów, a przede
wszyst kim znacz ne ogra ni cze nie te -
go ro dza ju pu bli ka cji pro pa gan do -
wych. Jed ną z przy czyn te go prze ło -
mu by ły prze śla do wa nia lud no ści ży -

dow skiej i nie mal cał ko wi tej jej eks -
ter mi na cji. 

Wia do mo ści o za gła dzie
Pod sta wą oskar żeń NSZ o an ty se -

mi tyzm są se lek tyw nie do bra ne ar -
chi wal ne ma te ria ły pra so we. Nad -
uży ciem jest twier dze nie, ja ko by
publikacje pod zie mia na ro do we go
re pre zen to wa ły po sta wę an ty se mic -
ką. Pra sa ta po tę pia ła nie miec kie lu -
do bój stwo i dy stan so wa ła się od ra si -
stow skiej pro pa gan dy oku pan ta. Na -
ro dow cy od cię li się od ja kiej kol wiek
współ pra cy z oku pan tem w je go an -
ty se mic kiej po li ty ce, a po my sły te go
ty pu od rzu co no jesz cze za nim oka za -
ło się, że ce lem Niem ców jest fi zycz -
na eks ter mi na cja lud no ści ży dow -
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Prasa NSZ wobec Żydów

prze ci ska no się do klit ki z li no ty pem
i pła ską ma szy ną. Wa run ki pa nu ją ce
w dru kar ni (brak wen ty la cji) po wo -
do wa ły, że dłuż sza pra ca dru ka rza ze
wzglę dów zdro wot nych nie by ła
moż li wa. Ta wła śnie dru kar nia
szczę śli wie prze trwa ła do po wsta nia.

Dru ga dru kar nia dzia łal ność roz -
po czę ła w po ło wie 1943 r. dzię ki sta -
ra niom Her czyń skie go, któ ry ja ko
przy kryw kę dla pod ziem ne go punk tu
wy daw ni cze go wy ko rzy stał bud kę,
w któ rej sprze da wa no ar ty ku ły spo -
żyw cze i sok z sa tu ra to ra. Oprócz
Her czyń skie go, kie row ni ka dru kar ni,
do stęp do lo ka lu mia ły na stę pu ją ce
oso by: Zo fia To ma sik ps. „240”,
(NN) ps. „246”, Han na Kiesz niew ska
ps. „276” oraz Ste fan Ko pacz 
ps. „4386”, z za wo du dru karz. Pią tą
oso bą był sam Ma ciń ski. „Warsz tat”,
jak po tocz nie na zy wa no dru kar nię,
skła dał się z trzech czę ści. By ły to,
w ko lej no ści od naj ni żej usy tu owa -
nych: dół, piw ni ca i ma ska. Do obo -
wiąz ków dru ka rza na le ża ła pra ca
„w do le”, był on też od po wie dzial ny
za bez pie czeń stwo i pra cę „do łu”.
Zo fia To ma sik od po wia da ła za
spraw ne funk cjo no wa nie sy gna li za cji
alar mo wej, za ło ga ma ski nie mo gła
opusz czać po miesz cze nia bez zgo dy
dru ka rza. Wszyst kie czyn no ści wy -
ko ny wa ne na po zio mie „do łu” mo gły
być re ali zo wa ne wy łącz nie wte dy,
gdy kla pa pro wa dzą ca do piw ni cy
by ła za mknię ta. Wzglę dy bez pie -
czeń stwa wy mu sza ły da le ko idą cą
ostroż ność przy opusz cza niu po -
szcze gól nych seg men tów dru kar ni,
dla te go otwie ra nie kla py po uprzed -
nim za sy gna li zo wa niu wyj ścia mo gło
na stą pić tyl ko od stro ny „ma ski”. Je -
dy ną oso bą z ze wnątrz, któ ra na po -
le ce nie „Pru sa” mia ła do stęp do dru -
kar ni, i to tyl ko na po zio mie „ma ski”
(skle pu), był An drzej Ziół kow ski ps.

„1604”. Za opa try wał on punkt w po -
trzeb ne ma te ria ły dru kar skie czy do -
ko ny wał „wrzu tu”, czy li od bio ru pra -
sy do punk tu kol por ta żu. W „warsz -
ta cie” dru ko wa no pra ce
w nie wiel kich na kła dach, przede
wszyst kim in struk cje or ga ni za cyj ne
i pi sma okól ne. Dru kar nia by ła czyn -
na do po wsta nia, a w trak cie walk
w sto li cy słu ży ła po wstań com do bie -
żą cej dzia łal no ści wy daw ni czej.

Kra jo braz po bi twie
Oca le ni z po wsta nia człon ko wie

SN już w paź dzier ni ku 1944 r. za
spra wą Ma ciń skie go roz po czę li na
no wo pra cę kon spi ra cyj ną. W grud -
niu 1944 r. wzno wio no wy da wa nie
w for mie po wie la czo wej „War szaw -
skie go Gło su Na ro do we go”. W ar -
ty ku le prze wod nim Ma ciń ski pi sał:
„Cięż ko jest za czy nać od po cząt ku.
A ta wła śnie czyn ność sta ła się od
dwóch z gó rą mie się cy tre ścią pol -
skie go ży cia pod ziem ne go w Kra ju.
[...] A więc, chcąc z po wro tem pod -
jąć na szą służ bę, mu si my przede
wszyst kim zdać so bie spra wę ze sta -
nu fak tycz ne go. Jest to stan dra ma -
tycz ny. Pod ziem na War sza wa prze -
sta ła ist nieć. Nie po sia da po li ty ki,
nie po sia da woj ska, nie dys po nu je
pro pa gan dą, nie ma lu dzi, ośrod ków
dys po zy cji, roz ka zów, środ ków ma -
te rial nych, nie ma wo bec te go pra cy
i jej wy ni ków. [...] Za czy na my od
po cząt ku. Stwier dze nia po wyż sze
wią żą się ze wzno wie niem – od po -
cząt ku – na sze go wy daw nic twa,
jed ne go z wie lu od cin ków pra cy
pod ziem nej War sza wy. [...] Od da je -
my do rąk czy tel ni ków pierw szy po
dwu mie sięcz nej prze rwie nu mer
w ubo giej sza cie gra ficz nej. Jest
ona wy ra zem i sym bo lem skrom no -
ści środ ków, z ja ki mi wszyst ko, co
w War sza wie ist nia ło, pra co wa ło

i wal czy ło, a co w dra ma tycz nych
wal kach po wstań czych nie pa dło
i nie po szło na wy nisz cze nie do
obo zów i fa bryk, przy stę pu je dzi siaj
do od bu do wy”.

„Głos” uka zy wał się nie re gu lar nie
– cięż kie wa run ki no wej kon spi ra cji
nie sprzy ja ły pra cy wy daw ni czej.
Okręg wy pu ścił jesz cze pi smo
„Wia do mo ści Ra dio we” (nu mer
z 25 stycz nia 1945 r.), ale na sys te -
ma tycz ną pra cę or ga ni za cyj ną nie
by ło już wa run ków.

Ma ciń ski pró bo wał jesz cze zor ga -
ni zo wać i uru cho mić pod ziem ną
dru kar nię. W tym ce lu, pod po zo -
rem za ło że nia Spół dziel ni Dru kar -
skiej i re ali za cji zle ceń z Mi ni ster -
stwa Od bu do wy, dru ko wał ma te ria ły
pro pa gan do we na po trzeby Stron nic -
twa. W cią gu ro ku ist nie nia spół -
dziel ni (od grud nia 1945 do grud nia
1946 r.) wy ko na no na rzecz SN
blan kie ty kar to te ki or ga ni za cyj nej
człon ków Okrę gu Sto łecz ne go,
map ki Sło wiańsz czy zny Za chod niej
z okre su śre dnio wie cza (wkle ja ne do
bro szu ry kon spi ra cyj nej pt. „Niem -
cy naj więk szy wróg Pol ski i Sło -
wiańsz czy zny”), a tak że okład ki
z ty tu łem le gal ne go wy daw nic twa
pt. „Zmierzch Lon dy nu” słu żą ce ja -
ko ety kie ta ochron na przy dru ko wa -
niu bro szur z ar ty ku ła mi z lon dyń -
skiej pra sy emi gra cyj nej.

Aresz to wa nie w grud niu 1946 r.
Ma ciń skie go de fi ni tyw nie po wstrzy -
ma ło dzia łal ność pro pa gan do wą
Okrę gu Sto łecz ne go SN. W PRL
dzia łal ność na ro dow ców była te ma -
tem za ka za nym i po li tycz nie nie wła -
ści wym. Ro dzin ne zbio ry i pa miąt ki
oraz re la cje człon ków Stron nic twa,
któ rzy prze ży li pie kło sta li now skich
wię zień, to ogrom ny ma te riał do
opra co wa nia te go te ma tu, jed nej
z wie lu hi sto rii z naj now szych dzie -



skiej. Już w mar cu 1941 r. pod ziem -
ny „Sza niec” oświad czał, że wszel ka
po moc udzie la na oku pan to wi w two -
rze niu służ by war tow ni czej do pil no -
wa nia obo zów dla Ży dów bę dzie
uwa ża na za zdra dę na ro do wą. 

Naj wię cej in for ma cji o tra gicz nym
lo sie lud no ści ży dow skiej zna leźć
moż na w pra sie pod zie mia na ro do -
we go z 1942 r. „Sza niec” ostrze gał:
„Eks ce sy an ty ży dow skie w G.G.
[Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie] przy -
bie ra ją stop nio wo rów nie dra stycz ne
for my, jak na są sied nich zie miach
wschod nich. W Miel cu do ko na no
for mal nej rze zi Ży dów. Wy sie dlo no
wszyst kich Ży dów z Zie lon ki, Ra -
dzy mi na [...]. Pę dzo no ich gro ma dą
do ghet ta w War sza wie, tych któ rzy
od da li li się od gru py, za bi ja no na
miej scu, przy czem tru py le ża ły na
szo sie przez kil ka dni”. 

W „Szań cu” z 1 ma ja 1942 r. uka -
zał się wstrzą sa ją cy ma te riał o li kwi -
da cji get ta w Lu bli nie: „W Lu bli nie
znaj do wa ło się ostat nio ok. 45000
Ży dów. Na miej scu przy po mo cy
ochot ni czych od dzia łów bol sze wic -
kich (by łych jeń ców) za mor do wa no
oko ło 1000, w tem ko bie ty i dzie ci.
5000 zo sta ło umiesz czo nych na
przed mie ściu Maj dan Ta tar ski [...].
Resz tę wy wie zio no w nie zna nych
kie run kach głów nie na Kre sy
Wschod nie. [...] ok. 3 tys. za bra no do
Traw nik i umiesz czo no w ha li nie -
czyn nej cu krow ni. Stam tąd kil ka dni
po tem wy wie zio no po cią ga mi ok.
2000 tru pów, po dob no otru tych Ży -
dów przy pró bie no wych ga zów bo jo -
wych”.

Pra sa NSZ wie lo krot nie in for mo -
wa ła nie tyl ko o mor do wa niu Ży dów
w obo zach kon cen tra cyj nych, ale tak -
że o lo sie tych, któ rym uda ło się
unik nąć ko mo ry ga zo wej. 19 czerw ca
1943 r. „Wiel ka Pol ska” pi sa ła:
„W Oświę ci miu w blo ku nr 10 za in -
sta lo wa no eks po zy tu rę ber liń skie go
in sty tu tu hi gie ny, gdzie prze pro wa -
dza się do świad cze nia w dzie dzi nie
ka stra cji, ste ry li za cji i sztucz ne go za -

płod nie nia na 200 ży dach i 25 ży -
dów kach”. 

Po tę pie nie zbrod nia rzy 
Po da ne cy ta ty to tyl ko jed ne z wie -

lu do wo dów, że na ro dow cy ze rwa li
z przed wo jen nym bez kom pro mi so -
wym an ty se mi ty zmem – do strzec
moż na emo cjo nal ne za an ga żo wa nie
się na ro dow ców po stro nie prze śla do -
wa nych i mor do wa nych Ży dów. Co
wię cej, pra sa NSZ de ma sko wa ła tak -
że me to dy, któ ry mi po słu gi wa li się
Niem cy, aby roz bu dzać w lud no ści
pol skiej nie na wiść do Ży dów – przy -
kła dem no tat ka z „Szań ca” z 16 stycz -
nia 1943 r. o iro nicz nym ty tu le
„Obroń cy chrze ści jań stwa”: „W okre -
sie li kwi da cji drob nych ghett w okrę -
gu łódz kim Niem cy sto so wa li za wsze
ta ki ce re mo niał: za my ka no Ży dów na
dwie do by w ko ście le miej sco wym,
a po ich wy wie zie niu po zo sta wio no
splu ga wio ny ko ściół otwo rem do
obej rze nia lud no ści pol skiej”.

Ma ni fe sto wa ny w wie lu wy daw nic -
twach sprze ciw pol skich na ro dow ców
wo bec zbrod ni miał wy miar mo ral ny
– po tę pia no nie miec kich lu do bój ców,
jak też lu dzi wy ko rzy stu ją cych tra ge -
dię ukry wa ją cych się Ży dów do szan -
ta żo wa nia ich i cią gnię cia z te go pro -
ce de ru zy sków – tzw. szmal cow nic -
two uwa ża no za pa to lo gię nie god ną
Po la ka i ka to li ka. 

Ko mu nizm i emi gra cja 
W po rów na niu z okre sem przed wo -

jen nym w ma te ria łach ide olo gicz -
nych na ro dow ców za szła zmia na
w po dej ściu do mniej szo ści ży dow -
skiej. Mi mo że przed woj ną an ty se -
mi tyzm był skład ni kiem pro gra mu
na ro dow ców, pod czas oku pa cji sta -
no wi sko to rzad ko eks po no wa no.
Jed nak część ma te ria łów do ty czą -
cych ide olo gii obo zu na ro do we go nie
by ła wol na od pew nej do zy an ty ży -
dow skich uprze dzeń. „Na ży dów
moż na i trze ba pa trzeć z ca łym na le -
ży tym obiek ty wi zmem moż na –
i trze ba – wi dzieć w nich wro gów na -

szej kul tu ry, na szej sa mo dziel no ści
go spo dar czej na sze go w peł ni sa mo -
dziel ne go ży cia – a jed no cze śnie
współ czuć nie do li bez bron nych, dła -
wio nych w ko mo rach ga zo wych Tre -
blin ki, wy mor do wa nych be stial sko rę -
ka mi współ wy znaw ców, po tem rę ka -
mi Ukra iń ców czy Ło ty szów”.

Nie chęt ne Ży dom enun cja cje uka -
zy wa ły się zwłasz cza na po cząt ku
woj ny (1940–1941), gdy prze śla do -
wa nia Ży dów nie mia ły jesz cze lu do -
bój cze go wy mia ru.

Szcze gól ną nie chęć na ro dow ców
bu dzi ły przy pad ki współ pra cy czę ści
Ży dów z so wiec kim oku pan tem na
Kre sach Wschod nich. Przy po mi na no
fak ty – np. ra do sne wi ta nie przez Ży -
dów kwia ta mi i śpie wem „Mię dzy na -
ro dów ki” wkra cza ją cej do Pol ski Ar -
mii Czer wo nej. W nie któ rych ar ty ku -
łach twier dzo no, że Ży dzi nie tyl ko
wi ta li, ale po ma ga li od dzia łom so -
wiec kim zaj mo wać zie mie pol skie.
Wspo mi na no o przy pad kach na igry -
wa nia się z pol skie go pa trio ty zmu
i war to ści chrze ści jań skich, co łą czo -
no z ter ro rem, któ ry spo ty kał lud ność
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Na ro dow cy zda wa li so bie spra wę, iż wo bec po tę gi
Niem ców są ska za ni na ro lę bier nych ob ser wa to rów
i nie są w sta nie po móc ca łej lud no ści ży dow skiej lub
do pro wa dzić do zmia ny jej po ło że nia. Uzna wa li też, że
bar dziej ak tyw na po moc Ży dom – i tak skazana na nie -
po wo dze nia – spo wo du je re pre sje i śmierć du żej licz -
by Po la ków. Pi sał o tym Szcze pan Ru nie wicz w bro szu -
rze „Awia ty za cja Świa ta”, wy da nej w 1943 r. na kła -
dem Ko men dy Głów nej NSZ: „Ży dzi w Pol sce zo sta li
w po twor ny spo sób wy mor do wa ni przez Niem ców, zo -
sta ło ich co naj wy żej 15 proc. cy fry przed wo jen nej.
Prze ciw strasz li wej rze zi, ja ką w per fid ny i prze my śla -
ny spo sób wy ko ny wa li opraw cy hi tle row scy do spół ki
z Ukra iń ca mi, Li twi na mi i Ło ty sza mi, wzdra ga ła się du -
sza każ de go Po la ka. Cóż jed nak my śmy mo gli im po ra -
dzić i czy mie li śmy szan sę obro nie nia Ży dów? Każ dy,
kto zna ogrom ter ro ru nie miec kie go w sto sun ku do
Po la ków wie, że by ło to fi zycz ną nie moż li wo ścią. Że
ilość ofiar pol skich, po mor do wa nych do tych czas i mo -
gą cych jesz cze być po mor do wa ny mi jest nie wie le
mniej sza od licz by zgła dzo nych Ży dów”.

Winiety pism: „Walka” – centralny organ prasowy SN,  „Warszawski Głos Narodowy” , „Młoda Polska” ,  „Walka. Warszawski Głos Narodowy”
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pol ską na Kre sach. Te go ro dza ju in -
for ma cje po ja wia ły się szcze gól nie po
za ję ciu te re nów oku pa cji so wiec kiej
przez Niem ców w 1941 r.

W la tach 1942–1944 na ła mach
pra sy NSZ po ja wia ły się tak że in for -
ma cje o udzia le Ży dów w ban dach
ra bun ko wych, któ re sta ły się pla gą
pol skiej pro win cji. 20 kwiet nia 1943 r.
„Wiel ka Pol ska” in for mo wa ła: „Na
te re nie świę to krzy skie go dzia ła ją
ban dy ra bun ko we Le bio dy oraz Le -
pie rza, ta ostat nia ma w swo im gro -
nie spa do chro nia rzy bol sze wic kich
i ży dów. Oprócz te go są ban dy czy sto
ży dow skie, te są naj bar dziej bez -
względ ne w ra bun ku. Ban da Le pie -
rza, po za ra bun kiem do pusz cza ła się
gwał tu na ko bie tach”.

W okre sie woj ny w sze re gach NSZ
ugrun to wa ło się prze ko na nie, że lud -
ność ży dow ska po zo sta je obo jęt na
lub nie chęt na spra wie wal ki o wol ną
Pol skę – o czym mia ły świad czyć
przy kła dy ko la bo ra cji z oku pan tem
so wiec kim i pa syw no ści w sto sun ku
do Niem ców – stąd też de kla ro wa no,
że po woj nie więk szość z niej zo sta -
nie z Pol ski usu nię ta. Je dy nym ak -
cep to wa nym przez na ro dow ców roz -
wią za niem, któ re pro wa dzi ło by do
usu nię cia Ży dów z ziem pol skich,
by ła pla no wa emi gra cja. Do cza su
wy jaz du Ży dzi mie li otrzy mać sta tus
cu dzo ziem ców bez pra wa od by wa nia
służ by woj sko wej, peł nie nia urzę dów
pań stwo wych, sa mo rzą do wych i oby -
wa tel skich. „Po mi mo tych wszyst -

kich ogra ni czeń, ja kie Ży dom bę -
dzie my zmu sze ni w ce lu usu nię cia
ich z kra ju na rzu cić, bę dą oni po zo -
sta wać pod opie ką praw pań stwo -
wych, tak aby ich nikt nie mógł
krzyw dzić i znę cać się nad ni mi” –
de kla ro wał au tor te go pro gra mu,
prof. Ka rol Sto ja now ski. 

Zde cy do wa ne żą da nie usu nię cia
Ży dów z Pol ski na le ży tłu ma czyć
tym, iż na ro dow cy nie zda wa li so bie
spra wy, jak ogrom ne mu wy nisz cze -
niu ule ga ła lud ność ży dow ska pod
oku pa cją nie miec ką. Do pie ro dru ga
po ło wa 1943 r. uświa do mi ła, że Ży dzi
zo sta li osta tecz nie znisz cze ni przez
Niem ców i po wtó rze nie się sy tu acji
sprzed woj ny nie jest moż li we. Na
nie ko rzyść na ro dow ców świad czy
fakt, że nie któ re nie chęt ne Ży dom
ma te ria ły uka zy wa ły się tak że w okre -
sie, gdy trwał ho lo kaust. Na le ży jed -
nak pod kre ślić, że ich licz ba, w ma sie
róż ne go ro dza ju wy daw nictw, ga ze -
tek i ulo tek, by ła zni ko ma.

Re gu ła ge ne ral na
Źró dła ar chi wal ne nie da ją pod staw

do twier dzeń, że w cza sie woj ny na ła -
mach pra sy NSZ pro wa dzo no ja kąś
„an tyse mic ką kam pa nię”. Świa do mym
nad uży ciem by ło też pi sa nie o po par ciu
lub mil czą cym przy zwo le niu pod zie -
mia na ro do we go dla za gła dy Ży dów
przez Niem ców. Za gła da ta nie by ła
prze pro wa dzo na rę ka mi pol skich na -
cjo na li stów, nie by ła tak że przez nich
pro pa go wa na, ak cep to wa na ani po -
chwa la na. Przy po mi na nie i in for mo -
wa nie przez pra sę ugru po wań na ro do -
wych o lo sie Ży dów na zie miach pol -
skich przy czy ni ło się do po mo cy, ja ką
Po la cy – w tym tak że dzia ła cze pod zie -
mia na ro do we go – nie śli z na ra że niem
ży cia po trze bu ją cym. By li wśród nich
Edward Kem nitz, czło nek kie row nic -
twa pod ziem ne go ONR i Ko mi te tu Po -
mo cy Ży dom „Że go ta” oraz Jan Do -
bra czyń ski, re dak tor pod ziem nej pra sy
Stron nic twa Na ro do we go – wy róż nie ni
po woj nie me da lem Spra wie dli wy
Wśród Na ro dów Świa ta. Wie lu in nych
na ro dow ców, człon ków NSZ, czę sto
bez i mien nych, za nie sie nie po mo cy
Ży dom za pła ci ło ży ciem.

Ra fał Do bro wol ski,
KUL

Hi sto rio gra fia ko mu ni stycz na pró bo wa ła wpo ić mit
na ro dow ca ja ko po ma gie ra Hi tle ra, któ ry tyl ko rę -
ce za cie rał, ocze ku jąc, że przy wód ca III Rze szy za
nie go roz wią że tzw. kwe stię ży dow ską. Po 1989 r.
część ośrod ków kształ tu ją cych opi nię pu blicz ną ten
punkt wi dze nia usi ło wa ła utrwa lić. Jed nak wol ność
sło wa, ja kiej się do cze ka li śmy, do pro wa dzi ła do
we ry fi ka cji kre owa nej przez la ta mi to lo gii. 
Zna ne są już po wszech nie przy pad -

ki na ro dow ców, któ rzy wy ka za li się

chrze ści jań skim mi ło sier dziem, gdy
na ra ża jąc ży cie, po ma ga li Ży dom
pod czas oku pa cji. Do ta kich na le że li
za mor do wa ni w Oświę ci miu Jan
Mos dorf, prof. Ro man Ry bar ski czy
ks. Mar ce li Go dlew ski, któ ry ja ko
pro boszcz pa ra fii rzym skoka to lic kiej
przy le głej do war szaw skie go get ta
ra to wał star szych bra ci w wie rze. Tak
chlub nie za pi sa nych na kar tach hi sto -
rii pol skich na ro dow ców są ty sią ce.
Jed ne mu z nich po świę co ny jest ni -
niej szy ar ty kuł.

Z oj ca Bel ga i mat ki Po lki
Lu dwik Chri stians uro dził się 5 mar-

ca 1902 r. w Jan po lu Po dol skim. Był
sy nem Bel ga, Ka ro la Au gu sta, ad mi -
ni stra to ra ma jąt ków ziem skich,
i Alek san dry z d. Gu tow skiej. Gim na -
zjum ro syj skie ukoń czył w ro dzin nej
miej sco wo ści, a ma tu rę w 1921 r. zdał
w Lu bli nie, z któ rym zwią zał się
na bli sko ćwierć wie ku. W la tach
1923–1927 stu dio wał pra wo na Uni -
wer sy te cie Lu bel skim. W okre sie stu -

Żołnierz służby miłosierdzia

Edward Kemnitz



NIEZALE˚NA

GAZETA POLSKA
Warszawa, 7 wrzeÊnia 2007 r.

VIII

Redakcja – Rafał Sierchuła, Wojciech Muszyński
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa
tel. 022 431 83 83, 022 431 83 86

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu, ul. Rolna 45a 61-487 Poznań
tel. 061 835 69 00, faks 061 835 69 56

Sprzedaż wydawnictw własnych – Gospodarstwo Pomocnicze IPN
tel. 022 581 88 20, 022 581 88 72

Więcej informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej: www.ipn.gov.pl

NARODOWCY 1939–1945

diów roz po czął dzia łal ność w ru chu
na ro do wym, sta jąc się szyb ko jed nym
z li de rów mło de go po ko le nia na ro -
dow ców. Mię dzy grud niem 1925 r.
a paź dzier ni kiem 1927 r. peł nił funk -
cję pre ze sa lu bel skie go ko ła Mło dzie -
ży Wszech pol skiej, na le żał do en dec -
kiej kor po ra cji aka de mic kiej K!
„Con cor dia”, a tak że dzia łał w sa mo -
rzą dzie stu denc kim, tzw. Brat niej Po -
mo cy i Lu bel skim Ko mi te cie Aka de -
mic kim – ogól no aka de mic kiej re pre -
zen ta cji stu den tów. W 1927 r. zo stał
prze wod ni czą cym Dziel ni cy Lu bel -
sko -Wo łyń skiej Ru chu Mło dych Obo -
zu Wiel kiej Pol ski, w la tach 1928–1929
wy da wał pi smo Mło dych OWP „Mło -
dzi”. Po de le ga li za cji przez wła dze
sa na cyj ne Obo zu w mar cu 1933 r.
Chri stians wstą pił do Stron nic twa Na -
ro do we go, sto jąc jed no cze śnie
na cze le opo zy cji do star szej ge ne ra -
cji dzia ła czy SN – za co zo stał wy ro -
kiem są du par tyj ne go za wie szo ny
na rok w pra wach człon ków. W 1930 r.
star to wał do Sej mu RP ja ko oso ba re -
ko men do wa na przez OWP. Po śmier -
ci po sła Hen ry ka Sach sa (3 czerw -
ca 1934 r.) uzy skał man dat po sel ski
i zo stał człon kiem par la men tar ne go
Klu bu Ru chu Na ro do we go zwią za ne -
go z pro rzą do wym Związ kiem Mło -
dych Na ro dow ców. Wcze śniej, mię -
dzy 28 ma ja a 12 lip ca 1934 r. za sia -
dał we wła dzach lu bel skiej pla ców ki
Obo zu Na ro do wo -Ra dy kal ne go. Po
de le ga li za cji ON -R zwią zał się
z dzia ła cza mi Związ ku Mło dych Na -
ro dow ców, or ga ni za cji na ro do wej
szu ka ją cej po ro zu mie nia z wła dza mi
sa na cyj ny mi. Z po wo du ma łej licz by
zwo len ni ków Chri stians nie za ło żył
w Lu bli nie ko ła ZMN, a je dy nie ka -
na po wy Klub Na ro do wy, by nie być
po są dza nym o współ pra cę z obo zem
po ma jo wym. W grud niu 1937 r.
ZMN prze kształ cił się w Ruch Na ro -
do wo -Pań stwo wy, a Chri stians zo stał
człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej.

Służ bę woj sko wą od był w Ba ta lio nie
Pod cho rą żych Re zer wy Pie cho ty nr 5
w Kra ko wie, uzy sku jąc w 1931 r. sto -
pień pod po rucz ni ka re zer wy pie cho ty.
Po ukoń cze niu stu diów pra co wał ja ko

urzęd nik, a po uzy ska niu apli ka cji
w 1932 r. był ad wo ka tem w Lu bli nie.
W ro ku aka de mic kim 1938–1939 ja ko
lek tor ję zy ka ro syj skie go wy kła dał na
KUL, a w 1939 r. zo stał pre ze sem Ak -
cji Ka to lic kiej w Lu bli nie.

W sierp niu 1939 r. Chri stians zo -
stał zmo bi li zo wa ny i ja ko żoł nierz
Kam pa nii Wrze śnio wej wal czył pod
roz ka za mi gen. M. Smo ra wiń skie go,
na stęp nie ewa ku ował się wraz z ar -
mią pol ską na Wo łyń. Po roz wią za -
niu od dzia łów pod czas po wro tu do
Lu bli na zo stał po strze lo ny w le sie
ko ło Świd ni ka.

Po wy le cze niu ran Chri stians wstą -
pił do Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża 
– w 1941 r. zo stał pre ze sem lu bel skie -
go od dzia łu, a gdy oku pan ci prze nie śli
cen tra lę PCK do Lu bli na, zo stał jej
pre ze sem. PCK w Lu bli nie niósł po -
magał żoł nie rzom po wra ca ją cym
z fron tu i in wa li dom, pro wa dził czte ry
kuch nie, ok. 20 punk tów do ży wia nia,
po moc uwię zio nym na Zam ku oraz
w obo zie na Maj dan ku i po mi mo prze -
szkód sta wia nych przez oku pan tów
uda ło się też zor ga ni zo wać szpi tal.

W 1946 r. uka za ła się książ ka Chri -
stian sa „Pie kło XX wie ku. Zbrod nia,
hart du cha i mi ło sier dzie”, w któ rej
opi sał he ro icz ną pra cę nie sie nia po -
mo cy więź niom Maj dan ka, okre śla -
jąc współ pra cow ni ków mia nem „żoł -
nie rzy służ by mi ło sier dzia”.

Al bo Chri stians, al bo nikt in ny
W grud niu 1939 r. oku pan ci ze -

zwo li li na dzia łal ność or ga ni za cji
cha ry ta tyw nej pn. „Po moc Pol ska”,
za stą pio nej w ma ju 1940 r. przez Ra -
dę Głów ną Opie kuń czą. Niem cy
mia ły du ży wpływ na jej dzia łal ność
– po wo ły wa ły i kon tro lo wa ły wła dze
Ra dy, dą żąc jed no cze śnie do skon -
flik to wa nia or ga ni za cji cha ry ta tyw -
nych. Jed nak w przy pad ku lu bel skim
pró ba ta nie uda ła się – Chri stians zo -
stał dy rek to rem biu ra RGO, co spo -
wo do wa ło, iż dzia ła nia Czer wo ne go
Krzy ża i Ra dy by ły sko or dy no wa ne
i uzu peł nia ły się. PCK niósł po moc
po trze bu ją cym lu dziom, nie py ta jąc
o na ro do wość, wy zna nie czy za pa try -

wa nia po li tycz ne. Pra cow ni cy PCK
i RGO czę sto mu sie li się kon tak to -
wać z wła dza mi nie miec ki mi i pro sić
je o ko lej ne ze zwo le nia na pro wa dze -
nie i roz sze rze nie dzia łal no ści. Więź -
niom Maj dan ka i Zam ku do star cza li
żyw ność, odzież, le ki, uda ło się uzy -
skać ze zwo le nie na prze ka zy wa nie
imien nych pa czek więź niom i szcze -
pie nia prze ciw ko czer won ce, ty fu so -
wi pla mi ste mu i brzusz ne mu czy
świerz bo wi – du ża część po mo cy
szła dro gą kon spi ra cyj ną. Wo lun ta -
riu szom PCK i RGO uda ło się
pod groź bą utra ty ży cia do star czyć
do obo zu na Maj dan ku le ki za re zer -
wo wa ne wy łącz nie dla Niem ców.
Prze ka zy wa no rów nież gryp sy, sta no -
wią ce dla uwięź nio nych na miast kę
kon tak tów z naj bliż szy mi. Sam Chri -
stians wie lo krot nie uda wał się
do miej sca kaź ni, nio sąc po moc po -
trze bu ją cym. Za swo ją dzia łal ność
był wzy wa ny na prze słu cha nia do ge -
sta po, co opi sał w sło wach na stę pu ją -
cych: „bio rąc za pod sta wę ca łą mo ją
w sto sun ku do Niem ców peł ną „grze -
chów” prze szłość, da no mi do zro zu -
mie nia, przy akom pa nia men cie od -
po wied nich gróźb, że le piej uczy nię,
gdy zaj mę się spra wa mi in ny mi”.

Po na dej ściu wojsk so wiec kich i wy -
zwo le niu obo zu Chri stians zo stał
człon kiem Nad zwy czaj nej Ko mi sji do
Zba da nia Zbrod ni Nie miec kich Po peł -
nio nych na Te re nie Mia sta Lu blin. We -
dług re la cji żo ny Kry sty ny, po wkro -
cze niu So wie tów Chri stian so wi gro zi -
ło aresz to wa nie. W su kurs przy szły
wła dze Czer wo ne go Krzy ża w Ge ne -
wie, któ re ja sno po sta wi ły spra wę
przed ko mu ni sta mi: „Al bo Chri stians,
al bo nikt in ny”. Pre ze sem PCK był do
1946 r., uczest ni czył w pa ry skiej kon -
fe ren cji Pre ze sów Mię dzy na ro do we go
Czer wo ne go Krzy ża w 1945 r., w la -
tach 1946–1959 był obroń cą w są dach
woj sko wych i cy wil nych w Kon stan ty -
no wie. Ja ko ad wo kat wspie rał pi sa rzy
ka to lic kich w kon tak tach z wła dza mi.

Zmarł w War sza wie 2 paź dzier ni ka
1959 r. Za swo ją wo jen ną dzia łal ność
zo stał od zna czo ny Srebr nym i Zło -
tym Krzy żem Za słu gi.


