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Przyczynki historyczne

Streszczenie:.
Artykuł przedstawia aktualny stan rozpoznania 
struktur Polskiego Państwa Podziemnego – wy-
rażający się za pomocą publikacji naukowych 
i popularnonaukowych. Te „badania podsta-
wowe” służą bowiem, a przynajmniej powinny 
służyć, budowaniu możliwie pełnego obrazu 
podziemnego państwa. 
Drugą kwestią poruszaną w artykule jest spra-
wa rozpoznania oraz opisania żołnierzy i pra-
cowników PPP. Bez znajomości tych osób – nie 
tylko z nazwiska, ale również pod względem 
wykształcenia, pochodzenia, dokonań zawodo-
wych w okresie przedwojennym – nie możemy 
odpowiedzieć na wciąż frapujące pytanie, kto 
tworzył Państwo Podziemne. Istniejąca na ten 
temat literatura z jednej strony przynosi wiele 
interesujących informacji, z drugiej zaś (głównie 
z powodu niedostatecznej znajomości większo-
ści pracowników i żołnierzy PPP) ogranicza się 
do ścisłej kadry kierowniczej bądź też zawiera 
informacje z pewnego terenu (okręgu).

Słowa kluczowe: stan badań nad polskim ru-
chem oporu, 1939–1945, Armia Krajowa

Summary:.
The article presents the current state of knowl-
edge of the  structures of the Polish Under-
ground State - expressed by means of scientific 
and popular science publications. These „basic 
studies” serve, or at least should serve, to create 
the most complete picture of the underground 
state.
The second issue raised in the article is the mat-
ter of recognizing and describing soldiers and 
employees of the Polish Underground State. 
Without knowing these people - not only by their 
names, but also in terms of education, origin, and 
professional achievements in the pre-war period 
- we cannot answer the interesting question of 
who created the Polish Underground State. The 
literature on this subject on the one hand brings 
much interesting information; on the other 
hand, (mainly due to insufficient knowledge of 
the majority of the  employees and soldiers of 
the organization) the information is  limited to 
close management or contains data  only from a 
certain area (district).

Key words: state of research on the Polish resist-
ance movement, 1939–1945, the Home Army

Waldemar Grabowski

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE  
STAN WIEDZY – KIERUNKI POTRZEBNYCH  

BADAŃ HISTORYCZNYCH*

THE POLISH UNDERgROUND STATE:  
THE  CONDITION Of KNOWLEDgE – DIRECTIONS Of NECESSARY  

HISTORICAL RESEARCH*

Tekst wygłoszony podczas „I Kongresu Historyków Konspiracji Niepodległościowej. 25 lat 
niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową 1939–1945. Ludzie, instytucje, wydarze-
nia”, zorganizowanym w Toruniu w dniach 12–13 XI 2015 r. przez Fundację Generał Elżbiety 
Zawackiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum II Wojny Światowej (red.).

* Dotychczasowy stan wiedzy na temat PPP przedstawiałem przed laty w publikacji 
Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 7–14. Na pewne aspekty 
zwracałem również uwagę w publikacji Nieznany rząd Polski Walczącej 1939–1945, „Dzieje 
Najnowsze” 2012, nr 2, s. 153–156.
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Organizatorzy konferencji, która odbyła się w Toruniu w daniach 
12–13 XI 2015 r., postawili sobie za cel prezentację „25 lat niezależnych 
badań nad konspiracją niepodległościową 1939–1945”. Mój artykuł do-
tyczy okresu znacznie szerszego, a mianowicie okresu 70 lat, jaki upły-
nął od zakończenia wojny. Dlaczego przyjąłem taką konwencję? Moim 
zdaniem ukazanie dorobku 25 lat niezależnych badań na tle dokonań 
w całym siedemdziesięcioletnim okresie pozwoli nam lepiej ocenić bla-
ski i cienie minionego 25-lecia.

Zdaję sobie oczywiście sprawę z faktu, że publikacje na temat Ar-
mii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w pierwszych latach po 
zakończeniu wojny – mówiąc delikatnie – dalekie były od rzetelności 
i obiektywizmu w warstwie ideowej. Natomiast zdecydowanie jestem 
przeciwny teorii, wyznawanej przez niektórych historyków zwłaszcza 
młodszego pokolenia – że wszystko co ukazało się drukiem przed 1989 
rokiem jest co najwyżej makulaturą. Dotyczy to zwłaszcza wydarzeń 
oraz odtwarzania obsad personalnych, omawiania struktur organizacyj-
nych itd.

I. STAN BADAŃ

A. gENERALIA – POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

Jeżeli chodzi o generalny obraz funkcjonowania Polskiego Państwa 
Podziemnego, to wbrew pozorom (licznych publikacji) trudno wskazać 
książkę ukazującą ten bardzo ważny ale niezwykle złożony problem. Moż-
na tutaj odnotować np. publikację prof. Tomasza Strzembosza z 2000 r.1, 
choć dodajmy, że nie jest to książka obejmująca całość zagadnienia.

Jeżeli chodzi o publikacje dokumentów, to nadal pierwsze miejsce 
należy się zbiorowi dokumentów, wydanemu w sześciu tomach (1970–
1989) przez Studium Polski Podziemnej w Londynie. Jakkolwiek tytuł 
tego wydawnictwa jest nieco mylący – Armia Krajowa w dokumentach 
1939–1945, to już pobieżna choćby lektura owych 6 tomów, przekonuje 
nas, że zawartość publikacji jest znacznie szersza niż tytułowa „Armia 
Krajowa” i powinien tytuł brzmieć „Polskie Państwo Podziemne w do-
kumentach 1939–1945”.

1 T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 
1939–1945, Warszawa 2000.
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Ten stan rzeczy funkcjonujący przez kilkadziesiąt lat (I tom ukazał 
się w roku 1970) został przynajmniej trochę zmieniony dzięki publika-
cjom dotyczącym Komitetu dla Spraw Kraju2.

Niezwykle ważną publikacją, dla udokumentowania dziejów Polski 
w okresie II wojny światowej, jest osiem tomów „Protokołów posiedzeń 
Rady Ministrów RP”.3..

Należy także odnotować publikacje typu leksykonów, encyklopedii, 
wypisów źródłowych itd. Mówiąc o tego typu wydawnictwach należy 
podkreślić dokonania Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Myślę tutaj zarów-
no o „Przewodniku po Polsce Podziemnej”4, jak i o „Ilustrowanych wy-
pisach źródłowych”5. Ważną rolę odgrywają nadal publikacje z niedo-
kończonej, niestety, serii kalendariów6.

Do tego typu publikacji zaliczam również, mimo znowu mylącego 
tytułu, publikację Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stu-
dium Polski Podziemnej w Londynie z 2011 r.7

B. ARMIA KRAjOWA

Mogłoby się wydawać, że na temat Armii Krajowej napisano już 
wszystko. Warto też odnotować, że po zadaniu pytania „Armia Krajo-
wa” w googlach otrzymałem po 0,33 sekundy 1 040 000 odesłań (odpo-
wiedzi).

Jeżeli mówimy o publikacjach poświęconych Armii Krajowej – to 
w przypadku opracowań dysponujemy serią książek związanych z Woj-
skowym Instytutem Historycznym (Wojskowym Biurem Badań Histo-

2.Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, cz. 1: 1939–1941, oprac. W. Grabowski, 
Warszawa 2008; A. Pachowicz, Komitet Ministrów dla Spraw Kraju 1939–1945, Warszawa 
2010.

3.Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Zgórniak, oprac. 
W. Rojek, A. Suchcitz, t. I–VIII, Kraków 1994–2008; Dokumenty Rządu RP na obczyźnie. 
Suplementy do tomów I–VIII protokołów posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
październik 1939 – sierpień 1945, oprac. W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 2010.

4 A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945, Warszawa 
1996.

5.Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939–1945, oprac. D. Bali-
szewski, A. K. Kunert, t. 1–3, Warszawa 1999–2000.

6 A. K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca wrzesień–grudzień 1939: kalendarium, Warsza-
wa 1993; idem, Rzeczpospolita Walcząca: styczeń–grudzień 1940: kalendarium, Warszawa 
1997; idem, Rzeczpospolita Walcząca: styczeń–grudzień 1941: kalendarium, Warszawa 2002.

7 A. Chmielarz, G. Jasiński, Armia Krajowa 1939–1945, Warszawa 2011; zob. też 
A. Chmielarz, G. Jasiński, A. K. Kunert, Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł, Warsza-
wa.2013.
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rycznych) oraz prof. Krzysztofem Komorowskim8. Za wieńczące tą serię 
książek należy uznać publikację z 1999 r.9

W zakresie publikacji dokumentów AK, to nadal najważniejszą po-
zostaje publikacja sześciu tomów SPP. W ostatnim czasie otrzymaliśmy 
bardzo interesujący wybór dokumentów AK opublikowany przez Woj-
skowe Biuro Badań Historycznych10.

B.1. Komenda główna AK

Na temat organizacji, obsady personalnej Komendy Głównej Armii 
Krajowej – mamy jedną publikację Marka Ney-Krwawicza11. Praca ta 
ukazała się drukiem w roku 1990, ale została napisana i zredagowana 
w końcowym okresie PRL! Chciałbym to wyraźnie podkreślić: w okresie 
Wolnej Polski, po zmianach 1989 r., nie została opublikowana żadna tego 
typu książka! A upłynęło już 25 lat.

Jeżeli mówimy o Komendzie Głównej AK, to warto przyjrzeć się 
stanowi opracowania poszczególnych Oddziałów w Komendzie. Prak-
tycznie, jak do tej pory, tylko jeden Oddział doczekał się swojego opra-
cowania monograficznego. Mam tu na myśli książkę obecnego profeso-
ra Grzegorza Mazura Biuro Informacja i Propagandy AK12. Muszę jednak 
zwrócić uwagę, że książka ta ukazała się drukiem w roku 1987, a więc 
w PRL.

Pomimo upływu prawie 30 lat od tego wydarzenia, nic nie słychać 
ani o nowym wydaniu, ani też nic nie wiadomo o zamiarach napisania 
nowej książki na temat BIP-u przez innego autora.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ważne wydarzenie. Miano-
wicie opublikowano treść wszystkich numerów „Biuletynu Informacyj-
nego” – organu prasowego Armii Krajowej13.

Dopiero niedawno ukazało się drukiem opracowanie poświęcone 
Szefostwu Biur Wojskowych KG ZWZ/AK14. Choć trudno uznać wspo-
mnianą publikację za typową monografię.

8.Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, red. K. Komorowski, Warszawa 1994; Armia 
Krajowa. Rozwój organizacyjny, red. K. Komorowski, Warszawa 1996 (dalej cyt.: AK. Roz-
wój organizacyjny...).

9. Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. 
K. Komorowski, Warszawa 1999.

10 A. Chmielarz, G. Jasiński, A. K. Kunert, Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł, 
Warszawa 2013.

11 M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.
12 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP–ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 

1987.
13 „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2001–2004, nr spec. 1 (190) [1940–1941]; nr 

spec. 2 (195) [1942–1943]; nr spec. 3 (200) [1944]; nr spec. 4 (205) [1944–1945]. 
14 W. Grabowski, Szefostwo Biur Wojskowych KG ZWZ/AK, Warszawa 2011.
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Jeżeli jesteśmy przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, to warto za-
znaczyć, że np. Oddział I tej komendy został opisany na 21 stronach (s. 63–
84), brakuje w opisie wielu osób pracujących w oddziale i Autor stwierdził 
odnośnie liczebności oddziału: „w 1943 r. pracowało około 200 osób”15..
Natomiast zachowane dokumenty pozwalają ustalić precyzyjną liczbę 
pracowników Oddziału I. Mało tego dysponujemy wykazami personalny-
mi (oczywiście podane są pseudonimy) wszystkich pracowników. Istnieją 
również zachowane dokumenty finansowe (z lat 1943–1944) wszystkich 
komórek organizacyjnych Oddziału I. To uzmysławia nam, że jest realna 
możliwość znacznie szerszego opisania tego oddziału.

Podobna dokumentacja zachowała się odnośnie innych Oddziałów 
Komendy Głównej ZWZ–AK. Historycy powinni jak najszybciej zająć się 
opracowaniem poszczególnych Oddziałów.

W tym miejscu pozwolę sobie na małą dygresję. W ostatnich latach 
wzrasta niemalże „lawinowo” liczba publikacji „problemowych” – prezen-
tujących wybrane zagadnienie z zakresu działania Armii Krajowej. Nie-
stety, znaczna część tych publikacji jest albo streszczeniem wcześniejszych 
prac, albo też jest (o zgrozo) gorsza od publikacji wcześniejszych. Za ku-
riozum należy uznać publikację de facto drugiego wydania książki Leszka 
Gondka16, które jest „okrojone” w stosunku do wydania pierwszego17.

Chciałbym jednak chwilę zatrzymać się na publikacji na niezwykle 
interesujący temat „Motoryzacja Armii Krajowej”18. Książka ta została 
ostatecznie wydana w 2011 r., po kilkakrotnym nakłanianiu Autora do za-
poznania się z materiałami archiwalnymi. W efekcie uporu Autora otrzy-
maliśmy produkt „wybrakowany”. Próżno w tej książce szukać szerszych 
informacji na temat Wydziału Broni Szybkich, jaki funkcjonował w ra-
mach Oddziału III KG AK. Również struktury motoryzacji w Obszarze 
Warszawskim i Okręgu Warszawa AK zostały potraktowane „po maco-
szemu”. Autor skupił się na udziale samochodów w akcjach bojowych żoł-
nierzy Armii Krajowej i to zwłaszcza w Warszawie. Jednocześnie „zablo-
kował” temat motoryzacji przynajmniej na kilka lat u wydawców.

Dodajmy, że również Jan Gozdawa-Gołębiowski nie poświęcił tej 
komórce organizacyjnej zbyt wiele uwagi w monografii Obszaru War-
szawskiego AK19.

15 M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna ..., s. 65.
16 L. Gondek, W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w czasie II 

wojny światowej, Warszawa 2011.
17 Idem, Polska karząca 1939–1945. Polski wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji nie-

mieckiej, Warszawa 1988.
18 A. Gładkowski, Motoryzacja w konspiracji, Warszawa 2011.
19 J. Gozdawa-Gołebiowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, 

Lublin 1992, s. 79, 87.
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B.2. Obszary i Okręgi (ZWZ) Armii Krajowej

Jeżeli przyjrzymy się dokładnie piśmiennictwu dotychczasowe-
mu, to zauważymy, że swoich monografii doczekało się zaledwie kilka 
z okręgów Armii Krajowej. Kilka innych posiada „swoje” szersze opra-
cowania – różnego typu (od książek będących niepełnymi opracowania-
mi do encyklopedii, niejako zastępującej monografię).

Należy odnotować, że pierwszą monografię okręgu Armii Krajowej 
opublikowano w roku 1971. Chodzi tu o dwutomowe opracowanie Irene-
usza Cabana i Zygmunta Mańkowskiego poświęcone Okręgowi Lubel-
skiemu AK20. Pierwsza część publikacji – to opracowanie monograficzne. 
W części drugiej opublikowano 257 dokumentów zarówno terenowych, 
jak i centralnych struktur ZWZ–AK. Niemal trzydzieści lat później uka-
zała się odmienna w charakterze publikacja, będąca swoistym „znakiem 
czasu” i obrazująca przenoszenie punktu ciężkości w badaniach histo-
rycznych na okres powojenny21. Warto odnotować pracę o Komendzie 
Okręgu Lublin22.

Dodajmy, że podobny rezultat, jak publikacja z 1971 r. odnośnie 
Okręgu Lublin, osiągnął co prawda „na raty” – w ciągu 21 lat, wybitny 
znawca Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej – dr Kazimierz Kra-
jewski23. Co warte pokreślenia historyk ten kontynuuje swoje badania 
i publikuje kolejne książki poświęcone temu okręgowi. Ostatnio ukazała 
się publikacja poświęcona jednemu z pism konspiracyjnych – „Szlakiem 
Narbutta”24. Mówiąc o opracowaniu działalności na Nowogródczyźnie 
nie możemy zapominać o publikacji Janusza Prawdzic-Szlaskiego25.

Nieco inną strategię – co wcale nie oznacza, że gorszą – wybra-
li dwaj kombatanci-historycy: Wojciech Borzobohaty i Jan Gozdawa-
Gołębiowski. Pierwszy z nich opublikował opracowanie poświęcone 
Okręgowi Radomsko-Kieleckiemu AK26. Drugi zaś – Obszarowi War-

20 I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 
1939–1944, cz. 1–2, Lublin 1971; I. Caban, Ludzie Lubelskiego Okręgu Armii Krajowej, Lublin 
1995; idem, Okręg Lubelski Armii Krajowej, Lublin 1996; idem, Okręg Lublin Armii Krajowej, 
[w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 75–97.

21 R. Wnuk, Lubelski Okręg AK–DSZ i WiN 1944–1947, Warszawa 2000.
22 A. G. Kister, Komenda Okręgu Lublin Armii Krajowej w 1944 roku, Warszawa 2000.
23 K. Krajewski, Na ziemi nowogródzkiej. „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, 

Warszawa 1988; Nowogródzki Okręg AK w dokumentach, oprac. K. Krajewski, Warszawa 
2009.

24.„Szlakiem Narbutta”. Organ Polskich Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej – Czasopismo Ziemi 
Lidzkiej 1943–1945, oprac. K. Krajewski, Warszawa 2015.

25 J. Prawdzić-Szlaski, Nowogródczyzna w walce 1940–1945, Londyn 1976.
26 W. Borzobohaty, Okręg Armii Krajowej „Jodła”, „Najnowsze Dzieje Polski 1939–

1945” 1966, t. 10, s. 115–151; W. Borzobohaty, „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ–AK 
1939–1945, wyd. 2, Warszawa 1988. Dodajmy jeszcze: Armia Krajowa Okręg Radomsko-Kie-
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szawskiemu27. Obaj Autorzy swoje opracowania zawarli w jednym 
tomie. Obaj też skupili swoją uwagę bardziej na działalności zbrojnej, 
zwłaszcza w roku 1944.

Poza wymienionymi powyżej, opracowano dzieje okręgów Armii 
Krajowej: białostockiego28, lwowskiego29 (oraz stanisławowskiego i tar-
nopolskiego30), poleskiego31, pomorskiego32, wileńskiego33, śląskiego34, 
wołyńskiego35. Chociaż należy podkreślić, że w wielu wypadkach opra-
cowania te nie są typowymi monografiami.

Natomiast kilka okręgów AK do tej pory nie posiada swoich obszer-
nych publikacji (monografii). Szczególnie zastanawiający jest brak takiego 

lecki. Materiały sesji naukowej, Kielce 1999. J. Rell, Okręg radomsko-kielecki Armii Krajowej, 
[w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 56–74. „Burza” w okręgu radomsko-kieleckim w świetle 
dokumentów, oprac. M. Adamczyk, J. Tomczyk, Kielce 1996.

27 J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, 
Lublin 1992; zob. idem, Zarys działalności obszaru warszawskiego Armii Krajowej, [w:] AK. 
Rozwój organizacyjny..., s. 48–55.

28 Z. Gwozdek, Białostocki Okręg ZWZ–AK (X 1939 – I 1945), t. I: Organizacja referat 
materiałowy, Białystok 1993; idem, Białostocki Okręg ZWZ–AK, t. III: Wsypy i aresztowania, 
Białystok 2001; idem, Armia Krajowa na Białostocczyźnie, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., 
s. 130–152. Dodajmy jeszcze: K. Krajewski, T. Łabuszewski, Białostocki Okręg AK–AKO VII 
1944 – VIII 1945, Warszawa 1997.

29 S. Pempel, ZWZ–AK we Lwowie 1939–1945, Warszawa 1990; J. Węgierski, Lwów pod 
okupacją sowiecką 1939–1941, Warszawa 1991; idem, Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu 
Armii Krajowej 1941–1944, Kraków 1997; idem, Armia Krajowa w okręgu Lwów, [w:] AK. 
Rozwój organizacyjny..., s. 271–301.

30 J. Węgierski, Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996; G. Ma-
zur, Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 302–315; G. Mazur, 
Okręg Stanisławów Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 316–340.

31 C. Hołub, Okręg Poleski ZWZ–AK w latach 1939–1944. Zarys dziejów, Warszawa 
1991; idem, Okręg Polesie Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., Warszawa 1996, 
s..176–199.

32 B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska Podziemna na Pomorzu w latach 
1939–1945, Gdańsk 2005. Należy w tym miejscu, poza wcześniejszymi publikacjami, 
uwzględnić również kilka tomów Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej.

33 J. Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 
1939–1945, Warszawa 1996; P. Niwiński, Okręg Wileński AK w latach 1944–1948, Warszawa 
1999; idem, Okręg Wileński SZP–ZWZ w latach 1939–1941. Próba syntezy, „Pamięć i Spra-
wiedliwość” 2002, nr 1; H. Piskunowicz, Armia Krajowa na Wileńszczyźnie, [w:] AK. Rozwój 
organizacyjny..., s. 200–224.

34 Z. Walter-Janke, W Armii Krajowej – w Łodzi i na Śląsku, Warszawa 1969; idem, W Ar-
mii Krajowej na Śląsku, Katowice 1986; idem, Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej, War-
szawa 1986; J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985; M. Starczewski, Ruch oporu 
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1945, Katowice 1988; idem, Okręg 
śląski Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 397–410.

35 W. Romanowski, ZWZ–AK na Wołyniu 1939–1944, Lublin 1993; J. Turowski, Pożo-
ga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990; W. Filar, Okręg wołyński Armii Krajo-
wej, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 225–249.
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opracowania w odniesieniu do Okręgu Warszawa (Warszawa-miasto)36..
Również nie ma swojej monografii Okręg Kraków37, natomiast ukazało się 
szereg publikacji dotyczących podokręgu Rzeszów. Kolejnym okręgiem 
bez monografii pozostaje Okręg Poznański, mimo że opublikowano róż-
nego rodzaju opracowania38. Także dzieje Okręgu Łódź, pomimo istnieją-
cej literatury39, trudno uznać za kompleksowo przebadane i opisane.

Należy także zasygnalizować brak monograficznego opracowania 
zewnętrznych okręgów Armii Krajowej: Berlin i Węgry. Oba te zagad-
nienia pozostają nadal niedostatecznie przebadane i opisane – pomimo 
istniejącej literatury40.

B.3. Inspektoraty Rejonowe i Obwody Armii Krajowej

Obwód to jak wiemy przedwojenny powiat. W II Rzeczpospolitej 
w 1939 r. były 264 powiaty, w tym 23 grodzkie. W 1943 r. Armia Krajowa 
miała zorganizowanych 96 inspektoratów i 275 obwodów.

B.3.1. Obszar Warszawski [nr 1] („Cegielnia”, „Folwark”, „Morskie 
Oko”, „Ojców”, „Rzeka”, „Wisła”, „Woda”, „Wodnik”)

36 A. Sanojca, Zarys struktury organizacyjnej okręgu Warszawa ZWZ–AK: wrzesień 1939 
– lipiec 1944 (wybrane zagadnienia), „Warszawa lat wojny i okupacji 1939–1944” 1973, z. 3, 
s. 113–163; W. Rawski, Warszawska Armia Krajowa, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., s. 33–
47; M. Bielak, Okręg Warszawa ZWZ–AK – stan badań, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, 
nr 32–33; Archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ–AK, 1940–1943, oprac. K. Utracka, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 1, s. 109–140.

37 Trudno za taką pracę uznać: S. Piwowarski, Okręg Krakowski Służby Zwycięstwu 
Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (wybrane zagadnienia organizacyjne, perso-
nalne i bojowe), Kraków 1994; A. Zagórski, Okręg Kraków Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój 
organizacyjny..., s. 98–129.

38 A. Czubiński, Z. Szymankiewicz, Konspiracja wielkopolska 1939–1945: zarys dziejów, 
Poznań 1988; M. Woźniak, Poznański okręg Armii Krajowej, „Więź” 1971, nr 2, s. 106–122; 
M. Woźniak, Wielkopolska konspiracja wojskowa w latach 1939–1945, „Życie i Myśl” 1986, 
nr 9/10, s. 60–83; idem, Okręg poznański Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój organizacyjny..., 
s. 385–396; Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939–1945, red. M. Woźniak, Poznań 
1998.

39 Z. Walter-Janke, Początki konspiracji w Łodzi i w regionie łódzkim (1939–1941), „Naj-
nowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej” 1967, t. XI, s. 103–
126; Z. Janke-Walter, W Armii Krajowej w Łodzi i na Śląsku, Warszawa 1969; Okręg Łódzki Ar-
mii Krajowej, red. M. Budziarek, Łódź 1988 (dalej cyt.: Okręg Łódzki AK...); E. Wawrzyniak, 
Na rubieży okręgu AK Łódź: zarys dziejów inspektoratu i podokręgu AK Piotrków Trybunalski, 
Warszawa 1988; Z dziejów Armii Krajowej Okręgu Łódź. Materiały z sesji popularno-nauko-
wej poświęconej dziejom SZP–ZWZ–AK Okręgu Łódź odbytej 29.04.1994 r., red. H. Siemiński, 
J. Szymczak, Łódź 1995; E. Wawrzyniak, Okręg Łódź Armii Krajowej, [w:] AK. Rozwój orga-
nizacyjny..., s. 358–384.

40 J. Pollack, Wywiad, sabotaż, dywersja. Polski ruch oporu w Berlinie 1939–1945, Warsza-
wa 1991; B. Drzyzga, Zagra-lin. Odwet – sabotaż – dywersja, Hove 1986; A. Przewoźnik, Od-
działy AK na Wegrzech, [w:] Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa 
Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999, s. 179–189.
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Okręg Warszawa-miasto („Belweder”, „Cenzura”, „Drapacz”, „Kole-
gium”, „Prom”, „Przystań”, „V”, „Wydra”) w 1943 r. miał zorganizowanych 
6 inspektoratów i 1 obwód41: Śródmieście („Dworzec Główny”, „3”, „XXI”), 
Żoliborz („Dworzec Gdański”, „17”, „XXII”)42, Wola („Dworzec Zachod-
ni” [?], „16”, „XXIII”), Ochota („18”, „XXIV”)43, Mokotów („19”, „XXV”), 
Praga („6”, „12”, „XXVI”).44, Okęcie („Gromada”, „XXVIII”), oraz powiat 
warszawski („Warzywa”, „Koleba”, „Obroża”, „Wrona”, „XXVII”)45.

Podokręg Warszawa-zachód („Cukrownia”, „Hajduki”, „Hallero-
wo”) w 1943 r. miał zorganizowane 2 inspektoraty i 5 obwodów46: Bło-
nie („Bażant”, „Bekas”).47, Grójec („Gawron”, „Głuszec”)48, Łowicz („Ły-
ska”)49, Skierniewice („Sroka”)50, Sochaczew („Skowronek”)51.

Podokręg Warszawa-wschód („Białowieża”, „Garbarnia”, „Gorzel-
nia”, „Jastarnia”, „Krynica”, „Kuźnia”, „Struga”)52 w 1943 r. miał zorga-
nizowane 3 inspektoraty i 7 obwodów (podobnie przedstawiała się spra-
wa w roku 1944): Inspektorat I – obwody: Garwolin („Gołąb”, „Ogar”, 

41 Dane według stanu z 30 VIII 1943 r. – zob. Armia Krajowa w dokumentach 1939–1944, 
t. III: kwiecień 1943 – lipiec 1944, Londyn 1976, s. 98. Kilka lat wcześniej, 1 IX 1940 r. było 
zorganizowanych 6 obwodów dzielnicowych – zob. Armia Krajowa w dokumentach 1939–
1945, t. I: wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Londyn 1970, s. 339.

42 G. Jasiński, Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w Powsta-
niu Warszawskim, Pruszków 2008.

43 J. K. Wroniszewski, Ochota 1939–1945, Warszawa 1976; idem, IV Obwód Armii Kra-
jowej Ochota Okręg Warszawa, Warszawa 1997; S. Tymkiewicz, IV Obwód Ochota Armii 
Krajowej. Polegli w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. i w czasie konspiracji lat 1939–1944 r., 
Warszawa 2004.

44 H. Sztandau, 6. Obwód Armii Krajowej Praga, Warszawa 2010.
45 J. Z. Sawicki, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, Warsza-

wa 1990; idem, „Obroża” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim. Dzieje Armii Krajowej na 
przedpolu Warszawy, Warszawa 2002. Naszą wiedzę wzbogacają materiały opublikowane 
w „Na przedpolu Warszawy. Zeszyty Historyczne Okręgu Warszawa Powiat Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej” wydawane od 1994 r.

46 W 1944 r. miały być 3 inspektoraty i 5 obwodów (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 98): Inspek-
torat I – obwód Grójec, Inspektorat II – obwody: Łowicz, Skierniewice, Inspektorat III 
– obwody: Błonie, Sochaczew.

47 T. Sowiński, Jedwabna konspiracja. Ośrodek Milanówek „Mielizna” w strukturach Ob-
wodu Błonie „Bażant” Armii Krajowej, Warszawa 1988; R. J. Chmielewski, J. Kowalczyk, 
J. Sobieraj, Ośrodek Armii Krajowej „Gabka” – „Osa” Grodzisk Mazowiecki w Obwodzie „Ba-
żant”, Grodzisk Mazowiecki 1994.

48 H. Świderski, Okupacja i konspiracja w Obwodzie AK Grójec – „Głuszec” w latach 
1939–1945, Warszawa 1989.

49 E. M. Tomczak, Komendanci Armii Krajowej Obwodu Łowicz, Łowicz 2009.
50 K. Zwierzchowski, Skierniewice w czasie II Wojny Światowej. Historia Ruchu Oporu we 

wspomnieniach i dokumentach, Skierniewice 1999.
51 H. Zaczkowski, S. Janicki, Armia Krajowa na ziemi sochaczewskiej, Sochaczew 1991.
52 Z. Gnat-Wieteska, Z dziejów „drugiej konspiracji”, Pruszków 2009; 1831 dni zmagań 

z hitlerowskim najeźdźcą. Kalendarium działań bojowych i dywersyjnych Podokręgu Armii Kra-
jowej Warszawa-Wschód 1 IX 1939 – 4 IX 1944, Pruszków 2000.
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„Waga”, „Waza”)53, Siedlce („Jesion”, „Osiek”, „Sowa”, „Słowik”)54, So-
kołów Podlaski („Proso”, „Sęp”)55; Inspektorat II – obwoy: Mińsk Ma-
zowiecki („Jamnik”, „Kamień”, „Mewa”)56, Radzymin („Burak”, „Rajski 
Ptak”, „Raróg”)57, Węgrów („Smoła”, „Wilga”, „Wróbel”)58; Inspektorat 
III – obwód Ostrów Mazowiecka („Opocznik”, „Orzeł”, „Oset”, „Odra”, 
„Pokost”, „Promień”59, „12”)60.

Podokręg Warszawa-północ („Browar”, „Kooperatywa”, „Olsztyn”, 
„Tuchola”) w 1943 r. miał zorganizowane 4 inspektoraty i 9 obwodów61: 
Inspektorat Płocko-Sierpecki („O”)62 – obwody: Płock-miasto („pł”, „I”, „P 
I 22”), Płock-powiat (Płock) („Irys”, „O”, „P I a 23”)63, Sierpc („II”, „Oa”, 
„P II 24”)64; Inspektorat Płońsk („B”) – obwody: Płońsk-południe (Mod-

53 Z. Gnat-Wieteska, Armia Krajowa Obwód „Gołąb” – Garwolin, Pruszków 1997.
54 J. Garbaczewski, Struktura obwodu AK – Siedlce, Siedlce 2012 (stron 79).
55 W. Piekarski, Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski Sęp, Proso 1939–1944, War-

szawa 1991 [wyd. 2, Warszawa 1997]. Przykładem publikacji traktującej konspirację 
z okresu okupacji niemieckiej jako punkt wyjścia do opisania dalszych losów danego 
terenu: Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej Represje i opór przeciw rządom 
komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. 
przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej, Warszawa brw.

56 „Rocznik Mińskomazowiecki” 2003, z. 10; F. Zwierzyński, Lubicz zawsze żywy: mo-
nografia komendanta Obwodu Armii Krajowej Ludwika Wolańskiego i zarys działalności Oddzia-
łów AK na terenie powiatu mińskomazowieckiego, Mińsk Mazowiecki 2011.

57 S. Kielak, Dzieje Obwodu Armii Krajowej „Rajski Ptak” – „Burak”, Gdańsk–Tłuszcz 
2008; Ich znakiem był „Rajski Ptak”: wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego 
Obwodu „Rajski Ptak”, „Burak” z lat 1939–1956, oprac. M. Chojnacki, J. Lewicki, Radzy-
min 2003 (stron 223); M. Chojnacki, J. Stryjek, Armia Krajowa – radzymiński obwód „Raróg” 
– „Rajski Ptak” – „Burak” w dokumentach, Wołomin 1999.

58 J. Stolarz, Powiat Węgrów w walce z okupantem, „Najnowsze Dzieje Polski 1939–
1945” 1965, t. 9, s. 95–141; T. Wangrat, Polska i powiat węgrowski w przededniu i w czasie II 
wojny światowej, Węgrów 2010.

59 Biuro Udostępniania Instytutu Pamięci Narodowej (dalej cyt.: BUIPN), sygn. 
0255/342, t. 16, k. 108.

60 M. Lebiedziński, Z dziejów ruchu oporu 1939–1944, „Głos Ostrowi” 1979, s. 77–107; 
M. Bartniczak, Od Andrzejewa do Pecynki 1939–1944, Warszawa 1984; Księga pamięci żoł-
nierzy Armii Krajowej obwodu Ostrów Maz. 1939–1944, red. J. Godwod, Warszawa 2007; 
Obwód Armii Krajowej „Opocznik” – „Wulkan”. Kalendarium wydarzeń lat 1939–1944, Łódź 
1997.

61 W 1944 r. podział na ispektoraty i obwody miał wyglądać następująco (SPP, 
A.2.3.1.1.2, k. 98): Inspektorat I – obwody: Maków, Przasnysz; Inspektorat II – obwody: 
Pułtusk, Płońsk, Ciechanów, Inspektorat III – obwody: Płock, Sierpc, Inspektorat IV – ob-
wody: Mława, Działdowo.

62 I. Nowak, J. Nowak, Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim, 
Płock 1994.

63 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, Płock–Włocławek 2001.
64.Obwód Sierpecki Armii Krajowej: świadectwa i dokumenty, oprac. Z. Dumowski, Sierpc 

2003 (stron 376).



Waldemar Grabowski, Polskie Państwo Podziemne. Stan wiedzy...

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67) 13

lin) („mn”, „D VII 29”, „VII”), Płońsk-północ (Płońsk) („Ba”, „D VI 30”, 
„VI”)65, Pułtusk („Bc”, „T IX 31”, „33”, „BC”, „Pstrąg”, „Malta”, „ZOO”)66, 
Ciechanów („Bb”, „III”); Inspektorat Przasnysz („R”) – obwody: Maków 
Mazowiecki („CX”, „X”, „Kopenhaga”), Przasnysz („C VIII 33”, „Dia-
ment”, „Irkuck”, „K II”, „VIII”, „Rb”)67; Inspektorat Mława („W”)68.–.ob-
wody: Działdowo („IV”, „D IV 27”)69, Mława („D V 28”, „Wa”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

15 22 0 4 1 12
100% 100% 0% 18,18% 6,67% 54,54%

Okręg Lublin („Trzcina”, „Trzciana”, „Salon”, „Len”, „Żyto”, „Or-
bis”, „Monopol”, „Bank Handlowy”, „Spółdzielnia Rolnicza”, „620”, 
„997”) w 1943 r. miał zorganizowane 5 inspektoratów i 14 obwodów70: 
Inspektorat Lublin („Likier”, „Fregata”) miał obwody: Lublin-miasto 
(„Lew”, „Lubeka”) , Lublin-powiat, Lubartów („Lis”, „Lubawa”)71; In-
spektorat Chełm – obwody: Chełm („Chomik”, „Chocim”), Krasnystaw 
(„Krokodyl”, „Kircholm”), Włodawa („Wilk”, „Warna”)72; Inspektorat 
Puławy („Pejsachówka”, „Pekin”)73 – obwody: Puławy („Pantera”, „Psie 

65 J. L. Żabowski, Płońska konspiracja patriotyczna 1939–1956, Warszawa 2003.
66.Zob..Powiat Pułtusk. Materiały z sesji naukowej Represje i opór przeciw rządom komuni-

stycznym w powiecie Pułtusk po 1944 r. zorganizowanej 16 października 2007 r. przez Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej 
w Pułtusku, Warszawa brw.

67 R. Juszkiewicz, Czas cierpień, walki i bohaterstwa. Powiat przasnyski w latach 1939–
1945, Przasnysz 1993.

68 Idem, Mławskie Mazowsze w walce, Warszawa 1968.
69 Idem, Z dziejów ruchu oporu w powiecie działdowskim, „Komunikaty Mazursko-War-

mińskie” 1968, nr 3.
70 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 15 powiatów (obwodów). W 1944 r. miał być 

następujący podział na inspektoraty i obwody (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 99): Inspektorat I – ob-
wody: Biłgoraj („2”), Kraśnik („5”); Inspektorat II – obwody: Tomaszów Lubelski („1”), 
Zamość („3”), Hrubieszów („4”); Inspektorat III – obwody: Krasnystaw („6”), Chełm („7”), 
Lublin („8”); Inspektorat IV – obwody: Puławy („10”), Lubartów („11”), Łuków („14”); 
Inspektorat V – obwody: Włodawa („9”), Międzyrzec („12”), Biała Podlaska („13”).

71 R. Jezior, C. Gregorowicz, Armia Krajowa w obwodzie AK Lubartów w latach 1939–
1944, [w:] Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji 
naukowej KUL 24–25 IX 1985 r., Lublin 1993; C. Gregorowicz, D. Salata, ZWZ–AK w obwo-
dzie lubartowskim 1939–1945, Lublin 1998.

72 W. Halczuk, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w obwodzie włodawskim w latach 
1939–1944, „Zeszyty Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” 2001, t. 11, s. 59–65.

73 Z. Gnat-Wieteska, Inspektorat Puławski ZWZ/AK–WiN 1939–1949, Pruszków 2005.
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Pole”), Janów Lubelski („Jaguar”, „Jena”); Inspektorat Radzyń („Rum”, 
„Rzym”) – obwody: Radzyń Podlaski („Ryś”, „Rokitna” [„Rokitno”], 
„Rama”, „Rozmaryn”)74, Biała Podlaska („Borsuk”, „Biała Góra”, „Bez 
Czarny”, „Polska Góra”), Łuków („Łoś”, „Wielkie Łuki”, „Łapuch”, 
„Ława”)75; Inspektorat Zamość („Żubrówka”, „Zagrzeb”)76 – obwody: 
Zamość („Zebra”, „Zesław”)77, Tomaszów Lubelski („Tygrys”, „Tylża”)78, 
Biłgoraj („Bizon”, „Beresteczko”), Hrubieszów („Hiena”, „Hamburg”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

5 14 – 1 2 4
100% 100% 0% 7,14% 40% 28,57%

Okręg Radom-Kielce („Maliny”, „Rolnik”, „Jodła”, „Młynek”, „Li-
ceum”?, „100”) w 1943 r. miał zorganizowanych 5 inspektoratów i 12 ob-
wodów79: Inspektorat Radom („Garbarnia”, „Jowisz”, Alabaster”, „101”) 
– obwody: Radom („Cholewa”, „Ogrody”, „Agawa”, „Marian”), Kozie-
nice („Puszcza”, „Krzaki”, „Jeżyny”, „Bławatek”, „Ludwik”)80; Inspek-
torat Starachowice („Pomost”, „Merkury”, „Bazalt”) – obwody: Końskie 
(„Metz”, „Strzemię”, „Bezdroża”, „Dalia”, „Ignacy”)81, Iłża („Strzała”, 
„Lipy”, „Baszta”, „Cykoria”, „Konrad”); Inspektorat Sandomierz („Prze-

74 P. Matusak, Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim w latach 1939–1944, „Ra-
dzyński Rocznik Humanistyczny” 2006, t. 4, s. 138–162; S. Jarmuł, Radzyński Obwód Związ-
ku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939–1944, Biała Podlaska 2000.

75 Z. Cichosz, Obwód Armii Krajowej Łuków „Łoś”, „Wielkie Łuki”, „Maciek” 1939–1945, 
Łuków 2005.

76 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, t. 1–2, Lublin 2001.
77 J. Grygiel, Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939–1944. 

Szkice, wspomnienia, dokumenty, red. Z. Mańkowski, Warszawa 1985.
78 I. Caban, Na dwa fronty. Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraiń-

skimi nacjonalistami, Lublin 1999; Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w Obwodzie To-
maszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty, red. I. Caban, Lublin 1997; I. 
Caban, Oddziały partyzanckie i samoobrony Obwodu AK Tomaszów Lubelski, Warszawa 2000.

79 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 12 powiatów (obwodów). W 1944 r. miało być 
6 inspektoratów i 13 obwodów, z następującym podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 99): 
Inspektorat I – obwody: Radom, Kozienice, Iłża; Inspektorat II – obwody: Opatów, San-
domierz; Inspektorat III – obwody: Pińczów, Stopnica; Inspektorat IV – obwody: Kielce, 
Końskie; Inspektorat V – obwody: Jędrzejów, Włoszczowa; Inspektorat VI – obwody: 
Radomsko, Częstochowa.

80 J. Pawlak, Organizacja i działalność obwodu kozienickiego AK w latach 1939–1944, 
„Najnowsze Dzieje Polski 1939–1945” 1966, t. 10, s. 153–190.

81 B. Kacperski, J. Z. Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939–1945, Końskie 2005–
2007.
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prawy”, „Neptun”, „Bazalt”, „121”)82 – obwody: Sandomierz („Ziarno”, 
„Wyżyny”, „Eukaliptus”, „Henryk”), Opatów („Strumień”, „Fiołek”, 
„Grzegorz”)83; Inspektorat Kielce („Górki”, „Saturn”, „Diament”, „131”) 
– obwody: Kielce („Stal”, „Wykopy”, „Lipiec”, „Geranium”, „Florian”, 
„Gieorginia”), Busko („Minerały”, „Letnisko”, „Hiacynt”, „Edmund”, 
„133”), Jędrzejów („Błota”, „Torfowiska”, „Łata”, „Wrzesień”, „Irys”, 
„Daniel”, „Jęczmień”, „Proso”, „134”)84; Inspektorat Częstochowa („Fa-
bryka”, „Uranus”, „Granit”, „141”) – obwody: Częstochowa („Wał”, 
„Tkalnia”, „Lilia”, „Listopad”, „Bartosz”), Radomsko („Heblarnia”, 
„Rzeki”, „Macierzanka”, „Andrzej”, „Miasto”, „Kuźnia”, „Raszyn”, 
„Kowadło”, „Ogród”)85, Włoszczowa („Piece”, „Hetman”, „Wapno”, 
„Kaktus” [„Krakus”], „Cyprian”)86.

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

5 12 1 3 – 2
100% 100% 20% 25% 0% 16,67%

Okręg Łódź („Hale”, „Kreton”, „Barka”, „Arka”, „Łania”, „Mazu-
ry”, „Motor”, „AZ”) w 1943 r. miał zorganizowanych 6 inspektoratów 
i 18 obwodów87: Inspektorat Kalisz-Koło („Mocny”, „Krzemień”, „Sito-
wie”, „Krochmal”, „Korbowód”, „Korowód”, „122”, „Plebania”, „116”, 
„41”, „AYA”, „AAZ”, „Zakrystia”) – obwody: Kalisz („Wyspa”, „Torfo-
wisko”, „AT”)88, Konin („Grzywa”, „Stajnia”, „Leczywoda”, „125”, „118”, 

82 P. Matusak, Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 1939–1945, War-
szawa 1976.

83 A. Sułowski, U podnóża Gór Świętokrzyskich. Z dziejów obwodu Opatów ZWZ–AK 
1939–1945, Warszawa 1987.

84 A. Sokół, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w Jędrzejowskiem w latach 1940–
1945, „Studia Historyczne” 1983, z. 4, s. 663–684; A. Ropelewski, W jędrzejowskim Obwo-
dzie AK, Warszawa 1986.

85 Od 1 I 1942 r. Obwód Radomsko został przekazany do Okręgu Radomsko-Kiele-
ckiego ZWZ/AK.

86 W. Kościołek, Armia Krajowa w rejonie Włoszczowy, [w:] Z dziejów Włoszczowy i re-
gionu włoszczowskiego. Materiały sesji naukowej z 15–16 grudnia 1989 r., red. A. Massalski, 
B. Szabat, Kielce 1991; M. Tarchalski, Włoszczowski Obwód Armii Krajowej, Poznań 1994.

87 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 11 powiatów (obwodów). W 1944 r. miało być 
5 inspektoratów i 14 obwodów, z następującym podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 99): 
Inspektorat I – obwody: Opoczno, Rawa Mazowiecka, Brzeziny, Piotrków; Inspektorat II 
– obwody: Łask, Sieradz, Wieluń; Inspektorat III – obwody: Łódź, Łęczyca; Inspektorat 
IV – obwody: Kutno, Gostynin; Inspektorat V – obwody: Turek, Koło, Konin.

88.Armia Krajowa: zarys historii wojennej Kaliszan 1914–1945, oprac. J. Piotrowski, Ka-
lisz 2004 (stron 243).
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„Dzwon”, „43”, „AL”), Koło („Okrąglak”, „123”, „117”, „Organy”, „42”), 
Turek („Derwisz”, „Turnia”, „Ognik”, „110”, „Rzeźba”); Inspektorat Piot-
rków Trybunalski („Robert”, „Feliks”, „Poręba”, „Palarnia”, „Las”, „112”, 
„Orkiestra”, „45”, „ABE”, „Korba”)89 – obwody: Brzeziny-Koluszki („Ło-
zina”, „Węzeł”, „AP”)90, Piotrków Trybunalski („Gromada”, „Antoni”, 
„Pierwiosnek”, „Piec”, „Polana”, „Skrzypce”, „AB”, „Klasztor”), Toma-
szów Mazowiecki („Wrzeciono”, „Józef”, „Petunia”, „Szamot”, „Górka”, 
„Basy”, „AC”, „Fabryka”), Rawa Mazowiecka („Rybitwa”, „35”, „556”, 
„Pokrzywa”, „Drzazga”, „115”, „122”, „Zagajnik”, „48”, „Puzon”, „AD”, 
„Dwór”), Opoczno („Granit”, „Opole”, „Brody”, „Porzeczka”, „Polano”, 
„111”, „Szkółka”, „123”, „Flet”, „Port”, „Opera”, „49”, „AE”, „Staw”); In-
spektorat Łódź – obwody: Pabianice („Zamek”)91, Łęczyca („Ogrody”)92; 
Inspektorat Kutno („Ogród”, „Młyny”, „Komin”, „106”, „Księgarnia”, 
„112”, „37”, „AUX”, „ANX”) – obwody: Kutno („Rybitwa”, „Zgliszcza”, 
„108”, „Powieść”, „113”, „38”, „AU”), Łęczyca („Nowela”, „Popiół”, 
„110”, „114”, „39”, „AW”), Gostynin („Gąski”, „Gaśnica”, „120”, „115”, 
„Poezja”, „40”, „AX”)93; Inspektorat Łódź („Fala”, „101”, „Farbiarnia”, 
„27”, „ALP”, „Kanwa”) – obwody: Łódź-miasto („Potop”, „Falochron”, 
„102”, „Kolor”, „28”, „AŁ”, „Czółno”), Łódź-powiat („Powódź”, „104”, 
„103”, „Kotłownia”, „29”, „ŁM” „Przędza”), Ruda Pabianicka, Pabiani-
ce („Zalew”, „Pług”, „Zamach”, „Katusz”, „27”, „Para”, „104”, „AW”, 
„Osuwa”), Brzeziny-Koluszki („Cieśnina”, „Poprawka”, „32”, „Węzeł”); 
Inspektorat Sieradz („Bogdan”, „Wulkan”, „16”, „Krater”, „107”, „Muze-
um”, „33”, „Step”, „Art”) – obwody: Sieradz („Brona”, „Barman”, „Skała”, 
„118”, „Ścieżka”, „108”, „Fauna”, „34”, „AK”, „Trawa”)94, Wieluń („Ru-
ina”, „Wapień”, „119”, „Lawa”, „109”, „Flora”, „35”, „Trzcina”)95, Łask 

89 E. Wawrzyniak, Na rubieży Okręgu AK Łódź. Zarys dziejów Inspektoratu Rejonowego 
i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski, Warszawa 1988; M. Kopa, Inspektorat Piotrkowski Ar-
mii Krajowej w dokumentach i komentarzach, Łódź 2013. Podokręg Piotrków używał kryp-
tonimów: „Sąd”, „Korba”.

90 E. Brewa-Głowacki, Obwód Brzeziny-Koluszki SZP–ZWZ–AK, [w:] Okręg Łódzki 
AK..., s. 79–106; G. Grabowski, Organizacja i walka Związku Odwetu oraz Kedywu Obwodu 
Brzeziny-Koluszki ZWZ–AK, [w:] idem, s. 109–124.

91 G. Grabowski, M. Pawłowski, Obwód Pabianice ZWZ–AK, [w:] Okręg Łódzki AK..., 
s. 127–143; R. Pseka, Z dziejów Pabianic. Nieugięci – niepokonani. Armia Krajowa i Podziemie 
Niepodległościowe 1939–1945–1955, Pabianice 2002.

92 S. Skowron, ZWZ–AK w powiecie łączyckim (obwód „Ogrody), [w:] Okręg Łódzki AK..., 
s..147–162.

93 A. M. Wrzesińska, Ruch oporu ZWZ–AK w Obwodzie Gąbin, Sierpc 2010. Obwód 
Gąbin używał kryptonimu „Feliksów”.

94 K. Badziak, Działalność Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej obwodu sieradzkiego 
1939–1945, „Rocznik Łódzki” 1985, t. 33, s. 273–293.

95 W. Jaskulski, O działalności niepodległościowej na Ziemi Wieluńskiej 1939–1953, Sie-
radz 1995.
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(„Pług”, „Zatoka”, „105”, „Cerownia”, „31”, „AO”, „Len”), Kalisz („Ka-
mień”, „121”, „Ogień”, „111”, „Rzeźba”, „Torfowisko”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

6 18 1 4 1 3
100% 100% 16,67% 22,22% 16,67% 16,67%

B.3.2. Obszar Białostocki [nr 2] („Prawdziwki”, „Księżyc”, „Cza-
pla”, „274”, „Sukno”)

Okręg Białystok („Sukno”, „Bekas”, „Pełnia”, „Księżyc”, „Sarna”, 
„Moskwa”, „Lin”?, „Maślaki”, „254”, „280”) w 1943 r. miał zorganizo-
wanych 6 inspektoratów i 14 obwodów96: Inspektorat nr I Mazowiecki 
– obwody: Zambrów („Jacek”, „Żubr”, „Łoś”, „9”, „1”), Ostrołęka („XI”, 
„Sęp”, „Jeleń”, „14”, „2”)97; Inspektorat nr II Podlaski („281”) – obwody: 
Wysokie Mazowieckie („Bosy”, „Dąb”, „Lew”, „2”, „5”, „282”), Bielsk 
Podlaski („Kusy”, „Puszcza”, „Tygrys”, „3”, „6”, „283”); Inspektorat nr 
III Łomżyński – obwody: Łomża („Franciszek”, „Poligon”, „Słoń”, „1”, 
„3”, „288”, „Siano”?), Grajewo („Stanisław”, „Kurpie”, „Dzik”, „5”, „4”, 
„289”)98; Inspektorat nr IV Suwalski99 – obwody: Augustów („Józef”, 
„Kanał”, „Niedźwiedź”, „6”, „7”, „291”, „Olchy”?), Suwałki („Profesor”, 
„Jeziora”, „Lampart”, „13”, „8”, „292”); Inspektorat nr V Białostocki – 
obwody: Białystok-miasto („Witek”, „Pogoń”, „Bóbr”, „10”, „9”, „294”, 
„Żyto”?), Białystok-powiat („Oskar”, „Sokół”, „Lis”, „4”, „11”, „296”), 
Sokółka („Tytus”, „Orzeł”, Żbik”, „7”, „10”, „295”, „Pszenica”?); Inspek-

96 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 9 powiatów (obwodów). W 1944 r. miało być 
także 6 inspektoratów mi 14 obwodów, z następującym podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, 
k. 100): Inspektorat I – obwody: Siemiatycze („1”), „Białowieża („14”); Inspektorat II – ob-
wody: Łomża („3”), „Wysokie Mazowieckie („4”), Grajewo („8”); Inspektorat III – obwo-
dy: Grodno-miasto („10”), Grodno-powiat („11”), Augustów („12”); Inspektorat IV – ob-
wody: Białystok-miasto („5”), Białystok-powiat („6”), Wołkowysk („7”), Sokółka („9”); 
Inspektorat V – obwód: Suwałki („13”); Inspektorat VI – obwód Ostrołęka („14”).

97 16 XI 1942 r. przekazany do Okręgu Białystok. H. Maćkowiak, J. Kijowski, Pol-
skie Państwo Podziemne i operacja „Burza” w Ostrołęckim Obwodzie AK oraz powiat ostrołęcki 
w pierwszych latach powojennych, Ostrołęka 2005 (stron 195). Zob. Powiat Ostrołęka. Mate-
riały z sesji naukowej Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych zorga-
nizowanej 23 października 2008 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 
i Prezydenta Ostrołęki, Warszawa brw.

98 J. Orzechowski, Aby pamięć nie zginęła. Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki 
Zbrojnej, Armia Krajowa na terenie powiatu grajewskiego w latach okupacji 1939–1944, Rajgród 
1993.

99 S. Buczyński, Suwalszczyzna 1939–1944, Warszawa 1991.
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torat nr VI Grodzieński – obwody: Wołkowysk („Wilk”, „Szakal”, „8”, 
„12”, „298”, „Sosna”?), Grodno Prawy Niemen („Korwin”, „Niemen”, 
„Bawół”, „12”, „13”, „299”, „Świerk”?), Grodno Lewy Niemen („Swi-
słocz”, „Kozica”, „11”, „14”, „300”, „Jałowiec”?, „Jałowce”?).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

6 14 – – 1 2
100% 100% 0% 0% 16,67% 14,28%

Okręg Polesie („Forteca”, „Rydze”, „Żuraw”, „Kwadra”, „Twier-
dza”, „Kurki”) w 1943 r. miał zorganizowane 4 inspektoraty i 10 obwo-
dów100: Inspektorat Zachodni („311/2”) – obwody: Brześć-miasto („Brzo-
za-Woda”, „Barbara”, „312/3”), Brześć-powiat („Brzoza-Las”, „Brzoza”, 
„313/4”), Wysokie Litewskie („Wierzba”, „324/14”); Inspektorat Środko-
wy („314/5”) – obwody: Kobryń („Koło”, „Kasztan”, „315/6”), Drohiczyn 
Poleski („Drabina”, „Dąb”, „318/7”); Inspektorat Wschodni („317/8”) – 
obwody: Pińsk („Kotwica”, „Piła”, „Pinia”, „319/9”), Łuniniec („Łyko”, 
„Łoza”, „320/10”), Stolin („Sosna”, „321/11”); Inspektorat Północny 
(„322/12”) – obwody: Prużana („Pralnia”, „Proso”, „323/13”)101, Kossów 
Poleski („Kosa”, „Kalina”, „316/15”); Samodzielny obwód Kamień Ko-
szyrski („Klon”, „325”)102.

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

4 10 – – – 1
100% 100% 0% 0% 0% 10%

100 1 IX 1940 r. były zorganizowane 2 powiaty (obwody). W 1944 r. miał być taki sam 
stan inspektoratów i obwodów, z następującym podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 100): 
Inspektorat I – obwody: Stoki („1”), Łuniniec („2”); Inspektorat II – obwody: Pińsk („3”), 
Drohiczyn („5”); Inspektorat III – obwody: Iwacewicze („4”), Bereza Kartuska („6”); In-
spektorat IV – obwody: Kobryń („7”), Wysokie Litewskie („8”), Brześć n/Bugiem („9”).

101 J. Zienkowicz, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Prużanie (Okręg Poleski) 
1941–1944, wyd. 2, Poznań 2006 (stron 57).

102 Od 15 VI 1943 r. przekazany do Okręgu Wołyń.
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Okręg Nowogródek („Kruki”, „Cyranka”, „Las”, „L”, „Rydze”, 
„Nów”, „Grzyb”, „245”) w 1943 r. miał zorganizowane 4 inspektora-
ty i 7 obwodów103: Inspektorat Północ („331”) – obwody: Szczuczyn 
(„Łąka”, „332”), Lida („Bór”, „333”), Wołożyn („Brzoza”); Inspektorat 
Północ (Środkowy) („Świteź”, „334”) – obwody: Nowogródek („Stawy”, 
„335”), Stołpce („Słup”, „336”); Inspektorat Południe („C”, „337”) – ob-
wody: Baranowicze („Puszcza”, „339”), Słonim („Piaski”, „338”), Nie-
śwież („Strażnica”, „340”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

4 7 – – – –
100% 100% 0% 0% 0% 0%

Okręg Wilno („256”, „Miód”, „240”, „Wiano”, „Jagody”) w 1943 r. 
miał zorganizowane 4 inspektoraty i 10 obwodów104: Inspektoraty: Świę-
ciany („B”, „245”), Wilno-Troki, Mołodeczno, Postawy. Inspektorat 
Wilno-miasto („Dwór”, „A”, „241”) – obwody: Wilno-miasto („Dwór”, 
„242”), Troki-Wilno („Topola”, „Turkawka”, „244”); Inspektorat „F” 
(„239”, „251”, „Koń”)105 – obwody: Mołodeczno („Modrzew”, „Mleko”, 
„252”), Oszmiana („Olcha”, „Oset” [„Ocet”], „253”), Wilejka („Wierzba”, 
„Wino”, „254”), Wołożyn („Woda”, „255”); Inspektorat „B”, „C” („248”) 
– obwody: Święciany („Świerk”, „Szczupak”, „246”), Brasław („Brzoza 
II”, „Burak”, „247”), Postawy („Palma”, „Paw”, „249”), Dzisna („Dąb”, 
„Dzięcioł”, „250”).

Inspektorat Litwa Kowieńska (Podokręg Kowno) („Klon”, „Miód”, 
„E”, „235”, „256”) z obwodami: Kowno („Klon Czerwony”), Kiejda-
ny („Kasztan”), Szawle („Sosna II”), Poniewież („Wiśnie”, „Pomarań-

103 W 1944 r. miały być 3 inspektoraty i 7 obwodów, z następującym podziałem (SPP, 
t. A.2.3.1.1.2, k. 100): Inspektorat I – obwody: Baranowicze („1”), Nieśwież („2”), Stołpce 
(„3”); Inspektorat II – obwody: Nowogródek („5”), Słonim („6”); Inspektorat III – obwo-
dy: Lida („4”), Szczuczyn („7”).

104 W 1944 r. miały być zorganizowane 4 inspektoraty i 17 obwodów, z następują-
cym podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 101): Inspektorat I – obwody: Mołodeczno („1”), 
Oszmiana („2”), Wilejka („3”), Wołożyn („10”); Inspektorat II – obwody: Postawy („4”), 
Dzisna („5”), Brasław („6”); Inspektorat III – obwody: Święciany („7”), „Wilno-miasto 
(„8”), Troki („9”); Inspektorat IV [Podokręg Litwa Kowieńska] – obwody: Olita, Kowno, 
Wiłkomierz, Kiejdany, Szawle, Poniewież, Jeziorasy.

105 W. Snatin, Inspektorat „F” (Materiały do historii) Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, 
Bydgoszcz 1997.
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czarnia”), Jeziorasy („Jesion”), Wiłkomierz („Jodła”, „Wiśnia”), Olita 
(„Orzech”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

4 10 – – 1 –
100% 100% 0% 0% 25% 0%

B.3.3. Obszar Lwowski [nr 3] („Leszek”, „Fidelis”, „Wino”, „Orzech”, 
„Magistrat”, „Halicz”, „Wazon”, „Kula”, „Politechnika”, „Dniestr”, 
„Zoo”, „Słońce”, „I”, „Chmura”, „Lux”, „Bridge”, „Orzyc”, „X”, „Lutnia”, 
„Koło”, „Apteka”, „Morze”, „Winnica”, „Skała” [„Skały”], „Opera”)

Okręg Lwów („Rodzynki”, „Oskar”, „Dukat”, „Lord”, „Kostur”, 
„Uniwersytet”, „Opal”, „Rok”, „40”, „Kraj”, „Promień”, „Trefl” [„Tref”], 
„25”, „Ziemia”, „Pierwiastek”, „Bieszczady”, „Y”, „Lira”, „Prypeć”, 
„Kwiaty”, „Kamfora”, „Basen”, „Montownia”, „Grad”, „Glina”, „Garaż”, 
„Komedia”, „Zbrojownia”, „Uniwersytet”, „Ziemia”) w 1943 r. miał zor-
ganizowanych 6 inspektoratów i 23 obwody106: Inspektorat Lwów-mia-
sto („Fabryka”, „Arka”, „Antena”, „Młyn”, „Azot”, „Kobalt”, „Wisła”, 
„Czarny”, „Pole”, „Jabłoń”, „Owady”)107 – obwody: Śródmieście („Świat-
ło”, „Stokrotka”, „Hreczka”, „Żuk”, „Szampan”, „Kryza”), Północ („Za-
płon”, „Zima”, „Śnieżyczka”, „Owies”, „Komar”, „Rum”, „Zapłon”, 
„Pazur”), Wschód („Azot 5”, „Bieg”, „Wiosna”, „Fiołek”, „Proso”, „Chra-
bąszcz”, „Wino”, „Bieg”, „Bezpiecznik”), Południe („Magneto”, „Lato”, 
„Słonecznik”, „Żyto”, „Motyl”, „Koniak”, „Rygiel”), Zachód („Gaz”, „Je-
sień”, „Nasturcja”, „Jęczmień”, „Pszczoła”, „Likier”, „Łuska”), Lwów-
powiat; Inspektorat Północny („Nadbuże”, „Panorama”, „Rezeda”, „9”, 
„Jaspis”, „Narew”, „Biały”, „Tlen”, „Grusza”, „Kawa”, „Kardan”) – ob-
wody: Kamionka Strumiłłowa („11”, „Celestyna”), Radziechów („66”, 
„Wiesława”), Sokal („10”, „Bronisława”); Inspektorat Południowy („To-
paz”, „San”, „Zielony”, „Selen”, „Śliwa”, „Mleko”, „Rama”, „Suwak”, 
„Skarbiec”, „Korona”)108 – obwody: Bóbrka („19”, „Zamek”), Siemianów-

106 W 1944 r. miały być zorganizowane 4 inspektoraty i 12 obwodów, z następują-
cym prawdopodobnym podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 101): Inspektorat I – obwody: .
Bóbrka („1”), Lwów („2”), Żółkiew („3”), Sokal („12”); Inspektorat II – obwody: Rawa 
Ruska („4”), Gródek Jagielloński („5”); Inspektorat III – obwody: Lubaczów („6”), Jawo-
rów („7”), Mościska („8”); Inspektorat IV – obwody: Sambor („9”), Turka („10”), Droho-
bycz („11”).

107 J. Węgierski, W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989.
108 Idem, Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 

1994.
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ka („18”, „Dwór”), Przemyślany („16”, „Czerwony”, „Folwark”), Miko-
łajów, Stare Sioło; Inspektorat Zachodni („Lasy”, „Brokat”, „Lapis”, „Pi-
lica”, „Żółty”, „Neon”, „Wiśnia”, „Kakao”, „Resor”, „Podwiązka”, „24”, 
„Sonata”)109 – obwody: Gródek Jagielloński („25”, „Ryby”, „Wierchy”), 
Mościska („26”, „Osty”), Jaworów („27”, „Mokre”), Rudki-Komarno 
(„28”, „Rata”); Inspektorat Południowo-Zachodni („Faktoria”, „Rafine-
ria”, „Ława”, „Szafir”, „Dunajec”, „Niebieski”, „Brom”, „Kasztan”, „Her-
bata”, „Tłok”, „Nasada”, „Dniestr”, „29”)110 – obwody: Drohobycz („30”, 
„Nafciarnia”, „Deer”, „Bystrzyca”), Stryj-Skole („32”, „Garnki”, „Este”), 
Sambor („31”, „Pasieki”, „Esa”, „Łomnica”), Borysław („Beo”, „Świca”); 
Inspektorat Północno-Zachodni („21”, „Szkoła”, „Chryzolit”, „Brda”, 
„Argon”, „Lipa”, „Woda”, „Sprzęgło”, „Sprężyna”)111 – obwody: Rawa 
Ruska („Komin”, „Roma”, „22”), Żołkiew („Zamek”, „12”, „Żanetka”), 
Lubaczów („Lusia”, „23”, „Skrajny”, „Patria”?)112; Inspektorat Wschodni 
(„Buki”, „Róża”, „Bursztyn”) – obwody: Krasne, Brody („Tartak”, „Smo-
larnia”), Przemyślany („Polana”); Obwód Turka („33”, „Kalif”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

6 23 – 1 5 1
100% 100% 0% 4,35% 83,33% 4,35%

Okręg Stanisławów („Kawon”, „Karaś”, „Senta”, „Sygnet”, „Medy-
cyna”, „Światło”, „Struna”, „Olej”, „80”, „Karo”, „50”, „Gorgany”, „Z”, 
„Strypa”, „Spirytus”, „Wyspa”, „Piasek”, „Dramat”)113 w 1943 r. miał 
zorganizowane 3 inspektoraty i 10 obwodów114: Inspektorat Stanisła-
wów („0”, „53”, „Słonina”, „Las”, „Aluminium”, „Afryka”) – obwody: 
Stanisławów („Europa”, „54”, „Tłok”, „Sosna”, „Abisynia”, „Sudan”, 

109 Idem, Armia Krajowa na zachód od Lwowa, Kraków 1993.
110 Idem, Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993.
111 Idem, Armia Krajowa. Oddziały leśne 19 pułku piechoty, Kraków 1993.
112 S. F. Gajerski, W sprawie lubaczowskiego obwodu Armii Krajowej, „Studia Historycz-

ne” 1986, z. 3, s. 427–443; M. Argasiński, Konspiracja w powiecie lubaczowskim w latach 1939–
1947, Zwierzyniec–Rzeszów 2010.

113 G. Mazur, Armia Krajowa w okręgu stanisławowskim 1941–1944, „Zeszyty Naukowe 
UJ. Prace z Nauk Politycznych” 1984, z. 21, s. 96–103; J. Węgierski, Armia Krajowa w Okrę-
gach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996.

114 W 1944 r. miały być zorganizowane 3 inspektoraty i 10 obwodów, z następującym 
podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 101): Inspektorat I – obwody: Kosów, Śniatyń, Horoden-
ka; Inspektorat II – obwody: Stanisławów, Nadwórna, Kałusz, Rohatyn; Inspektorat III 
– obwody: Dolina, Stryj, Żydaczów.
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„Somalia”), Tłumacz („55”, „Tapczan”, „Świerk”, „Albania”, „Trypolis”, 
„Tunis”), Kałusz („56”, „Tartak”, „Jałowiec”, „Cyrenejka”, „Korea”), Do-
lina („57”, „Topór”, „Jodła”, „Cejlon”, „Dekan”); Inspektorat Chodorów 
(„1”, „58”, „Rower”, „Fabryka”) – obwody: „Chodorów („59”, „Ratusz”, 
„Łęka” [„Łęk”]), Żydaczów („60”, „Rodak”, „Siodło”, „Cypr”, „Zakau-
kazie”), Rohatyn („61”, „Rakieta”, „Róg”, „Argentyna”, „Rodezja”); 
Inspektorat Kołomyja („2”, „62”, „Kot”, „Kąt”, „Bizmut”, „Australia”) 
– obwody: Kołomyja-Kosów („63”, „Mewa”, „Belgia”, „Kaledonia”, „Ar-
menia”, „Antygona”), Horodenka („64”, „Sęp”, „Boliwia”, „Hebrydy”, 
„Arabia”), Nadwórna („65”, „Kukułka”, „Brazylia”, „Nowa Zelandia”, 
„Albania”). Na jesieni 1943 r. utworzono nowy Inspektorat Stryj („58”, 
„Garnki”, „Cyna”, „Azja”) – z obwodami: Stryj („32”, „Celebes”, „Sjam”), 
Żydaczów („Zakaukazja”), Dolina („Dekan”), Kałusz („Korea”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

3 10 – – – –
100% 100% 0% 0% 0% 0%

Okręg Tarnopol („Korale”, „Komar”, „Teodor”, „Topaz”, „Wetery-
naria”, „Tarcza”, „300”, „120”, „Talizman”, „Kier”, „75”, „Czarnohora”, 
„N”, „Ton”, „Tylża”, „Terpentyna”, „Proso”, „Sztuka”, „Port”, „Torf”)115.
w 1943 r. miał zorganizowane 4 inspektoraty i 15 obwodów116: Inspek-
torat Tarnopol („Pasieki”, „Olszyna”, „35”, „Sokół”) – obwody: Tarno-
pol („Polniaszek”, „36”, „Jastrząb”), Zbaraż („Grażyna”, „37”, „Kruk”), 
Skałat („Jagmin”, „38”, „Krogulec”), Trembowla („Zofia”, „39”, „Sęp”); 
Inspektorat Złoczów („Bryki”, „Wład”, „40”, „Wilga”, „Karo”) – ob-
wody: Złoczów, Zborów („Skrzetuski”, „42”, „Żuraw”), Brody („14”, 
„Smolarnia”, „Tartak”), Krasne („15”, „Browar”); Inspektorat Brzeżany 
(„Rydze”, „Kustroń”, „43”, „Raróg”, „Maraton”) – obwody: Brzeżany 
(„Wenda”, „Dąbrowski”, „Chodkiewicz”, „44”, „Kobuz”, „Albatros”), 
Podhajce („Sobieski”, „45”, „Pustułka”, „Pelikan”), Buczacz („Zagłoba”, 
„46”); Inspektorat Czortków („Winogrady”, „Skotnicki”, „47”, „Brylant”, 
„Krzemień”) – obwody: Czortków („Róża”, „48”, „Opal”), Kopyczyńce 

115 J. Węgierski, Armia Krajowa w Okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996.
116 Podobnie przedstawiał się stan organizacji w 1944 r., z podziałem (SPP, 

t. A.2.3.1.1.2, k. 102): Inspektorat I – obwody: Borszczów, Zaleszczyki, Czortków, Kopy-
czyńce; Inspektorat II – obwody: Buczacz, Podhajce, Trembowla, Skałat; Inspektorat III 
– obwody: Brzeżany, Tarnopol, Zbaraż, Zborów; Inspektorat IV – obwody: Przemyślany, 
Złoczów-Brody, Kamionka Strumiłowa-Radziechów.
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(„Jagienka”, „49”, „Kobalt”), Borszczów („Basia”, „50”, „Bazalt”), Bu-
czacz („46”, „Granit”), Zaleszczyki („Helena”, „51”, „Porfir”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

4 15 – – – –
100% 100% 0% 0% 0% 0%

Okręg Wołyń („Bazalt”, „Hreczka”, „Konopie”, „Reduta”, „Proso”, 
„Pożoga”) w 1943 r. miał zorganizowanych 5 inspektoratów i 12 obwo-
dów117: Inspektorat Kowel („Kowal”?, „Kuźnia”, „Gromada”, „1”) – ob-
wody: Kowel („Tur”?, „Kraków”, „Klin”, „2”), Luboml („Ług”?, „Lublin”, 
„Kowadło”, „3”), Kamień Koszyrski („Park”?, „Koło”, „4”); Inspektorat 
Łuck („Pole”, „Łuna”, „Osnowa”) – obwody: Łuck („Pszenica”?, „Ło-
wicz”, „Łan”, „6”), Włodzimierz Wołyński („Warszawa”, „Ława”, „8”), 
Horochów („Groch”?, „Grochów”, „Łom”, „7”), Kiwerce („Łąka”, „8c”); 
Inspektorat Równe („Browar”, „9”) – obwody: Równe („Piwo”?, „Radom”, 
„Błysk”, „10”), Zdołbunów („Węzeł”?, „Zamość”, „Brzeg”, „12”), Kostopol 
(„Kamień”?, „Konstancin”, „Bór”, „11”); Inspektorat Dubno („Rzeka”?, 
„Dąbrowa”, „15”) – obwody: Dubno („Mosty”?, „Dęblin”, „Dźwig”, „16”), 
Krzemieniec („Góry”?, „Kamień”, „Dzwon”, „17”); samodzielny obwód 
Sarny („Koza” [„Kozak”]?, „Stanisławów”, „Staw”, „S”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

5 12 – – – –
100% 100% 0% 0% 0% 0%

117 W 1944 r. miały być zorganizowane 4 inspektoraty i 10 obwodów, z następującym 
podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 102): Inspektorat I – obwody: Kamień Koszyrski, Lu-
boml, Kowel, Włodzimierz Wołyński; Inspektorat II – obwody: Horochów, Łuck; Inspek-
torat III – obwody: Równe, Kostopol [Zdołbunów]; Inspektorat IV – obwody: Dubno, 
Krzemieniec.
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B.3.4. Obszar Krakowski [nr 4] („Las”, „Wstęga”)
Okręg Kraków („Mazur”, „Kasza”, „Muzeum”, „Kania”, „Kamień”, 

„Gobelin”, „Okopy”, „Grzbiet”, „VII/0014”, „Godło”?, „200”) w 1943 r. 
miał zorganizowanych 8 inspektoratów i 29 obwodów118: 

Podokręg Kraków – Inspektorat Kraków („Kobalt”119, „Krokodyl”, 
„Konrad”, „Kwiecień”, „Kareta”, „A”, „0/07”, „IV”, „201”) – obwody: 
Kraków-miasto („Konwalia”, „Kuropatwa”, „Kamień”, „I/07”, „202”), 
Kraków-powiat („Krokus”, „Synogarlica”, „Kosa”, „Woda”, „II/07”), 
Bochnia („Bez”, „Kruk”, „Bór”, „Wieloryb”, „III/07”, „208”), Myślenice 
(„Mimoza”, „Wrona”, „Murawa”, „IV/07”, „207”), Kalwaria („Dęby”, 
„V/07”, „206”), Krzeszowice („Gęstwinów”, „Miasteczko”, „VI/07”, 
„204”)120; Inspektorat Rejonowy Miechów („Miedź”, „Miś”, „Michał”, 
„Maria”, „Maj”, „Moneta”, „B”, „0/08”, „211”, „V”)121 – obwody: Mie-
chów („Magnolia”, „Mech”, „Magdalena”, „I/08”, „I/100”, „212”), Ol-
kusz („Oset”, „Olga”, „II/08”, „II/100”), Pińczów („Pokrzywa”, „Perz”, 
„Pelagia”, „III/08”, „III/100”); Inspektorat Rejonowy Tarnów („Tlen”, 
„Traktor”, „Tama”, „Czerwiec”, „C”, „0/09”, „231”, „VI”)122. –. obwo-
dy: Tarnów („Tarnina”, „Tandeta”, „Tartak”, „Ca”, „I/09”, „2/VI”, 
„232”), Brzesko („Bławatek”, „Buty”, „Batuta”, „Cb”, „II/09”, „4/VI”, 
„233”), Dąbrowa Tarnowska („Dalia”, „Drewniaki”, „Drukarnia”, „Cc”, 
„III/09”, „6/VI”); Inspektorat Rejonowy Nowy Sącz („Sarna”, „Stru-
mień”, „Niwa”, „Srebro”, „Lipiec”, „D”, „0/10”, „221”, „VII”)123. –. ob-
wody: Nowy Sącz („Storczyk”, „Sroka”, „Skrzynia”, „Świtowa”, „Oset”, 
„Chwast”, „79”, „222”), Gorlice („Goździk”, „Gawron”, „Garnek”, „Gni-

118 1 IX 1940 r. były zorganizowane 32 powiaty (obwody). W 1944 r. miał być stan 
zorganizowania taki sam, z podziałem (SPP, t. A.2.3.1.1.2, k. 103): Inspektorat I – obwody: 
Lesko, Dobromil, Sanok; Inspektorat II – obwody: Przemyśl, Brzozów, Krosno; Inspek-
torat III – obwody: Rzeszów, Jarosław, Przeworsk; Inspektorat IV – obwody: Kolbuszo-
wa, Nisko, Tarnobrzeg; Inspektorat V – Obwody: Jasło, Gorlice, Nowy Sącz; Inspektorat 
VI – obwody: Kopczyce, Mielec, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Brzesko; Inspektorat VII 
– obwody: Limanowa, Bochnia, Myślenice, Kraków-powiat, Kraków-miasto, Nowy Targ; 
Inspektorat VIII – obwody: Miechów, Olkusz, Busko.

119 BUW, Rps-2146, Wykaz kryptonimów z 1 IV 1942 r.
120.Armia Krajowa i Szare Szeregi Obwodu Krzeszowice, red. T. Gaweł, T. Świecimski, 

Kraków 2004.
121 B. M. Nieczuja-Ostrowski, Inspektorat AK „Maria” w walce. Z dziejów Inspektoratu 

Rejonowego „Miś”, „Michał”, „Maria” ZWZ–AK ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej, 
t. I: Kryptonim „Miś” (1939–1942), Warszawa 1995; idem, Rzeczpospolita partyzancka. In-
spektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991.

122 A. Pietrzykowa, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej: polityka okupanta 
i ruch oporu, Warszawa 1984.

123 G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na 
obszarze inspektoratu ZWZ–AK Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998.
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ła Lipa”, „Gnida”, „Kłos”, „81”, „228”)124, Limanowa („Lilia”, „Lelek”, 
„Lampa”, „Leśna”, „Perz”, „Kąkol”, „Świsłocz”, „85”, „226”), Nowy Targ 
(„Tulipan”, „Tort”, „Torba”, „Tyśmienica”, „Paproć”, „83”, „225”)125.

Podokręg Rzeszów („Woda”, „Ogniwo”, „Zimorodek”, „Rezeda”, 
„VIII/0014”, „Muzeum”?, „m”, „II”, „0014”, D/0014”, „X”, „Woda”?, 
„240”)126 – Inspektorat Rejonowy Rzeszów („Róża”, „Restauracja”, „Rtęć”, 
„Rzemiosło”, „Dir”, „Sierpień”, „100”, „108”, „E”, „0/11”, „241”)127.–.ob-
wody: Rzeszów („Róża”, „Rozbratel”, „I/011”)128, Dębica („Dziewanna”, 
„Dziekania”, „Deser”, „E/B”, „D”, „II/011”, „B/II”, „124”, „60”, „243”)129, 
Kolbuszowa („Kefir”, „III/011”); Inspektorat Rejonowy Mielec (Tarno-
brzeg) („Mangan”, „Nowela”, „Wrzesień”, „F”, „0/12”, „251”) – obwo-
dy: Mielec („Mak”, „Mleko”, „Pa”, „Fa”, „252”)130, Tarnobrzeg („Tytoń”, 
„Twaróg”, „Pb”, „Fb”)131, Nisko („Narcyz”, „Naleśnik”, „Niwa”, „Natan”, 
„Pc”, „Fc”), Kolbuszowa („Kaczeniec”, „Kompot”, „Pd”, „Fd”); Inspek-
torat Rejonowy Przemyśl („Platyna”, „Płotka”, „Paweł”, „Październik”, 
„Z”, „R”, „G”, „0/13”, „261”) – obwody: Przemyśl („Paproć”, „Polana”, 
„Piskorz”, „Przesmyk”, „Ra”, „U 22”, „I/013”, „X/31”)132, Jarosław („Ja-
śmin”, „Jesiotr”, „Jawor”, „Jaskier”, „Rb”, „W24”, „II/013”, „X/33”)133, 

124 S. Groblewska, Gorlice. Konspiracyjny Obwód ZWZ–AK, 1 PSP AK, „Studia Histo-
ryczne” 1972, z. 1, s. 99–113.

125 A. Marczyński, Organizacja Obwodu ZWZ–AK Nowy Targ w latach 1939–1943, „Stu-
dia Historyczne” 1968, z. 4, s. 559–583; idem, Organizacja Obwodu Armii Krajowej Nowy 
Targ w okresie od jesieni 1943 do września 1944 r., „Studia Historyczne” 1976, z. 2, s. 241–277; 
idem, Organizacja obwodu Armii Krajowej Nowy Targ w okresie od września 1944 do stycznia 
1945, „Studia Historyczne” 1979, z. 4, s. 607–623.

126 G. Ostasz, Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010; G. Ostasz, A. Za-
górski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień–wrze-
sień 1944 roku), Rzeszów 1999.

127 A. Zagórski, Inspektorat Armii Krajowej Rzeszów, Kraków 1973; Akcja „Burza” w In-
spektoracie AK Rzeszów, oprac. G. Ostasz, A. Zagórski, Kraków 2003.

128 G. Ostasz, Obwód ZWZ–AK Rzeszów. Konspiracja wojskowa i „Burza”, Rzeszów 
1992; F. Sagan, ZWZ–AK Obwód Rzeszów 1939–1945, Rzeszów 2001; G. Ostasz, Z dziejów 
„Rozbratla” – obwodu AK Rzeszów, Rzeszów 2003.

129 A. Stańko, Gdzie Karpat progi... Armia Krajowa w powiecie dębickim, wyd. 2, Warsza-
wa.1990.

130 G. Ostasz, Sprawozdanie z akcji „Burza” w Obwodzie AK Mielec, „Prace Historyczno-
-Archiwalne” 2005, t. 16.

131 J. Sokół, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w Obwodzie Tarnobrzeg (kryptonim 
„Twaróg”), „Studia Historyczne” 1990, z. 2, s. 277–292; T. Zych, Związek Walki Zbrojnej 
– Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939–1945, Tarnobrzeg 2004; Archiwum Jawora. 
Dokumenty Obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg, oprac. T. Zych, Tarnobrzeg 1994.

132 E. Czerny, Działalność ZWZ–AK na terenie powiatu przemyskiego, „WPH” 1984, nr 4, 
s..126–166.

133 S. Zwoliński, Jarosławski Obwód Armii Krajowej w latach 1939–1945, cz. 1, Jarosław 
2007 (stron 199); cz. 2, Jarosław 2007 (stron 200); cz. 3, Jarosław 2008 (stron 223); cz. 4, 
Jarosław 2009 (stron 119).



Przyczynki historyczne

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67)26

Przeworsk („Piwonia”, „Łania, „Pstrąg”, „Platan”, „Przedbór”, „Rc”, 
„W 26”, „III/013”, „X/35”)134, Łańcut („Łubin”, „Łukasz”, „Łabędź”, 
„Łosoś”, „Łozina”, „Lucjan”, „Rd”, „Łowy”, „U 28”, „X/37”, „IV/013”), 
Dobromil („Drapała”, „Dorsz”); Inspektorat Rejonowy Jasło (Krosno) 
(„Krzem”, „Jaśmin”, „Jemioła”, „Joachim”, „Listopad”, „S”, „H”, „0/14”, 
„XI”, „Nafta”, „271”)135 – obwody: Krosno („Kamelia”, „Kawa”, „Korzeń”, 
„H/a”, „Sa”, „I/014”, „272”), Brzozów („Bratek”, „Borowik”, „Babka”, 
„H/b”, „Sb”, „II/014”)136, Jasło („Jaskier”, „Jagoda”, „Jabłecznik”, „H/c”, 
„Sc”, „III/014”, „274”), Sanok („Sasanka”, „Suchar”, „Serowiec”, „San”, 
„H/d”, „Sd”, „IV/014”)137.

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

8 29 3 3 1 8
100% 100% 37,50% 10,34% 12,50% 27,59%

Okręg Śląsk („Kuchnia”, „Komin”, „Filar”, „Węgiel”, „Serce”, 
„Chodnik”, „Karbid”, „Kilof”?, „Kuźnia”?, „500”) w 1943 r. miał zorgani-
zowanych 5 inspektoratów i 24 obwody138: Inspektorat Katowice („Kali-
na”, „Kawka”, „Huta”) – obwody: Katowice, Chorzów („Chomik”, „Ho-
lendrzy”), Tarnowskie Góry („Topór”, „Wymijalnia”), Lubliniec („Lis”, 
„Wydmuchowisko”); Inspektorat Rybnik („Rokita”, „Raróg”, „Żyrafa”, 

134 T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP–ZWZ–AK w latach 1939–1944/45, Kraków 
2009.

135 Ł. Grzywacz-Świtalski, Inspektorat Armii Krajowej „Joachim” Krosno–Jasło–Brzo-
zów–Sanok–Lesko 1939–1944, „Najnowsze Dzieje Polski 1939–1945” 1968, t. 12, s. 111–141; 
idem, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971; M. Wieliczko, Jasielskie w latach drugiej wojny 
światowej, Warszawa 1974.

136 T. Gierlach, Armia Krajowa w brzozowskiem, Krosno 1997; P. Fornal, Konspiracja 
ZWZ–AK na terenie powiatu Brzozów (1940–1945). Geneza, struktura, działalność i likwida-
cja, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2007, nr 26–27, s. 65–249; idem, Konspiracja akowska 
i poakowska w powiecie brzozowskim (1939–1949). Geneza, struktura, działalność i likwidacja, 
Rzeszów 2010.

137.Wspomnienia i relacje żołnierzy Sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej – Armii 
Krajowej 1939–1944, oprac. A. Brygidyn, M. Brygidyn-Paszkiewicz, Sanok 2012.

138 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 21 powiatów (obwodów). W 1944 r. miało 
być zorganizowanych 5 inspektoratów i 21 obwodów, z następującym podziałem (SPP, 
t. A.2.3.1.1.2, k. 103): Inspektorat I – obwody: Bielsko („1”), Cieszyn („2”), Jabłonków 
(„3”), Karwina („4”); Inspektorat II – obwody: Rybnik („5”), Pszczyna („6”), Kożle („7”), 
Racibórz („8”), Bogumin („22”); Inspektorat III – obwody: Żywiec („9”), Biała („10”), Wa-
dowice („11”), Oświęcim („12”); Inspektorat IV – obwody: Katowice-powiat („14”), Kato-
wice-miasto („15”), Tarnowskie Góry („17”); Inspektorat V – obwody: Chrzanów („13”), 
Będzin („18”), Sosnowiec („19”), Zawiercie („20”), Lubliniec („21”).
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„Kościół”, „Plebania”)139 – obwody: Rybnik („Ryś”, „Klasztor”), Pszczy-
na („Pantera”, „Kanonia”, „Kanonia”), Racibórz-Koźle („Renifer”, „Ka-
dzidło”), Wodzisław („Kaplica”); Inspektorat Cieszyn („Cis”, „Kana-
rek”, „Wata”)140 – obwody: Karwina („Kot”, „Węgiel”), Cieszyn („Ciele”, 
„Wahadło”)141, Zaolzie/Jabłonków („Wylew”); Inspektorat Bielsko-Biała 
(„Jesion”, „Bekas”, „Bagno”, „531”)142 – obwody: Bielsk („Borsuk”, „Brze-
mię”), Żywiec („Żbik”, „Bojownica”, „534”)143, Wadowice („Wół”, „Becz-
ka”, „533”), Oświęcim („Ogar”, „Bielmo”, „522”); Inspektorat Sosnowiec 
(„Sowa”, „Stanowisko”, „Sosna”, „501”)144 – obwody: Będzin („Bizon”, 
„Szyb”), Chrzanów („Chart”, „Smar”, „507”), Olkusz („Owca”, „Sre-
bro”), Zawiercie („Zając”, „Walcownia”)145, Sosnowiec („Soból”, „Sztol-
nia”); Inspektorat Opole („Osika”) – obwody: Opole, Bytom-Gliwice 
(„Gazela”, „Bizon”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

5 24 1 1 2 2
100% 100% 20% 4,17% 40% 8,33%

B.3.5. Obszar Poznań [nr 5] – Obszar Zachodni („Las”, „Kantor”, 
„Znak”, „Klucz”, „Zamek”)

Okręg Poznań („Pyrki”, „Letnisko”, „Folwark”, „Parcela”, „Pałac”, 
„Poligon”, „Wagon”)146 w 1943 r. miał zorganizowanych 8 inspektoratów 
i 26 obwodów147: Inspektorat Poznań („Pałac”, „Stal”, „Pomnik”, „Pu-

139 M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995; Z „Archiwum Pawła 
Cierpioła „Makopola”” 1941–1948. Wybór źródeł, Warszawa–Katowice 2008.

140 M. Heller, Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939–1945, Opole 1982.
141 Idem, Konspiracja ZWZ–AK w powiecie cieszyńskim i bielskim 1939–1945, Bielsko-

-Biała 2007 (stron 162).
142 Inspektorat rejonowy Bielsko („Brzoza”) – AIPN 1114/26, k. 854, Zał. 9b do 

M 118.
143.Zmagania wojenne na Żywiecczyźnie 1939–1945, oprac. E. Smoczek, Żywiec 1999 

(stron 167).
144. Inspektorat Armii Krajowej Sosnowiec, oprac. R. Flaczyk, J. Gągorowski, red. 

J.A. Fręś, J. Kwiecień, Katowice 2001.
145 J. Kantyka, Na szlaku „Orlich Gniazd”: z dziejów ruchu oporu na ziemi zawierciańskiej, 

wyd. 2, Katowice 1974.
146.Okręg Poznański Armii Krajowej w końcowej fazie okupacji (1943–1945), red. M. Woź-

niak, Poznań 1995.
147 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 9 powiatów (obwodów). W 1944 r. miało 

być zorganizowanych 8 inspektoratów i 24 obwody, z następującym podziałem (SPP, 
t. A.2.3.1.1.2, k. 104): Inspektorat I – obwody: Kępno, Ostrów Wielkopolski, Kalisz; In-
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stynia”, „Komórka”, „S-1”, „24”, „434”, „415”) – obwody148: Poznań-płn. 
(„Soda”, „S-2”), Poznań-wsch. („Przemysł Prawy”, „Smoła”, „S-3”), Po-
znań-zach. („Przemysł Lewy”, „Saletra”, „S-4”), Poznań-powiat („Mąka”); 
Inspektorat Ostrów Wielkopolski („Biskupin”, „Koks” [„Kokos”], „Źród-
ło”, „Orzeł”, „Dąb”, „Gwiazda”, „Klatka”, „205”, „442”, „391”, „Okop”, 
„Szamotuły”) – obwody: Ostrów Wlkp.-miasto149, Ostrów-powiat, Jaro-
cin („Jastrząb”, „Jelce”); Inspektorat Krotoszyn („Kwiaciarnia”, „Konste-
lacja”, „K-4”, „Aluminium”) – obwody: Gostyń („Gil”, „Terpentyna”), 
Kalisz („Wyspa”, „Krochmal”), Krotoszyn („K-4”), Rawicz („Tran”); 
Inspektorat Leszno („Orzechy II”, „333”, „Ptaszarnia”, „Pole”, „Tytan”, 
„T-1”)150 – obwody: Kościan („Konopie”, „Koliber”, „Tymol”), Leszno 
(„Len”, „Lelek”, „Tantal”); Inspektorat Środa Wielkopolska („Mleczar-
nia”, „Grafit”, „Szory”)151 – obwody: Śrem („Gazolina”), Środa („Glin”); 
Inspektorat Zachód („Komórka”, „Puszcza”, „Szaniec”)152 – obwody: 
Chodzież („Chodnik”, „Benzyna”)153, Czarnków („Czerep”, „Czułkow-
ce”)154, Międzychód („Mięczaki”, „Mina”, „Azot”), Nowy Tomyśl („Na-
syp”, „Arsen”), Oborniki („Okno”, „Boraks”), Szamotuły („Sznur”, 
„Azbest”), Krzyż; Samodzielny Obwód „Reduta” – Kępno („Karbid”, 
„Kania”, „Łomnica”), Namysłów („Garłuch”)155, Syców („Giewont”), 
Oleśnica („Krywań”), Ostrzeszów („Howerla”); Samodzielny Obwód 

spektorat II – obwody: Jarocin, Krotoszyn; Inspektorat III – obwody: Rawicz, Leszno, Go-
styń; Inspektorat IV – obwody: Wolsztyn, Kościan, Śrem; Inspektorat V – obwody: Środa, 
Września, Poznań; Inspektorat VI – obwody: Nowy Tomyśl, Międzychód; Inspektorat 
VII – obwody: Szamotuły, Czarnków, Oborniki; Inspektorat VIII – obwody: Gniezno, 
Mogilno, Żnin, Węgrowiec, Chodzież.

148 Obwód Poznań-miasto („Delta”) – IPN BU 1114/26, k. 854, Zał. 9b do M 118.
149 E. Jakubek, Ostrowski Ośrodek Armii Krajowej, Ostrów Wielkopolski 2005 (stron 

329).
150 W. Handke, Kryptonim „Ptaszarnia”: Inspektorat Rejonowy ZWZ–AK Leszno, Leszno 

2009.
151 L. Misiek, Armia Krajowa: Inspektorat Rejonowy Środa/Koło, Poznań 2014.
152 „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”, t. 9: Działalność żołnierzy Armii Krajowej In-

spektoratu „Zachód” (część zachodnia) w relacjach świadków i uczestników wydarzeń, Sieraków 
2012; “Sierakowskie Zeszyty Historyczne”, t. 10: Działalność żołnierzy Inspektoratu Rejono-
wego (IR) Zachód Okregu Poznańskiego AK (część zachodnia). Leksykon struktur i słownik bio-
graficzny, Sieraków 2013. Wcześniej istniał Inspektorat Wagrowiec („Skorupa”, „Willa”, 
„Brom”, „B-1”, „397”).

153 Z. Szymankiewicz, Z dziejów chodzieskiego obwodu Armii Krajowej, „Rocznik Nad-
notecki” 1988/1989, t. 19/20, s. 105–118.

154 M. Woźniak, Z dziejów czarnkowskiego obwodu Armii Krajowej, „Rocznik Nadnote-
cki” 1988/1989, t. 19/20, s. 94–104.

155 F. Korta, Armia Krajowa w b. powiecie namysłowskim w latach 1940–1944, Namysłów 
1991 (stron 7).
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Mogilno („Nikiel”, „Ślusarnia”, „Nitron”) – Gniezno („Gwóźdź”, „Naf-
ta”)156, Mogilno („Młotek”, „Nikotyna”), Żnin („Żłobik”, „Neon”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

8 26 – 2 4 2
100% 100% 0% 7,69% 50% 7,69%

B.3.6. Obszar Pomorze [nr 6]
Okręg Pomorze („Borówki”, „Tartak”, „Pomnik”, „Reich”, „Saki”, 

„Luneta”) w 1943 r. miał zorganizowanych 10 inspektoratów i 29 obwo-
dów157: Podokręg Północny („Bursztyn”, „Mosiądz”): Inspektorat Choj-
nice („Borówki”, „Srebro”, „Hurtownia”, „H-060”) – obwody: Chojnice 
(„Dąb”, „Siarka”, „B-065”), Tuchola („Grab”, „R-064”), Sępólno („Brzo-
za”, „Salmiak”); Inspektorat Tczew („tc”, „Kładka”, „Cement”, „Maga-
zyn”, „M-070”) – obwody: Tczew („Przęsło”, „Cyna”, „Dźwig”, „D-075”), 
Starogard („Jabłoń”, „Chrom”, „Brzoza”, „Taczki”, „T-074”), Koście-
rzyna („Klon”, „Chlorek”, „Portjernia”, „P-073”); Inspektorat Gdynia 
(„ga”158, „Rak”, „Bawełna”) – obwody: Gdynia-port („Kotwica”, „Brąz”), 
Gdynia-miasto; Inspektorat Wybrzeże – obwody: Wejherowo („Po-
most”), Kartuzy („Wieża”, „Benzol”), Puck („Ster”, „Bizmut”, „Sklep”); 
Inspektorat Bydgoszcz („Tratwa”, „Miedź”, „Folwark”, „F-030”) – ob-
wody: Bydgoszcz-miasto („Spichlerz”, „Mika”, „D-035”), Bydgoszcz-
powiat („Przystań”, „Mangan”, „Oficyna”, „O-034”), Wyrzysk („Pola-
na”, „Minia”, „Stodoły”, „S-032”)159, Szubin („Łąki”, „Pokost”, „Plac”, 
„P-033”), Świecie („Świerk”, „Wapień”, „Kanał”, „K-031”), Piła („Pa-
proć”); Inspektorat Gdańsk (Wolne Miasto) („Żagiel”, „Eter”) – obwody: 

156 Z. Koczurowski, Z dziejów inspektoratu rejonowego Armii Krajowej w Gnieźnie (1942–
1943), „Gniezno” 1987, t. 2, s. 157–180.

157 1 IX 1940 r. było zorganizowanych 12 powiatów (obwodów). W 1944 r. miało 
być zorganizowanych 7 inspektoratów i 26 obwodów, z następującym podziałem (SPP, 
t. A.2.3.1.1.2, k. 104–105): Inspektorat I – obwody: Gdynia, Wybrzeże (Wejherowo), Kar-
tuzy; Inspektorat II – obwody: Gdańsk-miasto, Gdańsk-rejon, Kościerzyna, Starogard, 
Tczew; Inspektorat III – obwody: Chojnice, Sępólno, Tuchola; Inspektorat IV – obwody: 
Świecie, Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin; Inspektorat V – obwody: Grudziądz, Chełmno, 
Wąbrzeźno, Toruń; Inspektorat VI – obwody: Brodnica, Nowe Miasto; Inspektorat VII 
– obwody: Rypin, Lipno, Inowrocław, Aleksandrów, Włocławek.

158 IPN BU 1114/26, k. 854–855, Załącznik 9b do M. 118, 16 V 1942 r.
159 B. Musiał, R. Chwaliszewski, Wyrzyski obwód Armii Krajowej, „Rocznik Nadnote-

cki” 1988/1989, t. 19/20, s. 119–132; B. Musiał, Wyrzyski Obwód Armii Krajowej, [w:] Armia 
Krajowa na Pomorzu. Materiały sesji w Toruniu w dniach 14–15 listopada 1992 r., red. E. Za-
wacka, M. Wojciechowski, Toruń 1993.
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Gdańsk-port („Wiosło”, „Etyl”), Malbork („Maszt”), Tuchola („Grab”), 
Świecie („Świerk”, „Wapień”); Inspektorat Gdańsk-miasto („KG”). Pod-
okręg Południowy („Mosty”, „Globus”, „Porfir”): Inspektorat Brodnica 
(„Browar”, „Fosfor”, „Rafineria”, „B-050”) – obwody: Brodnica („Mali-
ny”, „Fibra”, „M-055”), Nowe Miasto („Jagody”, „Fenel”); Inspektorat 
Toruń („to”, „Gospodarstwo”, „Żywica”, „G-020”)160 – obwody: Toruń-
miasto („Tarcza”, „Żelazo”, „Obejście”, „O-025”), Toruń-powiat („Łuk”, 
„Żelatyna”); Inspektorat Włocławek („Ogrody”, „Acetylen”, „201”, 
„391”, „302”)161 – obwody: Włocławek („Astry”, „Anilana” [„Anilina”], 
„Grzęda”, „305”, „436”, „439”, „A-7”, „015”, „G-015”, „S-013”), Aleksan-
drów-Nieszawa („Jary”, „Antymon”, „Kwietnik”, „306”, „444”, „A-8”, 
„437”, „014”, „K-014”), Rypin („Borowik”, „Argon”), Lipno („Burak”, 
„Ałun”, „Sad”, „Inspekta”, „304”, „442”, „A-10”, „439”, „016”, „I-016”), 
Inowrocław („Wody”, „Potas”, „Budynki”, „P-023”); Inspektorat Gru-
dziądz („Warsztat”, „Wodór”) – obwody: Grudziądz-miasto („Topór”, 
„Wosk”), Grudziądz („Piła”, „Wosk”, „W-045”), Wąbrzeźno („Wąwóz”, 
„Węgiel”), Chełmno („Wolfram”, „P-042”). Inspektorat Szczecin („Tra-
twa”, „Mewa”) – obwody: Szczecin („Przystań”), Starograd („Starka”), 
Koszalin („Korona”, „Kazimierz”).

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące Opisane

w PRL po 1989
inspektoraty obwody inspektoraty obwody inspektoraty obwody

10 29 1 1 1 –
100% 100% 10% 3,45% 10% 0%

160 D. Steyer, Z dziejów ruchu oporu w Toruniu (1939–1945), „Rocznik Toruński” 1974, 
t. 9, s. 267–282; Z. Waszkiewicz, Z dziejów ruchu oporu w Toruniu i powiecie toruńskim pod-
czas okupacji hitlerowskiej, „Rocznik Toruński” 1980, R. 15, s. 51–70.

161 B. Ziółkowski, Polska Podziemna na Kujawach wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej w la-
tach 1939–1945, Toruń 2008.
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Podsumowanie – całość Armii Krajowej

Stan rozpoznania i opisania
Istniejące.
1940–1945

Opisane
w PRL po 1989

okręgi inspekto-
raty

obwody okręgi inspekto-
raty

obwody okręgi inspekto-
raty

obwody

17[19] 98 273 3 3 20 9 19 37
100% 100% 100% 17,65% 3,06 7,33% 52,94% 19,39 13,69%

Na zakończenie tego wątku pragnę zwrócić uwagę na publikacje 
przedstawiające działalność struktur Armii Krajowej na poziomie pla-
cówki, czy ośrodka162. Te publikacje są bardzo pożyteczne, zwłaszcza 
w odniesieniu do obwodów nie posiadających własnych monografii.

Uzupełnieniem opracowań poszczególnych struktur Armii Kra-
jowej są wspomnienia dowódców i żołnierzy. Możemy tu wskazać na 
opublikowane wspomnienia i opracowania żołnierzy Komendy Głównej 
ZWZ–AK: Tadeusza Komorowskiego163, Władysława Bartoszewskiego, 
Józefa Garlińskiego164, Kazimierza Iranek-Osmeckiego165, Stanisława Jan-
kowskiego166, Zygmunta Jędrzejewskiego167, Aleksandra Klotza168, Emila 
Kumora169, Kazimierza Leskiego170, Felicjana Majorkiewicza171, Kazimierza 
Moczarskiego172, Aleksandra Kunickiego173, Władysława Romana174, Jana 

162 R. Juszkiewicz, Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939–1945, 
Olsztyn–Białystok 1980; H. Krzyczkowski, W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji 
hitlerowskiej, Warszawa 1986; S. Grzybowski, Nadzieja z tamtych lat. Dzieje Armii Krajowej 
na Ziemi Wyszkowskiej, Warszawa 1990; E. Polak, Baza „Topór” i sowieckie łagry. Wspomnie-
nia z lat 1939–1956, Świdnica 1991; R. J. Chmielewski, J. Kowalczyk, J. Sobieraj, Ośrodek 
Armii Krajowej „Gąbka” – „Osa” Grodzisk Mazowiecki w Obwodzie „Bażant”, wyd. 2, Gro-
dzisk Mazowiecki 1994; M. Jędo, F. Rusek, Piaski Wielkie 1939–1945, Kraków 1995; P. Szo-
pa, Armia Krajowa w Strzyżowskiem, Rzeszów–Strzyżów 2009.

163 T. Bór-Komorowski, Armia podziemna, Londyn 1950.
164 J. Garliński, Świat mojej pamięci, wyd. 2, Londyn–Warszawa 1998.
165 K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939–1945, Londyn 1968; 

idem, Emisariusz „Antoni”, Paryż 1985; idem, Powołanie i przeznaczenie. Wspomnienia oficera 
Komendy Głównej AK 1940–1944, Warszawa 1998.

166 S. Jankowski, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939–
1046, t. 1–2, wyd. III, Warszawa 1988.

167 Z. Jędrzejewski, Od września do września, Warszawa 1989.
168 A. Klotz, Zapiski konspiratora 1939–1945, oprac. G. Mazur, Kraków 2001.
169 E. Kumor, Wycinek z historii jednego życia, Warszawa 1967.
170 K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone, wyd. 2, Warszawa 1994.
171 F. Majorkiewicz, Lata chmurne, lata dumne, Warszawa 1983.
172 K. Moczarski, Zapiski, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 1990.
173 A. Kunicki, Cichy front. Ze wspomnień oficera wywiadu dywersyjnego dyspozycyjnych 

oddziałów Kedywu KG AK, Warszawa 1969.
174 W. Roman, Oficer do zleceń, Warszawa 1989.
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Rzepeckiego175, Zenona Tarasiewicza176, Stanisława Tomaszewskiego177, 
Józefa Szostaka178, Tadeusza Żenczykowskiego179, Henryka Żuka180. Nie-
którzy z pracowników-żołnierzy Komendy Głównej AK opublikowali 
swoje przyczynki do historii podziemnego wojska. Wskażmy tu na publi-
kacje Antoniego Sanojcy181.

Niemniej ważne są wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej z pozio-
mu obszarów, okręgów i obwodów. Tutaj dysponujemy opublikowany-
mi relacjami i wspomnieniami (a także notatkami): Zygmunta Brzozow-
skiego182, Teodora Cetysa183, Bernarda Drzyzgi184, Juliana Krzewskiego185, 
Józefa Modrzejewskiego186, Józefa Rybickiego187, Janusza Szlaskiego188, 
Henryka Trojańczyka189, Antoniego Żurowskiego190.

Ważną rolę w odtwarzaniu obrazu Armii Krajowej odgrywa bio-
grafistyka191. Swoich biografii, jak do tej pory, doczekali się żołnierze 
Komendy Głównej ZWZ–AK: Stefan Rowecki192, Tadeusz Pełczyński193, 

175 J. Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1983.
176 Z. Tarasiewicz, Wspomnienia żołnierza, Warszawa 1994.
177 S. Miedza-Tomaszewski, Benefis konspiratora, wyd. 3, Warszawa 1977.
178 J. Szostak, Moja służba Niepodległej. Wspomnienia 1939–1955, bmw 1989.
179 T. Żenczykowski, Generał Grot u kresu walki, Londyn 1983; idem, Polska lubelska 

1944, Paryż 1987; idem, Dramatyczny rok 1945, Wrocław 1990.
180 H. Żuk, Na szachownicy życia. Wspomnienia kapitana Armii Krajowej „Onufre-

go”, bmw, brw.
181 A. Sanojca, Akcja Iko, „Odra” 1970, nr 9; A. Sanojca, Łączność konspiracyjna Armii 

Krajowej z obozami jenieckimi, „Dzieje Najnowsze” 1970, nr 1, s. 194–206.
182 Z. S. Brzozowski, Litwa – Wilno 1910–1945, Paryż 1987 (Warszawa 1989).
183 T. Cetys, Z Warszawy do Warszawy. Zapiski cichociemnego, red. J. S. Tym, Warszawa 

2015.
184 B. Drzyzga, KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK, Londyn 1988.
185 J. Krzewski, Wspomnienia, „Zeszyt Historyczny Fundacji Studium Okręgu AK 

Kraków” 1998, nr 3, s. 43–88.
186 J. Modrzejewski, Akowcy na Podkarpaciu, Brzozów 1990; J. Modrzejewski, Od Armii 

Krajowej do wojny domowej, New York 1985.
187 J. R. Rybicki, Notatki szefa warszawskiego Kedywu, oprac. H. Rybicka, Warszawa 

2001.
188 J. Szlaski-Prawdzic, Nowogródczyzna w walce 1940–1945, Londyn 1976.
189 H. Trojańczyk, Wspomnienia Szefa Wywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, 

oprac. M. Olczak, Warszawa 2012.
190 A. Żurowski, W walce z dwoma wrogami, Warszawa 1991.
191 Zob. M. Ney-Krwawicz, „Mam szereg pierwszorzędnych pracowników ...” Z zagadnień 

kadrowych Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009, s. 13–25.
192 T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1983; S. Rowecki, Wspomnienia i no-

tatki czerwiec wrzesień 1939, oprac. J. Szyrmer, Warszawa 1957; T. Żenczykowski, Gene-
rał Grot u kresu walki, Londyn 1983; I. Rowecka-Mielczarska, Ojciec. Wspomnienia córki 
gen. Grota-Roweckiego, Warszawa 1985; S. Rowecki, Wspomnienia i notatki autobiograficzne 
(1906–1939), oprac. A.K. Kunert, J. Szyrmer, Warszawa 1988.

193 W. Baliński, Człowiek w cieniu. Tadeusz Pełczyński. Zarys biografii, Kraków 1994.
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August Emil Fieldorf194, Józef Garliński195, Kazimierz Iranek-Osmecki196, 
Ludwik Muzyczka197.

Spośród żołnierzy AK szczebla komend okręgów, inspektoratów re-
jonowych i obwodów dysponujemy biografiami: Kazimierza Bąbińskie-
go198, Antoni Chruściel199, Edwarda Pfeiffra200, Jana Tabortowskiego201..
Inni dowódcy doczekali się „swoich” publikacji książkowych, np. Stefan 
W. Rutkowski202, czy też Ludwik Wolański203.

Stanowiska Komendantów Obszarów i Okręgów w latach 1940–1945 
pełnili następujący oficerowie Wojska Polskiego: ppłk/płk Józef Spychal-
ski204, rtm./ppłk Jan Szulc (Janusz Szlaski), kpt./płk Władysław Liniar-
ski, płk dypl./gen. bryg. Julian Filipowicz205, płk August Emil Fieldorf, 
płk Edward Godlewski206, płk/gen. bryg. Tadeusz Komorowski207, gen. 
bryg. Kazimierz Sawicki, płk Władysław Filipkowski, płk dypl./gen. 

194 M. Fieldorf, L. Zachuta, Generał „Nil” August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty, rela-
cje, wyd. 2, Warszawa 2006.

195 M. M. Drozdowski, Rotmistrz Józef Garliński, Warszawa 2013.
196 J. Majka, G. Ostasz, Pułkownik Iranek-Osmecki emisariusz, cichociemny, oficer Komen-

dy Głównej AK, Rzeszów 2007.
197 S. Salmonowicz, Ludwik Muzyczka 1900–1977 polityk i żołnierz. Przyczynek do dzie-

jów Armii Krajowej, Warszawa 1992.
198 D. Faszcza, Skazany na zapomnienie. Płk Kazimierz Bąbiński „Luboń-Wiktor”, War-

szawa 2008; idem, „Luboń”, „Wiktor” pułkownik Kazimierz Bąbiński 1895–1970, Warszawa 
2010.

199 A. K. Kunert, Generał Monter Antoni Chruściel Komendant podziemnej Warszawy, 
Warszawa 2012.

200 T. Toborek, Edward Pfeiffer „Radwan”, Łódź 2009.
201 S. Poleszak, Jeden z wyklętych. Major Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998.
202 I. Chodorowska-Dzikiewicz, L. Dzikiewicz, Dramat ppłk. Stefana W. Rutkowskiego 

– „Haszysza” Dowódcy 22. Dywizji Piechoty Górskiej – Inspektora AK „Podkarpacie” (Kros-
no–Jasło–Brzozów–Sanok), Warszawa–Krosno 1997.

203 F. Zwierzyński, Lubicz zawsze żywy. Monografia komendanta Obwodu Armii Krajowej 
Ludwika Wolańskiego i zarys działalności Oddziałów AK na terenie powiatu mińskomazowieckie-
go, Mińsk Mazowiecki 2011.

204 S. Piwowarski, III Komendant Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej pułkownik Józef 
Spychalski, „Krzysztofory” 2002, t. 21, s. 100–120.

205 Idem, Generał brygady Julian Filipowicz (1895–1945) organizator i komendant Okręgu 
Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, „Krzysztofory” 1998, t. 20, 
s. 143–157.

206 Z. Godyń, Pułkownik Edward Józef Godlewski (1895–1945), „Przegląd Kawalerii 
i Broni Pancernej” 1979, t. 12, nr 93, s. 365–372, 477–478; A. Marczyński, Pułkownik Edward 
(Józef) Godlewski Komendant Okręgu Armii Krajowej Kraków, „Studia Historyczne” 1982, 
z. 2, s. 257–271; S. Piwowarski, Pułkownik kawalerii Edward Józef Godlewski (1895–1945) 
– IV komendant Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. Wybrane zagadnienia operacji „Burza”, 
„Krzysztofory” 2004, t. 22, s. 94–126.

207 J. L. Englert, Generał Bór-Komorowski, Londyn 1994; Generał Tadeusz Bór-Komorow-
ski w relacjach i dokumentach, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2000.
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bryg. Stefan Rowecki208, płk dypl. Stanisław Grodzki, płk Jan Szczurek-
-Cergowski, ppłk dypl. Jan Kamieński, mjr Feliks Banasiński, kpt. Antoni 
Iglewski209, płk dypl. Leopold Endel-Ragis, płk Feliks Jędrychowski, płk 
dypl. Stanisław Dworzak, płk Jan Zientarski, płk dypl. Zygmunt Miłkow-
ski, gen. bryg. Stanisław Rostworowski210, płk Przemysław Nakonieczni-
koff-Klukowski211, płk dypl. Tadeusz Pełczyński212, płk Ludwik Bittner213, 
ppłk/płk Kazimierz Tumidajski214, ppłk/płk Franciszek Żak, ppłk Wła-
dysław Smereczyński, ppłk Adolf Galinowski, płk Ludwik Czyżewski215, 
ppłk dypl. Stefan Czerwiński, ppłk/płk dypl. Leopold Okulicki216, ppłk 
Stanisław Juszczakiewicz, ppłk/płk Michał Stempkowski217, ppłk Adam 
Obtułowicz, ppłk dypl. Adam Szydłowski, mjr/ppłk dypl. Maciej Ka-
lenkiewicz, kpt./ppłk dypl. Stanisław Sędziak, rtm. Jan Skorb, kpt./mjr 
Aleksander Habiniak, ppor. Ksawery Sosinowski, ppłk/płk Franciszek 
Faix218, mjr/ppłk Stanisław Dobrski, ppłk Henryk Krajewski219, mjr Józef 
Ratajczak, ppłk/płk Rudolf Ostrihansky, ppłk Jan Pałubicki, mjr Franci-
szek Trojanowski, kpt./mjr Wacław Kotecki, ppłk/płk Henryk Kowa-
lówka220, ppłk Andrzej Rzewuski, ppłk Jan Rogowski, kpt./mjr Włady-

208 T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1983; G. Gołębiewski, Zanim został 
„Grotem”. Służba Stefana Roweckiego w wojsku II Rzeczypospolitej do 1939 r., Toruń 1997; 
K. Handke, Pułkownik Stefan Rowecki. Dowódca 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie 
1930–1935, Leszno 2001; Stefan Rowecki w relacjach i pamięci zbiorowej, oprac. A. K. Kunert, 
T. Szarota, wyd. 2, Warszawa 2003.

209 Z. Chwastowski, Ppłk Antoni Iglewski „Ponar” – skrót biografii, „Okruchy wspo-
mnień z lat walki i martyrologii AK” 2002, nr 41, s. 152–158.

210 K. Pluta-Czachowski, Generał „Odra” Stanisław Rostworowski, Warszawa 2001.
211 S. Piwowarski, Ostatni komendant okręgu krakowskiego Armii Krajowej pułkownik 

Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1896–1957), pseud. „Kruk II” – „Garda” – „Czarny”, 
„Krzysztofory” 2005, t. 23, s. 123–148.

212 W. Baliński, Człowiek w cieniu. Tadeusz Pełczyński. Zarys biografii, Kraków 1994.
213 P. Matusak, Generał Ludwik Bittner 1892–1960. Żołnierz i polityk, Siedlce 2008.
214 A. G. Kister, Kazimierz Tumidajski (1897–1947), „Niepodległość” 2006, t. 56, s. 204–

217; A. Arkusz, Śmierć gen. Kazimierza Tumidajskiego w Związku Sowieckim w 1947 r., „Apa-
rat represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 117–137.

215 J. Woyno, Generał brygady Ludwik Czyżewski (1892–1985), „Zeszyty Sandomier-
skie” 2003, nr 17, s. 3–7.

216 A. Przemyski, Ostatni Komendant Generał Leopold Okulicki, Lublin 1990; J. Kurtyka, 
Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946), Warszawa 1989; Generał Leopold Oku-
licki „Niedźwiadek”. Fakty, dokumenty, ślady, legenda, red. S.M. Jankowski, Bochnia–Kraków 
1996.

217 R. Peska, Nieugięci wrogom – wierni Bogu i Ojczyźnie: komendant Okręgu Łódź AK 
gen. Michał Stempkowski „Grzegorz” – „Barbara” 1896–1988, Pabianice 2002 (stron 29).

218 B. Piętka, Zapomniany bohater – pułkownik Franciszek Faix-Limanowski (1896–1953), 
„Zeszyty Historyczne Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej” 2005, nr 7, s. 41–68.

219 Z. Gnat-Wieteska, Podpułkownik Henryk Krajewski ps. „Wicher”, „Eryk”, „Bak”, 
„Trzaska”, „Leśny” (1898–1989), „Rocznik Wołomiński” 2007, t. 3, s. 53–66.

220 W. Parzyński, „Zrąb” generał Henryk Kowalówka 1897–1944, Warszawa 2012.
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sław Herman, por. Józef Korol221, ppłk dypl. Paweł Zagórowski, mjr/ppłk 
dypl. Zygmunt Janke222, kpt. Mieczysław Widajewicz, ppłk/płk Franci-
szek Studziński, Henryk Józewski223, płk Zdzisław Zajączkowski, ppłk/
płk dypl./gen. bryg. Antoni Chruściel, ppłk/płk dypl. Alojzy Horak224, 
ppłk dypl. Franciszek Jachieć, płk/gen. bryg. Albin Skroczyński, ppłk/
płk Nikodem Sulik225, ppłk Aleksander Krzyżanowski226, ppłk dypl. Ju-
lian Kulikowski, ppłk dypl. Stanisław Heilman, płk Kazimierz Tadeusz 
Majewski, ppłk Kazimierz Bąbiński, mjr/ppłk dypl. Jan Kiwerski227.

Ogółem obszarami i okręgami ZWZ–AK dowodziło 70 oficerów. 
Z tego swojej biografii (książkowej) doczekało się 16 dowódców, co sta-
nowi 22,86%. Zdecydowana większość tych oficerów doczekała się nato-
miast „swoich” artykułów biograficznych.

Gdybyśmy bliżej przyjrzeli się sytuacji panującej w odniesieniu do 
szefów Oddziałów Komendy Głównej ZWZ–AK, to z pewnym zawsty-
dzeniem musielibyśmy stwierdzić podobny stan rzeczy. 

W niewielkim tylko stopniu poprawiają sytuację publikacje w rodza-
ju pracy Marka Ney-Krwawicza o kadrach Polskiego Państwa Podziem-
nego228. Podobne publikacje ukazały się w odniesieniu do niektórych 
struktur terenowych.

C. DELEgATURA RZąDU NA KRAj

Tutaj, podobnie jak w przypadku Armii Krajowej, dysponujemy 
publikacjami ukazującymi strukturę organizacyjną i obsadę personalną 

221 J. Cofałka, Józef Korol – śląski Grot-Rowecki, „Śląsk” 2000, nr 2, s. 14–17.
222 M. Starczewski, Generał brygady dr Zygmunt Walter-Janke (1907–1990), Chorzów 

2007 (stron 14).
223.Ministrowie Polski Niepodległej 1918–1945, red. M. Baumgart, H. Walczak, A. Wą-

tor, Szczecin 2001, s. 164–166; T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka 
rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008.

224 W. Włodarkiewicz, Płk dypl. Alojzy Horak (10 VIII 1891 – 12 II 1942) szef wyszkolenia 
Batalionów Chłopskich, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go” 1997, nr 11, s. 113–123.

225 K. Filipow, Generał Nikodem Sulik (Kamienna Stara 1893 – Londyn 1954), Białystok 
1996 (stron 47); W. K. Roman, Za Polskę do celi śmierci: śledztwo i proces Nikodema Sulika, 
Toruń 2009.

226 K. Tarka, „Generał Wilk”: Aleksander Krzyżnowski komendant Okręgu Wileńskiego 
ZWZ–AK, Łomianki 2012.

227 M. Szymański, Ppłk dypl. Jan Wojciech Kiwerski (próba życiorysu), 1981 (stron 9); 
M. Kardas, Generał Jan Wojciech Kiwerski (1910–1944) „Oliwa”. Dowódca 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty Armii Krajowej, Łódź 1995 (stron 145).

228 M. Ney-Krwawicz, „Mamy szereg pierwszorzędnych pracowników...” Z zagadnień ka-
drowych Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009.
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centrali – czyli Biura Delegata Rządu na Kraj229. Dodajmy, że dwie z tych 
prac zostały napisane w końcowym okresie PRL. Znacznie gorzej wyglą-
da sprawa przedstawienia działalności, zwłaszcza pełnego zakresu dzia-
łalności poszczególnych Departamentów i Sekcji, jakie funkcjonowały 
w tym Biurze. 

Za „w miarę” opisane możemy uznać Departamenty: Oświaty i Kul-
tury, Pracy i Opieki Społecznej – choć te publikacje nie są klasycznymi 
monografiami. Niedługo powinna ukazać się drukiem „mini monogra-
fia” Sekcji Spraw Zagranicznych. Dysponujemy kilkoma publikacjami 
na temat Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, ale nie ma wśród nich 
monografii policji Polskiego Państwa Podziemnego.

Tylko nieliczni z pracowników tajnej administracji szczebla centralnego 
opublikowali swoje relacje czy opracowania. Byli to: Adam Bień230, Zbigniew 
Czeczot-Gawrak231, Leopold Gluck232, Stanisław Kauzik233, Stefan Korboń-
ski234, Kazimierz Koźniewski235, Andrzej Leśniewski236, Stanisław Lorentz237, 

229 G. Górski, Administracja Polski Podziemnej w latach 1939–1945. Studium historycz-
no-prawne, Toruń 1995; W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, 
Warszawa 1995; idem, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.

230 A. Bień, Fragmenty wspomnień, „Więź” 1983, nr 11–12, 1984, nr 1, 2–3; idem, Bóg 
jest wyżej, dom jest dalej, Warszawa 1986; idem, Bóg wyżej – dom dalej 1939–1949, Warszawa 
1991.

231 Z. Czeczot-Gawrak, MSZ, wojna, okupacja – garść wspomnień, [w:] ZET w walce 
o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1996; idem, Polski Związek 
Zachodni w konspiracji 1942–1945, [w:] ZET w walce...; idem, Ze wspomnień dyplomatycznych, 
żołnierskich i innych, Warszawa 1999; idem, Wspomnienia ze stulecia dyplomatyczne, żołnier-
skie i inne, Warszawa 2004.

232 L. Gluck, Od Ziem Postulowanych do Ziem Odzyskanych, Warszawa 1971.
233 S. Dołega-Modrzewski [S. Kauzik], Polskie Państwo Podziemne, Londyn 1959.
234 S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, 

Paryż 1975; idem, W imieniu Rzeczypospolitej..., red. W. Grabowski, Warszawa 2009.
235 K. Koźniewski, Przez dziesięć wojen, Kraków 1947; idem, Rok ziemi obcej 1940–1941, 

Kraków 1946; idem, Zamknięte koła. Wspomnienia z lat 1929–1945, wyd. 2, t. I–II, Kraków 
1984–1985.

236 A. Leśniewski, Departament Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu RP na Kraj ma-
rzec 1943 r. – maj 1945 r., Warszawa 1993; A. Leśniewski, Departament Spraw Zagranicznych 
– kryptonim „Moc”, 630/Z – Delegatury Rządu RP na Kraj, [w:] Władze RP na obczyźnie pod-
czas II wojny światowej 1939–1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994; A. Leśniewski, Memo-
riał ministra Romana Knolla z 1944 r., [w:] Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodle-
głościowego 1939–1990. Uzupełnienia do tomów I, II, V, VI, red. Z. Błażyński, Londyn 1996; 
A. Leśniewski, Proces, który miał być procesem Mikołajczyka, [w:] Żołnierze Komendy Głównej 
Armii Krajowej wspominają..., oprac. K. Wyczańska, Warszawa 1994; A. Leśniewski, Studia 
na III i IV roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, listopad 1940 – jesień 1943, 
„Studia Iuridica” 1993, t. XXV.

237 S. Lorentz, W muzeum i gdzie indziej, [w:] Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–
1945, t. I, red. S. Lorentz, Warszawa 1970. 
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Jerzy Michalewski238, Władysław Minkiewicz239, Edward Serwański240, Kon-
rad Sieniewicz241, Wacław Szubert242, Wieńczysław Wagner243, Czesław Wy-
cech244, Stanisław Ziemba245.

Również niewielkim zainteresowaniem, przynajmniej dotychczas, 
cieszyły się biografie najważniejszych „urzędników” tajnej administra-
cji. Dysponujemy biografiami: Adama Bienia246, Stefana Korbońskiego247..
Mają „swoje” książki Jerzy Braun, Jan Piekałkiewicz.

Przypomnijmy nazwiska Głównych Delegatów Rządu: Jan Skorobo-
haty-Jakubowski, Adolf Bniński, Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz, Jan 
Stanisław Jankowski, Stefan Korboński, Jerzy Braun. Dodałbym jeszcze 
do tego wykazu Władysława Zycha, który aczkolwiek nie został mia-
nowany Głównym Delegatem Rządu na ziemie wcielone do Związku 
Sowieckiego – to faktycznie taką funkcję pełnił w latach 1940–1941. Mi-

238 J. Michalewski, Relacja, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1973, z. 26, s. 57–115.
239 W. Minkiewicz, Mokotów, Wronki, Rawicz: wspomnienia 1939–1954, Warszawa 

1990.
240 E. Serwański, Wielkopolska w cieniu swastyki, Warszawa 1970; E. Serwański, Z dzie-

jów wielkopolskiej konspiracji 1939–1945, Poznań 1999; E. Serwański, W kręgu myśli zachod-
niej. Wspomnienia i zapiski Wielkopolanina, Poznań 2003.

241 K. Sieniewicz, Wspomnienia polityczne 1939–1945. Ku jakiej Polsce szliśmy, Katowice 
2012.

242 W. Szubert, Departament Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu (1941–1945). 
Organizacja i działalność, „Kultura i Społeczeństwo” 1990, T. XXXIV, nr 2; idem, Rady za-
kładowe w świetle aktu prawnego z dnia 1 sierpnia 1944 r., „Czasopismo Prawno-Historycz-
ne” 1991, T. XLIII, z. 1–2; idem, Ubezpieczenia społeczne w pracach programowych lat wojny 
(1941–1944), „Studia i materiały z historii ubezpieczeń społecznych w Polsce” 1991, z. 8; 
W. Szubert, J. Piotrowski, S. Mateja, Trójgłos o Instytucie Spraw Społecznych w Warszawie 
z okresu okupacji, „Studia i materiały z historii ubezpieczeń społecznych w Polsce” 1986, 
z. 4. Zob. W. Szubert, Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu RP na 
Kraj (1941–1945), Łódź 2012.

243 W. Wagner, Sprawy zagraniczne w Delegaturze Rządu (1943–1944), „Zeszyty Histo-
ryczne” (Paryż) 1985, z. 73, s. 229–233; W. Wagner, Od olimpiady do eskapady: Wspomnienia 
– sprawozdania – przemówienia – pisma, Toruń 1997.

244 C. Wycech, Praca oświatowa w kraju w czasie wojny, „Przegląd Historyczno-Oświa-
towy” 1947, R. I, nr 1; C. Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939–1944, 
Warszawa 1964.

245 S. Ziemba, Czasy przełomu. Wspomnienia dziennikarza z lat 1944–1946, Kraków 1975.
246 J. Chrobaczyński, Ostatni z szesnastu. Biografia polityczna Adama Bienia (1899–1998), 

Warszawa 2000; A. Indraszczyk, Adam Bień 1899–1988. Działalność społeczna i polityczna, 
t. I, Warszawa 2005.

247 P. Stanek, Stefan Korboński (1901–1989). Działalność polityczna i społeczna, Warsza-
wa 2014; R.W. Rybicki, Stefan Korboński. Ostatni Delegat Rządu na Kraj (27 III – 28 VI 1945), 
Warszawa 2010. Dodajmy jeszcze album: Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-
-Wójcik, Warszawa 2010.
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nistrami i członkami Krajowej Rady Ministrów, poza Delegatem Rządu, 
byli Adam Bień, Stanisław Jasiukowicz oraz Antoni Pajdak248.

Niektórym z nich poświęcono publikacje okolicznościowe, głównie 
broszurowe. Dotyczy to np. Adolfa Bnińskiego249. Obszerniejszej publi-
kacji doczekał się Cyryl Ratajski250. Choć należy podkreślić, że w całej 
książce liczącej 150 stron okresowi działalności C. Ratajskiego jako Dele-
gata Rządu zostało poświęcone 10 stron. W dodatku do napisanie tego 
rozdziału wykorzystano praktycznie teksty opublikowane. Nie wyko-
rzystano materiałów archiwalnych, w tym tych znajdujących się w Ar-
chiwum Akt Nowych – z zasobów którego Autor korzystał.

Również podobnie jak w odniesieniu do Armii Krajowej, przedsta-
wia się „stan rozpoznania” struktur terenowych Delegatury Rządu. Tyl-
ko niektóre delegatury okręgowe doczekały się własnych opracowań. 
Dotyczy to zwłaszcza Okręgowej Delegatury Rządu Kraków. Jest to 
wyjątkowa sytuacja w skali całego kraju. Dysponujemy mianowicie nie 
tylko opracowaniem monograficznym251, ale mamy także do dyspozycji 
opublikowane wspomnienia Okręgowego Delegata252.

Także pomorska delegatura doczekała się swojej monografii, autor-
stwa Bogdana Chrzanowskiego253..

Podobnie, choć na nieco niższym poziomie, przedstawia się sprawa 
Okręgowej Delegatury w Wilnie. Dysponujemy opracowaniem Longina 
Tomaszewskiego254. Ukazały się również drukiem wspomnienia dwóch 
Delegatów Okręgowych – Zygmunta Fedorowicza255 oraz Jerzego Do-
brzańskiego256.

Skomplikowana sprawa jest z Okręgową Delegaturą Rządu na Woły-
niu. Dysponujemy opracowaniami obejmującymi cały Wołyń257. Ukazały 

248 T. Żaczek, Antoni Pajdak (1894–1988). Uczestnik walk o niepodległą Polskę od Legio-
nów do Solidarności, Warszawa 2004.

249.Wojewoda Adolf hr. Bniński 1884–1942, red. S. Dworacki, Poznań 1997.
250 A. Kołodziejczyk, Cyryl Ratajski 1875–1942, Poznań 1986; A. Zarzycki, „Na przekór 

wątpiącym i zrozpaczonym”. Cyryl Ratajski 1875–1942, Poznań 1991.
251 G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 1996.
252 J. Jakóbiec, Na drodze stronnej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, oprac. G. Ostasz, 

Kraków 2005.
253 B. Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu. Nieznane karty z frontu 

walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu, Toruń 2011.
254 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 2001.
255 Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie (1914–1944). Wspomnienia, Byd-

goszcz 2010.
256 J. Dobrzański, Fragmenty wspomnień z konspiracji wileńskiej, [w:] Polska Partia Socja-

listyczna w latach wojny i okupacji 1939–1945. Księga wspomnień, t. 1, Warszawa 1994.
257 G. Ostasz, Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu 1942–1944. Organizacja i struktura, 

„Kwartalnik Historyczny” 1993, z. 1, s. 91–105; W. Grabowski, O ODR Wołyń raz jeszcze, 
„Kwartalnik Historyczny” 1993, z. 3, s. 172–174.
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się drukiem publikacje Okręgowego Delegata. Trudno uznać te publi-
kacje za opracowania stanowiące dokładne i wystarczające opracowanie 
tematu. W odniesieniu do Delegatów Powiatowych dysponujemy wspo-
mnieniami Powiatowego Delegata w Dubnie258.

W odniesieniu do innych delegatur okręgowych dysponujemy pew-
nymi publikacjami, choć należy podkreślić, że nie są to opracowania mo-
nograficzne. Tutaj możemy wymienić publikacje o ODR: Ciechanów259, 
Łódź260.

Należy podkreślić zasługi ośrodka toruńskiego w inspirowaniu 
badań odnośnie struktur terenowych Delegatury Rządu. Mam na my-
śli konferencję poświęconą właśnie tym zagadnieniom, jaka odbyła się 
w roku 2001. Wydane materiały pokonferencyjne stanowią w kilku wy-
padkach „ostatni słowo” historyków261.

Publikacje wspomnieniowe pracowników Delegatury szczebla okrę-
gowego (wojewódzkiego), których jest niewiele, również wielokrotnie 
nie przynoszą zbyt wielu wiadomości o faktycznej działalności. Choć, 
oczywiście, ta uwaga nie dotyczy wszystkich publikacji. Wymieńmy 
tutaj wspomnienia: Witolda Kotowskiego262, Stanisława Podrygałły263, 
Wojciecha Winklera264.

Odmiennie wyglądają publikacje urzędników Administracji Zastęp-
czej – Delegatury Rządu przynoszące sporą dozę konkretnych informa-
cji. Tutaj umieściłbym publikacje Tadeusza Seweryna265 i Zdzisława Ku-
rzawińskiego266 z ODR Kraków.

Niewielu pracowników Delegatury Rządu szczebla okręgowego 
(wojewódzkiego) posiada własne biografie, czy większe publikacje. Do 

258 A. Cybulski, Wspomnienia konspiracyjnego starosty z Wołynia, Warszawa 2009.
259.Okręgowa Delegatura Rządu Ciechanów, oprac. W. Brenda, W. Grabowski, Warsza-

wa.2011.
260 J. Jędrzejewski, Łódzka Okręgowa Delegatura Rządu RP w latach 1942–1945, „Rocznik 

Łódzki” 1995, t. 42, s. 191–208.
261.Terenowe struktury Delegatury Rządu Rzeczypospolitej na Kraj 1939–1945. Materiały 

XI sesji naukowej w Toruniu w dniu 17 listopada 2001 roku, red. G. Górski, Toruń 2002.
262 W. Kotowski, Ze wspomnień adwokata, Łódź 1998.
263 S. Podrygałło, Nauczyciel z urodzenia. Wspomnienia, Warszawa 1981.
264 W. Winkler, Emigrant, Warszawa 1994.
265 T. Seweryn, Polskie sądownictwo podziemne, „Przegląd Lekarski” 1966, nr 1; T. Se-

weryn, „Wisła” na falach eteru, „Przegląd Lekarski” 1965, nr 1. Zob. „Rocznik Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie”, t. XIII, 1996.

266 Z. Kurzawiński, Wspomnienia. Kraków i Ziemia Krakowska w walce z okupantem nie-
mieckim w latach 1939–1945, „Zeszyty Historyczne. Kraków i Ziemia Krakowska 1939–
1945” (Kraków) 1989, z. 4. 
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tych szczęśliwców należą m.in. Aleksander Bogusławski267, Franciszek 
Bujak268, Bronisław Chajęcki269, Marceli Porowski270.

Inni urzędnicy tajnej administracji doczekali się publikacji okolicz-
nościowych – broszurowych. Tu wymieńmy: Władysław Cholewa271, 
choć musimy zaznaczyć, że działalności W. Cholewy poświęcono w tej 
publikacji trzy strony (s. 92–94)! W dodatku nie wykorzystano zapisków 
Delegata Okręgowego znajdujących się w dwóch archiwach.

Jeszcze inni stali się bohaterami artykułów, np. Ignacy Barski272.

D. POLITYCZNY KOMITET POROZUMIEWAWCZY  
– RADA jEDNOŚCI NARODOWEj

Trzeci, polityczny człon Polskiego Państwa Podziemnego jest najsła-
biej opracowany. Dysponujemy nielicznymi publikacjami dotyczącymi 
tej struktury konspiracyjnej273. Niewiele poprawiają sytuację publikacje 
Kazimierza Przybysza, który koncentruje się na działalności poszczegól-
nych organizacji politycznych274. Nadal nieopracowany jest faktyczny 
obraz codziennej działalności PKP–RJN. Niewiele np. wiemy o komisjach 
problemowych RJN275, a także o funkcjonowaniu sekretariatu Rady.

Przypomnijmy, że od lutego 1940 r. do lipca 1945 r. w porozumieniu 
politycznym brali udział przedstawiciele następujących partii i ugrupo-
wań:

267 M. Wichmanowski, Aleksander Bogusławski (1887–1963) – polityk ruchu ludowego, 
„Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1998, nr 30, s. 231–254; M. Wichmanowski, Działal-
ność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887–1963) polityka ruchu ludowego, Lublin 
2010.

268 B. Szafraniec, Franciszek Bujak (1875–1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna 
i społeczna, Toruń 2009.

269 M. Wawrzyński, Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa, 
Pruszków 2009.

270 M. M. Drozdowski, Marceli Porowski. Prezydent Powstańczej Warszawy, Warszawa 
2010.

271 M. Mazurek, Władysław Cholewa. Delegat Rządu Londyńskiego na województwo lubel-
skie. Sybirak. Biografia, Czemierniki 2012.

272 J. Mierzwa, Ignacy Barski – adwokat, działacz niepodległościowy, starosta, [w:] Z dzie-
jów walk o Niepodległość, t. 1, Warszawa 2011, s. 137–147.

273 S. Dzięciołowski, Parlament Polski podziemnej 1939–1945, Warszawa 2004; W. Gra-
bowski, Rada Jedności Narodowej – parlament Polskiego Państwa Podziemnego, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2002, nr 2, s. 67–93.

274 K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939–1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000; 
K. Przybysz, Partie polityczne Polski podziemnej 1939–1945, Warszawa 2006.

275 Miały funkcjonować komisje: gospodarki narodowej, samorządów, oświaty i kul-
tury, propagandy. Jedynie w odniesieniu do tej ostatniej znamy, i to niepełny, skład oso-
bowy.
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1)  Stronnictwo Ludowe: Stefan Korboński, Józef Grudziński, Kazimierz 
Bagiński, Jan Dusza, Stanisław Wójcik, Józef Niećko;

2)  Stronnictwo Narodowe: Aleksander Dębski, Mieczysław Trajdos, 
Stefan Sacha, Władysław Jaworski, Zygmunt Berezowski, Józef Haj-
dukiewicz, Jan Matłachowski, Józef Milik, Mieczysław Jakubowski, 
Aleksander Zwierzyński, Zbigniew Stypułkowski;

3)  PPS–WRN: Kazimierz Pużak, Tomasz Arciszewski, Franciszek Białas, 
Zygmunt Zaremba, Wacław Tułodziecki;

4)  Stronnictwo Pracy: Franciszek Kwieciński, Zygmunt Felczak, Józef 
Kwasiborski, Franciszek Urbański, Jerzy Braun, Piotr Nowakowski, 
Antoni Chaciński;

oraz 
5)  w latach 1941–1943 Polscy Socjaliści: Adam Próchnik, Wincenty Mar-

kowski;
6)  od lipca 1944 Zjednoczenie Demokratyczne: Eugeniusz Czarnowski, 

Zygmunt Kapitaniak;
7)  „Ojczyzna”: Jan Jacek Nikisch, Juliusz Kolipiński;
8)  Chłopska Organizacja Wolności „Racławice”: Józef Krasowski;
9)  przedstawiciel duchowieństwa: ks. płk Tomasz Jachimowski?

Z tych ponad 30 polityków tylko nieliczni doczekali się swoich bio-
grafii. Dotyczy to Jerzego Brauna276, Zygmunta Felczaka277, Józefa Gru-
dzińskiego278, Stefana Korbońskiego, Kazimierza Pużaka279..

Niektórzy z wymienionych powyżej polityków zostali przedstawieni 
w artykułach biograficznych, częściach publikacji ksiązkowych lub broszu-
rach. Dotyczy to np. Tomasza Arciszewskiego280, Kazimierza Bagińskiego281, 
Eugeniusza Czarnowskiego282, Zygmunta Kapitaniaka283, Józefa Niećki284.

276 M. Żychowska, Jerzy Braun (1901–1975): harcerz, poeta, filozof, publicysta, Warszawa 
1983.

277 M. Piotrowski, Służba idei czy serwilizm? Zygmunt Felczak i Feliks Widy-Wirski w naj-
nowszych dziejach Polski, Lublin 1994.

278 A. Ajnenkiel, Józef Grudziński, [w:] Przywódcy ruchu ludowego, red. A. Węzikowa, 
Warszawa 1968, s. 82–100; D. Kozyrski, Józef Grudziński 1903–1944. Polityk ruchu ludowego, 
Warszawa 2004.

279 M. Panecki, Kazimierz Pużak (1883–1950). Biografia polityczna, Warszawa 2010.
280 A. Ciołkosz, Ludzie P.P.S., Londyn 1981.
281 J. Jachymek, Kazimierz Bagiński (1890–1966), „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego” 

1995, nr 29.
282 A. K. Kunert, G. Mazur, Eugeniusz Czarnowski (1904–1947), „Zeszyty Historyczno-

Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1986, z. 3, s. 103–118.
283 G. Mazur, Zygmunt Kapitaniak (1905–1971), „Zeszyty Historyczno-Polityczne 

Stronnictwa Demokratycznego” 1986, z. 1, s. 70–80
284 Z. Adamowicz, Józef Niećko (1891–1953). Zarys życia i działalności, „Roczniki Dzie-

jów Ruchu Ludowego” 1998, nr 30, s. 255–290; J. Niećko, O wewnętrzne życie wsi. Wybór 
pism z lat 1912–1948, oprac. Z. Hemmerling, Warszawa 1985.
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Tylko w niewielkim stopniu poprawiają sytuację opublikowane wspo-
mnienia zasiadających w porozumieniu politycznym. Możemy korzystać 
z publikacji: Jerzego Brauna285, Stefana Korbońskiego, Kazimierza Pużaka, 
Zbigniew Stypułkowski, Zygmunta Zaremby. Należy też podkreślić, że 
część z tych publikacji tylko w minimalnym zakresie przynosi informacje 
na temat działalności PKP–RJN.

Warto również przyjrzeć się opracowaniom dotyczącym poszczegól-
nych partii (stronnictw) i ugrupowań politycznych wchodzących w skład 
porozumienia politycznego.

Największa ilość publikacji wydanych po wojnie dotyczy Stronni-
ctwa Ludowego286. Choć musimy zaznaczyć, że sposób prezentacji po-
glądów polityków SL na funkcjonowanie całego Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz jego poszczególnych części (pionów) jest dość wyraźnie 
pomijany. 

Stronnictwo Narodowe w latach PRL było konsekwentnie oceniane 
w ówczesnej literaturze negatywnie. Dopiero po 1989 r. znacznie wzrosła 
ilość publikacji na ten temat, zmienił się także ich charakter, a oceny nie 
są już tak bardzo negatywne. Wymieńmy, dla przykładu, prace Jerzego 
J. Tereja287, Krzysztofa Komorowskiego288, Lucyny Kulińskiej289..

Polska Partia Socjalistyczna WRN nie cieszyła się w latach PRL zbyt-
nim zainteresowaniem historyków. Owszem ukazało się kilka prac290, 
niemniej jednak trudno byłoby poszukiwać w literaturze z tamtego okre-
su pogłębionej analizy działalności PPS–WRN w okresie wojny i jej roli 
w Radzie Jedności Narodowej.

Wbrew oczekiwaniom najliczniejszą literaturą dysponujemy odnoś-
nie Stronnictwa Pracy. Wystarczy wymienić publikacje takich autorów 

285 J. Braun, Unioniści w Powstaniu Warszawskim, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, 
nr 131–132; J. Braun, „Unia”, „Więź” 1985, nr 7–9.

286 R. Buczek, Stronnictwo Ludowe w latach 1939–1945. Organizacja i polityka, Londyn 
1975; A. Wojtas, Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej, cz. 1, Warsza-
wa 1979, cz. 2, Warszawa 1988.

287 J. J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami Narodowej Demokracji, 
wyd. 2, Warszawa 1979.

288 K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, 
Warszawa 2000.

289 L. Kulińska, Narodowcy. Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, 
Warszawa–Kraków 1999. Zob. L. Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy. Myśl 
polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa 2001.

290 J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983; K. Dunin-Wąso-
wicz, Polski ruch socjalistyczny 1939–1945, Warszawa 1993.
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jak: A. Andrusiewicza291, W. Bujaka292, J.M. Majchrowskiego293, czy auto-
ra niedawno wydanej pracy o SP Jarosława Rabińskiego294.

Niewiele wiemy o Polskich Socjalistach – właściwie tylko praca Jana 
Mulaka jest im w dużej mierze poświęcona295.

W odniesieniu do Zjednoczenia Demokratycznego – dysponujemy 
jedynie publikacją poświęconą Stronnictwu Demokratycznemu296.

Organizacja „Ojczyna” była przedmiotem analiz i publikacji od wie-
lu lat, głownie poznańskiego środowiska historycznego. Za ostani głos 
w tej sprawie należy uznać publikację z roku 2004297.

Mało wiemy o Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice”. Dyspo-
nujemy właściwie dwiema publikacjami. Pierwszą jest tekst Stanisława 
Reymonta publikowany w miesięczniku „Więzi” w 1987 r. (nr 5 i 6), dru-
gą – opracowanie autorstwa Stanisława Pietrasa298.

E. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Armia Krajowa:

a)  Stan rozpoznania i opisania Komendy Głównej ZWZ–AK jest niewy-
starczający. Istnieje praktycznie jedna publikacja omawiająca całą Ko-
mendę Główną oraz mamy monografię jednego oddziału Komendy 
Głównej (BIP). Obie te prace powstały w końcowym okresie PRL. 

b)  Stan rozpoznania i opisania okręgów Armii Krajowej trudno uznać 
za w pełni satysfakcjonujący. Kilka (pięć) okręgów pozostaje nadal do 
opisania, a gdybyśmy chcieli się trzymać klasyfikacji monografii, to ta 
liczba wzrosłaby o jeszcze kilka kolejnych okręgów.

c)  Opisanie kilkunastu procent istniejących w okresie wojny obwodów 
ZWZ–AK trudno uznać za stan zadawalający.

291 A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937–1950. Ze studiów nad dziejami najnowszy-
mi chadecji w Polsce, Warszawa 1988.

292 W. Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988.
293 J. M. Majchrowski, Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 

1937–1945, Warszawa–Kraków 1979.
294 J. Rabiński, Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na 

uchodźstwie w latach 1939–1945, Lublin 2012.
295 J. Mulak, Polska lewica socjalistyczna 1939–1944, Warszawa 1990.
296 H. Wosiński, Stronnictwo Demokratyczne w latach II wojny światowej, Warszawa 

1980.
297. „Ojczyzna” 1939–1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka, red. Z. Mazur, 

A. Pietrowicz, Poznań 2004.
298 S. Pietras, POZ Polska Organizacja Zbrojna. Siew – Racławice – POZ – AK, Warszawa 

1996.
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d)  Reasumując dokonania dotychczasowe odnośnie opisania struktur 
terenowych Armii Krajowej – należy odnotować pilną potrzebę pod-
jęcia badań nad Komendą Główną, okręgami i obwodami podziemne-
go wojska. To te prace powinny być punktem wyjściowym do bada-
nia i opisywania zagadnień problemowych Armii Krajowej. Trudno 
podejmować takie badania bez istnienia bazy podstawowej.

e)  Biografistyka kadry kierowniczej Armii Krajowej przedstawia się te-
oretycznie lepiej, natomiast musimy zauważyć braki w biografiach 
komendantów okręgów oraz szefów poszczególnych oddziałów Ko-
mendy Głównej Armii Krajowej.

2. Delegatura Rządu:

a)  Brakuje publikacji ukazujących działalność poszczególnych Departa-
mentów Biura Delegata Rządu na Kraj. Z szesnastu Departamentów, 
dotychczas opisano dwa, czyli 12,50%.

b)  Podobnie brakuje monografii okręgowych delegatur rządu. Z siedem-
nastu delegatur opisano dotychczas tylko kilka (Kraków, Pomorze, 
Wilno) – 17,65%. 

c)  Stopień rozpoznania i opisania powiatowych delegatur rządu należy 
uznać za katastrofalny. Z ponad 200 istniejących w okresie wojny, opi-
sano zaledwie kilka, a i to w przeważającej mierze nie są monografie.

d)  Swoich biografii nie ma większość najważniejszych urzędników De-
legatury. Dotyczy to Delegatów Rządu na Kraj, Okręgowych Delega-
tów Rządu, dyrektorów Departamentów oraz Powiatowych Delega-
tów Rządu.

3. Polityczny Komitet Porozumiewawczy – Rada jedności Narodowej:

a)  Brak publikacji omawiające „codzienną” działalność PKP–RJN. Nie 
w pełni wykorzystano istniejące protokoły posiedzeń PKP–RJN. Pilną 
potrzebą jest opublikowanie tych protokołów.

b)  Niewiele wiemy o okręgowych PKP. Pewnymi informacjami dyspo-
nujemy na temat Porozumienia Stronnictw Politycznych w Poznaniu, 
oraz PKP w Krakowie. Znacznie mniej wiemy o takim porozumieniu 
istniejącym we Lwowie oraz w innym miastach okręgowych (woje-
wódzkich).

c)  Zdecydowanie lepiej przedstawia się sprawa publikacji biografii osób 
wchodzących w skład PKP–RJN. Należy jednak podkreślić, że zainte-
resowanie historyków budziły te osoby głównie z powodu ich dzia-
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łalności politycznej w konkretnych partiach politycznych. Znacznie 
mniej znajdujemy informacji na temat ich działalności w PKP–RJN.

4. Kierunki potrzebnych badań i publikacji:

a)  Oddziały Komendy Głównej ZWZ–AK;
b)  Nowa monografia Komendy Głównej AK;
c)  Dokończenie procesu opisywania organizacji i działalności poszcze-

gólnych Komend Okręgów ZWZ–AK;
d)  Uzupełnienie dotychczasowego dorobku w opisywaniu obwodów 

ZWZ–AK, tak abyśmy dysponowali monografiami przynajmniej 60% 
tych struktur terenowych podziemnego wojska;

e)  Departamenty Biura Delegata Rządu RP na Kraj;
f)  Okręgowe Delegatury Rządu;
g) Należy podjąć szeroko zakrojone badania nad Powiatowymi Dele-

gaturami Rządu, tak abyśmy dysponowali monografiami 50% PDR 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa, na ziemiach wcielonych do 
III Rzeszy oraz na Kresach Wschodnich.

h) Zdecydowane poprawienie obecnej sytuacji w zakresie biografistyki 
najważniejszych urzędników Polskiego Państwa Podziemnego. Wi-
dzę taką potrzebę zwłaszcza w odniesieniu do Głównych Delegatów 
Rządu: Jan Sokorobohaty-Jakubowski, Adolf Bniński, Cyryl Rataj-
ski, Jan Stanisław Jankowski, Władysław Zych. Należałoby również 
doprowadzić do powstania biografii okręgowych delegatów rządu 
i przynajmniej kilkunastu powiatowych delegatów (konspiracyjnych 
starostów).

i) Kolejnym zagadnieniem jest publikacja konspiracyjnych dokumen-
tów:

–  protokołów narad (odpraw) w Komendzie Głównej ZWZ–AK;
–  protokołów posiedzeń PKP–RJN;
–  „poczt”299 Delegata Rządu do Londynu.

299 Opublikowano dotychczas: Pro memoria (1941–1944). Raporty Departamentu In-
formacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskim, oprac. J. Gmitruk, 
A. Indraszczyk, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 2004–2005 – ta publikacja, niestety, nie 
przedstawia wszystkich „Pro memoria”, jakie zostały opracowane; Raporty z ziem wcie-
lonych do III Rzeszy (1942–1944), oprac. Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska, Poznań 
2004; Ziemie Wschodnie. Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943–1944, 
oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 2005; Ziemie Wschod-
nie. Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy kwiecień–lipiec 
1944 r., oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk–Kielce 2006. 
Niemniej jednak należy z całą stanowczością stwierdzić, że nie są to publikacje komplet-
ne. Nie opracowano też zagadnienia „poczt”, ani nie ustalono liczby ich wysłania, a także 
nie opracowano zawartości tych przesyłek.
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Dopiero po przeprowadzeniu tak szerokiego zakresu badań oraz 
opublikowaniu ich wyników będziemy mogli uznać nasze (historyków) 
zadanie za spełnione. W przeciwnym razie nadal wiedza na temat Pol-
skiego Państwa Podziemnego będzie powierzchowna i daleka od ów-
czesnej rzeczywistości.
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Streszczenie:.
75 lat temu, 5 III 1940 r., Józef Stalin wraz z Kli-
mientem Woroszyłowem, Wiaczesławem Mo-
łotowem, Anastasem Mikojanem, Michaiłem 
Kalininem i Łazarem Kaganowiczem podpisali 
dekret WKP(b), zgodnie z którym ponad 22 tys. 
oficerów Wojska Polskiego, żandarmerii, urzęd-
ników, ziemian i innych osób miało zostać roz-
strzelanych. Wiosną 1940 r. ludzie ci zostali za-
mordowani w więzieniach UNKWD obwodów 
smoleńskiego, kalininskiego, charkowskiego, 
kijowskiego, chersońskiego i mińskiego na pod-
stawie postanowień „Specjalnej Trójki” NKWD 
ZSRR. Zaraz po egzekucji ciała Polaków zostały 
potajemnie pochowane na cmentarzach rejonów 
specjalnych UNKWD wymienionych obwodów. 
Wraz z zakończeniem w latach dziewięćdzie-
siątych prac archeologiczno-ekshumacyjnych 
rozwiązany został problem miejsc pochówku 
więźniów trzech obozów: kozielskiego, starobiel-
skiego i ostaszkowskiego, w sumie 14 700 osób. 
Otwarta pozostawała kwestia miejsca pochów-
ku 7305 oficerów Wojska Polskiego i obywateli 
polskich rozstrzelanych w więzieniach Kijowa, 
Charkowa, Chersonia i Mińska. Przeprowadzo-
ne w latach 2001–2012 badania na terenie cmen-
tarza w podkijowskiej Bykowni potwierdziły, 
że są tam pochowani obywatele polscy, których 
nazwiska figurują na tzw. ukraińskiej liście ka-
tyńskiej. Pozostałe miejsca pochówków do tej 
pory nie zostały zlokalizowane. Niestety nie ma 
możliwości uzyskania w rosyjskich archiwach 
niezbędnych dokumentów dotyczących tych 
akcji politycznych.

Słowa kluczowe: zbrodnia katyńska, ukraińska 
lista katyńska, zbrodnie stalinowskie, Katyń

Summary:.
75 years ago, on 5 March 1940, Josef Stalin, along 
with Klim Voroshilov, Vyacheslav Molotov, 
Anastas Mikoyan, Mikhail Kalinin and Lazar 
Kaganovich signed a decree according to which 
over 22,000 officers of the Polish Army, military 
police, officials, landowners and other people 
were to be executed. In the spring of 1940 those 
people were murdered in prisons of the NKVD 
in the oblasts of Smolensk, Kalinin, Kharkiv, 
Kiev, Kherson and Minsk upon the decisions of 
the “Special troika” of the NKVD in the USSR. 
After the execution the bodies of the Poles were 
secretly  buried in the cemeteries of special zones 
of the NKVD in the above mentioned oblasts. 
When in the 1990s the archeological and exhu-
mation works  finished, the problem of the bur-
ial site of 14,700 prisoners from three camps  of  
Kozelsk, Starobilsk and Ostashkov was solved. 
The issue of the burial place of 7305 officers of 
the Polish army and Polish citizens shot in the 
prisons of Kiev, Kharkiv, Kherson and Minsk 
remained open.  The research carried out in the 
years 2001–2012 in the area of   the cemetery in 
Bykivnia confirmed that Polish citizens, whose 
names were on the so-called Ukrainian Katyn 
list, had been buried there. The remaining burial 
sites have not been located yet. Unfortunately, 
it is not possible to obtain the necessary docu-
ments regarding those political actions in the 
Russian archives.

Key words: Katyn massacre, Ukrainian Katyn 
list, Stalinist crimes, Katyn

Andrej Amons (Kijów)

POCHÓWKI KATYŃSKIE NA TERYTORIUM KIjOWSKIEgO  
REjONU SPECjALNEgO NKWD ZSRR W BYKOWNI*

KATYN BURIALS IN THE TERRITORY Of THE KIEv  
SPECIAL REgION Of THE USSR’S NKvD IN BYKIvNIA

*.Prezentowany artykuł jest pierwodrukiem fragmentów przygotowywanej do druku książki 
pt.: „Katyński trop w Kijowie”, prezentowanej także podczas konferencji: Charków–Katyń–Twer–
Bykownia. W 75. Rocznicę zbrodni katyńskiej, Toruń 14 IV 2015 r., praca nieopublikowana.
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Dnia 5 III 1953 r. na daczy pod Moskwą zmarł wódz narodu radzie-
ckiego, generalissimus Związku Radzieckiego, Sekretarz Generalny Cen-
tralnego Komitetu Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewi-
ków) Józef Wissarionowicz Stalin. 

Dnia 5 III 2015 r. minęły 62 lata od dnia śmierci człowieka, który 
przez 30 lat „żelazną ręką”, za pomocą masowych represji politycznych 
wiódł naród radziecki w budowie najbardziej „demokratycznego” pań-
stwa socjalistycznego. Stalin wiele osiągnął, ale jeszcze więcej stracił. 

To właśnie on rozstrzygnął o losach wziętych do niewoli polskich 
oficerów oraz aresztowanych obywateli państwa polskiego. 

75 lat temu, 5 III 1940 r., Józef Stalin wraz z Klimientem Woroszy-
łowem, Wiaczesławem Mołotowem, Anastasem Mikojanem, Michaiłem 
Kalininem i Łazarem Kaganowiczem podpisali Dekret Centralnego Ko-
mitetu Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików), zgod-
nie z którym ponad 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego, żandarmerii, 
urzędników, ziemian i innych osób miało zostać rozstrzelanych. W maju–
kwietniu 1940 r. ludzie ci zostali zamordowani w więzieniach UNKWD 
obwodów smoleńskiego, kalininskiego (twerskiego), charkowskiego, ki-
jowskiego, chersońskiego i mińskiego na podstawie postanowień „Spe-
cjalnej Trójki” NKWD ZSRR, podpisanych przez pracowników NKWD 
ZSRR Mierkułowa, Kabułowa, Basztakowa, którzy faktycznie zdublo-
wali podjętą przez Stalina decyzję. 

Zaraz po egzekucji ciała polskich oficerów zostały potajemnie po-
chowane na terytorium rejonów specjalnych UNKWD wymienionych 
obwodów, a doniesienia o wykonaniu specjalnego zadania natychmiast 
wysłano do Moskwy, gdzie dotąd są przechowywane w instytucjach ar-
chiwalnych Rosji. 

Należy zauważyć, że 5 III 1953 r., dokładnie 13 lat od daty podpisa-
nia tego dokumentu, w bardzo dziwnych okolicznościach zmarł na swo-
jej daczy wszechpotężny Józef Stalin. Przez wiele lat miejsca pochówku 
rozstrzelanych polskich oficerów pozostawały objęte tajemnicą.

Pomyślne ukończenie jesienią 1996 r. prac poszukiwawczych i eks-
humacyjnych na terenie szóstego kwartału strefy Parku Leśnego w Char-
kowie pozwoliło ustalić miejsca pochówku więźniów starobielskiego 
obozu jeńców wojennych, rozstrzelanych wiosną 1940 r. w piwnicach 
charkowskiego UNKWD i potajemnie pochowanych w tym miejscu. 

Wraz z zakończeniem tych prac praktycznie został rozwiązany 
problem miejsc pochówku więźniów trzech obozów jeńców wojennych: 
kozielskiego, starobielskiego i ostaszkowskiego, w sumie 14 700 osób. 
Jednak do tej pory otwarta pozostawała kwestia miejsca pochówku 7305 
oficerów Wojska Polskiego i obywateli Polski, rozstrzelanych wiosną 
1940 r. w więzieniach Kijowa, Charkowa, Chersonia i Mińska. Miejsca 
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ich pochówku do tej pory nie zostały zlokalizowane. Niestety, nawet 
teraz brak możliwości uzyskania w rosyjskich archiwach niezbędnych 
dokumentów dotyczących tych akcji politycznych. Domniemane miej-
sce pochówku zlokalizowane na Białorusi nie zostało zbadane oraz nie 
prowadzono w jego obrębie poszukiwań i ekshumacji. Dokumenty ar-
chiwalne, będące tego potwierdzeniem, nie zostały jeszcze szczegółowo 
przeanalizowane. 

Na Ukrainie prace te były prowadzone bardziej intensywnie. Pra-
cownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy odnaleźli w 1994 r., a następnie 
przekazali stronie polskiej listę obejmującą personalia 3435 polskich ofi-
cerów i obywateli Polski represjonowanych w 1940 r. Odnaleziono rów-
nież inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie tej krwawej akcji 
w stosunku do przedstawicieli narodu polskiego. 

Tajne dokumenty, które przez wiele lat starannie przechowywano 
w archiwach państwowych Związku Radzieckiego, dotyczące rozstrze-
lania na terytorium ZSRR wiosną 1940 r. 22 000 obywateli Polski, mają 
niezwykłe losy. Oznaczone jako „ściśle tajne”, przez wiele lat były prze-
chowywane w Specjalnym Archiwum Biura Politycznego KC KPZR. Pra-
wem ich przeglądania dysponowała tylko pierwsza osoba w państwie, 
ponieważ były one bardzo niebezpieczne. Dlatego też kierownictwo ra-
dzieckie w trakcie procesów norymberskich próbowało obarczyć odpo-
wiedzialnością za popełnione przestępstwa niemieckich okupantów. 

Na podstawie tych dokumentów przeprowadzono wykopaliska 
w miejscu pochówku rozstrzelanych wiosną 1940 r. więźniów trzech 
radzieckich obozów jeńców wojennych: kozielskiego, starobielskiego 
i ostaszkowskiego, w sumie 14 700 osób. Zwłoki ofiar zostały potajem-
nie pochowane w Katyniu, Miednoje i na terytorium szóstego kwartału 
strefy Parku Leśnego pod Charkowem. Tam, w trakcie wykopalisk pro-
wadzonych w latach 1991–1996, na terytorium szóstego kwartału strefy 
Parku Leśnego w pobliżu wsi Pjatichatki, odkryto 4305 zwłok rozstrzela-
nych i pochowanych tu oficerów Wojska Polskiego1..

Nie ma żadnych wątpliwości co do faktu, że aresztowani na Zachod-
niej Ukrainie na podstawie listy 3435 byłych polskich obywateli zostali 
rozstrzelani w kijowskich więzieniach, a ich ciała pochowano w rejonie 
specjalnym NKWD w Lesie Bykowniańskim także na mocy postanowień 
„Specjalnej Trójki” NKWD ZSRR2..

Prace ekshumacyjne, przeprowadzone w latach 2001, 2006, 2007, 2011 
i 2012 przez Państwową Międzyresortową Komisję do Spraw Upamięt-

1 A. Kola, Archeologia Zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, 
Toruń 2005.

2.Ukraiński ślad Katynia, oprac. Z. Gajowniczek, Warszawa 1995; Śladem Zbrodni Ka-
tyńskiej, oprac. Z. Gajowniczek, Warszawa 1998.
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nienia Ofiar Wojny i Represji Politycznych przy Gabinecie Ministrów 
Ukrainy, a w ostatnim przypadku przez pracowników Narodowego 
Rezerwatu „Groby Bykowniańskie” z udziałem polskich archeologów, 
potwierdzają te fakty i pozwalają twierdzić, że egzekucje, rozpoczęte 
wiosną 1940 r., w stosunku do byłych obywateli polskich, były konty-
nuowane aż do sierpnia 1941 r. Jednakże dokładne określenie liczby roz-
strzelanych wówczas ludzi jest na razie niemożliwe. 

Ukraiński historyk Iwan Biłas w drugim tomie książki System repre-
syjno-karny na Ukrainie w latach 1917–1953 wspomina o 346 rozstrzela-
nych3. Liczba ta nie pokrywa się z liczbą rozstrzelanych latem 1941 r. 
w kijowskich więzieniach aresztantów – 241 osób. Różnica wynosi 105 
nazwisk, tzn. albo lista ta nie jest wyczerpująca, albo funkcjonuje jeszcze 
jedna – obejmująca 346 osób. Ujawnione dokumenty pozwalają twier-
dzić, że represje w stosunku do obywateli polskich nie zakończyły się 
w Kijowie w maju 1940 r., lecz były kontynuowane do lata 1941 r.

Począwszy od lata 1937 r. do chwili wycofania się wojsk radzieckich 
z Kijowa 19 IX 1941 r., rejon specjalny NKWD przy wsi Bykownia, gdzie 
nocą odbywały się systematycznie tajne pochówki rozstrzelanych „wro-
gów narodu radzieckiego”, w tym obywateli państwa polskiego, był stale 
monitorowany. We wrześniu 1941 r. echa rozmów na temat tajnych po-
chówków w Lesie Bykowniańskim dotarły do niemieckiej administracji 
okupacyjnej i pod koniec września niemieccy oficerowie odbyli pierwszą 
wizytę w Bykowni. Przy pomocy miejscowej ludności przeprowadzili 
wykopaliska kilku ujawnionych przez nich grobów, świadczących o tym, 
że zostały tutaj pochowane zwłoki obywateli radzieckich rozstrzelanych 
przed wojną i w pierwszych jej miesiącach. Potwierdziły one pierwotne 
konkluzje o udziale w tych akcjach radzieckich organów represyjnych4.

Na podstawie wyników tych wykopalisk, 8 X 1941 r. w lokalnej ga-
zecie „Ukraińskie Słowo”, w artykule Szlakiem morderstw została opubli-
kowana notatka o przestępczej działalności organów NKWD w Kijowie, 
których pracownicy potajemnie nocą przywozili z kijowskich więzień do 
rejonu specjalnego zwłoki rozstrzelanych w celu ich pochówku5..

3 Иван Билас, Репресивно-каральная система в Україні 1917–1953 роках, т. 2, s. 271.
4 Материалы уголовного дела [Materiały sprawy karnej] № 50-0092, Aрхив ВП 

Центрального региона Украины [Archiwum PW Regionu Centralnego Ukrainy], т. 3, 
s..98.

5 A. Kola,  Prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzu ofiar NKWD w Kijowie-By-
kowni, [w:] Charków-Katyń-Twer-Bykownia. W 70. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Zbiór studiów, 
pod red. A. Koli, J. Szilinga, Toruń 2011, s. 135–181; A. Kola, Prace archeologiczno-ekshuma-
cyjna grobów polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej na cmentarzysku NKWD w Kijo-
wie-Bykowni (przedmowa), [w:] Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia, Księga Cmentarna, 
t. I. A–B), Warszawa 2015, s. 29–84.
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Niemieckie prace wykopaliskowe przeprowadzone jesienią 1941 r. 
w Kijowie stały się pierwszymi nie tylko w Ukraińskiej SSR, ale i w ca-
łym Związku Radzieckim. Pozwoliły odkryć tajemnicę eliminacji przez 
reżim stalinowski setek tysięcy niesłusznie represjonowanych ludzi ra-
dzieckich. Jednak nie dawały dokładnego wyobrażenia o skali popełnio-
nych zbrodni i losach ludzi potajemnie pochowanych w tym miejscu. 

Kwestia rozstrzelania w Kijowie w 1940 r. polskich oficerów po raz 
pierwszy pojawiła się dopiero wiosną 1942 r. W celu odszukania ich ciał 
władze niemieckie z pomocą miejscowej ludności przeprowadziły do-
datkowe wykopaliska na terenie odnalezionych grobów, zlokalizowa-
nych w granicach dziewiętnastego kwartału Dnieprowskiego Leśnictwa, 
ale nie przyniosły one pozytywnych efektów. Pochówki odkryto dopiero 
w 1989 r. W tym okresie w sprawie masowych grobów ludzkich położo-
nych na terytorium Lasu Bykowniańskiego było prowadzone śledztwo, 
wszczęte w 1988 r. Udało się wówczas udokumentować, że pierwsze po-
chówki polskich obywateli zostały odkryte na terenie dawnego rejonu 
specjalnego NKWD USSR jeszcze w czasie wykopalisk prowadzonych 
w latach 1971–1987. 

Sprawą masowych grobów obywateli radzieckich represjonowanych 
w okresie przedwojennym nie zajmowano się, ale pod koniec 1943 r. po 
wyzwoleniu Kijowa spod niemieckiej okupacji, w czasie prac Komisji 
Rządowej badającej zbrodnie niemieckie na terenie USSR, kierowanej 
przez akademika Burdenkę, wydano orzeczenie wskazujące, że wszyst-
kie pochówki w Kijowie, odkryte w okresie okupacji niemieckiej, to miej-
sca pochówku ofiar niemieckich okupantów. Również pochówki bykow-
niańskie zostały do nich zaliczone korespondencyjnie. 

Pod koniec lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych lokalni 
„entuzjaści”, opierając się na opowiadaniach rdzennych mieszkańców, 
zaczęli samowolnie rozkopywać groby odkryte w Lesie Bykowniań-
skim, na terytorium dawnego rejonu specjalnego NKWD, szukając tam 
cennych rzeczy. Dopiero wiosną 1971 r. Rada Ministrów USSR podjęła 
uchwałę o utworzeniu Komisji Rządowej pod kierownictwem ministra 
spraw wewnętrznych Ukrainy Iwana Charitonowicza Hołowczenko 
(Головченко), której członkowie od 19 do 22 IV 1971 r., przy pomocy 
znacznej liczby wojskowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prze-
prowadzili pierwsze oficjalne wykopaliska na terenie grobów odnalezio-
nych we wspomnianym rejonie specjalnym. 

Odkryte tam ludzkie szczątki zostały następnie na nowo pochowane 
w zbiorowej mogile. Opublikowano również oficjalną konkluzję, mówią-
cą o tym, że tu właśnie zostały pogrzebane szczątki osób zamordowa-
nych przez niemieckich okupantów. 
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Dnia 28 IV 1971 r. został sporządzony dokument informujący 
o wynikach sekcji zwłok przeprowadzonych w trakcie wykopalisk oraz 
o miejscach pochówku szczątków ludzkich odnalezionych na teryto-
rium Darnickiego Kompleksu Leśnego. Informowano w nim, że podczas 
wykopalisk prowadzonych na terytorium dziewiętnastego kwartału 
Dnieprowskiego Leśnictwa odnaleziono i ujawniono 207 dołów, w któ-
rych znajdowały się ludzkie szczątki, większość czaszek zaś posiadała 
uszkodzenia postrzałowe. Pojedyncze ciała leżały ze związanymi z tyłu 
rękoma. Wśród zwłok odnaleziono dużą liczbę rzeczy osobistych ofiar: 
oficerskie torby polowe, fragmenty wojskowego umundurowania, guzi-
ki żołnierzy Armii Radzieckiej, przedmioty osobistego użytku, nakrycia 
głowy, gumowe kalosze, porcelanowe filiżanki, emaliowane kubki, oku-
lary, grzebienie, przybory do golenia, kobiece drobiazgi. Z wniosków 
ekspertyzy sądowo-lekarskiej, przeprowadzonej w oparciu o efekty ba-
dań archeologicznych, wynika, iż w otwartych dołach ujawniono zwłoki 
3805 osób. Wiek grobów określono na lata 1941–1943, w oparciu o co, 
wbrew znalezionym dokumentom, został sformułowany oficjalny wnio-
sek głoszący, że odkryte ludzkie szczątki są zwłokami żołnierzy radzie-
ckich i ludności cywilnej rozstrzelanych podczas okupacji Kijowa przez 
Niemców6.

Znalezione w trakcie wykopalisk dokumenty osobiste oraz prywatne 
przedmioty należące do rozstrzelanych osób nie zostały ujęte we wnio-
skach, co już wtedy stawiało pod znakiem zapytania wartość oficjalnego 
raportu Komisji Rządowej.

Ogółem w 207 dołach odnaleziono szczątki 3805 osób, z czego – 3049 
mężczyzn i 105 kobiet; płci pozostałych 651 osób nie ustalono7.

W niektórych dołach została odnaleziona tylko odzież, obuwie, 
skrawki gazet i bliżej nieokreślonych zbutwiałych dokumentów. W od-
nalezionych dokumentach dostrzeżono litery alfabetu ukraińskiego, ro-
syjskiego i łacińskiego. Nie udało się jednak ustalić ich treści. 

Wydobyte podczas wykopalisk zwłoki 3805 osób zostały złożone 
w 29 drewnianych kontenerach i 23 IV 1971 r. z pomocą uczestniczących 
w wykopaliskach żołnierzy wojsk wewnętrznych na nowo pochowane 
w jednej zbiorowej mogile. Wiele ludzkich szczątków, znajdujących się 
na powierzchni gruntu, zostało równomiernie rozrzuconych na terenie 
całego rejonu specjalnego i przysypanych ziemią8..

Dnia 20 IV 1971 r. został sporządzony dokument, w którym stwier-
dzono, iż prócz znalezionych w grobach złotych koron zębów w jednym 

6 Материалы уголовного дела № 50-0092, Aрхив ВП Центрального региона 
Украины, т. 3, s. 163.

7 Ibid., s. 171. 
8 Ibid., s. 195.
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z dołów odkryto także pierścionek z żółtego metalu o średnicy 20 mm, 
na którego wewnętrznej stronie znajdował się napis polskimi literami: 
„8.VIII.1931 r. N. R.” Odnaleziono również medalik z żółtego metalu 
o średnicy 13 mm z wyobrażeniem Matki Boskiej i Dzieciątka na ze-
wnętrznej stronie oraz inicjałami właściciela – „F. G.”9..

Te przedmioty polskiego pochodzenia okazały się pierwszym oficjal-
nym znaleziskiem potwierdzającym obecność polskiego „śladu” wśród 
grobów bykowniańskich. Podobne znaleziska odkryto później w znacz-
nej liczbie również w grobach rozstrzelanych polskich oficerów w Char-
kowie (szósty kwartał strefy Parku Leśnego), Katyniu i Miednoje. 

W protokole oględzin masowych grobów w Lesie Bykowniańskim 
z 22 IV 1971 r. znalazł się jeszcze jeden dowód na rozstrzelanie tu ofi-
cerów Wojska Polskiego. Bez dodatkowych szczegółów wspomniano 
w nim o rzeczach wyprodukowanych za granicą. 

I tak, w dole numer 6 odnaleziono 75 ludzkich szczątków, wśród 
nich 7 należących do kobiet. Odnaleziono osobiste rzeczy rozstrzela-
nych: garnek zagranicznej produkcji ze znakiem „7 DEA 76 сm”, kilka 
metalowych emaliowanych kubków z oznaczeniem „12 st., 9 st.”, zieloną 
butelkę z oznaczeniem „P-30 KBZ 0,5”, wyprodukowaną w 1939 r., część 
protezy kończyny dolnej ze stali nierdzewnej zagranicznej produkcji, 
nabój pistoletowy z oznaczeniem „DZ 67 RK 36”, plastikową szczotkę 
w kolorze jasnożółtym z czerwoną obwódką i oznaczeniem „Tip-Top 
Sterilized Puzgbritles made in Hungar-91”, blado-żółtą szczotkę z zie-
loną obwódką i oznaczeniem „Nar Depusee 067”, damski grzebień ro-
gowy w kolorze ciemnoszarym z oznaczeniem „ADLER NEW-VORK 
HAMBURGER CWC”, różowy grzebień z oznaczeniem „PLIRABIT 
– KANTIL”, kilka grzebieni z oznaczeniem „MATADOR KARAWTIL”, 
„GEREULES”, „Tip-top”, „Deratil”, czarne gumowe kalosze ze znakiem 
„Gentieman-10”, „12 Wadlta”, lewy damski but z cholewą, oznaczony na 
podeszwie „HelsinGbor ... TRETOR”.

Osoby, które brały udział w wykopaliskach w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych, potwierdziły, że na miejscu dawnego rejonu 
specjalnego NKWD w Lesie Bykowniańskim odnajdywano również zło-
te pierścionki, łańcuszki, złote zęby i koronki wyprodukowane za gra-
nicą, czego dowodziły wygrawerowane na nich „zagranicznymi” litera-
mi inicjały producentów. W zlokalizowanych tu mogiłach znajdowano 
przeróżne dokumenty, wśród których było pokwitowanie informujące 
o przekazaniu należących do aresztowanych kosztowności do wydziału 
finansowego Nowogród, wchodzącego w skład wołyńskiego NKWD10.

9 Ibid., s. 198.
10 Ibid., s. 45–47.
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Wśród odnalezionych w poszczególnych grobach ludzkich szcząt-
ków i rzeczy osobistych rozstrzelanych trafiały się papierowe polskie 
pieniądze przedwojennego obiegu i liczne polskie monety o różnych 
nominałach wybite przed wojną, a także przedmioty wyprodukowane 
za granicą. Znaleziono nie mniej niż 0,5 kg polskich monet, szereg do-
kumentów i notatek w języku polskim. W grobach, wśród szczątków 
kostnych, trafiały się także srebrzyste żetony (identyfikatory wojskowe) 
w kształcie elipsy z lekkiego metalu, na których łacińskimi literami zo-
stały odnotowane nazwiska i daty urodzenia ich właścicieli11..

Często znajdowano także wyprodukowane za granicą wysokie skó-
rzane buty z cholewą wojskowego typu (tzw. sapogi), polskie i zagra-
niczne obuwie ze skóry, rzeczy osobiste, szczotki do zębów oraz grzebie-
nie polskiej, węgierskiej, austriackiej i czeskiej produkcji, co sugerowało 
możliwość pochowania w tym miejscu polskich obywateli i oficerów 
Wojska Polskiego. Jeden z kopiących odnalazł wiele zagranicznych 
przedmiotów, fragmenty polskiego umundurowania, buty oficerskie, 
złote nazębne koronki i mostki ze stemplami zagranicznych firm, złote 
pierścienie i obrączki z łacińskimi inicjałami, pochodzące z polskich gro-
bów. Jeden ze złotych pierścieni miał następujący napis na wewnętrznej 
stronie: „К.L. 22. 12. 32 r. 585”. Drugi został wykonany z takiego samego 
metalu i ważył 2,4 g. Wydobyto także sygnet z żółtego metalu z wyobra-
żeniem podkowy i cyfry 50, w którym były umocowane cztery maleńkie 
czerwone kamienie o wadze 6,4 g. Na jeszcze innym sygnecie, z żółtego 
metalu z pająkiem, po bokach widniały wizerunki orła. Znaleziono rów-
nież krzyżyk z żółtego metalu12..

Każde z pięciu znalezisk ze złota, będących osobistymi przedmio-
tami rozstrzelanych i pochowanych w Lesie Bykowniańskim polskich 
obywateli, miało cechy indywidualne. Dokładny opis tych przedmiotów 
może pomóc komuś z krewnych poznać los ojca lub brata, rozstrzela-
nych przez organy NKWD, i odpowiedzieć na trapiące przez dziesiątki 
lat pytanie o miejsce ich pochówku. 

Wykopaliska, prowadzone przez Rządowe Komisje przy Radzie Mi-
nistrów USSR w latach 1971, 1987 i 1989, mimo zatajonych i ukrytych 
faktów dotyczących ujawnienia polskiego „śladu”, przyniosły jednak 
dodatkowe informacje na temat obecności polskich grobów na teryto-
rium rejonu specjalnego NKWD we wsi Bykownia. 

Samowolne wykopaliska prowadzone na terytorium rejonu specjal-
nego NKWD były prowadzone nie krócej niż 40 lat i w przeciągu całego 

11 Материалы уголовного дела № 50-0092, Aрхив ВП Центрального региона Ук-
раины, т. 5, s. 56.

12 Ibid., s. 59.
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tego czasu odnajdywano w grobach różne złote wyroby oraz przedmioty 
należące do zabitych ludzi, które w realny sposób mogły pomóc w usta-
leniu personaliów ich właścicieli. 

Niemniej jednak, zawsze pozostawała nadzieja, że do tej pory na leś-
nym cmentarzu NKWD zachowały się nietknięte groby, których zbada-
nie pozwoliłoby ustalić całą prawdę o wydarzeniach z tamtych lat i po-
mogło wyjaśnić losy zabitych i pochowanych tutaj ludzi. 

Na podstawie wyników wykopalisk z lat 1971, 1987, 1989 i zebra-
nych w toku śledztwa materiałów została przeprowadzona komplekso-
wa ekspertyza, której wnioski mówią o tym, że na terytorium Leśnictwa 
Dnieprowskiego zostały znalezione i ekshumowane szczątki kostne 6821 
osób; u 80% spośród nich stwierdzono rany postrzałowe czaszek. Strza-
ły zostały oddane z różnego rodzaju broni palnej: rewolwerów systemu 
„nagan” (kaliber 7,62 mm), karabinów i karabinków typu 1891 (7,62 mm), 
pistoletów systemu „Mauzer” (7,60 mm), Huking [Хукинг] (7,65 mm), 
Colt (11,45 mm), Walter (7,65 mm), broni małokalibrowej (5,6 mm). Do 
ludzi strzelono od 1 do 6 razy, w większości przypadków w tył głowy, 
skroń, kości czołowe, czasami w okolice twarzy. Strzały były oddawane 
z tyłu, czasami od lewej do prawej lub od prawej do lewej i z przodu. 

Według zeznań jednego z kierowników oficjalnych wykopalisk reali-
zowanych w 1987 r. prace w Lesie Bykowniańskim, na terytorium regio-
nu specjalnego NKWD, były prowadzone od 17 do 25 grudnia, a pracu-
jący tam ludzie znajdowali buty z cholewami (sapogi), przypominające 
obuwie oficerów Wojska Polskiego. Odkryto wówczas dwa owalne że-
tony z srebrzystego metalu o zaokrąglonych krawędziach w rozmiarze 
5 х 2,5 cm. Znajdowały się na nich po dwa otwory i widniały napisy 
wykonane łacińskimi literami; można było na nich dojrzeć również jakieś 
daty. Przed rozpoczęciem wykopalisk badane terytorium pochówków 
podzielono na 121 kwadratów o boku do 20 m każdy. W 44 kwadra-
tach odnaleziono ludzkie szczątki, co odnotowano w 68 dokumentach13..
Po ukończeniu przez Komisję Rządową wykopalisk został sporządzo-
ny dokument informujący, że w rezultacie prac przeprowadzonych na 
terytorium bykowniańskiego rejonu specjalnego o powierzchni do 4 ha 
zidentyfikowano pochówki ofiar niemiecko-faszystowskiego okupanta 
z lata 1941–194314.

Szczególne zainteresowanie wzbudza sprawozdanie z 29 XII 1987 r. 
traktujące o wynikach oględzin miejsca ponownego pochówku ludzkich 
szczątków, odnalezionych w dziewiętnastym i dwudziestym kwarta-
le Leśnictwa Dnieprowskiego, wchodzącego w skład Darnickiego Go-

13 Ibid., s. 101–103.
14 Ibid., s. 131.
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spodarstwa Parkowo-Leśnego miasta Kijowa. Wskazuje się w nim, że 
ponowny pochówek odnalezionych ludzkich szczątków został przepro-
wadzony na mocy decyzji Komisji Kijowskiego Miejskiego Komitetu 
Wykonawczego, a wykopaliska były prowadzone od 10 do 24 XII 1987 r. 
W ich trakcie odnaleziono 2518 ludzkich szczątków, spośród których 
większość odkryto w centralnej części dziesiątego kwartału na głęboko-
ści od 0,2 do 4 metrów. Na tym terenie znaleziono również obuwie wy-
produkowane w fabryce „Czerwony bohater” („Красный богатырь”), 
a także w zagranicznych przedsiębiorstwach z odpowiednimi oznacze-
niami15. Pod koniec 1988 – na początku 1989 r. już Trzecia Komisja Rzą-
dowa prowadziła wykopaliska w Lesie Bykowniańskim w celu uszcze-
gółowienia okoliczności rozstrzeliwań i pochówku zabitych w Kijowie 
ludzi. Interwencja opinii publicznej i sytuacja polityczna w kraju zmusiły 
Komisję do bardziej dokładnego i obiektywnego zbadania materiałów 
wykopaliskowych, a następnie przesłania ich do prokuratury. W związ-
ku z tym 6 XII 1988 r. Prokuratura USSR wszczęła sprawę karną, której 
badaniem na pierwszym etapie zajęła się Prokuratora Dnieprowskiego 
Regionu miasta Kijowa. 

Już pierwsze dokumenty opracowane przy rozpatrywaniu tej spra-
wy mówiły o tym, że prócz obywateli radzieckich na terytorium Bykow-
niańskiego Leśnego Rejonu Specjalnego NKWD pochowano także oby-
wateli Polski. 

I tak, spośród 24 odkrytych i przebadanych grobów ze szczątka-
mi 498 ludzi, w pięciu zostały ujawnione pochówki polskich obywateli 
w liczbie około 270 polskich oficerów16..

Na stanowiskach o numerach 5, 11, 18, 19 i 21 odnaleziono pienią-
dze i przedmioty należące do polskich obywateli. Eksperci doszli do jed-
noznacznych wniosków, że wszystkie przebadane rzeczy, odnalezione 
w grobach, wyprodukowano w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech 
i w Austrii. Metalowe guziki z orłami, jak i fragmenty umundurowania, 
były częścią mundurów polskich żołnierzy, a odnalezione monety róż-
nych nominałów zostały wybite w Polsce w latach 1923–1940. Na jednej 
ze szczoteczek do zębów polskiej produkcji, odnalezionej podczas wyko-
palisk prowadzonych w mogile o numerze 21, na plastikowym uchwycie 
widniał napis wykonany ostrym narzędziem przez jej właściciela: „77 r. 
ALEKS PASEK, firma TAMILIW-C-ELESTYCZNY”. Z położonego nie-
opodal stanowiska o numerze 11 wydobyto szczoteczkę do zębów, na 
uchwycie której nabazgrano litery: „E. K”. Tam też znaleziono kolejnych 
14 szczoteczek, z których 12 nosiło nazwę firmy „POLONIA”, a pozosta-

15 Ibid., s. 149.
16 Ibid., s. 162.
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łe zostały wyprodukowane w Austrii i na Węgrzech. Zbadane zostały 
również fragmenty ciemnoniebieskiego sukna, wojskowa peleryna, część 
munduru z ciemnoniebieskiej tkaniny, mundur oficera Wojska Polskie-
go, guziki od garnituru i płaszcza. 

Według analiz ekspertów prawie wszystkie wymienione rzeczy na-
leżały do żołnierzy armii zagranicznej i były fragmentami ich wojsko-
wego umundurowania. Choć eksperci nie wskazali przynależności pań-
stwowej zbadanych przez nich przedmiotów, to jednak wniosek nasuwa 
się sam przez się – mogły to być tylko przedmioty należące do żołnierzy 
państwa polskiego17.

Tak więc, analizując znaleziska pozyskane podczas samowolnej eks-
ploracji grobów w latach 1968–1973 i materiały z wykopalisk Rządowej 
Komisji w latach 1971, 1987 i 1989, przeprowadzonych na terenie Lasu 
Bykowniańskiego, można stwierdzić, że wśród pochowanych na tym 
terenie przed wojną obywateli radzieckich, ofiar politycznych represji 
z lat trzydziestych XX w., znajdują się również ciała obywateli Polski 
i oficerów Wojska Polskiego. Wszyscy oni zostali rozstrzelani w kijow-
skich więzieniach przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 r. 
Wskazują na to nie tylko odnalezione podczas wykopalisk przedmioty, 
ale także szereg rzeczy osobistych polskich obywateli, a także ich doku-
menty, które były wielokrotnie odnajdywane w grobach. 

Mówiąc o obecności „polskiego śladu” wśród grobów bykowniań-
skich, należy wspomnieć również o tym, że podczas wykopalisk prowa-
dzonych w 1971 i 1989 r. wśród szczątków kostnych rozstrzelanych osób 
znajdowano dokumenty, na których można było odczytać nazwiska 
wspomnianych już polskich obywateli: F. I. Paszkiela (Пашкел Ф. И.) 
i S. W. Strażewskiego (Стражевский С. В.), przewiezionych do Kijowa 
na początku 1940 r. z więzień zachodniej Ukrainy. Właśnie ich nazwiska 
znajdują się na liście 3 435 represjonowanych przez „Specjalną Trójkę” 
NKWD ZSSR polskich obywateli, rozstrzelanych w Kijowie. Poszukiwa-
nia ich rodzin trwają do tej pory18..

Podczas wykopalisk prowadzonych w 2007 r. w bezimiennych gro-
bach na terytorium danego rejonu specjalnego odnaleziono ponadto trzy 
złote obrączki z imiennymi napisami w języku polskim, zlokalizowany-
mi na ich wewnętrznej powierzchni.

Taką samą obrączkę z datą 26 VIII 1927 r. odnaleziono w trakcie wy-
kopalisk realizowanych w 2011 r., w mogile o numerze 140. 

W 2007 r. w jednej z bezimiennych mogił została także znaleziona 
plastikowa szczoteczka do zębów wyprodukowana w Polsce, która na-

17 Ibid., s. 173.
18 Ibid., s. 203.
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leżała do jednego z rozstrzelanych i pochowanych w tym miejscu Po-
laków. Wydrapano na niej jego nazwisko – „Łobaza J.” („Лобаза Я.”), 
które występuje pod numerem 1716 na wspomnianej liście represjono-
wanych obywateli Polski. 

W innym polskim grobie wśród szczątków kostnych rozstrzelanych 
i pochowanych tam polskich oficerów odnaleziono szeroki plastikowy 
czarny grzebień, na środku którego został wydrapany niedługi tekst, 
w którym wystąpiły nazwiska czterech oficerów Wojska Polskiego: 
F. P. Strzeleckiego (Стжелецкий Ф. П.), L. I. Dworzaka (Двожак Л. И.), 
W. A. Gronowskiego (Грoновский В. А.), B. N. Szczyradłowskiego 
(Ширадловский Б. Н.). Figurują oni pod numerami 2847, 858, 781, 3293 
na liście 3435 obywateli Polski represjonowanych i rozstrzelanych przez 
pracowników NKWD wiosną 1940 r. w kijowskich więzieniach19..

Podczas wykopalisk prowadzonych w 1971, 1987 i 1989 r. wśród 
kostnych szczątków zabitych ludzi, odnaleziono dziesiątki srebrzystych 
metalowych żetonów polskich oficerów, na których widniały nazwiska 
ich właścicieli. 

Ostatni z imiennych polskich żetonów, należących do żołnierzy 
Wojska Polskiego, został znaleziony w trakcie wykopalisk latem 2007 r. 
w kolejnym polskim grobie. Na jego powierzchni udało się odczytać 
nazwisko rozstrzelanego i pochowanego tutaj polskiego pograniczni-
ka sierżanta I. K. Naglika (Наглик И. К.), który figurował pod nume-
rem 2033 na liście 3435 represjonowanych polskich obywateli. Został on 
przewieziony do Kijowa i rozstrzelany na mocy rozkazu nr 041/1, nr 78, 
w ramach grupy składającej się z 80 osób. Uzyskane informacje pozwala-
ją na stwierdzenie z dużą dokładnością, że również pozostałe 79 osób ze 
wspomnianej grupy, po ich rozstrzelaniu w kijowskim więzieniu razem 
z sierżantem Naglikiem, zostały pochowane w tej samej mogile20..

Wspomniani powyżej polscy oficerowie, F. I. Strzelecki, L. I. Dwo-
rzak, W. A. Gronowski, B. N. Szczyradłowski, zgodnie z rozkazami o nu-
merach 43/3, 55/3, 67/1, 55/5, weszli do czterech grup, składających się 
kolejno z 48, 100, 114 i 43 osób. W sumie liczba rozstrzelanych w ramach 
tych grup wynosiła więc 305 osób. 

Obywatele Polski, F. I. Paszkiel i S. W. Strażewski, przewiezieni z za-
chodniej Ukrainy do Kijowa, zostali rozstrzelani na podstawie rozkazów 
o numerach 066/1 i 043/1 i figurowali na listach pod numerami 54 i 80. 
Każda z grup, w skład której weszli, składała się ze 100 osób. 

19 Ibid,, s. 223.
20 Archiwum prywatne, „Быковнянские раскопки” [Bykowniańskie wykopaliska], 

т. 1, s. 21.
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Rozstrzelany J. I. Łobaza figurował jako osiemnasty w rozkazie o nu-
merze 055/3 i wchodził w skład grupy składającej się ze 100 osób. 

Wśród więźniów kijowskiego więzienia był polski wiceprokura-
tor S. I. Milczanowski (Мильчановский С. И.). Został on uwzględnio-
ny w rozkazie o numerze 042 i znalazł się pod numerem 125, w grupie 
składającej się z 418 osób, jego kolega zaś, F. L. Stewik (Стевик Ф. Л.), 
w rozkazie o numerze 041/3, gdzie figurował pod numerem 35 w grupie 
składającej się z 250 osób21..

Wymienione dokumenty, po skonfrontowaniu z odnalezionymi do-
wodami rzeczowymi, dają zatem możliwość określenia ogólnej liczby 
polskich obywateli osadzonych w kijowskich więzieniach i rozstrzela-
nych na mocy moskiewskich rozkazów. Wspomniane wcześniej osoby 
wchodziły w skład dziewięciu różnych represjonowanych grup, których 
ogólna liczba wynosiła 1153 osoby. Zostały one rozstrzelane w Kijo-
wie wiosną 1940 r. Ich nazwiska zostały ustalone, figurują w rozkazach 
o numerach 041/1, 041/3, 042, 043/1, 043/3, 055/3, 55/5, 066/1 i 067/3 
i wchodzą w skład listy 3435 rozstrzelanych przetrzymywanych w wię-
zieniach USSR, opublikowanej pod koniec 2014 r. w wielu polskich wy-
dawnictwach22.

We wrześniu 2012 r. udało się ustalić nazwisko jeszcze jednej ofia-
ry z listy 3435 rozstrzelanych polskich obywateli, polskiego policjanta 
z Krakowa Mikołaja Chalawy (Халявa), i dane grupy, do której należał 
on przed rozstrzelaniem.

Już teraz, uwzględniając wyniki prac prowadzonych w 2011 i 2012 r., 
odnalezione na terytorium bykowniańskiego cmentarzyska 1994 szcząt-
ki polskich obywateli, dane dokumentowe poświadczające zniszczenie 
w kijowskim Archiwum KGB w 1956 r. dokumentów dotyczących po-
chówków, można mówić o pogrzebaniu na terytorium Lasu Bykowniań-
skiego wiosną 1940 r. nie mniej niż 2500 ciał obywateli państwa polskie-
go, rozstrzelanych przez pracowników NKWD. Nie należy zapominać 
również o tym, że po 12 latach od chwili zaistnienia tamtych wydarzeń 
i 6 lat po zakończeniu procesów norymberskich moskiewskie kierow-
nictwo nakazało swoim kijowskim współpracownikom opracować bez-
zwłocznie wszystkie archiwalne materiały dotyczące „polskiej operacji” 
w 1940 r. Sprawa zniknięcia w 1940 r. na terytorium ZSSR 22 tysięcy 
polskich oficerów pozostawała nadal istotnym problemem politycznym 
nie tylko dla rządu radzieckiego, ale i światowej opinii publicznej. Po 
wielomiesięcznych pracach nad otrzymanymi z Moskwy dokumentami, 
20 VII 1953 r. towarzyszowi Krotowowi (Кротов), zastępcy naczelnika 

21.Ibid.
22 Ibid., s. 32.
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I Oddziału Specjalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSSR, zo-
stało zwróconych do Moskwy 12 kopii protokołów o numerach 041/1, 
041/2, 041/3, 042, 043/1, 043/3, dotyczących wymienionych na liście 
3435 osób. Na podstawie tych dokumentów lokalni pracownicy wyko-
nali w archiwach USSR zadanie zlecone uprzednio przez moskiewskie 
kierownictwo23..

Oznacza to, że z archiwów USSR zostały usunięte wszystkie materia-
ły archiwalne dotyczące represjonowanych wiosną 1940 r. na podstawie 
decyzji „Specjalnej Trójki” przy NKWD ZSSR 3435 polskich obywateli, 
których miejsca pochówku udało się następnie odnaleźć na terytorium 
bykowniańskiego rejonu specjalnego w Kijowie oraz na terytorium szó-
stego kwartału strefy Parku Leśnego w Charkowie. Część dokumentów 
dotyczących tych osób została wysłana do Moskwy, inne, jak się później 
okazało, zniszczono w Kijowie, o czym świadczą odnalezione w Archi-
wum SBU (Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) dokumenty z 1956 r. 

Te właśnie dokumenty potwierdzają likwidację w Kijowie nie 
mniej niż 2500 polskich obywateli, spośród których 1153 osoby znane 
są z nazwiska. Niemniej jednak, nie należy zapominać o tym, że akcje 
represyjne kierowane przeciwko oficerom Wojska Polskiego, żołnierzom 
ochrony pogranicza, żandarmerii i różnym kategoriom urzędników 
państwowych nie zostały zakończone wiosną 1940 r. Przetrzymywani 
w więzieniach zachodniej Ukrainy po ich przeniesieniu do więzień zlo-
kalizowanych w centralnych obwodach USSR, w latach 1940–1941 na-
dal systematycznie byli poddawani represjom politycznym związanym 
z pozbawieniem wolności i zastosowaniem w stosunku do skazanych 
najwyższego wymiaru kary, czyli rozstrzelania. Zgodnie z wyrokami try-
bunałów wojennych i innych organów sądowych rozstrzeliwano ich nie 
tylko w Kijowie, ale też w innych miastach. Zasadnicza zaś część więź-
niów na mocy orzeczenia Kolegium Specjalnego NKWD ZSSR o karze 
pozbawienia wolności w wymiarze 8–10 lat była wywożona do licznych 
obozów (łagrów) Związku Radzieckiego.

Wielu takich Polaków przebywało w więzieniach Kijowa, Czerniho-
wa, Dniepropietrowska, Doniecka, Charkowa i innych miast. Świadczą 
o tym liczne dokumenty archiwalne przechowywane do dziś w archi-
wach wymienionych miast. Według danych pochodzących z Archiwum 
SBU (Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) w Kijowie w 1941 r., na podsta-
wie decyzji „Wyższej Dwójki” USSR, w związku z rozpoczęciem wojny 
rozstrzelano 240 osób przetrzymywanych w kijowskich więzieniach. Na 
liście rozstrzelanych w lipcu 1941 r. figurowało nie mniej niż 100 byłych 

23 Ibid., s. 43–45.
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obywateli państwa polskiego, aresztowanych w zachodniej Ukrainie 
w latach 1939–194024..

Podczas zapoznawania się z archiwaliami dotyczącymi obywateli, 
rozstrzelanych w tym okresie, okazało się, że w archiwach Ukrainy za-
chowały się tylko akta Ukraińców – obywateli ZSSR, brak zaś akt byłych 
obywateli Polski i archiwalnych dokumentów z tamtych lat, tzn. że zo-
stały one zniszczone w połowie lat pięćdziesiątych XX w. na polecenie 
kierownictwa NKWD ZSSR. 

W związku z tym można stwierdzić, że podobne rozkazy o rozstrze-
laniu polskich obywateli i dokumenty poświadczające ich wykonanie do 
dziś są przechowywane w rosyjskich archiwach. 

Podsumowując wyniki prac poszukiwawczych i dane z odnalezio-
nych archiwaliów pochodzących sprzed 1941 r., można dojść do wnio-
sku, że wśród wielotysięcznych pochówków obywateli radzieckich, zlo-
kalizowanych na terytorium dziewiętnastego i dwudziestego kwartału 
Leśnictwa Dnieprowskiego we wsi Bykownia, spoczywa nie mniej niż 
1300 byłych polskich obywateli, których nazwiska występują w ukraiń-
skich archiwach. Przy czym w więzieniach Kijowa w okresie od stycznia 
1940 r. do sierpnia 1941 r. rozstrzelano ponad 2600 osób. 

W latach 1941–1989 na terytorium dziewiętnastego i dwudziestego 
kwartału Leśnictwa Dnieprowskiego przeprowadzono nie mniej niż sie-
dem potwierdzonych eksploracji miejsc pochówku ofiar represji politycz-
nych z lat 1937–1941. Przy czym w okresie od 1951 do 1971 r. miejscowa 
ludność dokonała kilkudziesięciu samowolnych wykopalisk na terenie 
tajnych pochówków, co zaowocowało odkryciem licznych przedmio-
tów i kosztowności, zagrzebanych wraz z rozstrzelanymi ludźmi. Już na 
podstawie tych niekompletnych danych można stwierdzić, że do 1989 r. 
ujawniono nie mniej niż 21 polskich grobów zbiorowych, w których od-
naleziono 601 ciał rozstrzelanych w Kijowie obywateli Polski. Dowodzą 
tego liczne znaleziska obuwia, odzieży, polskiego wojskowego umundu-
rowania, przedmiotów o charakterze osobistym, dokumentów, polskich 
pieniędzy, wreszcie zeznania uczestników i naocznych świadków tych 
wykopalisk. 

Przez cały okres trwania wykopalisk ujawniono 997 pochówków. 
Nie jest wykluczone, że niektóre z nich zostały ujawnione powtórnie, 
ponieważ wiele grobów zostało zakopanych, a ich badania wskazują na 
wcześniej przeprowadzone w tym miejscu eksploracje. Z 713 odkrytych 
pochówków 91 okazało się polskimi, tj. liczba polskich pochówków na 
terytorium bykowniańskiego rejonu specjalnego NKWD wynosi ponad 

24 Ibid., s. 32.
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13%, spośród zaś 12 345 odnalezionych ludzkich szczątków 2595 zostało 
określonych jako polskie, co stanowi 21% całości. 

Także w tym miejscu odnaleziono sześć dołów z zakopanymi w nich 
przedmiotami należącymi do rozstrzelanych osób pochodzących z ki-
jowskich więzień; dwa doły zawierały polskie przedmioty, co stanowi 
33% całości25..

Charkowskie wykopaliska z lat 1991–1996 potwierdziły fakt roz-
strzelania w miejskim więzieniu NKWD w kwietniu–maju 1940 r. 3891 
polskich oficerów przetrzymywanych w starobielskim obozie jenieckim, 
a także pozwoliły dodatkowo odkryć kolejnych 411 szczątków polskich 
oficerów, niefigurujących na listach jeńców tego obozu. Znalezisko to 
pozwala zakładać istnienie w tym miejscu jeszcze jednego pochówku 
polskich oficerów, przywiezionych do charkowskiego więzienia wiosną 
1940 r. z innych miejsc, najprawdopodobniej z więzień zachodniej Ukrai-
ny. Ludzi tych spotkał ten sam los co innych polskich jeńców wojennych, 
ich szczątki bowiem zostały znalezione obok pochówków rozstrzelanych 
jeńców starobielskiego obozu. 

W Chersoniu niestety nie udało się zidentyfikować i zbadać miejsca 
pochówku ofiar represji politycznych z tamtych lat, gdyż na terenie do-
mniemanej lokalizacji obecnie znajduje się osiedle mieszkalne26..

Prace poszukiwawcze w Bykowni zostały zakończone. Wzniesiony 
pamiątkowy kompleks poświęcony ofiarom represji politycznych zo-
stał uroczyście otwarty przez prezydentów dwóch krajów w dniu 21 IX 
2012 r. Jednak do tej pory nie ma dokładnych danych o liczbie pochowa-
nych tutaj ludzi, w tym polskich obywateli. 

25 Archiwum prywatne, „Быковнянские раскопки”, т. 1, s. 59–61.
26 Ibid., s. 67.
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Streszczenie:.
W latach 1940–1945 na terenie obozu Stutthof 
stopniowo rozwijały się różnego rodzaju for-
my kobiecej konspiracji. Aktywność więźniarek 
nie miała jednak zinstytucjonalizowanego cha-
rakteru, skupiając się przede wszystkim wokół 
działań o charakterze samopomocowym i kul-
turalnym. Uczestniczyły w niej kobiety, które 
przeważnie znajdowały się wyżej w hierarchii 
tej społeczności – posiadały zatrudnienie w obo-
zowych warsztatach, obejmowały stanowiska 
funkcyjne, a także otrzymywały wsparcie po-
przez kontakty z tzw. światem zewnętrznym. 
Ich działalność była również niezwykle istotnym 
wsparciem dla mężczyzn realizujących zadania 
obozowego ruchu oporu. 

Słowa kluczowe: obozy koncentracyjne, ruch 
oporu, kobieca konspiracja, samopomoc, szpital 
obozowy, życie kulturalne, życie religijne, tajne 
nauczanie, XX wiek, II wojna światowa

Summary:.
In the years 1940–1945, various forms of female 
clandestine activity gradually developed in the 
Stutthof camp. However, the activity of female 
prisoners was not institutionalized, focusing 
primarily on self-help and cultural activities. It 
involved women who were usually higher in the 
hierarchy of this community – those who were 
employed in the camp workshops, held some po-
sitions in the camp, or received support through 
contacts with the so-called  outside world. Their 
activity constituted also an extremely important 
support for men carrying out the tasks of the 
camp resistance movement.

Key words: concentration camps, resistance 
movement, female clandestine activities, self-
help, camp hospital, cultural life, religious life, 
secret education, the 20th century, World War II

Wirginia Węglińska

W SOLIDARNOŚCI I OPORZE  
DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYjNA POLEK  

W KL STUTTHOf

IN SOLIDARITY AND RESISTANCE :  
CLANDESTINE  ACTIvITIES Of POLISH WOMEN  

IN THE STUTTHOf CAMP 

Powoli do równowagi dochodziły silniejsze duchowo jednostki,  
usiłowały one wyrwać współtowarzyszki z beznadziejnej depresji*

Spiritually stronger individuals were slowly coming to balance,  
they were trying to tear out their comrades from hopeless depression*

* Archiwum Muzeum Stutthof (dalej cyt.: AMS), H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, 
t.  VIII, s. 77. 
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Viktor Frankl, austriacki psychiatra i psychoterapeuta, więzień obo-
zów koncentracyjnych, w oparciu o analizę własnych doświadczeń wy-
odrębnił kilka kolejnych faz adaptacji do lagrowej egzystencji1. Pierwszą 
z nich charakteryzowały strach i szok, dotykające nowo przybyłych. Jej 
konsekwencją stawały się stany depresyjne, a niekiedy próby samobój-
cze. Z czasem, w wyniku nieustannego doświadczania obozowej brutal-
ności, więźniowie obojętnieli. Tworząc niezbędną do przeżycia barierę, 
psychicznie uodporniali się na wszechobecną przemoc, a ich głównym 
celem stawało się przetrwanie, co w wielu wypadkach prowadziło do 
prymitywizacji zachowań i życia wewnętrznego2..

Na losy więźnia i szybkość dostosowania się do sytuacji opresyjnej 
wpływał szereg rozmaitych czynników – okoliczności aresztowania, 
okres przybycia, znajomość języka niemieckiego, wykonywana profe-
sja, przydział do komanda pracy, a także blok mieszkalny, w którym go 
umieszczono. Każdy z nich decydował o kierunku procesu adaptacji do 
nowych warunków. Jak podkreślał Kazimierz Godorowski, każdy wię-
zień w momencie osadzenia posiadał inny stosunek emocjonalny do sytu-
acji, w jakiej się znalazł. Schwytani w łapance czy aresztowani za drobne 
przewinienia, tj. szmugiel lub kradzież, uwięzienie w obozie przeżywali 
jako niewspółmierną do przewinienia karę, co prowadziło do szybkie-
go załamania, a w konsekwencji nawet tzw. zmuzułmanienia3. Inaczej 
przedstawiała się sytuacja osób pojmanych za przynależność do ruchu 
oporu, przebywających uprzednio w aresztach Gestapo. Obóz był dla 
nich synonimem odroczenia na pewien czas wyroku śmierci. W pewnym 
sensie zahartowani i uodpornieni psychicznie, jak zauważa K. Godrow-
ski, łatwiej wytwarzali właściwe mechanizmy przystosowawcze4..

Te były jednak zależne od ewentualnej asymilacji z odpowiednią 
grupą, która warunkowała przetrwanie. Konsolidacja w strukturze obo-
zowego „miasta-państwa” nie leżała jednak w interesie władz SS, które 
za główny cel przyjęły „tworzenie społeczności konfliktowych, zróżni-
cowanych kulturowo i językowo, takich społeczności, w których miały 
szanse ujawnić się różne rodzaje antagonizmów”5. Doskonale odzwier-
ciedlał to kształt aparatu terroru, w którym – jak zakładano – tzw. sta-
nowiska funkcyjne miały być obsadzone przez więźniów kryminalnych 

1 Zob. szerzej: V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2014, ss. 222. 
2 Ibid., s. 56. 
3 K. Godorowski, Psychologia i psychopatologia hitlerowskich obozów koncentracyjnych. 

Próba analizy postaw i zachowań w warunkach ekstremalnych obciążeń, Warszawa 1985, s. 49. 
Muzułmanin, muzułman – w żargonie obozowym (tzw. Lagersprache) słowo to oznacza-
ło więźnia skrajnie wyczerpanego psychicznie i fizycznie. 

4 Ibid., s. 50. 
5 Cyt. za: A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświę-

cimia, Warszawa 1973, s. 50. 
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zdolnych do przemocy i brutalności6. Okrutne traktowanie czy denun-
cjację współwięźniów nagradzano licznymi przywilejami. Społeczność 
obozowa miała zostać zastraszona, zgnębiona fizycznie i psychicznie, 
co powinno zgodnie z założeniami skutkować niezdolnością do współ-
działania i jakiejkolwiek samoobrony. Jak podkreślał Wolfgang Sofsky: 
„masa zorganizowana pod przymusem to skrajnie patogenny stan spo-
łeczny”7..

Trudno jednak całkowicie zgodzić się z przywoływanym bada-
czem, który uważa, że fraternizacja społeczności więźniarskiej była je-
dynie przejściową koalicją lub spontanicznym sojuszem wobec nacisku 
z zewnątrz8. Zaprzeczają temu różnego rodzaju działania podejmowane 
przez więźniów w ramach szeroko rozumianego ruchu oporu. Nie po-
winno budzić wątpliwości, że nie dotyczyły one wszystkich osadzonych, 
a zaledwie niewielkich grup osób, które dzięki lepszej pozycji w obozie 
miały możliwość wykorzystania luk w stałym systemie kontroli i terro-
ru9. Szeroko zjawisko to opisał Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Dowodził, 
że ruch oporu w obozach koncentracyjnych był niejako konsekwencją 
aktywności konspiracyjnej na terenach okupowanej Europy, podkreśla-
jąc, że za przeniesienie jej w obozowe realia odpowiadali często ludzie 
działający uprzednio w podziemiu10..

Niewątpliwie ten rodzaj działalności podejmowany w obozach kon-
centracyjnych jest obecnie utożsamiany przede wszystkim z tajną organi-
zacją funkcjonującą na terenie KL Auschwitz-Birkenau. Jest to związane 
m.in. z widocznym w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem po-
stacią rotmistrza Pileckiego11. Rozmaite formy oporu możemy zaobser-
wować niemal we wszystkich obozach koncentracyjnych. Uczestniczyli 
w nich zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Historia tych ostatnich jednak 
rzadziej staje się tematem badań historyków. Ciekawy przyczynek do 

6 Więźniowie funkcyjni stanowili pomocniczy (w stosunku do esesmańskiego) apa-
rat nadzoru. W jego skład wchodzili m.in. blokowi, sztubowi i kapo. Szerzej o nich zob. 
m.in. Auschwitz od A do Z. Ilustrowana Historia Obozu, oprac. P. Cywiński, J. Lachendro, 
P. Setkiewicz, Oświęcim 2013, passim..

7 Cyt. za: W. Sofsky, Ustrój terroru: obóz koncentracyjny, Warszawa 2016, s. 204.
8 Ibid., s. 208. 
9 A. Pawełczyńska, op. cit., s. 136. 

10 K. Dunin-Wąsowicz, Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945, 
Warszawa 1979, s. 48. 

11 Zob. A. Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014, ss. 446; 
Auschwitz 1940–1945: węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, pod red. W. Długoborskiego, 
F. Pipera, Oświęcim 1995, ss. 206; B. Jarosz, Organizacje obozowego i przyobozowego ruchu 
oporu i ich działalność, [w:] Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, pod red. F. Pipera, T. Świe-
bockiej, Oświęcim 1993, s. 207–224.
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rozszerzenia dyskusji o roli i udziale więźniarek w obozowej konspiracji 
mogą stanowić wspomnienia Polek osadzonych w KL Stutthof. 

Do tej pory relacje kobiet, dotyczące ich udziału w oporze, rzad-
ko stawały się przedmiotem osobnych rozważań badaczy, stanowiąc 
najczęściej tylko jeden z elementów szerszej historii tego obozu12. Od-
woływali się do nich w swoich opracowaniach m.in. Danuta Drywa, 
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Janina Grabowska-Chałka, Elżbieta Grot, 
Marcin Owsiński, Marek Orski oraz Krzysztof Steyer13. W 2016 r., nakła-
dem Muzeum Stutthof w Sztutowie, ukazała się publikacja pt. Stutthof 
w kobiecych narracjach, składająca się ze wspomnień sześciu więźniarek 
– Anny Paszkowskiej, Heleny Jarockiej, Walerii Felchnerowskiej, Marii 
Pitery-Zalewskiej, Soni Anwajer i Maschy Rolnikaite – której fragmenty 
przybliżają działania konspiracyjne podejmowane przez kobiety w żeń-
skich częściach obozu14. Warto podkreślić, że to pierwsze opracowanie 
wspomnieniowe, w którym znalazły się relacje poświęcone wyłącznie 
kobiecym obszarom KL Stutthof15..

Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią relacje i wspo-
mnienia polskich więźniarek politycznych, będące bezsprzecznie naj-
większym zasobem informacji na temat omawianego zagadnienia. 
W oparciu o ich analizę autorka postara się nakreślić spektrum dzia-
łań podejmowanych przez konspiratorki, ich formy, stopień trudności 

12 Wyjątkiem jest tu artykuł Danuty Drywy, zamieszczony w kwartalniku Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Zob. D. Drywa, „Nasz mały sabotaż” rola polskich więźniarek w życiu 
obozowym (legalnym i nielegalnym) KL Stutthof, Konteksty Kultury 2017, t. 14, z. 4, s. 465–
483.

13 Zob. D. Drywa, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof, Gdańsk 2001, 
ss. 404; K. Dunin-Wąsowicz, op. cit.; J. Grabowska, Martyrologia kobiet i dzieci, [w:] Stutt-
hof. Hitlerowski obóz koncentracyjny, praca zbiorowa, Warszawa 1988, s. 129–150; eadem, 
Przewodnik. Informator historyczny Muzeum Stutthof, Gdańsk–Sztutowo 2004, ss. 158; 
E. Grot, Eksterminacja pośrednia, [w:] Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny..., s. 179–215; 
M. Owsiński, Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945, Toruń 2001, ss. 248; 
M. Orski, Niewolnicza praca więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939–1945, 
Gdańsk 1999, ss. 400; K. Steyer, Samoobrona, sabotaż i inne formy oporu więźniów, [w:] Stutt-
hof hitlerowski obóz..., s. 276–289; idem, Samoobrona, sabotaż i inne formy oporu więźniów w KL 
Stutthof, Zeszyty Muzeum Stutthof 1985, nr 6, s. 73–96. 

14 Autorka niniejszego artykułu przeanalizowała cytowaną publikację pod kątem 
obrazu sprawcy w narracjach kobiet, zob. W. Węglińska, Stutthof i sprawcy zbrodni w nar-
racjach więźniarek, [w:] Świadkowie: między ofiarą a sprawcą zbrodni, pod red. A. Bartuś, 
Oświęcim 2017, s. 45–71.

15 W 1965 r. ukazała się książka więźniarki Anny Jędrychowskiej, która odwołuje 
się do sytuacji kobiet w Stutthofie. Drugą tego typu pozycją były wspomnienia Marii Su-
szyńskiej-Bartman poświęcone kobietom ewakuowanym z powstańczej Warszawy. Obie 
tylko w niewielkim stopniu przybliżają warunki w żeńskiej części obozu. Zob. A. Jędry-
chowska, Zygzakiem i po prostu, Warszawa 1975, ss. 372; M. Suszyńska-Bartman, Nieświęte 
męczennice, Warszawa 1971, ss. 253.
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i zakres oddziaływania. Wymienione materiały, gromadzone od lat 60. 
XX w., znajdują się przede wszystkim w zbiorach Muzeum Stutthof 
w Sztutowie, a także w Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toru-
niu. Natomiast niektóre z nich nadal są w posiadaniu rodzin więźniarek 
KL Stutthof. Składają się na nie zarówno listy, fragmenty pamiętników, 
życiorysy, relacje, jak i wywiady udzielane pracownikom naukowym 
(w większości przez członkinie pomorskiego ruchu oporu). 

Należy jednak zaznaczyć, że krytyka wymienionych źródeł nastrę-
cza badaczom wielu trudności. Większość z nich powstawała kilka-
naście, a nawet kilkadziesiąt lat po wojnie, co często skutkowało znie-
kształceniem obrazu minionych zdarzeń. Respondenci niejednokrotnie, 
z różnych przyczyn, nadawali większe znaczenie jednym wydarzeniom, 
a inne, niewygodne lub wstydliwe, woleli przemilczeć. Jak słusznie za-
uważa Marta Grudzińska, w tamtym czasie wielokrotnie wspomnienia 
obozowe były zgodne z ówczesną linią polityczną państwa komuni-
stycznego16. Zamknięcie w martyrologiczno-heroicznych schematach 
doprowadzało niejednokrotnie do silnego kontrastowania rzeczywi-
stości obozowej, a opisywanie jej niemal wyłącznie przez pryzmat wal-
ki lub cierpienia w znacznym stopniu utrudnia prześledzenie procesu 
kształtowania się obozowej konspiracji. Warto wspomnieć, że składane 
przez niektóre więźniarki relacje – jak się wydaje – miały m.in. na celu 
przedstawienie społeczności kobiecej w KL Stutthof w możliwie jak naj-
lepszym świetle. Zapewne łatwiej było im także powracać do mniej trau-
matycznych przeżyć. 

Badacze podejmujący w swoich pracach tematykę ruchu oporu 
w KL Stutthof najczęściej wyznaczają jego zakres, definicję i formę zgod-
nie z klasyfikacją opracowaną przez K. Dunin-Wąsowicza jeszcze w la-
tach 70. Zakłada ona podział na trzy grupy form walki. Pierwszą z nich 
jest tzw. walka o biologiczne przetrwanie, w ramach której organizowa-
no szeroko rozumianą wzajemną pomoc, kontakty ze światem zewnętrz-
nym czy też zdobywanie miejsca w pomocniczym aparacie nadzoru. Ko-
lejna grupa odnosi się do walki o zachowanie godności ludzkiej, przez 
co należy rozumieć wszelkiego rodzaju przejawy życia kulturalnego, 
w jakich uczestniczyli więźniowie. Ostatni, trzeci element stworzonej 
przez K. Dunin-Wąsowicza klasyfikacji obozowego ruchu oporu, to wal-
ka o bezpośrednie zaszkodzenie systemowi hitlerowskiemu, a więc dzia-

16 M. Grudzińska, O czym mówią byli więźniowie Majdanka? Doświadczenia osobiste a pa-
mięć publiczna, [w:] Świadkowie: między ofiarą..., s. 23. Szerzej o instrumentalnym trakto-
waniu tematyki byłych obozów koncentracyjnych pisze m.in. Joanna Wawrzyniak. Zob. 
J. Wawrzyniak, Zbowid i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009, pas-
sim..
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łalność sabotażowa, ucieczki i funkcjonowanie zorganizowanych grup 
konspiracyjnych17..

Chociaż przywoływana przez niego charakterystyka ruchu oporu, 
którego sam był członkiem, stanowi nadal podstawę do rozważań na te-
mat konspiracji w KL Stutthof, nie wszystkie jej elementy znajdują odbicie 
w tajnej działalności podejmowanej przez osadzone w nim kobiety. Ich 
aktywność w obozie odwzorowywały raczej zadania, do których zosta-
ły przeszkolone i jakie wykonywały przed aresztowaniem, podczas peł-
nienia służby kurierek i łączniczek w Polskim Państwie Podziemnym18..
Należy zaznaczyć, że kobiety raczej w niewielkim stopniu brały udział 
w czynnej, bezpośredniej walce, mającej na celu zaszkodzenie władzom 
obozowym. W miarę swoich możliwości prowadziły one różnego ro-
dzaju akcje samopomocowe i rozwijały życie kulturalne, nie organizując 
ucieczek ani konspiracji zbrojnej19. Niewątpliwie zaangażowanie kobiet 
w obozowy ruch oporu stanowiło cenne wsparcie dla mężczyzn realizu-
jących jego zadania, nie miało ono jednak zinstytucjonalizowanego cha-
rakteru. Warto również zauważyć, że w wielu wypadkach wspomnianą 
działalność realizowano spontanicznie, za sprawą jednorazowych inicja-
tyw poszczególnych osób, nie uwzględniając jakichkolwiek zasad kon-
spiracji. Działalność Polek w obozie Stutthof należałoby zatem rozpatry-
wać nie w kategoriach zorganizowanego ruchu oporu, a jako realizację 
wezwania o „solidarności społeczeństwa, wspieranie bliźniego Polaka 
wszędzie, gdzie grozi mu zguba lub nędza”20..

Historia części żeńskiej w Stutthofie sięga czerwca 1940 r., a więc 
okresu, kiedy nie posiadał on statusu państwowego obozu koncentra-

17 Zob. K. Dunin-Wąsowicz, op. cit., s. 52–53. 
18 Niezwykle cenne informacje o działalności pomorskich konspiratorek znajdują 

się w publikacji: B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska podziemna na pomorzu 
w latach 1939–1945, Gdańsk 2005, ss. 660. Więcej o działaniach kobiet w strukturach Pol-
skiego Państwa Podziemnego zob. także: B. Drapikowska, Kobiety w Polskiej Armii – uję-
cie historyczne, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 2016, nr 1, s. 55–62; 
A. Herbich, Morowe Panny. Kobiety z Armii Krajowej, [w:] Wielka księga Armii Krajowej, 
praca zbiorowa, Kraków 2015, s. 454–507 (wydanie elektroniczne); A. Piertowicz, Babska 
siatka, Biuletyn IPN 2011, nr 5, 6, s. 39–53; A. Rybińska, Rola, działalność i znaczenie kobiet 
w Armii Krajowej. Wybór biografii regionu łódzkiego, Toruń 2016, ss. 157; Z. Zieliński, Kobiety 
– żołnierze Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim „Jodła”, Niepodległość i Pamięć 
2003, nr 10/1 (19), s. 179–187. Artykuły traktujące o historii kobiet konspiratorek od lat 
publikowane są również na łamach biuletynu wydawanego przez Fundację Generał El-
żbiety Zawackiej, a także w Słowniku biograficznym konspiracji pomorskiej..

19 K. Steyer w jednym ze swoich artykułów, powołując się na wspomnienia B. Sruogi, 
odnotowuje fakt ucieczki jednej z Rosjanek. Nie ma jednak danych o ewentualnych innych 
ucieczkach (lub ich próbach) kobiet. Zob. K. Steyer, Z problematyki ucieczek z KL Stutthof, 
Stutthof. Zeszyty Muzeum 1977, nr 2, s. 187. 

20.10 przykazań walki cywilnej, Biuletyn Informacyjny 7 V 1942, nr 18. 
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cyjnego. Początkowo, tj. do 1942 r., przebywały w nim głównie polskie 
więźniarki polityczne i wychowawcze. Grupa tzw. stałych więźniarek, 
osadzonych bezterminowo, nie przekraczała we wspomnianym okresie 
50 osób21. W latach 1942–1943 liczba uwięzionych kobiet stale wzrastała, 
stopniowo rozszerzał się także skład narodowościowy. Obok Polek za-
częto w tym okresie osadzać również Rosjanki, Niemki, Dunki, Norweż-
ki, Finki, Litwinki, Estonki i Łotyszki. Niewątpliwie przełomowy okres 
w historii części żeńskiej stanowiła druga połowa 1944 r., kiedy to, m.in. 
za sprawą licznych transportów więźniarek narodowości żydowskiej, 
liczba kobiet wzrosła do 36 376 (łącznie z podobozami)22. Przez pierw-
sze lata istnienia Stutthofu kobiety więziono w blokach na terenie tzw. 
starego obozu. Dopiero w 1944 r., w związku z gwałtownym wzrostem 
liczby uwięzionych w części żeńskiej, baraki kobiece (osobne dla aryjek 
i żydówek) powstały także w nowym obozie. 

Początkowo, tj. w latach 1940–1942 r., stworzenie jakichkolwiek zrę-
bów konspiracji w bloku żeńskim było niezwykle trudne. Okres ten, po-
dobnie jak w innych obozach koncentracyjnych, charakteryzował szcze-
gólny terror i ciężkie warunki bytowe. Dopiero od 1942 r. funkcjonowanie 
sytemu lagrowego zaczęło skupiać się przede wszystkim wokół czynni-
ków ekonomicznych. W tym okresie więźniowie obozów koncentracyj-
nych stawali się bowiem coraz istotniejszym elementem w planach go-
spodarki wojennej nazistowskich Niemiec23. Z jednej strony następowało 
więc relatywne polepszenie warunków życia w obozach – zezwolono na 
przysyłanie paczek24, wprowadzono formalny zakaz bicia, a także wolne 
od pracy niedzielne popołudnia25. Z drugiej strony w omawianym okre-
sie dochodziło także do największych morderstw na wybranych grupach 
więźniów, ogromnego przeludnienia, rozprzestrzeniania się epidemii 
i wysokiej śmiertelności, z uwagi na całość panujących w obozie warun-
ków bytowych. Pomimo utrzymania systemu represji zapoczątkowane 
w 1942 r. zmiany stworzyły sytuację, w której pewne grupy osadzonych 
uzyskały możliwość organizowania struktur ruchu oporu. Warto przy 
tym zauważyć, że na powstanie konspiracji w bloku kobiecym wpłynął 

21 J. Grabowska, Martyrologia kobiet i dzieci..., s. 130–131. 
22 Ibid., s. 132. 
23 W interesujący sposób kwestie niewolniczej siły roboczej więźniów omawia 

N. Wachsmann w rozdziale Gospodarka i eksterminacja zob. N. Wachsmann, KL. Histo-
ria nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2016, passim. 

24 Zakaz przesyłania paczek do obozów koncentracyjnych złagodzono po raz pierw-
szy we wrześniu 1941 r. Natomiast od października 1942 r. zniesiono go całkowicie. 
Liczba przesyłanych paczek ani jej zawartość nie podlegały już ograniczeniom. Zob. 
J. Mozdan, Historia Poczty obozu koncentracyjnego na Majdanku. O obozie, ludziach i listach, 
Manching 2010, s. 52. 

25 Szerzej na temat czasu pracy więźniów zob. M. Orski, op. cit., s..133–136. 



Przyczynki historyczne

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67)70

zasadniczo jeszcze jeden czynnik. Mowa tu o uwięzieniu w Stutthofie, na 
przełomie lat 1942 i 1943, większych grup działaczek konspiracyjnych, 
które prowadzoną wcześniej na terenie okupowanego kraju działalność 
starały się kontynuować w obozie. Należały do nich m.in. Kazimiera Bar-
tel, Helena Chrzanowska, Cecylia Ciesielska, Waleria Felchnerowska, 
Helena Jarocka, Elżbieta Marcinkowska, Maria Pitera-Zalewska, Halina 
Strzelecka, Helena Stawska, Jadwiga Stenzel czy Maria Witt26.

W tworzeniu kobiecej konspiracji w KL Stutthof przeważnie brały 
udział więźniarki, które znajdowały się wyżej w hierarchii tej społecz-
ności – tzn. posiadały zatrudnienie w ważniejszych komandach, obej-
mowały stanowiska funkcyjne, otrzymywały paczki żywnościowe. 
Kobiety-konspiratorki tworzyły przeważnie kilku- maksymalnie kilku-
nastoosobowe grupy, których priorytetem było wzajemne utrzymywanie 
się przy życiu. Starano się to realizować przez szerokie spektrum dzia-
łań – jak na przykład samopomoc, aktywność kulturalną, a także tajne 
nauczanie. Nie brakowało również doraźnych przedsięwzięć wspierają-
cych inne grupy uwięzionych. Nie miały one jednak ciągłego charakte-
ru. Niezwykle trudno określić zasięg podejmowanych wówczas działań 
samopomocowych czy kulturalnych. Zazwyczaj, jak można wnioskować 
z zachowanych źródeł, ograniczały się one do obrębu bloku, sztuby czy 
komanda pracy. Należy również zaznaczyć, że omawiane relacje nie 
mogą być reprezentatywne dla całej kobiecej społeczności więźniarskiej. 
Jak podkreśla Bernhard Strebel, analizując pogląd Germaine Tillion, 
różnice warunków, w jakich przebywali poszczególni więźniowie, były 
większe niż „między poziomem życia królowej angielskiej a mieszkan-
kami londyńskiej noclegowni”27.

Jak zostało już zaznaczone we wstępie niniejszego artykułu, okres 
przyjęcia i pierwszych tygodni spędzonych w obozie miał w wielu przy-
padkach wyraźny wpływ na dalsze losy więźniów. Kobiety podczas 
tzw. ceremonii powitalnej niejednokrotnie bito, poniżano i poddawano 
upokarzającym badaniom. Jeśli nowo przybyłe spotkały się z serdecz-
nym przyjęciem ze strony tzw. starych numerów, ich sytuacja mogła ulec 
zasadniczej zmianie. Psychiczne wsparcie, jakie otrzymywały od innych, 
pozwalało na znacznie szybsze wykształcenie tzw. mechanizmów prze-
trwania. Część więźniarek politycznych, wiedząc, jak trudne są pierw-
sze momenty spędzone w Stutthofie, starała się nieść nowym pomoc, 
której tak bardzo potrzebowały. Potwierdza to m.in. relacja Ireny We-
gner, która wspomina: „koleżanki, które przyjechały wcześniej ułatwiły 

26 Szerzej o tych transportach zob. J. Grabowska, Martyrologia kobiet i dzieci..., s. 129–
–150. 

27 Cyt. za: B. Strebel, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, Gdańsk 2018, s. 21. 
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nam pierwszy kontakt z obozem, one dodawały nam otuchy”28. W tym 
samym tonie wypowiada się Maria Liberacka: „Dzięki szczególnie ser-
decznej i koleżeńskiej postawie takich pań jak: Jadwiga Rotecka, Halina 
Strzelecka, Ludwika Stencel i E. Marcinkowska (Szuca) i wielu innych 
bez większych kłopotów zaaklimatyzowałam się w obozie”29. Zdarzało 
się także, że w trakcie oczekiwania na przyjęcie do obozu starsze więź-
niarki oferowały pomoc w przechowaniu cennych przedmiotów, które 
odbierano podczas rewizji. Był to niejednokrotnie jedyny sposób na za-
chowanie ważnej, osobistej pamiątki30..

Należy jednak przyznać, że serdeczne przyjęcie do bloku nie było 
regułą. Mogły na to liczyć przeważnie kobiety pochodzące z podobnego 
środowiska. Do „obcych” podchodzono często z rezerwą i nieufnością. 
Realia obozowe określały swoisty system wartości i inne niż na wolno-
ści zasady zachowania. Musimy pamiętać, że dodatkowe osoby w bloku 
oznaczały zaburzenie wyznaczonego dotychczas porządku. Zabierały 
miejsce, a także wprowadzały niepewność w świecie, w którym obawia-
no się szpiclów. Zdarzały się także przypadki, że nowo przybyłe spoty-
kały się z wrogością ze strony pozostałych. Jedna z takich sytuacji miała 
miejsce jesienią 1944 r., kiedy do KL Stutthof skierowano kobiety z Po-
wstania Warszawskiego31..

Ważnym elementem opieki nad psychiką więźniarek było również 
urządzanie różnego rodzaju uroczystości, świąt patriotycznych i religij-
nych, a także wieczorków muzycznych czy teatralnych. Było to o tyle 
ważne, gdyż w pierwszych dwóch latach istnienia części żeńskiej w KL 
Stutthof zabraniano organizowania działalności kulturalnej, a jakiekol-
wiek próby jej podejmowania mogły się zakończyć ciężkimi represjami. 
Sterroryzowanym, wycieńczonym więźniarkom w każdej chwili groziło 
niebezpieczeństwo. Dobrze odzwierciedla to relacja Marii Pitery-Zalew-
skiej odnosząca się do Bożego Narodzenia 1941 r.: „zaczyna się w nas 
coś buntować, sprzeciwiać zakazom. I kilka z nas postanawia chociaż 
półgłosem zanucić kolędę. Ale czy nam się to uda? Czy ktoś nie zdradzi? 
Niech się dzieje co chce, niech nas nawet obiją tak, żebyśmy się ruszać 
już nie mogły [...] Uradziłyśmy wtedy, że kiedy już wszyscy pójdą spać, 
urządzimy pasterkę. [...] Wtem słychać pod oknami skrzyp śniegu, po 
chwili silne szarpnięcie i do drzwi izby z mroźnym powietrzem w tu-
manie pary wszedł Blockführer, zwany przez nas »Bombą« [...] Izbowa 
stanęła na baczność w nocnej bieliźnie, meldując stan izby. Na zapytanie, 

28 AMS, I. Wegner, Relacje i wspomnienia, t. XVI, s. 159.
29 AMS, M. Liberacka, Relacje i wspomnienia, t. X, s. 51–52.
30 AMS, M. Pitera-Zalewska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 251. 
31 Zob. W. Węglińska, Historia 40 łączniczek i sanitariuszek osadzonych 29 września 

1944 r. w KL Stutthof, Zeszyty Muzeum Stutthof 2015, nr 3 (13), s. 137–138. 
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czy wszystko jest w porządku odpowiedziała: »Tak jest«, ale z miejsca 
dostała silny policzek, od którego aż się zatoczyła”32..

Jedne z pierwszych potajemnie zorganizowanych uroczystości pa-
triotycznych urządzono w ramach Zaduszek 1942 r. Podczas nich odbył 
się „apel poległych”, na którym kobiety wspominały i z godnością żeg-
nały zamordowanych przez Niemców bliskich33. Kilka tygodni później 
więźniarki po raz pierwszy urządziły skromną gwiazdkę34. Podobnie jak 
w przypadku innych form kobiecej konspiracji działalność artystyczna 
rozwinęła się w ciągu następnych dwóch lat istnienia obozu. Wigilię 
1943 r. obchodzono już, jak na obozowe realia, bardzo uroczyście. Wła-
dze SS wydały wówczas dodatkową porcję żywności35. Na polepszenie 
sytuacji aprowizacyjnej wpłynęły także paczki nadesłane przez rodziny 
więźniarek. Według wspomnień J. Roteckiej kobiety przyjęły także ko-
munię świętą36. Po kolacji przygotowano przekazywane między sztuba-
mi jasełka. Figurkę dzieciątka Jezus i zwierzątka ulepiono z gliny. Męż-
czyźni pracujący w stolarniach zbudowali niewielką szopkę i żłobek. 
Więźniarki odegrały resztę postaci. H. Chrzanowska została narratorem, 
J. Rotecka Świętym Józefem, a w Matkę Boską wcieliła się Czesława Ku-
pis. Byli także pasterze i Herod. Parafrazowano kolędy tak, aby odzwier-
ciedlały one aktualną w obozie sytuację. Jak wspominają więźniarki, 
przedstawienie wprowadziło pewne ożywienie w obozowej rzeczywi-
stości. W zbiorach Muzeum Stutthof zachował się oryginalny, spisany 
przez Halinę Banasiak scenariusz tych występów37. Niektóre grupy ko-
biet podarowały koleżankom drobne prezenty. H. Jarocka wspominała, 
że w warsztacie wyrobów ze słomy i celofanu nielegalnie przygotowano 
niewielkie wisiorki i przedmioty użytku osobistego38..

Najlepiej zorganizowana była jednak Wigilia 1944 r. W Stutthofie 
panowało wówczas względne rozluźnienie rygoru obozowego. W nad-
zorowaniu więźniów esesmanów zastępowali często kalecy żołnierze 
Wehrmachtu, którzy nie przywiązywali większej wagi do dyscypliny39..

32 AMS, W. Felchnerowska, Relacje i wspomnienia, t. III, s. 70–71. 
33 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 96–97.
34 Ibid., s. 78. 
35 Relacja J. Roteckiej przekazana przez A. Szewczuk-Mielczarek. W zbiorach włas-

nych autorki. 
36 P. Cieślawski, Nauczycielka hm. Jadwiga Rotecka-Szewczuk 1911–1959, Gdynia 1992, 

s..60.
37 AMS, Obozowy ruch oporu, sygn. III-III-2. 
38 Warsztat produkcji ze słomy i celofanu (w oficjalnej nomenklaturze nosił on na-

zwę Strohschuhmacherstube) zorganizowano na polecenie władz obozu w styczniu 
1943 r. Więźniarki wyplatały w nim obuwie ze słomy. Zob. szerzej M. Orski, Niewolnicza 
praca..., s..149..

39 K. Steyer, Samoobrona, sabotaż i inne formy oporu..., s. 285. 



Wirginia Węglińska, W solidarności i oporze. Działalność konspiracyjna Polek...

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67) 73

Ponadto, jak wspomina jedna z więźniarek: „to wszystko było możliwe 
dlatego, że na Gwiazdkę wyjeżdżały niektóre wachmanki i nie byłyśmy 
tak bardzo pilnowane”40. Na podstawie zachowanych źródeł można od-
tworzyć m.in. przebieg Wigilii 1944 r., która odbyła się w szubie nr 3 
bloku nr 141. Składała się ona z dwóch części – religijnej i artystycznej. 
Pierwszą zorganizowano przy prowizorycznym ołtarzu. Dzięki „łącz-
niczkom” udało się także przemycić ukrywane w pralni komunikanty. 
Schowano je w specjalnej szkatułce na ołtarzu, obok którego postawiono 
małą szopkę. W jej centralnym punkcie znajdował się żłóbek42. Po dwóch 
stronach umieszczono lalki ubrane w stroje ludowe, wykonane przez 
Stefanię Miotk43. Wieczór rozpoczął się czytaniem mszału, a następnie 
kazania napisanego przez ks. Sylwestra Niewiadomego44. Chórek, któ-
remu Stefania Osowska miała akompaniować na skrzypcach, odśpiewał 
kolędy45. Po kolacji wigilijnej nastąpiła tzw. część rozrywkowa. Składały 
się na nią różnego rodzaju występy. Ponadto W. Felchnerowska, nazy-
wana w obozie „ciocią Walą”, wraz z kilkoma dziewczętami kolędowała 
z programem pastorałek46..

W blokach kobiecych organizowano również inne uroczystości reli-
gijne. Wspólne modlitwy, w największej tajemnicy „śpiewane” szeptem 
pieśni nie tylko podnosiły na duchu, ale przede wszystkim kształtowa-
ły pewnego rodzaju wspólnotę. W oparciu o zachowane relacje można 
przytoczyć wyjątki z życia religijnego na terenie tzw. starego obozu 
(w izbach nr 3 i 6). Modlitwy o tematyce lagrowej układała H. Strzelecka, 
a religijne pieśni śpiewała Barbara Mrotek47. W zbiorach Muzeum Stut-
thof zachowała także książeczka do nabożeństwa wykonania nielegal-
nie dla „cioci Wali” w KL Stutthof w grudniu 1944 r.48 Więźniarki same, 

40.Stutthof w kobiecych narracjach..., s. 94. 
41 Archiwum rodzinne L. Zięby, wspomnienia H. Jarockiej pt. Harcerki w Stutthofie, 

s. 10. Kopia relacji w zbiorach autorki. 
42.Ibid.
43 W zbiorach muzeum Stutthof znajdują się dwie kukiełki z tego przedstawienia 

http://stutthof.org/node/392 [dostęp 20 XI 2018].
44 Oryginał kazania znajduje się w zbiorach Muzeum Stutthof (zob. AMS, ruch opo-

ru, III-II-26). 
45 W niektórych, uprzywilejowanych blokach więźniowie (nienależący do obozo-

wej orkiestry) mogli także posiadać instrumenty muzyczne. Wspomina o tym m.in. Bro-
nisław Nietyksza. Relacjonuje on, że w bloku 15, w którym przebywał, znajdowało się 
pianino. Zob. B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912–1945, 
Warszawa 1985, s. 355.

46 Archiwum rodzinne L. Zięby, wspomnienia H. Jarockiej pt. Harcerki w Stutthofie, 
s. 10. Kopia relacji w zbiorach autorki.

47 Teksty modlitw zachowały się m.in. w spisanym przez H. Jarocką modlitewniku. 
Obecnie znajduje się on w archiwum rodzinnym L. Zięby (kopia w zbiorach autorki). 

48 stutthof.org/node/392 [dostęp 20 XI 2018].
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potajemnie, odprawiały także różnego rodzaju nabożeństwa i przygo-
towywały dewocjonalia, których najpopularniejszą formą były różańce 
z chleba i sznurka49..

Ważną rolę w życiu religijnym kobiet odegrało uwięzienie w KL 
Stutthof litewskiego księdza Alfonsasa Lipniūnasa. Należał on do grupy 
litewskich więźniów, tzw. Ehrenhäftlingów, którzy mieli większe możli-
wości poruszania się po obozie i szersze kontakty ze światem zewnętrz-
nym50. To właśnie ksiądz A. Lipniūnas 14 VIII 1943 r. udzielił kobietom 
zbiorowej absolucji. Jak wspomina jedna z uczestniczek tego wydarze-
nia: „kapłan Litwin na umówiony znak zza drutów z obozu męskiego 
udzielał absolutorium wtajemniczonym”51. Pierwsza komunia święta dla 
kobiet w KL Stutthof odbyła się następnego dnia w warsztacie wyrobów 
ze słomy i celofanu. Jeszcze przed apelem, kiedy w obozie panowało naj-
większe zamieszanie, kobiety w 2–3-osobowych grupkach udawały się 
do warsztatu, gdzie otrzymywały sakrament52.

Kolejne takie zdarzenie, o czym była już mowa w relacji J. Roteckiej, 
miało miejsce w Boże Narodzenie 1943 r. Wówczas to ks. A. Lipniūnas, 
najpierw stojąc za ogrodzeniem w męskiej części obozu, udzielał abso-
lucji, a następnie – w jednej z izb – komunii. Wtajemniczonych w całe 
przedsięwzięcie miało być wówczas około 45 osób53. Następną komunię 
świętą zorganizowano na Wielkanoc 1944 r. Warto wspomnieć, że więź-
niarki, które miały możliwość częstszych kontaktów z duchownymi, 
przez pewien czas przyjmowały ją w pierwsze piątki miesiąca54. Praktyki 
religijne miały dla niejednokrotnie chorych, walczących z depresją ko-
biet ogromne znaczenie. Świadczą o tym m.in. słowa jednej z więźniarek: 
„w tej silnej i głębokiej depresji – Komunia święta była tym pokarmem co 
zasilał ducha i krzepił wiarę w wolność. Tym liczniej garnęłyśmy się po 
tę moc ukrytą w Najświętszym Sakramencie. Stąd także większe święto 
jak: Zielone Święta 15 sierpnia, Wszystkich Świętych, gwiazdka 1944 były 
okazjami do komunikowania. W Komunii św. brały udział mieszkanki 
izb nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w liczbie około 50–60 osób”55. Według H. Strzeleckiej 

49 AMS, Relacja E. Marcinkowskiej-Szucy, nagranie wideo. Szerzej o wyrabianiu 
przez więźniów dewocjonaliów pisał także W. Wysocki. Zob. szerzej: W. Wysocki, Bóg na 
nieludzkiej ziemi, Warszawa 1982, s. 160–167. 

50 Kategorię więźniów honorowych (tzw. Ehrenhäftlinge) nadano 47 Litwinom osa-
dzonym w KL Stutthof 26 III 1943 r. 

51 Relacja E. Marcinkowskiej-Szucy, [w:] J. Antanaviius, R. Gasparaitytė, E. Grot, 
Ksiądz Alfonsas Lipniūnas w relacjach i wspomnieniach więźniów obozu KL Stutthof, Gdynia 
2002, s. 60.

52.Ibid..
53.Ibid..
54 Ibid., s. 61. 
55.Ibid.
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ostatni raz sakramentu komunii świętej na terenie obozu udzielono na 
początku 1945 r. Przyjęła go wówczas chora na tyfus kobieta56.

Poza celebrowaniem świąt i praktyk religijnych więźniarki organi-
zowały także różnego rodzaju występy, wieczory literackie, „filmowe”, 
nielegalne kursy i dyskusje naukowe57. Realizowano je – jak relacjonuje 
wiele kobiet – w niewielkich grupach, tak aby nie skupiać na sobie uwagi 
więźniów funkcyjnych. W jednym z „monodramów” W. Felchnerowska 
odgrywała rolę dyrektora ogrodu zoologicznego. Miała na sznurku ma-
skotki zwierząt, m.in. słonie, zebry, wilka i jelenia, wykonane na miarę 
obozowych możliwości. Dla każdego z nich ułożyła satyryczny wiersz, 
dowcipnie charakteryzujący bieżące sprawy obozowe. Zestawiała wów-
czas sytuację uwięzionych ludzi i zwierząt. Jak sama wspominała: po-
równywałam te zwierzątka z nami, z naszą sytuacją, na przykład zebrę 
zestawiałam z naszymi pasiakami, to, że kot łapie myszy, a my wszy 
i inne58..W. Felchnerowska swoją postawą, pomysłowością i anegdota-
mi skłaniała do śmiechu nawet najsmutniejsze więźniarki59. Wyobraź-
nię kobiet pobudzały także Dorota Szklarska relacjonująca zapamiętane 
z wolności filmy i H. Strzelecka komentująca i streszczająca powieści. Ich 
barwna narracja, lapidarny styl i ogromny talent do budowania napięcia 
skupiały spore grono słuchaczek60. W następujący sposób takie spotka-
nia zapamiętała jedna z ich uczestniczek: „wieczorami, gdy leżałyśmy na 
pryczach i objadane [byłyśmy – W.W.] przez różne insekty, nie mogły-
śmy spać, przenosiłyśmy się myślami w kinowy świat [...] te literackie 
i filmowe opowieści były dla nas ucieczką przed zmorą obozu. Były na-
wrotem do normalnego życia, chociaż na tę jedną godzinę”61.

Ogromną wartość miały także wszelkiego rodzaju wiersze, prezenty 
w postaci laurek, kartek okolicznościowych czy drobnych przedmiotów 
wykonywanych w obozie62. Tego rodzaju działalność, czego dowodem 

56 Relacja H. Strzeleckiej, [w:] J. Antanaviius, R. Gasparaitytė, E. Grot, op. cit., s. 70. 
57 W ciekawy sposób tajną edukację w obozach koncentracyjnych przybliża także 

publikacja: Tajne Nauczanie w KL Ravensbrück. „A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak 
najwięcej”, pod red. M. Janik, E. Kuszyk-Peciak, Sztutowo 2015, ss. 100.

58 AMS, W. Felchnerowska, Relacje i wspomnienia, t. III, s. 68. 
59 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 89. 
60 Ibid., s. 78. 
61.Ibid.
62 Szerzej o tego rodzaju działalności więźniów KL Stutthof zob. D. Drywa, Twórczość 

obozowa więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, Sztutowo, b.r., ss. 20. Informacje o twórczo-
ści artystycznej więźniów znajdują się także na stronie Muzeum Stutthof w Sztutowie w za-
kładce obiekt miesiąca http://www.stutthof.org/obiektmiesiaca [dostęp 20 XI 2018].
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są licznie zachowane artefakty, ucieleśniała często tęsknotę, pragnienie 
wolności i powrotu do najbliższych63..

Ważną formą udzielania psychicznego wsparcia było także tajne na-
uczanie. Realizowano je w kilku formach – kursów, wykładów i dyskusji 
naukowych dla starszych kobiet, a także lekcji dla nastoletnich dziew-
cząt. Na przykład w 1943 r. więźniarki odrywały się od obozowej rze-
czywistości, ucząc się przepisów kulinarnych. Jedna z uczestniczek ta-
kiego kursu wspominała: „łykając ślinę, marzyłyśmy, że kiedy wrócimy 
do domu, to naszym najbliższym przyrządzimy te wszystkie smakowite 
potrawy”64. Kartki z notatkami przechowywano w siennikach65. Nieste-
ty, żadna z nich nie zachowała się do naszych czasów. Zorganizowano 
również potajemny kurs sanitarny, gdyż kobiety uważały, że muszą być 
przygotowane na wypadek wybuchu epidemii czy też buntu w Stut-
thofie. Odbywał on się przez kilka wieczorów. W jego ramach lekarka 
Anna Paszkowska prowadziła wykłady poświęcone objawom i leczeniu 
chorób obozowych (przede wszystkim tyfusu i biegunki). Natomiast 
H. Chrzanowska opowiadała o składzie apteczki, a J. Rotecka uczyła 
bandażowania66..

Tajne lekcje w programie nauczania szkolnego zainicjowała, w 1944 r., 
w KL Stutthof H. Strzelecka. Sama wybrała nauczycielki-więźniarki, 
przydzielając każdej po kilka uczennic. Uczestniczyły one m.in. w lek-
cjach języka polskiego, angielskiego, historii, matematyki i geologii67..Re-
alizowano dwa programy nauczania. Dla starszych dziewcząt materiał 
szkoły średniej, a dla młodszych szkoły podstawowej. Zajęcia odbywa-
ły się wieczorami w sztubach lub podczas spacerów na ulicy obozowej. 
Ponadto, jak wspomina H. Jarocka, więźniarki-nauczycielki przy każdej 
nadążającej się okazji starały się uczyć młodsze dziewczęta poprawnej 
wymowy języka ojczystego68. Uczęszczająca na tajne lekcje M. Liberacka 

63 W zbiorach AMS zachowało się wiele tego rodzaju dokumentów. Należy do nich 
m.in. twórczość obozowych poetek – W. Felchnerowska, H. Banasiak czy Stefanii Łoziń-
skiej. Część z nich opublikowano w książce pt. Stutthof w kobiecych narracjach..W.2012.r..
w całości wydano bajki napisane w KL Stutthof przez H. Banasiak. Zob. H. Banasiak, 
Bajki, Sztutowo 2012, ss. 40. Poezja obozowa zebrana przez H. Jarocką znajduje się także 
w zbiorze AMS, Relacje i wspomnienia, t. X, s. 167–180. W archiwum rodzinnym L. Zięby 
jest także bajka napisana przez H. Jarocką w 1944 r. w KL Stutthof pt. Serduszko królewny.
(kopia w zbiorach autorki). Poezja napisana w KL Stutthof przez H. Banasiak znajduje 
się w zbiorach Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Dział: Archiwum Pomorskie (dalej 
cyt.: FGEZ, AP), K:164/164. 

64 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 79. 
65.Ibid.
66 Ibid., s. 90. 
67 W zbiorach Muzeum Stutthof zachowały się notatki do nauczania niektórych 

przedmiotów: http://stutthof.org/node/487 [dostęp 28 XI 2018].
68 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 88–89. 
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wspominała, że dzięki konspiracyjnemu nauczaniu, zorganizowanemu 
w KL Stutthof, po wojnie bez problemu mogła kontynuować edukację 
w szkole69.

Istotnym elementem tworzenia kobiecej wspólnoty była również 
podziemna działalność harcerska70. Potajemne zbiórki odbywały się 
w warsztacie wyrobów ze słomy i celofanu, do którego posiadano klucz. 
Przy sprzyjających okolicznościach wykorzystywano go także jako „har-
cówkę”. Według wspomnień H. Jarockiej był on wówczas specjalnie 
ozdabiany: „Na przedniej ścianie wisiała duża, artystycznie wykonana 
lilijka i hasło »Czuwaj«. Na stole leżała serweta i wycinanka z papie-
ru. Dekoracje wykonała Janka Paradowska. Przy piecu znajdował się też 
sążek drewek”71. Dla podniesienia rangi owych zbiórek młodsze więź-
niarki jesienią 1944 r. złożyły harcerskie przyrzeczenie72. Trudno jednak 
określić, ile dziewcząt uczestniczyło w tego rodzaju spotkaniach. Biorąc 
pod uwagę okoliczności, ich konspiracyjny charakter, było to najpraw-
dopodobniej zaledwie kilka więźniarek. 

Rozmaite formy tajnego nauczania – od wieczornych dyskusji na 
obozowych pryczach, improwizowanych szkoleń i kursów, po zbiórki 
harcerskie – przynosiły wymierne korzyści uczennicom, chronionym 
w ten sposób przed demoralizującym wpływem obozowego środowi-
ska. Dobrze oddają to fragmenty relacji K. Bartel, która w następujących 
słowach scharakteryzowała działalność edukacyjną W. Felchnerowskiej: 
„starała się zainteresować je nauką, żeby oddalić zło [...] Wala Felchne-
rowska fizycznie słaba, była bardzo ofiarna. Gdy zauważyła, że młodsze 
koleżanki mają zaburzenia nerwowe, zabawiała je dowcipami, wierszy-
kami i piosenkami. Podziwiałam ją mówiąc: skąd u ciebie tyle humoru? 
Powiedziała: to nie jest szczere, ale trzeba ratować młodzież”73..

Ważnym elementem podejmowanych przez więźniarki prób za-
chowania godności ludzkiej było szeroko rozumiane pamiętnikarstwo. 
Próbowały one sporządzać notatki, dokumentując w ten sposób osobiste 
przeżycia, a także ważne wydarzenia z życia obozowego. Wiele z nich 
prowadziło pamiętniki, których oryginały niekiedy do dziś są w posia-
daniu rodzin. Część tych niezwykle osobistych świadectw znajduje się 

69 AMS, M. Liberacka, Relacje i wspomnienia, t. IX, s. 78.
70 Konspiracyjna działalność harcerska nie była charakterystyczna wyłącznie dla 

więźniarek KL Stutthof. Funkcjonowała ona m.in. w KL Ravensbrück. Zobacz o tym sze-
rzej: D. Brzosko-Mędryk, Mury w Ravensbrück, Warszawa 1979, ss. 227; „Mury” harcerska 
konspiracyjna drużyna w Ravensbrück. Wspomnienia, oprac. Andrzej Szefer, Katowice 1986, 
ss..260..

71 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 90–91. 
72.Ibid.
73 FGEZ, AP, K:78/78, wspomnienie K. Bartel o W. Felchnerowskiej, s. 8; FEGZ, AP, 

K:127/127, relacja K. Bartel-Rogozińskiej, s. 15. 
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także w Archiwum Muzeum Stutthof74. Jednym z bardzo ciekawych ar-
tefaktów, potwierdzających kronikarską działalność więźniarek, jest pu-
dełko na przybory do szycia należące do H. Chrzanowskiej75. Znajdują 
się na nim wiadomości zaszyfrowane w następujący sposób: 

Niewol.18/8-21/8 +++ – oznacza on przywiezienie grupy jeńców so-
wieckich w dniu 18 VIII 1944 r. i zamordowanie ich w komorze gazowej 
21 sierpnia. 

Znicz 19/8 – nawiązuje do wysokiej śmiertelności w KL Stutthof. 
Więźniarki w dniu 19 VIII 1944 r. zaobserwowały bardzo wysoki pło-
mień wychodzący z komina krematorium. 

26/9 transport powst. warsz. – H. Chrzanowska oznaczyła w ten spo-
sób transport powstańców warszawskich i ludności cywilnej do obozu. 
W dacie jest jednak błąd, ponieważ miał on miejsce 29, a nie jak zaznacza 
autorka – 26 IX 1944 r. 

Wieczorek Br. 45 155 – zapis dotyczy więźniarki Bronisławy Wie-
czorek, nr obozowy 45 155, którą powieszono w Stutthofie we wrześniu 
1944.r..

Stos 10/1.45 – adnotacja informująca o zorganizowaniu w styczniu 
1945 r. stosów całopalnych.

genia 10.07.1944 – informacja o zamordowaniu Genowefy Młynarz 
(siostry H. Chrzanowskiej) w dniu 10 VII 1944 r. w Berlinie76..

Próby ratowania psychiki więźniarek mogły osiągnąć swój cel tylko 
wtedy, gdy równolegle towarzyszyły im akcje dożywiania, zapewnienie 
opieki w przypadku choroby, organizacja odzieży, a także umieszcze-
nie w dobrym komandzie pracy. Tego rodzaju pomoc była niezwykle 
potrzebna i dająca wymierne efekty, jednakże jej realizacja nastręczała 
kobietom największych trudności. Wykrycie kradzieży obozowego mie-
nia, nazywanej przez więźniów „organizowaniem”, mogło zakończyć 
się ciężkimi represjami – karą bunkra, chłostą czy skierowaniem do 
karnej kompanii77. „Organizowanie” praktykowano przede wszystkim 
w warsztatach rzemieślniczych, magazynach odzieżowych, kuchni czy 

74 W 2017 r. do Muzeum Stutthof w Sztutowie przekazano notatnik Zofii Odechow-
skiej ps. Lenka, w którym znajduje się opis doświadczeń kobiet jeńców wojennych przy-
wiezionych do KL Stutthof 29 IX 1944 r. http://stutthof.org/node/960 [dostęp 22 XI 
2018].

75 Obecnie pudełko przechowywane jest w Zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej. 
Fotografie artefaktu znajdują się w zbiorach autorki. 

76 H. Chrzanowska sporządziła także instrukcję do rozszyfrowania zapisków z pu-
dełka. Jej kopia znajduje się w zbiorach Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej: FGEZ, AP, 
K:58/58, s. 13–14. 

77 Szerzej o tzw. organizowaniu zob. Auschwitz od A do Z..., s. 124. 
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podczas prac w komandach zewnętrznych. Zdobyte towary wymieniano 
na tzw. czarnym rynku, nazywanym od 1944 r. na wzór warszawskiego 
targowiska kercelakiem78..

Najwyższą walutę w obozowym systemie wymiany stanowiła żyw-
ność. Jej dodatkowe porcje można było pozyskać na kilka sposobów 
– poprzez kradzież z miejsca pracy, wymianę z innymi więźniami lub 
robotnikami cywilnymi, tzw. zulagi (dodatkowe przydziały chleba lub 
zupy wydawane niektórym więźniom), a także paczki przesyłane przez 
rodziny i znajomych. Więźniarki starały się solidarnie dzielić groma-
dzonymi zapasami żywności, wspierając te, które nie miały możliwości 
otrzymania dodatkowych racji. Niejednokrotnie zdarzało się, że zawar-
tość paczki nadesłanej do Stutthofu nie nadawała się do spożycia. Prze-
syłki docierały do obozu po długim czasie od nadania, co często skutko-
wało zepsuciem ich zawartości79. Tego rodzaju sytuacje doprowadzały 
więźniarki do załamania, z którego ratowały je wsparcie i solidarność 
koleżanek. Jak wspomniała H. Jarocka, szczodrością w dzieleniu się za-
wartością otrzymanych paczek szczególnie odznaczała się m.in. K. Bar-
tel, która: „zawsze potrafiła wytropić najgłodniejszą z nas i podzielić się 
z nią tym, co miała najlepszego. Jak najdelikatniej, bez zwracania uwagi 
to czyniła”80. Inna więźniarka, Zofia Kopeć, podkreślała, że niezwykłe 
wsparcie otrzymywała ze strony duńskich komunistek, które przysyłały 
wysokokaloryczne paczki za pośrednictwem Czerwonego Krzyża81. Ko-
biety znajdowały rozmaite drogi w pozyskiwaniu dodatkowego jedze-
nia. Te, które zatrudniono przy sprzątaniu komendantury, narażały się, 
wykradając jedzenie należące do SS. Maria Pitera-Zalewska wspomnia-
ła, że przy sprzyjających okolicznościach udało jej się nawet „zorganizo-
wać” alkohol82..

Niestety, spontaniczne, nieprzemyślane akcje pomocowe mogły za-
kończyć się tragicznie. Obrazuje to relacja H. Jarockiej, która opowiada 
o próbie dostarczenia żywności rosyjskim więźniom. Kobiety pracując 
poza obozem, przy kopcach z marchwią, postanowiły rzucić zbierane 
warzywa znajdującym się w pobliżu mężczyznom. Jeden z nich, zaśle-
piony głodem, nie zwrócił uwagi na obserwującego go nadzorcę. Według 
niej: „Więzień nie słyszał naszych ostrzeżeń. Kapo (Niemiec z zielonym 
winklem) rzucił się z łopatą na więźnia. Uderzył go kilka razy, wrzesz-
cząc, żeby oddał marchew. Głód jednak był silniejszy od strachu i wię-
zień nie pozwolił sobie odebrać zdobyczy. Kapo rozwścieczony oporem 

78 W. Ostrowski, Warszawiacy w Stutthofie, wyd. II uzup., Warszawa 2014, s. 85. 
79 FGEZ, AP, relacja Apolonii Deyk, K:409/409, s. 5. 
80 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 102. 
81 FGEZ, AP, K:101/101, relacja Zofii Kope, s. 16. 
82 AMS, M. Pitera, Relacje i wspomnienia, t. XV s. 273. 
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bił go tak długo, aż zabił. Biedny, głodny więzień upadł martwy na plecy 
z marchwią sterczącą w ustach. Było to dla nas straszne przeżycie”83..

Poza organizacją żywności niezwykle istotne było zaopatrzenie się 
w dodatkową odzież i obuwie, a także możliwość utrzymywania jej 
w czystości. Więźniarki miały dość duże pole do działania w tej materii, 
ponieważ wiele z nich pracowało w obozowych szwalniach, warsztatach 
futrzarskich, szewsko-rymarskich czy pralni84. Kobiety przemycały z nich 
materiał do reparacji starych ubrań, czystą bieliznę, a nawet dodatkową 
odzież, zaopatrując w nie najbardziej potrzebujące. C. Ciesielska wspo-
minała, że pracując w warsztacie wyrobów ze słomy, za pośrednictwem 
Mieczysława Goncarzewicza nawiązała kontakt z więźniami należącymi 
do ruchu oporu, którzy poprosili o wsparcie przy dostarczaniu czystej 
bielizny85..

Szeroko rozumiana samopomoc wiązała się z wykształceniem wśród 
społeczności więźniarskiej całego systemu powiązań i zależności. Za 
każdą przysługę należało się zrewanżować86. W relacjach kobiet znajdu-
je się wiele wzmianek o swego rodzaju wymianie barterowej pomiędzy 
więźniami. H. Jarocka zaopatrywanie więźniów w „zorganizowaną” 
odzież określała także mianem „dostarczania jej do klienteli”. Wspomi-
na również, że dzięki współpracy z mężczyznami udawało im się m.in. 
otrzymać tytoń (którego kobiety nie mogły kupować w obozowej kanty-
nie), przesyłać wewnątrz obozu nielegalną korespondencję, a także po-
magać najbliższym uzyskać zatrudnienie w dobrym komandzie pracy. 
W relacji tej czytamy m.in.: „Było bowiem sporo kobiet, których mężo-
wie, ojcowie, bracia czy sympatie przebywali w męskim obozie, dokąd 
kobiety nie miały wstępu. Dlatego też różnymi drogami kombinowano 
przesyłki bielizny, swetrów, żywności i listów. Od nowego roku 1944 
poczta funkcjonowała poprzez Schusterei [zakład szewskiego – W.W.]. 
Inicjatorem jej był Mietek Goncarzewicz. Z rana po wejściu do warsztatu 
ja jako Schreiber, miałam obowiązek wręczyć Czechowi listy, które po-
zbierałam od kobiet, a on z kolei wydawał listy, jakie przyszły do nas od 
mężczyzn. Pocztę tę szybko rozdzielałam adresatkom. Pocztę przezna-
czoną na lagier męski Czech przykrywał wzorcami prac i później odnosił 
je adresatom”87..

Niezwykle ważną działalnością w strukturze samopomocy była 
opieka nad najsłabszymi, najbardziej bezbronnymi więźniami – dziećmi 
i osobami starszymi. W 1944 r., w transportach z Mińska, Rygi i Białe-

83 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 79.
84 Szerzej o pracy kobiet w KL Stutthof zob. M. Orski, op. cit., s. 141–194. 
85 FGEZ, AP, K:20/20, relacja C. Ciesielskiej, s. 13. 
86 W. Ostrowski, op. cit., s. 89. 
87 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 94–95.
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gostoku, do KL Stutthof trafiła duża liczba małoletnich i dzieci88. Szcze-
gólne zainteresowanie więźniarek wzbudziły transporty, z 15 I i 10 II 
tego roku, w których znalazło się 29 dzieci w wieku 4–16 lat. Starszych 
chłopców umieszczono w barakach męskich w nowym obozie, a młod-
sze dzieci, oddzielone od matek, znalazły się w bloku nr 5 w starej czę-
ści Stutthofu, gdzie przeniesiono także kobiety ciężarne i matki z nowo 
narodzonymi niemowlętami89. Mimo iż wstęp do tzw. bloku dziecięcego 
był zabroniony, konspiratorki-więźniarki, głównie J. Rotecka i H. Chrza-
nowska, postanowiły zorganizować pomoc. Żywność dostarczano dzię-
ki współpracy z pracownikiem kuchni, więźniem Janem Kroplewskim, 
a także ofiarności osób, które oddawały część swoich przydziałów90..
Ubranka dla dzieci i odzież dla matek wykradano z obozowej pralni. 
Ponadto więźniarki pracujące w zakładach krawieckich dostarczały nie-
legalnie sporządzone piłki, misie i lalki. Natomiast drewniane zabawki 
wykonywali więźniowie pracujący w stolarni91. 28 III 1944 r. dzieci te, 
wraz z matką jednego z nich, odesłano do obozu w Konstantynowie 
Łódzkim, utworzonego dla dzieci białoruskich, ukraińskich i rosyjskich, 
które uznano za nadające się do germanizacji92.

Innym, niezwykle istotnym miejscem w strukturze kobiecej samo-
pomocy był szpital. Początkowo (w latach 1940–1942) chore więźniar-
ki umieszczano w oddzielnej sali przeznaczonej dla mężczyzn (tzw. 
Krankenbaum), znajdującej się w bloku nr IV na terenie starego obozu. 
W 1942 r., w związku ze zwiększeniem liczby więźniarek (do około 100) 
władze obozowe utworzyły tzw. Krankenstubę w bloku nr I, czyli nie-
wielką kobiecą filię głównego szpitala93. Najcięższe warunki pracy w nim 

88 Zob. szerzej A. Kłys, Nieletni więźniowie w KL Stutthof. Próba statystyki, [w:] Dzieci 
wojny, pod red. A. Bartuś, Oświęcim 2016, s. 121. 

89 J. Grabowska, Martyrologia dzieci i młodzieży w obozie koncentracyjnym Stutthof, [w:] 
Dzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej, pod red. C. Pilichowskiego, Warszawa 
1982, s. 172. 

90 FGEZ, AP, K:58/58, relacja H. Chrzanowskiej, s. 5–6. 
91 J. Grabowska, Martyrologia dzieci i młodzieży..., s. 173. 
92.Ibid.
93 Łącznie składała się ona z czterech pomieszczeń (w 1944 r. doszło jeszcze piąte). 

Dwie większe sale przeznaczono dla zakaźnie chorych (biegunka, tyfus), w pozostałych 
pomieszczeniach mieściły się gabinet lekarski i zabiegowy. Bezpośrednią kontrolę nad 
tzw. Krankenstubą miał szef administracyjny całego szpitala Otton Haupt. Szpital kobie-
cy nie miał swoich lekarzy. Pracowali tam lekarze więźniowie z części męskiej, przeważ-
nie ginekolodzy. W 1942 r. opiekę nad chorymi sprawował przede wszystkim dr Bogdan 
Jasiński, a po jego zwolnieniu, tj. od 1943 r., dr Józef Roszkowski i Anna Paszkowska. 
Funkcję salowych i pielęgniarek pełniły więźniarki, m.in. Zofia Piasecka, D. Szklarska 
i Felicja Sławińska. Więcej na temat obozowego szpitala zob. M. Gliński, Organizacja i ob-
sada personalna szpitala w obozie koncentracyjnym Stutthof, Zeszyty Muzeum Stutthof 1976, 
nr 1. 
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przypadały na lata 1941–1943. Ich powodem były nie tylko brak odpo-
wiedniego wyposażenia, pusta lub słabo zaopatrzona apteczka, ale prze-
de wszystkim permanentna zależność od lekarzy, sanitariuszy SS oraz 
różnego rodzaju więźniów funkcyjnych. Mimo trudnej sytuacji więź-
niarski personel starał się za wszelką cenę wypełniać swoje obowiązki 
i udzielać chorym maksimum opieki. Także w tym wypadku dużą rolę 
odgrywała pomoc psychologiczna, przeświadczenie o opiece i wsparciu 
ze strony drugiego człowieka. Jak pisał psychiatra Antoni Kępiński: „je-
żeli w szpitalu obozowym ludzie z ciężkich chorób somatycznych wra-
cali do zdrowia, to nie dzięki lekom, których prawie nie było, ale dzięki 
postawie kolegów więźniów, lekarzy, pielęgniarzy i rekonwalescentów. 
Był to chyba najpiękniejszy rozdział w psychoterapii”94. Podobną opinię 
wyraziła lekarka Anna Paszkowska – która w KL Stutthof opiekowała się 
chorymi kobietami – „Środki były niesłychanie proste, prymitywne. Mia-
łyśmy strzykawki, miałyśmy dość dużo glukozy, która nie jest lekiem na 
tyfus, ale jest już czymś choćby na podtrzymanie serca. Poza tym chore 
miały świadomość, że coś im się daje”95..

Kobiety wspominają, że w szpitalu stykały się ogromną ofiarnością 
i wsparciem ze strony personelu. Więźniarka Irena Chojnacka podkreśla-
ła, że mimo beznadziejnego stanu zdrowia dr Bogdan Jasiński i pielęg-
niarki uratowali ją dzięki zorganizowanym potajemnie wzmacniającym 
zastrzykom i dodatkowej żywności96. Wykradaniem lekarstw zajmowało 
się komando sprzątające budynki w części esesmańskiej. Jego członkinie 
posiadały specjalne przepustki, które gwarantowały im wstęp do biur, 
pokojów, a także na teren szpitala SS. Więźniarka Maria Pitera-Zalewska 
wspomina, że dzięki licznym kontaktom wynosiła z gabinetów lekarskich 
glukozę, kamforę i inne lekarstwa97. Część z tych leków przemycano tak-
że na rewir męski98. Z relacji kobiet wynika także, że w wielu wypadkach 
lekarze-więźniowie starali się jak najdłużej zatrzymywać chore w szpita-
lu. Była to jedyna szansa, aby mogły odpocząć od ciężkiej pracy.

Trzeba zaznaczyć, że udzielanie pomocy chorym w tak skrajnych 
warunkach wiązało się nie tylko z narażeniem na rozmaite konsekwen-
cje ze strony władz obozowych, ale przede wszystkim z wieloma prob-
lemami etycznymi i moralnymi. Liczba miejsc w szpitalu była niewielka, 

94 Cyt. za: A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1978, s. 99. 
95 AMS, A. Paszkowska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 137–138. Warto zauważyć, że 

Anna Paszkowska kontynuowała opiekę lekarską także po ewakuacji Stutthofu. W zbio-
rach FGEZ zachowały się prowadzone przez nią karty chorych: FGEZ, AP, K:166/166, 
k. 7 (s. 1–14). 

96 AMS, I. Chojnacka, Relacje i wspomnienia, Archiwum Muzeum Stutthof, t. XV, s. 9. 
97 AMS, M. Pitera-Zalewska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 262–263.
98 AMS, A. Paszkowska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 135. 
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a przyjmowanie zbyt wielu pacjentów tylko pogarszało warunki sani-
tarne. Medykamentów nie wystarczało dla wszystkich, lekarze musieli 
więc decydować, komu przyniosą one największą pomoc. Z takimi dyle-
matami zmagała się m.in. Z. Piasecka99. Przez wiele więźniarek charak-
teryzowana była jako osoba surowa, pozbawiona empatii i skoncentro-
wana na własnych interesach. „Piasecka była bardzo sucha, była starym 
numerem, a oni nigdy nie zrobili więcej niż było wolno” – wspomina 
E. Marcinkowska-Szuca100. Według relacji Marii Pitery-Zalewskiej posta-
wa Piaseckiej nie była podyktowana złą wolą, a ciężką sytuacją panującą 
w szpitalu101..

Jesienią 1944 r. w związku ze wzrostem liczby więźniarek utwo-
rzono izbę dla chorych kobiet w bloku nr 26 na terenie nowego obozu. 
Składała się z dwóch sztub, w których izolowano cierpiące na dur pla-
misty i gruźlicę. Nadzór nad nimi objęła dr A. Paszkowska. Z dostęp-
nych relacji wynika, że prowadzono tam największe akcje samopomocy 
więźniarskiej. A. Paszkowska wspominała, że „w tym czasie inspekcje 
esesmanów i nadzorczyń były stosunkowo rzadkie. Personel szpitala 
w bloku 26, tworzył zgrany zespół łączniczek i sanitariuszek przywie-
zionych do Stutthofu po Powstaniu Warszawskim. Podobnie jak w przy-
padku Krankenbau w Starym Obozie, zaopatrzenie w lekarstwa, środki 
opatrunkowe, czystą bieliznę i żywność było niewystarczające. Personel 
szpitala przy ogromnym wsparciu kilku grup więźniów »organizował« 
je na własną rękę. Szczególnie korzystna była w tym przypadku bliskość 
kuchni więźniarskiej. Wykradano z niej różne produkty żywnościowe, 
starano się także o większe przydziały zupy dla chorych”102..

Ogromne wsparcie dla szpitala stanowili pracownicy Effektenkam-
mer, czyli magazynów rzeczy odbieranych więźniom. Jeden z nich, Mie-
czysław Brzozowski, dostarczał czystą bieliznę i koce. Jak wspominał 
dr Julian Węgrzynowicz, szpital męski od 1943 r. był (jak na warunki 
obozowe) w miarę dobrze zaopatrzony103. Łącznikiem pomiędzy Kran-
kenbau a blokiem 26 był wówczas więzień Stanisław Knopkiewicz. Peł-
nił on funkcję pisarza odpowiedzialnego za dokumentację szpitala i stan 
osobowy więźniów. Knopkiewicz posiadał przepustkę, dzięki której 
swobodnie poruszał się pomiędzy poszczególnymi częściami obozu. 
Za jego pośrednictwem przemycano zarówno lekarstwa, witaminy, jak 
i nielegalną korespondencję104. Jak wspomina A. Paszkowska, akcja sa-

99 AMS, M. Pitera-Zalewska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 263.
100 AMS, E. Marcinkowska-Szuca, Relacje i wspomnienia, t. VI, s. 66.
101 AMS, M. Pitera-Zalewska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 263.
102 AMS, A. Paszkowska, Relacje i wspomnienia, t. VI, s. 31; t. XV, s. 138–137.
103 AMS, J. Węgrzynowicz, Relacje i wspomnienia, t. VI, s. 249. 
104 AMS, Maria Klosek-Reiter, Relacje i wspomnienia, t. VI, s. 31.
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mopomocy prowadzonej w szpitalu zakończyła się wraz z ewakuacją 
Stutthofu. W 1945 r. zlikwidowano szpital w bloku 26, a wszystkich cho-
rych przeniesiono do sztub na terenie starego obozu105.

Wymieniając poszczególne formy działalności konspiracyjnej kobiet 
w KL Stutthof, nie możemy zapomnieć o jednym – chyba najbardziej ko-
jarzącym się z klasyczną definicją ruchu oporu – a mianowicie o sabota-
żu pracy. Więźniarki zatrudnione w rozmaitych warsztatach starały się 
w miarę możliwości opóźniać realizację przydzielanych im norm, a także 
wpływać na jakość produkowanych przez nie rzeczy. W relacjach kobiet 
pracujących w szwalni (Schneiderei), których zadaniem była reparacja 
mundurów, pojawiają się informacje o celowym szyciu słabymi ściega-
mi i długimi nićmi, tak aby ich naprawa nie była efektywna106. Więź-
niarki zatrudnione w komandzie kuśnierskim (Pelzkammer) miały na-
tomiast niszczyć najlepsze kawałki futra, z których szyto m.in. futrzane 
kamizelki czy spodnie ze skórek króliczych. Jak wspomina jedna z nich: 
„sporządzałyśmy kożuchy dla wojsk walczących na froncie wschodnim. 
Naszym majstrem był jakiś inwalida wojenny, cywilny fachowiec. Przy-
cinałam skórę przy jednym stole z Helą Chrzanowską. Drobne odpad-
ki pozwalał nam palić w stojącym w pobliżu żelaznym piecyku. Helu-
sia Chrzanowska, wykorzystując okazję, zaproponowała, abyśmy cięły 
w kawałki najlepsze futra i paliły. Gdy tylko więc Aufseherka gdzieś 
odeszła, a majster patrzył w inną stronę, cięłyśmy te futra na kawałki 
zadowolone, że chociaż w ten sposób możemy posabotować”107. Trudno 
określić, czy wymieniane działania miały rzeczywisty wpływ na pogor-
szenie planów produkcyjnych obozu, niewątpliwie jednak dawały one 
więźniarkom poczucie spełnionego obowiązku. 

*   *   *

Viktor Frankl zaznaczał, że „dla każdego człowieka nadchodzi 
w końcu dzień, gdy spogląda wstecz na swoje obozowe przeżycia i nie 
pojmuje, jakim cudem udało mu się przetrwać”108. Nie jesteśmy w stanie 
stwierdzić, ile osób, parafrazując przytaczane słowa, mogło stwierdzić, 
że przetrwało dzięki pomocy kobiet zaangażowanych w pracę konspira-
cyjną na terenie obozu koncentracyjnego Stutthof. Musimy pamiętać, że 
ta była poważnie ograniczona, z jednej strony przez charakter miejsca, 
z drugiej ze względu na specyfikę funkcjonowania w nim kobiet. Możli-
wości ich działania były, tak jak w przypadku mężczyzn, najczęściej uza-

105 AMS, A. Paszkowska, Relacje i wspomnienia, t. XV, s. 142.
106 FEGZ, AP, K:20/20, relacja C. Ciesielskiej, s. 3. 
107 AMS, H. Jarocka, Relacje i wspomnienia, t. XVIII, s. 99. 
108 Cyt. za: V. Frankl, op. cit., s. 145. 
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leżnione od komanda pracy, jednakże ze względu na płeć, zakres miejsc, 
w których mogły być zatrudnione, był poważnie ograniczony. Nie mo-
gły one na przykład pracować w rusznikarni i zdobywać uzbrojenia, 
nie zatrudniano ich na ogół w biurach SS, co też poważnie ograniczało 
możliwości prowadzenia działalności konspiracyjnej. W odróżnieniu od 
mężczyzn tworzących w KL Stutthof wojskowy ruchu oporu nie posia-
dały one doświadczenia w prowadzeniu bezpośredniej walki zbrojnej. 
Jednak podejmowana przez nie działalność znacznie wykraczała poza 
ramy funkcjonującej definicji obozowej samopomocy. Pomimo ograni-
czonych możliwości poprzez opiekę realizowaną w ramach szpitala, 
stymulowanie życia kulturalnego i religijnego, wkład na rzecz edukacji 
docierały ze wsparciem do szerokiego grona więźniarek. Ich działalność 
nadawała ponownie znaczenie niszczonym przez obozowy terror war-
tościom, takim jak współczucie i poszanowanie życia ludzkiego. 

Samo uczestnictwo w konspiracji było również swojego rodzaju ra-
tunkiem. Jak podkreślała A. Pawełczyńska: „Przynależność do obozo-
wego ruchu oporu stanowiła największy przywilej. Wyższemu miejscu 
w hierarchii obozu, dzięki któremu zwiększały się szanse przetrwania, 
towarzyszyła świadomość uczestnictwa w walce. Członek organizacji 
obozowej nie był już tylko ściganym zwierzęciem, lecz stawał się we 
własnej świadomości pełnowartościowym człowiekiem, który walczy 
przeciw przestępcom”109..

Wielokrotnie przywoływane relacje, choć niezwykle ważne, ukazują 
tylko fragment historii kobiecej konspiracji w KL Stutthof. Do opowie-
dzenia jej w całości niezbędne są prowadzone na szeroką skalę badania 
empiryczne i komparatystyczne, obejmujące również relacje więźniarek 
innych narodowości. Bez ukazania losów kobiet-konspiratorek w szer-
szym kontekście historia obozu koncentracyjnego Stutthof pozostanie 
niepełna. 

109 Cyt. za: A. Pawełczyńska, op. cit., s. 145–146.
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Źródła

Elżbieta Skerska

 OPERACjA „NEON 4” 

„Ja zdążyłem uścisnąć dłoń kobiety skoczka [...]”

Właściwie to nie wiadomo, kto i kiedy po raz pierwszy użył nazwy „ci-
chociemni” na określenie polskich żołnierzy przeszkolonych w Wielkiej Brytanii 
do wykonywania specjalnych zadań na terenie okupowanej Polski, a następnie 
zrzuconych do Kraju. Określenie to, kojarzące się współczesnym z elitą Polskich 
Sił Zbrojnych, powstało przypuszczalnie wśród polskich żołnierzy w Szkocji 
w 1941 r. na tajnych kursach dywersji przygotowujących kandydatów do służby 
w Kraju. Celem służby była konspiracyjna walka i tajny sposób włączenia się do 
niej – a więc cicho i po ciemku. 

Już po klęsce wrześniowej pojawiła się potrzeba utrzymania łączności mię-
dzy walczącym Krajem a Rządem przebywającym na emigracji. Inicjatywa 
wspomagania organizacji walczących w Kraju wyszkolonymi zagranicą specja-
listami wyszła od mjr. Macieja Kalenkiewicza i mjr. Jana Górskiego. Przyszli 
Cichociemni w lutym 1940 r. w Paryżu złożyli gen. Władysławowi Sikorskiemu 
propozycję szkolenia „desantowców”, a wśród różnych sposobów ich przerzutu 
do Kraju wysuwali skoki spadochronowe. 

Po klęsce Francji nastąpiła ewakuacja władz państwowych i formujących się 
tam Polskich Sił Zbrojnych do Wielkiej Brytanii. To znacznie utrudniło utrzy-
mywanie kontaktów z Krajem, który potrzebował nie tylko łączności radiowej, 
kurierów z pocztą oraz broni i pieniędzy, ale także ludzi wyszkolonych we współ-
czesnych metodach walki. Gdy aresztowania gestapo demontowały szlaki kurier-
skie i dziesiątkowały ludzi, to zrzuty spadochronowe pozostawały podstawową 
drogą łączności.

We wrześniu 1941 r. przystąpiono w Kraju do organizowania odbioru 
zrzutów. Polecenie wykonania tego zadania otrzymał ppłk Kazimierz Pluta-
Czachowski „Kuczaba”, szef Oddziału V KG ZWZ–AK i zastępca szefa Sztabu 
Komendy Głównej (KG) ZWZ–AK do spraw dowodzenia i łączności. Powstała 
wówczas komórka przerzutów powietrznych o kolejnych kryptonimach „Syrena-
Import”, potem „Mil-Grad”, której celem w latach 1941–1944 było wyszukiwa-
nie rejonów zrzutów, organizowanie placówek oczekiwania i odbioru zrzutów, 
ewakuacji ludzi oraz sprzętu. Utworzono również Referat Ewakuacji Personal-
nej kryptonim „Ewa-Pers”. Do zadań Referatu i zatrudnionych tam kobiet-żoł-
nierzy, zwanych „ciotkami”, należało zaopatrzenie przybyłych w dokumenty, 
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poinformowanie ich o warunkach panujących 
w okupowanej Polsce (aklimatyzacja) i skontak-
towanie z KG AK.

To, jak przygotowywano i jak przebiegał 
odbiór zrzutu, relacjonuje Jerzy Sawicki we 
wspomnieniach spisanych w 1996 r. w Ottawie. 
Sawicki, żołnierz Oddziału Dyspozycyjnego Dy-
wersji KG AK, ubezpieczał zrzut w nocy z 9 na 
10 IX 1943 r. na placówkę odbiorczą „Solnica”, 
odległą 7 km od stacji kolejowej Grodzisk Mazo-
wiecki w pobliżu wsi Osowiec. Była to operacja 
lotnicza „Neon 4”.

Oto fragment wspomnień J. Sawickiego:
„[...] Dzięki konspiracyjnej poczcie 

pantoflowej wiedzieliśmy już od dłuższe-
go czasu o zrzutach z Anglii, ślących dro-
gą powietrzną pomoc dla Armii Krajowej 
w formie broni, amunicji, materiałów wy-
buchowych, sprzętu radiowego, pieniędzy 
oraz ludzi, specjalistów w różnych dziedzinach walki konspiracyjnej. 
Jak, kiedy i gdzie, było dla nas, żołnierzy na niższym szczeblu organiza-
cyjnym, zupełną tajemnicą. Dlatego też, kiedy zostaliśmy powiadomie-
ni o naszym udziale w planowanym przyjęciu jednego z tych zrzutów, 
jakaś dziwna radość i duma rozsadziła nasze piersi. Podczas odprawy, 
w niedzielę 5-ego września dowiedzieliśmy się z niemałym zdziwieniem, 
że zrzut odbędzie się w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Jak to? Tak 
blisko Warszawy? To przecież niecałe 30 km od miasta. Grupa nasza, 
wydzielona z Oddziału Dyspozycyjnego Dywersji KG AK O. S. »Jan«, 
miała wzmocnić miejscowy oddział AK ochraniający placówkę zrzuto-
wą. Dowódca naszej grupy, por. Sawicz, wydał odpowiednie instrukcje 
dotyczące czasu, miejsca zbiórki, uzbrojenia i innych niezbędnych szcze-
gółów. Miejscem koncentracji było gospodarstwo pp. Siwców, położone 
o dwa kilometry od majątku Osowiec, około 7 km na południe od Gro-
dziska Mazowieckiego. Czas zbiórki wyznaczono między godziną 3 po 
południu a 6 wieczorem, we wtorek 7 września 1943 roku. Do grupy por. 
Sawicza przydzielono: ppor. Traktora (Jerzego Jesiołowskiego), Antka 
(Kazimierza Sheybala), Czarnego (Jerzego Matza), Lodzię (Zygmunta 
Kurnatowskiego), Oliwę (Jerzego Zaufalla, Romana (Romana Rogow-
skiego), Tomasza (Tomasza Zabłockiego) i mnie. 

Z uzbrojenia przydzielono na całą grupę dwa obronne i dziesięć za-
czepnych granatów oraz dwa pistolety maszynowe, oprócz tego każdy 

Zofia Podoska, ps. Frania .
z Referatu „Ewa-Pers” .

(fot. za: J. Tucholski, Cichociem-
ni, Warszawa 1988, s. 188)
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z uczestników miał zabrać pistolet automatyczny kal. 9 mm z dwoma za-
pasowymi magazynkami. Steny i granaty miały być pobrane z »bunkra« 
na ul. Orlej, a pistolety ze skrytek sekcyjnych.

We wtorek po południu według ustalonej z góry kolejności parami 
lub pojedynczo zaczęliśmy przenikać w teren najpierw kolejką elektrycz-
ną a potem piechotą do wyznaczonej nam bazy u pp. Siwców.

W czasie odprawy w majątku pp. Siwców zapoznaliśmy się z do-
datkowymi szczegółami oczekiwanego zrzutu i z zadaniami grupy osło-
nowej. Dowódcą placówki zrzutowej był, jak się później dowiedziałem, 
podchorąży Błysk. Jego obowiązkiem było przyjmowanie sygnałów 
radiowych z Anglii zapowiadających start samolotu, [przygotowanie 
– E.S.] sygnalizacji świetlnej na polu zrzutowym oraz transport i zabez-
pieczenie odebranych skoczków i zasobników z materiałem wojennym.

Dowódcą ubezpieczenia całego terenu zrzutu oraz miejsca koncen-
tracji, na którym znajdował się także aparat radiowy, był porucznik Sa-
wicz. Podlegała mu nasza grupa plus kilkunastu ludzi z miejscowego 
oddziału AK/Batalionów Chłopskich. 

Przydział tak licznej obstawy był spowodowany ostrożnością do-
wództwa Armii Krajowej z powodu bliskiego położenia niemieckich 
jednostek i dużej wartości spodziewanego zrzutu [...].

U pp. Siwców większość z nas została zakwaterowana w stodole. 
Wyższa szarża w jednej z mieszkalnych chałup. W tejże samej chałupie 
był umieszczony odbiornik radiowy, raczej prymitywny, pracujący na 
małych bateryjkach, nasza jedyna łączność z daleką Anglią. 

Nasłuch Londynu w tym dniu był niezwykle trudny. Zaburzenia at-
mosferyczne powodowały duże trzaski. Obsługa radia była w czarnej 
rozpaczy. Sygnały nadawane w określonych godzinach były nie do roz-
szyfrowania [...]. 

W tej niepewnej sytuacji dowódca placówki i nasz por. Sawicz posta-
nowili przygotować się w pełni do odebrania zrzutu, a co za tym idzie, 
ubezpieczenie jego terenu. 

Po zapadnięciu zmroku, tuż przed godziną ósmą nasza grupa prze-
sunęła się na z góry określone stanowiska. To samo zrobił oddział Bata-
lionów Chłopskich i obsługa naziemnych świateł sygnalizacyjnych.

Terenem zrzutu było duże pole bujnego łubinu, który sięgał nam do 
pasa [...]. 

Noc była ciemna i chmurna. Na szczęście nie padał deszcz i nie było 
zimno. Czas dłużył się bardzo. Prowadzone z początku dość żywe roz-
mowy zupełnie zamarły. W nerwowym napięciu czekaliśmy wszyscy na 
przylot »naszego« samolotu [...]. O trzeciej nad ranem pogotowie zrzuto-
we zostało odwołane [...].
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Dla państwa Siwców mieliśmy wszyscy bardzo dużo szacunku. 
W tamtych czasach trzeba było posiadać wiele odwagi i samozaparcia, 
aby wciągnąć całą rodzinę w tak niebezpieczną pracę jak wspomaganie 
oddziałów walczących z okupantem [...].

Jesteśmy już tutaj trzeci dzień. Jest czwartek 9 września. Pięknie i sło-
necznie. Może dlatego wstąpiła w nas jakaś większa nadzieja, że zrzut 
otrzymamy dzisiaj, że dzisiaj będziemy świadkami tak wielkiej przygo-
dy. Nasza nadzieja nas nie zawiodła! 

O godzinie 13-tej nasłuch odebrał z polskiej audycji radiowej BBC 
w Londynie melodię... »Czerwone jabłuszko po stole się toczy...« Ozna-
czało to potwierdzenie startu samolotu w tym samym dniu . Całość za-
łogi placówki zrzutowej i osłony terenu została postawiona w stan po-
gotowia...

O godz. 19-tej na falach eteru przypłynęła druga piosenka... »Czy 
pamiętasz Janku w oborze na sianku?«, znak, że samolot wystartował 
i jest w drodze do celu [...].

Radio-telefon »Fonio« ulokował się na pobliskim wzniesieniu terenu 
w małym, karłowatym zagajniku. Obsługa latarek mających wyznaczyć 
strzałkę świetlną, kierunek i miejsce zrzutu sprawdziła swój ekwipunek. 
Półciężarówka i podwody konne czekały na końcu pola łubinu. Nasze 
oddziały osłonowe zajęły stanowiska na drodze przylegającej do pola 
i murów majątku Osowiec, zabezpieczając akcję zrzutową od wschodu 
od Warszawy i zachodu od strony Żyrardowa. 

Przylot samolotu był spodziewany około północy [...]. Czas mijał po-
woli. Co chwila któryś z nas patrzył na zegarek. Do głowy przychodziły 
różne myśli. Martwiliśmy się na zapas o ten nieznany, daleki samolot 
śląc modły do nieba, aby leciał szczęśliwie i jak najprędzej.

Wiedzieliśmy już teraz, że oprócz zasobników ze sprzętem bojowym 
przylecą skoczkowie, »cichociemni«. Ilu i kto, było nadal wielką niewia-
domą. Hasłem dla skoczków było »Janek«, naszym odzewem »Sawa«. 

Nadeszła północ i nic! Czyżby zawrócili? Może coś się po drodze 
stało? Domysłów było dużo. Po pewnym czasie ktoś posłyszał jednak 
jakiś daleki pomruk. Pomruk ten narastał powoli. Byliśmy już pewni, że 
jest to warkot samolotu. Samolot najwyraźniej leciał w naszym kierunku 
z północnego zachodu. Ale czy nasz? Jest już teraz niedaleko. Dźwięk 
motorów był jakoś głębszy, silniejszy, niepodobny do tak często przez 
nas słyszanych samolotów niemieckich. 

Ni stąd, ni zowąd światła sygnalizacyjne przygotowane na polu 
zrzutowy wystrzeliły nagle w górę. Samolot był już teraz wyraźnie bli-
sko, co prawda leciał dosyć wysoko. Tu i tam w różnych odległościach 
od nas zaczęły wyć syreny przeciwlotnicze. Niemiecki system alarmowy 
nie zasypiał. Nad nami przesunęła się teraz sylwetka dużego samolo-
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tu i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu poszybowała dalej na wschód 
w stronę Warszawy [...].

Siedzimy w bezruchu na naszych stanowiskach [...]. Zawód i roz-
pacz narastają z każdą chwilą. Co się dzieje? Szczęśliwie po kilku minu-
tach słyszymy znów warkot silników, tym razem ze wschodu. 

Syreny alarmowe wyją zaciekle między nami a Warszawą. Samolot 
najwyraźniej leci w naszym kierunku [...]. Leci teraz dużo niżej i daje 
jakieś sygnały świetlne. Po chwili zatoczył łyk i widać jak płynie po linii 
świateł sygnalizacyjnych. Nagle na tle nieba widzimy sylwetki spado-
chronów... jeden, drugi, trzeci, piąty. To chyba zasobniki? Tuż za nimi 
trzy następne. Te lecą łagodniej, powoli kiwając swoim ładunkiem. 

Skurcz ściska za gardło... łzy napływają do oczu. To nie zasobniki! 
To ludzie! To nasi! Moment wielkiego wzruszenia, zupełnie nie licujący 
z weteranami walk konspiracyjnych takimi, jak my.

Trzy sylwetki powoli zbliżają się do ziemi. Z powietrza słychać raz 
po raz wykrzykiwane hasło... Janek! ... Janek!... Janek! [Elżbieta Zawacka 
podawała hasło »Janka«]. 

Spadochrony już prawie przy nas. Hasło słychać teraz już bardzo 
wyraźnie. Jeden z głosów ma jakiś dziwnie miękki ton... Nie, słuch nas 
nie myli! To głos kobiety! Podświadomie na usta cisnęły się słowa powi-
tania... witajcie! Witajcie na ojczystej ziemi. 

Każdy chciał dotknąć tych nadzwyczajnych przybyszów [...]. Ja zdą-
żyłem uścisnąć dłoń kobiety skoczka [...]”.

.
Źródło: FGEZ, Archiwum Pomorskie, dział Pomorzanie poza Pomorzem, 

t.os. Jerzy Sawicki, fragmenty maszynopisu „Byłem żołnierzem Osjana”, Wspo-
mnienia z czasów wojny, Ottawa 1996, nr inw. M-898/1601 Pom. 

Fragment opisuje okoliczności przejęcia zrzutu cichociemnych w ramach 
operacji „Neon 4”. Wspomniana kobieta to Elżbieta Zawacka (wówczas posłu-
gująca się nazwiskiem Elizabeth Watson, ps. Zo). Jej współtowarzyszami byli 
cichociemni: Bolesław Polańczyk „Kryształ” i Fryderyk Serafiński „Drabina”. 
Organizatorem i dowódcą placówki odbierającej zrzut był Bolesław Szmajdowicz 
„Błysk”, z lokalnej jednostki AK o kryptonimie „Alaska” w Podkowie Leśniej. 
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Jerzy Sawicki, ps. Biały, żołnierz oddzia-
łu ubezpieczającego operację „Neon 4”, uro-
dził się w Toruniu 11 IV 1920 r. Zmarł 10 X 
2002 r. w Ottawie. We wrześniu 1939 r. walczył 
jako ochotnik w Batalionie Obrony Narodowej 
w Działdowie. Ranny, dostał się do niewoli, skąd 
udało mu się zbiec. 

W Toruniu nie zastał rodziny wysiedlonej 
przez Niemców na teren Generalnego Guber-
natorstwa. Od początku 1940 r. do Powstania 
Warszawskiego walczył w ZWZ–AK, początko-
wo w wywiadzie, a następnie dowodził zespołem 
w Oddziale Osłonowym (O.S.) „Jan” – Oddział 
Dyspozycyjny Dywersji KG AK. W dniu wy-
buchu Powstania dowodził ochroną osobistą płk./gen. Antoniego Chruściela, 
ps. Monter, i płk. Jana Rzepeckiego, ps. Prezes. Po Powstaniu Warszawskim zo-
stał skierowany do Stalagu VIII F w Lamsdorf, skąd zbiegł 14 I 1945 r. W kwiet-
niu–maju 1945 r. dowodził polską grupą partyzancką na terenie Czechosłowacji. 

Bibliografia: 
FGEZ, dział: Archiwum Pomorskie AK, t.os.: Sawicki Jerzy sygn. M-898/1601 

Pom. [fragment mps. „Byłem żołnierzem Osjana. Wspomnienia z czasów wojny”, Ot-
tawa 1996]; S. Jankowski, Cichociemni, Życie Warszawy, 2–3 II 1991; K. Minczykow-
ska, Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”, Toruń–Warszawa 2014, s. 141; 
J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1988, s. 188. 



92

Sylwetki

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67)

Elżbieta Skerska

EDWIN MIKOŁAj SCHELLER-CZARNY „fORDON”  
– CICHOCIEMNY 

Cichociemny Edwin Mikołaj Scheller-Czarny ps. Fordon wykonał 
skok spadochronowy na placówkę odbiorczą kryptonim „Olcha”, poło-
żoną 15 km na wschód od Częstochowy w nocy z 13 na 14 III 1943 r. (ope-
racja lotnicza kryptonim „Tile”, ekipa 24). Przybył do Kraju, by swoją 
służbą wesprzeć wywiad Armii Krajowej. 

Urodził się w 1919 r. w Zaniemyślu na terenie Wielkopolski, ale 
w związku z przenoszeniem jego ojca służącego w Korpusie Ochrony 
Pogranicza do różnych garnizonów, uczęszczał do szkoły powszechnej 
m.in. w Toruniu, Poznaniu, a świadectwo dojrzałości uzyskał w maju 
1939 r. w Gimnazjum i Liceum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Bydgosz-
czy. Po maturze został powołany do Junackich Hufców Pracy i do poło-
wy sierpnia 1939 r. pracował przy budowie fortyfikacji w Nowogrodzie 
nad Narwią. Dnia 3 IX 1939 r. włączył się w Bydgoszczy do walki z nie-
mieckimi dywersantami w szeregach samorzutnie zorganizowanych 
oddziałach harcerzy, kolejarzy i junaków. Opuścił Bydgoszcz dn. 4 IX 
1939 r. z 62. pp 15. DP ppłk. Kazimierza Heilmana-Rawicza. Jako ochot-
nik wraz z pułkiem brał udział w walkach we wrześniu 1939 r. na szla-
ku Strzelce Kujawskie–Brzoza–Gąbin–Bzura–Kampinos aż do kapitula-
cji Warszawy. Dopiero po kapitulacji leczył ranną nogę w szpitalu przy 
Al. Ujazdowskich 37. Potem został skierowany przez Niemców do obozu 
w Pruszkowie, skąd zbiegł 30 X 1939 r. do Bydgoszczy, gdzie przebywali 
jego rodzice. Zagrożony w Bydgoszczy aresztowaniem, w połowie listo-
pada 1939 r. powrócił do Warszawy. Został zatrudniony jako sanitariusz 
w szpitalu przy Al. Ujazdowskich, gdzie wcześniej leczył ranną nogę. Tu 
dowiedział się o tworzącej się we Francji Armii Polskiej. Od jednej z pie-
lęgniarek otrzymał kontakt do p. Mendrowej w Krakowie, która miała 
pomóc Edwinowi w przedostaniu się na Węgry. Okazało się jednak, że 
mieszkanie mogło być pod obserwacją w wyniku miejscowej „wsypy”. 
Tak więc z dworca w Krakowie pojechał do Tarnowa i z grupą podob-
nych jak on uciekinierów, w okolicach Rawy Ruskiej przekroczył granicę 
między Generalnym Gubernatorstwem a ziemiami przyłączonymi przez 
ZSRS. Dalsza droga do węgierskiej granicy, którą przekroczył 15 XII 
1939 r., wiodła przez Lwów, Olechów i dalej górami. Na Węgrzech prze-
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bywał w obozach dla uchodźców do ostatnich dni stycznia 1940 r., kiedy 
to pociągiem wyjechał przez Jugosławię i Włochy do Francji. Do stacji 
granicznej z Francją w Modane przybył w nocy z 1 na 2 II 1940 r. Został 
skierowany do obozu rozdzielczego w koszarach Bressuire w Bretanii, 
a następnie do Parthenay, miejsca postoju organizującej się 2. Dywizji 
Strzelców Pieszych. W kwietniu 1940 r. został przeniesiony do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Coetguidan, która w czerwcu tego roku zo-
stała rozwiązana, a poszczególne kompanie skierowano na front mającej 
powstać „reduty bretońskiej”. Po kapitulacji Francji wraz z oddziałem 
ewakuował się z La Rochelle do Wielkiej Brytanii. Pod dowództwem 
brytyjskim służył od lipca 1940 do maja 1942 z przydziałem do II Baonu 
Strzelców tzw. Kratkowane Lwiątka [Brygada Strzelców]. W tym okresie 
ukończył również w m. Dundee I Kurs Szkoły Podchorążych Piechoty, 
kurs „commando” i spadochronowy. Od maja 1942 r. był w Glasgow słu-
chaczem Oficerskiego Kursu Administracji Wojskowej [faktycznie była 
to polska szkoła wywiadu]. Po jego ukończeniu w grudniu 1942 r. został 
skierowany na praktykę do Oddziału II Sztabu Naczelnego. Przedtem 
jednak musiał uczęszczać na zajęcia praktyczne m.in. w zakresie chemii 
wywiadowczej oraz opanować szeroki, a w niektórych dziedzinach bar-
dzo szczegółowy, program obejmujący m.in. technikę wywiadu, studium 
Niemiec (tj. organizację armii niemieckiej, policji, służby bezpieczeństwa, 
marynarki wojennej itp.). Dn. 29 XII 1942 r. został zaprzysiężony do AK 
i mianowany podporucznikiem ze starszeństwem od 13 III 1943 r. 

I był gotowy do skoku. Na przeszkodzie stała jednak pogoda i... kolej-
ka, bowiem na odlot do Kraju czekało kilka ekip. Start do Polski nastąpił 
w nocy z 13 na 14 III 1943 r. Z lotniska w Tempsford wystartowały wtedy 
trzy ekipy – dwunastu skoczków przeszkolonych w wywiadzie. Po wylą-
dowaniu na placówkę „Olcha” i dotarciu do Warszawy Edwin przeszedł 
„pod opiekę” Zofii Podoskiej ps. Frania, która poznawała go z warunka-
mi życia w okupowanym Kraju (była to tzw. aklimatyzacja). Zamieszkał 
u rodziny Krygierów przy ul. Oboźnej. Po aklimatyzacji zmienił adres 
zamieszkania na ul. Czarneckiego 21 i posługiwał się dokumentami na 
nazwisko Wojciech Bereżański, czeladnik krawiecki. Początkowo został 
przydzielony do Oddziału II (wywiad) KG AK na stanowisko oficera 
Referatu Centralnego i Kolejowego Wywiadu Ofensywnego (daleko-
siężnego) w Warszawie, natomiast od czerwca 1943 r. do aresztowania 
pracował jako zastępca kierownika Ekspozytury Wywiadu w Lublinie 
o kryptonimie „E 23”. Został aresztowany przez gestapo w Lublinie dn. 
15 II 1944 przy ul. Żmigród. Był tam punkt kontaktowy i Edwin czekał na 
łączniczkę, z którą miał wymienić pocztę konspiracyjną. Więziony ponad 
trzy miesiące „Pod Zegarem” i na Zamku w Lublinie przeszedł intensyw-
ne i niezwykle brutalne śledztwo. Podczas aresztowania w ręce gestapo 
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wpadły dokumenty wystawione na nazwisko „Koronowski”, którymi 
posługiwał się wówczas Edwin. Oczywiście dokumenty były fałszywe, 
o czym Edwin wiedział doskonale, jednak nie wiedział, że należały do 
serii, którą Niemcy „nakryli” w Warszawie. W trakcie przesłuchań był 
także pytany o... „Fordona”. Przez żołnierza konspiracji, strażnika na 
„Zamku”, informował przełożonych o przebiegu śledztwa i dzięki temu 
zdążono ostrzec ludzi, z którymi miał kontakt. Przez informatora prze-
kazał także wiadomość, że lubelskie gestapo ma ściągnąć z Warszawy 
dokumenty, mogące ujawnić powiązania „Fordona” z aresztowaniami 
trwającymi w Warszawie. Decyzją Komendy Okręgu AK w Lublinie 
zorganizowano zasadzkę na lubelskich gestapowców wiozących wspo-
mniane dokumenty. Jak się później okazało, dokumenty zawierały szcze-
góły dotyczące organizacji komórek wywiadu KG AK i gdyby dotarły do 
Lublina, mogłyby być pomocne przy rozszyfrowaniu lubelskiej Ekspo-
zytury „E 23”, a więc i E. Schellera. Mury „Zamku” opuścił 27 V 1944. 
Został wykupiony dzięki staraniom Izabelli Kowalewskiej (późniejszej 
żony), KG AK i Komendy Okręgu Lubelskiego AK. Ze względu na kry-
tyczny stan zdrowia został ewakuowany do Piaseczna pod Warszawą 
i urlopowany. Wcześniej jednak w Piasecznie przeszedł przesłuchanie 
z udziałem prokuratora wojskowego, przedstawicieli kontrwywiadu 
i Oddziału II. Była to rutynowa procedura stosowana wobec wszystkich, 
którym udało się „wyjść z rąk gestapo”. Chodziło bowiem o wyjaśnie-
nie okoliczności aresztowania Edwina oraz konsekwencji jakie ono za 
sobą pociągnęło. Okazało się, że nikt poza „Fordonem” nie został aresz-
towany. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go w Piasecznie. Po-
nieważ utracił kontakty w Warszawie, a stan zdrowia nie pozwolił na 
włączenie się do walki zbrojnej (chodził o lasce), współpracował z od-
działami „Baszty” i „Lancy” w zakresie wywiadu, a z żoną zajmował się 
gromadzeniem lekarstw dla powstańców. Zmuszony był jednak opuścić 
Piaseczno, ponieważ budził zainteresowanie Niemców, którym tłuma-
czył, że jest uciekinierem, co mogły potwierdzać lubelskie dokumenty. 
Wyjechał z żoną do Krakowa, a następnie do Piotrkowa Trybunalskiego. 
W końcu stycznia 1945 małżonkowie przyjechali do Bydgoszczy do ro-
dziców Edwina, mieszkających tu także podczas okupacji. W poszuki-
waniu kontaktów konspiracyjnych powrócił do Piaseczna, a następnie 
udał się do Łodzi. Działał przypuszczalnie już w strukturach Delegatury 
Sił Zbrojnych (DSZ) na Kraj. Ucząc w Łodzi w szkole samochodowej, 
przystąpił do organizowania grupy bojowej. W tym czasie nawiązał 
także kontakt ze Sztabem Okręgu Pomorskiego (Bydgoskiego) DSZ. 
W maju 1945 zorganizowana przez „Fordona” grupa dywersyjna zosta-
ła przerzucona na Pomorze i oddana do dyspozycji Komendy Okręgu 
Pomorskiego DSZ. Z powodu sierpniowych aresztowań wśród pomor-
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skiej DSZ, spowodowanych prowokacją, oddział „Fordona” rozwiąza-
no, a żołnierzy ewakuowano z Pomorza. E. Scheller w dalszym ciągu 
utrzymywał kontakty z kierownictwem Obszaru Zachodniego DSZ. Na 
polecenie Jana Mazurkiewicza „Radosława”, stojącego na czele Central-
nej Komisji Likwidacyjnej byłej AK , dn. 15 X 1945 wraz z żoną, pracu-
jącą także w strukturach Okręgu Pomorskiego DSZ, ujawnił swoją dzia-
łalność w AK w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 
w Bydgoszczy. To jednak nie zapewniło mu bezpieczeństwa. Został bo-
wiem aresztowany w Bydgoszczy dn. 17 XI 1945 przy ul. św. Antoniego 
z Padwy i przewieziony do więzienia w Gdańsku. Żona Izabella została 
zabrana wcześniej z ulicy (z d. Kowalewska, żołnierz ZWZ–AK ps. Jan-
ka, sanitariuszka i wywiadowczyni). Była w piątym miesiącu ciąży. Pro-
ces przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku rozpoczął się 3 VI 
1946 r. „Fordon” znalazł się w gronie trzydziestu siedmiu osób, którym 
jako główny zarzut postawiono udział w nielegalnej organizacji, mającej 
na celu obalenie ustroju państwa polskiego (akta sądowe SR-447/46, tom 
IV, karty 679-704). Na ławie oskarżonych w tym procesie zasiedli m.in. 
Jan Pałubicki „Janusz”, wówczas komendant Okręgu Gdańskiego (Mor-
skiego) DSZ, Józef Chyliński ówczesny komendant Okręgu Bydgoskiego 
DSZ oraz żona „Fordona” – Izabella Scheller. W wyniku wyroku Woj-
skowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dn. 7 VI 1946 został uniewin-
niony. Wolność odzyskała także I. Scheller, utraciła jednak dziecko.

Po opuszczeniu więzienia i częściowym powrocie do zdrowia za-
mieszkał w Szczecinie. Do 1947 r. nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia, 
gdyż albo likwidowano stanowisko, które zajmował, albo jak tłumaczo-
no, zaszła potrzeba zatrudnienia osoby bardziej kompetentnej. Pozosta-
jąc na utrzymaniu żony, podjął studia w zakresie handlu zagranicznego 
dla pracujących (Akademia Handlowa w Poznaniu, Oddział w Szcze-
cinie), uzyskując w 1951 r. dyplom wyższych studiów ekonomicznych 
I stopnia. Wobec sugestii władz w maju tego roku wyjechał do Inowroc-
ławia, gdzie pracował w NBP, a po zwolnieniu w Fabryce Wyrobów Lu-
towniczych. Na wniosek Zarządu Portu, gdzie pracował wcześniej przez 
krótki okres, powrócił do Szczecina. Do 1966 r. piastował kierownicze 
stanowisko w wydziale eksploatacji. Następnie w Biurze Projektów 
Budownictwa Morskiego był starszym projektantem i w 1968 r. został 
oddelegowany do Indii do opracowania projektów rozbudowy portów 
morskich i rybołówstwa. W 1980 r. przeszedł na emeryturę. W 1986 r. 
ożenił się po raz drugi z Teresą Pajewską z d. Szukszta. 

Edwin Scheller-Czarny ps. Fordon zmarł w Szczecinie dn. 1 II 1999 r. 
Jego prochy spoczęły na cmentarzu parafii św. Antoniego z Padwy 
w Bydgoszczy obok grobów rodziców. 
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1. Edwin Mikołaj Scheller-Czarny „Fordon”, „Łoże” vel Mikołaj Bereżański, 
Wojciech Polański, Wojciech Koronowski, Wiesław Kwiatkowski. .

Pseudonim „Fordon” nawiązywał do miejsca urodzenia matki Edwina .
Zuzanny z d. Strehlan (zbiory FGEZ, dział: Archiwum Pomorskie, Ikonografia)

2. Zaświadczenie weryfikacyjne Edwina Mikołaja Schellera, Londyn, .
24 IV 1970 r. (zbiory FGEZ, dział: Archiwum Pomorskie, .
t.os. Scheller-Czarny Edwin, nr inw. M-867/1566 Pom.)
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WARTE PRZECZYTANIA

Sophie Hodorowicz Knab, Naznaczone literą „P”. Polki 
jako robotnice przymusowe w III Rzeszy 1939–1945, Wy-
dawnictwo Literackie, Warszawa 2018, ss. 491, ISBN 
978-83-08-06570-9

W czasie II wojny światowej robotnicy przymusowi stanowili jeden 
z najważniejszych filarów gospodarki wojennej Niemiec. Pochodzący 
z okupowanych krajów dorośli i dzieci, traktowani niczym zdobycz wo-
jenna, mieli obowiązek rejestracji w odpowiednich urzędach, celem skie-
rowania ich do niewolniczej pracy w przemyśle i rolnictwie. Pozbawia-
no ich praw, odpowiednio znakowano, izolowano i przetrzymywano 
w dramatycznych warunkach, wyzyskiwano. Rzekome przewinienia czy 
ucieczkę z miejsca pracy karano grzywną, uwięzieniem w obozie koncen-
tracyjnym, innymi represjami (także w stosunku do ich rodzin) a nawet 
śmiercią. Ponad połowę polskich robotników przymusowych w Niem-

czech stanowiły kobiety oko-
ło dwudziestego roku życia. 
Pierwszą próbą całościowego 
ukazania ich losów jest książ-
ka pt. Naznaczone literą „P”. 
Polki jako robotnice przymusowe 
w III Rzeszy 1939–1945, Sophie 
Hodorowicz Knab.

Jej autorka jest amerykan-
ką o polskich korzeniach, uro-
dzoną w jednym z obozów 
dla przesiedleńców. Przeży-
cia matki, robotnicy przymu-
sowej z fabryki Rheinmetall 
Borsig w Unterluss, skłoniły ją 
do zajęcia się wzmiankowaną 
tematyką. Atutem tej pracy 
jest nie tylko wykorzystanie 
przez autorkę polsko-, nie-
miecko- i anglojęzycznej lite-
ratury przedmiotu, ale przede 
wszystkim bogata baza źród-
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łowa, na którą składają się m.in. dokumenty dotyczące robotników przy-
musowych, a także niezwykle liczne wspomnienia kobiet zgromadzone 
w Archiwum Narodowym w College Park, polskie czasopisma przecho-
wywane w Bibliotece Kongresu, dokumenty wojenne (War Records) ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej w Londynie, a także archiwalia Instytutu 
Pamięci Narodowej czy zbiory Freie Universität w Berlinie. 

Książka podzielona jest na osiem rozdziałów, które przybliżają ko-
lejne aspekty życia robotnic przymusowych. Treści merytoryczne uzu-
pełniane są obszernymi, niekiedy bardzo osobistymi wspomnieniami. 
Nadaje to narracji interesujący i indywidualny charakter. Autorka z za-
uważalną starannością i dbałością o szczegóły przybliża czytelnikowi 
sytuację ludności polskiej na terytoriach okupowanych i wcielonych do 
Trzeciej Rzeszy. 

W rozdziale pierwszym omówiono funkcjonowanie urzędów pracy, 
zagadnienie szeroko rozumianej rekrutacji, a także tzw. łapanek, organi-
zowanych w Generalnym Gubernatorstwie.

W kolejnej części autorka przedstawia sytuację w obozach przejścio-
wych, gdzie umieszczano robotników przymusowych w celu ich zewi-
dencjonowania i pogrupowania przed wywiezieniem do Niemiec. 

Samym transportom, ich warunkom oraz pierwszym dniom po przy-
byciu do miejsca przymusowej pracy, autorka poświęciła trzeci rozdział 
książki, w którym publikuje także wiele dyskryminacyjnych zarządzeń 
(tzw. dekretów polskich, nazywanych także marcowymi), wydanych 
w marcu 1940 r., mających na celu regulację warunków pracy i życia pol-
skich robotników cywilnych. 

W kolejnych dwóch ustępach publikacji Sophie Hodorowicz Knab 
podjęła się przybliżenia tematyki życia codziennego, pracy w rolnictwie 
i w fabrykach, a także warunków higienicznych, problemów zdrowot-
nych, hospitalizacji i eutanazji. Z pośród wielu przytaczanych przez 
autorkę interesujących aspektów warto chociażby wspomnieć o podej-
mowanych przez władze niemieckie próbach kształtowania postawy 
miejscowej ludności wobec robotników przymusowych. Starania te od-
zwierciedla opublikowane w książce memorandum przygotowane przez 
Biuro Propagandy w Oldenburgu, które zawierało wiele pouczeń, doty-
czących kontaktów z Polakami. 

O niezwykle ważnych kwestiach związanych z egzystencją pracow-
nic przymusowych traktuje także rozdział szósty, zatytułowany Ciąża 
i rodzenie dzieci w nazistowskich Niemczech. Autorka opisuje w nim nie-
zwykle trudną sytuację ciężarnych kobiet. Nie pomija w nim również 
problematyki napaści na tle seksualnym, molestowania, gwałtów, a także 
szeroko rozumianych kontaktów intymnych. Uwzględnia także kwestie 
badań rasowych i przymusowej aborcji. Na podstawie funkcjonowania 
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poszczególnych placówek (m.in. domu dziecka w Vlepke, domu opieki 
dla obcokrajowych dzieci w Wolfsburgu, domu rodzącej matki dla cu-
dzoziemek w Brunszwiku, a także domów matki i dziecka w Unterluss) 
opisuje dramatyczne losy dzieci robotnic przymusowych, które uznano 
za rasowo bezwartościowe. Ważnym elementem tego rozdziału są cyto-
wane przez autorkę zarządzenia i dyrektywy, wydawane przez władze 
Trzeciej Rzeszy, które regulowały zasady postępowania z ciężarnymi ro-
botnicami zagranicznymi. 

Kolejna, przedostatnia część książki odnosi się do wydarzeń, do któ-
rych doszło u schyłku II wojny światowej. Znajdujemy w niej informacje 
o zmianach zachodzących wówczas w egzystencji robotników przymuso-
wych – pogłębiających się problemach aprowizacyjnych, braku kontaktów 
z rodzinami, kierowaniu do wyczerpującej pracy przy kopaniu rowów 
przeciwczołgowych czy odgruzowywaniu miast, a także bardzo napiętej 
i niepewnej atmosferze. W tym rozdziale Sophie Hodorowicz Knab przed-
stawia wydarzenia minionych dni także przez pryzmat przeżyć swojej 
matki, zabierając czytelnika niejako w wędrówkę jej śladem. Obszernie 
przytacza także dziennik Gabrieli Turnat, który stanowi skrupulatną, 
pełną emocji relację z ostatniego miesiąca pracy przed jej wyzwoleniem. 
Omówiona została również problematyka obozów dla osób wysiedlonych 
(DP), a także zagadnienia związane z repatriacją i imigracją. 

Rozdział ósmy, zatytułowany Pokłosie, będący niejako epilogiem, po-
święcono rozważaniom na temat psychicznej i emocjonalnej traumy, jaka 
dotykała robotników przymusowych. Sophie Hodorowicz Knab odno-
si się tu także do bardzo osobistych doświadczeń, podkreślając, że jako 
dziecko nie mogła zrozumieć postępowania matki doświadczonej pięt-
nem wojny. W swoich rozważaniach zwraca również uwagę, że robot-
nicy przymusowi przez długi czas nie mogli doczekać się statusu osób 
prześladowanych. Wskazuje, że ich historie nigdy nie wzbudzały tak du-
żego zainteresowania jak przeżycia ofiar obozów koncentracyjnych, a za-
tem często pozostawały na marginesie rozważań badaczy i historyków. 

Książka Naznaczone literą P... nie jest sensu. stricte publikacją o cha-
rakterze naukowym. Autorka w największym stopniu oddała głos boha-
terkom tamtych czasów, tworząc niezwykle ciekawą narrację o ogrom-
nym ładunku emocjonalnym, która jest zarazem niezwykle ważną formą 
upamiętnienia. Omawiana publikacja z pewnością zainteresuje szerokie 
grono odbiorców zajmujących się historią II wojny światowej. Może stać 
się ona także impulsem do podjęcia ponownych, kompleksowych badań 
nad sytuacją robotnic przymusowych w latach 1939–1945. 

Wirginia Węglińska
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Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbie-
ty Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajo-
wej oraz Wojskowej Służby Polek.=.Guide to the collections of 
the archive of the Foundations of General Elżbieta Zawacka: 
Pomeranian Archives and Museum of the Home Army 
and Military Service of Polish Women, pod redakcją 
Katarzyny Minczykowskiej, translated by Agnieszka 
Chabros, Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej”, T. LXIX, Toruń 2017, ss. 350

Nakładem Biblioteki Fundacji, ukazał się aktualny Informator o zbio-
rach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (pierwszy informator 
został wydany w 2000 r.). Zawiera dane o gromadzonych przez Fundację 
od chwili powstania w 1990 r. 
materiałach źródłowych do 
dziejów konspiracji na tere-
nie Pomorskiego Okręgu AK 
oraz do dziejów wojennej 
służby kobiet na frontach II 
wojny światowej. Najwięk-
sza część zbiorów Fundacji 
to materiały zgromadzone 
w teczkach osobowych, któ-
rych zawartością bez prze-
rwy interesują się naukowcy, 
dziennikarze i rodziny kom-
batantów II wojny światowej. 
W. Informatorze prezentuje-
my materiały o charakterze 
aktowym, składające się na 
zbiory Fundacji. Materiały są 
podzielone na trzy rozdziały, 
które odzwierciedlają układ 
zgromadzonych przez Fun-
dację zbiorów: Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej 

Z BIBLIOTEKI fUNDACjI
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(rozdział pierwszy), Archiwum Wojennej Służby Kobiet (rozdział drugi) 
oraz Archiwum Wydziału Łączności Zagraniczne KG ZWZ–AK „Zagro-
da” (rozdział trzeci).

Każdy z rozdziałów zawiera notatki informacyjne, oznaczone kolej-
nymi cyframi arabskimi, które omawiają krótko materiały gromadzone 
przez Fundację w ramach poszczególnych zagadnień. Notatki informu-
ją czytelnika o zawartości zbiorów oraz ich proweniencji. W przypadku 
zbiorów szczególnie cennych zamieszczono także wykazy pojedynczych 
jednostek archiwalnych. Wykazy te zawierają najczęściej następujące 
dane: liczba porządkowa, tytuł i treść jednostki oraz numer inwentarzo-
wy czy sygnatury. Ze względu na wciąż narastający charakter zbiorów 
wykazy nie ujmują dat krańcowy (z wyjątkiem wykazu Akt Okręgu Po-
morskiego AK).

W rozdziale pierwszym w sześciu kolejnych notatkach informacyj-
nych omówiono materiały dotyczące konspiracji pomorskiej w latach 
1939–1945. Notatki te odnoszą się zarówno do materiałów opracowanych, 
jak i nieopracowanych, i zawierają informacje na temat zawartości danego 
zespołu czy też zbioru materiałów dotyczących konspiracji pomorskiej. 
Najważniejsza część rozdziału to wykazy teczek osobowych konspirato-
rów pomorskich, których akta wchodzą w skład zbiorów Fundacji.

W rozdziale drugim omówiono w czterech kolejnych notkach infor-
macyjnych materiały, jakie gromadzi Fundacja na temat wojennej służby 
kobiet. Między innymi opisano tu materiały dotyczące Organizacji Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet (PWK), przedstawiając ich prowenien-
cję i ogólną zawartość, oraz scharakteryzowano zbiór teczek osobowych 
kobiet-żołnierzy z lat 1939–1945, dołączając ich wykaz.

Rozdział trzeci poświęcony został zbiorom dotyczącym Wydziału 
Łączności Zagranicznej KG ZWZ–AK „Zagroda”. Tu również omówiono 
zgromadzone przez Fundację materiały i podano wykazy teczek osobo-
wych.

Informator został zaopatrzony w indeks osób oraz w wykaz skró-
tów, a jego uzupełnieniem jest Katalog muzealiów ze zbiorów Fundacji Ge-
nerał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek. Oba wydawnictwa zostały sfinansowane w ra-
mach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Na-
rodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2012–2017 (umowa 
nr 0052/NPRH2/H11/81/2012).

Informator to bezcenna pomoc dla wszystkich zainteresowanych 
i chcących skorzystać ze zbiorów Fundacji. Dodatkową zaletą jest dwu-
języczność publikacji, teksty omawiające materiały są w wersji polskiej 
i angielskiej oraz bezpłatna dostępność za pomocą stron: www.zawacka.
pl, www.kpbc.umk.pl.
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*  *  *

Anna Mikulska, Joanna Mikulska, Katalog muzealiów 
ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum 
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służ-
by Polek. =. Catalogue of the collections of the Foundation 
of General Elżbieta Zawacka The Pomeranian Archive and 
Museum of the Home Army and the Military Service of Po-
lish Women, pod redakcją Katarzyny Minczykowskiej, 
translated by Agnieszka Chabros, Biblioteka Fundacji 
„Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, T. LXX, To-
ruń 2017, ss. 260

Katalog muzealiów jest uzupełnieniem Informatora o zbiorach archiwal-
nych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie 
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Oprócz opisanych w Infor-
matorze materiałów aktowych Fundacja posiada także zbiór dokumen-
tacji nieaktowej, podzielonej na: zbiory fotograficzne, mikrofilmy, muze-
alia oraz zbiory biblioteczne. 
Zbiorom muzealiów poświę-
cony jest katalog. Znaczącą 
część muzealiów przekazała 
do Fundacji jej twórczyni gen. 
Elżbieta Zawacka. Dzięki da-
rom osób prywatnych zbiory 
powiększają się z każdym ro-
kiem. Pamiątki przekazywali 
i przekazują Fundacji byli żoł-
nierze AK, często kombatant-
ki współpracujące z Elżbietą 
Zawacką, kombatanci i ich 
rodziny, a także współpracu-
jące z Fundacja osoby zajmu-
jące się historią zawodowo 
lub amatorsko. Darczyńcy 
mieszkają w Polsce jak i poza 
jej granicami.

Muzealia pochodzą od 
kobiet, które walczyły w AK, 
a także w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie oraz 
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w I i II Armii Wojska Polskiego – w myśl idei Elżbiety Zawackiej, że na-
leży łączyć środowiska kombatanckie i gromadzić materiały, dokumen-
tujące wojenną służbę wszystkich Polek. 

Muzealia w katalogu mają często dużą wartość emocjonalną, czę-
sto wiążą się z dramatycznymi momentami z życia ofiarodawców. Są to 
przez lata przechowywane przez byłych żołnierzy mundury, ordery, czy 
odznaczenia. Pamiątki te ilustrują walkę Polek w kraju (AK i inne organi-
zacje konspiracyjne), na Wschodzie (I i II Armia WP) oraz na Zachodzie 
(PSZ). Wśród eksponatów są np. biało-czerwona opaska z Powstania 
Warszawskiego, scyzoryk spod Monte Cassino, klucz, który był skrytka 
na pocztę, znaczek z literą „P” z obozu Ravensbrück. Wiele muzealiów 
było eksponowanych na wystawach organizowanych lub współorgani-
zowanych przez Fundację, część z nich znajduje się na wystawie stałej 
poświęconej Elżbiecie Zawackiej, część też jest w obiegu wypożyczeń 
międzyinstytucjonalnych na terenie całej Polski lub za granicą.

Katalog powstał dzięki realizacji projektu „Archiwum i Muzeum 
Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line” (umowa nr 0052/
NPRH2/H11/81/2012), dofinansowanego przez MNiSW. Składa się 
z sześciu części podzielonych tematycznie, ale związanych z chronolo-
gią dziejów Polski od lat 30-tych XX w. po czasy współczesne. Części te 
kolejno zatytułowano: Przysposobienie Wojskowe Kobiet, Armia Krajo-
wa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Ludowe Wojsko Polskie, Obozy 
i więzienia, Varia. W katalogu zaprezentowano 472 obiekty. Opis każ-
dego z nich zawiera: nazwę eksponatu, jego datowanie, materiał, z któ-
rego powstał, nazwisko darczyńcy i numer inwentarzowy w zbiorach 
Fundacji. Najstarsze eksponaty pochodzą z lat 30-tych XX w. i dotyczą 
działalności PWK. Najwięcej obiektów to ordery i odznaczenia. Znaczną 
część stanowią mundury kobiet, reprezentujących różne formacje woj-
skowe od 2. Korpusu Polskiego PSK po 2. Brygadę Saperów Ludowego 
Wojska Polskiego (również repliki mundurów). Jest też wiele pamiątek 
od uczestników Powstania Warszawskiego, od kobiet walczących w Po-
mocniczej Wojskowej Służbie Kobiet (PWSK) oraz więzionych w obozach 
na Syberii, a także od kobiet pozbawionych wolności po 1945 r. w Pol-
sce. Układ obiektów w poszczególnych częściach Katalogu narzuca dato-
wanie eksponatów. Te, których nie udało się wydatować, kończą każdą 
z części i są ułożone alfabetycznie.

Najlepszą rekomendacją niech będą słowa ze wstępu: „Zgromadzo-
ne pamiątki, dokumentujące dzieje Polski, przestają już być zwykłymi 
przedmiotami. Jako eksponaty zaczynają pełnić funkcję poznawczą 
i wychowawczą. Obcowanie z przedmiotem – autentycznym świadkiem 
przeszłości – uczy patriotyzmu w sposób najbardziej atrakcyjny. Naj-
ważniejsze jest przecież, aby żyła pamięć o naszych bohaterach. Praw-
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dziwa zaś pamięć wyrasta ze świadectwa. Niech zebrane przez FGEZ 
pamiątki będą spotkaniem z żołnierzami, dla których wolność Ojczyzny 
była pierwszym życiowym obowiązkiem”.

Katalog jest wydany na papierze kredowym, zawiera kolorowe ilu-
stracje, wszystkie teksty i podpisy pod eksponatami są w wersje polskiej 
i angielskiej. Zawiera ponadto indeks osobowy i bibliografię selektywną. 
Jest też dostępny do bezpłatnego pobrania za pomocą stron: www.zawa-
cka.pl oraz www.kpbc.umk.pl.

W 2017 r. nakładem Bi-
blioteki Fundacji ukazała się 
także anglojęzyczna wersja 
książki: Sylwia Grochowina, 
Polityka kulturalna niemieckich 
władz okupacyjnych w Okręgu 
Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachod-
nie, w Okręgu Rzeszy Kraj Warty 
i w rejencji katowickiej w latach 
1939–1945, Biblioteka Funda-
cji „Archiwum Pomorskie Ar-
mii Krajowej”, Toruń, 2013, 
ss. 310 (omówienie Biuletyn 
FGEZ R. XXVII: 2015, Nr 65) 
– tytuł angielski: Cultural po-
licy of the Nazi occupying forces 
in the Reich District Wartheland 
and the Reich District of Katowi-
ce in the years 1939–1945.

Książka jest dostępna za 
darmo, w postaci pliku PDF 
– do pobrania pod adresem: 
http://zawacka.pl/ksiegar-
nia

Dorota Kromp
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Odeszli od nas

ODESZLI NA WIECZNą WARTę

W dniu 10 II 2017 r. w War-
szawie zmarła Maria Dmo-
chowska z d. Lipska, harcerka 
Szarych Szeregów, żołnierz AK, 
ps. Maja, dr nauk medycznych.

Urodziła się w Warsza-
wie dnia 18 VII 1930 r., córka 
Romana i Anieli z Koblów. 
Ojciec był inżynierem-mecha-
nikiem, pracował jako nauczy-
ciel w szkołach zawodowych. 
Matka zajmowała się domem, 
wychowywaniem trójki dzie-
ci. Rodzina mieszkała przy ul. 
Filtrowej 69. Kiedy wybuchła 
wojna w 1939 r. Maria była 
dziewięcioletnią dziewczynką 
po trzech klasach szkoły spo-
łecznej. Jej brat Jan Józef trzy-
nastoletnim gimnazjalistą i har-
cerzem, zaś siostra Zofia miała 

dwadzieścia lat i była już na pierwszym roku Wyższej Szkoły Handlowej. 
Gdy skończyło się oblężenie Warszawy i zaczęła się okupacja niemie-
cka, ojciec należał do konspiracji, także brat Marii z harcerstwa wstąpił 
do „Baszty” do batalionu szturmowego ochrony dowódców Powstania. 
W domu Dmochowskich ukrywała się żydowska rodzina. Zofia działa-
ła w hurtowni dystrybucji „Biuletynu Informacyjnego”. Maria w 1943 r. 
należała do drużyny harcerskiej im. Tomasza Zana, tam też przeszła po-
rządne szkolenie wojskowe. Chodziła na ćwiczenia sanitarne do szpitala 
na Lindleya. Nauczyła się robić zastrzyki, prawidłowego opatrywania 
ran, wynoszenia rannego z pola walki. Chciała też być w łączności. Na-
uczyła się rozwijania telefonów na polu walki, także robienia szkiców 
terenu, orientacji w terenie z map z busolą, robienia szkiców wszystkich 
niemieckich obiektów w Warszawie. Była na kilkudniowych ćwicze-
niach w Puszczy Kampinoskiej i tam złożyła przyrzeczenie harcerskie 
(jeszcze nie wojskowe). Przyrzeczenie składała na ręce podharcmistrzyni 
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Zawadzkiej ps. Koza. Brat załatwił jej przydział w „Baszcie” w B-2. Tuż 
przed Powstaniem w „Baszcie” złożyła przysięgę jako sanitariuszka ps. 
Maja. Na placu Narutowicza zameldowała się do oddziału do dyspozycji 
Kazimierza Radwańskiego ps. Górski. W Powstaniu 1944 r. była żołnie-
rzem AK, w kompanii lotniczej dowodzonej przez por. T. Gaworskiego 
ps. Lawa. Brała udział w walkach Grupy Kampinos AK. Po wojnie była 
instruktorką ZHP, czynnie przeciwstawiała się procesowi podporządko-
wania się ZHP partii komunistycznej.

Absolwentka i pracownik naukowy Akademii Medycznej w Łodzi, 
usunięta z uczelni w 1968 r. za aktywne przeciwstawianie się represjom 
wobec kolegów pochodzenia żydowskiego. Była współorganizatorem 
NSZZ „Solidarność” w Łodzi. Posłanką z Łodzi na Sejm. W latach 2006–
2012 pełniła funkcję wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Była wier-
na przysiędze AK i Przyrzeczeniu Lekarskiemu.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim 
OOP, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym 
i in.

Była długoletnią członkinią założonego w 1996 r. przez Elżbietę Za-
wacką, Memoriału Generał Marii Wittek, wspierającą aktywnie Funda-
cję, prowadzoną przez gen. Elżbiety Zawacką.

Prochy Marii Dmochowskiej zostały złożone dn. 17 II 2017 r. w gro-
bie rodzinnym na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Anna Rojewska

Dnia 4 XII 2016 r. zmarła w Warszawie 
por. Ewa Krasnowolska z d. Orlikowska ps. 
Ewa-Maria.

Urodzona 12 I 1922 r. w Kowlu, córka Jó-
zefa Orlikowskiego i Janiny z Kozakowskich. 
Oboje rodzice pochodzili z polskich rodzin 
ziemiańskich. Od roku 1923 zamieszkała 
w Warszawie. Uczęszczała do gimnazjum 
im. Cecylii Plater-Zyberkówny, w którym 
ukończyła liceum humanistyczne i otrzyma-
ła maturę w 1939 r. Przez kilka lat należała 
do szkolnej drużyny harcerskiej (6WŻDH). 
W czasie okupacji od jesieni 1939 pracowała 
jako ekspedientka, maszynistka, sekretar-
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ka, a w latach 1941–1942 jako robotnica w fabryce musztardy „Arthur”. 
W 1941 r. podjęła tajne studia na Wydział Filologii polskiej UW. Od 1942 r. 
zaczęła prowadzić tajne nauczanie grupek młodzieży gimnazjalnej (przed-
mioty humanistyczne). Systematyczną działalność konspiracyjną podjęła 
w 1942 r., w akademickiej grupie „Odrodzenie”. Od 1943 r. należała do 
„Kuźni” – organizacji, która miała na celu działalność samokształceniową 
wśród młodzieży o różnych światopoglądach. W 1944 r. zorganizowała 
przyspieszony kurs sanitarny dla dziewcząt z „Kuźni”, które nie miały 
odpowiedniego przeszkolenia, a w obliczu spodziewanego Powstania nie 
chciały pozostać bezczynne. W kursie wzięło udział dwadzieścia kilka li-
cealistek i studentek – harcerek. Grupa ta została włączona do sanitariatu 
Harcerstwa Polskiego i wraz z nim do batalionu „Gustaw” NOW/AK. 
Zaprzysiężenie grupy odbyło się wiosną 1944 r. w mieszkaniu rodziny 
(Niecała 2 m. 6). Przysięgę odebrał por. Kostka Wojciech Pszczółkowski. 
Wraz z częścią tej grupy wzięła udział w Powstaniu Warszawskim jako 
patrolowa w Kompanii Harcerskiej, pełniąc służbę w plutonie kobiecym 
104. Kompanii Syndykalistycznej na Starym Mieście pod dowództwem 
„Ryszardy” – Marii Onager. W dniu 5 sierpnia organizowała punkt sani-
tarny na Woli u zbiegu Karolkowej i Żelaznej. Uczestniczyła w ewakuacji 
szpitala z Sądów na Lesznie. W razie potrzeby pełniła funkcję łączniczki. 
Brała też udział w walkach na Starym Mieście, na barykadach na Sena-
torskiej, potem na Podwalu. W nocy z 30 na 31 sierpnia wraz z innymi 
dziewczętami przeszła kanałami do Śródmieścia Północ, gdzie pełniła 
służbę w plutonie sanitariuszek do końca bitwy w Śródmieściu, tj. do 12 
września. W dniu 5 października po odejściu rannych do niewoli pozo-
stała w Warszawie, potem dzięki szczęściu w dniu 12 października udało 
się jej opuścić Warszawę. W Powstaniu Warszawskim w końcu sierpnia 
poległ jej młodszy brat Stanisław Orlikowski.

W Częstochowie uczęszczała na zajęcia IV roku tajnej polonistyki. 
W 1945 r. po otwarciu UJ w Krakowie kontynuowała tam studia poloni-
styczne i filozoficzne. Jesienią, po uruchomieniu UW zamieszkała w Mię-
dzylesiu pod Warszawą. W 1946 r. poślubiła Jerzego Krasnopolskiego, 
kolegę z konspiracji (urodziła pięcioro dzieci). Pracowała zawodowo 
w Państwowym Instytucie Wydawniczym w latach 1947–1954 jako re-
daktorka w redakcji anglojęzycznej. Ze względów rodzinnych przerwała 
pracę, powróciła do niej w 1964 r. Zajmowała się przekładami z języka 
francuskiego i angielskiego w zakresie literatury pięknej, eseistyki i filo-
zofii. Przełożyła około 30 książek. W r. 1978 przeszła z PIW na emerytu-
rę. Zbierała materiały biograficzne uczestniczek konspiracji i Powstania, 
które przekazywała do redakcji Słownika uczestniczek walki o niepod-
ległość Polski. Od 2000 r. była aktywną członkinią Memoriału gen. Ma-
rii Wittek. Systematycznie udostępniała swoje prywatne archiwum na 
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Dnia 14 IX 2017 r. w Gdyni zmarła Mie-
czysława Martynowska z d. Moder ps. Jan-
ka, PWK, AK okręg Łódź.

Urodziła się 1 I 1922 r. w Pabianicach, 
córka Kazimierza i Marianny z Nowickich. 
W okresie szkoły podstawowej im. Grzego-
rza Piramowicza w Pabianicach należała do 
Związku Harcerstwa Polskiego, a w okresie 
szkoły średniej do Przysposobienia Wojsko-
wego Kobiet (PWK). W lipcu 1939 r. ukoń-
czyła kurs podinstruktorski na obozie PWK 
w Istebnej. Od 10-go roku życia należała 
do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Pabianicach uprawiając czynnie sport – 
gimnastykę i lekkoatletykę. Do 1 IX 1939 r. ukończyła I klasę liceum przy-
rodniczego. Z chwila wybuchu wojny zgłosiła się do Wojskowej Służby 
Kobiet i pełniła dyżury w punkcie sanitarno-dożywieniowym na dworcu 
kolejowym w Pabianicach zorganizowanym przez drużyny żeńskie ZHP 
i PWK. Od 13 XI 1939 r. uczęszczała do 8 klasy polskiego gimnazjum, któ-
re zostało zamknięte przez władze niemieckie w końcu grudnia 1939 r. 
Ojciec, pracownik umysłowy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
w Łodzi i członek Zw. Zachodniego, stracił pracę, musiał się ukrywać 
i w czerwcu 1940 r. przez zieloną granicę dostał się do Generalnego Gu-
bernatorstwa. Po wyjeździe ojca matka poszła do pracy do ogrodnika. 
Zamieszkała wraz z matką w Pabianicach przy ul. Bugaj 28. O lutego 
1940 r. do lutego 1944 r. należała do Sz. Sz. i ZWZ–AK. Przysięgę złożyła 
dnia 5 II 1940 r. na ręce Jana Koziary i Jerzego Lewandowskiego, otrzy-
mując pseudonim „Janka”. Pomagała Lewandowskiemu w drukowaniu 
„Szańca” w domu przy ul. Kopernika (segregowała i układała czcionki 
przywożone w torbie z drukarni w Łodzi). Po aresztowaniu Lewandow-
skiego w maju 1940 r. zajmowała się nadal kolportażem „Szańca”, tajnej 

potrzeby wydawnicze Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej. Jest autorką 
kilkunastu cennych biogramów zamieszczonych w serii Sylwetki kobiet-
żołnierzy. Była czynnym członkiem Komisji Historycznej środowiska ba-
talionów „Gustaw-Harnaś”. Odznaczona: Krzyżem Walecznych, Krzy-
żem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem 
Wojska Polskiego z Londynu i in.

Anna Rojewska
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„bibuły”. Współpracowała z Jadwigą Wojtkowską i Haliną Śniadówną. 
Współpracowała przy tajnych nasłuchach jako łącznik między J. Koziarą, 
Tadeuszem Woldańskim „Szczerbą”, Mieczysławem Kempnerem.

Od 9 IX 1940 r. do lutego 1941 r. prowadziła tajne nauczanie w domu 
przy ul. Bugaj 28 (dla 7 osób, dzieci szkoły podst.). W lutym 1941 r., za-
grożona wywozem na roboty do Niemiec, udała się do G. G., Opatowa 
Kieleckiego, gdzie przebywała do września 1941 r. Po powrocie do Pa-
bianic wznowiła działalność konspiracyjną. Od września 1941 r. do lute-
go 1944 r. jej działalność polegała na pisaniu miejscowej „bibuły”, tekst 
otrzymywała m in z Biuletynu Informacyjnego dostarczanego przez 
R. Komornickiego. Pracę wykonywała w mieszkaniu Komornickich przy 
ul. Żytniej 10, do czasu gdy T. Woldański i Komornicki zostali areszto-
wani (11 XI 1943 r.). Praca konspiracyjna została przyhamowana i w tym 
czasie pracowała zarobkowo w F-ie Warengenossenschaft przy ul. Ła-
skiej. W obawie przed aresztowaniem uciekła do Opatowa Kieleckiego, 
gdzie przebywał ojciec i tam uczęszczała na komplety tajnego nauczania 
do prof. Bondery, przerabiając II klasę licealną. Wraz z ojcem przebywa-
ła tam do stycznia 1945 r. Do Pabianic wróciła dopiero w kwietniu 1945 
i w swoim starym gimnazjum zdała maturę.

W październiku 1945 r. rozpoczęła studia akademickie na SGGW 
w Łodzi na wydziale ogrodniczym, które ukończyła w 1949 r. uzyskując 
tytuł inżyniera ogrodnika. Podczas studiów była członkiem AZS Łódź, 
którego barwy reprezentowała zdobywając w lekkoatletyce w latach 
1946–1949 mistrzostwa Polski. Brała również udział z pomyślnymi wy-
nikami w licznych imprezach międzynarodowych, będąc w lekkoatle-
tycznej Kadrze Narodowej.

Jesienią 1949 roku wyjechała na Wybrzeże. Pracowała w Biurze Pro-
jektów (Miastoprojekt) na stanowisku projektanta terenów zielonych. 
W grudniu 1956 r. wyszła za mąż za Bohdana Martynowskiego (żołnie-
rza AK, powstańca warszawskiego). Zamieszkała w Pucku i przez cztery 
lata prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne, jednocześnie pra-
cowała zawodowo jako kierownik zespołu terenów zielonych w biurze 
„Miastoprojekt” w Gdańsku do czasu emerytury w 1977 r.

Od 1997 r. była aktywną członkinią Memoriału gen. Marii Wittek. 
Uczestniczyła w sesjach popularno-naukowych organizowanych przez 
Fundację. Utrzymywała stały kontakt z Fundacją gen. E. Zawackiej. Po-
chowana na Cmentarzu Parafialnym Borowo.

Anna Rojewska
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Krescenty Sędzierski ps. Krzych 
Czarnecki urodził się 15 IV 1926 r. w Trze-
mesznie. Był synem Edmunda i Jadwigi 
z d. Skonieczna. Ojciec, uczestnik powstania 
wielkopolskiego, powstań śląskich i wojny 
polsko-bolszewickiej, zmarł w 1931 r. Po 
jego śmierci Krescenty zamieszkał w Ino-
wrocławiu, gdzie ukończył sześć klas Szko-
ły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym 
i w 1939 r. zdał egzamin wstępny do Gim-
nazjum Męskiego im. Jana Kasprowicza. Od 
1936 r. należał do ZHP.

W sierpniu 1939 r. zamieszkał w Byd-
goszczy. Podczas wojny pracował jako ro-
botnik w fabryce obrabiarek „Dan”. W grud-
niu 1941 r. wstąpił do, organizowanych przez podharcmistrza Mariana 
Maciejewskiego ps. Maciek, oddziałów wojskowej służby pomocniczej 
złożonych z harcerzy w wieku do 18 lat (tzw. mafeking). Uczestniczył 
w kolportowaniu prasy i wydawnictw konspiracyjnych, małym sabota-
żu, pełnieniu służby kurierskiej w sieci łączności AK, zbieraniu infor-
macji wywiadowczych. Rozkazem Kwatery Głównej Szarych Szeregów, 
kryptonim „Pasieka” (L.9 z 3 V 1944 r.) otrzymał stopień podharmistrza. 
Mianowanie nastąpiło po odbyciu kursu, o kryptonimie Szkoła „Za La-
sem” zorganizowanego w Bydgoszczy przez Maksymiliana Jakubow-
skiego ps. Jur, komendanta Chorągwi Pomorskiej Szarych Szeregów, 
a zainspirowanego i nadzorowanego przez Edwarda Zurna ps. Jacek 
wizytatora Polski Zachodniej w Kwaterze Głównej Szarych Szeregów. 
W lipcu 1944 r. po aresztowaniu M. Maciejewskiego, wówczas komen-
danta hufca Bojowych Szkół w Bydgoszczy, został podporządkowany 
AK (przypuszczalnie Garnizon AK Bydgoszcz).

Po zakończeniu II wojny światowej pracował w Zarządzie Miej-
skim w Bydgoszczy. Jednocześnie kontynuował przerwaną wojną na-
ukę w gimnazjum i liceum dla dorosłych. Po złożeniu matury w 1947 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki w Szczecinie. Po ich 
ukończeniu w 1951 r. pracował w Pomorskich Zakładach Budowy Ma-
szyn w Bydgoszczy na stanowisku kierownika laboratoriów. W latach 
1961–1965 zajmował się także pracą dydaktyczno-wychowawczą m.in. 
na kursach kształcenia zawodowego organizowanych przez Naczel-
ną Organizację Techniczną. Od 1967 r. do czasu przejścia na emeryturę 
był wykładowcą w Zakładzie Materiałoznawstwa i Technologii Metali 
Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śnia-
deckich w Bydgoszczy. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk tech-
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CZEŚĆ ICH PAMIęCI!

nicznych (Politechnika w Poznaniu). Por. K. Sędzierski, Weteran Walk 
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (patent nr 26923) zmarł 8 VIII 2017 r. 
w Bydgoszczy i spoczywa na cmentarzu parafii p.w. św. Trójcy przy ul. 
Stawowej w Bydgoszczy (Jary). 

Elżbieta Skerska 
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CICHOCIEMNI. HISTORIE BOHATERÓW

Już po raz 26 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej zorganizowała 
konferencję naukową upamiętniającą działania niepodległościowe Pola-
ków w XX w. Tym razem obrady naukowe, a także warsztaty historyczne 
dla młodzieży poświęcone zostały „Cichociemnym”. W przeddzień kon-
ferencji, przy współpracy JW GROM, Fundacja zorganizowała spotkanie 
z ostatnim żyjącym cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnawskim. Na 
spotkanie, oprócz zaproszonych nauczycieli i młodzieży, przybyła Maria 
Kowalewska „Myszka” – uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Spotkanie prowadził Jan Wyrowiński, przewodniczący Rady Funda-
cji, który podziękował panu kapitanowi za przybycie, nawiązał do nazwy 
roku 2016 ustanowionego przez Sejm RP „Rokiem Cichociemnych”, wy-
raził też uznanie dla kapitana nie tylko z powodu służby, ale i aktualnych 
dokonań. Kapitan Tarnawski bowiem w 70. rocznicę swego wojennego 
skoku wykonał ponownie skok spadochronowy, tym razem w asyście żoł-
nierzy JW 2305, którzy także podczas spotkania towarzyszyli bohaterowi. 
Spotkanie z ostatnim żyjącym cichociemnym było dużym przeżyciem dla 
wszystkich zebranych, szczególnie dla przybyłej młodzieży.

Konferencję, którą zaplanowano na 9 listopada, już tradycyjnie roz-
poczęto od złożenia kwiatów na grobie gen. Elżbiety Zawackiej o godz. 9. 
Kwiaty złożyli oprócz delegacji Fundacji: Prezydent Miasta Torunia, 
przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz szkoły toruńskie noszące imię gen. E. Zawackiej.

Po złożeniu kwiatów na grobie gen. E. Zawackiej i krótkiej przerwie 
kawowej Jan Wyrowiński otworzył w Sali Wielkiej Dworu Artusa sesję na-
ukową: „Cichociemni. Historie bohaterów”. Powitał gościa honorowego 
sesji, kpt. Aleksandra Tarnawskiego i towarzyszącego mu płk. Piotra Gąsta-
ła, dowódcę JW GROM, Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia, 
Józefa Ramlaua, Wicewojewodę Bydgoskiego, Kazimierza Wacha, Prezesa 
Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Toruń, Jerzego Janczarskiego, 
Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Edytę Ciesielską, Naczelnik bydgoskiej delegatu-
ry Instytutu Pamięci Narodowej Bydgoszczy, Dorotę Zawacką-Wakarecy, 
prezes zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, prelegentów, licznie 
przybyłą młodzież z opiekunami i wszystkich obecnych.

O zabranie głosu został poproszony kpt. Aleksander Tarnawski. 
Dziękując za zaproszenie i podkreślając zaszczyt, za jaki poczytuje so-
bie obecność na sesji, zaapelował o pamięć o tych anonimowych dziew-
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czętach i chłopcach, którzy oddali życie za Ojczyznę, a o których się nie 
pamięta.

Wicewojewoda Józef Ramlau w krótkiej wypowiedzi nawiązał do 
osobistych kontaktów z gen. Elżbietą Zawacką, którymi się szczyci, i za-
apelował do młodzieży o szersze zainteresowanie historią, zwłaszcza 
związaną z obroną Polski w czasie II wojny światowej. Prezydent Michał 
Zaleski powiedział, że XXVI konferencja naukowa potwierdza tezę, że 
w Toruniu dbamy o historię. Gen. Elżbieta Zawacka była nie tylko dziel-
ną wojowniczką, ale też pedagogiem. O bohaterach powinno się mówić 
często i głośno. Podziękował Dorocie Zawackiej-Wakarecy za te spotka-
nia. Podziękował również Muzeum II Wojny Światowej, IPN i Centrum 
Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu. 

Głos zabrał także płk Piotr Gąstał, który odnosząc się do wyjątkowo-
ści cichociemnych, podkreślił, że współcześnie tylko ci żołnierze GROM, 
którzy przejdą selekcję i ponadroczne szkolenie podstawowe w wielu 
formach nawiązujące do szkolenia cichociemnych (zaliczą pozytywnie 
wszystkie egzaminy), mogą zostać nazwani cichociemnymi i dumnie no-
sić naszywkę „Cichociemny” zatwierdzoną decyzją Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. Jako ostatnia w tej części głos zabrała pieśniarka Caty 
Carr, popularyzująca historię Polski za pomocą swojej twórczości, co 
ważne – także anglojęzycznej.

Obradom konferencji przewodniczyli kolejno: dr Janusz Marszalec, 
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dr Katarzyna Minczykowska i prof. 
dr hab. Bogdan Chrzanowski. Natomiast referaty kolejno prezentowali: 
mgr Igor Oraczewski z UMK: „Cichociemni a komandosi”, dr K. Min-
czykowska (FGEZ), stawiając pytanie, czy „Gen. Elżbieta Zawacka. Ci-
chociemna?”; mgr Wojciech Łukaszun (Instytut Historii UG/Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku): „Narcyz Łopianowski, ps. »Sarna«. Ka-
walerzysta, sportowiec, cichociemny. Dużą atrakcją dla zebranych go-
ści było wystąpienie kpt. Paweła Mosznera, byłego żołnierza JW GROM 
i wojskowego instruktora spadochronowego, twórcy barw i odznaki 
GROM, a także działacza Klubu Spadochronowego Sił Specjalnych. Za-
prezentował on bowiem zrekonstruowany kombinezon Special Opera-
tions Executive (SOE), którego używali cichociemni. Z pomocą jednej 
z uczestniczek konferencji dokonał praktycznego pokazu zakładania 
kombinezonu i spadochronu. Zebrani mogli sobie uświadomić, w jaki 
sposób cichociemni, w tym i inicjatorka fundacyjnych konferencji – 
E. Zawacka – przygotowywali się do skoku, a następnie go wykonywali. 
Następna prelegentka dr Ewa Rzeczkowska (Katedra Historii Najnow-
szej KUL) przedstawiła referat „Leonard Zub-Zdanowicz „Ząb” – jedyny 
cichociemny w Narodowych Siłach Zbrojnych”, a dr Dominika Pasich 
(IPN Kraków) omówiła działalność Antoniego Gilewskiego „Ponara” 
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Fot. 1. Ostatni żyjący cichociemny, kpt. Aleksander Tarnawski „Upłaz”, 
„Wierch” przemawia do gości sesji (fot. R. Stasiak , zb. FGEZ)

Fot. 2. Jeden z warsztatów odbywających się w trakcie sesji (równolegle .
z konferencją naukową). Prowadzenie Michał Olton, Muzeum Wojska .

Polskiego, Warszawa (fot. R. Stasiak , zb. FGEZ)
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Fot. 3. Paweł Moszner, były żołnierz 
Grupy Reagowania Operacyjno-.

-Manewrowego (GROM) i wojskowy 
instruktor spadochronowy, .

prezentuje w przerwie obrad .
naukowych, zrekonstruowany .

kombinezon i spadochron, .
jakiego używali cichociemni .
(fot. R. Stasiak , zb. FGEZ)

– cichociemnego z Radziejowa. Za swą bogatą działalność, prowadzoną 
od 17. roku życia, 16 XII 1948 r. został on aresztowany przez UB i skaza-
ny, na podstawie fałszywych dokumentów na 15 lat więzienia. Wyszedł 
na wolność na mocy amnestii w 1956 r. Zmarł w roku 1979. Jego grób 
znajduje się w pobliskim Radziejowie Kujawskim. Dr hab. Maciej Kle-
dzik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) przygotował referat „Cicho-
ciemny Kazimierz Bilski »Rum«”, na temat londyńskiego współpracow-
nika Elżbiety Zawackiej i ostatniego „cichociemnego” przerzuconego do 
kraju przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Referat, z powodu 
nieobecności autora, odczytał prof. A. Gąsiorowski. Grzegorz Andrzej 
Hanula (Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL) 
przedstawił referat „Cichociemni zamordowani w więzieniu mokotow-
skim”. W roku 1902 więzienie na Mokotowie było najnowocześniejszym 
więzieniem w Rosji carskiej. Zajmowało ono obszar 6 ha. Po zakończeniu 
wojny mokotowskie więzienie było miejscem kaźni polskiej elity intelek-
tualnej, byłych żołnierzy AK i cichociemnych. Prelegent oszacował, że 
zostało tam wykonanych i udokumentowanych 350 egzekucji, setki zaś 
wykonano, nie pozostawiając śladów w dokumentacji. Według G. Hanuli 
szacuje się, że w latach stalinowskich w Mokotowie zamordowano ponad 
2000 osób. Jako ostatnia podczas sesji głos zabrała Małgorzata Koszarek 
(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie), omawiając „Pamiątki po cicho-

ciemnych w zbiorach Muzeum 
AK w Krakowie” oraz przedsta-
wiając postaci wybranych cicho-
ciemnych, m.in. Jana Górskie-
go, ps. Chomik, pomysłodawcy 
szkolenia na Wyspach polskich 
żołnierzy, którzy mieli wesprzeć 
struktury wojskowe Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Obrady naukowe składały 
się z czterech części, a każda była 
zakończona dyskusją, w której 
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głos zabrała m.in.: Anna Zakrzewska, podając informację o cichociem-
nych rekrutujących się z Toruńskiej Szkoły Artylerii, powstałej w roku 
1923. W szkole tej do 1939 r. odbyło się 16 promocji. Dwunastu polskich 
artylerzystów z Torunia było cichociemnymi. Większość została zamor-
dowana, czy to jeszcze w czasie wojny przez Niemców, czy też tuż po 
niej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Równolegle do części naukowej konferencji odbywały się warsztaty 
historyczne dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy do współpracy zapro-
sili edukatorów z całej Polski. Swoje umiejętności zaprezentowali: Ma-
teusz Gawlik (Muzeum AK w Krakowie) – „Cichociemni – spadochro-
niarze AK”; Joanna Raftopolus i Artur Wodziński (Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku) – „Cichociemni”; Mirosław Sprenger (Biuro Edu-
kacji Publicznej IPN w Bydgoszczy) – „Cichociemni – »straż przednia« 
wyzwolenia Polski”; Michał Olton (Muzeum Wojska Polskiego), który 
zaprezentował elementy wyposażenia cichociemnych oraz współczes-
nych spadkobierców ich idei, żołnierzy GROM.

Barbara Rojek

Fot. 4. Koncert Katty Carr, brytyjskiej pieśniarki, której twórczość poświęcona 
jest historii Polski, uświetniający sesję (fot. R. Stasiak , zb. FGEZ)
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI fUNDACjI gENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEj.
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE 
ARMII KRAjOWEj ORAZ WOjSKOWEj SŁUŻBY POLEK
W TORUNIU ZA ROK 2016

I. DANE ORgANIZACjI:

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres:
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii 

Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, ul. Podmurna 93, 87–100 Toruń

2. Data wpisu w Krajowy Rejestr Sądowy i numer KRS: 
Data rejestracji: 6.09.2001, nr KRS 0000041692

3. REgON: 870502736

4. Zarząd fundacji – praca społeczna
1. Prezes: Dorota Zawacka-Wakarecy
2. Wiceprezes: Katarzyna Minczykowska-Targowska 
3. Sekretarz: Dorota Kromp 

5. Rada fundacji: 
1. Przewodniczący: Jan Wyrowiński (mgr inż., Toruń)
2. Józef Borzyszkowski (prof. dr hab., Gdańsk)
3. Bogdan Chrzanowski (prof. dr hab., Gdańsk)
4. Andrzej Gąsiorowski (prof. dr hab., Gdańsk)
5. Mirosław Golon (dr hab., prof. UMK)
6. Grzegorz Górski (prof. dr hab., Lublin)
7. Sylwia Grochowina (dr hab., Toruń) 
8. Andrzej Kola (prof. dr hab., Toruń) 
9. Waldemar Rezmer (prof. dr hab., Toruń)
10. Jan Sziling (prof. dr hab., Toruń)
11. Andrzej Tomczak (prof. dr hab., Toruń)

6. Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca: Anna Kłobukowska (Toruń) 
2. Jarosław Kłaczkow (prof. dr hab., Toruń)
3. Maria Ciesielska (Toruń)
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7. Pracownicy i współpracownicy (um. cywilno-prawne):
W roku sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 43 osoby na um. o dzieło/

zlecenie (w tym wystąpienia konferencyjne, autorstwo tekstów), oraz 2 osoby 
na um. o pracę: 
1. Aleksander Biernacki (pracownik gospodarczy/pomoc kancelaryjna; um. 

o pracę)
2. Katy Carr (konferencja/um. o dzieło)
3. Bogdan Chrzanowski (wydawnictwo; um. o dzieło)
4. Maria Ciesielska (dział: Archiwum Pomorskie – opracowywanie; um. o dzie-

ło)
5. Inka Dowlasz (spektakle; um. o dzieło)
6. Bartosz Drzewiecki (wydawnictwo; um. o dzieło)
7. Zuzanna Filarska-Kunicka (wydawnictwa/konferencje; um. o dzieło)
8. Piotr Florianowicz (spektakle/um. o dzieło)
9. Mateusz Gawlik (konferencja; um. o dzieło)
10. Andrzej Gąsiorowski (wydawnictwo; um. o dzieło)
11. Sylwia Grochowina (wydawnictwo; um. o dzieło)
12. Grzegorz Hanula (konferencja; um. o dzieło)
13. Jarosław Kłaczkow (wydawnictwo; um. o dzieło)
14. Andrzej Kola (badania archeologiczne; um. o dzieło)
15. Małgorzata Koszarek (konferencja; um. o dzieło)
16. Dorota Kromp (dział: Archiwum WSK – opracowywanie i udostępnianie 

zbiorów; wydawnictwa/um. o dzieło)
17. Adam Kuczyński (badania archeologiczne; um. o dzieło)
18. Agnieszka Łuczywek (sekretariat; dział Ikonografii – digitalizacja; mural; 

prelekcje/ um. o pracę; um. o dzieło; um. zlec.)
19. Wojciech Łukaszun (konferencja/um. o dzieło)
20. Katarzyna Masloch (notacje; um. zlecenie)
21. Anna Mikulska (działy: Archiwum WSK, Muzealia – udostępnianie, opraco-

wywanie, digitalizacja; um. o dzieło)
22. Katarzyna Minczykowska-Targowska (digitalizacja, prelekcje, archiwizacja, 

wydawnictwo; konferencje/um. o dzieło; um. zlec.) 
23. Paweł Moszner (konferencja/um. o dzieło)
24. Michał Olton (konferencja/um. o dzieło)
25. Dominika Pasich (konferencja/um. o dzieło)
26. Vesheta Petrovich (badania archeologiczne/um. o dzieło)
27. Tomasz Pietrzyk (wystawa/um. o dzieło)
28. Joanna Roftopolus (konferencja/um. o dzieło)
29. Barbara Rojek-Penkała (dział: Arch. WSK – digitalizacja, udostępnianie; um. 

o dzieło/um. zlec.)
30. Anna Rojewska (dział: Arch. WSK – digitalizacja; um. o dzieło) 
31. Ewa Rzeczkowska (konferencja/um. o dzieło)
32. Dominika Siemińska (badania archeologiczne; konferencje; um. o dzieło)
33. Michał Siemiński (badania archeologiczne; um. o dzieło)
34. Elżbieta Skerska (dział: Arch. Pomorskie – opracowywanie, digitalizacja, 

prelekcje; wydawnictwo; um. o dzieło/um. zlec.) 
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35. Mirosław Sprenger (konferencja/um. o dzieło)
36. Remigiusz Stasiak (konferencje/um. o zlec.)
37. Jan Sziling (wydawnictwo/digitalizacja; um. o dzieło)
38. Wojciech Szreniawski (wydawnictwo/um. o dzieło)
39. Zofia Świtajska (dział: Biblioteka, um. o zlec.) 
40. Iwona Teul (badania archeologiczne/um. o dzieło)
41. Arkadiusz Ułanowski (spektakle/um. o dzieło)
42. Karol Wakarecy (digitalizacja; um. o dzieło)
43. Izabela Wilewska (sekretariat: um. o pracę; dział: Archiwum WSK – digitali-

zacja; um. o dzieło)
44. Artur Wodzyński (konferencja/um. o dzieło)
45. Marcel Wozniak (trailer/um. o dzieło)

W celu realizacji zadań statutowych Fundacja współpracowała z następu-
jącymi firmami: 
1. Agencja Artystyczna ART.-TES. Teresa Stępień-Nowicka
2. Biuro Tłumaczeń. Agnieszka Chabros
3. GMA. Gabriela Ułanowska
4. KMT. Usługi dla nauki i edukacji. Katarzyna Minczykowska-Targowska
5. WENA. Włodzimierz Dabrowski
6. WZG. Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

W roku sprawozdawczym Fundacja też pozyskała środki z PFRON na 
stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, którą zatrudniono 
we wrześniu 2016 r. Koszty wynagrodzenia tej osoby są w 74% refundowane 
przez PFRON.

8. Stażyści, praktykanci, wolontariat: 
a) Studenckie praktyki studenckie odbyło 4 studentów UMK; jedna osoba od-

bywała staż.
b) Wolontariat: 
1. Maria Ciesielska (dział: Arch. Pomorskie 3–5 h/tydz.),
2. Bartosz Kopczyński (obsługa konferencji),
3. Weronika Kubiak (obsługa konferencji),
4. Natalia Łata (obsługa konferencji),
5. Krzysztof Maliszewski (obsługa konferencji),
6. Katarzyna Masloch (sekretariat; digitalizacja; obsługa Kongresu),
7. Katarzyna Minczykowska-Targowska (kierownik Archiwum; wiceprezes 

zarządu; sekretarz Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Fundacji), 
8. Barbara Rojek (dział: Arch. WSK), 
9. Jan Sziling (członek Komitetu Redakcyjnego),
10. Andrzej Tomczak (Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego),
11. Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji oraz Przewodnicząca 

Memoriału),
12. Harcerze ZHP Hufiec Toruń (obsługa konferencji).
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–  Członkowie Koła Przyjaciół Memoriału (do grona członków MGMW do-
łączyło 5 osób, 1 osoba zmarła. Łącznie Memoriał skupia 255 osób, w tym 
ok. 15 pracuje bardzo aktywnie, inni współpracują sporadycznie, a nieliczni 
wspierają Fundację finansowo).

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

1. Cele statutowe fundacji
Fundacja służy popieraniu badań:

• historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii, 
tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,

• dziejów wojskowej służby Polek i upamiętnianiu tradycji tej służby.

2. Cele swe fundacja realizuje poprzez:
• gromadzenie, opracowanie i udostępnianie nie stanowiących państwowego 

zasobu archiwalnego materiałów archiwalnych, dokumentacji i muzealiów 
dotyczących Armii Krajowej na Pomorzu oraz wojskowej służby Polek

• gromadzenie publikacji dotyczących pomorskiej AK oraz wojskowej służby 
Polek

• gromadzenie i opracowywanie wspomnień i relacji żołnierzy AK z Pomorza 
oraz Polek służących w wojsku

• udostępnianie gromadzonych materiałów archiwalnych zainteresowanym, 
w szczególności historykom badającym dzieje AK na Pomorzu oraz dzieje 
wojskowej służby Polek

• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju pamiątek 
typu muzealnego po AK na Pomorzu i po wojskowej służbie Polek 

• gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących działalności konspi-
ratorów rodem z Pomorza w ogólnopolskich strukturach oraz materiałów 
dotyczących środowisk konspiracyjnych po roku 1945.

III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORgANIZACjI POŻYT-
KU PUBLICZNEgO w okresie sprawozdawczym (realizacja celów statuto-
wych), w tym informacja o działalności wspieranej przez administrację publicz-
ną w okresie sprawozdawczym.

W roku 2016 Fundacja by realizować swoje cele statutowe podjęła się wyko-
nania następujących zadań:

1. „UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA. Edycja 2015–2017”. Całkowity koszt: 
102 540,00 zł dotacja: Gminy Miasta Toruń: 61 000,00 zł, środki własne Fundacji: 
33 380,00 zł, praca wolontariuszy 8160,00 zł (+praca społeczna nie ujęta w kosz-
torysie zadania)
• zgromadzono materiały aktowe do 908 nowych teczek osobowych (592 – Ar-

chiwum Pomorskie; 308 – archiwum WSK; 8 – Archiwum Zagrody). Łącznie 
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na zbiory fundacji składa się 8099 teczek osobowych (A. WSK – 4621, A. Pom. 
– 3235, A. Zagrody – 243)

• opracowano i uporządkowano w celu zdigitalizowania 392 teczki osobowe.
• zgromadzono 99 egzemplarzy czasopism i 85 egz. książek tematycznie zwią-

zanych z II wojną światową. Łącznie zbiory Biblioteki Fundacji 5987 egzem-
plarzy wydawnictw zwartych i 1005 egz. ciągłych. Z księgozbioru wycofano 
342 dublety. Łącznie zbiory biblioteczne Fundacji to 6992 publikacje. 

• indeksując akta składające się na zbiory fundacji oraz literaturę przedmiotu 
sporządzono ok. 1268 kart rzeczowych (tzw. informacyjnych), do katalogów 
rzeczowych działu zbiorów: A. WSK włączono ok. 718 kart, A. Pomorskie 
– 500 

• przeprowadzono 9 kwerend pełnych (A. Pom. – 12; A. WSK – 3; Biblioteka 
– 0) i kilkadziesiąt kwerend wstępnych, które wykonano na podstawie zapy-
tań listownych (głównie e-mailowych) i telefonicznych.

• zbiory udostępniono 80 razy (A. Pom.– 51, A. WSK – 21, A. Zagrody – 8; 
Muzealia, wystawy, systemy wystawiennicze – 4, Biblioteka – 24 czytelni-
ków/208 wypożyczeń)

2. „PRAWDZIWE HISTORIE”. Prelekcje i warsztaty historyczne dla dzieci i mło-
dzieży. Całkowity koszt: 32 880,00 zł; dotacje: Zarząd Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego 9000,00 zł; FBZ WBK 4000,00; środki własne Fundacji – 2900,00; 
praca wolontariuszy: 1680,00 zł. Koordynacja: A. Łuczywek, prelegenci i eduka-
torzy: A. Łuczywek, A. Mikulska, dr K. Minczykowska, A. Rojewska, dr D. Sie-
mińska, E. Skerska.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 58 prelekcji i warsztatów tak 
w siedzibie Fundacji, jak i w toruńskich szkołach oraz poza Toruniem. Łącznie 
w prelekcjach i warsztatach wzięło udział ponad 2500 osób. 

3) „ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE AK ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻ-
BY POLEK ON-LINE”. Całkowity koszt: 602 000,00; w roku sprawozdawczym 
MNiSW przekazało na realizację zadania 185 tys. Łącznie w latach 2012–2014 
wydatkowano na realizację projektu 503 755,32 tys. zł Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego; kierownik projektu: prof. Jan Sziling, koordynator: dr 
K. Minczykowska

W ramach realizacji projektu w roku sprawozdawczym wykonano i przy-
gotowano do udostępnienia ok. 120 tys. skanów z akt osobowych. Udostępnio-
no on-line za pomocą www.kpbc.pl 800 teczek osobowych z działu zbiorów: 
„Archiwum Pomorskie”. W procesie digitalizacji w 2016 r. uczestniczyły: 7 osób 
(w tym 5 pracowników i 2 wolontariusz). Łącznie w realizacji projektu w latach 
2012–2016 uczestniczyło 18 osób (14 os. zatrudnionych na um. cywilno-prawne 
i 4 wolontariuszy oraz 2 firmy).

4) POLKI NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ ZAPOMNIANI 
BOHATEROWIE POMORZA I KUJAW – ODDAJMY IM GŁOS (NOTACJE). 
Całkowity koszt 13 500,00 zł, dotacja UDSKiOR – 12 000,00 zł; środki własne 
Fundacji: 500,03 zł, praca społeczna – 1000,00. Koordynacja: A. Łuczywek, na-
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grania i montaż: M. Klawiński, kwerendy: A. Łuczywek, A. Mikulska, E. Sker-
ska, A. Rojewska.

W ramach zadania zrealizowano 8 notacji – wywiadów z kombatantami 
II wojny światowej.

5) ELIZABETH WATSON. CICHOCIEMNA. SPEKTAKLE. Całkowity koszt 
74 072,55 zł, dotacja Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 
69 072,55 zł; środki PAFT Londyn: 5000,00 zł. Koordynacja: GMA. Gabriela Uła-
nowska.

Organizacja prezentacji spektaklu poświęconego gen. Elżbiecie Zawackiej 
w Londynie, i St. Andrews.

Spektakl „Cichociemna...” był też prezentowany, poza projektem, w Wied-
niu, gdzie gościł na zaproszenie PAN Wiedeń (dyrektor prof. dr hab. Bogusław 
Dybaś) i przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.

6) WYSTAWA: MINĘŁO STO LAT... KILKA OBRAZÓW Z ŻYCIA GEN. EL-
ŻBIETY ZAWACKIEJ. WERSJA PL, DE, EN. Całkowity koszt 13 500,00 zł, 
dotacja GMT – 8000,00 zł; środki własne Fundacji: 2640,00 zł, praca społeczna 
– 800,00. Kurator wystawy i koordynator: dr K. Minczykowska, grafika: dr To-
masz Pietrzyk, tłumaczenie: A. Chabros, W. Szreniawski.

Wystawa prezentująca życie gen. Elżbiety Zawackiej, przygotowana 
w trzech wersjach językowych i wzbogacona o materiały zgromadzone przez 
kuratora wystawy w trakcie przygotowywania biografii gen. Zawackiej. Wy-
stawę przygotowano w wersji panelowej i elektronicznej. Była prezentowana 
w Toruniu, St. Adrews i Wiedniu.

7) EMISARIUSZKA. MINIFABUŁA POŚWIĘCONA GEN. ELŻBIECIE ZAWAC-
KIEJ. Całkowity koszt 64 500,00 zł, środki MIIWŚ – 29 000,00 zł; środki do pozy-
skania: 35 500,00. Koordynator: dr K. Minczykowska, scenariusz: M. Wozniak, 
konsultacja naukowa: dr K. Minczykowska.

Celem zadania jest stworzenie kilkuminutowego filmu opowiadającego 
o życiu gen. Elżbiety Zawackiej, dzięki czemu Fundacja chce pozyskać poten-
cjalnych sponsorów pełnometrażowego filmu fabularnego dotyczącego losów 
Pani Generał. 

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 31.12.2017 r.

8) PRACE ARCHEOLOGICZNE 
1) Interdyscyplinarne badania naukowe szczątków znajdujących się w kryp-

tach kolegiaty pw. Św. Trójcy w Ołyce (Ukraina). Zamówienie MKiDN. Cał-
kowity koszt: 99 370,00 zł. Instytucja zamawiająca i finansująca: MKiDN, Kie-
rownik projektu prof. Andrzej Kola, wsparcie koordynacyjne: dr Dominika 
Siemińska, Adam Kuczyński.

2) Prace archeologiczne na zamówienie Gminy Biskupiec, koszt: 10 000,00 zł, 
całość pokryta ze środków zamawiającego; kierownik badań: dr Dominika 
Siemińska.
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9) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
1) A. Rybińska, Rola, działalność i znaczenie kobiet w AK. Biografie regionu 

łódzkiego
Wydanie on-line. Całkowity koszt: 5070,00 zł, dotacja UDSKiOR: 3000,00 zł; 

środki własne Fundacji – 2070,00 zł.
2) K. Minczykowska, Elżbieta Zawacka, Zelma, Sulica, Zo, wersja poszerzona 

i uzupełniona, tłumaczenie: A. Chabros
Wydanie on-line. Całkowity koszt: 10 000,00 zł, dotacja MNiSW (program: 

DUN): 10 000,00 zł.
3) A. Gąsiorowski, Headquarters of The Defenders of Poland (Komenda Obroń-

ców Polski) The Pomeranian District Division, tłumaczenie: A. Chabros
Wydanie on-line. Całkowity koszt: 16 000,00zł, dotacja MNiSW (program: 

DUN): 16 000,00 zł.
4) B. Chrzanowski, The Government Delegation for Poland in Pomerania, tłu-

maczenie: A. Chabros 
Wydanie on-line. Całkowity koszt: 30 000,00 zł, dotacja MNiSW (program: 

DUN): 30 000,00 zł.
5) S. Grochowina, Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych, tłuma-

czenie: A. Chabros 
Wydanie on-line. Całkowity koszt: 47 340,00 zł, dotacja MNiSW (program: 

DUN): 47 340,00 zł; tłumaczenie: 2016 – 22 320,00, wydanie: 2017.
Koordynacja działalności wydawniczej: dr Katarzyna Minczykowska.

10) KONFERENCJA NAUKOWA „CICHOCIEMNI. HISTORIE BOHATE-
RÓW”, Toruń 9.11.2016 r. Koordynator naukowy: dr Katarzyna Miczykowska.

Całkowity koszt: 30 205,00 zł, dotacja: Gmina Miasta Toruń – 15 000,00 zł; 
wkład współorganizatora – Muzeum II Wojny Światowej: 5000,00 (koncert Katy 
Carr), środki własne: 7745,00 zł; praca wolontariuszy – 2460,00 zł. 

W konferencji wzięło udział ok. 350 osób, swoje referaty zaprezentowało 
10 prelegentów. Przeprowadzono 11 warsztatów, w których uczestniczyło 260 
uczniów. Łącznie konferencję odwiedziło 610 osób. Konferencji towarzyszyła 
wystawa poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej, a w przeddzień sesji zorganizo-
wano spotkanie z ostatnim żyjącym cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnaw-
skim. W spotkaniu tym uczestniczyło 40 uczniów.

11) PATRONATY, UROCZYSTOŚCI, GREMIA DORADCZE 
1) W ramach współpracy ze szkołami Fundacja patronowała, przekazy-

wała nagrody książkowe, a pracownicy Fundacji brali udział w jury bądź udo-
stępniali siedzibie Fundacji na uroczystości wręczenia nagród następujących 
konkursów szkolnych: 
• „Oni tworzyli nasza historię” Konkurs historyczny im. gen. Elżbiety Za-

wackiej (organizator: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), 
18.03.2016.r..

• IX Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Udział Polek w II wojnie świa-
towej”, 10.06.2016 r.
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2) Fundacja też współorganizowała 
• uroczystości z okazji 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, To-

ruń, 1.08.2016 r. (wspólnie z UM Toruń, Urzędem Marszałkowskim i Stowa-
rzyszeniem: Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu)

• uroczystości z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń 27.09.2016 r. 
3) Przedstawiciele Fundacji brali też udział w następujących uroczystościach
• Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Solcu Kujawskim, 

5.03.2016 r.
• 20-lecie SP nr. 32 im. Armii Krajowej, Toruń 4.05.2016
• Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pracowników ODR na Pomorzu, Byd-

goszcz, 27.09.2016 r.
• Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Elżbietę Zawacką, 

Sierpc I LO, 10.09.2016 r.
• Uroczystość posadzenia Dęba Pamięci gen. Elżbiety Zawackiej, Piastów, 

21.10.2016.r.
• Wieczór Pieśni Patriotycznych, organizator: Gimnazjum nr 2 im. Gen. Elżbie-

ty Zawackiej, Toruń 19.11.2015 r.
• Gminne obchody Święta Niepodległości w Kończewicach, 23.11.2016 r.
4) Przedstawiciele Fundacji brali też udział w obradach gremiów doradczych:
• Rada Muzeum II Wojny Światowej (prezes Dorota Zawacka-Wakarecy)
• Rada Pamięci Walk i Męczeństwa (prof. Jan Sziling)
• Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dokumentalist-

ka Elżbieta Skerska, prof. Jan Sziling)
• Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (prezes Dorota Zawa-

cka-Wakarecy, Sylwia Grochowina). 

12) DZIAŁALNOŚĆ SEKRETARIATU: GOŚCIE, KORESPONDENCJA 
1) W celu realizacji celów statutowych z sekretariatu Fundacji wyekspediowano 

tradycyjną pocztą 821 przesyłek (listów i paczek). Zarejestrowano 410 listów, 
które wpłynęły do sekretariatu Fundacji za pośrednictwem poczty polskiej. 

2) Na skrzynkę e-mail Fundacji wpłynęło ponad 20 tys. e-maili od interesantów 
i współpracowników Fundacji. E-maili wysłanych ze skrzynki fundacyjnej 
zarejestrowano ok. 5100.

3) Sprzedano i rozdysponowano gratisowo 805 książek i 200 egz. Biuletynu 
Fundacji.

Fundację odwiedziło ok. 2300 osób (zwiedzający, goście konferencji, uczest-
nicy prelekcji).

Iv. DZIAŁALNOŚĆ gOSPODARCZA
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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v. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAW-
CZYM 
1) Zwolnienia z podatków: działalność Fundacji nie podlega opodatkowaniu; 

zwolniona z opłat podatkowych od nieruchomości.
2) Zwolnienia z opłat sądowych: zwolniona
3) Korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szcze-

gólnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa:
4) Fundacja od 2006 r. korzysta z użytkowania wieczystego budynku, który jest 

siedzibą Fundacji.

vI. PODSUMOWANIE
Realizowanie statutowych zadań Fundacji w ciągu całego ubiegłego roku 

wiązało się z wielkim zaangażowaniem jej pracowników Fundacji. Zarząd Fun-
dacji dziękuje Im serdecznie. 

Zarząd Fundacji pragnie podkreślić, że w swej działalności spotykał się 
z życzliwością i poparciem władz i instytucji, którym należy się szczególne po-
dziękowanie. 

Dziękujemy Urzędowi Miasta Torunia z panem Prezydentem Michałem 
Zaleskim, Radzie Miejskiej Torunia z jej przewodniczącym Marcinem Czyż-
niewskim na czele.

Dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej, Instytutowi Historii i Archi-
wistyki UMK, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Samorządowi Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zarządowi Fundacji Banku Zachodnie-
go WBK i dyrektorowi tego banku w Toruniu. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym, któ-
rych pomoc i dotacje umożliwiły naszą działalność.

Prezes Zarządu

Dorota Zawacka-Wakarecy

Wiceprezes Zarządu 

Katarzyna Minczykowska-Targowska

Sekretarz Zarządu

Dorota Kromp
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em. płk, prawnik, były prokura-
tor organów śledczych w Kijowie, 
były członek Międzynarodowej 
Komisji ds. upamiętniania ofiar 
wojny i represji politycznych

WALDEMAR GRABOWSKI his-
toryk (dr hab.), pracownik Biura 
Edukacji Narodowej IPN War-
szawa

DOROTA KROMP historyk, pra-
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sekretarz Zarządu FGEZ
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dr, archiwistka, historyk, eduka-
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wackiej

BARBARA ROJEK pracownik 
FGEZ (dział: Archiwum WSK)

ANNA ROJEWSKA bibliotekarz, 
pracownik FGEZ (dział: Archi-
wum WSK)

ELŻBIETA SKERSKA polonistka, 
pracownik FGEZ (dział: Archi-
wum Pomorskie)

WIRGINIA WĘGLIŃSKA histo-
ryk, doktorantka UG, pracow-
nik Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku

DOROTA ZAWACKA-WAKARE-
CY chemik, dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych w Toruniu, 
opozycjonistka lat 80-tych XX w. 
wieloletni społeczny pracownik 
FGEZ, od 1996 r. społeczny pre-
zes Fundacji



WYDAWNICTWA WŁASNE  
FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ  

„ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ  
ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK” W TORUNIU

Nr tomu Autor, tytuł Cena  
1 egz.

Liczba 
egz.

T. I Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939–1945. Materiały I sesji naukowej 
w Toruniu 27–28 IX 1989 r., pod red. J. Szilinga, Toruń 1990.

 
nakład wyczerpany

T. II Okręg Pomorze Armii Krajowej w dokumentach 1939–1945, oprac. B. Chrzanow
ski, A. Gąsiorowski, J. Sziling, Toruń 1991.

 
nakład wyczerpany

T. III Zawacka  E., Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 2000 (wznowienie). 23,00

T. IV Armia Krajowa na Pomorzu. Materiały II sesji naukowej w Toruniu 14–15 XI 
1992, pod red. E. Zawackiej i M. Wojciechowskiego, Toruń 1993. nakład wyczerpany

T. V Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 1, pod red. E. Zawac
kiej i H. MaciejewskiejMarcinkowskiej, Toruń 2002 (wznowienie). nakład wyczerpany

T. VI
Pomorskie Organizacje Konspiracyjne (poza AK) 1939–1945. Materiały III sesji 
naukowej w Toruniu 6–7 XI 1993, pod red. S. Salmonowicza i  J. Szilinga, Toruń 
1994.

 

nakład wyczerpany
T. VII Tomalak I., Drugi brzeg. Wiersze wojenne i więzienne, Toruń 1994. nakład wyczerpany

T. VIII Powojenne losy konspiracji na Pomorzu. Materiały IV sesji naukowej w Toruniu 19 XI 
1994 r., pod red. E. Zawackiej i R. Kozłowskiego, Toruń 1995. 10,00

T. IX Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny świato-
wej. Materiały V sesji naukowej w Toruniu 18 XI 1995 r., Toruń 1996. 10,00

T. X Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 2, pod red. E. Zawa
ckiej, Toruń 1996. 15,00

T. XI Okręg Pomorze Armii Krajowej, cz. 1, Jaszowski T., Podokręg Południowo-Wschod-
ni, Toruń 1996. 10,00

T. XII Szlak partyzancki Armii Krajowej w Borach Tucholskich. Przewodnik, Toruń 
1995.

 
10,00

T. XIII Chrzanowski B.,  Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 
1939–1947, Toruń 1997.

 
nakład wyczerpany

T. XIV Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 1, pod red. E. Zawackiej, Toruń 
1997.

 
nakład wyczerpany

T. XV Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej, cz. 3, pod red. A. Zakrzewskiej 
i E. Zawackiej, Toruń 1997. 17,00

T. XVI Gąsiorowski A., Polska Armia Powstania. Największa tajemnica pomorskiej 
konspiracji, Toruń 1997. 15,00

T. XVII Chrzanowski B., Miecz i Pług, Toruń 1997. nakład wyczerpany

T. XVIII Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 4, pod red. A. Za
krzewskiej i E. Zawackiej, Toruń  1998. 20,00

T. XIX Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 2, Materiały VI sesji popular-
nonaukowej w Toruniu 16–17 XI 1996, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1998. 15,00

T. XX
Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939–45. Dyskusja nad konspektem 
monografii. Materiały VII sesji – narady w Toruniu w dniu 15 listopada 1997 r., 
pod red. H. MaciejewskiejMarcinkowskiej i J. Szilinga, Toruń 1998.

 
 
nakład wyczerpany

T. XXI Gąsiorowski A., Pomorska Chorągiew Szarych Szeregów, Toruń 1998. 20,00

T. XXII Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 3, Materiały VI sesji popularno-
naukowej..., pod red. E. Zawackiej, Toruń 1999. 15,00

T. XXIII Górski G., Polskie Państwo Podziemne, Toruń 1998. 15,00

T. XXIV Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 8, Z dziejów PWK i WSK (mate-
riały), pod red. E. Zawackiej, Toruń 1999. 15,00

T. XXV Służba wojenna Polek na frontach II wojny światowej, cz. 6, Bibliografia WSK 
1939–1997, pod red. I. Sawickiej, Warszawa–Toruń 1999.

 
nakład wyczerpany

T. XXVI
Z dziejów Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ–AK „Zagroda”. Materiały 
VIII sesji popularnonaukowej połączonej z VI Zjazdem Kurierów i Emisariuszy 
w dniu 14 XI 1998 r., pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 1999. 15,00

T. XXVII Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu, pod red. G. Górskiego, Toruń 1999. 18,00



T. XXVIII

Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 4, Wojenna służba Polek w II 
wojnie światowej. Materiały IX sesji popularnonaukowej połączonej z II Zjazdem 
Kombatantek w Toruniu w dniach 6–7 listopada 1999 r., pod red. M. Golona 
i K. Minczykowskiej, Toruń 2000. nakład wyczerpany

T. XXIX Materiały do dziejów Pomorskiego Okręgu ZWZ–AK, oprac. K. Minczykowska 
i J. Sziling, Toruń 2000. 15,00

T. XXX Informator o zbiorach Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, pod red. 
K. Minczykowskiej, Toruń 2000. 10,00

T. XXXI Relacje członków konspiracji pomorskiej w latach 1939–1945, oprac. E. Kwiat
kowskaDybaś, Toruń 2000. 25,00

T. XXXII
Wkład archiwów w rozwój badań nad polskim czynem zbrojnym 1939–1945. 
Materiały X sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2000 r.,  
pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2001. 10,00

T. XXXIII Sznajder J., Wspomnienia partyzanta AK z Borów Tucholskich 1939–1945, oprac.  
B. Chrzanowski, Toruń 2001. 15,00

T. XXXIV Chrzanowski B., Gąsiorowski A., Wydział Marynarki Wojennej „Alfa” KG AK, 
Toruń 2001.

 
20,00

T. XXXV Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 5, pod red. E. Sker
skiej, Toruń 2001. 20,00

T. XXXVI Owsiński M., Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945, Toruń 2001. 15,00

T. XXXVII Terenowe struktury Delegatury Rządu RP na Kraj 1939–1945. Materiały XI sesji na-
ukowej w Toruniu w dniu 17 listopada 2001 r., pod red. G. Górskiego, Toruń 2002. 15,00

T. XXXVIII Krzyżanowski M., Wspomnienia żołnierza Pomorskiego Okręgu AK, Toruń 2002.   5,00

T. XXXIX Kujawski J., Zatartym tropem... Harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach 
nowomieszczanina, Toruń 2002. 15,00

T. XL
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 5. Wojenna służba Polek  
w II wojnie światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu  
16 listopada 2002 r., pod red. W. Rezmera, Toruń 2003.

 
 
15,00

T. XLI Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 7. Sylwetki kobiet-żołnierzy, pod 
red. K. Kabzińskiej, Toruń 2003.

 
nakład wyczerpany

T. XLII
Społeczeństwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939–1945. Materiały 
XIII sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 15 listopada 2003 r., pod red. 
K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2004. 15,00

T. XLIII Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, 
t. I, A–G, pod red. E. Zawackiej, Toruń 2004. 25,00

T. XLIV
Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach 
okupacji niemieckiej (1939–1945). Materiały XIV sesji popularnonaukowej..., pod 
red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2005. 15,00

T. XLV Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 6, pod red. Elżbiety 
Skerskiej, Toruń 2004. 25,00

T. XLVI Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, 
t. II, H–O, pod red. E. Zawackiej, Toruń 2006. 25,00

T. XLVII
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 9. Wojenna służba Polek  
w II wojnie światowej. Materiały XV sesji popularnonaukowej w Toruniu,  
pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2006. 15,00

T. XLVIII Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 10. Sylwetki kobiet-żołnierzy, 
pod red. K. Kabzińskiej, Toruń 2006. 25,00

T. XLIX
B. Ziółkowski, Kujawski Związek Polityczno-Literacki i Kujawskie Stowarzysze-
nie Społeczno-Literackie na Kujawach wschodnich w latach okupacji niemieckiej 
1939–1945 (działalność i losy konspiratorów), Toruń 2006. 20,00

T. L K. Minczykowska, Elżbieta Zawacka, „Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Toruń 2007. 15,00

T. LI
Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939– 
–1945. Materiały sesji popularnonaukowej, pod red. K. Minczykowskiej  
i J. Szilinga, Toruń 2007.

 
 
15,00

T. LII Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, 
t. III: P–Ż, pod red. E. Zawackiej, przy współpr. D. Kromp, Toruń 2007. 25,00

T. LIII S. Grochowina, Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim 
systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939–1945, Toruń 2007. 10,00



T. LIV
Wokół strat ludności pomorskiej w latach 1939–1945. Materiały XVII sesji popu-
larnonaukowej w Toruniu, pod red. D. Kromp, K. Miczykowskiej i J. Szilinga, 
Toruń 2008.

15,00

T. LV S. Grochowina, J. Sziling, Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków 
z Torunia i okolic (październik–grudzień 1939), Toruń 2009. 15,00

T. LVI System obozów niemieckich na Pomorzu i terenach sąsiednich (1939–1945), pod 
red. S. Grochowiny, D. Kromp i J. Szilinga, Toruń 2010. 15,00

T. LVII Prof. dr hab. Elżbieta Zawacka (1909–2009). Materiały do biografii, pod red.  
K. Minczykowskiej, Toruń 2011.

 
nakład wyczerpany

T. LVIII
Bogdan Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu. Nieznane karty 
z  rontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu, Toruń 
2011.

 
 
15,00

T. LIX Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, zbiór stu
diów pod red. A. Koli i J. Szilinga, Toruń 2011.

 
nakład wyczerpany

T. LX S. Grochowina, T. Pietrzyk, Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70. rocznicę 
zbrodni katyńskiej. Katalog z wystawy, Toruń 2012.

 
nakład wyczerpany

T. LXI Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 11. Sylwetki kobiet-żołnierzy 
(III), pod red. S. Grochowiny i D. Kromp, Toruń 2012.

 
bezpłatne

T. LXII Pomorzanie w Wehrmachcie, Materiały z XXI sesji naukowej w Toruniu w dniu 
3 listopada 2011 roku, pod red. J. Szilinga, Toruń 2012.

 
nakład wyczerpany

T. LXIII Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918–1921, Materiały z XX sesji nauko-
wej w Toruniu w dniu 5 listopada 2010 roku, pod red. W. Rezmera, Toruń 2012.

 
nakład wyczerpany

T. LXIV A. Gąsiorowski, Komenda Obrońców Polski Okręg Pomorze, Toruń 2012. bezpłatne

T. LXV Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939–1945. cz. 7, pod red. E. Sker
skiej, Toruń 2013.

 
20,00

T. LXVI Relacje członków konspiracji pomorskiej w latach 1939–1945, wyboru dokonała 
i oprac. E. KwiatkowskaDybaś, Toruń 2015.

 
20,00

T. LXVII

Polska 1939–1945. Obszary inkorporowane do Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo 
oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego. Podobieństwa i różnice. Materiały 
XXII sesji naukowej w Toruniu w dniu 7 listopada 2012 roku, pod red. B. Chrza
nowskiego, Toruń 2014.

 
 
 
15,00

T. LXVIII Armia Krajowa na Pomorzu Gdańskim, pod red. G. Górskiego, przy współpr. 
K. Minczykowskiej, Toruń 2014.

 
bezpłatne

T. LXIX Akcja „Burza”, Materiały z XXIV sesji naukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 
2014 roku, pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2015.

 
15,00

T. LXIX

A. Mikulska, J. Mikulska, Katalog ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawa-
ckiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby 
Polek/Catalogue of the collections of the Foundation of General Elżbieta Zawacka. 
Pomeranian Archives and Museum of the Home Army and the Military Service of 
Polish Women, pod red. K. Minczykowskiej, Toruń 2017.

 
 
 
 
bezpłatne

T. LXX

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archi-
wum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek / Guide 
to the collections of the archive of the Foundation of General Elżbieta Zawacka. 
Pomeranian Archives and Museum of the Home Army and the Military Service of 
Polish Women, pod red. K. Minczykowskiej, Toruń 2017.

 
 
 
 
bezpłatne

Poza serią Biuletyn Fundacji 1988–2014 www.zawacka.pl/biuletyn.html  
Kiedy brata zabija brat, do wyd. przygot. J. Garliński, Wyd. Oficyna Wydawnicza 
Volumen, Warszawa 1995.

 
nakład wyczerpany

E. Zawacka, Czekając na rozkaz, Wyd. KUL, Lublin 1992. nakład wyczerpany
S. Grochowina, Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w Okręgu 
Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie, w Okręgu Rzeszy Kraj Warty i w Rejencji Kato-
wickiej w latach 1939–1945, Toruń 2013.

 
 
20,00

K. Minczykowska, Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo” (1909–2009), 
Toruń–Warszawa 2014. 40,00

Wymienione publikacje można nabyć w Biurze Fundacji, 87100 Toruń, ul. Podmurna 93 
(także za zaliczeniem pocztowym); email: sekretariat@zawacka.pl; www.zawacka.pl 



Gmina Miasta Toruń, 
Instytut Pamięci Narodowej, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie  

WYDAWCA
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Woj-
skowej Służby Polek, ul. Podmurna 93, 87–100 Toruń, tel./fax: + 48 56 6522186, 
e-mail: sekretariat@zawacka.pl, www.zawacka.pl
PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ARCHIWUM: poniedziałek–czwartek, 9.00–14.00
WYSTAWY: poniedziałek–piątek, 9.00–14.00
KONTO BANKOWE: Wielkopolski Bank Kredytowy, Oddział Toruń, nr rachunku:
82 1090 1506 0000 0000 5002 0244.

Statutową działalność Fundacji w 2017 r. wspierali: 






