Aleksandra Pietrowicz

Sekcja Zachodnia Departamentu
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Korzenie
Sekcja Zachodnia, wyspecjalizowana komórka Departamentu Informacji
i Prasy Delegatury Rzàdu, zosta∏a utworzona na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia
1942 r. w wyniku spotkania ust´pujàcego g∏ównego delegata rzàdu dla Generalnego Gubernatorstwa, Cyryla Ratajskiego „Wartskiego”, ze Stanis∏awem Kauzikiem „Do∏´gà”, dyrektorem DI, oraz Kiry∏em Sosnowskim „Konradem”, dzia∏aczem podziemnej organizacji „Ojczyzna”, który do stycznia 1941 r. pe∏ni∏
kierownicze funkcje w poznaƒskim Biurze G∏ównej Delegatury Rzàdu dla ziem
wcielonych do III Rzeszy, a nast´pnie – po wysiedleniu do GG – kierowa∏ zespo∏em informacyjno-propagandowym dzia∏ajàcym przy biurze przedstawiciela
GDZW w Warszawie (póêniejszym Biurze Zachodnim)1.
Zespó∏ ten zosta∏ stworzony przez „Ojczyzn´” w GG ju˝ na poczàtku 1940 r.
Kierownictwo organizacji przywiàzywa∏o szczególnà wag´ do dzia∏alnoÊci dokumentacyjnej, informacyjnej i propagandowej2. Organizator zespo∏u, Edmund
M´clewski „Andrzej”, tak okreÊli∏ jego cele: „Prasa podziemna wydawana
w [Warszawie] […] oglàda∏a okupacj´ oczyma warszawskimi i patrzy∏a na nià
przez rzeczywistoÊç „warszawsko-gubernialnà” [...]. Okupant na ziemiach wcielonych […] prowadzi∏ […] inny styl i typ okupacji, [...] zupe∏nie inne stosowa∏
1

Biblioteka Kórnicka [dalej: BK], SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11 299/2, K. Sosnowski, Notatki,
rkps, b.d., b.p.; Sprawozdanie z okresu pierwszego rozwoju „Ojczyzny” [w:] „Ojczyzna” 1939–
–1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznaƒ 2004, s. 177.
Szerzej o Biurze Zachodnim zob. G. Górski, Ziemie zachodnie i pó∏nocne w planach KG ZWZ-AK
i Delegatury Rzàdu na Kraj. Dzieje Biura Zachodniego i Wojskowej Administracji Ziem Nowych
w latach 1940–1944, „Sobótka” 1989, nr 3, s. 383–393; W. Grabowski, Polska tajna administracja
cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 188–190, 226–229.
2
J.J. Nikisch, Organizacja „Ojczyzna” w latach 1939–1945, „Wi´ê” 1985, nr 10/12, s. 191, 192,
194, 197–199; E. M´clewski, Kierunek Odra i Nysa, „Kronika Wielkopolska” 1975, nr 2/3, s. 39,
42–45; Sprawozdanie z okresu pierwszego rozwoju „O” [w:] „Ojczyzna”..., s. 176; Dzia∏alnoÊç
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metody. Trzeba wi´c by∏o informowaç spo∏eczeƒstwo Polski centralnej o tych ziemiach, ich losie, walce i m´czeƒstwie. Trzeba by∏o równie˝ te ziemie informowaç
o ˝yciu, walce i m´czeƒstwie Polski centralnej, o sprawach wojny [...], o polityce
mi´dzynarodowej, dzia∏aniach bojowych ˝o∏nierza polskiego, dzia∏aniach emigracyjnego rzàdu polskiego. [...] Przez informacj´ odtwarzaç chcieliÊmy wi´ê narodowà przeci´tà granicà, przez propagand´ zaÊ wyjaÊniaç cele okupanta, jego perfidne metody i metod´ walki tamtej, odci´tej cz´Êci organizmu narodowego”3.
Od 1942 r., wobec rozbicia kierowniczych struktur GDZW przez gestapo, na
Biuro Zachodnie spad∏o zadanie odtwarzania siatki administracji paƒstwowej
w Poznaƒskim i kierowania nià. JednoczeÊnie biuro koordynowa∏o dzia∏alnoÊç
delegatów okr´gowych z ziem wcielonych do Rzeszy, pomaga∏o w organizowaniu dla nich ∏àcznoÊci i s∏u˝by informacyjnej. Warunki stworzone przez okupanta sprawi∏y bowiem, ˝e delegaci ci przenosili si´ do Warszawy, gdzie mieli – mimo wszystko – lepsze warunki pracy konspiracyjnej4.
Wzros∏a w zwiàzku z tym rola zespo∏u informacyjno-propagandowego, którego kierownictwo objà∏ w lutym 1941 r. Sosnowski. Dzia∏alnoÊç nabiera∏a rozmachu, powi´ksza∏a si´ liczba wspó∏pracowników. Znaleêli si´ wÊród nich: Stanis∏aw
Roskosz „Franek”, Alojzy M´clewski „Wiktor”, Zbigniew Sadkowski „Zbyszek”,
Tadeusz Kraszewski „Marek”, Alojzy Targ „Marcin”, Zbyszko Bednorz „Józek”,
Teodor BiniaÊ „Florek”, Maria B∏a˝owska „Maryca”, Marian Ewert-Krzemieniewski „S∏awek”, Mieczys∏aw Kolbusz „Mietek”, Józef Ryszka „Szczepon”, Irena K´dzierska „Wanda”, W∏odzimierz Wnuk „Wacek”, Franciszek Myszkowski „Okulista”, Roman Stefaƒski „Roch”, Antoni Spandowski „Micha∏”, Dionizy Weso∏ek
„Sm´tek”, Edward Serwaƒski „Mietek”, Aleksander Rogalski „Remigiusz”5.
W chwili powstania SZ DI do pracy stanà∏ wi´c spory zespó∏ ludzi z niema∏ym doÊwiadczeniem w dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, ale przede wszystkim dobrze
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Omegi poza ramami organizacyjnymi [w:] „Ojczyzna”..., s. 182–186. Szerzej o dzia∏alnoÊci informacyjno-dokumentacyjnej „O” zob. A. Pietrowicz, Dzia∏alnoÊç informacyjna i dokumentacyjna
G∏ównej Delegatury Rzàdu RP dla ziem polskich wcielonych do Rzeszy (1940–1941) [w:] Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2003, s. 42–57.
3
E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 44.
4
Pismo S. Tabaczyƒskiego do Ministra Spraw Wewn´trznych [w:] „Ojczyzna”..., s. 62–63; W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 106–108, 188, 189, 292, 314, 315, 320; K. Przybyszewski,
A. Zakrzewska, Antczak Antoni [w:] S∏ownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939–1945, t. 3,
red. A. Zakrzewska, E. Zawacka, Toruƒ 1997, s. 26–27; B. Chrzanowski, Cywilne struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego na Pomorzu w latach 1939–1945 [w:] Terenowe struktury Delegatury
Rzàdu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj 1939–1945. Materia∏y XI sesji naukowej w Toruniu w dniu
17 listopada 2001 r., red. G. Górski, Toruƒ 2002, s. 132, 133; M. Starczewski, Polskie Paƒstwo Podziemne na Âlàsku w latach 1939–1945 [w:] Górny Âlàsk i GórnoÊlàzacy w II wojnie Êwiatowej, red.
W. Wrzesiƒski, Bytom 1997, s. 18, 19; W. Brenda, Delegatura Rzàdu na Kraj na pó∏nocnym Mazowszu [w:] Terenowe struktury..., s. 168, 169; E. Serwaƒski, W kr´gu myÊli zachodniej. Wspomnienia
i zapiski Wielkopolanina, Poznaƒ 2003, s. 102–114.
5
BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, K. Sosnowski, Notatki, rkps, b.d., b.p.; Z. Bednorz,
Lata krecie i or∏owe, Warszawa 1987; S. Roskosz, O ksià˝ce dajàcej Êwiadectwo prawdzie [w:] „Ojczyzna”..., s. 304–308; W. Wnuk, By∏em z Wami, Warszawa 1985, s. 163–165, 169, 170; A. Rogalski, Fragmenty wspomnieƒ z lat okupacji [w:] „Ojczyzna”..., s. 298–300; T. Kraszewski, Wspomnienia z dzia∏alnoÊci w „Ojczyênie” [w:] „Ojczyzna”..., s. 254–257; E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 100,
101; A. Spandowska, Wojna i okolice, Warszawa 2003, s. 74, 241; E. M´clewski, Kierunek Odra...,
s. 44–47; Relacje: T. Biniasia, H. Górnej, M. Kolbusza, A. M´clewskiego, w zbiorach autorki.
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przygotowanych merytorycznie, posiadajàcych szerokà wiedz´ o specyficznych
zagadnieniach ziem wcielonych, a jednoczeÊnie osobiÊcie g∏´boko zaanga˝owanych w ich sprawy6.

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania
Sekcja Zachodnia by∏a dzia∏em Paƒstwowej S∏u˝by Cywilnej. Praca w niej
mia∏a „charakter ideowej s∏u˝by ˝o∏nierskiej”. Zadaniem sekcji by∏o: „Informowanie Centrali i kraju o sytuacji na terenie Z[iem] Z[achodnich] i Z[iem] P[ostulowanych], prowadzenie propagandy bie˝àcej na terenach ZZ i ZP oraz o ZZ
i ZP na terenie reszty kraju, przygotowanie organizacyjne i merytoryczne propagandy dla ZZ i ZP na okres prze∏omu i odbudowy paƒstwa”. Szefa SZ mianowa∏
i odwo∏ywa∏ dyrektor DI. Z kolei szef SZ mianowa∏ i odwo∏ywa∏ kierowników
wydzia∏ów7. Na czele sekcji stali kolejno: Sosnowski (do sierpnia 1943 r.) i Edmund M´clewski (do lipca 1945 r.). Na u˝ytek zewn´trzny stosowano kryptonim „Piast-Antena”, „6006”, na wewn´trzny – „Chrobry”8.
Jesienià 1942 r. SZ zatrudnia∏a tylko szeÊç osób. W lutym roku nast´pnego
w pi´ciu wydzia∏ach pracowa∏y 44 osoby (17 na etatach i 27 honorowo)9. Wi´kszoÊç z nich nie przekroczy∏a 35. roku ˝ycia. Pod wzgl´dem terytorialnym najliczniej reprezentowana by∏a Wielkopolska i Âlàsk. Typowy pracownik SZ „z uwagi na
swoje pochodzenie nie posiada oparcia nawet w jakiejÊ choçby najdalszej rodzinie.
Nie ma domu, cz´sto ca∏y majàtek ogranicza si´ do rzeczy, jakie ma na sobie”10.
W poczàtkach 1943 r. wykszta∏ci∏y si´ wszystkie wydzia∏y SZ. By∏y to: Wydzia∏ Organizacyjny (Org., „100”), S∏u˝ba Informacyjna (Si, „200”), Wydzia∏
Prac Programowych (Pp, „300”), Wydzia∏ Propagandy Bie˝àcej (Pb, „400”), Wydzia∏ Prawno-Mobilizacyjny (Mob., „500”)11.
Latem 1943 r. z cz´Êci Wydzia∏u Pb utworzona zosta∏a nowa komórka z zadaniem wydawania ogólnopolskiej agencji informacyjno-problemowej „Kraj” (oficjalnego organu pe∏nomocnika rzàdu). Otrzyma∏a ona nazw´ Sekcja Informacyjno-Propagandowa12 i zosta∏a bezpoÊrednio podporzàdkowana dyrektorowi DI. Na czele
SIP stanà∏ dotychczasowy kierownik SZ, Sosnowski. Sekcja Zachodnia i SIP blisko
Por. B. Chrzanowski, Cywilne struktury..., s. 152.
AAN, Delegatura Rzàdu na Kraj [dalej: DR], 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny,
[przed 1 III 1943 r.], k. 116–118; Szerzej o DI zob. W. Grabowski, Polska tajna administracja...,
s. 215–236; idem, Departament Informacji i Dokumentacji Delegatury Rzàdu RP na Kraj [w:] Dzia∏alnoÊç informacyjna..., s. 13–41.
8
AIPN, Rzàd RP na emigracji [dalej: Rzàd RP], t. 344, Polecenie s∏u˝bowe podpisane przez sekretarza SZ, b.d., k. 3.
9
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933
r. [1943 r.], k. 207; ibidem, 202/III-137, Preliminarz bud˝etowy SZ na grudzieƒ 1932 r. [1942 r.],
k. 9, 10; W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 226.
10
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 207.
11
Ibidem, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 207.
12
AIPN, Rzàd RP, t. 338, Zarys dzia∏alnoÊci CINA (CINO – Centrala Informacyjno-Propagandowa),
b.d., b.p. Zadaniem SIP by∏o m.in. organizowanie sieci informacyjnej w GG i na Wschodzie, przygotowywanie i rozpowszechnianie materia∏ów informacyjno-propagandowych oraz opracowywanie ró˝nego rodzaju raportów sytuacyjnych dla w∏adz (W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 219–222).
6
7
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ze sobà wspó∏pracowa∏y13. Po wyodr´bnieniu si´ SIP w SZ pracowa∏o na etatach
25 osób14. W kwietniu 1944 r. SZ zatrudnia∏a 26 etatowych pracowników15.
Sekcja wspó∏pracowa∏a z szeregiem organizacji spo∏ecznych i politycznych, tworzàcych Polskie Paƒstwo Podziemne16. Wspiera∏a tak˝e i dotowa∏a instytucje konspiracyjne, wykonujàce na jej rzecz ró˝ne prace koncepcyjne, np. Naukowy Instytut Propagandy Polskiej kierowany przez prof. Tadeusza Szczurkiewicza, Studium
Etnograficzne Ziem Nowych, którym kierowa∏a przypuszczalnie dr Bo˝ena Stelmachowska, lub Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Zachodnich, na którego czele sta∏ Edmund M´clewski17. Z SZ wià˝à si´ równie˝ konkretne projekty powo∏ania Instytutu Zachodniego, Wydawnictwa Zachodniego oraz Zachodniej Agencji Prasowej18.

Wydzia∏ Organizacyjny
Zadaniem Wydzia∏u by∏o prowadzenie spraw personalnych, finansowych,
∏àcznoÊci, bezpieczeƒstwa, kierowanie s∏u˝bami technicznymi, archiwum i bibliotekà oraz koordynowanie prac pozosta∏ych wydzia∏ów. W lutym 1943 r. pracowa∏o w nim dwanaÊcie osób, z tego cztery zatrudnione na etatach19. Orgiem
kierowali Roskosz „Franek”, Stefania CieÊliƒska „Ró˝a” oraz N.N. „K∏os”20.
W zakresie spraw personalnych zadaniem Orgu by∏o m.in. zaprzysi´ganie nowych pracowników, nadawanie kryptonimów, umieszczanie w ewidencji oraz
nadzorowanie karnoÊci wewn´trznej21.
Sprawy finansowe prowadzi∏a zawodowa ksi´gowa Wanda Rafalska „Nata”.
Opracowywa∏a preliminarze bud˝etowe, prowadzi∏a dzienne zapiski kasowe,
przygotowywa∏a rozliczenia okresowe oraz op∏aca∏a wydatki poszczególnych
wydzia∏ów, sprawdzajàc ich zgodnoÊç z preliminarzem22. Sprawy finansowe traktowane by∏y przez kierownictwo SZ z wielkà skrupulatnoÊcià. Wszelkie wydatki
musia∏y byç szczegó∏owo uzasadniane, a rozliczenia dok∏adne. Obowiàzywa∏a
13

AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.
15
Studium Polski Podziemnej [dalej: SPP], 4.1.5, Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy:
styczeƒ–luty i marzec–kwiecieƒ 1934 r. [1944 r.], k. 8a.
16
O rozleg∏oÊci kontaktów SZ Êwiadczy liczba 31 skrzynek i punktów zewn´trznych obs∏ugiwanych przez s∏u˝b´ ∏àcznoÊci SZ (AAN, DR, 202/III-136, Kontakty Orgu, k. 8).
17
AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 52; SPP, 4.1.5, Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy: styczeƒ–luty i marzec–kwiecieƒ
1934 r. [1944 r.], k. 8a; AAN, DR, 202/III-168, t. 2, Uwagi do projektu „Zachodni Instytut Propagandowy”, b.d., k. 6–9; ibidem, Uwagi dodatkowe do koncepcji „Zachodniego Instytutu Propagandowego”, 16 X 1943 r., k. 14; Zachodni Instytut Propagandowy [w:] „Ojczyzna”..., s. 113–115.
18
M. Wojciechowska, „Prehistoria” Instytutu Zachodniego, „Dzieje Najnowsze” 1970, nr 3, s. 229;
E. M´clewski, Zachodnia Agencja Prasowa, „Przeglàd Zachodni” 1960, nr 4, s. 127–134; Z. Mazur, Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznaƒ 2002. Wykaz opracowaƒ
dotyczàcych Agencji Prasowej dla Ziem Postulowanych zob. AAN, DR, 202/III-173, Pp.-IV.A, k. 84.
19
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 207.
20
W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 227.
21
AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 116.
22
Ibidem; AAN, DR, 202/III-135, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik
1943 r.], k. 28. Biogram Wandy Rafalskiej zob. B. Zió∏kowski, Batalion Armii Krajowej „¸ukasiƒski”, Warszawa 1998, s. 82.
14
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„zasada jak najwi´kszych oszcz´dnoÊci”. Kierownik Orgu pisa∏: „Prosz´ specjalnie zwróciç uwag´ [...] podw∏adnym, ˝e pieniàdze, którymi rozporzàdzajà, sà
w∏asnoÊcià paƒstwa i szafowaç nimi nie mo˝na”23.
Org kierowa∏ s∏u˝bà ∏àcznoÊci oraz s∏u˝bami technicznymi, prowadzi∏ szkolenia, przydziela∏ do poszczególnych wydzia∏ów i odwo∏ywa∏ s∏u˝by techniczne
i ∏àczniczki oraz sprawowa∏ kontrol´ nad ich pracà24. Pierwszymi ∏àczniczkami
by∏y Stefania CieÊliƒska „Ró˝a”, Felicja Cichoszewska-Ja∏brzykowska „Heluta”
(od wiosny 1943 r. tak˝e archiwistka), Monika Kicmanowa „Staszka” oraz Stanis∏awa Szenicówna-Wilczyƒska „Kasia”25.
Do s∏u˝b technicznych zaliczano maszynistki oraz pracowników komórek
Foto, Maszyny, Graf i Karto. W lutym 1943 r. w SZ pracowa∏a tylko jedna maszynistka26, jesienià tego roku by∏o ich ju˝ kilka. Podlega∏y one personalnie kierownikowi Orgu, a rzeczowo kierownikowi Wydzia∏u, do którego zosta∏y przydzielone. Obowiàzywa∏a je praca oÊmiogodzinna, która w nag∏ych wypadkach
mog∏a byç dowolnie przed∏u˝ona. Przepisany materia∏ wraz z korektà musia∏ byç
bezwzgl´dnie gotowy w ustalonym terminie27.
W lutym 1943 r. bardzo dobrze funkcjonowa∏a ju˝ komórka Foto, prowadzona przez Franciszka Myszkowskiego „Okulist´”. Wykonywa∏ on m.in. zdj´cia dla
wydawnictw SZ, fotografowa∏ instrukcje i raporty. Jego dzie∏em by∏o zmikrofilmowanie ksià˝ki Z pierwszej linii frontu28. Z Orgiem wspó∏pracowa∏ tak˝e grafik29.
Maszyny to kryptonim powielarni SZ. Kierownikiem jej by∏ przypuszczalnie
Marian Ewert-Krzemieniewski30. Komórk´ Karto (kartograficznà) prowadzi∏a
prawdopodobnie Maria Kie∏czewska-Zaleska31.
23

AAN, DR, 202/III-137, Do kierowników wszystkich wydzia∏ów, 22 VII 1943 r., k. 7.
AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 116; ibidem, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik 1943 r.], k. 28.
25
BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, Wspólne ustalenia K. Sosnowskiego, S. Roskosza
i S. CieÊliƒskiej, spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. [po 1970 r.], b.p. W s∏u˝bie ∏àcznoÊci pracowa∏y m.in. siostry Lipskie: Wanda „Basia” i Halina „Ola”; siostry Imielanki: Maria „Marysia” i Czes∏awa „S∏awka”, Czes∏awa Motzek-Trzciƒska „El˝unia”, Halina Beisertówna „Kasia”, Stefania Kniapel-Wróblowa „Bronka”, Zuzanna Nowacka-Kwiatkowska „Emilia”, Aniela Szenicówna-Gajewska
„Bo˝ena”, Krystyna Kowalska-M´clewska „Krystyna”, Monika Karkoszka-Targowa „Monika”, Janina Krawczyk-M´clewska „Marta”, Maria Aleksandrowicz „Ewa”, Ró˝a Wróblówna-Bednorz
„Iza”, Helena Hermanowa „Maria”. W tym gronie by∏ tylko jeden m´˝czyzna, Stanis∏aw Szab∏owski „BoguÊ” (Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 41–45).
26
By∏a nià Irena K´dzierska „Wanda”. W ciàgu 1943 r. do∏àczy∏y Monika Kicmanowa „Staszka”
(potem ∏àczniczka), S∏awomira Waltratus „Mi∏ka” i Krystyna Wizówna-¸yczywek „Iga”.
27
AAN, DR, 202/III-135, Okólnik nr 1, 3 X 1943 r., k. 29.
28
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209, tam cyt.: „[Fotograf] prace wykonuje terminowo i starannie [...], [b´dàc] w nienajlepszych warunkach finansowych, nie tylko, ˝e prace wykonuje bezinteresownie, ale ponadto nie
wystawia rachunków za zu˝yty materia∏”; zob. te˝ S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 314.
29
Poczàtkowo prace graficzne wykonywa∏a Stanis∏awa WiÊniewska „Siasia”. Potem wspó∏pracowa∏
z SZ tak˝e Wit Gaw´cki (S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 315, 316).
30
Ksià˝nica Pomorska w Szczecinie [dalej: KP], SpuÊcizna E. M´clewskiego, S. Roskosz, Fragmenty wspomnieƒ, b.p.; BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11291/2, K. Sosnowski, Notatki, rkps, b.d.,
b.p.; R. Stefaƒski, Autoryzowana relacja [w:] „Ojczyzna”..., s. 345; Relacja A. M´clewskiego,
w zbiorach autorki.
31
M. Kie∏czewska-Zaleska, Wystàpienie w dyskusji na temat „Ojczyzny” [w:] „Ojczyzna”..., s. 244,
245.
24
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W lutym 1943 r. archiwum SZ by∏o ju˝ uporzàdkowane i skatalogowane. Obejmowa∏o ponad pi´çset pozycji, w tym wiele oryginalnych dokumentów z ziem
wcielonych do III Rzeszy32. Archiwistka by∏a odpowiedzialna tak˝e za stan oraz
udost´pnianie zbiorów bibliotecznych. Z archiwum i biblioteki korzystaç mogli
wszyscy pracownicy SZ oraz „wspó∏pracujàce organizacje niepodleg∏oÊciowe”33.
Zadaniem Orgu by∏o tak˝e zapewnienie – w granicach mo˝liwoÊci – bezpieczeƒstwa pracy konspiracyjnej. W zwiàzku z tym dostarcza∏ on odpowiednich lokali, schowków, dokumentów oraz „informacji w zakresie »K[omuny]«”34. Kwestie zwiàzane z bezpieczeƒstwem pracy stanowi∏y przedmiot g∏´bokiej troski
kierownictwa SZ. W lutym 1943 r. alarmowa∏o ono, ˝e „bezpieczeƒstwo osobiste ludzi (dowody osobiste, karty pracy) nie jest zapewnione [...]. Na 44 wspó∏pracowników 12 posiada pewniejsze oryginalne karty pracy, reszta bàdê wcale,
bàdê fa∏szywe. [...] Dotychczas wszystkie papiery otrzymujemy z ZWZ za poÊrednictwem jednej z organizacji niepodleg∏oÊciowych »O«”. Domagano si´ bezpoÊredniego kontaktu z komórkà legalizacyjnà „wojska albo P[aƒstwowej] S[∏u˝by] C[ywilnej]”35.
W lutym 1943 r. SZ dysponowa∏a jedenastoma schowkami podr´cznymi
i dwiema kryjówkami trwa∏ymi. Problemem by∏o urzàdzanie schowków w pokojach sublokatorskich, a takie w wi´kszoÊci zajmowali pracownicy Sekcji. Nie rozwiàzano tak˝e zadowalajàco sprawy przenoszenia materia∏ów przez ∏àczniczki,
zw∏aszcza zaÊ przewo˝enia ich z komórek terenowych36.
W ramach SZ istnia∏a komórka zajmujàca si´ ubezpieczaniem pracy. Prawdopodobnie kierowa∏ nià „Janusz” Chmielewski37.
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S∏u˝ba Informacyjna by∏a najbardziej rozbudowanym, zatrudniajàcym najwi´cej pracowników, Wydzia∏em SZ. Do jej zadaƒ nale˝a∏o zbieranie materia∏ów
i dokumentów dotyczàcych ziem zachodnich i ziem postulowanych, informowanie rzàdu, w∏adz Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz spo∏eczeƒstwa o sytuacji
panujàcej na tamtych terenach, formu∏owanie postulatów w sprawie propagandy bie˝àcej oraz prowadzenie jej przy pomocy aparatu terenowego38. Zadania te
mia∏y byç realizowane przez „opracowywanie raportów, meldunków i depesz dla
Centrali, opracowywanie sprawozdaƒ okresowych dla pe∏nomocnika i jego or-

32

AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209, 210.
33
AAN, DR, 202/III-135, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik 1943 r.], k. 28.
34
Ibidem, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.] k. 116; ibidem, Uwagi do regulaminu wydzia∏u Org, [wrzesieƒ–paêdziernik 1943 r.], k. 28.
35
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209; AAN, DR, 202/III-137, Do kierowników wszystkich wydzia∏ów, 22 VII 1943 r., k. 7.
36
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 209.
37
AAN, DR, 202/III-136, Schemat organizacyjny SZ, b.d., k. 7; Z. Nowacka-Kwiatkowska, Relacja [w:] „Ojczyzna”..., s. 275; Relacja A. M´clewskiego, w zbiorach autorki; List Ireny Ostrowskiej-Wnukowej do autorki.
38
AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117.
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ganów, oraz przez prac´ wydawniczà periodyków”39. Wyodr´bniono trzy zasadnicze formy opracowaƒ: informacje o wydarzeniach bie˝àcych (np. dzia∏aniach
okupanta, postawie spo∏eczeƒstwa polskiego i niemieckiego), charakteryzowanie
zagadnieƒ w∏aÊciwych dla danego terenu (np. problem niemieckiej listy narodowej, przeobra˝enia gospodarcze), opracowywanie syntetycznych uj´ç danego zagadnienia za oznaczony okres okupacji (np. wysiedlanie, sytuacja KoÊcio∏a)40.
Kierownikami Wydzia∏u byli kolejno Edmund M´clewski „Andrzej” i Edward
Serwaƒski „Wojtek”, „Jacek”. Funkcj´ sekretarza pe∏nili m.in. Antoni Spandowski „Micha∏” oraz Tadeusz Rajski „Radek”. Etatowymi pracownikami centrali Si
byli od czerwca 1943 r. Franciszek Pilarek „˚ó∏w” (t∏umacz prasy niemieckiej)
oraz Dionizy Weso∏ek „Sm´tek” (archiwariusz). Tak˝e w czerwcu utworzono referat gospodarczy, który prowadzi∏ Juliusz Kolipiƒski „Bartek”41.
W centrali Si utworzono referaty terytorialne dla poszczególnych obszarów.
Kierowa∏y nimi osoby dobrze znajàce dany teren, zorientowane w jego sytuacji
bie˝àcej. Referaty terytorialne na ziemiach wcielonych odpowiada∏y swoim zasi´giem dzia∏ania w∏aÊciwym Okr´gowym Delegaturom Rzàdu. Utworzono ich
pi´ç, potocznie zwanych terami: I – Âlàsk, II – Wielkopolska, III – ¸ódzkie, IV – Pomorze, V – okr´g ciechanowski. Na ziemiach postulowanych planowano zorganizowanie szeÊciu referatów terenowych oznaczonych symbolami od VI A do
VI F42. Nie jest do koƒca wyjaÊnione, jakie tereny mia∏y obejmowaç poszczególne referaty. Z zachowanych materia∏ów mo˝na wywnioskowaç, ˝e symbolem
VI A oznaczono Dolny Âlàsk, a VI D Prusy Wschodnie43. Okr´gowy kierownik
propagandy i informacji nadzorowa∏ dzia∏alnoÊç informacyjnà i propagandowà
na swoim terenie. Podlega∏a mu rzeczowo i personalnie ca∏a siatka terenowa Si44.
Referentem terenowym Âlàska w centrali SZ by∏ Zbyszko Bednorz „Józek”,
a kierownikiem Êlàskiej komórki Pi Alfred Jesionowski „Szymon”, dzia∏ajàcy
w Krakowie. Siatkà terenowà Si na Âlàsku kierowa∏ por. Konstanty Kempa „Tadeusz”45. Sprawozdanie z 1 marca 1943 r. informuje, ˝e „kierownik Pi znajduje
si´ na terenie GG. Wspó∏pracowników etatowych Si jest w terenie dwóch”46.

39

AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 211.
40
AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 1.
41
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252; ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 136–137; „Ojczyzna”...,
s. 162, 163.
42
AAN, DR, 202/III-136, Schemat Si, b.d., k. 4.
43
AAN, DR, 202/III-148, Meldunek z VI D, 10 VIII 1943 r., k. 268; AAN, DR, 202/III-137, Pismo delegujàce emisariusza „Rudego” na teren VI A, 2 VII 1943 r., k. 2.
44
AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 2.
45
Wed∏ug E. Serwaƒskiego referentem teru I by∏ Jesionowski (E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 136);
tymczasem Z. Bednorz stwierdza, ˝e to on by∏ referentem Âlàska w SZ (Z. Bednorz, Lata krecie...,
s. 75, 163). Wed∏ug W. Grabowskiego Jesionowski by∏ referentem propagandy w Âlàskiej Delegaturze Okr´gowej (W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 323), M. Starczewski podaje natomiast, i˝ funkcj´ t´ sprawowa∏ Kempa (M. Starczewski, Polskie Paƒstwo Podziemne..., s. 19). Wed∏ug krótkiego zarysu historycznego SZ Kempa by∏ referentem informacyjnym, a Jesionowski
propagandowym Âlàska (AIPN, Rzàd RP, t. 337).
46
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 211.
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W pierwszej po∏owie 1943 r. dokonano w Sekcji Zachodniej podzia∏u teru I
(kryptonim „Skizet”) na dwie jednostki organizacyjno-terytorialne. Obszar przedwojennego województwa Êlàskiego (kryptonim „Wu-Skizet”) mia∏ nast´pujàce
podokr´gi: I – Âlàsk Pó∏nocny (powiaty: Blachownia, Lubliniec, Tarnowskie
Góry), II – Âlàsk Centralny–Przemys∏owy (powiaty: Katowice, Królewska Huta,
Âwi´toch∏owice, Mys∏owice, Rybnik, Chrzanów), III – Zag∏´bie Dàbrowskie (powiaty: Sosnowiec, B´dzin, Olkusz i Zawiercie), IV – Âlàsk Po∏udniowy (powiaty
Bielsko-Bia∏a, Pszczyna, OÊwi´cim, Wadowice i ˚ywiec), V – Âlàsk Cieszyƒski
i Zaolziaƒski. Natomiast rejencja opolska (kryptonim „Er.Olskazet”) stanowi∏a
podokr´g VI, obejmujàcy powiaty Kluczbork, Olesno, Dobrodzieƒ, Niemodlin,
Opole, Strzelce, Nissa (Nysa), Prudnik, Koêle, Gliwice, Bytom, G∏ubczyce i Racibórz47. Nie wiadomo, czy wsz´dzie uda∏o si´ zorganizowaç komórki terenowe
oraz kto nimi kierowa∏.
Jak wynika ze sprawozdania Si za okres od poczàtku dzia∏alnoÊci, tj. od wrzeÊnia 1942 r. do 10 sierpnia 1943 r., praca w terenie I rozwija∏a si´ dobrze, siatka obj´∏a ca∏y obszar wcielony do III Rzeszy jako Ost-Oberschlesien. Raporty
przychodzi∏y regularnie, co miesiàc, ∏àcznoÊç dzia∏a∏a bez zarzutu. Raz w miesiàcu wyje˝d˝a∏ na Âlàsk emisariusz Si, pe∏niàcy jednoczeÊnie funkcj´ emisariusza
Wydzia∏u Pb. W Krakowie zaÊ zorganizowano sta∏à, niemal cotygodniowà ∏àcznoÊç kurierskà ze Âlàskiem48.
Ter I nale˝a∏ do najlepiej zorganizowanych pod wzgl´dem informacyjno-propagandowym. Decydowa∏o o tym kilka pr´˝nych, dobrze ze sobà wspó∏pracujàcych
zespo∏ów ludzi. Referat Êlàski Si blisko wspó∏dzia∏a∏ z Okr´gowà Delegaturà na
Âlàsk49 oraz ze Âlàskim Biurem Szkolnym kierowanym przez Kazimierza Popio∏ka
„Janika”50. Podstawowe znaczenie mia∏a dobrze zorganizowana ∏àcznoÊç mi´dzy
Âlàskiem a Krakowem i Warszawà, wykorzystujàca m.in. fakt zatrudnienia konspiratorów w przedsi´biorstwach niemieckich51. WÊród wspó∏pracowników Si teru I
by∏o wielu ludzi wybitnych, dobrze zorientowanych w referowanej tematyce.
Oprócz ju˝ wymienionych wspomnieç wypada choçby bp. katowickiego Stanis∏awa Adamskiego, pe∏nomocnika Delegatury ds. koÊcielnych na Opolszczyênie
ks. Boles∏awa Kominka, por. Wac∏awa Stacherskiego „Nowin´”, inspektora katowickiej Armii Krajowej, por. W∏adys∏awa Kuboszka, inspektora rybnicko-raciborskiej AK, in˝. Miko∏aja Kotowicza „Mieczys∏awa” pracujàcego w hucie „Pokój”
w Bytomiu, Hilarego Hermana „Rechtora” prowadzàcego rejestr zbrodniarzy hi-

47

AAN, DR, 202/III-150, Raport Si za maj 1933 r. [1943 r.], k. 2, 25.
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252; ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307.
49
Od lipca 1942 r. zast´pcà delegata Êlàskiego by∏ cz∏onek „O”, Alojzy Targ „Marcin”.
50
Wspó∏pracownikami SZ byli m.in. Artur ˚agan „Leszek” oraz Józef Norek (K. Popio∏ek, OÊwiata
na Âlàsku w czasie okupacji, „Przemiany” 1957, nr 12, s. 6; Alojzy Targ („Marcin”) list do Edmunda
M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 348–351; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 154–156).
51
W firmie Geppner zatrudnieni byli m.in. T. BiniaÊ (skrzynka kontaktowa w Warszawie), Marian
Brustman (skrzynka kontaktowa i przerzutowa w Krakowie), Eugenia Kolbuszówna, sekretarka Okr´gowej Delegatury Âlàskiej i jej brat Mieczys∏aw, kurier. Podobnà rol´ odgrywa∏a firma Fritz Steffko-Definitiv. W jej warszawskiej siedzibie mieÊci∏o si´ biuro Okr´gowej Delegatury Rzàdu na Âlàsk (Alojzy Targ („Marcin”) list do Edmunda M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 349; Z. Bednorz,
Lata krecie..., s. 102, 103, 107–109, 162; Relacje T. Biniasia i M. Kolbusza, w zbiorach autorki).
48
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tlerowskich, Antoniego Sopickiego, Edwarda Maçkowa „Dolnego”, Herberta
Wernera, dr. Rudolfa Gaw∏owskiego, Stanis∏awa Ziemb´ „Ryszarda”, Józefa Kokota „W∏asta”, Antoniego Wrzoska „Zaraƒskiego”, Rajmunda Bu∏awskiego, Jana
Klawittera „Klawisza”, Iren´ KuÊnierzewskà „Hank´” zatrudnionà w krakowskim
Patronacie, Adel´ Korczyƒskà „Lol´”, komendantk´ Wojskowej S∏u˝by Kobiet
w Okr´gu Âlàskim AK, in˝. Karola Musia∏a posiadajàcego wa˝ne kontakty na Âlàsku Cieszyƒskim, Tadeusza Gry∏k´ i Paw∏a Âcierskiego – dzia∏aczy Stronnictwa Pracy. Znaczàcà rol´ w organizowaniu siatki Êlàskiej odegra∏y powiàzania „Tadeusza”
z organizacjà „Ku wolnoÊci”, w∏àczonà w 1942 r. do AK52. Wreszcie wspomnieç
trzeba o siatce informacyjnej przenikajàcej do obozu koncentracyjnego Auschwitz,
skàd centrala SZ otrzymywa∏a szczegó∏owe meldunki53. Najbli˝szymi wspó∏pracownikami „Tadeusza” w tej siatce byli dr Boles∏aw Wiechu∏a „San”, Bernard
Âwierczyna „Maks” oraz siostry Alfreda Dylika – Renia i Maria54.
Jeszcze 18 lutego 1944 r. Jesionowski napisa∏ do szefa Si, Serwaƒskiego: „Praca w wydziale i w terenie rozwija si´ ˝ywo, przybywa jej coraz wi´cej [...]. Na
ukoƒczeniu sà prace mobil[izacyjne] 4 referatów, przyby∏ nowy [...] (Instytut Zachodni – Oddzia∏ Âlàski)”55. W dziesi´ç dni póêniej aresztowany zosta∏ Kempa,
a w marcu Jesionowski. Ofiarami aresztowaƒ pad∏o wielu ich wspó∏pracowników, m.in. in˝. Kotowicz56.
Siatka informacyjna tworzona przez „Ojczyzn´” w Wielkopolsce od poczàtku
okupacji (od lata 1940 r. zwiàzana z GDZW) przetrwa∏a fal´ aresztowaƒ, która
rozbi∏a poznaƒskie Biuro G∏ównej Delegatury. W czerwcu 1942 r. z misjà odtworzenia komórek administracji rzàdowej oraz zebrania informacji o sytuacji w terenie wyruszy∏ Serwaƒski57. Zosta∏ on pierwszym referentem terenowym Wielkopolski w Wydziale Si. Po obj´ciu przez niego funkcji kierownika Wydzia∏u referentem
teru II zosta∏ Adam Pohl „Kuba”, kierujàcy jednoczeÊnie Wydzia∏em Pp58.
AAN, DR, 202/III-151, Uwagi „Szymona”, b.d., k. 122; Z. Bednorz, Lata krecie...; idem, List do
Edmunda M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 205–210; Alojzy Targ („Marcin”) list do
Edmunda M´clewskiego („Andrzeja”) [w:] „Ojczyzna”..., s. 348–351; Biskup Stanis∏aw Adamski,
duszpasterz czasu wojny i okupacji 1939–1945, red. J. Myszor, Katowice 1994, s. 35–37; A. Targ,
Tajny pe∏nomocnik do spraw koÊcielnych na Opolszczyênie [w:] Dei Virtus. Kardyna∏owi Boles∏awowi Kominkowi w ho∏dzie, red. J. Krucina, Wroc∏aw 1974, s. 209–213; J. Niekrasz, Z dziejów AK na
Âlàsku, Katowice 1993; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, Trzy listy Seweryna Walkowiaka do Edmunda M´clewskiego (za∏àcznikiem do drugiego listu jest Relacja w sprawie akcji propagandowej na
rzecz powrotu do Polski Ziem Zachodnich i Pó∏nocnych, prowadzonej przez grup´ konspiracyjnà
„Ku wolnoÊci” PZW w Chorzowie w okresie okupacji hitlerowskiej), 4 V 1972 r., 16 VIII 1972 r.,
4 XI 1975 r., b.p.; ibidem, List Boles∏awa Kempy do Edmunda M´clewskiego, 22 V 1972 r., b.p.
53
Meldunki oparte by∏y na urz´dowych danych niemieckich, a opracowywane przez Niemca o pseudonimie „Karol” (AAN, DR, 202/III-207, Meldunek w sprawie obozu oÊwi´cimskiego dla BBC
i „Âwitu”, 10 VII 1943 r., k. 95; ibidem, zachowane oryginalne meldunki niemieckie, k. 104–107).
54
J. Niekrasz, Z dziejów..., s. 31, 196, 304; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 74–78; por. „Zeszyty
OÊwi´cimskie” 1968, nr 1 – jest to numer specjalny, opracowany przez Zak∏ad Historii Partii przy
KC PZPR we wspó∏pracy z Paƒstwowym Muzeum w OÊwi´cimiu.
55
AAN, DR, 202/III-150, Pismo „Szymona” do „Jacka”, 18 II 1944 r., k. 20–21.
56
Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 86, 87, 164, 165; J. Niekrasz, Z dziejów..., s. 154, 196, 304.
57
E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 99–136.
58
Wniosek odznaczeniowy dla pracowników Sekcji Zachodniej DI przedstawiony przez kierownika
Sekcji Edmunda M´clewskiego ps. „Maciejewski” Dowódcy Armii Krajowej gen. Leopoldowi Okulickiemu (6 XI 1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 162; E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 136.
52

277

Aleksandra Pietrowicz

278

Do lata 1943 r. kierownik Pi teru II utrzymywa∏ cz´ste kontakty osobiste
z centralà. Sieç Si i Pb by∏a mocno rozbudowana. Raporty nap∏ywa∏y co miesiàc59. W ocenie centrali SZ „wspó∏pracownicy terenowi, a zw∏aszcza ich kierownictwo stoi na wysokoÊci zadania”. Siatka terenowa ucierpia∏a powa˝nie w wyniku aresztowaƒ w maju i czerwcu 1943 r.60
Siatk´ Si teru II tworzy∏o pi´tnaÊcie oÊrodków oznaczonych kryptonimami61.
OÊrodek „¸okietek” (Konin, Ko∏o, Kalisz, Turek) kierowany by∏ przez Mariana
Sobczaka „Miko∏aja”. OÊrodek „Biskupin” (Ostrów Wielkopolski) nale˝a∏ do
najlepiej zorganizowanych. Na jego czele sta∏ Stefan Rowiƒski „Eryk”62, a wspó∏pracowali z nim m.in. Bogdan Hofmaƒski, Marian Magdaƒski, Narcyz Buchwald. OÊrodkiem „Zamek” (Krotoszyn) kierowa∏ Antoni Piaczyƒski „Grzebyk”, któremu powierzono zorganizowanie siatki informacyjnej w powiatach
rawickim i gostyƒskim. Wspó∏pracowa∏ z nim m.in. W∏adys∏aw Krzak. W Lesznie „Leszczyn´” i „Osik´” prowadzi∏ Adam Pankowski, który mia∏ tak˝e zorganizowaç siatk´ w koÊciaƒskim i wolsztyƒskim. Jego wspó∏pracownikami byli
m.in. ks. Stolarek i W∏adys∏aw Rosochowicz. Na czele oÊrodka poznaƒskiego
„Przemys∏aw” sta∏ Jan Czapiewski „Konrad”, kierownik organizacyjny „O”
w Wielkopolsce. WÊród jego wspó∏pracowników byli m.in. Adam Pohl (od
czerwca 1943 r. w Warszawie w SZ), Kazimierz Lesiƒski, Bogdan Jab∏oƒski, Bo˝ena Osmólska, Irena Tarnowska, Adam Pluciƒski. Poznaƒski oÊrodek Si utrzymywa∏ kontakt z przebywajàcym w areszcie domowym bp. Walentym Dymkiem.
Siatkà „D´bu” (w Jarocinie) kierowa∏ Józef Klinkowski „Adam”. Podlega∏ mu
oÊrodek w Pleszewie. Wspó∏pracownikiem Si by∏ tu Franciszek Bator. Na czele
oÊrodka inowroc∏awskiego o kryptonimie „Sól” i „Solanka” sta∏ Bernard Wysocki „Benon”. Wspó∏pracowali z nim m.in. Czes∏aw Pilichowski, Zenon Kopeç
i Ferdynanda Jackowska. Pracownikami Si w Mi´dzychodzie „Halszka I” byli
Leon Jankowski oraz Zbigniew Gracz. Nie wiadomo, kto kierowa∏ oÊrodkami
w Szamotu∏ach („Halszka II”), Nowym TomyÊlu („Halszka III”) i Gnieênie
(„Lech”). Prac´ ich koordynowa∏ z Poznania Czapiewski. We WrzeÊni kierownikiem Si oÊrodka o kryptonimie „Wrzos” i „Kwiat” by∏ Norbert Sommerfeld, a po
jego aresztowaniu – w maju 1943 r. – prawdopodobnie Zbigniew Cieçkiewicz.
W Chodzie˝y („Pó∏noc I”) z siatkà wspó∏pracowa∏ Bronis∏aw Maron, utrzymujàcy kontakty organizacyjne w Wàgrowcu (z dr. Piotrem Kowalikiem) i Czarnkowie („Pó∏noc III”), oraz Edmund Henke63. Prac´ tych oÊrodków, jak równie˝
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AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212.
60
Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307; E. Serwaƒski, W kr´gu...,
s. 130–131.
61
AAN, DR, 202/III-156, Spis miejscowoÊci na ziemiach zachodnich, b.d., k. 58.
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Poddelegat na po∏udniowà Wielkopolsk´, do sierpnia 1943 r. p.o. delegat okr´gowy.
63
E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 99–136; Protokó∏ dotyczàcy akcji tajnego nauczania w Wielkopolsce,
26 III 1946 r., k. 1–2 (kopia w zbiorach autorki); Archiwum Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego, t. 57, W. Rosochowicz, Tajne nauczanie w mieÊcie Lesznie podczas okupacji niemieckiej, mps; ibidem, t. 56, I. Tarnowska, Przyczynki do historii okresu okupacji hitlerowskiej w Poznaniu, mps, k. 34–38; P. Bednarski, Konspiracja pod Gontyƒcem [w:] W konspiracji wielkopolskiej
1939–1945. Wybór wspomnieƒ, oprac. Z. Szymankiewicz, Poznaƒ 1993, s. 13–26; K. Kwiatek,
Wrzesiƒskie Szare Szeregi w okresie okupacji (1939–1945), „Kwartalnik Wrzesiƒski” 2001, nr 3,
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Obornik („Pó∏noc II”), nadzorowa∏ Czapiewski przy pomocy Miros∏awa Strzeliƒskiego. Ze wzgl´du na panujàce na terenach anektowanych warunki, ogromnie utrudniajàce prac´ konspiracyjnà, w wielu miejscowoÊciach dzia∏alnoÊç Si
z∏àczona by∏a personalnie z siatkà administracji paƒstwowej oraz Kuratorium
Wojennego64. W paêdzierniku 1943 r. Serwaƒski przekaza∏ ostatecznie swoje
kontakty w Wielkopolsce w r´ce Czapiewskiego. Pracownicy Si teru II wielokrotnie padali ofiarà aresztowaƒ. Zamordowani zostali m.in. Piaczyƒski, Magdaƒski, Pluciƒski, Maron, Gracz.
Niewiele wiadomo o siatce Si w tej cz´Êci przedwojennego województwa ∏ódzkiego, która zosta∏a w∏àczona do Rzeszy (ter III). W sprawozdaniu z 1 marca
1943 r. czytamy: „Komórka Si funkcjonowa∏a do niedawna. [...] Dociera∏a zasadniczo do wszystkich powiatów swego terenu. Praca by∏a w stadium poczàtkowym”. Za bardzo pilne uznano w zwiàzku z tym „obsadzenie Si w III i punktu referenta terenowego III w Centrali”65. Postanowiono przy pomocy BZ nawiàzaç
wspó∏prac´ z delegatem okr´gowym66, nie da∏o to jednak zadowalajàcych rezultatów. Sprawozdanie Si z 13 sierpnia 1943 r. podaje: „Kontakt spalony zupe∏nie od
kilku miesi´cy. Wszelkie próby nawiàzania go ponownie, podejmowane równie˝
przez delegata okr´gu i organizacje spo∏eczne, zawiod∏y zupe∏nie”67. Ostatecznie
referat Pi zosta∏ zorganizowany dopiero w czerwcu 1944 r., a „ca∏a jego praca
[ograniczy∏a si´] do wys∏ania paru meldunków informacyjnych do Centrali”68.
Niewiele wiadomo o organizacji Si teru IV (Pomorza). Ze sprawozdania
z 1 marca 1943 r. wynika, i˝ kierownik referatu przebywa∏ stale na Pomorzu, ale
„bez mo˝noÊci osobistego kontaktu z Centralà [...]. Raporty wskutek trudnoÊci
przerzutu s∏abe, przekazywane ustnie przez kuriera BZ69”. Zamierzano zorganizowaç przerzuty materia∏ów z Pomorza do Warszawy przez teren V (rejencj´ ciechanowskà). Za pilnà spraw´ uznano te˝ wys∏anie emisariusza „celem nawiàzania kontaktów w zakresie Pb oraz zdobycie uzupe∏niajàcych materia∏ów
informacyjnych i syntez o zakresie Si”70. Emisariusz Wies∏aw Jaroszewski „Wies∏aw”, „Ignacy” odby∏ podró˝ po Pomorzu w dniach 9–17 kwietnia 1943 r.71
s. 36–41; J. Pietrzak, Stefan Rowiƒski 1875–1943 [w:] Wielkopolanie XX wieku, red. A. Gulczyƒski,
Poznaƒ 2001, s. 409–417; Instytut Zachodni w Poznaniu [dalej: IZ], Dok III-71, Kazimierz Lesiƒski,
Kilka przyczynków do dziejów konspiracji w Poznaniu w latach 1934–1945, kwiecieƒ 1957 r., mps,
s. 1, 2; ibidem, Dok III-68, Delegatura Rzàdu Polskiego na Wielkopolsk´ w latach 1943–1945. Ze
wspomnieƒ Leona J´drowskiego, spisa∏ mgr Edward Serwaƒski, paêdziernik 1957 r., mps, s. 1–4; Relacje: M. Bojarskiej, A. Pohla, F. Jackowskiej, A. Rogalskiego, J. Krzy˝aniaka, B. Osmólskiej, B. Jab∏oƒskiego, W. Ferchmina, M. Sobczaka, B. Hofmaƒskiego, w zbiorach autorki.
64
W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 318–320.
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AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212, 213.
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Od sierpnia 1942 r. by∏ nim ludowiec Piotr Rychlik „Wysocki” (W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 292; AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec [1943 r.], k. 252).
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AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307.
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W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 294.
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By∏ nim przypuszczalnie Stefan Brzeziƒski (B. Chrzanowski, Cywilne struktury..., s. 131).
70
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212, 213.
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Jego raport zosta∏ opublikowany w: Materia∏y do dziejów Pomorskiego Okr´gu ZWZ-AK, wybór
i oprac. K. Minczykowska, J. Sziling, Toruƒ 2000, s. 173–196. „Istniejàca od czasu utworzenia SZ
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Wydaje si´, ˝e nast´pnie (do aresztowania 13 wrzeÊnia 1943 r.) pe∏ni∏ funkcj´ referenta teru IV, wspó∏pracujàc z sekretarzem Si Spandowskim „Micha∏em” oraz
z Weso∏kiem „Sm´tkiem”, który objà∏ kierownictwo referatu po Jaroszewskim.
W sierpniu 1943 r. Spandowski zosta∏ referentem Pomorza w Wydziale Pb, nadal blisko wspó∏pracujàc z Wydzia∏em Si72. Latem 1943 r. w referacie spisywano
informacje od osób przyje˝d˝ajàcych z Pomorza, od w∏asnych kurierów i delegata okr´gowego. Opracowano sprawozdanie na temat zniszczeƒ kulturalnych.
Przekazano na Pomorze instrukcje do raportu o niemieckiej liÊcie narodowej
oraz szereg poleceƒ szczegó∏owych73. Siatka terenowa, zmontowana z wielkim
trudem, zosta∏a rozbita w lecie 1943 r.74 Brak dok∏adniejszych informacji o jej
strukturze i wspó∏pracownikach. Wydzia∏ Prasy i Informacji Okr´gowej Delegatury Rzàdu zosta∏ zorganizowany dopiero na prze∏omie 1943/1944 r., a jego kierownictwo w Centrali objà∏ Weso∏ek, a na Pomorzu Mieczys∏aw Bagiƒski
„Grzmociƒski”75.
O siatce Si teru V (Ciechanowskie) w sprawozdaniu z 1 marca 1943 r. czytamy: „Kierownik [...] znajduje si´ przy Centrali Si. S∏u˝ba informacyjna w terenie
s∏abo zorganizowana [...]. Raporty [...] niedostateczne”76. Sytuacja pogorszy∏a si´
w po∏owie 1943 r. Sprawozdanie z 13 sierpnia podaje, i˝ „Kontakt z terenem
spali∏ si´ wraz z aparatem delegata okr´gu. Podejmowane sà próby odbudowy”77.
W czerwcu 1943 r. referentem terenu zosta∏ N.N. „Mieczys∏aw”78. Wiadomo, ˝e
Wydzia∏em Propagandy w podokr´gu kierowa∏ Józef St´pczyƒski „Czech”.
Wspó∏pracy mi´dzy obydwoma dzia∏ami chyba jednak nie by∏o79.
Referat terenowy Ziem Postulowanych (ter VI) zosta∏ zorganizowany w poczàtkach 1943 r. Nie wiadomo, kto nim kierowa∏. W planach, oprócz nawiàzania sta∏ego kontaktu z terenem, by∏o te˝ przygotowanie raportu sytuacyjnego za
okres od wrzeÊnia 1939 r. do marca 1943 r.80
Na poczàtku 1943 r. zorganizowano „doraênà Si z zasi´giem informacyjnym
VI A”, a w lipcu tego roku wys∏ano na teren VI A emisariusza N.N. „Rudego”.
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[...] sieç s∏u˝by informacyjnej na terenie IV nie spe∏ni∏a swych zadaƒ [...], przed trzema miesiàcami
dokonano zupe∏nej zmiany aparatu informacyjno-propagandowego na tym terenie” (AAN, DR,
202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si do 10 VIII 1943 r., k. 307).
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Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy: styczeƒ–luty i marzec–kwiecieƒ 1944 r., k. 5).
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77
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W. Brenda, Delegatura Rzàdu..., s. 171–172. W po∏owie 1943 r. Okr´gowa Delegatura Rzàdu
Ciechanów zosta∏a podporzàdkowana Delegaturze Okr´gowej Warszawa-województwo (W. Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 289; AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ,
25 III 1945 r., b.p.).
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[1943 r.], k. 211, 212, 213.
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Mia∏ on przekazaç „oÊrodkom polskiego ˝ycia politycznego i spo∏ecznego [...]
charakterystyk´ i ocen´ bie˝àcej sytuacji politycznej i wojennej [...] [oraz] wskazówki [...] dzia∏ania propagandowego”. Zadaniem jego by∏o te˝ zapoznanie si´
z sytuacjà politycznà na tym terenie, z jego potrzebami w zakresie propagandy
oraz zorientowanie si´ w „mo˝liwoÊciach zorganizowania sta∏ego terenowego
oÊrodka Pi i sieci informacyjnej SZ”81. Siatka taka zosta∏a przez „Rudego” zorganizowana i latem 1943 r. obejmowa∏a „trzech ludzi rozmieszczonych w ró˝nych
punktach terenu”82.
Na terenie VI B w tym czasie nie zdo∏ano jeszcze utworzyç sta∏ej siatki. Dociera∏ tam emisariusz i niektórzy wspó∏pracownicy Si terenu I83.
W czerwcu 1943 r. referentem informacyjnym teru VI D w centrali zosta∏
Adam Ch´tnik „Kurpik”84. Opar∏ swojà prac´ w terenie na dzia∏aczach konspiracyjnego Zwiàzku Mazursko-Kurpiowskiego. Wspó∏pracowali z nim m.in. Emilia
Sukertowa-Biedrawina i Bohdan Wilamowski. Pierwszy meldunek sytuacyjny
dotar∏ do centrali Si na poczàtku sierpnia 1943 r.85
W planach Si by∏o uruchomienie referatów terenowych VI C, VI E i VI F. Nic
jednak o ich dzia∏alnoÊci nie wiadomo.
Pracownikom Wydzia∏u stawiano wysokie wymagania. Kierownik okr´gowy
Pi musia∏ mo˝liwie gruntownie „znaç swój teren, jego wydarzenia, przeobra˝enia, nastroje i potrzeby”. Mia∏ byç „czujnym uchem, bystrym okiem i wra˝liwym
sumieniem terenu”. Obowiàzkiem terenowych komórek Pi by∏o dobre orientowanie si´ we wszystkich istotnych zagadnieniach danego obszaru, znajomoÊç celów polityki okupanta, przewidywanie zagro˝eƒ, jakie ich realizacja nios∏a dla
polskoÊci, w tym wp∏ywu na nastroje i postaw´ spo∏eczeƒstwa. Komórki te organizowa∏y siatk´ informacyjnà na swoim terenie oraz s∏u˝b´ ∏àcznoÊci z centralà,
dbajàc o zapewnienie maksymalnego bezpieczeƒstwa pracy konspiracyjnej. Zalecano nawiàzywanie wspó∏pracy ze specjalistami – „bankowiec dla spraw finansowych, rolnik agronom dla spraw rolnictwa” – oraz prowadzenie przez jednà osob´ listy straconych, a przez innà „czarnej listy” okupantów. K∏adziono nacisk na
posiadanie informatorów w „czu∏ych punktach terenu” – w urz´dach, obozach,
wi´zieniach itp.86
Okr´gowy kierownik Pi wyznacza∏ swoim wspó∏pracownikom wià˝àcy termin dor´czenia raportów. Ka˝dy raport mia∏ zawieraç kolejny numer, okres, jaki
obejmowa∏, oraz dat´ wys∏ania do centrali. WiadomoÊci o szczególnej wadze mia∏y
Ibidem, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252; AAN, DR, 202/III-137, Pismo kierownika
Wydzia∏u Si, 2 VII 1943 r. k. 2.
82
Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si do 10 VIII 1943 r., k. 308.
83
Ibidem.
84
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
85
Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 308, tam cyt.: „nawiàzano
kontakt z terenem przez [...] grup´ regionalno-spo∏ecznà. Trwa montowanie sieci informacyjnej”.
Zwiàzek Mazursko-Kurpiowski widnieje jako organizacja subwencjonowana w sprawozdaniu
z kontroli bud˝etowej SZ (SPP, 4.1.5, Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy: styczeƒ–luty
i marzec–kwiecieƒ 1944 r., k. 5; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, Sekcja Zachodnia DI, Notatka,
[1972 r.?], b.p.; B. Wilamowski, Obj´cie Mazur i Warmii oraz Pomorza Gdaƒskiego [w:] Ziemie zachodnie w granicach macierzy. Drogi integracji, red. G. Labuda, Poznaƒ 1966, s. 147).
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AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 1–2.
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byç przekazywane poza ustalonymi terminami (raporty nadzwyczajne). Wymagano, by podawane informacje by∏y Êcis∏e i sprawdzone (z takimi szczegó∏ami, jak
data wydarzenia, nazwiska osób, nazwy miejscowoÊci itp.), a raporty przedstawia∏y obiektywny, zgodny z prawdà stan rzeczy. „Nie wolno naÊwietlaç informacji
tendencyjnie, choçby z najlepszà [...] intencjà [...]. Informacje nale˝y oznaczaç wed∏ug stopnia ich ustalonej Êcis∏oÊci”. Informacje nienadajàce si´ do opublikowania (np. nazwiska, szczegó∏y polityczne itd.) mia∏y byç odpowiednio oznakowane. Zwracano uwag´ na koniecznoÊç zbierania dokumentów urz´dowych, listów,
og∏oszeƒ i obwieszczeƒ. Terenowy kierownik Pi mia∏ abonowaç ca∏à niemieckà
pras´ lokalnà oraz wykonywaç z niej wycinki wed∏ug ustalonych zagadnieƒ87.
Rodzaje zbieranych informacji regulowa∏y szczegó∏owo tzw. schematy informacyjne. Pierwszy znany schemat pochodzi z paêdziernika 1942 r.88 Z pewnoÊcià wypracowano je jednak znacznie wczeÊniej w zespole informacyjno-propagandowym „Ojczyzny”. Serwaƒski wspomina, i˝ przed wyruszeniem na swojà
pierwszà misj´ emisariusza by∏ instruowany przez Sosnowskiego i Edmunda
M´clewskiego w kwestii zasad i zakresu zbierania informacji. Dzia∏o si´ to przed
utworzeniem SZ89. Schemat z paêdziernika zosta∏ nieznacznie zmodyfikowany
w marcu 1943 r.90 Nieliczne zachowane raporty terenowe Êwiadczà o stosowaniu si´ do przygotowanych przez central´ schematów91.
Centrala Si opracowywa∏a tak˝e drobiazgowe instrukcje dotyczàce zbierania
informacji zwiàzanych ze szczegó∏owymi zagadnieniami okupacyjnymi. Mo˝na
tu wymieniç np. schemat informacyjny II/43 – „Instrukcja w sprawie badania nastrojów ludnoÊci polskiej”92, ankiet´ w sprawie niemieckiej listy narodowej lub
te˝ dotyczàcà spraw gospodarczych93.
Indywidualizowano tematyk´ gromadzonych informacji zgodnie ze specyfikà
danego terenu. Pracownicy SZ doskonale orientowali si´ w odr´bnoÊciach poszczególnych obszarów wcielonych do III Rzeszy. PodkreÊlali, ˝e „Chocia˝ Z[iemie] Z[achodnie] stanowià w zestawieniu z GG wyraênie odró˝niajàcà si´ ca∏oÊç,

Ibidem, k. 2–4.
Schemat informacyjny opracowany przez Sekcj´ Zachodnià DI Delegatury Rzàdu na Kraj dla terenowej s∏u˝by informacyjnej (X 1942) [w:] „Ojczyzna”..., s. 69–71.
89
E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 99–100.
90
AAN, DR, 202/III-135, Schemat informacyjny III/43, k. 21–24.
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AAN, DR, 202/III-156, Raport informacyjny (wg schematu informacyjnego X/32), 11 XI 1942 r.,
k. 31–36; ibidem, Raport informacyjny OÊrodka „Zamek”, [kwiecieƒ 1943 r.], k. 79–82.
92
AAN, DR, 202/III-135, Schemat informacyjny II/43, k. 7–13. Mia∏ byç dostarczony „informatorom w ró˝nych punktach terenu, z ró˝nych warstw, z poleceniem czynienia sta∏ych obserwacyj”. Zebrane wiadomoÊci systematyzowane by∏y w trzech blokach tematycznych: spo∏eczeƒstwo polskie
(jedenaÊcie szczegó∏owych zagadnieƒ), spo∏eczeƒstwo niemieckie oraz inne mniejszoÊci narodowe.
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AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306. Zachowa∏y si´ nieliczne raporty szczegó∏owe, np. raport wys∏annika Wydzia∏u Pomorskiego Pi w sprawie
„akcji zniemczajàcej” (AAN, DR, 202/III-148, b.d., k. 400, 401); raporty nadzwyczajne, np. meldunek ze Âlàska z 10 IX 1943 r. dotyczàcy m.in. wysiedlania ˚ydów (AAN, DR, 202/III-146,
k. 95–100). Poczta od „Tadeusza” z 18 IX 1943 r. zawiera∏a np. raport narodowoÊciowy z sierpnia
1943 r., odpowiedê na ankiet´ w sprawie niemieckiej listy narodowej, opis wi´zienia w Mys∏owicach, odpowiedê na ankiet´ w sprawie wysiedleƒ, odpowiedê na ankiet´ w sprawie drukarƒ, szereg
niemieckich dokumentów urz´dowych, a nawet informacje o charakterze wywiadowczym, np. opis
rakietowych pocisków dalekonoÊnych czy plan huty „Pokój” (AAN, DR, 202/III-150, k. 42).
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to jednak same w sobie nie stanowià bynajmniej jednolitego bloku. Stàd nie nale˝y generalizowaç zjawisk i wydarzeƒ odnoszàcych si´ do ZZ. [...] ZZ sà hermetycznie zamkni´te nawet dla swych poszczególnych regionów. Dzieli je g´sta
sieç granic wewn´trznych (mi´dzy okr´gami, nawet powiatami [...])”94.
Na podstawie nap∏ywajàcych z terenu raportów, meldunków, ró˝nego rodzaju materia∏ów informacyjnych, prasy i dokumentów referenci informacyjni
w centrali Si przygotowywali syntetyczne raporty bàdê opracowania, które
w ustalonych terminach przekazywali sekretarzowi Si. Przypuszczalnie on by∏ autorem roboczych wersji raportów dla w∏adz zwierzchnich95. Ostatecznie jednak
redagowali je kolejni kierownicy Sekcji, uzupe∏niajàc treÊç czasem w ostatniej
chwili96. O specyfice raportów do premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka pisa∏ Edmund M´clewski: „Jako obecnie jedyna w aparacie paƒstwowym komórka ze
wzgl´dów resortowo-rzeczowych ogarniajàca swà pracà ca∏oÊç ziem wcielonych
do Rzeszy [...], Sekcja Zachodnia reprezentuje w aparacie rzàdowym poglàd na
ca∏oÊç problematyki ZZ. Serwis informacyjny dostarczany przez sekcj´ ró˝ni si´
w sposób zasadniczy od serwisu z reszty ziem Polski preponderancjà problematyki politycznej nad informacjà bie˝àcà. Dzieje si´ tak, tym bardziej i˝ ˝ycie powszednie na ziemiach zachodnich i warunki okupacji nabra∏y charakteru znormalizowania w swym instytucjonalnym barbarzyƒstwie [...], pozbawione sà cech
informacji aktualnej, zbli˝onej w typie do charakteru walki [w] Polsce Êrodkowej. [...] Nie zmienia to w niczym faktu, i˝ raporty te cechuje rzeczowoÊç i ˝e
wyczerpujà one ca∏oÊç zagadnieƒ ziem zachodnich”97.
Oprócz obszernych raportów sytuacyjnych SZ przygotowywa∏a krótkie depesze, wysy∏ane do Londynu drogà radiowà nawet codziennie. Opracowywano
tak˝e meldunki specjalne o najwa˝niejszych wydarzeniach na ziemiach wcielonych dla BBC i radiostacji „Âwit” (np. „meldunki w sprawie obozu oÊwi´cimskiego”) oraz tygodniowe depesze polityczne do Londynu „Rata”, na które z biegiem
czasu k∏adziono coraz wi´kszy nacisk98. Przekazywano równie˝ postulaty zg∏aszane pod adresem w∏adz przez komórki terenowe, np. „w sprawie specjalnych
audycji radiowych dla ziem zachodnich”99.
94

AAN, DR, 202/III-169, Zasadnicze tezy dotyczàce sytuacji na Ziemiach Zachodnich, 11 I 1944 r.,
k. 592.
95
B. Chrzanowski, S∏u˝by informacyjno-prasowe..., s. 92.
96
E. Serwaƒski wspomina: „Nieraz si´ zdarza∏o, ˝e przyje˝d˝a∏em w chwili, kiedy [K. Sosnowski]
koƒczy∏ raport dla Rzàdu Polskiego w Londynie. Wówczas w nocy, na goràco, dyktowa∏em [...] najcenniejsze informacje” (E. Serwaƒski, W kr´gu..., s. 119; zob. tak˝e S. Kauzik, Polskie Paƒstwo Podziemne, Londyn 1959, s. 83). Pierwszy raport SZ o sytuacji na ziemiach zachodnich by∏ gotowy na
poczàtku paêdziernika 1942 r.
97
Pismo cz∏onków „Ojczyzny” – pracowników Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj do
premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka (10 VII 1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 144, 145; zob. te˝ Raporty
z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944), red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, M. Rutowska, Poznaƒ
2004.
98
AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117; AAN,
DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.],
k. 212; ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; ibidem, Depesze,
k. 224, 225, 269–271, 302, 303; ibidem, Pismo 11 do 300, 11 V 1944 r., k. 251.
99
AAN, DR, 202/I-31, W sprawie specjalnych audycji radiowych dla ziem zachodnich, [paêdziernik 1942 r.], k. 68–71.
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Wiosnà 1943 r. Wydzia∏ Si przejà∏ – wydawany dotàd przez „O” pod redakcjà
Edmunda M´clewskiego – „Biuletyn Zachodni” (w skrócie „BeZet”). Pismo
otrzyma∏o podtytu∏ „Informacje z Ziem Zachodnich i Powracajàcych”. Ukazywa∏o si´ w formie powielanej mniej wi´cej co dwa miesiàce. Celem pisma by∏o informowanie „czynników miarodajnych”, prasy podziemnej oraz spo∏eczeƒstwa
w GG o sytuacji panujàcej na ziemiach wcielonych, o zamiarach i metodach polityki okupanta oraz o formach walki podziemnej i oporu. Propagowano przesuni´cie granicy zachodniej do linii Odry i Nysy ¸u˝yckiej jako zasadniczy polski cel
wojny. Obok cz´Êci informacyjnej biuletyn przynosi∏ sporà dawk´ publicystyki,
a nawet krótkie has∏a propagandowe. „BeZet” ukazywa∏ si´ do lipca 1944 r.100
Wydzia∏ Si opracowywa∏ tak˝e cz´Êç informacyjnà dla wydawanego przez
Wydzia∏ Pb czasopisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” oraz dla agencji
informacyjnej „Kraj”. „Rzeczpospolita Polska” – oficjalny organ Delegatury Rzàdu na Kraj – otrzymywa∏a kroniki z ziem zachodnich101.
„Dla oÊrodków politycznych i prasowych w kraju” przeznaczony by∏ obszerny (ka˝dy ok. trzydziestu stron maszynopisu), ukazujàcy si´ raz w miesiàcu, przeglàd „Ziemie zachodnie w prasie niemieckiej”102. Od 1943 r. opracowywano tak˝e „Przeglàd polityki zagranicznej”103.
Wydzia∏y Si i Pb bardzo blisko ze sobà wspó∏pracowa∏y. Wspólnie ustalano
postulaty dotyczàce propagandy na rzecz ziem zachodnich w GG oraz omawiano potrzeby propagandowo-informacyjne terenów anektowanych i postulowanych104.
W lipcu 1944 r. kierownik Wydzia∏u Si otrzyma∏ zadanie przygotowania
„spraw mobilizacyjnych w dziedzinie informacji i propagandy na ZZ”. W tym
zakresie szczególnà pomocà s∏u˝yç mu mia∏ Wydzia∏ Pp105. Bieg wydarzeƒ, kl´ska powstania warszawskiego, cz´Êciowa dekompozycja oÊrodków politycznych
zwiàzanych z Delegaturà Rzàdu na Kraj, a przede wszystkim wkroczenie armii
radzieckiej i towarzyszàce temu zaprowadzanie „nowego ∏adu” pod egidà Rzàdu
Tymczasowego spowodowa∏y, ˝e zarysowane z rozmachem plany mobilizacyjne
pozosta∏y tylko na papierze.

Wydzia∏ Prac Programowych
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Wydzia∏ Pp prowadzi∏ „prace przygotowawcze w zakresie organizacji i treÊci
propagandy na okres prze∏omu i odbudowy paƒstwa”, i w zwiàzku z tym opra100

AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117; AAN,
DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.],
k. 213; ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; „Biuletyn Zachodni” (1941–1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 444–493.
101
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 212.
102
Ibidem, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306.
103
Zachowane numery „Przeglàdu”: AAN, 202/III-159.
104
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie Wydzia∏u Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; ibidem,
Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 213.
105
AAN, DR, 202/III-135, Sprawy organizacji pracy SZ na okres prze∏omowy, 17 VII 1944 r.,
k. 57–58.
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cowywa∏ „programy propagandy polskiej, repolonizacyjnej i niemieckiej, programy propagandy dla poszczególnych terenów oraz programy w zakresie elementów propagandy”. W lutym 1943 r. Wydzia∏ mia∏ dwóch pracowników
etatowych oraz czterech wspó∏pracowników106. Pierwszym kierownikiem by∏
przypuszczalnie Zbigniew Sadkowski. Po jego przejÊciu do SIP Wydzia∏ objà∏
Adam Pohl „Kuba”107.
SpoÊród wykonanych prac wymieniç mo˝na: wytyczne propagandy wobec
spo∏eczeƒstwa polskiego na okres okupacji, prze∏omu i odbudowy, wytyczne
propagandy wobec spo∏eczeƒstwa niemieckiego na okres bezpoÊrednio powojenny – „propaganda terrorystyczna i represyjna” oraz póêniejszy – „d∏ugodystansowa propaganda asymilacyjna”, a tak˝e wytyczne propagandy repolonizacyjnej
wobec ludnoÊci „polskiego pochodzenia i polskiej krwi” zamieszkujàcej ziemie
postulowane. W kwestii tej wspó∏pracowano blisko z Biurem OÊwiatowo-Szkolnym Ziem Zachodnich, uznajàc, ˝e „g∏ównym narz´dziem [akcji repolonizacyjnej] mo˝e byç tylko szko∏a”108.
W zakresie programów propagandy dla poszczególnych terenów opracowano m.in. szczegó∏owe tezy dla Âlàska „wojewódzkiego i postulowanego” na
wszystkie trzy okresy, tj. okupacji, prze∏omu i bezpoÊrednio powojenny. By∏o to
dzie∏o „zespo∏u znajàcego dobrze Âlàsk i majàcego [...] z nim ˝ywe kontakty”.
Podobne tezy zamierzano opracowaç dla ka˝dego z pozosta∏ych terenów. Poza
tym przygotowano szczegó∏owe tezy dla „propagandy spo∏eczno-politycznej
i kulturalnej” w odniesieniu do ziem zachodnich jako ca∏oÊci109.
Programy w zakresie poszczególnych elementów propagandy opracowywane
by∏y przez specjalne zespo∏y tematyczne. Utworzono zespo∏y ds. ksià˝ki (kierownik Antoni Bocheƒski „Marian”), filmu (Lech Jeszka), radia (Zbyszko Bednorz
„Józek”), prasy (Jan Kuglin i Stanis∏aw Ziemba „Ryszard”), propagandy wizualnej (kierownik N.N.)110. Wynikiem ich pracy by∏y memoria∏y „obejmujàce szczegó∏owy program i dane organizacyjne propagandy polskiej w zakresie ka˝dego
z jej elementów-narz´dzi”. Chodzi∏o o „stworzenie podstaw do takiej organizaIbidem, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 214.
107
BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, b.p.; Wniosek odznaczeniowy dla pracowników Sekcji
Zachodniej DI przedstawiony przez kierownika Sekcji Edmunda M´clewskiego ps. „Maciejewski”
Dowódcy Armii Krajowej gen. Leopoldowi Okulickiemu (6 XI 1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 161–163.
108
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 214; AAN, DR, 202/III-166, Za∏o˝enia propagandy polskiej, k. 609–618; ibidem, Zasady propagandy polskiej wobec ludnoÊci niemieckiej na Ziemiach Postulowanych, k. 656–666;
zob. M. Pollak, Dzia∏alnoÊç Biura Szkolnego Ziem Zachodnich w czasie okupacji hitlerowskiej, „Studia i Materia∏y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1958, t. 4, z. 2, s. 300, 301, 305–307,
312–322, 326; por. Pismo kierownika Biura OÊwiatowo-Szkolnego Ziem Zachodnich ks. Dr. Maksymiliana Rodego i jego najbli˝szych wspó∏pracowników do Rady Ministrów i Rady Narodowej
w Londynie (15 IV 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 100–101.
109
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 214; AAN, DR, 202/III-166, Uwagi dotyczàce propagandy na Âlàsku, k. 185–191.
110
AAN, DR, 202/III-135, Regulamin SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; AAN,
DR, 202/III-136, Schemat organizacyjny Wydzia∏u Pp, b.d., k. 3; E. M´clewski, Wystàpienie w dyskusji na temat „Ojczyzny” [w:] „Ojczyzna”..., s. 260–265; idem, Kierunek Odra..., s. 54; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 56–57.
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cji i odbudowy wymienionych dziedzin ˝ycia [tzn. ksià˝ki, filmu, prasy itd.] [...],
by w jak najdalej idàcym stopniu u∏atwi∏y Paƒstwu Odrodzonemu spe∏nienie jego zadaƒ, zw∏aszcza [...] w bezpoÊrednio powojennym okresie”111.
Memoria∏ w sprawie prasy zawiera∏ m.in. projekt nowej ustawy dziennikarskiej, projekt organizacji wy˝szego szkolnictwa dziennikarskiego, a tak˝e okreÊla∏
„kwalifikacje fachowe i moralne redaktora i wydawcy”. OkreÊlono w nim równie˝
liczb´ i rodzaje gazet, jakie mia∏y ukazywaç si´ na ziemiach zachodnich i postulowanych, organizacj´ kolporta˝u, liczb´ drukarƒ, ich wyposa˝enie itp. Memoria∏
przygotowano w Êcis∏ej wspó∏pracy z konspiracyjnym Zrzeszeniem Dziennikarzy
ziem zachodnich oraz w konsultacji z tajnym Zarzàdem Zwiàzku Dziennikarzy
RP112. Oprócz prac programowo-koncepcyjnych zespó∏ ds. prasy wspiera∏ szkolenie adeptów dziennikarstwa do przysz∏ej pracy na ziemiach zachodnich113.
Memoria∏ dotyczàcy radia odnosi∏ si´ do ogólnego projektu DI, uzupe∏niajàc
go o specyficznà problematyk´ ziem anektowanych i postulowanych114. W zespole ds. radia przygotowano te˝ szereg audycji radiowych „o tematyce zachodniopolskiej przeznaczonych do programu mobowego stacji warszawskiej”. Ze
wzgl´du na brak instrukcji od kierownictwa DI nie podejmowano poczàtkowo
zagadnienia odbudowy radiofonii na ziemiach zachodnich, nie opracowywano
te˝ programów dla stacji regionalnych. Sytuacja uleg∏a zmianie wczesnà jesienià
1943 r. WÊród ok. trzydziestu przygotowanych audycji znalaz∏a si´ np. inauguracyjna dla rozg∏oÊni Polskiego Radia w Katowicach115.
Zasadniczà treÊç memoria∏u w zakresie kina stanowi∏ projekt ustawy filmowej
oraz opracowanie dotyczàce reorganizacji i odbudowy ˝ycia filmowego na ziemiach zachodnich. Do∏àczono doƒ postulaty m.in. uwzgl´dnienia w treÊci przysz∏ych filmów konkretnych potrzeb polskiej ludnoÊci cywilnej, wojska, a tak˝e
ludnoÊci niemieckiej. Film uznano za „jedno z g∏ównych narz´dzi wychowania
narodowego mas”116.
Memoria∏ w sprawie ksià˝ki okreÊla∏ za∏o˝enia polityki kulturalnej w tym zakresie oraz „ramowy program prac w dziedzinie organizacji produkcji i konsumpcji ksià˝ki polskiej w okresie powojennym”. Omówiono w nim potrzeby ziem
anektowanych i postulowanych, przedstawiono zalecanà literatur´ oraz podsta-
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AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 214; zob. te˝ Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a
Sosnowskiego do dyrektora DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 106–107.
112
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-164, Memoria∏ w sprawie reformy i odbudowy prasy na ziemiach zachodnich i postulowanych, b.d., k. 40–50; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 48, 49, 54–55;
idem, Wystàpienie w dyskusji..., s. 264; T. Kraszewski, Wspomnienia z dzia∏alnoÊci..., s. 255, 256.
113
Kierownikiem organizacyjnym tajnych Wy˝szych Kursów Dziennikarskich by∏ Henryk Âmigielski,
a programowym dla ziem postulowanych Tadeusz Kraszewski (T. Kraszewski, Szkolenie dziennikarzy
w konspiracji [w:] Wojna i konspiracja. Wspomnienia dziennikarzy polskich, red. E. Rudziƒski, Warszawa 1987, s. 211–213; H. Âmigielski, Z prze˝yç okupacyjnych [w:] Wojna i konspiracja..., s. 259–261).
114
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-208, Projekt audycji radiowych, b.d., k. 45–51.
115
Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a Sosnowskiego do dyrektora DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 107; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 57.
116
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-168, Zagadnienie filmu i kina, b.d., k. 27–33.
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wowà bibliografi´ prac informacyjno-politycznych o tych terenach. Zaproponowano powo∏anie w ramach Biblioteki Narodowej osobnej instytucji wydawniczej,
która troszczy∏aby si´ o zaspokojenie potrzeb ziem anektowanych i postulowanych. Zaprojektowano przysz∏à sieç ksi´garƒ i czytelƒ, podejmujàc w zwiàzku
z tym tak˝e kwesti´ mienia poniemieckiego117. Zespó∏ konsultowa∏ swojà prac´
z kierownictwem konspiracyjnej Tymczasowej Rady Ksi´garstwa Polskiego118.
Memoria∏ w zakresie propagandy bezpoÊredniej i wizualnej omawia∏ zasady
krótko- i d∏ugofalowego jej oddzia∏ywania oraz g∏ówne Êrodki wyrazu, przez
które ta dziedzina propagandy wywiera wp∏yw na ludzi, tj. afisze, uroczystoÊci
masowe, wystawy itp.119

Wydzia∏ Propagandy Bie˝àcej
Zadaniem Wydzia∏u Pb by∏o ustalanie wytycznych propagandy dla ziem wcielonych i postulowanych na okres okupacji, przygotowywanie materia∏ów propagandowych dla tych terenów oraz wydawnictw o tych ziemiach przeznaczonych
dla reszty kraju i zagranicy120. Organizacyjnie Wydzia∏ dzieli∏ si´ na referaty i zespo∏y. Te ostatnie powo∏ywano do specjalnych zadaƒ wydawniczych lub redakcyjnych. Na poczàtku 1943 r. zakres prac poszerzono o propagand´ na rzecz
zbli˝enia polsko-czeskiego121. W lutym 1943 r. na etacie Wydzia∏u zatrudniona
by∏a tylko jedna osoba, a pi´ç osób wspó∏pracowa∏o122. Po utworzeniu SIP,
w sierpniu 1943 r. pracowa∏y w Wydziale Pb dwie osoby123.
W pracach koncepcyjnych SZ okreÊlono dwa podstawowe cele propagandy
o ziemiach zachodnich. Po pierwsze, mia∏a ona s∏u˝yç zacieraniu ró˝nic „w dziedzinie Êwiatopoglàdu i postawy psychicznej mi´dzy spo∏eczeƒstwem zachodnim
a Êrodkowopolskim i wschodnim, oraz ró˝nic, jakie wytworzy∏y si´ pod wp∏ywem odmiennych stylów okupacji”. Po drugie, chodzi∏o o przekonanie „spo∏eczeƒstwa ogólnopolskiego o koniecznoÊci odegrania przez ZZ bardziej aktywnej
roli w ˝yciu paƒstwowym Polski powojennej”124.
Na czele Wydzia∏u Pb sta∏, jak si´ zdaje, Aleksander Rogalski „Remigiusz”125.
On tak˝e by∏ redaktorem naczelnym pisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej”
117

AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 215; AAN, DR, 202/III-164, Memoria∏ w sprawie reformy i odbudowy dziedziny wydawniczej i ksi´garskiej na ziemiach zachodnich, b.d., k. 25–39; AAN, DR, 202/III-208, Za∏o˝enia
i podstawy propagandowe polskiej polityki kulturalnej w zakresie ksià˝ki, b.d., k. 73–86.
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[1943 r.], k. 215.
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AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.
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AAN, DR, 202/III-165, Problemy ziem zachodnich w propagandzie polskiej, [poczàtek 1943 r.],
k. 453.
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(popularnych „Ziemniaków”), dodatku miesi´cznego do „Rzeczypospolitej Polskiej”. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w listopadzie 1942 r., ostatni, trzynasty, w lipcu
1944 r. Ka˝dy sk∏ada∏ si´ z szesnastu stron wydawanych drukiem w nak∏adzie kilku tysi´cy egzemplarzy i otrzymywa∏ starannà szat´ graficznà. Obaj kolejni kierownicy SZ otaczali pismo szczególnà opiekà. Do „Ziemniaków” pisywa∏y nie tylko
osoby zwiàzane z SZ czy „O”. SpoÊród autorów wymieniç mo˝na m.in. Sosnowskiego, Edmunda M´clewskiego, Zygmunta Wojciechowskiego, Kraszewskiego, Henryka Âmigielskiego, Witolda M´˝nickiego, Wac∏awa Górnickiego. Pismo,
reprezentujàce wysoki poziom, kierowane by∏o przede wszystkim do Êrodowisk
opiniotwórczych w GG126. Lapidarnie i celnie scharakteryzowa∏ jego zadania Edmund M´clewski, piszàc w pierwszym numerze: „Ziemie zachodnie Polski [...] zosta∏y »w∏àczone« w organizm Rzeszy. [...] W rezultacie powsta∏y niemal dwa Êwiaty polskie. Cz´sto jeden niedu˝o wiedzia∏ o drugim, stàd rodzi∏y si´ fa∏szywe
zdania i sàdy. Zadaniem pisma [...] jest mówiç Polsce o ˝yciu, zmaganiach i problemach jej ziem zachodnich. [...] Polska wraca na zachód po pe∏ni´ swoich ziem macierzystych. Droga ku temu wiedzie przez ziemie zachodnie. Meldunki wi´c z tej
pierwszej linii frontu naszej walki [...] znaç [...] powinien ca∏y Naród”127.
W lipcu 1943 r. Wydzia∏ Pb rozpoczà∏ wydawanie pisma przeznaczonego specjalnie do kolporta˝u na ziemiach anektowanych i postulowanych. Mia∏o ono
obok audycji radiowych, których mo˝liwoÊci oddzia∏ywania stawiano zdecydowanie na pierwszym miejscu, byç narz´dziem aktywizacji propagandowej tych
ziem. Chodzi∏o m.in. o prze∏amanie doÊç powszechnej – zdaniem kierownictwa
SZ – niech´ci tamtejszego spo∏eczeƒstwa do „bibu∏y”, uwa˝anej „za ma∏o efektywne, ale za to bardzo ryzykowne narz´dzie propagandy”128. Pismo otrzyma∏o
tytu∏ „Zachodnia Stra˝ Rzeczypospolitej”, jego redaktorem zosta∏ Bednorz. „Zachodnia Stra˝” ukazywa∏a si´ jako miesi´cznik do lutego 1944 r. (w sumie osiem
numerów). Niemal w ka˝dym numerze zamieszczano oficjalne enuncjacje w∏adz
Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Poza tym publikowano krótkie, ale treÊciwe artyku∏y, noÊne has∏a propagandowe oraz serwis informacyjny krajowy i zagraniczny. „Zachodnia Stra˝” korzysta∏a z materia∏ów zamieszczanych w „BeZecie”,
a tak˝e z pomocy dziennikarzy piszàcych dla „ZZRP” i „Rzeczypospolitej Polskiej”. Od wrzeÊnia 1943 r. towarzyszy∏ jej dodatek satyryczny „Luêna Kartka”,
równie˝ redagowany przez Bednorza. Wspó∏pracowali z nim Józef Ryszka
„Szczepon” i Franciszek Pilarek „˚ó∏w”129. Oba pisma dla u∏atwienia kolporta˝u ∏amane by∏y w d∏ugà, wàskà harmonijk´ na kszta∏t szkolnej Êciàgawki130. „Od126

AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 46; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 125–130;
A. Rogalski, Fragmenty wspomnieƒ..., s. 301; zob. tak˝e „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej. Dodatek miesi´czny Rzeczypospolitej Polskiej” (1943–1944) [w:] „Ojczyzna”..., s. 547–594.
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Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 130–140; zob. te˝ „Ojczyzna”..., s. 595–628.
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Wed∏ug K. Sosnowskiego autorem pomys∏u ∏amania pisma by∏ Z. Sadkowski (KP, SpuÊcizna
E. M´clewskiego, Sekcja Zachodnia DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX 1943) [wspólne ustalenia
K. Sosnowskiego, S. Roskosza i S. CieÊliƒskiej spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. – po 1970 r.],
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powiednio z∏o˝ony egzemplarz [...] gazetki, por´czny i podr´czny, mieÊci∏ si´
w kieszonkowym notesie, w bucie, czy pod wewn´trznà opaskà kapelusza”131.
Z myÊlà o ziemiach zachodnich opracowywano „Wytyczne propagandy”
w formie aktualnych krótkich sloganów bàdê lapidarnych sformu∏owaƒ. Gromadzono i przerzucano na ziemie zachodnie materia∏y majàce „u∏atwiç bezpoÊrednie poznanie Polski Walczàcej na obczyênie” (np. wycinki z prasy angielskiej, fotografie z ˝ycia armii polskiej itp.). Cieszy∏y si´ one wielkim zainteresowaniem,
gdy˝ pozwala∏y „nawiàzaç kontakt z takimi elementami paƒstwa, jak rzàd i armia”. Opracowywano równie˝ i przerzucano tzw. bibu∏´ specjalnà – ulotki oraz
specjalne „ma∏e 12-stronicowe wydawnictwa popularne”132.
Przygotowywano tak˝e wydawnictwa obszerniejsze, np. liczàcà ponad 150
stron ksià˝k´ Honor i Ojczyzna. Z∏o˝y∏y si´ na nià krótkie reporta˝e, napisane
„ku pokrzepieniu serc”, przedstawiajàce walk´ ˝o∏nierza polskiego w kampanii
wrzeÊniowej i na froncie zachodnim, a tak˝e ró˝ne formy walki spo∏eczeƒstwa
polskiego w okupowanym kraju, martyrologi´ ludnoÊci oraz reakcje prasy Êwiatowej na wydarzenia w Polsce. W ksià˝ce znalaz∏y si´ ponadto rozwa˝ania programowe, dotyczàce np. charakteru odrodzonego po wojnie paƒstwa polskiego
lub te˝ przebiegu jego przysz∏ych zachodnich granic. „Nowa Polska b´dzie wi´c:
Polskà z Gdaƒskiem, Prusami Wschodnimi, Pomeranià, Âlàskiem Opolskim. [...]
B´dzie Polskà, w której zniknie zrównanie w dó∏, a zastàpi je podniesienie dochodów wszystkich obywateli. [...] B´dzie paƒstwem budowanym wspólnym,
zorganizowanym wysi∏kiem wszystkich Polaków”133. Publikacj´ przygotowa∏ Tadeusz Kraszewski „Marek”, a ostatecznie zredagowa∏ Zbigniew Sadkowski. Projekt ok∏adki sporzàdzi∏ Stanis∏aw Roskosz, a opracowanie graficzne Stanis∏awa
WiÊniewska. Fotografie wykona∏ Franciszek Myszkowski134.
Najwi´kszym przedsi´wzi´ciem wydawniczym zespo∏u, który utworzy∏ SZ,
by∏a ksià˝ka Z pierwszej linii frontu. Mia∏a ona ukazaç ludnoÊci polskiej w GG
i spo∏ecznoÊci wolnego Êwiata realia ˝ycia, martyrologii i oporu Polaków na
ziemiach anektowanych. Ksià˝ka przesz∏a przez trzy redakcje: Edwarda Serwaƒskiego, Karola Mariana Pospieszalskiego „Erazma” i Aleksandra Rogalskiego. Wykorzystano w niej bogaty materia∏ archiwalny, zebrany przez poznaƒskà
grup´ „O”, która utworzy∏a i w znacznej mierze obs∏ugiwa∏a Wydzia∏ Dokumentacji i Propagandy Biura G∏ównej Delegatury Rzàdu dla ziem wcielonych
do Rzeszy. Informacje bie˝àce otrzymywano poprzez siatk´ zespo∏u informacyjno-propagandowego „O” w GG i na ziemiach anektowanych. TreÊç ksià˝ki
Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 132.
AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216. „O zapotrzebowaniu na taki materia∏ [broszury] meldujà nam zw∏aszcza IV, VI a,
VI e” (Pismo kierownika Sekcji Zachodniej DI Delegatury Rzàdu na Kraj Kiry∏a Sosnowskiego do dyrektora DI Stanis∏awa Kauzika (IV lub V 1943) [w:] „Ojczyzna”..., s. 106).
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[1943 r.], k. 216; Z. Sadkowski, Honor i ojczyzna, Warszawa 1943; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, Sekcja Zachodnia DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX 1943) [wspólne ustalenia K. Sosnowskiego,
S. Roskosza i S. CieÊliƒskiej, spisane przez S. Roskosza, mps, b.d. – po 1970 r.], b.p.; zob. te˝ „Honor i Ojczyzna” [w:] „Ojczyzna”..., s. 428–441. Publikacj´ wys∏ano do Anglii w lipcu 1943 r. (AAN,
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zamkni´to w dziewi´ciu rozdzia∏ach, których tytu∏y dobitnie mówi∏y, jakim
sprawom i wydarzeniom sà poÊwi´cone, np. Gwarantujemy wam ˝ycie i mienie
– Terror na ZZ, O przesuni´cie ruchomej linii ˝ycia – Wysiedlanie, osiedlanie,
germanizacja, czy Bez prawa do czci i wiary – Propaganda pogardy i nienawiÊci.
WÊród autorów znaleêli si´ m.in. Wnuk, Halina Sosnowska, ks. Czes∏aw Heyducki, Edmund M´clewski, Leon Ca∏ka „Feliks”. Ksià˝k´ ukoƒczono w czerwcu 1942 r. Pierwsza próba wys∏ania jej w formie mikrofilmu do Londynu nie powiod∏a si´. Tymczasem utworzono SZ. Kierownictwo DI, wysoko oceniajàc
walory Z pierwszej linii frontu, zleci∏o przygotowanie krajowej edycji, która
ukaza∏a si´ w Warszawie wiosnà 1943 r. Obszerna, liczàca prawie 250 stron publikacja zosta∏a wydana bardzo starannie. Szczególnie sugestywna by∏a ok∏adka
projektu Sosnowskiego, zrealizowana przez Wita Gaw´ckiego135. Pod koniec
1943 r. ukaza∏o si´ w Glasgow emigracyjne wydanie ksià˝ki. Sekcja Zachodnia
wys∏a∏a tak˝e do Anglii przet∏umaczonà na j´zyk angielski wersj´ Z pierwszej linii frontu – The history without comparison136.
Wiosnà 1943 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka Âlàsk wierny Ojczyênie. Jej autorem by∏
Bednorz. Publikacja ta mia∏a przybli˝yç spo∏ecznoÊci polskiej w GG i za granicà
sprawy Âlàska, ukazaç je w perspektywie historycznej z naciskiem na tragizm losów tej ziemi, skomplikowane kwestie kszta∏towania si´ ÊwiadomoÊci narodowej
i bolesny problem volkslisty137. Autorem wst´pu by∏ kierownik BZ Stanis∏aw Tabaczyƒski „Ryszard”138.
W ramach propagandy dla zagranicy wys∏ano do Londynu m.in. „zwi´z∏y [...]
informator, przeznaczony dla prasy anglo-amerykaƒskiej”, Odra–Nisa najlepsza
granica Polski autorstwa pracowników Studium Zachodniego „O”, Marii Kie∏czewskiej-Zaleskiej i Andrzeja Grodka139.
Do marca 1943 r. przygotowano: w ramach serii zagranicznej – Prusy
Wschodnie (podr´czny informator dla prasy anglo-amerykaƒskiej) oraz Oskar˝am mój naród... (wypowiedzi Niemców o zbrodniach pope∏nionych na Pola-

Z pierwszej linii frontu, red. K.M. Pospieszalski, Warszawa 1943 („Biblioteka Wielkopolska”,
t. 3); AAN, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
[1943 r.], k. 216; BK, SpuÊcizna K. Sosnowskiego, 11299/2, K. Sosnowski, Z pierwszej linii frontu. Nota bibliograficzna, 4 III 1963 r., mps, b.p. Proces powstawania ksià˝ki sugestywnie przedstawi∏ w swoich wspomnieniach Roskosz (S. Roskosz, O ksià˝ce..., s. 304–318).
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202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.],
k. 216; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 145–151. Warto zauwa˝yç, ˝e „Biblioteka Ziem Zachodnich”,
podobnie jak „Biblioteka Wielkopolska”, by∏y seriami wydawniczymi „O”.
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niestety i dzisiaj, kiedy prze˝ywa on najci´˝szy okres walki w obronie swego narodowego ducha,
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AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X 1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r.
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kach); w ramach serii „Mówià wieki” – cztery wydawnictwa êród∏owe o polskoÊci „ziem powracajàcych” zaopatrzone w tablice chronologiczne i bibliografi´: Prusy Wschodnie, Gdaƒsk, Âlàsk, Pomorze Zachodnie; w serii „Ziemie Zachodnie w walce” – broszur´ o Pomorzu na wzór Âlàska wiernego Ojczyênie
oraz Ziemie Zachodnie, zwi´z∏y informator o ziemiach anektowanych; w ramach serii „Ojczyzna” – broszur´ Idziem do Ciebie..., majàcà przygotowaç powrót Opolszczyzny w granice Polski; wreszcie w dziale „Varia” przygotowano
Koniec Drang nach Osten, ukazujàcà „katastrof´ biologicznà niemieckiego narodu”140.
Nieznane sà bli˝sze szczegó∏y pracy, a nawet osoba kierujàca powo∏anym
w lutym 1943 r. referatem „czeskim”. Planowano wydawanie i przerzucanie do
Czech specjalnego biuletynu oraz „kilku [...] sugestywnie uj´tych broszur”141.
Ró˝norodna i bogata dzia∏alnoÊç wydawnicza mo˝liwa by∏a dzi´ki bardzo dobrze uk∏adajàcej si´ wspó∏pracy z kierujàcym podziemnà poligrafià DI Józefem
Wardasem „Doktorem Józkiem”142.

Wydzia∏ Mobilizacyjno-Prawny
Zadaniem tego Wydzia∏u by∏o przygotowanie placówek propagandy oraz
„czynników z nià wspó∏dzia∏ajàcych” na okres walki zbrojnej i opracowanie we
wspó∏pracy z Wydzia∏em Pp tzw. teki mob., w której znaleêç si´ mia∏y szczegó∏owe wytyczne, instrukcje i materia∏y propagandowe gotowe do wykorzystania
w okresie walki143.
W lutym 1943 r. w wydziale pracowa∏a honorowo tylko jedna osoba, jego
kierownik Jan Zaborowski „Teofil”. W lecie tego roku dokooptowano Janusza
Barthel de Weydenthala „Janickiego” i Ann´ Szczepaƒskà-Maƒkowskà „Hani´”144. Z Wydzia∏em wspó∏pracowali m.in. Andrzej LeÊniewski i Jan Zaraƒski145.
W lutym 1943 r. na ukoƒczeniu by∏ projekt organizacji placówek propagandy. JednoczeÊnie przygotowywano teki mob. dla „poszczególnych elementów
propagandy”. Gotowa by∏a teka dla prasy zawierajàca m.in. instrukcj´ o zajmowaniu i uruchomieniu zak∏adów drukarskich, schemat pracy i wykaz urzàdzeƒ
drukarni ruchomej, spis fabryk papieru na ziemiach zachodnich. W tece mob.
powiernika zak∏adu drukarskiego znajdowa∏ si´ np. wzór obliczenia liczby potrzebnego personelu technicznego, wzór obliczenia iloÊci potrzebnego papieru,
wzór obliczenia czasu pracy linotypisty i zecera r´cznego, kalendarzyk pracy
wydawnictwa. Po zamkni´ciu tek i zatwierdzeniu przez dyrektora DI projektu
140
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[1943 r.], k. 207; AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, List J. Zaborowskiego do E. M´clewskiego, 12 II 1972 r., b.p.
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organizacji placówek propagandowych na okres walki, Wydzia∏ planowa∏ ewidencjonowanie oraz szkolenie ludzi do pracy w tych˝e placówkach146.
W ciàgu kolejnego roku wykonano w Wydziale wiele prac przede wszystkim
o charakterze organizacyjno-prawnym. Przygotowano m.in. projekt organizacji
i kompetencji Departamentu Zachodniego Ministerstwa Informacji, projekt Wojewódzkich Urz´dów Informacyjnych i czo∏ówek propagandowych, projekt przej´cia przez Ministerstwo Informacji niektórych kompetencji innych resortów
i w∏adz, projekt zarzàdu publicznego mienia kulturalnego podlegajàcego restytucji i likwidacji. Zajmowano si´ tak˝e kwestià „samorzàdu zawodów kulturalnych”. Gotowa by∏a pe∏na kodyfikacja prawodawstwa kulturalnego i dziedzin
pokrewnych wraz z omówieniem przepisów dotyczàcych filmu i kina, prasy,
ksi´garstwa, radia itp. oraz Êrodków przys∏ugujàcych paƒstwu na realizowanie
polityki kulturalnej i informacyjnej. Blisko wspó∏pracowano w tym zakresie z zespo∏ami dzia∏ajàcymi w Wydziale Pp. Ca∏oÊç projektów prawnych, planów propagandowych i programów dzia∏ania uzgadniano z delegatami okr´gowymi
z ziem zachodnich.
Daleko posuni´te by∏y tak˝e konkretne prace mobilizacyjne na okres prze∏omu. Przygotowujàc si´ do wznowienia dzia∏alnoÊci podstawowych dziedzin „gospodarczo-kulturalnych” zarówno na ziemiach zachodnich, jak i postulowanych,
nawiàzano „Êcis∏y kontakt ze Êwiatem prasy, ksià˝ki, filmu i kina, drukarstwa
itd.” Dynamik´ prac hamowa∏ brak analogicznej komórki na szczeblu centrali
DI, a wi´c niemo˝noÊç ustalenia odpowiednich projektów dla ca∏ego resortu147.
Do istotnych opracowaƒ wykonanych w Wydziale nale˝a∏ projekt dekretu
o obywatelstwie volksdeutschów przygotowany przez Zaborowskiego po konsultacjach z okr´gowymi delegatami z ziem zachodnich, bp. katowickim Stanis∏awem Adamskim oraz cz∏onkami krakowskiej grupy „O”. Kierownik Wydzia∏u
by∏ te˝ autorem projektu dekretu o dokumentacji okreÊlajàcego m.in. kwestie zabezpieczenia i ochrony „dokumentów pami´ci narodowej”148.
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W czasie powstania przebywajàcy w stolicy pracownicy Sekcji w∏àczyli si´
do bie˝àcej dzia∏alnoÊci informacyjno-propagandowej DI. Cz´Êç zespo∏u odci´ta w sierpniu na Starym MieÊcie wydawa∏a tam pismo „W walce”. Wed∏ug pre-
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k. 9–29; AAN, DR, 202/III-172, Terenowe Urz´dy Informacyjne i ich stosunek do administracji
ogólnej, b.d., k. 1–5; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 55; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, List
J. Zaborowskiego do E. M´clewskiego, 12 II 1972 r., b.p.
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k. 44–51; AAN, DR, 202/III-164, Memoria∏ w sprawie VD, b.d., k. 81–109; ibidem, Rozwa˝ania
o projekcie ustawy o przywróceniu obywatelstwa polskiego osobom wpisanym na niemieckà list´
narodowà na ziemiach zachodnich, b.d., k. 350–356; KP, SpuÊcizna E. M´clewskiego, List J. Zaborowskiego do E. M´clewskiego, 12 II 1972 r., b.p.; E. M´clewski, Kierunek Odra..., s. 55.

Sekcja Zachodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rzàdu RP
liminarza bud˝etowego DI na wrzesieƒ 1944 r. centrala SZ zatrudnia∏a na etat
szeÊç osób149.
Po powstaniu rozesz∏y si´ drogi pracowników SZ. Niektórzy wraz z ˝o∏nierzami AK znaleêli si´ jako jeƒcy w niewoli niemieckiej. Inni zostali zdemobilizowani w zwiàzku z redukcjà pracowników aparatu administracji paƒstwowej. Pozostali wznowili prac´, przygotowujàc serwisy informacyjne o sytuacji ziem
zachodnich oraz prowadzàc dzia∏alnoÊç propagandowà. W lutym 1945 r. w centrali SZ na etacie zatrudniony by∏ kierownik Edmund M´clewski oraz oÊmiu pracowników. Aparat terenowy znajdowa∏ si´ w stadium ponownej organizacji. Pracowa∏o w nim pi´ç osób150. Kres dzia∏alnoÊci Sekcji po∏o˝y∏a likwidacja struktur
Polskiego Paƒstwa Podziemnego na prze∏omie czerwca i lipca 1945 r.

ALEKSANDRA PIETROWICZ (ur. 1956) – pracownik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Zajmuje si´ dziejami okupacji 1939–1945
w Wielkopolsce oraz udzia∏em Wielkopolan w strukturach Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Opublikowa∏a m.in. Dzia∏alnoÊç informacyjna i dokumentacyjna G∏ównej Delegatury Rzàdu RP dla ziem polskich wcielonych do Rzeszy
(1940–1941) [w:] Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego,
red. W. Grabowski (2003); wspó∏redagowa∏a: „Ojczyzna” 1939–1945. Dokumenty, wspomnienia, publicystyka (2004) (wraz z Z. Mazurem) oraz Raporty
z ziem wcielonych do III Rzeszy (1942–1944) (2004) (z M. Rutowskà i Z. Mazurem).

The Western Section of the Department of Press and Information of so called Delegatura of the Polish Government in Exile (September 1942–July 1944)
The Western Section created in summer 1942 was a part of the Department of Press
and Information of so called Delegatura of the Polish Government in Exile. Its goal was
to perform as a news agency and the coordinator of propaganda in the territories incorporated to the Third Reich and in the western territories claimed in compensation for the
war.
The section collected, studied and compiled information. In 12 comprehensive situational reports, a number of telegrams and special dispatches sent to London before

149

AAN, DR, 202/III-1, Departament Informacji i Prasy w dobie powstania, b.d., k. 62–70; AAN,
DR, 202/III-4, Preliminarz bud˝etowy pracowników Departamentu Informacji i Prasy, wrzesieƒ
1944 r., k. 20; W. Woronowicz, Wspomnienia z okresu powstania warszawskiego [w:] „Ojczyzna”...,
s. 352–356; A. Pohl, Fragmenty dziennika [w:] „Ojczyzna”..., s. 286–288; W. Wnuk, By∏em z Wami..., s. 219–229; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 57–62; K. Wizówna-¸yczywkowa, Relacja nr 179
[w:] ˚ycie w powstaƒczej Warszawie. Sierpieƒ–wrzesieƒ 1944 r. Relacje–dokumenty, oprac. E. Serwaƒski, Warszawa 1965, s. 271–282.
150
AAN, DR, 202/III-36, Raporty sytuacyjne, k. 67–200; AAN, DR, 202/III-35, t. 1, Korespondencja, k. 104–105, 113–114; ibidem, 202/III-36, k. 128; AIPN, Rzàd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.; AAN, DR, 202/III-1, DI w okresie popowstaniowym, b.d., k. 71–73.
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August 1944 it informed the authorities about the situation. In cooperation with the underground press it also educated the Polish society. The section issued three magazines,
a satiric supplement, several books, many leaflets and brochures. It also organized a base
to reconstruct the Department of Press and Information in Western Poland.
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