Nieznana relacja
o Polskim Paƒstwie Podziemnym.
Zeznania Leopolda Rutkowskiego
Prezentowany poni˝ej dokument jest jednym z nielicznych Êladów po osobie,
która odegra∏a znaczàcà rol´ w tworzeniu i dzia∏alnoÊci Delegatury Rzàdu. Dlatego te˝, pomimo pewnych uproszczeƒ, przek∏amaƒ czy przemilczeƒ, jest godny
uwagi. Dokument znajduje si´ w Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej, w zespole „Rzàd RP w Londynie” przekazanym z zasobów by∏ego Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, teczka 334. Jest to maszynopis (7 kart formatu A4) stanowiàcy zapewne odpis z protoko∏u zeznaƒ Leopolda Rutkowskiego. Pewne
zwroty wskazujà na to, ˝e tekst by∏ t∏umaczony z j´zyka rosyjskiego. Mo˝e to
Êwiadczyç o tym, ˝e pochodzi on z pierwszego okresu uwi´zienia Rutkowskiego
w 1945 r. Tekst zosta∏ pozostawiony zasadniczo w formie sporzàdzonej przez autora. Poprawiono jedynie ewidentne b∏´dy literowe, interpunkcyjne, b∏´dnà pisowni´ wyrazów oraz b∏´dy t∏umaczenia (?).
Leopold Euzebiusz Rutkowski urodzi∏ si´ 12 sierpnia 1887 r. w Warszawie.
Tu ukoƒczy∏ gimnazjum, a nast´pnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach pierwszej wojny Êwiatowej pracowa∏ w Centralnym
Komitecie Obywatelskim Królestwa Polskiego w Rosji. Po odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci pracowa∏ do 1926 r. w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych.
Bra∏ udzia∏ w opracowaniu ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu. W latach
1927–1938 by∏ zast´pcà naczelnego dyrektora Polskiego Czerwonego Krzy˝a.
Od poczàtku 1941 r. bra∏ aktywny udzia∏ w tworzeniu tajnej administracji
kierowanej przez mianowanego w pierwszych dniach grudnia 1940 r. delegata
rzàdu Cyryla Ratajskiego, którego zna∏ z pracy w MSW1. Prawdopodobnie od
lutego 1941 r. pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora Departamentu Spraw Wewn´trznych
Delegatury Rzàdu2. U˝ywa∏ pseudonimów „Muszyƒski”, „Trojanowski”, „Zawada”, „Zawadzki”. Sam Rutkowski pisa∏ na ten temat: „Gdy w czerwcu 1941 r.
przyjà∏em – po wahaniach – z ràk ówczesnego delegata rzàdu Ratajskiego stanowisko dyrektora departamentu administracyjnego (zwanego niekiedy równie˝
departamentem spraw wewn´trznych)3 – z zadaniem zorganizowania kadr nowej
Cyryl Ratajski by∏ od listopada 1924 do czerwca 1925 r. ministrem spraw wewn´trznych.
J. Michalewski, Relacja, „Zeszyty Historyczne”, z. 26, Pary˝ 1973, s. 77, 93.
3
Mamy tu do czynienia z wyraênym od˝egnywaniem si´ od nazwy u˝ywanej przez ca∏y okres
okupacji – Departament Spraw Wewn´trznych. U˝ywanie nazwy Departament Administracyjny
mia∏o zapewne wprowadziç w b∏àd przes∏uchujàcych. Rutkowski odgrodzi∏ si´ tym samym
1
2
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administracji paƒstwowej [...]”4. Je˝eli chodzi o dat´ nominacji Rutkowskiego na
stanowisko dyrektora Departamentu Spraw Wewn´trznych, mo˝emy dodaç, ˝e
jego pseudonim „Zawadzki” pojawia si´ w dokumentach finansowych delegatury
we wrzeÊniu 1941 r.5
Rutkowski by∏ twórcà terenowych struktur tajnej administracji – okr´gowych
delegatur rzàdu. W jego departamencie znajdowa∏y si´ tak wa˝ne komórki organizacyjne, jak Wydzia∏ Bezpieczeƒstwa i G∏ówny Inspektorat Paƒstwowego
Korpusu Bezpieczeƒstwa i Stra˝y Samorzàdowych. Zasiada∏ w ró˝nych komórkach organizacyjnych delegatury: Komitecie Administracyjnym, Komitecie Koordynacji Ustawodawczej, Centralnej Komisji Badania i Rejestrowania Zbrodni
Okupanta w Polsce („Niezapominajka”) oraz w Spo∏ecznym Komitecie Antykomunistycznym. ÂciÊle wspó∏pracowa∏ z „˚egotà” i Polskim Zwiàzkiem Zachodnim w konspiracji („Zachód”). Bra∏ udzia∏ w posiedzeniach Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, Krajowej Reprezentacji Politycznej i Rady JednoÊci
Narodowej, gdzie przedstawia∏ przygotowywane akty prawne. Prowadzi∏ rozmowy z komendantem g∏ównym Armii Krajowej w sprawie S∏u˝by Ochrony Powstania oraz po∏àczenia Delegatury Rzàdu z Administracjà Zmilitaryzowanà („Teczka”)
montowanà od 17 grudnia 1940 r. przez ZWZ-AK. Relacj´ z rozmów z Komendà
G∏ównà AK w sprawie SOP z∏o˝y∏ na posiedzeniu PKP 19 kwietnia 1942 r.6
W Departamencie Spraw Wewn´trznych przygotowywano tak˝e projekty organizacji naczelnych w∏adz paƒstwa. Jeden z nich przedstawi∏ na posiedzeniu KRP
7 listopada 1943 r.7 W czerwcu 1944 r. zaprezentowa∏ na forum Komisji G∏ównej RJN zasady ordynacji wyborczej8.
W lipcu 1944 r. zosta∏ zwolniony ze stanowiska, jego miejsce zajà∏ przedstawiciel Stronnictwa Ludowego Kazimierz Bagiƒski. Mo˝na si´ domyÊlaç, ˝e zwolnienie mia∏o zwiàzek z planami ujawnienia delegatury zbli˝ajàcym si´ do Warszawy oddzia∏om Armii Czerwonej. W czasie powstania warszawskiego znajdowa∏
si´ wÊród wspó∏pracowników delegata rzàdu Jana Stanis∏awa Jankowskiego, b´dàc jego osobistym sekretarzem.
Po powstaniu w paêdzierniku 1944 r. na polecenie pierwszego zast´pcy delegata rzàdu Adama Bienia nawiàzywa∏ kontakty z okr´gowymi delegaturami rzàdu. Najprawdopodobniej zosta∏ wówczas przeniesiony do Biura Prezydialnego
Delegatury, jego pseudonim figuruje jeszcze w czerwcu–lipcu 1945 r. w preliminarzu bud˝etowym tej komórki9. Warto zauwa˝yç, ˝e w publikowanym tekÊcie
Rutkowski wyst´puje jako kierownik Biura Prezydialnego Delegatury10.
od dzia∏alnoÊci kontrwywiadu politycznego delegatury, który funkcjonowa∏ w ramach departamentu.
4
AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 335, Opracowanie na temat polskiego ˝ycia politycznego dyrektora
Departamentu Spraw Wewn´trznych Delegatury Rzàdu, b∏´dnie przypisywane nast´pcy L. Rutkowskiego – Kazimierzowi Bagiƒskiemu.
5
AAN, 202/XVII-2, k. 8, Zestawienie wydatków za 1941 r.
6
AAN, 199/1, k. 3, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 19 IV 1942 r.
7
AAN, 199/1, k. 37, Protokó∏ posiedzenia KRP w dniu 7 XI 1943 r.
8
AAN, 199/2, k. 87–89, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 16 VI 1944 r.
9
AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 352, Preliminarz bud˝etowy „500P” na miesiàc lipiec 1945 r.
10
W dotychczasowej literaturze przyjmowano, ˝e po powstaniu warszawskim stanowisko kierownika
Biura Prezydialnego objà∏ Tadeusz Miklaszewski „Nilski”. WczeÊniej od 1942 r. by∏ on naczelnikiem
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Leopold Rutkowski zosta∏ aresztowany przez NKWD 17 kwietnia 1945 r.
w Krakowie przy pl. Matejki 10, razem z Tadeuszem Sewerynem „Sochà” – kierownikiem oporu spo∏ecznego i kierownikiem biura Okr´gowej Delegatury
Rzàdu Kraków, Stefanem Rzeênikiem „Stanis∏awem” – zast´pcà okr´gowego delegata, Stanis∏awem Lata∏à „˚ukiem” – powiatowym delegatem rzàdu w Miechowie11. Wywieziony do Moskwy i osadzony w siedzibie NKWD na ¸ubiance.
Przes∏uchiwany w zwiàzku z przygotowywanym procesem szesnastu przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego, toczàcym si´ w czerwcu 1945 r. Jesienià
zosta∏ zwolniony i odes∏any do Polski. Tu natychmiast zosta∏ aresztowany przez
Urzàd Bezpieczeƒstwa i skazany na 2 lata pozbawienia wolnoÊci. Zwolniony
z wi´zienia w Rawiczu latem 1946 r. Ponownie aresztowany 15 czerwcu 1949 r.
w Bydgoszczy. Osadzony w wi´zieniu mokotowskim w Warszawie. Zmar∏ w czasie Êledztwa 8 wrzeÊnia 1949 r., najprawdopodobniej zamordowany. Pochowany
na cmentarzu Powàzkowskim (kw. 284A-6-13). Odznaczony mi´dzy innymi
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, poÊmiertnie Krzy˝em Armii
Krajowej (1970)12.
Publikowany poni˝ej dokument, aczkolwiek obarczony b∏´dami i celowymi
„pomy∏kami” Rutkowskiego, przynosi ciekawe informacje na temat funkcjonowania struktur Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Jest on tym cenniejszy, ˝e stanowi jedyny znany dokument pozostawiony przez pracownika paƒstwowego, jednego z najbardziej zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç konspiracyjnà.
Uzupe∏nieniem tekstu jest odrys schematu organizacyjnego Delegatury Rzàdu
sporzàdzonego przez Leopolda Rutkowskiego w wi´zieniu po drugim aresztowaniu. Dokument ten znajduje si´ w Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956
w Warszawie w materia∏ach Mariana Malinowskiego. Za udost´pnienie dokumentu do druku Redakcja sk∏ada podzi´kowania Panu Andrzejowi K. Kunertowi.
Schemat publikujemy bez poprawek i uzupe∏nieƒ. W jednym miejscu nie uda∏o si´ odczytaç tekstu (zaznaczono to [...]). Okr´gowym delegatem rzàdu w Nowogródku by∏ Jan Trzeciak „Aleksander”, a nast´pnie Marian Jankowski „Haydank”.
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Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa w kierowanym przez Leopolda Rutkowskiego Departamencie Spraw
Wewn´trznych – A.K. Kunert, S∏ownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 1, Warszawa 1987, s. 116. Najprawdopodobniej to najpierw Rutkowski objà∏ kierownictwo Biura Prezydialnego, a dopiero po jego aresztowaniu zastàpi∏ go Miklaszewski.
11
A. Fitowa, Grypsy i zeznania wi´zienne Tadeusza Seweryna „Sochy”, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1996, t. 13, s. 53.
12
A.K. Kunert, Rutkowski Leopold Euzebiusz, PSB, t. 23, s. 237–238; T. Swat, Ksi´ga ofiar komunistycznego re˝imu w Polsce lat 1944–1956 (w druku), biogram L. Rutkowskiego.

Waldemar Grabowski
Odpis [Protokó∏ zeznaƒ Leopolda Rutkowskiego]
Rutkowski kierownik Biura Prezyd[ialnego] Dele[gatury Rzàdu RP na Kraj]
Mianujàc (na prze∏omie lat 1940–1941) pierwszego delegata rzàdu w kraju13
(obok delegata rzàdu w Poznaniu14), rzàd niewàtpliwie nie mia∏ wyraênej koncepcji organizacyjnej dla aparatu, którym mia∏ on si´ pos∏ugiwaç. Rzàd musia∏
mieç swego m´˝a zaufania w kraju, który by wykona∏ to, co dla utrzymania autorytetu rzàdu b´dàcego poza krajem by∏o konieczne, a mianowicie: 1) utrzymanie w kraju porozumienia tych czynników politycznych, na których si´ rzàd
opiera∏, 2) utrzymanie kontaktów czynników krajowych z rzàdem, 3) podtrzymywanie sta∏ej walki z okupantem. Bez wykonania tych trzech zadaƒ rzàd b´dàcy za granicà musia∏by upaÊç. Koncepcji organizacyjnej rzàd nie ustali∏ przy tym
˝adnej, czemu zresztà nie mo˝na si´ dziwiç, warunki okupacyjne z jednej strony,
których rzàd nie zna∏, a dekompozycja polityczna, jaka w kraju istnia∏a po 13 latach rzàdów sanacyjnych, uniemo˝liwia∏y realne rozstrzygni´cie zadania.
Tote˝ organizacja delegatury rozwija si´ ewolucyjnie, nie kr´powana dyrektywami rzàdu.
Dla dobrego zdania sobie sprawy z ca∏oÊci organizacji nale˝y rozpatrywaç
z w∏aÊciwym aparatem delegatury równie˝ jej „nadbudow´” – w pierwszym
okresie tzw. PKP (Polityczny Komitet Porozumiewawczy), a póêniej Rada JednoÊci Narodowej. W tym organie ogniskowa∏a si´ myÊl polityczna, podczas gdy
w∏aÊciwy aparat delegatury (departamenty) by∏ aparatem wykonawczym. Ten
aparat wykonawczy obok dzia∏ania w realizacji ww. zadaƒ (1, 2, 3) mia∏ jeszcze
dwa dalsze zadania, a mianowicie: 1) rozwini´cie dzia∏alnoÊci spo∏ecznej w takich dzia∏aniach jak oÊwiata, opieka spo∏eczna, akcja informacyjno-propagandowa, 2) przygotowania kadr administracji na moment ustania okupacji.
Organizacja w okresie pierwszego delegata rzàdu przedstawia∏a si´ nast´pujàco: delegat rzàdu (który mia∏ swego zast´pc´15) by∏ przewodniczàcym PKP,
w sk∏ad którego wchodzili (po jednym) przedstawiciele 4 stronnictw: 1) Pi∏sudski16, 2) PPS, 3) Stron[nictwa] Narod[owego], 4) Str[onnictwa] Pracy. Biura ˝adnego PKP nie posiada∏o. Protokó∏ spisywa∏ jeden z obecnych na posiedzeniu
cz∏onków PKP.
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Mowa o delegacie rzàdu na teren Generalnego Gubernatorstwa Cyrylu Ratajskim, który w styczniu 1941 r. zosta∏ upowa˝niony do dzia∏alnoÊci, w razie potrzeby, na ca∏ym obszarze II Rzeczypospolitej.
14
Delegatem rzàdu na ziemie wcielone do III Rzeszy zosta∏ 3 XII 1940 r. Adolf Bniƒski „Bia∏oƒ”,
aresztowany w Poznaniu 26 VII 1941 r., zamordowany przez Niemców.
15
Pierwszym zast´pcà delegata rzàdu by∏ od grudnia 1940 r. Jan Skorobohaty-Jakubowski, nast´pnie od 27 VIII 1941 r. prof. Jan Pieka∏kiewicz.
16
To ewidentny b∏àd. W sk∏ad PKP, poza wymienionymi Polskà Partià Socjalistycznà, Stronnictwem
Narodowym i Stronnictwem Pracy, wchodzi∏ przedstawiciel SL. Jest to „echo” dzia∏alnoÊci w PKP
jako sekretarza od 26 II 1940 r. mjr. Tadeusza Kruka-Strzeleckiego „Dyrektora”, szefa Oddzia∏u
Polityczno-Propagandowego Dowództwa G∏ównego S∏u˝by Zwyci´stwu Polski (nast´pnie Biura
Informacji i Propagandy KG Zwiàzku Walki Zbrojnej). Zosta∏ on oficjalnie usuni´ty z ZWZ w paêdzierniku 1940 r. na ˝àdanie rzàdu RP. W poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci PKP wchodzi∏ w jego
sk∏ad tak˝e p∏k/gen. Stefan Rowecki, komendant okupacji niemieckiej ZWZ, a nast´pnie komendant g∏ówny ZWZ. Dzia∏alnoÊç obu wymienionych dowódców ZWZ w PKP usta∏a po rozwiàzaniu
13 wrzeÊnia 1940 r. tzw. Zbiorowej Delegatury Rzàdu.
13
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Organem wykonawczym delegata rzàdu by∏o jego biuro, które sk∏ada∏o si´
z sekretar[za] generalnego, który by∏ jednoczeÊnie skarbnikiem17, [xxx]a oraz z departamentów, które odpowiada∏y ministerstwom z tà ró˝nicà, ˝e nie by∏o odpowiedników Min[isterstwa] Spraw Zagranicznych18, Min[isterstwa] Spr[aw] Wojskowych, natomiast istnia∏y nowe resorty: [1)] Departament Informacji i Prasy,
2) Departament Likwidacji Skutków Wojny. Konkretnie istnia∏y wi´c nast´pujàce
departamenty: 1) Administracyjny (Spo∏[eczny]), 2) Informacji [i] Prasy, 3) Likwidacyjny [Skutków Wojny], 4) Skarbu, 5) Przemys∏u i Handlu, 6) Rolnictwa,
7) Opieki Spo∏ecznej, 8) OÊwiaty [i Kultury], 9) SprawiedliwoÊci, 10) Kolei19.
Zakres dzia∏ania tych departamentów okreÊla ich nazwa. Departament Kolei,
jak [i] sprawy z resortu Poczt i Telegrafów20, by∏y w r´kach ZWZ. Kierownik
Dep[artamentu] Kolei przy delegaturze by∏ niejako tylko rzeczoznawcà21.
Wiele sporów i walk wywo∏ywa∏a kwestia utworzenia Departamentu Wojskowego. Stronnictwa konspiracyjneb chcia∏y, aby taki departament zosta∏
utworzony, aby w nim skoncentrowa∏a si´ kontrola i nadzór nad dzia∏alnoÊcià [i] gospodarkà wojskowà22. Wojsko – wówczas zwane ZWZ – stale si´
Kilka przekreÊlonych maszynowo s∏ów; mo˝na odczytaç, ˝e chodzi∏o o osob´ b´dàcà odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych.
b
W tekÊcie: potajmeago.
17
Mowa o pierwszym okresie funkcjonowania delegatury. Od wrzeÊnia 1940 r. sekretarzem generalnym by∏ Jerzy Michalewski „Heller” („Piotrowski”). Funkcj´ t´ pe∏ni∏ do jesieni 1941 r., kiedy
to kierownikiem Biura Prezydialnego Delegatury zosta∏ przedstawiciel SL Jan Domaƒski „Roman”
(„Wilczyƒski”). Natomiast Michalewski, pod pseudonimem „Barkowski”, kierowa∏ nadal Sekcjà
Finansowo-Bud˝etowà Delegatury Rzàdu. Jego osoba wzbudza∏a jednak zastrze˝enia dzia∏aczy politycznych. Wyrazem tego by∏o wystàpienie przedstawicieli SL, PS i SP podczas obrad PKP 12 IV
1942 r. Zmiana na stanowisku kierownika Sekcji Finansowo-Bud˝etowej nastàpi∏a we wrzeÊniu
1942 r., wówczas to Michalewskiego zastàpi∏ Stanis∏aw Roman Dangel „Salisch”.
18
Celowa dezinformacja. W delegaturze do czerwca 1943 r. funkcjonowa∏ w Biurze Prezydialnym
referent zagraniczny, którym by∏ Roman Knoll. Nast´pnie zosta∏a utworzona Sekcja (Departament)
Spraw Zagranicznych („Moc”, „630/Z”), jej dyrektorem mianowano Knolla. Sekcja funkcjonowa∏a
do rozwiàzania delegatury w lipcu 1945 r.
19
W tym miejscu Rutkowski konsekwentnie utrzymuje, ˝e istnia∏ Departament Administracyjny,
choç we wszystkich dokumentach z okresu konspiracji jest mowa o Departamencie Spraw Wewn´trznych. Ten wybieg mia∏ niewàtpliwie na celu uchylenie si´ od zeznaƒ na temat dzia∏alnoÊci Wydzia∏u
Bezpieczeƒstwa oraz Paƒstwowego Korpusu Bezpieczeƒstwa dzia∏ajàcych w ramach DSW. Poza
wymienionymi powy˝ej dziesi´cioma istnia∏y jeszcze departamenty: Robót Publicznych i Odbudowy, Poczt i Telegrafów, Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej. Szerzej na temat organizacji
i funkcjonowania Delegatury Rzàdu zob. G. Górski, Administracja Polski Podziemnej w latach
1939–1945. Studium historyczno-prawne, Toruƒ 1995; W. Grabowski, Delegatura Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940–1945, Warszawa 1995.
20
Departament Poczt i Telegrafów (kryptonimy: „Avizo”, „Przekaz”, „570/T”) powsta∏ w kwietniu–maju 1941 r. Jego dyrektorem by∏ Tadeusz Dziekan „Mielecki”.
21
Departament Komunikacji (kryptonimy: „Ruch”, „Most”, „590/K”) powsta∏ najprawdopodobniej w sierpniu 1941 r. Jego dyrektorem by∏ Witold Czapski „Kierzkowski”. Aczkolwiek oba wymienione tutaj departamenty faktycznie dysponowa∏y najni˝szymi w latach 1943–1944 bud˝etami,
to trudno zgodziç si´ ze stwierdzeniem, ˝e ich dyrektorzy byli tylko rzeczoznawcami. Oba departamenty mia∏y rozbudowane struktury organizacyjne, zarówno w centrali w Warszawie, jak i w dyrekcjach okr´gowych. Oba te˝ przygotowa∏y wiele projektów aktów prawnych, które mia∏y byç wydane po usuni´ciu okupanta.
22
Projekt powo∏ania takiego departamentu zrodzi∏ si´ w 1941 r., na jego dyrektora upatrzono gen.
Jana Wroczyƒskiego. Wobec kategorycznego sprzeciwu gen. Stefana Roweckiego projekt upad∏.
a
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przeciwstawia∏o zarzàdzeniom, ostatecznie do utworzenia takiego departamentu nigdy nie dosz∏o23.
Jako organ koordynujàcy prace departamentów istnia∏y: 1) Komitet Koordynacyjny24, 2) Komitet [Ekonomiczny]25, które zbiera∏y si´ nieregularnie, w razie
potrzeby uzgodnienia pracy. W sk∏ad ich wchodzili kierownicy zainteresowanych
departamentów.
Poza departamentami istnia∏ OÊrodek Walki Cywilnej. By∏ to organ mieszany
wojskowo-cywilny. Kierownik tego oÊrodka zale˝a∏ zarówno od delegata rzàdu,
jak od komendanta ZWZ26.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e urzàd delegata rzàdu w kraju, aczkolwiek nie nastr´cza∏
wàtpliwoÊci co do tego, dla jakich zadaƒ zosta∏ powo∏any, to jednak [mia∏] t´ s∏abà stron´, ˝e nie posiada∏ ani ˝adnych podstaw prawnych dla swego istnienia,
przepisy procesu ustawodawstwa polskiego nie przewidywa∏y takiego urz´du, no
i oczywiÊcie nie okreÊla∏y jego kompetencji. Kwestia ta mia∏a o tyle wa˝ne znaczenie, ˝e Komenda G∏[ówna] ZWZ, uwa˝ajàc, ˝e wojsko w czasie wojny we
wszystkich dziedzinach jest czynnikiem decydujàcym, powo∏ywa∏a si´ na odnoÊne przepisy prawne27, czego delegat rzàdu nie móg∏ zrobiç. Ten stan rzeczy spowodowa∏, ˝e zosta∏ w delegaturze opracowany projekt dekretu w przedmiocie
ustanowienia urz´du delegata rzàdu w kraju i ustalenia zakresu jego kompetencji. Projekt ten ogranicza∏ zakres dzia∏ania delegata rzàdu, czasowe sprawowanie
w∏adzy rzàdowej w kraju nale˝eç b´dzie do g∏ównego delegata rzàdu, przys∏ugi-
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W grudniu 1942 r. powsta∏a Delegatura Ministerstwa Obrony Narodowej z gen. Roweckim na czele. Dzia∏a∏a ona poza strukturami delegatury. Niemniej jeszcze w projekcie bud˝etu na 1943 r. preliminowano kwot´ 96 tys. dolarów na dzia∏alnoÊç Departamentu Wojskowego Delegatury Rzàdu
– SPP, MSW, t. 74, poz. 241, Preliminarz bud˝etowy na 1943 r.
23
Jest to informacja nieprawdziwa. Departament Obrony Narodowej (kryptonim „640/ON”) powsta∏ w listopadzie–grudniu 1944 r., a jego dyrektorem by∏ pp∏k rez. Jerzy Michalewski „Jerzy”
(„Piotrowski”).
24
Najprawdopodobniej mowa o Komitecie Koordynacji Ustawodawczej. Jego kierownikiem by∏
dyrektor Departamentu SprawiedliwoÊci, a nast´pnie zast´pca delegata rzàdu – Adam Bieƒ. W jego
sk∏ad wchodzili ponadto dyrektorzy departamentów: Spraw Wewn´trznych, Likwidacji Skutków
Wojny. Zadaniem komitetu by∏o koordynowanie projektów aktów prawnych opracowywanych
przez poszczególne komórki organizacyjne delegatury.
25
Komitet Ekonomiczny (kryptonimy: „Komitet”, „730”) powsta∏ w 1942 r., a jego sekretarzem
by∏ Józef Wojtyna „Karwicki”. Zadaniem komitetu by∏o rozpatrywanie i opiniowanie tez programowych w zakresie prac prowadzonych przez ró˝ne komórki organizacyjne delegatury na okres powojenny. Na podstawie zatwierdzonych przez komitet tez departamenty opracowywa∏y programy
i akty ustawodawcze. W ramach komitetu funkcjonowa∏y komisje: cen i p∏ac, rynku pracy, uprzemys∏owienia. Opracowane projekty po uzgodnieniu w Komitecie Ekonomicznym by∏y przesy∏ane
do Komitetu Koordynacji Ustawodawczej „w celu usystematyzowania tych projektów pod wzgl´dem treÊci i ujednolicenia pod wzgl´dem techniki ustawodawczej” – AAN, 202/I-53, k. 43.
26
Mowa o Kierownictwie Walki Cywilnej. Komórka ta dzia∏a∏a najpierw w ramach Biura Informacji i Propagandy Komendy G∏ównej ZWZ. Dopiero w kwietniu 1942 r. delegat rzàdu mianowa∏ Stefana Korboƒskiego szefem KWC w ramach delegatury. W czerwcu 1943 r. dosz∏o do ponownego
po∏àczenia komórek AK i delegatury prowadzàcych „walk´ bie˝àcà”. Utworzono wówczas Kierownictwo Walki Podziemnej, do którego Korboƒski wszed∏ jako Kierownik Oporu Spo∏ecznego wraz
z podleg∏ym mu aparatem wykonawczym.
27
Komendant g∏ówny powo∏ywa∏ si´ na dekret prezydenta RP o organizacji naczelnych w∏adz wojskowych i o komisarzach cywilnych od chwili mianowania Naczelnego Wodza. Dekret og∏oszony 1 IX
1939 r. okreÊla∏ kompetencje komisarza cywilnego, którym zosta∏ p∏k Wac∏aw Kostek-Biernacki.
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waç mu mia∏o prawo wydawania rozporzàdzeƒ w zakresie kompetencji Rady
Ministrów i poszczególnych ministrów. Przewidywa∏o si´, ˝e kierownicy departamentów delegatury w okresie przejÊciowym b´dà dzia∏aç jako czasowi kierownicy ministerstw.
Ten projekt dekretu wys∏any zosta∏ do Londynu na jesieni 1941 r. (zdaje si´,
˝e w listopadzie albo nieco nawet póêniej)28. Uzyska∏ on sankcj´ rzàdu, prezydenta – po wprowadzeniu pewnych zmian dopiero na jesieni 1942 r.29
Od tego czasu nale˝y odnotowaç nowy okres w org[anizacji] delegatury (centrali), tym bardziej ˝e w tym czasie [bez] choçby szczup∏ego aparatu wykonawczego w terenie nie mo˝na by∏o podjàç ˝adnej dzia∏alnoÊci, nie mówiàc ju˝ o zadaniu przygotowania i przysposobienia kadr administracyjnych na moment
obejmowania w∏adzy jawnej po przewidywanym ustàpieniu okupanta. Bez przerwy zatem prowadzono prac´ w tej dziedzinie. Po ustaleniu uproszczonych zasad
organizacji i zakresu zadaƒ aparatu administracyjnego na okres pracy konspiracyjnej mozolnie dà˝ono do tego stale, aby ten aparat skompletowaç i wdra˝aç do
pracy. Zaznaczyç nale˝y, ˝e w tej dziedzinie rzàd w Londynie nie udziela∏ w∏aÊciwie ˝adnych dyrektyw, po pierwszych próbach kierowania tego rodzaju sprawami wprost z Londynu, próbach, które si´ nie mog∏y oczywiÊcie udaç i nie uda∏y
si´, rzàd w Londynie przedstawi∏ to zagadnienie delegatowi rzàdu, zastrzegajàc
jednak przez d∏ugi czas (a˝ do drugiej po∏owy 1943 r.) w swojej kompetencji zatwierdzanie delegatów okr´gowych [i] ich zast´pców. Z tego zastrze˝onego sobie prawa rzàd nie korzysta∏ jednak, pozostawiajàc wnioski nominacyjne przesy∏ane z kraju bez odpowiedzi30. Nominatów (o ile oczywiÊcie uda∏o si´ uzyskaç
uzgodnienie mi´dzy stronnictwami co do ich osób) wprowadzono na stanowiska, nie oczekujàc na decyzj´ z Londynu. Wreszcie gdzieÊ przy koƒcu 1943 r. delegat rzàdu [Jan Stanis∏aw] Jankowski wystàpi∏ do rzàdu z przedstawieniem koniecznoÊci przelania zastrze˝onych kompetencji w zakresie nominacji na delegata
rzàdu31, po d∏u˝szym czasie oczekiwania te kompetencje uzyska∏.
G∏ównà troskà rzàdu w Londynie by∏o: 1) ∏agodzenie rozdêwi´ków stale wyst´pujàcych mi´dzy w∏adzami wojskowymi z jednej strony a stronnictwami politycznymi, Delegaturà Rzàdu w kraju z drugiej strony, 2) utrzymanie porozumienia stronnictw, na których ten rzàd si´ wspiera∏, które to porozumienie by∏o stale
zagro˝one i nosi∏o charakter wy∏àcznie taktyczny.
Te dwa zadania absorbowa∏y zw∏aszcza gen. [W∏adys∏awa] Sikorskiego, przysparzajàc mu wiele k∏opotów, oba by∏y g∏ównym tematem nadsy∏anych dyspozycji
10 paêdziernika delegat rzàdu Cyryl Ratajski wys∏a∏ do Londynu projekt dekretu – J. PaÊnik, Status prawny Delegata Rzàdu na Kraj, Warszawa 1991, s. 42.
29
Mowa o dekrecie prezydenta RP z 1 IX 1942 r. o tymczasowej organizacji w∏adz na ziemiach
Rzeczypospolitej – Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2: czerwiec 1941–kwiecieƒ 1943,
Londyn 1973, s. 302–306.
30
Jest to nieprawdziwe stwierdzenie. Minister spraw wewn´trznych w Londynie w okresie sierpieƒ–listopad 1941 r., na wniosek delegata rzàdu, mianowa∏ uzgodnionych przez PKP okr´gowych
delegatów rzàdu w Krakowie, Lublinie, Lwowie, Warszawie (okr´g) i Wilnie. Do tej pory nie uda∏o si´ odnaleêç w archiwach póêniejszych nominacji dokonanych przez rzàd RP w Londynie.
31
Znacznie wczeÊniej, bo w 1942 r., wystàpi∏ z takim postulatem do rzàdu RP poprzednik Jana Stanis∏awa Jankowskiego na stanowisku delegata rzàdu, prof. Jan Pieka∏kiewicz – SPP, MSW, t. 74,
k. 244.
28
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do kraju, obok oczywiÊcie instrukcji dotyczàcych prowadzenia walki z okupantem zarówno na odcinku wojskowym, jak i cywilnym, co stanowi∏o naczelne zadanie ca∏oÊci aparatu krajowego i g∏ówny sens jego istnienia. W tej ostatniej dziedzinie chodzi∏o o sta∏e utrzymanie spo∏eczeƒstwa w postawie oporu przeciw
okupantowi we wszystkich dziedzinach ˝ycia, w prowadzeniu akcji sabota˝owej,
dywersyjnej przez formacje do tego powo∏ane, zw∏aszcza wojskowe, przez poddawanie sàdom specjalnym o usuwanie lub pi´tnowanie zdrajców i sprzedawczyków. W tej dziedzinie rzàd udzieli∏ nieraz dyrektyw, ale ich przypomnieç sobie
nie sposób, zw∏aszcza ˝e sz∏y one wprost do w∏aÊciwych departamentów, a to
g∏ównie do Dep[artamentu] Prasy i Informacji oraz do ODS32, tu: walki cywilnej
(póêniej nazwanego OÊrodkiem Oporu Spo∏ecznego). Co dotyczy trosk rzàdu
w zakresie spraw polityki wewn´trznej (wymienionych wy˝ej pod p[kt] 1 i 2), to
zaznaczyç nale˝y, ˝e nie zawsze mi´dzy Êwiatem politycznym a dowództwem
wojskowym by∏a dobra wspó∏praca, stale miano tutaj w pami´ci 13-letni okres
rzàdów sanacyjnych, stale ˝ywiono obawy, aby w sferach wojskowych nie przygotowano próby wznowienia tych rzàdów. Stronnictwo Ludowe zw∏aszcza podnosi∏o stale t´ kwesti´, szukajàc sposobu uj´cia spraw wojskowych pod nadzór
polityczny, kontrol´ ze strony Delegatury Rzàdu, a przez to poÊrednio tak˝e
stronnictw politycznych. Ku temu celowi zmierza∏ niejednokrotnie podnoszony
wniosek utworzenia departamentu wojskowego, którego zadaniem by∏o prowadzenie spraw w tym mniej wi´cej zakresie, w jakim normalnie koncentrujà si´
w Ministerstwie Spraw Wojskowych, przes∏aniajàc G∏[ównej] Komendzie AK
(ZWZ) kompetencje naczelnego komendanta.
W pierwszym rz´dzie chodzi∏o o uj´cie bud˝etu wojskowego i szczegó∏owej
kontroli nad jego wykonaniem. Wszystkie tego rodzaju próby nastàpi[∏y] po
zmianie na stanowisku delegata rzàdu, a mianowicie miejsce zmar∏ego C[yryla]
Ratajskiego zajà∏ prof. [Jan] Pieka∏kiewicz33.
Przystàpiono do utworzenia Rady JednoÊci Narodowej (która mia∏a zajàç
miejsce PKP); w zakresie opracowania w∏adzy jawnej mia∏a byç organem politycznym zast´pujàcym [Zgromadzenie] Nar[odowe] reprezentujàce szersze sfery
polityczne poza 4 stronnictwami [wchodzàcymi] w sk∏ad PKP. Tego zadania na
ogó∏ nie rozwiàzano pomyÊlnie. Do Rady JednoÊci Narodowej, poza przedstawicielami znanych 4 stronnictw, wszed∏ tylko przedstawiciel grup politycznych skupionych w SOS (Spo∏eczny Komitet Samoobrony), Stronnictwa Demokratycznego i Rada JednoÊci [Narodowej] ze wzgl´du na jej liczebnoÊç (80 l[udzi])c nie
mog∏a si´ zbieraç w komplecie i utworzy∏a tzw. Komitet G∏ównyd. Na posiedzeniach Rady JednoÊci i jej Komisji G∏ównej przewodniczy∏ przewodniczàcy z wyboru rady (a nie delegat rzàdu, jak dotychczas w PKP).
Najprawdopodobniej rosyjskie s∏owo osiemnaÊcie zosta∏o pomylone ze s∏owem osiemdziesiàt.
Chodzi o Komisj´ G∏ównà RJN.
32
ODS – skrót nieu˝ywany w dokumentach delegatury. Mo˝na go rozszyfrowaç jako Oddzia∏
Dywersyjno-Sabota˝owy albo OÊrodek Dywersyjno-Sabota˝owy. Chodzi w tym miejscu o Kierownictwo Walki Cywilnej.
33
Informacja nieprawdziwa. Cyryl Ratajski zosta∏ odwo∏any ze stanowiska delegata rzàdu 5 VIII
1942 r., w tym samym dniu zosta∏ mianowany jego nast´pca. Przekazanie obowiàzków nastàpi∏o
17 wrzeÊnia i nied∏ugo póêniej – 19 X 1942 r. – Ratajski zmar∏.
c
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Przy delegaturze utworzony zosta∏ tzw. Komitet Administracyjny z 3 osób ([z]
najwi´kszych stronnictw). Zadaniem tego komitetu by∏o sta∏e czuwanie nad pracami w poszczególnych departamentach. Nieco póêniej ka˝dy z cz∏[onków] tego
komitetu wzià∏ na siebie obowiàzek sprawowania zwierzchniego nadzoru nad
pewnà grupà departamentów34.
Trzeci etap organizacyjny centrali delegatury odnosi si´ do czasu drugiej po∏owy 1943 r. ju˝ za delegatury J[ana] S[tanis∏awa] Jankowskiego35. Zaznaczy∏
[si´] on tym, ˝e delegat rzàdu zosta∏ mianowany wicepremierem36, zaÊ dotychczasowi cz∏[onkowie] tzw. Komitetu Administracyjnego zostali mianowani jego
zast´pcami oraz cz∏[onkami] rzàdu z tytu∏em ministrów.
Zarzàdzenie to mia∏o jako cel stworzenie organu, który by w czasie spodziewanego rych∏ego zakoƒczenia wojny objà∏ w kraju w∏adz´. Czterech cz∏[onków]
rzàdu mia∏o reprezentowaç rzàd do czasu jego powrotu do kraju. Ten zespó∏ rzàdowy by∏ wyposa˝ony w kompetencje ustawodawcze, mia∏ bowiem prawo wydawania dekretów z mocà ustaw. Niewàtpliwie w tym czasie liczono si´ z zachodzàcym powstaniem.
W okresie powstania w Warszawie delegat rzàdu wespó∏ z trzema ministrami
wydrukowa∏ 4 numery Dziennika Ustaw37, w których zawarty by∏ szereg nowych
ustaw, które regulowa∏y wielee wa˝nych zagadnieƒ, rozstrzygni´cie których by∏o
istotne ju˝ w pierwszym okresie sprawowania w∏adzy. OczywiÊcie wobec upadku powstania do wypuszczenia tych numerów Dziennika Ustaw nie dosz∏o. Nak∏ad ich – tak jak w ogóle archiwa delegatury – uleg∏ zniszczeniu w Warszawie.
Bodaj˝e jeden komplet tych numerów ocala∏ i by∏ w posiadaniu delegata rzàdu,
p. Jankowskiego.
Nast´pny etap organizacyjny delegatury to okres po upadku powstania. W∏aÊciwie nazwaç by go nale˝a∏o raczej etapem dezorganizacyjnym. Jak zaznaczy∏em, w czasie powstania w Warszawie uleg∏y zniszczeniu wszystkie archiwa
W tekÊcie: uczàcych.
W sk∏ad Komitetu Administracyjnego wchodzili: delegat, jego trzej zast´pcy mianowani w kwietniu 1943 r.: Adam Bieƒ „Rybicki” z SL, Antoni Pajdak „Okrzejski” z PPS-WRN i Stanis∏aw Jasiukowicz „Kucieƒski” z SN; w jego posiedzeniach bra∏ te˝ udzia∏ dyrektor Departamentu SprawiedliwoÊci. Wed∏ug Adama Bienia podzia∏ w nadzorze nad pracà departamentów pomi´dzy zast´pców
delegata rzàdu nastàpi∏ w maju 1943 r. Delegat mia∏ nadzorowaç prac´ Biura Prezydialnego, Departamentu Spraw Wewn´trznych, Departamentu Informacji i Prasy. Pierwszy zast´pca, Adam Bieƒ,
nadzorowa∏ departamenty: SprawiedliwoÊci, OÊwiaty i Kultury, Rolnictwa – od 1944 r. Drugi zast´pca, Antoni Pajdak, nadzorowa∏ departamenty: Pracy i Opieki Spo∏ecznej, Komunikacji, Poczt
i Telegrafów. Natomiast trzeciemu zast´pcy, Stanis∏awowi Jasiukowiczowi, podlega∏y departamenty: Likwidacji Skutków Wojny, Przemys∏u i Handlu, Skarbu oraz do 1944 r. Rolnictwa. Nie negujàc
informacji podanych przez Bienia, nale˝y zauwa˝yç, ˝e regulamin zakresu dzia∏alnoÊci zast´pców
delegata zosta∏ opracowany na prze∏omie 1943 i 1944 r. – AAN, 202/I-1, k. 34; AAN, 199/1,
k. 40–41, Protokó∏ z posiedzenia KRP w dniu 1 XII 1943 r.
35
Jan Stanis∏aw Jankowski zosta∏ mianowany delegatem rzàdu 21 IV 1943 r.
36
Premier Stanis∏aw Miko∏ajczyk powierzy∏ „zast´pstwo Prezesa Rady Ministrów w Kraju” Jankowskiemu 22 V 1943 r., wiadomoÊç ta zosta∏a przes∏ana do Warszawy 23 I 1944 r. – AAN, 202/I-4,
k. 12, Depesza S. Miko∏ajczyka nr 15 z 23 I 1944 r.
37
W dotychczasowej literaturze utrzymywana jest wiadomoÊç o wydaniu dwóch numerów Dziennika Ustaw z datami 20 lipca i 2 sierpnia 1944 r. Natomiast w spisie „poczty do rzàdu” z 8 stycznia 1945 r. jest mowa o trzech numerach Dziennika Ustaw, wydanego w okresie powstania – AAN,
202/I-40, k. 4; A. Bieƒ, Bóg wy˝ej – dom dalej 1939–1949, Warszawa 1991, s. 170–171.
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i sk∏ady delegatury38. Zgin´∏o lub silnie ucierpia∏o kilku z czo∏owych jej pracowników39. Reszta pracowników rozproszy∏a si´ po ca∏ym kraju. W tych warunkach
nie mog∏o byç mowy o utrzymywaniu organizacji w dotychczasowym jej stanie
i prowadzeniu jej prac.
Wi´kszoÊç komórek delegatury istnia∏a tylko formalnie; w samej rzeczy przesta∏y one istnieç. Sam delegat rzàdu i 3 zast´pcy ograniczyli si´ w swej dzia∏alnoÊci do sprawy politycznej, wspó∏pracujàc w tym zakresie z prezesem Rady JednoÊci Narodowej i ewentualnie z Komisjà G∏ównà RJN. Chodzi∏o o utrzymanie
w ca∏oÊci dotychczasowego porozumienia politycznego, co nastr´cza∏o du˝o
trudnoÊci, zw∏aszcza w okresie ustàpienia rzàdu [Stanis∏awa] Miko∏ajczyka
i utworzenia rzàdu [Tomasza] Arciszewskiego.
Mówiàc o organizacji delegatury, nale˝y rozró˝niç organizacj´ centrali od
organizacji w terenie. Ta ostatnia nie przechodzi∏a takich ewolucji jak centrala.
Rozpocz´ta w po∏owie 1941 [r.] organizacja w terenie rozwija∏a si´ stopniowo
wed∏ug ustalonych wówczas zasad organizacyjnych. Rzàd londyƒski nie wp∏ywa∏
swymi instrukcjami na organizacj´ w tej dziedzinie. Schemat tej organizacji by∏
nast´pujàcy. W ka˝dym okr´gu (który terytorialnie odpowiada województwu)
mianowany by∏ (w pierwszym okresie nominacji dokonywa∏ rzàd w Londynie,
a nast´pnie delegat rzàdu w kraju) delegat okr´gowy, przy delegacie okr[´gowym] istnieje biuro, w organizacji swej zasadniczo odpowiadajàce urz´dowi wojewódzkiemu. W ka˝dym powiecie ustanowiony by∏ delegat powiatowy, mianowa∏ go delegat okr´gowy. Przy delegacie powiatowym ustanowieni byli
referenci: 1) zast´pca delegata powiat[owego] (którym móg∏ byç jeden z referentów resortowych), 2) referent samorzàdowy, 3) referent bezpieczeƒstwa, 4) referent aprowizacji.
Zaznaczyç nale˝y, ˝e powiaty przyjmowano nie w tych granicach, w jakich je
potworzyli okupanci, którzy ∏àczyli nieraz po 2, 3 powiaty, a w granicach ustalonych przez ustawodawstwo polskie.
Do koƒca nie uda∏o si´ jeszcze we wszystkich powiatach zorganizowaç pe∏nego sk∏adu tajnej administracji z powodu trudnoÊci, o których mowa na innym
miejscu. Ofiary w ludziach przez aresztowania i mordy dokonywane przez okupantów zdekompletowa∏y w wielu powiatach ju˝ zorganizowane i dzia∏ajàce
u[rz´dy] s[tarostów]. Organizacja delegatury nie si´gn´∏a jeszcze do samorzàdów.
Zarówno wzgl´dy konspiracyjne, jak i taktyczne (spór o wp∏ywy mi´dzy poszczególnymi stronnictwami) nie pozwala∏y na zaawansowanie pracy w tej dziedzinie, to znaczy nie dokonano na ogó∏ nominacji przysz∏ych prezydentów, burJest to du˝a przesada. Faktycznie znaczna cz´Êç archiwów uleg∏a zniszczeniu, ale stosunkowo du˝o materia∏ów zosta∏o uratowanych. Âwiadczà o tym chocia˝by dokumenty znajdujàce si´ obecnie
w Archiwum Akt Nowych, Wojskowym Instytucie Historycznym, Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej, Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956, Bibliotece Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich. Krajowa Rada Ministrów w momencie kapitulacji powstaƒczej Warszawy poleci∏a: „Archiwa
zasadnicze zabezpieczyç w Warszawie. Wa˝ne podr´czne archiwa z ostatniego okresu wynieÊç z Warszawy” – AAN, 429/1, k. 32, Protokó∏ posiedzenia KRM z dnia 1 X 1944 r.
39
W powstaniu warszawskim zgin´li m.in.: dyrektorzy departamentów: Stefan Mateja – Pracy
i Opieki Spo∏ecznej, Boles∏aw Rutkowski – Przemys∏u i Handlu, Stanis∏aw Peszyƒski – kierownik
Sekcji Kontroli, a tak˝e inni pracownicy, m.in. Tadeusz Semadeni z Departamentu SprawiedliwoÊci,
prof. Andrzej Tretiak, dyrektor programowy Polskiego Radia.
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mistrzów, wójtów, sekretarzy gminnych. Jednak delegaci powiatowi na ogó∏ dokonali ewidencyjnie zakwalifikowania osób czynnych na tych stanowiskach
i upatrzyli zast´pców na miejsce tych, którzy musieli byç w swoim czasie usuni´ci. Tak, ˝e podstawowa praca w tej dziedzinie zosta∏a wykonana40.
Do ca∏oÊci organizacji dodaç nale˝y jeszcze organa bezpieczeƒstwa publicznego. Mia∏y one zastàpiç dawnà policj´ mundurowà, która przekszta∏cona przez
okupanta w tzw. policj´ polskà (popularnie zwanà „granatowà”), skompromitowana przez u˝ywanie jej w s∏u˝bie przez okupanta i znienawidzona przez spo∏eczeƒstwo, nie mog∏a byç utrzymana. Na jej miejsce mia∏y byç utworzone Paƒstwowy Korpus Bezpieczeƒstwa i Stra˝ Samorzàdowa. Z dawnej policji
paƒstwowej u˝ywano tylko istotnie nieskompromitowanych osób, i to g∏ównie
w roli instruktorów. W ka˝dym powiecie by∏ komendant Paƒstw[owego] Korpusu Bezpieczeƒstwa, który szkoli∏ i organizowa∏ kadr´ [Paƒstwowego] Korp[usu]
Bezpieczeƒstwa. W ka˝dej gminie tworzona by∏a Stra˝ Samorzàdowa pozostajàca w dyspozycji naczelnika gminy (w przysz∏oÊci). Stra˝e samorzàdowe rozwija∏y si´ pr´dko i bra∏y czynny udzia∏ w walce z okupantem na ró˝nych odcinkach.
[...]f spe∏za∏y jednak na niczym. Wojsko nie tylko obroni∏o skutecznie swojà
niezale˝noÊç, ale w dalszym ciàgu uwa˝a∏o si´ za uprawnionych do prowadzenia
dzia∏alnoÊci w dziedzinie administracji cywilnej, a nawet politycznej (wydawanie
pism o charakterze politycznym itp.). Sprawy wojskowe sz∏y na niezale˝nym równoleg∏ym torze ze sprawami politycznymi. Dowództwo wojskowe otrzyma∏o bezpoÊrednio pieniàdze [i] dyrektywy wprost od Wodza Naczelnego z Londynu.
Delegatura w tych sprawach nie by∏a zorientowana, odwrotnie – organa wojskowe by∏y dobrze zorientowane w dzia∏alnoÊci organów delegatury. ˚àdajàc
od nich sprawozdaƒ o stanie prac prowadzonych, wykazujàc to zainteresowanie
z punktu widzenia ˝ywotnych na pierwszym planie zadaƒ wojskowych. Uzyskane z organów delegatury informacje by∏y oczywiÊcie wykorzystywane przez
wojsko w dzia∏alnoÊci „konkurencyjnej” na odcinku cywilnym41. Dopiero
w 1944 r. uda∏o si´ delegatowi rzàdu [Janowi Stanis∏awowi] Jankowskiemu zlikwidowaç w porozumieniu z gen. [Tadeuszem Komorowskim] Borem niektóre
punkty sporne, a w pierwszym rz´dzie aparat administracji cywilnej utworzonej
przez wojsko w terenie. Sta∏o si´ to w ten sposób, ˝e aparat ten zosta∏ „zespolony” z aparatem zaanga˝owanym przez delegatur´42. Nastr´cza∏o to du˝o trudnoÊci zarówno ze wzgl´du na to, [˝e] na niektóre stanowiska by∏o za wiele kandydatów, jako te˝ ze wzgl´du na nieufnoÊç stronnictw do ludzi „Teczki”
(administracja cywilna stworzona przez wojsko). Stronnictwa niepomne na to,
W tym miejscu brak fragmentu tekstu, opuszczonego przez osob´ sporzàdzajàcà odpis.
Upatrzeni wczeÊniej kandydaci byli na niektórych terenach, zw∏aszcza w Generalnym Gubernatorstwie, mianowani na swoje stanowiska. Dotyczy to zw∏aszcza powiatów, gdzie funkcje delegatów
powiatowych sprawowali przedstawiciele SL „Roch”.
41
Mowa o funkcjonujàcym od marca 1941 r. w ramach Komendy G∏ównej ZWZ-AK Szefostwie
Biur Wojskowych („Teczka”). Jego kierownikiem by∏ ppor./pp∏k czasu wojny Ludwik Muzyczka
„Benedykt”, który wczeÊniej (od marca 1940 r.) by∏ szefem koordynacji przygotowujàcym w porozumieniu z PKP organizacj´ tajnej administracji.
42
Proces scalania obu aparatów tajnej administracji rozpoczà∏ si´ ju˝ w lecie 1943 r. – AIPN, Rzàd
RP w Londynie, t. 382, k. 1–2, Zasady i sposoby scalenia AZ i Teczki ustalone przez Delegata
Rzàdu i Komendanta Si∏ Zbrojnych w Kraju, przekazane do okr´gu wileƒskiego 24 VIII 1943 r.
f
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˝e one g∏ównie zawini∏y w tym, ˝e aparat delegatury nie zosta∏ skompletowany,
a aparat „Teczki” móg∏ przez to swobodnie si´ rozrastaç – wini∏y kierownika
Departamentu Administracyjnego za to, ˝e zgodzi∏ si´ przyjàç ludzi z „Teczki”.
Trudno twierdziç, ˝e jednak niewielu ludzi z „Teczki” zosta∏o przez czas d∏u˝szy
w aparacie delegatury, nie odpowiada∏a im ci´˝ka atmosfera polityczna w tym
Êrodowisku.
Co dotyczy troski rzàdu o utrzymanie porozumienia politycznego stronnictw,
troski, która zajmowa∏a du˝o miejsca w korespondencji mi´dzy rzàdem a delegatem rzàdu w kraju. Ta niepewna sytuacja w tej dziedzinie trwa∏a przez ca∏y okres
a˝ do koƒca. Wytwarza∏y si´ sytuacje paradoksalne i trudne do rozwiàzania. Tak
oto w okresie [rzàdu W∏adys∏awa] Sikorskiego, [gdz]i[e] Stronnictwo Narodowe,
jak wiadomo, nie bra∏o udzia∏u w rzàdzie, a prezes tego stronnictwa [Tadeusz]
Bielecki prowadzi∏ akcj´ opozycyjnà przeciw rzàdowi, jednoczeÊnie w kraju
przedstawiciel Stronnictwa Narodowego wchodzi∏ w sk∏ad porozumienia politycznego (PKP), o które wspiera∏a si´ dzia∏alnoÊç Delegatury Rzàdu. Z drugiej
strony PPS (WRN) bra∏a [udzia∏] przez swych przedstawicieli w rzàdzie w Londynie, natomiast nie bra∏a udzia∏u w porozumieniu stronnictw PKP w kraju43. Na
ich miejsce wprowadzony zosta∏ przedstawiciel Polskich Socjalistów44. Dopiero
w 1943 roku przedstawiciel Polskich Socjalistów ustàpi∏ z PKP, a na jego miejsce
wszed∏ z powrotem przedstawiciel PPS (WRN) p. [Kazimierz] Pu˝ak45.
Ten stan rzeczy wytwarza∏ trudnà – niszczàcà atmosfer´ politycznà zatruwajàcà wysoce i rzàd, i delegata rzàdu w kraju i powodowa∏, ˝e posiedzenia
porozumienia politycznego (PKP, póêniej Rady JednoÊci [Narodowej]) zaabsorbowane by∏y g∏ównie dyskusjami na temat wzajemnych stosunków mi´dzy stronnictwami, kwestiami zatem natury taktyczno-politycznej. Uzgodnienie jakiejÊ
kwestii merytorycznej w tych warunkach by∏o bardzo trudne. Niemniej zaznaczyç nale˝y, ˝e porozumienie polityczne interesowa∏o si´ stanem prac prowadzonych w poszczególnych departamentach delegatury, powo∏ujàc dyrektorów tych
departamentów do sk∏adania sprawozdaƒ. Jednak w terenie stronnictwa polityczne nie okazywa∏y ˝ywego poparcia pracom delegatury, ograniczajàc g∏ównie
swoje zainteresowanie do spraw personalnych, tj. czuwajàc bardzo nad tym przy
obsadzaniu stanowisk, [by] byç uwzgl´dnionym wed∏ug swych aspiracji.
Stan ten polityczny „dekompozycji” spot´gowa∏ si´ zw∏aszcza po ustàpieniu
Miko∏ajczyka i po utworzeniu rzàdu Arciszewskiego46. Nie jestem doÊç szczegó∏owo poinformowany co do spraw z tego czasu, pozostawa∏em bowiem na s∏u˝bie w delegaturze ju˝ bardzo krótko i w posiedzeniach Rady JednoÊci [Narodowej] udzia∏u nie przyjmowa∏em. Niemniej jednak jest mi wiadomo, ˝e
Stronnictwo Ludowe, nie bioràce, jak wiadomo, udzia∏u w rzàdzie Arciszewskiego, stale grozi∏o wystàpieniem z Rady JednoÊci [Narodowej], o ile rzàd Arciszewskiego nie ustàpi lub nie zostanie zreorganizowany. W tym stronnictwie podnoPrzedstawiciel PPS-WRN ustàpi∏ z PKP we wrzeÊniu 1941 r.
Kolejni przedstawiciele PS, Adam Próchnik „Artur” i Wincenty Markowski „Lwowski”, zasiadali
w PKP od 28 X 1941 r. do 14 III 1943 r.
45
Na posiedzeniu PKP ponownie wszed∏ w jego sk∏ad Kazimierz Pu˝ak „Bazyli” z PPS-WRN.
46
Rzàd Stanis∏awa Miko∏ajczyka ustàpi∏ 24 IX 1944 r., a 29 listopada rozpoczà∏ urz´dowanie
gabinet Tomasza Arciszewskiego.
43
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szono te˝ stale koniecznoÊç porozumienia z rzàdem ZSRR, co, jak wiadomo, rzàdowi Arciszewskiego si´ nie uda∏o. Niemniej jednak delegatowi rzàdu Jankowskiemu uda∏o si´ do koƒca utrzymaç Rad´ JednoÊci [Narodowej] w jej sk∏adzie,
za˝egnujàc w ten sposób kryzys polityczny. Sprawa ta jednak tak go absorbowa∏a, ˝e w minimalnej mierze oddawa∏ si´ innym zagadnieniom, co by∏o jednà
z przyczyn, dlaczego akcja delegatury, jej aparatu w terenie po wyjÊciu z Warszawy po upadku powstania – w∏aÊciwie prawie ca∏kowicie zamar∏a.
Powracajàc jeszcze do prac aparatu Departamentu Administracyjnego, nale˝y
nadmieniç, ˝e oprócz akcji organizacyjnej w terenie dokonana zosta∏a du˝a praca w zakresie legislacyjnym. Organizujàc kadry aparatu administracyjnego, trzeba by∏o zawczasu przygotowaç projekty dekretów, rozporzàdzeƒ, instrukcji, aby
w oczekiwanym okresie „prze∏omowym” po ustaniu okupacji aparat administracyjny móg∏ bez zw∏oki i zam´tu rozpoczàç swà dzia∏alnoÊç, a przedtem jeszcze
w okresie pracy konspiracyjnej, aby personel zapozna∏ si´ z tymi projektami
i przysposobi∏ si´ do ich wykonywania. Odtwarzajàc teraz z pami´ci wykaz przygotowanych w tej dziedzinie projektów, mo˝na wymieniç nast´pujàco:
1) Dekret o podj´ciu dzia∏alnoÊci przez organ administracji rzàdowej 1 i 2
instancji47.
2) Dekret o powo∏aniu do s∏u˝by pracowników paƒstwowych48.
3) Dekret o organizacji w∏adz urz´dowych w m.st. Warszawie49.
4) Dekret o organizacji Paƒstwowego Korpusu Bezpieczeƒstwa52.
5) Dekret o s∏u˝bie w Paƒstwowym Korpusie Bezpieczeƒstwa.
6) Dekret o rozwiàzaniu Policji Paƒstwowej51.
7) Rozporzàdzenie o powo∏aniu tymczasowych organów samorzàdowych.
8) Rozporzàdzenie o podj´ciu dzia∏alnoÊci przez organa samorzàdowe52.
9) Dekret o uregulowaniu stosunków s∏u˝bowych pracowników samorzàdowych.
10) Dekret o finansach komunalnych.
W okresie konspiracji przygotowano projekt dekretu o uruchomieniu w∏adz i urz´dów administracji rzàdowej – AAN, 202/I-1, k. 36, Zestawienie zagadnieƒ opracowanych przez Departamenty
Delegatury Rzàdu. W okresie powstania warszawskiego opublikowano w nr. 1 Dziennika Ustaw
Rozporzàdzenie tymczasowe z dnia 3 maja 1944 r. o podj´ciu czynnoÊci przez w∏adze, urz´dy
i instytucje rzàdowe – Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski
1939–1945, red. A.K. Kunert, Warszawa 1995, Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 1, poz. 3.
48
W czasie powstania warszawskiego w nr. 1 Dziennika Ustaw zosta∏o opublikowane Rozporzàdzenie tymczasowe z dnia 3 maja 1944 r. o powo∏aniu do s∏u˝by funkcjonariuszów paƒstwowych
– Rzeczpospolita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 1, poz. 4.
49
W okresie powstania warszawskiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zosta∏o opublikowane Rozporzàdzenie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o tymczasowym ustroju w∏adz administracyjnych na obszarze miasta sto∏ecznego Warszawy – Rzeczpospolita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 2, poz. 15.
50
Podczas powstania warszawskiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zosta∏o opublikowane Rozporzàdzenie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o tymczasowej organizacji s∏u˝by bezpieczeƒstwa – Rzeczpospolita...,
Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 2, poz. 18.
51
W czasie powstania warszawskiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zosta∏o opublikowane Rozporzàdzenie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o rozwiàzaniu korpusu Policji Paƒstwowej – Rzeczpospolita..., Dziennik
Ustaw RP, cz. III, nr 2, poz. 17.
52
W czasie powstania warszawskiego w nr. 1 Dziennika Ustaw zosta∏o opublikowane Rozporzàdzenie tymczasowe z dnia 3 maja 1944 r. o podj´ciu dzia∏alnoÊci przez organa samorzàdu terytorialnego – Rzeczpospolita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 1, poz. 5.
47
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11) Dekret o likwidacji niemczyzny w Polsce53.
12) Dekret w przedmiocie przywrócenia obywatelstwa polskiego osób nale˝noÊci polskiej54.
13) Dekret o podj´ciu dzia∏alnoÊci stowarzyszenia55.
14) Instrukcja rzàdowa dla w∏adz administracji rzàdowej 1 i 2 instancji56.
Poza tym celem szkolenia personelu administracyjnego opracowany i wydany
zosta∏ podr´cznik prawa administracyjnego.
W prace te zosta∏ w∏o˝ony du˝y wysi∏ek i szkoda, ˝e obecny rzàd nie ma mo˝noÊci ich wykorzystaç. Wszystkie te projekty, jak i w ogóle archiwa delegatury,
zosta∏y zniszczone podczas powstania warszawskiego. Nawet te, które ocala∏y,
by∏y wywiezione z Warszawy i tam zosta∏y zaprzepaszczone.
W ogóle gdy jest mowa o dzia∏alnoÊci Delegatury Rzàdu i jej organów, to w∏aÊciwie sprowadza si´ ona do okresów sprzed powstania. Warszawa stanowi∏a
idealne schronisko do pracy konspiracyjnej. Po wyjÊciu z Warszawy zorganizowaç tej pracy ju˝ si´ nie uda∏o. Do tego dochodzà ju˝ i inne wzgl´dy (o których
wy˝ej mowa), które wp∏yn´∏y na zamarcie dzia∏alnoÊci delegatury i jej organów
po wyjÊciu z Warszawy.
Równie˝ ∏àcznoÊç nastr´cza∏a du˝e trudnoÊci. Co dotyczy technicznej strony
∏àcznoÊci, to mo˝na zaznaczyç, ˝e niektórzy delegaci okr´gowi, jak we Lwowie,
Wilnie, Lublinie, otrzymali na [krótko przed zaj´ciem tych ziem przez wojska
sowieckie]g aparaty radiowe dla utrzymania ∏àcznoÊci z centralà57. Zachodzi∏y
jednak wielkie trudnoÊci z wyszkoleniem sprawnego personelu technicznego do
obs∏ugi tych aparatów. Zdawa∏o si´, ˝e cz´Êciowo te trudnoÊci uda∏o si´ przezwyci´˝yç. Jednak, o ile mi wiadomo, ˝aden z tych delegatów nie nawiàza∏ ani razu
∏àcznoÊci radiowej z centralà i w ogóle ∏àcznoÊç z delegaturami na terenie zajmowanym przez wojska pancerne58 ustawa∏a ca∏kowicie, ˝adnych przeto dyrektyw
delegaci terenowi na terenach zajmowanych przez w∏adze sowieckie nie otrzymywali od centrali od chwili przesuni´cia si´ frontu. Zresztà ci delegaci okr´gowi
W tekÊcie: krótki fakt postanowieniu.
W okresie konspiracji opracowano projekt dekretu w przedmiocie likwidacji niemczyzny w RP
– AAN, 202/I-1, k. 36, Zestawienie zagadnieƒ opracowanych przez Departamenty Delegatury
Rzàdu.
54
Podczas powstania warszawskiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zosta∏o opublikowane Rozporzàdzenie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o Polakach, zaliczonych w czasie okupacji do Niemców – Rzeczpospolita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 2, poz. 8.
55
W okresie konspiracji opracowano projekt rozporzàdzenia o wznowieniu dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ i fundacji – AAN, 202/I-1, k. 36, Zestawienie zagadnieƒ opracowanych przez Departamenty
Delegatury Rzàdu.
56
Najprawdopodobniej mowa o Instrukcji rzàdowej dla wojewodów i starostów (dla okr´gowych
i powiatowych delegatów Rzàdu) – AAN, 202/III-34, k. 29–44.
57
W ramach Departamentu Spraw Wewn´trznych utworzono w drugiej po∏owie 1943 r. komórk´
∏àcznoÊci („Ekspres”, „Spójnia”) kierowanà przez Tadeusza Pachnowskiego „Aplikant” („Zych”).
Do okr´gowych delegatur (Lwów, Kraków, Kielce, Lublin, Wilno, Polesie, Nowogródek, Wo∏yƒ,
Bia∏ystok) dostarczono 22 radiostacje. Tworzona sieç ∏àcznoÊci radiowej mia∏a byç uruchomiona
w przypadku przerwania – w wyniku dzia∏aƒ wojennych – innych dróg komunikacji pomi´dzy Warszawà a okr´gami. W zwiàzku z licznymi trudnoÊciami tylko niektóre z nich nawiàza∏y w drugiej
po∏owie 1944 r. i w roku nast´pnym ∏àcznoÊç z centralà w Londynie.
58
Chodzi o oddzia∏y Armii Czerwonej, które wkroczy∏y na terytorium II Rzeczypospolitej.
g
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byli bardzo pr´dko aresztowani przez w∏adze sowieckie bez wzgl´du na to, czy
si´ ujawnili, czy nie59.
¸àcznoÊç radiowa z Londynem istnia∏a stale. Z poczàtku (za delegatury tymczasowej60) pos∏ugiwano si´ aparatami wojskowymi, póêniej, gdy oÊrodek walki
cywilnej uruchomi∏ swojà stacj´ radiowà „Âwit”, uda∏o mu si´ nast´pnie zmontowaç i uruchomiç jednà lub dwie stacje radiowe dla komunikacji z Londynem61.
OczywiÊcie miejsce dzia∏ania tych stacji ciàgle zmieniano ze wzgl´du na du˝e niebezpieczeƒstwo ich wykrycia. Miejsce to by∏o utrzymane w Êcis∏ej tajemnicy
przed wszystkimi pracownikami delegatury. Zna∏o je tylko kilka osób, które bezpoÊrednio je obs∏ugiwa∏y. Nie zna∏ ich sam delegat rzàdu. Ja w to nigdy si´ nie
wtajemnicza∏em choçby w myÊl zasady, ˝e w pracy konspiracyjnej nale˝y wiedzieç tylko to, co jest niezb´dne.
Podobnie sprawa przedstawia∏a si´ z pieni´dzmi. Ârodki na swojà dzia∏alnoÊç
delegatura czerpa∏a z funduszów przysy∏anych z Londynu drogà „zrzutów” z samolotów62. Zrzuty te przyjmowa∏o zawsze wojsko i przekazywa∏o je nast´pnie delegatowi. Nikt oczywiÊcie poza przyjmujàcymi zrzut nie wiedzia∏, gdzie si´ on odbywa.
Pieniàdze przysy∏ane by∏y z regu∏y w walucie dolarowej, a nast´pnie wymieniane by∏y na rynku wewn´trznym na walut´ obiegowà. Z regu∏y sumy wyp∏acane na pokrycie bud˝etów by∏y przyjmowane w walucie krajowej. Jako wyjàtek
zanotowaç mo˝na wyp∏at´ cz´Êciowo uskutecznionà w dolarach papierowych,
przed wyjÊciem z Warszawy po powstaniu. Bud˝et delegatury rós∏ stale, na ogó∏
znajdowa∏ on zawsze pokrycie w gotówce dyspozycyjnej. S∏ysza∏em o trudnoÊciach w koƒcu roku 1943, gdy by∏y spóênienia w zrzutach. TrudnoÊci te mia∏y
jednak charakter przejÊciowy.
Nie umiem okreÊliç, ile wynosi∏ globalny bud˝et delegatury63. MyÊl´, ˝e
w okresie na krótko przed powstaniem wynosi∏ on z góry milion miesi´cznie.
W tym by∏o du˝o zasi∏ków organizacji ˝ydowskich, które otrzymywa∏y stale
subsydia z bud˝etu delegatury poza sumami otrzymywanymi z organizacji
˝ydowskich z zagranicy. Z bud˝etów departamentalnych najwy˝szy bud˝et mia∏
W lecie 1944 r. zostali aresztowani okr´gowi delegaci: W∏adys∏aw Cholewa w Lublinie, Zygmunt
Fedorowicz w Wilnie, Adam Ostrowski we Lwowie, Józef Przybyszewski w Bia∏ymstoku. Poza
Ostrowskim, który przeszed∏ do pracy w administracji „lubelskiej”, wszyscy zostali wywiezieni do
ZSRR. Wrócili stamtàd po kilku latach.
60
Mowa o tzw. Zbiorowej Delegaturze funkcjonujàcej w Warszawie od czerwca do wrzeÊnia
1940 r. Na jej czele sta∏ tymczasowy delegat rzàdu p∏k Jan Skorobohaty-Jakubowski „Vogel”.
61
Radiostacja kierowana przez Stefana Korboƒskiego nawiàza∏a kontakt z Londynem dopiero 2 VIII
1941 r., a komórka ∏àcznoÊci radiowej Biura Prezydialnego Delegatury jeszcze póêniej, bo jesienià
1942 r. Komórkà tà kierowa∏ Jan Uchman „Kowal”. WczeÊniej depesze delegata rzàdu do Londynu
by∏y nadawane równie˝ za poÊrednictwem radiostacji ZWZ-AK. Informacja o liczbie radiostacji b´dàcych w dyspozycji delegata rzàdu jest tendencyjnie zani˝ona. Faktycznie delegat dysponowa∏ co najmniej trzema radiostacjami: nr 43, 50 i 58. Natomiast radiostacja „Âwit” znajdowa∏a si´ w Anglii; pozorujàc prac´ z terytorium okupowanego kraju, rozpocz´∏a prac´ 10 IX 1942 r. Stefan Korboƒski za
poÊrednictwem aparatu KWC zbiera∏ i przekazywa∏ do Anglii informacje potrzebne do pracy „Âwitu”.
62
Informacja cz´Êciowo prawdziwa. Do czasu rozwini´cia ∏àcznoÊci lotniczej i zrzutów powietrznych pieniàdze by∏y przekazywane za poÊrednictwem kurierów i placówek ∏àcznoÊci politycznej
utworzonych m.in. w Bernie, Budapeszcie, Bukareszcie, Rzymie, Stambule i Sztokholmie.
63
Bud˝et delegatury na 1943 r. wynosi∏ 4 337 800 dolarów, a na 1944 r. 12 421 600 dolarów
– W. Grabowski, op. cit., s. 118.
59
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Departament OÊwiaty64. Równie˝ wysoki bud˝et mia∏ Dep[artament] Informacji
i Prasy (wydawnictwa)65. Sum jednak nie znam. Miejsce przechowywania pieni´dzy zna∏em tylko w odniesieniu do sum Dep[artamentu] Administracji. Fundusze
ze wzgl´dów ostro˝noÊci by∏y decentralizowane. Ka˝dy departament zna∏ swoje
miejsce przechowywania pieni´dzy. Przenosili pieniàdze specjalni wtajemniczeni
∏àcznicy. Co dotyczy drukarni i sk∏adu papieru, to dysponowa∏ nimi wy∏àcznie
Dep[artament] Informacji i Prasy, utrzymujàc ich miejsca w Êcis∏ej tajemnicy66,
tym bardziej ˝e w tej dziedzinie by∏y wsypy drukarni z...h kilka razy „wpada∏y”
w r´ce okupanta67. Nawet w tym departamencie wtajemniczone by∏y co do drukarƒ i sk∏adów jednostki68. DziÊ wobec wp∏ywu czasu i likwidacji agend delegatury69 informacje, które powy˝ej przedstawiam, majà w∏aÊciwie tylko historyczny charakter. Odtworzenia ich dokonuj´ z pami´ci. Zupe∏nie Êcis∏e ich
odtworzenie nie jest mo˝liwe, tym bardziej ˝e od tych spraw odszed∏em ju˝ od
pó∏ roku.
Za zgodnoÊçi.

èród∏o: AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 334, mps, odpis.
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Tak w tekÊcie.
Parafa o∏ówkiem, nieczytelna.
64
Najwi´kszym bud˝etem dysponowa∏ Departament Pracy i Opieki Spo∏ecznej, na 1944 r. wynosi∏
on 4 672 600 dolarów. Departament OÊwiaty i Kultury otrzyma∏ na dzia∏alnoÊç w 1944 r. kwot´
1 999 200 dolarów i by∏ drugi pod wzgl´dem wielkoÊci bud˝etu.
65
Bud˝et Departamentu Informacji i Prasy na 1944 r. wynosi∏ 360 000 dolarów. By∏ dopiero piàty pod wzgl´dem wielkoÊci. Wyprzedza∏y go, poza wy˝ej wymienionymi, bud˝ety Departamentu
Spraw Wewn´trznych i Biura Prezydialnego.
66
Departament Informacji i Prasy przed powstaniem warszawskim dysponowa∏ dwoma drukarniami i dwoma powielarniami. Po powstaniu, w koƒcu 1944 r. uruchomiono drukarni´ w Krakowie.
67
Dwa powielacze straci∏a delegatura w zdekonspirowanym 8 I 1944 r. lokalu – AAN, 202/III-34,
k. 203, Pismo „Boƒczy” do dyrektora Departamentu Informacji i Prasy z 11 II 1944 r. Po tej wpadce w dyspozycji departamentu zosta∏y tylko dwa powielacze.
68
Kierownikiem drukarni delegatury by∏ Józef Wardas „Doktor Józek” („Mas∏owski”), a jednym
z pracowników Stefan Zawadzki „Stefan”. Delegatura korzysta∏a tak˝e z pomocy Tajnych Wojskowych Zak∏adów Wydawniczych BiP KG AK.
69
Likwidacja agend delegatury nastàpi∏a w lipcu 1945 r., po decyzji podj´tej przez RJN.
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