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1. Pierwsza instrukcja komendanta Związku Walki Zbrojnej

Instrukcja dla Obywatela Rakonia, 4 grudnia 1939 r. [Instrukcja organizacyjna komendanta 
ZWZ gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego dla płk. Stefana Roweckiego „Rakonia”, informująca 
o utworzeniu Związku Walki Zbrojnej oraz m.in. o jego celach i formach działania. Instrukcja została 
również sygnowana przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego] [w:] Armia Krajowa 
w dokumentach 1939–1945, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, 1990. Por. Armia 
Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1, Warszawa, IPN, 2015.

I. Na podstawie decyzji rządu na terenach okupowanych Kraju powstaje tajna 
organizacja wojskowa pod nazwą „Związek Walki Zbrojnej”. Na Komendanta 
Głównego tej organizacji szef rządu i Naczelny Wódz dnia 13 listopada br. desygnował 
mnie. Działać będę na tym posterunku jako zastępca Naczelnego Wodza i z jego 
rozkazu.

II. Cel organizacji.
a) Przez skupienie w związkach konspiracyjnych jednostek najstaranniej 

dobranych stworzyć ośrodki czynnego oporu narodowego przeciwdziałającego 
załamaniu się sił moralnych polskiego społeczeństwa.

b) Współdziałać w odbudowie państwa na drodze walki orężnej. Z chwilą 
wkroczenia do kraju wojsk polskich organizacja ulega rozwiązaniu i wstępuje 
do szeregów armii regularnej.

III. Drogi i formy działania.
a) Współdziałanie w informowaniu społeczeństwa o istotnej sytuacji politycznej 

i militarnej oraz w walce z niemiecką i bolszewicką propagandą.
b) Podtrzymanie uczuć nienawiści do okupanta i żądzy wzięcia odwetu.
c) W ramach dyrektyw, zdefiniowanych przez rząd polski – stosowanie represji 

względem osób podtrzymujących z okupantami stosunki towarzyskie, organizacyjne 
i polityczne, aż do karania w wypadku jawnej i oczywistej zdrady.

d) Prowadzenie w okresie trwania okupacji akcji bojowo-dywersyjnej na terenie 
kraju. O czasie, charakterze i rozmiarach tej akcji decydują – na wniosek Komendanta 
Głównego ZWZ – premier i Naczelny Wódz.

e) Szkolenie wojskowe kadr oddziałów wojskowych; gromadzenie środków walki 
zbrojnej; przygotowanie powstania zbrojnego na tyłach armii okupacyjnych, które 
nastąpi z chwilą wkroczenia regularnych wojsk polskich do kraju.

IV. Charakterystyka organizacji pod względem politycznym.
a) ZWZ jest organizacją jednolitą, jedyną działającą na terenie kraju i nie może 

być w żadnym wypadku związkiem kilku organizacji pokrewnych.
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b) ZWZ jest organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną i ponadstanową, 
skupiającą w swych szeregach, bez względu na różnice przekonań politycznych 
i społecznych, wszystkich prawych Polaków pragnących walczyć orężnie 
z okupantami w warunkach pracy konspiracyjnej i odpowiadających pod każdym 
względem wysokim moralnym wymaganiom, jakie stawia wobec jednostki podobna 
praca.

c) Rekrutowanie członków ZWZ odbywa się indywidualnie, jednak w zasadzie 
poprzez środowiska organizacyjne, społeczne, polityczno-ideowe i polityczne 
istniejące na terenie Kraju. Wykaz tych środowisk zawiera załącznik. Komendant 
Główny ZWZ będzie uwzględniał życzenia, wskazówki i dyrektywy odnośnych 
ministrów politycznych w sprawie metod rekrutacji na terenie poszczególnych 
środowisk, z tym jednak, że wskazówki te nie będą stały w sprzeczności z celami 
i regulaminem ZWZ.

d) Przy rekrutowaniu członków i w toku pracy organizacyjnej nie ma środowisk 
uprzywilejowanych. Obowiązuje w tym zakresie na terenie kraju równość startu 
i równość praw dla wszystkich stronnictw czy też ugrupowań społecznych i ideowych, 
działających pod określoną egidą polityczną. ZWZ nie może stać się terenem wyścigu 
o polityczne wpływy w kraju.

V. Zasady struktury organizacyjnej.
a) Członkiem ZWZ może być każdy Polak (każda Polka) nieposzlakowanej czci, 

poczynając od wieku lat 17, który cele organizacji przyjmie za swoje, podda się bez 
zastrzeżeń jej regulaminowi oraz złoży przepisaną przysięgę.

b) Najniższą komórką organizacyjną jest sekcja złożona z 5 członków; na czele 
sekcji stoi sekcyjny.

c) Tworzy się oddziały męskie i żeńskie. Oddziały żeńskie będą zatrudnione 
przede wszystkim w zakresie propagandy, kolportażu, łączności i transportów, 
służby sanitarnej.

d) Kilka sekcji (nie mniej jak dwie, nie więcej jak pięć) istniejących w tej samej 
miejscowości tworzy pluton. Na czele plutonu stoi plutonowy.

e) Wyższych jednostek organizacyjnych nie tworzy się; natomiast plutony mogą 
być łączone doraźnie dla większych akcji bojowych lub dla celów ćwiczebnych.

f) Komenda obwodu obejmuje większe miasta (ponad 10 tys. ludności) lub teren 
powiatu (wedle dawnego podziału polskiego administracyjnego), względnie jego 
część, jeśli powiat został przepołowiony linią demarkacyjną obu okupacji.

g) Komenda okręgu obejmuje miasta ponad 100 tys. mieszkańców lub teren 
województwa (wedle dawnego polskiego podziału administracyjnego), względnie 
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jego część, o ile województwo zostało przepołowione linią demarkacyjną obu 
okupacji.

h) Na czele obwodów i okręgów stoją komendanci obwodowi i okręgowi.
i) Okupacja niemiecka podzielona została na cztery komendy obszarów: Komenda 

Obszaru nr 6 w Toruniu, Komenda Obszaru nr 5 w Poznaniu, Komenda Obszaru nr 
4 w Krakowie i Komenda Obszaru nr 1 z siedzibą w Warszawie. Okupacja sowiecka 
podzielona została na dwie komendy obszarów: Komenda Obszaru nr 2 z siedzibą 
w Białymstoku i Komenda Obszaru nr 3 z siedzibą we Lwowie. Linie rozgraniczenia 
pomiędzy poszczególnymi komendami obszarów zostaną wyznaczone szczególnymi 
zarządzeniami.

j) Za granicą tworzone są bazy terytorialne, obejmujące sieć granicznych punktów 
przejściowych oraz sieć punktów składowych dla bibuły, broni oraz środków 
technicznych. Na czele bazy stoi komendant bazy. Utworzone będą na razie trzy bazy: 
węgierska (nr I), rumuńska (nr II) i litewska (nr III). Ilość baz będzie zwiększana 
w miarę możności i potrzeby.

[...]
Rząd polski nie dopuszcza na razie żadnej akcji zbrojnej na terenie Kraju, 

ponieważ cel polityczny takiej akcji w obecnym okresie przedstawia się niejasno, 
a po drugie, w obecnym zaczątkowym okresie organizacji akcja zbrojna wypadłaby 
prawdopodobnie słabo, zasięg jej byłby nikły, obejmując tylko pewne punkty kraju. 
Efekt tej akcji najprawdopodobniej nie stałby w żadnym stosunku do represji, jakie 
akcja podobna musiałaby ściągnąć na Kraj, dając okupantom powód do bezwzględnej 
eksterminacji Polaków.

Powstrzymajcie się również na razie od wystąpień dywersyjnych i czekajcie 
na dyrektywy Naczelnego Wodza w tej mierze. Ze swej strony przyślijcie mi swoje 
wnioski co do możliwości i celowości podobnych wystąpień na waszym terenie.

Należy cały wysiłek zwrócić na razie przede wszystkim na zmontowanie 
organizacji i nawiązanie łączności.

IX. Wskazówki dotyczące uporządkowania organizacyjnego.
Na terenie kraju zostały zapoczątkowane – bądź to na podstawie zarządzeń 

władz dawnych, bądź to z własnej inicjatywy różnych osób – akcje, mające 
na celu prowadzenie tajnej roboty wojskowej w kraju oraz zorganizowanie łączności 
z różnymi ośrodkami na emigracji. Najpilniejszym zadaniem Obywatela jako 
komendanta Obszaru nr 1 będzie nawiązanie kontaktu z kierownikami ośrodków 
tych akcji, podporządkowanie ich sobie i ujęcie ich w ramy organizacyjne ZWZ. Nie 
mogę bowiem dopuścić, by w Kraju powstawał i istniał szereg równoległych inicjatyw 
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w zakresie tajnej roboty wojskowej na terenach okupowanych. Tajny związek w kraju, 
stanowiący część składową wojsk polskich, może i musi być organizacją jedyną, 
jednolitą, podległą jednemu ośrodkowi rozkazu i dyspozycji politycznej; nie może 
być w żadnym wypadku związkiem organizacji pokrewnych.

Na terenie kraju nie będzie się czynić różnic pomiędzy tymi, którzy chcą służyć 
idei i ryzykować życie w najcięższej bodaj i najtrudniejszej konspiracji spośród 
wszystkich dotychczasowych tworzonych w toku dziejów Polski. Taką bowiem będzie 
konspiracja w cieniu Gestapo i GPU. Dlatego w kraju obowiązuje równość startu 
dla wszystkich ugrupowań organizacyjnych, dla wszystkich odcieni politycznych 
i ideowych.

W myśl zasad powyższych, w imieniu rządu polskiego oraz w imieniu Naczelnego 
Wodza, jako Komendant Główny tajnej organizacji wojskowej ZWZ rozkazuję 
wszystkim tym, którzy na własną rękę lub z rozkazu władz poprzednich rozpoczęli 
z terenu Rumunii pracę w Kraju o charakterze wojskowym (należą tu również wywiad 
i dywersja), aby przekazali upełnomocnionemu przeze mnie obywatelowi Rakoniowi, 
komendantowi Obszaru nr 1 (Warszawa), wszystkie swoje w tym zakresie stosunki, 
wszystkie stworzone dotychczas w kraju komórki organizacyjne, szlaki łączności 
z krajem, wszystkie przeznaczone na robotę powyższą dotychczas niewydatkowane 
pieniądze, wreszcie rachunki z kwot dotychczas na pracę tę wydatkowanych. Daję 
Obywatelowi pełnomocnictwo do przeprowadzenia scalenia na terenie swojej 
komendy obszaru poczynań w zakresie tajnej organizacji wojskowej.

[...]

Komendant Główny ZWZ Józef Godziemba [gen. Kazimierz Sosnkowski]

Niniejszą instrukcję czytałem, zatwierdziłem i nakazuję wykonanie jej w całej 
osnowie.

Wódz Naczelny
Eugeniusz Strażnica [gen. Władysław Sikorski]
Data 4 grudnia 1939 r.
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2. Kierownictwo Walki Konspiracyjnej i znak Polski Walczącej

[Z meldunku organizacyjnego nr 190, za czas od 1 IX 1942 do 1 III 1943 r., złożonego 
przez gen. Stefana Roweckiego Naczelnemu Wodzowi gen. Władysławowi Sikorskiemu  
1 III 1943 [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków, 
Ossolineum, 1990].

[...]
2. Bieżąca działalność bojowa
W celu wzięcia w ręce indywidualnych wystąpień bojowych przeciw n[ie]

p[rzyjacie]l[owi] oraz opanowania odruchów rozpaczy maltretowanej terrorem 
okupanta ludności polskiej, w celu wypierania dywersji i partyzantki sowieckiej oraz 
w celu przygotowania gruntu (pod względem moralnym, fizycznym i technicznym) 
do zbliżającego się okresu wojny, a więc przedpowstańczego [...] utworzyłem tzw. 
Kierownictwo Walki Konspiracyjnej, na czele którego stanąłem osobiście. […] W tej 
walce z okupantem w konspiracji musi nastąpić pełna jednolitość kierownictwa 
i dowodzenia. […] W związku z powyższym przestawiłem PZP na wszystkich 
terenach na aktywniejszą działalność bojową w okresie konspiracji. Postawiłem 
dwa cele: nękanie npl. i zadawanie mu coraz mocniejszych ciosów przez akcję 
dywersyjno-sabotażową, terrorystyczną i ewentualnie partyzancką oraz stosowanie 
już obecnie pełnego odwetu za akty gwałtu na ludności polskiej. Również nakazałem 
stosować czynną samoobronę – zaprawianie i hartowanie żołnierzy do wykonywania 
zadań bojowych w okresie powstania oraz utrzymywania w społeczeństwie 
postawy bojowej i przygotowania w ten sposób atmosfery sprzyjającej okresowi 
powstańczemu. Komórki Kedywu w K[o]m[en]dach Okręg[ów] stanowią dodatkowy 
aparat do planowania i kierowania całym odcinkiem walki czynnej w konspiracji, 
a w Okręgach wschodnich główną część składową Komend Okręgów (Obszarów).

„Kedyw” oparłem o dotychczasową sieć organizacyjną ZO i „Wachlarza”, które 
zostały złączone obecnie w jedną całość. Sprawozdanie z ubiegłej działalności 
„Wachlarza” przedstawię osobno. 

[…]
c) Elementy organizacyjne „Kedywu”.
Dla wykonania zadań walki czynnej w ramach „Kedywu” organizowane są: 

oddziały dyspozycyjne „Kedywu” K[o]m[en]dy Gł. lub „Kedywu” K[o]m[en]d 
Okr[ęgów] (Obsz[arów]), działające na całym podległym „Kedywowi” terytorium, 
zawiązki oddziałów partyzanckich w Okręgach przeznaczone do przygotowania 
akcji i zaopatrzenia materiałowego przyszłych oddziałów partyzanckich.
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Rozbudowę oddziałów partyzanckich i ich bojowe uruchomienie zarządzam 
szczegółowymi rozkazami.

Ośrodki dywersyjne dysponujące pewną ilością oddziałów dla prowadzenia 
bieżącej akcji dywersyjnej przygotowują się do zadań na okres powstania (na terenie 
wschodnim).

Rejony dywersyjne stworzone z kilku ośrodków dyw[ersyjnych] nastawione 
na jeden kierunek działania i wymagające wspólnego dowodzenia (na terenie 
wschodnim).

d) Komenda „Kedywu” K[omen]dy Gł.
Komendantem „Kedywu” mianowałem obywatela Maja, płk. piech., b. komendanta 

Obszaru Nr II.
e) Wyniki akcji przedstawiam w comiesięcznych raportach specjalnych, a dla 

użytku publicznego ogłaszam niektóre wyniki w prasie wojskowej, jako komunikaty 
KWK, o których ogłaszanie przez radio i prasę w Londynie również proszę. Liczę 
się z tym, że na rozkaz N.W. lub w sytuacji przymusowej będę w stanie od maja br. 
nasilić poważnie działalność bojową w bazie i Okr[ęgu] wschód.

[…] Dla wyraźnego zaznaczenia naszych aktów dywersyjnych oraz dania 
kontrakcji PPR, nakazałem firmowanie ich przez umieszczenie specjalnych znaków 
w kształcie pierwszych liter WP, splecionych w stylizowaną kotwicę.

[Pierwszy dowódca Kedywu, wspomniany w dokumencie obywatel „Maj”, 
to pułkownik, później mianowany generałem, August Emil Fieldorf, żołnierz Legionów 
Polskich, uczestnik wojny polsko bolszewickiej, w wojnie z Niemcami we wrześniu 
1939 r. dowódca 51. pułku piechoty. Po wojnie więzień łagrów sowieckich, zwolniony 
w 1947 r., wrócił do Polski. Aresztowany przez komunistów, został skazany na śmierć 
i zamordowany w 1953 r.]
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3. Wojsko jest zbrojnym ramieniem narodu

[Z odezwy gen. Stefana Roweckiego do żołnierzy sił zbrojnych w kraju, załącznik nr 1 
do meldunku nr 95, 15 grudnia 1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, 
Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, 1990].

1. Wojsko jest ramieniem zbrojnym Narodu, całkowicie posłusznym rozkazom 
swych władz zwierzchnich i swym przełożonym, zgodnie z wyrazami przysięgi 
żołnierskiej.

2. Wojsko jest czynnikiem wspólnoty narodowej, łączącym wszystkich obywateli 
w służbie dla Ojczyzny. Walka zbrojna z wrogiem zewnętrznym jest tej służby 
szczytowym wyrazem.

3. Wojsko jest piastunem bohaterskiej tradycji Narodu i za utrzymanie jej 
odpowiada wobec swoich, wobec obcych i wobec historii.

4. Wojsko jest szkołą karności i bezwzględnego posłuchu wobec rozkazu, 
aż do ofiary z życia. Karność jest podstawą siły wojska, a siła – jego racją bytu.

5. Wojsko pielęgnuje pojęcie honoru, jako syntezy gorliwego wypełniania 
obowiązku, bezwzględnej uczciwości i prawości w postępowaniu.

6. Wojsko świeci przykładem bezinteresowności i podporządkowania całkowitego 
spraw osobistych interesom służby.

Wojsko nasze cechować musi demokratyzm, legalizm i apolityczność.
Podlegamy Naczelnemu Wodzowi, a przez Niego – Prezydentowi Rz[eczy]

p[ospo]litej.
Nie służymy żadnym osobom ani grupom politycznym czy społecznym.
Jesteśmy w służbie sprawy nadrzędnej, wspólnej dla Narodu Polskiego.
W szeregach naszych jest miejsce dla wszystkich Polaków, którym poczucie 

patriotyzmu wskazuje na konieczność wzięcia czynnego udziału w zbliżającej się 
walce.

Prawdziwy żołnierz, zachowując swe przekonania, musi pamiętać, że wojsko 
nie jest terenem zdobywania zwolenników dla przekonań politycznych swego 
ugrupowania.

Kto nie potrafi swych przekonań politycznych podporządkować nadrzędnej idei 
obrony Kraju i zasadzie karności – ten nie może pozostawać w szeregach kadry 
przygotowującej się do wchłonięcia masy żołnierskiej.

Dziś praca takich ludzi na stanowisku wojskowym przyniosłaby więcej szkody niż 
korzyści.
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Obowiązek pełnego oddania się pracy we własnych szeregach nie oznacza, 
aby wojsko miało się zasklepić, skostnieć w swej fachowości i oddzielić murem 
od społeczeństwa.

Wojsko, a w szczególności jego kadra, musi być świadoma wszystkich przejawów 
życia publicznego, społecznego i politycznego. Musi rozumieć prądy nurtujące Kraj, 
choć nie bierze w nich czynnego udziału.

Natomiast obowiązkiem każdego wojska jest kierowanie pracami związanymi 
z obronnością Kraju, z jego pogotowiem zbrojnym.

Jeśli jest to ważne w każdym kraju, to tym bardziej w Polsce, która leży na rozdrożu 
wschodniej i środkowej Europy i której brak jakichkolwiek naturalnych obronnych 
granic.

Dlatego w Polsce rola Sił Zbrojnych była, jest i będzie specjalnie ważna.
Dlatego też, a nie dla przypadku, wojsko było umiłowaniem całego Narodu.
Musimy na to uczucie zasłużyć i wypełnić tę rolę narzuconą nam warunkami 

geograficznymi.
Kilka pokoleń walczyło o niepodległość, wykazując bezgraniczne umiłowanie 

i całkowitą ofiarność. Jesteśmy spadkobiercami tej tradycji.
Dziś, w trzecim roku pracy podziemnej musimy zdwoić wysiłki, zmierzające 

do tego, abyśmy wystąpili do walki – z wojskiem o najwyższych wartościach.
Komendant Sił Zbrojnych
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4. Przysięga Armii Krajowej

[Tekst przysięgi żołnierzy Armii Krajowej przesłany przez płk. Michała Protasewicza do gen. 
Stefana Roweckiego, uchwalony i zatwierdzony przez Naczelnego Wodza gen. Władysława 
Sikorskiego 12 listopada 1942 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, Wrocław–
Warszawa–Kraków, Ossolineum, 1990].

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony 
Polskiej kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego 
życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz 
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, 
a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
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5. Heroizm ludzi Polski podziemnej

[Z meldunku organizacyjnego nr 118, za czas od 1 IX 1941 do 1 III 1942 r., złożonego przez 
gen. Stefana Roweckiego w Centrali, 16 V 1942 r., [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–
1945, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, 1990]

Rozdział B. Warunki i bezpieczeństwo pracy – Generalne Gubernatorstwo.
W okresie sprawozdawczym warunki i bezpieczeństwo pracy pogorszyły się.
1. Warunki pracy.
Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo ze strony Gestapo, organów 

policyjnych okupanta, konfidentów i prowokatorów, stwarza dla pracy niepodległo-
ściowej niesłychanie ciężkie warunki.

Konspiracyjny system pracy zmusza członków do stałej czujności, ciągłego 
napięcia nerwowego i dużego wysiłku fizycznego.

Znaczna część członków nie ma możności ulegalizowania swojej obecności 
w danym terenie, działając przeto z ukrycia, nie może sobie wytworzyć najprostszych 
normalnych warunków bytowania. Zmuszona jest do częstej zmiany miejsca 
zamieszkania i noclegu, a z braku normalnego zameldowania, pozbawiona jest nawet 
przydziału żywności na karty aprowizacyjne.

Otrzymywane przez członków ekwiwalenty są niewspółmiernie małe w stosunku 
do wzmagającej się z dnia na dzień drożyzny, szczególnie artykułów pierwszej 
potrzeby. Dużym utrudnieniem w pracy jest powszechny brak opału, oraz od kilku 
miesięcy znaczne ograniczenia w dostawie energii elektrycznej.

W ciągu długotrwałej surowej zimy, rozmowy, kontakty i bieżąca praca 
organizacyjna dokonywane być musiały przeważnie w nieopalanych lokalach, przy 
prymitywnym oświetleniu.

Wzmagające się represje okupanta, niespodziewane rewizje i aresztowania, 
masowe egzekucje więźniów, znęcanie się w czasie badań, długotrwałe śledztwa, 
powracanie przez Gestapo po kilku miesiącach do spraw uznanych już za zakończone 
– wytwarzają nastrój ciągłego niepokoju i podniecenia. Taki stan rzeczy doprowadza 
ludzi do zupełnego wyczerpania nerwowego i utraty zdrowia.

Wielu członków nie wytrzymuje na dłuższą metę nielegalnych warunków i usuwa 
się od pracy bądź też stara się o przejście na tereny pozornie bezpieczniejsze. 
Zachodziły nawet często wypadki samobójstw. Wielu zmarło z przemęczenia 
i wyczerpania, szereg poważnych wypadków gruźlicy.

Ciężkie ogólne warunki w połączeniu z ciągłymi aresztowaniami przyczyniają się 
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do częstej zmiany obsady personalnej komórek konspiracyjnych, co wpływa ujemnie 
na ciągłość pracy organizacyjnej.

Strata członka sztabu powoduje opóźnienie realizacji zagadnienia przepracowanego 
przez niego osobiście lub przez komórkę ściśle z nim współpracującą.

Mimo dużych trudności personalnych można znaleźć następcę na opróżnione 
stanowisko i po przeorganizowaniu komórki i zmianie kontaktów praca jest dalej 
kontynuowana. Często jednak realizacja opracowywanego problemu staje się w ogóle 
niemożliwa, wskutek ścisłego przestrzegania zasad konspiracji (praca pamięciowa) 
i braku przeto wszelkich materiałów i wskazówek odnośnie [do] wykonanej pracy 
przez członka sztabu do chwili jego zaaresztowania.

Strata natomiast lub zmiana na stanowisku liniowym pociąga za sobą również 
i stratę kontaktów organizacyjnych oraz częściową utratę komórek w terenie.

Każdy nowy komendant musi na nowo zyskiwać sobie teren, rozpoznawać ludzi, 
wyrabiać swój autorytet.

Straty liniowe powodują niejednokrotnie przerwę w pracy.
Zapełnienie powstałych luk w komórkach organizacyjnych nastręcza bardzo dużą 

trudność z braku dostatecznej ilości wojskowych tak czynnej służby, jak i rezerwy, 
względnie wyrobionych społecznie, czynnych jednostek spośród ludności cywilnej.

W wielu wypadkach funkcje wyraźnie wojskowe pełnią osoby cywilne.
Pomimo znacznych wysiłków z naszej strony, pomimo zorganizowanych w terenie 

i działających sprawnie komórek KW oraz specjalnych zespołów mających na celu 
ochronę pracy i ludzi – nie jestem w stanie w otaczających nas okolicznościach 
wytworzyć względnego bezpieczeństwa i spokojnych warunków pracy. Szczególnie 
w stosunku do ogólnoterrorystycznych poczynań okupanta, jesteśmy prawie zupełnie 
bezsilni. [...]
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[Ze wspomnień Edwarda L. Wolfharta, Pułkownik Kazimierz Stamirowski [w:] Wspomnienia 
byłych żołnierzy Armii Krajowej zamieszkałych w Australii, Adelaide 1984]

[...] Gdy doszedłem do celi Stamirowskiego, zapaliłem światło i zajrzałem przez 
wizjer. Z przerażeniem stwierdziłem, iż Stamirowski leży na łóżku ze zwieszoną 
ręką, z której wycieka krew. Obok łóżka znajdowała się plama krwi [...]. Zawołałem 
wachmajstra. SS-man szybko otworzył celę i weszliśmy do środka. Jeden rzut oka 
wystarczył, ażeby stwierdzić, że Stamirowski – po wybiciu szyby w okienku – przeciął 
sobie żyły. Natychmiast wyszliśmy z celi. Wachmajster nie pozwalał mi do niej 
wchodzić i wybiegł poza oddział. Dla pewności stałem w dużym oddaleniu. Nie 
minęło kilka minut, jak ze szpitala przybiegli lekarze: dr Zygmunt Śliwicki i dr Felicjan 
Loth. Stwierdzili konieczność natychmiastowej operacji. Zastępca komendanta 
wyraził zgodę, ale pod warunkiem, że operacja odbędzie się w celi. Jeszcze nigdy 
nie widziałem tak wstrząśniętych lekarzy. Kategorycznie oświadczyli, że nie mogą 
tu zrobić operacji. Wobec ich stanowczości SS-mani zgodzili się na przeniesienie 
chorego do szpitala, gdzie dokonano amputacji ręki. Po kilku dniach Stamirowski 
wrócił do swojej celi. Gestapo dało mu spokój, przesłuchania odbywały się już bez 
bicia. Życie swoje zawdzięczał pomocy lekarzy. [...]
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[Z relacji Felicjana Lotha, Z przeżyć lekarskich na Pawiaku [w:] Wspomnienia więźniów 
Pawiaka (1939–1944), Warszawa 1964]

[...] Któregoś dnia rano, w czasie apelu, znaleziono go [ppłk. Kazimierza 
Stamirowskiego] nieprzytomnego w kałuży krwi. Rozbitą szybą okienną przeciął 
sobie naczynia na przegubach dłoni, na lewej całkowicie wraz ze ścięgnami, 
na prawej częściowo. Proszę sobie wyobrazić, jakiej trzeba było szalonej determinacji, 
aby zwykłym kawałkiem szkła przeciąć skórę i wszystkie ścięgna i mięśnie 
aż do kości. Z tego zdaje sobie sprawę tylko chirurg, który wie, jak trudno jest przeciąć 
poszczególne ścięgna niezbyt ostrym nożem operacyjnym. Leżał w ogromnej kałuży 
krwi, nieprzytomny, ale żywy. Widać miał dobrą krzepliwość. Wraz ze spadkiem 
ciśnienia powstał skrzep nie dopuszczający do całkowitego wykrwawienia. Musiałem 
amputować lewą dłoń. Prawą udało się uratować. [...]

[Kazimierz Stamirowski, ppłk Wojska Polskiego, oficer 1. pułku Ułanów Legionów 
Polskich, adiutant Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dowódca 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich, kawaler orderu Virtuti Militari, po przejściu w stan spoczynku 
na wyższych stanowiskach w bankowości, od początku okupacji niemieckiej 
zaangażowany w działalność Służby Zwycięstwu Polski, a następnie ZWZ, został 
aresztowany przez gestapo w listopadzie 1941 r. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwa, lecz 
mimo bicia nie wydał nikogo. Odratowany po wspomnianych próbach samobójczych, 
29 września 1942 r. został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Tam przystąpił do Związku Organizacji Wojskowej, założonego 
przez Witolda Pileckiego. „Stoimy piątkami, wzdłuż »alejki brzóz« w Oświęcimiu 
i czekamy na transport do Neuengamme [...]. Wśród pobliskiej grupy zwraca moją 
uwagę postawny, szczupły mężczyzna, w sile wieku, o ledwo przyprószonych siwizną 
skroniach, w okularach. Na pewno nie znam go, ale niespodziewanie wydaje mi 
się, że to ktoś znajomy. Przerzucam spojrzenie niżej, biegnę wzdłuż rękawa. Prawej 
dłoni brak [omyłka Garlińskiego – ppłk. Stamirowskiemu amputowano lewą dłoń]. 
Ostrożnie przepycham się do przodu. – Czołem [...]. Podaję imię i nazwisko. – Trafnie. 
To istotnie ja – Stamirowski ożywia się. Chwilę patrzymy na siebie w milczeniu – Pan 
z Warszawy – tak. Byłem tam jeszcze w kwietniu bieżącego roku [...]. Przysunął się 
do mnie bliżej, już zaczął mówić, gdy nagle gdzieś za nami buchnął wrzask. Skoczyłem 
błyskawicznie do kolumny. Stamirowski podniósł rękę, uśmiechnął się. – Do zobaczenia 
w Warszawie” – tak wspominał spotkanie ze Stamirowskim Józef Garliński, oficer 
Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, po wojnie na uchodźstwie w Wielkiej 
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Brytanii, popularyzator dziejów Polskiego Państwa Podziemnego oraz czynu zbrojnego 
Polaków w czasie II wojny światowej, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. 
Do spotkanie nigdy jednak nie doszło. 11 października 1943 r. ppłk Kazimierz 
Stamirowski wraz z 53 działaczami obozowej konspiracji został rozstrzelany przez 
Niemców pod Ścianą Straceń.



5
wprowadzenie

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego
materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej 15

[Raport Władysława Kamińskiego i Nikodema Sulika do Rządu Rzeczypospolitej 
w Londynie, Moskwa, 16 sierpnia 1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, 
Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, 1990]

Ob. Kamiński, zaaresztowany 11 IV 41 r., był natychmiast po zaaresztowaniu 
w Wilnie bez jednej chwili przerwy badany przez 46 godzin; gdy badania nie dały 
rezultatu, został tak niemiłosiernie skatowany do zupełnej utraty przytomności, 
pomimo oblewania wodą, że dostał jakiegoś ataku, z którego nie można go było 
ocucić, a gdy ocucono, badanie prowadzono dalej. Po 46 godzinach zaprowadzony 
do specjalnego karceru, gdzie można było usiąść na wmurowanym wąskim pniaku, 
wystającym 21 cm ponad ziemią, na czymś innym siedzieć było wzbronione. 
Przez 7 dni nie dano mu zasnąć ani jednej minuty. Badania prowadzone kolejno 
przez 2 ludzi były przerywane tylko na posiłki i załatwianie naturalnych potrzeb. 
Ob. Sulikowi nie pozwolono oka zmrużyć przez 5 dni. Stosowano stale specjalne, 
jaskrawe oświetlenie badanego podsądnego. Po przewiezieniu do Moskwy ob. Sulika 
tak zbito, że kilkakrotnie tracił przytomność. Stopy i pięty tak skatowano, dając 
około 150 uderzeń gumową pałką, że krew wystąpiła z drugiej strony stopy. Ciała 
tak Sulika jak Kamińskiego były kompletnie sine przez 1,5 miesiąca. Siedzenie jest 
w celach zupełnie izolowanych, przy stałym denerwowaniu podsądnego. Oficerowie 
prowadzący śledztwo są specjalnie ordynarni, ubliżają oskarżonemu, przeważnie 
zachowują się jak zdziczali ludzie, którzy nie mają żadnych powściągów moralnych 
prócz swej bezkarności. Biją również ci sami oficerowie. Lekarz przy najcięższych 
obrażeniach nie sporządza żadnego doniesienia nawet w wypadku wyraźnych 
i twardych żądań. Nie spotkaliśmy ludzi niebitych w czasie śledztwa [...]. Sąd każdego 
podsądnego trwał nie więcej jak 5 minut i każdy z nas, to jest Sulik i Kamiński, 
zostaliśmy skazani na karę śmierci i zaprowadzeni do specjalnych cel śmierci [...].

[Pułkownik Nikodem Sulik i kapitan Władysław Kamiński (dawny żołnierz 
Legionów Polskich i senator RP) byli współtwórcami konspiracji niepodległościowej 
na Wileńszczyźnie, okupowanej przez ZSRS. Zostali uwolnieni z sowieckiego więzienia 
po układzie Sikorski–Majski, zawartym 30 lipca 1941 r. Służyli następnie w armii gen. 
Władysława Andersa, powstałej w ZSRS na mocy wspomnianego układu. Władysław 
Kamiński, mianowany podpułkownikiem, poległ w bitwie pod Monte Cassino].
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6. Czekając na powstanie

Z bronią u nogi, „Biuletyn Informacyjny”, 11 lutego 1943, nr 6(161), przedruk [w:] Armia 
Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), Wrocław–Warszawa–Kraków, 
Ossolineum 1991].

W ciągu ostatnich paru miesięcy zachodzić zaczynają zjawiska wzmagające 
napięcie nerwowe kraju. Z jednej strony – działają na nas silnie tak już od dawna 
wyczekiwane klęski niemieckie, wywołane podstawową zmianą, jaka zaszła w biegu 
toczącej się wojny: przejścia inicjatywy wojennej z rąk niemieckich w ręce naszych 
sprzymierzeńców. Codzienne wieści o zwycięstwach na polach walki, o sukcesach 
dyplomatycznych, o chmurach gromadzących się na froncie wewnętrznym Niemiec 
– wszystko to przyspiesza bicie serca i falą gorącej krwi podnieca mózg.

Z drugiej strony – wewnątrz Kraju wzmaga się nacisk okupanta. Odnieść można 
wrażenie, że niemieckie czynniki policyjne i administracyjne, w chęci zapewnienia 
bezpieczeństwa tyłów przeżywającego kryzys frontu – powzięły myśl sprowokowania 
nas do przedwczesnego wystąpienia zbrojnego. Prowokuje się nas wysiedleniami, 
przyjmującymi formę terroru. Prowokuje się barbarzyńskimi łapankami. Prowokuje 
się kierowaniem do obozów koncentracyjnych nowych tysięcy, a nawet dziesiątków 
tysięcy ludzi. Prowokuje się rozsiewaniem podniecających, szerzących grozę pogłosek. 
Prowokuje się przekraczającym miarę uciskiem wsi – branką ludzi na roboty i ponad 
kontyngentami. Z punktu widzenia niemieckiego – przedwczesny wybuch powstania 
jest rzeczą pożądaną – zapewnia bowiem łatwe i szybkie jego stłumienie oraz, przez 
wybicie najaktywniejszego elementu i przeprowadzenie masowego mordowania 
ludności – zapewnia rozbicie naszych przygotowań wojennych i uspokojenie kraju.

Niestety – jest jeszcze wielu Polaków, którzy nie rozumieją ani sytuacji, ani toczącej 
się gry. Podnieceni klęskami niemieckimi i terrorem w Kraju – gotowi są poddać 
się szarpiącym pierś uczuciom i chwycić bodaj natychmiast za broń. Podnieca tych 
ludzi niesumienna i szkodliwa dla narodu agitacja Kominternu, płynąca na falach 
tzw. Radiostacji Kościuszki oraz agitacja miejscowych komunistów. Podnieca ich 
nasza własna, stugębna plotka, wyolbrzymiająca każdy wypadek terroru do ram 
katastrofy. Panikarze i plotkarze mimo woli współdziałają z wrogiem, stwarzając 
nastroje rozpaczliwe, w których ostateczna depresja i bierność jednych kontrastuje 
z chęcią szaleńczych, przedwczesnych czynów powstańczych u innych.

Stwierdzamy: właściwe ośrodki i wojsko podziemne nie przyglądają się 
wydarzeniom z założonymi rękoma – lecz działaniom swoim nadają formy zgodne 
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z polską racją stanu i rozkazami Naczelnego Wodza. Nie można dziś wymienić tych 
wszystkich aktów sabotażowych i dywersyjnych, które wykonaliśmy w ciągu trzech 
lat, ani tych wszystkich szkód, które wyrządziliśmy wrogowi; ogromna większość 
tych akcji musiała być maskowana innymi rękami lub przypadkiem. Ostatnio 
oręż nasz stwardział, stał się ostrzejszy i coraz boleśniejsze zadaje wrogowi ciosy. 
Moglibyśmy zadawać ich więcej, moglibyśmy prowadzić akcję powszechniejszą – ale 
tego nie robim y celowo.

Oczywiście, jeśliby barbarzyński wróg spróbował niszczyć Naród Polski metodami 
tępienia Żydów – wówczas losy zostaną rzucone i rozkazy do walki w obronie narodu 
zostaną wydane. Ale chwilę tę określi nie panikarska plotka – lecz miarodajny rozkaz 
Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju.

A na dziś – obowiązywać nas wszystkich powinien rozkaz Naczelnego Wodza 
wielokrotnie powtarzany przez Pełnomocnika Rządu, przez Komendanta Sił 
Zbrojnych w Kraju oraz przez wszystkie odpowiedzialne czynniki polskie: czekać 
z bronią u nogi. Nie pozwolić się sprowokować! Obdarzać pełnym zaufaniem 
kierownictwo Narodu, które ma warunki do bardziej obiektywnego poglądu 
na sprawy niż przeciętny, pozbawiony informacji obywatel oraz które jest bardziej 
miarodajne od obcych agentur w określeniu istotnych potrzeb Narodu.

Niech nerwy nasze, osłabione trzyletnią okupacją, nie wezmą góry nad rozumem. 
Szczególnie dziś – gdy już wyraźnie zarysowuje się zwycięstwo. Przyszłość Narodu 
żąda od nas wciąż jeszcze cierpliwości, opanowania i bezwzględnej karności.
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7. Stefan Rowecki „Grot” – do pobrania wydawnictwo z serii 
„Patroni naszych ulic”

STEFAN ROWECKI „GROT”  
(1895–1944)
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8. Państwo polskie istnieje, działa i walczy

[Oświadczenie Rady Jedności Narodowej i delegata rządu RP (pełnomocnika rządu – 
wicepremiera RP) w związku z wkroczeniem wojsk sowieckich w granice Rzeczypospolitej,  
3 IV 1944 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków, 
Ossolineum, 1990].

Bieg wypadków tej wojny doprowadził do ponownego przekroczenia przez 
wojska ZSRR wschodniej granicy państwa polskiego. W związku z tym faktem 
oświadczamy co następuje:

1. Wojska ZSRR, przekroczywszy granicę polsko-rosyjską, ustaloną w traktacie 
ryskim na podstawie dobrowolnej umowy między Polską a Rosją i Ukrainą, 
wkroczyły na terytorium państwa polskiego.

2. Postanowienia traktatu ryskiego są obowiązujące dopóki nie zostaną 
zmienione zgodną, niczym nieskrępowaną wolą zainteresowanych państw. 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wyraził swej zgody na zmianę linii granicznej 
wschodniej i odrzucił propozycję rządu ZSRR uznania za nową linię graniczną tzw. 
„linii Curzona”.

3. Państwo polskie – mimo tymczasowej okupacji niemieckiej – istnieje, działa 
i walczy; posiada bowiem legalne konstytucyjne władze naczelne (Prezydenta, Radę 
Narodową, Rząd i Wodza Naczelnego), urzędujące przejściowo poza granicami 
Rzeczypospolitej, posiada w Kraju przedstawicieli władz naczelnych – Pełnomocnika 
na Kraj – Wicepremiera Rządu, Komendanta Armii Krajowej oraz reprezentację 
polityczną społeczeństwa – Radę Jedności Narodowej, posiada tajną administrację 
państwową oraz siłę zbrojną walczącą w Kraju i poza Krajem. Reprezentują oni 
razem ciągłość niepodległego bytu państwowego Rzeczypospolitej i wyrażają wolę 
całego narodu polskiego.

4. Choć ZSRR i Polska nie utrzymują obecnie między sobą stosunków 
dyplomatycznych i wojska ZSRR wkroczyły na terytorium Polski bez porozumienia 
z Rządem Polskim, wojska te walczą ze wspólnym wrogiem – Niemcami. Należy 
do wojsk tych zachować poprawny stosunek, dopóki działania ich będą zgodne 
z prawami międzynarodowymi.

5. Na całym obszarze państwa polskiego urzędują legalne władze polskie cywilne 
i wojskowe, które działają w myśl dyrektyw Rządu. Przeto obywatele państwa 
polskiego powinni nadal postępować w myśl zarządzeń tych władz, a nie uznawać 
żadnych samozwańczych rzekomych rządów i rad i nie stosować się do ich wezwań, 
np. udziału w plebiscytach, poborze do oddziałów wojskowych Berlinga lub Armii 
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Czerwonej itp. – jako niezgodnych z przepisami prawa międzynarodowego.
6. Obywateli polskich zamieszkujących tereny Polski, które zajęte zostały 

przejściowo przez wojska rosyjskie, wzywamy do pozostania na miejscu, zachowania 
godności narodowej i niezachwianej wiary, że zajęte tereny są i pozostaną nieodłączną 
częścią państwa polskiego i że słuszna sprawa, o którą Polska walczy od 1 września 
1939 r., zwycięży.

Rada Jedności Narodowej
Pełnomocnik na Kraj – Wicepremier Rządu Rzeczypospolitej
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9. Między dwoma totalitaryzmami

Zbrodnie niemieckie wołają o pomstę, „Polska Walczy”, 8 V 1942, nr 8(40)

Czytając komunikaty radiowe, dowiadujemy się o terrorze niemieckim w krajach 
okupowanych. Czytamy w nich również o terrorze niemieckim w Polsce. Cyfry 
skazanych na śmierć, opisy gnębienia i gwałtów utrzymują się w podawanych 
sprawozdaniach mniej więcej na jednym poziomie. Może tylko podane w pewnym 
okresie wiadomości z Jugosławii wykazały wyjątkowe nasilenie niemieckiej zbrodni.

Gdy czytamy komunikaty radiowe, opanowuje nas mimo woli poczucie istniejącej 
dysproporcji pomiędzy podawanymi w tych komunikatach tekstami a polską 
rzeczywistością. Wiemy, że Oświęcim to masowy mord dziesiątków tysięcy ludzi, 
poprzedzony straszliwym męczeniem. W brzmieniu komunikatów Oświęcim jest 
jednym z obozów koncentracyjnych okupacji niemieckiej. Jeżeli to, co ma miejsce 
w Oświęcimiu, jest zjawiskiem powszechnie przez Niemców stosowanym w krajach 
okupowanej Europy – musi to znaleźć w komunikatach swój straszliwy wyraz, 
podaniu liczb zakatowanych ofiar i charakterystycznych metod niemieckiej zbrodni. 
Walczący z Niemcami świat nie ma prawa o tym nie wiedzieć.

W ostatnich czasach na ziemiach okupowanej Polski, na Śląsku, w Zgierzu, 
w Lubelszczyźnie, a może i w szeregu innych miejsc, o których wiadomość do nas 
nie nadeszła, odbywało się publiczne wieszania i rozstrzeliwania Polaków wobec 
spędzonych przez Niemców tłumów. Potworność niemieckiego postępowania nie 
ma granic, a zbrodniczy niemiecki instynkt święci tu swój najbardziej ohydny triumf.

Nie można milczeć! Cały świat o tym wiedzieć powinien! Walcząca 
o człowieczeństwo ludzkość musi się zdobyć na formę natychmiast[owej] reakcji. 
Nie można się ograniczyć jedynie do zapisania jeszcze jednej pozycji w rejestrze 
niemieckiej zbrodni. Wiadomość z Polski, o której mówimy, musi wywołać reakcję 
odwetową w stosunku do wyjętej spod prawa niemieckiej bestii. My w Kraju 
możliwości takich jeszcze nie mamy. Możliwość tę jednak posiadają inni.
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Pawiak–Katyń, „Myśl Państwowa”, 22 VI 1943, nr 40

Tygodniowa informacyjna prasa podziemna podała do wiadomości publicznej fakt 
bestialskiego mordu dokonanego przez Niemców na więźniach pseudo-politycznych, 
trzymanych na Pawiaku. Mamy do czynienia z wypadkiem, zasługującym na specjalną 
ocenę. Niemcy, wykonując zbiorowy mord nad więźniami politycznymi, którym 
ani nie udowodniono, których nawet nie oskarżono o popełnienie określonego 
przestępstwa, postępują w sposób analogiczny z mordami bolszewickimi, które sami 
dla celów propagandowych codziennie wobec opinii publicznej polskiej kwalifikują 
jako obraz najwyższego zdziczenia i deprawacji w stosunkach międzynarodowych. 
Mamy tu również do czynienia z faktem zatajenia przed społeczeństwem polskim 
tej masowej egzekucji. Jest to dowodem najzupełniejszego braku konsekwencji 
w postępowaniu władz partyjnych niemieckich, gdyż w umyśle logicznie myślącego 
człowieka nie można znaleźć wyjaśnienia, do czego podobne postępowanie ma 
zmierzać. Na przestrzeni bez mała czterech lat mieliśmy do czynienia z objawami 
najzupełniejszego zdziczenia stosunków i metod stosowanych przez Niemców. 
Bestialstwo niemieckie nie znajduje w historii precedensu. Dziś jednak niemieckie 
polityczne władze okupacyjne, zdawałoby się, muszą sobie uświadamiać 
najfatalniejsze skutki, jakie pociągnie dla nich samych ich postępowanie, gdy całe 
społeczeństwo polskie jednolitym frontem zajmie stanowisko nie tylko negatywne 
ale najbardziej bojowe w stosunku do okupanta mimo i wbrew może słusznemu 
z polskiej strony rozumowaniu o konieczności ekonomii sił własnych. Postępowanie 
gestapo niemieckiego prowadzi bowiem do całkowitego zanarchizowania 
stosunków na ziemiach Rzeczypospolitej i musi wpłynąć na uaktywnienie się 
w szczególności młodzieży polskiej w akcji bojowej przeciw Niemcom. Gdyby 
przypuścić, że w kierownictwie gestapo znajdują się ludzie, którzy chcą iść na rękę 
akcji komunistycznej w Polsce – to sprawa byłaby wyjaśniona. Jeżeli tak nie jest 
– to przyszły historyk stwierdzić będzie musiał, że władza polityczna i policyjna 
na ziemiach polskich sprawowana była przez szaleńców. Egzekucje wykonywane 
coraz częściej na Niemcach na terenie prawie całej Rzeczypospolitej będą przybierać 
na sile, a uzasadnienia tego szukać trzeba przede wszystkim w obłędnych metodach 
stosowanych przez niemieckie władze policyjne i polityczne w Polsce. Determinacja 
ze strony tych, którym zagrażają bądź tortury więzień i obozów niemieckich, bądź 
śmierć – wzrastać będzie i to niehamowana żadnymi przesłankami rozumowymi, 
a oparta w pierwszym rzędzie na czynniku emocjonalnym, który doprowadzić może 
stosunki do całkowitej anarchii.
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Wobec rosyjskich pretensji, „Państwo Polskie”, 28 III 1943, nr 19

Prasa podziemna w kraju, a prawdopodobnie również prasa emigracyjna polska 
rozbrzmiewa od kilku tygodni sprawą rosyjską. Jeszcze niedawno jedno z pism 
podziemnych ironicznie zauważyło, że prasa obozu Piłsudskiego specjalizuje się 
w zagadnieniu Rosji sowieckiej i do znudzenia ją porusza na swoich łamach. Nie 
upłynęło kilka miesięcy od wypowiedzenia tej niemądrej uwagi, gdy wszyscy 
już jesteśmy zmuszeni zająć się problemem Rosji sowieckiej, która w tej chwili 
urasta w naszej sytuacji do czynnika zupełnie równorzędnie z Rzeszą niemiecką 
nam wrogiego i niebezpiecznego. Nigdy zresztą nie było inaczej. Tylko bardzo 
niepoprawni fantaści lub nieuleczalni głupcy roili na temat porozumienia 
z Rosją sowiecką, oparcia się o nią w przyszłości i podejmowania próby szerokiej 
współpracy z naszym wschodnim sąsiadem. Wszystkie te projekty i zamierzenia 
z góry były skazane na niepowodzenie, ponieważ były i są zasadniczo sprzeczne 
z imperialistycznymi zamiarami czerwonej Rosji w stosunku do Polski.

Od wieku XVIII w różnych warunkach rozwija się bezustannie w polityce 
Niemiec i Rosji idea zdławienia Polski i linii tej w niczym nie naruszyły nawet 
zbrojne konflikty pomiędzy tymi dwoma mocarstwami. Przeciwieństwa interesów 
niemiecko-rosyjskich nikną w chwili, gdy obie siły napotykają na problem polski. 
Jeżeli kiedykolwiek w historii mieliśmy przykłady szukania drogi porozumienia 
z Polakami ze strony bądź rosyjskiej, bądź niemieckiej, to były to zawsze 
zaledwie chwyty taktyczne, po których z nieubłaganą konsekwencją następowała 
stale ze strony rzekomego naszego „przyjaciela” czy „sojusznika” nowa fala 
bezwzględnego naporu na byt i niezależność narodu polskiego. Niemcy i Rosja 
mają wiele sprzecznych ze sobą interesów, ale jeden mają wspólny i identyczny: 
jest to sprawa istnienia Polski. Jest to tak dalece ważny dla obu tych państw 
problem, że w najważniejszych momentach historycznych łączy on Rosję i Niemcy 
w najściślejszym przymierzu, przekreślając wszystkie, nawet największe między 
nimi sprzeczności i konflikty.

Toteż dla nikogo, kto rozumie tę rzeczywistość dziejową, spięcie pomiędzy 
rządem polskim a rosyjskim w ostatnich dniach lutego i z początkiem marca nie 
było niespodzianką.

Rosja sowiecka, wysuwając otwarcie pretensje do naszych ziem wschodnich, 
jest wierną zasadzie, którą Rosja w ogóle reprezentuje co najmniej od dwu wieków 
wobec Polski. Stalin okazuje się zdolnym uczniem i godnym kontynuatorem 
polityki carów rosyjskich. Jeżeli ktokolwiek ulegał jakiemuś złudzeniu, że czerwona 
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Rosja różni się czymkolwiek w dziedzinie swoich światoburczych ambicji od Rosji 
białej, ten obecnie doznał wprawdzie jeszcze raz przykrego rozczarowania, ale ma 
równocześnie sposobność skorygować swoje błędne poglądy.

W rezultacie nie widzimy powodów do nadwerężania równowagi w nastrojach 
społeczeństwa i do różnych zbytecznych gestów, ponieważ wystarczy zimno 
i stanowczo stwierdzić, że znajdujemy się na normalnej dla nas drodze walki o nasz 
byt z dwoma, jak zwykle, potęgami ościennymi, aby od razu widzieć zarówno 
ciężar odpowiedzialności, jaki na nas ciąży za los Polski, jak i ogrom zadania, które 
musimy wykonać, aby zwyciężyć. Należymy do tych, którzy istotnie do znudzenia, 
ale mimo to uporczywie powtarzają od samego początku, bo jeszcze na długo 
przed wojną 1939 r., że musimy i możemy liczyć tylko na siebie. Istnieją różne 
siły na świecie, które mogą nam być pomocne w realizowaniu naszych celów, ale 
realizować je będziemy musieli sami, bo osiągniemy wyłącznie to, co sami naszą 
walką, naszą krwią i naszym wysiłkiem uzyskamy. Stąd postulat niezależności 
polityki polskiej jest bodaj najważniejszym przykazaniem jej dekalogu obok 
postulatu wszechstronnej siły polityczno-moralnej i militarno-gospodarczej 
naszego państwa.

Wojna z Niemcami zniekształciła nieco poczucie tej świadomości w szerszych 
masach naszego narodu. Rozumowano bowiem tak: wrzesień 1939 r. wykazał, 
że sami podołać nie zdołamy, wobec czego dobrze się stało, że walczy Anglia 
i Ameryka. Możemy być pewni, że skoro obie te potęgi powalą Rzeszę niemiecką, 
nasza sprawa automatycznie zwycięży. Z tego tylko na pozór logicznego 
rozumowania wyprowadzano wniosek, że musimy być ślepo oddani Anglii 
i Ameryce i stosować się do wszystkich ich dyrektyw, ponieważ nasz los zależy 
od zwycięstwa Anglosasów. W ten też sposób wyjaśniano i tłumaczono politykę 
rządu gen. Sikorskiego, który – jak mówiono – musi w szerokich rozmiarach 
uwzględniać życzenia rządów sprzymierzonych. Trzeba było dlatego m.in. zawierać 
pakt przyjaźni z Rosją, ponieważ zrobiła to samo Anglia i życzyła sobie współpracy 
polsko-rosyjskiej.

Ten uproszczony sposób myślenia, usprawiedliwiony u laików, ale trudny 
do pojęcia u ludzi mających ambicje przewodzenia polityce narodowej, ujawnił 
całą swoją wadliwość w chwili, gdy Rosja zrzuciła ostatnio maskę. Okazało się 
bowiem, że nie wszystko jest tak proste, jakby się wydawało. Nasze zwycięstwo 
jest bowiem zależne nie tylko od klęski Niemiec i od zwycięstwa Anglii i Ameryki. 
Nieodzownym warunkiem naszego zarówno zwycięstwa, jak nawet bytu, jest także 
co najmniej osłabienie, jeśli nie porażka Rosji.
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Czy mają ją osłabić lub pobić tylko Niemcy? Nie wydaje się to w tej chwili 
możliwe. Niemcy niewątpliwie Rosję osłabią tak, jak równolegle Rzeszę osłabi 
Rosja, ale „najlepsza armia świata” nie rozstrzygnie problemu rosyjskiego. Ten 
problem starym zrządzeniem dziejów przy samym końcu spadnie na nasze 
barki. Będziemy musieli oczywiście wytworzyć wokoło siebie dogodną dla nas 
atmosferę i sytuację międzynarodową, której szczegóły trudno w tej chwili 
jeszcze precyzować. Skrwawieni i wyniszczeni nie będziemy mogli sami uporać 
się z olbrzymem rosyjskim, niemniej jednak zadanie to będziemy musieli podjąć 
w takich czy innych okolicznościach, jeżeli mamy dokończyć dzieła zwycięstwa.

Z Rosją nie zamierzamy wszczynać konfliktów zbrojnych czy dyplomatycznych, 
dopóki nasze żywotne interesy nie zostaną naruszone. [...] Jest jasne dla każdego 
rozsądnego Europejczyka czy Amerykanina, że skoro w dniu 1 września 1939 
roku nie oddaliśmy Pomorza i Gdańska Niemcom i w obronie tych drobnych 
stosunkowo połaci państwa wystąpiliśmy zbrojnie przeciw najazdowi, to również 
nie oddamy Rosji połowy naszego kraju. Do tego nie ma wśród nas dosłownie 
nikogo, kto mógłby dopuścić inne rozwiązanie. Nie mamy nic nikomu do oddania, 
przeciwnie posiadamy wiele uzasadnionych pretensji do rewindykowania naszej 
własności, która została nam gwałtem lub podstępem zrabowana, jest nam zaś 
teraz i w przyszłości nieodzownie potrzebna do swobodnego życia i zabezpieczenia 
naszego bytu. Rozpoczynaliśmy naszą krwawą wojnę nie w tym celu, aby cokolwiek 
tracić, lecz aby zyskać.

Kiedy Rzesza niemiecka napadła na nas, znalazła w tej zbrodni sprzymierzeńca 
w Rosji sowieckiej. Mogła sobie dyplomacja pominąć ten fakt, ale nie pominie go 
i nie zapomni naród polski. Dzisiaj ta sama Rosja ośmiela się pouczać rząd polski 
o jego obowiązkach i rzekomych zaniedbaniach wobec Ukraińców i Białorusinów. 
To zuchwalstwo przekroczyło granice największego cynizmu. Wcale mimo to nie 
zamierzamy odwoływać się do sprawiedliwości świata ani do innych uczuć czy 
przepisów i zobowiązań międzynarodowych. Niemcy i Rosja sowiecka należą 
do typu tych czynników w świecie, dla których sprawiedliwość jest frazesem, 
a każde zobowiązanie świstkiem papieru.

Jedynym argumentem wobec złoczyńców, którzy chcą naruszać spokój ludziom 
i społecznościom jest w dzisiejszej epoce siła. Zamiast używać frazesów, naród 
nasz musi organizować tę siłę. Droga do niej w kraju prowadzi przez koncentrację 
całego naszego wysiłku i wszystkich aktywnych w społeczeństwie czynników. Jest 
to najwyższy nakaz dla wszystkich Polaków w obecnym momencie. Wypadki z lutego 
i marca ukazały nam rzeczywistą sytuację, w jakiej się znajdujemy. Jako naród 
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jesteśmy zgodni i solidarni w postanowieniu, że odrzucamy każdą najdrobniejszą 
pretensję zarówno Niemiec, jak obecnie Rosji sowieckiej, do naszych ziem. Poza 
zgodnością poglądów musimy jednak przygotować się do walki o ich realizację. 
Zadanie to ma być naszym głównym programem na najbliższą przyszłość. Jeżeli go 
wykonamy w pełnych rozmiarach, zwycięstwo będzie nasze. Jeżeli go zaniedbamy 
oczekuje nas klęska. Słowa te mają swoją wagę i muszą głęboko zapaść w sumienia 
wszystkich Polaków.
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10. Sowieci przeciw Polsce walczącej

Polacy walczący z Niemcami – oczerniani. Przelana krew polska – zohydzana, „Robotnik 
Polski”, czerwiec 1944, nr 4

Już piąty rok dobiega końca, jak Naród Polski zmaga się na śmierć i życie 
z okrutnymi zbirami Hitlera. Obficie polała się krew polska we wrześniu 1939 roku 
na obszarach Rzeczypospolitej, zbryzgane zostały krwią polską północne skały 
i fiordy Norwegii, zaczerwieniła się krwią polską ziemia francuska, spadały na ziemię 
angielską skrwawione strzępy lotników polskich broniących Wielkiej Brytanii, 
wsiąkły w piaski pustyni afrykańskiej potoki krwi polskiej, rozlały się po morzach 
kałuże krwi marynarzy polskich, spływa krew polska po skalistych górach Italii. 
A w kraju walczy niezłomnie podziemna Armia Krajowa, walczy cały Naród Polski, 
zadając Niemcom duże straty i wiążąc swoją akcją milionową armię Hitlera. Tysiące 
spalonych wsi i miast, więzienia i obozy, szubienice i egzekucje masowe publiczne 
i ukryte – oto liczne dowody tej walki. Umundurowane dywizje polskie, walczące 
poza krajem, w warunkach równej walki, zadają Niemcom dotkliwe straty zarówno 
na lądzie, jak i na morzu, jak i w powietrzu. W kraju wróg ma przewagę ogromną nad 
nami, więc ofiary nasze są większe, niż straty wroga, ale i tu giną Niemcy masowo, 
odbierając coraz liczniejsze ciosy. I tak od pięciu lat leje się krew polska w walce 
z Niemcami Hitlera – od pięciu lat nic, tylko walka i krew, krew, krew...

Cały świat cywilizowany mówi o tym, cały świat wolny, świat sprzymierzonych 
i neutralnych – uznaje bohaterstwo polskie, ocenia wysoko walkę polską, szacuje 
wysoko przelaną i nadal przelewaną krew polską, a Niemców ogarnia coraz większy 
strach przed zbrojnym ramieniem Polski, czego dowodem są zasieki, bunkry, druty 
kolczaste na ulicach miast i dróg polskich. Ale jest jedno państwo, która za nic ma 
wysiłek polski, które znieważa poległych w walce z hitleryzmem, zohydza przelaną 
i w dalszym ciągu przelewaną krew polską, oczernia naszych żołnierzy i oficerów, 
dowódców i kierowników.

Krajem tym jest Rosja bolszewicka!! Ta Rosja, której Polacy pomagają w walce 
przeciwko Niemcom. Przecież nawet poszczególni dowódcy większych jednostek 
bojowych Armii Czerwonej raportowali Moskwie, że oddziały polskiej podziemnej 
Armii Krajowej wspomagały działania armii sowieckiej podczas walk z Niemcami 
na obszarach wschodnich Rzeczypospolitej – i raporty te, podane swego czasu 
przez radio moskiewskie do wiadomości całemu światu, znane są sprzymierzonym 
i neutralnym.
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Ale Rosja pracuje na dwie ręce. Podała do wiadomości o współdziałaniu 
oddziałów polskiej Armii Krajowej, aby ukuć z tego kapitał polityczny, sądząc, 
że to współdziałanie militarne doprowadzi do politycznego poddania się Polski 
podziemnej dyrektywom Moskwy. A gdy od dowódców polskich usłyszeli Rosjanie, 
że współdziałanie militarne nie jest równoznaczne z poddaniem się rozkazom 
Moskwy, że Armia Krajowa, walcząc z Niemcami i wspomagając w ten sposób Armię 
Czerwoną, jest i pozostanie nadal ramieniem zbrojnym Polski, podporządkowanym 
Rządowi Polskiemu i Naczelnemu Wodzowi w Londynie, wtedy Moskwa wpadła 
w wściekłość i drugiemu swojemu ramieniu nakazała ostry atak na Polskę, 
na Jej władzę, na Jej armię. I oto dnia 14 maja 1944 roku, po 4 latach i 8 miesiącach 
krwawej walki Narodu Polskiego z bandami Hitlera – w tym samym czasie, gdy 
pułki polskie we Włoszech wydzierały Niemcom strome ufortyfikowane góry, gdy 
kraj ze smutkiem dowiadywał się, że na jednym z odcinków żniwo śmierci było tak 
obfite, iż w walczących tam oddziałach polskich padli wszyscy polscy oficerowie – 
właśnie w tym czasie radio moskiewskie podało na świat następującą audycję:

„...pseudo-rząd gen. Sosnkowskiego mówi wiele o współdziałaniu polskiej Armii 
Krajowej z Armią Czerwoną [...]. Musimy tę reklamę pseudo-rządu Sosnkowskiego 
przygwoździć jako lipę, bluff... Niedawno określaliśmy działalność tę jako robotę 
na rzecz Hitlera. Dzisiaj czynimy poprawkę: jest to robota po prostu hitlerowska...”. 
[...]. „Pseudorząd” – a więc legalny, konstytucyjny Rząd Polski w Londynie nie jest, 
według Moskwy, rządem, choć przecież wiadomo bolszewikom, że od 4 i 1/2 lat 
ten właśnie Rząd organizuje i prowadzi walkę z Niemcami, z tym Rządem zawiera 
układy Wielka Brytania, przy tym Rządzie są posłowie i ambasadorowie Anglii, 
Stanów Zjednoczonych, Watykanu, walczącej Francji, Belgii, Holandii, Norwegii, 
neutralnej Szwecji i innych państw, i z tym Rządem zawierała Moskwa nowy układ 
w r[oku] 1941, układ dla nas niekorzystny, zbyt pośpiesznie zawarty, ale przecież 
układ dwustronny, który jest faktem uznania przez ZSRS ciągłości Państwa Polskiego 
i jego władz. [...] Do szczytu łobuzerki doszło radio moskiewskie, gdy walkę Polaków, 
gdy ofiary od pięciu lat składane w zmaganiach z hitleryzmem, gdy krew polską, 
obficie płynącą w walce z faszystowskimi zastępami Hitlera – nazywa „bujdą”, „lipą”, 
„mydleniem oczu” i „bluffem”. Co więcej – pięcioletnią walkę polską z Hitlerem i jego 
bandami nazywa Moskwa „robotą na rzecz Hitlera” a nawet „robotą hitlerowską”.

Robotnicy Polscy! Żołnierze Polscy! Chłopi Polscy! Działacze Polski Podziemnej! 
Oto walkę Waszą z hitlerowskimi bandami nazywa Moskwa „robotą hitlerowską”. 
Oto Wasza krew, przelana i przelewana w pięcioletnim boju z Niemcami Hitlera, 
nazwana jest przez Moskwę „robotą na rzecz Hitlera”. Tysiące spalonych wsi, setki 
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tysięcy pomordowanych i zamęczonych w więzieniach hitlerowskich i obozach, 
setki tysięcy najlepszych synów Polski, padłych w walkach z Niemcami w całej 
Europie i w Afryce a głównie na obszarach Rzeczypospolitej, w walkach ulicznych, 
w partyzantkach leśnych, w akcjach na szosach i kolejach, podczas wymiaru 
sprawiedliwości i w akcjach odwetowych – wszystko to jest według Moskwy „bujdą” 
i „lipą”, „mydleniem oczu” i „bluffem”!

Nad licznymi pobojowiskami walk polsko-niemieckich, nad tysiącznymi 
cmentarzyskami, widocznymi lub zrównanymi z ziemią, nad ruinami i zgliszczami 
rozsianymi gęsto po całej Polsce, nad grobami setek tysięcy Polaków, padłych w walce 
z zastępami niemieckimi Hitlera – rozległ się przerażający w swym cynizmie głos 
hieny. A głos ten – rozległ się z Moskwy.

Zapamiętajcie to sobie dobrze i na zawsze, zapamiętajcie sobie dokładnie i na trwałe. 
– Robotnicy i Chłopi, Żołnierze i Działacze Polski Podziemnej!! Zapamiętajcie 
sobie, że oplwano i zohydzono Was wszystkich, że zelżono krew polską i cierpienia 
Narodu Polskiego – i że uczyniła to w dniu 14 maja 1944 roku przerażająca w swoim 
cynizmie Moskwa!
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ODEZWA RADY JEDNOŚCI NARODOWEJ DO NARODU 
POLSKIEGO I NARODÓW SPRZYMIERZONYCH.  

TESTAMENT POLSKI PODZIEMNEJ

(w:) Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 5, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990].

Dnia 1 lipca 1945

Od września 1939 r. Naród Polski toczy śmiertelny bój o swój biologiczny byt 
i o swe ideały historyczne.

Stał on zawsze na gruncie pokoju i wolności, poszanowania praw jednostki i praw 
narodów, swobody przekonań i tolerancji religijnej.

Rozdarty przez mocarstwa zaborcze, niszczony systematycznie przez 150 lat, nie 
złożył broni walcząc wszędzie i nieprzerwanie z systemem gwałtu pod hasłami  wolni 
z wolnymi i równi z równymi” oraz „za wolność naszą i waszą”.

Gdy nad Europą i światem zawisła groźba tyranii totalistycznej, naród polski 
pierwszy podjął bój z hitlerowskim imperializmem – przez miesiąc wiążąc jego siły 
w nierównym boju zanim zaatakowany z tyłu przez Rosję sowiecką uległ przewadze, 
rozpoczynając ciernistą drogę emigracji i konspiracji.

Gdy bracia nasi rzuceni losem na tułaczkę nieśli wysoko sztandar Polski walcząc 
u boku sojuszników, w Kraju nastąpił okres cięższej jeszcze walki podziemnej, 
toczonej nieustępliwie przez wiele lat z wiarą w ostateczny triumf sprawiedliwości 
nad barbarzyństwem nazistowskim.

Świat nie zna jeszcze ogromu ofiar poniesionych przez Polskę w tej walce. 
Doszczętne zniszczenie stolicy, pięć milionów pomordowanych w obozach, 
kilka milionów „żywych trupów” zrujnowanych psychicznie i fizycznie, miliony 
wywiezionych w głąb Rosji i rozproszonych po świecie, bezprzykładne spustoszenie 
gospodarcze – oto wkład Polski do tej wojny przewyższający to, co złożyły na ołtarzu 
wspólnej sprawy wszystkie inne narody demokratyczne.

Polska ma tedy niezaprzeczalne prawo do szacunku i pomocy całej ludzkości 
cywilizowanej, stała się bowiem symbolem wierności sojuszom, bezkompromisowości 
i walczącej demokracji.

Cele wojenne Polski i program Polski Walczącej
Gdy w burzy wrześniowej rozpadł się w Polsce gmach sanacyjnego systemu, 

rządzącego przez szereg lat wbrew woli i opinii narodu, wszystkie stronnictwa 
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demokratyczne będące w opozycji przeciwko temu systemowi wyłoniły Rząd RP 
na emigracji, który jeszcze za życia śp. gen. Sikorskiego ogłosił następujące cele 
wojenne narodu polskiego:

Walka z Niemcami aż do ostatecznego ich rozgromienia.
Odbudowa niezależności i suwerenności Polski oraz Jej integralności terytorialnej.
Urzeczywistnienie w Polsce po wojnie pełnej demokracji społecznej i politycznej 

w miejsce zbankrutowanego systemu sanacyjnego.
Zabezpieczenie suwerenności i rozwoju Polski oraz innych mniejszych narodów, 

żyjących między potęgami Wschodu i Zachodu przez dobrowolny związek 
demokratyczny równouprawnionych narodów Europy środkowej.

Pokojowe współżycie z Rosją i porozumienia z nią dla wspólnego zabezpieczenia 
przed przyszłą agresją niemiecką.

Pełna demokracja międzynarodowa, czyli światowa organizacja pokoju, oparta 
na porozumieniu wszystkich państw demokratycznych i równouprawnionych 
narodów.

Na tej platformie wszystkie wielkie stronnictwa demokratyczne Polski Podziemnej 
(Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe 
i Stronnictwo Pracy) zblokowały się z sobą w tzw. czwórporozumienie, wyłaniając 
w oparciu o nie rząd Krajowy, będący przedłużeniem i odpowiednikiem Rządu 
Polskiego w Londynie.

Krajowa Reprezentacja Polityczna rozszerzyła ten blok stronnictw 
demokratycznych na inne grupy polityczne (Zjednoczenie Demokratyczne, 
Chłopska Organizacja Wolności „Racławice” i „Ojczyzna”), tworząc wespół z nimi 
Radę Jedności Narodowej, stanowiącą polityczne oparcie dla Pełnomocnika Rządu 
i Krajowej Rady Ministrów oraz dla Armii Krajowej (AK).

W deklaracji Krajowej Reprezentacji Politycznej z dn. 15.VII.1943 oraz w deklaracji 
Rady Jedności Narodowej z dn. 15.III.1944 r. sformułowany został program Polski 
Walczącej, którego naczelne postulaty to:

1. odzyskanie niezależności i suwerenności,
2. swobody demokratyczne,
3. reforma rolna,
4. poprawa bytu mas pracujących i udział ich w rządach,
5. samorząd terytorialny, gospodarczy i kulturalny,
6. odzyskanie ziem na Zachodzie,
7. nienaruszalność granicy wschodniej,
8. związek narodów Europy Środkowej,
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9. sojusz z demokracjami Zachodu i dobre stosunki z ZSRR,
10. prawdziwa demokracja międzynarodowa.

Polityka Rosji wobec Polski
Tym celom narodu polskiego przeciwstawiła się kategorycznie Rosja sowiecka, 

dążąca do ekspansji terytorialnej w kierunku zachodnim. Oświadczyła ona, 
że związek demokratyczny narodów Europy środkowej godzi w jej bezpieczeństwo 
i stanowić ma kordon sanitarny między Zachodem a Wschodem, co nie leżało 
bynajmniej w zamiarach twórców tej idei. W swej koncepcji podziału świata 
na strefy wpływów Rosja sowiecka postanowiła wtłoczyć wszystkie narody 
środkowo-europejskie w swój system polityczny.

Polska, granicząc bezpośrednio ze Związkiem Radzieckim, stała się pierwszą 
ofiarą tej polityki. Naprzód zażądała Rosja przyznania jej terytorium Polski 
leżącego na wschód od tzw. linii Curzona, stanowiącego połowę obszaru naszego 
państwa. Potem rozpoczęła kampanię przeciwko legalnemu Rządowi Polskiemu 
w Londynie, zarzucając mu tendencje faszystowskie i współpracę z Niemcami. 
Następnie stworzyła drugi „rząd” polski, dążąc do narzucenia go narodowi 
polskiemu, ograniczając w ten sposób jego suwerenność. Wreszcie okupowała 
całe terytorium Polski, w ślad za czym rozpoczęły się rządy NKWD, terror 
i prześladowania bohaterów Polski Podziemnej.

Naród Polski przyjął Armię Czerwoną jako wyswobodzicielkę Polski od jarzma 
hitlerowskiego. Wkrótce jednak nastąpiło rozczarowanie. Najszersze masy ludowe 
przekonały się, że demokracja jest w obozie Polski Podziemnej, zaś Komitet 
Lubelski to dyktatura, oparta o obce siły, a nie o wolę i zaufanie narodu.

Mimo tych rozczarowań stronnictwa Polski Podziemnej zrobiły wielki wysiłek 
w kierunku porozumienia się ze Związkiem Radzieckim. Gdy Mikołajczyk ustąpił 
z Rządu londyńskiego i oceniając pesymistycznie szanse Polski postanowił iść 
na kompromis, stronnictwa demokratyczne w Kraju będące podstawą Rządu 
prem. Arciszewskiego zażądały zmiany gabinetu w kierunku uzgodnienia linii 
Mikołajczyka i Arciszewskiego. W dn. 22.2. br. ogłosiły one deklarację, w której 
uznały konieczność rozmów z Rosją w sprawie ujawnienia się i utworzenie jak 
najspieszniej Rządu Jedności Narodowej, który by mógł wziąć udział w obradach 
konferencji w San Francisco.

Ta dobra wola została podeptana przez Rosję sowiecką, która zaproszonych 
przez siebie wysłanników Polski Podziemnej uwięziła i wytoczyła im proces jako 
dywersantom. Rachuby Rosji, że w ten sposób kierownicy Polski Podziemnej 
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zostaną odcięci od swego narodu zawiodły.
Nie udało się wbić Mina pomiędzy naród a tych jego przywódców, którzy przez 

szereg lat z najwyższym narażeniem życia i poświęceniem organizowali i prowadzili 
walkę przeciw obcej przemocy. Nie udało się przekonać Polaków, że Polska 
Walcząca prowadziła dywersję antyradziecką w porozumieniu z Niemcami. 
O bezkompromisowej postawie antyniemieckiej świadczy krew setek tysięcy 
męczenników Polski Podziemnej i bohaterów AK, przelana w otwartej walce 
i w kaźniach Gestapo, przypieczętowana heroicznym czynem Warszawskiego 
Powstania, podjętego z wiarą w uczciwość sojuszników z Zachodu i Wschodu. 
Nasza karta jest czysta. Nie my lecz oni będą kiedyś musieli tłumaczyć się przed 
historią.

Nie było nigdy współpracy między Polską Podziemną a Niemcami. Nie było 
też woli dywersji przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Przeciwnie, przedstawiciele 
władz krajowych i AK usiłowali wszędzie ujawnić się i współpracować z Armią 
Czerwoną, lecz byli za to aresztowani i rozstrzeliwani. Stronnictwa Rady Jedności 
Narodowej dążyły też do ujawnienia się i nawiązania stosunków z Rosją, czemu dały 
wyraz w rozmowach, jakie przed uwięzieniem przedstawicieli Polski Podziemnej 
toczyły się w Pruszkowie.

To Rosja odtrąciła tę chęć współpracy i zgody między obydwoma narodami, 
spychając wszystko co w Polsce niezależne z powrotem w konspirację, a tolerując 
tylko tych, którzy ugięli się przed nią i działali pod jej dyktandem.

Taka jest prawda o Polsce Podziemnej i o jej hardej walce o honor i niezależność 
narodu. Nie będziemy tu reklamować jej ofiar i zasług, pozostawiając sąd o tym 
historii, stwierdzamy tylko, że Polska Walcząca podtrzymywała w narodzie ducha 
oporu i wolności, zahartowała masy polskiego ludu i stworzyła w nich postawę, 
która manifestuje się dzisiaj tak widocznie.

Naród polski nie przestawał być sobą. W największych nieszczęściach nie 
załamał się moralnie wbrew swym interesom i woli. Ten wielki kapitał Polska 
Walcząca przekazuje w spadku tym, którzy walkę narodu o suwerenność prowadzić 
nadal będą innymi metodami.

Decyzja Polski Podziemnej
Koniec wojny z Niemcami zastał Polskę w sytuacji niesłychanie trudnej, a nawet 

tragicznej. Gdy inne narody, zwłaszcza zachodnie, po zlikwidowaniu okupacji 
niemieckiej odzyskały rzeczywistą wolność i mogły przystąpić samodzielnie 
do urządzania sobie życia, Polska w wyniku wojny, w której poniosła największe 
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ofiary, znalazła się pod okupacją, z rządem narzuconym przez ościenne państwo 
i bez wyraźnych widoków na pomoc swych sojuszników zachodnich.

W tym stanie rzeczy polityka nieustępliwości wobec uchwał krymskich 
prowadzona przez Rząd Polski w Londynie zaczęła się rozmijać z faktami 
dokonanymi, stworzonymi przez Rosję w kraju. Szczególnie konferencja w Moskwie 
i wynikły z niej kompromis między grupą Mikołajczyka i kilku polskimi działaczami 
demokratycznymi a Komitetem Lubelskim stworzyły warunki, z którymi Polska 
Walcząca musi się liczyć.

Z chwilą powstania nowego rządu i uznania go przez mocarstwa zachodnie kończy 
się dla nas możliwość legalnej walki konspiracyjnej, opartej o uznawany powszechnie 
Rząd w Londynie, a powstaje problem jawnej walki stronnictw demokratycznych 
w Polsce o cele narodu i o swe programy.

W tej jawnej walce Polska Podziemna nie chcąc stwarzać trudności ludziom 
dobrej woli, którzy znaleźli się w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, nie 
chce też ona krępować poszczególnych stronnictw w wyborze dróg i linii taktycznej, 
którą w tej walce pójść będą chciały, czy musiały.

Na sesji dn. 1 lipca br. wszystkie stronnictwa demokratyczne Polski Podziemnej, 
reprezentowane w Radzie Jedności Narodowej, powzięły jednomyślnie uchwałę 
rozwiązania Rady i podania tego faktu do wiadomości Kraju i zagranicy.

Zdobywając się na ten krok samozaparcia, Rada Jedności Narodowej daje raz 
jeszcze dowód najwyższej dobrej woli, podobnie jak w deklaracji z dn. 22. 2. br. 
i w podjęciu rozmów pruszkowskich.

Nie chcąc podsycać nadal w społeczeństwie polskim ducha konspiracji, otwierając 
przed stronnictwami demokratycznymi drogę jawnej współpracy z Rządem i walki 
o swe cele z przyłbicą otwartą, Rada Jedności Narodowej nie kryje przed narodem 
polskim swych obaw, czy próba ta nie skończy się nowym rozczarowaniem i katastrofą 
na skutek niedotrzymania obietnic przez kontrahentów. Stronnictwa Rady Jedności 
Narodowej mają pod tym względem okrutne doświadczenia. Dopóki na terenie 
Polski znajdują się wojska sowieckie i NKWD, obawy te nie przestaną być aktualne. 
Jeszcze raz w dziejach Polska chce być tym, który sam przestrzegając w polityce zasad 
uczciwości i prawdy, chce wierzyć również w uczciwość innych rządów i narodów.

Decyzja rozwiązania się Rady nie oznacza duchowej kapitulacji narodu. Cele, które 
postawiły sobie stronnictwa Polski Walczącej są nadal niezmienione. Wyrażamy 
głębokie przekonanie, że stronnictwa te nie ustaną w walce aż zrealizowany zostanie 
ich wspólny postulat pełnej suwerenności Polski i ich dążenie do rzeczywistej 
demokracji w państwie polskim i w stosunkach międzynarodowych.
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Program demokracji polskiej
W swej walce ze stronnictwami polskimi, reprezentującymi olbrzymią większość 

narodu, propaganda sowiecka szermuje wciąż hasłem demokracji, zarzucając 
reakcyjność wszystkim Polakom, stojącym na gruncie prawdziwej niezależności. 
Uważamy tedy za konieczne sprecyzowanie wyraźne jak pojmujemy demokrację, 
wszystko bowiem wskazuje na to, że między pojęciem demokracji w Europie zachodniej, 
a analogicznym pojęciem w Europie wschodniej istnieje zasadnicza rozbieżność.

Według narodu polskiego:
Demokracja to pozostawiona najszerszym warstwom narodu swoboda wyboru 

ustroju społeczno-politycznego oraz światopoglądu z którego on wypływa.
Demokracja to wolność określona trafnie w Karcie Atlantyckiej jako wolność 

od strachu i od głodu, wolność osobista, wolność słowa i przekonań.
Demokracja to równe prawa dla wszystkich grup politycznych, czy 

to zachowawczych, czy radykalno-postępowych, o ile nie nadużywają one swobody 
zrzeszenia się dla szerzenia anarchii, czy też narzucania innym swych poglądów siłą.

Demokracja to rządy większości wyłonione w drodze swobodnych wyborów, 
odbywających się przez 5-cioprzymiotnikowe powszechne głosowanie.

Demokracja to rząd prawa czyli praworządność obowiązująca zarówno rządzących 
jak rządzonych, a zabezpieczająca tak wolność obywatelską jak autorytet władzy.

Demokracja to sprawiedliwość oparta na zbiorowym poczuciu słuszności, 
przyznającym każdej jednostce, warstwie pracującej i narodowi prawo do warunków 
życia zapewniających im nie tylko materialną egzystencję, ale i wszechstronny rozwój 
ich możliwości twórczych.

Demokracja to system zbiorowego bezpieczeństwa, w którym wszystkie 
państwa wyrzekają się użycia siły i zobowiązują się podporządkować decyzjom 
międzynarodowych organów, wypływających z obiektywnych norm prawa 
międzynarodowego.

Demokracja to uznanie i zabezpieczenie równych praw mniejszych i większych 
narodów, aby ukrócić raz na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii nad innymi 
narodami i do podziału świata na strefy wpływów. W swych stosunkach z Rosją naród 
polski nie żąda niczego więcej, jak poszanowania przez nią tych podstawowych zasad 
demokracji, o których ocalenie i zabezpieczenie walczyły przez 5 i pół lat wszelkie 
miłujące wolność narody.

Zamykając dziś szczytny okres walki konspiracyjnej polskich stronnictw 
demokratycznych o te zasady demokracji, Rada Jedności Narodowej chce pozostawić 
po sobie, w oparciu o nie, program demokracji polskiej jako:
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TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ 
Składają się nań następujące postulaty:
Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską policję 

polityczną.
Zaprzestanie prześladowań politycznych, którego dowodem będzie:

zwolnienie skazanych i uwięzionych w procesie moskiewskim,
amnestia dla więźniów politycznych oraz dla wszystkich żołnierzy AK i dla tak 

zw. „oddziałów leśnych”,
powrót Polaków wywiezionych w głąb Rosji i likwidacja obozów koncentracyjnych 

przypominających smutnej pamięci metody totalizmu niemieckiego,
zniesienie systemu politycznego, znajdującego wyraz w istnieniu tak zw. Min. 

Bezpieczeństwa.
3. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej przez:
spolszczenie korpusu oficerskiego w armii gen. Rola-Żymierskiego,
honorowy powrót z bronią wojsk polskich z zagranicy,
połączenie w jedną całość i na równych prawach armii z zagranicy oraz b. Armii 

Krajowej z armią gen. Żymierskiego.
Zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze okupacyjne.
Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udziału 

w wyborach pięcioprzymiotnikowych.
Zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej.
Stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno-gospodarczego 

i kulturalno-oświatowego.
Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego 

podziału dochodu społecznego.
Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad całą 

gospodarką narodową oraz warunków materialnych zabezpieczających byt rodzinie 
i osobisty rozwój kulturalny.

Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego 
ruchu zawodowego.

Sprawiedliwe przeprowadzenie reformy rolnej i kontrola narodu nad akcją 
osiedleńczą na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i w Prusach Wschodnich.

Oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach 
moralnych i duchowych dorobku cywilizacji zachodniej i naszego kraju.

Zapowiadając walkę o ten program na jawnej arenie politycznej, stronnictwa 
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demokratyczne Rady Jedności Narodowej wyrażają nadzieję, że Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej dążyć będzie do demokratyzacji Polski i do przekreślenia różnic 
i sporów dzielących dotąd różne odłamy społeczeństwa polskiego.

Dopóki dążenie to nie przejawi się w czynach, nie będzie mogło nastąpić trwałe 
odprężenie w stosunkach wewnętrznych a wielu ludzi Polski Podziemnej będzie 
musiało się nadal ukrywać, bez żadnych wrogich zamiarów wobec Rządu lecz 
wyłącznie z obawy o swe życie.

Ze swej strony Polska Walcząca stwierdza, że nie dąży do sprowokowania wojny 
między demokracjami Zachodu a Związkiem Radzieckim, na której – jak głosi prasa 
rządowa – „londyńczycy opierali swe rachuby polityczne”.

Nowa wojna zadałaby tak straszne rany narodowi polskiemu, że pragnieniem 
wszystkich Polaków jest porozumienie polsko-rosyjskie oraz między Anglią, 
Ameryką i Rosją na drodze pokojowej. Jeżeli to porozumienie ma być trwałe, nie 
wystarczy przywrócenie zaufania w stosunkach Polski z Rosją. Naród polski jest 
członkiem wielkiej rodziny narodów środkowo-europejskich, a w szczególności 
zachodnio-słowiańskich, z którymi związany jest przez swe położenie geopolitycznie 
i przeszłość historyczną i pragnie wejść z nimi w najściślejszą wspólnotę polityczną, 
gospodarczą i kulturalną.

Wyrażamy nadzieję, że osiągnięcie porozumienia z Rosją na tych zasadach jest 
możliwe i że ono jedynie zlikwiduje po wieczne czasy nieprzyjaźń polsko-rosyjską, 
mającą swe źródło w polityce reakcyjnego caratu, zastępując ją wzajemnym 
szacunkiem, zaufaniem i przyjaźnią dla dobra obu narodów, Europy i całej 
demokratycznej ludzkości.

Rada Jedności Narodowej 


