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Polskie antykomunistyczne podziemie 
niepodległościowe przeciętnemu Polakowi kojarzy 
się prawie wyłącznie z oddziałami partyzanckimi 
i heroicznymi postawami dowódców polowych,  
takich jak: „Łupaszka”, „Jastrząb”, „Żelazny”, 
„Uskok”, „Bartek” czy „Ojciec Jan”. 

Aby jednak żołnierze ostatniego powstania mogli przez kilka powojennych 
lat skutecznie walczyć z  wrogiem, musiała wspierać ich znacznie od nich 
liczniejsza grupa konspiratorów ze struktur terenowych zaangażowanych 
w wywiadzie, aprowizacji, łączności czy propagandzie. To często nadal nie-
znani szerszemu ogółowi członkowie struktur terenowych, ośrodków do-
wódczych różnych szczebli – od placówki po okręg. Bez ich wysiłku i deter-
minacji czas podziemia skończyłby się natychmiast po zakończeniu II wojny. 

Kiedy spojrzymy na dorobek bohaterów ostatniego powstania (właśnie 
w takim szerszym ujęciu), łatwo dostrzec, iż walka zbrojna wcale nie znajdo-
wała się w centrum ich szeroko zakrojonej działalności. To prawda, że zmaga-
nia orężne były i są obecnie najbardziej widoczne, rozpoznawalne dla zjawi-
ska „żołnierzy wyklętych”, lecz znaczna część wysiłku antykomunistycznych 
bojowników skoncentrowana była jednak na walce słowem i myślą. Codzien-
nie zbierano dane o zbrodniach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 
(NKWD, UB, MO, KBW), dewastacji przemysłu i handlu dokonywanej przez 
Armię Czerwoną, działaniach partii politycznych czy też nieudolności no-
wych reżimowych władz. Informacje te były potem przekazywane – zarów-
no członkom organizacji, jak i całemu społeczeństwu niezorganizowanemu 
– w setkach tytułów prasy konspiracyjnej, ukazującej się w wielotysięcznych 
nakładach na terenie praktycznie całego kraju. Pozostają one często do dzi-
siaj jedynym, prawdziwym zapisem dziejących się wówczas zdarzeń. 

Także 
myśl była bronią
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Podziemie antykomunistyczne to zróżnicowana pod względem politycz-
nym zbiorowość, która – o  czym prawie się nie mówi – formułowała wo-
bec rzeczywistości konkretne postulaty polityczne, społeczne i  gospodar-
cze dotyczące zarówno chwili bieżącej, jak i  przyszłości Polski. Nie chodzi 
tu bynajmniej tylko o oczywistą dla wszystkich walkę o Niepodległość – tę 
prawdziwą – bez opresji ze strony okupacyjnych wojsk sowieckich, lecz także 
o opinie w najważniejszych dla naszego kraju kwestiach: legalizmu, ustro-
ju państwa, granic – wschodnich, zachodnich (tzw. Ziem Odzyskanych), ale 
i południowych (sprawa Zaolzia), wolności słowa, własności prywatnej, praw 
obywatelskich, religii, mniejszości narodowych, relacji z sąsiadami, rozlicze-
nia zbrodni niemieckich i sowieckich, wychowania, tradycji, prawie do pracy, 
do oświaty, do bycia prawdziwie wolnym. To cały zbiór dokumentów progra-
mowych powstałych na szczeblach obszarów, dowództw poszczególnych 
organizacji z koronnym świadectwem potencjału intelektualnego „żołnierzy 
wyklętych” w postaci memoriału do ONZ przygotowanego w 1946 r. przez 
Zrzeszenie WiN, czy też 70-stronicowego wykazu zbrodni sowieckich doko-
nanych w Polsce w pierwszej połowie 1945 r., który został sporządzony przez 
siatkę wywiadowczą DSZ. 

Pozostawiona przez konspiratorów spuścizna to także widomy znak tarć 
i sporów o wybór najlepszej koncepcji prowadzenia dalszej walki, determi-
nowanej z jednej strony chęcią ochrony życia reszty bojowników, z drugiej 
zaś immanentnym prawem każdego do samoobrony przed represjami ko-
munistycznej „bezpieki”. To wiele bohaterskich postaci stojących w „drugim 
szeregu”, którzy na przestrzeni kilku powojennych lat przygotowali obszerny 
zbiór niezwykle cennych materiałów analitycznych, świadczących o ich du-
żej wiedzy, przenikliwości i zdolności formułowania celnych tez. 

Świadectwa ich pracy, zapisy rozkazów, opracowań, ulotek, artykułów, or-
ganizacyjnych wytycznych, dzienników złożyły się na prezentowany wybór 
źródeł – ukazujący po raz kolejny bogactwo tkwiące w tym zróżnicowanym 
politycznie i organizacyjnie zjawisku – jakim z pewnością byli żołnierze pol-
skiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.



3

Przyczyny powstania 
podziemia antykomunistycznego

A kto to [tj. konspirację antykomunistyczną] spowodował? Nie było przecież 
na to rozkazu rządu emigracyjnego, który wówczas jeszcze istniał w Londy-
nie. Nie było też w tym inicjatywy poszczególnych dowódców w kraju, bo do-
piero dwa miesiące temu oddziały partyzanckie rozwiązano, nie widząc celu 
ich istnienia. A więc może Niemcy dali taki rozkaz? Bo komuniści wmawiają 
nam współpracę z Niemcami. Też nie, bo ci, którzy uciekają teraz do lasu, 
niedawno krwawili się w walce z Niemcami i dziś tej walki pragnęliby całym 
sercem w imię wolności Ojczyzny. A może obszarnicy i kapitaliści, których 
dotknęły reformy wprowadzone przez PKWN przekupili tych ludzi na swoją 
stronę i wysyłają przeciw demokracji? Na pewno nie, bo nikt z tych ludzi nie 
ma nic wspólnego z bogaczami, są to przecież ludzie pracy ze wsi i z miasta. 
Płatnych agentów między nimi nie widać. […] Dlaczego więc powstała party-
zantka? Jest faktem niezaprzeczalnym, że powodem powstania partyzantki 
były owe bezwzględne i krwawe metody komunistyczne. I tylko one.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

Społeczeństwo jednak, uderzone w pierwszej fali terrorem i akcją grabie-
ży „czerwonych” i  Rosjan, otrząsnęło się i  samorzutnie stworzyło koniecz-
ną obronę. Powstały lokalne komórki Ruchu Oporu. […] Byłoby zbrodnią na-
rodowo-społeczną pozostawić te odruchy oporu samym sobie, by bądź to 
z braku orientacji zginęły lub załamały się, z czego skwapliwie skorzystały-
by agentury sowieckie. Społeczeństwo polskie woła o zorganizowany Ruch 
Oporu, właśnie w tym momencie, kiedy nie jest możliwym w formie legalnej 
opozycji, lecz na drodze dobrze zbudowanej konspiracji. Odruch ten nie jest 
bez precedensu. Naród pragnie bronić swych idei i bytu.

z archiwum Inspektoratu Mazowieckiego Ruchu Oporu Armii Krajowej

Nasza działalność jest buntem przeciw bezprawiu, jest wykazywaniem 
go i zwalczaniem wszelkimi dostępnymi środkami, jest samoobroną i walką 
o wolność i suwerenność Polski metodami Ruchu Podziemnego.

z archiwum Konspiracyjnego Wojska Polskiego
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Podziemie o Jałcie

Wyniki konferencji trzech stały się gwoździem do trumny dla państw eu-
ropejskich. Wydarzenia powyższe zaciążyły szczególnie boleśnie nad Polską 
Walczącą. Nad Polską, która pierwsza stanęła do walki. Która przez pięć lat 
prowadziła tę walkę z niespotykanym heroizmem. Wierząc w zapewnienia 
państw zachodnich i  sprawiedliwość dziejową, wysłała swoich synów na 
pola bitewne Europy.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Podziemie o Czechosłowacji

Dążymy do ułożenia najlepszych stosunków z bratnim narodem czeskim, 
pod warunkiem że kwestia Zaolzia nie może być żadnym tematem do dys-
kusji. Zaolzie było i musi być polskie.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Podziemie o niepodległości Polski

Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć, ale żyć 
jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie. […] Człowiek idei życiem pogardza. 

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

Celem naszym jest uzyskanie prawdziwej Niepodległości. Niepodległości 
tej nie da nam ani narzucony Rząd Tymczasowy, ani fikcyjnie wybrany Rząd 
Jedności Narodowej. Do wszystkich tych tworów podchodzimy jako do rze-
czy przejściowych, po których nastąpi właściwa niepodległość. Przed nami – 
nie wiadomo jak długo – okres przetrwania. Jednym z warunków uzyskania 
Niepodległości jest doprowadzenie jak największej ilości Polaków do mo-
mentu decydującego. Jest niedopuszczenie do niepotrzebnych strat.

z archiwum Ł. Cieplińskiego
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Podziemie o sobie

Nie jesteśmy żadną bandą, tak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie na-
szej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Niejeden z waszych oj-
ców, braci i kolegów jest z nami. My walczymy za świętą sprawę, za wolną, 
niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę.

z ulotki 5 Brygady Wileńskiej AK

Nie jesteśmy Armią Krajową w znaczeniu dawniejszym, jesteśmy jej były-
mi żołnierzami, reprezentujemy tylko nadal jej ideologię, w rozumieniu na-
szym, żołnierskim i obywatelskim, dalecy od zakłamania i  rozgrywek poli-
tycznych tworzymy nowy związek wojskowy, nową organizację. Jesteśmy 
jedną z wielkich grup Armii Podziemnej, która nie politykuje, nie czeka, nie 
łudzi się nadziejami, że czerwonych zjednamy dla dobra Polski swą ugodo-
wością, nie przecenia dobrych chęci sprzymierzeńców, a widzi, że losy Polski 
rozstrzygają się w Polsce – przez bezwzględną walkę z tym wszystkim, co 
jest sprzeczne z zasadami sprawiedliwości, wolności i demokracji.

z archiwum KWP

Na terenie Polski w  lasach przebywa ponad 300 000 ludzi, niewątpliwie 
przynależnych do elity narodowej.

z archiwum DSZ na Kraj

Czerwiec 1947 r. Partyzanci z oddziału WiN „Żelaznego”  
z powiatu włodawskiego. Od lewej: Henryk Wybranowski „Tarzan”  

(+ 6 XI 1946 r.), Edward Taraszkiewicz „Żelazny” (+ 6 X 1951 r.),  
Mieczysław Malecki „Sokół” (+ 11 XI 1947) r., Stanisław Pakuła  

„Krzewina” (skazany na wieloletnie więzienie)
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Podziemie o nowej okupacji

[…] mimo stwarzanych pozorów wolności oznacza to zmianę jednej okupacji 
na drugą bardziej niebezpieczną, bo przeprowadzoną pod pokrywką Tym-
czasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach sowieckich.

z rozkazu gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka”

Po pierwszej okupacji przyszła na nas jednak druga okupacja, równie cięż-
ka, równie zakłamana, równie niebezpieczna, równie niosąca nam zagładę. 
Miejsce haseł o nowym porządku w Europie, o wyższej kulturze i tym po-
dobnych, zajęły nowe hasła o wolności, demokracji suwerenności i przyjaźni, 
tam samo jak tamte kłamliwe, mające przesłonić nam oczy na mordy, gwał-
ty, rabunki i bezprawie dokonywane z całym typowo azjatyckim okrucień-
stwem.

z archiwum WiN

Jednolitość negacji społeczeństwa wobec nowego okupanta nie istnieje. Za-
chwiało ją przejście do obozu wroga elementów lewicowych oraz koniunktu-
ralnych, w stosunku do których czynniki podziemia nie były w stanie wywrzeć 
presji fizycznej ani moralnej. Przeciwnie. Niezdecydowanie D[elegatury] R[zą-
du] w dużym stopniu przyczyniło się do masowej dezercji jednostek niepo-
siadających dostatecznie mocnego pionu ideowego i patriotycznego. […] Taki 
stan rzeczy sprawia, iż centra polskie [niepodległościowe] znalazły się w de-
fensywie, zachowując przy tym zupełną bierność polityczno-propagandową.

z archiwum DSZ na Kraj

Sytuacja, w jakiej znalazł się naród polski w wyniku zamachu Związku So-
wieckiego na jego suwerenne prawa samostanowienia w  dziedzinie poli-
tycznej, gospodarczej i wojskowej niezawisłości oraz naruszenia całości te-
rytorialnej państwa polskiego przez zabór blisko połowy terytorium Polski 
przed ostateczną konferencją pokojową i bez zgody narodu polskiego – jest 
wyraźnym aktem agresji.

z archiwum WiN
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Podziemie o nowej okupacji

Położenie Polski można porównać z  niedalekiej historii z  położeniem 
Czechosłowacji w roku 1938, wobec której Hitler dokonał aktu agresji bez 
stosowania akcji zbrojnej, a jedynie przez stworzenie sytuacji przymusowej. 
Analogiczną sytuację przymusową, przy zastosowaniu metod i  środków 
o wiele skuteczniejszych i bardziej wyrafinowanych, stworzył Związek So-
wiecki dla narodu polskiego. Sytuacja ta jest utrzymywana w sposób oczy-
wisty przede wszystkim przez stacjonowanie i stałe zwiększanie na tere-
nie całej Polski dużych kontyngentów sowieckiej policji politycznej NKWD 
i oddziałów Armii Czerwonej.

z archiwum WiN

Po pięcioletnim okresie pracy konspiracyjnej wydaje nam się, że jesteśmy 
mistrzami, że potrafimy przetrwać wszystko. Po krótkim okresie nadziei 
i ułudy następuje rozpacz społeczeństwa i upadek. Nadszarpnięte nerwy 
nie mogą podołać stawianym wymaganiom. Stajemy od razu w sytuacji 
wręcz odwrotnej od sytuacji z  czasów niemieckich. Nowy okupant przy-
chodzi pod płaszczykiem oswobodziciela. Wydaje nam wojnę ideologicz-
ną, walkę polityczną. Niestety do walki tej ogół społeczeństwa nie jest zu-
pełnie przygotowany. Jednolity front walki zostaje z miejsca rozbity. Część 
społeczeństwa otumaniona przez wrogą propagandę PPR-u  przechodzi 
do obozu przeciwnika. Dotychczasowe zwarte szeregi stronnictw okazują 
się przygotowane do rozkładu.

z archiwum Ł. Cieplińskiego



8

Podziemie o Rosji sowieckiej

Myślą przewodnią rewolucji rosyjskiej jest przez radykalny stosunek do klas 
rządzących, do burżuazji, ziemian i kleru, raz przez rzucanie na nich tłumu 
nierozumiejącego, co robi, a nienawidzącego burżujów, zniszczyć na zawsze 
element podstawowy, stworzyć nowe społeczeństwo i wychować je w du-
chu nowej epoki – sfałszowanego marksizmu.

z archiwum WiN

Pod hasłami wyzwolenia mas robotniczych z ucisku kapitalistycznego, pod 
hasłem walki o prawa robotników, niesienia wolności narodom uciśnionym, 
pod wezwaniem: Proletariusze – łączcie się, pod hasłem niesienia ideologii 
komunizmu, jako wspólnej więzi na szczeblu międzynarodowym – kroczy 
w świat imperializm sowiecki. Niczym się on nie różni od dawnego imperiali-
zmu carskiego, chyba tylko tym, że jest zachłanniejszy i dobrze zamaskowa-
ny przed światem.

z archiwum WiN

Nie o naszą niepodległość biła się Rosja z Niemcami i nie dla naszego oswo-
bodzenia wojska sowieckie wtargnęły na nasze ziemie. Przywiodła je tu wy-
jątkowa sposobność zaborczego sięgnięcia aż do centrum Europy.

z archiwum WiN
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Podziemie o problemie walki zbrojnej

Przeżyć ten okres z jak najmniejszymi stratami. Starać się uchronić naszych 
ludzi drogą przerzucania ich z jednego miejsca na drugie. Nie podejmować 
otwartej walki z PPR. Czekać na zmianę stosunku Anglików do ZSSR. Roz-
powszechniać wśród społeczeństwa opinię, że wszystko to – przemijająca 
historia. 2) Przygotować siły do działania po zakończeniu panowania NKWD.

z rozkazu gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka”

Społeczeństwo musi być w  każdej chwili gotowe do stoczenia śmiertel-
nej walki o  swój byt. Ludzie wojskowo wyszkoleni muszą tkwić w  terenie 
– szczególnie oficerowie. […] Pozostać bezwzględnie winny nieliczne bojów-
ki dywersyjne celem zamanifestowania w momentach szczególnie niebez-
piecznych, jak ochrona przed terrorem Ukraińców czy PPR. W tym wypadku 
występują nie pod firmą AK, ale jako odruch samoobrony.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Nie dawajcie posłuchu namawiającym Was do jałowego szkodnictwa, do 
tworzenia zbrojnych oddziałów, do destrukcyjnego bandytyzmu polityczne-
go, zwalczajcie psychozę dezercji z wojska i agitację za dezercją. Są to działa-
nia nieodpowiedzialne, warcholskie, społecznie i politycznie szkodliwe i cał-
kowicie sprzeczne z konstruktywną zawsze postawą Polski Podziemnej.

z archiwum DSZ na Kraj

[…] Polecam p[rzewo]d[ni]k[om] rejonowym i obwodowym […] przystąpić do 
organizacji oddziałów samoobrony w celu zabezpieczenia spokojnej ludno-
ści. Organizować małe oddziały samoobrony: sekcje, drużyny i plutony, któ-
re swobodnie będą mogły poruszać się w terenie, niezauważane przez n[ie]
p[rzyjacie]la i wykonywać swoje zadanie. […] Starać się opanować wszystkie 
większe kompleksy leśne w terenie danego obwodu, jako bazy dla oddzia-
łów samoobrony.

z archiwum AKO
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Podziemie o problemie walki zbrojnej

Wówczas, gdy wpływy Stalina na rządzącą klikę w Polsce równają się oku-
pacji […] gdy po więzieniach i  obozach karnych siedzi tylu najlepszych sy-
nów Polski. […] góra AK nie widzi potrzeby prowadzenia walki konspiracyjnej, 
nie potrafi sprecyzować aktualnych zadań i dostosować do sytuacji taktyki 
działania.

z archiwum KWP

Stanowisko nasze wobec sprawy bestialskiego znęcania się nad więźnia-
mi politycznymi i wywożenia ich – jest znane: do zbrodniarzy pozbawionych 
ludzkich uczuć i rozumu będziemy przemawiali tylko ich językiem.

z archiwum KWP

[…] istnienie i działanie partyzanckie tzw. oddziałów leśnych stało się nie 
tylko bezcelowe, ale wręcz szkodliwe i  niebezpieczne dla sprawy polskiej. 
Należy z całym poczuciem odpowiedzialności jak najenergiczniej dążyć do 
niezwłocznego zakończenia wszelkiej działalności partyzanckiej, do wyelimi-
nowania z życia niepodległościowego zastarzałych przyzwyczajeń leśnych, 
do wyprowadzenia z lasu dzielnej naszej młodzieży celem spożytkowania jej 
wartości w życiu jawnym, na płaszczyznę którego [sic!] przenosi się obecnie 
punkt ciężkości walki o niepodległość i prawdziwą demokrację.

z archiwum DSZ na Kraj

[…] chwila obecna wymaga spokoju – przede wszystkim spokoju. Tylko 
wojna przyniesie rozstrzygnięcie Polsce. Musimy zrobić wszystko, aby nie 
dopuścić do tego, żeby nas mordowano jak obecnie. Taktyka wroga zmusza 
nas do używania nierzadko pistoletu.

z archiwum WiN
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Podziemie o problemie walki zbrojnej

Nie wolno nam walczyć zbrojnie. Nie wolno nam głośno manifestować swo-
ich przekonań, gdyż to właśnie leży w interesie komunistów, rozszyfrowuje 
opozycjonistów i daje im możność dalszego likwidowania najlepszych Pola-
ków. Naszą zaś najwyższą ideą w polityce wewnętrznej winno być uchronie-
nie jak największej liczby Polaków od śmierci i zniszczenia oraz przechowanie 
ich do momentu prawdziwej niepodległości. […] Cały sens dzisiejszej walki 
polega właśnie na tym, abyśmy tkwili wszędzie, we wszystkich urzędach, 
instytucjach państwowych i  samorządowych, społecznych i  politycznych, 
związkach zawodowych i organizacjach młodzieżowych. W ten sposób mo-
żemy stale i uparcie tępić ostrze niszczenia sowieckiego […].

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Podziemie o sądownictwie

W całości sądownictwo jest zupełnie pozbawione niezależności, podlega-
jąc władzom wykonawczym, to jest rządowi. Tak więc powołane do życia 
sądy specjalne oraz sądy doraźne składają się z jednego sędziego zawodo-
wego i dwóch ławników, mianowanych przez rady narodowe, a więc czynnik 
partyjny zależny całkowicie od rządu, w rezultacie czego sądy te są niczym 
innym, jak samosądem polityczny nad przeciwnika mi rządu.

z archiwum WiN
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Podziemie o komunizmie

Komunizm nie powstał po to, by zdobyć linię Curzona. Celem jego jest walka 
ze światem kapitalistycznym, zrewoltowanie Europy i świata. Stanowisko to ja-
sno naświetlił Lenin i dalej rozwinął obecny kierownik Związku – Stalin. Długa, 
uciążliwa i burzliwa obecna wojna jest najlepszą i jedyną okazją do wykorzy-
stania swego zadania. […] Stalinowi nie wolno wycofać się z raz obranej drogi. 
Utraciłby bowiem nie linię Curzona, ale cały ruch wziąłby w łeb. Ustrój komu-
nistyczny nie utrzyma się na dłuższą metę w jednym państwie. Państwo takie 
musi się rozlecieć. Przez częściowe skomunizowanie świata, dzięki obecnemu 
położeniu międzynarodowemu nadarza się okazja do narzucenia swych im-
perialistycznych zamiarów pod płaszczykiem nowej ideologii.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Podobnie jak w totalitaryzmach zachodnich istnieje tam [tj. w Rosji sowiec-
kiej] zasada rządów elity, zasada wodzostwa, gdyż dyktatura proletariatu 
w Rosji jest fikcją, a władza się skupia w rękach małej grupy przywódców par-
tyjnych ze Stalinem na czele. […] Podobnie jak w totalistycznych państwach 
zachodnich dokonano w  Rosji przebudowy ustroju państwowego, uznając 
państwo za wszystko, a jednostkę za nic. Podobnie konsekwentnie odebrano 
obywatelowi wszelkie swobody demokratyczne, […] jak wolność słowa, pra-
sy, zrzeszania się, przesiedlania się z miejsca na miejsce, odebrania mu nawet 
wolności myśli, zmuszając ją w zamian do ciężkiej pracy, codziennej, bezna-
dziejnej dla potęgi despotycznego, wyniesionego ponad wszystko państwa.

z archiwum WiN

Komunizm jest zaprzeczeniem wszelkiej wiary i moralności. Jest burzycielem 
porządku społecznego. […] Komunizm to zdrada Boga i religii. […] Komunizm 
to niewola. […] Komunizm to wielkie oszustwo.[…] Dla Polaka – zostać komuni-
stą to dopuścić się zdrady ojczyzny. Dla bolszewika Ojczyzna nie istnieje.

z archiwum WiN
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Podziemie o reformie rolnej

Przeprowadzona dzika parcelacja tworzy obecnie i  na przyszłość widoki 
ogólnej nędzy, która będzie podatniejsza pod przyszłe kołchozy i skomuni-
zowanie. Ogólnie prowadzona jest gospodarka rabunkowa, w dalszej kolej-
ności przyjdzie obciążenie wielkimi podatkami „kułaków” i  świadczeniami 
na rzecz państwa. Stopniowo następuje uzależnienie rolnictwa coraz bar-
dziej od Samopomocy Chłopskiej, która stanie się organem wykonawczym 
stopniowo wprowadzanej kolektywizacji rolnictwa.

z archiwum WiN

Przebudowa gospodarcza objąć powinna […] oddanie wszelkiej ziemi na 
własność chłopom za odszkodowaniem na dogodnych warunkach za wy-
jątkiem obiektów szkolnych, hodowlanych, doświadczalnych.

z archiwum WiN

Przeprowadzona przez rząd komunistyczny reforma rolna nie tyko nie roz-
wiązała zagadnienia reformy w tej dziedzinie, lecz rozgrabiwszy większe ma-
jątki, przeprowadziła podział ziemi pod kątem partii, wprowadzając chaos 
celowo dla własnych planów sowietyzacji wsi, przez co utrudniła racjonalną 
reformę, nie usunęła karłowatych gospodarstw, tak że społeczność wiejska 
nic na niej ze zyskała, a ogólna gospodarka wiele straciła.

z archiwum WiN

Styczeń 1946 r. Część oddziału WiN Obwodu Włodawa dowodzonego  
przez por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” – siedzi przy karabinie maszynowym  
(śmiertelnie ranny 3 I 1947 r. w ataku na pluton KBW w Siemieniu)
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Podziemie o handlu

Handel winien pozostać w rękach prywatnych i spółdzielni. Państwo poza 
monopolami i  produktami upaństwowionego przemysłu nie [powinno] 
przejmować handlu w swe ręce. Jest ono jedynie pośrednikiem w handlu 
zagranicznym, musi jednak kontrolować rynek wewnętrzny i regulować im-
port i eksport.

z archiwum WiN

Podziemie o nacjonalizacji przemysłu

Przebudowa gospodarcza objąć powinna upaństwowienie głównych środ-
ków produkcji (kopalnie, huty, fabryki, wielkie zakłady przemysłowe), ko-
munikacji (koleje, drogi lądowe, wodne, powietrzne), energii elektrycznej 
i gazowej, lasów uspołecznienie kapitałów. W miejsce banków prywatnych 
i instytucji kredytowych stworzyć organizację kredytową na zasadach spół-
dzielczych. […] Należy przyjąć taki system gospodarczy, który skasowałby 
nadmiernie rozwiniętą przedsiębiorczość państwową.

z archiwum WiN

Dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – w środku (+ 8 II 1951 r.  
– zamordowany w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie), obok jego kurier wachm. Wacław 
Beynar „Orszak” i adiutant por. Jerzy Jezierski „Stefan”. Podlasie, wiosna 1945 r.
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Podziemie o PPR

PPR to polska partia komunistyczna. Agenturą sowiecką w Polsce jest PPR, 
który zarówno kierownictwo, jak i poszczególni członkowie są wykonawca-
mi zleceń idących z NKGB lub Kompartii ZSRR. Dla wprowadzenia pozorów, 
że ma się tu do czynienia z prawdziwą partią polską, zmieniono nazwę daw-
nej niepopularnej KPP na PPR, wsadzając w nią cały aktyw komuny.

z archiwum WiN

Została bezwzględnie stwierdzona współpraca UB z PPR-em i koła PPR na-
leży traktować jako może mniej wydajne, ale za to duże ilościowo i terenowo 
grupy szpiegowskie.

z archiwum WiN

Podziemie o KRN

Krajowa Rada Narodowa, instytucja nieprzewidziana przez żadną z  pol-
skich konstytucji, składa się z członków mianowanych przez rząd. W jej skład 
weszli początkowo przedstawiciele czterech partii, które w  rzeczywistości 
stanowią jedną partię komunistyczną rozbitą dla pozoru na cztery stronnic-
twa. Później zwiększono skład KRN przez dołączenie przedstawicieli PSL – 
Stanisława Mikołajczyka i SP – Karola Popiela. KRN przedkładane jej przez 
rząd projekty ustaw uchwala jednomyślnie, identycznie jak Wielka Rada Fa-
szystowska, hitlerowski Reichstag, czy sowiecka Rada Najwyższa. 

z archiwum WiN
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Podziemie o referendum

Cel referendum jest dość przejrzysty. Klika rządząca zdaje sobie sprawę, że 
nie może liczyć na żadne poparcie mas dla swych poczynań, że w wyborach 
konstytucyjnych, jeśli miałyby być prawdziwie demokratyczne i czyste, prze-
gra z kretesem. Pomysł referendum jest wybiegiem, jest próbą uprzedze-
nia wyborów i postanowień oczekiwanej przez naród nowej konstytucji, jest 
usiłowaniem podstępnego uzyskania choćby pozorów aprobaty narodu dla 
obecnych, wprowadzonych gwałtem, form polityczno-ustrojowych i przesą-
dzenia tych form na przyszłość, jest więc zamachem na przyszłą konstytucję.

z archiwum WiN

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, ekspozytury komunistycznej Rosji, 
ogłosił referendum. Nie damy oszukać się kłamliwej propagandzie, która na 
podstępne pytania każe odpowiadać „TAK”. Pokażemy, że Polska nigdy nie 
będzie republiką sowiecką, a Polacy bezwolnym narzędziem rękach agen-
tów sowieckich. Dzień głosowania ludowego będzie tym ważnym dla nas 
dniem, w którym naród polski zgodnie zamanifestuje, że nie pomoże utrwa-
laniu się Polsce żydo-komuny i nie chcą u siebie raju bolszewickiego. Polacy, 
oprócz zdrajców, z takim rządem współpracować nie chcą. Polacy w głoso-
waniu udziału brać nie będą, a niechętni lub zmuszeni do tego winni na dwa 
pierwsze pytania odpowiedzieć „NIE” a w sprawie granic „TAK”.

z archiwum WiN

Wyniki referendum zostały w ordynarny sposób sfałszowane. Ogłoszenie 
wielkiego zwycięstwa posłużyło za pretekst do zmiany konstytucji jeszcze 
przed wyborami, a mianowicie do zniesienia Senatu. Równocześnie referen-
dum było eksperymentem. Na jego przykładzie przeszkolono cały aparat 
wyborczy PPR w  praktycznym stosowaniu wszelkich sztuczek i  kruczków 
potrzebnych do uzyskania zwycięstwa w wyborach.

z archiwum Ł. Cieplińskiego
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Podziemie 
o wyborach do Sejmu Ustawodawczego

Nareszcie doczekaliśmy się momentu, gdy rząd warszawski zdecydował się 
na rozpisanie wyborów. Czekamy na tę chwilę od wielu już miesięcy, w prze-
konaniu, że niezłomna wola całego narodu pozwoli wreszcie w  tym akcie 
politycznym obalić dyktaturę i przemoc komunistów, a zarazem przynieść 
ze sobą wolność i swobody obywatelskie. Nie dać się zastraszyć zakłama-
nej propagandzie. Wyborów nie bojkotować, lecz oddawać głosy na PSL lub 
wrzucać kartki nieważne.

z archiwum WiN

Sam przebieg wyborów był też „wolny i nieskrępowany”, ale tylko na papie-
rze. Przy każdej urnie znajdował się oddział wojskowy, a siepacze komuny, 
mając do swojej dyspozycji żołnierzy, dopuszczali się całego szeregu gwał-
tów. […] Przed światem ogłoszono zwycięstwo „demokracji” w  wyborach 
w Polsce, a Stalin zapewne sobie pomyślał: „Durnych Polaczków mam w… 
kieszeni.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

[…] wybory w Polsce stały się olbrzymim oszustwem, opartym na sfałszo-
waniu wyników, łamaniu prawa, dowolnym interpretowaniu ordynacji wy-
borczej, terrorze moralnym (zastraszenie) i fizycznym (więzienie i bicie). Wy-
bory to była walka narzucona Narodowi, walka prowadzona przy pomocy 
plotki, kłamstwa, przekupstwa i kuli.

z archiwum WiN
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Podziemie o ludowym WP

WP składa się z emisariuszy sowieckich, Rosjan [sic!], żydów [sic!] i komuni-
stów – oficerów czerwonej armii – oraz z polskiej narodowej masy żołnierskiej. 
Czystość tego rozróżnienia zaciemniają ludzie, którzy wtedy, gdy historia żą-
dała od nich charakterów i serca na miarę Przybyszewskiego – okazali się jedy-
nie „zawodowcami” – żołdakami na modłę Paszkiewicza, Rómmla, Olbrychta. 
Stosunek nasz do tych dwóch kategorii »oficerskich« jest i musi być nega-
tywny. W masach natomiast WP widzimy swych braci, którzy obcą przemocą 
postawieni zostali przed koniecznością dokonania najcięższego wyboru.

z archiwum WiN

U nas – w obecnych stosunkach […] wojsko stoi na straży partii i ma bronić jej 
reżimu, tj. czerwonej demokracji. Podlega ono – jedynie fikcyjnie – władzom 
państwowym, w rzeczywistości wszystkie wyższe i wpływowe stanowiska 
obsadzone są przez oficerów sowieckich.

z archiwum WiN

Całość sztabu Żymierskiego (przy rozmowie byli obecni gen. Iścienko, gen. 
Półtorzycki, płk [Marian] Spychalski, ppłk [Wiktor] Grosz i dwóch innych ge-
nerałów, robiła wrażenie zbiorowiska oficerów – bandytów z Boliwii czy Peru.

z archiwum Podokręgu Rzeszowskiego AK

Żołnierze z oddziału por. Stefana Bembińskiego „Harnasia” przed atakiem 
na więzienie w Kielcach 4 VIII 1945 r., podczas którego uwolniono kilkuset 

więźniów politycznych. Od lewej: Witold Drozdowski „Lot”, Jerzy Brewczyński 
„Donat”, Zbigniew Gmysiek „Cygan”, Mieczysław Brewczyński „Śmiały”, 
Mieczysław Sinda „Orkan”, Andrzej Szymański „Sten”, N.N. „Zając”, N.N.
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Podziemie o wojsku

Wojsko służy całemu Narodowi, jest jego ramieniem zbrojnym dla obrony 
granic przed zbrojną agresją. Jest ono apolityczne, nie może służyć intere-
som reżimu ani żadnej partii czy klasy, nie może być użyte przeciw własne-
mu społeczeństwu. […] Wychodząc ze społeczeństwa, wojsko nie może być 
zamkniętym klanem, a jego kadra uprzywilejowana kastą […] Czynna służba 
wojskowa oprócz wyszkolenia wojskowego winna uzupełniać wychowanie 
i przysposobienie do życia obywatelskiego w społeczeństwie.

z archiwum WiN

Podziemie o KBW

Żołnierze, czy zdajecie sobie sprawę z  tego, w  jakich oddziałach pełnicie 
służbę? Pewno, że niedościgniony w swej podłości i chytrości obecny nasz 
czerwony reżim wpajać będzie w Was przekonanie, że WBW to oddziały, któ-
rych celem będzie jedynie wprowadzanie porządku wewnętrznego, ugrun-
towywanie zasad prawdziwej demokracji […] Ale w rzeczywistości oddziały 
WBW to nic innego jak tylko wierne odtworzenie – na wzór tyranii sowieckiej 
– krwawych i zbrodniczych szeregów NKWD polskiego.

z archiwum WiN
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Podziemie o NKGB

Jeżeli można użyć porównania – to NKGB spełnia w przybliżeniu łączną rolę 
niemieckiego Gestapo i  Inteligence Service. NKGB prowadzi: kontrwywiad 
polityczny, wojskowy, gospodarczy i inny na terenie własnym i krajów oku-
powanych […] Na tych samych terenach kieruje zwalczaniem opozycji […] 
oraz prowadzi, względnie ma wpływ na aresztowania, prowadzenie śledztw 
i procesów politycznych, prowadzonych przez NKWD. Na terenie zagranicz-
nym i krajów okupowanych prowadzi wywiad wojskowy, polityczny, gospo-
darczy itp. Prowadzi akcje dywersyjne i rozkładowe, wywołuje konflikty, za-
mieszki, strajki. Inspiruje i współpracuje z miejscową partią komunistyczną 
i równocześnie kontroluje ją.

z archiwum WiN

Podziemie o UB/NKWD

UB opiera się na 2 kategoriach pracowników: stanowiska kierownicze zaj-
mują absolwenci moskiewskiego instytutu NKWD, tworząc element abso-
lutnie pewny i oddany Rosji, podczas gdy funkcje podrzędniejsze i technicz-
no-wykonawcze pełnią ludzie, którzy ukończyli kurs NKWD w Lublinie.

z archiwum DSZ na Kraj

Do UB zgromadził się element, [który] stracił wszystko co ludzkie. Ich patrio-
tyzm pożarła moralna prostytucja. Ci sami służyli niemieckiemu faszyzmo-
wi, służą dla komunizmu i służyli każdemu temu, kto był dał im okazję do 
rabunku, łajdactw, rozpusty.

z archiwum WiN
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Podziemie o religii

Naród Polski, głównie w swych masach chłopskich i robotniczych, jest na-
rodem głęboko przywiązanym do wiary ojców i dziadów. Normy etyczne są 
normami mocniej trzymającymi w karbach namiętność ludzi prostych wsi 
i miast od norm prawnych.

z archiwum WiN

Religię uważamy za siłę podnoszącą, kształcącą i zbawiającą tak jednostki, 
jak i narody. Bez wiary w Boga i sprawiedliwości nie może być ani zapału dla 
idei, ani poświęcenia dla niej. […] Nasze dążenie programowe opieramy na 
granitowej podstawie wiary katolickiej. Religię chcemy mieć w naszych ser-
cach i uczynkach i nie chcemy jej nadużywać do walki politycznej.

z archiwum WiN

Religia katolicka, jako religia ogromnej większości Polaków, obok swobody 
innych wyznań musi stać się religią państwową. Przebudowa wewnętrzna 
państwa, reformy i wychowanie winny być zgodne z etyką katolicką.

z archiwum WiN

Żołnierze poakowskiego oddziału partyzanckiego 
„Żandarmeria” zima 1948/1949 r. Od lewej: Rembiarz „Orlik” 
(+ 11 VI 1949 r. walce z zasadzką UB), ks. Władysław Gurgacz 
„Sem” (14 IX 1949 r. – zamordowany w więzieniu), Stanisław 

Pióro „Emir” (+ 14 VIII 1949 r. – w walce z UB)
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Podziemie o bandytyzmie

Wobec często powtarzających się wypadków bandytyzmu, kradzieży i  in-
nego wymuszania oraz zwalania winy przez milicję i UB na oddziały leśne 
– wyjaśniamy już nie po raz pierwszy, że z bandytyzmem nic wspólnego nie 
mamy i nie my kradniemy, nakładamy kontrybucje i dokonujemy prowoka-
cyjnych napadów. My właśnie niszczymy bandytyzm, a nie milicja i UB, gdyż 
milicja i UB ma co innego do roboty. To właśnie milicja i UB organizuje na-
pady prowokacyjne na księży i spokojnych mieszkańców. […] Każdy złodziej 
– bandyta pochwycony przez oddziały WiN jest karany śmiercią […].

z archiwum WiN

Tak za okupacji niemieckiej, jak obecnie bandytyzm skutecznie zwalczają 
jednak tylko oddziały Armii Podziemnej. Ale nie jest to rzecz prostą i łatwą. 
Wszak prawie wszyscy przedwojenni i  wojenni przestępcy, wszelkiego ro-
dzaju kryminaliści, kasiarze, doliniarze, koniokrady, nożownicy itp. – to dzisiaj 
członkowie Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a  więc i  funkcjonariusze tzw. 
urzędu bezpieczeństwa publicznego. Walczyć z  bandytyzmem to tyle, co 
rozdrażniać do granic niepoczytalności będącą u  władzy PPR i  dawać jej 
preteksty do bestialskich wystąpień przeciw polskiemu społeczeństwu.

z archiwum KWP

Są okolice, gdzie ludność jest podwójnie terroryzowana i ludzie nie wiedzą, kogo 

się więcej bać – NKWD – czy bandytów nocnych. […] Dowódca, który patrzy, jak 

jego żołnierze rabują, staje się mimowolnie przywódcą i hersztem szajki zbójec-

kiej. Dowódca, który wypełniając w imieniu RP wyrok, dopuszcza przy tym do kra-

dzieży lub też wykonuje wyrok po bestialsku, a nie po żołniersku, obniża autorytet 

armii i  czyni straszliwą szkodę narodowi, który zaczyna wierzyć, że nie działa tu 

sprawiedliwość, lecz siła, sam nie zasługuje na lepszy los niż wyrok.

z archiwum AKO
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Podziemie  
o patologii we własnych szeregach

Społeczeństwo nie wiedziało, jak odróżnić partyzantów od opryszków 
i szpiclów, gdzie należy szukać dowództwa i komu wierzyć, a komu nie, bo 
jednego i tego samego osobnika można było widzieć w milicji i w partyzant-
ce, w Lublinie na ulicy i w krzakach pod Parczewem. Nocami pojawiali się 
uzbrojeni osobnicy, podawali się za partyzantów, odczytywali i wykonywali 
różne wyroki, rabowali i znikali, by następnej nocy pojawić się gdzie indziej. 
Ofiarami w tych wypadkach bywali czasem ludzie najuczciwsi. Załatwianie 
porachunków osobistych. Ludzie na gwałt szukali sprawiedliwości i opieki. 
[…] Aby pohamować rozszerzającą się samowolę i ratować sławę partyzan-
tów, zmuszeni byliśmy do strzelania groźniejszych opryszków. Wykonywało 
się to z bólem serca, bo najczęściej osobnik taki mógłby być pożyteczną jed-
nostką, gdyby nie owe istniejące podłe warunki sprzyjające przestępczości.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

Zabrania się przeprowadzać jakiekolwiek akcje mogące spowodować od-
wrócenie się społeczeństwa od naszej pracy. Do przekroczeń należą: 1. Nie-
słuszne obciążanie materialne i moralne, 2. Nadużycie broni, 3. Dekonspiracje 
punktów i siatki, 4. Uwłaczanie godności osobistej społeczeństwa niezaan-
gażowanego do pracy w konspiracji, 5. Wszelkiego rodzaju wymuszenia na 
ludności i  szantaż oraz pogardliwe wynoszenie się, 6. Łączenie spraw pry-
watnych do spraw wojska polskiego w konspiracji.

z archiwum WiN

Środki materialne należy czerpać bądź to z ofiar społecznych, bądź też ze 
zdobyczy, które można czerpać z akcji na urzędy i  instytucje państwowe, 
samorządowe, spółdzielcze. Nie wolno grabić mienia prywatnego, nawet 
u PPR-ów.

z archiwum WiN
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Podziemie o walkach bratobójczych

Polityka pacyfikacji [prowadzona przez] waszych czerwonych, lub wyna-
turzonych, pseudo polskich dowódców przez masowe aresztowania i  sto-
sowanie tortur, o których mieli pojęcie tylko Niemcy, doprowadza tylko do 
ustawicznego zwiększania się oddziałów leśnych. My z wami walki prowa-
dzić nie chcemy. Walki te przynoszą śmierć dla wielu młodych, pełnych dziel-
ności, patriotyzmu i prawa do życia istnień – śmierć zupełnie niepotrzebną. 
Oszczędźmy świętej Polskiej Krwi, której morze wytoczył z nas znienawidzo-
ny Niemiec […].

z ulotki 5 Brygady Wileńskiej AK

My, którzy w szeregach AK walczyliśmy zbrojnie o prawo do życia, dziś wal-
czymy politycznie w szeregach WiN o prawo do samostanowienia – widzimy 
w masach żołnierskich armii Żymierskiego swych braci, gdyż wiemy, że pod 
mundurem ich kryje się polskie serce miłujące gorąco Ojczyznę. Nigdy nie 
kierowaliśmy naszej broni przeciwko braciom.

z archiwum WiN

Ty, żołnierzu Armii Żymierskiego – świadomie czy nieświadomie stoisz po 
drugiej stronie barykady, bronionej przez Naród Polski. Pomagasz „resortowi 
bezpieczeństwa” w wyłapywaniu najlepszych synów Ojczyzny, którzy ani na 
chwilę nie załamali się, którzy ani na chwilę nie złożyli broni w walce z nie-
mieckim i sowieckim okupantem. Pamiętaj, żołnierzu, że swym postępowa-
niem pomagasz zdrajcom Ojczyzny. Pamiętaj, że działasz na szkodę Państwa 
Polskiego. Za swe postępowanie odpowiadał będziesz przed prawowitymi 
sądami wolnej Polski. Pamiętaj, żołnierzu, że już nadszedł czas porzucenia 
tej haniebnej roboty: porzucenia sowieckich lub żydowskich dowódców. 
Żołnierzu! Nie pozostawaj dłużej zbrodniczym narzędziem walki z Narodem 
Polskim w rękach sowieckich politruków.

z archiwum WiN
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Podziemie o walkach bratobójczych

Żołnierzu! Zdajesz sobie sprawę dokładnie, że obecna rzekomo wolna Polska to 

fikcja, a tymczasowy rząd, którym nas obdarzyła Rosja – to płaszczyk ukrywający 

17-tą republikę polsko-sowiecką. Wiemy o tym, że zdajesz sobie i z tego sprawę, że 

obecnie armia, której wierzysz, nie jest Polską armią, na sztandarach której byłyby 

wypisane słowa „Honor” i „Ojczyzna”, a armia zaprzedana przez zdrajców Rosji so-

wieckiej. Przecież widzisz sam, że Twoim wyższym dowódcą jest moskal lub żyd, 

zmuszona był [sic!] Ciebie do walki z braćmi żołnierzami służącymi wiernie Ojczyź-

nie, a dążącymi w ciężkiej wprost tytanicznej pracy do wyzwolenia Polski z niewoli 

sowieckiej. Walka ta – to woda na młyn sowiecki. W interesach ich leży skłócenie 

społeczeństwa polskiego i wywołanie bratobójczej wojny.

z archiwum WiN

Podziemie o mniejszościach narodowych

Mniejszości narodowe, niemiecka, a częściowo żydowska i ukraińska zajęły 
wobec Polaków stanowisko gorsze niejednokrotnie od właściwych okupan-
tów. W służbie wrogów stały się one głównym powodem tak wielkich strat 
Narodu, z ich ręki wyginęły setki tysięcy Polaków okrutnie zamęczonych. Dla-
tego też wysoce tolerancyjna zawsze polityka polska w stosunku do mniej-
szości narodowych, musi na przyszłość zabezpieczyć się przed powtórzeniem 
gehenny […]. W  Polsce nie ma miejsca na mniejszość niemiecką. Wszyscy 
Niemcy po ukaraniu za zbrodnie muszą wyemigrować do Niemiec. Z Żydów 
pozostać mogą tylko ci, którzy przed 1.IX.1939 r. byli obywatelami polskimi i nie 
popełnili w stosunku do narodu polskiego w okresie okupacji zbrodni […] Ukra-
ińscy przywódcy, podżegacze i winni mordów na Polakach, czy to w służbie 
niemieckiej, sowieckiej, względnie w UPA muszą być postawieni przed sądy, 
a po ukaraniu wydaleni z granic kraju. Na terenie Polski nie mogą istnieć żad-
ne polityczne organizacje mniejszościowe. Poza tym mniejszości będą mieć 
zagwarantowaną pełnię swobód własnego życia narodowego i kulturalnego 
pod warunkiem ich całkowitej lojalności.

z archiwum WiN
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Podziemie o mniejszościach narodowych

W chwili obecnej Polska racja stanu wymaga bezwzględnego usunięcia 
z  Ziem Odzyskanych Niemców oraz tych Polaków, którzy wysługiwali się 
Niemcom ze szkodą dla społeczeństwa polskiego.

z archiwum WiN

Podziemie o amnestiach 
i deklaracji ujawnieniowej „Radosława”

[…] Ustawa amnestyjna i inne zarządzenia władz bezpieczeństwa nie do-
tyczą byłych żołnierzy AK z mocy samego prawa, stanowiącego sposób po-
stępowania wyłącznie wobec osób i  organizacji występujących przeciwko 
dzisiejszym władzom krajowym. Nie ma przeto moralnej i prawnej koniecz-
ności „legalizacji” działań antyniemieckich i wynikających z samoobrony na-
rodu przed okupantem niemieckim.

z archiwum DSZ na Kraj

Podstępna robota. Od dłuższego czasu NKWD (UB) prowadzi wzmożoną 
akcję propagandową, mającą na celu wmówienie w społeczeństwo polskie, 
że zarówno żołnierze byłej AK, jak i oficerowie ujawnili się wobec przedsta-
wicieli Rządu Tymczasowego jako całość i zgłosili się do współpracy z tymże 
rządem. Do tego celu użyto wielu aresztowanych oficerów wyższych, m.in. 
płk. Radosława, którzy często chcąc ratować własne życie bądź też pozba-
wieni trzeźwego sądu politycznego poszli na współpracę, wydając rozkazy 
do ujawnienia się. Należy wszędzie podkreślać, że płk Radosław mógł uczy-
nić podobny krok we własnym imieniu, ale nie w  imieniu podległych so-
bie żołnierzy i oficerów, że nie był do tego upoważniony przez swoje władze 
i z tego punktu widzenia, postępek jego należy uznać za zdradę.

z archiwum DSZ na Kraj
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Podziemie o amnestiach 
i deklaracji ujawnieniowej „Radosława”

Za co i w jakiej sytuacji usiłuje nas Pan, Panie Pułkowniku „Radosław”, sprze-
dawać? Nawet nie poczuwa się Pan do najelementarniejszej wdzięczności 
w stosunku do podwładnych. Wszak to, że czerwoni chcą z Panem pertrak-
tować, że zrezygnowali z wytwarzania linii podziału między górą a dołami 
AK, nie jest pana zasługą, ani też żadnego z  generałów czy pułkowników 
AK, tylko osiągnięciem tych tysięcy szarych bojowników, którzy wbrew bla-
mażowi wyższych dowódców nie zrezygnowali z walki o słuszne postulaty 
Narodu Polskiego, a którym chce Pan podstępnie odebrać broń. Czyn pana 
jest najzwyklejszą zdradą […].

z archiwum KWP

Rozkaz wzywający AK do ujawnienia się podpisany przez pułkownika „Ra-
dosława” i podany w rządowej prasie, nie mógł być traktowany poważnie, 
gdyż „Radosław” jak więzień robił wszystko pod presją. Za tę właśnie cenę 
wyszedł na wolność. […] Prócz owej dyplomacji ujawniła się i  inna taktyka: 
cichego sprzątania niektórych amnestionowanych. Zwłaszcza szerokim 
echem odbił się wypadek pod Lublinem, gdzie UB podstępnie zamordo-
wało ujawnionego porucznika „Ostoję” – Rejmaka. Niektórzy z ujawnionych 
wrócili znów do lasu, by potęgować bałagan. […] Niewątpliwie „Radosław” 
przysłużył się wtedy komunistom, ale to nie uratowało ani jego samego, 
ani też innych. Oto staną się teraz ofiarami prowokacji, a Radkiewicz potrafi 
unieszkodliwić ich na zawsze.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”
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Podziemie 
o rządzie polskim na uchodźstwie i emigracji

[…] wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i jego idei jest jedyny i legalny Rząd 
Polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze 
słuszne prawa. […]

z rozkazu gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka”

Polskę Walczącą na Emigracji, która była dla nas natchnieniem do prze-
trwania i bodźcem do walki z okupantem, uważamy za dalsze prawne prze-
dłużenie naszej Niepodległości – z  drugiej strony bolejemy nad Jej obec-
nym rozbiciem i coraz większym oddalaniem się od obecnej rzeczywistości 
w kraju i od Polski Walczącej w kraju. […]

z archiwum WiN

Jestem przekonany, że żaden prawnik nie zdoła ustalić momentu, w któ-
rym prezydent Raczkiewicz stracił swoją prawowitość […] Bo kiedy? Z chwilą 
zerwania stosunków dyplomatycznych przez ZSRR – nie, bo takie zerwanie 
nie powoduje żadnych zwrotów wewnętrznych w  państwie suwerennym, 
śmierć Sikorskiego też nie, bo nie prezydent zależy od premiera, tylko od-
wrotnie, z chwilą utworzenia samorzutnego (w najlepszym wypadku) Komi-
tetu Patriotów Polskich lub przekształcenia się jego kolejno w PKWN, a póź-
niej w Rząd Tymczasowy też nie, bo nie zostało to usankcjonowane żadną 
aprobatą narodu, poza KRN, której też nikt nie obierał, nie mianował i która 
nie mogła przez nas żołnierzy być uznana za ciało legalne. […] Gdy wreszcie 
powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznany przez państwa obce, 
które odmówiły dalszego uznania czynników londyńskich – też nie rozwiąza-
ło to sprawy prawnie, bo TRJN nie powstał ani w drodze konstytucyjnej, ani 
rewolucyjnej – zwyczajnie został nam narzucony przez trzy mocarstwa obce, 
a  odkąd to w  państwie suwerennym o  władzach państwowych decyduje 
uznanie przez państwa obce – chociażby przez cały świat.

z archiwum Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”
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Podziemie 
o rządzie polskim na uchodźstwie i emigracji

Musimy pamiętać, że wszystko co w  najbliższej przyszłości będzie – jest 
gwałtem i bezprawiem, że wszystko to jest tworem narzuconym przez obce 
państwa. Społeczeństwo nie bierze na siebie żadnych moralnych zobowią-
zań. […] Za legalny i jedyny Rząd uznawać będziemy jedynie rząd Arciszew-
skiego, obojętnie czy będzie on istniał pod nazwą Rządu, czy będzie w Anglii, 
czy też przeniesie się na teren jednego z państw neutralnych, czy wreszcie 
zmuszony przekształcić się w Komitet Polaków na Obczyźnie.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

W  każdym skupieniu [sic! – skupisku] winna powstać organizacja jedno-
cząca Polaków, pozostająca w stałej łączności z centralą polskiej myśli nie-
podległościowej. […] Potrzeba jakiejś namiastki parlamentu polskiego na za-
chodzie jest bezsporna. Należy korzystać z przywileju swobody myśli, słowa 
i form demokratycznych. […] Musimy tu na Zachodzie być nie tylko żywym 
Rapperswilem, ale rozwój polskiej myśli i  kultury stale kontynuować i  po-
mnażać. Każde dziecko polskie uczące się w języku i duchu ojczystym, każda 
dobra książka, każde poważne pismo – są sukcesami etapowymi na drodze 
do upragnionego celu.

z archiwum WiN
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Podziemie o III wojnie światowej

Wielcy politycy robią często wielkie głupstwa. Jeżeli Churchillowi i Roose-
veltowi wydaje się, że Rosji chodzi o linię Curzona, względnie o Polskę, to zda-
ją egzamin wielkiej nieświadomości. Zastanawianie się przez wielką trójkę 
nad pasem 6 kilometrów, wywołuje wrażenie wielkich niepoważnych dzieci. 
[…] Anglia nie może pozwolić sobie na rozpętanie wojny z Rosją, nie mając 
zakończonej wojny z Niemcami i Japonią. Państwa zachodnie boją się wojny 
z sowietami. Wojna ta jest bowiem bardzo niebezpieczna. Nie groźna jest 
Armia Czerwona. Groźne są armie komunistyczne rozkładające państwa od 
wewnątrz. […] Chcąc trzecią wojnę odłożyć jak najdłużej, zachód idzie na po-
litykę ustępstw. Zachód upokarza się przed Stalinem.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Naszym zadaniem obecnie jest przechować się i pomóc innym przeczekać 
ten trudny okres, a nie dawanie powodów do maltretowania i aresztowania 
ludzi. Dlatego też, według rozkazu Komendy [Wileńskiej] nie można nam 
obecnie, ani też w razie rozpoczęcia się działań wojennych, prowadzenia ja-
kichkolwiek akcji dywersyjnych. Nasza „robota” się rozpocznie, gdy działania 
wojenne będą na ukończeniu. W razie ogłoszenia mobilizacji nie możemy 
nawoływać do niestawienia się i wciągania ich w swoje szeregi, lecz swoim 
ludziom można radzić, by jak tylko mogą, przechowywali się własnymi moż-
liwościami i do wojska nie stawiali się.

z listu W. Łukasiuka „Młota”
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Podziemie 
o gwałtach i rabunkach Armii Czerwonej

[…] między rządem sowieckim a rządem tymczasowym w Polsce została 
zawarta tajna umowa, na mocy której z  ziem polskich między zachodnią 
granicą z  1939 r. a  Odrą i  Nysą Sowiety zabierają 85% maszyn, jako swoją 
zdobycz wojenną. Dalej wszystko to, co zostało zainstalowane w środkowej 
Polsce przez Niemców – jest w stu procentach wywożone do Rosji, również 
jako zdobycz wojenna sowietów.

z archiwum WiN

[…] dane liczbowe z kilku powiatów, […] w całej rozciągłości odtworzą nam 
obraz bandyty, podpalacza, rabusia, człowieka bez jakiegokolwiek kośćca 
moralnego, stojącego […] niżej od najprymitywniejszych dzikich ludów. Nie-
zależnie od otrzymanych instrukcji każdy Sowiet gotów jest zniszczyć naszą 
ziemie, a człowieka zamordować. Bestialskość zieje z każdego kroku żołnie-
rza czerwonego, o czym człowiek zachodu nie ma zielonego pojęcia i cze-
go kultura jego nie jest zdolna dopuścić do świadomości, jako prawdziwe. 
Krzywd doznanych od „sprzymierzeńców Wschodu” nikt nigdy nie potrafi 
nam zwrócić: 1. Oficerowie i żołnierze A.Cz. na terenie powiatu brodnickiego 
w czasie od 1 IX – 20 IX 45 r. dokonali 73 napady, w których zabito 17 Polaków, 
39 kobiet zgwałcono, 5 zabudowań podpalono.

z archiwum WiN
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Podziemie o własności prywatnej

Żądamy wyraźnego ugruntowania prywatnej własności w konstytucji i całej 
reszcie ustawodawstwa oraz w praktyce administracyjnej. Państwo pod żadnym 
warunkiem nie może łamać człowieka materialnie i moralnie, wywłaszczać go 
z jego mienia, zabierać mu owoców pracy. Ze względów użyteczności publicznej 
może to następować tylko w wypadkach ustawą przewidzianych.

z archiwum WiN

Uznając własność prywatną za podstawowe prawo wolności człowieka 
oparte na zasadzie etyki chrześcijańskiej i demokracji, widzimy równocześ-
nie konieczność ograniczenia go tam, gdzie wchodzi w  kolizję z  dobrem 
ogółu lub bezpieczeństwem państwa.

z archiwum WiN

Ppłk Andrzej Rzewuski 
„Hańcza”, komendant 
Poznańskiego Okręgu WiN 
i WSGO „Warta”  
(+ 20 V 1946 r. – popełnił 
samobójstwo w celi  
więziennej w Poznaniu)

Ppłk Wincenty Kwieciński 
„VT”, „Głóg” – prezes 
III Zarządu Głównego 
Zrzeszenia WiN (skazany 
na karę dożywotniego 
więzienia; zmarł w 1984 r. 
w Warszawie)

Ppłk Łukasz Ciepliński 
„Pług”, „Bogdan”  
– prezes IV Zarządu 
Głównego WIN (+ 1 III 1951 r. 
– zamordowany w więzieniu 
przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie)
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Podziemie o represjach

Życie ludzkie w  obecnej rzeczywistości polskiej, zwłaszcza życie ludzi 
wartościowych, inteligencji polskiej, członków PSL, stojącego na gruncie 
polskiej, a nie sowieckiej racji stanu – nie ma żadnej wartości. Każdy Polak, 
który nie jest komunistą, może być w każdej chwili pozbawiony wolności czy 
zamordowany.

z memoriału WiN do Organizacji Narodów Zjednoczonych

[…] do żalu za ukochanymi współtowarzyszami niedoli dołącza się jakieś 
fatalistyczne przypuszczenie, że chyba ofiarom końca nie będzie! Że wszyst-
ko, co uczciwsze, skazane jest na zagładę. Jakiś okrutny los dotknął krwawą 
ręką nasz naród i wyszarpuje na stracenie wszystkie te elementy, które nie 
wahają się marzyć o wolności!

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

[…] Na terenie gm. […] Ludwin i Spiczyn przez pięć lat okupacji niemieckiej 
nie zginęło tylu Polaków, ilu zginęło przez pięć miesięcy „Demokratycznej nie-
podległości”. […] Setki osób wyłapano i wywieziono w nieznanym kierunku. 
Miejscowi „demokraci”, ślepe narzędzie w ręku wroga, zaczęli dochodzić do 
tego – aby […] palić zabudowania i niszczyć dorobek rodzin „akowskich” prze-
stępców. Więzić ich braci lub ojców, a nawet wykonywać wyrok na miejscu.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”).
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Podziemie o prawach obywatelskich

Nie mamy ani prasy własnej, ani wolności słowa, ani wolności zebrań, ani 
prawa wiązania się w  stronnictwa polityczne – jesteśmy więc pozbawieni 
wszystkich dobrodziejstw demokracji. Jednopartyjne rządy komunistyczne 
biorą „myśl w  obcęgi”, pozbawiają człowieka woli, przywiązań, umiłowań, 
tych najistotniejszych cech człowieczeństwa i czynią z niego pozbawionego 
ducha i serca robota. Gdy chodzi o Naród – ten zatraca własne oblicze i prze-
staje istnieć.

z ulotki 5 Brygady Wileńskiej AK

Rząd musi zapewnić obywatelom pełnię wolności i swobód, w szczególno-
ści w wyborze pracy i tworzenia jej warsztatów, w nienaruszalności mienia 
prywatnego, wolności w słowie i w piśmie, wyznaniu religii, przekonań poli-
tycznych, wolności zrzeszeń, nietykalności osobistej i mieszkania, tajemnicy 
listowej, korzystania z urządzeń państwowych i społecznych, brania udziału 
w badaniach naukowych, w wyborach do ciał ustawodawczych.

z archiwum WiN

Podziemie o wolności słowa

Prasa tajna jest wyrazem tragizmu naszego położenia… [ale] tylko prasa taj-
na – pisał podziemny komentator – może dzielić się dzisiaj słowem pełnej, 
niczym niekrępowanej prawdy. Tylko prasa tajna może bez ogródek pobu-
dzać i zespalać ducha oporu i wolę bezkompromisowego dążenia do wolno-
ści. Tylko prasa tajna może dać w pełni wyraz protestu przeciw krzywdom 
bezprzykładnym. Tylko prasa tajna ma możliwość prostowania potwornych 
fałszów historycznych i przeciwdziałania próbom zohydzania przeszłości na-
rodu i zaprzepaszczania jego moralnego kapitału.

z archiwum WiN
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Podziemie o granicach zachodnich

Traktujemy jako sprawiedliwość dziejową i powrót rdzennie polskich tere-
nów na łono Ojczyzny, a nie rekompensatę za utracony wschód. Temu poglą-
dowi wypowiadamy zdecydowaną walkę. Doceniając ich ogromną wartość 
dla państwa, musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by one zostały przy 
nas na zawsze – mimo różnych prądów nurtujących w świecie. […] Zgadzamy 
się z oficjalnym stanowiskiem i oświadczeniami przedstawicieli Rządu Tym-
czasowego i takie popieramy. Stwierdzamy jednakże, że powyższe postulaty 
są w praktyce wykonywane świadomie w interesie narodowości niemieckiej 
dla zrealizowania celów Kominternu.

z archiwum WiN

Podziemie o granicy wschodniej

Ziemie wschodnie, prastare dzielnice Polski, muszą wrócić do Polski. Dążymy 
do utrzymania jak najlepszych stosunków z Rosją, pod warunkiem, że nasze 
granice wschodnie z 1939 r. nie mogą być w ogóle dyktowane. Wypowiadamy 
walkę poglądowi, że one dla nas są ciężarem, że za nie otrzymaliśmy granicę 
na zachodzie. Ziemie wschodnie mają takie same znaczenie jak zachodnie.

z archiwum WiN

Sowiety z rozmysłem chcą osłabić Polskę, zabierając jej połowę terytorium 
na wschodzie z  równoczesnym tworzeniem trudności na zachodzie, aby 
w ten sposób pozbawić Polskę sił do działania kiedykolwiek przeciw ZSRR 
i zmusić ją do szukania zawsze opieki sowieckiej, uzależnienia jej od siebie.

z archiwum WiN
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Podziemie o aliantach zachodnich

Pamiętamy i na zawsze zostanie nam w pamięci zawód, jakiego doznaliśmy 
ze strony Anglii. Tej Anglii, dla której ponieśliśmy tak szalone ofiary. Znając 
starą, kupiecką politykę Anglii, pozwoliliśmy sobie na chwilę uwierzyć w po-
gląd, że tym razem Anglia nie może nas zostawić na lodzie. Tymczasem po 
upadku Niemiec potraktowano nas jak kulę u nogi. […] W 1939 r. postawili-
śmy na Anglosasów. Na tym stanowisku przetrwaliśmy 6 lat i na tym stano-
wisku musimy jednak przetrwać do końca.

z archiwum WiN

Dla USA ostatnia wojna to był czysty business. Pokonanie głównego wroga 
– tj. Japonii, opanowanie Pacyfiku z tysiącem wysp i baz, uzyskanie niemal 
monopolistycznych wpływów w Chinach, szereg zdobyczy terytorialnych na 
Atlantyku, ogromna ekspansja gospodarcza na całym świecie, czołowe sta-
nowisko światowej produkcji, handlu, technice i uzbrojeniu, uczyniły z USA 
największą potęgę na świecie. Zorganizowanie narodów w ramach ONZ pod 
ich przewodnictwem czy protektoratem to zasadnicza koncepcja imperiali-
zmu amerykańskiego. […] Stabilizacja walut według dolara – to jego domi-
nująca rola w życiu finansowym. Rola wojskowego obrońcy ONZ – to rola 
światowego strażnika wojskowego.

z archiwum WiN

Por. Walerian Nowacki „Bartosz” (czwarty z lewej),  
dowódca 1 szwadronu odtworzonej na Podlasiu  

6 Brygady Wileńskiej AK (+ 3 VIII 1948 r. – poległ w walce 
z grupą operacyjną UB i KBW k. wsi Krawce)
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Podziemie o SD

Od momentu powstania nie może „nabrać rumieńców” zdrowia. Według 
założeń PPR miało ono grupować „polską kołtunerię”, która do partii prole-
tariackich chętnie nie pójdzie.

z archiwum WiN

Utworzone zostało przez PPR dla przyciągnięcia inteligencji. Nie posiada 
żadnej tradycji, ponieważ nie odegrało żadnej roli ani przed 39 rokiem, ani 
w  okresie konspiracji. Oprócz wtyczek komunistycznych w  kierownictwie 
znaleźli się ludzie, którzy poszli tam dla stanowisk.

z archiwum WiN

Podziemie o PSL

Stosunek do PSL jest pozytywny. Dotychczasowe pociągnięcia PSL-u roz-
biły sztucznie zmontowany blok komunistyczny na odcinku chłopskim, za-
dając PPR ciężkie straty.

z archiwum WiN

Przyznać należy, że proklamowany program PSL nawet w czasach praw-
dziwej wolności zapewniałby mu najpoważniejsze poparcie wśród innych 
stronnictw. […] PSL Mikołajczyka stało się łodzią ratunkową wśród powodzi 
komunistycznej. Garnęli się tam wszyscy przeciwnicy komunizmu bez wzglę-
du na swoje dotychczasowe przekonania. Czy wierzono, że będzie można tą 
łodzią do spokojnej przystani dopłynąć? Niektórzy może wierzyli. Inni nie za-
stanawiali się nad tym głębiej, pocieszając się tym, że na razie można przez 
PSL uniknąć takiej konieczności jak konspiracja podziemia i prześladowania. 
Nietrudno też było spotkać się z opinią, że eksperyment Mikołajczyka może 
przynieść Polsce więcej szkody jak korzyści.

z archiwum WiN
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Podziemie o Mikołajczyku

[…] faktem jest, że niefortunna misja Mikołajczyka w Polsce komunistycz-
nej zakończyła się całkowitym fiaskiem. […] Przegrał, bo uwierzył Anglikom, 
którzy łatwym sposobem chcieli pozbyć się zobowiązań w stosunku do Pol-
ski i namówili go, by jechał do kraju, wszedł do rządu jedności narodowej, 
który tym samym został uznany przez sojuszników jako prawowita władza 
Polski. […] Przegrał, bo walczyć o Polskę niezależną to znaczyło walczyć z So-
wietami, a nas na to nie stać, więc czy Mikołajczyk tego nie wiedział? Wolno 
być lekkomyślnym i naiwnym zwykłemu śmiertelnikowi, ale mąż tej miary 
co Mikołajczyk niedorzeczności popełniać nie powinien. Naród nie ma za co 
być mu wdzięczny.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

Stosunek nasz do patriotów (Mikołajczyk, Kiernik, Stańczyk) jest pozytyw-
ny i popierać będziemy ich poczynania tak długo, jak długo walczyć będą 
o lepsze jutro. Z naszej strony należy natomiast zrobić wszystko, aby utrzy-
mać ich na właściwej drodze. Musimy starać się wzajemnie uzupełnić. Oni 
muszą oficjalnie przedłużać nasze myśli i lansować je na arenie tzw. RJN, mu 
musimy przedłużyć ich pozytywne stanowisko wobec sprawy na odcinku 
podziemnym, dopowiadając to wszystko, czego oni oficjalnie wypowiedzieć 
nie mogą.

z archiwum WiN
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Podziemie o PPS

Zgodnie z planami WKP-b stara i szanowana w naszym narodzie PPS zo-
stała wybrana na okres bieżący za parawan komunistycznych zamierzeń 
PPR-u. Przez danie PPS-owcom pozorów władzy, zamierzają komuniści ich 
rękami i pod ich formą uspokoić społeczeństwo polskie, nagiąć Polaków do 
obecnej rzeczywistości, wciągnąć masy do pracy, przytłumić nienawiść do 
PPR i  ZSRR oraz przeprowadzić ostateczna likwidacje opozycji. […] Prawie 
całe kierownictwo PPS mają komuniści już w swych rękach.

z archiwum WiN

Nie ma też nic wspólnego ideologia PPS z komunizmem. Socjalizm powstał 
jako reakcja wyzysku i nędzy klas najniższych. Komunizm jest żywym uza-
sadnieniem gwałtu, terroru i  siły, jakich historia nie zna. Socjalizm walczy 
o  prawa wolności i  dobrobyt dla jednostki. Komunizm podporządkowuje 
całkowicie jednostkę kolektywowi, robiąc ją całkowicie ślepym narzędziem 
biurokracji partyjno-państwowej.

z archiwum WiN

Cała historia PPS w Polsce to jedno, nieprzerwane pasmo walk w z komu-
nistami. PPS-owcy zwalczani byli przez nich zaciekle za swą wzniosłą ideę 
walki o niepodległość Polski.

z archiwum WiN

Podziemie o SN

Pod okupacją sowiecką SN okazało się bardzo zwarte i  ideowo pewne. 
Okres terroru nie tylko, że nie rozbił go, ale odwrotnie: bardziej zespolił.

z archiwum WiN
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Podziemie o SL

Stronnictwo [Ludowe] zostało opanowane przez różne elementy dema-
gogiczne, które interesy partii stawiały ponad interes państwa […] Doszło do 
tego, że góry mieniąc się przedstawicielami wsi straciły zupełnie kontakt z tą 
wsią i w rzeczywistości nie reprezentowały jej interesów. Góry stronnictwa, 
bardzo zradykalizowane, nie spostrzegły się prawdopodobnie, że idą na pa-
sku komuny. Po wejściu sowietów SL zostało rozdwojone. Część pozostała 
w podziemiach, stojąc na stanowisku Londynu, część poszła na współpra-
cę, tworząc stronnictwo oficjalne przy PKWN-ie. Część zakonspirowana nie 
przedstawiała specjalnej wartości. Góry stronnictwa okazały się bardziej sko-
munizowane, niźliby się na ogół wydawało.

z archiwum Ł. Cieplińskiego

Podziemie o SP

Na konferencji w  Moskwie pod naciskiem Anglosasów i  Mikołajczyka, 
przedstawiciele PKWN-u  zgodzili się na zalegalizowanie SP. Po powrocie 
rząd odwołał decyzję, chcąc SP wcielić do SD. Równocześnie PPR tworzyło 
zawiązki SP ze swoich wtyczek i zwolenników, tak że w końcu zalegalizowało 
SP, ale włącznie z wtyczkami PPR-u w jego składzie (dawna grupa „Zrywu”).

z archiwum WiN

Pododdział ppor. Szczepana Żelaznego „Żaby”  
ze zgrupowania DSZ-WiN kpt. cc Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
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Podziemie o odbudowie kraju

Jeśli tylko pozwala na to Wasze osobiste położenie, jeśli bezmyślne prześla-
dowanie przez tzw. „bezpieczeństwo” nie zamyka Wam tej drogi — przystę-
pujcie do jawnej pracy na wszystkich polach nad odbudową Polski […].

z archiwum DSZ na Kraj

Akcją odbudowy muszą kierować czynniki państwowe, jednak należy tutaj 
dopuścić i wykorzystać możliwie najwięcej swobodną inicjatywę prywatną, 
przyznając jej ulgi podatkowe oraz swobodę dysponowania odbudowany-
mi obiektami. Dla odbudowy kraju należy skoordynować cały wysiłek spo-
łeczeństwa, wykorzystując wszystkie jego twórcze siły, nastawiając w tym 
kierunku, w  pierwszym rzędzie przemysł, by odbudowę przeprowadzić 
w możliwie najkrótszym czasie, gdyż od niej zależna jest całość życia gospo-
darczego.

z archiwum WiN

Podziemie o likwidacji AK

Formalna likwidacja AK oraz organizacji pokrewnych, najzupełniej niepo-
trzebna ze względów konspiracyjnych (nie uchroniła nikogo przed areszto-
waniami represjami), ani ogólnopolitycznych (na terenie zewnętrznym nie 
wywołała żadnych korzystnych konsekwencji praktycznych) – w rezultacie 
podcięła jedynie tytuły formalne nowego Ruchu, wnosząc moment dysku-
syjności do spraw leżących poza wszelką dyskusją w dotychczasowej opinii 
społeczeństwa. […] Taki stan rzeczy sprawia, iż centra polskie [niepodległo-
ściowe] znalazły się w defensywie, zachowując przy tym zupełną bierność 
polityczno-propagandową. Stabilizacja zaś podobnej sytuacji może pocią-
gnąć za sobą szkody nie do naprawienia.

z archiwum DSZ na Kraj
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Podziemie o likwidacji AK

Powszechna wola oporu przeciw sowiecko-lubelskiej rzeczywistości prze-
radza się wśród byłej AK i związanych z nią kół w opór przeciw rozwiązaniu 
szeregów. Ma to charakter żywiołowo społeczny, zwłaszcza na wsi lubelskiej 
i  białostockiej i  przeradza się w  szeroką samoobronę, którą bierzemy pod 
wpływy i kierunek.

z archiwum DSZ na Kraj

Bez przesady i z całą powagą trzeba stwierdzić, że AK stała się symbolem 
walki o niepodległość prawdziwą, symbolem pięcioletniej postawy całego 
narodu i chociaż AK jako organizacja nie istnieje, to „żołnierzy AK” jest coraz 
więcej, to już prawie cały naród.

z listu J. Rzepeckiego do S. Mikołajczyka

Armia Krajowa Obywatelska nie może być rozwiązana, bo nie oddacie rodzo-

nej córki, mowy, wiary, zagrody, na łup rosyjskiego zaborcy, który chce wcielić Pol-

skę do Rosji, a całą ludność Polski wywieźć do Syberii, do rosyjskich kopalń, koł-

chozów. Armia Krajowa Obywatelska istnieje nadal. Bo dowódca AK wydał rozkaz: 

Bądźcie nadal przewodnikami Narodu. Bo Rada Ministrów, mówiąc o rozwiązaniu 

AK, nakazuje: Gotujcie się i walczcie nadal tak, jak Naród jest zagrożony.

z archiwum AKO

Armia Krajowa jako zlepek różnych scaleń nie przetrwa próby, zostaje od 
wewnątrz rozkładana. Praca pięciu lat – rozlatuje się w miesiącach. Metody 
NKWD przechodzą wszelkie oczekiwania. Najgroźniejszy jednak jest wróg 
wewnętrzny. Ludzie ci zaczynają sypać, oddawać najlepszych Polaków, naj-
dzielniejszych żołnierzy w ręce NKWD.

z archiwum Ł. Cieplińskiego
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Podziemie o likwidacji AK

Tłumaczyć chłopu, iż rozwiązanie AK wywołane jest polityką sowiecką 
w Polsce, to tyle samo co się bardzo ośmieszyć. Rozprowadzenie 3000 oby-
wateli, gdyż tylu jest zorganizowanych, jest niemożliwe, a zagrożeni są wszy-
scy. Rozprowadzić element najwartościowszy, tj. przeważnie dowódców, po-
zostawiając resztę na pastwę losu, to czyn, na jaki może się zdobyć tylko 
szubrawiec. Oddziałów leśnych się nie rozprowadzi, bo po rozejściu zbiorą 
się na nowo, ale w bandę rabunkową. Pozostaje jedno – zorganizować się 
w samoobronie. To jest zresztą to, do czego dąży bezwiednie społeczeństwo.

z archiwum AKO

Podziemie o TRJN

Tak zwany TRJN nie jest żadnym rządem wybranym przez Naród drogą 
demokratycznych wyborów. Jest on tworem obcym narzuconym nam przez 
obce mocarstwa. W myśl umowy teherańskiej został stworzony warunko-
wo, przejściowo celem przeprowadzenia wyborów.

z archiwum WiN

[…] rząd utworzony przez PPR nie reprezentuje interesów Polski, lecz jest 
narzędziem w rękach Stalina, zmierzającego do jej podboju.

z archiwum KWP

TRJN został uznany nie po to, aby gnębił Naród za wzór hitlerowców i nie 
po to, aby ugruntować swą władzę przez terror polityczny, a po to, aby prze-
prowadzić wolne demokratyczne wybory, w których naród wypowie się, jaki 
ma być ustrój w Polsce.

z archiwum KWP
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Podziemie 
o reparacjach wojennych i rozliczeniach

Najsurowszej karze muszą ulec zbrodniarze i  szkodnicy sprawy polskiej 
z okresu obu okupacji. Specjalna kara musi dotknąć tych, którzy służyli z ko-
lei obu okupantom na szkodę Narodu. […] Konfiskacie muszą ulec wszystkie 
majątki zbrodniarzy wojennych, szkodników sprawy polskiej oraz tych, któ-
rzy zdobyli je w sposób nieuczciwy z krzywdą i szkodą Narodu w okresach 
okupacji lub otrzymali je za oddane okupantowi usługi.

z archiwum WiN

Podziemie o przyszłym ustroju państwa

Polska musi być dobrą i sprawiedliwą matką dla wszystkich dobrych Pola-
ków bez względu na przekonania polityczne i pochodzenie. Legitymacją do 
godności winna być nie przynależność do PPR-u ani hańbiąca protekcja, ale 
wartość umysłu, charakteru i osiągnięcia pracy.

z archiwum WiN

Polska powinna mieć ustrój odpowiadający jej potrzebom jako państwu 
położonemu w  wyjątkowym punkcie ścierania się dwóch prądów, dwóch 
kultur, dwóch kierunków politycznych, a  zatem zapewniających: władzę 
zwierzchnią i trwałą i pełną z wyraźnym rozgraniczeniem kompetencji. Pre-
zydent – będący najwyższym organem w państwie – powinien być arbitrem 
między izbami ustawodawczymi z rządem. […] Rząd powinien być niezależ-
ny, silny, ponadto zwarty i uproszczony w układzie funkcji. […] Parlamenta-
ryzm powinien wyrażać autonomię społeczną w  hierarchicznym układzie 
od gminy przez rady powiatowe i wojewódzkie sejmiki do centralnego Sej-
mu i Senatu.

z archiwum WiN
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Podziemie o przyszłym ustroju państwa

Polska jest narodową, demokratyczną, parlamentarną republiką z prezy-
dentem na czele. Prezydent jest wybierany największą ilością głosów przez 
Naród w równym, bezpośrednim, powszechnym i tajnym głosowaniu spo-
śród czterech kandydatów wystawionych przez Sejm i Senat, obradujących 
w  tym celu wspólnie w  tzw. Zgromadzeniu Narodowym. Kadencja prezy-
denta trwa trzy lata. Prezydentem nie może być wybrany nie-Polak i nieka-
tolik. Uprawnienia prezydenta muszą być duże, podobnie jak w konstytucji 
kwietniowej 1935 r. […] Prezydent powołuje rząd będący każdorazowo odbi-
ciem większości sejmowej. Parlament jest jednoizbowy. Sejm jest wybierany 
przez Naród na 5 lat. […] Senat jest organem doradczym prezydenta, jak rzą-
du i parlamentu, niemającym uprawnień ustawodawczych.

z archiwum WiN

Podziemie o tradycji

Pamiętam, z jaką czcią i zaciekawieniem patrzyłem na spotykanych przed 
wojną weteranów powstania styczniowego. Widok siwowłosych, przygar-
bionych wiekiem postaci w granatowych uniformach przemawiał do mnie 
silniej niż wykłady historyczne w szkole. Albo to opowiadanie, z tamtych cza-
sów, które słyszałem od swego ojca, ojciec słyszał to znów od swego ojca, 
a mego dziadka. W tych terenach też powstańcy walczyli. Ukrywali się po 
lasach, nocą przychodzili do wsi po żywność. Po walkach widywano rannych 
i spotykano świeże mogiły.

pamiętnik Z. Brońskiego „Uskoka”

Naród, jeśli chce zachować wewnętrzną spoistość, musi wytworzyć posza-
nowanie dla własnej przeszłości i tradycji.

z archiwum WiN
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Podziemie o powstaniu warszawskim

Stolica, ukochana stolica – swoją krwawą tragedią – stała się wyrazistym 
symbolem losu całego narodu polskiego. Dziś z pespektywy czterech lat, 
Anglosasi całkowitą winę za upadek powstania warszawskiego przypisują 
Moskwie. Można by pochylić głowę w uznaniu dla tej roztropności, gdyby nie 
fakt, że nie tak dawno pozwalali się za nos wodzić Stalinowi.

z archiwum WiN

Siła faktu powstania jest tak wielka, że rocznicy tej nie mogą przemilczeć 
nawet ci, co patrzyli zza Wisły na walki w Warszawy, a potem obrzucali bło-
tem powstańców – najwierniejszych obrońców wolności i niepodległości. […] 
Powstanie warszawskie nie wybuchło w Warszawie. Zaczęło się ono na Wo-
łyniu, „powstańcy warszawscy” walczyli na Wileńszczyźnie, w  Lubelskiem 
i w Małopolsce, zanim ich koledzy chwycili za broń w Warszawie. Bój war-
szawski był znowu tylko szczytowym wyrazem tej powszechnej woli walki 
o wolność, która od 150 lat zwraca się przeciw każdemu zaborcy.

z archiwum WiN

Podziemie o wychowaniu

Wychowanie musi być potraktowane jako zasadnicze zagadnienie polityki 
państwowej rządu, gdyż ma ono wytworzyć nowe, odrodzone społeczeń-
stwo. Musi ono oprzeć się na wskazaniach etyki chrześcijańskiej. Musi ono 
wytworzyć nowy typ człowieka – obywatela – Polaka, na wskroś etyczne-
go, o mocnym podłożu ideowym, silnym charakterze, zrośniętego mocno 
z  naszą religią i  kulturą narodową, miłującego wolność, karnego członka 
społeczeństwa, o głębokim poczuciu sprawiedliwości społecznej i równości 
wszystkich obywateli wobec prawa. […] W wychowaniu zgodnie współdzia-
łać muszą: rodzina, kościół szkoła i państwo.

z archiwum WiN
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Świadectwo dla potomnych

Nadchodzi mój termin. Jestem zupełnie spokojny. Gdy mnie będą zabierać, 
to ostatnie moje słowa do kolegów będą: cieszę się, że będę zamordowany 
jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Ojczyznę i jako człowiek za praw-
dę i sprawiedliwość. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, 
Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przy-
wrócona. To moje całe przewinienie, moja wiara i szczęście. Ostatnie chwile 
myślami będę tylko z Wami, moje sieroty ukochane. Żal mi tylko Was. Wie-
rzę, że Matka Boża zabierze moją duszę do swoich niebieskich hufców, bym 
mógł jej dalej służyć i meldować bezpośrednio o tragedii.

z grypsu Ł. Cieplińskiego

Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?… Wierzę, że każda kro-
pla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na 
zgubę.

z przesłania ks. W. Gurgacza

Jakiego trzeba hartu ducha i sił, aby ludzie tacy jak my mogli w tak okrop-
nych warunkach pracować, a praca, którą wykonaliśmy, to praca bezcenna, 
która obecnie nie ma znaczenia, lecz z chwilą wybuchu będzie na pewno 
miała znaczenie bardzo duże. Czy to jest praca dla swoich własnych korzy-
ści? Na pewno nie! […]. O ile żyję do tej pory, przypisuję to łasce najwyższego 
Boga. Inny człowiek na moim miejscu, mając broń i  będąc w  takim pod-
ziemiu, na pewno stałby się wykolejeńcem, jednak gdy chodzi o mnie, to 
zawsze gorąco Boga proszę w codziennym różańcu, by mi dał siłę wytrwać 
w tej ciężkiej pracy i trudach, który dźwigam na swych barkach. Widocznie 
Bóg dobry iskierkę łaski [ma] dla mnie, bo naprawdę przez tyle lat walki ręce 
moje nie splamiły się niczym brudnym czy czyjąś krzywdą.

pamiętnik E. Taraszkiewicza „Żelaznego”
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Dziesięć przykazań żołnierza polskiego

Tyś jest partyzant polski, którego Bóg wyratował z toni, 

abyś nadal walczył za Ojczyznę.

1. Nie będziesz miał innych celów na ziemi, dopóki kraj wolności nie odzyska.

2. Wiedz, iż walcząc za Polskę, walczysz za wolność całej ludzkości.

3. Pamiętaj, że walka o wolność jest walką o wiarę i Boga.

4. Czcij wodza twego i słuchaj jego rozkazów, a dojdziesz do celu.

5. Walcz niezłomnie i pomnij, że nie tyś napastnikiem.

6. Strzeż godności twych obyczajów abyś nie splamił polskiego munduru.

7. Nie pokalaj się rabunkiem.

8. Bądź wierny przysiędze i prawdzie twego partyzanckiego sumienia.

9.  Bądź dobrym towarzyszem broni dla sprzymierzeńców,  

którzy wraz z tobą za jedną sprawę walczą.

10. Pomnij, że walkę trzeba prowadzić do zwycięskiego końca.

Partyzanci ze zgrupowania WiN por. Franciszka Jaskulskiego 
„Zagończyka”, komendanta Inspektoratu WiN Związek Zbrojnej 

Konspiracji. Stoją od lewej: N.N., Antoni Sobol „Kruk” (+ 18 VI 1949 r.); 
siedzą: N.N., chor. Antoni Owczarek „Zygadło” (zmarł w więzieniu  

6 II 1950 r.), Marek Życiński „Czarny”, N.N., z przodu N.N.
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Ks. Władysław Gurgacz, partyzancki kapelan, 
zamordowany w krakowskim więzieniu  

przy ul. Montelupich – 14 IX 1949 r.
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Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”,  
w okresie okupacji niemieckiej dowódca I batalionu 25 pp. AK, 

następnie organizator i komendant Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego skupiającego kilka tysięcy akowców z terenów  

woj. kieleckiego, łódzkiego, śląskiego i poznańskiego  
(zamordowany 19 II 1947 r. w więzieniu w Łodzi)
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Ppłk Łukasz Ciepliński „Bogdan”, „Pług”, 
prezes IV Zarządu Głównego WiN  

(fotografia wykonana w więzieniu MBP). 
Zginał zamordowany 1 III 1951 r.  

w Warszawie
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Patrol Walentego Waśkiewicza „Strzały”  
z oddziału WiN kpt. Z. Brońskiego „Uskoka” 

w marszu. Na czele Jerzy Marciniak „Sęk”,  
za nim Jan Balcarz „Eżym”, Czesław Jabłoński 

„Bąk”, Marian Puchacz „Kubuś” i Mieczysław 
Zwoliński „Jeleń” („Dżym”, „Bąk” i „Jeleń”  

– wszyscy polegli 18 V 1947 r.  
pod Zawieprzycami
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 Leonard Koprowicz 
„Gwiazda”, zastępca 

dowódcy w oddziale ROAK 
„Myśliwego” (skazany na 
karę śmierci, zamienioną 

na 15 lat więzienia)
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Kadra III Komendy KWP. Od lewej: Jan Kwapisz „Lis-Kula”  
(+ 21 VII 1951 r.), Jan Małolepszy „Murat” (+ 11 III 1949 r. – zamordowany 
w więzieniu), Kazimierz Skalski „Zapora” (+ 30 VIII 1947 r.).  
Las Klonowski – sierpień 1947 r.
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Kpt. Antoni Heda „Szary”, jeden z najsłynniejszych  
dowódców partyzanckich na Kielecczyźnie; dowodził akcją  
rozbicia więzienia w Kielcach 4 VIII 1945 r. Aresztowany w 1948 r. i skazany  
na karę śmierci zamienioną na dożywotnie więzienie, zwolniony  
z zakładu karnego w 1956 r., zmarł w Warszawie w 2008 r.
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Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”,  
dowódca 5 Szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK – odtworzonej  
na Pomorzu (+ 28 VI 1946 r. – poległ pod Sztumem w walce  
z grupą operacyjną UB i MO)
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Jan Eustachy Łuć „Kreślarz”, 
pracownik komórki legalizacyjnej 
i szef drukarni Komendy Obszaru 

Centralnego DSZ-WiN
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Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, twórca i komendant  
poakowskiej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie, której  

struktury obejmowały woj. kieleckie, łódzkie, wielkopolski i śląskie  
(+ 19 II 1947 r. – zamordowany w więzieniu w Łodzi)
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Lato 1947 r., partyzanci z oddziału WiN kpt. „Uskoka”,  
stoją od lewej: Walenty Waśkowicz „Strzała” (poległ 1 IV 1949 r. w Pliszczynie), 

Stanisław Kuchcewicz „Wiktor” (poległ 10 II 1953 r. w akcji w Piaskach), Józef Franczak 
„Laluś” (poległ jako ostatni żołnierz antykomunistycznej partyzantki 21 X 1963 r.  

w Majdanie Kozic Górnych), Julian Kowalczyk „Cichy”
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Zbiórka partyzantów z oddziału „Żandarmeria” – wiosna 1949 r. 
Przed szeregiem w szatach liturgicznych ks. Władysław Gurgacz
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Oddział partyzancki „Żandarmeria” wiosną 1949 r.  
W środku w ubraniu cywilnym Stanisław Pióro „Emir” (+14 VIII 1949 r.), 

obok niego z lewej ks. Władysław Gurgacz „Sem” (+ 14 IX 1949 r.)
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Koncentracja patroli partyzanckich III Komendy KWP,  
Las Klonowski – sierpień 1947 r. W środku Jan Małolepszy „Murat” 
(+ 11 III 1949 r.)
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Patrol partyzancki podlegający III Komendzie KWP, 1947 r.  
Od lewej: Tadeusz Szymański „Manifest” (+ 13 IX 1949 r.),  
Stefan Wydrzyński „Zygmunt” (+ 26 VIII 1955 r.), Stanisław Gwiazda 
„Witek” (+ 19 X 1948 r.), Stefan Krzemianowski (+ 13 III 1949 r.)
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Mjr cc Hieronim Dekutowski „Zapora” wśród podkomendnych 
(zamordowany 7 III 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej 

w Warszawie). Fot. z okresu akcji „Burza”
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Wiosna 1945 r., sekcja Obwodowego Patrolu Żandarmerii 
(OPŻ) poakowskiego Obwodu Sokołów Podlaski, uzbrojona 

w zdobyte w czasie akcji „Burza” niemieckie MP-43. Od lewej: 
N.N. „Sęp”, Stanisław Mróz „Ciepły”, Kazimierz Jarosiewicz 

„Zimny”, Stanisław Tutak „Cień”, Kazimierz Zygmunt „Flieger”
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Oddział samoobrony Obwodu Przasnysz 
(Mazowiecki Inspektorat ROAK), dowodzony 

przez ppor. Zacheusza Nowowiejskiego „Jeża” 
(pierwszy z prawej). Stoją obok niego od lewej: 

Stanisław Borzuchowski „Niedźwiedź”,  
Tadeusz Piotrowski „Zbyszek”,  

Mieczysław Szczepkowski „Beton”,  
klęczy Mirosław Krajewski „Wiesiek”



67

Kadra oddziału kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”,  
początek lat pięćdziesiątych. Od lewej: Lucjan Niemyjski  
„Krakus” (+ 12 VIII 1952 r.), Józef Brzozowski „Hanka” + lato 1952 r.),  
Wacław Zalewski „Zbyszek” (+ 24 X 1953 r.), Witold Buczak 
„Ponury” (+ 29 V 1952 r.), Józef Gontarczuk „Korsarz”  
(+ 1 IV 1952 r.), Stanisław Łapiński „Orzełek” (+ 1 IV 1952 r.)

Dowódcy plutonów w kompanii  
ppor. Stanisława Balli „Sokoła Leśnego” 

Batalionu „Znicz” (ROAK) – Franciszek 
Wypych „Wilk” i Andrzej Różycki „Zjawa”
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Kpt. Marian Bernaciak  
„Orlik”, dowódca  
zgrupowania  
partyzanckiego  
DSZ-WiN z Okręgu  
Lublin (23 VI 1946 r.  
– poległ w walce  
z grupą operacyjną  
UB i „ludowego” WP)

Zima 1945/1946 r. Z lewej Edward Taraszkiewicz 
„Żelazny” (+ 6 X 1951 r.), z prawej Zdzisław 
Kogutowski „Ryś” (+ 24 XII 1946 r. – poległ  
podczas tzw. Krwawej Wigilii)


