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ul. Armii Ludowej
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).
Gwardia Ludowa, Armia Ludowa – Gwardia Ludowa została utworzona w 1942 roku jako
zbrojne ramię stalinowskiej konspiracji PPR, ściśle podporządkowanej ośrodkom
dowódczym w ZSRS. Na początku 1944 roku GL faktycznie została przemianowana na
Armię Ludową – była jej trzonem i podstawową częścią składową. Mimo propagandowych
haseł, ukierunkowanych na wykreowanie AL jako siły zbrojnej polskiego podziemia, do
końca pozostała formacją realizującą priorytety sowieckiej racji stanu i narzędziem polityki
Stalina wobec Polski.
Podziały ziem polskich, dokonane w 1939 roku przez Niemcy i ZSRR, były pogwałceniem
prawa międzynarodowego. W latach wojny źródłem konstytucyjnej władzy państwowej był
w sposób nieprzerwany urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (na Uchodźstwie),
powołany przez niego Rząd RP oraz struktury Polskiego Państwa Podziemnego w
okupowanym kraju. Władze ZSRR w okresie 1939–1941 negowały istnienie Państwa
Polskiego. W okresie 1941–1943, mimo nawiązania z Polską kontaktów dyplomatycznych,
ZSRR w sposób niejawny podejmował działania o charakterze dywersyjnym, naruszającym
suwerenność polskich władz nad terytorium RP. Ich wyrazem było m.in. samowolne i
potajemne tworzenie na ziemiach polskich struktur Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii
Ludowej. W 1943 roku ZSRR zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską, powracając do
otwartej polityki wrogości wobec Prezydenta, Rządu RP i Polskiego Państwa Podziemnego
oraz kwestionując integralność terytorium państwa polskiego. W 1944 roku Stalin podjął
działania mające uniemożliwić odbudowę niepodległego państwa polskiego. Fakty te
decydowały o zakresie zadań, stawianych przed działającymi na terenie Polski strukturami
komunistycznej konspiracji.
Zarówno PPR jak i Gwardia Ludowa zostały utworzone w 1942 roku przez specjalnie
przerzuconą drogą lotniczą z Moskwy grupę dywersyjną, kierowaną przez Marcelego
Nowotkę. Na dowódcę GL został wyznaczony w ramach tej grupy Bolesław Mołojec.
Najważniejsze decyzje dotyczące powstania PPR oraz GL podejmował Stalin osobiście. W
1944 roku GL została przemianowana na Armię Ludową – była jej trzonem i podstawową
częścią składową.
W okresie swojej działalności GL-AL w pełni podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRR,
podejmując działania zbrojne wynikające z realizacji priorytetów polityki Stalina.

Kierownictwo sowieckie wydawało rozkazy, podejmowało decyzje strukturalne,
organizacyjne i personalne dotyczące PPR oraz GL, dostarczało instrukcji i wytycznych
działania, zapewniało zaopatrzenie i środki ﬁnansowe na działalność. Mimo taktycznego
odwoływania się do narodowych haseł propagandowych ani GL, ani AL nigdy nie były
częścią sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
W odróżnieniu od organizacji polskiego podziemia niepodległościowego (zarówno
lewicowych, jak i prawicowych, związanych z ruchem socjalistycznym, ludowym i
narodowym) GL PPR była formacją reprezentującą sowiecką rację stanu. Stała na gruncie
przynależności ziem zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku (łącznie z
Białostocczyzną) do państwa sowieckiego, a jej stosunek do niepodległości Polski oraz
legalnych organów państwa polskiego – Prezydenta, Rządu RP oraz Polskiego Państwa
Podziemnego – zawsze był odzwierciedleniem polityki Stalina wobec Polski.
Ze względu na pełne podporządkowanie GL-AL władzom sowieckim były one faktycznie
częścią sił zbrojnych ZSRR, działających na zapleczu frontu niemieckiego, podobnie jak
inne sowieckie grupy dywersyjne. Przez cały okres istnienia były narzędziem
rozpracowania wywiadowczego Polskiego Państwa Podziemnego, a z czasem także
politycznego i militarnego zwalczania dążeń do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej
Polskiej.
Większość członków GL-AL po wojnie włączyła się w budowę struktur systemu
stalinowskiego w Polsce – partii, Urzędów Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Wielu z
nich w nowej roli stało się bezpośrednimi sprawcami zbrodni i represji wymierzonych w
społeczeństwo oraz organizacje niepodległościowe.
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