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WSTęp

Przełom 2008 r. i 2009 r. obfitował w wyjątkowe odkrycia nowych nieznanych źródeł znacznie 
uzupełniających nasz stan wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Najpierw przy ul. Filtrowej 68 
odkryto skrytkę z archiwum komendy okręgu Warszawskiego ZWZ-ak, z kolei na SGGW od-
naleziono skrytkę komendy Głównej NSZ z lat 1942–1944, a następnie odnalazły się dokumenty 
dowództwa WkSB-ak z lat 1943–1944. trzy nowe zespoły źródeł i każdy z nich obejmujący 
niezwykle ciekawą dokumentację z najwyższego szczebla dowódczego.

o Polskim Państwie Podziemnym napisano już wiele książek, artykułów, opracowań i broszur. 
temat wydaje się być dogłębnie zbadany. do dzisiaj jednak nie powstało naukowe opracowanie 
poświęcone okręgowi Warszawskiemu SZP-ZWZ-ak. dysponujemy stosunkowo niewielką ilo-
ścią oryginalnych dokumentów opisujących działalność struktur konspiracyjnych okręgu Warsza-
wa. ilość zachowanych z tych wytworzonych w czasie wojny możemy ocenić na ok. 30-40%. tym 
bardziej cieszy i zaciekawia odnalezienie kolejnych, nieznanych.

Późną jesienią jeden z mieszkańców kamienicy przy ul. Filtrowej 68 przyniósł do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego ok. 400 stron dokumentów, na jakie natrafił podczas remontu mieszkania 
nr 48 pomysłowej skrytce z okresu konspiracji. Znajdowała się ona pod parapetem okna. dokumen-
ty były zapakowane w szczegółowo opisane koperty. 

Z analizy zarówno samych materiałó, jak i miejsca ich odkrycia można wnioskować, że skrytka i do-
kumenty są częścią głębokiego archiwum komendy okręgu Warszawa ZWZ-ak z okresu 1940–1943.

Wybudowany w 1926 r. wg projektu Mariana Lelewicza dawny dom dochodowy Pocztowej 
kasy oszczędności przy ul. Filtrowej 68 należy do bardzo ciekawych obiektów związanych z dzia-
łalnością konspiracyjną. to tutaj 31 lipca 1944 r. podpisano rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszaw-
skiego. dokumenty znaleziono w mieszkaniu nr 48, lecz do celów konspiracyjnych wykorzystywa-
no również mieszkanie nr 46, na tym samym piętrze. Natomiast pod numerem 33 mieszkała łącz-
niczka ii oddział kG ak janina Woyciechowska (na drzwiach jej mieszkania oficjalnie znajdował 
się napis „Pani Szafranowa”). 

odnalezione na ul. Filtrowej dokumenty po głębszej analizie źródłowej można powiązać z osobą 
Szefowej kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – Stefanii Aluchny. Urodziła się ona 
6 lipca 1896 r.1 w Warszawie przy ul. Solec, w rodzinie Piotra Pawła aluchny i tekli z kulikow-
skich. Uczęszczała do gimnazjum humanistycznego im. klaudyny Potockiej w Pułtusku. dzięki 
swojemu nauczycielowi Stanisławowi Wyrwińskiemu ps. „Grotus” dnia 21 września 1916 r. roz-
poczęła służbę w PoW, w której pod pseudonimem „korwinówna” działała do dnia 11 listopada 
1918 r.2.

Brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której współpracowała z Wandą Filip-
kowską, późniejszą żoną Szefa Sztabu kG ak tadeusza Pełczyńskiego, która wprowadziła ją 

1 W życiorysie przesłanym SPP podała błędną datę urodzenia w 1901 r. odpis jej metryki urodzenia z parafii św. trójcy 
jednoznacznie podaje rok 1896.

2 aaN, komisja Historii kobiet w Walce o Niepodległość, teczka biograficzna Stefanii aluchny; sygn. ii-a-2F; Za-
świadczenie weryfikacyjne Wojskowego Biura Historycznego z dnia 8 ii 1932 r. W ankiecie weryfikacyjnej złożonej w SPP 
w Londynie, teczka osobowa Stefanii aluchny, sygn. 2468/46, aluchna podała, że służbę w PoW rozpoczęła w 1917 r.
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do pracy w podporządkowanej oddziałowi ii Sztabu NW Sekcji Propagandy i opieki nad Żoł-
nierzem (SPio) w Wilnie. W służbie frontowej służyła w 1. dywizji Litewsko-Białoruskiej, pod 
rozkazami gen. j. rządkowskiego, a następnie pod rozkazami gen. Lucjana Żeligowskiego. Brała 
również udział w organizowaniu wyborów do Sejmu Litwy Środkowej. Po zakończeniu wojny od 
1 września 1922 r. została zatrudniona w kuratorium okręgu Szkolnego Wileńskiego w charakte-
rze instruktorki oświaty pozaszkolnej odpowiedzialnej za powiat wileńsko-trocki. Zajmowała się 
wówczas organizowaniem przy szkołach kursów nauczania dla analfabetów oraz bibliotek szkol-
nych. jednocześnie podnosiła swoje kwalifikacje na prowadzonych przez Ministerstwo oświaty 
wakacyjnych kursach dla organizatorów bibliotek i świetlic oraz metodyków nauczania. rozpo-
częła również studia polonistyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego, jednak nie zdołała ich 
ukończyć3.

już pod koniec sierpnia 1926 r. znad Wilii przeniosła się nad Wisłę do Warszawy i od 1 maja 
1927 r. została zatrudniona w Wydziale oświaty Polskiego Białego krzyża jako instruktorka oświa-
towa i wizytatorka placówek wojskowych4. aluchna zakładała wówczas  okręgi oraz koła Pol-
skiego Białego krzyża i przeprowadzała ich wizytacje. Z kolei w samym biurze Centrali Zarządu 
Naczelnego PBk odpowiadała za archiwum i biuro Wydziału oświatowego PBk oraz opracowy-
wała materiały statystyczne tego wydziału5. W związku z planem oszczędnościowym została jednak 
zwolniona ze stanowiska. Swoją karierę zawodową od 31 sierpnia 1931 r. związała z Centralą Pko 
w Warszawie. Została sekcyjną w Wydziale oszczędnościowym, zajmując się upoważnieniami dla 
osób podejmujących środki z książeczek układowych. Zamieszkała w tym czasie w domu docho-
dowym Pko przy ul. Filtrowej 68 zbudowanym w latach 1923–1926 według projektu Mariana 
Lalewicza. W Pko była zatrudniona do 31 grudnia 1939 r. W Warszawie włączyła się w działalność 
organizacji Przysposobienia kobiet do obrony kraju. We wrześniu 1939 r. wzięła udział w obronie 
Warszawy. aluchnę zmobilizowano w szeregi PWk. kiedy nie odnalazła swojej formacji zgłosiła 
się do znanego jej działacza PPS, a wówczas dowódcy robotniczej Brygady obrony Warszawy 
kpt. Mariana M. keniga. ten skierował ją na ul. Warecką, gdzie zostali zgromadzeni zmobilizo-
wani mężczyźni pragnący wziąć udział w obronie stolicy, w ramach brygady. do obowiązków jej 
służby kwatermistrzowskiej należało pozyskiwanie środków potrzebnych do wyżywienia żołnierzy 
i ochotników6. W tym czasie współpracowała m.in. z Zygmuntem Zarembą, inż. Haliną Starczew-
ską-Chorążyną i ireną Wasiutyńską.

Po zajęciu Warszawy przez Niemców szybko trafiła do konspiracji poprzez Halinę Starczew-
ską-Chorążynę i zaufanych oficerów, którzy już w grudniu 1939 r., skierowali ją do dyspozycji 
szefa BiP okręgu Warszawa Zygmunta Hempla ps. „Prądnicki”, „łukasz”. Wówczas ze współ-
pracowniczek z PoW i harcerek zorganizowała zespół kolporterek „Biuletynu informacyjnego”, 
którym to z czasem zaczęła kierować. W pracy konspiracyjnej używała następujących pseudo-
nimów „Stefania”, „kowalska Maria”, „Sokołowska”, „ala”, „Czajka”, „Mimoza”. Na począt-
ku 1940 r. została łączniczką, a następnie sekretarką znanego już sobie przed wybuchem wojny 
ówczesnego komendanta okręgu Warszawskiego płk. Zdzisława Zajączkowskiego ps. „Grzy-
wa”. do jej zadań należało zamawianie i przygotowywane kwater na odprawy sztabu, a następnie 
przyjmowanie za hasłem oficerów i osób przybyłych na odprawy. Sprawdziła się na tym stano-

3 aaN, komisja Historii kobiet w Walce o Niepodległość, teczka biograficzna Stefanii aluchny; sygn. ii-a-2F; SPP 
w Londynie, teczka osobowa Stefanii aluchny, sygn. 2468/46.

4 Polski Biały krzyż. Sprawozdanie 1929–1930, Warszawa 1930, s. 90.
5 Zaświadczenie Stefanii aluchny z pracy w PBk. Warszawa, 4 iX 1931 r. – archiwum rodzinne Mirosława kido – Wice-

prezes ZN PBk Zofia Berbecka napisała w nim o S. aluchnie m.in.: wykazała duże przygotowanie i wyrobienie fachowe, wielką 
lojalność w stosunku do instytucji oraz solidność i rzetelność w pracy.

6 Marian M. kenig do S. aluchny, Stara Miłosna, 19 ii 1958 r. aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, 
teczka biograficzna S. aluchny. 
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wisku, gdyż po objęciu funkcji komendanta okręgu Warszawa ZWZ przez antoniego Chruściela 
została mianowana najpierw kierowniczką Poczty okręgowej7, a od iii.1942 r. Szefem łączno-
ści konspiracyjnej Sztabu komendy okręgu Warszawskiego. Przez ręce aluchny przechodziły 
wszelkie meldunki, szyfry i hasła. Sama musiała również szyfrować meldunki przesyłane do ko-
mendy Głównej. Mieli z nią styczność wszyscy dowódcy, którzy chcąc dostać się do „Montera” 
podawali jej hasła i swoje pseudonimy. 

Po aresztowaniu rankiem 29 lutego 1944 r. Zofii i Zygmunta Żółtowskich8 w mieszkaniu przy 
ul. kaliskiej 17, leżącej kilkaset metrów od ul. Filtrowej 68, przez cały marzec i kwiecień 1944 r. 
aluchna przebywała poza swoim mieszkaniem przy ul. Filtrowej 68 m. 46, do którego wróciła do-
piero 1 maja 1944 r. Przez cały ten czas zaufany dozorca informował ją o tym, czy mieszkanie jest 
obserwowane przez gestapo, czy też nie9. Pod nazwiskiem Stefania Sokołowska i Maria kowalska 
mieszkała niedaleko, pod adresem ul. Glogera 3 m. 13.

krótko po powrocie do mieszkania dostała nowe zadania. od lipca 1944 r. aluchna dodatkowo 
otrzymała funkcję Szefowej kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak. trwały wówczas 
intensywne przygotowania do Powstania. „Monter” cofnął aluchnie zaplanowany urlop na sierpień. 
Mieszkanie aluchny, ale i sąsiednie na piętrze były miejscem intensywnej pracy sztabowej. już 
o godzinie 5.30 przychodziły do niej: kierowniczka Poczty okręgowej, obwodowej, alarmistka 
oraz łączniczki. 

W czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję Szefa kancelarii i komendantki Zespołu 
łączniczek i Szyfrantek przy Sztabie okręgu Warszawskiego, a później korpusu Warszawskiego10. 
Była cały czas przy „Monterze” przy ul. jasnej 22 m. 20 – hotel „Victoria”, następnie od 5 sierpnia 
w gmachu Pko – róg jasnej i Świętokrzyskiej, 

W końcu sierpnia 1944 r., w czasie pełnienia służby w gmachu Pko na rogu ul. jasnej i Święto-
krzyskiej zachorowała na rozpowszechnioną wówczas wśród Warszawiaków czerwonkę. Z 40-stop-
niową temperaturą na trzy dni umieszczono ją w szpitalu powstańczym, gdzie była leczona czerwo-
nym winem i kaszą. Wróciła do służby i wraz z całym sztabem ulokowała się w kinie „Palladium” 
przy ul. Złotej, gdzie była do kapitulacji.

W okresie Powstania Warszawskiego rozkazem komendanta okręgu Warszawskiego została za-
szeregowana do stopnia porucznika. tuż po wojnie w 1947 r. Główna komisja Weryfikacyjna ak 
przy Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie zatwierdziła jej stopień kapitana11. Pod koniec 1943 r., 
za postawę wobec wroga i wzorową służbę została odznaczona przez dowódcę ak Srebrnym krzy-
żem Zasługi z Mieczami.  dnia 3 X 1944 r. za okazane męstwo w okresie konspiracji i w Powstaniu 
Warszawskim otrzymała krzyż Walecznych.   

Po kapitulacji i przejściu do ożarowa trafiła do Falingbostel (nr jeniecki Xi B 0.1763),  następ-
nie do Bergen-Belsen – nr jeniecki 2176312, później od grudnia 1944 r. do Molsdorfu koło erfurtu 
i w kwietniu 1945 r. do Blankenheim. W niewoli pełniła funkcje porządkowe, w tym oficera inspek-

7 Sama nazwała tę funkcję jako kierowniczka Zespołów kolporterskich – aaN, akta Stefanii aluchny, sygn. 1.
8 rankiem 29 lutego 1944 r., w mieszkaniu przy ul. kaliskiej 17/42 gestapo aresztowało Zofię Żółtowską, łączniczkę ze 

Sztabu okręgu Warszawskiego ak oraz jej męża inż. Zygmunta Żółtowskiego, dowódcę batalionu „odwet” z iV obwodu 
ochota ak. Są różnice w podawanym dokładnym czasie aresztowania. Niekiedy podaje się moment zatrzymania na noc 
z 28 na 29 lutego 1944 r., jednak sama S. aluchna zapisała w swoim dzienniku dzień 29 lutego 1944 r., godz. 6 rano i taką 
uważamy za najbardziej wiarygodną i pasującą do metod działania gestapo.

9 relacja S. aluchny o aresztowaniu Zofii i Zygmunta Żółtowskich z 1976 r. – aaN, komisja Historii kobiet w Walce 
o Niepodległość, teczka biograficzna Stefanii aluchny; sygn. ii-a-2F.

10 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, 11 Xii 1957 r. – aaN, akta Stefanii aluchny, sygn. 1.
11 L.dz. Szt. N.W. 2468/Pfn/kom. Wer. ak/46 z 21.Vii.1947 r. Stopień porucznika zatwierdzono jej w PrL rozkazem MoN 

nr 23r z dnia 8 Xi 1950 r. – aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, teczka biograficzna Stefanii aluchny.
12 Wielka ilustrowana Encyklopedia powstania Warszawskiego, t. 5, Warszawa 2002, s. 32. Wskazuje na pobyt w Stalagu 

iX-C Sandbostel. Podał to również jej brat Wacław aluchna w ankiecie uczestnika Powstania Warszawskiego z 21.09.1983 r.
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cyjnego. opiekowała się również córkami „Montera” – jadwigą i Wandą Chruścielównymi. Ponad-
to w małych zespołach samokształceniowych wygłaszała odczyty. oprócz tego spisywała notatki 
z informacjami dotyczącymi pracy konspiracyjnej, szyfrując je jednak, Pomimo rewizji udało się 
jej je przechować. dopiero po powrocie do Polski rozszyfrowała swoje zapiski i tworzyła z nich 
opracowania.13

dnia 12 kwietnia 1945 r. aluchna wraz z innymi akaczkami została uwolniona z niewoli przez 
oddziały amerykańskiej 3. armii. Z miejsca nawiązała korespondencję z gen. antonim Chruście-
lem, z którym utrzymywała już stały kontakt listowy. już w okresie niewoli zainteresowana była 
kulturami i religiami dalekiego Wschodu, ale również szeroko pojętym okultyzmem, z którym mia-
ła do czynienia jeszcze przed wojną.

Po kilku miesiącach wypoczynku, w połowie sierpnia 1945 r. rozpoczęła służbę w ii korpusie 
we Włoszech. Zabrał ją tam przez Murnau ppłk jerzy Uszycki ps. „ort”, wcześniej oficer 
V oddziału kG ak. Początkowo ukończyła kilkutygodniowy kurs informacyjny i sanitarny14. 
Następnie objęła funkcję zastępcy Bronisławy Wysłouchowej inspektora wojskowego Pomocni-
czej Wojskowej Służby kobiet w ii korpusie. W marcu i kwietniu 1946 r. przebywała w obozie 
Quassasin w egipcie, odwiedziła również jerozolimę. 3 maja 1946 r. na pokładzie „trypolitanii”  
z Portu Said powróciła do Włoch. 17 września 1946 r. opuściła Włochy i przez obóz w Calais 
22 września 1946 r. dotarła do dover. Po kilku dniach spotkała się z Chruścielem. W anglii 
pełniła nadal funkcję zastępczyni inspektora Pomocniczej Służby kobiet i zajmowała się pracą 
administracyjno-gospodarczą, wyszkoleniową i kulturalno-oświatową. Wygłaszała również pre-
lekcje o udziale kobiet w działalności podziemnej oraz ich roli w Powstaniu. Zajmowała się rów-
nież przygotowaniem zawodowym kobiet, organizując m.in. kursy krawieckie. dnia 29 lutego 
1947 r. uczestniczyła jeszcze w Walnym Zebraniu koła ak w Londynie. Zdecydowała się jednak 
na powrót do Polski i powoli szykowała się do niego. 14 maja wyruszyła na pokładzie „eastern 
Prince” do Polski, będąc jako najstarsza stopniem wśród kilkuset kobiet komendantką. Po zejściu 
na ląd i przejściu formalności związanych z rejestracją wyruszyła do Warszawy, do której dotarła 
20 maja 1947 r. Z miejsca udała się do mieszkania przy ul. Filtrowej, które jednak zastała zajęte 
przez obce osoby. Ze służby została oficjalnie zwolniona 30 maja 1947 r. rok później przeniesio-
no ją do rezerwy. Po powrocie do Polski 17 maja 1947 r. widząc sytuację w kraju aluchna świa-
domie zerwała kontakt ze współpracownikami z konspiracji. Po obowiązkowym zameldowaniu 
się w rejonowej komendzie Uzupełnień z dniem 16 kwietnia 1948 r. została przeniesiona do re-
zerwy w stopniu porucznika15. dnia 3 lipca 1951 r. wstąpiła do Związku Bojowników o Wolność 
i demokrację.

Po krótkotrwałym pobycie w Warszawie została zatrudniona ponownie w Pko. Wyjechała jed-
nak ze stolicy w styczniu 1952 r. i zatrudniła się w oddziale Pko w Słupsku. jak później pisała 
bowiem czułam, że miałam „aniołów”, którzy deptali mi po piętach, oczywiście przekazali mię in-
nym w słupsku16. Przez cały czas jednak czuła presję. jak relacjonowała w liście do kazimierza 
Malinowskiego w kwietniu 1954 r., do miejsca jej pracy zgłosił się pracownik MBP, który nakazał 
jej stawić się w Warszawie w siedzibie MBP przy ul. koszykowej. okazało się, że wezwano ją na 
przesłuchanie w związku z listem, jaki przywiozła z anglii od jednego z generałów, który wykorzy-
stał aluchnę do przekazania korespondencji do swojej kuzynki. ona to z kolei została pod zarzu-
tem szpiegostwa aresztowana później przez UB, któremu zeznała, że list z Londynu otrzymała za 

13 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, po 7 Vi 1978 r. – aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, 
teczka biograficzna Stefanii aluchny.

14 Życiorys w zasobie SPP podaje rok urodzenia 1901.
15 Życiorys w zbiorach komisji Historii kobiet w Walce o Niepodległość.
16 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, b.d. - aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, teczka biogra-

ficzna Stefanii aluchny.
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pośrednictwem właśnie aluchny.  Podczas przesłuchań zaproponowano jej również pracę dla MBP, 
której, jak pisze do k. Malinowskiego, nie podjęła17.

W Słupsku aluchna mieszkała wraz z siostrą w samym centrum miasta, przy ul. Zamkowej 3/3, 
dokładnie naprzeciwko Zamku książąt Pomorskich. Będąc daleko od Warszawy starała się z jed-
nej strony szerzyć wiedzę na temat Powstania Warszawskiego i armii krajowej, a jednocześnie 
reagowała na pojawiające się w prasie informacje o wydarzeniach, w których brała udział. tak 
uczyniła po ukazaniu się w „trybunie Ludu” dnia 17 kwietnia 1963 r. artykułu red. j. ruszczyca 
„Solidarność poprzez mury” na temat pomocy dla warszawskiego getta18. od 1967 r. zaczęła brać 
udział w szeregu spotkań na terenie szkół, jednostek wojskowych i zakładów pracy, podczas któ-
rych mogła opowiadać o Powstaniu Warszawskim i swojej służbie w ak. take spotkania odbyła 
m.in. w szkołach w kobylnicy i Słupsku, w klubach PaX, w klubie rodziny Milicji obywatelskiej, 
Fabryce Sprzętu okrętowego, Lidze kobiet, hufcach ZHP i jednostkach wojskowych w koszalinie, 
Słupsku, Człuchowie19.

aluchna pomagała również swoim współpracownikom z konspiracji, m.in. wypisując zaświad-
czenia, jak było w przypadku Zofii i Zygmunta Hennów, którzy użyczyli swoje mieszkanie i te-
lefon na rozdział prasy konspiracyjnej20. Spośród dowódców z konspiracji utrzymywała kontakt 
z mieszkającym w Londynie szefem sztabu okręgu Warszawskiego ak Stanisławem Weberem 
ps. „Chirurg”21.

Nie należała do PZPr ani do żadnej partii politycznej, od 3 lipca 1951 r. była członkiem ZBo-
Wid (nr legitymacji 190984). od 1967 r. była prelegentką i członkiem Zarządu Sekcji kobiecej. 
Po 1967 r. mogła udzielać się uczestnicząc w prelekcjach na temat ak na terenie szkół, hufców 
harcerskich, zakładów pracy i jednostek wojskowych. W latach 70. została członkiem Zarządu Wo-
jewódzkiego ZBoWid w Słupsku, z której to funkcji jednak zrezygnowała w 1978 r.22. Zmarła 
krótko potem w Słupsku dnia 31 października 1979 r. Nie miała dzieci i nie założyła rodziny. Po-
chowano ją na tamtejszym cmentarzu dnia 3 listopada 1979 r.23. Nabożeństwo żałobne odbyło się 
w Warszawie, w kościele św. trójcy na Solcu, gdzie została ochrzczona i gdzie modlili się jeszcze 

17 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, po 7 Vi 1978 r. – aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, teczka 
biograficzna Stefanii aluchny. pewnego razu, było to w kwietniu 1954 r. do miejsca mojej pracy zgłosił się elegancki pan, prosząc 
o chwilę rozmowy, okazał mi legit., że jest z Min. Bezp. z W-wy oraz wezwanie dla mnie na stawienie się w Min. Bezp. w W-wie, 
celem wyjaśnienia pewnych spraw. Obowiązywało mnie zachowanie tajemnicy w pracy, jak i wobec rodziny. Uzyskałam urlop 
okolicznościowy i wyjechałam do W-wy, zatrzymałam się u rodziny na Filtrowej, która okropnie przejęła się moją sytuacją. Następ-
nego dnia stawiłam się na g. 11 na Koszykowej, była to niedziela, oczekiwał mnie na ulicy ten osobnik, który po mnie przyjechał. 
Wprowadził mnie po rozlicznych korytarzach do sali badań, gdzie czekał już na mnie starszy rangą (cywil). Badali mnie obydwaj 
na wyrywki. Uwagę miałam całkowicie skupioną, telepatycznie wyczuwałam o co mnie mogą zapytać, więc odpowiedź miałam 
czas przygotować. Okazali mi ogromną tekę z papierami w mojej sprawie, widocznie gromadzili informacje od kilku lat, sięgnęli 
do lat 1920/22 – a więc front litewsko-białoruski, gdzie brałam udział w walkach, rok 1939 udział w obronie W-wy, odznaczenia 
przedwojenne, moją działalność zagranicą itd. Na razie nie mogłam zrozumieć o co im właściwie chodzi, co mają mi do zarzucenia, 
bowiem po powrocie do Kraju świadomie zerwałam wszelkie nici z kolegami i koleżankami, więc czułam się pewna.

18 aaN, akta Stefanii aluchny, sygn. 1, b. pag. List S. aluchny do redakcji „trybuny Ludu”. Słupsk, 18.04.1963 r. W li-
ście tym wspominała m.in. „antka”, korzystanie przez niego ze „skrzynki alarmowej ali” przy ul. Filtrowej 68.

19 aaN, komisja Historii kobiet w Walce o Niepodległość, teczka biograficzna Stefanii aluchny; sygn. ii-a-2F. tematy 
wystąpień miała różne, w tym: akcja przygotowawcza do powstania, udział w niej kobiet, pierwsze dni walk przy ogólnym 
poczuciu jedności ugrupowań walczących. Kapitulacja; sieć Żeńskiej służby Łączności konspiracyjnej na terenie Warszawy 
w czasie okupacji niemieckiej, rola prasy podziemnej w ruchu oporu mobilizująca do walki z okupantem, Udział dzieci 
i młodzieży w ruchu oporu na terenie Warszawy w czasie okupacji niemieckiej.

20 aaN, akta Stefanii aluchny, sygn. 1, b. pag. Zaświadczenie z 2.10.1969 r.
21 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, po 20 X 1964 r. – aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, 

teczka biograficzna Stefanii aluchny.
22 aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, teczka biograficzna Stefanii aluchny. o ZBoWid aluchna tak 

pisała 20 X 1969 r. do k. Malinowskiego: My kobiety z aK jesteśmy dobre do roboty, ale odznaczają tutaj swoich z innych 
organizacji.

23 MPW w zbiorze powstańczych biogramów podaje datę 21.X.1979 r. 
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żyjący jej koleżanki i koledzy z ak.24 rodzinę ukształtowała w tradycji „akowskiej”. Cioteczny 
wnuk Mirosław kido, którego wychowywała, obiecał jej, że imiona swoich dzieci z nazwiskiem 
będą w monogramie tworzyć skrót na cześć ak rozpoczynały się więc na literę A. Nazwał je odpo-
wiednio alicja i artur25. 

aluchna otrzymała wiele medali i odznaczeń. dnia 6 sierpnia 1919 r. komendant Główny nadał 
jej odznakę krzyża PoW (nr 3715). Z kolei w 1935 r. dowództwo okręgu korpusu nr 1 rozkazem 
z 6 kwietnia 1935 r. nadało jej Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 roku. dnia 26 stycznia 
1933 r. Prezydent rP nadał aluchnie krzyż Niepodległości, co potwierdził odpowiednim pismem 
Przewodniczący komitetu krzyża i Medalu Niepodległości józef Piłsudski oraz Sekretarz General-
ny komitetu Wacław jędrzejewicz, z którego rodziną aluchna zresztą współpracowała w okresie 
okupacji.

rozkazem dowódcy ak z 11 listopada 1943 r. aluchna otrzymała Srebrny krzyż Zasługi z Mie-
czami zweryfikowany w Londynie 30 grudnia 1949 r., podobnie jak tego samego dnia zweryfikowa-
no jej krzyż Walecznych otrzymany w Powstaniu Warszawskim rozkazem dowódcy armii krajo-
wej z dnia 3 października 1944 r. W 1969 r. otrzymała krzyż armii krajowej. W PrL 11 września 
1974 r. otrzymała krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski, a już pośmiertnie, dnia 30 listopada 
1983 r. Warszawski krzyż Powstańczy, który w jej imieniu odebrał młodszy brat Wacław aluchna26.

Siostrą Stefanii była Marta aluchna-emalianow27, która wraz z córką aldoną mieszkała przy 
ul. Filtrowej 68 i obie brały udział zarówno w pracy konspiracyjnej, jak i w Powstaniu Warszaw-
skim. Po wojnie obie siostry mieszkały w Słupsku przy ul. Zamkowej 3.

Najważniejszy okres w życiu aluchny, to na pewno czas pracy w konspiracji w Warszawie. 
Z jednej strony ważne funkcje pełnione w Sztabie okręgu Warszawskiego ZWZ-ak, a z drugiej 
stosunkowo mały zasób informacji dotyczących właśnie tego okresu jej życia, spowodowany bra-
kiem oryginalnej dokumentacji. Co prawda, aluchna opracowała własne wspomnienia, ale nie były 
one poparte szczegółowymi informacjami, które przez lata znajdowały się w dokumentach ukrytych 
w jej dawnym mieszkaniu w Warszawie. o swojej pracy i funkcji lokali przy ul. Filtrowej 68 m. 46 
i sąsiedniego 48, aluchna pisała po latach w życiorysie: W celu szybkiego dotarcia do K-dy Okręgu 
w sprawach nagłych miałam skrzynkę alarmową zwaną „skrzynką ali” przy ul. Filtrowej nr 68 m. 
48 u p. [Marii] Jędrzejewiczowej i jej sióstr Heleny i Klementyny stattlerówien. przydzielono mi 
również łączniczkę „alarmistkę”, która w określonych godzinach przychodziła do mego kontakto-
wego lokalu i czekała na rozkazy. (...) Dostęp do skrzynki „alarmowej ali” miał prokurator, inspek-
torzy prawobrzeżny i lewobrzeżny t.j. „rymarz” [ppłk karol Błasiński] /zginął 1 Viii 44/ i „groch” 
[płk. Mieczysław Bigoszewski] oraz „Mirski” [mjr Władysław Symonowicz] – Komendant pod-
chorążówki na Czerniakowie, a w czasie walk Żydów w getcie, ich łącznik ps. „ante”k. ponadto 
łączniczka z Komendy głównej i z Obszaru „Cegielnia”. Wymienieni musieli osobiście odbierać 
pocztę, gdyż nie mieli swoich łączniczek.

24 o S. aluchnie i archiwum dotychczas, [w:] M. olczak, M. Strok, skrzynka alarmowa „ali” Odnalezione archiwum 
Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ-aK z lat 1940–1943, odkrywca nr 6, 2009, s. 24–25; M. olczak, M. Strok, Od-
nalezione na terenie iV Obwodu Ochota archiwum Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ-aK z lat 1940–1943, Biuletyn 
informacyjny ŚZŻak; k. Utracka, archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-aK, 1940–1943, Przegląd Historyczno-
-Wojskowy 13 (64)/1, 2012, s. 109–140; M. olczak, stefania aluchna i konspiracyjna „skrzynka ali” Komendy Okręgu 
Warszawskiego ZWZ-aK, Biuletyn informacyjny Studium Polski Podziemnej w Londynie nr 10/2015, s. 71–81.

25 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, po 7 Vi 1978 r. – aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, 
teczka biograficzna Stefanii aluchny. W liście do St. Webera z 4.iX.1969 r. pisała: posiadam w rodzinie chłopców w wieku 
szkolnym, którzy wychowywani są w tradycji walk o Niepodległość – pragnę pozostawić im pamiątki po sobie. 

26 aaN, archiwum romualda Śreniawa-Szypiowskiego, teczka biograficzna Stefanii aluchny.
27 Marta aluchna-emelianow (1906–1991) poetka i pisarka, studentka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, uczest-

nik Powstania Warszawskiego. autorka tomów: Szukanie kształtu (1962), Popiół i proch (1964), Wiem i nie wiem (1968), 
Świta dzień (1975).
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Maria jędrzejewiczowa i jej siostry Helena Maria Stattler oraz klementyna Stattler, podobnie jak 
sama aluchna zaangażowane były w konspirację piłsudczykowską i umieszczenie w jej lokalu ze 
„Skrzynką ali” wiązało się z jednej strony z możliwością jego praktycznego wykorzystania, z drugiej 
zaś z zaufaniem. Pamiętajmy, że Maria była żoną Premiera w latach 1933–1934 i Ministra Wyznań 
religijnych i oświecenia Publicznego w latach 1931–1934 janusza jędrzejewicza, który od wrze-
śnia 1939 r. przebywał na emigracji. ich urodzony w 1910 r. syn juliusz był żołnierzem konspiracji. 
W mieszkaniu znajdowała się również skrytka, w której przechowywane były dokumenty wpływające 
do „skrzynki ali”, ale również właśnie to tzw. „głębokie archiwum”, które odkryto w 2008 r.

konspiracyjną pracę w domu przy ul. Filtrowej na pewno ułatwiał dozorca domu Błoszyk28, 
były Powstaniec Wielkopolski. który był współpracownikiem aluchny, a jednocześnie pilnował 
bezpieczeństwa domu29. rejon Placu Narutowicza i sama ul. Filtrowa nie była najbezpieczniejszym 
miejscem w Warszawie. Przy ul. Filtrowej 64 w dawnym domu akademickim przy Pl. Narutowicza 
mieściły się zresztą posterunki niemieckiej policji i żandarmerii30. Mimo tego w wielu mieszkaniach 
prowadzona była działalność konspiracyjna, a poszczególne komórki różnych organizacji i struktur 
nie wiedziały o sobie. W wielu meldunkach, sprawozdaniach, zestawieniach pojawiają się adresy 
z ul. Filtrowej związane z konkretnymi wydarzeniami, ale przede wszystkim z informacjami do-
tyczącymi obserwacji prowadzonej przez Niemców i ich agentów. takie pojawiają się przy okazji 
numerów 9, 15, 17, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 83 i bynajmniej nie są to wszystkie 
zaobserwowane przez struktury konspiracyjne adresy z ul. Filtrowej31. 

Co najważniejsze, pod samym numerem 68 odnotowano interwencje Niemców lub zamieszki-
wanie tam osób otwarcie współpracujących z Gestapo czy też podejrzanych o to. i tak, w nocy 
z 1 na 2 stycznia 1944 r. z mieszkania przy ul. Filtrowej 68 zabrano 16-letniego andrzeja krzyka 
wraz z ojcem i matką, a także 13 chłopców z domów przy Placu Narutowicza, którzy byli uczniami 
na tajnych kompletach. Wydał ich wszystkich agent Mieczysław Wisłocki32. tenże agent gestapo 
zamieszkujący pod 68 wydawał również innych mieszkańców swojego domu. jego brat zresztą był 
funkcjonariuszem gestapo. Na przełomie 1943 i 1944 r., za ich sprawą w ciągu miesiąca gestapo 
odwiedziło dom pod nr 68 sześciokrotnie, przeprowadzając rewizje w różnych mieszkaniach. jak 
zauważył jeden z meldunków kWC, na początku stycznia Wisłocki pokłócił się ze wspominanym 
przez S. aluchnę i przez nas dozorcą, tutaj nazwanym Błaszczykiem, po którego 10 stycznia 1944 r. 
o godz. 10.00 przybyło Gestapo, aresztując go i zabierając wraz z zamieszkującym kamienicę mał-
żeństwem33. adres przy ul. Filtrowej 68 m. 84 pojawia się przy okazji rozpracowania przez re-
ferat 993/P jubilera z ul. Marszałkowskiej 123, teofila Wojeńskiego34. także przy rozpracowa-
niu Zygmunta Żmigrodzkiego pada adres jego zamieszkania przy ul. Filtrowej 6835. Pod adresem 
ul. Filtrowa 68/132, jak ustalił kontrwywiad ak zamieszkiwał współpracujący z Niemcami roman 

28 Nazwisko to pojawia się również w formie Błaszczyk oraz Boczyk i Borczyk.
29 S. aluchna do St. Webera, Słupsk, 4 iX 1969 r. – SPP w Londynie. Co ciekawe, w liście tym pisze do St. Webera na 

podstawie zapisków ze skrytki, która ocalała, że 23.12.1943 r. „Chirurg” przybył do jej mieszkania i oświadczył jej w imieniu 
„Montera”, że została za służbę w konspiracji odznaczona Srebrnym krzyżem Zasługi z Mieczami. Z uwagi na bezpie-
czeństwo nie otrzymała rozkazu na piśmie. Wspomina również, że właśnie u dozorcy zostawiali rowery przybywający do 
dowództwa kurierzy, a sam Błoszyk pilnował, aby nikt nie przeszkadzał na piętrze, gdzie znajdowała się kwatera kancelarii.

30 iPN, BUiad, sygn. 0298/563, s. 42.
31 adresy te pojawiają się m.in. w następujących jednostkach zawierających informacje o rozpracowaniach: aaN, armia 

krajowa, sygn. 203-iii-113; aaN, armia krajowa, sygn. 203-iii-124; aaN, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 207-13; iPN 
BUiad, sygn. 01236/474.

32 aaN, armia krajowa, sygn. X/100, s. 49.
33 iPN, sygn. 1558/49, s. 175. Wisłocki starał się utrzymywać z mieszkańcami domu przyjazne stosunki i wciągał miesz-

kańców domu w rozmowy polityczne. Postulowano jego bardzo szybką likwidację.
34 aaN, armia krajowa, sygn. 203/iii/113, s. 40.
35 aaN, armia krajowa, sygn. 203/iii/124, s. 30a.
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Broczkowski pochodzenia rumuńskiego, który odnosił się wrogo do Polaków36. kontrwywiad NSZ 
z kolei zauważył na wiosnę 1943 r., że dom przy ul. Filtrowej 68 obserwuje sprzedawca pieczywa, 
zaś pod nrem 69 Niemcy przeprowadzili przeszukanie pod kątem ukrywającego się u jednej z pra-
cownic firmowych Żyda37. ta sama komórka ustaliła, że w mieszkaniu przy ul. Filtrowej 68/101 
był zameldowany jan Myśliwiec, były oficer WP, polityk BBWr i burmistrz łowicza w roku 1934, 
a przez Niemców mianowany burmistrzem tłuszcza. W klatce schodowej obok natomiast pod 
nr 70/52 mieszkała Maria kulpis pracująca w dawnym domu akademickim, a utrzymująca bliższe 
relacje z jednym z niemieckich policjantów38. do obserwacji i rozpracowania domu pod nr 69 był 
przydzielony specjalny agent Gestapo. kontrwywiad NSZ stwierdził obserwację do godz. 10.00 
oraz pomiędzy godzinami 16.00 i 20.00. Była ona prowadzona przez pocztowca i kolejarza oraz 
przez bliżej nierozpoznaną, wysoką, tęgą kobietę. jedno z nich używało aparatu fotograficznego. Co 
ważne, także w ten sposób Gestapo obserwowało domy Filtrowa 68 i 59. Zresztą zauważono, że cała 
ul. Filtrowa od ul. kromera do Placu Narutowicza była pod silną „penetracją agentów Gestapo”39.

Mimo tak gorących i zagrażających dekonspiracją sytuacji udało się utrzymać lokal kancelarii 
komendanta okręgu Warszawskiego ak. adres mieszkania aluchny nr 46 znał zarówno „Monter”, 
jak i Szef Sztabu „Chirurg”, którzy w nagłych wypadkach odbywali tutaj narady i konferencje. 
Przybywający zaś z meldunkami gońcy znali tylko adres Filtrowa 68 m. 48 i tylko tam zostawiali 
meldunki. 

Lokal kontaktowy aluchny mieścił się z kolei przy ul. Uniwersyteckiej 4, do którego było rów-
nież zapasowe wejście od ul. raszyńskiej 56. Było to mieszkanie koleżanki aluchny Stanisławy 
Czauze, a korzystał z niego również sam „Monter”. odbierali tu pocztę inspektorzy – w piątki oraz 
„Mirski” – w poniedziałki.

W czerwcu i lipcu 1944 r. intensywnie przygotowywano się do powstania. aluchna pełniąca 
wówczas funkcję Szefowej łączności okręgu, ale i kierowniczki kancelarii Sztabu okręgu przy 
swoim mieszkaniu zorganizowała pracę na całym piętrze domu przy ul. Filtrowej 68. W tym celu 
dyrektor administracyjny Pko, dr Marian Wilczyński, kiedy wychodził do pracy dawał jej klucze 
do swojego mieszkania pod nr 45. Właśnie w tym mieszkaniu „Monter” odbywał codziennie odpra-
wy z dowódcami podległych jednostek. W czerwcu i lipcu 1944 r. skrzynka „alarmowa ali” czynna 
była przez cały dzień. aluchna wstawała wówczas o godzinie 5 rano. Pół godziny później przy-
chodziły do niej: kierowniczka Poczty okręgowej, kierowniczka Poczty obwodowej, alarmistka, 
łączniczka „Montera”, łączniczka komendy Głównej i szyfrantki okręgu. 31 lipca 1944 r. „Monter” 
po powrocie z odprawy w komendzie Głównej ak polecił aluchnie wysłać zaszyfrowany rozkaz 
o godzinie „W” na dzień 1 sierpnia 1944 r. aluchna rozkaz ten zaszyfrowała, a Basia i orska przepi-
sały go w wielu egzemplarzach na maszynie. Następnie odebrały go łączniczki, które rozbiegły się 
na miasto. o godzinie 7 rano dnia 1 sierpnia 1944 r. odbyła się odprawa dla łączniczek w sprawie 
rozkazu o godzinie „W”, który z uwagi na późną godzinę jego rozesłania w dniu poprzednim nie 
dotarł wszędzie na czas40.

1 sierpnia aluchna opuściła mieszkanie zabierając ze sobą maszynę do pisania, akta i wykazy 
nowych kryptonimów. Mogłoby się wydawać, że lokal został wówczas opróżniony z dokumentacji. 
Nic bardziej błędnego. Pozostała w nim skrytka z obszerną dokumentacją, podobnie jak w lokalu 
nr 48. krótko po wojnie i już po przeprowadzce do Słupska postanowiła opróżnić pierwszą skrytkę. 

36 aaN, armia krajowa, sygn. 203/iii/129, s. 17.
37 aaN, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 207/13, s. 40.
38 aaN, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 207/13, s. 57.
39 aaN, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 207/13, s. 58. W rozpracowaniu z 9 ii 1943 r. wymieniono nazwiska mieszkań-

ców domu pod nr 68 – tadeusza Szulca, Wiery eriki Nowickiej i łobodzińskiej.
40 aaN, akta Stefanii aluchny, sygn. 2 (dziennik Stefanii aluchny). W liście do St. Webera z 4.09.1969 r. aluchna 

jeszcze wspomina o szczegółach z 31 lipca 1944 r.
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obawiając się jednak UB w 1954 r. zdecydowała się dokumenty zniszczyć. Pisała o tym tak: … po 
powrocie do słupska zniszczyłam uratowane materiały z okresu okupacji, które ocalały w moich 
skrytkach w W-wie. Miałam całą siatką organizacyjną łączności konspiracyjnej Okręgu i Obwodów 
z przydziałami i różne inne materiały. Mieszkając jeszcze w Warszawie chciałam te materiały prze-
kazać koledze z aK, nie chciał przyjąć ….41. Zabrałam ze sobą do słupska i tuż po powrocie po tych 
badaniach uległam psychozie strachu i wszystko spaliłam, zwłaszcza, że obiecali, iż mię w słupsku 
odwiedzą. W miesiąc po tym (maj), w miejscu pracy robiono mi różne szykany i prowokacje (wtyczka 
UB), a administracja domu usiłowała odebrać mi mieszkanie.

o skrytkach z dokumentami komendy okręgu Warszawskiego ZWZ-ak przy ul. Filtrowej 
aluchna pisała w 1957 r. w liście do kazimierza Malinowskiego, który interesował się żywo spra-
wami łączności komendy okręgu. Co ciekawe, w listach tych twierdziła, że opróżniła skrytki na 
Filtrowej dopiero po wojnie, kiedy w 1954 r. przesłuchiwało ją w Warszawie UB. dalej jednak 
stwierdzała: W W-wie mam jeszcze w jednym lokalu skrytkę, gdzie zgłoszę się, gdy przybędę do 
W-wy. Zobaczę, czy to jeszcze jest, zresztą nowi lokatorzy nic o tej skrytce nie wiedzą, też jest na Fil-
trowej. W innym liście do Malinowskiego w grudniu 1957 r. potwierdzała: Dam znać zresztą kiedy 
i spotkamy się na Filtrowej 68 m. 46 i razem może zabierzemy archiwum, które mam w tej kamienicy 
z czasów okupacji. Obecni lokatorzy tego mieszkania nie wiedzą o tym. Jeśli ocalało, będzie moc 
materiału42. do dokumentów tych aluchna jednak nie dotarła, a odnaleziono je dopiero przed kilko-
ma laty, w skrytce zlokalizowanej pod parapetem okna w trakcie gruntownego remontu mieszkania. 
Przekazał je do Muzeum Powstania Warszawskiego właściciel mieszkania andrzej łechtański43.

W posiadaniu rodziny aluchny zachowały się jej fotografie, dokumenty oraz dziennik, które to 
trafił do zasobu aaN. ocalał również drewniany bibularz i skrzynka na listy, w których ulokowano 
skrytki do przechowania dokumentów. Niestety nie dotrwała do naszych czasów historyczna szafa 
posiadająca specjalne, ukryte wnęki na dokumenty. Meble z mieszkania aluchny przy ul. Filtrowej 
w 1947 r. zostały przez nią odzyskane tuż po powrocie z Wielkiej Brytanii. W posiadaniu rodziny 
kido w Słupsku jest jeszcze stylowe biurko używane w mieszkaniu, a tym samym w kancela-
rii okręgu Warszawskiego. Z pewnością sporządzano i czytano na nim szereg istotnych dla war-
szawskiej konspiracji dokumentów. trudno jednak dokładnie powiedzieć, jak jest to przedstawiane 
w niektórych publikacjach, iż właśnie na nim „Monter” podpisał rozkaz do godziny „W”44.

Analiza dokumentów

o ile kwestia skrytki jest interesująca, to same dokumenty znajdujące się w niej są o wiele 
ciekawsze. Wnoszą one nowe, ważne informacje do dziejów konspiracji warszawskiej w okresie 
1940–1943. odnaleziony w dawnym mieszkaniu jędrzejewiczów przy ul. Filtrowej 68 zbiór, to tzw. 
„głębokie archiwum” komendy okręgu Warszawskiego ZWZ, a następnie ak. Składano w nim 

41 aluchna w 1957 r. miała problemy z uzyskaniem od swoich podwładnych i współpracowniczek z okresu wojny pod-
stawowych informacji o szyfrantkach i stosowanych hasłach. W dwóch przypadkach szyfrantki odmówiły – jedna z nich 
miała dużo przykrości w ostatnim dziesięcioleciu, ciągle była wzywana na badania, a druga wyszła za mąż za partyjniaka, 
który jej nie pozwolił.  

42 S. aluchna do k. Malinowskiego, Słupsk, 11 Xii 1957 r.
43 informacja Michała Urbanowskiego z MPW z 23.04.2009 r.
44 r. daszyński, Znaleźliśmy biurko, przy którym „Monter” podpisał rozkaz wybuchu powstania warszawskiego, „Ga-

zeta Wyborcza”, Warszawa z 1.08.2013 r. Mieszkanie S. aluchny zostało zajęte przez rodzinę kotowskich, od której zdołała 
wyegzekwować wyposażenie meblarskie ze skrytkami, w tym szafę, etażerkę, stół, krzesła, dwa fotele. Właśnie w etażerce 
ukryte było archiwum okręgu, które następnie S. aluchna spaliła w Słupsku. Na biurku już po wojnie umieszczono metalową 
tabliczkę z wygrawerowanym tekstem: Biurko z lokalu por. stefanii aluchny – W-wa Filtrowa 68/46. przy nim 31 Viii 1944 r. 
płk (gen.) antoni Chruściel „Monter” podpisał rozkaz do powstania Warszawskiego.
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dokumenty, które posiadały stosunkowo większe znaczenie i to zarówno pod kątem struktury or-
ganizacyjnej okręgu, jak i struktury osobowej samej komendy okręgu oraz poszczególnych obwo-
dów. Złożono w nim główne akty prawne, główne rozkazy dotyczące funkcjonowania sądownictwa 
podziemnego, spraw finansowych, szkoleniowych, operacyjnych i innych, które uznano za istotne 
i ważne do zachowania. tutaj również trafiły materiały dotyczące zmian pseudonimów i kryptoni-
mów. o umieszczeniu konkretnego dokumentu w „głębokim archiwum” komendy okręgu decy-
dował w nanoszonej dekretacji sam komendant okręgu „Monter” lub jego Szef Sztabu „Chirurg”. 
W niektórych przypadkach dokumenty skierowywała sama aluchna. Pierwotnie były one po prostu 
odkładane w nie do końca usystematyzowany sposób do kopert, na których zapisywano kolejno 
konkretne dokumenty. kopertom nadano następnie układ tematyczny, a wraz z powiększeniem 
się zbioru sporządzono na maszynie dokładny spis zawartości. do niego, podobnie jak na koper-
tach, aluchna dopisywała dołączane pisma. dokumenty zostały podzielone na ponad dwadzieścia 
kopert, z których każda odpowiadała odpowiedniemu zagadnieniu. kolejno: 1 – zasady konspi-
racji; 2 – kryptonimy „drapacza”; 3 – sprawy organizacyjne; 4 – budżet i sprawy uposażeniowe; 
5 – sprawy wyszkolenia i szkoły podchorążych; 6 – zadania operacyjne; 7 – zadania organizacyjne 
i bojowe; 8 – zaopatrzenie armii i uzbrojenie; 9 – Wojskowa Służba kobiet; 10 – wnioski awanso-
we; 11 – informacje z terenu; 12 – sprawy polityczne i propaganda; 13 – sprawozdania; 14 – pro-
kuratura; 15 – oPUS; 16 – Warszawska dywizja Piechoty; 17 – Sprawa „Grzyba”; 18 – przepustki; 
19 – wykaz dostaw; 20 – dekret Prezydenta rP; 21 – różne. Zarówno na kopertach, jak i na pierw-
szych stronach dokumentów najczęściej czerwoną, ale i niebieską kredką aluchna nanosiła numer 
teczki lub cały zwrot „Teczka” wraz z odpowiednim numerem. 

dokumenty w momencie odkrycia były zachowane w różny sposób. Papier był zakwaszony 
i wysuszony od przebywania w środowisku suchym, zaś na części z nich, a szczególnie na koper-
tach widać było ślad nacieków, które najpewniej pochodziły od rozlewanej na parapecie wody. 
Nie są to jednak ślady świadczące o permanentnym kontakcie z wodą, lecz raczej z incydentalnym 
2–3 krotnym zacieku wodnym. Zamoczeniu uległy mające styczność z wodą krawędzie i zagięcia, 
natomiast nie ma śladów stałego lub dłuższego zawilgocenia pozostałej części struktury dokumen-
tu. Największe jednak zniszczenia powierzchni dokumentów pochodzą od skorodowanych metalo-
wych spinaczy utrzymujących dokumenty w górnych krawędziach. 

W przypadku potrzeby zapoznania się z konkretnym dokumentem lub jego wypożyczeniem po-
twierdzano to wówczas konkretnym zapotrzebowaniem tak, że zostawał ślad na piśmie z informacją 
kto i kiedy po taki dokument sięgał.

odnalezienie w ciągu ostatnich lat tych, jak i wielu innych tak ważnych źródeł z okresu woj-
ny potwierdza, że nadal należy aktywnie poszukiwać dokumentacji konspiracyjnej i powstańczej 
w dawnych miejscach postoju poszczególnych dowództw i dawnych lokalach konspiracyjnych. 
Z jednej strony można powiedzieć, że zachowało się stosunkowo dużo oryginalnych dokumentów 
wytworzonych w kancelariach obszaru i okręgu Warszawskiego, z drugiej jednak procent tych 
pochodzących z pierwszych 2–3 lat konspiracji, czyli szczególnie z lat 1939–1942 jest najmniejszy 
i to nie tylko z powodu niewielkich, a tworzonych i scalanych stopniowo struktur konspiracyjnych.

Najstarsze dokumenty w zbiorze pochodzą z miesiąca lutego 1940 r. jest to grupa w większości 
nie datowanych dokładnie, ale najciekawszych pod względem poznawczym dokumentów opisują-
cych przede wszystkim strukturę organizacyjną okręgu Warszawskiego ZWZ u jego początków. 
Myślimy tutaj o schemacie organizacyjnym okręgu Warszawa – miasto ZWZ opracowanym przez 
jana rzepeckiego ps. „krawczyk”, Szefa Sztabu okręgu Warszawa ZWZ, notatce informacyjnej 
dotyczącej podziału okręgu Warszawa – Miasto ZWZ na dzielnice. Po 7 lutego 1940 r. natomiast 
sporządzono streszczenie „rozkazu organizacyjnego” nr 1 ZWZ oraz instrukcję dla komendantów 
Wojewódzkich. Pierwszy dokładnie datowany dokument pochodzi z 27 lutego 1940 r. i jest to roz-
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kaz Bronisława Chybowskiego ps. „jan” nr 397 skierowany do komendantów rezerw wraz z dwoma 
załącznikami zawierającymi wskazówki dla innych organizacji oraz wytyczne wywiadowcze.

Z kolei najmłodszy dokument został stworzony kilka dni po 10 czerwca 1943 r. i jest to sche-
mat organizacyjny kontrwywiadu okręgu Warszawskiego ak kryptonim „Przystań” wraz z opisem 
i uzasadnieniem przygotowanym przez Szefa kW okręgu Warszawskiego ak Bolesława kozu-
bowskiego ps. „Pleban”. Musiał on zostać złożony w tym archiwum dwa miesiące po sporządzeniu 
maszynopisowej ewidencji całości archiwum. Z 10 czerwca 1943 r. pochodzi również meldunek 
Szefa kedywu okręgu Warszawskiego ak józefa Lewińskiego ps. „Chuchro” do komendanta 
okręgu Warszawskiego ak antoniego Chruściela ps. „Madej” z rysunkiem schematu organizacyj-
nego kedywu okręgu. Z kolei 7 czerwca 1943 r. wykonano schemat mobilizacyjny odtwarzania Sił 
Zbrojnych okręgu Warszawskiego ak. W połowie czerwca 1943 r. archiwum zamknięto, a kolejne 
dokumenty były składane już w innych skrytkach podręcznego archiwum, które funkcjonowało 
w mieszkaniu aluchny pod nrem 46. 

Na oryginalnych kopertach (nazywanych tutaj teczkami), w których przechowywano dokumenty 
szefowa kancelarii pismem ręcznym nanosiła krótkie opisy umieszczanych w nich pism. Na tej 
podstawie sporządzono ich ewidencję. Nastąpiło to 13 kwietnia 1943 r., na który to dzień datowa-
no jej maszynopisową wersję. Była to pierwotnie pierwsza pełna ewidencja tego archiwum, przy 
czym pozostawiono miejsca, w które aluchna z czasem wpisywała kolejne dokumenty umieszczane 
w poszczególnych kopertach-teczkach. Przygotowanie maszynopisowej ewidencji tego archiwum 
należy wiązać niejako z jego stałym zamknięciem związanym z tym, że większość przechowywa-
nych w nim materiałów nie była już potrzebna do bieżącej pracy. jakieś znaczenie mogła mieć rów-
nież objętość zgromadzonych dokumentów, która uniemożliwiała swobodne korzystanie ze skrytki. 
Nie jest raczej możliwe, aby to archiwum było od początku deponowane w skrytce, w której je 
odnaleziono czyli w przyokiennym parapecie pokoju mieszkania pod nr 68/48. 

Poniżej prezentujemy oryginalny układ podziału kopert/teczek wraz z pierwotnym zapisem ewi-
dencyjnym poszczególnych dokumentów:

Teczka nr 1. Zasady Konspiracji
1. ogólne zasady postępowania.
2. instrukcja p. Montera w sprawach konspiracyjnych z dnia 24 iV 1942 r.
3. rota przysięgi.
4. rozkaz nr 58 komendanta Sił Zbrojnych w kraju w sprawie przysięgi z dnia 22.11.1942 r. 
5. rozkaz nr 73 komendanta Sił Zbrojnych w kraju z dnia 12.12.1942 r. w sprawie przysięgi. 

Teczka nr 2. Kryptonimy Drapacza
1. obieg z dnia 12 V 1941 r. w sprawie nowych kryptonimów.
2. kryptonimy wydziałów.
3. kryptonimy dzielnic.
4. kryptonimy /rękopis pana dozorcy/.
5. Zarządzenie Cegielni w sprawie zmian kryptonimów.
6. rozkaz nr 19 /org/ tjn. – zmiana kryptonimów obroży, Folwarków oraz członków zarządu.

Teczka nr 3. Sprawy organizacyjne
1. rozkaz nr 88 z 20 iV 1940 r. w sprawie pisemnych rozkazów i wyciągów.
2. PZP nr 793 z  27.7.1941 r. instrukcja współpracy z innymi organizacjami.
3. P.Z.P. z 15 Viii 1941 r. instrukcja ścisłej współpracy z innymi organizacjami.
4. P.Z.P. z 11.iX.1941 r. nr 852. Zarządzenie w sprawie oficerów z innych organizacji.
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5. komenda Sił Zbrojnych w kraju z 30.X.1941 r. nr 958 – rozkaz nr 51 o powołaniu Sił Zbrojnych.
6. rozkaz nr 52 – 30 X 1941 r. nr 959 w sprawie scalenia akcji wojskowej. 
7. rozkaz nr 54 – 1941 r. do Żołnierzy Sił Zbrojnych w kraju.
8. komenda Główna P.Z.P. 20 ii 1942 r. nr 88 w sprawie współpracy z trójkątem.
9. P.Z.P. nr 124 z 5 iii 1942 r. dotyczy oddziałów wojskowych PoZ-u, kPW, Zor-u, Zw. W i L. 

10. P.Z.P. nr 155 z 27 iii 1942 r. w sprawie przyjęcia organizacji „Polska Niepodległa”.
11. P.Z.P. nr 169 z 30 iii  1942 r. w sprawie scalonych organizacji wojskowych.
12. P.Z.P. nr 559 z 28 Viii 1942 r. sposób przyjmowanie nowych członków do PZP.
13. drapacz 19.Xi.1942 r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa przy przyjmowaniu nowych 

członków.
14. Cegielnia 2 Xii 1942 r. w sprawie podejmowania kontaktu z Narodową organizacją Wojskową. 
15. rozkaz P.Z.P. d 66/0 1. 21 i 1943 r. – dotyczący usprawnienia akcji scaleniowej.
16. komendant Sił Zbrojnych w kraju – dnia 27 iii 1942 r. nr 57 do organizacji „Polska Niepodległa”.
17. instrukcja dla r.W. st. m. Warszawy.
18. komenda Sił Zbrojnych w kraju – 12 i 1943 r. – Nominacja delegata Ministra obrony Na-

rodowej.
19. P.Z.P. L. 560 dn. 28 Viii 1943 r. rozkaz przeprowadzenia z PoZ drugiej fazy scaleniowej. 
20. Cegielnia i z 16 iV 1943 r. ob. korczak Szef Sanitarny obszaru odchodzi do kG na jego 

miejsce ob. Wyrwicz.
21. Cegielnia z 17 iV 1943 r. Mostowicz w sprawie zmian kryptonimów i szyfrów.
22. Przystań z 1 V 1943 r. do komendantów obwodów w sprawie udzielania pomocy lekarsko-

-chirurgicznej.
23. Wykaz punktów lekarskich i szpitali.
24. Przystań z 24 V 1943 r. – urlopy wypoczynkowe letnie.
25. Przystań, b.d. – wprowadzenie szyfru.

Teczka nr 4. Budżet i sprawy uposażeniowe
1. Projekt – ekwiwalenty uposażeniowe z załącznikami.
2. Budżet drapacza z 1 iV 1942 r.
3. Wyjaśnienia w sprawie 3 grup uposażeniowych z 12 V 1942 r.
4. Morskie oko – rozkaz nr Szt. /iV/pien/19 V 1942 r. – usprawnienia gospodarki finansowej.
5. ekwiwalenty uposażeniowe – 20 iV 1942 r.
6. Zarządzenie w sprawie ekwipunku zimowego – 22 X 1942 r.
7. Morskie oko – 23 iV 1942 r. w/g rozdzielnika ustalenie nowych ekwiwalentów uposażenia.
8. Listy płac za miesiąc lipiec 1942 r. 
9. Listy płac za miesiąc sierpień 1942 r.

10. Listy płac za miesiąc wrzesień 1942 r.
11. Listy płac za miesiąc październik 1942 r.
12. Cegielnia z 21 Xi 1942 r. – ustalenie dla drapacza 2-ch etatów ii. kat. dla d.b.
13. tur z 26 X 1943 r. Ustalenie w drapaczu, w referacie mot. etatów.
14. tur z 27 i 1943 r. przeniesienie Wolańskiego. Zwiększenie budżetu  komórki.
15. Przystań – Listy płac za miesiąc styczeń 1943 r.
16. Przystań – Listy płac za miesiąc maj 1943 r.
17. Przystań – Listy płac za miesiąc czerwiec 1943 r.
18. tur – 21 iV 1943 r. – przyznanie 4-ch etatów iii-ej kategorii dla kedywa od 1 V br.
19. Leszcz – w sprawie wypłaty ekwiwalentu drożyźnianego na 1 V 1943 r. 
20. tur – dwa etaty dla komórki Żubra – 31 V 1943 r.
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Teczka nr 5. Sprawy wyszkoleniowe – Szkoła podchorążych
1. Zastępczy kurs Podchorążych rezerwy Piechoty – rozkaz organizacyjny Grabicy z 18 Viii 

1941 r.
2. Szkoła Podchorążych rezerwy Piechoty – rozkaz nr 2 z 23 iii 1942 r. 
3. organizacja i kalendarz szkolenia.
4. Wytyczne szkolenia na drugą połowę 1942 r. z 4 V 1942 r.
5. drapacz z 20 V 1942 r. – w sprawie wyznaczenia kandydatów do Szkoły.
6. oblicze duchowe Sił Zbrojnych Polski – zał. do nr 364 z 20 Vi 1942 r.
7. P.Z.P. z dnia 31 Xii 1942 r. – wytyczne wyszkolenia na 1943 r.
8. Zastępcze kursy szkolenia niższych dowódców piechoty z 31 Xii 1942 r. 
9. Wytyczne wyszkolenia na 1943 r. – 31 Xii 1942 r. – L.5/iii/W. Piech. 

10. 22 – „U” – 12 iii 1943 r. wykaz wydawnictw wyszkoleniowych.
11. 22 – „U” – 23 iii 1943 r. rozdzielnik dla instruktorów.

Teczka nr 6. Zadania operacyjne
1. Wytyczne nr 1 dla działań dw.
2. Z.o. na terenie Warszawy.

Teczka nr 7. Zadania organizacyjne (bojowe)
1. rozkaz organizacyjny SoP nr 1 z dnia 10 iX 1941 r.
2. rozkaz utworzenia kobsz. Nr 456 z dnia 21 Vii 1942 r.
3. rozkaz L. 796 /42/0 z 1 X 1942 r. – Powołanie korpusu Zachodniego 
4. Cegielnia z 7 Xi 1942 r. – rozkaz nr 692 – pobieranie kontyngentu w ludziach przy udziale 

Polaków. 
5. instrukcja dla r.W. m st. Warszawy.
6. komenda Sił Zbrojnych w kraju z 10 Xi 1942 r. – rozkaz nr 71 – przygotowanie do walki 

w razie zbiorowego niszczenia.
7. komenda Główna P.Z.P. dz. 725 /o.i. z 10 Xi 1942 r. – zarządzenie raportowania /kobsz 

Cegielnia/
8. P.Z.P. z 22 i 1943 r. – uporządkowanie odcinka walki czynnej.
9. P.Z.P. L.187 z dnia 5 iii 1943 r. – wyciąg o utworzeniu referatów broni w kokr. /kobsz/

10. P.Z.P. nr 212 /o.i. z dnia 12 iii 1943 r. – plutony WSoP uzupełniać do pełnych stanów eta-
towych.

Teczka nr 8. Zaopatrzenie Armii (dozbrojenie) – jeden rozkaz o Szkole Podchor.
1. Cz. ii zaopatrzenie. 
2. Butelka zapalająca.
3. Cegielnia – organizacja produkcji jabłek dla drapacza.
4. tur z dnia 2 ii 1943 r. w sprawie zakupu materiałów uzbrojenia.

Teczka nr 9. Wojskowa Służba Kobiet
1. rozkaz nr 59  – Wojskowa Służba kobiet  z dnia 23 ii 1942 r. – komenda Sił Zbrojnych 

w kraju.
2. Cegielnia z dnia 25 Vi 1942 r. – rozkaz nr 1 WSk.
3. ewidencja kobiet w drapaczu. (szereg dokumentów).



20

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

Teczka nr 10. Wnioski awansowe
1. Grupa „Wigry” wniosek nominacyjny z 25 Vi 1942 r. dla Wł. rusieckiego.
2. Wniosek awansowy na chorążego dla Michała łazarskiego z 16 iii 1942 r.
3. Wniosek awansowy na chorążego dla „Biebrzy” z 16 iV 1942 r.

Teczka nr 11. informacje z terenu
1. Sprawozdanie z nalotu na Warszawę z 20 na 21 sierpnia 1942 r.
2. raport policyjny od 21 Viii do 28 Viii 1942 r.
3. relacja z podróży przez Siedlce, Białystok, Grodno, Lida, Wilno, dynaburg do Pleskau.
4. Sprawozdanie z nalotu na Warszawę z 1 na 2 iX 1942 r.
5. Uzupełnienie o bombardowaniu Warszawy w dniu 1 iX 1942 r. 
6. raport policyjny od 11 do 18 iX 1942 r.
7. Sprawozdanie kW nr 39/42 za czas od 12 do 20 iX 1942 r.
8. Lista oficerów i cywilów zrzuconych przez NkWd na terenie kraju.
9. Meldunek rabina o likwidacji agentów i spaleniu magazynu wojskowego na terenie Getta.

10. raport o zaopatrzeniu m.st. Warszawy i okręgu podwarszawskiego w okresie przedwiośnia 
1943 r. 

Teczka nr 12. Sprawy polityczne i propaganda
1. Wytyczne prasowe.
2. Ugrupowania socjalistyczne – 31 iii 1942 r.
3. Ugrupowania polityczne – ruch ludowy – 14 iV 1942 r.
4. Warszawska prasa podziemna prócz SSS i dr /stan z maja 1942 r./

Teczka nr 13. Sprawozdania
1. Sprawozdania drapacza za i-sze półrocze 1941 r.

Teczka nr 14. prokuratura
1. regulamin prokuratury dla Sk i WSS.
2. Sprawozdanie – wykaz spraw za 1940/1941/1942. 
3. różne sprawy – wyroki i donosy.
4. P.Z.P. nr 106 z 10 ii 1943 r. – celem usprawnienia represji karnej stosowanej przez WSS 

powołać w miejscu postoju Wydział zamiejscowy WSS, oraz utworzyć w obwodach patrole 
likwidacyjne.

5. Cegielnia /Sztab/ Sąd z 6 ii 1943 r. – w razie nagłego niebezpieczeństwa zarządzić na własną 
odpowiedzialność likwidację przestępcy.

6. Przystań z 20 iV 1943 r. wstrzymać akcję na N.

Teczka nr 15. OpUS
1. rozkaz tura w sprawie udzielanej pomocy przez CoP – 3 Xii 1942 r.
2. Zawiadomienia w sprawie przekazania spraw oPUSU – CoP.
3. Sprawozdanie ali i Gintry z CoP za okres od 10.Vii do 31 Xii 1942 r.

Teczka nr 16. OUW – Warszawska Dywizja piechoty L. 22.10.42

Teczka nr 17. Sprawa Grzyba
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Teczka nr 18. przepustki

Teczka nr 19. Wykaz dostaw
1. Wykaz firm /poza GG/ dostawców do MWN – Warszawa przez Central.

Teczka nr 20. Dekret prezydenta rp z dnia 7 sierpnia 1939 r. przepisy dyscyplinarne dla Sił 
Zbrojnych

Teczka nr 21. różne
1. okólnik z dnia 10 iX 1941 r. nr 842 w sprawie emisariuszy sowieckich.
2. okólnik w sprawach meldunkowych z 17 Xi 1942 r.
3. Zarządzenie zbiórki na cele PZP. 
4. W sprawie spisu lokatorów – 26 iX 1942 r.
5. W sprawie list ewidencyjnych z nazwiskami z 16 Xii 1942 r. – konar.
6. Urlopy świąteczne.
7. P.Z.P. l. 914/o.i. 17 Xii 1942 r. w sprawie zabezpieczania się przed branką.
8. Lista rozstrzelanych 70 mężczyzn – załącznik do raportu nr 21. 
9. Urlopy świąteczne w okresie Bożego Narodzenia 1942 r.

10. Monter do kier. P-ty dzieln. w sprawie odwołania jej urlopu w związku ze stratą 9.200 zł dla 
„19”.

11. Piechocin do obszarnika w sprawie działalności pułk. Sława.
12. Meldunek Barskiego – „liczba mieszkańców powiatu warszawskiego”.
13. P.Z.P. dnia 18 ii  1943 r. nr 120 – polecenie, aby akty dyw. sab. wykonywane przez PZP ozna-

czać specjalnym znakiem.
14. P.Z.P. nr 261/o.i. z 22 iii 1943 r. – w sprawie pracy legalizacyjnej Parku.
15. Piechocin – sprawa ochronki z raportu pracy „jowisza” – podaje kański – przesyła Bogu-

sław.
16. kański – odpisy ewidencji z Folwarku Piechocin, 18 i 1943 r.
17. oświadczenie Stanisława ostrowskiego pracownika Ubezpieczalni Społecznej w sprawie 

niesłusznego oskarżenia go o współpracę z G-o, 23 ii 1943 r.
18. P.Z.P. 82/BP z 10 iV 1943 r. zwolnienie „Michała” z Parku.
19. P.Z.P. z 25 V 1943 r. nr 550 – informacja w sprawie kart rozpoznawczych.
20. Meldunek Palucha w sprawie aresztowania kpr. kotka z 16 Vi 1943 r.
21. Gryps Narciarza.

Teczka nr 22. KeDYW (dodany bez koperty)

Omówienie dokumentów

Zasady edytorskie

W poniższym zbiorze znajdują się praktycznie wszystkie dokumenty tekstowe odnalezione 
w skrytce przy ul. Filtrowej 68/46. Z uwagi na wielkość nie udało się zaprezentować mapy terenu 
Warszawy z zaprezentowanymi punktami konspiracyjnymi. Został pozostawiony oryginalny układ, 
jak i kolejność dokumentów w poszczególnych kopertach. Pozostawiono i zaznaczono w tekście 
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oryginalne przekreślenia. Podobnie postąpiono w przypadku oryginalnych podkreśleń. Pismo ręcz-
ne zaznaczono kursywą. Staraliśmy się odcyfrować i zidentyfikować szereg podpisów, paraf i skró-
tów, co w szeregu przypadkach było jednak niemożliwe.

W tabelach pseudonimy w miarę możliwości były rozwiązywane w nawiasach umieszczanych 
tuż za nimi, natomiast w reszcie tekstu umieszczaliśmy je w dolnych przypisach. Przypisy ograni-
czaliśmy do podstawowych danych identyfikacyjnych. 

Przy każdym dokumencie podawaliśmy sygnaturę odnoszącą się do miejsca jego przechowywa-
nia, w zdecydowanej większości odnoszącej się do zbiorów archiwalnych Muzeum Powstania War-
szawskiego. korzystającym trudno jednak będzie szybko identyfikować poszczególne dokumenty, 
gdyż wszystkie posiadają jednakową sygnaturę ks. akc. P/6454 odnoszącą się do numeru wpływu 
zapisanego w księdze akcesji muzeum. 

rodzina Stefanii aluchny przekazała do aaN jej oryginalny dziennik, który prezentujemy wraz 
z dodatkowymi tekstami autorki na końcu publikacji. Zapiski w dzienniku dotyczą lat 1944–1947, 
jednak są kilkakrotnie przerywane na dłuższe lub krótsze okresy. Pierwszy zapis został umieszczony 
dnia 1 stycznia i doprowadzony do 26 grudnia 1944 r., do momentu przyjazdu do obozu Molsdorf 
koło erfurtu. i tu następuje kilkumiesięczna przerwa w zapiskach, które na nowo rozpoczynają się 
na Wielkanoc 1 kwietnia 1945 r. i zostają doprowadzone do 25 listopada 1945 r. Ponownie aluchna 
zaczyna zapiski w dniu 9 stycznia 1946 r. Wraca tutaj wspomnieniami do okresu wojny umieszcza-
jąc Wspomnienie o Julku Jędrzejewiczu. doprowadza w tym roku zapiski do 18 maja 1946 r. i po-
nownie je przerywa do dnia 17 września 1946 r. kolejne zapiski umieszcza tylko do 10 października 
1946 r., aby je przerwać aż do 14 maja 1947 r., czyli do momentu wyruszenia w drogę powrotną do 
Polski. Całość tekstu kończy się na dniu 10 lipca 1947 r. do końca sierpnia 1945 r. aluchna prowa-
dziła zapiski kredką i ołówkiem, a następnie już piórem. Wykorzystała do tego łączony sznurkiem 
zeszyt, do którego następnie dokładała luźne kartki. obok zapisków chronologicznych umieszczała 
również zapiski adresowe z kontaktami do spotykanych osób oraz notatki finansowe związane z jej 
bieżącymi wydatkami. 

W zeszycie aluchna zawarła teksty wspomnieniowe: Dzieje jednej polskiej rodziny z okresu oku-
pacji niemieckiej, Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej.

Za pomoc dziękujemy kuzynowi Stefanii aluchny Mirosławowi kido ze Słupska, agnieszce 
Pawelec, tymoteuszowi Pruchnikowi i Michałowi Urbanowskiemu z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz jarosławowi Stryjkowi. 

Mariusz olczak
mariusz.olczak@aan.gov.pl

Marek strok
marek_strok@poczta.fm
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ArcHiWUM cZYnU niepODLeGłOściOWeGO 
W ArcHiWUM AKT nOWYcH

archiwum Czynu Niepodległościowego zostało powołane do życia pod koniec lat 90. XX w. jako 
oddział archiwum akt Nowych. Pozyskuje ono do zbiorów państwowych różnorodne materiały 
zarówno podmiotów społecznych, jak i osób prywatnych. od wielu lat współpracuje z organiza-
cjami społecznymi, partiami politycznymi oraz osobami prywatnymi. W ciągu ostatnich lat akcja 
ta przyniosła konkretne efekty, a w jej wyniku pozyskano wiele zespołów archiwalnych (ponad 
42 000 j.a., 790 mb). Co więcej, w aaN udało się zgromadzić największy zbiór dokumentów Pol-
skiego Państwa Podziemnego.

osoby, które posiadają interesujące dokumenty ukazujące udział w walce o niepodległość Pol-
ski czy też chciałyby złożyć relację na ten temat proszone są o kontakt pod numerem telefonu 
(22) 822-90-53, e-mailem: mariusz.olczak@aan.gov.pl lub osobiście w gmachu aaN przy ul. Han-
kiewicza 1 w Warszawie.

do zbiorów publicznych trafiły m.in. następujące kolekcje: akta Stefana i Zofii korbońskich; 
akta antoniego Sanojcy ps. kortum; akta jana Mazurkiewicza ps. radosław; akta jana rzepec-
kiego ps. Wolski; akta Haliny Zakrzewskiej ps. Beda i Bernarda Zakrzewskiego ps. oskar; akta 
Władysława Liniarskiego ps. Mścisław; akta kazimierza Leskiego ps. Bradl; akta Stanisława 
Błaszczaka ps. róg; akta ryszarda Białousa ps. jerzy; akta adama Borysa ps. Pług; akta Woj-
ciecha Borzobohatego ps. jelita; akta Stanisława jankowskiego ps. agaton; akta antoniego Hedy 
ps. Szary; akta tadeusza Chciuka ps. Celt; akta romana kiźnego ps. Pola; akta Bolesława kozu-
bowskiego ps. Pleban; akta Cezarego ketlinga-Szemleya; akta jana Gozdawy-Gołębiowskiego ps. 
dziryt; akta Lucjana Fajera ps. ognisty; akta romualda Śreniawy-Szypiowskiego; akta jakuba 
dymitrowskiego; akta eligiusza Brulińskiego ps. Zarzycki; akta tomasza Strzembosza; akta an-
drzeja Chmielarza; akta jerzego Ślaskiego; akta janiny Sikorskiej ps. janeczka; akta józefa rella 
ps. klon; akta jerzego Nowaka; akta eugeniusza ajewskiego ps. kotwa; akta edwarda dietricha 
ps. ralf; akta Stefana tkaczuka; Zbiór prasy NSZ Czesława Uhmy; akta Lesława Bartelskiego; 
akta Bolesława Góreckiego ps. Sznica; akta juliusza B. deczkowskiego ps. Laudański; akta Hen-
ryka kozłowskiego ps. kmita; akta Haliny Martin ps. dorota; akta jana rossmana ps. kuna; akta 
Mariana Pobóg-Malinowskiego; akta jerzego Hagmajera ps. kiejstut; akta Piotra Stachiewicza ps. 
Wyrwa; akta romualda Bielskiego ps. Bej; akta Władysława romana ps. krzesław; akta juliu-
sza kuleszy ps. julek; akta anny Wyganowskiej-eriksson ps. anna; akta aleksandra kunickiego 
ps. rayski; akta jerzego Skorupińskiego ps. Bem; akta Stanisława tymkiewicza ps. Michał; akta 
Zygmunta Głuszka ps. Victor; akta Halszki Szołdrskiej ps. Wanda; akta Stanisława Pieńkosia; akta 
Władysława M. Cieplaka ps. Giewont; akta Wacława Micuty ps. Wacek; akta Urszuli katarzyń-
skiej ps. Ula; akta Stanisława Nowickiego; akta Wincentego Broniwój-orlińskiego; akta andrzeja 
Pomiana; akta Władysława Zachariasiewicza; akta Cezarego Chlebowskiego; akta Leona Wacła-
wa koca, akta adama koca; akta Norberta Żaby; akta jana dąbskiego; akta juliana kulskiego; 
akta Stanisława łuckiego; akta janusza Zabłockiego; akta Władysława Siła-Nowickiego; akta 
Wiesława Chrzanowskiego; akta Zbigniewa romaszewskiego; akta ewy tomaszewskiej.
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Warto wymienić również historyczne archiwum Baonu ak „Zośka”; akta Batalionu ak „Mio-
tła”; akta organizacji Polska Niepodległa; akta obwodu tomaszów Lubelski ak; archiwum kG 
NSZ; archiwum oW-kB; akta Związku Peowiaków; akta 9 kompanii dywersyjnej „Żniwiarz” 
ak; akta Związku Młodocianych Więźniów Politycznych 1944–1956 „jaworzniacy”; akta Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi drohobyckiej; akta obwodu jędrzejów ak; akta 3. Brygady Wileńskiej 
„Szczerbca”; archiwum Związku Żołnierzy NSZ; archiwum Związku Powstańców Warszawskich; 
akta Socjalistycznej organizacji Bojowej; akta Zbrojnego Pogotowia Narodu; akta organizacji 
Miecz i Pług; akta Samodzielnego Batalionu im. Mączyńskiego; archiwa Światowego Związku 
Żołnierzy ak. Zarząd Główny, okręg Warszawa-Powiat, okręg Warszawa; dokumenty Podokręgu 
Zachodniego obszaru Warszawskiego ak; akta Stowarzyszenia „rodzina 14. Pułku Ułanów ja-
złowieckich”, archiwum żołnierzy oddziału dywersji obwodu tomaszów Lubelski ak, archiwum 
Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, archiwum komisji Histo-
rycznej Związku Harcerstwa rzeczpospolitej; archiwum klubu kombatanta 3 Pomorskiej dywizji 
Piechoty im. romualda traugutta; archiwum Batalionów iwo-ostoja ak; akta obwodu Włoszczo-
wa ak; akta kół b. żołnierzy ak w Nowym jorku, Chicago, Pittsburghu, Philadelphii, toronto, No-
wej anglii, San Francisco i Los angeles; akta Zarządu okręgu ak w ameryce; archiwum Solidar-
ności Walczącej; archiwum Grup oporu „Solidarni”; archiwum konfederacji Polski Niepodległej, 
Polskiej Partii Niepodległościowej; archiwum regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Co ważne, w ramach akcji gromadzimy dokumenty pochodzące z innych instytucji oraz po-
zyskujemy informacje, w jakich zbiorach znajdują się materiały o tematyce niepodległościowej. 
dzięki temu włączyliśmy do zasobu funkcjonujące od 1957 r. archiwum Zakładu Historii ii Wojny 
Światowej iH PaN, archiwum józefa krzyczkowskiego ps. „Szymon” z archiwum Zakładu dla 
Głuchoniemych w Laskach, archiwum Batalionu „Gozdawa” z archiwum archidiecezji Warszaw-
skiej, a także zbiory Fundacji „archiwum Polski Podziemnej 1939–1956” andrzeja k. kunerta.

Mariusz olczak
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i. Zasady konspiracji

1

b.d., Warszawa. instrukcja zasady pracy konspiracyjnej dla żołnierzy Okręgu Warszawa.

Przechować, pouczyć,
podwładnych, nowych,
przypomnieć starym
dzielnicowi i szefowie wydziałów odpowiadają
za stosowanie przez ich podwładnych
następujących wskazówek.

i.  oGÓLNe ZaSadY PoStĘPoWaNia

1/ Członków organizacji obowiązuje karność wojskowa. Zwłaszcza w warunkach konspira-
cji przede wszystkim trzeba słuchać, a potem dopiero rozumieć powód wydania rozkazu. 
W obecnych warunkach poważne w1ykroczenia przeciw karności mogą spowodować tylko 
wydalenia z organizacji, dalsze konsekwencje zostaną wyciągnięte podwójnie. 

2/ Pracować sumiennie, dokładnie. Przełożonych nie bujać, gdyż nie są w stanie sprawdzać 
pracy.

3/ Zakonspirowanie org[anizacji], pracy w niej i samego siebie jest podstawowym obowiązkiem 
członków.

4/ dokumenty osobiste i zameldowanie mieć w porządku.
5/ Być stale gotowym do niespodziewanej indagacji i rewizji. W razie kontaktu z policją dopo-

wiadać śmiało i z tupetem („wystraszony ma nieczyste sumienie”).
6/ W razie obawy nie wytrzymania dochodzeń odebrać sobie życie /trucizna lub otwarcie sobie żył/.
7/ Nazwy organizacji nie wymieniać niepotrzebnie nawet między członkami.
8/ Gadulstwo nie przystoi ani żołnierzowi, ani członkowi org. tajnej. Nie rozmawiać o sprawach 

org. z niewtajemniczonymi i niezaprzysiężonymi, – z członkami org[anizacji] tyle ile jest to 
konieczne. Przerywać rozmowę w razie zbliżania się osoby, co do której nie jest się pewnym, 
że jest członkiem org[anizacji].

9/ Nie starać się wiedzieć więcej, niż to jest konieczne, ograniczyć ciekawość i rozmowę.
10/ Nawet z członkami org[anizacji] nie rozmawiać o sprawach org. na ulicy, na schodach, w lo-

kalach publicznych.
11/ Ubierać się szablonowo, unikać szczegółów ubrania przyciągających uwagę – dotyczy szcze-

gólnie kurierek odbywających regularne kursy.
12/ Nie mówić z nikim o pracy org[anizacji] po służbie /pełnienie funkcji, zakres/.
13/ Unikać bywania w lokalach publicznych, pokazywać się na ulicy tylko z osobami, którym 

można udowodnić znajomość poza organizacyjną  (...) alkoholu, unikać starć i awantur nawet 
w charakterze widza.

14/ Punktualność wykonywania zleceń jest podstawowym warunkiem działania org[anizacji].
15/ Nigdy, w żadnym wypadku nie pytać się o nic dozorcy. Przy otrzymywaniu zlecenia na nowy 

adres, dokładnie spytać o sposób wchodzenia do lokalu, nazwisko właściciela mieszkania 
i o policyjne nazwisko odbiorcy zlecenia itp.
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16/ Pamiętać, że pseudonim jest tylko dla członków org[anizacji]. W rozmowach z członkami 
org[anizacji] wolno używać tylko pseudonimów, a z innymi – tylko nazwisk policyjnych. 

17/ Na ulicy uważać, czy nie jest się „śledzonym”. Nie poznawać członków org[anizacji], nie 
witać się z nimi – spostrzegać i podsłuchiwać, wszystko meldować – ale prawdę, nie plotki.

18/ Ćwiczyć pamięć, unikać robienia notatek. każda notatka powiększa rozmiary wsypy. Lepiej 
jednak zapisać, niż przekręcić zlecenie. Notatki szyfrować, zwłaszcza adresy i nazwiska. ko-
niecznie sporządzać na bibułce i w małym formacie, by ułatwić zniszczenie ich. Na ulicy, czy 
w mieszkaniu notatki winny być stale gotowe do zniszczenia. Notatki chować albo tak płytko, 
by łatwo móc pozbyć się ich, albo tak głęboko, by przy pobieżnej rewizji nie można znaleźć.

19/ Hasło służy do rozpoznania się 2 członków org[anizacji] przy pierwszym zetknięciu. obo-
wiązują osobne hasła w lokalach każdej komendy.

ii. SłUŻBa kUrierSka

20/ Niedbałe pełnienie służby kurierskiej grozi wsypą, może więc spowodować usunięcie od pra-
cy. Powodem wsypy jest zwykle złe pełnienie służby kurierskiej.

21/ Śledzenie kurierki pozwala wyśledzić org. trzeba umieć sprawdzić, czy nie jest się śledzo-
nym i zgubić szpiega.

22/ Z natury służby wynika, że kurierka zna często nie tylko pseudonim, ale i nazwisko odbiorcy 
wiadomości.

23/ Przy przekazywaniu zlecenia naprzód upewnić się, że ma się do czynienia z właściwym odbiorcą. 
Nie rozpoczynać przekazywania zlecenia w obecności osób trzecich, czy na wyraźne żądanie od-
biorcy. kurierka powinna znać treść zlecenia piśmiennego.

24/ otrzymywanie zlecenia zawsze powtórzyć, aby upewnić się, że zostało dobrze zrozumiane.

iii. LokaLe koNSPiraCYjNe

25/ Żadnych spraw org[anizacji] nie należy załatwiać w mieszkaniach członków org[anizacji] – 
wyjątek przyjmowania kurierek w pilnych sprawach.

26/ Wszystkie mieszkania wybierać u osób ideowych, godnych zaufania i odważnych, ale nie 
obciążonych zbytnio przeszłością jawnej, ideowej pracy społecznej i nie wykonywujących 
takiej pracy obecnie, gdyż może to zupełnie przypadkiem naprowadzić okupantów na ślad na-
szej org. Wybierać zasadniczo lokale bez służby domowej. Nie można pracować w lokalach, 
gdzie zamieszkuje ktoś, mający powód do unikania policji. 

27/ dla każdego lokalu należy obmyślać legendę:
a/ co mówić dozorcy w razie zapytania o cel przybycia,
b/ specjalne hasło mieszkania dla odróżnienia członków org. od zwykłych i przypadkowych 

interesantów,
c/ zachowanie się w wypadku natrafienia w mieszkaniu na rewizję lub pułapkę /upozorowanie 

pomyłką o piętro, zapytanie o osobę mieszkająca gdzie indziej itp./,
d/ zachowanie się w wypadku przyjścia rewizji podczas spotkania,
e/ widzialny z zewnątrz sygnał „lokal bezpieczny”.

28/ Wchodząc do lokalu konspiracyjnego znać „legendę” dotyczącą go.
29/ Na przechowalnię dokumentów wybierać mieszkania trudne do zrewidowania /dużo mebli, 

schowków, ew[entualnie] częśc[iowo] zrujnowane lub przystosowane/, nie budzące apetytów re-
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kwizycyjnych, jak najmniej zaludnione /bez służby domowej/. do mieszkania winna przychodzić 
tylko jedna osoba /kobieta/ składająca i wyjmująca dokumenty. Bywanie jej musi być dobrze upo-
zorowane /znajomość pozaorganizacyjna/.

30/ W lokalu spotkaniowym ruch większej ilości osób musi być usprawiedliwiony wobec do-
zorcy i służby /najlepiej żeby służby nie było/. Lokal nie powinien się mieścić na ostatnim 
piętrze, aby można było ominąć go. Pożądane, by wchodzący nie byli widziani przez dozorcę.

31/ Spotkania regulować tak, by nigdy nie zbierać więcej niż 3–4 osoby. Przybywać punktual-
nie, zwięźle załatwiać sprawy, mówić półgłosem. do lokalu wolno wchodzić tylko osobom 
umówionym na spotkanie. Nie wolno przysyłać lub przyprowadzać ludzi nie wezwanych 
/wyjątek dla kurierek/.

32/ Nikomu nie ujawniać adresów lokali bez potrzeby. Spotkania z ludźmi nie przyjętymi do 
org[anizacji] odbywać w lokalach oddzielnych.

33/ Nie przeciążać lokali przez nadmierne używanie ich. Zmieniać godziny i dnie pracy.
34/ Po każdorazowym użyciu lokalu oczyścić go ze śladów pobytu.
35/ od czasu do czasu poddać lokal obserwacji, czy nie jest szpiegowany. Przy najmniejszym 

podejrzeniu przestać go używać.
36/ Centralę łączności wybierać tak, by znaczny ruch kurierek nie wzbudzał uwagi. Nie szczędzić 

wysiłków do upozorowania go /wywieszka, ogłoszenie itp./. kurierki muszą ściśle stosować 
się do wskazówek kierowniczki centrali i przychodzić punktualnie. i tutaj obmyślić legendę 
dla dozorcy, służby i na wypadek rewizji. Niezbędny jednak „lokal bezpieczny”. 

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.

Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 1/1
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2

24 kwietnia 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego „Montera” [antoni 
Chruściel] regulujący niedociągnięcia w pracy konspiracyjnej.

Nr 2

drapacz

Niedociągnięcia w zasadach konspiracji, jakie ostatnio mają miejsce, zmuszają mnie do przypo-
mnienia pewnych obowiązujących rozkazów. Mimo że istnieje nadal zakaz pisania, a załatwiania 
wszystkich spraw na odprawach, robię w tej kwestii wyjątek, bo chcę, żeby każdy wyraz był za-
pamiętany, dobrze zrozumiany i podany również członkom innych org., które uległy scaleniu. Fakt 
jaki miał miejsce, a mianowicie skierowanie przez „Post osten” listu do komendanta dzielnicy na 
lokal kontaktowy, jest dowodem, że wśród nowych członków, których z innych org[anizacji] wchła-
niamy, konspiracja nie była i nie jest stosowana. 

Poniższe uwagi opierają się na instrukcji wydanej przed 2 laty, później uzupełnianej oraz na do-
świadczeniu, jakie daje codzienne życie konspiracyjne.

1. kontakty –  odbywać w lokalach rozmieszczonych w różnych dzielnicach. unikać na spotka-
nia tych samych dni na danym lokalu. Zmieniać godziny spotkań; gdyby nawet była inwigila-
cja lokali, to przychodzenia na pewien lokal raz w tygodniu, coraz to w innym dniu i godzinie 
zmęczy i zmyli ew[entualnego] inwigilatora. Ma to również znaczenie dla sąsiadów odnośne-
go mieszkania. Nie wolno doprowadzać do tego, żeby postronne osoby mogły skonstatować 
periodyczność pewnych zebrań. Nie jest uchybieniem przeciwko konspiracji jeżeli spotkania 
w porze letniej mają miejsce w alejach, gdzie przesiaduje dużo ludzi, pod warunkiem, że kon-
taktowiczów jest nie więcej jak dwóch i że wybiorą miejsce nie zwracające uwagi. Pisać, ani 
rozwijać papierów oczywiście nie można. dobre są godziny popołudniowe. Przy kontaktach 
niezmiernie ważną rolę gra punktualność, którą musimy się wtedy wszyscy odznaczać. 

2. Lokale – mają odpowiadać warunkom:
a/  gospodarze muszą być ludźmi zaufanymi,
b/ gdzie jest służąca lub więcej domowników, zwłaszcza dzieci – lokal nie jest odpowiedni,
c/ wejście powinno być nieobserwowane przez dozorcę, 
d/ o ile możności dwa wejścia,
e/ w najbliższym sąsiedztwie /za ścianą/ nie mogą mieszkać ludzie wrogo dla nas usposobie-

ni. Przed rozpoczynaniem zebrań na nowych lokalach przeprowadzić wywiad szczegóło-
wy co do dozorcy i mieszkańców,

f/ nie zajmować lokalu, w którym był już ktoś inny. Może się zdarzyć, że nieostrożne zacho-
wanie się naszych poprzedników stworzy niebezpieczeństwo dla nas,

g/ na każdym lokalu musi być znak, że lokal jest „czysty”. Nie ograniczam tutaj pomysłów 
co do oznaczania, że do lokalu można wejść. jest dużo sposobów. W każdej dzielnicy, 
czy wydziale może być inne oznaczenie. Znak umieszcza osoba, która jest obowiązana 
do przyjścia na lokal jako pierwsza. Musi to być coś łatwego do usunięcia. jeżeli nie ma 
znaku umówionego – na lokal wchodzić nie wolno.

3. ilość osób na jednym zebraniu musi być jak najmniejsza. Przyjmować z zasady osoby pojedyn-
cze, przyjęcia rozłożyć w czasie, mówić treściwie i tylko na tematy służbowe, przygotowywać 
się solidnie do rozmów wypisując konspiracyjnie w punktach tematy do poruszenia. Nie uła-
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twiać sobie pracy przez przemawianie od razu do większej liczby zainteresowanych tym samym 
zagadnieniem. Ponieważ zapisywanie /robienie notatki/ nie jest wskazane, kazać powtórzyć to, 
co jest zlecone do wykonania. Przyjmować oddzielnie ludzi przynależnych do dwóch różnych 
org. 

4. Zachowanie się osób konsp[iracji] ma bodajże największe znaczenie. Nie wolno chodzić do 
lokali publicznych, /kawiarń, barów, koncertowych sal/ gdzie można się natknąć na niebez-
piecznych znajomych. Przede wszystkim trzeba zachować w tajemnicy przynależność do org. 
Unikać chodzenia tymi samymi ulicami; w ogóle pokazywać się jak najmniej. kto może – 
powinien zmieniać często wygląd zewnętrzny. Unikać chodzenia w towarzystwie. Być przy-
gotowanym na rewizję w każdej chwili. jeżeli się ma przy sobie jakiś papierek, to mieć go 
tak na wierzchu, by łatwo było pozbyć się go bez zwrócenia uwagi osób postronnych.  osoby 
noszące z sobą skrytki wezmą pod uwagę, że ustawiczne obnaszanie skrytek nie jest potrzeb-
ne.  osoby org[anizacji], spotykając się na ulicy udają, że się nie znają. Stwierdziłem osobi-
ście dużo uchybień pod tym względem. W tramwajach i miejscach publicznych o sprawach 
org[anizacji] rozmawiać nie wolno. Przed wchodzeniem do lokalu kontaktowego oglądnąć 
się zawczasu czy ktoś nie śledził. osobom org. nie wolno stwarzać powodu do zatargu z or-
ganami bezp. dużo aresztowań było nie za robotę polityczną, lecz właśnie za handel niedo-
zwolony /złoto, skóra, żywność/. Ponieważ trzeba żyć, a więc i handlować, robić to ostrożnie. 
Nie nosić z sobą notesów z zapiskami służb. łączniczkom nie dawać do przenoszenia plików 
map, szkiców itp.

5. Mieszkania prywatne nie mogą w żadnym wypadku służyć jako lokale kontaktowe. W miesz-
kaniu nie wolno trzymać żadnych papierów. Zameldowanie ma być w porządku – otoczenie 
musi być przeświadczone, że dany człowiek pracuje zarobkowo – powinno nawet wiedzieć 
w jakiej firmie. Nie dawać pozoru osoby bezrobotnej.

6. Używanie telefonów wobec coraz intensywniej stosowanego podsłuchu powinno być w spra-
wach służbowych wykluczone. Nawet inteligenta rozmowa konspiracyjna budzi zawsze po-
dejrzenie. dalsze uwagi co do rozmów telef[onicznych] zawiera przesłane pismo „echa”. 

7. Zarządzenie. komendanci obwodów i szefowie wydz[iałów] zameldują mi na najbliższych spo-
tkaniach jaki jest stan u nich pod wzgl[ędem] konsp[iracji] ad pkt 1, 2 i 3 oraz sprawdzą doryw-
czo u swych podkomendnych zachowanie się ad pkt 4, 5 i 6.

24.iV.42.     /-/  Monter

 [na odwrocie]
Zasady konspiracji
oryg., mps; MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 1/2
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b.d., Warszawa. rota przysięgi składanej przez żołnierzy ZWZ-aK.

3

rota Przysięgi

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, królowej korony Polskiej, przy-
sięgam, że będę wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z niewoli 
walczyć będę zawsze ze wszystkich sił moich, aż do ofiary z mego życia. Wszelkim rozkazom będę 
posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało”.

„Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy wolności, obowiązkiem twoim będzie 
walczyć z bronią w ręku o odzyskanie ojczyzny, – zwycięstwo będzie twoją 
nagrodą – zdrada będzie ukarana śmiercią” .

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 1/3
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4

22 lutego 1942 r. rozkaz nr 58 Komendanta sił Zbrojnych w Kraju „grota” [Stefan rowecki] 
w sprawie przysięgi składanej przez podległych mu  żołnierzy ZWZ-aK. 

4

komendant Sił Zbrojnych w kraju. dnia 22 ii 42.

Rozkaz nr 58

i. tekst przysięgi, zatwierdzonej przez rząd rzplitej Polskiej w styczniu 1940 r. i przysłanej przez 
Wodza Naczelnego dla Sił Zbrojnych w kraju w konspiracji, podległych moim rozkazom.

„W obliczu Boga Wszechmogącego – i Najświętszej Marii, królowej korony Polskiej – kładę 
rękę na ten Święty krzyż, Znak Męki i Zbawienia, i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stać 
na straży honoru Polski i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę zawsze ze wszystkich sił moich 
aż do ofiary z mego życia. Wszelkim rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, 
cokolwiek by mnie spotkać miało.”

Po złożeniu powyższej przysięgi, przyjmujący wygłasza następującą formułę:
„Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Wolności, obowiązkiem twoim będzie walczyć z bronią 

w ręku o odzyskanie ojczyzny. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada będzie ukarana śmiercią”.
W tej przysiędze opuścić dla różnowierców słowa między myślnikami. 

ii. Forma składania. Przysięgę przyjmują: w oddziałach – bezpośredni przełożeni, w sztabach – bez-
pośredni przełożeni lub upoważnieni. Ze względu na bezpieczeństwo należy unikać dodatkowych 
formalności. odnośnie nowo wstępujących członków – przysięgę należy odbierać dopiero po za-
twierdzeniu ich przyjęcia przez następnego z kolei przełożonego.

iii. obowiązek składania przysięgi obejmuje wszystkich żołnierzy podległych moim rozkazom. 
Żołnierze, którzy złożyli przysięgę wojskową w brzmieniu określonym w art. 4 rozp. Prezydenta 
rz. P. z dn. 7 X 32 r. o służbie wojskowej /dz.U.r.P. Nr. 89 poz. 747/, wstępując do czynnej służby 
w konspiracji, obowiązani są do złożenia przysięgi według tekstu w p.i. niniejszego rozkazu. Żoł-
nierze przybywający z emigracji z rozkazu Wodza Naczelnego, składają tę przysięgę przed wyjaz-
dem do kraju. osoby luźnie współpracujące, sympatycy i upatrzeni do pododdziałów przysięgi nie 
składają.

/-/ G r o t.
[na odwrocie]
W Obliczu Boga Wszechmogącego – i Najświętszej Marii, królo
Miodowa 5
Xii rej[on] 238  19/iX 42
arch[iwum]
zwrot do ali

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 1/4
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21 grudnia 1942 r. Warszawa. szef sztabu „Cegielni” Obszaru Warszawskiego ZWZ „Mostowicz” 
[zygmunt dobrowolski] przekazuje do wiadomości i wykonania rozkaz nr 73 Komendanta sił 
Zbrojnych w Kraju „grota” [Stefan rowecki] w sprawie tekstu przysięgi składanej przez podle-
głych mu żołnierzy.

5 
komendant Sił Zbrojnych w kraju
dn. 12 Xii 1942 r.
Nr 73.

W ślad za rozkazem Nr. 58 ogłaszam tekst przysięgi, uchwalony przez komitet dla Spraw 
kraju, zatwierdzony przez Naczelnego Wodza w dn. 12.11.1942 r.:

„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 z niewoli walczyć ze 
wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczel-
nego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy armii krajowej będę bezwzględnie posłuszny, 
a tajemnicy niezłomnie dochowam cokolwiekby mnie spotkać miało”. 

„Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwo-
lenie ojczyzny. twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją 
nagrodą, zdrada karana jest śmiercią”.

Powyższy tekst obowiązuje nowo przyjmowanych żołnierzy w szeregi Sił Zbrojnych 
w kraju.

     komendant Sił Zbrojnych w kraju
       /-/ Grot

cegielnia
21.12.42.

    Powyższe podaję do wiadomości i zastosowania.
       Mostowicz
             S.S. 

9 egz[emplarzy]
przepisać i rozesłać obwodom

[na odwrocie]
archiwum

Do Obw[odów], paluch45, Chuchro 

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 1/5

45 kryptonim zawiązku 7. pp ak  (Samodzielny rejon okęcie – podległy tylko komendantowi okręgu).
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ii. Kryptonimy Drapacza

6

12 maja 1941 r. Warszawa. rozkaz „Dozorcy” [antoni Chruściel] Komendanta Okręgu Warszaw-
skiego ZWZ „Drapacz”, „Belweder” w sprawie wprowadzenia i używania nowych kryptonimów 
i pseudonimów.

Teczka Nr 2        1.

obieg[iem]
----------------

drapacz
(Belweder)

1. Z dniem 19 b.m. obowiązują nowe kryptonimy – jak załącznik Nr 1 i 2.
2. osoby nie objęte moim wykazem nazywać w obrębie Wydziałów i dzielnic, wybierając na-

zwy w/g słownika i litery przeznaczonej dla danego Wydziału czy dzielnicy (a-g) (r-z).
3. Zamiast wyrazu w korespondencji używać cyfry.
4. Lokale oznaczać też kryptonimem, znanym wszystkim, przybywającym na dany lokal; nazwa 

lokalu musi być wzięta ze słownika, by ją można zaszyfrować.
5. Sześciocyfrowa liczba oznacza dany wyraz w słowniku, wyszukany sposobem znanym sze-

fom wydz. i dzielnic z tą różnicą, że cyfra piąta i szósta oznacza lokatę wyrazu w kolumnie 
/zmiana w stosunku do poprzedniego pisania/.

6. Z dniem 18 b.m. znoszę dotychczasowe kryptonimy /dworce, firmy, figury/.
7. Pseudonimów używać w rozmowach.
8. każde pisemne wezwanie, czy meldunek musi być szyfrowany. obowiązuje nadal rozkaz 

o ograniczeniu korespondencji jedynie do wezwań na spotkanie.
9. każdy musi znać na pamięć swoją liczbę i liczby tych z którymi najczęściej koresponduje.

2 zał.   12.V.41   (-)  dozorca
       (ryż)

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 2/1

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454. (brudnopis)
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 2/4
opublikowany: k. Utracka, archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-aK, 1940–1943, Przegląd 
Historyczno-Wojskowy 13 (64)/1, 2012, s. 119.
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7

12 maja 1941 r. Warszawa. Załącznik nr 1 do rozkazu „Dozorcy” [antoni Chruściel] Komendanta 
Okręgu Warszawskiego ZWZ „Drapacz”, „Belweder” z wykazem dotychczasowych oraz nowych 
kryptonimów Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ.

Teczka Nr 2        2

Zał[ącznik] Nr 1

Nazwa inst. krypt[onim] dotychczasowy

w wyrazie w cyfrze

okręg 
k[o]m[en]d[an]t 
okr[ęgu]

drapacz46

dozorca47
3 8 5 5 0 5
3 8 5 0 2 8 

Belweder
ryż

Wydziały:    i.
Szef
z-ca
kuri[erka]

administracja48

adwokat49

doktor50

ankieta51

3 5 4 0 2 9
3 5 5 5 1 1 
3 5 6 0 3 5
3 5 7 5 0 5

Pluton

ii.
szef
sekretarka
ewidencja

botanika52

badacz53

bakalarka54

bankowiec55

baron56

bartnik57

baryton58

3 6 6 5 2 6
3 5 9 5 3 6
3 6 0 0 2 7
3 6 0 5 3 4 
3 6 1 0 2 1
3 6 1 0 2 4
3 6 1 0 3 4 

Pakulscy
koniak

miód
łosoś
dach
węgorz

iii. cieplarnia59

chirurg60

chochlik61

3 7 4 5 3 5
3 7 2 0 2 7
3 7 2 5 1 7 

Wedel
piernik
czekolada

46 kryptonim komendy okręgu. 
47 Ppłk antoni Chruściel ps. „Madej”, krypt. „dozorca”. 
48 kryptonim i Wydziału (organizacyjno-Personalnego). 
49 Mjr jan Gorazdowski ps. „Wolański”, krypt. „adwokat”. 
50 NN. 
51 janina Gorazdowska ps. „orska”, krypt. „ankieta”. 
52 kryptonim ii Wydziału (Wywiad-kontrwywiad).
53 Ppłk Mieczysław dobrowolski ps. „Leliwa”, krypt. „Badacz”.
54 NN.
55 NN.
56 kpt. alfred klausal ps. „Mecenas”, krypt. „Baron”.
57 Por. łaniewski Stanisław ps. „dach”, krypt. „Bartnik”.
58 NN.
59 kryptonim iii Wydziału (operacyjnego).
60 Mjr Stanisław Weber ps. „Popiel”, krypt. „Chirurg”.
61 NN.
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chuchro62

chwacki63

chwila64

3 7 3 5 0 6
3 7 3 5 1 7
3 7 3 5 3 3

sucharek (biszkopt)
józwa
ania 

iV.
szef

danina65

daktyl66
3 7 9 0 3 3
3 7 9 5 1 4

spiess

V.
szef
z-ca
instr[uktor]rad[iowy]
kurierka

elektryczność67

echo68

egoista69

ekspert70

emocja71

3 9 0 5 1 1
3 8 9 5 1 4
3 8 9 5 2 6
3 9 0 0 3 2 
3 9 0 5 3 7

jabłkowscy
krawat

Vi.
szef

filharmonia72

faktor74

felczer75

feministka76

figa77

3 9 3 0 1 5
3 9 1 5 2 8
3 9 2 5 1 8
3 9 2 5 2 6
3 9 2 5 3 9

Brus [Brun]73

Witold
ada
kuri[erka]

Vii.
szef

gwarancja78

gaduła79

gajowy80

4 0 1 5 3 8
3 9 5 0 3 1
3 9 5 0 3 5

kogut
Bohun

 dozorca
     12/V 41               (ryż)

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 2/2.

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454. (brudnopis)
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak
opublikowany: k. Utracka, archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-aK, 1940–1943, Przegląd 
Historyczno-Wojskowy 13 (64)/1, 2012, s. 121–122.

62 kpt. jerzy Lewiński ps. „jurek”, krypt. „Chuchro”.
63 kpt. józef Pszenny ps. „józwa”, krypt. „Chwacki”.
64 NN.
65 kryptonim iV Wydziału (kwatermistrzostwo).
66 kpt. tadeusz emil dąbrowski ps. NN, krypt. „daktyl”.
67 kryptonim V Wydziału (łączności).
68 Mjr jerzy oktawiusz Uszycki ps. „jurski”, krypt. „echo”.
69 roman kiźny ps. „roman”,  krypt. „egoista”.
70 NN.
71 NN.
72 kryptonim Vi Wydziału (BiP).
73 rozszerzyć przypis o sprawy „Bi” – (okres przeniesienia „Bi” do kG ak) polemika z Mazurem s. 56-57.
74 aleksander kamiński ps. „kaźmierczak”, krypt. „Faktor”.
75 Prawdopodobnie Czesław Michalski ps. „jankowski”, krypt. „Felczer”.
76 Stanisława tomczuk ps. „ada”, krypt. „Feministka”.
77 NN.
78 kryptonim Vii Wydziału (Wojskowego).
79 NN.
80 NN.
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8

12 maja 1941 r. Warszawa. Załącznik nr 2 do rozkazu „Dozorcy” [antoni Chruściel] Komendanta 
Okręgu Warszawskiego ZWZ „Drapacz”, „Belweder” z wykazem dotychczasowych oraz nowych 
kryptonimów Komend Dzielnic (w tym oficerów organizacyjnych, wywiadu, broni oraz kurierek) 
Okręgu Warszawskiego ZWZ.

Teczka Nr 2        3

Zał[ącznik] Nr 2 

Nazwa inst. krypt/onim/ dotychczasowy

w wyrazie w cyfrze

dzielnice:     i

kmdt.
org.
wyw.
br.
kurj.

trzy                             

rabin81

rachmistrz82

radca83

raptus84

rączka85

                 –
5 3 4 0 0 5
5 3 4 0 1 1
5 3 4 0 2 8
5 3 4 5 2 3
5 3 5 0 2 1

dw[orzec] Gł[ówny]

ii
kmdt.
org.
wyw.
br.
kurj.

siedemnaście
sadownik86

saksofon87

sęp88

sfinks89

sikora90

5 4 7 5 0 8
5 4 7 5 1 8
5 5 0 0 3 9
5 5 0 5 1 1
5 5 1 0 3 2

dw[orzec] Gd[ański]

iii
kmdt.
org.
wyw.

szesnaście
tambur91

tank92

tapicer93

5 7 6 5 0 4
5 7 6 5 2 3
5 7 6 5 3 2

dw[orzec] zach[odni]

81 Mjr konstanty kułagowski ps. „Zbrożek”, krypt. „rabin”.
82 Por. antoni Serocki ps. „Grzegorz”, krypt. „rachmistrz”.
83 Wachm. NN ps. „długi”, krypt. „radca”.
84 Stanisław taczanowski ps. dowgird, krypt. „raptus”.
85 Maria Urbaniec ps. NN, krypt. „rączka”.
86 Mjr Mieczysław Niedzielski ps. „Boruta”, krypt. „Sadownik”.
87 kpt. andrzej janczak ps. „roman”, krypt. „Saksofon”.
88 Por. edmund Gurdo ps. NN, krypt. „Sęp”.
89 Ppor. Maksymilian Potrawiak ps. „Sztukator”, krypt. „Sfinks”.
90 Ludmiła janota ps. „irena”, krypt. „Sikora”.
91 Ppłk Lubomir Wysocki ps. „odrowąż”, krypt. „tambur”.
92 Mjr Stanisław dobrski ps. „Żuk”, krypt.„tank”.
93 Ppor. andrzej rudnicki ps. „andrzej”, krypt.„tapicer”.
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br.
kurj.

tasak94

tancerka95
5 7 7 0 1 5
5 7 6 5 1 4

iV.

kmdt.
org.
wyw.
br.
kurj.

osiemnaście

unikat96

uparciuch97

urwis98

upominek99

urszulanka100

                 -

5 9 0 5 0 3
5 9 1 0 0 1
5 9 3 0 2 7
5 9 1 5 1 3
5 9 3 0 2 1

e.k.d. [elektryczna 
kolej dojazdowa]

V.
kmdt.
org.
wyw.
br.
kurj.

dziewiętnaście
wioślarz101

wirtuoz102

wodnik103

wtórnik104

wyrwa105

                 -
6 0 4 5 3 2
6 0 4 5 4 0
6 0 7 0 3 3
6 1 3 0 0 2
6 2 4 5 2 5

Grój[ecka] kolejka

Vi.
kmdt.
org.
wyw.
br.
kurj.

sześć
Ząb106

zbieracz107

zdun108

zecer109

zorza110

                 -
6 4 7 5 1 2
6 4 7 5 3 6
6 4 9 5 4 0
6 5 0 0 2 0
6 5 6 5 0 2

dw[orzec] Wsch[odni]

dozorca
      12/V 41               (ryż)

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 2/3

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454. (brudnopis)
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak
opublikowany: k. Utracka, archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-aK, 1940-1943, Przegląd 
Historyczno-Wojskowy 13 (64)/1, 2012, s. 122-123.

94 kpt. kazimierz Batog ps. „Bohdan”, krypt. „tasak”.
95 Helena Haitlinger ps. „Milena”, krypt. „tancerka”.
96 Mjr Mieczysław Sokołowski ps. „Grzymała”, krypt. „Unikat”.
97 Por. janusz Chyczewski ps. „Pawlak”, krypt. „Uparciuch”.
98 Por. roman talarek ps. „Gronowski”, krypt. „Urwis”.
99 Por. Zygmunt Żółtowski ps. „odwet”, krypt. „Upominek”.
100 NN.
101 Ppłk aleksander Hrynkiewicz ps. „Przegonia”, krypt.„Wioślarz”.
102 NN.
103 Ppor. Zygmunt Filipowicz ps. „Zych”, krypt. „Wodnik”.
104 NN.
105 NN.
106 Ppłk konrad Szramka-Gliszczyński ps. „rowienica”, krypt. „Ząb”.
107 Mjr antoni Żurowski ps. „Blacharski”, krypt. „Zbieracz”.
108 Ppor. jerzy tęsiorowski ps. „Zawada”, krypt. „Zdun”.
109 Ppor. rez. pociąg.panc. NN, krypt. „Zecer”.
110 aniela Lange ps. „Margarita”.
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9

Maj 1942 r. rozkaz „polanowskiego” [zygmunt dobrowolski] szefa sztabu Komendy Obszaru 
Warszawskiego ZWZ przesłany do „Drapacza” [okręg Warszawski ZWZ] w sprawie zasad zmie-
niania kryptonimów i pseudonimów w obwodach, rozesłany następnie przez zastępcę Komendanta 
Okręgu „Kozubę” [karol j. Ziemski] do dzielnic Okręgu Warszawskiego ZWZ.

Teczka Nr 2        5

Cegielnia, Sztab/V
wg  rozdzielnika   obiegiem dzielnice

Zachodzą wypadki, że kdanci obwodów zmieniają kryptonimy obwodów swoich lub swoje pseu-
donimy, bez uprzedniego uzyskania zgody kdanta okręgu lub podokręgu. Podobne rzeczy zupełnie 
dezorientują Szefów oddziałów Sztabu obszaru, wprowadzają zamęt i niepotrzebną koresponden-
cję, wyjaśnienia i t.p.
Wobec tego zarządzam:

1/ Zmiana kryptonimu lub pseudonimu może nastąpić tylko w ważnych wypadkach, gdy jest 
obawa dekonspiracji lub wpadki, gdy g-po wyraźnie poszukuje kogoś o takim pseudonimie,

2/ Zmianę zatwierdza lub zarządza kdant okręgu lub podokręgu, meldując jednocześnie kdan-
towi obszaru przez oddz. V. Sztabu obsz[aru],

3/ Zmiana wchodzi w życie dopiero po miesiącu od chwili wysłania meldunku jak pkt. 2. 

Z r.
/-/ Polanowski

po wykorzystaniu S.S.
zwrot – Zofia111

/-/ kozuba112

drapacz.

[na odwrocie]
archiwum p. irena113

Drapacz
O26/V-42 W

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 2/5.

111 NN.
112 Ppłk dypl.  karol j. Ziemski ps. „kozuba”.
113 NN.
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10

18 maja 1943 r. Warszawa. Odpis rozkazu „sekretarza” [oficera organizacyjnego] „spółdzielni” 
„piotra” [Mieczysław kwietniewski] z nowymi kryptonimami rejonów Vii Obwodu przesłany wraz 
z odpisem rozkazu nr 19/Org/tjn. „Kartuza” [kazimierz krzyżak] Komendanta Vii Obwodu „Ob-
roża” w sprawie zmian kryptonimów w podległym mu obwodzie.

odpis

teczka Nr 2        6

[obro]ża
16.4.43

rozkaz Nr 19/org/tjn.

Zarządzam z dniem dzisiejszym następującą zmianę kryptonimów obroży

obroża114 –  Spółdzielnia Goniec115 –  technik
obszarnik116 –  kierownik Pisarz117 – Nadawca
z-ca118 –  Zastępca WSoP119 –  Stróż
dozorca120 –  Pomocnik WSk121 –  Bona
administrator i122 –  Sekretarz i dostawca123 –  opiekun 
administrator ii124 –  Sekretarz ii Strażnik125 –  Przedstawiciel
karbowy i126 –  inżynier adam127 –  Felczer
karbowy ii128 –  kajatar epstein129 –  egzekutor
rządca130 –  Profesor Wychowawczyni131 –  Siostra
Ślusarz132 – Mechanik Folwark133 – Skład
Magazynier134 –  Składowy dzierżawca135 –  Właściciel
ekonom136 –  kasjer

114 obwód.
115 łączność bojowa.
116 komendant obwodu.
117 referat propagandy.
118 Z-ca komendanta obwodu.
119 Wojskowa Służba ochrony Powstania.
120 adiutant.
121 Wojskowa Służba kobiet.
122 referat organizacyjny.
123 kierownik kadry obywatelskiej.
124 referat personalny.
125 referat wojskowy.
126 referat wywiadu.
127 referat służby zdrowia.
128 referat kontrwywiadu.
129 referat dywersji (kedyw).
130 referat taktyczno-szkoleniowy.
131 łączniczka.
132 dowódca saperów.
133 rejon.
134 oficer broni.
135 komendant rejonu.
136 kwatermistrz.
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kryptonimy te przeznacza się dla użytku ściśle służbowego członków zarządu Spółdzielni i Skła-
dów oraz funkcyjnych, otrzymujących rozkazy bezpośrednio z Zarządu dla przekazania ich swoim 
podkomendnym, a więc w Składach, gdzie skrzynie są ujęte w Baloty, kryptonimy te otrzymują 
tylko woźni, w Składach, w których skrzynie nie są zgrupowane w Baloty – tragarze, natomiast 
zabraniam podawania ustalonych obecnie kryptonimów ogniwom niższym, nie wolno również uży-
wać nowych kryptonimów w stosunkach z organizacjami współpracującymi ewentualne z grupami 
lub jednostkami przejmowanymi przez P.Z.P. szczególnie w okresie prowadzenia z nimi negocjacji. 

dla tych celów, jak i w kontaktach wewnętrznych w dół, należy ustalać dowolne kryptonimy, 
maskujące kryptonimy właściwe.

Pamiętać, że każdy kryptonim jest tajemnicą organiz[acyjną] i winien mieć – jak każda tajemni-
ca i akcja organiz[acji] – jak najwęższy, niezbędny zasięg. 

/-/  kierownik
Kartuz

Spółdzielnia
18.5.943

Przesyłając odpis rozkazu kierownika Spółdzielni do Składów, podaję nowe kryptonimy po-
szczególnych Składów:

Marianowo [Legionowo] –  Brzozów Piechocin [Pruszków] – Henryków
łaniewo [Marki] –  Celków ryniewo [ożarów] – jelsk
Ludwikowo [rembertów] –  dęby Sarnowo [łomianki] – kolczyn
koralewo [otwock] –  Fromczyn Skład Marian – obroża
[iX rejon] – Lubicz Natolin [Piaseczno] – Gątyń

jednocześnie powiadamiam, iż rozkazem Montera został ustalony w korespondencji z Przystanią 
kryptonim dla obroży – koleba dla obszarnika – kartuz. 

sekretarz
sekretarz i

[na odwrocie]
arch[iwum] p. ala

21.V rena 137

przysłanie Madej

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 2/6.

opublikowany: k. Utracka, archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-aK, 1940–1943, Przegląd 
Historyczno-Wojskowy 13 (64)/1, 2012, s. 124–125.

137 eugenia kubin ps. „rena”, „Czara” (1903–?),  plut. – pracowniczka kancelarii okręgu Warszawskiego ZWZ-ak.
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iii. Sprawy organizacyjne

11

b.d., Warszawa. Notatka informacyjna z wypisanymi numerami akt wypożyczonych z archiwum Ko-
mendy Okręgu Warszawa dla szefa Wydziału i Komendy Okręgu Warszawskiego aK „asesora” 
[Wacław kuliszewski]. 

Teczka Nr 3
Wypożyczono akta:

1)  Nr. 15. –  rozkaz dotyczący usprawnienia akcji scaleniowej  
Dz. 66/0.1. Dn. 21.i.43138

2) 19. – L.560 dn. 28.8.42139

3) Nr.11 pzp. Nr 169  30/iii.42 140

4) Nr 9.  – pzp. Nr 124. 5/iii.42141  

dotyczy oddz[iałów] wojsk[owych] poz. – u. Kp.N., ZOr-u, Zw. W. i L.
----------------------------------------------------
Wysł[ano] 18/Viii przez p[ocz]tę do asesora

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego a k – brak (dokument umieszczony 
na początku koperty.

138 Vide dokument nr 29.
139 Vide dokument nr 33.
140 Vide dokument nr 25.
141 Vide dokument nr 23.
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12

24 listopada 1941 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego ZWZ w sprawie wydawania pisem-
nych rozkazów przez komendantów okręgów i ich podwładnych przekazany do „Drapacza” [okręg 
Warszawski ZWZ].

1
Rozkaz 88

dRaPacz
rozkazem Nr 88 z dnia 20 iV 40 r. zakazałem kategorycznie w dół od kmdy okr[ęgu] wydawa-

nie jakichkolwiek pisemnych rozkazów lub wyciągów.
Zaszedł znów wypadek, że pisemny rozkaz wydany przez kmdta okr[ęgu] do obwodów wpadł 

w ręce npla. Strata b[ardzo] poważna, gdyż ujawnia część naszych zamierzeń.
rozkazy kmdy okr[ęgu] natury zasadniczej, ujęte na piśmie, mają być na odprawach przeczyta-

ne, a inspektorzy rejonowi, lub kmdci obwodów mają nauczyć się ich na pamięć.
Nie wolno poniżej kmdy okr[ęgu] opracowywać na piśmie i przechowywać żadnych instrukcji 

ani rozkazów organizacyjnych, lub związanych z odtwarzaniem sił zbrojnych /mob[ilizacja]/.
Na piśmie można podawać w dół: instrukcje wyszkoleniowe, opisy broni i kwestionariusze wy-

wiadowcze, sprawy finansowe i prop[agandowe], inf[ormacyjne].
W przyszłości kdci okr. i niżsi, którzy nie oduczą się rozkazodawstwa piśmiennego w konspi-

racji, będą całkowicie dyskwalifikowani, a nadto pociągnięci do odpowiedzialności w myśl. art. i 
Statutu Wojsk[owych] Sąd[ów] Spec[jalnych] /W.k.k. art. 58/.

Wzywam kmdtów wszystkich szczebli, aby wytępili bez reszty szkodliwą manię pisemnych 
rozkazów, a istniejące poniżej okręgu pisemne opracowania organizacyjne, operacyjne i mob[iliza-
cyjne] zniszczyli.

Na inspektorów głównych k.G. kładę .obowiązek kontroli czy powyższe jest całkowicie wyko-
nane.
d[nia] 24 Xi 41r. Nr  9.      /-/ tUr

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/1.
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13

27 lipca 1941 r., Warszawa. instrukcja o współpracy z innymi organizacjami konspiracyjnymi 
wydana przez „rakonia” [Stefan rowecki] Komendanta głównego ZWZ, przesłana do Komendy 
Okręgu Warszawskiego ZWZ.

4 Viii 41
PzP         2
Nr 793, dn. 27 Vii 41 r.

iNStrUkCja o WSPÓłPraCY Z iNNYMi orGaNiZaCjaMi

dla ujednostajnienia metody postępowania we wszystkich okręgach i zapobieżenia nieporozu-
mieniom, które mogą powstać w terenie przy realizowaniu współpracy, podaję do wiadomości i wy-
konania powyższe wytyczne:

a. komenda Główna PZP oraz kmdt okręgów i obwodów powiatowych stanowią kierownic-
two wojskowe na obszarze Polski, przy czym mają zadanie przygotowania skoordynowa-
nej akcji wojskowej i zrealizowania jej we właściwym czasie.

Wszystkie inne organizacje wojskowe tworzą zorganizowane oddziały, które w okresie konspira-
cyjnym muszą w myśl jednolitego planu przygotować się do czynnego wystąpienia.

B. W myśl powyższego współpraca ma się odbywać wg. zasad:
i. komenda główna PZP podaje centralom innych organizacji ogólne wytyczne:

a/ odnośnie organizacji sztabów i oddziałów;
b/ odnośnie zagadnień ogólnych, wymagających ujednostajnienia, jak:

1/ zabezpieczenie przed dekonspiracją, 2/ zasady przyjmowania i zwalniania członków, 3/ organi-
zacja sądów, 4/ propaganda;

c/ w porozumieniu z centralami innych organizacji ustala kolejność i terminy rozpoczęcia 
współpracy na szczeblach niższych. Poza tym inne organizacje zachowują niezależność 
organizacyjną.

ii. komendant okręgu PZP: a/ zapoznaje się ze stanem organizacyjnym i liczebnym okręgów 
współpracujących organizacji, b/ w porozumieniu z ich komendantami realizuje współpracę na 
szczeblach obwodów, c/ sam lub przez osoby upoważnione przeprowadza w porozumieniu z od-
nośnymi komend. okręgu inspekcję oddziałów, przy czym o spostrzeżeniach zawiadamia zainte-
resowanego kmdta okręgu. W wypadku, gdy zostaną stwierdzone niedomagania, tyczące się przy-
gotowania oddziałów wojskowych – zarządza przez kmdta okręgu inspekcjonowanej organizacji 
usunięcie niedomagań i dopilnuje wykonania,  d/  do innych spraw nie miesza się, gdyby jednak 
zaszły jakieś nieporozumienia, likwiduje je wspólnie z zainteresowanym kmdtem innej organizacji. 

iii. komendant obwodu: a/ zapoznaje się ze stanem organizacyjnym i liczebnym innych organi-
zacji współpracujących; b/ sam lub przez osoby upoważnione przeprowadza inspekcję oddziałów, 
uzgadniając terminy i sposób przeprowadzania z kmdtem obwodu powiatu inspekcjonowanej orga-
nizacji. Zapoznaje go z wynikami inspekcji, a w wypadku stwierdzenia niedomagań, tyczących się 
oddziałów bojowych, wydaje również potrzebne zarządzenia; c/ wyznacza zadania dla plutonów 
bojowych innych organizacji; d/ wyznacza d-ców grup bojowych /będzie to przeważnie kilka pluto-
nów, rozmieszczonych w pobliżu obiektu/. d-cy ci obejmą swe oddziały przed rozpoczęciem akcji 
w terminie, który będzie im zawczasu podany. do tego czasu pełnią normalne funkcje we własnych 
organizacjach i nie powinni być zaprzysięgani w PZP.  tym niemniej należy ich przygotować do 
wykonania zadań i zapoznać ich z przyszłymi podwładnymi. Może im kmdt PZP powierzyć jed-
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norazowo inspekcję plutonów, którymi w przyszłości będą dowodzili. Przygotowanie d-ców grup 
bojowych do zadań i zapoznanie ich z oddziałami nie może w żadnym wypadku spowodować de-
konspiracji naszych planów; e/ do innych spraw wewnętrznych tych organizacji się nie miesza, 
w wypadku zaś jakichkolwiek nieporozumień likwiduje je wspólnie z kmdtem miejscowym zainte-
resowanym kmdt innej organizacji.

iV. ogólne: a/ Przy realizowaniu współpracy obie strony zobowiązane są usunąć wszelkie wzglę-
dy prestiżowo-ambicjonalne i powodować się jedynie koleżeństwem. b/ komendy PZP nie mają 
prawa mieszać się do spraw wewnętrznych innych organizacji, mają natomiast prawo i obowiązek 
kierować przygotowaniami bojowymi i mobilizacyjnymi – z czego obie strony muszą sobie dokład-
nie zdawać sprawę. c/ Nie wolno przyjmować członków innej organizacji bez jej zgody. Zmiana 
przynależności organizacyjnej oddziałów czy też pojedynczych osób, przeprowadzona samowolnie, 
wywołuje zamieszanie, a co gorsze – demoralizuje ludzi. Przyjęcie ich jest usankcjonowaniem sa-
mowoli i złamaniem złożonego przyrzeczenia. d/ W razie posiadania przez inne organizacje war-
tościowych i doświadczonych oficerów, nadających się na stanowiska kierownicze, mogą oni być 
zgłaszani do PZP, gdzie po przyjęciu będą użyci z najlepszym wykorzystaniem ich wartości i zdol-
ności fachowych, e/ tępić bezwzględnie gadulstwo, które będąc źródłem plotek i nieporozumień, 
psuje wyniki pracy, a nierzadko powoduje dekonspirację.

        /-/ rakoń
        kmdt. Gł.

7 Viii 41 przeczyt[ałem]. z Bogdanem142

Uwaga: Wydawać w pełnym brzmieniu: 1/ kmdtom okr[ęgów] PZP, centralom innych org[a-
nizacji] wojsk[owych] przez kmdta rez[erw] i ich kmdtom okr[ęgów], 2/ kmdtom obwodowym 
tylko ustnie wyciągi.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/2.

142 NN.
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15 sierpnia 1941 r., Warszawa. instrukcja ścisłej współpracy z innymi organizacjami konspiracyjny-
mi wydana przez „rakonia” [Stefan rowecki] Komendanta głównego ZWZ. 

3
PZP  15 Viii 1941.

instrukcja ścisłej współpracy z innymi organizacjami 

a. Usprawnienie jednolitości dowodzenia oraz zmniejszenie wydatków personalnych, względ-
nie obrócenie ich na potrzeby rzeczowe może nastąpić przez stopniową likwidację równole-
głych komend innych organizacji z tym, że ich oddziały zachowają swoją tradycję i nazwę, 
mimo że będą bezpośrednio dowodzone przez odpowiednie komendy PZP.

B. Przejście na powyższą współpracę i sposób jej przeprowadzenia będą każdorazowo uzgod-
nione z komendą Główną zainteresowanej organizacji.

C. realizowanie powyższego należy przeprowadzić w sposób następujący:
1/ Stopniowa likwidacja komendy Głównej przez przejście jej personelu do PZP.
2/  Likwidacja komend okręgowych w fazach następujących:

a/  Przejście na etat okręgu PZP kmdta okr. zainteresowanej organizacji, który, pełniąc 
nowe obowiązki, będzie równocześnie kierował swym okręgiem i likwidował perso-
nel swego sztabu, oddając go do dyspozycji PZP, bądź taż, dając mu przydział we-
wnątrz swych komend powiatowych, w porozumieniu z komendantem okręgu PZP.

b/  równolegle przeprowadza likwidację komend Powiatowych w myśl zadań, jak w p.a., 
po uskutecznieniu czego niższe komórki organizacyjne i oddziały będą bezpośrednio 
podlegały komendantom obwodów PZP.

3/  W miarę przyjmowania członków personelu likwidowanych komend do PZP, mają być 
oni zaprzysiężeni.

d. Podana wyżej reorganizacja jest sprawą b. delikatną, wymaga więc zrozumienia dobrej woli 
i wielkiego taktu z obu stron. toteż przed przystąpieniem do jej realizowania należy na odpo-
wiednich szczeblach dokładnie omówić miejscowe warunki i możliwości, oraz ściśle ustalić 
metody i kolejność postępowania. Najwięcej kłopotów przysporzą sprawy personalne, użycie 
więc członków zlikwidowanych komend należy skrupulatnie obmyślić. 
drugą przeszkodą i to b. poważną będzie gadulstwo, dające w wyniku masę plotek, dez-
orientujących opinię szerokich mas. dla uniknięcia poważnych trudności, mogących z tego 
powstać, należy każdorazowo b. dokładnie poinformować zainteresowanego komendanta 
o istocie reorganizacji i jej potrzebie i omówić z nim sposoby przeciwdziałania plotkom – on 
bowiem jedynie ma możliwości zapobiec przewidywanym trudnościom, względnie je usunąć.

        rak[oń]

Uwaga: Powyższe instrukcje podawać do wiadomości i wykonania tylko tym komendantom, którzy, 
w myśl porozumienia komend wyższych, mają niezwłocznie przystąpić do realizowania zasad ści-
słej współpracy. komendantom powiatowym podać we właściwym czasie tylko ustnie.
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Dozorca143 – celem wykonania w stosunku do Konf[ederacji] Zbr[o]j[nej]. Na razie innym organiza-
cjom nie pokazywać.
25/8        Kortum144

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/3.

143 Ppłk antoni Chruściel ps. dozorca, komendant okręgu.
144 Płk antoni Sanojca ps. kortum, szef oddziału i kG ak.
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11 września 1941 r., Warszawa. Odpis rozkazu nr 852 Komendanta głównego ZWZ „Tura” [Stefan 
Rowecki] w sprawie procedur związanych z likwidacją Komend Okręgowych i Obwodowych Kon-
federacji Zbrojnych. 

 4
PZP dn[ia], 11 iX 1941. Nr. 852     drapacz

Śladem instrukcji o ścisłej współpracy z innymi organizacjami z dnia. 16 Viii polecam obmyślać 
bardzo dokładnie i starannie plan likwidacji komend okr[ęgowych] i obwodowych konf[ederacji] 
Zbrojn[ych].

Członkowie sztabów muszą być bez koniecznej zwłoki i w najwłaściwszy sposób wykorzystani 
wg posiadanych kwalifikacji, stopnia przygotowania wojskowego i oceny wyników pracy konspi-
racyjnej. W żadnym nieuzasadnionym wypadku nie mogą być odsunięci od dalszej pracy konspira-
cyjnej, nie powinni zbyt długo czekać na przydział. 

Zależy mi na tym, żeby oficerowie likwidowanych sztabów nie poczuli się zbędnymi lub po-
krzywdzonymi. Należy okazać im jak najdalej idącą pomoc techniczną /alibi, legalizacja, urządze-
nie w nowym m.p. itp/ i materialną /ekwiwalent i ekwipunek, który wyrównam ekstra/. 

jako zasadę stawiam: kmdt okr[ęgowy] konf[ederacji] Zbr[ojnej] ma być wzięty na stanowisko 
kmdta rezerw okr[ęgowych] PZP.

Wykorzystać likwidację komend innych organizacji do wymiany kmdtów i ref. PZP słabszych 
lub zdekonspirowanych.

Zbędnych oficerów stawiać bezzwłocznie do mojej dyspozycji, podając pseudonim, stopień, star-
szeństwo, ostatni przydział pokojowy, przydział wojenny, jaką funkcję pełnił dotychczas, dlaczego 
nie wykorzystany przez kmdta okr[ęgowego] PZP, na jakie stanowisko w PZP będzie się prawdopo-
dobnie nadawał, w których województwach nie może być użyty. 

     tur
odpis

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/4.
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16

15 sierpnia 1941 r., Warszawa. rozkaz nr 51 Komendanta głównego ZWZ „Tura” [Stefan Rowec-
ki] w sprawie włączenia ZWZ do sił Zbrojnych rp i związanych z tym uwarunkowaniom odnośnie 
członków ZWZ.

Drapacz
komenda Sił Zbrojnych w kraju      5
Warszawa, dnia 30 X 41 r. Nr. 958

Rozkaz n r 51

Naczelny Wódz powołał ZWZ jako część Sił Zbrojnych, r.P. ostatnio potwierdził to Naczelny 
Wódz rozkazem Nr. 2926 z dnia. 3 iX 41 r.

W związku z tym osoby należące do ZWZ oraz do organizacji i oddziałów wojskowych podpo-
rządkowanych ZWZ uważać należy za żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, w składzie konspi-
racyjnej armii w kraju, znajdujących się w obliczu nieprzyjaciela. 

W tym charakterze, osoby wyżej wymienione podlegają w okresie konspiracji jurysdykcji woj-
skowych sądów specjalnych.

rozkaz powyższy polecam podać do wiadomości osobom, należącym do ZWZ oraz osobom 
należącym do organizacji i oddziałów wojskowych.

    koMeNdaNt Sił ZBrojNYCH W krajU
     /komendant Główny Z.W.Z./   /-/  Tur

[na odwrocie]
Przepisać i rozesłać na wszystkie dzielnice
12/Xi M[adej] 

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/5.
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15 sierpnia 1941 r., Warszawa. rozkaz nr 52 Komendanta głównego ZWZ „Tura” [Stefan Rowec-
kiego] dotyczący podjęcia akcji scaleniowej w związku z włączeniem ZWZ do sił Zbrojnych rp.

Drapacz
12/Xi M[adej] 6

komenda Sił Zbrojnych w kraju
Warszawa, dn. 30 X 41 r. Nr 959.

rozkaz Nr 52.

dążąc do zespolenia wysiłków zbrojnych w walce przeciw okupantowi, Naczelny Wódz powołał 
w r. 1939 Z.W.Z. jako część Sił Zbrojnych r.P., a rozkazem z dnia 3 iX 41 r. Nr 2926 nakazał ko-
mendantowi Głównemu Z.W.Z., jako komendantowi Sił Zbrojnych w kraju, pozostających w kon-
spiracji – przeprowadzić scalenie akcji wojskowej wszelkimi środkami, które uzna za stosowne. 
W wykonaniu powyższego rozkazu zarządzać będę podporządkowanie moim rozkazom poszcze-
gólnych organizacji wojskowych, oraz wcielanie osób wojskowych, podlegających obowiązkowi 
cz[łonkowie] sł[użby] w[ojskowej] w stosownych terminach do określonych oddziałów Sił Zbroj-
nych w kraju.

jednocześnie wyjaśniam, że właściwe władze nie zarządziły demobilizacji i że wobec tego 
wszystkich, którzy ostatnio pozostawali w czynnej służbie wojskowej uważać należy za pozostają-
cych nadal w tej służbie.

Nie stosujący się do mego rozkazu ukarani zostaną w myśl art. 45, 59, 68, 64 lub 66 kodeksu 
karnego Wojskowego.

    koMeNtaNt Sił ZBrojNYCH W krajU
     /komendant Główny Z.W.Z./   /-/ Tur

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/6.
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30 grudnia 1941 r., Warszawa. instrukcja „Tura” [Stefan rowecki] Komendanta głównego ZWZ 
dotycząca kolportowania jego rozkazu nr 54.

        drapacz          7

instrukcja kolportowania rozkazu L.54.

Przekazuję rozkaz do Sił Zbrojnych w kraju wydany z okazji wkroczenia w trzeci rok pracy 
konspiracyjnej z następującymi wskazówkami:

rozkaz ma być znany jak najszerzej, jednak bez zbytniego narażania się na dostanie się w ręce 
nieprzyjaciela. W związku z tym polecam:

1/. dać go do wglądu wszystkim dowódcom oraz kierownikom wydziałów sztabu w m.p. sztabu 
obszaru i okręgu.

2/. do obwodów przekazać go wydając równocześnie zakaz powielania rozkazu oraz polecenie 
zniszczenia po wykorzystaniu, najpóźniej po 4 tygodniach, podczas których rozkaz powinien 
być dany do wglądu jak największej ilości dowódców, a treść jego – przeniknąć jak najdalej 
w dół.

3/. komendant rezerw przekaże organizacjom podporządkowanym po 1 egz. rozkazu do wyzy-
skania przez komendanta danej organizacji bez prawa powielania. oddziały tych organizacji 
związane z okręgami poznają treść niniejszego rozkazu przez nasze okręgi i obwody.

4/. Szef BiP przekaże po 1 egz. rozkazu do przywódców stronnictw z prośbą o niepowielanie.
5/. Myśli zawarte w rozkazie rozwijać w prasie naszej bez cytowania wyjątków rozk[azów] N.W. 

oraz bez powoływania się na rozkaz niniejszy.

dnia 30 Xii  41 r. Nr 77. 
        /-/ tUr

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/7.
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15 sierpnia 1941 r., Warszawa. rozkaz nr 54 Komendanta głównego ZWZ „Tura” [Stefan Rowecki] 
wydany w związku z dwuletnią rocznicą pracy konspiracyjnej, podpisany przez funkcyjnych oficerów 
Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ.

komendant Sił Zbrojnych w kraju
                    Nr 54

Żołnierze Sił Zbrojnych w Kraju!
dwa lata upłynęło, od czasu gdy po krótkich, bezkrwawych i ofiarnych bojach, musieliśmy wejść 

w podziemie, aby dalej prowadzić zaciętą, nieubłaganą walkę z najeźdźcą. 
ile zarzutów, godzących w cześć wojska musieliśmy wysłuchać z racji przegranej wrześniowej. Zwy-

kły to los tych, których udziałem była klęska, a nie zwycięstwo. trzeba było dopiero uznania wrogów 
i pogromu Francji, aby zrozumiano, że przy trzykrotnej przewadze niemieckiej w ludziach, a wielokrot-
nej w lotnictwie i czołgach zwyciężyć we wrześniu 1939 r. nie mogliśmy. odpowiedzialność za błędy 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii, co w wyniku dało zbyt krótki nasz opór, po wojnie spe-
cjalny trybunał Stanu ustali – winnych ukarze, a niewinnych oczyści z zarzutów. dziś, patrząc na ubiegłe 
dni wrześniowe, z dumą możemy jedynie stwierdzić: żołnierz nasz i jego dowódcy wypełnili swój obo-
wiązek żołnierski, a walki na Westerplatte, pod kutnem, Modlinem, Zamościem, Lwowem i kockiem, 
nade wszystko zaś bohaterska obrona Warszawy na zawsze przejdą do historii polskiego męstwa. 

Gdy tylko ucichły strzały na ziemiach polskich, jedni nasi żołnierze ponieśli sztandar walki na 
obczyznę, na pola Francji, Norwegii, anglii, Libii, inni weszli w podziemia, tworząc zręby kon-
spiracyjnego wojska. W dwuletniej, ciężkiej, ofiarnej pracy zahartowały się szeregi naszych pod-
ziemnych Sił Zbrojnych. Czyny naszego żołnierza na emigracji, naszych lotników, naszej marynar-
ki uzupełniamy systematycznie nieprzerwaną akcją przeciw Niemcom na całym terenie będącym 
obecnie w ich władaniu. Bez przesady można dziś powiedzieć, że sztylet naszych konspiracyjnych 
Sił Zbrojnych sięga poza ziemie polskie, od renu poza dniepr, od Morza Niemieckiego i Bałtyku 
po Morze Czarne. o szczegółach i zakresie tej walki kiedyś dokładnie wszyscy się dowiecie. dziś 
wiedzą spośród Was jedynie ci, którzy biorą w niej udział. 

o znaczeniu tych naszych czynów mówi w swych rozkazach naczelny Wódz, Generał Broni Sikor-
ski. „Praca organizacji wojskowej w Polsce, mimo niezwykle trudnych warunków konspiracji i strasz-
liwego terroru, rozwija się bardzo dobrze i jest najistotniejszym czynnikiem w przyszłej walce o Pol-
skę... organizacja wojskowa w kraju jest kierowana przeze mnie i na mocy moich ścisłych instrukcji... 
Zrobiła ona już bardzo dużo dla wspólnej sprawy aliantów...” (rozkaz N.W. nr 2616 z dn. 23 Viii 41).

Poza obecnym udziałem naszym w szeregach aliantów, walczących z Niemcami, jednym z naj-
główniejszych zadań Sił Zbrojnych w kraju jest przygotowanie powstania zbrojnego. Naczelny 
Wódz daje temu wyraz w swym rozkazie: „Zadaniem ZWZ jest jak najenergiczniejsza rozbudowa 
organizacji celem przygotowania powstania zbrojnego...” (nr 2839 z dn. 26 Viii 41).

Musimy mieć pełną świadomość tego, że niepodległość, utracona w przegranej kampanii, tylko 
w walce może być odzyskana, że bez zaciętej i ofiarnej walki, zarówno w środku kraju, jak i na jego 
kresach, nie uda się nam objąć w posiadanie ziem suwerennych lub też należnych rzeczypospoli-
tej, że w naszej walce o granice możemy polegać tylko na sobie. obok więc codziennego naszego 
udziału w walce wielki wysiłek musimy poświęcić przygotowaniu sił zbrojnych dla powstania i dla 
późniejszej obrony naszych granic. Na nas bowiem głównie liczy Naczelny Wódz, co podkreśla 
w innym swym rozkazie: „Najistotniejszym czynnikiem w przyszłej walce o odzyskanie niepod-
ległości Polski jest organizacja wojskowa w kraju, którą uważam za główną część dowodzonych 
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przeze mnie Sił Zbrojnych. By armia przygotowana konspiracyjnie w kraju stała się tym czynnikiem 
siły w odpowiedniej chwili, praca wojskowo-organizacyjna musi zespolić wszystkie wysiłki, jakie 
w tym zakresie na terenie kraju istnieją. jest to najpilniejsze zadanie...” (nr. 2926 z dn. 3 iX 41).

aby sprostać temu wielkiemu zadaniu podziemne Siły Zbrojne kraju muszą odpowiedzieć wielu, 
bardzo wielu wymaganiom.

W przyszłej zaciętej walce o wolną i wielką Polskę w sposób najbardziej doskonały musi być 
urzeczywistnione hasło „Naród pod bronią”, podobnie jak to było we wrześniowej obronie War-
szawy, a później w walce konspiracyjnej, gdzie zmieszali się żołnierze z cywilnymi obywatelami 
i obywatelkami kraju, jednakowo ponosząc ofiary i wspólne osiągając powodzenie. 

tylko wysiłek całego społeczeństwa w szeregach Sił Zbrojnych pod właściwym i jednolitym 
kierownictwem może nam przynieść zwycięstwo. 

tylko napięta do najwyższych granic dynamika wszystkich sfer i klas społecznych w połączeniu 
z największą ofiarnością, ale i największą nienawiścią do okupanta da nam 

wyrównanie braku sił i uzbrojenia. aby zapewnić ten dynamizm zrywu powstańczego, aby ża-
giew powstania wobec trudności walki nie była płomykiem, ale stała się potężnym wulkanem, mu-
szą szeregi Sił Zbrojnych wiedzieć, o co i dla kogo walczą.

Celem naszej walki jest zdobycie pełnej, całkowitej niepodległości rzeczypospolitej oraz zdobycie dla 
niej takich granic i warunków bytowania, które uniemożliwiłyby na zawsze katastrofę września 1939 r.

Stosownie do wielokrotnych zapowiedzi rządu, zgodnych z przeważającą opinią kraju, przyszła 
Polska będzie krajem demokracji, a nie obcych duchowo Narodowi Polskiemu dyktatur i totali-
zmów, które zostaną złamane ostatecznie zwycięstwem bloku państw demokratycznych. W Polsce 
nie powtórzy się już odsunięcie mas ludowych od rozstrzygającego wpływu na sposób rządzenia 
nimi, panować będzie w niej społeczna sprawiedliwość, moralność publiczna i uczciwość w życiu 
publicznym, a ludzie będą używani stosownie do swej rzeczywistej wartości społecznej i fachowej. 
W Polsce poprawa bytu szerokich mas będzie stałym przedmiotem zabiegów rządu. Polska będzie 
krajem, gdzie walki wewnętrzne będą mogły być prowadzone tylko w drodze przewidzianej konsty-
tucją. o taką Polskę walczyć będziemy.

Nasze Siły Zbrojne, a w szczególności ich kadry, muszą odpowiadać wysokim celom walki, 
muszą więc reprezentować te wysokie wartości duchowe, które obok sprawności technicznej dadzą 
jej powodzenie w boju.

aby ten stan osiągnąć szeregi nasze muszą być przepojone następującymi zasadami:
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, bez-

względnej uczciwości i prawości w postępowaniu.
6.  Wojsko świeci przykładem bezinteresowności i podporządkowania całkowitego spraw osobi-

stych interesom służby.
Wojsko nasze cechować musi demokratyczny legalizm i apolityczność.
Podlegamy Naczelnemu Wodzowi, a przez niego Prezydentowi rzeczypospolitej.
Nie służymy żadnym osobom ani grupom politycznym czy społecznym. jesteśmy w służbie spra-

wy nadrzędnej, wspólnej dla Narodu Polskiego.



54

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

W szeregach naszych jest miejsce dla wszystkich Polaków, którym poczucie patriotyzmu wska-
zuje na konieczność wzięcia czynnego udziału w zbliżającej się walce. Prawdziwy żołnierz, zacho-
wując swe przekonania, musi pamiętać, że wojsko nie jest terenem zdobywania zwolenników dla 
przekonań politycznych swego ugrupowania. kto nie potrafi swych przekonań politycznych podpo-
rządkować 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.

obowiązek pełnego oddania się pracy we własnych szeregach nie oznacza, aby wojsko mia-
ło się zasklepić, skostnieć w swej fachowości i oddzielić murem od społeczeństwa. Wojsko, 
a w szczególności, jego, kadra musi być świadoma wszelkich przejawów życia publicznego, spo-
łecznego i politycznego. Musi rozumieć prądy nurtujące kraj, choć nie bierze w nich czynnego 
udziału. Natomiast, obowiązkiem każdego wojska, jest kierowanie pracami związanymi z obron-
nością 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 natu-
ralnie obronnych granic. dlatego w Polsce rola sił zbrojnych była, jest i będzie specjalnie ważna. 
dlatego też, a nie dla przypadku, wojsko było takim umiłowaniem całego Narodu. Musimy na to 
uczucie zasłużyć i wypełnić tę rolę narzuconą nam warunkami geograficznymi.

kilka pokoleń walczyło o niepodległość, wykazując bezgraniczne umiłowanie idei i całkowitą ofiar-
ność. jesteśmy spadkobiercami tej tradycji. dziś w trzecim roku pracy podziemnej, musimy zdwoić 
wysiłki, zmierzające do tego, byśmy wystąpili do walki jako wojsko o najwyższych wartościach.

komendant Sił Zbrojnych
G r o t

GrUdZieŃ 1941       

aplik[ant]
[...] Now.145 chirurg146 chuchro147 jur
Radost148  Ludwik149

  jurski150 
10/i – kozuba151  v monopol152 v józwa153 
20/i – daktyl154  v trzaska155 [...]
antoni156   aplikant157

oryg., druk, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak

145 NN.
146 Stanisław Weber.
147 jerzy Lewiński.
148 Wacław kuliszewski.
149 NN.
150 jerzy Uszycki.
151 karol Ziemski.
152 kryptonim ii oddz. komendy okręgu.
153 józef Przenny.
154 tadeusz emil dąbrowski.
155 eugeniusz konopacki.
156 Mjr artl. NN – d-ca artyl. okręgu.
157 NN.
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20

20 lutego 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 88  Komendanta głównego ZWZ „grabicy” [Stefan Rowec-
ki]  w sprawie współpracy z „Trójkątem” [Stronnictwo Ludowe „roch”].

        Drapacz  8
komenda Główna P.Z.P.
dn. 20 ii 1942 r. Nr. 88.

dotychczasowa pozytywna współpraca wojskowa PZP z trójkątem uległa przed kilkoma mie-
siącami pogorszeniu. Nie analizując szczegółowo przyczyn wzajemnych zastrzeżeń, stwierdzam, że 
jest to wynikiem szeregu nieporozumień.

Głównym celem współpracy wojskowej pomiędzy PZP a trójkątem jest skupienie wszystkich sił 
wsi do walki o Niepodległość.

W trosce o szczerą i przyjazną atmosferę w tej współpracy, Zwierzchnictwo trójkąta oświadczy-
ło, że w pracy wojskowej będzie zawsze nadal pomagać wysiłkom PZP oraz, że zespoły trójkątow-
ców zostaną oddane komendzie Sił Zbrojnych w kraju.

Zwierzchnictwo trójkąta wyjaśnia, że stworzenie Straży Chłopskiej ma na celu tylko organiza-
cyjne połączenie w konspiracji najbardziej ideowych elementów wiejskich i, że w odpowiedniej 
chwili, członkowie Straży Chłopskiej zostaną wcieleni do Sił Zbrojnych w kraju. 

odmienna od powyższego interpretacja przeznaczenia Straży Chłopskiej przez terenowe organa 
trójkąta, jest wynikiem nieporozumienia. Celem usunięcia go, Zwierzchnictwo trójkąta przepro-
wadza zmianę statutu Straży Chłopskiej, eliminując z niego to, co by nadawało jej charakter oddzia-
łów wojskowych. 

Nieprzychylny stosunek terenowych organów trójkąta SoP-u wynikł z nieznajomości statutu 
SoP i podejrzewania, że SoP jest robotą polityczną, a nie częścią składową wojska w konspiracyi.
ostateczne wyjaśnienie współpracy na tym odcinku jest w toku.

Podaję powyższe do wiadomości komendantów PZP i nakazuję stać na gruncie zespolenia w te-
renie wysiłku zbrojnego. 

tam, gdzie współpraca z delegatami obwodowymi i okręgowymi trójkąta chromała lub uległa 
pogorszeniu, komendanci PZP wszystkich szczebli dołożą starań, aby zapanowała pożądana i nie-
zbędna harmonia w pracy niepodległościowej na odcinku wojskowym.

Podkreślam, że przy współpracy wojskowej z przedstawicielami ugrupowań politycznych należy 
mieć na uwadze cel naszych wspólnych wysiłków i trudności techniczne obu stron, nie zrażać się 
miernymi wynikami współpracy, nie obarczać strony przeciwnej tylko winą.

tak prowadzona współpraca pozwoli na ugruntowanie wzajemnego zaufania i doprowadzi do 
osiągnięcia trwałych wyników w przygotowaniu powstańczego czynu zbrojnego.
odpis zarządzenia trójkąta w tej sprawie załączam. 

     komendant Główny P.Z.P.
      /-/ Grabica

zał. 1
otrzym. 10/iV M[adej] 

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/8
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21

20 lutego 1942 r., Warszawa. informacja „Zgrzebniaka” [józef Niećko] i „Trawińskiego” [Fran-
ciszek kamiński] w sprawie rozmów sL „roch” z kierownictwem ZWZ odnośnie roli „Chłostry”.

[...]
[...] ii 1940

Nawiązując do komunikatu grudniowego /1941/ – zawiadamiamy, że rozmowy porozumie-
wawcze przedstawicieli centralnych władz rocha z przedstawicielami Generalnego kierownictwa 
WWW, stawiające sobie za cel wyjaśnienie i zlikwidowanie wynikłych na tle istnienia Chłostry 
różnorakich nieporozumień – dały wynik pozytywny.

Centralne Władzy wyjaśniły, że Chłostra nie jest  przeciwstawieniem się WWW. roch od samego 
początku popiera rząd Gen. Sikorskiego, który jest zarazem Wodzem Naczelnym armji Polskiej 
i w konsekwencji tego popiera WWW uznany przez Naczelnego Woda za składową część armji 
Polskiej.

W organizacyjnych ramach Chłostry zespalany jest element stojący na gruncie ideologji rocha 
celem przygotowania tego elementu na czas przełomu do trzech podstawowych zadań, a mianowi-
cie:

1. roczniki wojskowe wyszkolone, z góry przewidziane są do akcji frontowej, podjętej przez 
czynnik powołany przez Naczelnego Woda. W stosunku do tych roczników, pokąd one nie 
zostaną powołane do walki frontowej, rola Chłostry ogranicza się do akcji wychowawczej 
o napięciu bojowo-niepodległościowym, demokratycznym. Pod względem organizacyjnym 
zadaniem Chłostry jest przekazanie w czasie przełomu dowództwu powstańczemu wezwa-
nych roczników w zwartych szeregach do wyznaczonych punktów mobilizacyjnych.

2. Z elementu wojskowo niewyszkolonego, bądź też wyszkolonego – ale nie wezwanego do 
akcji frontowej, działać będą oddziały utrzymujące bezpieczeństwo publiczne /walka z prze-
stępczością, anarchją, ochrona dróg, mostów, telefonów, torów kolejowych, walka ze spado-
chroniarstwem wrogim – a współdziałanie z własnym lub zaprzyjaźnionym i t.p./. W zakresie 
tym zadania Chłostry zostaną uzgodnione z ogólnym planem delegata rządu.

3. W ramach Chłostry znajdą się i oddziały zabezpieczające polityczną działalność rocha.
Centralne władze WWW do powyższych wyjaśnień ustosunkowały się pozytywnie i do podle-

głych sobie ogniw terenowych wydały rozkaz powstrzymania niechętnego stosunku do Chłostry. 
odpis tego rozkazu załączony.

Władze rocha ze swej strony zarządzają co następuje:
Wszelkie przejawy niechęci rodzącej się w szeregach Chłostry w stosunku do WWW należy zlikwido-
wać, a w razie zaistnienia jakichkolwiek przyczyn mogących wywołać wzajemne rozdrażnienia – należy 
czynić wysiłki celem wyjaśnienia i zlikwidowania nieporozumień.
jednocześnie zaznaczamy: sprawa stosunku Władz rocha do SoP jest przedmiotem dalszych roz-
mów – w końcowym rezultacie których w odpowiednim czasie otrzymacie wiadomość.

     
        /-/ Zgrzebniak
        /-/ trawiński

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak
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22

18 sierpnia 1943 r., Warszawa. Meldunek „ali” [Stefania aluchna] do szefa Wydziału i Komendy 
Okręgu Warszawskiego aK „asesora” [Wacław kuliszewski] w sprawie przekazanych mu doku-
mentów z archiwum Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ158. 

p. asesor
Otrzymałam polecenie p. Chirurga przesłania panu rozkazu scaleniowego Kg nr 74 i 76. Wymienio-
nych arch. numerów w archiwum nie posiadam.  przesyłam rozkazy:

1) Nr 66/0.1. z dn. 21.1.43
2) Nr 560/ z dn. 28.8.42
3) Nr 169 z dn. 30/iii. 42
4) Nr 124 z dn. 5/iii.42
verte

po wykorzystaniu proszę o zwrot do archiwum pod moim adresem. ala – Kolegium.
18/Viii
4 zał[ączniki]159

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

158 dokument połączony spinaczem.
159 Załączników brak przy tym dokumencie. 
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23

5 marca 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego pZp „grabicy” [Stefan rowecki] 
nr 124 w sprawie ostatecznego scalenia organizacji i oddziałów wojskowych powstałych po wrze-
śniu 1939 r.

20/iV Z Monter Chirurg Wolań[ski]160 [podpisy nieczytelne]
P.Z.P.
Nr 124
dn. 5 iii 42 r.

    Teczka Nr 3   9

dotyczy: oddz[iałów] wojsk[owych] PoZ-u, kPN, Zor-u, Zw. W. i L. 

rozkazem Nr 2926 z dnia 3-iX-1941 r. Naczelny Wódz, dążąc do zespolenia wysiłków zbrojnych 
przeciw okupantowi nakazał komendantowi P.Z.P. /jako komendantowi Sił Zbrojnych w kraju po-
zostających w konspiracji/ przeprowadzenie scalenia akcji wojskowej. W wykonaniu powyższego 
rozkazu przystępuję do ostatecznego scalenia organizacji i oddziałów wojskowych, powstałych po 
wrześniu 1939 r. w jednolitą armię konspiracyjną, a w związku z tym podaję do wiadomości i wy-
konania poniższe zarządzenia:
i. Scalenie będzie wykonane w dwóch fazach – przy czem:
Pierwsza faza będzie miała na celu:

1/ wzajemne poznanie się moich komendantów z osobami, zajmującymi podobne stanowiska 
kierownicze w innych organizacjach i oddziałach wojskowych i wytworzenia między nimi 
atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania,

2/ zorientowanie się co do stanu organizacyjnego, jakościowego i liczebnego podlegających 
scaleniu oddziałów,

3/ przygotowanie planu scalenia wcielenia.
organizacje i oddziały wojskowe w tym okresie będą faktycznie i całkowicie podporządkowane 

PZP, pod względem wojskowym.
druga faza to wykonanie właściwej akcji scaleniowej czyli wcielenia.

ii. Wytyczne dla przeprowadzenia pierwszej fazy scalenia.
a. komendy PZP stanowią wyznaczone przeze mnie kierownictwa wojskowe na różnych szcze-
blach, pracujące w myśl moich rozkazów. W związku z tym one to będą realizowały akcję scalenio-
wą na podstawie niżej podanych wytycznych.

1/ komendant Główny rezerw w moim imieniu kontaktuje się z centralnymi władzami innych 
organizacji i oddziałów wojskowych, zapoznaje się z ich stanem organizacyjnym, przeprowa-
dza w/g swego uznania kontrolę oddziałów wojskowych. Poza tem – w porozumieniu z cen-
tralami innych organizacji realizuje kontakty na szczeblach komend okręgowych.

2/ komendant okręgu /obszaru/: a/ zapoznaje się ze stanem organizacyjnym i liczebnym in-
nych organizacji i oddziałów wojskowych na terenie swego okręgu. b/ realizuje kontakty 
na szczeblach komend obwodowych, c/ sam lub przez osoby upoważnione przeprowadza 
w porozumieniu z komendantami okręgowymi innych organizacji inspekcję ich oddziałów 
wojskowych, przy czem o swoich spostrzeżeniach i ewentualnych zarządzeniach wojsko-

160 Podpisy piórem i ołówkiem.
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wych w związku z inspekcją, zawiadamia komendantów okręgowych innych organizacji. 
d/ opracowuje plan wykonania ii fazy scalenia.

3/ komendant obwodowy PZP.: a/ zapoznaje się ze stanem organizacyjnym i liczebnym in-
nych organizacji i oddziałów wojskowych w swym obwodzie, b/ sam – lub przez osoby upo-
ważnione przeprowadza w porozumieniu z komendantami obwodowymi innych organizacji 
inspekcję ich oddziałów wojskowych, c/ informuje komendantów obwodowych inspekcjono-
wanych organizacji o wynikach inspekcji w związku z czym – w razie potrzeby wydaje im za-
rządzenia natury wojskowej, d/ wyznacza zadania bojowe dla oddziałów /plutonów/  innych 
organizacji, oraz dowódców grup bojowych /zgrupowanie plutonów dla wykonania zadań 
bojowych/, e/ kieruje wyszkoleniem oddziałów wojskowych innych organizacji, f/ nadaje 
przydziały mob. oddziałom wojskowym innych organizacji, g/ przy współudziale komendan-
tów obwodów innych organizacji, opracowuje plan wykonania ii fazy scalenia.

4/ ogólnie: a/ inne organizacje wojskowe zachowują w okresie i fazy scalenia posiadane na 
różnych szczeblach komendy i podlegają kierownictwu równoległych komend PZP, jedynie 
pod względem organizacji wojskowej, wyszkolenia – przygotowania do przyszłych działań 
wojennych. b/ komendant Główny innej organizacji wojskowej musi być zatwierdzony 
każdorazowo przeze mnie, zmiany na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w innych 
organizacjach są niepożądane ze względu na aktualność przygotowanych planów wojsko-
wych. Z zasady należy zmian tych unikać, w razie zaś koniecznej potrzeby przeprowadzać 
je w porozumieniu z odpowiednimi komendantami PZP. Z drugiej strony w i fazie nie 
wolno wcielać do PZP osób z podporządkowanych organizacji wojsk bez zgody na to wła-
ściwych dowódców. c/ Podana powyżej w p. a.1, 2, 3, kolejność postępowania dotyczy 
organizacji wojskowych posiadających całkowicie rozbudowaną sieć dowodzenia. Przy 
mniejszej rozbudowie tej sieci procedura scalenia odpowiednio się upraszcza i pozwala na 
szybsze osiągnięcie końcowej fazy scalenia. d/ organizacje i oddziały wojskowe będące 
pod moimi rozkazami na podstawie dotychczasowej instrukcji o współpracy L. 793/41 – 
znajdują się automatycznie w pierwszej fazie scalenia i podlegają wszystkim postanowie-
niom niniejszego rozkazu.

B. rozpoczęcie i-szej fazy scalenia jest równocześnie terminem przyjęcia zainteresowanych organi-
zacji i oddziałów wojskowych do składu armii konspiracyjnej w kraju, co pociąga za sobą nabycie 
praw przysługujących żołnierzom służby czynnej w obliczu nieprzyjaciela, a jednocześnie zobowią-
zuje do wypełniania wszystkich obowiązków żołnierskich. aktu przyjęcia poszczególnych osób do-
pełnia złożenie przysięgi ustalonej rozkazem Naczelnego Wodza dla armii konspiracyjnej w kraju. 
tekst przysięgi i sposób zaprzysiężenia uregulowałem rozkazem z dn. 22.ii.42 r. Nr 58. Przysięgę 
należy odebrać od innych organizacji i oddziałów wojskowych w i-szej fazie scalenia w następują-
cej kolejności: 1/ Główny komendant rezerw PZP zaprzysięga Głównych komendantów Wojsk. 
scalanych organizacji. 2/ Główni komendanci Wojsk scalanych organizacji – personel swego szta-
bu. 3/  komendanci obszarów względnie okręgów PZP. – komendantów okręgowych scalanych 
org. wojsk.  4/ komendanci okręgowi scalanych organizacji wojskowych – personel swego sztabu 
i swych komendantów obwodowych /dzielnic/ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez 
komendanta okręg. PZP 5/ komendanci obwodowi /dzielnic/ scalanych organizacji wojskowych 
– personel swego sztabu oraz komendantów swych niższych komórek kierowniczych w obecności 
przedstawiciela komendanta obwodowego /dzielnicy/ PZP. 6/ komendanci niższych z kolei komó-
rek kierowniczych scalanej org. – dowódców plutonów, w obecności przedstawiciela komendanta 
obwodowego /dzielnicy/ PZP. 7/ dowódcy Plutonów scalanej org. – swych zastępców, poczet i do-
wódców drużyn. 8/ drużynowi – swych zastępców i dowódców sekcji. 9/ Sekcyjni – swe sekcje.
Zaprzysiężenie rozpocząć odgórnie i niezwłocznie po przystąpieniu do i-szej fazy scalania i konty-
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nuować je w dół w miarę nawiązywania kontaktów na niższych szczeblach. Meldunek o zaprzysię-
żeniu organizacji złożyć po wykonaniu.
iii. Wytyczne dla przeprowadzenia ii. fazy scalenia.

a. realizowanie jej polega na likwidacji równoległych komend innych organizacji wojskowych 
i na wcielaniu ich personelu jak również oddziałów wojskowych /plutonów ewentualnie samodziel-
nych drużyn/ do PZP, przy czem wcielone plutony mogą zachować swoją nazwę, np. pluton k.o.P. 
1 komp. X. pułku. B. Przystąpienie do wykonania ii fazy scalenia poszczególnych organizacji bę-
dzie każdorazowo zarządzone przeze mnie specjalnym rozkazem z powiadomieniem władz central-
nych scalanej organizacji wojskowej. C. realizowanie ii-ej fazy scalania należy wykonać w sposób 
następujący:

1/ Likwidować komendę Główną scalanej organizacji wojskowej przyjmując stopniowo jej per-
sonel do PZP. z ty, że jeden z członków personelu, przeznaczony na likwidatora, podlega bez-
pośrednio komendantowi rezerw PZP i pozostaje w tej funkcji aż do ukończenia scalenia.

2/ równolegle likwidować komendy okręgowe i powiatowe w/g tych samych zasad. W końco-
wym wyniku scalenia oddziały wojsk. scalonych organizacji zachowując swoją nazwę – będą 
bezpośrednio podlegały dowódcom PZP., zaś personel zlikwidowanych komend otrzymuje 
przydziały w myśl posiadanych kwalifikacji, stopnia przygotowania wojskowego i oceny wy-
ników pracy konspiracyjnej. d. Podana wyżej reorganizacja jest sprawą b. delikatną, wymaga 
więc zrozumienia, dobrej woli i wielkiego aktu z obu stron. to też przed przystąpieniem do 
jej realizowania należy na odpowiednich szczeblach dokładnie omówić miejscowe warunki 
i możliwości, oraz ustalić metody i kolejność postępowania. Najwięcej kłopotów przysporzą 
sprawy personalne, użycie więc członków likwidowanych komend należy skrupulatnie ob-
myśleć.

iV. Przy realizowaniu prac w myśl niniejszego rozkazu polecam przestrzeganie następujących za-
sad: a/ odrzucić wszelkie względy osobiste, powodować się jedynie dobrem służby, przy czem czyn-
nik wzajemnego zaufania i szczerego żołnierskiego podejścia do każdej sprawy posiada tu istotną 
wagę. b/ nie wolno zrażać się chwilowymi trudnościami, należy zawsze trzymać nerwy na wodzy 
i nie przypisywać pochopnie złej woli stronie przeciwnej, c/ wszelkie nieporozumienia w dołach 
wynikłe między organizacjami podporządkowanymi i PZP. obowiązani są bezpośredni przełożeni 
obu stron wspólnym wysiłkiem jak najszybciej usuwać. 

       komendant Główny PZP
        /-/ Grabica.

[na odwrocie:]
Drapacz

przechować
archiwum

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/9.
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24

27 marca 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 155 Komendanta głównego ZWZ „Tura” [Stefan Rowecki] 
w sprawie włączenia do ZWZ Organizacji „polska Niepodległa”.

10
koMeNdaNt  P.Z.P.
    dn. 27 iii 42                
           nr 155    

i. W myśl zgłoszenia komendanta Głównego organizacji „Polska Niepodległa” przyjmuję jej od-
działy pod swoje rozkazy i zarządzam wcielenie ich do PZP.

ii. komendantom PZP podaję do wiadomości, że organizacja „P.N.” jest organizacją apolityczną, 
mającą na celu wspomożenie wszystkimi rozporządzalnymi środkami akcji niepodległościowo-
-wojskowej. Posiada ona prócz centrali komórki organizacyjne okręgowe, powiatowe i niższe. Przy 
tych ostatnich znajdują się grupki wojskowe organizowane systemem piątkowym łączone w druży-
ny i plutony. organizacja „P.N.” oddaje swe oddziały wojskowe do całkowitej dyspozycji PZP, po-
zostawionymi zaś w terenie komórkami organizacyjnymi będzie utrzymywać kontakt z komendami 
P.Z.P. celem dalszej współpracy w myśl potrzeb wojska. 

iii. Przyjmując powyższe pod uwagę zarządzam:
a/ komendanci okręgów PZP. po otrzymaniu kontaktów od komendanta rezerw P.Z.P. do 

równoległych komend „P.N.” uzgodnią z nimi kolejność kontaktów na szczeblu obwodów 
i wydadzą zarządzenia co do wcielania oddziałów wojskowych „P.N.”.

b/ W podobny sposób załatwią sprawę komendanci obwodów PZP. w porozumieniu z równo-
ległymi komendami „P.N.”.

c/ Przy ustalaniu kolejności i terminów akcji scaleniowej w poszczególnych obwodach należy 
brać pod uwagę stopień uporządkowania oddziałów wojskowych „P.N.”, przy czym jako 
zasadę należy przyjąć, że oddziały te powinny stanowić związki plutonowe, a co najmniej 
drużynowe. Przy braku odpowiednich dowódców plutonów „P.N.” należy wyznaczyć ich ze 
składu PZP.

d/ oddziały przy wcielaniu mają być zaprzysiężone, przy czym d-ców plutonów, ewen-
tualnie d-ców samodzielnych drużyn zaprzysięgają komendanci ośrodków względnie 
placówek P.Z.P. resztę ludzi plutonu - bezpośredni dowódcy.

e/ Zezwalam na dopływ pracy „P.N.” do wcielonych oddziałów „P.N.” siecią kolportażową tej 
organizacji.

f/ dalszą współpracę z komendami organizacyjnymi „P.N.” ustalą równolegli komendanci 
PZP w myśl swoich potrzeb oraz lokalnych możliwości współpracujących komórek „P.N.”

Uwaga: dla orientacji podaję, że akcja scaleniowa oddziałów wojskowych „P.N.” na terenie obszaru 
warszawskiego będzie rozpoczęta w końcu marca, w innych obszarach po upływie kilku tygodni. 
W tym celu komendant rezerw przekaże kontakty.
   
      /-/ Tur

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/10
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25

30 marca 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 169 Komendanta głównego ZWZ „grabicy” [Stefan Ro-
wecki] w sprawie zasad przyjmowania do organizacji nowych członków z organizacji scalonych.

P.Z.P. Nr 169
dnia 30 iii 42 r.

     Teczka N 3  11  Drapacz

W związku z wcielaniem do szeregów PZP. członków scalanych organizacji wojskowych zarzą-
dzam:

1/.  podejmować dowódców indywidualnie i w miarę możności sprawdzać u każdego wartość 
moralną, cech dowódcze, przydatność konspiracyjną,

2/.  wykorzystywać podjętych członków bez zbędnej zwłoki, ale i bez szkodliwego pośpiechu, 
a przede wszystkim na stanowiska dowódczech, wypełniając luki, względnie przewidując 
dublowanie,

3/.  przyznawać ekwiwalent,  o ile zachodzi faktyczna potrzeba, po nadaniu przydziału i objęciu 
funkcji etatowej,

4/.  wypłacać połowę ekwiwalentu podjętym członkom, o ile są bez środków egzy-
stencji, a których przewiduje się do czynnej służby, lecz na razie nie otrzyma-
li przydziału. Nie wypłacać zapomóg tym, których przesuwa się do rezerwy. 
Wydatki z tym związane uznam ko. W zapotrzebowaniu podać ilość osób z podziałem na 
grupy: kierownicza, referencka, pomocnicza, zaznaczając z jakiej pochodzą org., 

5/.  przestrzegam przed zbyt pochopnym przyznawaniem ekwiwalentu całego lub 50% np.: nie-
potrzebującym faktycznie, aby nie wywoływać ujemnego wrażenia, lekkiego szafowania gro-
szem publicznym, podczas gdy w rzeczywistości pracę PZP. cechuje wzorowa oszczędność.

       komendant Główny PZP
        /-/ Grabica.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/11.
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26

27 marca 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 559 Komendanta głównego ZWZ „Tura” [Stefan Rowecki] 
w sprawie przyjmowania nowych członków do organizacji, przesłany do „Drapacza” [okręg War-
szawski ZWZ].

PzP
Nr 559 dn. 28 Viii 42 r.     Drapacz 12
Sposób przyjmowania nowych członków do PZP.

Stwierdzono, że w ostatnim czasie tak Gestapo, jak i różne środowiska bolszewizujące wzmogły 
znacznie próby zmierzające do wprowadzenia do szeregów PZP prowokatorów.

W związku z tym nakazuję:
1 - zachować przy podejmowaniu pojedynczych ludzi jak najdalej posuniętą ostrożność. Przed 

wprowadzeniem kandydata do szeregów przeprowadzić skrupulatnie wywiad odnośnie jego 
osoby. Starannie zbadać jego dotychczasowe nastawienie do Sprawy Narodowej, jego dotych-
czasowe kontakty, środowisko, w którym się obraca i pracuje, stosunki rodzinne itp. Ustalić, 
jakiemi drogami szukał kontaktu z PZP.

2 - nowego członka wolno wprowadzić do szeregów PZP tylko za  p o r ę k ą  dwóch świadków, 
czynnych członków PZP.

3 - przy przyjmowaniu do pracy członków, którzy ostatnio nie byli czynni, k[omendy] okr[ęgów] 
/k[omendy] obsz[arów]/ są obowiązane sprawdzić w poprzednim miejscu przydziału lub w kG, 
czy kandydat nie był przeniesiony do rezerwy w drodze dyscyplinarnej lub zwolniony ze służby 
czynnej.

      komendant Główny PZP
        /-/ Tur

10/9 . M[onter]       /-/ Monter

[na odwrocie]
Drapacz
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/12.
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27

19 listopada 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego ZWZ „Montera” 9an-
toni Chruściel] w sprawie zachowania bezpieczeństwa przy przyjmowaniu nowych członków do or-
ganizacji.

       rozkaz p. Montera 13
dRaPacz
19.Xi.

Poniżej podaję do wiadomości rozkaz kG.Nr.693/o.i. z dnia 27.X.42. 

W ślad za rozkazem L.559/o.i. z dn. 28 Viii b.r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa przy przyj-
mowaniu nowych członków do szeregów PZP – zabraniam przyjmowania do czynnej służby żołnie-
rzy, którzy wydostali się z więzień, przed upływem sześciu miesięcy od dnia opuszczenia więzienia. 
Czas ten należy wykorzystać na rozpoznanie b. aresztowanego, o ile zgłasza się do służby. W tym 
okresie nie wolno mu ujawniać żadnych wiadomości osobowych, ani rzeczowych. Niezbędne dla 
rozpoznania kontakty utrzymać z zachowaniem jak najdalej posuniętej ostrożności.

Nie należy nawiązywać kontaktu z b. aresztowanymi, o ile nie zgłaszają się do służby.
Wyjątek stanowią ci aresztowani żołnierze, którzy zostali wyprowadzeni z więzienia siłą lub pod-

stępem przy zorganizowanej pomocy PZP. W tych wypadkach można wykorzystać ich ponownie do 
czynnej służby – z reguły na terenie oddalonym od miejsca służby przed aresztowaniem.

        /-/ Monter
[na odwrocie]
archiwum

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/13
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28

2 grudnia 1942 r., Warszawa. informacja szefa sztabu „Cegielni” Obszaru Warszawskiego ZWZ 
„Mostowicza” [zygmunt dobrowolski] przekazana do „Drapacza” [okręg Warszawski zWz], 
a dotycząca załączonych rozkazów „grota” [Stefan rowecki] z 4 listopada 1942 r. oraz przewodni-
czącego „Kwadratu” [stronnictwo narodowe] „Marka” [Mieczysław trajdos] i Komendanta NOW 
„Michała Karda” [józef Wacław rokicki] włączającego do ZWZ Narodową Organizację Wojskową

        Teczka nr 3 14
k.S.Z.
w kraju
4 Xi 42 r.

obejmuję z dniem 4 Xi br. pod swoje rozkazy oddziały wojskowe zorganizowane i zgłoszone 
przez kierownictwo kwadratu.

Witam w szeregach konspiracyjnych Sił Zbrojnych – Narodową org[anizację] Wojsk[ową]. Wie-
lu jej żołnierzy przeszło z wami wspólnie przez szkolenie czasów pokojowych, wielu było naszymi 
kolegami w kampanii wrześniowej 1939 r. Wszyscy przeszli przez ofiarny trud podziemnej walki 
z okupantem. ostateczne zespolenie wszystkich dotychczasowych przygotowań do czynu zbrojne-
go w kraju, doprowadzi do jedności, gwarantującej nam zwycięstwo.

Wcielenie N.o.W. odbędzie się w 2-u fazach, w myśl rozkazu z dn. 5 iii 1942 r. Z dniem dzisiej-
szym wchodzi w życie pierwsza faza. termin rozpoczęcia drugiej fazy ogłoszę we właściwym czasie.

Polecam komendantom terytorialnym włożyć cały wysiłek, by rozpoczynająca się współpraca 
oddziałów N.o.W. z naszymi przekształciła się szybko i sprawnie w jednolitą armię, oddaną wy-
łącznie sprawie walk o niepodległość.

Niech ustaną nieporozumienia, które nas dotychczas dzieliły. tem większe zwycięstwo zapewni-
my ojczyźnie im silniejszą wolą i duchem staniemy w służbie.

    
     koMeNdaNt Sił ZBrojNYCH W krajU
        /-/  Grot

      rozkazdoN. o. W. z dn. 4.Xi.42r.
Żołnierze N.o.W.!

We wrześniu 1939 r. brutalnie siły Niemiec związanych porozumieniem z rosją napadły Polskę. 
Złamały one wówczas bohaterski opór wojsk naszych, nie złamały jednak mocy ich ducha. Naród 
stanął do dalszej walki. Część szeregów zdołała przedostać się na ziemie Francji i anglii, część 
łączyć się poczęła w spontanicznie tworzonych oddziałach armii podziemnej, uzupełniając straty, 
ćwicząc się w nowych sposobach walki.

Niepisany rozkaz, wyrosły z duszy i serca każdego Polaka głosił trwać, walczyć z okupantem i na 
każdym miejscu i w każdej chwili, przygotować się do zadania ostatecznego ciosu.

Cel nasz budowa katolickiego państwa Narodu Polskiego, ogarniającego wpływami obszar zary-
sowany brzegami trzech mórz. kierunek marsz: odra, Nissa łużycka, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, 
królewiec, kowno i ziemie wiodące na wschód. 

Wysiłek nasz jest dalszym ciągiem zmagań orężnych podjętych na polach bitew przed trzema 
laty. łączy nas koleżeństwo z każdym, kto podobnie jak my uczciwie spełnia swój obowiązek, 
z każdym żołnierzem wojsk lądowych, powietrznych i morskich walczących zarówno na wszyst-
kich kontynentach i morzach świata, jak i tu w kraju.
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dzisiaj, w końcowym okresie wojny – nadeszła godzina, gdy nasz dorobek organizacyjny, wy-
chowawczy, legendę naszej pracy i walki oddajemy Najjaśniejszej rzeczypospolitej. Czynimy to 
w poczuciu sił zbrojnych Polski dla tym pewniejszego i szybszego osiągnięcia zwycięstwa drogą 
wytwarzania faktów dokonanych.

dajemy armii żołnierza wyćwiczonego nie tylko w umiejętności władania bronią, ale świadome-
go celów, o które walczy Naród.

dajemy armii żołnierza wyrażającego pełnię polskich ambicji, przepojonego duchem ekspansji.
dajemy armii żołnierza ceniącego sobie zaszczyt powołania, opartego o zasady rycerskiego honoru.
obowiązkiem naszym jest wspólny front, w walce z wrogami; obowiązkiem naszym jest wspólna 

postawa wobec aliantów.
Żołnierze!  W rękach waszych los waszej ojczyzny, w woli waszej wola zwycięstwa.
Najjaśniejsza rzeczpospolita niech żyje!
armia Polska dziś walcząca, jutro zwycięska – niech żyje!

 PrZeWodNiCZĄCY kWadratU: koMeNdaNt N.o.W.
   /-/ Marek       /-/ Michał kard

10/Vii podano treść 1/ Obroży
   2/ Zębowi161

   3/ Unikatowi162

     K[onar]163

Wioślarz – 19164

Wodnik – 165

Tambur – 16166

[na odwrocie]

cegielnia sztab
dn. 2.Xii.42 r.

Monter drapacz

Z rozkazu komendanta Cegielni przesyłam powyższy rozkaz do wiadomości i wykonania z tym 
podać go komendantom obwodów ustnie na odprawach podkreślając ważność akcji i konieczność 
zachowania dużego taktu przy podejmowaniu kontaktów, które będą im przekazane.
       z r.
      /-/ Mostowicz
       S[zef] S[ztabu]
rabin
Makaron Drapacz
na odp[awę] dzielnic K[onar]
oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/14.

161 kryptonim mjr. Zygmunta i. rylskiego ps. „Hańcza”, komendanta Vi obwodu Praga.
162 kryptonim ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała”, komendanta iV obwodu ochota.
163 kryptonim płk. antoniego Chruściela ps. „Madej”, komendanta okręgu.
164 kryptonim ppłk. aleksandra Hrynkiewicza ps. „Przegoń”, komendanta V obwodu Mokotów.
165 kryptonim NN, oficera informacyjnego V obwodu Mokotów.
166 kryptonim NN (prawdopodobnie dyonizy Błeszyński) ps. „kopcia-Sebastjana”, komendanta iii obwodu Wola.
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29

21 stycznia 1943 r., Warszawa. rozkaz l.dz. 66/O.1 Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan ro-
wecki] w sprawie usprawnienia akcji scaleniowej.

P.Z.P.
L. dz. 66/o.1
dn. 21 i 43 r.

    Teczka Nr 3  -- 15   Drapacz

R o z k a z 

dotyczący usprawnienia akcji scaleniowej.

techniczne przeprowadzenie akcji scalenia i wcielenia organizacji podporządkowanych pozostawia 
jeszcze dużo do życzenia, pomimo szeregu w tej sprawie rozkazów.
i. Zasadnicze i stale powtarzające się błędy, to:

1. oddziały, przekazane do scalenia czekają całymi miesiącami na podjęcie ich w terenie.
2. Przekazanych kontaktów nie podejmuje się.
3. Podjęte kontakty nie są utrzymywane a po zerwaniu brak starań o ponowne nawiązanie.
4. Brak łączności nawet już z wcielonymi oddziałami – zdarzają się wypadki gubienia oddzia-

łów.
5. Scalone oddziały pozostają bez kontaktów, opieki i wytycznych ze strony nowych dowódców.
6. Nieodpowiednie traktowanie oddziałów i ich dotychczasowych dowódców z góry jak nawró-

conych grzeszników, bądź minores gentium167. ich dorobek organizacyjny i ideowy jest lekce-
ważony. Zamiast dążenia do likwidowania istniejących jeszcze nieporozumień i tarć w terenie 
rozjątrza się je nadał głównie przez nietaktowne ustosunkowanie się poszczególnych d-ców.

7. Po wcieleniu komend, oddziały pozostawia się bez należytego kierownictwa, wytycznych 
i opieki.

8. d-cy i sztaby wcielanych organizacji nie otrzymują przydziałów, bądź czekają na nie miesią-
cami.

9. Sama akcja wcielania jest przeprowadzona bez znajomości odnośnych rozkazów wg widzi mi 
się odnośnego komendanta terenowego.

10. Częste wypadki żądania przedłożenia imiennych list oddziałów – niedopuszczalne. Przytoczo-
ne powyżej niedociągnięcia występujące nagminnie i inne wywołują niepożądane komentarze 
i urabiają PZP fałszywą opinię, co do sprawności organizacyjnej, oraz nastawienia polityczne-
go poszczególnych przedstawicieli PZP., działają przez to na szkodę Sił Zbrojnych i Państwa.

Celem ostatecznego usunięcia tych niedociągnięć zarządzam:
1. Wszystkie zagadnienia związane z akcją scalania powierzam oddziałowi 1 komendy Głów-

nej.  
Zastępcą Szefa oddz. 1-go mianuję równocześnie kmdtem rezerw. k.G. /a w szczególno-
ści z podstawowym rozkazem z dn. 5.3.42/, przeprowadzania akcji scalania w poszczegól-
nych okręgach, przekazywania kontaktów, ich podejmowania i dla samej techniki wcielania 
do obwodów włącznie wyznaczam etat 5-ciu delegatów komendanta rezerw. 

167 Z jęz. łacińskiego – Ludzi o mniejszym znaczeniu.
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W okręgach akcją tą kierują Szefowie oddziałów 1-szych wzgl. komendanci rezerw. ale 
i w tym wypadku w ścisłej współpracy z oddz[iałem] 1.

2. akcja scalania ma być przeprowadzona na szczeblu okręgów i obwodów na podstawie grun-
townie przepracowanego planu w porozumieniu z przedstawicielami /likwidatorami/ wciela-
nia oddziałów. Poza stroną organizacyjną plan ma przewidywać preliminarz scalania.

3. Przekazane kontakty mają być najdalej do czternastu dni podjęte. Zerwanie kontaktu musi 
być bezzwłocznie meldowane celem ponownego spięcia.

4. oddziały scalane muszą od pierwszej chwili przejęcia ich otrzymać właściwe kierownictwo 
wojskowe i opiekę /rozkazy wyszkoleniowe, prasę i bezpieczeństwo/. 

5. Nadawanie przydziałów ich dotychczasowym d-com i Sztabom w drugiej fazie scalania 
musi być zawczasu przemyślane. 
Pozostawianie oficerów bez przydziału jest niedopuszczalne. W wypadku nadmiaru ofice-
rów wyznaczać ich czasowo jako dublantów na odpowiednie do ich przydatności stano-
wiska. Zezwalam dublantom, faktycznie potrzebującym pomocy materialnej wypłacać, do 
czasu nadania im definitywnego przydziału, 50% ekwiwalentów przywiązanych do odno-
śnego stanowiska. Zużyte na ten cel pieniądze wykazać oddzielnie w rozliczeniu.

6. Po zorientowaniu się w stanie organizacyjnym i liczbowym oddziałów, dążyć do jak najszyb-
szego wyznaczania im zadań bojowych.

7. Nietaktowne odnoszenie się do scalanych organizacji, bądź do ich przedstawicieli,  traktowanie 
ich dyskwalifikuje odnośnych d-ców. Często dobre słowo może w tych specyficznych warunkach 
odnieść lepszy skutek, niż najbardziej rygorystyczny zakaz. 

8. rozkazy, tyczące akcji scalania /podstawowy 5. 3, 42 i rozkazy szczególne/ muszą być znane 
i przestrzegane przez wszystkich d-ców zaangażowanych w akcji scalania.

9. inspektorzy komendy Głównej mają przy okazji inspekcji sprawdzać ustalony przez okręgi 
i obwody plan scalania, oraz jego realizację. W wypadkach stwierdzenia niedociągnięć – in-
gerować na miejscu.

10.  treść niniejszego rozkazu podać pisemnie obwodom przeprowadzającym akcję scalenia.

[dopisek nieczytelny]
       komendant PzP
       /-/ Tur

i archiwum
3, 17, 16, 18, 19, 6168

Obr[oża]
paluch169

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/15.

168 kryptonimy poszczególnych dzielnic pochodzące od głównych linii tramwajowych przebiegających przez daną 
dzielnicę i tak: 3 – Śródmieście, 17 – Żoliborz, 16 – Wola, 18 – ochota, 19 – Mokotów, 6 – Praga.

169 kryptonim Samodzielnego rejonu okęcie.
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27 marca 1942 r., Warszawa. Odpis pisma Komendanta głównego ZWZ „grota” [Stefan Rowecki] 
do Komendanta Organizacji „polska Niepodległa” w sprawie wcielenia oddziałów pN do ZWZ 
wraz z odpisem rozkazu „grabicy” [Stefan rowecki] określającego zasady scalenia.

 koMeNdaNt Sił ZBrojNYCH
                   W krajU
               dn. 27 iii 1942 r.
                      Nr 57.       16

     
komendant

organizacji „Polska Niepodległa”

W wykonaniu rozkazu Wodza Naczelnego Nr 2926 z dn. 3 iX 1941 nakazującego scalanie akcji 
wojskowej w kraju, przyjmuję zgłoszone przez Pana oddziały wojsk. organizacji „Polska Niepod-
legła” pod swoje rozkazy i zarządzam wcielenie ich do szeregów PZP.

techniczną stronę przeprowadzania akcji scaleniowej uregulowałem oddzielnym rozkazem, któ-
ry załączam.

      komendant Sił Zbrojnych
       /-/ Grot.

odpis zgodny z oryginałem dn. 14.Vii.42 r.

koMendant  PzP
Nd. 27 iii 42 r.       o d p i s 

        ----------  

Nr.

i. W myśl zgłoszenia komendanta Głównego organizacji „Polska Niepodległa” przyjmuję jej 
oddziały pod swoje rozkazy i zarządzam wcielenie ich do PZP.

ii. komendantom PZP podaję do wiadomości, że organizacja P.N. jest organizacją apolitycz-
ną, mającą na celu wspomożenie wszystkimi rozporządzalnymi środkami akcji niepodległo-
ściowo-wojskowej. Posiada ona prócz centrali komórki organizacyjne okręgowe, powiatowe 
i niższe. Przy tych ostatnich znajdują się grupki wojskowe organizowane systemem piątko-
wym łączone w drużyny i plutony. organizacja „P.N.” oddaje swe oddziały wojskowe do cał-
kowitej dyspozycji PZP, pozostawionymi zaś w terenie komórkami organizacyjnymi będzie 
utrzymywać kontakt z komendami PZP celem dalszej współpracy w myśl potrzeb wojska. 

iii.  Przyjmując powyższe pod uwagę zarządzam:
a/ komendanci okręgów PZP po otrzymaniu kontaktów od komendanta rezerw PZP do 

równoległych komend P.N. uzgodnią z nimi kolejność kontaktów na szczeblu obwo-
dów i wydadzą zarządzenia co do wcielania oddziałów wojskowych P.N.

b/ W podobny sposób załatwią sprawę komendanci obwodów PZP w porozumieniu 
z równoległymi komendami P.N.

c/ Przy ustalaniu kolejności i terminów akcji scaleniowej w poszczególnych obwodach nale-
ży brać pod uwagę stopień uporządkowania oddziałów wojskowych P.N., przy czym jako 
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zasadę należy przyjąć że oddziały te powinny stanowić związki plutonowe, a co najmniej 
drużynowe. Przy braku odpowiednich dowódców plutonów P.N. należy wyznaczyć ich 
ze składu PZP.

d/ oddziały przy wcielaniu mają być zaprzysiężone, przy czym d-ców plutonów, ewen-
tualnie d-ców samodzielnych drużyn zaprzysięgają komendanci ośrodków względnie 
placówek PZP, resztę ludzi plutonów bezpośredni dowódcy.

e/ Zezwalam na dopływ pracy P.N. do wcielonych oddziałów P.N. siecią kolportażową tej 
organizacji.

f/ dalszą współpracę z komendantami organizacyjnymi P.N. ustalą równolegli komen-
danci PZP w myśl swoich potrzeb oraz lokalnych możliwości współpracujących komó-
rek P.N.

Uwaga: dla orientacji podaję, że akcja scaleniowa oddziałów wojskowych P.N. na terenie obszaru 
warszawskiego będzie rozpoczęta w końcu marca, w innych obszarach po upływie kilku 
tygodni. W tym celu komendant rezerw przekaże kontakty.

   
       /-/ Grabica

odpis zgodny z oryginałem – sprawdzony 16 iV 42 r.

[na odwrocie]
arch[iwum] p. ala

Do wtorku
do przyjścia Brzega170

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/16.

170 Ppłk józef rosiek ps. „Brzeg”, komendant rezerw okręgu Warszawskiego ak.
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31

B.d., Warszawa. instrukcja dla r[eferatów] W[ojskowych] miasta stołecznego Warszawy.
17

instrukcja dla r[efereatów] W[ojskowych] st. m. Warszawy

1/ r. W. powinien pracować stale nad uzupełnieniem i pogłębieniem swej wiedzy fachowej. 
W tym celu powinien odświeżać swą znajomość ustawodawstwa, począwszy od Ustawy kon-
stytucyjnej a skończywszy na statucie organizacyjnym komisariatu rządu. Następnie zaś 
powinien z niemniejszą sumiennością studiować całokształt przepisów administracyjnych 
wprowadzonych na terenie przez okupanta.

2/ r.W. powinien zapoznać się jak najgruntowniej z własnym terenem – znać jak najdokładniej 
wszystkie znajdujące się na jego terenie fabryki, magazyny, instytucje użyteczności publicz-
nej, szpitale, apteki, zakłady opiekuńcze, szkoły i.t.d. r.W. o każdej instytucji gospodarczej, 
handlowej, społecznej i.t.d., znajdującej się na jego terenie powinien starać się mieć pewne 
informacje dotyczące rozmiaru, zasięgu, intensywności pracy i t.d.

3/ Zasadniczym celem r.W. na okres bieżący jest współpraca z właściwym kdtem wojskowym 
w sensie informowania się o bieżących żądaniach wojska i zaspokajania tych żądań /w wypad-
kach, których r.M. zgłoszonych sobie żądań wykonać nie byłby w stanie, bądź gdyby wykona-
nie pociągało za sobą momenty zasadniczych trudności r.W. powinien natychmiast meldować 
o tym swojej władzy przełożonej/.

4/ Uwaga r.W. powinna być nastawiona na obserwację wszelkich przejawów fluktuacji nastrojów 
oraz wpływów ugrupowań politycznych, aby w momencie wyjścia z konspiracji nie być zasko-
czonym obliczem politycznym swego terenu /ważniejsze objawy z tej dziedziny winny być po-
dawane w meldunkach specjalnych/.

5/ r.W. powinien stopniowo rozpracowywać personalia swego terenu – powinien dążyć do posia-
dania opinii o osobach znajdujących się na kierowniczych stanowiskach w urzędach, gdzie jest 
polski personel, w hierarchii duchownej, w większych zakładach przemysłowych i t.d.

6/ r.W. powinien dążyć do orientacji w strukturze oraz personaliach zarządu komisarycznego 
nieruchomości pożydowskich.

7/ r.W. winien w ścisłym uzgodnieniu z k-tem oddziału i w myśl otrzymywanych wskazówek 
przeprowadzić szereg prac, zmierzających do przeprowadzenia mobilizacji, a więc:
a/ zestawienie roczników /czy i gdzie są listy poborowe/
b/ przewidzenie lokali na pobór i zaciąg ochotniczy
c/ ewidencjonowanie pojazdów mechanicznych, koni i wozów
d/ kwaterunki
e/ o[obrona] p[rzeciw]l[otnicza] gaz[owa]

8/ r.W. winien przemyśleć sprawę rozmieszczenia władz i urzędów /rekwizycja pomieszczeń/.
9/ r.W. winien przemyśleć sprawę przejęcia mienia, porzuconego przez okupanta oraz materiału 

archiwalnego.
10/ r.W. winien przemyśleć kroki umożliwiające natychmiastowe wykonanie konfiskaty mienia 

osób narodowości niemieckiej.
11/ r.W winien przemyśleć i szkicowo przygotować zagadnienia powrotu wysiedlonej ludności.
12/ r.W. na piątego każdego miesiąca jest obowiązany złożyć sprawozdanie 

k-owi oddziału z dokonanych prac przewidzianych niniejszą instrukcją;
l – sprawozdanie winno być złożone 5.i.43 r.



72

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

[na odwrocie]
arch[iwum] p. ala
27/iV as[esor]
Drapacz p. Madej

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/17.
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12 stycznia 1943 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego aK „grota” [Stefan rowecki] 
w sprawie objęcia przez niego obowiązków Delegata Ministra Obrony Narodowej w Kraju prze-
kazany do wiadomości „Cegielni” [obszar Warszawski ak] i „Drapaczowi” [okręg Warszawski 
ak].

komenda Sił Zbrojnych    Cegielnia + Drapacz  18
w kraju
dn. 12 i 1943 r.
L. 79.

W dniu 7 Xii 1942 r. objąłem dodatkowo obowiązki delegata Ministra obrony 
Narodowej w kraju na podstawie nominacji Min[istra] obr[ony] Nar[odowej] 
L.1/M w depeszy Nr. 5011  wyrażonej w depeszy Nr. 5012 z dnia 30 Xi 1942 r. 
W zakres obowiązków delegata MoN wchodzi:
- reprezentowanie wobec delegata rządu sprawy Sił zbrojnych w kraju,
- kierowanie sprawami mob. i adm. wszystkich zasobów ludzkich i materiało-

wych potrzebnych dla organizacji przeprowadzenia wysiłku zbrojnego w kraju,
- administrowanie budżetem sił zbrojnych w kraju i nadzorowanie jego wyko-

nania,
- przygotowanie wniosków do prac ustawodawczych MoN w zakresie sił zbroj-

nych w kraju,
delegat MoN podlega bezpośrednio Ministrowi obrony Narodowej.

       
      komendant Sił Zbrojnych w kraju
       /-/   G r o t

Drapacz – Konar!       arch[iwum]  Z[ofia]
Do wiadomości      26 i  K[onar]
z.r.
22/i Mostowicz

[na odwrocie]
Drapacz Konar 23 i
25/i

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/18.
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33

28 sierpnia 1942 r., Warszawa. rozkaz l. 560 Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan Rowecki] 
w sprawie drugiej fazy scalania polskiej Organizacji Zbrojnej z aK przesłany do wiadomości „Dra-
pacza” [okręg Warszawski ak].

PzP        Drapacz
L. 560 dn. 28 Viii 42 r.

Teczka Nr 3   --   19  

i. W myśl mego rozkazu z dn. 5 iii 1942 r. zarządzam przeprowadzenie z PoZ drugiej fazy sca-
lania. Fazę tę należy przeprowadzić ściśle wg p. iii cytowanego rozkazu.

ii. termin rozpoczęcia scalenia ustalam na dzień 15 września r.b. z tym, że czynności przygoto-
wawcze należy rozpocząć niezwłocznie.

iii. Zwracam uwagę, że realizowanie ii fazy wcielenia miało być już w trakcie i fazy przygotowa-
ne. Ponieważ jak wskazuje rzeczywistość nie wszystkie okręgi i obwody zdołały dotychczas 
osiągnąć w stosunku do PoZ cele podane w p. i i ii cytowanego rozkazu, polecam kmdtom 
okręgów PZP w porozumieniu z donośnymi kmdtami PoZ ściśle ustalić, które obwody najbar-
dziej dojrzały do wcielenia i od nich rozpocząć akcję scaleniową.

iV. Podwładnych wszystkich szczebli biorących udział kierowniczy w akcji scaleniowej polecam 
dokładnie pouczyć o celu akcji i sposobie jej przeprowadzenia, ponadto przypomnieć im, że 
czynności obecne stanowią końcową fazę scalenia towarzyszy broni, którzy już od chwili pod-
porządkowania się są równoprawnymi żołnierzami PZP.

dla uniknięcia nieporozumień i chaosu zabraniam samodzielnej akcji scaleniowej w dołach, po-
chodzącej z inicjatywy kmdtów obwodów lub komórek kierowniczych niższych szczebli, – akcja 
musi być planowana odgórnie i realizowana konsekwentnie przez hierarchiczne szczeble kierow-
nicze.
V. do dnia 1 listopada b.r. polecam nadesłanie meldunków o przebiegu i stanie zarządzonej niniej-

szym rozkazem akcji.

 12/9 42 M[on]t[er]    komendant Główny P.Z.P.
        /-/ tUr

[na odwrocie:]
Do poniedz[iałku]   Drapacz
10/9 M[on]t[er]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/19.
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34

16 kwietnia 1943 r., Warszawa. Meldunek informacyjny szefa sztabu Obszaru Warszawskiego aK 
„Mostowicza” [zygmunt dobrowolski] z „Cegielni i” w sprawie zastąpienia „Korczaka” [Cyryl j. 
Mockałło]  przez „Wyrwicza” [tadeusz kawecki] na stanowisku szefa sanitarnego Obszaru War-
szawskiego aK .

Teczka Nr 3          
20
Ceg[ielnia] i.
16.4.43.

wg rozdzielnika
Podaję do wiadomości, że ob. korczak, szef sanit[arnego] obszaru, 

odchodzi do k.G. – na jego miejsce wchodzi ob. Wyrwicz.
                                 
                                         Mostowicz
               S.S.

[na odwrocie]
p. ala
Dr szembor171 do wiad[omości] 20.4 M[onter]
i przystań
17/iV K 17/iV [parafka nieczytelna]
[podpis nieczytelny]172

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/20

171 Mjr Henryk Lenk ps. „Szembor”, „Bakcyl”.
172 Podpis nieczytelny – może „Szembor”.
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35

17 kwietnia 1943 r., Warszawa. rozkaz szefa sztabu Obszaru Warszawskiego aK „Mostowicza” 
[zygmunt dobrowolski] z „Cegielni i/szt/V.K” [sztab obszaru Warszawskiego ak] w sprawie 
zmian kryptonimów oraz zasad szyfrowania w korespondencji.

Teczka Nr 3        21

Cegielnia/Szt./V.k.    wg rozdzielnika
17.4.43.

 W związku z ostatnimi wypadkami zarządzam:
1. zmieniam kryptonimy:

 cegielnia173 - Folwark
 hallerowo174 - cukrownia
 jastarnia175 - Gorzelnia
 olsztyn176 - Garbarnia

2. Przy użyciu szyfru liczbowego – dla szyfrowania nazwisk i miejscowości, który jest używany 
wewnątrz Sztabu Folwarku i dla korespondencji z dcami podokręgów, obwodów oraz inspekto-
rów zmieniam słowo „dywersja” na – jak  podane osobno.

3. jednocześnie zmieniam zasady szyfrowania według informatora – dotyczące szyfrowania adre-
sów w W-wie. W tym celu kol. Maria przeprowadzi odprawę z kierowniczkami V k. w podokrę-
gach oraz zapozna z nowym sposobem kierowniczki central i sekretarki oddziałów. 

4. Powyższe obowiązuje bezwarunkowo od 1.V.b.r..
         z r.
               Mostowicz
         S.S.

[na odwrocie]
przystań 17/iV [parafka nieczytelna]
17/iV [parafka nieczytelna]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/21

173 obszar.
174 Podokręg Zachodni.
175 Podokręg Wschodni.
176 Podokręg Północny.
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36

1 maja 1943 r., Warszawa. rozkaz „Madeja” [antoni Chruściel] z „przystani” [okręg Warszawski 
ak] do komendantów obwodów w sprawie punktów pomocy chirurgiczno-lekarskiej dla potrzebu-
jących żołnierzy.

Teczka Nr 3        22

PrZYStaŃ
san[itariat]
1.V.43.   

komendanci obwodów

W związku z pomocą lek[arsko]-chir[urgiczną] udzielaną osobom wymagającym tego, proponu-
ję w poszczególnych dzielnicach kierować ich przede wszystkim do mieszkań prywatnych, potem 
do odnośnych szpitali.

o ile chory /ranny/ jest kierowany do mieszkania prywatnego, k[omendan]t. dz[ielnicy] natych-
miast zawiadamia lek[arza] nacz[elnego] dz[ielnicy], który kieruje do chorego /rannego/ lekarza 
rej[onowego] lub p[un]kt[u], celem pierwszego opatrunku.

W wypadku kierowania od razu do szpitala k[omen]d[an]t. dz[ielnicy] również zawiadamia le-
k[arza] nacz[elnego] dz[ielnicy], który poczyni w każdym wypadku wszelkie ułatwienia.

W poszczególnych dzielnicach dysponują następującymi pkt. 
„3”  - szpit[al] Maltański /środki trans[portu] własne/.
 - Widok 7 /bursa – w opracowaniu/
„17” -  dr. Zalewska177 – Czarneckiego 26 /1 łóż[ko]/
„16” - Szpit[al] Wolski /nie wymieniać nazwiska – opłata za 2 tyg./
 - oś[rodek] Zdr[owia] – Wolska 82.
 - Ludwiki 5/65 /1 łóż[ko]/
„18” - dr. kuźniecow-Bachańska178 – Grójecka 80 /1 łóż[ko]/
 - dr. Niepokójczycka179  – Grójecka 45 /14./ 1 łóż[ko]/
 - dr. Goldman180 – Filtrowa 62/52. /1 łóż[ko]/
„19” - Powsińska 24 a/6. /2 łóż[ka]/
 - Mijanka Wilanowska – p. Bors.181 /1 łóż[ko]/
„6” - Szpit[al] Przem[ienienia] Pańs[kiego] /zawiad[omiony] przez rejon
 - /„Św. Wojciecha”/na każde zawiad[omienie] nacz[elnego] lek[arza] dz[ielnicy]/
 - /lek[arz] prywatny w opracowaniu/.
„ob” - otwock – szpit[al] zak[aźny] san[...] krukowskiego dr Wrzesiński.
 - Laski – zakł[ad] głuch[oniemych] dr. Cebertowicz182.
 - rembertów – szpital.

ewakuacja. – Samoch[ód] Miejs[kich] Zakł[adów] San[itarnych] na zaw[ołanie] telef. 11-82-35 
mówi dr. drabikowski183 chorzy na dyfteryt przewieźć /podać adres – godz./. Po zawiadomieniu 

177 Celina Zalewska ps. „Sabinowska”.
178 janina kuźniecow-Bachańska.
179 jadwiga Niepokójczycka.
180 Zaborowski jan Goldman ps. „andrzejewski”.
181 NN.
182 jan Cebertowicz ps. „Świerk”.
183 NN.
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przyjadą w odstępie kilku godzin – samoch[ód] będzie z szoferem bez obsługi sanit[arnej] i bez 
koca – /koc własnymi środkami/. Można zawiadomić przez kurierkę /ul. Spokojna, na końcu ul. po 
lewej stronie dr. Majkowski184/.

        /-/ Madej.
[na odwrocie]
archiwum

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/22.

184 julian Majkowski ps. „Fenol”.
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37

B.d., Warszawa. Wykaz punktów lekarskich i szpitali na terenie poszczególnych obwodów Okręgu 
Warszawskiego aK przeznaczonych do obsługi chorych lub rannych żołnierzy aK.

Teczka Nr 3        23

Wykaz  p[un]kt[ów] lek[arskich]  i  szpitali  

dzieln[ica] Pkt. lek. szpitale Uwagi
„3” 1. rynek St. Miasta

2. Miodowa
3. P[lac] zamkowy
4. Graniczna
5. Złota 3
6. Złota 58
7. Miedziana
8. Nowogrodzka /fabr.tyt./
9.  ” /inst[ytut] Hig[ieny] 

Miejsk./
10. Filtrowa przy Suchej
11. Bagatela
12. okrąg
13. a[leje] Ujazd[owskie] 37
14. karolkowa /klawe/
15. P. 3 krzyży

1. dz[ieciątka] jezus
2. jana Bożego
3. Ginekol[ogia] - 

karowa
4. Św. rocha
5. Ujazdowski
6. P.C.k.
7. Maltański

8. U b [ e z p i e c z e n i a ] 
Społ[ecznego]

„17” 1. Gen. Zajączka
2. a. Wojska
3. Pl. inwalidów
4. karpińskiego
5.    ”    ”
6. czarneckiego
7.    ”    ”
8. Pl. Wilsona
9. Marymont

10. Gdańska
11.    ”     ”
12. Bielany x/.
13. Wawrzyszew
14. Powązki xx/.

1. zmartwychwstanki 
/w organiz[acji]/ x/. Na Bielanach 

     4  pkt.
xx/. Na Powązkach 
      4 pkt.         

„16” 1. koło
2. Bema
3. cment[arz] Wolski
4. dworzec zachodni
5. Boernerowo

1. Wolski
2. Św. Stanisława 

/ewent./
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„18” 1. opaczewska 1
2. kaliska 1
3. reja 9
4. Filtrowa 62

1. Na Grójeckiej
     zastępczy

„19” 1. Rakowiecka
2. sandomierska
3. różana
4. Puławska /oś[rodek] 

Zdr[owia]/
5. Balonowa
6. odyńca
7. 7-10. Czerniaków 

          Morszyńska
          okrężna
          czerniakowska 
          oś[rodek] Zdr[owia]/
          Podchorążych

1. Na Czerniakowskiej
     w organizacji

„6” 1. Poborzańska
2. Pelcowizna Pelcowizna
3. Palestyńska Golędzinów
4. Golędzinów
5. tykocińska
6. Poprzeczna
7. Ziemowita targówek
8. Mieszka Michałów
9. Grodzieńska

10. Saska kępa
11. zamieniecka
12. Grochowska Saska kępa-

/ośr./   Grochów
13. Grochowska 255
14.  - „ -  kościół-kamionek
15. Sierakowskiego - rzeźnia
16. targowa 15
17.     - „ -     przy Cerkwi
18. Floriańska
19. inżynierska
20. Ząbkowska
21. kijowska
22. jagiellońska

1. P r z e m [ i e n i e n i e ] 
Pańskie

2. Św. Wojeciecha
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„ob” 1. Wawer
2. Falenica
3. karczew
4. Wiązowna
5. otwock
6. rembertów
7. Wesoła
8. Cachówka185

9. okuniew
10. Marki
11. Legionowo
12. klarysew
13. jabłonna
14. Nieporęt 
15. jeziorna
16. Piaseczno
17. Wilanów
18. Raszyn
19. Pruszków
20. Piastów
21. Ursus
22. Włochy
23. ożarów
24. Młociny
25. jelonki
26. Zaborów
27. Wawrzyszew
28. łomianki
29. Laski

1. otwock –   chirurgia
2. rembertów    - „ -
3. Legionowo     - „ -
4. Pruszków        - „ -
5. koło Wiązowny na

18 km. od W-wy
/bez chirurgii/.

Podkreślone ośrodki 
rejonów.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454. 185

Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/23.

185 Chodzi o Czachówek.
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38

24 maja 1943 r., Warszawa. Wykaz urlopów żołnierzy „przystani” [okręg Warszawski ak] za mie-
siące kwiecień–sierpień 1943 r.

Teczka Nr 3        24

Przystań
24.V.43.

Udzielam urlopów w niżej podpisanych terminach

iV V Vi Vii Viii zastępstwo
chirurg186

Zofia187

asesor188

Plenipotent189

Lech190

akumulator191

Groch192

Rymarz193

narciarz194

chuchro195

Barski196

Rysia197

reżyser198

sadownik199

tambur200

Unikat201

Wizytator202

Ząb203

kartuz204

Wysocki205

anatol206

4  -

15  -

1
15  -

15  -

14

25  -

14
2  -

1-30
14
1-30

15  -
1-15
1-30

1-30

24

1-30
1-30

1
15  -

1-30
14
16-30

1-30

1-30
1-30

15  -

14

1-30

14

-------- 
ala207

aplikant208

Pleban209

Goniec i210

--------
-------- 
--------
Neofita211

szyna212

ekert213

Nasturcja214

rachmistrz215

Saksofon216

tank217

-------- 
Wirtuoz218

zbieracz219

Profesor220

odyniec221

albin222

otrzymują:        /-/ Madej
szef[owie] wydziałów
k[ome]n[dan]ci obw[odów]
p[ani] ala

186 Mjr Stanisław Weber ps. „Chirurg”, szef sztabu okręgu.
187 NN.
188 kpt. Wacław kuliszewski ps. „asesor”, szef i wydziału okręgu.
189 kpt. alfons Piorunowski ps. „Plenipotent”, szef ii wydziału okręgu.
190 kpt. kazimierz Larys ps. „Lech”, szef V wydziału okręgu.
191 NN, członek sztabu kedywu okręgu.
192 Ppłk Mieczysław Bigoszewski ps. „Groch”, inspektor prawobrzeżny okręgu.
193 Mjr karol Błasiński ps. „rymarz”, inspektor lewobrzeżny okręgu.
194 Ppłk Franciszek Znamirowski ps. „Narciarz”, inspektor WSoP okręgu.
195 kpt. jerzy Lewiński ps. „Chuchro”, szef kedywu okręgu.
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[na odwrocie]
arch[iwum] p[ani] ala

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/24

196 197 198

196 NN.
197 Maria Szymkiewicz-drzymulska, komendantka WSk okręgu.
198 Ppłk konstanty kułagowski ps. „reżyser”, komendant dzielnicy i – Śródmieście.
199 Ppłk Mieczysław Niedzielski ps. „Sadownik”, komendant dzielnicy ii – Żoliborz.
200 „kopeć – Sebastjan” (NN), krypt. „tambur”, komendant dzielnicy iii – Wola.
201 Ppłk Mieczysław Sokołowski ps. „Unikat”, komendant dzielnicy iV – ochota.
202 Ppłk aleksander Hrynkiewicz ps. „Wizytator”, komendant dzielnicy V – Mokotów.
203 Mjr ignacy rylski ps. „Ząb”, komendant dzielnicy Vi – Praga.
204 Mjr kazimierz krzyżak ps. „kartuz”, komendant Powiatu.
205 Mjr Stanisław Babiarz ps. „Wysocki”, komendant samodzielnego rejonu – okęcie.
206 NN, komendant korpusu Zachodniego okręgu.
207 Stefania aluchna „ala”, kierowniczka poczty okręgu.
208 NN.
209 Por. Bolesław kozubowski ps. „Pleban”.
210 NN.
211 NN.
212 kpt. Zbigniew Lewandowski ps. „Szyna”.
213 NN.
214 Leontyna Urbanowicz ps. „Nasturcja”.
215 NN.
216 Mjr andrzej janczak ps. „Saksofon”, oficer organiz. dzielnicy ii – Żoliborz.
217 „Wiesław” (NN), krypt. „tank”, oficer organiz. dzielnicy iii – Wola.
218 Prawdopodobnie ppłk tadeusz Bandoła ps. „Wirtuoz” – oficer organiz. dzielnicy V – Mokotów.
219 Mjr antoni Żurowski ps. „Zbieracz”, oficer organiz. dzielnicy Vi – Praga.
220 Mjr Waldemar Woroniecki ps. „Profesor”, szef wyszkolenia Powiatu.
221 Mjr Mikołaj Sukniewicz ps. „odyniec”, z-ca d-cy samodzielnego rejonu okęcie.
222 NN, z kierownictwa korpusu Zachodniego okręgu.
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39

B.d., Warszawa. rozkaz w sprawie sposobu użycia i zmian szyfru w korespondencji „przystani” 
[okręg Warszawski ak].

przystań
obiegiem

Teczka Nr 3        25

Z dniem 1.Vi. zostaje wydany szyfr do szycia ulic i nazwisk. dotychczasowy sposób szycia zostaje 
nadal do innych szyć jak Nr domu i ulic. Zaznajomienie z szyfrem zostaje przekazane kdtom obwo-
dów i wydz. przez ich pracownice, które zostaną pouczone przez p. alę.

Podstawowe słowo szyfru będzie zmienione z dniem 1. każdego miesiąca. 

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 3/25.
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iV. Budżet i sprawy uposażeniowe

40

21 stycznia 1942 r., Warszawa. projekt Komendanta głównego aK „Tura” (Stefan rowecki) wypłaca-
nia ekwiwalentów pieniężnych oraz dodatków rodzinnych dla osób pracujących na rzecz poszczegól-
nych formacji aK przesłany do „Drapacza” (Okręg Warszawski aK).

Teczka Nr 4        1

drapacz
PRojekt

ekwiwalenty uposażeniowe.
1942 –, zarządzam następujące unormowania ekwiwalentów uposażeniowych 

osoby samotne, wzgl[ędnie] utrzymujące 
rodzinę, zajęte przez cały dzień 
dla prac o[ddziału] i nie mogące skutkiem 
tego pracować - otrzymują:

zł 500,- W-wa Siły pomocnicze w Wyw[iadzie], w k[ontr]W[y-
wiadzie], biur[o], maszyn[istki] i łączniczkizł 400,- Prow[incja].

M[are]k 150,-

zł 750,- W-wa ref[erent] w k.G., w k[omen]dzie obsz[aru], 
wzgl[ędnie] okr[ęgu], k[omendan]t obwodu, ad-
iutant inspekt[ora], Szef Wydz[iału] obsz[aru], 
wzgl[ędnie] okr[ęgu], insp[ektor] rejon[owy], kie-
r[ownik] ref[eratu] w k.G.

zł 600,- Prow[incja].
M[are]k 230,-

zł 1.000,- W-wa d-ca okr[ęgu], szef oddz[iału] wzgl[ednie] biura kG, 
inspekt[or] kG, szef szt[abu] obsz[aru], wzgl[ędnie] 
okr[ęgu]; k.G.: k[omen]d[an]t, Szef Szt[abu]., 
k[omen]d[an]t obsz[aru].

zł 800,- Prow[incja].
M[are]k 300,-

Uwaga:  1/ osoby korzystające z pomocy rodziny w formie mieszkania, światła lub częściowego 
utrzymania, lub nie pracujące cały dzień dla o[ddziału], a zatem mające możność zarobkowania 
otrzymują mniej, wg uznania d-cy obszaru wzgl[ędnie] okręgu, wzgl[ędnie] szefa oddz[iału] /biura 
samodz[ielnego]/ w k.G.

2/ Uposażenia dotyczą do szczebla k[omendan]ta obwodu w dół włącznie. inni pracown[icy] 
w obwodzie, a tym bardziej k[omendan]ci placówek nie są przewidziani w uposażeniach. W wyjąt-
kowych wypadkach za zgodą k[omendan]ta okr[ęgu] mogą być uposażeni, lecz wyłącznie z docho-
du uzyskiwanego przez obwód w terenie.
dodatki rodzinne:  przysługują na żonę, dzieci, w wyjątkowych wypadkach rodziców członka o[ddziału], 
o ile wymienieni nie pracują zarobkowo i nie posiadają żadnych dochodów, zaś członek o[ddziału] łoży 
wyłącznie sam na ich utrzymanie.
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dodatki rodzinne.
na 1 – go członka rodziny      200 zł wzgl[ędnie] 70 m[are]k.
na 2 – go       „           „           120 zł         „  40 m[are]k.
na 3 – go       „           „           100 zł         „       35 m[are]k.
na 4 – go       „           „             80 zł         „       25 m[are]k.

Przykład:  jeżeli ktoś ma 4 członków rodz[iny] na utrzymaniu otrzymuje dod[atek] mies[ięczny] zł 
500,-, wzgl[ędnie] 170 m[are]k.
dodatki przeniesieniowe: dodatek przysługuje członkowi  w razie, gdy zostanie przeniesiony do in-
nej miejscowości, niż ta, w której przebywa rodzina przez niego utrzymywana. również przysługuje 
tym, którzy musieli opuścić rodzinę ze wzgl. na bezpieczeństwo i zamieszkują oddzielnie. dodatek 
wynosi 250 zł miesięcznie wzgl[ędnie] 85 m[are]k. Przyznanie dodatku rodzinnego i przenies[ienie] 
decyduje d-ca obsz[aru] wzgl[ędnie] okr[ęgu] oraz szefowie oddz[iałów] i Biur k.G. jednocześnie 
znosi się dotychczasowe dodatki kwaterunkowe dla czł[onków] rodz[iny] przeniesionych wzgl[ęd-
nie] nie zamieszkujących przy rodzinie.

Załączamy projekt nowych ekwiwalentów uposażeniowych proszę traktować jako ściśle poufny. 
W danej chwili nie możemy wprowadzić go w życie bez dokładnego przekalkulowania na podsta-
wie obliczeń poszczególnych oddziałów, ile wyniosłyby ich wydatki personalne przy zastosowa-
niu nowych norm, a szczególnie norm dodatków rodzinnych, które bez danych osób samotnych 
są górną granicą uposażenia. d-ca /szef/ oddziału przyznaje tę górną granicę tylko tym, którzy nie 
zarobkują ubocznie, nie mają innych dochodów /wyprzedaż nie jest dochodem/ i cały dzień zajęci 
są dla prac o[ddziału]. Człowiek, który pracuje np. tylko 4-5 godzin dziennie nie może otrzymać 
całego ekwiwalentu.

Załączając projekt ekwiwalentów uposażeniowych, polecam do dn. 10 lutego 42 r. nadesłać do 
17 wykaz całego personelu, któryby obejmował zaszeregowanie każdego poszczególnego pracow-
nika do odpowiedniej grupy w następujący sposób:

Funkcja dotychczas[owy] 
ekwiwalent

nowy  
ekwiwalent

dodatek 
rodz[inny].

dodatek 
przenies[ieniowy]

Razem
Razem

1 załącznik
21/i.42                                                                              /-/ TUr

[na odwrocie]
ekwiwalenty uposażeniowe

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/1.
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41

B.d., Warszawa. projekt wydatków budżetowych „Drapacza” (Okręg Warszawski aK) z dnia 
1 kwietnia 1942 r.

Teczka Nr 4        2
B u d ż e t  D r a p a c z a  1/iV.42 r/

Wydatki wydz[iałów]
nazwa pers[onalne] rzecz[owe]

sztab
Monter [antoni Chruściel] 800
jaga [Maria i. Milewska] 300
Magda 300
ala [Stefania aluchna] 200 150 m[ieszkanie] służb[owe]
Zofia 200 110 przejazdy
Basia 150 690 lokale

1950 950

administr[acja]
adwokat [jan Gorazdowski] 350
aplikant 260
aktor [Stefan krasnodębski] 260 150 borowik
antoni 300 150 m[ieszkanie] służb[owe]
ankieta [janina Gorazdowska] 150 500 lok[al] ant[oniego] 100 zł

1320 800

Monopol 11930 10650

cieplarnia
chirurg [Stanisław Weber] 300
[...] 260 100
chuchro [jerzy Lewiński] 230 400 br.
chwacki [józef Pszenny] 200 200 z.
chwila [Maria eichler] 150 350 bk.

1140 1050

danina
daktyl [tadeusz e. dabrowski] 300 100

elektryczn[ość]
echo [jerzy Uszycki] 300
egoista [roman kiźny] 230
ekspert 200 450
emocja 150 400

880 850
Z dniem 1/iV. ubywa z etatu „Daniny” Dukat223.
Z dniem 1/iV. przybywa na etat Magda w szt[abie] drap[acza].

223 NN.
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Zestawienie ogólne wydziałów

W y d a t k i
nazwa pers[onalne] rzecz[owe] razem

sztab 1950 950 2900
administracja 1320 800 2120
Monopol 11930 10650 22580
cieplarnia 1140 1050 2190
danina 300 100 400
elektrycz[ność] 880 850 1730

17520 14400 31920
D z i e l n i c e.

Wydatki
nazwa pers[onalne] rzecz[owe]

3 Rabin [konstanty kułagowski] 300
Rachmistrz [Włodzimierz Zawadzki] 300
Radca [antoni serocki] 230 100
Raptus [Stanisław taczanowski] 230 400
rączka [Maria Urbaniec] 180 200

1240 700

17 sadownik [Mieczysław Niedzielski] 300
Saksofon [andrzej janczak] 230
Sęp [edmund Gurdo] 230 200
Sfinks [Maksymilian Potrawiak] 230 200
Sękacz [NN] 150 100

1140 600

16 tambur [Lubomir Wysocki] 340
tank [Stanisław dobrski] 300
tapicer [andrzej rudnicki] 200
tasak [kazimierz Batog] 200 100
tancerka [helena haitlinger] 150 300
Mazur [nn] 200 200

1390 600

18 Unikat [Mieczysław Sokołowski] 300
Uparciuch [janusz chyczewski] 230
Urwis [Roman talarek] 200 150
Upominek [Zygmunt Żółtowski] 150 300
Urszulanka [NN] 150 200

1030 650

19 Wioślarz [aleksander hrynkiewicz] 300
Wirtuoz  [prawd. tadeusz Bandoła] 300
Wodnik [Zygmunt Filipowicz] 230 150
Wtórnik [NN] 200 300
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Wyrwa [nn] 150 180
Wacław 120 200

1300 830

6 Ząb [konrad Szramka- Gliszczyński] 340
zbieracz [antoni Żurowski] 250
zdun [jerzy tęsiorowski] 230
zecer [nn] 200 150
zorza [aniela Lange] 150 300
Bartek [nn]224 200 180
Rakowski [tadeusz schollenberger] 120 200

1490 830

Powiat - obroża
obszarnik józef [Bronisław Czarniawski] 250
Piotr [Mieczysław kwietniewski] 200
Sap[er] [dopisek poza tabelą po lewej 
stronie – odbiorca]

100 280

Sęp. 250 200
800 450

nazwa Wydatki „7”
„7” pers[onalne] rzecz[owe]
Wysocki [Stanisław Babiarz] 300
odyniec [Mikołaj Sukniewicz] 300
zawisza [aleksander Mazur] 300
Stefan [Stefan Niewolak] 300
Grot [antoni rościszewski] 300 400

1500 400

Zestawienie ogólne dzielnic.

W y d a t k i
nazwa pers[onalne] rzecz[owe] razem

i 1240 700 1940
ii 1140 600 1740
iii 1390 600 1990
iV 1030 650 1680
V 1300 830 2130
Vi 1490 830 2320

Powiat 800 480 1280
„7” 1500 400 1900

9890 5090 14980

224 Por. rez.łącz. ps. Bartek, oficer łączności obwodu (aresztowany w marcu 1942 r. i wywieziony do kL auschwitz).
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i N N i:

Wydatki

nazwa pers[onalne] rzecz[owe]
Bip.
Faktor [aleksander kamiński] 400
teresa [teresa Smoleńska] 100
Witold [nn]2 210
ada [Stanisława tomczuk] 200
Czujka 60
10 kolp[orterek] „N” 1230
łączn[iczka] 150
kier[ownik] dz[iału] 100
kolp[ortaż] 100 3550

2550 3550

S.o.P.
Narciarz [Franciszek Znamirowski] 300 500
narcyz i dz[ielnica] [adam Minasiewicz] 300 300
nadawca ii dz[ielnica] [ofic. „Boruta” [NN] 200 150
nauczyc[iel] iii dz[ielnica] [tadeusz Gorayski] - 150
neurolog iV dz[ielnica] [hugon kassur] 300 100
neofita V dz[ielnica] [tadeusz olszewski] 300 200
nektar Vi dz[ielnica] [Ludwik Pągowski] 300 200
nadzorca powiat [kpt. roniewicz] - 500

1700 2100

W.W.
kasjer  Barski 500
koka  2 łączn[iczki] 250
kolonistka
koral o. kom. 200 100
klon o. bezp. 200 200
kramarz kier[ownik] Bryg[ady]
wyw[iadowczej]  

500 150

4 x  250 1000 1000
2650 1450

Bezp.
Gajowy 300 150 lok proj.

225 aresztowany w lutym 1943 r.
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Zestawienie ogólne: „Juni”

W y d a t k i

nazwa pers[onalne] rzecz[owe] Razem
BiP 2550 3550 6100
Bezp. 300 150 450
soP 1700 2100 3800
Wydz[iał] Wojs[kowy] 2650 1450 4100
kmdt rez[erw] 300 100 400
koP 200 300 500
Groch226 insp[ektorzy]

400 100 500

antoni227 400 - 400

Bogdan228 400 - 400

„201”229 - 200 200
s[zare]s[zeregi] - 400 400

8900 8350 17250

Uwaga: Dodatkowo ala - 100 zł, 2 inspektorów à 100 zł, na koszta przej[azdów] ryczałtem – 200 zł, 
syn Hanki – 50 zł, „Wigry” – 150 zł, Dz. V – 200 zł, Dz. Vi – 150 zł, zapom. dla nieuposaż[onych].

W y s y Ł K a

jaga ala [Stefania aluchna] Zofia
Monter 800 adm[inistracja] 1720 dzieln[ica] i 1940
jaga 325 Monopol 22580 dzieln[ica] ii 1740
Magda 300 Ciepl. 2190 dzieln[ica] iii 1990
Basia 175 elektr. 1730 dzieln. iV 1680
Bezp. 450 BiP 6100 dzieln[ica] V. 2130 + 200 dodatk. = 2330
soP 3800 koP 500 dzieln[ica] Vi 2320 + 400 dla ant[oniego] 

+ 150 dodatk.= 2870
W.W. 4100 „7” 1900 powiat 1280
Groch 600 „201” 200 danina 400
antoni 500 s[zare]s[zeregi]

ż[eńskie].
200 Zofia 225

s[zare] 
s[szeregi] 
m[męskie]

200 ż. Bogd. 400 13705

226 Ppłk Mieczysław Bigoszewski ps. Groch.
227 Mjr karol Błasiński ps. antoni rymarz.
228 Bogdan w oryginale nie jest inspektorem, napis poprzeczny inspektorzy  o jeden wiersz za daleko.
229 kryptonim korpusu Zachodniego. 
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m[ieszkanie]
sł[użbowe]

150 ala 225+100 200 dz[ielnica] V 

przej[azdy] 
nieupos 
[ażonych]

110 „Wigry” 150 400 dz[ielnica] Vi 

lokale 590 ala dodatk[owo] 100 150 dz[ielnica] Vi 
14455

syn hanki 50 37895 37995

12150 100 ala 52450
kozuba 400 37995 500 etat

Wigry 150 zł 205
12550 53155
37995
14455
65000

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/2.
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42

12 maja 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego aK „grabicy” (stefan rowecki) w spra-
wie wysokości wypłat według grup uposażeniowych.

Teczka Nr 4       3
       drapacz  D.18/V-42 W
Wobec zapytań, jak zmienić hierarchię kilku stopni w nowych 5 grupach uposażeniowych, wyja-
śniam:
1/ Przy każdej grupie uposażeniowej są dane funkcję, które do nich wchodzą.
2/ Gdyby pewne funkcje nie były wymienione w nowym rozporządzeniu o ekwiwalentach uposa-
żeniowych, wówczas k[omendan]t okręgu wzgl[ędnie] Szef oddziału /biura samodz[ielne]/ k.G. 
zaszereguje ją we własnym zakresie do odpowiedniej grupy.
 3/ Zasada, która musi być przeprowadzona przy wymiarze nowych ekwiwalentów uposażenio-
wych, jest, że suma nowych ekwiwalentów okręgu wzgl[ędnie] oddz. /Biura Samodz[ielne]/ k.G. 
nie może przekraczać 100% starych ekwiwalentów. 
12.V.42                                                                                 Grabica

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/3.
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43

19 maja 1942 r., Warszawa. rozkaz szefa sztabu Obszaru Warszawskiego aK „polanowskiego” 
[zygmunt dobrowolski]  z „Morskiego Oka” [obszar Warszawski ak] w sprawie miesięcznej go-
spodarki finansowej, przesłany do wykonania, do „Drapacza” [okręg Warszawski ak].

Teczka Nr 4       4
M[orskie] oko
 21/5 M[on]t[er]

rozkaz Nr Szt. /iV/ pien./ 19.V.42.
Celem usprawnienia gospodarki finansowej zarządzam:
1/ Miesięczne sumy budżetowe nie mogą być zużywane na inny cel niż to zostało określone w preli-
minarzu. W szczególności nie wolni kwot przeznaczonych na wydatki osobowe zużywać na wydatki 
rzeczowe i na odwrót.
2/ ekwiwalenty osobowe są ściśle związane z osoba danego członka PZP, nie mogą wiec być prze-
noszone na inną osobę, ani też samowolnie zmniejszane lub powiększane. na wszelkie zmiany 
dotyczące etatów i ekwiwalentów osobowych należy uprzednio uzyskać zgodę kmdy obszary.
3/ Poza ekwiwalentami ustalonymi na dzień 1.Vi.b.r. nie wolno wypłacać członkom PZP żadnych 
sum  na ich wydatki osobowe. dotyczy to w pierwszym rzędzie wypłacanych dotychczas w niektó-
rych wypadkach dodatków mieszkaniowych.
4/ do dnia 25 każdego miesiąca należy składać km-dzie obszaru rozliczenie z otrzymanych sum 
zarówno budżetowych jak i kredytów specjalnych, przy czym rozliczenie to nie może się ograniczać 
do lakonicznego podawania globalnych wydatków osobowych i rzeczowych, lecz winno zawierać 
szczegółowe dane o wewnętrznej gospodarce pieniężnej danej jednostki organizacyjnej. w rozlicze-
niu tym należy również podać ewentualny remanent gotówkowy, powstały wskutek nie wyzyska-
nych etatów osobowych, bądź też oszczędności w wydatkach rzeczowych.
5/ dla zapewnienia gospodarce pieniężnej koniecznej elastyczności tworzy się przy kmdzie obsza-
ru „fundusz dyspozycyjny”, a przy kmdach okręgów „kasy podręczne”. Poza stałymi dotacjami 
miesięcznymi wpływają do:

 – „Funduszu dyspozycyjnego” wszystkie niewyzyskane etaty osobowe  obszaru oraz oszczęd-
ności rzeczowe sztabu obszaru,

 – „kasy podręcznej” oszczędności rzeczowe Pokręgu. kasa podręczna Pokręgu służy wy-
łącznie do pokrywania wydatków rzeczowych nie przewidzianych w miesięcznym budżecie 
z wykluczeniem jakichkolwiek wydatków osobowych,  zapomóg i gratyfikacji. Prowadzący 
„funduszu” wzgl. „kasę podr.” winni zaprowadzić 2-kolumnową książeczkę, kasowa, w któ-
rej należy szczegółowo notować wszystkie pozycje przychodowe i rozchodowe. równocze-
śnie znosi się fundusze specjalne i kasy podręczne istniejące przy poszczególnych jednost-
kach organizacyjnych, przy czym zamknięcie rachunków i salda tych funduszów i kas należy 
bezzwłocznie zgłosić skarbnikowi obszaru. odpr230.

6/ Przy przejazdach służbowych poza granice m[iasta] Warszawy należy w wypadkach koniecznych 
wypłacać diety dzienne na następujących zasadach niezależnie od zwrotu rzeczywiście poniesio-
nych kosztów przejazdu:
a/ 10.- zł przy wyjazdach służbowych trwających ponad 6 godzin,
b/ 15,- zł przy przejazdach sł. trwających ponad 12 godzin bez konieczności noclegu,

230 dodane na marginesie ołówkiem.
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c/ 20,- zł przy przejazdach  trwających ponad 12 godzin i połączonych z koniecznością noclegu. 
insp. instr. pchor.231.

Przy przejazdach trwających krócej niż 6 godzin nie należy wypłacać żadnych diet.
7/ Wyplata ekwiwalentów osobowych i wydatków rzeczowych w markach niem[ieckich] może 
mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do członków PZP czynnych na terenach, gdzie waluta ta jest 
obowiązująca. równocześnie zabraniam sprzedaży przewidzianej w budżecie waluty niemieckiej 
dla pokrycia wydatków w walucie t.zw. Gen[eralnego] Gub[ernatorstwa].
                                                                                               z r[ozkazu] 
                                                                                               /-/ Polanowski 
                                                                                               S[zef] S[ztabu]
Drapacz
[na odwrocie]
Drapacz
D.20/V-42 W

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/4.

231 dodane na marginesie ołówkiem.
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44

20 kwietnia 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego aK „grabicy” [Stefan rowecki] 
w sprawie górnych ekwiwalentów uposażeniowych dla pełnoetatowych żołnierzy aK.

teczka Nr 4       5
drapacz

ekwiwalenty uposażeniowe.
Z dniem 1.Vi. 1942 r. wyznaczam nowe górne granice ekwiwalentów uposażeniowych dla osób 
zajętych przez cały dzień dla prac PZP. Zarówno rodzinni jak i samotni otrzymują:  

Grupy : stawki : Zaszeregowanie.

Grupa iii         
ref[erenci]. i z-cy
k[omendan]tów

do zł 400  W-wa
„   „  500  Prow[incja].
 

referenci /k.G., obszaru, okręgu, wydz. wojsk./ 
równorzędni pracown[icy] w wyw[iadzie], 
w k[ontr]w[ywiadzie], w kolportażu, łączności, 
biural[istki], maszynistki, personel inspektorów 
rejonowych.

Grupa ii  
kierownicy
 

do zł 600  W-wa
 „   „  600   Prow[incja]
   

k[omendan]ci podokręgów, kierownicy wydz. 
i /referatów/ w kG, obszarze, okręgu, WW. 
i szefowie biur wojsk./ inspektorzy rejonowi, 
k[omendan]ci obwodu.

grupa i 
kierownicy
 

do zł 900  W-wa   
 „  „  700  Prow[incja]
 

k[omendan]t Główny, Szef sztabu, 
inspektorowie kG, k-ci obszarów i okręgów 
oraz ich szefowie sztabu, szefowie oddziałów /
wzgl[ędnie] biur samodz[ielnych]/ kG

Uwaga: 1/ Podkreślam, że wyżej podane stawki są górną granicą, do jakiej może dojść ekwiwalent 
zaszeregowanego do danej grupy pracownika. Zatem osoby korzystające z pomocy rodziny w formie 
mieszkania, światła, lub częściowego utrzymania, gdy jedno z małżonków zarobkuje dodatkowo, 
lub nie pracujące cały dzień dla PZP, otrzymują mniej wg uznania k-tu obszaru, wzgl[ędnie] okręgu 
wzgl[ędnie], szefa oddz. /biura samodz[ielne]/ w k.G.
2/ Uposażenia dotyczą do szczebla k[omendan]ta obwodu w dół włącznie. inni pracownicy 
w obwodzie, a tym bardziej komendanci placówek nie są przewidziani w uposażeniach. 
W wyjątkowych wypadkach za zgodą k[omendan]ta okręgu mogą być uposażeni, lecz wyłącznie 
z dochodu uzyskiwanego przez obwód w terenie.
dodatek rodzinny przysługuje na żonę wzgl. dzieci, w wyjątkowych tylko wypadkach na rodziców 
członka PZP, o ile wymienieni nie pracują zarobkowo i nie posiadają żadnych dochodów zaś członek 
PZP łoży wyłącznie sam na ich utrzymanie. dodatek rodzinny wynosi bez względu na wielkość 
rodziny 150 zł miesięcznie dla prowincji oraz 250 zł dla Warszawy i Lwowa.
dodatek przeniesieniowy przysługuje członkowi PZP w razie, gdy zostanie przeniesiony do innej 
miejscowości niż ta, w której przebywa rodzina przez niego utrzymywana. dodatek wynosi 250 zł 
miesięcznie.

Przyznanie dodatku rodzinnego i przeniesieniowego decyduje k[omen]d[an]t obszaru wzgl[ędnie] 
okręgu oraz szefowie oddziałów i Biur kG. jednocześnie znosi się dotychczasowe dodatki kwaterunko-
we dla członków rodzinnych przeniesionych wzgl[ędnie] nie zamieszkujących przy rodzinie.
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obszary wzgl[ędnie] okręgi wyplata na 1 czerwca nowe ekwiwalenty z posiadanych zapasów pie-
niężnych, a jednocześnie celem odpowiedniego zwiększenia budżetu obszary wzgl. okręgi oraz od-
działy /biura kG/ podadzą do 1/Vi na ręce 17 następujący wykaz:

ilość 
personelu

dotychczasowe 
ekwiwalenty 

wynosiły

Wg nowych 
stawek dla 
samotnych

dodatek 
rodzinny

dodatek 
przenisieniow[y]

1. 2 3 4 5 6
Grupa iii globalna cyfra w każdej grupie
Grupa ii
Grupa i

W nadsyłanym zestawieniu należy tytułów rubryk /jak grupa iii, ii, i lub ilość personelu dotych-
czasowych ekwiwalentów itp./ nie wymieniać, a jedynie podać same cyfry w rubrykach, jak nary-
sowane.
20/iV.42                                                                                    Grabica

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/5.
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45

22 października 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan rowecki] 
w sprawie przyznania żołnierzom aK dodatku na ciepłą odzież wraz z wytycznymi jego zużytkowa-
nia, przesłany do „Drapacza” [okręg Warszawski ak].

Teczka Nr 4       6

W trosce o zapewnienie wyniszczonym materialnie członkom PZP warunków pozwalających 
przetrwać w możliwie najlepszej kondycji fizycznej czwartą zimę – przyznaję dodatek na ciepłą 
odzież zimowa dla pracowników drapacza w kwocie 358.000 zł ryczałtem. /trzysta pięćdziesiąt 
osiem tys. zł./

Wytyczne zużytkowania dodatku są następujące:
1/ 2000 zł wzgl. w miejscowościach, gdzie kursują marki 850 mk. stanowi górna granicę wydatku 
na najbardziej potrzebującego.
2/ Użycie pieniędzy wyłącznie na zimowy ekwipunek pracownika, mając na względzie przede 
wszystkim przeróbki i konserwacje posiadanego ekwipunku, a w ostateczności dopiero kupno 
odzieży używanej.
3/ W tym celu poszczególni komendanci obszarów wzgl. okręgów oraz szefowie oddziałów i biur 
k.G. wnikną w miarę możliwości jak najdokładniej w potrzeby swych pracowników odnośnie ekwi-
punku zimowego, rozdzielając przyznaną kwotę indywidualnie wg potrzeb poszczególnego pra-
cownika, z tym jednakże górna granica wymieniona w p-kcie 1/ nie może być przekroczona.
4/ W wypadkach szczególnie ciężkich z przyznanej na ekwipunek zimowy kwoty można zaopatrzyć 
również i niektórych pracowników nieetatowych.
5/ Przyznaną kwotę należy pobrać na 1-Xi. W rozrachunkach miesięcznych rozliczyć ją jako osobną 
pozycje „ekwipunek zimowy”.
6/ Niniejszy dodatek ekwipunkowy nie przysługuje tym, którzy z tytułu funkcji swej /np. jadąc na 
wschód, kurierzy itp./ są ekwipowani przez oddziały lub niedawno temu otrzymali ekstra kwotę na 
ekwipunek / z konta e/ .
22-X-42 r.                                                                             tUr
    26/10 M[on]t[er]

[na odwrocie]
Drapacz-szef
archiwum

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/6.
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46

22 października 1942 r., Warszawa. rozkaz „grabicy” [Stefan rowecki] w sprawie górnych ekwi-
walentów uposażeniowych dla pełnoetatowych żołnierzy aK.

teczka Nr 4       7

Morskie oko                                                                             23.iV.42 r.
Sztab /iV Upos.

W/g rozdzielnika.
i. celem ustalenia nowych ekwiwalentów uposażeniowych należy w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10-go maja b.r. nadesłać na ręce kol. Marka232 kwestionariusze członków PZP pobierających 
stałe ekwiwalenty uposażeniowe z etatu osobowego wg poniższego wzoru:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

treść podanych powyżej punktów:
1. L.p.
2. Pseudonim
3. Przydział
4. jaką pełni funkcję.
5. W jakim stopniu praca dla PZP absorbuje jego czas w ciągu dnia /ewentualnie tygodnia lub 

miesiąca/.
6. Stan rodzinny /żonaty, kawaler, zamężna, czy ma dzieci, jeśli mąż nieobecny, to, gdzie się 

znajduje/.
7. Czy pracuje zarobkowo względnie posiada inny dochód /ile przeciętnie miesięcznie/.
8. Czy korzysta z pomocy materialnej z innych źródeł /wysokość pomocy/.
9. Czy drugie z małżonków pracuje zarobkowo względnie posiada dochód lub korzysta z pomocy 

materialnej.
10. Czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli nie, to dlaczego.
11. Uwagi.

Ze względu na konieczność ustalenia możliwie sprawiedliwych ekwiwalentów, kwestionariusze 
winny zawierać odpowiedzi jasne i szczegółowe.
ii. Powyższe kwestionariusze przedstawia:

kdant okręgu „drapacz” dla wszystkich swoich członków.
  kdant Podokręgu „Hallerowo” dla wszystkich swoich członków.
 kdant Podokręgu „królewiec”  „          „                     „   

z tym, że szczegóły dotyczące członków znajdujących się na terenie po za tak zwaną Gub[ernią] 
Gen[eralną] należy przesłać w miarę napływania takowych nawet po dniu 10.V.b.r.

232 NN.
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kol[ega] albin233 przedstawi opracowane kwestionariusze dla wszystkich członków sztabu 
obszaru „Morskie oko” prócz należących do oddziałów ii, V, Vi, i Vii, dla których sporządzają 
i przedstawiają szefowie odnośnych oddziałów. Prócz tego kol[ega] albin przy pomocy kol[egi] 
Marskiego234 opracują kwestionariusze dla członków podokręgu „krynica”235 sięgając częściowo 
danych tych szefów oddziałów sztabu obszaru „Morskie oko”, z których zostali oni przesunięci do 
sztabu podokręgu „krynica”.
 otrzymują:
kdant okręgu „drapacz”
kdant Podokręgu „Hallerowo”
   „                 „     „królewiec”
Szefowie oddziałów Sztabu
obszar „Morskie oko” – i, ii, V, Vi, i Vii
kol[ega] Marek - do wiadomości.                                    Z rozk[azu] 
       /-/ Polanowski
                                                                                            Szef Sztabu

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/7.

233 Ppłk jerzy Wukiczewicz-Sarap ps. albin.
234 NN.
235 kryptonim Podokręgu Wschodniego.
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Sierpień 1942 r., Warszawa. Listy płac Komendy Okręgu Warszawskiego aK za miesiąc lipiec 1942 r.
            

Teczka Nr. 4  --   8

drap[acz] szt[ab] za Vii os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne

Monter [antoni Chruściel] 1.500,- 200.-
jaga [Maria i. Milewska] 500.- 575.- 25,- 100.-
Zofja 400.-   25.-
ala [Stefania aluchna]   400.-   25.-
Rena [eugenia kubin] 300.-   25.-
Basia 300.-   25.-
Razem 3.050.- 575.- 125.- 200.- 100.- zł. 4.050.-

drap[acz] i za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
adwokat [jan Gorazdowski] 900.- 250.- 100.-
aktor [Stefan krasnodębski] 650.- 150.- S.z Vi. 

zł 165
aplikant 500.-
ankieta [janina Gorazdowska] 300.-  100.-   50.-
kom[órka] więz[ienna] 150.-

Razem 2.350.- 250.- 100.- 250.- 200.- zł. 3.150.-

drap[acz] ii za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne Wyw
[iad]

Muzyk [alfons Piorunowski] 700.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.-
Miecz Henryk trojańczyk] 500.-
Mocarz 

[Bolesław kozubowski]
500.-

Metalowiec 500.-
Mazur 500.-
Mamut 500.-
cymak236 500.-
Wyga 400.-
turek [Witold strusiewicz] 400.-
Gaduła 350.-
aleksander

[aleksander dakowski]
400.-

236 Poprawnie – „Cyma” kpr. [NN].
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Bohdan 500.-
twardy [Leszek kowalewski] 400.-
Maria 300.-
Luba 400.-
Mira 300.- S.Vi.

zł. 421.50
Razem 7.150.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.- zł.12.500.-

drap[acz] iii za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne

chirurg [Stanisław Weber] 900.- 275.- 150.- 650.-
chuchro [jerzy Lewiński] 650.- 100.- S.Vi. zł. 760.-
chochlik 500.- do wypłaty zł. 3.990.-
antoni [mjr artl. NN] 500.- 100.-
chwacki [józef Pszenny] 400.-
chwila [Maria eichler] 500.- 25.-
Razem 3.450.- 375.- 25.- 250.- 650.- zł. 4.750,-

drap[acz] iV za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
daktyl [tadeusz dąbrowski] 650.- 100.- 100.-
dalmierz [tadeusz sebowicz] 650.-
Razem 1.300.- 100.- 100.- zł. 1.500.-

drap[acz] V za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
echo [Leopold Piątkiewicz] 700.- 390.- 320.- 100.- 140.-
egoista [kazimierz Larys] 500.-
ekspert 500.-
emocja 200.-
Razem 1.900.- 390.- 320.- 100.- 140.- zł. 2.850.-

drap[acz] Vi za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
Faktor

[aleksander kamiński]
700.- 200.- 200.-

teresa [teresa Smoleńska] 300.-
Witold [nn] 400.- 700.-
ada [Stanisława tomczuk] 400.-
krystyna [anna koźmińska] 300.-
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irena 200.-
justyna 300.-
tola

[Stanisława Nakonieczna]
200.-

Ludwika
[jadwiga Wojtkiewicz]

200.-

iza [Maria Roman] 200.-
sabina [irena Wojtaśkiewicz] 200.-
danuta 200.-
Zofia 200.-
N. Maria 300.- 200.- 800.-
julja 200.-
sztuka237 800.-
Wawer 1.000.- 
Razem 4.500.- 400.- 3.500.- zł. 8.400.- 

drap[acz] Vii za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne

Litwin 500.- 100.- 150.- 200.-
Liniowiec 500.-
Lis 350.-
Limba 200.-
Lilja 200.-
Lustrator 650.- 1.000.- Br[ygada] 

wyw[iadowcza]
W. 1.  400.- S.Vi. 200.-
W. 2. 400.- do wypłaty  5.250.-
W. 3. 400.-
.......... 400.-

Razem 4.000.- 100.- 150.- 1.200.- zł.  5.450.-

drap[acz] SoP za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
narciarz

[Franciszek Znamirowski]
700.- 200.- 50.- 250.-

narcyz [adam Minasiewicz] 500.- 100.- 50.- 150.-
nadawca 350.- 150.-
nauczyciel 

[tadeusz Gorayski]
150.-

neurolog [hugon kassur] 500.- 100.-

237 komórka artystyczna złożona z czterech działów: 1. wydawniczego, 2. plastycznego, 3. muzycznego, 4. teatralnego.
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Neofita [tadeusz olszewski] 500.- 100.- 100.-
nektar [Ludwik Pągowski] 500.- 100.- 100.-
nadzorca [kpt. roniewicz] 500.-

Razem 3.050.- 500.- 100.- 1.500.- zł. 5.150.-

kozuba [karol ziemski] 500.- zł. 500.-

Groch 
[Mieczysław Bigoszewski]

700.- 100.- zł. 800.- 

Rymarz [karol Błasiński] 700.- zł. 700.-

Gazda 500.- 100.- 50.- zł. 650.-

dz[ielnica] i za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
Rabin 

[konstanty kułagowski]
900.- 500.- 150.- 200.-

Rachmistrz 
[Włodzimierz Zawadzki]

650.-

Radca [antoni serocki]  650.-
Raptus 

[Stanisław taczanowski]
400.-

rączka [Maria Urbaniec] 350.-
Roch,238 Vi. Vii 

[Stanisław Błaszczak]
400.-

Milewicz   ” 400.-
Zasław ” 400.-

Razem 4.150.- 500.- 150.- 200.- zł. 5.000.-

dz[ielnica] ii za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
sadownik 

[Mieczysław Niedzielski]
900.- 200.- 100.- 100.- 100.-

Saksofon [andrzej janczak] 650.-
Sęp [edmund Gurdo] 650.- 
Sfinks 

[Maksymilian Potrawiak]
650.-

sikora [Ludmiła janota] 300.-
junosza [adam Rzeszotarski] 400.- za Vi, Vii
jur [Marian kamiński] 500.-      „     „

Razem 4.050.- 200.- 100.- 100.- 100.- zł. 4.550.-

238 Prawdopodobnie zaległy żołd za czerwiec 1942 r.
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dz[ielnica] iii za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
tambur [Lubomir Wysocki] 700.- 200.- 100.- 100.- 200/-
tank [dyonizy Błeszyński] 650.-
tasak [kazimierz Batog] 400.-
tapicer [andrzej rudnicki] 400.-
Mazur [nn] 300.-
tancerka [helena haitlinger] 300.-
Razem 2.750.- 200.- 100.- 100.- 200.- zł. 3.350.-

dz[ielnica] iV239 za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
Wioślarz 

[aleksander hrynkiewicz]
900.- 200.- 100.- 100.- 200.-

Wirtuoz 
[prawd. tadeusz Bandoła]

650.-

Wodnik 
[Zbigniew Filipowicz]

400.-

Wtórnik [nn] 500.-
Wacław 500.-
Wyrwa [nn] 300.-
smolikowski 

[Stefan Smolicz]
400.- za Vi, Vii

Leon 
[Leon Światopełk-Mirski]

400.- „      „

Razem 4.050.- 200.- 100.- 100.- 200.- zł. 4.650.-

dz[ielnica] iVza Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
Unikat 

[Mieczysław Sokołowski]
700.- 200.- 100.- 100.- 200.-

Uparciuch 
[janusz chyczewski]

650.-

Urwis [Roman talarek] 400.-
Upominek 

[Zygmunt Żółtowski]
300.-

Urszulanka [nn] 300.-

Razem 2.350.- 200.- 100.- 100.- 200.- zł. 2.950.-

239 Pomylona numeracja dzielnicy – powinna być V dzielnica.
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dz[ielnica] 8240 za Vii. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
Ząb [konrad szramka-

Gliszczyński]
900.- 200.- 100.- 150.- 200.-

zbieracz [antoni Żurowski] 400.-
zdun [jerzy tęsiorowski] 400.-
zecer [nn] 400.- do wypłaty zł.  5.300.-
zegarmistrz [nn] 500.-
Rak [tadeusz schollenberger] 500.-
zorza [aniela Lange] 300.-
tara [kazimierz 

Lichodziejewski]
500.- za Vi. Vii potr[ącenie] zaliczki  150.-

Stefan [Henryk Bełdycki] 600.- „     „   „     „
olgierd [nn] 500.- „     „ „     „ 200.-

Razem 5.000.- 200.- 100.- 150.- 200.- zł.    5.650.-

obroża za Vii os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
rządca 

[Bronisław Czarniawski]
500.- 100.- 100.- 300.- S.Vi. zł. 

600.- 
administrator [Mieczysław 

kwietniewski]
500.-

Ślusarz [Michał Bucza] 400.- 100.-

Razem 1.400.- 100.- 100.- 400.- zł. 2.000.-

Paluch za Vii os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne
Wysocki [Stanisław Babiarz] 650.- 400.-
odyniec

[Mikołaj Sukniewicz]
500.-

zawisza [aleksander Mazur] 400.-
nowina [Stefan Niewolak] 500.-
Grot [antoni rościszewski] 500.-

Razem 2.550.- 400.- zł. 2.950.-

„201” za Vii zł. 200.-

k.o.P. za Vii zł. 500.-

s[zare]s[zeregi]
M[ęskie] za Vii

zł. 200.-

240 Pomylona numeracja dzielnicy – powinna być Vi dzielnica.
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s[zare]s[zeregi]
Ż[eńskie] za Vii

zł. 200.-

Wigry za Vii zł. 150.-

Czytelnia za Vii. Lok[al] rycz[ałt]
Rysia [Maria drzymulska] 400.- 100.- 50.-
Zofja 200.-

Razem 600.- 100.- 50.- zł. 750.-

drap[acz] kasa 
podr[ęczna] za Vii

zł. 1.700.-

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/8.
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48

Wrzesień 1942 r., Warszawa. Listy płac Komendy Okręgu Warszawskiego za miesiąc sierpień 1942 r.

teczka nr 4 -- 9

drap[acz] szt[ab] za Viii os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne

Monter [antoni Chruściel]  
k[omendan]t. okr[ęgu] 1.500.- 500.- 200.-
ala [Stefania aluchna] 
Szef łącz[ności] 

konsp[iracyjnej]
650.- 500.- 575.- 25.- 100.-

asia kier[owniczka] 
poczty okr[ęgu]

500.- 500.- 25.-

Zofja Sekr[etarka] d-cy 400.- 500.- 25.-
Rena kier[owniczka] 

poczty dzieln[icowej]
300.- 500.- 25.-

Basia łączniczka 300.- 500.- 25.-

3.300.- 3.000.- 575.- 125.- 200.- 100.- 7.300.-

drap[acz] i. za Viii os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne

adwokat [jan Gorazdowski] 
Szef i

900.- 500.- 250.- 100.-

aktor z-ca i 650.- 500.- 150.-
aplikant of[icer] 

mob[ilizacyjny]
500.- 500.-

ankieta łączniczka 300.- 500.- 100.- 50.-
kom[órka] więz[ienna] 

spec[jalne] cele
150.-

2.350.- 2.000.- 250.- 100.- 250.- 200.- 5.150.-

drap[acz] ii. za Viii. os
[obowe]

dod
[atki]

Lok
[al]

Rycz
[ałt]

Bezp
[ieczeństwo]

inne Wyw
[iadowcze]

Muzyk Szef ii 700.- 500.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.-
Miecz Zca Szefa ii 500.- 500.-
Mocarz infor[macja] okręgu 500.- 500.-
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Metalowiec inf[ormacja] 
przemysł[owa]

500.- 500.-

Mazur bryg[ada] 500.- 500.-
Mamut wywiad[owcza] 500.- 500.-
cymak241                     do spec[jalnych] 500.- 500.-
Wyga poruczeń 400.- 500.-
turek 400.- 500.-
aleksander ekipa 400.- 500.-
Bohdan  lik[widacyjna] 500.- 500.- S. 2.254.50
twardy 400.- 500.-
Maria 300.- 500.-
Luba              kurierki 400.- 500.-
Mira 300.- 500.-

6.800.- 7.500.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.-

drap[acz] iii. za Viii os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne 

chirurg [Stanisław Weber] 
Szef. iii

900.- 500.- 275.- 150.- 650.-

chuchro [jerzy Lewiński] 
d-ca Sap[erów]

650.- 500.- 100.-

chochlik 
kier.Z[wiązku]
o[dwetu]

500.- X.k.p. 500.-

antoni ref[e]r[ent] 
art[ylerii]

500.- 500.- 100.-

chwacki [józef Pszenny] 
Z-ca d-cy sap[erów]

400.- 500.- do wypłaty 6.550.-

chwila  [Maria eichler] 
łączniczka

300.- 500.- 25.-

3.250.- 2.500.- 375.- 25.- 250.- 650.- 7.050.-

drap[acz] iV. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne 

daktyl kwatermistrz 650.- 500.- 100.- 100.-
dalmierz Szef  

uzbr[ojenia]
650.- 500.-

1.300.- 1.000.- 100.- 100.- 2.500.-

241 Poprawnie – „Cyma” kpr. [NN].
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drap[acz] V. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne 

echo Szef łączn[ości] 700.- 500.- 390.- 320.- 100.- 140.-
egoista Z-ca Szefa 

łączn[ości]
500.- 500.-

ekspert ofic[er] radio. 500.- 500.-
emocja łączniczka 200.- 500.-

1.900.- 2.000.- 390.- 320.- 100.- 140.- 4.850.-

drap[acz] Vi. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] inne

Faktor [aleksander kamiński] Szef. B.i.P. 700.- 500.- 200.- 200.-
teresa [teresa Smoleńska] sekretar[ka] 300.- 500.-
Witold lustrator 400.- 500.- 700.-
ada 400.- 500.-
krystyna 300.- 500.-
irena 200.- 500.-
justyna .300,- 500.-
tola                 kolport[aż] 300.- 500.-
elka 200.- 500.-
Ludwika 200.- 500.-
iza 200.- 500.-
sabina 200.- 500.-
danuta 200.- 500.-
Zofia 200.- 500.-
N. Marja          kolport[aż] 300.- 500.- 200.- 800.-
julja 200.- 500.-
sztuka 800.-
Wawer  grupa małego sabotażu 1.000.-

4.500.- 8.000.- 400.- 3.500.- 16.400.-

drap[acz] Vii. za Viii. os[obowe] dod[atki] rycz[ałt] Lok[al] inne

Litwin Szef. W[ydziału] 
W[ojskowego]

500.- 500.- 150.- 100.- 200.-

Liniowiec kol[portaż] 500.- 500.-
Lis Poczty i telef[on] 350.- 500.-
Limba administ[racja] 200.- 500.-
Lilja łączniczka 200.- 500.-
Lustrator wywiad 650.- 500.- 1.000.-
W. 1 400.- 500.-
W. 2 400.- 500.-
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W. 3 400.- 500.-
W. 4  400.- 500.-

4.000.- 5.000.- 150.- 100.- 1200.- 10.450.-

drap[acz] SoP. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] inne 

Naciarz insp[ektor] sap[erów] 700.- 500.- 200.- 50.- 250.-
narcyz 500.- 500.- 100.- 50.- 150.-
nadawca 350.- 500.- 150.-
nauczyciel           insp[ektorzy] 150.-
neurolog              dziel[nic] 500.- 500.- 100.-
Neofita 500.- 500.- 100.- 100.-
nektar 500.- 500.- 100.- 100.-
nadzorca 500.-

3.050.- 3.000.- 500.- 100.- 1.500.- 6.150.-

drap[acz] za Viii. kozuba  os[obowe]
500.-

dod[atek]
500.-

Z-ca kta okr[ęgu]
1.000.-

drap [acz] za Viii. Groch:  os[obowe] 
700.-

dod[atek] 
500.-

Lok[al] 
100.-

rycz[ałt]
150.-

Przej[azdy] iii-Vi 
500.-

R[azem]
1.950.-

insp[ektor] rej[onowy]

drap[acz] za Viii. Rymarz: os[obowe]
700.-

dod[atek]
500.-

rycz[ałt]
150.-

Przej[azdy] iii-Vii.
500.-.

R[azem]
1.850.-

insp[ektor] rej[onowy]

drap[acz] za Viii. Gazda: os[obowe]
500.-

dod[atek]
500.-

Lok[al]
100.-

rycz[ałt]
50.-

R[azem]
1.150.-

komórka paszport[owa]
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dz[ielnica] i. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] Rycz
[ałt]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

rabin k[omen]d[an]t. 
dzielnicy i

900.- 500.- 500.- 150.-  200.- 200.-

Rachmistrz z-ca 
k[omendan]ta

650.- 500.-

radca ofic[er] 
org[anizacyjny]

650.- 500.-

raptus ofic[er] 
inf[ormacyjny]

400.- 500.-

roch d[owód]ca 
rej[onu]

200.- 500.- x

Milewicz d[owód]ca 
rej[onu]

200.- 500.- x z sum niewykorzystanych na etaty

Zasław  d[owód]ca 
rej[onu]

200.- 500.- x

rączka łączniczka 350.- 500.-

3.500.- 4.000.- 500.- 150.- 200.- 200.- 8.600.-

dz[ielnica] ii. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] Rycz
[ałt] 

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

sadownik [Mieczysław 
niedzielski]

k[omen]d[an]t 
dzielnicy

900.- 500.- 250.- 100.- 100.- 200.-

Saksofon ofic[er] 
org[anizacyjny]

650.- 500.-

Sęp ofic[er] 
inf[ormacyjny]

650.- 500.-

Sfinks ofic[er] broni. 650.- 500.-
junosza    k[omendan]ci 200.- 500.- x
jur           rejonów 250.- 500.- x ditto
Słuchawka242 ofic[er] 

łączn[ości]
200.- 500.- x

Sikora łączniczka 300.- 500.-

3.800.- 4.000.- 250.- 100.- 100.- 200.- 8.450.-

242 Ppor. józef krzeski ps. „Słuchawka”.



113

DOKUMENTy

dz[ielnica] iii. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] Rycz
[ałt] 

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

tambur243 k[omen]
d[an]t dzielnicy

700.- 500.- 350.- 100.- 100.- 200.-

tank ofic[er] 
org[anizacyjny]

650.- 500.-

tasak ofic[er] 
inf[ormacyjny]244

400.- 500.-

tapicer ofic[er] broni245 400.- 500.-
Mazur ofic[er] 

łączn[ości]
300.- 500.-

tancerka łączniczka 300.- 500.-

2.750.- 3.000.- 350.- 100.- 100.- 200.- 6.500.-

dz[ielnica] iV246. 
za Viii.

os[obowe] dod[atki] Lok[al] Rycz
[ałt]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Wioślarz k[omen]d[an]t. 
dzielnicy

900.- 500.- 350.- 100.- 100.- 200.-

Wirtuoz z-ca k[omen]
d[an]ta. dziel[nicy]

650.- 500.-

Wodnik of[icer] [...]247 400,- 500.-
Wtórnik   [...]248 500.- 500.-
Wacław k[orpus] 

z[achodni]
500.- 500.-

smolikowski 
k[omendant]t 
rej[onu]

200.- 500.- x -

Leon k[omendant]t 
rej[onu]

200.- 500.- x - ditto

janek249 ofic[er] 
łączn[ości]

200.- 500.- x -

Wyrwa łączniczka 300.- 500.-  

3.850.- 4.500.- 250.- 100.- 100.- 200.- 9.100.-

243 oficer ps. „kopeć-Sebastjan” (NN).
244 Błąd w oryginale – powinno być: oficer broni.
245 Błąd w oryginale – powinno być: oficer informacyjny.
246 Błąd w oryginale – pownna być: dzielnica V.
247 Ubytek w dokumencie – powinno być: – oficer informacyjny.
248 Ubytek w dokumencie.
249 Ppor. jan Golecki ps. „janek”.
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dz[ielnica] V250. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] Rycz
[ałt]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Unikat [Mieczysław 
Sokołowski]

k[omen]d[an]t 
dzielnicy

700.- 500.- 350.- 100.- 100.- 200.-

Uparciuch ofic[er] 
org[anizacyjny]

650.- 500.-

Urwis ofic[er] 
inf[ormacyjny]

400.- 500.- S.40.-

Upominek ofic[er] 
łączn[ości]

300.- 500.-

Urszulanka łącz[niczka] 300.- 500.-

2.350.- 2.500.- 350.- 100.- 100.- 200.- 5.600.-

dz[ielnica] Vi. za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] Rycz
[ałt] 

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Ząb251 k[omen]d[an]t 
dzielnicy

900.- 500.- 400.- 100.- 150.- 200.-

zbieracz z-ca 
k[omendan]ta

400.- 500.-

Zdun ofic[er] 
org[anizacyjny]252

400.- 500.-

Zecer ofic[er] 
inf[ormacyjny]253

400.- 500.-

zegarmistrz254 
k[onfederacja] Z]
brojna]

500.- 500.-

rak k[onfederacja] 
Z[brojna]

500.-

tara 250.- 500.- x
Stefan      k[omendan]ci 300.- 500.- x ditto
olgierd    rejonów 250.- 500.- x
Zorza łączniczka 300.- 500.-

4.200.- 5.000.- 400.- 100.- 150.- 200.- 10.050,-

250 Błąd w oryginale – powinna być: dzielnica iV.
251 Mjr Zygmunt rylski ps. „Hańcza”.
252 Błąd w oryginale – powinno być: oficer informacyjny.
253 Błąd w oryginale – powinno być: oficer broni.
254 oficer łączności.
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obroża za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt] Mob[ilizacyjne]

rządca ofic[er] 
taktyczny

500.- 400.- 100.- 100.- 300.-

administrator ofic[er] 
org[anizacyjny]

500.- 400.-

Ślusarz ofic[er] 
saper[ów]

400.- 400.- 100.-

Goniec 1 ofic[er] 
łączn[ości]

200.- 400.-

1.600.- 1.600.- 100.- 200.- 300.- 3.800.-

Paluch za Viii. os[obowe] dod[atki] inne

Wysocki d-ca Palucha 650.- 500.- 400.- kdt dzieln[icy].
odyniec z-ca d-cy 500.- 500.- ofic[er] inf[ormacyjny]
Zawisza dowódca baonu 400.- 500.- ref. .wyszk[olenia].
nowina 500.- 500.-
Grot adj[utent] pułku 500.- 500.- ofic[er] org[anizacyjny]

2.550.- 2.500.- 400.- 5.450.-

drap[acz] „201”  za Viii. zł. 200.-
drap[acz] „koP”  za Viii. zł. 500.-
drap[acz] SSM.  za Viii. zł. 200.-
drap[acz] SSZ.  za Viii. zł. 200.-
drap[acz] Wigry  za Viii. zł. 150.-

Czytelnia za Viii. os[obowe] dod[atki] Lok[al] rycz[ałt]

rysia k[omendant]ka W.S.k. 400.- 500.- 140.- 50.- x. w tym zł 40 za Vii
Zofja [...]255 200.- 500.-

600.- 1.000.- 140.- 50.-

drap[acz] kasa podr[ęczna] za Viii   zł. 1.660.-

         akta
oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/9.
opublikowany: k. Utracka, archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-aK, 1940–1943, Przegląd 
Historyczno-Wojskowy 13 (64)/1, 2012, s. 126–132.

255 Ubytek w dokumencie.
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49

Październik 1942 r., Warszawa. Listy płac Komendy Okręgu Warszawskiego aK za miesiąc 
wrzesień 1942 r.

teczka Nr 4  --  10

drap[acz]. Szt[ab] za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Monter  [antoni Chruściel] 1.150.- 200.- 1.350.-
ala [Stefania aluchna] 650.- 575.- 25.- 100.- 1.350
asia ankieta 500.- 25.- 525.-
Zofja 400.- 25.- 425.-
Rena 400.- 25.- 325.-
Basia 300.- 25.- 325.-

3.300.- 575.- 125.- 200.- 100.- 4.300.-

drap[acz]. i. za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem
adwokat [jan Gorazdowski] 900.- 250.- 100.- 1.250.-
aktor 650.- 150.- 800.-
aplikant 500.- 500.-
ankieta andzia 300.- 100.- 50.- 450.-
kom[órka] Więz[ienna] 150.- 150.-

2.350.- 250.- 100.- 250.- 200.- 3.150.-

drap[acz] ii. za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Wywiad. Razem

Muzyk 900 700.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.- 6.050.-
Miecz 500.- 500.-
Mocarz    500.-   650.- 500.-
Metalowiec 500.- 500.-
Mazur 500.- 500.-
Mamut 500.- 500.-
cymak256 500.- 500.-
Wyga 400.- 400.-
turek [Witold 
strusiewicz]

400.- 400.-

aleksander 400.- 400.-
Bohdan 500.- 500.-

256 Poprawnie – „Cyma” kpr. [NN].
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twardy 400.- 400.-
Maria 300.- 300.-
Luba 400.- 400.-
Mira 300.- 300.-

6.800.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.- 12.150.-  

drap[acz] iii. za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem
chirurg [Stanisław Weber]257 900.- 275.- 150.- 650.- 1.975.-
chuchro [jerzy Lewiński] 650.- 100.- 750.-
chochlik x 500.- 500.-
antoni x  650 500.- 100.- 600.-
chwacki [józef Pszenny] 400.- 400.-
chwila [Maria eichler] 300.- 25.- 325.-

3.250.- 375,- 25.- 250.- 650.- 4.550.-

drap[acz] iV za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

daktyl 650.- 100.- 100.- 850.-
dalmierz 650.-  650.- kurp dalja 300

1.300.- 100.- 100.- 1.500.-

drap[acz] V. za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

echo                       x 900 700.- 390.- 320.- 100.- 140.- 1.650.-
egoista 500.- 500.-
ekspert 500.- 500.-
emocja 300 200.- 200.-

1.900.- 390.- 320.- 100.- 140.- 2.850.-

257 „Chirurg” przeniesiony na pozycję za „Monterem”.
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drap[acz] Vi. za iX. os[obowe] Lok[al] inne Razem

Faktor [aleksander kamiński] 900 700.- 200.- 200.- 1.100.-
teresa [teresa Smoleńska] 300.- 300.- 
Witold 400.- 700.- 1.100.-

Proszę o podanie, jak zo-
stała rozłożona dodatkowa 
kwota zł. 2.200.-
Wg zawiadomienia kG. 
zainkasował Pan zł. 720.- 
i l.041.- kwit B.i.Nr.29,30. 
Ponieważ za tę sumę 
zł. 1.761.- obciążono 
r[achune]k drapacza, potrą-
cam ją z kwoty zł. 10.600.- 
przekazując równocześnie 
do kG. 
do wypłaty zatem pozostaje 

zł.  8.839.-

ada 400.- 400.-
krystyna 300.- 300.-
irena 200.-  200.-
justyna 300.- 300.-
tola 200.- 200.-
elka 200.- 200.-
Ludwika 200.- 200.-
iza 200.- 200.-
sabina 200.- 200.-
danuta 200.- 200.-
Zofja 200.- 200.-
N. Marja 300.- 200.- 800.- 1.300.-
julja 200.- 200.-
sztuka 800.- 800.-
Wawer 1.000.- 1.000.-
Podwyżka budżetu 2.200.- 2.200.-

4.500.- 400.- 5.700.- 10.600.-

drap[acz] Vii. za iX. os[obowe] rycz[ałt] Lok[al] inne Razem
Litwin 700 500.- 150.- 100.- 200.- 950.-
Liniowiec 500.- 500.-
Lis 500 350.- 350.-
Limba 300 200.- 200.-
Lilja 300 200.- 200.-
Lustrator 650.- 1.000.- 1.650.-
W.1 400.- 400.-
W.2 400.- 400.-
W.3 400.- 400.-
W.4 400.- 400.-

drap[acz] SoP. za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] inne Razem

Narciarz 900 700.- 200.- 50.- 250.- 1.200.-
narcyz 500.- 100.- 50.- 150.- 800.-
nadawca 350.- 150.- 500.-
nauczyciel 150.- 150.-
neurolog 500.- 100.- 600.-
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Neofita 500.- 100.- 100.- 700.-
nektar 500.- 100.- 100.- 700.-
nadzorca 500.- 500.-

3.050.- 500.- 100.- 1.500.- 5.150-

dz[ielnica] i. za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp. Mob[ilizacyjne] Razem

Rabin 900.- 500.- 150.- 200.- 200.- 1.950.-
Rachmistrz 650.- 650.-
Radca 650.- 650.-
Raptus 400.- 400.-
Roch 200.- 200.-
Milewicz 200.- 200.-
Zasław 200.- 200.-
rączka 350.- 350.-

3.550.- 500.- 150.- 200.- 200.- 4.600.-

dz[ielnica] ii za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

sadownik [Mieczysław 
niedzielski]

900.- 350.- 100.- 100.- 200.- 1.550.-

Saksofon 650.- 650.-
Sęp 650.- 650.-
Sfinks 650.- 650.-
junosza 200.- 200.-
jur 250.- 250.-
Słuchawka 200.- 200.-
sikora 300.- 300.-

3.800.- 250.- 100.- 100.- 200.- 4.450.-

dz[ielnica] iii za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

tambur 700.- 350.- 100.- 100.- 200.- 1.450.-
tank 650.- 650.-
tasak 400.- 400.-
tapicer 400.- 400.-
Mazur 300.- 300.-
tancerka 300.- 300.-

2.750.- 350.- 100.- 100.- 200.- 3.500.-



120

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

dz[ielnica] iV258 za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

Wioślarz 900.- 350.- 100.- 100.- 200.- 1.650.-
Wirtuoz 650.- 650.-
Wodnik 400.- 400.-
Wtórnik 500.- 500.-
Wacław 500.- 500.-
smolikowski 200.- 200.-
Leon 200.- 200.-
janek 200.- 200.-
Wyrwa 300.- 300.-

3.850.- 350.- 100.- 100.- 200.- 4.600.-

dz[ielnica] V259 za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

Unikat [Mieczysław 
Sokołowski]

700.- 350.- 100.- 100.- 200.- 1.450.-

Uparciuch 650.- 650.-
Urwis 400.- 400.-
Upominek 300.- 300.-
Urszulanka 300.- 300.-

2.350.- 350.- 100.- 100.- 200.- 3.100.-

dz[ielnica] Vi za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

Ząb 900.- 400.- 100.- 150.- 200.- 1.750.-
zbieracz 400.- 250.- 650.-
zdun 400.- 400.-
zecer 400.- 400.-
zegarmistrz 500.- 500.-
Rak 500.- 500.-
tara 250.- 250.
Stefan 300.- 300.-
olgierd 250.- 250.-
zorza 300.- 300.-

4.200.- 400.- 350.- 100.- 200.- 5.300.-

258 Błąd w oryginale – powinno być: V dzielnica.
259 Błąd w oryginale – powinno być:  iV dzielnica.
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obroża za iX. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Mob. Razem

rządca 500.- 100.- 100.- 300.- 1.000.-
administrator 500.- 500.-
Ślusarz 400.- 100.- 500.-
Goniec 200.- 200.-

1.600.- 100.- 200.- 300.- 2.200.-

Paluch za iX. os[obowe] inne Razem

Wysocki 650.- 400.- 1.050.-
odyniec 500.- 500.-
zawisza 400.- 400.-
nowina 500.- 500.-
Grot 500.- 500.-

2.550.- 400.- 2.950.-

Czytelnia za iX. os[obowe]  Lok[al] rycz[ałt] Razem

Rysia 400.- 140.- 100.- 640.-
Zofja 200.- 200.-

600.- 140.- 100.- 840.-

drap[acz] kozuba za iX. os[obowe] 500.-  
drap[acz] Groch za iX. os[obowe] 700.- Lok[al] 100.- rycz[ałt] 150.- Sa. 950.-
drap[acz] rymarz za iX. os[obowe] 700-  rycz[ałt] 150.- Sa. 850.-
p. Mirski260 900,-   
drap[acz] [...] za iX. os[obowe] 500.- Lok[al] 100.- rycz[ałt] 50.- Sa. 650.-

drap[acz] „201” zł. 200.-
drap[acz] koP zł. 500.-
drap[acz] SSM zł. 200.-
drap[acz] SSZ zł. 200.-
drap[acz] Wigry zł. 150.-

kasa podręczna zł.1.700.-
 1.660.-

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/10.

260 Władysław Symonowicz ps. „Mirski”, mjr, komendant Szkół Podchorążych.
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50

Listopad 1942 r., Warszawa. Listy płac Komendy Okręgu Warszawskiego aK za miesiąc 
październik 1942 r. 

drap[acz] St. X os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne dod[atek] Razem

Monter [antoni Chruściel] 1.150.- 200.- 500- 1.850.-
ala [Stefania aluchna] 650.- 600.- 40.- 100.- 500.- 1.890.-
ankieta 400.- 40.- 500.- 940.-
Zofja 400.-  40.- 500.- 940.-
Rena 400.- 40.- 500.- 940.-
Basia 300.-   40.- 500.- 840.-

3.300.- 600.- 200.- 200.- 100.- 3.000.- 7.400.-

p. ania 500.-

drap[acz] i-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne dod[atek] Razem

adwokat [jan 
Gorazdowski]

900.- 250.- 100.- 500.- 1.750.-

aktor 650.- 150.- 500.- 1.300.-
aplikant 500.- 500.- 1.000.-
andzia 300.- 100.- 50.- 500.- 950.-
kom[órka] 
więz[ienna]

150.- 150.-

2.350.- 250.- 100.- 250.- 200.- 2.000.- 5.150.-

drap[acz] ii-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

inne Wywiad dod
[atek]

Razem

Muzyk 900.- 850.- 300.- 100.- 100.- 4.000.- 500.- 6.750.-
Miecz 500.- 500.- 1.000.-
Mocarz 650.- 500.- 1.150.-
Metalowiec 500.- 500.- 1.000.-
Mazur 500.- 500.- 1.000.-
Mamut 500.- 500.- 1.000.-
cymak261 500.- 500.- 1.000.-
Wyga 400.- 500.- 900.-
turek 400.- 500.- 900.-

261 Poprawnie – „Cyma” kpr. [NN].
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aleksander 400.- 500.- 900.-
twardy x/ 400.- kasa, twardy w grupie likw[idacyj-

nej] Cegielni. Przed wypłatą proszę 
sprawdzić ich identyczność.

500.- 900.-
Marja 300.- 500.- 800.-
Luba 400.-
[...]262 300.- 500.- 800.-
k.W. 6.400.- 6.400.-

7.150.- 850.- 300.- 100.- 6.500.- 4.000.- 7.500.- 26.400.-

drap[acz] iii. -X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne dod[atek] Razem

chirurg [Stanisław Weber] 900.- 260.- 150.- 250.- 500.- 2.060.-
chuchro [jerzy Lewiński] 650.- 100.- 500.- 1.250.-
chochlik 500.- 500.- 1.000.-
antoni 650.- 100.- 500.- 1.250.-
chwacki [józef Pszenny] 400.- 500.- 900.-
chwila [Maria eichler] 300.- 40.- 500.- 840.-

3.400.- 360.- 40.- 250.- 250.- 3.000.- 7.300.-

drap[acz] iV.-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne dod[atek] Razem
daktyl 650.- 100.- 100.- 400.- 500.- 1.750.-
dalmierz 650.- 500.- 1.150.-
Zenon 650.- 500.- 1.150.-
dalja 300.- 40.- 500.- 840.-

2.250.- 100.- 40.- 100.- 400.- 2.000.- 4.890.-

drap[acz] V.-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne dod[atek] Razem

echo 900.- 400.- 300.- 100.- 150.- 500.- 2.350.-
egoista 500.- 500.- 1.000.-
ekspert 500.- 500.- 1.000.-
emocja 300.- 500.- 800.-

2.200.- 400.- 300.- 100.- 150.- 2.000.- 5.150.-

262 Ubytek w dokumencie (prawdopodobnie: „Mira”).
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drap[acz] Vi-X. os[obowe] Lok[al] inne dod[atek] Razem

Faktor [aleksander 
kamiński]

900.- 400.- 700.- 500.- 2.500.-

teresa [teresa 
Smoleńska]

300.- 500.- 800.-

Witold 400.- 700.- 500.- 1.600.-
ada 400.- 500.- 900.-
krystyna 300.- 500.- 800.-
irena 200.- 500 700.-
justyna 300.- 500.- 800.-
tola 200.- 500.- 700.- x/ proszę o podanie 

pseudonimów 
i ekwiwalentów 
3-go zesp[ołu] 
kolp[ortażowego]
----------------------------- 
Potrącenie: 1.425.-

elka 300.- 500.- 700.-
Ludwika 200.- 500.- 700.-
iza 200.- 500.- 700.-
sabina 200.- 500.- 700.-
danuta 200.- 500.- 700.-
Zofia 200.- 500.- 700.-
N. Maria 300.- 200.- 800.- 500.- 1.800.-
julia 200.- 500.- 700.-
sztuka 1.400.- 1.400.-
Wawer 1.000.- 1.000.-
iii zesp[ół]. 900.-x/  2.000.- 2.900.-

5.600.- 600.- 4.600.- 10.000.- 20.800.- do wypł[aty] 19.375.-

drap[acz] Vii-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] inne dod[atek] Razem
Litwin 700.- 100.- 150.- 200.- 500.-  1.650.-
[...]263 500.- 500.- 1.000.-
Lilja 300.- 500.- 800.-
Limba 300.- 500.- 800.-
Lustrator 650.- 1.000.- 500.- 2.150.-
W.1 400.- 500.- 900.-
W.2 400.- 500.- 900.-
W.3 400.- 500.- 900.-
W.4 400.- 500.- 900.-

4.550.- 100.- 150.- 1.200.- 5.000.- 11.000.-

263 Ubytek w dokumencie.
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drap[acz] SoP.-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] inne dod[atek] Razem

narciarz 900.- 300.- 50.- 250.- 500.- 2.000.-
narcyz 500.- 150.- 50.- 150.- 500.- 1.350.-
nadawca 350,- 150.- 500.- 1.000.-
nauczyciel 150.- 150.-
neurolog 500.- 100.- 500.- 1.100.-
Neofita 500.- 150.- 100.- 500.- 1.250.-
nektar 500.- 150.- 100.- 500.- 1.250.-
nadzorca 500.- 500.-

3.250.- 750.- 100.- 1.500.- 3.000.- 8.600.-

drap[acz] i-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] dod[atek] Razem

Rabin 900.- 650.- 150.- 200.- 200.- 500.- 2.600.-
Rachmistrz 650.- 500.- 1.150.-
Radca 650.- 500.- 1.150.-
Raptus 400.- 500.- 900.-
Roch 200.- 500.- 700.-
Milewicz 200.- 500.- 700.-
Zasław 200.- 500.- 700.-
rączka 350.- 500.- 850.-

3.350.- 650.- 150.- 200.- 200.- 4.000.- 8.750.-

dz[ielnica] 2-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

dod[atek] Razem

sadownik [Mieczysław 
niedzielski]

900.- 450.- 100.- 100.- 200.- 500.- 2.250.-

Saksofon 650.- 500.- 1.150.-
Sęp 650.- 500.- 1.150.-
Sfinks 650.- 500.- 1.150.-
junosza 200.- 500.- 700.-
jur 250.- 500.- 750.-
Słuchawka 200.- 500.- 700.-
sikora 300.- 500.- 800.-

3.800.- 450.- 100.- 100.- 200.- 4.000.- 8.650.-
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dz[ielnica] 3-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

dod[atek] Razem

tambur 900.- 450.- 100.- 100.- 200.- 500.- 2.250.-
tank 650.- 500.- 1.150.-
tasak 400.- 500.- 900.-
tapicer 400.- 500.- 900.-
Mazur 400.- 500.- 800.-

2.950.- 450.- 100.- 100.- 200.- 3.000.- 6.800.-

dz[ielnica] 4264-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

dod[atek] Razem

Wioślarz 900.- 450.- 100.- 200.- 200,- 500.- 2.250.-
Wirtuoz 650.- 500.- 1.150.-
Wodnik 400.- 500.- 900.-
Wtórnik 500.- 500.- 1.000.-
Wacław 500.- 500.- 1.000.-
smolikowski 200.- 500.- 700.-
Leon 200.- 500.- 700.-
janek 200.- 500.- 700.-
Wyrwa 300.- 500.- 800.-

3.850.- 450.- 100.- 200.- 200,- 4.500.- 9.200.-

 

dz[ielnica] 5265.-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

dod[atek] Razem

Unikat 
[Mieczysław 
Sokołowski]

700.- 450.- 100.- 100.- 200.- 500.- 2.050.-

Uparciuch 650.- 500.- 1.150.-
Urwis 400.- 500.- 900.-
Upominek 300.- 500.- 800.-
Urszulanka 300.- 500.- 800.-

2.350.- 450.- 100.- 100.- 200.- 2.500.- 5.700.-

264 Błąd w oryginale – powinno być: V dzielnica.
265 Błąd w oryginale – powinno być: iV dzielnica.
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dz[ielnica] 6.-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

dod[atek] Razem

Ząb 900.- 550.- 150.- 150.- 200.- 500.- 2.450.-
zbieracz 400.- 250.- 500.- 1.150.-
zdun 400.- 500.- 900.-
zecer 400.- 500.- 900.-
zegarmistrz 500.- 500.- 1.000.-
Rak 500.- 500.- 1.000.-
tara 250.- 500.- 750.-
Stefan 300.- 500.- 800.-
olgierd 250.- 500.- 750.-
zorza 300.- 500.- 800.-

4.200.- 550.- 350.- 150.- 200.- 5.000.- 10.450.-

obroża-X. os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] Mob[ilizacyjne] dod[atek] Razem

rządca 500.- 100.- 100.- 300.- 400.- 1.400.-
administrator 500.- 400.- 900.-
Ślusarz 400.- 100.- 400.- 900.-
Goniec266 200.- 400.- 600.-

1.600.- 100.- 200.- 300.- 1.600.- 3.800.-

Paluch-X. os[obowe]  inne dod[atek] Razem

Wysocki 650.- 400.- 500.- 1.550.-
odyniec 500.- 500.- 1.000.-
zawisza 400.- 500.- 900.-
nowina 500.- 500.- 1.000.-
Grot 500.- 500.- 1.000.-

2.550.- 400.- 2.500.- 4.450.-

czytelnia-X os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] dod[atek] Razem

Rysia 400.- 150.- 100.- 500.- 1.150.-
..... 200.- 500.- 700.-

600.- 150.- 100.- 1.000.- 1.850.-

266 Por. Włodzimierz Nieścierowicz ps. „robert”, oficer łączności Powiatu.
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drap[acz] Groch za X: os[obowe] 700.- Lok[al] 100.- rycz[ałt] 150.- dod[atek] 500.- r. 1.450.-
drap[acz] Rymarz za X: os[obowe] 700.- rycz[ałt] 150.- dod[atek] 500.- r. 1.350.-
drap[acz] Gazda za X: os[obowe] 500.- Lok[al] 100.- rycz[ałt] 50.- dod[atek] 500.- r. 1.150.-
drap[acz] Mirski za X: os[obowe] 900.- dod[atek] 500.- r. 1.400.-

drap[acz] „201” 200.-
drap[acz] koP 500.-
drap[acz] ssM 200.-
drap[acz] ssz 200.-
drap[acz] Wigry 150.- /wypłatę wstrzymano – inkaso ofiary   5.000. 
drap[acz] kasa 

podr[ęczna].
3.080.-

Budż[et] 99.420.-           dod[atek] 67.600.-           r. 167.020.-

drap[acz] Mirski-Szk[oła]. P[o]dch[orążych]. za X.           zł. 18.900.-

łoś267           os[obowe] 650           rzecz[owe]  100 

etaty268

M[onter] - wliczono p. a[lę], insp[ektorów], refer[entów] i Mirskiego 13
i. - 4
ii. - z k.W. osób 9 24
iii. - 4
iV - 3
V - 4
Vi - 16
Vii - 10
SoP -                                         razem 85 osób 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - 8
17 - 8
16 - 6
18 - 5
19 - 9
6 - 10

obroża  4
Paluch  5
czytelnia                                            Razem 58 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           ogólnie 143 osoby

267 Por. tomasz tomaszewski ps. „łoś”, d-ca zaczątku późniejszej Bazy Lotniczej „łużyce”.
268 oddzielny dokument bez odniesienia do ewidencji archiwum.
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M -   6
i - 1
ii - 4
iii - 1
iV -   1
V -   1
Vi - 14
Vii -   2
SoP -   0  
3 -   1
17 -   1
16 -   1
19 -   1
18 -   1
6 -   1
Czytelnia    2

  38

oryg., mps, rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/11.
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51

21 listopada 1942 r., Warszawa. pismo „Cegielni” [obszar Warszawski ak]  zawiadamiające 
o ustaleniu przez „Tura” [Stefan rowecki] dla „Drapacza” [okręg Warszawski ak] dwóch etatów 
ii kategorii dla d.b.

        teczka 4 --12

21.Xi. Cegielnia

Zawiadamiam, że tur ustalił dla drapacza z dn. 1.Xii.42 r. dwa etaty, oba ii-ej kat[egorii] dla dy-
w[ersji] boj[owej] 

       k[ortum]
[na odwrocie]
P. Marek

oryg., mps, rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/12.
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52

26 października 1942 r., Warszawa. pismo „Tura” [Stefan rowecki] zawiadamiające o ustaleniu 
z dniem 1 listopada 1942 r. dwóch etatów w referacie Motoryzacyjnym Okręgu Warszawskiego aK.

     teczka 4 -- 13

26.X.
  Ustalam z dniem 1.Xi.br. etaty:
  w drapaczu - w referacie mot[oryzacyjnym]
     ref[erat] Centr[nych] Warszt[atów]..............1, iii  
kat.
     ref[erat] techn[iczno] zaop[atrzeniowy]........1, iii 
”

      /-/   tur.
  K[ortum]
[na odwrocie]
Do podręcz[nej] skryt[ki]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/13.
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53

21 listopada 1942 r., Warszawa. pismo szefa i Oddziału Kg aK „Kortuma” [antoni Sanojca] do 
„Drapacza” z informacją o przeniesieniu „Wolańskiego” [jan Gorazdowski] do i Oddziału Kg aK.

        Teczka 4 --  14

27.i.43 r.        drapacz

tur przeniósł Wolańskiego do kG o.i z dn. 30 i br. Cegielnia zawiadomiona. tur zwiększył wasz 
budżet od 1.11.43 r. o 5000 zł mies[ięcznie] na komórkę „Parkową”269 26/100 zawiadomiony.

     k[ortum]
[na odwrocie]
drapacz
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/14.

269 kryptonim komórki Legalizacyjnej.
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54

Listopad 1942 r., Warszawa  Listy płac Okręgu Warszawskiego aK za miesiąc listopad 1942 r.

drap[acz] Szt[ab]-Xi. osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

7

288

2 Monter [antoni Chruściel] 1.150-.- 200.- 1.350.-
1.5 ala [Stefania aluchna] 650.- 600.- 40.- 100.- 1.390.-
1.5 ankieta 400.- 40.- 440.-
1.5 Zofia 400.- 40.- 440.-
2 rena 400.- 40.- 440.-
1.5 Basia 300.- 40.- 340.-

3.300.- 600- 200.- 200.- 100.- 4.400.-
1.5 asia

drap[acz] i. - Xi. osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem
2 adwokat [jan Gorazdowski] 900.- 250.- 100.- 1.250.-
2 aktor 650.- 150.- 800.-
2 aplikant 500.- 500,-
0.5 andzia 300.- 100.- 50.- 450.-
kom[órka] Więz[ienna] 150.- 150.-

2.350.- 250.- 100.- 250.- 200.- 3.150.-

drap[acz] ii. - Xi. osob[owe] Lok[al] Przej[azdy] Wywiad inne Bezp[ieczeństwo] Razem
2 Muzyk 900.- 850.- 100.- 4.000.- 100.- 100.- 6.250.-
2 Miecz 500.- 500.-
2 Mocarz 650.- Uwaga. Proszę o zaniechanie wypłat wszelkich 

zapomóg pracowników, jak to miało miejsce z Mieczem 
w iX. to należy do kompetencji dow[ódcy] okr[ęgu]. 
Saldo zł 3.527.50 pozostaje ważne aż do przypisania 
kwoty zł 1.170.- na strat. wniosek do dow[ódcy] 
okr[ęgu]. Sprawa dodatku drożyźnianego z X. Proszę 
przedstawić Monterowi. dla uniknięcia takich kwestii 
proszę zawiadamiać mnie natychmiast o zmianach pers. 
ekwiw[alent] dla Marty będzie zlikwidowany 
dodatkowo. Proszę wniosek na wysokość ekwiw[alentu]. 
kto wchodzi na miejsce Magistra?  

Mańkut270

650.-
1.5 Metalowiec 500.- 500.-
2 Mazur 500.- 500.-
2 Mamut 500.- 500.-
2 Cyma 500.- 500.-
2 Wyga 400.- 400.-
2 turek 400.- 400.-
2 Cholewa 400.- 400.-
1.5 Maria 300.- 300.-
1.5 Luba 400.- 400.-

Lili ? 300.- 300.-
2 Magister x/ 500.- 200.- 200.- 750.- 50.- 1.700.-

270 Wincenty kwieciński ps. „Mańkut”.
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1.5 Monika [NN] 400.- 400.-
2 Mason [NN] 500.- 500.-
2 Mariusz [NN] 400.- 400.-
2 Marian [NN] 400.- 400.-
2 Miron [NN] 400.- 400.-
2 Mirosław [NN] 400.- 400.-
2 Mieczysław [NN] 500.- 500.-
2 Maciej [NN] 400.- 400.-
2 Michał [NN] 400.- 400.-
2 Morwitan [NN] 400.- Marta 400.- 400.-
2 Monitor271 500.- 500.-
Marta ? 11.750.- 1.050.- 500.- 4.750.- 150.- 100.- 18.450.-

11.850 18.400.-

drap[acz] iii. - Xi. osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem
2 Chirurg [Stanisław Weber] 900.- 260.- 150.- 250.- 1.560.-
2 Chuchro [jerzy Lewiński] 650.- 100.- 750.-
chochlik 500.- 500.-
2 antoni 650.- 100.- 750.-
2 Chwacki [józef Pszenny] 400.- 400.-
1.5 Chwila [Maria eichler] 300.- 40.- 340.-

3.400.- 360.- 40.- 250.- 250.- 4.300.-

drap[acz] iV.-Xi. osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem
2 daktyl 650.- 100.- 100.- 400.- 1.250.-
2 dalmierz 650.- 650.-
1 5 dalia 300.- 40.- 340.-

1.600.- 100.- 40.- 100.- 400.- 2.240.-

drap[acz] V.-Xi. osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] inne Razem
2  echo 900.- 400.- 300.- 100.- 150.- 1.850.-
2 egoista 500.- 500.-
2 ekspert 500.- 500.-
1.5 emocja 300.- 300.-

2.200 400.- 300.- 100.- 150.- 3.150.-

271 Ppor. Bolesław Nanowski ps. „Monitor”.
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drap[acz] Vi. - Xi. osob[owe] Lok[al] inne Razem

Proszę o podanie 
pseudonimów 
iii zespołu.

Proszę podać 
wysokość 
ekwiwalentu 
dla anki 
i które wydatki 
zmniejszyć dla 
pokrycia jej 
upos[ażenia]

2 Faktor [aleksander kamiński] 900.- 400.- 700.- 2.000.-
1.5 teresa [teresa Smoleńska] 300.- 300.-
2 Witold 400.- 700.- 1.100.-
1.5 Stefania 300.- 300.-
1.5 krystyna 300.- 300.-
1.5 irena 200.- 200.-
1.5 justyna 300.- 300.-
1.5 tola 200.- 200.-
1.5 elka 200.- 200.-
1.5 Ludwika 200.- 200.-
1.5 iza 300.- 300.-
1.5 Sabina 200.- 200.-
1.5 danuta 200.- 200.-
1.5 Zofia 200.- 200.-
1.5 N. Maria 300.- 200.- 800.- 1.300.-
1.5 julka 200.- 200.-
sztuka 1.400.- 1.400.-
Wawer 1.100.- 1.100.-
iii zesp[ół] 400.- 400.-
0.5 x 4 3.600.- 600.- 4.000.- 10.800.-

drap[acz] Vii - Xi os[obowe] Lok[al] rycz[ałt] inne Razem
2 Litwin 700.- 100.- 150.- 200.- 1.150.-
- Liniowiec 500.- 500.-
2 Lis 500.- 500.-
1.5 Lilia 300.- 300.-
1.5 Limba 300.- 300.-
Lustrator 650.- 1.000.- 1.650.-
2 W. 1 400.- 400.-
2 W. 2 400.- 400.-
2 W. 3 400.- 400.-
2 W. 4 400.- 400.-

4.550.-
4.050.-

100.- 150.- 1.200.- 6.000.-
5.500.-

10 21 10 16 22 79 56 13
6
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drap[acz] SoP. - Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Mob. Razem
2 - Narciarz 900.- 300.- 50.- 250.- 1.500.-
2 - Narcyz 500.- 150.- 50.- 150.- 850.-
2 - Nadawca 350.- 150.- 500.-
2 - Nauczyciel 150.- 150.-
2 - Neurolog 500.- 100.- 600.-
2 - Neofita 500.- 150.- 100.- 750.-
2 - Nektar 500.- 150.- 100.- 750.-
2 - Nadzorca 500.- 500.-

3.250.- 750.- 100.- 1.500.- 5.600.-

dz[ielnica] i - Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. Razem
2 - rabin 900.- 650.- 150.- 200.- 200- 2.100.-
2 - rachmistrz 650.- 650.-
2 - radca 650.- 650.-
2 - raptus 400.- 400.-
2 - roch 200.- 200.-
2 - Milewicz 200.- 200.-
2 - Zasław 200.- 200.-
1,5 - rączka 350.- 350.-

3.550.- 650.- 150.- 200.- 200.- 4.750.-

dz[ielnica] 2. - Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. Razem
2 –Sadownik [Mieczysław Niedzielski] 900.- 450.- 100.- 100.- 200.- 1.750.-
2 - Saksofon 650.- 650.-
2 - Sęp 650.- 650.-
2 - Sfinks 650.- 650.-
2 - junosza 200.- 200.-
2 - jur 250.- 250.-
2 - Słuchawka 200.- 200.-
1,5 - sikora 300.- 300.-

3.800.- 450.- 100.- 100.- 200.- 4.650.-

dz[ielnica] 3 - Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. Razem
2 - tambur 900.- 450.- 100.- 100.- 200.- 1.750.-
2 - tank 650.- 650.-
2 - tasak 400.- 400.-
2 - tapicer 500.- 500.-
2 - Mazur 300.- 300.-
1.5 - tancerka 300.- 300.-

3.050.- 450.- 100.- 100.- 200.- 3.900.-
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dz[ielnica]
4 – Xi

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob Razem

2 – Unikat [Mieczysław Sokołowski] 700.- 450.- 100.- 100.- 200.- 1.550
2 – Uparciuch 650.- 650.-
2 – Urwis 400.- 400.-
2 – Upominek 300.- 300.-
1.5 – Urszulanka 300.- wstrzymane 300.-

2.350.- 450.- 100.- 100.- 200.- 3.200.-
2.050,- 2.900.-

dz[ielnica] 5 – Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem

2 Wioślarz 900.- 450.- 100.- 100.- 200.- 1.750.- Potrącenia
2 Wirtuoz 650.- 650.-
2 Wodnik 400.- Potrącone zł 900.- wypłacono 

dodatkowo 5.Xi. przez pocztę.
400.- Niewypłacono:

Wodnik  900.-x/
Lokale   150.-
           1.050.-

2 Wtórnik 500.- 500.-
2 Wacław 500.- 500.-
2 Smolikowski 200.- 200.-
2 Leon 200.- 200.-
2 janek 200.- 200.-
1.5 Wyrwa 300.- 300.-

3.850.- 450.- 100.- 100.- 200.- 4.700.- do wypł. 4.550.-
3.650.-

dz[ielnica] 6 – Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. Razem
2 Ząb 900.- 550.- 100.- 150.- 200.- 1.900.-
2 Zbieracz 400.- 50.- 650.-
2 Zdun 400.- 400.-
2 Zecer 400.- 400.-
2 Zegarmistrz 500.- 500.-
2 rak 500.- 500.-
2 tara 250.- 250.-
2 Stefan 300.- 300.-
2 Ludwik 250.- 250.-
1.5 Zorza 300.- 300.-

4.200.- 550.- 350.- 150.- 700.- 5.450.-
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Paluch - Xi
osob[owe] inne Razem

2 Wysocki 650.- 400.- 1.050.-
2 odyniec 500.- 500.-
2 Zawisza 400.- 400.-
2 Nowina 500.- 500.-
2 Grot 500.- 500.-

2.550.- 400.- 2.950.-

czytelnia - Xi osob[owe] Lok[al] Przej[azdy] Razem
1.5 rysia 400.- 150.- 500.- 1.050.-
1.5 Zofia 200.- 200.- Sekcja 

san[itarna]
200.-

600.- 150.- 500.- 1.250.-
1.450.-

różni - Xi osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Razem
2 obszarnik272 900.- 900.-
2  rządca /obroża/ 500.- 900.-
2 Groch 700.- 100.- 150.- 950.-
2 rymarz 700.- 150.- 850.-
2 Gazda 500.- 100.- 50.- 650.-
2 Mirski 900.- 900.-
„201” 200.-
SSM. 200.-
Wigry 150.-
koP 500.-
ssz 200.-
kasa 3.780.-
Szk. Podch. Mirski 19.800.-
X 700.- 50.- 750.-
2 łoś Xi os[obowe] 

700.-
Lok[al] 

50.-.
rycz[ałt] 

50.-
Razem 

800.-
S[um]a. 1.150.-

san [nn] 100.- 50.- 150.- S[um]a=100.070

272 Mjr kazimierz krzyżak ps. „kartuz”. 
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drap[acz]    Xi odzieżowe drap[acz]  Vi - Xi odzieżowe
Monter [antoni Chruściel] 2.000.- Faktor [aleksander 

kamiński]
2.000.-

ala [Stefania 
aluchna] 

2.000.- teresa [teresa 
Smoleńska]

2.000.-

ankieta 2.000.- Witold 2.000.-
Zofia 2.000.- Stefania 2.000.-
Rena 2.000.- krystyna 2.000.-
Basia 2.000.- irena 2.000.-
ania 2.000.- S[uma] 14.000.- justyna 2.000.-
drap[acz] i - Xi odzieżowe Ludwika 2.000.-
adwokat [jan 

Gorazdowski]
2.000.- iza 2.000.-

aktor 2.000.- sabina 2.000.-
aplikant 2.000.- S[uma] 6.000.- danuta 2.000.-
drap[acz] ii - Xi odzieżowe Maria 2.000.-
Muzyk 2.000.- julka 2.000.- s[uma] 

32.000.-
Miecz 2.000.-
Mocarz 2.000.- drap[acz]

Vii - Xi
odzieżowe

Metalowiec 1.500.- Litwin 2.000.-
Mazur 2.000.- Lis 2.000.-
Mamut 2.000.- Lili 2.000.-
cyma 2.000.- Limba 2.000.-
Wyga 2.000.- Lustrator 2.000.-
turek 2.000.- W. 1 2.000.-
cholewa 2.000.- W. 2 2.000.-
Maria 2.000.- W. 3 2.000.-
Luba 2.000.- W. 4 2.000.- s[uma] 

18.000.-
Monika 2.000.- drap[acz] koP odzieżowe

narciarz
narcyz

Marian 2.000.- nadawca 2.000.-
Miron 2.000.- nauczyciel 1.000.-
Miroslaw 2.000.- neurolog 2.000.-
Mieczysław 2.000.- Neofita 2.000.-
Michał 2.000.- nektar 2.000.-
Maciej 2.000.- nadzorca 1.500.- s[uma] 

14.000.-
Monitor 2.000.- S[uma] 48.500.- dz. i - Xi odzieżowe
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drap[acz] iii - Xi odzieżowe Rachmistrz 2.000.-
chirurg [Stanisław Weber] 2.000.- Radca 2.000.-
chuchro [jerzy Lewiński] 2.000.- Raptus 2.000.-
antoni 2.000.- Roch 2.000.-
chwacki [józef Pszenny] 2.000.- Milewicz 2.000.-
chwila [Maria eichler] 2.000.- S[uma] 10.000.- Zasław 2.000.-
drap[acz] iV - Xi odzieżowe
daktyl 2.000.- drap[acz] dZ.2.-Xi odzieżowe
dalmierz 2.000.- S[uma] 4.000.- sadownik 

[Mieczysław 
niedzielski]

2.000.-

drap[acz] V. - Xi odzieżowe Sfinks 2.000.-
echo 2.000.- Sęp 2.000.-
egoista 2.000.- junosza 2.000.-
ekspert 2.000.- S[uma] 6.000.- jur 2.000.-

Słuchawka 2.000.-
sikora 2.000.-
prac[ownicy]
nieetat[owi]

4.000.- s[uma] 
20.000.-

dz[ielnica] 3 - Xi odzieżowe
tambur 2.000
tank 2.000
tasak 2.000
tapicer 2.000
Mazur 2.000
tancerka 2.000
Prac[ownicy] nieetat[owi] 4.000 S[uma] 16.000
dz[ielnica] 4 - Xi odzieżowe
Unikat [Mieczysław Sokołowski] 2.000 do wypł[aty]:

11.000

/wstrzymane/

Uparciuch 2.000
Urwis 2.000
Upominek 2.000
Urszulanka 2.000
Prac[ownicy] nieetat[owi] 3.000 S[uma] 13.000
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dz[ielnica] 5 – Xi odzieżowe
Wioślarz 2.000 do wypł[aty]:

31.000

 

 /wstrzymane/

Wirtuoz 2.000
Wodnik 2.000
Wtórnik 2.000
Wacław 2.000
smolikowski 2.000
Leon 2.000
janek 2.000
Wyrwa 2.000
Prac[ownicy] nieetat[owi] 5.000 S[uma] 23.000

dz[ielnica] 6 – Xi odzieżowe
Ząb 2.000
zbieracz 2.000
zdun 2.000
zecer 2.000
zegarmistrz 2.000
Rak 2.000
tara 2.000
Stefan 2.000
Ludwik 2.000
zorza 2.000
Prac[ownicy] nieetat[owi] 6.000 S[uma] 26.000

obroża – Xi odzieżowe
obszarnik 2.000
rządca 2.000
administrator 2.000
Ślusarz 2.000
Goniec 2.000
Prac[ownicy] nieetat[owi] S[uma] 14.500

Paluch – Xi odzieżowe
Wysocki 2.000
odyniec 2.000
zawisza 2.000
nowina 2.000
Grot 2.000 S[uma] 14.500
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Czytelnia – Xi odzieżowe
Rysia 2.000

S[uma] 14.500Zofia 2.000

Saperzy – Xi – odzieżowe
/Chuchro/ [jerzy Lewiński]

3.000

Groch – Xi – odzieżowe 2.000
rymarz – Xi – odzieżowe 2.000
Gazda – Xi – odzieżowe 2.000
łoś – Xi – odzieżowe 2.000
Mirski – Xi – odzieżowe 2.000
Szk. pdch. – Xi – odzieżowe
/Mirski wg wykazu/

63.000

S[uma] 376.000

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak (przypisane w kancelarii okręgu 
do sygn. 4/15).
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55

Grudzień 1942 r., Warszawa  Listy płac Okręgu Warszawskiego aK za miesiąc grudzień 1942 r.

drap[acz] szt[ab] dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Bezp
[ieczeństwo]

rycz[ałt] Lok[al] inne Razem 
za Xii

Monter [antoni 
Chruściel]

500.- 1.150.- 200.- 1.850.-

ala [Stefania aluchna] 500.- 650.- 40.- 600.- 100.- 1.800.-
ankieta 500.- 400.- 40.- 940.-
Zofia 500.- 400.- 40.- 940.-
Rena 500.- 400.- 40.- 940.-
Basia 500.- 300.- 40.- 840.-

3.000.- 3.300.- 200.- 200.- 600.- 100.- 7.400.-

drap[acz] i dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Bezp[ie
czeństwo]

rycz[ałt] Lok[al] inne Razem 
za Xii

adwokat [jan 
Gorazdowski]

500.- 900.- 100.- 250.- 1.750.-

aktor 500.- 650.- 150.- 1.300.-
aplikant 500.- 500.- 1.000.-
andzia 500.- 300.- 150.- 50.- 950.-
kom[órka] 

Więz[ienna]
150.- 150.-

2.000.- 2.350.- 250.- 150.- 250.- 200.- 5.150.-

ceg[ielnia] ii dod[atek] 
św[iąteczny]

osob
[owe]

Bezp[ie
czeństo]

rycz[ałt] Przej[azdy] Wywiad inne Razem 
za Xii

Muzyk 500.- 500.- 100.- 850.- 300.- 4.000.- 100.- 6.750.-
Miecz 500.- 500.- 1.000.-
Mocarz 500.- 650.- 1.150.-
Metalowiec 500.- 500.- 1.000.-
Mazur 500.- 500.- 1.000.-
Mamut 500.- 500,- 1.000.-
cyma 500.- 500.- 1.000.-
Wyga 500.- 400.- 900.-
turek 500.- 400.- 900.-
cholewa 500.- 400.- 900.-
Maria 500.- 500.- 1.000.-
Luba 500.- 400.- 900.-
Lili 500.- 300.- 800.-
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Mańkut 500.- 500.- 200.- 200.- 750.- 50.- 2.200.-
Monika 500.- 400.- 900.-
Mason 500.- 500.- 1.000.-
Mariusz 500.- 400.- 900.-
Marian 500.- 400.- 900.-
Miron 500.- 400.- 900.-
Mirosław 500.- 400.- 900.-
Mieczysław 500.- 500.- 1.000.-
Maciej 500.- 400.- 900.-
Michał 500.- 400.- 900.-
Morwitan 500.- 400.- 900.-
Monitor 500.- 500.- 1.000.-
Marta 500.- 400.- 900.-

13.000.- 11.650.- 100.- 1.050.- 500.- 4.750.- 150.- 31.600.-

drap[acz] iii dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Lok[al] inne Razem 
za Xii

chirurg [Stanisław Weber] 500.- 900.- 150.- 110.- 250.- 1910.-
chochlik 500.- 500.- 650.- 1.000.-
antoni 500.- 650.- 100.- 1250.-
chwila [Maria eichler] 500.- 300.- 40.- 840.-

1.500.- 1.850.- 40.- 150.- 210.- 250.- 4000.-
saldo z Xi 
na F.d.

320.-

do wypłaty 3.680.-

drap[acz] iV dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Bezp
[ieczeństwo]

rycz[ałt] Lok[al] inne Razem

dukt. 500.- 650.- 100.- 100.- 400.- 1.750.-
dalmierz 500.- 650.- 1.150.-
dalia 500.- 300.- 40.- 840.-

1.500.- 1.600.- 100.- 40.- 100.- 400.- 3.740.-

drap[acz] V dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Bezp
[ieczeństwo]

rycz[ałt] Lok[al] inne Razem

echo 500.- 900.- 100.- 300.- 400.- 150.- 2.350.-
egoista 500.- 500.- 1.000,-
ekspert 500.- 500.- 1.000.-
emocja 500.- 300.- 800.-

2.000.- 2.200.- 100.- 300.- 400.- 150.- 5.150.-
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drap[acz] Vi dod[atek] 
św[iąteczny]

Ps. Lok[al] inne Razem za Xii

Faktor [aleksander kamiński] 500.- 900.- 400.- 700.- 2.500.-
Witold 500.- 400.- 700.- 1.600.-
Stefania [Zofia Lubińska] 500.- 300.- 800.-
anka 500.- 300.- 800.-
irena 500.- 200.- 700.-
justyna 500.- 300.- 800.-
tola 500.- 200.- 700.-
elka 500.- 200.- 700.-
Ludwika 500.- 200.- 700.-
iza 500.- 200.- 700.-
danuta 500.- 200.- 700.-
Zofia 500.- 200.- 700.-
sabina 500.- 200.- 700.-
antonina 500.- 200.- 700.-
Wanda [Pilich] 500.- 200.- 700.-
halina [Halina kozłowska] 500.- 200.- 700.-
Barbara 500.- 200.- 700.-
joanna 500.- 200.- 700.-
Marta 500.- 200.- 700.-
ewa [szyler] 500.- 200.- 700.-
Gienia 500.- 300.- 800.-
„N” 200.- 800.- 1.000.-
sztuka 1.400.- 1.400.-
Wawer 1.000.- 1.000.-

10.500.- 5.600.- 600.- 4.600.- 21.300.-
nowe etaty 1.500.- 2.100.- 3.600.-

12.000.- 7.700.- 600.- 4.600.- 24.900.-

drap[acz] Vii dod[atek] św[iąteczny] osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] inne Razem 
za Xii

Litwin 500.- 700.- 150.- 100.- 200.- 1.650.-
Lis 500.- 650.- 500.- 1.000.-

Lilia 500.- 300.- 800.-
Limba 500.- 300.- 800.-

Lustrator 500.- 650.- 1.000.- 2.150.-
W. 1 500.- 400.- 900.-
W. 2 500.- 400.- 900.-
W. 3 500.- 400.- 900.-
W. 4 500.- 400.- 900.-

4.500.- 4.050.- 150.- 100.- 1.200.- 10.000.-
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dz[ielnica] i dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem 
za Xii

Rabin 500.- 800.- 650.- 150 200.- 200.- 2.600.-
Rachmistrz 500.- 650.- 1.150.-
Radca 500.- 650.- 1.150.-
Raptus 500.- 400.- 900.-
Roch 500.- 200.- 700.-
Litwin 500.- 200.- 700.-
Zasław 500.- 200.- 700.-
rączka 500.- 350.- 850.-

4.000.- 3.450.- 650.- 150.- 200- 200.- 8.750.-

dz[ielnica] 2 dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem
za Xii

sadownik 
[Mieczysław 
niedzielski]

500.- 850.- 450.- 150.- 100.- 200.- 2.250.-

Saksofon 500.- 650.- 1.150.-
Sęp 500.- 650.- 1.150.-
Sfinks 500- 650.- 1.150.-
junosza 500.- 200.- 700.-
jur 500.- 250.- 750.-
Słuchawka 500.- 200.- 700.-
sikora 500.- 300- 800.-

4.000.- 3.800.- 450.- 150.- 100.- 200.- 8.650.-

dz[ielnica] 3 dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem
za Xii

tambur 500.- 900.- 450.- 150.- 100.- 200.- 2.250.-
tank 500.- 650.- 1.150.-
tasak 500.- 400.- 900.-
tapicer 500.- 500.-650 1.000.-
Mazur 500.- 300.- 800.-
tancerka 500.- 300.- 800.-

3.000.- 1.650.- 450.- 150.- 100.- 200.- 6.900.-

dz[ielnica] 4 dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem
za Xii

Unikat [Mieczysław 
Sokołowski]

500.- 700.- 450.- 100.- 100.- 200.- 2.150.-

Uparciuch 500.- 650.- 1.150.-
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Urwis 500.- 400.- 900.-
Upominek 500.- 300.- 800.-
józia273 500.- 300.- 800.-

2.500.- 2.350.- 450.- 100.- 100.- 200.- 5.700.-

dz[ielnica] 5 dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem
za Xii

Wioślarz 500.- 900.- 450.- 100.- 100.- 200.- 2.250.-
Wirtuoz 500.- 650.- 1.350.-
Wicher 500.- 400.- 900.-
Wtórnik 500.- 500.- 1.000.-
zygmunt274 500.- 500.- 1.000.-
smolikowski 500.- 200.- 700.-
Leon 500.- 200.- 700.-
Wieszcz275 500.- 200.- 700.-
Wyrwa 500.- 300.- 800.-

4.500 3.850.- 450.- 100.- 100.- 200.- 9.200.-

dz[ielnica] 6 dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. Razem
za Xii

Ząb 500.- 900.- 550.- 100.- 150.- 200.- 2.400.-
zbieracz 500.- 400.- 250.- 900.-
zdun 500.- 400.- 900.-
zecer 500.- 400.- 900.-
zegarmistrz 500.- 500.- 1.000.-
Rak 500.- 500.- 1.000.-
tara 500.- 250.- 750.-
Stefan 500.- 300.- 800.-
Ludwik 500.- 250.- 750.-
zorza 500.- 300.- 800.-

5.000.- 4.200.- 550.- 350.- 150.- 200.- 10.450.-

drap[acz] soP dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] inne Razem za Xii

narciarz 500.- 900.- 300.- 50.- 250.- 2.000.-
narcyz 500.- 500.- 150.- 50.- 150.- 1.350.-
nadawca 500.- 350.- 150.- 1.000.-
nauczyciel 150.- 150.-

273 Stanisława Stankiewicz ps. „józia”.
274 Prawdopodobnie  kpt. Zygmunt Peitler ps. „Zygmunt”.
275 NN.
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neurolog 500.- 500.- 100.- 1.100.-
Neofita 500.- 500.- 150.- 100.- 1.250.-
nektar 500.- 500.- 150.- 100.- 1.250.-
nadzorca 500.- 500.-

3.000.- 3.250.- 750.- 100.- 1.500.- 8.600.-

Paluch dod[atek] św[iąteczny] osob[owe] inne Razem za Xii
Wysocki 500.- 650.- 400.- 1.550.-
odyniec 500.- 500.- 1.000.-
zawisza 500.- 400.- 900.-
nowina 500.- 500.- 1.000.-
Grot 500.- 500.- 1.000.-

2.500.- 2.550.- 400.- 5.450.-

dywers[ja] dod[atek]
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Razem za Xii

chuchro [jerzy Lewiński] 500.- 650.- 150.- 100.- 1.400.-
chwacki [józef Pszenny] 500.- 400.- 900.-
Lasso276 [jerzy tabęcki] 500.- 650.- 1.150.-
szyna 500.- 400.- 900.-

2.000.- 2.100.- 150.- 100.- 4.350.-

czytelnia dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] Przej[azdy] sanit[arne] Razem za Xii

Rysia 500.- 400.- 150.- 500.- 200.- 1.750.-
Zofia 500.- 200.- 700.-

1.000.- 600.- 150.- 500.- 200.- 2.450.-

różni. dod[atek] 
św[iąteczny]

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Razem za Xii

obszarnik 500.- 900.- 1.400.-
Groch 500.- 700.- 100.- 150.- 1.450.-
Rymarz 500.- 700.- 150.- 1.350.-
Gazda 500.- 500.- 100.- 50.- 1.150.-
Mirski 500.- 900.- 1.400.-
łoś 500.- 700.- 50.- 50.- 1.300.-
ref. Sam[ochodowy] 500.- 650.- 1.150.-

276 Ppor. jerzy tabęcki ps. „Lasso”.
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ref. Sanit. 100.- 50.- 150.-
3.500.- 5.050.- 350.- 450.- 9.350.-

józef277 500.- 500.- 100.- 1.100.-
Subwencje: „201” 200.- SS.Z 200.-

koP. 500.- SS.M 200.-
Wigry 150.- Razem 1.250.-

Fundusz dysp[ozycyjny]    2.430.-

ogółem   104.370.-

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak (przypisane w kancelarii okręgu 
do sygn. 4/15).

277 Mjr Bronisław Czarniawski ps. „józef”.
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56

Styczeń 1943 r., Warszawa  Listy płac Okręgu Warszawskiego aK za miesiąc styczeń 1943 r.

Teczka Nr 4        15

drap[acz]  szt[ab] osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne razem za i. 43.
Monter [antoni Chruściel] 1.725.- 200.- 1.925.-
chirurg [Stanisław Weber] 1.350.- 100.- 150.- 1.600.-
ala [Stefania 
aluchna] 

975.- 40.- 1.000.- 100.- 2.115.-

ankieta orska 600.- 40.- 640.-
Zofia 600.- 40.- 640.-
Rena 600.- 40.- 640.-
Basia 600.- 40.- 640.-

6.450.- 200.- 1.100.- 350.- 100.- 8.200.-

 

drap[acz]  i. osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne razem za i. 43.
adwokat asesor278 1.350.- 250.- 100.- 1.700.-
aktor aplikant 975.- 150.- 1.125.-
aplikant asystent 750.- 750.-
andzia asia279 750.- 100.- 50.- 900.-
kom[órka]więz[ienna] 150.- 150.-

3.825.- 100.- 2250.- 250.- 200.- 4.625.-

drap[acz] ii. osob[owe] Bezp[ie
czeństo]

Lok[al] Przej
[azdy]

Wywiad inne razem za i. 43.

Muzyk Plenipotent 1.350.- 100.- 850.- 300.- 4.000.- 100.- 6.700.-
Miecz Pomocnik 975.- 975.-
Mocarz Pleban 975.- 975.-
Metalowiec 750.- 750.-
Mazur 750.- 750.-
Mamut ii. 750.- 750.-
cyma 750.- 750.-
Wyga 600.- 600.-
Maczuga [nn] 600.- 600.-
cholewa 600.- 600.-
Maria 450.- 450.-

278 kpt. Wacław kuliszewski ps. „asesor”.
279 Zofia kwiecińska ps. „asia”.
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Luba 600.- 600.-
Lili 450.- 450.-
Mańkut 750.- 200.- 200.- 750.- 50.- 1.950.-
Monika 600.- 600.-
Mason 75-.- 750.-
Mariusz 600.- 600.-
Marian 600.- 600.-
Miron 600.- 600.-
Mirosław 600.- 600.-
Mieczysław 750.- 750.-
Maciej 600.- 600.-
Michał 600.- 600.-
Morwitan 600.- 600.-
Monitor ii. 750.- 750.-
Marta 600.- 600.-

18.000.- 100.- 1.050.- 300.- 4.750.- 150.- 24.550.-

drap[acz] iV. osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne razem za i. 43.
daktyl 975.- 100.- 100.- 400.- 1.575.-
dalmierz 975.- 975.-
dalia 450.- 40.- 490.-

2.400.- 40.- 100.- 100.- 400.- 3.040.-

drap[acz] V. osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne razem za i. 43.
echo 350.- 300.- 400.- 100.- 150.- 2.300.-
egoista 975.- 975.-
ekspert 750.- 750.-
emocja 450.- 450.-

3.525.- 300.- 400.- 100.- 150.- 4.475.-

drap[acz]  Vi. osob[owe] Lok[al] inne razem za i 43.
Faktor [aleksander kamiński] 1.350.- 400.0 1.400.- 3.150.-
Witold 600.- 600.-
teresa [teresa Smoleńska] 450.- 450.-
Stefania 450.- 450.-
anka 450.- 450.-
irena 300.- 300.-
justyna 450.- 450.-
tola 500.- 500.-
elka 450.- 450.-
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Ludwika 300.- 300.-
iza 300.- 300.-
danuta 300.- 300.-
Zofia 300.- 300.-
sabina 300.- 300.-
antonina 300.- 300.-
Wanda 300.- 300.-
halina 300.- 300.-
Barbara 300.- 300.-
joanna 300.- 300.-
Marta 300.- 300.-
ewa 300.- 300.-
Genia 450.- 450.-
Maria 450.- 450.-
julia ii. 300.- 300.-
Stanisława 450.- 450.-
„N” 200.- 800.- 1.000.-
sztuka 1.400.- 1.400.-
Wawer 1.000.- 1.000.-

10.050.- 600.- 4.600.- 15.250.-

drap[acz] Vii osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] inne razem za i. 43.
Litwin 1.350.- 150.- 100.- 200.- 1.800.-
Lis 975.- 975.-
Lilia 450.- 450.-
Limba 450.- 450.-
Lustrator 975.- 1.000.- 1.975.-
W. 1 600.- 600.-
W. 2 600.- 600.- Marchwic280 975.-
W. 3 600.- 600.- ziuk281 975.-
W. 4 600.- 600.- ii kolei

6.600.- 150.- 100.- 1.200.- 8.050.- S. 10.000.-

drap[acz] dywers. osob[owe] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne razem za i. 43.
chuchro [jerzy Lewiński] 975.- 50.- 600.- 200.- 3.200.- 5.025.-
chwacki [józef Pszenny] 600.- 50.- 650.-
Lasso [jerzy tabęcki] 975.- 50.- 1.025.-
szyna 600.- 50.- 650.-
Pniewski [nn] 975.- 50.- 1.025.-

280 NN. 
281 NN.
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Paweł [tadeusz 
Wiwatowski]

975.- 50.- 1.025.-

Walery [józef rybicki] 975.- 50.- 1.025.-
korwin [nn] 975.- 50.- 1.025.-
chwila 600.- 50.- 650.-
kurierka 600.- 50.- /proszę 

p o d a ć 
pseudo/

650.-

8.250.- 500.- 600.- 200.- 3.200.- 12.750.-

drap[acz] soP osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] inne razem za i. 43.
narciarz 1.350.- 300.- 50.- 250.- 1.950.-
narcyz 750.- 150.- 50.- 150.- 1.100.-
nadawca 525.- 150.- 675.-
nauczyciel 150.- 150.-
neurolog 750.- 100.- 850.-
Neofita 750.- 150.- 100.- 1.000.-
nektar 750.- 150.- 100.- 1.000.-
Nadżerca 500.- 500.-

4.875.- 750.- 100.- 4.500.- 10.225.-

drap[acz] 
dz[ielnica] 1

osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob. razem za i. 43.

rabin reżyser 1.350.- 650.- 150.- 200.- 200.- 2.550.-
Rachmistrz 975.- 975.-
Radca 975.- 975.-
Raptus 600.- 600.-
Roch 300.- 300.-
Litwin 

[Władysław 
abramowicz]

300.- 300.-

Zasław 300.- 300.-
rączka 525.- 525.-

5.325.- 650.- 150.- 200.- 200.- 6.525.-
Zagończyk 

[Stanisław 
steczkowski]

975.- Poz 1.650.- S.  .150.-
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drap[acz] dz[ielnica] 2 osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. razem za i. 43.
sadownik [Mieczysław 
niedzielski]

1.350.- 450.- 100.- 100.- 200.- 2.200.-

Saksofon 975.- 975.-
Sęp 975.- 975.-
Sfinks 975.- 975.-
junosza 300.- 300.-
jur 375.- 375.-
Słuchawka 300.- 300.-
sikora 450.- 450.-

5.700.- 450.- 100.- 100.- 200.- 6.550.-

drap[acz] dz[ielnica] 3 osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. razem za i. 43.
tambur 1.350.- 600.- 100.- 100.- 200.- 2.350.-
tank 975.- 975.-
tasak 600.- 600.-
tapicer 975.- 975.-
Mazur 450.- 450.-
tancerka 450.- 450.-

4.800.- 600.- 100.- 100.- 200.- 5.800.-

drap[acz] dz[ielnica] 4 osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Mob. razem za i. 43.
Unikat [Mieczysław 

Sokołowski]
1.050.- 450.- 100.- 100.- 200.- 1.900.-

Uparciuch 975.- 975.-
Urwis 600.- 600.-
Upominek 600.- 600.-
józia 450.- 450.-

3.675.- 450.- 100.- 100.- 200.- 4.525.-

drap[acz] dz[ielnica] 5 osob[owe] Lok[al] rycz[ałt] Bezp[ieczeństwo] Nob. razem za i. 43.
Wioślarz 1.350.- 450.- 100.- 100.- 200.- 2.200.-
Wirtuoz 975.- 975.-
Wicher 600.- 600.-
Wtónik 750.- 750.-
zygmunt 750.- 750.-
smolikowski 300.- 300.-
Leon 300.- 300.-
Wieszcz 300.- 300.-
Wyrwa 450.- 450.-
Poz 5.775.- 450.- 100.- 100.- 200.- 6.625.-
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drap[acz]
dz[ielnica] 6

osob
[owe]

Lok[al] rycz[ałt] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem
za i. 43.

Ząb 1.350.- 550.- 100.- 150.- 200.- 2.350.-
zbieracz 600.- 250.- 850.-
zdun 600.- 600.-
zecer 600.- 600.-
zegarmistrz 750.- 750.-
Rak 750.- 750.-
tara 375.- 375.-
Stefan 450.- 450.-
Ludwik 375.- 375.-
zorza 450.- 450.-

6.300.- 550.- 350.- 150.- 200.- 7.550.-
Gawryłło [zygmunt 

Pawlik]
450.- Poz 1.350.- S. 9.350.-

drap[acz] Paluch osob[owe] inne razem za i. 43.
Wysocki 975.- 400.- 1.375
odyniec 750.- 750.-
zawisza 600.- 600.-
nowina 750.- 750.-
Grot 750.- 750.-

3.825.- 400.- 4.225.-

drap[acz] czyt[elnia] osob[owe] Lok[al] Przej[azdy] sanit[arne] razem za i. 43.
Rysia 600.- 150.- 500.- 200.- 1.450.-
Zofia 300.- 300.-

900.- 150.- 500.- 200.- 1.750.-

drap[acz] różni osob. Lok. rycz. Razem
obszarnik kartuz 1.350.- 1.350.-
Groch 1.350.- 100.- 150.- 1.600.-
Rymarz 1.350.- 150.- 1.500.-
Gazda ob. Wiktor 
[nn]  

750.- 100.- 50.- 900.-

Mirski 1.350.- 1.350.-
łoś 1.050.- 50.- 50.- 1.150.-
józef inkasent 750.- 100.- 850.-
antoni 975.- 100.- 1.075.-
sanit. 100.- 50.- 150.-

8.925 350.- 650.- 9.925.-
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Subwencje:  „201”        200.-
                     koP         500.-                                                      
                     Wigry       150.-
                     SS.Z         200.-
                     SS.P         200.-
                                   1.250.-

Fund[usz] Gosp[odarczy]               2.735.-
RazeM                155.000.-

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/15.
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57

29 maja 1943 r., Warszawa. Lista płac „przystani” [okręg Warszawski ak] za miesiąc maj 1943 r.

Teczka Nr. 4  – 16
Lista za m[iesiąc] czerwiec 1943 r.282

szt[ab] osob[owe] dod[atek] 
Rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

Madej [antoni 
Chruściel]

2.500 1.200 500 4200

chirurg [Stanisław 
Weber]

2.100 1.200 100 400 3.800

ala [Stefania 
aluchna]

2.100 600  40 100 2.840

Zofia 1700 40 1000 2.740
orska 1700 600 40 2.340
Rena 1700 40 1.740
Basia 1700 40 1.740

Razem 13.500 3.600 200 1.200 900 19.400

i osob[owe] dod[atek] 
Rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

asesor283 2.100 1.200 400 400 100 4.200
aplikant 1.700 600 250 2.550
asystent 1.200 600 1.800
asia 1.700 600 100 2.400
kom[órka] więz[ienna] 150 150

Razem 6.700 2.400 100 400 650 250 10.500

ii osob
[owe]

dod
[atek]
rodz
[inny]

dla rodz
[iny]
rozdz
[ielonej]

Przej
[azdy]

Lok
[al]

Bezp
[ieczeństwo]

inne Wywiad Razem

Plenipotent284 2.100 1.200 600 500 1.200 250 150 10.000 16.000

282 Lista dotyczy miesiąca maja 1943 r. Pomyłka kancelarii. (Nie to jest lista z czerwca 1943 r.)
283 kpt. Wacław kuliszewski ps. „asesor”.
284 kpt. alfons Piorunowski ps. „Plenipotent”.
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Pola285 1.500 1.500
Pomocnik286 1.700 1.200 1.700
Paulina 1.700 1.700
Prałat 1.700 1.700
Pedant 1.700 1.700
Pruchniak 1.700 1.700
Papryka 1.500 1.500
Prokop 1.500 1.500
Placyda 1.500 1.500
Przemysłowiec 1.500 1.500
Pogromca 1.500 1.500
Pleban287 1.700 1.200 2.900
Proboszcz288 1.700 1.700
Patrycja289 1.500 1.500
Platon 1.700 1.700
Pius 1.500 1.500
Poborca290 1.500 1.500
Praktykant 1.500 1.500
Prakseda 1.500 1.500
Pszczelarz291 1.700 1.700
Pelikan 1.500 1.500
Piotr 1.500 1.500
Prot 1.500 1.500
Paweł292 1.700 1.700
Pelagia 1.500 1.500

Razem 41.600 3.600 600 500 1.200 250 150 10.000 57.900

iV osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

daktyl 2.100 100 400 2.600
dalmierz 1.700 1.200 2.900
dalia 1.500 40 1.540

Razem 5.300 1.200 40 100 400 7.040

285 Fabiola Ciborowska – Paulińska  ps. „Mimoza”.
286 kpt. józef Borucki  ps.  „Bryła”.
287 Por. Bolesław kozubowski ps. „Lis”.
288 Por. Wincenty kwieciński ps. „Lotny”.
289 Hanna krajewska – kern – jędrychowska ps. „Monika”.
290 Ppor. jerzy jahołkowski ps. „Longin”.
291 Por. Bolesław Nanowski ps. „Mandaryn”.
292 Stanisław Zaremba ps. „Luty”.



159

DOKUMENTy

V osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

elaborant293
2.100 1.200 300 200 3.800

egoista 1.700 600 2.300
ekspert 1.500 600 2.100
emocja 1.500 40 1.540
Razem 6.800.- 2.400.- 340.- 200.- zł. 9.740.-

Vi osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Fabrykant 2.100 1.200 3.300
Zdzisławski294 1.500 1.500
olga 1.500 1.500
Stefania 1.700 2.100
elka 1.200 1.200
iza 1.000 1.000
Ludwika 1.000 1.000
irena 1.000 1.000
tola 1.000 1.000
justyna 1.000 1.000
Wanda 1.000 1.000
ziuta 1.000 1.000
anka 1.200 1.200
antonina 1.000 1.000
sabina 1.000 1.000
Zofia 1.000 1.000
danuta 1.000 1.000
Barbara 1.000 1.000
ala 1.000 1.000
Genia 1.200 1.200
Marta 1.000 1.000
ewa 1.000 1.000
Nina /Maria/ 1.200 1.000
julia ii 1.000 1.000
Stanisława 1.200 1.200
iga 1.000 1.000
Wiktoria 1.000 1.000
teresa 1.000 1.000
ada 1.000 1.000

293 kpt. kazimierz Larys ps. „Lech”.
294 jerzy kozłowski ps. „Zdzisławski”.
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 „N”
sztuka
Wawer 10.500 10.500

Razem 32.800 1.200 10.500 44.500

Vii osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

Litwin 2.100 600 150 300 200 3.350
Lis 1.700 600 2.300
Lilia 1.500 40 1.540
Limba 1.500 40 1.540
Lustrator 1.700 600 5.000 7.300
Marchwica 1.700 600 2.300
ziuk 1.700 600 2.300
kruk 1.700 600 2.300
W.1. 1.700 1.700
W.2 1.700 1.700
W.3 1.700 1.700
W.4. 1.700 1.700

Razem 20.400 3.600 230 300 5.200 29.730

k.d. osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

 
rycz[ałt] 

Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

chuchro [jerzy Lewiński] 2.100 1000 500 3.600
szyna 1.700 600 250 2.550
Pniewski 1.700 600 250 2.550
Gryf295 1.700 600 2.300
tosia 1.700 50 1.750
Walery 2.100 600 2.700
epstein296  + 4 dziel 1.700 1.700
Paweł 1.700 600 2.300
korwin 2.100 600 2.700
Lasso [jerzy tabęcki] 1.700 600 2.300
ila 1.700 50 1.750
krysia 1.700 50 1.750
akumulator 1.700 1.700

295 kpt. Leon tarajkiewicz ps. „Gryf”.
296 kpt. roman Grotowski ps. „epstein”.
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Z.o. 3.200
Pogotowie 18.000
na prace 10.000 31.200

Razem 23.300 4.200 150 1.000 1.000 31.200 60.850

saperzy 
chwacki [józef Pszenny] 2.100 100 2.200
jetes 1.700 600 2.300
chwila [Maria eichler] 1.500 40 1.540

Razem 5.300 600 40 100 6.040

soP osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

Rycz
[ałt] 

Lok[al] Przej
[azdy]

Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

narciarz 2.100 1.200 250 450 750 4.750
Nić 1.500 40 1.540
narcyz 1.700 600 100 200 450 3.050
nadawca 1.700 600 100 150 2.550
nauczyciel 1.700 600 150 2.450
neurolog 1.700 600 100 100 2.500
Neofita 1.700 1.200 50 200 400 3.550
nektar 1.700 1.200 50 200 400 3.550
Nadzorca L.297 25 100 400 100 625
Nadzorca P.298 25 100 400 625
Nasturcja WSk299 1.700 1.700

Razem 15.500 6.000 500 1.450 840 2.600 26.890

ob[wód] 1 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] Razem

reżyser 2.100 1.200 400 1000 400 200 5.300
Rachmistrz 1.700 600 2.300
referent [NN] 1.700 1.700
rejent [NN] 1.700 1.200 2.900
Roch 1.200 1.200
Litwin 1.200 1.200
Gurt [kazimierz 

czapla]
1.200 1.200

297 Ppor. jan Strzałkowski ps. „Żarski” – inspektor lewobrzeżny WSoP.
298 Mjr kazimierz karaszewski ps. „Wołk” – inspektor prawobrzeżny WSoP.
299 Leontyna Urbanowicz ps. „Nasturcja”.
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rzęsa300 1.700 50 1.750
Zagończyk 1.700 1.200 2.900
ryży [NN] 1.700 1.700
Rakieta301 
Wsk

1.700 1.700

Poz302 1.650 1.650

Razem 17.600 4.200 2.100 1.000 400 200 25.500

ob[wód] 2 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] Razem

sadownik 
[Mieczysław 
niedzielski]

2.100 1.200 250 650 250 200 4.650

Saksofon 1.700 1.200 2.900
szrapnel303 1.700 600 2.300
Sfinks 1.700 1.200 2.900
Suseł 1.200 1.200
jur 1.200 1.200
Słuchawka 1.200 1.200
szatan304 1.700 1.700
smyk305 1.200 1.200
sikora 1.700 40 1.740
Sankcja306 
Wsk

1.700 1.700

Razem 17.100 4.200 290 650 250 200 2.690

ob[wód] 3 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] Razem

tambur 2.100 1.200 250 900 250 200 4.900
Lelek307 1.700 600 2.300
tokarz308 1.700 600 2.300
Mazur 1.700 600 2.300
tancerka 1.700 400 1.740

300 Bożena olex – Solecka ps. „rzęsa”.
301 janina Płoska ps. „rakieta”.
302 Polska organizacja „Zbrojna”.
303 Por. tadeusz kern – jędrychowski ps. „Szrapnel”.
304 Ppor. Władysław Wojciechowski ps. „Szatan”.
305 kpr.pchor. edward Złotkowski ps.„Smyk”, kier. referatu prasowego.
306 anna iwanowska – robak  ps. „Loretta”.
307 Mjr  jan tarnowski ps. „Lelek”.
308 kpt. Stanisław taraszkiewicz ps. „tokarz”.
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sowa [nn] 1.700 600 2.300
Stefan 1.200 1.200
Gwóźdź [rtm. 
nn]

1.200 1.200

trenerka 
Wsk

1.700 1.700

Razem 14.700 3.600 290 900 250 200 19.940-

ob[wód] 4 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok
[al]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem

Unikat [Mieczysław 
Sokołowski]

2.100 600 200 650 250 200 4.000

Uparciuch 1.700 600 2.300
Urwis 1.700 600 2.300
Upominek 1.700 1.700
Ugor 1.200 1.200
józia 1.700 40 1.740
Gustaw309 1.200 1.200
korczak310 1.200 1.200
Uwertura311 Wsk 1.700 1.700

Razem 13.000 1.800 240 650 250 200 16.140
Ugor 1.200 1.200

14.200 1.800 240 650 250 200 17.340

ob[wód] 5 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok
[al]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem

Wizytator 2.100 600 250 650 250 200 4.050
Wirtuoz 1.700 1.200 2.900
Wicher 1.700 600 2.300
Wtórnik 1.700 1.200 2.900
zygmunt 1.700 1.700
smolikowski 1.200 1.200
Wiluś312 1.200 1.200
Wieszcz 1.200 1.200
Brzoza313 1.200 1.200

309 Por. andrzej Chyczewski ps. „Gustaw” – komendant 3 rejonu i równocześnie oficer broni obwodu.
310 kpt. eugeniusz kosiacki ps. „korczak” – komendant 2 rejonu.
311 janina łęska ps. „Barbara”.
312 kpt. Franciszek Pietkiewicz ps. „Wiluś”.
313 kpr. ryszard degórski ps. „Brzoza”.
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Walet314 1.700 1.700
Wyrwa 1.700 40 1.740
Waza315 Wsk 1.700 1.700
Poz 1.350 1.350

Razem 18.800 3.600 1.640 650 250 200 25.140

ob[wód] 6 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok
[al]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem

Ząb 2.100 1.200 410 800 400 200 5.110
zbieracz 1.700 1.700
zdun 1.700 1.200 1.700 2.900
zecer 1.700 1.200 1.700 2.900
zegarmistrz 1.700 600 2.300
Rak 1.700 1.200 2.900
tara 1.200 1.200
Stefan 1.200 1.200
Ludwik 1.200 1.200
Gawryłło 1.200 1.200
zorza 1.700 40 1.740
Zawieja WSk 1.700 1.700
zawada 1.700 1.700

Razem 20.500 3000 5400 450 800 400 200 25.350 27.750

Paluch za Vii osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem

Wysocki 2.100 1.200 400 3.700
odyniec 1.700 1.200 2.900
zawisza 1.700 1.700
nowina 1.700 600 2.300
Grot 1.700 600 2.300
kurierka 1.500 40 1.540

Razem 10.400 3.600 440 14.440

księgarnia osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

kasjerka 2.100 610 150 200 3.060

314 Ppor. tadeusz jaegermann  ps. „klimek”.
315 antonina kon ps.  „jadwiga”.
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kaucja 1.500 40 1.540

Razem 3.600 650 150 200 4.600

Gazda osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Gazda 1.700 600 50 100 2.450
Genia 1.00
kom[órka] 
park.

5.000 5.000

Razem 2.700 600 5.050 100 8.450

k.Z. osob[owe] dod[atek] rodz[inny] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

anatol 1.800 600 250 400 400 3.450
albin 1.500 600 2.100
artur 1.500 600 2.100
alfred 1.500 600 2.100
adolf 1.500 600 2.100

Razem 7.800 3.000 250 400 400 11.850

łoś osob[owe] dod[atek] rodz[inny] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

łoś 1.800 600 100 2.500
Bończa 2.100 1.200 150 3.450
napora 1.500 600 2.100
kalif 1.500
Leon 1.800 600 150 2.550

Razem 8.700 3.000 400 12.100

katedra osob[owe] dod[atek]
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Żubr 2.500 400 200 2.900 3.100
z-ca 2.100 2.100
adiutant 1.700 1.700
kurierka 1.700 40 1.740

Razem 8.700 3.000 400 12.100
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różni. osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

kartuz 2.100 1.200 200 3.500
Groch 2.100 1.200 250 3.550
Rymarz 2.100 1.200 250 3.550
Mirski 2.100 1.200 3.300
inkasent 2.100 1.200 100 3.400
Bogdan 2.100 600 100 2.800
ob. Wiktor 2.100 2.100
ref[erat] samoch[odowy] 1.700 1.700
sanit[ariat] 600 600

Razem 16.400 6.600 1.300 200 24.500

Subwencje! „201” 500
k.o.P. 800
Wigry 250
SS.Z. 700
SS.M. 700

Razem 2.950

osob[owe] i rzecz[owe] 498 280
Fundusz gosp[odarczy 10.000
Razem 508.280
dotacje na Vi dla S.P. 19.600

Zł 528.080

 

29.V.43

[na odwrocie]
budż[et]
12 tys. kedyw dysp pchor.
kedyw osobny budżet

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/16.
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58

Czerwiec 1943 r., Warszawa. Listy płac Komendy Okręgu Warszawskiego aK „przystań” za miesiąc 
czerwiec 1943 r.316

         Teczka Nr. 4  – 17

PrZYStaŃ
L[i]sta   płacy za  czerwiec 1943

szt[ab] osob[owe] dod[atek] 
Rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

Madej [antoni Chruściel] 2.500 1.200 500 4.200
chirurg [Stanisław Weber] 2.100 1.200 100 400 3.800
ala [Stefania aluchna] 2.100 600 40 100 2.840
Zofia 1700 40 1000 2.740
orska 1700 600 40 2.340
Rena 1700 40 1.740
Basia 1700 40 1.740

Razem 13.500.- 3.600.- 200.- 1.200.- 900.- 19.400.-

i osob[owe] dod[atek] 
Rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

asesor 2.100.- 1.200.- 400.- 400.- 100.- 4.200.-
aplikant 1.700 600 250 2.250
asystent 1.200 600 1.800
asia 1.700 600 100 2.400
kom[órka] 
więz[ienna]

150 150

Razem 6.700.- 2.400.- 100.- 400.- 650.- 250.- 10.500.-

ii osob
[owe]

dod[atek] 
rodz[inny]

dla rodz
[iny] rozdz
[ielonej]

Przej
[azdy]

Lok
[al]

Bezp
[ieczeństwo]

inne Wywiad Razem

Plenipotent 2.100 1.200 600 500 1.200 250 150 10.000 16.000
Pola 1.500 1.500

316 Lista z czerwca 1943 r. stanowi oddzielny, dodatkowy dokument.
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Pomocnik 1.700 1.200 1.700
Paulina 1.700 1.700
Prałat 1.700 600 2.300
Pedant 1.700 1.700
Pruchniak 1.700 1.700
Papryka 1.500 1.500
Prokop 1.500 1.500
Placyda 1.500 1.500
Przemysłowiec 1.500 1.500
Pogromca 1.500 1.500
Pleban 1.700 1.200 2.900
Proboszcz 1.700 600 2.300
Patrycja 1.500 1.500
Platon 1.700 1.700
Pius 1.500 1.500
Poborca 1.500 1.500
Praktykant 1.500 1.500
Prakseda 1.500 1.500
Pszczelarz 1.700 1.700
Pelikan 1.500 1.500
Piotr 1.500 1.500
Prot 1.500 1.500
Paweł 1.700 1.700
Pelagia 1.500 1.500

Razem 41.600 3.600 600 500 1.200 250 150 10.000 59.100

iV osob[owe] dod[atek] rodz[inny] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

daktyl 2.100 100 400 2.600
dalmierz 1.700 1.200 2.900
dalia 1.500 40 1.540

Razem 5.300 1.200 40 100 400 7.040

V osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

elaborant 2.100 1.200 300 200 3.800
egoista 1.700 600 2.300
ekspert 1.500 600 2.100
emocja 1.500 40 1.540

Razem 6.800.- 2.400.- 340.- 200.- zł. 9.740.-



169

DOKUMENTy

Vi osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Fabrykant 2.100 1.200 3.300
Zdzisławski 1.500 1.500
olga 1.500 1.500
Stefania 1.700 2.100
elka 1.200 1.200
iza 1.000 1.000
Ludwika 1.000 1.000
irena 1.000 1.000
tola 1.000 1.000
justyna 1.000 1.000
Wanda 1.000 1.000
ziuta 1.000 1.000
anka 1.200 1.200
antonina 1.000 1.000
sabina 1.000 1.000
Zofia 1.000 1.000
danuta 1.000 1.000
Barbara 1.000 1.000
ala 1.000 1.000
Genia 1.200 1.200
Marta 1.000 1.000
ewa 1.000 1.000
Nina /Maria/ 1.200 1.000
julia ii 1.000 1.000
Stanisława 1.200 1.200
iga 1.000 1.000
Wiktoria 1.000 1.000
teresa 1.000 1.000
ada 1.000 1.000

 „N”
sztuka
Wawer 10.500 10.500

Razem 32.800 1.200 10.500 44.500

Vii osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Litwin 2.100 600 150 300 200 3.350
Lis 1.700 600 2.300
Lilia 1.500 40 1.540
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Limba 1.500 40 1.540
Lustrator 1.700 600 5.000 7.300
Marchwica 1.700 600 2.300
ziuk 1.700 600 2.300
kruk 1.700 600 2.300
W.1. 1.700 1.700
W.2 1.700 1.700
W.3 1.700 1.700
W.4. 1.700 1.700

Razem 20.400 3.600 230 300 5.200 29.730

k.d. osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

chuchro [jerzy Lewiński] 2.100 1000 500 3.600
szyna 1.700 600 250 2.550
Pniewski 1.700 600 250 2.550
Gryf 1.700 600 2.300
tosia 1.700 50 1.750
Walery 2.100 600 2.700
epstein 1.700 1.700
Paweł 1.700 600 2.300
korwin 2.100 600 2.700
Lasso [jerzy tabęcki] 1.700 600 2.300
ila 1.700 50 1.750
krysia 1.700 50 1.750
akumulator 1.700 1.700

Z.o. 3.200
Pogotowie 18.000
na prace 10.000 31.200

Razem 23.300 4.200 150 1.000 1.000 31.200 60.850

saperzy 

chwacki [józef Pszenny] 2.100 100 2.200
jetes 1.700 600 2.300
chwila [Maria eichler] 1.500 40 1.540

Razem 5.300 600 40 100 6.040



171

DOKUMENTy

WSoP (Niagara) osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Przej
[azdy]

Bezp
[ieczeństwo]

inne Razem

narciarz 2.100 1.200 250 450 750 4.750
Nić 1.500 40 1.540
nikodem 1.700 600 100 200 450 3.050
nadawca 1.700 600 100 150 2.550
nauczyciel 1.700 600 150 2.450
neurolog 1.700 600 100 100 2.500
Neofita 1.700 1.200 50 200 400 3.550
nektar 1.700 1.200 50 200 400 3.550
Nadzorca L. 25 100 400 100 625
Nadzorca P. 25 100 400 625
Nasturcja 1.700 1.700

Razem 15.500 6.000 500 1.450 840 2.600 26.890

ob[wód] 1 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

Rycz
[ałt] 

Lok[al] Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

reżyser 2.100 1.200 400 1000 400 200 5.300
Rachmistrz 1.700 600 2.300
referent 1.700 1.700
rejent 1.700 1.200 2.900
Roch 1.200 1.200
Litwin 1.200 1.200
Gurt 1.200 1.200
rzęsa 1.700 50 1.750
Zagończyk 1.700 1.200 2.900
Ryzy 1.700 1.700
Rakieta 
Wsk

1.700 1.700

Poz 1.650 1.650

Razem 17.600 4.200 2.100 1.000 400 200 25.500

ob[wód] 2 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok
[al]

Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem

sadownik [Mieczysław 
niedzielski]

2.100 1.200 250 650 250 200 4.650

Saksofon 1.700 1.200 2.900
szrapnel 1.700 600 2.300
Sfinks 1.700 1.200 2.900
Suseł 1.200 1.200
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jur 1.200 1.200
Słuchawka 1.200 1.200
szatan 1.700 1.700
smyk 1.200 1.200
sikora 1.700 40 1.740
Sankcja WSk 1.700 1.700

Razem 17.100 4.200 290 650 250 200 2.690

ob[wód] 3 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok
[al]

Bezp[ieczeństwo] Mob[ilizacyjne] Razem

tambur 2.100 1.200 250 900 250 200 4.900
Lelek 1.700 600 2.300
tokarz 1.700 600 2.300
Mazur 1.700 600 2.300
tancerka 1.700 400 1.740
sowa 1.700 600 2.300
Stefan 1.200 1.200
Gwóźdź 1.200 1.200
trenerka 
Wsk

1.700 1.700

Razem 14.700 3.600 290 900 250 200 19.940

ob[wód] 4 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] Razem

Unikat 
[Mieczysław 
Sokołowski]

2.100 600 200 650 250 200 4.000

Uparciuch 1.700 600 2.300
Urwis 1.700 600 2.300
Ursus 1.700 1.700
Ugor 1.200 1.200
józia 1.700 40 1.740
Gustaw 1.200 1.200
korczak 1.200 1.200
Uwertura WSk 1.700 1.700

Razem 13.000 1.800 240 650 250 200 16.140
Ugor 1.200 1.200

14.200 1.800 240 650 250 200 17.340
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ob[wód] 5 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] Razem

Wizytator 2.100 600 250 650 250 200 4.050
Wirtuoz 1.700 1.200 2.900
Wicher 1.700 600 2.300
Wtórnik 1.700 1.200 2.900
zygmunt 1.700 1.700
smolikowski 1.200 1.200
Wiluś 1.200 1.200
Wieszcz 1.200 1.200
Brzoza 1.200 1.200
Walet 1.700 1.700
Wyrwa 1.700 40 1.740
Waza Wsk 1.700 1.700
Poz 1.350 1.350

Razem 18.800 3.600 1.640 650 250 200 25.140

ob[wód] 6 osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob
[ilizacyjne]

Razem

Ząb 2.100 1.200 410 800 400 200 5.110
zbieracz 1.700 1.700
zdun 1.700 1.200 1.700 2.900
zecer 1.700 1.200 1.700 2.900
zegarmistrz 1.700 600 2.300
Rak 1.700 1.200 2.900
tara 1.200 1.200
Stefan 1.200 1.200
Ludwik 1.200 1.200
Gawryłło 1.200 1.200
zorza 1.700 40 1.740
Zawieja WSk 1.700 1.700
zawada 1.700 1.700

Razem 20.500 5400 450 800 400 200 27.750

Paluch osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp
[ieczeństwo]

Mob[ilizacyjne] Razem

Wysocki 2.100 1.200 400 3.700
odyniec 1.700 1.200 2.900
zawisza 1.700 1.700
nowina 1.700 600 2.300
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Grot 1.700 600 2.300
kurierka 1.500 40 1.540

Razem 10.400 3.600 440 14.440

księgarnia osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

kasjerka 2.100 610 150 200 3.060
kaucja 1.500 40 1.540

Razem 3.600 650 150 200 4.600

kom[órka] park osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Gazda 1.700 600 50 100 2.450
Genia 1.00
kom[órka] park. 5.000 5.000

Razem 2.700 600 5.050 100 8.450

adria osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

anatol 1.800 600 250 400 400 3.450
albia 1.500 600 2.100
artur 1.500 600 2.100
alfred 1.500 600 2.100
adolf 1.500 600 2.100

Razem 7.800 3.000 250 400 400 11.850

łoś osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

łoś 1.800 600 100 2.500
Bończa 2.100 1.200 150 3.450
napora 1.500 600 2.100
kalif 1.500
Leon 1.800 600 150 2.550

Razem 8.700 3.000 400 12.100



175

DOKUMENTy

katedra osob[owe] dod[atek] rodz[inny] rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

Żubr 2.500 1.000 400 200 3.100
adiutant 1.700 1.700
kurierka 1.700 40 1.740

Razem 5.900 1.040 6.940

różni. a-B osob[owe] dod[atek] 
rodz[inny]

rycz[ałt] Lok[al] Bezp[ieczeństwo] inne Razem

kartuz 2.100 1.200 200 3.500
Groch 2.100 1.200 250 3.550
Rymarz 2.100 1.200 250 3.550
ogrodnik 2.100 1.200 3.300
inkasent 2.100 1.200 100 3.400
Bogdan 2.100 600 100 2.800
ob. Wiktor 2.100 2.100
antoni 2.100 2.100
ref[erat] 
samoch[odowy]

1.700 1.700

sanit[ariat] 600 600

Razem 16.400 6.600 1.300 200 26.600

Subwencje! „201” 500
k.o.P. 800
Wigry 250
SS.Z. 700

SS.M. 700
Razem 2.950

osob[owe] i rzecz[owe] 500 080
Fundusz gosp[odarczy 7.320
Razem 507.400
dotacje na Szk[ołę] P[odchorążych] 19.600
RazeM 527.000

   [...] Madej

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/17.
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59

Czerwiec 1943 r., Warszawa. rozliczenie za miesiąc maj i czerwiec 1943 r. zaakceptowane przez 
„Madeja” [antoni Chruściel]

F. G.
rozliczenie za maj 1943

P-d
   R-d

saldo z kwietnia zł. 344,- 19/V danka i joanna  zł. 1.000,-
19/V dotacja od Marka „ 1.873,- „Mirski” 1.000,-

zł 2.217,- 21/V Skrytka „17” 217,-

zł 2.217

F.G.
rozliczenie za  czerwiec 1943

P-d           R-d

F.G. na czerwiec zł 7.320,- zapomoga Plenipotent 2.000
1.Vi Pobory Pogromcy zł 1.500,- -„- Mossakowski obw[ód] 6 1.000
„  ref[erat] Sam[ochodowy]   „  1.700,- -„- ekierka 1.500

------------ -„- Stefan 700
zł 10.520,- -„- narciarz 1.500

zwrot zapom[ogi] ekierka 1.500 -„- Grabiec 800
Razem 12.020 -„- 2 kurierki z Niagary 1500

Razem 10.510
Saldo na 1.Vii 1.510

12.020

Wid[ziałem] Madej

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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60

12 lipca 1943 r., Warszawa. Kopia fragmentu rozliczenia finansowego za miesiąc czerwiec 1943 r. 

DrapaCZ
kopia

        Czerwiec 43 r.

32 1.247.87770 Uwagi do poz. 54 F.d. 510 – kupno pływaków dla obw[odów]; 
100 – pomoc lekarska; 400 – konserw[acja] broni; 500 – płace 
prac[owników] nie etatowych; 4000 – Sztuka subwencja na kapitał 
zakładowy k.o.P.r.-u; 2950 – subwencja dla: 201, koP, Wigry, 
SSz, SSm; 8500 - zapomogi

30 1.238.598
1.258.19820

33 1.510

drapacz Pszenica Fasola Groch Razem
42 5.730 5.730
43 14.100
44 5.000
45 1.860
54 8.460
58 8.800
59 42.380
60 67.740
75 184.100 6.600 156.500 24.000 184.100 

371.200
94 1.102 1.102
95 800 800
96 1.630 1.630
97 93.02830 93.02830

98 4.750 4.750
99 4.550 4.550

100 4.118 4.118
101 3.810 3.810
102 2.380 500 2.380
104 6.370 6.370

440.87830 7.100 170.600 29.730 648.30830

112 927950 Uwagi do poz[ycji]:
117 – 766 53650 – saldo z Cegielni; 5000 – ofiara z drzewa
60 – 67.740 – 4 załączniki – prot[okół] Nr 13, 14, 15, 16
58 – 8500 zapomogi Fd

117 771.53650

118 1.136.480 1.116.880

      12.7.43       Ćma
W[idziałem] Madej
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[na odwrocie]
arch[iwum] p. ali

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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61

21 kwietnia 2012 r., Warszawa.  pismo szefa Oddziału i Kg aK „Kortuma” [antoni Sanojca] infor-
mujące „Drapacz” – Komendę Okręgu Warszawskiego aK o przyznaniu przez Komendanta głów-
nego aK „Tura” [Stefan rowecki] 4-ch etatów iii-ej kategorii dla Kedywu okregu z dniem 1 maja 
1943 r..

Teczka 4         18
     6, 3, 19, 17

21.iV. drapacz 
tur przyznał Wam 4 /cztery/ etaty iii-ej kateg[orii] dla oddz[iału] dysp[ozycyjnego] Waszego ke-
dywu od 1.V. br.
równocześnie zawiadamiam Cegielnię 26.

K[ortum] 20
[na odwrocie:] arch[iwum] p. ala

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/18.
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62

17 kwietnia 1943 r., Warszawa. rozkaz szefa Oddziału Vii Kg aK „Leszcza” [Stanisław thun] 
w sprawie wypłaty ekwiwalentu drożyźnianego na 1.V.1943 r. 

Teczka nr 4         19
Na 1 maja nalezy wypłacić normalny ekwiwalent uposażeniowy wraz z dodatkiem drożyźnianym 
500 zł. oprócz tego w formie dodatku drożyźnianego majowego 200 zł. dla samotnego 400 zł. dla 
rodzinnego pracownika 
17.4.43 r.      /-/ L e s z c z

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/19.



181

DOKUMENTy

63

31 maja 1943 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan rowecki] w sprawie 
przyznania dwóch etatów dla komórki „Żubra” [ppłk Stanisław Giebułtowicz] [Przyszła komenda 
Miasta], przekazany do wiadomości Komendy Obszaru i Okręgu Warszawskiego przez „Kortuma” 
[antoni Sanojca] – brudnopis i wersja ostateczna.

[karta 1]
        Teczka 4  – 20

31.V.drapacz
dla komórki Żubra przyznaję z dn. 1.Vii.43 r.:
2 /dwa/ etaty iii kat[egorii]
na rzeczowe 1000 zł. miesięcznie.
        /-/  tur.
drapacz do wiadomości. Cegielnię 26 zawiadomiłem
        K[ortum] 20
[na odwrocie:]
Drapacz 2.Vi  4 ad 20

[karta 2]
31.V.   drapacz

Dla komórki Żubra przyznaję z dn. 1.Vii.43 r.
1 /jeden/ etat  ii  kateg[orii]
2 /dwa/ „   iii      „
rzeczowe 1000 zł. miesięcznie
31/V.43 Tur
verte!   

[na odwrocie:]
31.V  26
Cegielnię i drapacz zawiadomiłem
    K[ortum] 20
2 Vi nad 20
archiw[um] p. ala

oryg., mps, rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 4/20.
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V. Sprawy wyszkoleniowe – Szkoła podchorążych

64

18 sierpnia 1941 r., Warszawa. rozkaz organizacyjny Komendanta głównego ZWZ„grabicy” [ste-
fan rowecki] dotyczący Zastępczego Kursu podchorążych rezerwy piechoty

       1
   
        Drapacz

Zastępczy kurs podchorążych rez. piech. – rozkaz organizacyjny

i. c e l. Przeszkolenie unitarne roczników przede wszystkim 1919 i 1920 z cenzusem /łączne 
tajne komplety/, celem przygotowania kandydatów na dowódców plutonów piechoty 
z uwzględnieniem potrzeb użycia w walkach powstańczych.
Na  kurs mogą być pozatem przyjęci kandydaci roczników starszych i młodszych /1918 – 1924/22/, 
którzy wyróżnili się w służbie konspirac. org. wojsk.

ii. Czasokres trwania kursu. Ustalam czasokres trwania kursu na 3 do 5 miesięcy. obowiązkowe 
minimum przepracowanych na kursie godzin 275, przyjmując przykładowo 5 miesięcy 
á 4 tygodnie, tydzień á 3 dni, dzień á 5 godzin pracy, względnie większe ilości godzin miesięcznie 
przy krótszym czasokresie. rozkłady godzin, program i wytyczne szkolenia zostaną podane 
oddzielnie. rozpoczęcie pracy na kursach dn. 1.X.41 r.

iii. organizacja kursu. 
1/ kierownictwo i podległość: Zlecam zorganizowanie kursu komendantom okręgów i czynię 
ich odpowiedzialnymi za przygotowanie absolwentów. Zostawiam przytem swobodę w wy-
korzystaniu podległych szczebli do pomocy w zorganizowaniu kursu zależnie od warunków 
i przydatności ludzi.
W zasadzie przewiduję w okręgach decentralistyczną organizację kursu. kursy zorganizować 
w tych ośrodkach, gdzie znajduje się odpowiednia ilość kandydatów i instruktorów. komen-
dantom okręgów winno zależeć na przeszkoleniu największej ilości kandydatów przewidując 
nawet dosłanie instruktorów do mniejszych ośrodków, w  braku odpowiednich na miejscu. Nie 
należy w żadnym wypadku podchodzić do pracy szablonowo z nastawieniem tworzenia kursu 
o dużej ilości uczniów i instruktorów, dekonspirującej znaczną ilość  członków organizacji. 
Najbardziej odpowiednim sposobem w warunkach konspiracji jest zasada: mała ilość instruk-
torów i niezwiązane ze sobą drobne grupki uczniów, nie przekraczające pięciu. Uczniów na 
kursie oznaczyć dla całego okręgu cyframi zamiast nazwisk lub pseudonimów i tylko nimi się 
posługiwać.
dla przykładu podaję dwa rozwiązania organizacji kursów: pierwszy kurs, bardziej przydatny 
do ośrodków o większym skupisku ludzi, szczególnie dla miast: /patrz zał.1/.
instr. kursu i i ii – Grono instruktorów, złożone z kilku oficerów, tworzy ciało pedagogiczne 
kursu w ścisłej współpracy ze sobą, przy podziale między sobą przedmiotów oraz kierownic-
twa poszczególnych klas kursu. Najstarszy jest kierownikiem całości.
kl. a i.t.d. – klasy kursu składające się z 4 do 5 uczniów, ze sobą nie związane całkowicie 
przed sobą zakonspirowane. Zakonspirowanie klas między sobą i zupełne odgraniczenie pracy 
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i uczniów poszczególnych klas stawiam jako warunek. Nie należy łączyć w danym przykładzie 
więcej klas niż 3-4.
kurs drugi, bardziej przydatny do ośrodków małych, wiejskich lub fabrycznych /zał. nr. 2/. – 
kierownik kursu z ewentl. pomocnikiem, któremu została powierzona do całkowitego wyszko-
lenia grupa 4-5 uczniów. Warunkiem tej organizacji byłaby wzmożona pomoc w sensie rady 
i kontroli przełożonego.
2/ instruktorzy: od stopnia przygotowania instruktora /kierownika kursu/ zależy dostarczenie 
mu pomocy. Zasadniczym będzie dostarczenie mu pomocy szkolnych, a więc instrukcji i regu-
laminów oraz sprzętu, a następnie wskazówek, rady i kontroli. Szczegółowo opracować sprawę 
miejsc pracy i jej zamaskowania. Lokale i miejsca zbiórek pod gołym niebem zmieniać. 
3/ dobór kandydatów: przyjąć na kurs młodziez narodowości polskiej roczniki 1919 i 1920 
oraz 1918 i 1921 /22 dając pierszeństwo kandydatom z kursem P.W., harcerstwu, z obozów 
pracy itp. Bez względu na ich dotychczasową przynależność organizacyjną. kandydat, jeśli 
należy do którejś z organizacji poza PZP zostaje członkiem PZP, musi on przed rozpoczęciem 
kursu przynieść na to zgodę swoich władz organizacyjnych. Za podstawę wyboru brać: kan-
dydat musi posiadać pełne kwalifikacje na członka konspiracyjnej organizacji wojskowej oraz 
cechy charakteru wskazująće na wartości dowódcze. Uczniowie kursu podlegają następującym 
rygorom:
a/ przed rozpoczęciem kursu uczeń musi złożyć przysięgę PZP /jeśli dotychczas nie składał/ 
i zostać pouczony o systemie, tygorach i obowiązkach pracy konspiracyjnej. 
b/ musi przestrzegać bezwzględengo zakazu prowadzenia rozmów między sobą i na zewnątrz, 
tyczących przynależności organizacyjnej i spraw kursu,
c/ po miesięcznej pracy na kursie będzie przeprowadzona selekcja, która ma usunąć niepo-
siadających cech wymaganych względnie opuszczających się w pracy, opuszczonych przez 
ucznia 25 godzin pracy bez względu na powody eliminują ucznia z kursu,
d/ każdy uczeń zwolniony z kursu musi być pouczony o konsekwencjach wynikających dla 
niego z przysięgi jako członka organizacji.

iV. Metody pracy.  kierować się następującym wskazówkami:
1/ Stosować z najszerszym stopniu instruowanie praktyczne. Naukę prowadzić przez pytania 
i odpowiedzi oraz pokazy a nie suche wykłady. teren jako miejsce pracy i system ćwiczeń 
szkieletowych i aplikacyjnych jest najwłaściwszym rozwiązaniem.
2/  Uczeń musi w ciągu lekcji /ćwiczenia/ przyswoić sobie przerabiany materiał, każdą nową 
lekcję rozpocząć repetycją przerobionego materiału. 
3/  Przedmioty wymagające kreślenia lub pisemnego opracowania wykonywać na miejscu. 
Za zniszczenie ich po lekcji jest odpowiedzialny instruktor, wykluczyć  całkowicie notatki 
robione przez uczniów, oraz dawanie uczniom pisanych prac do domu.

V. obowiązki i uprawnienia absolwentów.
1/ Uczniowie kursu stają się żołnierzami z pełnią wynikających z tego obowiązków i praw.
2/ Przez ukończenie kursu absolwent nabywa stopień kaprala podchorążego rez. piech. z pra-
wem awansu do stopnia oficerskiego za czyny bojowe w walce powstańczej. W okresie organi-
zowania wojska polskiego po odzyskaniu Niepodległości może uzyskać stopień oficera piech. 
po przejściu dokształcającego kursu Szkoły Podchor. piech. względnie oficera innej broni po 
przejściu kursu specjalnego.

Vi. Zarządzenia końcowe.  kom. okręgów meldują:
1/ Ustnie na najbliższych odprawach okresowych /po 15.iX/ zorganizowanie kursu – ilość 
kandydatów.
2/ Pisemnie podają ilościowe wykazy absolwentów w 4 tygodnie po zakończeniu kursu.
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3/ technika przeprowadzenia aktów nominacji, podania zainteresowanym i zachowanie ar-
chiwalne aktów – zostanie podane ustnie na odprawie.
4/ Na koszta przeprowadzenia kursów w tym ewnt. opłacenie kadry, przyznaję maksymalny 
ryczałt 1000 złotych na klasę kursu. Po zameldowaniu mi ilości uruchomionych klas, przekażę 
odnośne kwoty.

dnia 18.Viii.41 r. Nr. 816     /-/ Grabica
 25/Viii Ch[irurg]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/1.
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4 maja 1942 r., Warszawa. rozkaz założenia i Zastępczego Kursu podchorążych rezerwy piechoty 
na terenie Obszaru Warszawskiego aK podpisany przez Komendanta Obszaru Warszawskiego aK 
„Łaszcza” [albin Skroczyński]317.

M[orskie] o[ko].iii.
L.10         2
4.V.42 r.         Drapacz
[fragment nieczytelny]

i.  ZaStĘPCZY  kUrS  PodCHorĄŻYCH  reZ[erWY]  PieCH[otY]
----------------------------------------------------------------------------------------------  

roZkaZ ZałoŻeNia.
--------------------------------   

Zarządzam:
i. Przedłużenie kursu:

a/ W związku z ostrą zimą 1941/42 r., przedłużam trwanie i zastępczego kursu S[zkoły] 
P[odchorążych] r[ezerwy] P[iechoty] z tem, że przewidziany minimalny czas 275 godzin, 
musi być wszędzie osiągnięty.

b/ dotację zasadniczą S[zkoły] P[odchorążych] r[ezerwy] P[iechoty] zwiększam o 200 zł. 
na każdą klasę.

ii. Zakończenie kursu:
a/ klasyfikacja uczniów.

Przeprowadzić klasyfikację uczniów, stawiając ocenę końcową w stopniach dobry, do-
stateczny, niedostateczny, na podstawie prac całego kursu. dla oceny ogólnego poziomu 
poszczególnych klas, w ciągu iii. okresu szkolenia, należy zwiększyć inspekcję wyszko-
lenia z poza kadry kursu. 

b/ ewidencja absolwentów.
komendanci okręgu i Podokręgów sporządzą listę absolwentów, według rubryk: nazwa 
kursu, nazwa klasy, numer absolwenta, data urodzenia, imię ojca i matki, wynik, awansy, 
krótka opinia ujmująca cechy dowódcze i szczególne uzdolnienia.
Wyciąg listy według rubryk: numer absolwenta, ukończył kurs z wynikiem, awansował 
do stopnia... przesłać do komendantów kursów dla podania do wiadomości absolwentów 
i spalenia.

iii. awanse: 
komendanci kursów mają prawo awansowania:
absolwentów, którzy posiadają przynajmniej świadectwo ukończenia 4-ro letniego gimna-
zjum nowego typu, jawnego lub tajnego, lub szkoły zawodowej na poziomie szkoły śred-
niej. – do stopnia kaprala podchorążego rezerwy, tych z postępem dobrym, – do stopnia 
starszego strzelca podchorążego rezerwy – tych z postępem dostatecznym. absolwenci, 
którzy ukończyli kurs z postępem niedostatecznym pozostają strzelcami.

317 dokumnet nie ujęty w ewidencji z kopertą nr 5 zawierającą materiały szkoleniowe.
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iV. Zapowiedź ii kursu:
Po zakończeniu i. kursu zarządzam uruchomienie ii. zastępczego kursu S[zkoły] P[odcho-
rążych] r[ezerwy] P[iechoty] zaczynając od 1 lipca 1942 r.

       /-/ łaszcz

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/2.
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23 marca 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 2 mjr. Władysława symonowicza ps. Mirski, komendanta 
Szkoły Podchorążych rezerwy Piechoty okregu Warszawskiego armii krajowej.
       2

        Ściśle-tajny. 
Szkoła Podchorążych
Rezerwy Piechoty

Warszawa, 23 marca 1942 r.

r o Z k a Z     N r    2.
------------------------------

i. Zastępstwo: jako mojego Zastępcę, w wypadku mojej nieobecności 
    lub innych przeszkód, wyznaczam p. Bartkiewicza 
    [Włodzimierz Zawadzki]318, kierownika kursu i-go.

ii. Nominacja: Z upoważnienia i na podstawie rozkazu komendanta okręgu 
    „drapacz” mianuję starszymi strzelcami z cenzusem z dniem 
    1 marca 1942 r. następujących strzelców z cenzusem uczniów 

    Szkoły Podchorążych:

kUrS  i.
Nr. os. Pseudonim data ur. kl.

1. dawid [nn] 1920 a
2. kacper  [nn] 1922
3. kazimierz [nn] 1921
4. karol [nn] 1922
5. kot [nn] 1924
6. zyg [nn] 1920 B
7. Grom [NN] 1919
8. Błyskawica [NN] 1918
9. ryś ii [NN] 1918

11. socha [nn] 1922 c
13. jur [nn] 1922
14. Grom ii [NN] 1920
16. Barycki [Zdzisław Żmijewski] 919 d
17. kapanicki [nn] 1920
18. Nebel [Władysław Żelechowski] 1919
19. Brodzicz [nn] 1919
20. Raczkiewicz [nn] 1919
23. Marat [nn] 1922 e

318 Włodzimierz Zawadzki ps. „Bartkiewicz”, mjr.
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26. sawa [nn] 1922 F
27. Mont [nn] 1922
29. eli [Bronisław taczanowski] [13.Viii.]1918
30. Roman [nn] 1917
31. Góral [NN] 1921 G
32. Sokół [NN] 1920
33. różyc [NN] 1920
34. Murat [nn] 1920
35. Zły [NN] 1919
36. nitecki [edward Rutkowski] 1922 h
37. zgrzyt [henryk kranich] 1922 „
38. Garbaty [jerzy Frymus] 1922 „
39. Lipiński [NN] [19.Xi.]1924 „
40. Lech [ryszard klimaszewski] 1922 „
41. Piotrowski [nn] [23.Vi.]1921 i
42. szczepkowski [nn] [11.Vii.]1919 „
43. Pawłowicz [NN] [22.iX.]1922 „
44. kozietulski [nn] [18.iV.]1923 „
45. Połabski [Bernard Zieliński] 1924 „
46. sobek [Wincenty heinrich] 1922 j
47. Garbacki [ryszard Czech] 1922 „
48. turski [Stefan Czarnecki] 1923 „
49. irczyk [jerzy krzyżanowski] 1923 „
50. rudyński [NN] [3.Vi.]1922 „
51. Pazikowski [Włodzimierz Bańko] 1922 k
52. Huzarski [Leon Zyznarski] 1918 „
53. Chaszczyński [ryszard jakubowski] 1921 k
54. korybutiak [jerzy dąbrowski] 1922 „
55. Czarnowski [Bolesław jackowski] 1922 „
56. tomaszewski [nn] [10.V.]1919 „
57. Ronikier [nn] [9.V.]1923 L
58. Wierzbicki [ireneusz Pietras] 923 „
59. Stecki [Władysław Szymczak] 1920 „
60. tomczak [nn] 1905 „
61. jackowski [Władysław Lisiecki] 1920 M
62. Namysłowski [Stefan Gołda] 1921 „
63. Niewęgłowski [Stanisław Sasin] 1919 „
64. orliński [ Zbigniew NN] [3.Vii.]1922 „
65. Humaniecki [Socjusz Mieczysław] 1921 „
66. Peter /?/ [Gwiździński janusz] 1922 „

kUrS  ii.
67. adam - obroża [NN] 3/V 1919 a
68. zbigniew [nn] 13/V 1920 „
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69. konrad [nn] 11/iV 1922 „
70. Smoczyński [NN] 1/iii 1922 „
71. Żbik [NN] 7/iX 1920 „

    
kUrS  iii.

85. bez pseud. 1921 a
82. 1918 „
83. 1909 „
81. 1920 „
84. 1922 „

81a. 1919
90. 18/iV 1903 B
87. 25/8 1901 „

92a. 28/V 1903 c
92. 10/V 1906 „
95. 12/Vi 1923 „
91. 24/Xi 1905 „
94. 29/8 1906 „

91a /91a/ 30.Xi 1909 „
72. Pobóg [NN] 8/ii 1903 d
73. Rynard [nn]         ? „
74. Lotnik [NN] 13/ii 1921 „
75. skiba [nn] 18/Vi.1921
76. Stef [NN] 5/8 1922 „

kUrS iV.
96a. dybiak [zygmunt tomaszewski] 30/X 1920 a
96. kruk [nn] 3/Vi.1920 „
97. Żak [Czesław kamiński] 3/Xii 1918 „
98. Niemiro [józef Zabłocki] 25/7 1919 a
99. dowbor [nn] 3/Xii 1916 a

100. alf [NN] 6/8 1917 „
101. łunicz [jerzy adamski] 19/3 1920 B
102. Strzeszewski [Włodzimierz Cedro] 19/V 1922 „
103. orlicz [Stanisław kurzepa] 4/Vii 1922 „
104. Barwnicki [nn] 20/i 1923 „
105. Marecki [nn] 3/iii 1921 B
106. osiecki [nn]
108. derwid [Waldemar Mitschein] 13/i 1922 c
110. San [Leszek rylski] 6/12 1919 „
113. nowina [jerzy szczygielski] 26/i 1915 „
115. robak [Stanisław Ciesielski] 12.3.1920 d
116. Bor [nn] 9.7.1918 „
117. Bury [nn] 31/7 1922 „
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118. Góral [NN] 4.12.1922 „
119. Magar [artur jaszewski] 13/i 1921 „
120. okulicz [ireneusz czarnecki] 15/7 1921 „
111. Lwowicz [NN] 9/2 1920 c
121. Lucok [NN] 30/ii 1919 e
122. Mar   ? [NN] 19/Xi 1920 „
123. Burza [nn] 15/V 1921 „

kUrS  V.
127. kozak [tadeusz kozłowski] 24/Xi 1917 a
129. Sokół [Zbigniew Wolski] 27/iV 1920 a
130. turk [nn] 4/9 1923 „
131. jan [tadeusz kruszewski] 4/8 1920 B
132. Metys [nn] 3/3 1912 „
133. rafał [NN] 24/4 1921 „
134. Paweł [NN] 9/iV 1921 „
135. Wiktor [nn] 9/ii 1921 „
138. rudzik [Czesław Weychert] 11/12 1915 c
139. Gustaw [jerzy Wojtowiecki] 19/Xi 1920 „
140. Pysek [nn] 16/Xi 1921 „

kUrS  Vi.
141. Pierwotny [Stanisław Beer] 1908 r. a
142. Bernard [Bernard Freisleben] 1907 „
147. Mirża [NN] 1908 B 
148. Bokser [ryszard kamiński] 1/iV 1919 „
149. Pilica [nn] 1904 „
150. dąb i [NN] 17/i 1909 „
151. Żubr [NN] 1//3 1920 c
152. ren [Stefan Samoraj] 24/ii 1919 c
153. daniel [Mirosław Chałaczkiewicz] 20/iV 1917 c
154. kozioł [Henryk Glegolski] 10/i 1920 „
155. delfin [jerzy kaczyński] 5/Vi 1922 „
157. orkan [Zdzisław Boczkowski] 8/8 1920 d
158. Podmuch [nn] 1/8 1911 „
159. Szaruga [jan Czelej] 27/i 1920 „
160. Zorza [Włodzimierz kalinowski] 6/12 1918 „
162. adako [adam jankowski] 4/iV 1917 e
163. Pogoń [NN] 15/3 1921 „
164. orsza [jerzy zakrzewski] 13/V 1922 „
165. czas [nn] 22/V 1920 „
166. Luboń [NN] 4/Xi 1911 F
167. orlik [nn] 2/iii 1923 „
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168. Bohun [nn] 6/ii 1920 „
171. krzysztof [NN] 3/12 1921 G
173. drut [Stefan krystosiak] 20/Vi 1912 „
174. Sęp [NN] 10/Xi 1915 „
175. nurt [nn] 4/V 1909 G
176. jur [jerzy Przecławski] 22/V 1921 h
177. Przygoda [Władysław Pilarski] 19/V 1918 „
178. Warta [nn] 14/iX 1915 „
179. Boruta [nn] 19/3 1921 „
180. Brzoza [tadeusz Walczewski] 14/Xi 1904 „
181. Grad [Witold Perdzyński] 6/Vi 1918 i
182. sulla [nn] 1/9 1906 „
183. jawa [nn] 22/Xi 1911 „
184. dąb ii [NN] 29/Xi 1921 „
185. iskra  [nn] 12/iV 1920 „
186. jerzy [nn] 14/V 1921 j
187. Ryszard [nn] 20/X 1923 „
188. Marian [nn] 21/iV 1919 „
190. aleksander [nn] 27/7 1921 „
191. Sęk [NN] 10/Vi 1906 k
192. dąb iii  [NN] 21/Xi 1920 „
193. Grab [NN] 1/V 1922 „
194. jawor [nn] 6/Vii 19...1 „
195. konar [nn] 29/X 1917 „
198. Wacław [NN] 9/Xii 1920 L
199. Leon [Leon Michalski] 28/Vi 1911 „
200. trójka [NN] 6/3 1922 n
201. dubaniec [eugeniusz Bocheński] 13/iX 1921 ł
202. ostoja [NN] 1/Vi 1921 „
203. cygan [nn] 23/3 1921 „
204. Szczęsny [NN] 28/3 1923 „
205. herbert [nn] 2/Xii 1923 „
207. Poreda [jan olbrycht] 27/i 1922 M
208. Mścibór [NN] 12/3 1920 „
209. Pomian [Franciszek izdebski] 31/7 1921 M.
210. dwójka [NN] 1/iX 1923 n

    
kUrS  Vii.

211. bez pseud[onimu] 19/12 1915 a
212. 4/ii 1916 „
213. 6/Vi 1917 „
214. 15/i 1918 „
215. 11/Vii 1919 „
77. ś.p. andrzej [NN] 24/Xi 1919 „
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216. bez pseud[onimu] 11/V 1917 B
217. 10/V 1914 „
218. 31/3 1921 „
219. 3/3 1920 „
220. 12/4 1922 „
221. 22/iX 1922 c
222. 25/3 1922 „
223. 7/ii 1923 „
224. 19/iV 1921 „
225. 15/ii 1924 „
226. 17/ii 1922 d
227. 21/ii 1923 „
228. 22/3 1923 „
229. 17/X 1923 „
230. 21/Vii 1923 „

iii. ...kaz:        Wszystkim szeregowym z cenzusem Szkoły Podchorążych 
surowo zakazuję: a/ Uczęszczania do kasyna Gry,
b/ Uczęszczania do wszystkich kin i teatrów, c/ Zwiedzania
wystaw propagandowych, d/ Uczęszczania do kawiarń 
i restauracyj „dla niemców”, e/ Utrzymywania stosunków 
towarzyskich z niemcami lub niemkami, f/ Słuchania 
koncertów orkiestr wojsk. na placach i w lokalach, 
g/ Nabywania kuriera Warszawskiego.
Poza tem zabraniam urządzania u siebie /i brania udziału u
znajomych/ zabaw tanecznych, które jako zabawy połączone z wyjątkową weso-
łością w dobie dzisiejszej nie licują z Honorem Żołnierza Polskiego i z godnością 
Narodową Polaka.
Zachowanie się nasze w każdem miejscu w każdej chwili musi być nacechowane 
bezwzględną pogardą wobec wroga i wobec wszystkiego co jest jego wytworem, - 
poczuciem godności i ambicji Narodowej Polaka, - oraz zrozumienia tragicznych 
przeżyć wstrząsających naszą ojczyzną. Można być wesołym i bawić się, jednak 
zawsze od kontrolą wyższych uczuć, rozumu i sumienia.
Powyższy mój zakaz obowiązuje do tego czasu, kiedy wróg przestanie deptać Pol-
ską Ziemię.

iV. Wakacje    W okresie Świąt Wielkanocnych zarządzam przerwę 
w ćwiczeniach świątecz. – od 1 do 7 kwietnia włącznie.

      koMeNdaNt SZkołY
       - Mirski -

R o z d z i e l n i k :
kom[endant] okręgu „drapacz” przedstawiam 1egz.
Wszyscy kierownicy kursów po 1 egz.
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a[d] a[cta] 1 egzemplarz319

[na odwrocie:] Mirski
Zwrot do archiwum

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/2

319 dwa szkice.
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67

Maj 1942 r., Warszawa. Fragment wytycznych szkoleniowych Komendy głównej armii Krajowej 
podpisanych przez „Tura” [Stefan rowecki]

 3 
iii. organizacja i kalendarz szkolenia.
  Przeprowadzenie ćwiczenia rozplanować jak następuje:

W ciągu maja - praca własna komendantów okręgów /obszarów/ nad przygotowaniem 
ćwiczeń dla rejonowych inspektorów i dowódców dysp.,

 - wydanie wytycznych do szkolenia.
W ciągu czerwca  - przeprowadzenie ćwiczeń komendantów okręgów, /obszarów/ z rejo-

nowymi inspektorami i oficerami dysp.
do połowy lipca - praca własna rejonowych inspektorów nad przygotowaniem ćwiczeń 

dla komendantów obwodu /ich zastępców/ i oficerów dysp.
Lipiec – sierpień - przeprowadzenie ćwiczeń inspektorów z komendantami obwodów, ich 

zastępcami i oficerami dysp.
Wrzesień – październik - przeprowadzenie ćwiczeń komendantów obwodów i ich zastępców 

z komendantami placówek, dowódcami plutonów i oficerami dysp.

Podanych terminów nie stosować sztywnie. Gdzie można starać się uzyskać wcześniejsze terminy 
szkolenia poszczególnych szczebli.

ilość ćwiczeń na wszystkich szczeblach – przynajmniej po jednym z każdym dowódcą.
technikę przeprowadzania ćwiczeń pozostawiam komendantom terytorjalnym. Należy przyjąć 

regułę, że wychodzenie w teren w grupach od 2-ch do 4-ch osób jest na całym terytorjum rzplitej 
możliwe i nie narusza zasad bezpieczeństwa. 

W czasie od 1.Vi. do 30.X. ćwiczenia prowadzą:
- dowódcy plutonów z dowódcami drużyn i sekcji,
- dowódcy drużyn i sekcji z szeregowymi.

iV. Pomoc szkolenia.
 dla szkolenia dowódców i szeregowych:
 
- instr. Boj. cz. i Miasto /rozesłana/
-    „     „   „  ii Walki poza ośrodkami miast /rozesłana/
-    „     „   „  iii a/ Saperskie środki walki /rozesłana/
-    „     „   „  iii b/ łączność /w opracowaniu/
-    „     „   „  iV.a. b. c. Przykłady bojowe na pluton, drużynę i sekcję 

/rozesłane/
-        „     „   „  V.a dywersja bojowa na komunikacje  z atlasem 

/rozesłana/
-    „     „   „  V.b. dywersja bojowa na aparat osobowy okupanta

-    „     „   „  Vi.a. ognisko walki /w opracowaniu/
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-    „     „   „  Vi.b. opanowanie węzła kolejowego /w opracowaniu/
-    „     „   „  Vi.c. opanowanie lotniska /w opracowaniu/
-   Wytyczne działań dywersji bojowej /rozesłane/
- Program szkoły podchor. rez. piech. /w druku/
- Podręcznik d-cy plut[onu] W.P. 1939 r. /rozesłane/
- instr. Broni – Sprzęt piech[oty] niem[ieckiej]/w druku/
-      „      „ - Sprzęt art[ylerii] niem[ieckiej] /w opracowaniu/
- Program wyszkolenia gońców dla małoletnich /opracowany/.

        /-/ Podpis: tur.
[na odwrocie:] 5.5.42 [podpis nieczytelny]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/3.
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68

4 maja 1942 r., Warszawa. Fragment wytycznych szkolenia na drugą połowę 1942 roku opracowa-
nych w Wydziale iii Operacyjno-szkoleniowym Komendy Okręgu Warszawa aK.

4
M[orskie] o[ko] iii
nr 199
4.V.1942 r.
drapacz

WYtYCZNe  SZkoLeNia  Na  drUGĄ  PołoWĘ  rokU  

i. Cel szkolenia.
Celem szkolenia na rok bieżący jest przygotowanie do zadań bojowych w po powstaniu:

a/.  dowódców wszystkich szczebli od dowódców zgrupowań plutonów bojowych, mających 
wykonać samodzielne zadania – do dowódców sekcji włącznie.

b/.  Utrzymanie szeregowych w sprawności bojowej i organizacyjnej dla powstania.
Przed komendantami terytorialnymi i dowódcami wszystkich szczebli stawiam kardynalną za-
sadę: całokształt pracy szkolenia ma być ściśle związany z potrzebami powstania i wynikać 
z planu działania, przewidzianego na wybuch walki powstańczej.
Braki środków w walce powstańczej muszą być zrekompensowane pracą nad kadrą dowódczą, 
przygotowujących typ samodzielnego dowódcy z inicjatywą i sprytem bojowym, działającego 
zaskoczeniem i niespodzianką. W porze nocnej, w terenie zabudowanym i pokrytym. Musi być 
przy tem postawiony warunek praktycznego szkolenia, możliwie w terenie zamierzonego boju, 
na zadaniach, jakie ma dokonać w powstaniu dany dowódca i jego oddział.

ii. Przedmioty szkolenia.
1.  dowódcy mają być przeszkoleni w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

walki powstańczej, a w szczególności:
a/.  rozpoznanie nieprzyjaciela i ocena jego sił,
b/.  obliczanie i zestawianie sił i środków własnych na poszczególne ogniska walki i na poszczególne 

przedmioty natarcia,
c/.  organizowanie dowództw /pocztów/ potrzebnych do wykonania planowych zadań,
d/.  organizowanie aparatu łączności bojowej,
e/.  sposoby alarmowania i przeprowadzania zbiórek drużyn i plutonów oraz oddziałów dywersji 

bojowej,
f/.  technika przemarszu lub przejazdów /zagadnienia taboru kołowego, motorowego i konnego, sań 

i t.p./, wyboru dróg, miejsc zbiórek i miejsc wyczekiwania,
g/.  wybór miejsc zbiórek oddziałów miejskich, służących jednocześnie za podstawę wyjściową do 

natarcia, co się tyczy uderzeń prowadzonych od wewnątrz w miastach i osiedlach,
h/.  zagadnienia kwatermistrzostwa,
i/.  przeprowadzenie walki powstańczej.

2. Szkolenie szeregowych wszystkich broni i służb ma brać za podstawę ramy piechoty po-
wstańczej i jej zadania bojowe. Ze względów bezpieczeństwa nie wychodzić zespołowo poza 
sekcję. Pamiętać, że obowiązkiem każdego dowódcy jest dochowanie żołnierza konspiracji 
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w psychicznej aktywności do chwili zrywu powstańczego. Nie pobudzane instynkty żołnierskie 
mogą wytworzyć stan marazmu.
Praca wychowania i szkolenia ma temu zapobiec i w ramach możliwości zaprawić żołnierza do 
trudnego charakteru walki powstańczej, do jakiej nie był szkolony w czasie służby wojskowej. 
technikę szkolenia szeregowych, dobór środków oraz nasilenie tempa pozostawiam do oceny 
komendantom okręgów /obszarów/.
W szkoleniu specjalistów wysuwam na pierwsze miejsce szkolenie żołnierzy łączności i sape-
rów /pionierów/. Bez współdziałania tych elementów nie jest do pomyślenia najmniejszy bój 
powstańczy. W braku żołnierzy tych broni, szkolić w tych specjalnościach odpowiednio dobra-
nych żołnierzy piechoty.
W dalszej kolejności idą artylerzyści i żołnierze oddziałów pancernych i samochodowych. Prace 
szkolenia – poza użyciem ich w boju w szeregach piechoty – mają umożliwić.

Szkolenie szeregowych obejmuje:
a/.  umiejętności władania własnym i nieprzyjacielskim sprzętem walki,
b/.  zaprawianie do walki najmniejszymi zespołami, przy użyciu podstępu,
c/.  służba łączności /gońców, sygnalistów i obserwatorów/,
d/.  dokonywanie prostymi, mechanicznymi sposobami niszczeń na komunikacjach,
e/. przeprowadzanie napadów i likwidowanie poszczególnych osób,
f/.  doskonalenie innych sprawności w służbie polowej i walce.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/4.
opublikowano: j. Borkowski, Warszawska konspiracja harcerska przy ulicy grochowskiej 354, 
„almanach Warszawy”, Warszawa 2017, tom Xi, s. 306–308.
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69

20 maja 1942 roku, Warszawa. rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego aK „Montera” [antoni 
Chruściel] w sprawie rozpoczęcia 2-go turnusu szkoły podchorążych rezerwy piechoty.

   5

dRaPacz         
20 maja 1942.

Na podstawie rozkazu komendanta Głównego P.Z.P. ii-gi turnus Szkoły Podchorążych rezerwy 
Piechoty rozpocznie się z dniem 1 lipca br. W związku z tym zarządzam:

i. komendanci dzielnic wyznaczą kandydatów do S.P.r.P., odpowiadających następującym wa-
runkom:

1. Wykształcenie ogólne – matura licealna. W drodze wyjątku mogą być wyznaczeni kandydaci, 
którzy przygotowują się obecnie do matury licealnej, lub nawet posiadający mała maturę. 
Zaznaczam że kandydaci szczególnie z mała maturą muszą być wybitnie zaawansowani pod 
względem charakteru, stanu fizycznego i moralnego.

2. Stan fizyczny – odpowiadający kat. a.  przepisów Sanit. /nie należy wyznaczać o małym 
wzroście i wątłych./

3. Charakter – wyrobiony; duża siła woli, umysł bystry.
4. dotychczasowe wyszkolenie wojskowe: najmniej P.W. i-go Stopnia lub przynależność do 

Harcerstwa.
5. Przynależność do organizacji Niepodległościowej – najmniej 6miesięcy; musi być 

zaprzysiężony i dobrze znany władzom organizacyjnym.
6. Urodzony w latach – 1919, 1920, 1921, 1922, 1923.
7. kandydat winien dysponować czasem do wyszkolenia 15 godzin tygodniowo na okres 

5miesięcy.
8. kandydat musi mieć jeden dobrze zakonspirowany lokal, w którym jego 5-tka będzie mogła 

szkolić się raz w tygodniu przez 5 godzin.
Wybranych kandydatów zorganizować w 5-tki, wyznaczając starszego 5-tki. 
ii. oficerowie org. dzielnic gotowe piątki przekażą kierownikom kursu do dnia 20 czerwca br. – 

ilość klas w dzielnicach zależna jest od liczby instruktorów. Z uwagi na nabyte doświadczenie nie 
należy zmieniać kierowników kursu ani instruktorów.

iii. Z dniem 20.Vi.br zorganizowane i obsadzone prze instruktorów klasy przechodzą całkowicie 
pod rozkazy k-dy S.P.r.P.

iV. ilość zorganizowanych klas zgłosić pisemnie dnia 20.Vi.

       /-/  Monter.
[na odwrocie:] arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/5.
opublikowano: j. Borkowski, Warszawska konspiracja harcerska przy ulicy grochowskiej 354, 
„almanach Warszawy”, Warszawa 2017, tom Xi, s. 309.
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70

20 czerwca 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 364 Komendanta głównego armii Krajowej „grabicy” 
[Stefan rowecki] wraz z załącznikiem zawierającym tezy odtwarzania sił zbrojnych z 9 czerwca 1942 r.

dn. 20.Vi.42 r.
Nr 364

cegielnia
6

Załączam tezy dotyczące oblicza odtwarzania sił zbrojnych. Stanowią one podstawę wychowa-
nia naszych szeregów w okresie przed powstaniem i po powstaniu. Ze względu na wagę zagadnień 
poruszanych w tych tezach oczekuję od Was w terminie do dnia 15.Viii meldunku w wypadku 
nasunięcia się Wam ew[entualnych] propozycji uzupełnień lub zmian. 

Całość tekstu w obecnej redakcji jest jedynie do Waszej wiadomości, poszczególne tezy możecie 
rozprowadzić. ostateczne sformuowanie tez dla użytkusłużbowego otrzymacie jesienią. 

/-/ Grabica

Załącznik do Nr 364 z dn. 20.Vi.42 r.

oBLiCZe  dUCHoWe  Sił  ZBrojNYCH  PoLSki
i. Część ogólna

a. Naród i Siły Zbrojne. 

Z położenia geograficznego Polski wynika, że mimo niewątpliwie pokojowego usposobienia ca-
łego Narodu i spodziewanej po wojnie inflacji haseł pacyfistycznych w Polsce jeszcze przez długie 
lata musi obowiązywać zasada „si vis pacem – para bellum”. Nie będzie więc wolno przestać myśleć 
i mówić o następnej wojnie, o obronie uzyskanych w tej wojnie warunków bytowania.

Przyszła wojna także będzie totalna. toczyć ją będzie cały naród wszystkimi swymi siłami. Cały 
naród będzie w niej odbierał ciosy i ponosił straty – i mimo nich musi dotrwać do końca jako całość.

Wśród powszechnej mobilizacji wszyscy obywatele bez różnicy wieku i płci będą mieli okre-
ślone zadanie wojenne. obywatele powołani do wykonywania w czasie wojny zadań żołnierskich 
stanowią „Siły Zbrojne”. kto nie walczy z bronią w ręku, musi dawać ze siebie pełną pomoc wal-
czącym, walczący muszą być przeniknięci poczuciem konieczności wykonania obowiązku żołnier-
skiego w imię przyszłych interesów Narodu. Pojęcia „Siły Zbrojne” i „Naród” nie istnieją obok 
siebie, lecz się przenikają – stanowią jedno. Siły Zbrojne są organizacją Narodu do wojny, jego 
instytucją obronną. Naród walczący ponosi straty, ciosy mogą go zużywać, ale nie wolno dopuścić 
do psychicznego rozszczepienia go na takie czynniki, jak siły zbrojne i naród, front i tyły, żołnierze 
i cywile. jeżeli czynniki nie będą całkowicie zespolone, to w toku wojny dojdą do przeciwstawienia 
się sobie, co jest pierwszą oznaką zbliżającej się klęski.

Częściami składowymi Sił Zbrojnych są: Wojska lądowe, wojska powietrzne i marynarka 
wojenna. Utarło się używać krótszego określenia „wojsko” jako synonim „Sił Zbrojnych”.

B. kadra Zawodowa 
Szkieletem kierowniczym i organizacyjnym Sił Zbrojnych jest kadra zawodowa. Musi ona, 

tak wczasie wojny jak i podczas pokoju, być całkowicie i jak najściślej zespolona z resztą żoł-
nierzy i z całym Narodem. Z życia pokojowego Sił Zbrojnych musi więc być usunięte wszystko, 
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co podważa jedność wewnętrzną. S.Z. i przeszkadza zespoleniu ich z Narodem, a spotęgowane 
wszystko to co łączy.

Ponieważ Siły Zbrojne a Naród to jedno, więc ich trzon – kadra zawodowa posiada wspólne 
z Narodem cechy duchowe, te same zalety i wady. jednak starannie dobierana i urabiana może 
i musi stanąć wyżej od przeciętnego Polaka i znaleźć się w duchowej awangardzie szerokich mas, 
ale nie wolno jej być czymś innym niż one. 

kadra zawodowa musi żyć myślą o wojnie przyszłej, oczywiście, zgodnie z duchem dziejów 
Polski, jako o wojnie obronnej, która może być przeprowadzona zaczepnie. jednak w Polsce S.Z. 
nie mogą być „partią wojenną”, zbiorowiskiem jednostek tęskniących do zawodowego wyżycia się 
w wojnie.

kadra zawodowa musi czuć i rozumieć społeczne i polityczne życie Narodu. jednocześnie musi 
ona być cementem dla wszystkich składających się nań grup, bez względu na dzielące je różnice, 
spajającym je w służbie obrony kraju w ramach Sił Zbrojnych.

Zadanie kadry w czasie pokoju polega na:
1/  przygotowaniu fachowym Państwa i Narodu do wojny /stosownie do możliwości każdego 

obywatela wyznaczyć mu miejsce w organizmie obronnym i przygotować go do zadań/ 
i czuwaniu nad utrzymaniem gotowości obronnej mimo zmieniających się warunków.

2/  wychowaniu dobrego, karnego żołnierza i pożytecznego obywatela państwa i członka Narodu /
zakończenie cyklu wychowawczego: rodzina – szkoła – służba pracy – siły zbrojne/.
Siły Zbrojne jako emanacja całego Narodu i gwarancja jego wolności i ich kadra zawodowa, 
jako zespół wychowawców i przodowników w walce – muszą wyrobić sobie w społeczeństwie 
wyjątkowy autorytet. jednak nie drogą nadawania kadrze wyjątkowych przywilejów, lecz przez 
swoje wartości wewnętrzne:

1/  ośrodek czystej, polskiej racji stanu, nie związanej z żadnym interesem grupowym.
2/  wysoko wykwalifikowane, żywe, nowoczesne, przewidujące kierownictwo walki,
3/  zespół obywateli bez zarzutu pod względem osobistym.

C. Część szczegółowa

1/ Zespolenie z narodem.
a/  przez sposób uzupełniania kadry musi być zapewniony dopływ dowódców pochodzących ze 

wszystkich warstw społecznych dla:
-  doprowadzenia do wojska wszystkich rzeczywistych talentów i ludzi z powołaniem, 

odpowiednich kwalifikacyj moralnych /charakter/, umysłowych i fizycznych,
- zadzierzgnięcia silniejszych węzłów między wojskiem i masami pracującymi.

Przez celowe zarządzenia i wychowanie trzeba osiągnąć utrzymanie nici łączącej żołnierza za-
wodowego ze środowiskiem, z którego pochodzi.
kadrę trzeba wychować tak, by nie wstydziła się swego pochodzenia:
b/  przez odpowiednie programy nauki i wychowania w szkołach cywilnych i wojskowych,
c/  przez udział żołnierzy z życiu politycznym. Wspólność zainteresowań i przeżyć łączy 

najbardziej. Udział w życiu politycznym musi być ograniczony. Życie wewnętrzne 
wojska musi być zabezpieczone przed wpływami stronnictw polit[ycznych], tj. udział 
w życiu polit[ycznym] ma żołnierz, jako jednostka, wojsko jest apolityczne. tej zasadzie 
odpowiadałoby przyznanie żołnierzowi zawodowemu czynnego i biernego prawa wyborczego 
przy zakazie innej działalności wewnętrzno-polit.

d/  przez udział w życiu społecznym. Żołnierze zawodowi powinni brać udział w działalności 
samorządowej, spółdzielczej, oświatowej, opiekuńczej, kulturalno sportowej. Nie powinny 
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być popierane osobne związki wojskowe tego rodzaju. także „rodziny wojskowe”, osobne 
przedszkola itp.

2/ jedność wewnętrzna Sił Zbrojnych.
W imię zdrowia duchowego S.Z. nie wolno dopuścić do wytworzenia się na jakimkolwiek tle 
antagonizmów, czy zawiści pomiędzy różnymi grupami żołnierzy.

1.  oficer czy podoficer rezerwy nie może być uważany za coś gorszego od swego kolegi 
zawodowego.  do tego konieczne jest rzeczywiste zmniejszenie różnicy w ich wartości ogólnej 
i zawodowej.
a/ „rezerwa” i zawodowi muszą jak najdłużej kształcić się we wspólnych szkołach /skasować 

korpusy kadetów, szkoły podof. dla małoletnich i szkoły podof. zawodowe. ofic. szkoły 
sanit., skrócić kursy ofic. zawodowych  na rzecz wspólnych podchorążówek/; 

b/  przy dopuszczeniu do „korpusu dowódców” muszą być stosowane te same kryteria ogólne 
dla kadry rezerwowej i zawodowej /wykształcenie, cechy charakteru/, nie formować kadry 
rezerwowej masowo, ale też indywidualnie, /nie każdy maturzysta nadaje się na dowódcę./

2.  Zatrzeć trzeba różnice między „oficerem” i podoficerem ‘szeregowcem/ tak daleko, jak na to 
pozwoli dobro służby. W tym celu:
a/ wynaleźć wspólne określenie na pojęcie oficer i podoficer i skasować ten podział;
b/ opracować taki system kształcenia i awansowania, by każdy „podoficer” mógł dojść już 

w czasie pokoju do dowodzenia kompanią /i równoważną jednostką/;
c/ znieść odmienną formę zwracania się do oficerów i podoficerów, do przełożonych 

i podwładnych i zaprowadzić jednolitą formę na „wy” wzgl. nazwę stopnia;
d/ zmniejszyć różnicę w umundurowaniu.

3. Wykonanie  zadań wychowawczych.
Musi się odbywać w myśl podstawowej zasady, że przykład jest najlepszym środkiem wycho-
wawczym.
do tego konieczny jest przede wszystkim b. staranny dobór kadry zawodowej. Musi ona stano-
wić zespół ludzi przede wszystkim o wysokiej wartości charakteru. Przytem charakterów trud-
nych, twardych nie wolno łamać – trzeba je stawiać w odpowiednie warunki i odpowiednio 
wykorzystywać.
Żołnierza muszą cechować:
a/ wysokie poczucie honoru osobistego i zawodowego;
b/ umiłowanie zawodu /nie traktowanie go jako odskoczni do innej pracy lub jako ostateczności/;
c/ całkowite posłuszeństwo, zgodnie z przysięgą;
d/ znajomość polskiej tradycji wojskowej i narodowej, głęboka znajomość historii i kultury 

narodowej i zrozumienie ich znaczenia wychowawczego;
e/ dobra znajomość i zrozumienie polskich cech narodowych i cech różnych grup społecznych;
f/ znajomość zasad i metod wychowania i osiągnięć na polu szkolnictwa publicznego i oświaty 

poza-szkolnej;
g/ całkowite podporządkowanie spraw osobistych interesowi służby;
h/ obowiązkowość, prawość, uczciwość, bezinteresowność, sprawiedliwość;
i/ lojalność w stos. do przełożonych, kolegów i podwładnych;
j/ wysoko rozwinięte koleżeństwo;
k/ skromność, ścisłość, dokładność, wytrwałość w pracy i w boju /ważniejsze niż ślepe 

bohaterstwo/;
l/ jak najdalej posunięte  samoopanowanie, odwaga cywilna i stała gotowość do ponoszenia 

odpowiedzialności za swoje czyny:
m/ umiejętność organizowania wysiłku i silna wola, ale nie ślepy upór – ważniejsze od zapału;
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n/ prawdomówność i punktualność;
o/ kierowanie się we własnym życiu prywatnym tymi zasadami, które wpaja podwładnym.

Wpływ wojska na obywatela winien dążyć do wyrobienia i ugruntowania w nim tych samych 
cech.

kierunek wychowawczy w wojsku i w szkole publicznej muszą być zharmonizowane. W zakre-
sie wychowania – służba wojskowa jest ostatnim ogniwem łańcucha: rodzina – szkoła publiczna 
– służba pracy – wojsko. rodzina powinna zaszczepić dziecku najlepsze tradycje obywatelskie 
i żołnierskie. Szkoła powinna wyrabiać planowo cechy duchowe dobrego obywatela i obrońcy kraju 
i dawać minimum fizycznej zaprawy żołnierskiej /program uzgodniony ze służbą pracy i wojskiem/. 
Służba pracy – wdrażać do dyscypliny i poświęcenia osobistego wysiłku na rzecz dobra publicznego 
oraz dawać podstawowe umiejętności żołnierskie. W wojsku zostaje osiągnięte pełne wychowanie 
i wyszkolenie żołnierza – obywatela.
4. Przygotowanie państwa i Narodu do wojny.

Polega na:
a/ wykonywaniu przygotowań specjalnych /konspiracyjnych, materiałowych, terenowych/;
b/ szerzeniu w masach idei obrony i zrozumienia spraw związanych z obroną;
c/ wychowaniu i szkoleniu obywateli na dobrych, wytrwałych żołnierzy.

realizacji b/ i c/ sprzyja daleko idąca demokratyzacja kadry zawodowej i jej uspołecznienie. 
dla a/ potrzebne jest ponad to wyhodowanie w ramach kadry wysoko wartościowego zespołu /pod 
względem inteligencji, wiedzy i charakteru, przy zdrowiu fizycznym/ zdolnego do pokierowania 
całością tak ważnych prac. Z niego muszą być formowane zespoły kierownicze, przede wszyst-
kim Sztab Główny. aby zespół taki wytworzyć, trzeba popierać wszelkie studia indywidualne 
/charakter/ i w ogóle życie umysłowe kadry /wiedza, inteligencja/ i nie przeciążać jej drobiazgami 
służby codziennej /liczebność/. Samokształcenie jako środek do wysunięcia na wyższe stanowiska 
najlepszych ludzi powinno być popierane wszelkimi środkami. Wyniki osiągnięte w tej drodze po-
winny być poważnym kryterium przy awansach. Najlepsze jednostki powinny być przeprowadzone 
przez studia techniczne, polityczno-strategiczne, społeczno-gospodarcze i historyczne, aby wyrobić 
w nich wysoką umiejętność korzystania z doświadczeń i przewidywania i przygotować je do tak 
koniecznego w sprawach wojny współdziałania z kierowniczymi czynnikami państwa.

Zestawiony z tak wysoko wykwalifikowanych ludzi Sztab Główny wyrobi sobie w Narodzie uza-
sadnioną opinię ciała o najwyższych wartościach, co będzie najpewniejszą gwarancją szanowania 
jego opinii i nieuchybiania wymogom obronności państwa.

/9.Vi.42 r./

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/6.
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71

31 grudnia 1942 r., Warszawa. Wytyczne wyszkolenia na rok 1943 opracowane w Komendzie głów-
nej armii Krajowej, podpisane przez „Tura” [Stefan rowecki], przeredagowane dla potrzeb Okręgu 
Warszawa aK przez „Konara” [antoni Chruściel].

P.Z.P  drapacz
L. dz. 5/iiii/ W[ydział] Piech[oty]
dnia 31.Xii.1942 r.       Warsza

Ch[irurg].Dz[ielnice] [...].320                          7
drapacz – iii

WYtYCZNe WYSZkoLeNia Na 1943 r.

i. cel szkolenia:
Celem szkolenia jest:
a/.  dalsze przygotowywanie do zadań bojowych w powstaniu d-ców wszystkich szczebli, do 

d-ców drużyn wzgl. samodzielnych sekcji włącznie,
b/.  podtrzymanie w sprawności bojowej i technicznej wyszkolonych szeregowców, 
c/.  danie szeregowcom nieprzeszkolonym /rekrutom/ podstawowych wiadomości wojskowych, 

potrzebnych w walce powstańczej.
ii. zakres szkolenia:
1. Szkolenie dowódców: 

a/.  szkolenie bojowe: d-ców wszystkich szczebli doskonalić w przygotowaniu i przeprowadzaniu 
zasadniczych i przypuszczalnych zadań bojowych, wynikających z planu walk powstańczych.

b/. szkolenie techniczne:  zapoznać ze sprzętem i bronią okupanta, która w przyszłości będzie 
służyła nam do pokonania wroga. W tym celu zostały już wydane, wzgl. zostaną w najbliższym 
czasie wydane, instrukcje o broni i sprzęcie niemieckim. korzystać z odnośnych artykułów 
w Żołnierzu Polskim lub instrukcji. odnośne artykuły wyciąć i odpisywać.

c/. Zastępcze kursy Podchorążych rez. Piech. i Podoficerów rez. Piech. – jako przygotowanie 
kandydatów na d-ców plutonów i drużyn do walki powstańczej, według oddzielnego rozkazu 
i programu szkolenia.

2. Szkolenie szeregowców:
Przy szkoleniu szeregowców wszystkich rodzajów broni i służb brać za podstawę zadania bojo-

we piechoty powstańczej.
technikę szkolenia szeregowców, dobór środków oraz nasilenie tempa szkolenia pozostawiam 

całkowicie do oceny komendantom obszarów i okręgów.
jeśli chodzi o zakres szkolenia szeregowców i specjalistów przyjąć pod uwagę następujące wy-

tyczne:
a/.  szereg. wyszkoleni  - 
- podtrzymywać w nich sprawność bojową przez szkolenie na tle zasadniczych wzgl. 

przypuszczalnych zadań bojowych w małych zespołach. Zaznajomić ich, na podstawie 
wydanych instrukcji z bronią i sprzętem niemieckim, którym w walce powstańczej będą się 
posługiwać. /Patrz jak p. ii-1-b/. 

320 Nieczytelne parafy.
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b/.  szereg. piech.  specjaliści.-
- w pierwszej kolejności uwzględnić przeszkolenie w dziale łączności i pionierskim. W braku 

żołnierzy tych spec., szkolić odpowiednio dobranych innych. Pozostałych szereg. spec., 
jak obsługa k.m., armatki ppanc. i moździerzy, zaznajomić na podstawie instrukcyj o broni 
niemieckiej /brakujące instrukcje będą stopniowo wydawane prze k.g. – Wydz. Piech./.

c/. szereg. niewyszkoleni /rekruci/ -
- wyszkolić ich w podstawowych wiadomościach wojsk., potrzebnych żołnierzowi 

powstańczemu walczącemu w zespole kolegów wyszkolonych,
- dać mu pojęcie o strzelaniu z kb., pistoletu oraz rzucaniu granatem,
- z wyszkolenia bojowego przerobić: wybór i wykorzystanie stanowiska ogniowego, ochrona 

i zasłona, praca szperacza, obserwatora, czujki, gońca, sposobu poruszania się w zespole,
-  niezbędne wiadomości z org. wojsk., w szczególności – drużyna i pluton.

3. Szkolenie innych rodzajów broni i służb:
W szkoleniu tych rodzajów broni uwzględnić w pierwszej kolejności żołnierzy łączności i sape-

rów. dalej, żołnierzy oddziałów pancernych i samochodowych, których / poza użyciem w boju po-
wstańczym w szeregach piechoty, trzeba będzie wykorzystać do prowadzenia w tej walce czołgów 
i samochodów zdobycznych. kłaść nacisk na wyszkolenie kierowców samochodowych. W artylerii 
szkolić należy tylko dowódców na sprzęcie niemieckim na podstawie instrukcyj, które będą w miarę 
opracowywania przez Wydział artylerii nadsyłane.
Pozwoli to na doraźne wykorzystanie w czasie walk powstańczych zdobytego sprzętu.
iii. Pomoce szkolenia:

 dla szkolenia d-ców i szeregowych
- instr. boj.   cz. i Miasto /rozesłana/
-    „     „   „  ii Walki poza ośrodkiem miast /rozesłana/
-    „     „   „  iiia  Saperskie środki walki /rozesłana/
-    „     „   „  iiib łączność /w opracowaniu/
-    „     „   „  iVa. b. c. Przykłady bojowe na pluton, drużynę i sekcję 
   /rozesłana/
-    „     „   „  Va dywersja boj. na komunikacje /rozesłana/
-    „     „   „  Vi  Zasady Walki /w opracowniu/ 
-    „     „   „  Via ognisko walki /rozesłana/
-    „     „   „  Vib opanowanie węzła kolej. /w opracowaniu/
-    „     „   „  Vic opanowanie lotniska /w opracowaniu/
- Wytyczne działań dywersji bojowej /rozesłane/
-  Podręcznik d-cy plut. W.P. 1939 /rozesłany/
- instr. o broni   – Sprzęt niemieckiej piechoty /rozesłana/
-    „     „     „     – Ciężka broń niem. piech. /w opracowaniu/
- opis i użycie  l.hb. p.wz. 18 /w opracowaniu/
-    „    „     „     10 cm. a. c. wz. 18 i c. hb. wz. 18 /w opracowaniu/
- Program kursu Szkoły Podchor. rez. Piech. /rozesłany/
-  Program kursu Szkoły Podoficerskiej rez. Piech. / w opracowaniu/

        /-/  tUr
          Konar  

[na odwrocie:] archiwum
oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/7.
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72

31 grudnia 1942 r., Warszawa. rozkaz organizacyjny Komendanta głównego aK „grabicy” [Stefan 
Rowecki] dla Zastępczego Kursu szkolenia Niższych Dowódców piechoty.

P.Z.P.
l. dz. 10/Wydz[iał] Piech[oty]
dn. 31.Xii.42 r.

8

 Zastępcze kursy szkolenia niższych dowódców piech.

rozkaz organizacyjny.
Polecam komendantom obszarów i okręgów zorganizować następujące kursy:

a/ iii Zastępczy kurs Szkoły Pchr. rez. Piech.
b/ i Zastępczy kurs Szkoły Podoficerskiej rez. Piech.

i. Cel kursów:
Przygotować kandydatów na dowódców drużyn i dowódców plutonów z uwzględnieniem po-

trzeb użycia ich w walce powstańczej.
ii. dobór kandydatów.

c/ na kurs Pchr. rez. Piech. wybrać kandydatów b. starannie – zasadniczo z roczników 1922 
i 1923, oraz w drodze wyjątku z roczników 1921 i 1924, którzy wyróżnili się w służbie 
konspiracyjnej.
Ponadto kandydaci powinni odpowiadać nast. warunkom: - posiadać cenzus naukowy, egza-
min dojrzałości jawny lub tajny, pełne kwalifikacje na konspiracyjnego żołnierza w kraju, 
oraz cech charakteru o wartościach dowódczych.

d/ Na kurs Podoficerów rez[erwy] Piech[oty] wybrać kandydatów spośród roczników od 
1924 do 1912, posiadających wykształcenie min. 7 klas szkoły powsz. lub równorzędnej. 
Pierwszeństwo mają kandydaci którzy odbyli czynną służbę wojskową.
Przy doborze kandydatów brać pod uwagę w pierwszym rzędzie tych, którzy wyróżnili się 
jako żołnierze w służbie konspiracyjnej i wykazali duże wartości dowódcze.

iii. Czas trwania i rozpoczęcie kursów.
a/ kurs P[od]ch[o]r[ążych] rez[erwy] Piech[oty] trwa tak długo dopóki nie zostanie 

przepracowanych efektywnie 275 godzin szkolnych, przyjmując za podstawę następującą 
kalkulację – 5 miesięcy á 4 tygodnie, tydzień á 3 dni, dzień á 5 godzin – /rezerwa czasu 
25 godzin/.
Początek kursu 1.ii.43 r.

b/ kurs dla Podof[icerów] rez[erwy] Piech[oty]. trwa do przepracowania efektywnie 220 
godzin szkolnych przy kalkulacji: – 4 miesiące á 4 tygodnie, tydzień á 3 dni, dzień á 5 godzin 
/rezerwa czasu 20 godz./.
Czas rozpoczęcia kursu 1.iii.43 r.

iV. organizacja kursów i klas.
kursy należy organizować na dotychczasowych zasadach, biorąc pod uwagę doświadczenia na-
byte w pracy na poprzednich kursach, przyczym przyjąć następujące wytyczne:
1. ustalić w swoich obsz[arach] i okręgach ilość posiadanych instruktorów i stosownie do tego 

zorganizować odpowiednią ilość klas.
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2. jedna klasa nie może przekraczać pięciu elewów.
3. instruktor powinien prowadzić tylko jedną klasę. 
4. przy posiadaniu większej ilości instruktorów i kandydatów, zachować stosunek 1:2 na 

korzyść kursu Szk[oły] Podofic[erskiej] 
5. Przy dotychczasowej ilości posiadanych instruktorów należy uruchomić 30–40% 

dotychczasowych klas Szkół P[od]ch[o]r[ążych]  rez[erwy], a 60–70% klas Szkół Podof.
Zezwalam uruchomić maksymalną ilość klas:
drapacz – 20 klas Szkoły P[od]ch[o]r[ążych] rez[erwy] Piech[oty]

  40 klas Szkoły Podoficerskiej
V. Program kursów.

dla kursu Szkoły P[od]ch[o]r[ążych] rez[erwy] Piech[oty] w/g rozesłanego „programu kursu 
SPrP” dla kursu szkoły podofic. program zostanie rozesłany w początkach lutego zapoczątko-
wać go w/g programu dla kursu Szk[oły] P[od]ch[o]r[ążych] rez[erwy] Piech[oty].

Vi. Metody pracy.
kierować się następującymi wskazówkami:
1. Stosować w najszerszych stopniach instruowanie praktyczne, naukę prowadzić przez pytania 

i odpowiedzi oraz pokazy, a nie suche wykłady.  teren jako miejsce pracy i system ćwiczeń 
szkieletowych i aplikacyjnych jest najwłaściwszym rozwiązaniem.

2. Uczeń musi w ciągu lekcji /ćwiczenia/ przyswoić sobie przerabiany materiał, każdą nową 
lekcję rozpocząć repetycją przerobionego materiału. 

3. Przedmioty wymagające kreślenia i pisemnego opracowania wykonywać na miejscu. Za 
zniszczenie ich po lekcji odpowiedzialny jest instruktor. Wykluczyć całkowicie notatki 
robione przez uczniów, oraz dawanie uczniom pisanych prac do domu.

4. Zwracam uwagę, że do wyszkolenia w warunkach konspiracyjnych nie można podchodzić 
szablonowo. komendanci obsz[arów] i okr[ęgów] winni dbać o to, aby programy i metody 
pracy były jaknajbardziej życiowe i dostosowane do warunków lokalnych.

Vii. obowiązki elewów.
a/ Przed rozpoczęciem kursu elew musi złożyć obowiązującą dla S.Z. w kraju [przysięgę] 

jeżeli dotychczas nie był zaprzysiężony/.
b/ elew musi przestrzegać bezwzględnie zakazu ujawniania spraw związanych z kursem 

i spraw organizacyjnych.
c/ w wypadku zwolnienia z kursu przypomnieć elewowi o obowiązku zachowania tajemnicy 

odnośnie organizacji i kursu.
d/ Po miesięcznej pracy należy przeprowadzić selekcję, która ma usunąć kandydatów nie 

wykazujących wymaganych cech dowódczych, bądź opuszczających się w pracy.
e/ opuszczenie przez elewa 25 godzin kursu godzin szkolnych bez względu na powody 

eliminuje go automatycznie z kursu.
Viii. Uprawnienia absolwentów.

a/ absolwent kursu Szkoły P[od]ch[o]r[ążych] rez[erwy] Piech[oty] nabywa stopień 
kaprala podchorążego rez. piech. oficerem poza awansem za czyny bojowe może zostać 
po ukończeniu dokształcającego kursu S.P.Piech. względnie w innych rodzajach broni – 
po ukończeniu kursu specjalnego.

b/ absolwent kursu Szkoły Podofic[erskiej] nabywa stopień st. strzelca piech. a wyróżniający 
się, stopień kaprala rez.

iX. Budżet.
Na koszta przeprowadzenia kursów tj. organizację, wynagrodzenie instr., pomoce szkolne, wy-

datki rzeczowe, ustalam następujący maksymalny ryczałt:
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drapacz  – na klasę kursu S.P.r.P. – 3500 zł
       „    „      „        Szkoły Podofic[erskiej] – 2800 zł.
otwieram kredyt do wysokości norm wyżej wymienionych.

       Bartkiewicz, Wioślarz

Zarządzenia końcowe.
Po zakończeniu kursów należy przedstawić przez oddz[iał] iii – Wydział piechoty:
a/ ilościowy wykaz elewów, rozpoczynających kurs,
b/      „              „      klas,
c/      „              „      absolwentów,
d/ swoje uwagi i wnioski, odnośnie organizacji kursów i programów szkolenia.
       /-/ Grabica

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/8.
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73

31 grudnia 1942 r., Warszawa. Wytyczne wyszkolenia na rok 1943 opracowane w Komendzie głów-
nej armii Krajowej, podpisane przez Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan rowecki].

P.Z.P  
L. dz. 5/iiii/ W[ydział] Piech[oty]
dnia 31.Xii.1942 r.       9

WYtYCZNe WYSZkoLeNia Na 1943 r.

i. cel szkolenia:
Celem szkolenia jest:
a/. dalsze przygotowywanie do zadań bojowych w powstaniu d-ców wszystkich szczebli, do 

d-ców drużyn wzgl. samodzielnych sekcji włącznie,
b/. podtrzymanie w sprawności bojowej i technicznej wyszkolonych szeregowców, 
c/. danie szeregowcom nieprzeszkolonym /rekrutom/ podstawowych wiadomości wojskowych, 

potrzebnych w walce powstańczej.
ii. zakres szkolenia:
1. Szkolenie dowódców: 

a/.  szkolenie bojowe: d-ców wszystkich szczebli doskonalić w przygotowaniu i przeprowadzaniu 
zasadniczych i przypuszczalnych zadań bojowych, wynikających z planu walk powstańczych.

b/.  szkolenie techniczne:  zapoznać ze sprzętem i bronią okupanta, która w przyszłości będzie 
służyła nam do pokonania wroga. W tym celu zostały już wydane, wzgl. zostaną w najbliższym 
czasie wydane, instrukcje o broni i sprzęcie niemieckim. korzystać z odnośnych artykułów 
w Żołnierzu Polskim lub instrukcji. odnośne artykuły wyciąć i odpisywać.

c/. Zastępcze kursy Podchorążych rez[erwy] Piech[oty] i Podoficerów rez[erwy] Piech[oty] – 
jako przygotowanie kandydatów na d-ców plutonów i drużyn do walki powstańczej, według 
oddzielnego rozkazu i programu szkolenia.

2. Szkolenie szeregowców:
Przy szkoleniu szeregowców wszystkich rodzajów broni i służb brać za podstawę zadania bojo-
we piechoty powstańczej.
technikę szkolenia szeregowców, dobór środków oraz nasilenie tempa szkolenia pozostawiam 
całkowicie do oceny komendantom obszarów i okręgów.

jeśli chodzi o zakres szkolenia szeregowców i specjalistów przyjąć pod uwagę następujące wytyczne:
a/. szereg. wyszkoleni  - 
- podtrzymywać w nich sprawność bojową przez szkolenie na tle zasadniczych wzgl. 

przypuszczalnych zadań bojowych w małych zespołach. Zaznajomić ich, na podstawie 
wydanych instrukcji z bronią i sprzętem niemieckim, którym w walce powstańczej będą się 
posługiwać. /Patrz jak p. ii-1-b/. 

b/. szereg. piech.  specjaliści.-
- w pierwszej kolejności uwzględnić przeszkolenie w dziale łączności i pionierskim. 

W braku żołnierzy tych spec., szkolić odpowiednio dobranych innych. Pozostałych szereg. 
spec[jalności], jak obsługa k.m., armatki ppanc. i moździerzy, zaznajomić na podstawie 
instrukcyj o broni niemieckiej /brakujące instrukcje będą stopniowo wydawane prze k.G. – 
Wydz[iał] Piech[oty]/.
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c/. szereg. niewyszkoleni /rekruci/ -
- wyszkolić ich w podstawowych wiadomościach wojsk., potrzebnych żołnierzowi 

powstańczemu walczącemu w zespole kolegów wyszkolonych,
- dać mu pojęcie o strzelaniu z kb., pistoletu oraz rzucaniu granatem,
- z wyszkolenia bojowego przerobić: wybór i wykorzystanie stanowiska ogniowego, ochrona 

i zasłona, praca szperacza, obserwatora, czujki, gońca, sposobu poruszania się w zespole,
-  niezbędne wiadomości z org. wojsk., w szczególności – drużyna i pluton.

3. Szkolenie innych rodzajów broni i służb:
W szkoleniu tych rodzajów broni uwzględnić w pierwszej kolejności żołnierzy łączności i sape-
rów. dalej, żołnierzy oddziałów pancernych i samochodowych, których / poza użyciem w boju 
powstańczym w szeregach piechoty, trzeba będzie wykorzystać do prowadzenia w tej walce 
czołgów i samochodów zdobycznych. kłaść nacisk na wyszkolenie kierowców samochodo-
wych. W artylerii szkolić należy tylko dowódców na sprzęcie niemieckim na podstawie instruk-
cyj, które będą w miarę opracowywania przez Wydział artylerii nadsyłane.
Pozwoli to na doraźne wykorzystanie w czasie walk powstańczych zdobytego sprzetu

iii. Pomoce szkolenia:
dla szkolenia d-ców i szeregowych
- instr. boj. cz. i Miasto /rozesłana/
-    „     „   „  ii Walki poza ośrodkiem miast /rozesłana/
-    „     „   „  iiia Saperskie środki walki /rozesłana/
-    „     „   „  iiib łączność /w opracowaniu/
-    „     „   „  iVa. b. c. Przykłady bojowe na pluton, drużynę i sekcję 

/rozesłana/
-        „     „   „  Va dywersja boj. na komunikacje /rozesłana/
-    „     „   „  Vi Zasady Walki /w opracowniu/
-    „     „   „  Via ognisko walki /rozesłana/
-    „     „   „  Vib opanowanie węzła kolej. /w opracowaniu/
-    „     „   „  Vic opanowanie lotniska /w opracowaniu/
-   Wytyczne działań dywersji bojowej /rozesłane/
- Podręcznik d-cy plut. W.P. 1939 /rozesłany/
- instr. o broni – Sprzęt niemieckiej piechoty /rozesłana/
-    „     „    „ - Ciężka broń niem. piech. /w opracowaniu/
- opis i użycie l.hb. p.wz. 18 /w opracowaniu/
-    „    „    „     10 cm. a. c. wz. 18 i c. hb. wz. 18 /w opracowaniu/
- Program kursu Szkoły Podchor[ązych] rez[erwy] Piech[oty] /rozesłany/
- Program kursu Szkoły Podoficerskiej rez[erwy] Piech[oty] / w opracowaniu/

       /-/  tUr
        Wioślarz Bartkiewicz  

[na odwrocie:] archiwum
oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/9.
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74

12 marca 1943 r., Warszawa. Wykaz wydawnictw rozeslanych do obszarów i okręgów przez „Bo-
lesława” [nn] z Wydziału piechoty i Wyszkolenia Oddziału iii Operacyjnego Komendy głownej 
armii Krajowej <22 „U”>
       10

.22 „U”
-------------   
dn. 12.iii.43        15.iii

Drapacz

 dotychczas ukazały się następujące wydawnictwa:
1. instrukcja o broni /niemieckiej/,
2. Program Szkoły P[od]chor[ążych] rez[erwy] Piech[oty],
3. Program kursu Szkoły Podoficerskiej Piech[oty],
4. instrukcja bojowa cz. i „Walki w mieście”.
5.      „               „  ii „Walki poza ośr. miast”.\
6.      „               „  iiia „Saperskie środki walki”
7.      „               „  iV „Przykłady boj. plutonu”
8.           „               „  iVb „Przykłady boj. drużyny”
9.       „               „  iVc „Przykłady boj. sekcji”
10.      „               „  Va „dywersja na komunikację”
11.      „               „  Va „      „                     „   atlas”
12.      „               „  Via „Przykł. opan. małego mista”
13.      „               „  Vib „     „          „    węzła kolej.”
14.       „               „  Vic „     „          „     lotniska pol.”
15. instr. art. „obsługiwanie hb. 10,5 cm. wz. 18”
16.     „     „   „obsługiwanie hb. c. 15 cm. wz. 18 i arm. 10 cm. wz. 18”

Większa część tych wydawnictwa została już do okr[ęgów]/obsz[arów] rozesłana, nowe zaś 
w/g rozdzielnika zostaną dosłane. W celu dostosowania przydziału wydawnictw do potrzeb terenu, 
proszę o podanie stanu dotychczas otrzymanych, oraz przysłanie zapotrzebowania na nowe wydaw-
nictwa.-

        Z. r. Szefa 22 „U”
        Bolesław 

[na odwrocie:] arch[iwum] Z[ofia]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/10.
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23 marca 1943 r., Warszawa. pismo „Wachnowskiego” [karol ziemski] szefa Wydziału piechoty 
i Wyszkolenia iii Oddziału Operacyjnego Komendy głównej armii Krajowej <22 „U”> do Komen-
dy Okręgu Warszawskiego aK z informacją o przydzieleniu materiałów szkoleniowych.

Teczka Nr 5  11

22 „U”
-------------- 
23.iii.43

drapacz.

 na podstawie rozdzielnika przydzielono Wam:

1. inst[rukcja] art[ylerii]................................................................. po  200 egz.
2. Progr[am] Szk[oły] Podof[icerów] Piech[oty]...........................   50   „
3. i.B. cz. Via, b, i c ....................................................................... po    50   „
4. inst[rukcja] W.S.o.P. .................................................................. 100   „

 aad. 1/ i 2/ jest już do podjęcia, podajcie miejsce podrzutu.
  
       Szef 22 „U” Wach[nowski]
  
[na odwrocie:]
przystań Madej 30/iii D[rapacz]; 30/iii a.
arch[iwum]  Zof[ia]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 5/11.
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Vi. Zadania operacyjne

76

B.d., Warszawa. Wytyczne operacyjne dla Związku Odwetu opracowane przez „Dozorcę” [antoni 
Chruściel] Komendanta Okręgu Warszawa ZWZ.
         1

Wytyczne nr 1 dla działań 1 (wyciąg)
7 egz.

i. Cele 1
1. 366 015,4321 jest częścią składową 511 516322 ułatwia ona zadania oddziałów 511 516 zasadniczo 
winna się zacząć na wielką skalę równoczesnie z 511 516 – 648 506,3
Celem jej jest zdezorganizowanie aparatu kierowniczego, demoralizacj 609 521 i nękanie go szcze-
gólnie tam gdzie oddziały 511 516 są za słabe do złamania 609 521 
Przedmiotem podlegającym 1 są:

a) ośrodki komunikacyjne i łączności  609 521
b) dtwa wojsk, policji, partyjne, administracyjne itp.
c) ośrodki produkcji i magazyny
d) poszczególne osoby

rozpoczecie 366 015,4 działań 1 musi być ściśle skoordynowane z planem wystąpienia oddziałów 
511 516 z tego powodu tak działania 1 jak i wystąpienie 648 506 muszą być zgrane i trzymane 
w ręku przez jednego dcę wykonywującego dane zadanie 366 015,4.

Na terenach gdzie zaangażowanie oddziałów 511 516 nie będzie możliwe na pierwszy plan musi 
być wysunięta 1.

W wypadku gdyby z jakichkolwiek powodów oddział 511 516  nie wystapił 1 – 366 015, 4 rozpo-
czyna samodzielnie swoje działania w godzinie rozpoczęcia 511 516. Nie zwalnia to jednak d-ców 
wszystkich szczebli od ścisłego skoordynowania tych dwóch elementów. 

1 jako swój wynik musi dać demoralizację i wytworzenie paniki u 609 521 będącej składową 
częścią powstania nie należy utożsamiać z akcją 547 501 nie wychodzącą z ram.

ii/ 547 501
547 501 jest to mała 1 stosowana w okresie 2. Cechą charakterystyczną jego jest zmienność nasile-
nia oraz pozorna przypadkowość.
Wynik akcji 547 501 w skutkach musi być dla 609 521 dotkliwy, ale w żądnym wypadku nie może 
skierować jego podejrzeń na planowość, a raczej na przypadkowość, brak dozoru ze strony wł. per-
sonelu, zużycie materiału  itd.

Przedmiotem 547 501 jest cały aparat 609 521, a szczególnie jego zasoby materialne, osoby oraz 
szerzenie ujemnej dla 609 521 propagandy.

terenem pracy 547 501jest nasz teren okupowany i terytorium rzeszy.
Podstawowym aparatem pracy 1 w tym okresie jest Z.o.

Zmaskowanie pracy 547 501w okresie poprzedzającym 511 516 może spowodować u 609 521 
wzmożenie czujności i złamanie przedwczesne naszych przygotowań do 511 516 z tego  powodu 
zastrzegam sobie w okresie 2 – czujności i pogotowia – regulowanie [fragment nieczytelny]

321 kryptonim.
322 kryptonim.
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iii. organizacja oddziałów 1 – 366 015,4
rozróżniamy dwa rodzaje oddziałów 1 ze względu na środowiska, w których będą pracować.

a) 366 015,4 oddziały 1 organizowane z wyborowych 660 512,2 spośród istniejących oddziałów 
– przeznaczone planem oper. wzgl. takt. do pewnych ściśle okresłonych zadań wykonywanych 
od zewnątrz.

b) 366 015,4 oddziały 1 organizowane spośród polskiego personelu pracowników wszystkich 
instytucji, zakładów i urzedów współpracujących z 609 521 lub pracujących na jego korzyść. 
dotyczy to szczególnie instytucji komunikacyjnych, łączności i przemysłu.

Wykonywanie zadań takich oddziałów 1 będzie odbywać od wewnątrz.
organizację jednych i drugich oddziałów 1 zlecam dzielnicom. (powiatowi)
Nalezy przepracować siatkę rozmieszczenia oddziałów 1 stosownie do przewidzianych potrzeb 598 021.
oddziały 1 muszą być ściśle zakonspirowane również w łonie samej 480 509.

Liczebność poszczególnych oddziałów 1 wynosić ma 3-6 ludzi dobranych bardzo szczególowo 
z ram istniejących oddziałów 511 516. Nalezy wybierać ludzi szczególnie wartościowych, zdecydo-
wanych na wszystko, o dużym podłożu ideowym.

dcy oddziałów 1.
d-ców należy wybierać szczególnie skrupulatnie. do oddziałów 1 tworzonych z wyborowych 
660 512,2 – spośród 660 512,2 ludzi o dużej samodzielności, szybkiej decyzji i ryzykantów. 

do oddziałów 1 tworzonych z personelu danej instytucji – najodpowiedniejszą jednostkę spośród 
tego personelu.
W instytucjach gdzie będzie chodziło o zabezpieczenie cennych licznych instrumentów n.p. nastaw-
nie elektryczne, centrale telef., maszyny i.t.d. wyszukać dobrych fachowców.

597 001 i wyposażenie.
597 001: 491 535, 399 535, sztylet, 357 015 – 614 016, w zadaniach szczególnych 410 038 i 410 038 r. 
Poza tym sprzęt specjalny do wykonania zadania, oraz o ile zachodzi tego potrzeba dokumenty do 
legitymowania się i.t.p.

Wyszkolenie oddziałów 1
Wyszkolenie tych oddziałów zamknąć w zadaniach specjalizacji na typie zadań planowanych na 
wystąpienie 648 506,3. Przygotować ludzi do wykonywania najprostszych niszczeń z zakresu sap. 
pion. do oddziałów o zadaniach trudniejszych przydzielić sap. 

Poza wyszkoleniem fachowych zwrócić uwagę na wychowanie i psychiczne nastawienie.
Nakazuje 416 521,2 dzielnic

1. Uwzględnienie w planach powstania momentów 1 – 366 215,4. Plan 1 w 511 516 musi uzupełnić 
istniejący plan takt[yczny] dzielnicy. Praca ta musi stale narastać.
ilość utworzonych w terenie oddziałów 1 – 366 215,4 musi odpowiadać ilości postawionych 
zadań 1.

2. Przewidzieć i zarządzić szkolenei d-ców oddziałów 1 mającego na celu przygotowanie ich 
praktycznie do wykonania zadań im przeznaczonych. Zaznajomienie d[owód]-ców oddziałów 
1 z zadaniami konkretnymi winno nastapić w okresie czujności.

3. Meldunki odnośnie pktu 1 i 2 przedstawić na odprawie.
      
         Dozorca

arch[iwum]

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/1.
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77

B.d., Warszawa. Mapa Związek Odwetu na obszarze Warszawy z zaznaczonymi ważnymi z punktu 
widzenia działań dywersyjnych obiektami.

SKAn

oryg., rys., rkps, kalka, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 6/2.
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Vii. Zadania organizacyjne (bojowe)

78

10 września 1941 r., Warszawa. rozkaz organizacyjny służby Ochrony powstania nr 1 przesłany do 
wiadomości „Drapacza” [okręg Warszawski ZWZ] podpisany przez Komendanta głównego ZWZ 
„rakonia” [Stefan rowecki].

1
        Drapacz

roZkaZ  orGaNiZaCYjNY  S.o.P. nr 1.
i. W porozumieniu z Głównym delegatem rządu, na podstawie art. 4/2 Ustawy z dnia 23-go 

czerwca 1939 r. o stanie wojennym /dz. U.r.P. nr. 67 z 1939 poz. 366/ - powołuję do życia 
Służbę ochrony Powstania /S.o.P./

ii. Zadania S.o.P.: 1/ Ścisłe współdziałanie z oddziałami PZP przy opanowaniu ważnych 
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz ważnych obiektów komunikacyjnych 
i telekomunikacyjnych celem przejęcia ich ochrony. 2/ Zwalczanie akcji antypaństwowej, 
sabotażowej, dywersji, masowego gwałtu itp. 3/ Zwalczanie skoczków spadochronowych. 
4/ obrona bierna przeciwlotnicza.  5/ Służba dozoru nad jeńcami.

iii. 1/ S.o.P. winna być zorganizowana w miastach, w gminach wiejskich niepodzielonych 
na gromady, w osiedlach wiejskich stanowiących gromady. 2/ Żołnierze S.o.P. pełnią ją 
zasadniczo w miejscach swego zamieszkania w granicach obwodu.

iV. Przełożeni S.o.P.: 1/ inspektor Główny S.o.P., inspektor okręgowy S.o.P., inspektor 
obwodowy S.o.P.  2/ inspektorzy podlegają każdy na swym szczeblu odpowiedniemu 
komendantowi wojskowemu. 3/ Na wszystkich szczeblach S.o.P. należy przewidzieć 
Zastępców inspektorów.

V. 1/ S.o.P. dzieli się na sekcje, drużyny, plutony – identyczne jak w piechocie PZP. 2/ ilość 
sekcji, drużyn, plutonów w obwodzie zależną jest od istotnych potrzeb, wynikających z planu 
komendanta obwodu opanowania terenu. 3/ W okresie konspiracyjnym pluton S.o.P. składa 
się z dowódcy plutonu, jego zastępcy i dwóch gońców, trzech dowódców drużyn z zastępcami 
– dziewięciu sekcyjnych. resztę członków do wysokości dwudziestu ludzi wraz z dowódcami 
na drużynę upatrzyć.

Vi. 1/ Na dowódców plutonów należy wyznaczyć oficerów, podchorążych względnie starszych 
podoficerów w wieku ponad 40 lat życia. 2/ Funkcje oficerskie w S.o.P. powierzyć można 
również oficerom P.P.

Vii. 1/ Szeregi S.o.P. wypełnia się drogą ochotniczego werbunku w okresie konspiracji, a w okresie 
powstania również i przez powołanie. 2/ do S.o.P. należy werbować względnie powoływać 
mężczyzn nie młodszych niż rocznik 1903 bez względu na ich dotychczasowy stosunek 
do służby wojskowej, tak rezerwistów wyłącznie piechoty i kawalerii, jak i zwolnionych 
z najrozmaitszych powodów od służby wojskowej, ale zdatnych do jej pełnienia w zakresie 
wymienionym w p[unkcie] ii. Nie mogą być wcielani do S.o.P. czynni członkowie PZP. 
3/ Wstępujących do S.o.P. obowiązuje złożenie przysięgi wojskowej. /tekst załączony/.

Viii. Uzbrojenie S.o.P. oraz oznaki w czasie powstania zostaną uregulowane rozkazem org. S.o.P.
iX. Zadania inspektorów S.o.P.: 1/ inspektor Główny z mego ramienia kieruje całością spraw 
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organizacyjnych i służby S.o.P. Przeprowadza kontrolę pracy S.o.P. w okręgach i obwodach. 
organizuje łączność bezpośrednio z inspektorami okręgów. 2/ inspektor okręgowy kieruje 
pracami organizacyjnymi, służbą S.o.P. zgodnie z wytycznymi komendanta okręgu i odpowiada 
za nią. – Szkoli inspektorów obwodowych oraz kieruje wyszkoleniem dowódców S.o.P. 
kontroluje pracę S.o.P. w obwodach. organizuje sieć łączności bezpośrednio z inspektorami 
obwodowymi. 3/ inspektor obwodowy jest odpowiedzialny za zorganizowanie i gotowość 
bojową S.o.P. na terenie obwodu. rozpracowuje zadania dla poszczególnych plutonów 
względnie samodzielnych drużyn, postawione mu przez komendanta obwodu. Przeprowadza 
indywidualne szkolenie dowódców. organizuje sieć łączności do podległych dowódców.

X. Wytyczne do organizacji S.o.P. na terenie obwodu.
1/ Zasadniczą jednostką organizacyjną i dyspozycyjną S.o.P. jest drużyna. 2/ trzy drużyny 
sąsiednie /czasem dwie/, których zadania łączą się terenowo, - stanowią pluton. 3/ Unikać 
tworzenia drużyn samodzielnych, nie wchodzących w skład plutonów, jeżeli nie jest to 
podyktowane wyjątkowymi warunkami terenowymi. 4/ jeżeli na terenie obwodu zachodzi 
konieczność utworzenia więcej niż czterech plutonów, wówczas ze względu na sprawność 
dowodzenia jak i konspiracji należy wyznaczyć podinspektorów, którym podporządkować 
część plutonów.

Xi. Przy organizowaniu S.o.P. zajdzie konieczność powołania dużego zastępu ludzi, którzy 
w ramach konspiracji dotychczas nie pracowali, dlatego należy położyć nacisk na gruntowne 
zapoznanie ich z zasadami konspiracji przed wypuszczeniem do pracy. W celu uniknięcia 
dekonspiracji, zarówno oddziałów PZP. jak i S.o.P., zabraniam prowadzenia pracy 
organizacyjnej S.o.P. przez członków P.Z.P. stojących poniżej szczebla sztabu komendy 
obwodu.

Xii. 1/ tymczasowy budżet inspektora okręgowego ustalam w wysokości 800 zł. miesięcznie. 
Z tego: 300 zł. ekwiwalent insp[ektora] okręgu 150 zł. lokale i wydatki związane z potrzebami 
konspiracji, 100-150 zł. ekwiwalent łącznika, 200 zł. koszty wyjazdu i łączności. 2/ 
inspektorzy obwodowi pełnią swą funkcję zasadniczo honorowo. koszty wyjazdu i inne 
wydatki inspektorów obwodowych pokrywają komendanci obwodów z dotacji normalnych. 3/ 
otwarcie kredytu budżetowego nastąpi w chwili uruchomienia faktycznej pracy organizacyjnej 
poszczególnych inspektorów w granicach istotnych potrzeb.

Xiii. komendanci okręgów przystąpią natychmiast do organizowania S.o.P. na swoich terenach 
w myśl powyższego rozkazu. kandydatów na inspektorów przedstawią mi komendanci do 
dnia 30 października br. kandydatów na inspektorów obwodowych zaproponują komendanci 
obwodowi a zatwierdzają komendanci okręgów ?  /do dnia 30 listopada br./. kandydatów na 
dowódców plutonów zatwierdzają komendanci obwodów.    

10.iX.1941 r. Nr 866 
       rakoń.
załącznik prześlę dodatkowo

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/1.
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20 listopada 1942 r., Warszawa. rozkaz szefa i Oddziału Kg aK „Kortuma” [antoni Sanojca] 
w sprawie zwiększenia przez Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan rowecki] budżetu służby 
Ochrony powstania Okręgu Warszawskiego aK.

20.Xi.  drapacz
 tur zwiększył budżet Waszego Sop’u o 3000 zł /trzy tys./ miesięcznie od 1.Xii.42.
 dyspozycję przesłałem bezpośrednio do k.G. – 26.
 osobno zawiadamiam Cegielnię.

Kortum

[na odwrocie]
do przyjścia 
Narciarza i Marka
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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20 listopada 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 455 Komendanta głównego aK „grabicy” [Stefan ro-
wecki] w sprawie utworzenia w komendach okręgów i komendach obszarów stanowisk referentów 
broni i referentów motoryzacji.

        2
       Drapacz – przez Cegielnię
P.Z.P.
nr 455. dn. 21.Vii.42.
i. Zarządzam utworzenie w k[omendach] okr[ęgów] /k[omendach] obsz[arów]/ referentów 

broni; 1/ artylerii, 2/ saperów, 3/ lotnictwa, 4/ łączności /obecny szef łączności okręgu-
obsz[aru]/ i 5/ referenta motoryzacji na wzór referatu broni.

ii. referenci broni i ref[erenci] motoryzacji są organem pracy k[omendy] okr[ęgu] /k[omendy] 
obsz[aru]/ w zakresie org[anizacyjnym], mob[ilizacyjnym], pers[onalnym], wyszk[olenia], 
inf[ormacyjnym], bojowym i zaopatrzenia na potrzeby okresów konspiracji, powstania i oSZ.   

iii. referenci ad. i. podlegają kmdtowi okr[ęgu] /obsz[aru] przez SS. W zagadnieniach 
zaopatrzenia materiałowego i przez kwatermistrza.

iV. referenci motoryzacji, saperów i łączności są równocześnie szefami odnośnej służby, których 
obowiązki określa r.5. cz. ii.

V. Ustalam ekwiwalent ii. kategorii dla referentów broni.

       k[o]m[en]d[an]t Główny P.Z.P.
        /-/ Grabica

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/2.
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10 grudnia 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego pZp „Tura” [Stefan rowecki] 
w sprawie powołania Korpusu Zachodniego [k.Z.]  przesłany do Komendy Okręgu Warszawskiego 
aK z uwagami Komendanta Obszaru Warszawskiego aK „Łaszcza” [albin Skroczyński].

komenda Główna PZP        3
L. 796/42/o.i.
10.Xii.42 r.

Na wiosnę 1941 r. powołałem do życia korpus Zachodni. Stanowi on część Sił Zbrojnych w kra-
ju szczególnie nastawioną do walki na Ziemiach Zachodnich. korpus ten poddaję reogranizacji 
i oddaję do dyspozycji komendanta obszaru Ziem Zachodnich. 
i. Cel k[orpusu] Z[achodniego]:
Zorganizować pracę wojskową i wojsk[owej] służby pomoc[niczej] kobiet w środowiskach Pola-
ków wysiedlonych z Ziem Zachodnich.
odziały k.Z. przeznaczone są do wzięcia czynnego udziału w walce powstańczej o ziemie zachod-
nie, będą jednakże początkowo użyte na terenie odnośnych okręgów do walki w bazie powstańczej.
ii. Zadania k[orpusu] Z[achodniego]:
1/  Zorganizować przedewszystkim kadry dowódcze /od dowódcy plut[onu] do dowództw baonów 

włącznie/, a w myśl r. 5 zawiązki dla jedn. ewid. mac. okr[ęgów] Poznań i Pomorze.
2/ Przygotować i wyszkolić zespoły dywersyjne na ośrodki komunikacyjne i ludzi. Zespoły te 

przejdą na teren Ziem Zachodnich na mój rozkaz.
3/ Przygotować tam, gdzie warunki na to pozwalają. plut. boj. oraz organizować zespoły WSk. 

oddziały te odejdą na teren Ziem Zachodnich zasadniczo jako zwarte jednostki bojowe.
4/ informować ośrodki wysiedlonych o sytuacji w kraju i na emigracji i propagować wśród nich 

hasła walki cywilnej.

iii. Wytyczne org[anizacyjne]: 
1/ Z dniem 15.12.1942 r. podporządkowuję k.Z. komendantom odnośnych okręgów PZP.
2/ dotychczasowego komendanta Głównego k.Z., przemianuję na inspektora k.Z. przy komendzie 

obszaru Ziem Zach[odnich].
dotychczasowi komendanci okr[ęgów] i obw[odów] k.Z. przechodzą do odnośnych komend 
okr[ęgów]/obw[odów] PZP jako „referenci k.Z.W.”

3/ Utrzymać stosownie do jego przeznaczenia zwartość k.Z.
4/ Ustalam etat:

inspektora k.Z. przy komendzie obszaru Zach[odniego], jego zastępcy i łącznika, 
referenta k.Z. okr[ęgu] i jego zastępcy w Cegielni i drapaczu.

referenta k.Z.obw[odu]:
na terenie Cegielni, w drapaczu m.  /2 etaty/, obroży, Mewie i łysce.
Zaszeregowuję inspektora k.Z. do i kat[egorii], zast[epcę] insp[ektora] k.Z. i referentów k.Z. okr[ę-
gu] do ii kat[egorii], zast. ref. k.Z. okr. i ref. k.Z. obw. jako też personel pomocniczy do kat. iii.
Na wydatki rzeczowe przyznaję miesięcznie dotację:
insp. k.Z.  3 lokale –  300 zł.      podróże –  500 zł.  kancelarja  50 zł.
ref. k.Z.obw. 2 lokale   150 zł.          „  150 zł.     „  50 zł.
ref. k.Z.obw.  1 lokal    75 zł.          „  125 zł.     „  25 zł.
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5/ aktualne stany k.Z. i rozmieszenie oddziałów zameldują odnośnym komendantom PZP 
referenci k.Z.

Stany k.Z. wykazywać będą komendy okr[ęgów]/obsz[arów]/ w swoim odB w osobnej rubryce 
poziomej pod liczbą 201.

          /-/ tur
Uwagi p. łaszcza:
ceg[ielnia] 1 ref[erent] + 1 zast[ępca]/żonaci/ 1/ ref[erent] k.Z. /otrzymał za styczeń 800 zł

2 ref[erentów] pow[iatowych]   „ /po 400 zł. dla ref[erentów] i zast[ępców]/.
drap[acz] 1 ref[erent] + zast[ępca] /żonaci/ 2/ ref[erent] k.Z. drapacz otrzymał za stycz[eń]

2 dzielnicowych 1000 zł. /600 dla ref[erentów] i 400 dla zast[ępców]/
1 powiat[owy]   /żonaci/ 3/ ref[erenci] obwod[owi] nie otrzymali nic.

Marek zapotrzebuje ekwiw[iwalent] za i i ii i wydatki rzeczowe i wypłaci za potrąceniem kwot 
pobranych przez zainter[esowanych] w k.Z. /korpus Zach[odni]/.
21.1.43.

[na odwrocie:] K[orpus] Z[achodni]
arch[iwum]
sOB (30/i lub pon[iedziałek] 1/ii
 
oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/3.
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7 listopada 1942 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego p.Z.p. „Tura” [Stefan rowecki] 
nr 692 z 16 października 1942 r. przekazany do Komendy Okregu Warszawskiego aK przez Komen-
danta Obszaru Warszawskiego „Łaszcza” [albn Skroczyński].

arch[iwum]  M[on]t[er]        4

cegielnia 
7.11.42.

Poniżej podaję rozkaz [brak tekstu] Nr. 692 z 16.10.42.:
„Pobieranie kontyngentu w ludziach prowadzone jest na coraz większą skalę. Należy przewidy-

wać nasilenie tej akcji. Pobieranie kontyngentów żywnościowych dawno już przekroczyło możli-
wości naszej wsi i grozi ludności polskiej głodem.

okupanci nie mają możności sprawnego wybierania kontyngentów ludzkich i żywnościowych 
własnymi siłami – z tego względu posługują się w coraz szerszym zakresie elementem polskim. 
Należy ostrzej niż dotychczas walczyć z Polakami wysługującymi się Niemcom i meldować o prze-
biegu i wynikach tej akcji.

represje mogą przybierać w niektórych przypadkach najostrzejszą formę – pozbawienie życia. 
W tym przypadku musi jednak być zachowana procedura sądowa. Podstawę do tego stanowi „ob-
wieszczenie” Pełnomocnika rządu, ogłoszone w agencji Prasowej z dn. 14.10.42.

Prowadząc akcję należy przewidzieć i rozważyć prawdopodobieństwo represji ze strony oku-
panta, nie cofać się jednak nawet przed perspektywą poniesienia pewnych doraźnych ofiar przez 
społeczeństwo polskie.

        /-/  tur
W wypadkach, gdy zachodzi konieczność pozbawienia kogoś życia – należy doniesienie karne 

wraz z zeznaniami świadków przekazać do Sądu obszaru – Cegielnia kantor.
       łaszcz

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/4.
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83

B.d. [przed 5.i.1943 r.], Warszawa. instrukcja dla r.W. stołecznego Miasta Warszawy. 

5
instrukcja dla r.W. st. m. Warszawy

1/ R. W. powinien pracować stale nad uzupełnieniem i pogłębieniem swej wiedzy fachowej. 
W tym celu powinien odświeżać swą znajomość ustawodawsta, począwszy od Ustawy 
konstytucyjnej a skończywszy na statucie organizacyjnym komisarjatu rządu. Następnie 
zaś powinien z niemniejszą sumiennością studjować całokształt przepisów administracyjnych 
wprowadzonych na terenie przez okupanta.

2/ r.W. powinien zapoznać się jaknajgruntowniej z własnym terenem – znać jaknajdokładniej 
wszystkie znajdujące się na jego terenie fabryki, magazyny, instytucje użyteczności publicznej, 
szpitale, apteki, zakłady opiekuńcze, szkoły i t.d. r.W. o każdej instytucji gospodarczej, 
handlowej, społecznej i t.d., znajdującej się na jego terenie powinien starać się mieć pewne 
informacje, dotyczące rozmiaru, zasięgu, intensywności pracy i t.d.

3/ Zasadniczym celem r.W. na okres bieżący jest współpraca z właściwym kmdtem 
wojskowym w sensie informowania się o bieżących żądaniach wojska i zaspakajania tych 
żądań /w wypadkach, w których r.W. zgłoszonych sobie żądań wykonać nie byłby w stanie, 
bądź gdyby wykonanie pociągało za sobą momenty zasadniczych trudności r.W. powinien 
natychmiast meldować o tym swojej władzy przełożonej/.

4/ Uwaga r.W. powinna być nastawiona na obserwację wszelkich przejawów fluktuacji nastrojów 
oraz wpływów ugrupowań politycznych, aby w momencie wyjścia z konspiracji nie być 
zaskoczonym obliczem politycznym swego terenu /ważniejsze objawy z tej dziedziny winny 
być podawane w meldunkach specjalnych/.

5/ r.W. powinien stopniowo rozpracowywać personalja swego terenu – powinien dążyć do 
posiadania opinji o osobach znajdujących się na kierowniczych stanowiskach w urzędach, gdzie 
jest polski personel, w hierarchji duchownej, w większych zakładach przemysłowych i t.d.

6/ r.W. powinien dążyć do orjentacji w strukturze oraz personaljach zarządu komisarycznego 
nieruchomości pożydowskich.

7/ r.W. winien w ścisłym uzgodnieniu z k-iem oddziału i w myśl otrzymywanych wskazówek 
przeprowadzić szereg prac, zmierzających do przeprowadzenie mobilizacji, a więc:
a/  zestawienie roczników /czy i gdzie są listy poborowe/
b/  przewidzenie lokali na pobór i zaciąg ochotniczy
c/  ewidencjonowanie pojazdów mechanicznych, koni i wozów
d/  kwaterunki
e/  oplgaz

8/ r.W. winien przemyśleć sprawę rozmieszczenia władz i urzędów /rekwizycja pomieszczeń/.
9/ r.W. winien przemyśleć sprawę przejęcia mienia, porzuconego przez okupanta oraz materjału 

archiwalnego.
10/  r.W. winien przemyśleć kroki umożliwiające natychmiastowe wykonanie konfiskaty mienia 

osób narodowości niemieckiej.
11/  r.W. winien przemyśleć i szkicowo przygotować zagadnienie powrotu wysiedlonej ludności.
12/  r.W. na piątego każdego miesiąca jest obowiązany złożyć sprawozdanie 

k – woi oddziału z dokonywanych pracy przewidzianych niniejszą instrukcją;
i – sprawozdanie winno być złożone 5.i.43 r.
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[na odwrocie:]
arch[iwum] p. Zofii

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/5.
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10 listopada 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 71 Komendanta sił Zbrojnych w Kraju „grota” [Stefan 
Rowecki] w sprawie eksterminacji polaków i Żydów przesłany przez szefa sztabu Obszaru War-
szawskiego aK „Mostowicza” [zygmunt dobrowolski] do Okręgu Warszawskiego aK „Drapacz”, 
pokwitowany przez Komendantów Obwodów.

         6
k[omenda] S[ił] Zbr[ojnych]
w kraju
dn. 10.Xi.1942 r.

rozkaz Nr 71 .

1. W związku z prowadzoną przez okupanta akcją tępienia Żydów występuje w społeczeństwie 
polskim niepokój, że po zakończeniu tej akcji Niemcy zaczną w ten sam sposób likwidować 
Polaków. Nakazuję zachować opanowaną postawę i oddziaływać na społeczeństwo uspakajająco.
jakkolwiek zasadniczym celem Niemców w stosunku do nas jest wchłonięcie naszego narodu, to 
niewykluczone są próby wyniszczenia opornej jego części metodą niszczenia Żydów.

2. jeśliby Niemcy istotnie próbę taką podjęli spotkają się z czynnym z naszej strony oporem. Nie 
bacząc na to, że czas naszego powstania jeszcze nie nadszedł, podległe mi oddziały podejmą 
walkę zbrojną w obronie życia Narodu. W walce tej przejdziemy od obrony do natarcia, 
podcinając wrogowi wszystkie tętna jego frontu wschodniego. o powyższej mojej decyzji 
powiadomić szeregi konspiracyjnych Sił Zbrojnych.

3. aby uniknąć ewentualnej prowokacji ze strony nieprzyjaciela rezerwuję dla siebie decyzję co do 
czasu i terenu wszczęcia tej walki.

4. komendantom obszarów i okręgów polecam:
a. meldować mi bez zwłoki stwierdzone próby Niemców zastosowania do Polaków tych 

samych metod zbiorowego niszczenia, które stosują wobec Żydów;
b. przygotować się do sprawnego i szybkiego podjęcia walki na mój rozkaz w rejonie 

wyznaczonym;
c. zarządzeniami ad b/ w żadnym wypadku nie zdezorganizować przygotowań do powstania 

i nie narazić tych przygotowań na dekonspirację.-

       komendant Sił Zbrojnych w kraju
        /-/    G r o t 
drapacz – 
Zaznaczam, że powyższy rozkaz należy podać w dół tylko ustnie.
        /-/  Mostowicz

dnia 10/Xii obroża    Wioślarz 19
  Ząb    rabin 3
  Unikat  k[onar]  tambur 16
      sadownik 17

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/6.



225

DOKUMENTy

85

10 listopada 1942 r., Warszawa  rozkaz Komendanta głównego pZp „Tura” [Stefan rowecki] do 
„Cegielni” Komendy Obszaru Warszawskiego aK przekazany do wiadomości przez szefa sztabu 
Obszaru Warszawskiego aK „Mostowicza” [zygmunt dobrowolski] Komendzie Okręgu Warszaw-
skiego aK w sprawie poprawienia raportowania.

7
k[omen]da Gł[ówna] PZP
L.dz. 725/o.i.
dn. 10.Xi.42.

k[omenda] obsz[aru] cegielnia
Stwierdzam pewien brak zgrania w pracy sztabów w zakresie raportowania. Celem zharmonizo-

wania jej zarządzam:
1. Poszczególne wydz[iały] sztabu k[omend] obsz[aru] i k[omend] okr[ęgu] mają raportować 

tylko właściwe, określone im zagadnienia. Nie może mieć miejsca raportowanie tego samego 
zagadnienia równoległego przez różne wydz. sztabu. Naprzykład:
oddz[iał] i. raportuje: zagadnienia organizacyjno-ogólne, pers., stanów, etatów, oSZ.
Wydz[iał] ii. raportuje: sytuację npla i bezpieczeństwo.
Bip raportuje: sytuację społ. polit. i zagadnienia narodowościowe
Wydz[iał] W. raportuje: sytuację gospodarczą, organizację przemysłu, komunikację i rolnictwo.

2. Zasada podległości fachowej nie może naruszać zasadniczej podległości służbowej. Przełożony 
fachowy przekazuje na odprawach i inspekcjach techniczne wskazówki i instrukcje swemu 
odpowiednikowi na szczeblu niższym. Natomiast rozkazy podstawowe i zasadnicze muszą być 
przekazywane tylko w formie rozkazu komendanta do komendanta niższego szczebla.

koMeNdaNt  GłÓWNY  PZP
        /-/   t u r 

cegielnia sztab
dn. 2.Xii.1942 
drapacz

Podając powyższe do wiadomości proszę o ścisłe przestrzeganie na przyszłość.
         z r.
         /-/  Mostowicz
        S.S.

Kortum mówi: dotyączy prowincji K[onar]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/7.
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22 stycznia 1943 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego pZp „grabicy” [Stefan rowecki] 
dotyczący uporządkowania odcinka walki czynnej wraz z załącznikami dotyczącymi obsady etatowej 
Kedywu Okregowego [obszarowego].

          8
P.Z.P.
L.dz. .....
dn. 22.i.43 r.

Uporządkowanie odcinka walki czynnej.
-------------------------------------------------   

i. Wchodzimy w ostatnią fazę wojny. – W związku z tym odcinek walki czynnej wysuwa się 
na czoło zagadnień. dotychczasowe wysiłki Z[wiązku] o[dwetu] i Wachlarza mają być 
złączone i wzmocnione przez dopływ świeżych sił dotychczas nie biorących udziału w walce 
czynnej. komendantom okręgów polecam niezwłocznie przystąpić do montowania odcinka 
walki i osobistego nim kierowania. kładę nacisk na coraz większą dyspozycyjność podległych 
oddziałów, przezco rozumiem ich gotowość do natychmiastowego wykonania otrzymanych 
rozkazów. dla planowania i kierowania całością walki czynnej w okresie poprzedzającym 
powstanie nakazuję zorganizować komórki sztabowe w k.G. i w komendach obszarów 
i okręgów. komórki te nosić będą wewnątrz organizacji nazwę „kedyw” i podlegać będą 
właściwym komendantom przez SS.
kedywowi zapewnią komendanci okr[ęgów] i obsz[arów] łatwą i wydajną współpracę innych 
komórek sztabów, dowództw niższego szczebla w terenie pomiędzy komendantami obsz[arów] 
i okr[ęgów] szefami ich sztabów, kierownikami ich „kedywów” i bipów zapewniona musi być 
specjalnie szybka i odrębna łączność umożliwiająca łatwo wydanie rozkazów wykonawczych do 
pilnych akcji bojowych i propagandowego ich wykorzystania.

ii. Cel akcji.
1. Nękanie przeciwnika i zadanie mu coraz mocniejszych ciosów przez akcję dywersyjną 

i sabotażową oraz stosowanie już w chwili obecnej wobec okupanta odwetu za akty gwałtu 
w stosunku do ludności polskiej.

2. Zaprawianie i hartowanie ludzi do wykonania zadań bojowych w okresie powstania, oraz 
utrzymywanie w społeczeństwie postawy bojowej i przygotowanie w ten sposób atmosfery 
sprzyjającej powstaniu.

iii.  Zadania.
a.  „kedyw” komendy Głównej (etat – zał. 1, 2, 3, 4) ma za zadanie:
1. Planowanie akcji dywersyjnej i sabotażowej w skali ogólnej, oraz opracowanie wytycznych 

do niej dla okręgów.
2. kierowanie akcją oddziałów dyspozycyjnych „kedywa” k[omen]dy Głów[nej].
3. kontrola działu „kedywa” w okręgach w dziedzinie wyszkolenia zaopatrzenia, wykonania 

i stanu organizacyjnego.
4. Studium metod i sposobów prowadzenia akcji dywers. i sab i partyzanckiej, opracowanie 

i wydawanie niezbędnych instrukcji i wytycznych.
5. Szkolenie dowódców zespołów patroli dywers[yjnych] w zakresie akcji dywers[yjnej], 

sabotaż[owej] i partyzanckiej oraz instruktorów tech[nicznych] dla potrzeb okręgów.
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6. Badanie i opiniowanie materiałów, sprzętu, oraz pomysłów w zakresie dotyczącym akcji 
dywers[yjnej] i sabotażowej.

7. Produkcja centralna środków walki dywers[yjnej] i sabot[ażowej].
8. Zaopatrywanie okręgów w miarę posiadania zasobów w materjał i środki do bieżącej walki 

dywers[yjnej] i sabot[ażowej].
9. Nadzór nad odcinkiem pracy tych org[anizacji] społecznych, których zadaniem jest 

współdziałanie w walce czynnej oraz udzielania im pomocy w zakresie wyszk[olenia] 
i zaopatrz[enia] mat[eriałowego].

B.  „kedyw” komendy okręgu wzg[lędnie] obszaru (etat – zał. 5) ma za zadanie:

1. Planowanie i kierowanie bieżącą akcją dywers[yjną], sabot[ażową] i partyz[ancką] na terenie 
okręgu.

2. kierowanie akcją oddziałów dyspozycyjnych „kedywa” kmdy okr[ęgu].
3. Szkolenie dowódców patroli i wykonawców do akcji dywers[yjnych] i sabot[ażowych].
4. Zaopatrywanie odcinka walki czynnej w niezbędny sprzęt, mater[iały] i środki.

iV. Zarządzenia organizacyjne
1. oddziały i zespoły o charakterze dywers[yjnym] i sabot[ażowym] znajdujące się na terenie 

poszczególnych okręgów przechodzą pod rozkazy komendantów okręgów. Nie dotyczy to 
oddziałów dyspozycyjnych „kedywa” k.G.

2. Z chwilą zmontowania „kedywa” zespoły Z.o. i Wachlarza tracą odrębność organizacyjną.
3. Na zmontowanie „kedywów” okręgowych przeznaczam czas do końca marca br. tak, aby od 

dnia 1. kwietnia br. odcinek walki czynnej był całkowicie uporządkowany.
4. W załącznikach 6 i 7 podaję etaty i zadania poszczególnych elementów organizacyjnych dla 

walki czynnej.
5. Ustalam etat dla okręgu:
- 2 zawiązki oddziałów partyzanckich

      komendant Główny P.Z.P.
       (-) Grabica
  otrzymuje:
komendant „drapacza” – tekst + zał. 5 i 7.

      Za zgodność:
      Bolek – 30323

323 mjr Wacław janaszek ps. Bolek z kedywu kG ak  krptonim „30”.
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Załącznik nr 5
etat  „kedYWa”  okrĘGoWeGo  (oBSZaroWeGo) 

Wyszczególnienie ilość 
osób

kat. W-wa
i Lwów

Prow[incja]

kierownik ked[ywu] chuch[ro]

Zastępca (Szyna)324

ref[erent] Sab[otażowo] dyw[ersyjny] 
(Prut W [nieczytelne])

ref[erent] op. (Wysz. łączn.) (Gryf)325 Walery326

ref[erent] Zaop[atrzenia] tosia327

dow[ódca] oddz[iału] dysp[ozycyjnego] x) Ślusarz328

dow[ódca] oddz[iału] dysp[ozycyjnego] Paweł x)
epsztajn329

dow[ódca] oddz[iału] dysp[ozycyjnego]kortum  
doktor330 

łączniki Lasso +ala + krysia331

Lokale

kredyt na 2 akcje     xx)

1

1

1

1

1

2

2

2

3

ii

ii

iii

iii

iii

ii

iii

ii

iii

1350
+400

1350

975
+400

975

975

2700

1950

2925

1000

10000

975
+ 400 – dod. bezp.

975

675
+ 400 – dod. bezp.

675

675

1950

1350

2025

1000

10000
                        k w o t a    o g ó l n a 25000 21100

x) ilość – zależnie od potrzeb będzie zwiększona.
xx) koszt akcji:
 rozpoznanie  – 3 ekipy á... w ciągu 2 dni  –  12 dni
 wykonanie 3 3 ekipy á 6 w ciągu  3 dni –  54 
          66 x 50 około 3300
     Wydatki rzeczowe   „ 1700  
     ogólny koszt 1 akcji       „ 5000 

xxx – d[owódca] oddziału dysp[ozycyjnego] kobiet

324 Zbigniew Lewandowski.
325 Leon tarajkiewicz.
326 NN.
327 NN.
328 NN.
329 roman Grotowski.
330 Zofia Franio.
331 NN.
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Uwagi i wyjaśnienia:

1) Zadania „kedywa” okręgowego (obszar) – jak w tekście.
2) oddziały dysp. są przeznaczone do wykonania dyw. na całym terenie swego okręgu. oddział 

dysp. składa się ze zmiennej ilości patroli bojowych (zespołów patroli). Patrol bojowy: 3 do 
6 ludzi (1 + 2 do 1 + 5)

3) W wypadku zarządzonego nasilenia dyw. akcji, związane z jej przeprowadzeniem koszta należy 
pokrywać z funduszów obrotowych, zapotrzebowując niezbędne kwoty z k.G. według norm 
obliczeniowych dla akcji dywers[yjnych].

4) kredyty przyznane na walkę czynną nie mogą być przelewane przez komendy obszaru (okręgu) 
na inne działy.

5) reszty budżetowe mogą być przelane na następny miesiąc w ramach kwart.
6) jest to budżet dla całkowicie rozbudowanego aparatu „kedywa”.
7) tym samym znosi się dotychczasowy budżet personalny Z.o., natomiast dotychczasowe wydatki 

rzeczowe Z.o., które nie mieszczą się w nowym budżecie „kedywa” mają być pokrywane przez 
komendantów okręgu nadal. Zestawienie tych wydatków należy zameldować do k[omen]dy 
Gł[ównej]. poczym zapadnie decyzja ich utrzymania wzg. zniesienia.

8) Przejęcie odcinków „Wachlarza’” przez odpowiednich komendantów okręgów musi się odbyć 
tak, aby został zachowany dotychczasowy dorobek pracy „Wachlarza”, a ludzie jego pozostali 
nadal w ramach prac, przewidzianych dla „kedywa”. dotychczasowe zobowiązania „Wachlarza” 
względem tych ludzi winny być przez „kedyw” okręgowy pokrywane. Powstałe ewentualnie 
stąd dodatkowe wydatki będą na podstawie zapotrzebowania pokryte przez k.G.

 



230

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

Załącznik Nr 7

etat  oŚrodka (lub rejonu) dYWerS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Wyszczególnienie  ilość   kat.  kwota
     osób
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d-ca ośrodka (rejonu)      1   ii        975
z-ca        1  iii     675
łączność (w tym 1 radio)      2  iii   1350
Materiałowy       1  iii     675
3-5 d-ców patroli    3-5  iii   2700
Lokale            300
kredyt na akcje         3325

       kwota ogólna... 10000

Uwagi i wyjaśnienia
1. Zadania ośrodka dywers[yjnego].

Głównym zadaniem ośrodka dywers[yjnego] jest przygotowanie się do zadania na okres po-
wstania, a w chwili obecnej prowadzenie akcji dywersyjnej celem zaprawienia ludzi. 

2. Zadania rejonu dywersyjnego:
ośrodki dywersyjne nastawione na jeden kierunek i wymagające wspólnego dowodzenia, łą-
czone są w rejony dywersyjne. rejon dywersyjny na terenie okręgów wschodnich odpowiada 
inspektoratowi rejonowemu na terenie bazy, zasila swymi patrolami działania ośrodków dywer-
syjnych i przygotowuje akcję partyzancką na swoim terenie.

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/8.
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87

27 marca 1943 r., Warszawa. Wyciągi z rozkazów Komendy głównej aK podpisanych  przez Zastęp-
ca Komendanta głównego aK „Korczaka” [tadeusz komorowski] przesłany przez szefa sztabu 
Obszaru Warszawskiego aK „Mostowicza” [zygmunt dobrowolski] do Komendanta Okręgu War-
szawskiego aK „Madeja” [antoni Chruściel]. 

         
 9

P.Z.P.
L. 187/o.i.
dn. 5.3.43.

Wyciąg. 
W ślad za rozkazem nr. 455 z dn. 21.7.42 r. o utworzeniu referatów broni w k[omendzie] okr[ę-

gu] /k[omendzie] obsz[aru]/ zarządzam powiększenie referatu lotn[iczego] o:

ref[erent] opl. czynnej    ii kat. w Przystani
koszta rzeczowe ref. opl. czynnej - 300 zł. mies[ięcznie].
referent opl. czynnej podlega k[omendzie] okr[ęgu] /k[omendzie] obsz[aru]/ przez ref[erentów] 
lotn[iczych].
W zakres jego pracy wchodzi opl. czynna. Przewiduję referentów opl. na dowódców opl. czynnej.
Ustalam etat: w Przystani
kmdta bazy lotn[iczej]     ii kat.
pomocnika     iii kat.   
łączniczki     iii kat.
wydatki rzeczowe     250 zł. mies[ięcznie]  
         w.z.
         /-/ korczak

dn. 5.3.43.
nr 194/o.i.

Wyciąg.  
Ustalam z dn. 1.3.43. następujące etaty: 
przystań:
1 dca 3 b[atalionu] panc[ernego]   ii kat.
koszta rzeczowe     300 zł. mies[ięcznie]
1 dziekana      ii kat.
7 ref[eratów] wsk. /dzielnice i obroża/  iii kat.
1  „   przy WSoP     iii kat.
         w.z.
         /-/ korczak 

L.188/BP.
dn. 5.3.43 r.
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Wyciąg 
Mianuję ob. Leona332 ref[erentem] opl. czynnej w Przystani.

       w.z.
                    /-/ korczak

cegielnia
nr 18/BP.
dn. 3.3.43 r.

Wyciąg 
Przydzielam z dn. 1.3.43. na stanowisko szefa sł[użby] duszpasterskiej ob. Wiktora do Przysta-

ni. Wymienionemu przyznaję ekwiwalent ii kat[egorii] samotny. Przydzielonego podjąć przez 20 
Nakasz.

       w.z.
       korczak

Cegielnia /Sztab/ 1.
dn. 27.3.42.

Powyższe przesyłam do wiadomości.

       z r.
       Mostowicz
       S.S.

Kom[endant] Madej 
Przystań

[na odwrocie]
arch[iwum] p. ali

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/9.

332 kpt. Leon Światopełk-Mirski ps. „Leon”, „tomasz”, „łucznik”.
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5 marca 1943 r., Warszawa. Odpis rozkazu podpisanego przez Zastępcę Komendanta głównego aK 
„Korczaka” [tadeusz komorowski] w sprawie etatów dla Komendy Okręgu Warszawskiego aK 
przesłany „Madejowi” [antoni Chruściel] przez szefa Oddziału Vii Kg aK „Leszcza” [Stanisław 
thun] wraz z załącznikami.

[1 karta]
Drapacz W pan Madej.
przesyłam odpisy, dotyczących Was rozkazów; reklamujcie w wydziale właściwym dlaczego ich nie 
otrzymaliście.
22.iii
  2 zał.       Leszcz 

[na odwrocie]
arch[iwum] ala

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak
[2 karta]

odpis
dn. 5.iii.43 r.
Nr. 194/O.i.

Ustalam z dn. 1.iii.43 r. następujące etaty:
Drapacz 
1. dca 3 b. panc.    ii kat[egoria]
koszta rzeczowe   300 zł. mies[ięcznie]
1 dziekana   ii kat[egoria]
7 ref. WsK /dzielnice i Obroża/ iii kat[egoria]
1  „              przy WsOp  iii   „

        /-/  wz Korczak
Marek
przesyłam oryginały które podlegają zwrotowi do mnie; należy zapotrzebować odpow[iednie] kwoty 
już na marzec.
pseudonim w najbliższy poniedz[iałek].
2 zał.    24/iii.    /-/ Madej

     
Przystań WP. Madej
26/iii.D[rapacz]
a-26.iii 25.3.C

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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 [3 karta]
 
 9

odpis
P.Z.P.
L. 187/o.i.
5.iii.43 r.

Śladem rozk[azu] Nr 455 z dn. 21.Vii.42 r. o utworzeniu referentów broni w k[omendzie] okr[ęgu]  
/k[omendzie] obsz[aru]/ zarządzam powiększenie referatu lotn[iczego] o:
pomocnika ref. lot.  iii kat w Cegielni, Salon, Gobelin, Liceum, Czapla, orzech
ref. opl. czynnej  ii   „ w cegielni drap[acz], arka, Sal[on], Gob[elin], Miod., orzech, 
czapla
łączniczki  iii   „ w Ceg[ielni] Sal. Grab. Lic. Miód, orzech
koszta rzeczowe ref. opl. czynnej 300 zł. mies.
    „       przejazdów ref. opl. 500 zł. mies. /nie dotyczy drapacza/
referent opl. czynnej podlega k[omendzie] okr[ęgu] /k[omendzie] obsz[aru]/ przez ref[erat]  
lotn[iczy].
W zakres ich pracy wchodzi opl. czynna. Przewiduję referentów opl. na dowódców opl. czynnej.
Ustalam etat w drapaczu, Salonie, Gobelinie
kmdta bazy lotn[iczej] ii kat.
pomocnika  iii  „
łączniczki  iii  „
wydatki rzeczowe   250 zł. mies.
        /-/ wz korczak

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/9.
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12 marca 1943 r., Warszawa. rozkaz nr 212 Komendanta głównego aK „grabicy” [Stefan rowec-
ki] w sprawie uzupełnienia stanów plutonów WsOp .   
        10
 do drapacza
P.Z.P.
nr. 212/o.i.
dn. 12.iii.43 r. 

dla celów wyszkoleniowych, należy szkieletowe plutony WS WSoP uzupełniać stopniowo 
do pełnych stanów etatowych, z pośród ludzi upatrzonych i innych, uwzględniając warunki 
bezpieczeństwa.
      /-/  G r a b i c a 

[na odwrocie]
arch[iwum] p. ala

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 7/10.
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Viii. Zaopatrzenie Armii (dozbrojenie) 333

90

12 maja 1941 r., Warszawa. Fragment rozkazu Komendanta głównego ZWZ „rakonia” [Stefan 
Rowecki] w sprawie odtworzania sił zbrojnych dotyczący organizacji zaopatrzenia.

CZĘŚĆ ii
zaopatrzenie

i. Zasady ogólne:
1. aparat. Zaopatrzenie w okresie odtwarzania sił zbrojnych opiera się na oddziałach iV 

Sztabów i Służbach /szefostwa i ich organy/,
komendy Głównej,
komend okręgów,
komend obwodów.
aparat ten istnieje w okresie konspiracji w stanie minimalnym i przygotowuje swą działal-
ność tak, by natychmiast po wybuchu powstania móc rozpocząć prawidłowe czynności na 
wszystkich szczeblach.

2. Przygotowanie działalności aparatu zaopatrzenia
a. w sensie organizacyjnym, polega na doborze osób, przewidzianych do objęcia 

odpowiednich funkcji, przewidzeniu pomieszczeń, przewidzeniu środków 
kanc[elaryjnych], łączn[ości], pieniężnych i t.d.,

b. w sensie merytorycznym polega na planie działania, opracowanym na podstawie 
zestawienia potrzeb i przewidzianych zasobów.

3. Wyposażenie oddziałów odtwarzanych:
i rzut  –  materiały  z zasobów konspiracyjnych,
        „        z poboru i zakupu w terenie,
        „        z dostaw zagranicznych,
        „        z produkcji krajowej.

ii i iii rzut materiały zdobyczne
        „        z poboru i zakupu w terenie,
        „        z dostaw zagranicznych,
        „        z produkcji krajowej.

4. Wyposażenie w sprzęt zdobyczny:
a. komendanci obwodów

- wyposażają oddziały walczące, które sprzęt zdobyły
- następnie w zależności od warunków miejscowych i dyrektyw otrzymanych od komen-

dantów okręgów
- odstawiają zdobyty sprzęt własnymi środkami do garnizonu, w którym odtwarza się od-

dział tej samej broni lub służby, do której należał rozbrojony oddział nieprzyjacielski,

333 Na początku koperty kartka: a. alu. Zwracam przekazane nam 4 rozk[azy] (wg pani kartki) którą załączam. pozdra-
wiam. asia. 30.Viii.43.
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- odstawiają do najbliższej stacji kolejowej sprzęt, który ma być transportowany koleją, 
zabezpieczają na miejscu sprzęt, który ma być odebrany przez wyznaczone oddziały, 
zabezpieczają zdobyte składy do dyspozycji komendanta okręgu,

b. komendanci obwodów, w których odtwarza się jednostka wojskowa rozdzielają 
przekazany im sprzęt pomiędzy odtwarzane oddziały, zgodnie z ich organizacją i etatami, 
meldując komendantowi okręgu o brakach i nadwyżkach,

c. komendanci okręgów na podstawie meldunków komendantów obwodów zarządzają 
dodatkowo przesunięcie zdobytego sprzętu.

d. komenda Główna przez Szefa oddziału iV Sztabu dysponuje materiałem, nagromadzonym 
w składach centralnych, zarządzając ewentualne przesunięcie materiałów między 
okręgami.

5. dostawy zagraniczne i sprzęt z produkcji krajowej:
Szef oddziału iV Sztabu komendy Głównej organizuje składy centralne i bazy materiałowe 
w miejscach produkcji, względnie wyładowania materiałów zagranicznych.

6. Wyposażenie w sprzęt z poboru i zakupu:
dla pokrycia braków w sprzęcie do pełnego wyposażenia oddziałów zezwolą komendanci 
okręgów dowódcom oddziałów odtwarzanych na zakup sprzętu i materiałów w przydzielo-
nych im rejonach eksploatacji.
W porozumieniu z władzami administracyjnymi zarządzą pobór koni, wozów i uprzęży, oraz 
sprzętu mechanicznego.

7. Świadczenia:
W sprawie pociągania ludności cywilnej do świadczeń osobistych i rzeczowych, mających 
na celu usprawnienia zaopatrzenia, winni dowódcy wojskowi zwracać się do władz admini-
stracyjnych odpowiednich szczebli instancji.

ii.  Zarządzenia szczegółowe dla i rzutu.
1. Służba intendentury:

a. Wyżywienie:   przez pierwsze dwa di powstania wyżywienie ludzi i koni 
   z zapasów przyniesionych ze sobą -
   od 3-go dnia powstania z zakupów, dokonywanych przez dowódców   

   oddziałów w terenie
   od 9-go dnia komendy okręgu uruchamiają normalne zaopatrzenie,   

   dysponując zapasami, nagromadzonymi w ciągu  8 dni.

B. Umundurowanie.
   1. Mundury polskie z zasobów terenu-
   2. Ubrania cywilne – pożądana czapka typu narciarskiego lub maciejówka;-
   3. Zdobyte mundury niemieckie z usuniętymi emblematami,
   4. odznaki:

orzełki na czapkach – w razie ich braku, biało-czerwony propor-
czyk o wymiarach 5 cm. x 2 cm., przytwierdzony do nakrycia gło-
wy, lub wymalowany farbą na hełmie poziomo nad czołem.
opaski biało-czerwone o szerokości 10 cm noszone na prawym ra-
mieniu /powyżej łokcia/ bez względu na rodzaj munduru. Na gór-
nej /białej/ części opaski należy umieścić litery, „W.P.” pod nimi 
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oznaczenie samodzielnej formacji, komendy, organu, służby i.t.p. 
np. 25 p.p., 1 p. szw., k.o. kraków, i.t.d. Powyższe drukowane lub 
pisane ciemnym kolorem.
odznaki stopni według przepisów W.P. przy ubraniach cywilnych 
w miejscu naramienników, a na nakryciu głowy z lewej strony pio-
nowo.

C. oporządzenie:  dla pokrycia b/np. chlebaków/ uruchomić produkcję chałupniczą,   
   ewentualnie z materiału zastępczego.

d. Materiały pędne:  Zdobyte składy materiałów pędnych pozostają na miejscu w dyspozycji  
   i administracji komend okręgów, wydawane na  zapotrzebowanie   
   dowódcy jednostki wyłącznie dla pojazdów, zaopatrzonych w numer   
   rejestracyjny i rozkaz jazdy.

e. Pieniądze:  /na potrzeby zaopatrzenia, żołd, uposażenia/ otrzymują dowódcy
   w formie zaliczek z kas dyspozycyjnych komend obwodów, które
   gromadzą odpowiednie zasoby przez zajęcie gotówki w kasach 
   okupantów, skarbowych i prywatnych instytucji. jednostki składają akty
   rozrachunkowe w sposób określony przepisem o.G.

2. Służba zdrowia: 
ewakuację chorych i rannych oprzeć na szpitalach cywilnych, zdobytych 
wojskowych i odtworzonych formacjach san[itarnych] własnych.
3. Weterynaria: Punkty zborne chorych koni przy wykorzystaniu szpitali 
zdobytych.
4. Służba remontu: okręgowe zapasy koni tworzyć przy jednostkach ar-
tylerii i kawalerii.
5. Służba transportowa mechaniczna: każdy pojazd mechaniczny musi 
przejść przez przegląd, dokonany przez odpowiedni organ służby sa-
mochodowej. komendy okręgu który wydaje mu numer rejestracyjny 
okręgu według późniejszych zarządzeń. Na każdą jazdę winien kierow-
ca posiadać rozkaż jazdy, wydany przez dowódcę jednostki, do której 
pojazd jest przydzielony.
6. rozkazy odnośnie [pozostałych służb wydam dodatkowo].

12/5 41 /-/ rakoń

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 8/1.
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B.d., Warszawa. instrukcja użycia butelki zapalającej. 

2
Butelka zapalająca.

 cel:   Służy do:
1. obezwładnienia npla w walce z bliska /np. celem odebrania broni/. 
2. zwalczania broni ppanc. i różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.
3. podpalanie obiektów w walkach ulicznych.

Sposób użycia:
rzucić butelkę tak, aby rozbiła się o atakowany przedmiot, wtedy następuje natychmiastowe 
zapalenie się jej zawartości. Przed użyciem butelkę wstrząsnąć silnie parę razy, trzymając ją 
w jednej ręce za szyjkę i przyciskając palcem korek. Czas palenia 10 min. Płomień długi.

Sposób wykonania:
Najpraktyczniejszą butelką ze względu na ilość mat. palnego i ze względu na poręczność rzutu 
jest butelka półlitrowa.
istnieją trzy sposoby przygotowania butelki:

Sposób i:
Wyciąć z papieru impregnowanego prostokąt szerokości 10-12 cm, długości 24-25 cm. jeden 
z dłuższych jego brzegów przykleić dobrze do dolnej części butelki blisko jej dna, dwa krótsze 
końce papieru skleić ze sobą. Po dobrym zaschnięciu nasypać pod papier /między zewnętrzną 
ściankę butelki i papier/ mieszaniny chloranu potasowego i cukru /ew. kalafonii/ w stosunku 5:1, 
dobrze sproszkowanych i zmieszanych. rozłożyć tą mieszaninę równomiernie cienką warstwą 
pod papierem, używając do tego cienkiego patyczka, nożyka czy drutu, a następnie górną część 
papieru przykleić dobrze do butelki.

Sposób 2.
Zrobić z papieru impregnowanego torebkę płaską szerokości 8-10 cm, długości 24-25 cm. Na-
pełnić ją mieszaniną chloranu z cukrem /ew. kalafonią/ tak, jak w p. 1., torebkę włożyć na bu-
telkę w szerokiej jej części, skleić ze sobą krótsze końce torebki i paskami papieru klejonego 
przykleić ją dobrze u dołu i u góry butelki.

Sposób 3.
Papier szerokości 13-14 cm długości 24-25 cm posmarować cały cienką warstwą kleju. Nasypać 
nań mieszaniny chloranu z cukrem /ew[entualnie] kalafonią/ w stosunku 5:1 dobrze sproszkowa-
nych i zmieszanych, uważając jednak aby brzegi papieru nie były nią posypane. Nałożyć papier 
z mieszaniną na butelkę. Brzegi papieru przykleić dobrze do butelki.

Na zakończenie w każdym z podanych sposobów należy cały papier łącznie z przyklejonymi do 
butelki brzegami przykryć starannie warstwą parafiny. dopasować dobrze do butelki korek i za-
korkować ją. Butelkę przechowywać wewnątrz pustą z dala od naczyń z kwasem siarkowym, które 
mogłyby ulec rozbiciu.
Przed użyciem należy butelkę napełnić ok. 400 cm3 mieszaniną benzyny i ropy lub nafty w stosun-
ku 1:1 i dodać około 15;20 cm3 stężonego kwasu siarkowego. Napełnianie przeprowadzać bardzo 
ostrożnie przez lejek, uważając by najmniejsza kropla kwasu nie pociekła po zewnętrznej ścianie 
butelki, gdyż spowoduje to natychmiastowe zapalenie palnymi substancjami, nie wykonywać jej 
również w pobliżu innych butelek z oklejeniem ani w bliskości zbiorników z chloranem. Po wlaniu 
do butelki benzyny i ropy zbiorniki z których napełniono wynieść do innego pokoju, albo, o ile to 
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niemożliwe, odstawić możliwie najdalej, potem dopiero nalewać do butelki kwas. Po napełnieniu 
butelkę dobrze zakorkować i zaparafinować. Przenosić gotowe butelki zawsze dniem do dołu. Nie 
przechowywać butelek z kwasem wewnątrz przez dłuższy czas.
Wady butelki i warunki przechowania:

a/ Gotowe butelki muszą być przechowywane w miejscu suchym, ponieważ zwilgocenie 
mieszaniny chloranu potasu i cukru może spowodować nie zapalenie się zawartości butelki.

b/ Przypadkowe rozbicie jednej butelki przy większym ich magazynowaniu w stanie zupełnie 
gotowym do użycia spowoduje pożar całego zapasu.

Z tych dwóch wad wynikają następujące wskazówki do przechowywania i przygotowywania bute-
lek zapalających:

 - w suchym zupełnie pomieszczeniu przechowywać puste butelki z naklejonym paskami 
z chloranem i korkami, a w oddzielnym pomieszczeniu zapas benzyny, ropy/lub nafty 
i kwasu siarkowego.

 - napełniać butelki krótko przed wydaniem do akcji.
 - podczas akcji chronić przed zamoknięciem.

[na odwrocie]
arch[iwum]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 8/2.
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11 lipca 1942 r., Warszawa. pismo „Heleny” [ppłk adama Świtalskiego] Kwatermistrza Kg aK 
do Komendanta Okręgu Warszawskiego aK „Montera” w sprawie produkcji „jabłek” (granatów) 
przeznaczonych dla „Drapacza” [okręg Warszawski ak].

3
cegielnia

dla drapacza
p[an] Monter
W myśl umowy przesyłam Wam na piśmie uzgodnione przez nas zasady organizacji produkcji ja-
błek.
Bądźcie łaskawi drugi egzemplarz opatrzyć znakiem swojej zgody i odesłać szybko do mnie.
organizacja produkcji jabłek dla drapacza.
1/  Zgodnie z zarządzeniem Szefa naszej firmy odpowiedzialność za produkcję 10,000 sztuk jabłek 

dla drapacza ponosi Monter, kierownictwo produkcji obejmuje szef uzbr[ojenia] drapacza 
/dalmierz/.

2/  zenon334, jako pracownik Liny335, a dotychczasowy kierownik produkcji jabłek dla drapacza 
winien bezzwłocznie przekazać dalmierzowi wykaz stanu ilościowego magazynów materiału 
surowego, półwyrobów i wyrobów, przygotowanych do produkcji jabłek. jest on odpowiedzialny 
za dostarczenie według ustalonego kosztorysu brakujących części metalowych i materiału 
wybuchowego potrzebnych dla produkcji pełnej liczby 10,000 sztuk jabłek.
Zenon pozostaje przy boku dalmierza, jako kierownika produkcji, tak długo, aż dalmierz 
zamelduje, że może już samodzielnie kierować produkcją.

3/  aparat Unii zostaje wykorzystany do zakończenia produkcji. Gdyby drapacz chciał aparat Unii 
zastąpić własnym aparatem, Zenon przejmie Unię na inne potrzeby.

4/  Gospodarkę finansową produkcji prowadzi drapacz. Zenon dostarcza dalmierzowi materiały 
według ustalonego cennika, Unia gotowe wyroby według ustalonego kosztorysu.

 
   11.Vii.     Helena336

        114
42 r.
[na odwrocie]
Duplikat u p. Daktyla
aa 18/Vii

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 8/3.

334 NN.
335 „Lina” - kryptonim kG ak do Viii 1943 r.
336 ppłk adam Świtalski ps. „Helena”.
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93

2 marca 1943 r., Warszawa. rozkaz Komendanta głównego aK „Tura” [Stefan rowecki] określa-
jący zasady zakupu uzbrojenia.

4

komendanci obszarów i okręgów, Szefowie oddziałów, Biur i Wydziałów k.G.
Nakazuję jak najintensywniej prowadzić zakup materiałów uzbrojenia według następujących zasad:
1/ Zakupem kieruje właściwy kwatermistrz.
2/ każdy członek P.Z.P. winien szukać źródeł zakupu, w szczególności broni osobistej /pistolety, 

granaty ręczne/, którą ma prawo zakupić sam, bez żadnych innych formalności, jak tylko oddanie 
zakupionej broni swemu bezpośredniemu przełożonemu.

3/ Zakupywać należy od Niemców i ich sprzymierzeńców. od ludności polskiej wolno zakupywać tylko 
w tych wypadkach, gdy jest na pewno wiadomy, że sprzedawane przedmioty pochodzą od Niemców.

4/ Zakupywać należy broń zdatną do natychmiastowego użytku. Pierwszeństwo dawać broni 
polskiej i używanej obecnie w wojsku niemieckim.

5/ Zakupywać należy przede wszystkim pistolety automatyczne /Vis, Parabellum i inne dużych 
kalibrów/, granaty ręczne, pistolety maszynowe, amunicję pistoletową i karabinową, karabiny 
ręczne i przeciwczołgowe, ręczne i ciężkie karabiny maszynowe, granatniki, materiały 
wybuchowe, środki zapalające, części i przybory /taśmy do ckm, gurtownice, magazynki do rkm 
itd./, smary i przybory do konserwacji broni, lornetki polowe.

6/ każdy obszar /wzgl[ędnie] okręg, oddział Sztabu kG/ miał dotychczas prawo, bez uprzedniego 
zapytywania się, wydać jednorazowo na zakup broni 10.000 zł. /3.000 mk/, którą to sumę 
pozabudżetową Lina natychmiast zwracała. kładę duży nacisk na zakup broni. W związku 
z tym dotychczasową kwotę zwiększam do sumy 50.000 zł. /15.000 mk./, które równocześnie 
przekazuję. Meldunek do kG 26 o dokonanym zakupie będzie powodował natychmiastowe 
uzupełnienie powyższej kwoty. W rozliczeniach wydatków nadsyłanych do kG co kwartał /dla 
oddziałów miejscowych co miesiąc/ zakup broni zajmować winien oddzielną pozycję, ujętą 
globalnie, natomiast wyszczególnienie rodzaju materiału jego ilości i ceny należy podawać 
w uwagach do rozliczenia.

7/ Zakupiony materiał uzbrojenia jest w dyspozycji odnośnych dowódców, którzy regulują: 
a/ rozdział gwarantujący odpowiednie wykorzystanie, b/ bezpieczeństwo, c/ odpowiednią 
konserwację.

8/ Broni uzyskanej z zakupu lub kradzieży fabryk w Polsce, z wyrytą datą wyrobu po 1939 r., nie 
wolno używać do akcji konspiracyjnych.

2.iii.1943 r.       /-/ t u r.

r[ozdzielnik] Wydz[iały] dziel[nice]
[na odwrocie]
arch[iwum]
Drapacz

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 8/4.
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25 lutego 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 59 Komendanta sił Zbrojnych w Kraju „grota” [Stefan 
Rowecki] dotyczący zakresu działania i funkcjonowania Wojskowej służby Kobiet. 

komenda Sił Zbrojnych           1.
No.

R o z k a z   nr 59
WojSkoWa SłUŻBa koBiet.

i.  ZakreS ZadaŃ koBiet W SłUŻBie WojSkoWej.
a.  W okresie konspiracji – współpraca w:

1.  łączności i pracy biurowej komend,
2.  ws akcji dywersyjnej,
3.       „        wywiadowczej
4.       „        propagandowej,
5.  przygotowaniu kobiet do służby w czasie powstania.

B.  W okresie powstania i odtwarzania sił zbrojnych:
1.  służba w działach;

- służby zdrowia /szpitale, punkty opatrunkowe, patrole sanitarne, lekarki, 
w oddziałach bojowych/

- służby intendentury /gospodarka żywnościowa, mundurowa, kwaterunkowa, 
rachunkowa/ 

- służby łączności /żywej i technicznej/,
- służby opieki nad żołnierzem /punkty odżywcze, kantyny, świetlice/,
- służby obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej,
- służby wartowniczej
- służby transportowej 
- pracy biurowej dowództw,

2.  udział w akcji dywersyjnej, wywiadowczej, propagandowej,
3. udział w akcji powstańczej bojowej, zespołowo, nie wyżej plutonu. indywidualny 

udział w akcji męskich oddziałów bojowych dopuszczalny, jednak należy niezwłocznie 
kobiet-żołnierzy łączyć w zespoły kobiece.

ii.  FUNkCje. - w ramach powyższych zadań mogą kobiety spełniać wszystkie funkcje, przy czym 
miarodajnymi są:

1. potrzeba zastąpienia mężczyzn kobietami,
2. fachowe przygotowanie kobiety do danej funkcji,

iii.  CHarakter SłUŻBY koBiet
a.  Służba kobiet jest służbą wojskową na zasadzie ustawy z 9.iV.1939 o powszechnym 

obowiązku wojskowym dz. U. r.P. Nr 25. poz. 120.
B.  Powołanie kobiet do służby odbywa się w drodze zaciągu ochotniczego.
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C.  kobiety pozostające w czynnej służbie Sił Zbrojnych w kraju w okresie konspiracji są 
żołnierzami, znajdującymi się w obliczu nieprzyjaciela, stosownie do mego rozkazu Nr 51.

iV.  PrZYGotoWaNie W.S.k. W okreSie koNSPiraCji do UdZiałU W PoWStaNiU: 
a.  dla przygotowania W.S.k. tworzę w komendzie Głównej referat W.S.k. przy oddziale 

i Sztabu, oraz polecam powołać referentki W.S.k. w komendach okręgów i obwodów. 
obsadę personalną zatwierdza przełożony na wniosek podwładnego komendanta.
W komendach okręgów, w których zostaną powołane referentki W.S.k., przyznaję 
odnośny etat.

B. do zadań referentek W.S.k. należy przygotowanie planu powołania kobiet, organizacja 
werbunku i organizacja szkolenia.

C. komendanci okręgów i obwodów uwzględnią udział kobiet w swych planach w wyżej 
podanym zakresie. Szczególnie liczną obsadę należy przywidzieć w słu[żbach] zdrowia, 
intendentury, łączności i opiece nad żołnierzem.

d. Liczba kobiet zaprzysiężonych w okresie konspiracji winna być ze względów 
bezpieczeństwa możliwie mała. kobiet te są w dyspozycji tych formacji, gdzie pełnią 
służbę. 

e. akcje przygotowawczą należy prowadzić z najdalej idącym oddzieleniem od prac bieżących 
i aparatu administracyjnego P.Z.P., przy wykorzystaniu pretekstu szkolenia zawodowego. 
Uczestniczka jej, jako rezerwa do użycia w powstaniu pozostaje w dyspozycji organów 
przygotowujących W.S.k., lub tych formacji, dla których są przygotowane.

V.  Szczegółowe wytyczne odnośnie udziału kobiet w służbie wojskowej po opanowaniu terenu, 
w okresie odtwarzania Sił Zbrojnych w kraju wydam osobno.

     komendant Główny P.Z.P sił Zbrojnych w Kraju337

25.ii.42 r.       /-/ Grot     

[na odwrocie]
archiwum W.s.K.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 9/1.

337 dopisek piórem.
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25 czerwca 1942 r., Warszawa. rozkaz nr 1 Komendanta Obszaru Warszawskiego aK „Łaszcza” 
[albin Skroczyński] w sprawie organizacji Wojskowej służby Kobiet na terenie Obszaru Warszaw-
skiego aK. 

2.
Cegielnia i.
dn. 25.Vi.1942 .

rozkaz Nr 1./i.W.S.k.
Wojskowa Służba kobiet

i.  komendant Sił Zbrojnych w kraju – rozkazem Nr.59 z dnia 25.ii.42 r. nakazał zorganizowanie 
Wojskowej Służby kobiet.
ii.  Zakres zadań kobiet w Służbie Wojskowej obejmuje:

a.  W okresie konspiracji – współpraca w:
1.  łączności i pracy biurowej komend,
2.  ws akcji dywersyjnej,
3.      „        wywiadowczej
4.      „         propagandowej,
5.  przygotowaniu kobiet do służby w czasie powstania.

B.  W okresie powstania i odtwarzania sił zbrojnych:
1.  służba w działach;

-  służby zdrowia /szpitale, punkty opatrunkowe, patrole sanitarne, lekarki, 
w oddziałach bojowych/,

- służby intendentury /gospodarka żywnościowa, mundurowa, kwaterunkowa, 
rachunkowa/, 

- służby łączności /żywej i technicznej/,
-  służby opieki nad żołnierzem /punkty odżywcze, kantyny, świetlice/,
- służby obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej,
- służby wartowniczej,
- służby transportowej,
- pracy biurowej dowództw.

iii.  W związku z powyższym nakazuję komendantom Podokręgów Hallerowo i krynica zarządzić 
utworzenie na szczeblach obwodów referatów W.S.k. przy oddziale i Sztabu obwodów oraz 
powołanie referentek W.S.k.

iV.  dobór referentek W.S.k. musi być bardzo staranny ze względu na zakres ich zadań w pracy 
wojskowej zarówno w czasie konspiracji jak i w okresie powstania.
kandydatka na referentkę W.S.k. musi posiadać duże zdolności i doświadczenie organizacyj-
ne, orientować się ogólnie w organizacji i zakresie pracy działu wojskowego i fachowym swoim 
przygotowaniem gwarantować objęcie całości oczekujących ją prac z zakresu nakazanych przez 
k.G. zadań Wojskowej Służby kobiet /służba w P.o.W. i  t.p./. 
Przy obsadzie referentek W.S.k. można wykorzystać kierowniczki P.P., jeśli posiadają wyżej 
wymienione kwalifikacje. W wypadku mianowania kierowniczkę P.P. na referentkę W.S.k. 
obwodu należy mianować nową kierowniczkę P.P. z listy członkiń P.P.
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Po utworzeniu referatu W.S.k. dotychczasowe P.P. oddzielnym moim zarządzeniem wejdzie 
w skład W.S.k., jako osobny dział. 

V. Utworzenie i obsadzenie referatów W.S.k. w obwodach – meldować do ko[mendantów] ob-
szaru na dzień 1 sierpnia b.r.

Vi. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu pracy referatów W.S.k. wydam osobno – po otrzy-
maniu meldunków ad pkt. iii.

        /-/ łaszcz
Drapacz – do wiadomości.
[na odwrocie]
p. irena338  Drapacz
do archiwum

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 9/2.

338 NN.
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31 marca 1943 r., Warszawa. Wykaz etatowych i nieetatowych stanów kobiet służących w służbach 
łączności, kolportażu i sekretariatach dzielnic i wydziałów Komendy Okręgu Warszawskiego aK. 

Ewidencja kobiet Drapacza       3
Łączność – Drapacz – 31.iii.43 r.

dzieln[ice] „3”  „17” „16” „18” „19” „6” Poluch obroża Razem Uwagi
etat[atowych] 1 1 1 1 1 1 1 1 8 tylko łączn[ość] 

i kolp[ortaż], 
sekr[etariat]

nieetat[owych] 8 2 5 5 15 23 3 44 105
Razem 9 3 6 6 16 24 4 45 113

Wydz[iał] i. ii. iii. iV. V. Vi. Vii. S.o.P. Razem Uwagi
etat[atowych] 1 5 1 1 1 20 2 - 31
nieetat[owych] - 6 5 - 9 16 - 22 58
Razem 1 11 6 1 10 36 2 22 89

W
yd

zi
ał

y etat[owych] neetat[owych] Razem Uwagi
8 105 113

W drapaczu łączna 
ilość kob[iet]

d
zi

el
ni

ce

31 58 89

39 163 202

ala
Basia
Zofia 5
orska
Rena

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 9/3.
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30 kwietnia 1943 r., Warszawa. Wykaz kobiet wytypowanych do wykorzystania w służbie w Komen-
dzie Okręgu Warszawskiego aK przesłany przez inspektora WsOp Okręgu Warszawa aK „Narcia-
rza” [Franciszek Znamirowski] do „p. ali” [Stefania aluchna].

p. alu:
podaję wykaz osób wytypowanych z zespołu Narciarza do ewentualnego wykorzystania:

nina339   = prace kanc[elaryjne]-łączność (poczta)
x Maria340  = maszynistka
x niusia341  = łączniczka
anna342  = łączn[ość], prace kanc[elaryjne]
hanka343  = prace kanc[elaryjne] (poczta)
anna344  = kancelistka 

30/iV.43.      /-/ Narciarz345

[na odwrocie]
przystań - ala

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

339 NN.
340 NN.
341 NN.
342 NN.
343 NN.
344 NN.
345 ppłk Franciszek Znamirowski ps. „Narciarz”.
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B.d., Warszawa. Charakterystyka czterech pracownic z terenu „19” - Obwodu Mokotów Okręgu 
Warszawskiego aK.

19

n[umer] 
porz[ądkowy]

Pseudo od kiedy pracuje 
w P.Z.P.

Uwagi

1.

2.
BnP346

3.
BnP

4.

krystyna347

anna348

Marta349

teresa350

1.Viii.1942

1939

1939

Znajomość centrali telefonicznej, 
buchalterka, biegła maszynistka

Pracowała w k.o.P. po aresztowaniach 
i w 1941 r. odsunęła się od pracy 
w organiz[acji] Wykwalifikowana biuralistka.

jak wyżej. Pracowała w wywiadzie.

Zna w słowie i piśmie: francuski, angielski 
i niemiecki. Maszynistka biuralistka.

         (19)
[na odwrocie]
1700
600
40
2340

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

346 Prawdopodobnie skrót – Bez Numeru Porządkowego.
347 NN.
348 NN.
349 NN.
350 NN.



250

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

99

16 stycznia 1943 r., Warszawa. Wykaz kolporterek pracujących w „paluchu” [Viii samodzielny 
rejon okęcie okręgu Warszawskiego ak] przesłany przez „Odyńca” [Mikołaj Sukniewicz] do 
wiadomości „ali” [Stefania aluchna] z „Drapacza” [komenda okręgu Warszawskiego ak].

Paluch         Mp. 16.i.1943
ala – drapacz

Przedstawiam wykaz kolporterek stale zatrudnionych w Paluchu:
        

Pseudonim rodzaj zajęcia data przyjęcia
lub zaprzysięż[enia]

Uwagi

1/  Miecia [Żebrowska-tomaszewska] kurierka między Paluchem 
a k[omendą] o[kręgu]

marzec 1940 etatowa

2/  jola kolporterka czerwiec 1941
3/  jasia kolporterka marzec 1941
4/  Hanka [Halina Sawicka] kolporterka sierpień 1942

         odyniec

[na odwrocie]
ala - Drapacz

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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4 lutego 1943 r., Warszawa. Meldunek Komendanta „19” – Obwodu Mokotów Okręgu Warszaw-
skiego aK „Wioślarza” [aleksander hrynkiewicz] do „ali” [Stefania aluchna] z wykazem kobiet 
pełniących służbę na terenie obwodu.

„19”
[„19”]

ala
L.p. Pseudo od kiedy

pracuje
w P.Z.P.

Funkcja Uwagi

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

joanna 
Maria

krystyna
hanka
Felicja
aniela
Malina
ala
Michalina
kasia
rózia
Bronka
zosia
Lena
karolina

Beata

Sławek
anna
Wacława
irena

Błyskawica
antonia
alicja
dziecko
Majola
Mary
iga
ewa
Mrówka
Grażyna

1.Viii.1942
1.ii.1942

1.Viii.1942
Xii.1939
iii.1940
iV.1941
iX.1940
iV.1941
ii.1940
Vii.1942
Xi.1942
ii.1940
iii.1942
27.Xi.1939
10.iX.1940

iV.1940

Xi.1940
V.1940
iV.1940
Xi.1940

iV.1942
iX.1941
Vii.1941
iV.1942
Vii.1941
Vi.1942
Xi.1941
X.1942
i.1942
Vi.1940

kurierka dzielnicy
     „                 „

kurierka i rejonu
kurierka kolport[ażu]
kurierka
kolporterka
kurierka
kolporterka
kolporterka
    „
    „
kolport[aż] „N”
    „           „
kurierka
kurierka, 
instr[uktorka] sanitarna
kurierka prasowa, 
instr[uktorka] sanitar[na]
sanitariuszka
Pielęgniarka
sanitariuszka
kurierka V rejonu, 
instr[uktorka] sanitar[na]
Pielęgniarka
instr[uktorka] sanitar[na]
sanitariuszka
Pielęgniarka
Centrala kolport[ażu]
Lekarka szpitala pol.
Pielęgniarka
    „
sanitariuszka
kurierka

etat
chwilowo nie pracuje 
z powodu choroby
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Wioślarz
9/ii.

[na odwrocie]
         p. ala
p. Wioślarz           
Zwracam wykaz z uprzejmą prośbą o wytypowanie 6-8 osób posiadających następujące kwalifika-
cje:

a. znajomość pisania na maszynie
b.           „      pracy kancelaryjnej
c.           „      obcych języków (jakie) (niekonieczne, ale pożądane)
d. przygotowanie lub uzdolnienia do kreślarstwa.

Typując kandydatki proszę uprzejmie o zaznaczenie mi, czy zechcą we właściwym momencie przy-
stąpić do akcji na wezwanie naszych władz. Należy teraz się zadeklarować. po otrzymaniu odpowie-
dzi nawiążę kontakt z tymi osobami.

4/V.43       ala z przystani

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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17 lipca 1943 r., Warszawa. Wykaz kobiet zatrudnionych w Wydziale V Komendy Okręgu War-
szawskiego aK przesłany przez szefa Wydziału ps. „Echo” [Leopold Piątkiewicz] do wiadomosci 
„p. ali” [Stefania aluchna]

p. „ala”
Przesyłam wykaz kobiet zatrudnionych w Wydziale

Pseudonim rodzaj zajęcia data przyjęcia Uwagi
„rena”351

„Lilka” 352

„Blanka”
„alicja”
„Zosia” 353

„ewa” 354

„osa”
„romana”
„Włada”

łączniczka
      „
      „
sekretarka
łączniczka
     „
sekretarka
łączniczka centr[ali]
łączniczka

Vi/42

Vi/42
iii/42
Vii/40
Vii/42
iV/42
Vi/42
V/42

etat

urlop czasowy
urlop na stałe
i dz[ielnica]
  „
  „

         = echo =

17/Vii

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

351 eugenia kubinowa ps. „rena”, o tym pseudonimie również janina Zaborowska ps. „rena”. 
352 NN ps. „Lilka-teresa”, ur. 1906 r., zginęła w PW.
353 Zofia kaczmarczyk ps. „Zosia”.
354 Może ewa egerowa ps. „ewa – teresa”.
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102

2 grudnia 1942 r., Warszawa. Meldunek „Klary Załęskiej” [nn] z „Kina” do „p. ali” [Stefania 
aluchna] z informacją o etatach kobiecych.

Kino
2.Xii.1942

Do p. ali na Drapaczu
W odpowiedzi na pismo z dn. 30 ub. m[iesiąca] zawiadamiam na polecenie p. Barskiego, że zatrud-
nia on dwie etatowe siły kobiece: Felicję i Klarę, obie zaprzysiężone w końcu kwietnia b.r. pełnią 
funkcje równorzędnych łączniczek. sił nieetatowych i rezerwowych – kobiecych – Kino nie posiada.

        Klara Załęska z Kina

[na odwrocie:]
p. ala na Drapaczu

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.



255

DOKUMENTy

103

14 grudnia 1942 r., Warszawa. Meldunek szefa Kedywu Okręgu Warszawskiego aK „Chuchry” 
[jerzy Lewiński] z informacją o etatach kobiecych.

1.„Zosia”355  kier[owniczka] kolportażu pracuje do 1939   .   nieetat[atowa]
2.„Bronka”  kolporterka           „          1940  „
3.„Loma”          „          „          1940  „
4.„oleńka”356          „           „          1941      „
5.„Wanda”357          „           „          1941      „

Chuchro
14.Xii.42

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

355 Zofia Maria Nawrocka z d. kuśmierek, ur. 22.01.1921 r. w Warszawie c. jana i józefy.
356 Może kalina Bogdańska ps. „oleńka”, również o tym pseudonimie NN aleksandra, aresztowana w i-ii 1943 r.
357 Wanda kirchmayer ps. „Wanda”. Występuje pod tym pseudonimem również Wanda Machnicka z d. Michala.
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104

20 listopada 1942 r., Warszawa  pismo „ali z Drapacza” [Stefania aluchna] do „Chirurga” [stani-
sław Weber] szefa „Cieplarni” - Wydziału iii Operacyjnego Komendy Okręgu Warszawskiego aK 
w sprawie ewidencji kobiet pracujących w kierowanym przez niego wydziale. 

drapacz        dn. 20.Xi.42.
    do Cieplarni p. Chirurg

W celu przeprowadzenia ewid[encji] kobiet pracujących w drapaczu, proszę uprzejmie o poda-
nie ilości kobiet zatrudnionych u Pana w Wydziale zarówno etatowych, jak i nie będących na etacie, 
a pracujących w charakterze łączniczek, sekretarek, maszynistek, kolport[erek] i.t.p. p/g następują-
cych rubryk:

pseudonim rodzaj zajęcia data przyjęcia lub 
zaprzysiężenia

etat bez etatu Uwagi

chwila [Maria eichler] łączniczka 1940. lipiec etat

Wykaz nie dotyczy rezerw kobiecych, a tylko czynnie zatrudnionych. odpowiedź proszę kierować 
pod adresem:

ala
ala z drapacza

[na odwrocie:]
ala z Drapacza
oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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20 listopada 1942 r., Warszawa  Meldunek „Emmy” [Maria straszewska] do „ali z Drapacza” [ste-
fania aluchna] z wykazem kobiet służących w Wydziale Vi Bip Komendy Okręgu Warszawskiego aK.

Wykaz kobiet pracujących w Firmie

Pseudonim rodzaj zajęcia data przyjęcia etat Uwagi
centrala
emma [Maria straszewska]
olga [irena Bańkowska z d. Wińska?]
Renia
kolportaż
Stefania [Zofia Lubińska]
Zespół i
elka [ewa Lipińska]
Wanda [janina kozłowska]
janina [Maria Roman]
iza [Maria Gruberska]
Marylka
justyna [Stanisława Nakonieczna]
tola
halina [jadwiga Wojtkiewicz]
Ludwika
irena
ziuta
Zespół ii
anka [irena Wojtaśkiewicz]
sabina 
danka
Zofia
ewa
antonina
joanna
Barbara
Zespół iii
Gienia [Maria kowalska?]
ewa
Marta
n
Maria [Maria Sokołowska]
julia [julia Wyrochowa]
sztuka
krystyna [krystyna artyniewicz]

sekretarka 
łączniczka
skrzynka poczt[owa]

inspektorka kolp[ortażu] 

kierowniczka zesp[ołu]
kolporterka 
      „ 
      „ 
      „
      „ 
      „
      „ 
      „
      „
      „

kierowniczka zesp[ołu] 
kolporterka
      „      
      „
      „
      „
      „
      „

kierowniczka zesp[ołu]
kolporterka
       „

łączniczka
kolporterka

kier[ownik] teatru kuk[iełkowego]

Xi.39
Xi.42
Xi.42

ii.40

i.40
i.40
ii.40
ii.40
iii.40
Vii.40
ii.41
iii.41
X.41
iV.42
Vii.42

iii.42
i.    „
ii.   „
iV. „
V.  „
V.  „
X.  „
Xi. „

Xi.42
Xi. „
Xi. „

Vii.41
iX.42

ii.42

tak
  ”
nie

tak

tak
  „
nie
tak
nie
tak
  „
nie
tak
  „
  „

tak
  „
  „
  „
nie
tak
  „
  „

tak
  „
  „

tak
  „

nie

1

2

3
4
-
5
-
6
7
-
8
9
10

11

-
12
13
14

15
16
17

18
19

-



258

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

halszka [Halina Buczyńska]
kamilla [Maria kann]
Wawer
trembicka [teresa Ścibor-rylska]
Maria
Stefa [Stefania kowalska]
cenzura
Marta [Zofia Wiśniewska]
krysia [krystyna Wiśniewska-Szawelska]
aresztowane w dn. 3.Xi.42
teresa 
Pola [apolonia Bocianówna]
hanka [anna Smoleńska]
hanna [anna jachnika z d. Grzelecka]

zast[ępca] kierown[ika]
kier[ownik] działu wydawn[iczego]

sekretarka 
kier[ownik] grupy kobiet Wawra
kierowniczka

łączniczka
kier[ownik] insp[ekcji]

łączniczka
kolp[ortaż] i archiwa
łączniczka i masz[ynistka]
sekret[ariat] sztuki

ii.42
Xi.42

i.41
Vi.42
X.42

Xi.42
Vii.41

i.42
V.40
Xii.41
Vi.42

  „
  „

nie
  „
  „

tak
nie
  „
  „

-
-

19

        /-/   Emma 
p. ala z Drapacza

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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1 grudnia 1942 r., Warszawa. Wykaz kobiet służących w „Monopolu” – Wydziale ii Okręgu Warsza-
wa aK przesłany „ali z Drapacza” [Stefania aluchna]. 

Monopol
Warszawa dnia 1.Xii.1942 r.

Wykaz kobiet, zatrudnionych w Monopolu.

Pseudonim rodzaj zajęcia data przyjęcia lub 
zaprzysiężenia

Uwagi

Marta wywiadowczyni kW Vi.1942 r.  etat
Monika [hanna 
krajewska]

kurierka kW iX.1942 r. etat

Maria kurierka Vi.1940 r. etat przedtem mylnie 
podano ii.1940 r.

Luba kurierka i.1940 r. etat
Lilka [alicja Hübner]358 kurierka iV.1941 etat
Maśka informatorka V.1940 r.
Brzoza informatorka Xi.1941 r.
Luda informatorka iii.1941 r.
irka sekretarka ewid[encji] iX.1941 r.
Maria ii łączniczka Xi.1941 r.
Maryla informatorka ii.1942 r.

dodatkowo podaję do wykazu ewidencyjnego:

Pseudonim Wykonywana funkcja 
i od kiedy

stosunek do 
służby wojskowej

data wejścia 
do PzP

Uwagi

Morus kierownik wywiadowczej 
komórki kolej[owej]

podpor. rez. 
łączności

1.ii.1942 r. kawaler

zador kierownik grupy ppor. rez. 1.Xii.1941 r. kawaler, 
Monitor ii k.W. kawalerii krzyż 
[Bolesław W. Nanowski] a. d-ca plut. w szwadr. kd Walecznych 

Modlin

     zapytać ile jest etat[ów]. 
[na odwrocie:] ala z Drapacza

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

358 Występują pod tym pseudonimem również: jolanta Poszepczyńska i Maria Gołębicka.
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107

B.d., Warszawa. Wykaz kobiet pracujących w służbie Ochrony powstania Okręgu Warszawskiego 
aK.

Wykaz kobiet pracujących w S.o.P. – drapacza

Pseudonim rodzaj zajęcia data 
przyjęcia
lub
zaprzysię-
żenia

Uwagi

1. stachus      1     
2. Żebraczka  2
3. Nasturcja   3
4. Nina          4
5. Marja        1
6. kuzynka   5
7. Maja [Maria 

doboszyńska]   6
8. Mysz        7
9. Myszka     8
10. janda i      2
11. niusia       3
12. hanka       9
13. Marysia  [jadwiga 

Mikicka]   4
14. Basia         5
15. anna       10
16. Wdowa   11
17. Pelasia    12
18. Babcia    13
19. Marta     14
20. agnieszka 15 
21. stasia     16
22. jadwiga  17

archiwistka, kurierka
łączniczka - kurierka
łączność – propaganda
łączniczka
kier[owniczka] skrz[ynki] poczt[owej]
sekretarka
skrz[ynka] poczt[owa]

łącznik
kolporterka
kolporterka
kier[owniczka] poczty
kolporterka
kolporterka

łączniczka
łączn[iczka], kanc[elaria], 
ewid[encja]
łączniczka – archiwistka
skrz[ynka] poczt[owa]
łączność
skrytka
skrz[ynka] poczt[owa]
skrz[ynka] poczt[owa]

Xi.1939
Xii.1939
Xii.1939
Xii.1939

ii.1940
iii.1940
iV.1940

iV.1940
Vi.1940

Vii.1940
X.1941

iii.1942
iV.1942
iV.1942
iV.1942

Vii.1942
Vii.1942

Viii.1942
Viii.1942
Viii.1942

pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo – urlop
pracuje honorowo
pracuje honorowo

pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo - urlop
pracuje honorowo

pracuje honorowo - urlop
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo
pracuje honorowo

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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16 stycznia 1943 r. Warszawa. Wykaz kobiet służących w strukturach „3” - Obwodu i Śródmieście 
Okręgu Warszawskiego aK, a nie należących do Wojskowej służby Kobiet, przesłany przez Oficera 
Organizacyjnego Obwodu i „rachmistrza” [Włodzimierz Zawadzki] „ali z Drapacza” [Stefania 
aluchna].

3
Wykaz

kobiet pracujących w 3. a nie należących do W.S.k.

L. Pseudonim    Funkcja   W pracy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. rzęsa [Bożena oleks-Legieżyńska] kurierka dz[ielnicy] 3    od1941 PZP  etat

2. Hanka    kurierka kierown[ika]  1940 PZP 
     kolportażu 

3. Halina    kurierka kolp[ortażu]  1940 PZP

4. jagódka    łączniczka kolp[ortażu]  1940 PZP

5. Maria    kurierka Baonu odw[odowego] 1941 PoZ

6. Wiktor    kurierka pras[owa]  1940   „

7. Winka    łączniczka Baonu odwodowego    „      „

8. Marysia    maszynistka      „      „ 

9. Swanta          „       „      „ 

       Rachmistrz
16.i.43

[na odwrocie]
ala z Drapacza

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.

Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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19 grudnia 1942 r., Warszawa. Meldunek Komendanta Obwodu Vi praga „Zęba” [zygmunt Rylski] 
do „ali” [Stefania aluchna] w sprawie uzupełnienia ewidencji kobiet służących na terenie „6” – 
Obwodu Vi praga Okręgu Warszawskiego aK, a nie pracujących w Wojskowej służbie Kobiet.

„6”     P.  ala - drapacz

Proszę o uzupełnienie wykazu ew[idencyjnego] kobiet dz[ielnicy], następującymi osobami: 

1) irena   łączniczka of[icera] łącz[ności] dz[ielnicy]  iV.1942
2) Lida [Zofia rylska]   „    iX.1942
3) Mirka [alicja koszalińska]  „    iX.1942
 Panie te pracują poza pionem WSk.

19.Xii.42      Ząb

[na odwrocie]
Drapacz p. ala

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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8 kwietnia 1943 r., Warszawa. Meldunek Komendanta Obwodu Vi praga „Żęba” [zygmunt Rylski] 
do „ali” [Stefania aluchna] w sprawie kobiet służących na terenie „6” - Obwodu Vi praga Okręgu 
Warszawskiego aK nadajacych się do służby w kancelarii „przystani” [okręg Warszawski ak].

Przystań – ala
W związku z rozmową naszą z dnia 5.iV. br. uprzejmie komunikuję, że do pracy kancelaryjnej 

w sztabie na o[dtworzenie] s[ił] z[brojnych] nadają się niżej wymienione panie, dziś czynnie 
pracujące w łącz[ności] konsp[iracyjnej]:
1) „Bronka” – biegła maszynistka samodzielnie prowadziła przed wojną biuro handlowe posiada 

znajomość języka niemieckiego nie zupełnie opanowaną.
2) „Margaritta” (Zorza) – urzędniczka państw[owa], średnie wykszt[ałcenie], prowadziła kancelarię 

przez lat 10, na maszynie pisze.
3) „Wiktoria” – wyższe wykszt[ałcenie], znajomość języka franc., początki stenografii.
4) „Lodzia” – wykształcenie średnie, urzędniczka, maszynistka, zna zasady kancel[aryjne], 

znajomość języka rosyjskiego biegła.
5) „ewa”359 – urzędniczka z praktyką kanc[elaryjna], średnie wykszt[ałcenie], maszyna, znajomość 

języka niemieckiego.
6) „Maria” – znajomość biegła jęz. niemieckiego, maszyna, z zawodu nauczycielka.

8.iV.43.         Ząb

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

359 Helena jadwiga Lange ps. „ewa”, „jaskółka”, ur. 25.iii.1916 r. w łapach.
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111

15 grudnia 1942 r., Warszawa. Wykaz kobiet służących poza strukturami Wojskowej służby Kobiet 
w „6” - Obwód Vi praga Okręgu Warszawskiego aK sporządzony przez Komendanta Obwodu Vi 
praga „Żęba” [Zygmunt rylski].

Kobiety zatrudnione w dziel[nicy]  
czynnie poza W.s.K.

stan na dz[ień] 15.Xii.1942

Lp. Pseudo rodzaj zajęcia data 
przyjęcia 
do służb

Uwagi

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Margaritta [Małgorzata 
janecka-Gregorkiewicz ]

ewa 2-Lena360

anna
janka 3361

teresa
Lodzia
Maria 1
Wiktoria
Sława 1362

Bronka [henryka Piotrowska]

janka 2
janka 1
agnieszka
hanka363

Maria 2
helena
Sława 2
krystyna
jaskółka

narew

ewa 1 [Stanisława Stodulska]
aldona

gł[ówna] kurierka dz[ielnicy] 

kurierka-kolport[erka]
      „            „
łączniczka
      „
kurierka
      „
      „
      „
kierowniczka poczty dz[ielnicy]

maszynistka
skrzynka-kurierka
kurierka
      „
kwatera rozdz[iał] bib[uły]
kurierka-kolporterka
kolporterka
      „
kwatera, łączniczka, maszynistka
łączniczka-maszyn[istka]
przech[owanie] dokum[entów] 
arch[iwalnych], kurierka
kier[owniczka] skrzyn[ki] 
poczt[owej] kurierka
k[omenda]ntka WSk. dz[ielnicy]
łączniczka-kolport[erka]

iii.1940

ii.1940
iii.1940
Xi.1940
i.1941
1939
iV.1940
ii.1942
Vi.1940
iii.1941

X.1942
Xii.1939

Xi.1940

Vii.1941
Vii.1941
Viii.1942
iV.1942
Vii.1940

Viii.1940

iV.1942
ii.1940

etat „Zorza”

etat Wsk
chwilowo 
w zawieszeniu

360 kurierka w Vi obwodzie – Hanna klimek ps. „ewa” ii, CaW, sygn. iii/42/50 poz. 24.
361 łączniczka Vi obwodu – alina kowalska ps. „janka”.
362 kurierka Vi obwodu Maria Buszkówna ps. „Sława”; CaW, sygn. iii/42/50 poz. 26.
363 Maria krotochwil-Skrzypek ps. „Hanka”.
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        15.12.42              Ząb

[na odwrocie]
Drapacz p. ala

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.

Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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112

2 grudnia 1942 r., Warszawa. Wykaz kobiet pracujących w „16” - Obówd iii Wola Okręgu Warszaw-
skiego aK przesłany przez Oficera Organizacyjnego obwodu „Tanka” [dionizy Błeszyński] do „ali 
z Drapacza” [Stefania aluchna].

16
2/Xii.42 r.    

ala z drapacza

Przesyłam wykaz pań pracujących na terenie 16 k /Wola
1. teresa  łączniczka etatowa zaprzys[iężona] prac[uje] od iV-1940 
2. Monika      „       na emeryturze nieet[atowa] zaprzys[iężona] od Xi-41 r.
3. kiacia kolporterka zaprzys[iężona] – pracuje od 1940 r.
4. Bogumiła kolporterka zaprzys[iężona] – pracuje od 1941 r.
5. Halina         „                  „                „                „
6. oleńka         „                  „                „                „

        tank

[na odwrocie]
ala z Drapacza

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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113

B.d., Warszawa. Wykaz kobiet służących w „17” – Obwód ii Żoliborz Okręgu Warszawskiego aK 
przesłany przez Komendanta Obwodu „sadownika” [Mieczysław Niedzielski] do „p. ali” [Stefania 
aluchna].

17

L.p. Pseudonim Funkcja data zaprzysiężenia Uwagi
1. Loretta [anna iwanowska - 

Robak]
referentka W.S.k. 5.iii.1942 rok

pracuje od roku 1940
2. Lula administracja 

W.S.k. na dzielnicę
maj 1940 r. Przysięgę 

składała w o.W.
3. teresa [jadwiga Makowiecka] referentka sanitarna 1.Xii.1942 r.
4. Wiesława lub 4.237 

[eugenia łada]
W.S.k. na 
Powązkach

1941 rok Przysięgę 
składała w swojej 
organiz[acji]

5. julonka ref[erat] bip styczeń 1940
6. irena łączniczka sierpień 1941
7. julia kolportaż maj 1940

 
   12.i.43      sadownik
         - 17 -
p. ala - Drapacz

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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114

B.d., Warszawa. Wykaz kobiet służących w „18” - Obwód iV Ochota Okręgu Warszawskiego aK 
przesłany przez Komendantkę WsK obwodu „Barbarę” [janina łęska] za wiedzą Komendanta Ob-
wodu „Unikata” [Mieczysław Sokołowski] do „ali z Drapacza” [Stefania aluchna].

Dzielnica „18”

Pseudo[nim] rodz[aj] zajęcia data przyj[ęcia] lub 
zaprzys[iężenia]

Uwagi

Barbara [janina łęska]
joanna364

Flora
Bima
Maryla

ref. dzieln.
ref. S.o.P.
„ [nieczytelne] san.
„ admin.
„ sł. wartow[niczej]

maj 1942
czerwiec 1942
   -   „  -
sierpień 1942
czerwiec 1942

Pseudonimy podaję tylko 
ref. dzielnicy

Siły 
łączn
[ości].

kdy Wywiad Wartow. admin
[istracja].

rat
[ownictwo]
san
[itariat]

Siły 
wart
[ownicze].

Razem Uwagi

2 4 2 3 90 43 10 154 dla orientacji 
podaję ilość kobiet 
pracujących na 
terenie dzielnicy 
pseudonim[u] na 
razie podać nie 
mogę

        Barbara
    Widziałem 
    Unikat

[na odwrocie:] ala z Drapacza

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

364 Może Zofia Serafinowicz – kierowała służbą łączności WSk w iV obwodzie.
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115

13 stycznia 1942 r., Warszawa. Wykaz kobiet służących w „Obroży” – Obwód Vii Okręgu Warszaw-
skiego aK. do „ali z Drapacza” [Stefania aluchna].

Obroża
Wykaz kobiet

zatrudnionych na terenie Obroży

L.p. Pseudonim rodzaj zajęcia data przyjęcia Uwagi
1. antonina wychowawczyni 6.41 obroża Sztab
2. asia      „ 9.5.42 „
3. Bola [jadwiga Buzdygan]      „ 1939 „
4. Basia [anna Gałecka-Świętorzecka]?      „ 5.6.41 „
5. dusia kolporterka - „
6. ewa [Maria Czyżewska] kier[owniczka]. 

poczt[y]  obroża
24.4.40 „

7. Genowefa wychowawczyni 30.9.41 „
8. Grażyna      „ 15.2.42 „
9. halina [kazimiera Ziółkowska] maszynistka 2.42 „
10. hanka [aniela owczarek-Godlewska] wychowawczyni 2.12.41 „
11. jola      „ 15.7.42 „
12. krystyna [janina Gałuńska] kolporterka - „
13. Lena [Stanisława Majewska]      „ - „
14. Lucyna wychowawczyni 20.8.42 „
15. Mała [Maria Perdzyńska 

(Gabryszewska)]
     „ 1939 „

16. Milena [Bronisława krzyżakowa]      „ 15.4.42 „
17 Maria [Maria Wójcikowa]      „ 12.41 „
18. Marta      „ 11.40 „
19. teresa [janina Młodzińska]365      „ 2.42 „
20. Wanda [halina Wierzbowska]      „ 5.42 „
21. Wiktoria      „ 15.8.41 „
22. zosia      „ 5.40 „
23. Barbara Pisarz 10.1.40 Folw[ark] k.368 
24. ewa i wychowawczyni 2.42 „
25. Maria [janina Matecka]366      „ 11.11.42 „
26. kasia [ewa Wojtyszko]367      „ 5.40 „
27. kamila [jadwiga Piwocka]      „ 8.42 „

365 również Cywińska-Bojanowska irena ps. „aniela”, „teresa” – łączniczka Sztabu obwodu oraz elżbieta Głąbik ps. „teresa” 
kolporterka.

366 janina Matecka z d. Bonik, zginęła 3.Viii.44 w aninie – vide Harcerki 1939–1945, wyd. ii, s. 419.
367 Lub też ewa Lasocka.
368 koralewo – otwock – iV rejon.
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28. Wanda      „ 25.9.42 „
29. danuta sekretarka 10.42 „
30. Marka369 wychowawczyni 1.41 „
31. Baśka      „ 2.40 „
32. ewa ii      „ 1.11.42 „
33. Maria      „ 17.10.42 „371 
34. Xawera      „ 11.41 obroża Sztab
35. Góral [Maria kasprzykiewicz] maszynistka 11.41 „
36. Renia [teresa tyszyńska] wychowawczyni 11.41 „
37. aldona      „ 5.42 „
38. alina      „ 9.40 Folw[ark] L. 372 
39. kalina [anna Wojtowicz]370      „ 6.42 „
40. jaskier [jadwiga Pakoca]      „ 12.42 „
41. Matrowa kolporterka 9.40 „
42. Grażyna [Grazyna łasecka] łączniczka 1.40 „
43. Malina      „ 1.40 „
44. Witeź ?      „ 11.41 „
45. Bolesławita łączniczka 

i kolporterka
2.41 „

46. Wiśnia      „              6.41 „373 
47. kodłatka kierown[iczka] 

placówki 
3.41 Folw[ark] 

ł. W.S.k. 374

48. Mała [Halina ostrowska (Lubliner)] kierown[iczka] 
oddz[iału] 
łączn[ości]

3.41 „

49. hanna wychowawczyni 1941 „
50. kalia [irena tarnawska]      „ 1940 „
51. orchidea [irena kwiatkowska 

(kostrzewa)]
     „ 6.40 „

52. Goździk [Maria kostrzewianka]      „ 9.42 „
53. olszynka łączniczka 6.42 „
54. kanarek      „ 6.42 „
55. Ruta łączniczka 6.42 „

369 „Marte” – Zofia Borodzik.
370 Wykaz żołnierzy Vii rejonu iii w wykazie ujęte jeszcze: „Lusia” – Balwińska Helena, „Hanka” – Bronisława Hankie-

wicz, „Małgorzata” – Małgorzata janecka, „kazia” – kazimiera kawińska, „Halina” – kilańska Helena, „Hanka” – anna Macke, 
„Maria ” – Pomirowska Maria, „Zośka” – Zofia Paciorkowska, „jaskier” – jadwiga Pakoca, „ali Baba” – alicja Paciorkowska, 
„Marta” – Zofia rohozińska, „Nauczycielka” – alicja Stankis, „kalina” – anna Wojtowicz - aaN, akta jana Gozdawy-Gołębiow-
skiego, sygn. 155.

371 koralewo – otwock – iV rejon.
372 „Ludwikowi” – rembertów – iii rejon
373 Fr. amałowicz podaje następujące dane odnośnie kurierek iii rejonu: kurierki: „Złota” Michałowska Maria, „Lena” 

Sielska Helena, „dewajtis” Maria Goławska, „jaskier” Pakocz jadwiga,; łączniczki sztabu rejonu: „Grażyna” łasecka Grazyna, 
talikowska, Piątkowska janina, Wiśniewska danuta, dwie siostry kalinowskie; łączniczki do baonów: Maria koncewiczowa, 
Paciorkowska Maria, dwie siostry danowskie Maria i Hanna. vide: F. amarowicz, rejon iii – „dęby” – rembertów Vii obwodu 
Warszawskiego „obroża” ak w konspiracji i powstaniu 1939–1944, s. 82. aaN, akta jana Gozdawy-Gołębiowskiego, sygn. 156.

374 łaniego – Marki – ii rejon.
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56. klara      „ 8.42 „
57. teresa kier[owniczka] 

kanc[elarii] sztabu
20.5.40 Folw[ark] M. 376 

58. joanna [Barbara Rykaczewska] wychowawczyni 1.7.42 „
59. Małgosia      „ 1.7.42 „
60. ala [Wanda tomczyńska]      „ 1.3.41 „
61. aldona [Hanna dąbrowska]      „ 1.7.42 „
62. Magda      „ 6.2.41 „
63. olka maszynistka 12.39 „
64. ira wychowawczyni 6.6.42 „
65. olszyna      „ 8.42 „
66. jemioła      „ 9.42 „
67. janetta      „ 11.42 „
68. Żmija sekretarka 26.10.42 „
69. łucja wychowawczyni 5.5.42 „
70. Płomień      „ 5.10.42 „
71. Bystra [jadwiga Bucheltowa]      „ 1.8.42 „
72. ira      „ 19.6.42 „
73. krystyna      „ 7.7.42 „
74. Luiza      „ 3.11.42 „
75. halina łączniczka 3.4.42 „
76. iwonka kolporterka 9.1.42 „
77. zosia [Sabina Gierszewska 

(konowracka)]375 
     „ 1.5.42 „

78. halina łączniczka 11.11.40 „
79. Wiola wychowawczyni 15.8.42 „
80. Sokół kolporterka 26.1.42 „
81. joanna wychowawczyni 1.1.42 „
82. Wiktoria      „ 9.9.42 „
83. Wojtaszek goniec 5.4.41 „
84. Lu      „ 3.5.42 „
85. Gabryela p.o. pisarza 28.12.41 „
86. Wera [Weronika Założyna] wychowawczyni 25.4.42 „
87 Małgosia      „ 5.7.42 „
88. elza      „ 10.39 „
89. Nadzieja łączniczka 5.42 „
90. szarotka kier[owniczka] 

kanc[elarii] 
6.1.42 „

91. szarotka ii sekretarka 26.4.42 „
92. szarotka iii      „ 26.4.42 „
93. Błyskawica wychowawczyni 15.6.42 „

375 również jadwiga Gierymska ps. „Zosia”.
376 Marianowo – Legionowo – i rejon.
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94. tęcza łączniczka 10.7.42 „
95. elżbieta wychowawczyni 10.7.42 „
96. jadwiga      „ 15.6.40 „
97. Barbara      „ 6.42 „
98. Berta      „ 6.42 „
99. emilja      „ 6.42 „
100. Marta      „ 6.42 „
101. krystyna sekretarka 6.42 „
102. Maria ii wychowawczyni 6.42 „
103. Wanda      „ 6.42 „
104. jagna kolporterka 1.11.40 „
105. irena [irena tomczyńska] wychowawcz[yni] 

i maszyn[istka]
1.7.41 „

106. joanna wychowawczyni 1.7.42 „
107. jadwiga       „ 1.7.42 „
108. Małgosia       „ 15.11.42 „
109. Zawiślanka kolport[erka] 1.1.42 „
110. tulipan      „ 1.1.42 „
111. Bogda wychowawczyni 3.4.40 „
112. Marta      „ 1.5.41 „
113. eli łączniczka 1.4.42 „
114. sawa kolporterka 1.4.42 „
115. Brzoza [Helena Sołtanówna] goniec 27.12.41 „
116. Mimoza łączniczka 15.10.41 „
117. Bławatek      „ 12.4.42 „
118. Mak      „ 12.4.41 „
119. Bratek      „ 15.5.42 „
120. stokrotka      „ 15.5.42 „
121. Piwonia      „ 15.5.42 „
122. tulipan      „ 15.10.41 „
123. Fiołek      „ 10.12.42 „
124. tuta goniec - „
125. Mała [Maria 

Perdzyńska(Gabryszewska)]377 
st. wychowawczyni 4.40 Folw[ark] N. 378 

126. Magda wychowawczyni 6.40 „
127. halina [Helena kilińska]      „ 9.41 „
128. halina [Maria Słojewska]      „ 13.9.42 „
129. kura      „ 26.10.42 „
130 sowa maszynistka 2.40 „
131. Limba kolporterka 15.6.42 „
132. Birma      „ 11.10.42 „

377 Vide 15.
378 Natolin – Piaseczno – V rejon.
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133. Bez      „ 10.6.41 „
134. Marta [Maria nowacka]379 wychowawczyni 8.42 „
135. Bożenna      „ 8.42 „
136. hanka [aniela Godlewska-

owczarek]
     „ 5.5.40 Folw[ark] P.383 

137. Wiesława [irena sobczyk-
Piórkowska]

wychowawczyni 10.6.40 „

138. Stanisława łączniczka 20.5.40 „
139. Sława [Władysława Grabowska]      „ 17.6.40 „
140. Mirosława [janina Falencik] wychowawczyni 4.12.41 „
141. emilja [Gnoińska Barbara?]      „ 2.9.42 „
142. Marta [Sobczyk Florentyna]      „ 15.9.42 „
143. Wiga380  łączniczka 6.8.42 „
144. Sobiesława381      „ 3.7.42 „
145. Ryta [Magdalena krysicka]382 wychowawczyni 14.7.42 „
146. elżbieta      „ 11.39 Folw[ark] r.384 
147. Sława [Stanisława olechno]      „ 11.39 „
148. krystyna i maszynistka 

i kolporterka
4.40 „

149. jastrzębiec łączniczka 4.6.41 „
150. krystyna ii kolporterka 3.4.42 „
151. kostka łączniczka 11.42 „
152. Wisła sanitariuszka 3.41 Folw[ark] S.385 
153. Wierzba      „ 5.41 „
154. sosna      „ 5.41 „
155. Brzoza      „ 5.41 „
156. danusia */ wychowawczyni 4.42 „
157. janka **/      „ 6.42 „
158. krzysia **/      „ 7.42 „
159. Basia      „ 11.42 „
160. Malinka telefon[istka] 

i kierown[iczka] 
poczt[y]

5.10.42 „

161. jarzynka telefonistka 10.11.42 „

379 również Zofia Pietrzak ps. „Marta”.
380 Może kazimiera rech z domu Zielińska ps. „Ziuta” - wg. spisu łączniczek Vii obwodu „obroża” - aaN, akta Śro-

dowiska „obroża”, sygn. 31
381 inny pseudonim „dobrosława”, ur. 1910 r. W ewidencji wystąpuje z tą samą datą przyjęcia.
382 Spośród pseudonimów kobiet służących w WSk Vi rejonu w monografii tego rejonu wymienione są cztery „Wiga”. „Sła-

wa”, „Mirosława”, „Wiesława” i Hanka i” - vide Z. Zaborski, W. Wrotniak, j. Cierliński, Z. Losiewicz-Chmurowa, trwaliśmy przy 
tobie Warszawo. Historia konspiracji i walki Vi rejonu „Helenów” Pruszków-Piastów-Ursus-Sękocin, Pruszków 2011.

383 Piechocin – Pruszków – Vi rejon
384 ryniewo – ożarów – Vii rejon
385 Sarnowo – łomianki.
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*/    Nominowana we wrześniu 1939 r. kapralem W.P.
**/  Przed P.Z.P. pracowały w innych organiz[acjach] niepodległ[ościowych]

  Zgodnie z pismem z dn. 30.11.42 .
  przesyłam wykaz kobiet zatrudnionych czynnie
  na terenie Obroży.
  13.1.43   z r. Dozorca - Obroża

Drapacz  p. ala - 

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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X. Wnioski awansowe

116

25 czerwca 1942 r., Warszawa. Wniosek nominacyjny na stopień podporucznika dla Władysława 
Ludwiga [Władysław rusiecki] z grupy „Wigry”.

Grupa „Wigry”
Warszawa, 25.6.1942.

Wniosek nominacyjny
Na polecenie P. kozuby przedkładam powtórnie wniosek o nominację Rusieckiego Władysława 
podporucznikiem rez[erwy] piechoty. 
       trzaska
Rusiecki Władysław
ur. 12.9.1903. magister praw
Służba wojskowa: W 1918 r. wstąpił ochotniczo do 36 p.p. L.a. Brał udział w działaniach pułku bez 
przerwy do 1919 r. – kwiecień.

W lipcu 1920 r. zgłosił się jako ochotnik do 4 p.p. Leg[ionów], walczył w szeregach kompanii sztur-
mowej, był ranny nad Gniłą Lipą. Zdemobilizowany w paźdz[ierniku] 1920 r. w stopniu plutonowego. 
W 1929 r. powołany do służby czynnej w S.P.r.P. Nr 7. Śrem, gdzie przebywał 5 miesięcy. Wyszedł 
ze szkoły przed ukończeniem kursu z powodu wypadku narciarskiego, który spowodował skrzep, 
oraz chorobę serca. Z powodów formalnych i zajęć w P.W. /Harcerstwo/, nie starał się o zmianę 
kategorii c na a, pomimo zupełnego powrotu do zdrowia.
Służba w konspiracji: W paźdz[ierniku] 1939 r. zainicjował i współorganizował grupę osób dla prac 
niepodległościowych. od maja 1940 jest członkiem t.o.W. /tajn[a] org[anizacja] Wojsk[owa]/ 
prowadzi dział wywiadu gospodarcz[ego] i specjalnego. od maja 1941 jest dowódcą plutonu w gru-
pie „Wigry”. Zorganizował i prowadzi pluton, w którym jest 6 oficerów rez[erwy].
Służba r.W. Harc[erstwo]. jeden z najstarszych instruktorów harc[erskich]. Pełnił szereg czoło-
wych funkcji kierowniczych w kraju i zagranicą. Prowadził szereg zlotów, wypraw, obozów. długo-
letni komendant kursów Mistrzowskich.
Uzasadnienie wniosku
rusiecki jest wybitnym organizatorem, utalentowanym i doświadczonym kierownikiem, energicz-
nym, zaradnym i pełnym zapału żołnierzem. Cechuje go wysoki poziom ideowy, pracowitość i sta-
ła zdolność do kierowania różnymi przejawami życia zbiorowego. indywidualność silna, posiada 
b. duży wpływ na ludzi. Nominacji dotychczas nie uzyskał jedynie ze względów formalnych, gdyż 
ze wszelkich ćwiczeń był reklamowany przez P.U.W.t. i P.W. dla kierowania ważnymi pracami 
w terenie – jak zloty, obozy, wyprawy zagraniczne, kursy. kwalifikacje z zakresu wyszkolenia żoł-
nierskiego i podchorążego, oraz pełne kwalifikacje dla dowódcy – ofic[er] rez[erwy] – posiada. 

dla poparcia powyższego wniosku przedłożyłem p. kozubie do wglądu opinię na piśmie, wy-
daną przez ppułk. dypl. Wądołkowskiego ignacego w dn. 13.i.1931 r., stwierdzającą, iż rusiecki 
„w zupełności zasługuje na to, aby być mianowanym oficerem rezerwy W.P.”.

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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117

16 marca 1942 r., Warszawa. Wniosek awansowy na stopień chorążego wystawiony przez Komen-
danta Obwodu Vi praga „Zęba” [zygmunt Rylski] dla Michała Łazarskiego386.

Nazwisko do wniosku awansowego na chorążego
Łazarski Michał roczn[ik] 1896 r.
     Ząb
16.iii.42

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.

386 łazarski Michał ps. „Biebrza”, chor., ur. 29.09.1896 r., oficer w stopniu ppor. 4. rejonu Vi obwodu. Poległ dnia 
1.08.44 r. przy ul. Markowskiej.
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118

16 marca 1942 r., Warszawa. Wniosek awansowy na stopień st. sierżanta wystawiony przez Komen-
danta Obwodu Vi praga „Zęba” [zygmunt Rylski] dla „Biebrzy” [Michał łazarski].

Wniosek awansowy
na Chorążego

w drodze wyjątku –

1. st[arszy] sier[żant] rez[erwy] „Biebrza” – d[owód]ca komp[anii] 81 pp

„Biebrza” – pełniąc funkcję d[owód]cy komp[anii], wykazał się na służbie konsp[iracyjnej] nie 
tylko wyróżniającymi go zaletami organizacyjnymi, ale ponadto niepospolitymi cechami charakte-
ru, predestynującymi go całkowicie do tego stopnia. Przygotowanie wojskowe, zmysł dowódczy za-
równo taktyczny ma wyrobiony w takim stopniu, że dziś postawiony na stanowisko samodzielnego 
d[owód]cy konsp[iracyjnego], wywiąże się w każdej sytuacji doskonale z powierzonego każdego 
zadania.

W szeregach pozostaje od listopada 1939 r. pracując z całym samozaparciem i poświęceniem nie 
licząc się bynajmniej z własnym bezpieczeństwem.
to też specjalnie podlegać winien wyróżnieniu.

Proszę usilnie o awansowanie w drodze wyjątku, dla przykładu dla innych równych stopniem 
i podkomendnych. –
16 iV 42       Ząb

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak.
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Xi. informacje z terenu

119

22 października 1942 r., Warszawa. sprawozdanie „Monopolu” – Wydział ii Komendy Okręgu War-
szawskiego aK z nalotu sowieckiego na Warszawę w nocy 20 na 21 sierpnia 1942 r.

Monopol – Warszawa         1
Sprawozdanie z nalotu na Warszawę w noc z 20 na 21.Viii.1942 r.

ogólne.
1. Bombardowanie Warszawy w noc 20/21 rozpoczęło się o godz. 22.45, zakończyło o godz. 0.46. 

alarm ogłoszono o godz. 22.50, odwołano – 1.30.
2. obrona przeciwlotnicza czynna podczas całego okresu nalotu nie działała. Stwierdzono jedynie 

strzały jednej armatki pl w rejonie lotniska okęcie oraz krótkie serie dwóch albo 3 c.k.m. w re-
jonie śródmieścia. Pracę reflektorów również nie stwierdzono.

3. ilości bombardujących samolotów dokładnie nie ustalono. krążyły one na wysokości 2–3 tys. m.
4. Zrzucono na obszar m. Warszawy oraz pow[iatu] warszawskiego ponad 250 bomb rożnego ro-

dzaju, w tym ok. 20 bomb zapalających. jest rzeczą trudną stwierdzić wagę bomb, gdyż głę-
bokość leja b[ardzo] często zależy od rodzaju gruntu a nie od ilości materiału wybuchowego 
znajdującego się w bombie. Na ogół szerokość leja nigdzie nie przekroczyła półtora metra, zaś 
głębokość 40–50 m. Ze znalezionych odłamków wynika, że bomby posiadały staliwny pancerz 
grubości do półtora cm, tak że zrzucone na Warszawę bomby należałoby zaliczyć do pewnego 
rodzaju granatów. Wszystkie bomby posiadały zapalniki natychmiastowe. Siła podmuchu bomb 
dość duża, w promieniu ok. 50 m od leja szyby w okolicznych domach wylatywały, w promie-
niu do 10 m następowało demolowanie klapów znajdujących się przy lejach. Promień rażenia 
odłamkami bomby – do 150 m. jeden z niewypałów oglądany przeze mnie posiadał długość c[a]
ł[kowi]t[ą] 50 cm oraz średnicę w najgrubszym miejscu swojej gruszkowatej formy ca 20 cm.

5. Podczas akcji bombardującej zrzucono desant w polu w rejonie ul. Wiatracznej i Stanisławowskiej 
/Grochów/ znaleziono 2 spadochrony, jeden b[ardzo] duży o średnicy ok. 30 m, linkami stalowymi, 
przy których końcu umocowana była lina stalowa, zakończona hakiem, prawdopodobnie spadochron 
ten służył dla zrzucenia jakiegoś bagażu, obok znaleziono normalny jednoosobowy spadochron. Po-
licja XVii komisariatu dla przewiezienia spadochronów musiała użyć dwukonnej platformy.

6. Zachowanie się oddziałów niemieckich podczas nalotu. informatorzy nasi jednogłosie stwier-
dzają, że zachowanie się szeregowych niem[ieckich] po ogłoszeniu alarmu było niezwykle 
tchórzliwe. Bezpośrednio po zarządzeniu alarmu szeregowi ze swoich kwater tylko w bieliźnie 
bez ubrania wierzchniego i broni uciekali w pole, jak najdalej od miejsca postoju. Wypadki spo-
kojnego opuszczania koszar i schodzenia do schronów nie miały miejsca W dwóch miejscach 
wartownicy przy koszarach również opuścili swoje posterunki.

7. Zachowanie się ludności cywilnej niemieckiej. Niemcy pierwsi schodzili do schronów, przy 
czym zabierali zew sobą walizki, czego nie czyniła na ogół ludność polska na Żoliborzu miał 
miejsce wypadek obrabowania przechodzącego Niemca, szukającego schronu. 

8. Zachowanie się Polaków na ogół było brawurowe. Niejednokrotnie zdarzały się wypadki ra-
bowania rozbitych sklepów, przechodniów, mieszkań a nawet obrabowywanie ciężko rannych.

9. informatorzy nasi stwierdzają, że z lotnictwem bombardującym wspólnie była miejscowa lud-
ność. W następujących punktach stwierdzono zielone reklamy puszczane z ziemi: a/ rejon dwor-
ca Zachodniego, b/ rejon Flakkaserne i c/ rejon ul. Belwederskiej.
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10. Straty w ludziach. Według zebranych danych i pochodzących z raportów policji granatowej, 
pogotowia ratunkowego, szpitali warszawskich i magistratu Warszawy – ilość ofiar śmier-
telnych wśród ludności polskiej wynosi ca 890, ilość rannych – ca 1200, wśród niemieckiej 
cywilnej ludności zabitych ca 270, rannych ca 400. Wśród szeregowych wojska niemieckie-
go dokładną ilość ofiar ustalić trudno. Z informacji, pochodzących z różnych źródeł, można 
przyjąć, że zostało zabitych i rannych ok. 500 szer[egowych] wojska niem[ieckiego].

11. Bomby zburzyły ogółem całkowicie 15 domów mieszkalnych, uszkodziły 19, dotknęły 
6 obiektów przemysłowych i 4 obiekty wojskowe.

Szczegółowe.
Wynik bombardowania i straty poszczególnych obiektów.
a. Lotnisko okęcie : ilość og[ólnie] zrzuconych bomb – 16, 1. –  mała bomba burząca na teren Flie-

gerhorst między budynkiem Pod Wieżą i Wieżą. 2. – na lotnisko pozorowane między Paluchem 
i Służewcem. – 5 bomb, kilku zabitych Polaków.
3. – na budynki mieszkalne Niemców cywilnych – 2 bomby, szkody nieznaczne, 4. –  na Z.B. 
v. Lager składy na terenie dawnego Polminu – 7 bomb, spaliła się jedna szopa z rozpuszczalnika-
mi chemicznymi, tekturą, farbami, beczkami ze smołą i warsztatem stolarskim oraz zmagazyno-
wana pod gołym niebem s łupy telegraficzne w ilości ok. 60 wagonów, 5. – dwie bomby spadły 
na szosę Warszawa–okęcie w rejonie pierwszej mijanki tramwajowej i uszkodziły przewody 
tramwajowe. 

Bielany. ogółem zrzucono 14 bomb, dwie burzące na teren lotniska bez szkód, jedną zapalającą na 
teren C.i.W.F. – obok hali głównej – bez szkód. Poligon Parysów – 11 bomb.

B. koszary i kwatery wojskowe.  1. – na teren koszar Flak kaserne ul. Puławska 4/6 spadły 
3 bomby burzące, uszkodzono gmach koszarowy, garaże i 14 samochodów, dokładnej ilości 
ofiar wśród szeregowych nie ustalono, śmierć poniosło 5 żydów. 2. – Staufer kaserne /gmach in-
stytutu Geologicznego ul. rakowiecka/ – jedna b.b. w pobliżu gmachu, ofiar w ludziach nie było. 
3. – koszary i dak – na teren koszar spadły 2 b.b. nie wyrządzając większych szkód. 4. – Fluss 
Pionier komp. Weichsel stadion łazienkowski – 2 b.b. w rejonie skoczni, szkody niewielkie. 
5. – Gmach Szkoły ul. Lisa kuli – 1 b.b. obok budynku, ilość zabitych i rannych nie ustalona, 
naliczono 17 karetek sanitarnych, które zabrały ofiary nalotu. 6. – Fort Bema – 2 b.b. w baraki od 
strony koła, ok. 120 zabitych i rannych jeńców bolszewickich, straty wśród Niemców nie usta-
lone. 7. – Fort Wolski – trafiono 4 bombami w baraki i warsztaty HkP, powstał pożar, który trwał 
od godz. 1.15 do 4.20, zabitych Niemców 23, 37 jeńców bolszewickich, 8 Francuzów i 10 osób 
cywilnych nie ustalonej narodowości. 8. – Unterkunft al. jerozolimskie 51 vis a vis dworca 
Głównego – zostano częściowo zniszczone, 1 b.b., są zabici i ranni wśród żołnierzy niemieckich. 

C. Szpitale. res. kriegs Lazarett, gmach Sadów Grodzkich. ul. Leszno. Gmach trafiono 6 b.b., 
ok. 200 zabitych i rannych wśród chorych, szpital ewakuowano. Gmach S. Gr. częściowo cięż-
ko uszkodzony. 2. – deutsche krankenhaus, dawny szpital elżbietanek, ul. Goszczyńskiego 
– 2 niewypały na terenie posesji, szkód żadnych. 3. – Prywatna Lecznica omega – częściowo 
zniszczono ii i iii piętro, ofiar wśród chorych i personelu nie było, lecznicę ewakuowano. Za-
chowanie się rannych w szpitalach niemieckich podczas nalotu było niezwykle hałaśliwe, na 
zewnątrz dolatywały krzyki i wołanie o szybsze znoszenie do schronu, lżej ranni głośno kryty-
kowani niemieckie władze wojskowe, które pozbawiły Warszawę obrony plot.

d. instytucje gospodarcze i publiczne. 1. – Związek Spółdzielni Mleczarsko – jajczarski, ul. Hoża 
– 2 b.b., trafiono garaż, całkowicie zniszczony, zniszczono również 3 samochody, uszkodzone 
lokale biurowe i magazyny. 2. – Gmach Banku rolnego – 1 b.b., uszkodzony lokal, zajmowany 
przez Spółdzielnię pracowników Banku. 3. -  Magazyn Monopolu tytoniowego ul. Nowogrodz-
ka – 1 b.b., trafione prawe skrzydło gmachu i zniszczono je całkowicie. 4. – Gmach dawnej izby 
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Skarbowej Grodzkiej, obecnie zajmowany przez Urzędy Skarbowe – uszkodzenia zewnętrzne 
od upadłej w pobliżu bomby. 5. – Urzędy Skarbowe mieszczące się w Gmachu Sądu Grodzkie-
go – uszkodzenia poważne. 6. – Sąd Grodzki, ul. Leszno – częściowo zdemolowane urządzenie 
wewnętrzne. 7. – Stacje Miejskich Filtrów – spadło 3  b.b. – szkód nie wyrządzono wielkich.

e. Zakłady przemysłowe. 1. – Warsztaty rep[eracji] samoch[odów] elis, ul. kazimierzowska – 
1.b.b., zniszczono częściowo warsztaty oraz uszkodzono 45 samochodów, znajdujących się 
w reperacji. 2. – Warsztaty samoch[odowo] – repar[acyjne] F-my Magnet /dawna stacja obsługi/ 
ul. Promenada – 1 b.b., zniszczono 4 – 5 samoch[odów] oraz uszkodzono budynek warsztato-
wy. 3. – Warsztaty samoch[odowo] – repar[acyjne] kaszyńskiego, ul. Huculska 5 – budynek 
zniesiony zupełnie, zniszczono 10 samoch[odów], 4. – Warsztaty samoch[odowo] – repar[acyj-
ne] Huculska 7 – zniszczono halę, uszkodzono 15 samoch[odów] 5. – odlewnia metali lekkich 
„Babbit”, ul. Narbutta – 1 b.b., trafiła w odlewnię, uszkodzenia duże. 6. – Wytwórnia Sprzętu 
radiowego, dawniej Marconi, ul. Narbutta – trafiono w pobliżu budynku biurowego, warsztaty 
uszkodzono nieznacznie, 2 dyrektorów Niemców ciężko rannych. 7. – Fabryka Śrub, ul. iwicka 
– średnio uszkodzona – 1 b.b. 8. – Brunnwerke ul. Belwederska – 3 b.b. które spadły w pobliżu 
zabudowań fabrycznych uszkodziły zewnętrznie fabryczne zabudowania.

F. obiekty kolejowe. dworzec Główny – trafiono 2 b.b., 1 b.b. w peron B, który został częścio-
wo uszkodzony oraz zerwano linię trakcyjną, druga b.b. w skarpę wykopu. dworzec Wschodni 
– 1 niewypał, stara parowozownia traf. 1 b.b. przy ul. Skaryszewskiej dość duże zniszczenia, 
1 b.b. w nasyp koło przyczółka wiaduktu dęblińskiego oraz nieco dalej – 1 b.b. w tor; bom-
bardowanie obiektów kolejowych nie wywołało przerwy w ruchu o trakcji parowej, natomiast 
w ruchu o trakcji elektrycznej wskutek zniszczenia w dwóch miejscach linii trakcyjnej panowała 
kilkogodzinna przerwa.

Skupienia.
1. Cytadela – dworzec Gdański. Śmiała 1 – 1 b.b., 1 b.z., dom mieszkalny spalony, Hankego 17 – 

1 b.b., dom uszkodzony, Śmiała 52 – 1 b.b. dom mieszkalny zburzony, Czarneckiego 84 – 1 b.b. 
w jezdnię, Felińskiego 1 – 2 b.b., dom zniszczony, Felińskiego róg Lisa kuli  – 1 b.b. w jezdnię 
przed szkołę zajętą przez wojsko, kozietulskiego 4a – 1 b.b. dom uszkodzony, łączności 2 – 
1 b.b. w magazyny wojskowe, Ciechanowska róg Żeromskiego – 1 b.b. w pole, w polu między 
Burakowską, Słoneczną i torem – 2 b.b. dworzec Gdański bocznica towarowa – 1 b.b. znisz-
czono tor, ul. Międzyparkowa – 1 b.b. przed szkołę zajętą przez wojsko, Nalewki 23 – 1 b.b. 
w niezamieszkały dom.

2. Fort Bema. 2 b.b. w baraki zajęte przez jeńców, 7 b.b. w pole dookoła fortu.
3. koło i Boernerowo. W rejonie toru kolejowego  ul. ożarowska na tyłach obozowej n-ry 79, 69, 

83 – 3 b.b. w ogrody, Zawiszy 41 – 1 b.b. uszkodzony dom drewniany, koszary Boernerowo – 
2 b.b

4. ochota. rejon dworca Zachodniego – 6 b.b. w rejonie ul. Przemyskiej, dunajewskiej, Siewier-
skiej, zniszczenia nieznaczne, ogródki działkowe przy dworcu Zachodnim – 1. b.b. w rejonie 
ul. Szczęśliwickiej u wylotu Częstochowskiej 6 b.b. w ogrody i ogródki działkowe.

5. rejon Sądu Grodzkiego, ul  Leszno, w gmach sądu 6 b.b. oraz kilka b[omb] w ghetto w opróż-
nione przez Żydów domy.

6. rejon krochmalna – Grzybowska. Browar Haberbuscha i Schefela – 1 b.b., 1 b.z. w zabudowania 
browaru, spaliła się fabryka kawy zbożowej, Grzybowska 25 – 1 b.z. w dom, Ciepła 16 – 1 b.z. 
w dom mieszkalny Żelazna 59 – 1 b.b. uszkodzony budynek.

7. rejon Ceder Grena, Marszałkowska 151 – 1 b.b. dom całkowicie zniszczony, Marszałkowska 
137 – 1 b.b. na ulicę, Marszałkowska 145 – 1 b.b. w jezdnię, Marszałkowska 147 – 1 b.b. dom 
uszkodzony, róg Próżnej i Zielnej – 1 b.b. w jezdnię, Zielna 26 – 1 b.b. dom uszkodzony, kre-
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dytowa 18 – 1 b.b. dach i 2 górne piętra zniszczone, kredytowa 16 – niewypał, Marszałkowska 
124 – 1 b.b. w ulicę, róg Zgoda i Przeskok – 1 b.b. w jezdnię.

8. rejon dworca Głównego i Centrali telekomunikacyjnej. Sienna 47 – 1 b.b. w ulicę, Złota 53 
– 1 b.b w ulicę, Złota 27 – 1 b.b. dom zburzony, Chmielna 59 – 1 b.b. uszkodzony budynek, 
dw. Główny – 1 b.b. peron B i 1 b.b. w skarpę wykopu, al. jerozolimskie 51 – 1 b.b. dom 
częściowo zburzony, Nowogrodzka 47 – 1 b.b. w Bank rolny, częściowo uszkodzony, Nowo-
grodzka – magazyn Monop[olu] tyton[iowego] – 1 b.b. częściowo zburzony, Pankiewicza przy 
Nowogrodzkiej – 1 b.b. w chodnik.

9. rejon HkP /blok al. Niepodległości, koszykowa, Szucha, 6 Sierpnia/. Marszałkowska 76 – 1 b.b. 
w chodnik, dom częściowo zniszczony, Hoża 51 – 2 b.b. garaże całkowicie zniszczone, Wilcza 
61 – 1 b.b. w jezdnię, Piusa róg Noakowskiego – 2 b.b. w zburzony dom, Piusa 46 – 1 b.b. dom 
uszkodzony, róg Niepodległości i 6 Sierpnia – 1 b.z. w gmach szpitala, teren Filtrów – 3 b.b.

10. rejon Szpitala Ujazdowskiego i Sejmu. Mokotowska 50 – 1 b.b. uszkodzone ii i iii piętro, Frascat-
ti 3 – 1 b.b. zniszczono 3 piętra, Górnośląska 65 w pobliżu szpitala – 1 b.b. uszkodzony budynek.

11. rejon koszar i p. szwol. i dak-u. ul. Stadionowa – 1 b.b. na jezdnię, przed koszarami, kanał 
Piaseczyński – 1 b.b., agrykola koło pomnika Sobieskiego – 1 b.b. ul., Szwoleżerów – 1 b.z., 
łazienkowska 22 – 3 b.z. na jezdnię.

12. rejon Pl. Unii Lub[elskiej] i Mokotów. Bagatela 6 – 1 b.b. dom częściowo zburzony, Bagatela 
15 – 1 b.z. pożar dachu i uszkodzenia górnych pięter, al. Ujazdowska 1 – 1 b.b. koło domu, Flory 
2 – 1 b.b. w ogrodzie, klonowa 18 – 1 b.z. pożar, klonowa 16 – 1 b.b. 1 b.z. dom zniszczony. 
klonowa 5 – 1 b.b. w ulicę. teren po dawnym dw. kolejki Grójeckiej – 11 b.b., teren i p. art: pl. 
– 3 b.b., Narbutta 29 – 1 b.b. przed domem, kazimierzowska 74 – 1 b.b. w warsztaty samoch[odo-
we] zniszczone, Puławska 113 – niewypał, Goszczyńskiego 41 – 2 niewypały, Huculska 5 – 1 b.b. 
zniszczone warsztaty samoch[odowe], Huculska 7 – 1 b.b. zniszczone warsztaty samoch[odowe], 
Promenada – 1 b.b. zniszczono warsztaty samochodowe, Belwederska 1 – 1 b.b. zniszczono dom 
drewniany, Belwederska 11 – 1 b.b. zniszczono domek drewniany, Sułkowicka 2 – 1 b.b. zburzona 
willa, Sułkowicka 4 – 1 b.b. zburzona willa, ul. iwicka 50 – 1 b.b. uszkodzona fabryka, Włoska – 
1 b.b. dom mieszkalny całkowicie zniszczony, ul. Sportowa – 1 b.b. bez szkód.

13 rejon Grochowa.  ul. Paca – 1 b.b. w pole, igańska 2  - 1 b.b. obok  domu, Majdańska 3 – 1 b.b. 
obok domu, kordeckiego 17 – 1 b.b. dom zburzony, kordeckiego 12 – 1 b.b. w ogrodzie, kor-
deckiego 5 – 1 b.b. dom zburzony, kordeckiego 11 – 1 b.b. dom częściowo zburzony, Grochow-
ska 151/153 – 1 b.b. w podwórze, Grochowska 171 – 1 b.b. w podwórze, Grochowska 143/145 
– 1 b.b. w ogród, Grochowska 150 i 166 – 2 niewypały, Mlądzka 41 i 46 – 2 b.b. bez szkód łu-
kowska 41 – 1 b.b. kawcza 62 – 1 b.b., Znicza 20 i 22 – 2 b.b. 1 dom uszkodzony, 1 zniszczony, 
Filomatów 16 – 1 b.b. dom uszkodzony, ostrobramska – 1 b.b. obok domu bez n-ru. Witolińska 
5 – 5 b.b. na fermę żydowska, szkody nieduże.

14. rejon dw. Wschodniego i targówka. ul. Podskarbińska 6 – 2 b.b. i 1 b.z. w pusty plac, 
ul. Skaryszewska – 1 b.b. w starą parowozownię, ul. łochowska – 1 b.b. kolo toru, przy wia-
dukcie dęblińskim przy przyczółku wiaduktu 1 b.b. w nasyp., tor niezniszczony, Siarczana róg 
Zabranieckiej – 1 b.b. w tor i nasyp kolejowy, tor częściowo zniszczony, radzymińska 94 – nie-
wypał. Ziemiowita 1 – 1 b.b. w stodołę, w rejonie toru – w polu na półn[ocny] wschód od osie-
dla targówek za wylotami ul. Ziemowita i Siewnej – 11 b.b. bez szkód, Barkocińska 1 – 1 b.b. 
w ulicę, uszkodzono transformator telefoniczny, Barkocińska 8 – 1 b.b. w ulicę, tykocińska 9 – 
1 b.b. w ogród,  Piotra Skargi 6 – dom uszkodzony, 1 b.b., Handlowa 15 i 28/32 – 2 b.b. w ulicę, 
janinowska 50 – 1 b.b. w pole,

15. rejon wieś i kolonia Białołęka.  
14 b.b., 2 b.z. w ogrody i pola, szkody nieznaczne.
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16. rejon fortu Wola. 
10 b.b., 4 b.b. trafne w warsztaty i baraki, inne w polu.

Ulotki. 
Podczas nalotu w kilku miejscach zrzucono paki z ulotkami, wzory ulotek w załączeniu.
dnia 28 sierpnia 1942 r.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/1.
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120

22 października 1942 r., Warszawa. raport policyjny „ikara” [nn] z terenu Warszawy za okres od 
21 do 28 sierpnia 1942 r. 

                       arch[iwum] 1/9 M[on]t[er]                                               2

r a P o r t   P o L i C Y j N Y
za tydzień sprawozdawczy od dnia 21.Viii. – 28.Viii.42

a R e s z t o W a n i a
1. W tygodniu sprawozdawczym odbyły się dalsze aresztowania w Urzędzie pocztowym przy 

ul. Napoleona – W-wa C1, gdzie aresztowano 12 osób oraz w Urzędzie przy Chmielnej – 
W-wa C2, gdzie aresztowano 5 osób. Wszystkich zatrzymano na razie w areszcie poczto-
wym przy Pl. Napoleona. Poza tym w urzędach pocztowych rozwieszono plakaty, ogłaszające 
rozstrzelanie 5-ciu pocztowców, aresztowanych poprzednio za przechwytywanie przesyłek 
poczty polowej.

W y W i a d y   R o z P R a c o W a n e
1. rozpracowano sprawy 12/17.
Lokal przy ul. Miodowej 16 m 6 zamieszkuje Woś Paweł oraz 7 osób, z tego dwie nie mel-
dowane. Paweł Woś jest właścicielem f-ki skarpetek na Bielanach i sklepu z zabawkami na 
Mariensztacie. Lokal jest kilkopokojowy – znajduje się na 3-im piętrze. Zamieszkany jest przez 
następujące osoby: Woś Paweł387 – senior – niemeldowany, Woś Paweł388 – junior – ur. 1921 r. 
Woś jerzy389 – ur. w 1923 r., Woś Wanda – ur. w 1928 r.,390 Woś irena391 – ur. 1923 r., Woś anna 
/matka/392 – ur. w 1893 r.
Lokal posiada telefon – nr 3-12-78.

S k U t k i   N a L o t U   N a   W a r S Z aW Ę
1. W wyniku nalotu w nocy z 20 na 21.Viii.42 r. zostały zniszczone na terenie Warszawy nastę-

pujące domy prywatne:
dom przy ul. Belwederskiej 9 – 6 mieszkań zniszczonych wraz z meblami. ofiary w ludziach 
nie ma.
dom przy ul. Włoskiej 7 – mieszkań zniszczonych 3 – meble częściowo ocalone.
dom przy ul. Ludowej 8 – mieszkań zniszczonych 12 – meble uszkodzone częściowo.
dom przy ul. Ludowej 10 – mieszkań uszkodzonych 8 – meble zniszczone całkowicie.

Pozostałe lokale nadają się do zamieszkania po przeprowadzeniu remontu.
dom przy ul. iwickiej 47 – 1-dno mieszkanie zniszczone – meble ocalały.
dom przy ul. Ludowej 12 – mieszkań zniszczonych 11 – meble ocalały.
dom przy ul. Włoskiej 6 – całkowicie zniszczony, 5 osób zabitych, jedna ranna.
dom przy ul. Huculskiej 3 – 14 mieszkań zniszczonych – meble zniszczone w jednym miesz-
kaniu.

387 Paweł Woś.
388 Paweł Woś ur. 1921 r.
389 jerzy Woś ur. 1923 r.
390 Wanda Woś ur. 1928 r., członek koła ak w Nowym jorku.
391 irena Woś ur. 1923 r.
392 anna Woś ur. 1893 r.
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dom  przy ul. Siewierskiej 17 – 1-dno mieszkanie zniszczone – meble uszkodzone.
dom przy ul. Przemyskiej 23 – jedno mieszkanie zniszczone wraz z meblami.
dom przy ul. Siewierskiej 19 – jedno mieszkanie zniszczone wraz z meblami.
dom przy ul. Piusa Xi 46 – 5 mieszkań zniszczonych wraz z meblami.
dom przy ul. Przemyskiej 25 – jedno mieszkanie zniszczone wraz  z meblami.
dom przy ul. Marszałkowskiej 147 – 3 mieszkania wraz z meblami zniszczone.
dom przy ul. Zielnej 26 – 3 mieszkania wraz z meblami zniszczone.
dom przy ul. Złotej 27 – 14 lokali wraz z meblami zniszczone.
dom przy ul. Zielnej 27 – jedno mieszkanie zniszczone wraz z meblami.
dom przy ul. Złotej 29 – dwa mieszkania z meblami.
dom przy ul. Chmielnej 59 – jedno mieszkanie z meblami.
dom przy ul. Żelaznej 61 – 11 mieszkań zniszczonych wraz z meblami.
dom przy ul. Zawiszy 43 – 15 mieszkania zniszczone – meble częściowo.
dom przy ul. Piotra Skargi 6 – 4 lokale zniszczone – meble ocalały jedynie w jednym lokalu.
dom przy ul. Znicza 22 – jedno mieszkanie wraz z meblami całkowicie zniszczone.
dom przy ul. kordeckiego 11 – 5 mieszkań wraz z meblami całkowicie zniszczonych.
dom przy ul. kobielskiej 88 – 3 lokale wraz z meblami zniszczone.
dom przy ul. kredytowej 16 – 5 mieszkań wraz z meblami całkowicie zniszczonych.
dom przy ul. kredytowej 16 – niewybuch.
dom przy ul. Śmiałej 52 – jedno mieszkanie i meble całkowicie zniszczone.
dom przy al. Wojska Polskiego 52 – 2 mieszkania wraz z meblami zniszczone.
dom przy ul. Felińskiego 27 – jedno mieszkanie zniszczone.
dom przy ul. Felińskiego 33 – jedno mieszkanie.
dom przy ul. Śmiałej 43 – jedno mieszkanie.
dom przy ul. Brodzińskiego  4 – jedno mieszkanie.
dom przy ul. Wyspiańskiego 12 – jedno mieszkanie.
dom  przy ul. Wyspiańskiego 10 – jedno mieszkanie.
dom przy ul. Felińskiego 28 – jedno mieszkanie.
dom przy ul. Mokotowskiej 50 – jedno mieszkanie spalone – meble zniszczone doszczętnie.
dom przy ul. Nowogrodzkiej 26 – 10 mieszkań zniszczonych – meble uszkodzone.
dom przy ul. Bagatela 6 – 3 mieszkania wraz z meblami zniszczone.
dom przy ul. Bagatela 8 – 6 mieszkań wraz z meblami zniszczonych.
dom przy ul. Bagatela 15 – 8 piętro spalone.
dom przy ul. Grochowskiej 116 – częściowo zburzony.
dom przy ul. kawczej 62 – dwie osoby zabite, trzy ranne, w tym dwie zmarły we szpitalu.
dom przy ul. Filomatów 19 – trzy osoby ranne.
dom przy ul. Znicza 22 – 4 osoby zabite.
dom przy ul. kordeckiego 10 – 11 osób zasypanych, 7 zabitych, 6 rannych.

G r o C H Ó W
2. oprócz wyżej wymienionych zniszczonych lokali prywatnych – uległa zniszczeniu dawniej-

sza ferma żydowska na rogu ulicy Grochowskiej i Witalińskiej – znajdowała się tam gar-
barnia żydowska – zrzucono tam 5 bomb, czego powodem były zapewne widoczne kominy 
fabryczne. Przy ul. Perkuna na wprost ulicy kawczej spadły 4-ry bomby na pole, nie wyrzą-
dzając żadnych szkód. Na ulicy Perkuna na wprost Zamienieckiej padły 3 bomby. Na ogród 
Zaidla zrzucono bomby zapalające – bomby te spadły na inspekty, które lotnikowi mogły 
przypominać zabudowania fabryczne.
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W ł o C H Y
3. dwie bomby burzące spadły na składy F-ki Polo – 5 osób rannych. W domu przy ul. Za-

chodniej zostało zburzone 3-cie piętro – 8 osób lekko rannych. trzy bomby spadły na składy 
Polminu – jeden z baraków został grafiony i spłonął wraz z budulcem, złożonym koło niego. 
Poza tym spadło w okolicach Włoch na pola szereg bomb, nie wyrządzając żadnych szkód. 
ogółem zrzucono na Włochy około 25 bomb. W niektórych wypadkach jak na przykład na 
składy Polminu – bomby zostały zrzucone z bardzo małej wysokości – około 400 m.

P a L U C H  P. Z. L.
4. Na zabudowania P.Z.L. zrzucono 7 bomb, z czego trzy nie wybuchły. Wiadomości szczegó-

łowych o stratach brak.
Na ulicę Bednarską koło domu nr 11 spadła niespalona rakieta oświetlająca ze spadochronem. 
Ważyła ona wraz ze spadochronem około 105 kg, a bez spadochronu 70 kg. Wkrótce po spad-
nięciu została zabrana przez pirotechników niemieckich. 
Na W-wę Wschodnią rozrządową spadły 2 bomby, z których jedna uszkodziła filar mostu dę-
blińskiego – dwóch rannych. W czasie bombardowania zaobserwowano panikę wśród koleja-
rzy niemieckich i żołnierzy. Wszyscy kolejarze po służbie opuścili swoje posterunki, uciekając 
w popłochu do schronów lub na pola.

M a ł k i N i a
5. Na Małkinię zrzucono w sumie trzy bomby, które spadły na pole, nie wyrządzając szkód. 

S i ed L C e
6. Zrzucono na |Siedlce w sumie 7 bomb, z tego trzy spadły na koszary, zajęte przez wojsko. Są 

ranni.
r Ó Ż N e 

1. komisariaty Policji Polskiej otrzymały nakaz złożenia do komend obwodowych do dnia 
26.Viii. b.r. wykazów strat, powstałych na skutek bombardowania.

2. W myśl okólnika, który nadszedł 26.Viii. b.r. funkcjonariusze Policji Polskiej podlegać będą 
Vi-u Sądowi S.S. w krakowie.

a R e s z t o W a n i a   /Uzupełnienie/
2. dnia 27.Viii. o godz. 2-giej w nocy aresztowano przy ul. kromera 4 Wiesława rona, podchorąże-
go zawodowego broni pancernej oraz jego żonę lekarkę chorób dziecięcych. aresztowania dokonało 
12 gestapowców. dom, przez cały czas był obstawiony przez 3-ech gestapowców. Wiesław ron 
i jego żona należeli do S.S.S.
                                                                                                     i k a R
Za zgodność z oryginałem:  k r Y S t Y N a

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/2.



286

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

121

B.d., Warszawa. relacja wywiadowcy z podróży przez siedlce, Białystok, grodno. Lida, Wilno, 
Dynaburg do pskowa [niem. pleskau] z informacjami o nastrojach w armii niemieckiej i sytuacji 
w obozie w Treblince.

3
arch[iwum] 7/10 M[on]t[er]

relacja z podróży przez Siedlce, Białystok, Grodno, Lidę, Wilno, dynaburg do Pleskau.

tereny Litwy zupełnie bezpieczne, gdyż gęsto obsadzone przez policję litewską. tereny łotwy 
mniej bezpieczne, natomiast obszary rosji Sowieckiej całkowicie opanowane przez partyzantów. 
ruch nocny ustaje, a w dzień szybkość  pociągów dochodzi do 25 km na godz[inę] i pomimo to, 
co trzeci mniej więcej pociąg wylatuje w powietrze. obsługa kolejowa wyposażona w broń. Po 
stacjach węzłowych dużo transportów – niewysłowiony bałagan. Wzdłuż torów leżą powywracane 
wagony i parowozy, w takiej dużej ilości, że leżą prawie jeden obok drugiego. Nikt się tym nie zaj-
muje ani nie sprząta. Nawet nie zbierają tego na szmelc. Wagony i parowozy są normalnotorowe.

Nastrój między żołnierzem armii północnej dobry, gdyż przyrzeczono im, że po zdobyciu Lenin-
gradu zakończą definitywnie wojnę, w co święcie wierzą. atak jednak na Leningrad jest obecnie 
niemożliwy, gdyż wokół miasta teren jest zupełnie rozmokły, tak, że żadne transporty poruszać się 
nie mogą. Czekają zatem na pierwszy mróz, gdyż miasto chcą zdobyć przy użyciu czołgów, które 
podobno zgromadzili w dużej ilości.

rannych transportuje się do baraków, gdzie są kąpani i opatrywani. transportów z rannymi spo-
tyka się po drodze dużo.

Bombardowań na tych terenach prawie żadnych. Często są przeloty na zachód. Część z tych 
samolotów zrzuca spadochroniarzy, świetnie uzbrojonych. Posiadają nawet artylerię lekką. Więk-
szość napadów zbrojnych unikają. ograniczają się jedynie do dywersji – do akcji przechodzą jedynie 
w obronie własnej.

Ludność Litwy i łotwy dobrze usposobiona do okupanta. do Polaków odnoszą się jak najgorzej.
 W wojsku niem[ieckim] spotkać można bardzo dużo Polaków z zachodnich dzielnic Polski 

/Śląsk, Pomorze, Poznańskie/. transportowani byli na front w zamkniętych wagonach, nie było im 
wolno opuszczać wagonów, pilnowani stale przez g-o. rozdzielani są po 3 – 4 najwyżej na kompa-
nię. Polacy ci opowiadali sprawozdawcy o ciężkich bojach na froncie, jak również o terrorze, jaki 
przeprowadza g[estap]o na tyłach w oddziałach przyfrontowych, co tłumaczą sobie chwilą przeło-
mową, jaką Niemcy przeżywają. o Włochach walczących na froncie północnym wyrażają się bar-
dzo niekorzystnie i narzekają, że przez nich muszą więcej cierpieć, gdyż bywa często,  że poddają 
się całymi oddziałami. /in/
t r e B L i n k a

Stacja treblinka została oddana jedynie do dyspozycji obozu. Ludność cywilna korzysta ze stacji 
kosów Lacki lub Małkinia. Ze stacji treblinka odchodzi bocznica kolejowa prowadząca do obozu 
– części, w której likwiduje się Żydów. obóz likwidacyjny Żydów znajduje się w lesie na lekkim 
wzniesieniu. Przy obozie samym pobudowano kilka bocznic, gdzie trzyma się transporty z Żydami; 
do likwidacji przystępują zaraz po wpuszczeniu do środka obozu pociągu. jak odbywa się likwida-
cja nie można stwierdzić, gdyż nikt z personelu obozu nie opuszcza. Nawet obsługa parowozu nie 
wjeżdża do obozu, gdyż parowóz wpycha do środka wagony zostając sam na zewnątrz obozu. Na 
podstawie jednak obserwacji można zrobić pewne przypuszczenia co do metod likwidacji i stosun-
ków panujących w obozie. 
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Zaobserwowano szereg baraków ustawionych na szynach, są one przesuwalne. Po wpuszczeniu 
do ich wnętrza transportu Żydów daje się słyszeć szum motorów. Przypuszczalnie są to motory 
spalinowe o dużej sile, wytwarzające prąd. Przez okna baraków spostrzega się w tym czasie częste  
błyski. Baraki utrzymane są w idealnej czystości, tak jak cały obóz.

 W okolicznych miasteczkach pojawiła się w gettach broszura napisana przez jakiegoś żyda-leka-
rza, który miał uciec z obozu i podaje w niej sposoby, jakie Niemcy używają przy likwidacji Żydów. 

Według jego relacji transport zaraz po przyjeździe witany jest przez grupę Żydów specjalnie do 
tego celu wybraną, którzy powiadamiają przybyszów, że zaraz udadzą się do kąpieli poczym do-
staną czyste ubrania i po podpisaniu umowy i przydatności zawodowej, dostaną przydziały pracy, 
gdzie spokojnie pędzić będą żywot. Czasami transport witany jest nawet z orkiestrą. Przy pierw-
szych transportach zaraz po takim powitaniu rozdawano nawet mydełka. Żydzi po tym przyjęciu są 
odstawiani do baraków, z których nikt więcej nie wychodzi. Zauważono jeszcze, że barak po przy-
jęciu takiego transportu Żydów po pewnym czasie zmienia swoje położenie, a po wpuszczonych 
weń żydach nie ma śladu.

jadący do obozu żydzi zdają sobie sprawę z tego, co ich czeka, o czym można sądzić po licznych 
ucieczkach z pociągu. Niektóre wagony przychodzą zupełnie zdemolowane, gdyż żydzi wsiadają do 
nich z narzędziami, najczęściej wyrywają deski z dachów i korzystając z okolicznych lasów wyska-
kują w biegu pociągu. Ucieczka udaje się rzadko, gdyż na pociągiem jadą konwoje, którzy strzelają 
z ręcznych karabinów maszynowych, a często z pociągiem jedzie drezyna, z której dobijają rannych.

W miasteczkach prowincjonalnych likwidacja żydów postępuje nadal, tak, np. w kałuszynie koło 
Siedlec wykończono ostatnich żydów na miejscowym kirkucie w sobotę między g. 15 – 16tą /przed 
wojną w mieście tym przebywało 20 tys. żydów/. Żydzi, którym udaje się zbiec uciekają do okolicz-
nych lasów, z których jednak po pewnym czasie wychodzą i zgłaszają się dobrowolnie.

Wśród żydów panuje ogólnie mniemanie, że Polacy powinni w ich sprawie wystąpić czynnie. Po-
nieważ tego nie mają zamiaru robić wini się ich tak samo jak Niemców i zarzuca się współdziałanie. 
Nigdy dotychczas nie zdarzyło się i nie było można zaobserwować oporu z ich strony.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/3.
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122

4 września 1942 r., Warszawa. sprawozdanie „Monopolu” – Wydział ii Komendy Okręgu Warszaw-
skiego aK z sowieckiego nalotu na Warszawę w noc z 1 na 2 września 1942 roku.

Monopol
Warszawa, dnia 4 września 1942 r.        

4
Sprawozdanie z nalotu na Warszawę 
w noc z 1 na 2 września 1942 roku.

ogólne.
1. Bombardowanie Warszawy w noc 1 na 2 września 1942 r. rozpoczęło się o godz. 22.10 i zakoń-

czyło o godz. 23.30. alarm zarządzono o godz. 22.05 i odwołano o godz. 0.30. o godz. 1.00 za-
rządzono ponowny alarm i odwołano o godz. 2.30. Bombardowanie Warszawy poprzedził przelot 
nad Warszawą większych sil powietrznych w kierunku zachodnim i dopiero końcowe elementy 
tych sił rozpoczęły bombardowanie miasta. drugi alarm był  spowodowany prawdopodobnie 
powrotnym przelotem samolotów z zachodu na wschód.

2. obrona plot. Warszawy w d[użej] c[zęści] bierna. obrony czynnej brak. Zamilkły nawet c.k.m.-y, 
które przy poprzednim bombardowaniu odzywały się od czasu do czasy.

 3. ilości bombardujących samolotów nie ustalono. krążyły one na nieco niższym pułapie. jak 
stwierdzają nasi informatorzy – lotnicy – 1000–1500 m. W niektórych wypadkach, jak np. nad 
Wolą, zniżały się do 500 m. Z głosu motorów można było wyraźnie odróżnić momenty pikowa-
nia i ponownego wzlatania.

4. ogółem na obszar m[iasta] stoł[ecznego] Warszawy zrzucono ponad 170 bomb burz[ących] i za-
pal[ających]. Prócz bomb mniejszych, których działanie podaliśmy w raporcie z bombardowania 
w dn. 20/21.Viii.1942 r. pojawiły się tym razem bomby cięższe, leje po tych ostatnich wynoszą 
do 6 metrów średnicy i do 2,5 m głębokości. jeden z lejów, zmierzony na Saskiej kępie w mięk-
kim gruncie wynosił 12,5 m średnicy i 3 m głębokości. Uderza stosunkowo duża ilość niewypa-
łów. dla całej Warszawy ok. 20.

5. Zachowanie się oddziałów niemieckich bardziej zdyscyplinowane, jednakże w d.c. pełne nerwo-
wości.

7. Zachowanie się ludności cywilnej niem[ieckiej] paniczne podczas bombardowania, jak również 
i po bombardowaniu, wiele rodzin niemieckich opuściło W-wę i przeniosło się do miejscowości 
poza miastem.

8. Zachowanie się ludności polskiej cechuje większa nerwowość, niż w roku 1939, gdy naloty były 
o wiele cięższe. W wielu wypadkach mieliśmy możność stwierdzić, że osoby, które wówczas 
znosiły bombardowanie b. dzielnie, obecnie podczas bombardowania załamują się nerwowo. 
Zjawisko to należy wytłumaczyć prawdopodobnie wyczerpaniem nerwowym podczas 3 lat oku-
pacji.

9. informatorzy stwierdzają z całą pewnością współdziałanie z lotnictwem ludności miejscowej. 
Wypuszczono między innymi czerwoną rakietę z rejonu parkingu samochodów w Wawrze oraz 
z rejonu przyczółka mostowego mostu Poniatowskiego.

10. Straty w ludziach wśród ludności polskiej są bez porównania mniejsze niż przy poprzednim 
bombardowaniu. W chwili obecnej nie rozporządzamy jeszcze sprawdzonymi danymi. Z posia-
danych informacji wynika, że ilość ofiar nie przekroczy 50 do 60 zabitych i paruset rannych. 
tłumaczyć to należy następującymi okolicznościami: 1. dzielnice posiadające wille oraz małe 
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piętrowe lub parterowe domki, ulęgające całkowitemu zniszczeniu w razie trafienia bombą, przy 
obecnym nalocie były bombardowane w mniejszym stopniu, niż poprzednio, 2. Ludność nie lek-
ceważyła nalotu, lecz pośpiesznie opuszczała mieszkania i schodziła do schronu. 

 Straty wśród ludności niemieckiej nieustalone.
 Straty wśród wojska niem[ieckiego] nie mniejsze niż poprzednio, a to z racji celnego trafienia 

gimnazjum Władysława iV, gdzie mieści się niem[iecki] szpital wojsk. oraz ucieczki lekko ran-
nych z gimnazjum im. reja do ogrodu Saskiego, gdzie właśnie spadło kilka bomb.

11. o nalocie wiedziały koła, posiadające łączność z Moskwą. Ze sfer komunistycznych zapowiada-
no dokładnie nalot na dzień 1.iX.42 r. Z tych samych kół otrzymaliśmy wiadomość, że do 6 bm. 
wszystkie naloty mają charakter rozpoznawczy, dopiero po 6 bm. nastąpią prawdziwe naloty, 
zarówno w dzień, jak i w nocy. 
o godz. 20-ej dn. 1.iX.42 r. wiele osób zauważyło na dużej wysokości światełka, jak gdyby 

rakiety świetlne.

Szczegółowo.
Lotniska. okęcie nie było bombardowane w ogóle. Na teren Bielan nie spadła również żadna 

bomba. dwie bomby spadły w rejonie lotniska w polu.
 koszary i tereny wojskowe. Z obiektów wojskowych trafiono 4 b.b. i jedną zapal. w teren Cy-

tadeli, gdzie zniszczono kilka samoch[odów] wojskowych. Warsztaty i parking H.k.P. koszykowa 
60 – 4 b.b., zniszczono warsztaty, składy i kilka samoch[odów] uszkodzono zewnętrznie bombami, 
które spadły na chodnik i jezdnię przy ul. Suchej gmach wyższej szkoły wojennej, dwa niewypały 
spadły w podwórze HkP, ul. Niepodległości 239/241.

Szpitale. trafiono bombą cięższego kalibru szpital wojskowy, mieszczący się w gmachu Gim-
nazjum Włady[sława] iV, ul. Zygmuntowska, środkowa część gmachu uległa zniszczeniu, aż do 
parteru, była to jedna z pierwszych bomb i dlatego pociągnęła za sobą dużo ofiar wśród chorych 
i rannych, których nie zdołano jeszcze wynieść do schronu. Podobnie jest kilkudziesięciu zabitych 
ze szpitala w gimnazjum im. reja. Ze szpitala tego ranni schronili się do ogrodu Saskiego, gdzie 
padło kilka bomb. 

trafiono poza tym w zakład Farmakologii Uniw[ersytetu] Warszawskiego przy ul. oczki. jeden 
z pawilonów szpitala dzieciątka jezus, zabity lekarz dyżurny i 5 osób.
Zakłady przemysłowe. – Garbarnia b[ra]ci Wajgel przy ul. Powązkowskiej.
Budynki garbarni częściowo zniszczone. Młyn i piekarnia Machlajd, Wolska 40 – b.b. i zapal[ają-
ca] całkowicie spalona piekarnia oraz zakłady mąki, duże straty. Warsztaty tramwajów miejskich 
– całkowicie spalona lakiernia, uszkodzony gmach dyrekcji tramwajów przy ul. Młynarskiej oraz 
elektrownia tramwajowa. Fabryka rowerów kamiński, karolkowa 50 – b.b. zniszczyła prawie cał-
kowicie urządzenia fabryczne, poza tym został całkowicie spalony targ na pl. kercelego, straty 
b. duże – 5 osób zabitych i 3 ranne.
obiekty kolejowe. Bombą cięższego kalibru zostało prawie całkowicie zniszczone tylne skrzydło 
M[inister]stwa komunikacji oraz przybudówka przy ul. Hożej, całkowitemu zniszczeniu uległa 
stacja dalekopisów oraz radiostacja kolejowa i magazyn planów kolejowych, innych uszkodzeń 
w obiektach kolejowych  nie stwierdzono.

Skupienia.
rejon Bielan: 1 b.b. w pole półn[ocny] zach[ód] lotnisko Bielany, 1 b.b. – rejon Parysów.
rejon Cytadeli:  6 b.b. i 1 zapal[ająca] w teren Cytadeli, 1 b.b. ul Śmiała obok n-ru 50 – bez 

szkód, 1 b.b. Śmiała 31, zburzone drugie piętro, 1 b.b. cięższa  dom podofic. Funduszu kw. wojsk. 
przy ul. krajewskiego, zburzono część iV i iii piętra, 6 osób lekko rannych.
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rejon mostu kolejowego: 6 b.b. w rejonie przyczółku mostowego mostu kolejowego k/Żolibo-
rza, 1 niewypał w tor kolejowy.

rejon Powązek: 3 b.b. w ul. naprzeciwko cmentarza wojskowego, szczególnych szkód nie ma, 
7 b.b. w rejonie cmentarza Powązkowskiego cywilnego zburzono domy; Powązkowska 8, 14 i 16 
/fabryka Wajgla/, ok. 40 grobów na cmentarzu, 8 osób zabitych i 10 rannych.

rejon Starego Miasta. 6  b.z. i 1 b.b., spalony dom Nowiniarska 18, 1 b.b. w gmach Sądu okrę-
gowego przy ul. Świętojerskiej.

rejon Nowego Zjazdu: 1 b.b. w jezdnię przy ul. Sowia 2, 1 b.b. krak[owskie] Przedmieście 62 
częściowo zburzona kaplica t[owarzyst]wa dobroczynności.

rejon Pl. Marsz. Piłsudskiego: 6 b.b. i 2 b.z. w ogród Saski zniszczona całkowicie oranżeria 
i drewniane baraki, 1 b.b. w rejonie kredytowa 2 w jezdnię.

rejon dynasów: 1 b.b. przy ul. tamka u wylotu Cichej w jezdnię 1 b.b. Cicha 2 – dom częściowo 
zniszczony, 1 b.b. Cicha 5 – dom częściowo zniszczony, 1 b.b. dynasy 6 w jezdnię, zawaliła się 
willa dwupiętrowa.

rejon przyczółku m. kolejowego: 1 b.b. Wybrzeże kościuszkowskie 19, 1 b.b. w dom przy ul. 
Salezego 4 – zburzone iii i iV piętro, w domu tym kwaterowały Nachrichten Halferinnen, 1 b.b. 
w jezdnię przy wiadukcie linii średnicowej.

rejon Cedargrena: 1 b.b. Wielka 26 część domu zniszczona, na jezdni niewypał, 1 b.b Zelna 45, 
część domu zniszczona, 1 b.b. w jezdnię Zielna 47, 1 b.z. w zburzony dom róg Zielnej i Próżnej, 
1 b.z. w zniszczony dom w getcie krochmalna 15, 2 b.b. w jezdnię ul. Ciepła przed koszarami po-
licji.

rejon ul. Wolskiej: 5 b.b. kilka zapal. w stragany na pl. kercelego, wszystkie stragany na tar-
gowisku spalone, b.b. i zapal[ające] /5 sztuk/ Młynarska 2 – spalone warsztaty i lakiernia tramwa-
jów miejskich, 7 wozów zniszczono, uszkodzono gmach dyrekcji tramw[ajów] Miejskich, 1 b.b. 
w pole przy ul. Wolskiej 34, 1 b./b. Wolska 18, szpital miejski, 1 b.b. towarowa 62 – dom częściowo 
zniszczony 1 b.b. róg działdowskiej i Wolskiej, dom częściowo zburzony, 1 b.b. Skierniewicka róg 
Siedmiogrodzkiej, częściowo zburzona fabryka rowerów kamińskiego.

rejon al. jerozolimskiej: 1 b.b. przy ul. tarczyńskiej 23 – uszkodzona oficyna, 1 b.b. ul. Grójec-
ka 7 – niem[iecka] hurtownia ryb, szkody nieznaczne, 3 b.b. al. jerozolimska 115, 119, 121, 1 b.b. 
w jezdnię róg Lindleya i Nowogrodzkiej.

rejon HkP i M[inister]stwa komunikacji: 3 b.b. w ogród Pomologiczny, 1 b.b. gmach M[inister]
stwa komunikacji, 3 b.b.  w jezdnię i chodnik przed koszykową 79 oraz róg koszykowej i Suchej, 
4 b.b. koszykowa 80 – zniszczone warsztaty samochodowe H.k.P., 2 niewypały we podwórze HkP 
al. Niepodległości 239/243, 1 b.b. w zakład Farmakologii U.W. przy ul. oczki, 2 b.z. w pole Moko-
towskie w wylotu al. Niepodległości.

rejon kolonii Lubeckiego: 4 do 6 b.b. w pole mokotowskie w działki w rejonie skrzyżowania 
ul. Wawelskiej i Pasteura, 1 b.b. w gmach gimnazjum żeńskiego im. Słowackiego ul. Wawelska, róg 
ul. łęczyskiej, 1 b.b. ul. Solarego 2 – zniszczone ii i iii p[ię]tr[o] kamienicy.

rejon Pl. Zbawiciela:  1 b.b. 6 Sierpnia 7 – zniszczona klatka schodowa, 1 b.b. al. Piłsudskiego 
100 m od al. Niepodległości, 1 b.b. w kamienicę Szopena 6 – częściowo uszkodzone iii i iV piętro.

rejon książęca – Czerniakowska:  1 b.b. w teren szpitala ś. łazarza bez szkód, 1 b.b. 
książęca 9 – częściowo zniszczony dom oraz zabudowania stacji obsługi Stejera, 1 b.b. w gmach 
ZUSu ul. Czerniakowska róg książęcej, 1 b.b. w kamienicę rozbrat 26 – dom spalony, 1 b.b. 
w ogród sejmowy.

rejon Brudna: 4 b.b. w rejon Starego Brudna, 2 b.b. w cmentarz katolicki na Brudnie, 8 b.b.w re-
jon Śliwic, ul. Gersona 10, 28. 30 i 8, róg ul. Gersona i Szeknera, ul,. Modlińska 11, stacja Warszawa 
– Praga.
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rejon targówka: 6 b.b. ul. olgierda 26.
rejon Grochowa: 1 b.b. Pułtuska 4 – dom częściowo zburzony 1 b.b. Serocka 20 – dom częścio-

wo uszkodzony, 2 b.b. Załęże obok kościoła, kościół uszkodzony, 1 b.b. dubieńska róg kordeckiego 
w chodnik, 1 b.b. w ogród Czapelska róg tłoczni, 3 b.b. w ogród między ul. Grochowską i Nowo-
kawęczyńską.

rejon Saskiej kępy:  ogółem spadło 11 bomb, 5 w rejonie ogrodów nie istniejących jeszcze 
ulic alzackiej, Złoczowskiej, Brukselskiej, Berneńskiej, 1 b.b. w rejonie ul. Haskiej – zniszczona 
willa Haska 2, 2 b.b. w rejonie Wału Miedzeszyńskiego u wylotu ul. Wersalskiej, 3 b.b. w ogrody 
na tyłach ul. Genewskiej.

[na odwrocie]
6/9 Murzyn393

p. Monter przedstawiam Muzyk394

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/4.

393 kryptonim kG ak.
394 kryptonim służbowy kpt. alfonsa Piorunowskiego ps. „Stefan”, szefa ii oddziału komendy okręgu Warszawskiego.
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123

Wrzesień 1942 r., Warszawa. Uzupełnienie raportu z nalotu sowieckiego na Warszawę dnia 
1 września 1942 r.

arch[iwum]          5
Uzupełnienie raportu 

z bombardowania Warszawy z dn. 1.iX.42 r.
W następujących miejscach spadły bomby: 1 b.b. ul. Brylowska, 2 b.b. ul. Górczewska 9, spalony 

dach szkoły krawieckiej. 1 b.b. Żytnia 40 uszkodzono lewą górną część budynku oraz prawą część 
parterowego budynku  Żytnia 42, 1 b.b. inflancka 6 Urząd Ceł w ogród, 3 b.b. w jezdni ul. Pokornej 
od 10 do 15, b.b. w osiedle robotnicze Hoża 1 rejon fortu Bema. Z Fort Bema 5 b.b. bez strat.

Bomby, które spadły na tyłach ogrodu Sejmowego, zniszczyły całkowicie garaże wojskowe, 
w których uległo spaleniu 45 samochodów.

Wezwanie do sow[ieckich] partyzantów.
 otrzymaliśmy ulotkę w jęz. rosyjskim, rozrzucaną po lasach i wzywającą partyzantów ros. do 

poddawania się niem[ieckim] oddziałom wojskowym. W przeciwieństwie do pierwotnych gróźb 
natychmiastowego rozstrzału ulotka obiecuje ros. partyzantom, którzy się poddadzą rozkosze nie-
m[ieckiej] niewoli.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/5.
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124

Po 18 września 1942 r., Warszawa. raport policyjny „ikara” [nn] z Warszawy za okres od 11 do 
18 września 1942 r.

6
[rap]ort policyjny za tydzień sprawozdawczy od 11 do 18 września 1942.

aResztoWania.
1/  1/ dnia 12 b.m. o godz. 23-ej cywilny agent g-o aresztował inż. Noszkowskiego395, zam. przy 

ul. Mazowieckiej 4.
2/ 2/ W dniu 11 września r.b. aresztowano o godz. 6 p[o] p[ołudniu] kpt. emerytowanego, jana 

oberfelda396, przy ul. Mokotowskiej 24, gdzie zamieszkiwał z rodziną. razem z nim zabrano 
matkę jego, żonę i córkę z i-go małżeństwa. o godz. 23-ej przyjechano po raz drugi i zabrano 
gospodynię, właścicielkę mieszkania, u której zamieszkiwali. kpt. jan oberfeld był legionistą 
i kawalerem Virtuti Militari. Ponieważ był inwalidą i emerytem nie ukrywał się. Powód aresz-
towania zupełnie nieznany. kpt. oberfeld był z pochodzenia Żydem.

o.P.L.  WarSZaWa.
komendantem obrony Przeciwlotniczej na miasto Warszawę jest Hauptmann ..........
Główny punkt meldunkowy i podsłuchowy dla miasta jest na Bielanach w C.i.W.F.-ie. Na punk-

cie tym wiedzą o nalocie, wiedzą już na dwie do trzech godzin przed ogłoszeniem alarmu. Stam-
tąd rozsyła się meldunki do instytucji wojskowych, szpitali i zawiadamia się dworce, aby pogasiły 
światła.

t. np. we wtorek o godz. 8-ej wiedziano na tym punkcie, że będzie nalot na Warszawę. dano 
znać do instytucji wojskowych o godz. 9-ej, że za 45 minut będzie ogłoszony w Warszawie alarm, 
Po upływie tego czasu dano znać, że alarm będzie ogłoszony za 20 minut, a po upływie tego czasu 
oznajmiono, że alarmu nie będzie, gdyż samoloty nieprzyjacielskie ominęły Warszawę, kierując się 
na południowy – zachód.

W ub. tygodniu odbyło się zebranie lekarzy niemieckich, na którym omawiano zorganizowanie 
obrony przeciwlotniczej i sanitarnej na Warszawę. Warszawę podzielono na 6 okręgów sanitar-
nych. Na czele każdego okręgu stanął lekarz niemiecki, mający do dyspozycji 6 lekarzy polskich, 
wyznaczonych przez izbę Lekarską. każdy okręg otrzymał do dyspozycji schron, przeznaczony 
na punkt sanitarny. Na główny punkt sanitarny wyznaczono nowo wykończony schron w gmachu 
województwa Warszawskiego, przy ul. Filtrowej róg Suchej. Z  uwagi na duże przestrzenie, uchwa-
lono przydzielić po 5 samochodów sanitarnych na okręg, a więc na miasto 30 samochodów. Po 
porozumieniu się z władzami wojskowymi, stwierdzono zupełną niemożliwość uzyskania takiej 
ilości pojazdów mechanicznych dla celów miasta. W ten sposób przepada cały projekt organiza-
cji punktów  sanitarnych, gdyż na takich przestrzeniach trudno sobie wyobrazić, by przenoszono 
rannych na noszach. Ponieważ lekarze naczelni /Niemcy/ wraz z pomocnikami swymi na sygnał 
alarmu lotniczego mieli się udawać do punktów sanitarnych, rozkazano im z powodów wyżej wy-
mienionych pozostać w domu, aż do odwołania tego rozkazu. Zatem cały projekt zaopiekowania 
się rannymi mieszkańcami miasta Warszawy upadł z powodu braku 30 samochodów sanitarnych. 
Wszystkie schrony dla wyznaczonych 6 okręgów sanitarnych zostały wybudowane i wykończone 
w wyznaczonym terminie i oddane do użytku publiczności.

395 NN.
396 jan oberfeld, por./kpt., ur. 21.08.1897 r.. kpt. ze starsz. 15.08.1924 r. oficer 5. pp Legionów, odznaczony  VM V kl. 

z walkę w latach 1918–1920.
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rÓŻNe. 
1. Przy ul. 6-go Sierpnia róg Suchej na gruzach dawnego Starostwa Warszawa – Południe, vis 

a vis Szkoły Podchorążych Saperów wybudowano ostatnio garaż na samochody ciężarowe woj-
skowe. Następnie obmurowano wysokim murem pewną część wolnego placu skąd wywozi się 
furami ziemię. jak się okazuje zrobiono podkop pod plac zarzucony gruzem. obecnie ładuje się 
pod ziemię beczki z benzyną. roboty te przeprowadzają jedynie wojskowe oddziały saperów 
/lotnicza/.

2. Pod podanym adresem karpińska Maria397 nie jest meldowana i nie mieszka. Mieszka jednak 
karpińska Wanda, córka Stanisława i anieli, ur. w 1895 r. Przybyła ona z Gdańska w r. 1940 
i założyła restaurację. jest ona volksdeutschką. Mieszka z córką, karpińską Gertrudą, ur. 1928 r. 
Powodzi jej się b. dobrze. Nie wiem, czy nie zachodzi pomyłka, czy też chodzi o kogo innego.

3. Piotrowski  Marian398, kawęczyńska 77. Wywiadu chwilowo dokonać nie można, będzie to ak-
tualne za tydzień lub dwa. Piotrowski mieszka bowiem w małym domku, zajmowanym prócz 
niego przez jeszcze jedną rodzinę. dom jest obecnie zamknięty, gdyż wszyscy wyjechali z po-
wodu nalotów. Z nikim z domowników nie można zobaczyć się, ani dostać książki meldunko-
wej. Wg informacji dalszych sąsiadów Piotrowski jest młodym człowiekiem, który ma żonę 
i małe dziecko. Sam jest prawdopodobnie bez pracy. Żona jego natomiast została przyjęta na 
konduktorkę. Pracę już rozpoczęła.

4. Maciejewska – olszewska kazimiera399, Zamojskiego 43 m 22, rodzice – józef i Marianna. 
Ur. w r. 1907 ma sklep z kołdrami przy ul. Brzeskiej i Ząbkowskiej. Podaje się za mężatkę, nie 
cieszy się dobrą opinią, pomimo, że nic specjalnego nie można jej zarzucić. Sąsiedzi jak i do-
zorca mało o niej wiedzą, ale wyczuwa się, że nie darzą jej sympatią i posądzają o tajemnicze 
i niezbyt uczciwe sprawy. Zajmuje mieszkanie 2 pokojowe. Mieszka sama, materialnie powodzi 
jej się b. dobrze.

5. Leclej400, ul. Poznańska 12. Wymeldowany na ul. Słupecką 8. dom na Poznańskiej zajęty przez 
Niemców. Przy ul. Słupeckiej mieszka Leclej tadeusz od 2–ch tygodni, nikt go bliżej nie zna. 
Żadnych informacji nie da się na razie zebrać. Przy ul. Poznańskiej jest już zarząd niemiecki, 
więc także żadnych danych otrzymać nie można.

6. Czauski józef401, Nowy Świat 30. Ur. w 1900 r. Syn Bolesława i Honoraty, zameldowany 
w r. 1938. Zamieszkuje ze swą drugą żona, ekiert-Czauską Marią, ur. w 1905 r. /jest ona wła-
ścicielką zakładu kosmetycznego, a także główną lokatorką mieszkania/. Czauski pracuje wraz 
z żoną w zakładzie, powodzi im się średnio. Zakład nie prosperuje zbyt dobrze. Mają stałe kło-
poty finansowe, zalegają od szeregu miesięcy za komorne, za mieszkanie 4-ro pokojowe. Czau-
ski ma opinię uczciwego i solidnego człowieka. Stosunek jego do Niemców jest podobno wrogi. 
Uchodzi w otoczeniu za dobrego patriotę. ostatnio Niemcy przeprowadzili dwukrotnie u niego 
rewizję. Czauski przy drugiej rewizji był podobno przygotowany na uwięzienie i wyrażał się do 
znajomych: „teraz to już ze mną źle”. Pozostał jednak dotąd na wolności.

7. królikiewicz Władysław402, imiona rodziców jan i Wilhelmina /nie żyje/, ur. 1896 r., żonaty, 
rzymsko-katolik, zameldowany na korzeniowskiego 5 od 12/6/1940 r. /poprzedni adres Lwów, 

397 NN.
398 NN.
399 NN.
400 NN.
401 józef Czauski, syn. Bolesława i Honoraty, ur. 19.3.1900 r., zam. Nowy Świat 30/24, żonaty z Marią z d. ekiert, 

więzień Pawiaka, wywieziony w niewiadomym kierunku w dniu 18.03.1943 r. rozpracowywany w czerwcu 1944 r. przez 
referat 997, a wcześniej przez kontrwywiad obszaru Warszawskiego ak.

402 Władysław królikiewicz ps. „art.”, ur. 26.04.1898 r. we Lwowie, oficer ak, uczestnik Powstania Warszawskiego, 
więzień kL Gross rosen, przeżył wojnę, zmarł 1.2.1976 r w Warszawie.
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ul Mochnackiego 46/. Bez pracy, żona pracuje dorywczo. Ma na utrzymaniu dziecko i matkę. 
królikiewicz jest artystą – malarzem, oficerem rezerwy P.k.U. Lwów. Był w oświęcimiu, zabra-
ny 1 września 1940 r. Powrócił 4 stycznia 1941 r.

W tygodniu sprawozdawczym wydały władze niemieckie zarządzenie, zobowiązujące wszyst-
kich Niemców od lat 16 do 65 włącznie, nie służących w oddziałach wojskowych, żandarmerii 
i S.S. dopełnienia służby w policji zastępczej. Wszystkim tym  rozdaje się broń. Na razie policja ta 
jest nieumundurowana, odznacza się żółtymi opaskami na lewym ramieniu. Używa się tej policji do 
służby zastępczej, odprowadzania i dozorowania żydów na robotach w mieście i.t.p.
łaPaNki.
1. 8 b.m. odbyła się łapanka w radzyminie, w [jej] wyniku – 42 osoby odstawione na Skaryszewską. 

10 i 11 b.m. odbyła się łapanka w tłuszczu. Wyciągano ludzi z pociągu. W wyniku – 68 osób 
odstawiono na Skaryszewską. W łapankach tych pod przymusem zatrudnia się polski personel 
arbeitsamtu.
Zdecydowanie patriotyczne nastawienie okazali dwaj policjanci P.P. nr 2078 i 1860, którzy na 
groźby Niemców, celujących do nich z rewolweru, chcieli zrobić użytek z własnej broni. Groźby 
Niemców  pod ich adresem były spowodowane utrudnieniem w łapaniu ludzi, jak również za 
masowe ułatwianie ucieczki. Na zażądanie szefa żandarmerii niemieckiej Policja polska nie ma 
prawa pomagać w pracach arbeitsamtów.

Wołomin.  
2. Niezależnie od przeprowadzanych łapanek w różnych punktach powiatu wysłano w tygodniu 

sprawozdawczym 340 zawiadomień, wzywających do stawienia się w urzędzie pracy 
w Wołominie celem wyjazdu do rzeszy na roboty rolne. Pośród rozesłanych zawiadomień 189 
skierowanych było do mężczyzn, a 151 do kobiet. Na wezwanie powyższe zgłosiło się zaledwie 
40 osób, /20 mężczyzn i 20 kobiet/. do punktu zbornego na Skaryszewskiej wysłano w tygodniu 
97 osób, niezależnie od przeprowadzanych łapanek, w tym 63 mężczyzn i 34 kobiety. Ścigane 
przez policję śledczą były 94 osoby /60 mężczyzn i 34 kobiety/.

3. W tygodniu przeprowadzono łapanki na ulicach Warszawy we wszystkich niemal punktach 
miasta bez żadnego specjalnego wyraźnego planu. łapie się ludzi na skwerkach, ulicach, 
wyciąga z tramwajów i kolejek dojazdowych, następnie ładuje się ich na samochody i przewozi 
na Skaryszewską lub, jak to było w wielu wypadkach, od razu na dworzec Wschodni, gdzie po 
krótkiej rejestracji ładuje się do wagonów i wysyła na punkt zborny w rzeszy. dnia 18.b.m. 
oprócz łapanki na ulicach miasta na Żoliborzu wyciągano ludzi z mieszkań.

4. W związku z przeprowadzanymi łapankami na terenie Warszawy i okolicy melduję, że 
zarządzono, aby z Warszawy wysłano na roboty 20 tys. ludzi. łapanki przeprowadzać mają 
wyłącznie arbeitsamty, używając do pomocy wszelkich sił pomocniczych. W niektórych 
wypadkach, zaraz po złapaniu rozdawano karty przydziałowe do rzeszy i transportowano na 
dworce, tak, że złapani nie wędrują na Skaryszewską, jak to bywało dotychczas, np. 17 b.m. 
łapano ludzi na dworcu Wschodnim i otoczono pociąg elektryczny, który przybył z otwocka. 
Przygotowani byli na dworcu urzędnicy, którzy przeprowadzili rejestrację złapanych, rozdając 
im od razu karty przydziałowe do rzeszy i kierując do z góry przygotowanych wagonów. 
W dniu 18 b.m. przeprowadzono łapanki na ulicach m. Warszawy, w okolicy Mokotowskiej, 
Placu Zbawiciela, na Pradze, na Woli, na Grochowskiej i na Żoliborzu.

G H e t t o.
Z pozostawionych 30 tys. żydów wybrano 160 metalowców, których odpowiednio numerując 

przydzielono do fabryki Ursus. robotnicy ci zostali skoszarowani na terenie getta i codziennie są 
dowożeni do miejsca pracy.

                                                                                                     ikar
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Za zgodność z oryginałem – Barbara403

[na odwrocie]
Drapacz

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/6.

403 NN.
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125

19 września 1942 r., Warszawa. sprawozdanie kontrwywiadowcze nr 39/42 z terenu Warszawy 
i okolic szefa kontrwywiadu Obszaru Warszawskiego aK „Mecenasa” [alfred M. klausal] za okres 
od 12 do 20 września 1942 r. wraz z rozdzielnikiem poczty.

7
                                                                                                                                           7

Sprawozdanie k.W. Nr 39/42 za czas od 12 do 20.iX.1942 r.
i. alarmowe.

1/ Na terenie W-wa – Lublin podczas rewizji w pociągu zostało zastrzelonych względnie 
zranionych 3 żandarmów niemieckich. Strzały padły w czasie przeprowadzania rewizji 
u niejakiego Gałęzowskiego tadeusza. Wymieniony posiadał w kieszeniach kilka rewolwerów, 
które w czasie rewizji zostały ujawnione. Gałęzowski widząc, że nie ma wyjścia, oddał 
strzały do żandarmów, sam zaś zbiegł w niewiadomym kierunku. Pociąg został zatrzymany, 
część pasażerów zabrano. W/w ma być członkiem 3L i pracował pod pseudonimem „darlan”. 
rzekomo prawdziwym jego nazwiskiem jest: Gałęzowski tadeusz kpt. W.P.

2/ W chwili pisania sprawozdania otrzymałem wiadomość, że pod rembertowem wykoleił się 
pociąg wojskowy. Powód wykolejenia bliżej nieznany. W związku z tą sprawą mają nastąpić 
duże aresztowania.

3/ W dn. 4. b.m. w Pruszkowie został aresztowany rosłan Stanisław, zam. okęcie ul. Piłsudskiego 1, 
zaś w dn. 7 b.m. został on rozstrzelany w obozie w Zaciszu. Zgładzony został strzałem w tył 
głowy w drodze do obozu.

4/ W związku ze sprawą Paradowskich404 – jak nam donosi informator – w dn. 17 na 18 
b.m. w nocy przy ul. krechowieckiej 6 aresztowanych zostało 3-ch chłopców w wieku 
około 15 lat. Nazwiska aresztowanych: Zabłocki, Nowosławski i Giergielewicz, starszy 
Giergielewicz i Figler zbiegli. W/w są to koledzy ani Lisowskiej. tej samej nocy została 
aresztowana matka ani Lisowskiej w mieszkaniu swej bratowej. W całym przebiegu wsypy 
od momentu aresztowań podchorążych405 przy ul. N[owy] Świat, łącznie do aresztowania 
Wandy albrechtówny406, specjalną rolę odgrywają b-cia Paradowscy. ania – wg oświadczenia 
informatora – ostrzegała swego czasu tak przed Paradowskimi, jak i przed Wandą 
albr[echtówną]. również zwraca nam uwagę informator na fakt, że listy ani z Pawiaka są 
rzek[omo] przejmowane przez osoby niepowołane, dowodem czego jest, że w kilka dni po 
grypsie ani z Pawiaka żeby usunąć w mieszkaniu z nut pewne materiały kompromitujące – 
następnego dnia wpadło G-o do tego mieszkania właśnie od nut rozpoczęto rewizję. 

5/ W otwocku w dn. 8 b.m. przyjechało G-o po niejakiego Leszka Popiela407, którego nie 
zastało w domu, aresztowali więc jego żonę, mieszkanie opieczętowano. o wsypanie Popiela 
podejrzany jest Władysław Grzywacz408, urzędnik tamt[ejszego] magistratu.

6/ W nocy z 14 na 15 b.m. aresztowano w Pruszkowie Pewełczyńskiego, kifera i dmowskiego 
– urzędników f[ir]my „Białogun” – W-wa, Bracka 5. aresztowanie jest rzekomo związane ze 
sprawą ukrywania anglików409.

404 NN.
405 NN.
406 Wanda albrecht ps. „Wanda”,  ur. 31.10.1924 r., córka płk. janusza albrechta ps. „Wojciech”, członek Szarych Szere-

gów, aresztowana 20.8.1942 r., więzień Pawiaka oraz obozów Majdanek, auschwitz, ravensbruck, zmarła w 1983 r.
407 NN.
408 NN.
409 NN.
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7/  W dn. 15 b.m. w Zagajniku /okolice kazimierowa/, pow. Węgrów, oddano strzały do 3-ch 
Niemców jadących rowerami, w związku z czym nastąpiły duże aresztowania w okolicy. Wg 
zdania informatora, strzelali dywersanci410.

8/ W dn. 17 b.m. o godz. 23-ej przy ul. kopernika został zastrzelony reichsdeutsch major SS, 
wyższy urzędnik Urzędu Pracy, przy ul. długiej – Göbel Harry411, zam. Frascati 2. Mord 
poprzedziło przyjęcie u Göbla w jego domu, po którym o godz. 23-ciej odprowadzał swoich 
gości /mężczyznę i kobietę/ w kierunku ul. kopernika. Na kopernika podszedł do niego jakiś 
osobnik w cywilu, odwołał go na bok i po krótkiej rozmowie oddal trzy strzały. towarzyszące 
mu kobieta i mężczyzna odwieźli go do szpitala św. rocha, gdzie zmarł. dochodzenie w tej 
sprawie prowadzi policja kryminalna, a nie G-o /?/. Göbel zeznań nie złożył. Wg informacji 
z drugiego źródła sprawcą mordu miał być niejaki Bayer – Niemiec. 

9/ W dn. 22 sierpnia r.b. ok. godz. 21,30 został zastrzelony – po uprzednim wyprowadzeniu 
z mieszkania – niejaki Szczęśniak jerzy aleksander412, zam. targowa 44. W toku rozpracowania 
okazało się, że należał on do jakiejś organizacji niepodległościowej i mord został wykonany 
na tle porachunków organ. dochodzenie prowadzi i kom[isariat] pol[icji] krym[inalnej]. Żona 
zabitego wskazuje jako sprawcę na jednego z policjantów polsk[ich].

10/   W dn. 18 sierpnia b.r. został zabity Wilkoszewski jan413 członek 3L rzek[omo] na podstawie 
wyroku sądu obwodowego. o tej sprawie uprzednio już meldowałem obecnie zaś przedkładam sze-
fowi Cegielni sprawozdanie w tej sprawie z prośbą o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

ii. Wiadomości z G-o i policji.
1/ od pewnego czasu napływa szereg anonimów i donosów na urzędników pełniących służbę w Fi-

nansinspektoracie Warszau ost przy ul. Lindleya. Charakterystycznym jest w tej sprawie, że Fi-
nansinspektor tego urzędu dr dhams na poufnej odprawie do naczelników urzędów oświadczył, 
że on jako Niemiec nadal tych donosów i anonimów tolerować nie będzie i każdego, którego 
złapie i komu udowodni, że jest autorem anonimu – skieruje do obozu koncentracyjnego w tre-
blince. Zdaniem moim – wskazanym jest cofnąć dostarczanie tym urzędom prasę niepodl[egło-
ściową] i napiętnować ich w prasie naszej.

2/ Wg informacji cały sztab G-o na noc opuszcza budynek i lokuje się w pałacu Wilanowskim.
3/ dr Szędzikowski414 – Nowogrodzka 37, o którego aresztowaniu donosiłem w poprzednim spra-

wozdaniu – zostawił jakąś żółtą kopertę w biurku, którą G-o w czasie rewizji przez przeocze-
nie zostawiło, zdaniem moim należałoby tę kopertę jak najszybciej usunąć. Znajduje się ona 
w biurku w pokoju przyjęć, wprawdzie pokój jest opieczętowany, lecz w domu mieszka żona 
i teściowa, które ze strachu każdego wpuszczą i nie będą przeszkodą w dostaniu się do gabinetu. 
Sprawę tę nadaję dla 19.

4/ osowska Wanda415 o aresztowaniu której już donosiliśmy, w czasie przesłuchiwania w G-o sy-
pała, ostatnio ktoś podał jej truciznę, która – jak zwykle – fatalnie działa, w następstwie czego 
żołądek jej wypompowano i w dalszym ciągu przebywa na Szucha i ma być badana.

4/ Lisowska ania416 na skutek wydania się, że pisała jakieś listy, została w G-o pobita, na skutek 
czego zeznała, że grypsy dala jej jakaś blondynka Zosia. G-o w związku z powyższym przepro-
wadziło w jej mieszkaniu rewizję i aresztowało jej rodzinę.

410 NN.
411 NN.
412 NN.
413 NN.
414 NN.
415 NN.
416 NN.
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5/ afera 22417. jak nam donoszą zostały dalej aresztowane dwie kobiety, a mian[owicie] Stanisław-
skie – matka i córka. Starsza Stanisławska rzek[omo] była gospodynią komendanta Pawiaka 
– Hersemanna. Zdaniem moim obie te panie należałoby mieć stale pod baczną obserwacją. 
również wskazanym jest wzięcie pod najściślejszą obserwację Wandę albr[echtównę], Wandę 
osowską i anię Lisowską.

6/ janiszewska Helena418, t.z.w. „irka” została aresztowana w związku z wsypą w „Vistuli”. Wpraw-
dzie „irka” nie pracowała w naszym przedsiębiorstwie, gdyż należała do o.W., jednak zdaniem 
moim ma dużo wiadomości o naszych ludziach. Z tych też względów wskazanym byłoby się jej 
przypatrzeć. dotychczas w G-o była mocno pobita, ale nikogo nie wsypała.

7/ rysownik khnote419 – podejrzany o współpracę z G-o i wystawianie n/ ludzi w kawiarni „Pod 
Palmą” mieszka obecnie w majątku Stanisława Górskiego /czy to nie jest zięć prof. Hendelsma-
na?/, zajmuje się odnawianiem kościoła. adres: majątek kliszów, poczta kije, pow. jędrzejew, 
woj. kieleckie.

8/ Lidia łużycka420 przyjaciółka gestapowca i jego utrzymanka, zam. koszykowa 31, dobra znajo-
ma mjr. Sieranta /pisaliśmy w swoim czasie o nim/, a który tamże również zamieszkuje, zajmuje 
się pośrednictwem wykupywania więźniów, jak również ułatwianiem życia żydom. Zdaniem 
moim łużycka robi to wszystko dla celów ściśle finansowych. Major Sirand robi wielkiego 
patriotę, uprawia podejrzane interesy z Niemcami ponieważ jednak nie żyje w zgodzie z żoną, 
ona grozi mu wsypaniem.

9/  W dn. 17 bm. o godz. 16-ej dwóch młodych osobników, prawdopodobnie podchor[ążych] W.P. 
napadło na kasjera 21 Urzędu Skarbowego, zabierając mu około 20.000 zł. jeden z napastników 
został aresztowany. Woźny tego urzędu dostał 300 zł nagrody za wszczęty w czas alarm. Nagro-
dę wypłacono mu na Szucha421.

10/ Sprawa Szurmaka tadeusza422, o czym już podawaliśmy, że narzeczona jego za wypuszczenie 
go na wolność obowiązuje się wsypać szereg osób pracujących w organ[izacji] niepodl[egło-
ściowej], do której to niewiasty nie mogliśmy dojść, gdyż nie posiadamy żadnych najmniejszych 
nawet danych o niej. Natomiast rozpracowaliśmy Szurmaka tadeusza: syn Władysława józefa 
i Marii, ur. 18.i.1918 r., rzym. kat., uczeń, zam. Piusa 22 m 19. Na terenie domu cieszył się dobrą 
opinią. Przed kilku tygodniami został aresztowany z niewiadomych powodów. Nie stwierdzo-
no, by posiadał jakąkolwiek narzeczoną lub by jakaś kobieta go odwiedzała. Pod adresami na 
Niemcewicza i em[ilii] Plater /wsypane adresy do G-o/, staramy się dojść do osób sypanych, 
co jednak jest b. utrudnione, gdyż adresy nie są dokładne, poza tym podejście do tych ludzi 
będzie wymagało dłuższego czasu, a to ze względu na to, że denuncjowani nie znają naszych 
ludzi. Sprawa jest trudna do rozpracowania. Z uwagi na to, że do Szurmaka na Pawiak podejść 
nie możemy, prosimy 199/BM o podejście do niego, 2 anonimy w tej sprawie zostały przez nas 
przechwycone, nie znaczy to, że inne nie doszły do komornika. dodać muszę, że w drugim ano-
nimie rzekoma narzeczona zaznacza, że za zwolnienie Szurmaka poda adresy delegatów rządu, 
znajdujących się w W-wie. 

iii. komuna.
1/ Strzeszewski, zam. przy ul. Pierackiego 15 u d[okto]rowej Welfle, tel. 6-01-41, ma być wybitnym 

i czynnym działaczem komunistycznym423.

417 NN.
418 NN.
419 NN.
420 NN.
421 NN.
422 M.in. za jego sprawą Cezary Szemley-ketling został skazany na karę śmierci przez WSS.
423 NN.
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2/ Neugebauer edmund, zam. Filtrowa 70 m 22, urzędnik państwowy, Popławski Zbigniew – urzęd-
nik, Worszylak Wiktoria – zam. jak wyżej – wszyscy rzek[omo] są członkami organizacji komu-
nistycznej. Sprawa w rozpracowaniu.

3/ Świderski Henryk, Czerniakowska 27, pracownik teatrów miejskich, jest aktywnym działaczem 
komuny. Wg jego słów partia ma obecnie dużo pracy i czyni ostateczne przygotowania. W załą-
czeniu przesyłamy plik gazetek i ulotek komunistycznych dla 19-ki.

iV. Front Pracy.
1/ Zapowiedziane przez nas łapanki, które się miały rozpocząć od dn. 1-go b.m. z uwagi na naloty 

i bombardowania zostały przesunięte i dopiero z dniem 8 b.m. przybrały na sile. W całym woj. 
warszawskim z jednej strony po Brześć, z drugiej – po Lublin odbywają się masowe wyłapywa-
nia ludzi z domów, pociągów, sklepów i ulic. W najbliższym czasie mają się odbywać wzorem 
r[oku] ub[iegłego] branki z domów. łapanki w zasadzie się dzielą na trzy kategorie: 
a/ celem ukrócenia przemytu żywności do miast /tych ludzi wyłapuje się wprost w pociągach 

i bez względu na zaświadczenia i papiery, które drą łapacze na miejscu, skierowuje się wprost 
do pociągów towarowych z wręczaniem kart przydziałowych do odnośnych fabryk w rzeszy/, 

b/ druga transza wyłapywanych, są to młodzi i zdrowi ludzie bez określonych zawodów 
skierowywani via Skaryszewska do Prus Wschodnich najwięcej bombardowanych, bądź 
też do zagrożonych bombardowaniem fabryk. jest to tzw. akcja prewencyjna czyli ew[ide]
nt[nie] pacyfikacyjna, celem uspokojenia pewnych środowisk,

c/ są to już łapanki w z góry oznaczonych punktach lub miejscach – w tych łapankach biorą 
udział agenci G-o w cywilnych ubraniach, na wabika zaś stoi polski policjant, który 
poprzednio otrzymał pół litra wódki i setkę papierosów. akcją łapanek kierował Göbel424, 
który ostatnio został zabity. Na Pradze akcją tą kieruje Polak – Poffit Stanisław425, urzędnik 
Urzędu Pracy przy ul. kawęczyńskiej. on podaje różne projekty do łapanek, on również był  
projektodawcą łapanek na dworcu Wschodnim. 

2/ W dn. 1 b.m. odbyła się poufna konferencja w Głównym Urzędzie Pracy, głównym tematem był 
system i plan łapanek. W dn. 18 b.m. odbyła się ponownie konferencja, na której ustalono, że 
G.G. ma dostarczyć do końca miesiąca 90.000 ludzi na wyjazd do rzeszy. Z tych też wzglę-
dów uważam, że łapanki przybiorą jeszcze więcej na sile – wskazanym jest więc przedsięwziąć 
wszelkie środki ostrożności.

3/ Z kół zbliżonych do urzędów pracy donoszą, że z uwagi na dużą ilość fałszywych kart pracy, mają 
być te karty przestęplowane. Czy się uda to zrobić Niemcom – wątpię.

4/ korzuchowski426, starszy sierż. XV kom. P.P., zam. jagiellońska 9, pełni służbę przy ul. Skary-
szewskiej na punkcie zbornym. Wymieniony w porozumieniu z Niemcami pobiera łapówki za 
wypuszczenie aresztowanych.

5/ donoszą nam z Wołomina, że tamt[ejszy] Urząd Pracy zarządził duże łapanki na najbliższe dni 
na terenie gm[iny] jelonek. dodać należy, ze akcja łapania nie ogranicza się tylko do terenu 
Warszawy, lecz na terenie całego województwa idzie równolegle.

6/ Wg oświadczenia informatora, Urząd Pracy w Wołominie otrzymuje zarządzenia w sprawie wy-
łapywania ludzi wprost z rzeszy. Zarządzenia te następnie rzek[omo] mają się rozchodzić po 
terenie całej Guberni. Sprawa w naszym rozpracowaniu. 

Vi. różne.
1/ W tygodniu sprawozdawczym w 9 kinach podrzucono bomby bądź zapalające, bądź cuchnące. 

Znany jest jeden wypadek złapania na gorącym uczynku chłopaka 15–letniego.

424 NN.
425 NN.
426 Właściwie Bronisław kożuchowski, st.sierż,  został zastrzelony 26.5.1943 r. przy ul. Ząbkowskiej.
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2/ Wg słów informatora w najbliższych dniach policja niemiecka ma odebrać radioaparaty Vd i rd.
3/ Wg otrzymanych informacji w treblince ma być urządzony obóz pracy dla 17-letnich chłopców.
4/ Gminy podwarszawskie otrzymały zarządzenie składania raportów do żandarmerii niemieckiej 

o wszystkich nowoprzybyłych z W-wy na ich teren.
5/ administratorzy domów otrzymali rozkaz wykazania wszystkich mieszkańców nie posiadających 

kart pracy. Czynności już są rozpoczęte. Cel zarządzenia nieznany.
6/ W Lasach rembertowskich lądowało 6-ciu desantowców uzbrojonych w karabiny maszynowe. 

W czasie akcji wyłapywania jeden żołnierz niemiecki został ranny.
7/ Na terenie osady Burakowo-Młociny w dn. 7 b.m. gestapowcy zastrzelili 4-ech mężczyzn przy-

wiezionych z Warszawy.
8/ W nocy z dnia 10 na 11 b.m. G-o przeprowadziło aresztowania wśród obywateli tureckich.

19 iX 1942 r.                                        Mecenas

Rozdzielnik:
Szef Cegielni: 1/ sprawozdanie k.W. Nr 39 – 4 str., 2/ sprawozdanie więzienia                      
Mokotowskiego, 3/ sprawozdanie policyjne – 3 str., 4/przegląd prasy – 4 str., 5/ list do rąk własnych
Szef 19:  1/ sprawozdanie tygodniowe k.W. – 4 st., 2/ list do rąk własnych – 1., 3/ książka poszuki-

wań Niemców Nr 209 z dn. 1-go sierpnia r.b., 4/ plik ulotek komunistycznych.
wojskowe:  1/ listów oryg[inalnych] z dokumentami – 8 sztuk., 2/ raporty kolejowe – 3 szt., 3/ różne 

wojskowe – 7 kartek, 4/ raport z Bristolu, 5/ tłumaczenie listów 3 egz. a 15 str., 6/ przegląd prasy 
– 4 str., 7/ polityczne – 5 kartek.

Prezes –  kowalik: 1/ list do rąk własnych – 1., 2/ różne – plik, 3/ z frontu pracy wiadomości – plik, 
4/ ulotki – 4 szt., 5/ komunikaty policyjne – plik, 6/ zestawienie strat z powodu bombardowania, 
7/ sprawozdanie z getta – 3 str., 8/ sprawozdanie policyjne – 3 str., 9/ przegląd prasy – 4 str., 
10/ gazety zachodnie – 2 szt.

Szef drapacza: 1/ sprawozdanie tygodniowe k.W,. – 4 str., 2/ raport policyjny – 3 str.
19.iX.1942 r.                                                             Mecenas

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/7.
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24 września 1942 r., Warszawa. Meldunek „aktora” (...) z informacjami o oficerach i cywilach zrzu-
conych na terenie polski przez NKWD.

Monter
Podaję otrzymane od persa kG. nazwiska ofic[erów] i cyw[ilów] zrzuconych przez NkWd na teren 
kraju:
11. Bieganowski [oficer] p[iechoty] koP
12. Rolewski aleksander Bp
13. Lomis jerzy ap
14. Nickiewicz alojt
15. Solecki józef aar
16. Bułło Sergiusz apr
17. adrian andrzej ar
18. kukulski Leon ar
19. królski Zygmunt ar
20. Witkowski Marek ar
21. Pawłowski antoni ar
22. Mieck jan ar
23. juszkiewicz alotr.
24. Żbikowski Wacław ar
25. czerniak Piotr ar
26. Smoleński kazimierz [oficer] dypl.
27. Piotrowik Leon cyw.
28. rudziński jan ?
29. Finkiel dawid ?
30. Bućko eugeniusz ?
31. kowalczyk Wacław
32. Pruszyński Włodzimierz ?
33. arciszewski Mikołaj cyw.
34. Romanowski zbigniew ar
35. Ziółkowski jerzy ar
36. Wiński Stanisław ar
   24 iX.     aktor                             Legenda osobno.427

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/8.

427 Legendy brak w archiwum „drapacza”.



303

DOKUMENTy

127

10 marca 1943 r., Warszawa. raport Komendanta Obwodu Śródmieście aK „rabina” [konstanty 
kułagowski] do Komendanta Okręgu Warszawskiego aK „Konara” [antoni Chruściel] w sprawie 
przeprowadzonych akcji.

konar          9

Zwróćcie  korespondencję „ghetta” po wykorzystaniu
Melduję:
1. robotę 5 gpo-ców wykonali nasi ludzie
2.      „       spalenia         „             „
to stwierdzone niezbicie, zresztą potwierdza ad 1 wywiad Z.o.r. /pismo z 3.iii 43/.
odnośnie 2 załączam dodatkowy meld[unek] z-cy d-cy plut[onu] dyw[ersji], który stał na czele akcji.
Żydzi byli pomocni jedynie w rozpoznaniu tak ad 1 jak i ad 2.
Podległemu i plutonowi planu zakazałem dalszych kontaktów z żydami i akcji na terenie ghetta. ale 
tam czynne są jeszcze i inne oddz[iały] planu /arpad/ i na tych wpływu nie mam.
10 iii 43                                                                rabin428

zał. plik429

oryg., rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/9.

Obwodowe oddziały dywersji bojowej Okręgu aK Warszawa. Dokumenty warszawskiego Kedywu 
z lat 1943–1944, wybór i opracowanie H. rybicka, Warszawa 2010, s. 32–33.

428 dokument napisany odręcznie piórem przez „rabina”.
429 Załącznik vide dokument poniżej.
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21 lutego 1943 r., Warszawa. raport Komendanta Obwodu Śródmieście aK „rabina” [konstanty 
kułagowski] do Komendanta Okręgu Warszawskiego aK „Konara” [antoni Chruściel] w sprawie 
przeprowadzenia likwidacji Leona skosowskiego i innych agentów gestapo.

Meldunek                                                                                         Warszawa, dnia 21.ii.43 r.
W dniu 21.ii.43 r. po uprzednim przeprowadzeni wywiadu odnośnie terminu i czasu w jakim zebrać 
się miało na odprawie w Heeres Unterkunft Verwaltung przy ul. Stojerskiej430 28 pięciu agentów 
G-po, dokonano wypadu przeciwko nim, w rezultacie czego zabici zostali wszyscy poniżej wymie-
nieni:
Leon Skosowski431

Pawel Włodowski432

arek Weintraub433

Feliks Wroński434

Lidia radziejewska435

jako dowody rzeczowe załącza się dowody osobiste oraz znalezione notatki przy zabitych tudzież 
pistolet Fn. dalsze dowody w postaci części garderoby osobistej zabitych a mian. marynarki, jeste-
śmy w stanie załączyć również. W akcji brało udział 15 ludzi.

[na odwrocie]
konar

Przedkładam dowody zlikwidowania 5–ki Ge[stapow]ców. dowody te dadzą zapewne coś naszej 
dwójce. dalsze dowody akc[ji] osob[owo] dyw[ersyjnych] będą napływać. 
Załączników plik.     26.ii.43                             rabin436

arch[iwum] Zof[ia]

oryg., mps, rkps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak (załącznik do dokumentu 
o sygn. 11/9).

Obwodowe oddziały dywersji bojowej Okręgu aK Warszawa. Dokumenty warszawskiego Kedywu 
z lat 1943–1944, wybór i opracowanie H. rybicka, Warszawa 2010, s. 32–33.

430 Właściwie – ul. Świętojerska.
431 Leon (Lejb) Skosowski – zlikwidowany 1.11.1943 r. przez janusza Cywińskiego ps. „Piskorz” z kontrwywiadu okrę-

gu Warszawskiego ak.
Skosowski nie zginął podczas tej likwidacji, a jedynie został ranny.

432 NN.
433 NN.
434 NN.
435 NN.
436 Fragment napisany odręcznie piórem przez „rabina”.
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9 marca 1943 r., Warszawa. raport „Janusza” [cezary szemley-ketling]  z akcji spalenia magazy-
nów wojskowych na terenie warszawskiego getta przesłany przez Komendanta Obwodu Śródmieście 
aK „rabina” [konstanty kułagowski] do wiadomości Komendy Okręgu Warszawskiego aK.

Meldunek                                                                   Warszawa, dnia 9 iii 43 r.
dnia 6 iii 43 r. o godz. 20 zostały spalone na terenie ghetta warszawskiego zakłady wojskowe, 
które wytwarzały bądź, w których zmagazynowane zostało wyposażenie dla lazaretów wojskowych 
w postaci bandaży, bielizny, kocy itp. Spłonął doszczętnie obiekt wielkości trzypiętrowej kamienicy, 
stanowiącej fragment kompleksu magazynów wojskowych, znajdujących się na terenie ghetta.
Straż znajdująca się na tamtejszym terenie /Werkschutz/ uciekła po pierwszych oddanych do niej 
strzałach. Przybyła straż pożarna oraz żandarmeria niemiecka nie była w stanie ugasić pożaru, wy-
wołanego przy pomocy butelek zapalających, termitu i benzyny.
Udział w akcji brało 15 ludzi: Wendeta, Mściciel, Gnat, NN. /jako delegowani z odcinka/ oraz: Zyg-
munt, Czesław, janek, krzysztof, Gustaw, jur, roman, Zenek, Prus437.
Pod kierownictwem: janusza.
Nie poniesiono żadnych strat własnych.
                                                                                            janusz
przekazuję meldunek drogą służbową. 
10/iii 43 r.
                  
Wilk Leszek438

d-ca O.W. V439                         [nieczytelny fragment] rabin

[na odwrocie]
Z[ofia]   assesor440  
Do przyjścia Wacława.              
12.iii.  K[onar]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – brak (załącznik do dokumentu 
o sygn. 11/9).

Obwodowe oddziały dywersji bojowej Okręgu aK Warszawa. Dokumenty warszawskiego Kedywu 
z lat 1943–1944, wybór i opracowanie H. rybicka, Warszawa 2010, s. 31.

437 NN.
438 jan kanty drac ps. „Wilk Leszek”, por., ur. 13.6.1909 r., dowódca V Zgrupowania i obwodu, zm. 17.2.1964 r. w ka-

nadzie.
439 ognisko Walki nr V (Zgrupowanie V).  Sam drac w swojej ankiecie weryfikacyjnej uczestnika Powstania Warszaw-

skiego pisze, że był dowódcą Vii Zgrupowania.
440 Wacław kuliszewski ps. „asesor”, „radost”, mjr, ur. 17.9.1900 r. szef  i oddziału okręgu Warszawskiego ak. Poległ 

6.9.1944 r.
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4 sierpnia 1943 r., Warszawa. raport z zaopatrzenia m.st. Warszawy i okręgu podwarszawskiego 
w okresie przednówka 1943 r.

 Teczka Nr 11       10

r a p o r t
o zaopatrzeniu m.st. Warszawy i okręgu podwarszawskiego w okresie 

przednówka 1943 r.

Zaopatrzenie instytucji publicznych i ludności w mieście st. Warszawie w miesiącach marcu, 
kwietniu i maju rb. odbywało się regularnie w racjach kontyngentowych ustalonych w okresie zi-
mowym.

 Składy elcetu, Wu-Ha, chłodnie Warszawskie i Społem powiększały swoje zapasy w początkach 
każdego miesiąca, napływającymi z okręgu artykułami kontyngentowymi, na ultimo zaś miesiące 
w magazynach pozostawały tylko nieznaczne rezerwy. 

 Z punktu widzenia potrzeb zaopatrzenia w okresie przejściowym, rezerwy te jednak mają po-
ważne znaczenie. i tak, rezerwa na koniec maja wyniosła:
1. Mąki żytniej   – 600 ton /składy Wu-Ha na Stawkach/                 
2. Żytniej z 30% jęczmiennej – 900   „         „           „               „        i miejskie, dom składowy
3. Paszy dla koni   – 575   „        „           „              „                „
4. Cukru    – 1730 „  / składy elcetu na towarowej, Społem i inne/

Powyższa rezerwa pomyślana jest jako zabezpieczenie półmiesięcznego przydziału kartkowego 
dla ludności cywilnej wg norm dotychczas stosowanych. rezerwa ta utrzymuje się  od dłuższego 
czasu jako żelazny zapas. 

Niestety w zakresie innych artykułów, a przede wszystkim w zakresie zaopatrzenia w tłuszcze 
i mięso, sytuacja w stosunku do okresu zimowego znacznie pogorszyła się. jedynie regularnie, jak 
dotychczas, napływającym do Warszawy tłuszczem, jest masło w stanie świeżym, /niewielkie ilości/ 
przeważnie zaś w stanie topionym /butler schmal/.

Zapasy tłuszczu są z miesiąca na miesiąc w bardzo niewielkich ilościach  /20 gram na osobę/ roz-
dzielane pomiędzy szpitale, przytułki oraz dla instytucji niemieckich. tłuszcze margarynowane są 
w chłodni Warszawskiej /ul. Wolska/ oraz w Związku Mleczarsko-jajczarskim /Hoża 51/. rezerwa 
/nieznane ilości tłuszczów zwierzęcych /posiada Bacutil/ magazyny na terenie rzeźni Miejskiej.
Zapasy kartofli poza zapasami prywatnymi ludności cywilnej, pomimo poważnego zaopatrzenia 
w okresie jesiennym, są bardzo słabe. Bardzo dużo kartofli zgniło na skutek złego magazynowania. 
toteż instytucje publiczne i przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują kartofli na wolnym rynku, 
chociaż, teoretycznie powinny były przetrwać z zapasem zimowym do nowych zbiorów kartofli.

typowy jest tu przykład szpitali Warszawskich oraz licznych instytucji zakładu Miejskiego. 
Z warzyw w końcu maja i pierwszych dniach czerwca wyrzucono na przydziały kontyngentowe dla 
przedsiębiorstw i instytucji resztki zapasów kapusty kwaszonej i konserw pomidorowych, zresztą 
częściowo sfermentow[ane].

Niewielkie zapasy kasz, w pierwszym rzędzie jęczmiennej, magazynowanych przez elcet 
względnie przerabianych w młynach Warszawskich lub podwarszawskich będzie prawie całkowicie 
rozdysponowana w m-cu czerwcu. 

Zapasów strączkowych /fasola, groch/ nie ma.
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Zaopatrzenie w węgiel instytucji i wielkich przedsiębiorstw odbywało się w m-cu maju pod ką-
tem zaopatrzenia na zimę. Warszawa otrzymała dość liczne transporty – wagowo w niektórych wy-
padkach pokrywające 30% do 40% zapotrzebowania zimowego względnie rocznego. jakość węgla 
– pospółka krakowska z dużym procentem kamienia i nieużytecznego miału, redukuje kalorycz-
nych wartości opału o 5%. Wolny rynek Warszawski w maju został silniej zaopatrzony przez pro-
wincję, która wyrzuciła po dokonanych siewach resztki zapasów siewnych: żyta, jęczmienia, grochu 
i fasoli. Stąd  tendencja zniżkowa na te artykuły. Poza tym obserwujemy sezonową zniżkę masła 
i trudniejszą do wytłumaczenia zniżkę cen słoniny.

W tym wypadku prawdopodobnie decyduje rozluźnienie kontroli przywozu i dezorganizacja sys-
temu ujęcia świń /kolczykowanie i kontyngenty mięsa z hektara/, o czym była mowa w poprzednim 
raporcie.

koniunktura przednówka pogłębi się jeszcze prawdopodobnie w czerwcu i lipcu, jeśli chodzi 
o wyczerpywanie zapasów magazynowych kontyngentowych artykułów pierwszej potrzeby.  

Przewidywane są na skutek wczesnej wiosny i długotrwałej zimy wcześniejsze zbiory zbóż. jed-
nak urodzaj nie zapowiada się dobrze.

 Słaby urodzaj, postępująca dezorganizacja aparatu gromadzącego na prowincji zapasy do Cen-
tralnej dyspozycji władz niemieckich /rozbijanie gmin, mleczarni, przejmowanie chłopskich dostaw 
kontyngentowych/ rokują coraz gorsze zaopatrzenie miast przez aparat urzędowy.

Na zakończenie muszę dodać, że rezerwy żywnościowe szpitali Warszawskich prawie całkowi-
cie zostały wyczerpane. odnowienie tych rezerw nastręcza trudności ze względu na dysproporcje 
środków  finansowych stawianych szpitalom do dyspozycji, a cenami artykułów na wolnym rynku. 
W stosunku do roku zeszłego ceny wzrosły od 100 do 150%, a stawki na żywienie pozostały te 
same.

W każdym razie szpitale robią jeszcze pewne wysiłki, aby poza bieżącym
przydziałem kontyngentowym dysponować przynajmniej dwutygodniową rezerwą artykułów 

żywnościowych.
                                            krzak441

4/5.43                                         Gieżon442

                                   
Stan zapasów w Chłodni z Woli na 1/5   
jaja mrożone     165 t
„ chłodzone                        200 t
drób                                   240 t
masło                                790 t
margaryna                           5 t
smalec                                2 t
mięso                              830 t
warzywa                          140 t
ryby                                   3 t

Stan na 1/6 proszę 
z kalk[ulacją] dni dodatkowo 
[podpis nieczytelny] 7/6

441 NN.
442 NN.



308

OKręg WarsZaWa-MiasTO ZWZ i OKręg WarsZaWsKi ZWZ-aK.

p. Madej – przystań 
arch[iwum] p. ala

Barski 

Pan Madej.
przedstawiam powyższe do dyspozycji. 
Ekiert443                          2.Vi.
w/z Barskiego444

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 11/10.

443 Franciszek Godleski ps. „ekiert”.
444 Stanisław kowalewski ps. „Barski” (1901–1984).
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Xii. Sprawy polityczne i propaganda

131

jesień 1941 r., b.m. Wytyczne prasowe w uzupełnieniu wytycznych propagandy z jesieni 1941 r. 
podpisane przez „andersa” (...).

1
P.Z.P.

Wytyczne PRasoWe
W UZUPełNieNiU WYtYCZNYCH ProPaGaNdY Z jeSieNi UB. r.

CZ. i. orGaNiZaCYjNa
1. Pierwszym obowiązkiem okręgu w dziedzinie prasowej jest rozprzestrzenianie prasy centralnej 

t.j. B[iuletynu] inf[ormacyjnego] /Biecz/, Wiad[omości] Pol[skich] /Wiąz/ i insurekcji /irys/. 
Czasopismo Centralne nie jest prywatną trybuną redaktora, lecz organem moim. ogłaszane 
artykuły zawierają aktualne hasła, wytyczne wyszkoleniowe i wychowawcze. dlatego jest 
niedopuszczalne, by nie spytali ich dowódcy wszystkich szczebli  i oficerowie sztabów.

2. Należy dążyć do zorganizowania przedruku B[iuletynu] inf[ormacyjnego] na własne potrzeby, 
choćby w zmniejszonej objętości. Przy czym ma być zachowany tytuł pisma. Przykładam 
do tego wielką wagę, gdyż pismo centralne jest wzorcem organizacji i musi docierać do jak 
najniższych komórek. tytuł pisma B[iuletyn] inf[ormacyjny] uzupełnić nazwą ziemi, na 
której się ukazuje, np. „B[iuletyn] inf[ormacyjny] Mazowsza” /Morskie oko/, „Podlasie” 
kujawski /nazwa/, „Małopolski”, Świętokrzyski”. Stosując przy przedruku B[iuletynu] 
inf[ormacyjnego] dobór materiału, należy wybierać materiał najciekawszy. art[ykuł] wstępny, 
zarządzenia „Czynników miarodajnych”, kronika krajowa powinna być stale uwzględniana  
w przedruku lokalnym.
kładę specjalny nacisk na przedruk B[iuletynu] inf[ormacyjnego] jako organu przeznaczonego dla 
najszerszych mas, których orientowanie w sytuacji i wychowanie polityczne i obywatelskie musi 
być naszym zadaniem naczelnym. Nie wyklucza to wtedy przedrukowywania poszczególnych 
artykułów z Wiad[omości] Pol[skich] lub insurekcji w organach lokalnych o czym mówi punk 8.

3. jeżeli pisma centralne docierają w zbyt szczupłej ilości, a poważne względy przemawiają przeciw 
przedrukowi należy zorganizować pisma własne, o ile rozporządza się personelem redakcyjnym, 
gwarantującym odpowiedni poziom. Pismo to obowiązane jest przedrukować oświadczenia 
czynników miarodajnych, oraz przedrukować ważniejsze artykuły prasy centralnej i stosować 
się do wezwań zawartych w „agencji Prasowej”.

4. jeżeli  z inicjatywy podwładnego dowództwa wychodzi jakieś pismo, musi ono regularnie 
otrzymywać wskazówki redakcyjne. Należy zakazywać wydawania pism, niestosujących się do 
wskazówek. – Wskazówki redakcyjne udzielane redaktorom przez Szefa BiP okręgu należy 
opierać na wytycznych propagandowych, wytycznych prasowych, wydawanych sporadycznie 
przez BiP centralny oraz na ogólnej ocenie położenia wewnętrzno i zewnętrzno-politycznego, 
jaką musi sobie wyrobić szef BiP okr[ęgu] na podstawie swych informacji i lektury prasy 
centralnej. 

5. kolportować w szeregach SSS, a także siłami SSS wolno tylko takie pisma, których kierunek 
nie koliduje z naszym. Nakazuje wyraźnie odcinać się od wydawnictw, których wybryki mogą 
ściągnąć na nas niechęć współpracujących z nami ugrupowań politycznych.
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6. do dnia 30 Vii polecam zameldować mi przez BiP pseudonimy pracowników BiP okręgowych 
/kierowników propagandy/, odpowiadających za kierownictwo redakcyjne wszystkich organów 
własnych i całkowicie podległych SSS, wychodzących na terenie okręgu.

CZ.  ii. – redakCYjNa.
1. treścią naszych pism muszą być głównie; budzenie i podtrzymywanie ducha walki z okupantem 

oraz rzetelne informowanie naszych szeregów i społeczeństwa. Należy czytelnikom wpajać 
przekonanie, że udział w walce o Wolność jest dziś jego pierwszym i głównym obowiązkiem, 
ważniejszym niż troska o polityczne i społeczne urządzenie Polski, Powoływać się przy tym 
na tak dodatni przykład 1920, kiedy zgodny wysiłek wszystkich Polaków stworzył warunki dla 
zwycięstwa.

2. Należy zabronić redaktorom jakichkolwiek polemik z innymi pismami tajnymi, choćby one 
napastowały nas. Miejsce, które by trzeba było na to zużyć, lepiej przeznaczyć na propagandę 
pozytywną. Natomiast należy uznać za pożyteczne zwięzłe przytaczanie głosów tych pism, 
różnych kierunków politycznych, które  oddziaływują potęgująco na wolę walki z o kupantem. 
Przytaczając głosy obcej prasy podziemnej należy stanowczo zaniechać takich urywków, 
które mówią o różnicach partyjnych, zagadnieniach mniejszości w przyszłej Polsce, stanowią 
rozważania ustrojowe itp. 

3. Pisma nasze nie mają wdawać się  w rozważanie na temat społecznego i politycznego ustroju 
przyszłej Polski. Pozostawiamy te pismom politycznym oraz organowi d.r. „rzeczypospolitej 
Polskiej”. jednak, ponieważ mogą powtarzać się podejrzewania nas o dążności dyktatorskie 
lub konszachty z antydemokratycznymi ugrupowaniami politycznymi, gdzie rzeczą pożyteczną 
[jest] zaakcentowanie od czasu do czasu naszej demokratycznej  postawy, zgodnie zresztą 
z postawą rządu. Należy też ukazywać zrozumienie konieczności zaspokojenia w przyszłej 
Polsce potrzeb politycznych, społecznych i materialnych mas pracujących i nie dopuszczać na 
łamy pism jakichkolwiek sugestii antydemokratycznych.

4. to łączy się z tak częstym w stosunku do nas zarzutem tzw. „Sanacyjności”. tu należy odcinać 
się zdecydowanie od jakiejkolwiek ideowej łączności z obozem, obarczonym w dużej mierze 
odpowiedzialnością za nasze słabe przygotowanie do wojny. Natomiast  honor i duma żołnierska 
nie pozwala nam zapierać się  naszej wojennej przeszłości  z przed lat dwudziestu, na której, czy to 
się komu podoba, czy nie, piętno swej indywidualności wycisnął zmarły nasz Wódz Marsz[ałek] 
józef Piłsudski. Lojalność wobec tej tradycji musi iść w parze z lojalnością wobec dzisiejszego 
Nacz[elnego] Wodza i rządu r.P. Nie wdawajmy się w żadną ocenę polityki z lat 1926 – 1939, 
a  obecnie  obchodzi nas tylko, co kto robi  obecnie  dla przyszłego wysiłku zbrojnego, a nie, co 
robił kilka lat temu. 

5. oczywiście niedopuszczalne są jakiekolwiek wypowiedzi o treści antysemickiej, choćby 
dlatego, że utrudniają one bardzo pracę rządu /zamknięci w ghettach żydzi utrzymują łączność 
z zagranicą/. Zjawisko prześladowania żydów przez Niemców należy traktować, jak każdy inny 
objaw niemieckiego terroru, nie rozwodzić się nad nim szczególnie, ani nie podjąć gry, gdy to 
może się przyczynić do spotęgowania nastroju antysemickiego.

                                                                                                           /-/   aNderS445.

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 12/1.

445 NN.
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31 marca 1942 r., Warszawa. informacja 163 a [Biuro informacji i Propagandy komendy Głównej 
armii krajowej. Wydział informacji. Podwydział a informacji Wewnętrznej] nr 88/42 poświęcona 
ugrupowaniom socjalistycznym rozesłana przez „Montera” [antoni Chruściel] do wglądu sztabowi 
i komendantom dzielnic.

163.a. Nr 88/42
31-3-42 r.

Ugrupowania socjalistyczne.
istniejące od dawna różnice faktyczne i programowe w PPS doprowadziły w 1941 r. do rozłamu.
Z grupy „WrN”-u /”Wolność, równość. Niepodległość”/ reprezentującego P.P.S. CkW odłączy-

ła się grupa działaczy, zawiązując nową organizację pod nazwą „Polscy Socjaliści” /P.S./.
i. W.r.N. – to kierunek tradycyjny, ortodoksyjny w swej interpretacji zadań i ideologii socja-

lizmu, w swej broszurze „Program Polski Ludowej”, której tezy są pomyślane jako platforma dla 
koncentracji demokratycznej, WrN stoi na stanowisku politycznej demokracji parlamentarnej. 
Żąda przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego, oparcia go o zasadę planowości i zrealizo-
wania hasła wspólności interesów robotniczych, chłopskich, oraz inteligencji pracującej. Program 
przewiduje trzy jednocześnie istniejące formy życia społeczno – gospodarczego: a/ upaństwowienie 
kluczowego przemysłu i aparatu bankowego, b/ uspołecznienie zakładów przemysłowych prywat-
nych, których kierownictwa obejmą związki zawodowe, przedstawiciele konsumentów itd. jed-
nocześnie przez spółdzielczość  nastąpi uspołecznienie przemysłu, handlu i chłopskiej gospodarki 
rolnej, c/ własność prywatna pozostanie pod ścisłą kontrola, jego forma zanikająca. reforma rolna 
pozostawi prywatną gospodarkę chłopską w takich rozmiarach, aby była ona samowystarczalna 
i jednocześnie nie potrzebowała pracy najemnej, W założeniu swym przewiduje się uspołecznienie 
gospodarki chłopskiej w oparciu o wzory spółdzielcze. Program ten ma być zrealizowany w drodze 
zwycięskiej walki z okupantem i jednocześnie z rodzimą reakcją, we oparciu o rząd Ludowy, wyło-
niony w kraju w momencie przełomu i zabezpieczający podstawowe formy  ustroju socjalistyczne-
go. W tym celu porozumiewające się stronnictwa demokratyczne /PPS, SL, Sd/ przygotują pierw-
sze akty prawne rządu i urzędu administracji. Charakterystycznym momentem w omawianym pro-
gramie jest uznanie istnienia sprawy żydowskiej z pewnym posmakiem antysemityzmu, jakie nam 
ujawnia w związku z  [istnieniem]  wielkiego kapitału we Polsce przedwojennej /uspołecznienie 
usunie przyrosty kapitału żydowskiego/.

WrN wydając pisma: W.r.N. „Wieś i miasto”, „Wolność” oraz „Gwardia Ludowa” – miesięcz-
nik, obejmuje swym zasięgiem, mimo rozłamu, większość ośrodków socjalistycznych w kraju, dys-
ponując w dalszym ciągu starą gwardią PPS i przywódcami związków zawodowych. Wobec rządu 
Londyńskiego WFk zajmuje stanowisko krytyczne. W zasadzie przyznaje on rządowi prawo tylko 
do reprezentowania interesów Polski wobec świata i reprezentowania emigracji. Właściwy jednak 
ośrodek dyspozycji dla kraju miał być w kraju – związany jak najściślej z masami. krytyczny wobec 
rządu w Londynie osłabł po wydaniu deklaracji Zasad, która jest wg WrN-u pierwszym od daw-
na oczekiwanym aktem rządu, wskazującym kierunki programowe państwa. W stosunku do PkP 
ustosunkowanie WrN-u jest negatywne. WrN, opuszczając PkP, motywował krok swój nie tylko 
/oficjalnie/ niedostatecznymi warunkami konspiracyjnymi, lecz i /nieoficjalnie/ przewagą czynni-
ka prawicowego, który nie odpowiada układowi sił w społeczeństwie. Będąc lojalne wobec dr 
– ugrupowanie to zarzuca, iż aparat dr-u opanowany jest przez te same czynniki prawicowe, które 
biurokratyzują życie podziemne, nie przyznaje dr-owi prawa do rozbudowy administracji cyw. wi-
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dząc w nim tylko łącznika z rządem. Masy ludowe w walce wyłonią władzę i administrację. Wobec 
SSS-u lojalność i pełna współpraca. Stosunek WrN-u do paktu polsko-sowieckiego jest negatywny, 
zarówno ze względu na nieustabilizowanie granic wschodnich, jak i z uwagi na tendencje rządu 
oparcia się o rosję, w której WrN widzi stałą groźbę imperializmu.

WrN, zwalczając ugrupowania nacjonalistyczno-reakcyjne, dąży do koncentracji demokratycz-
nej. toteż utrzymuje on życzliwe kontakty ze Stronnictwem demokratycznym i chętnie widziało-
by całkowitą współpracę ze Stronnictwem Ludowym, z którym jednak pozostaje w konflikcie od 
1940/41 r.

ii. „Polscy Socjaliści” w swej „deklaracji politycznej Polskich Socjalistów” stwierdzają, iż ist-
niejące w PPS różnice ideowe oraz niedemokratyczne metody pracy  wewnętrzno – partyjnej muszą 
znaleźć wyraz w odrębnej formie organizacyjnej. Wytyczne ideowo polityczne P[olskich] S[ocjali-
stów] są następujące:

a/ w ramach federacji europejskiej granice rP określone będą zgodnie z zasadą samostanowienia 
narodów. Mniejszości narodowe uzyskają pełnię praw obywatelskich i autonomię terytorialną, 
względnie narodowo-kulturalną.

b/ b/ odzyskaniu niepodległości Polski towarzyszyć będzie proces rewolucyjny, jako dziejowa 
ewolucja stosunków społecznych, przyspieszona przez woj[n]ę. Przebudowę ustroju 
społeczno-gospodarczego oprze się na sprawiedliwości społecznej, uspołecznieniu narzędzi 
pracy, całkowitym oddaniu ziemi chłopom, gospodarce planowej i bezpośrednim udziale mas 
pracujących w kierownictwie życia gospodarczo-społecznego.

c/ c/  Uznając pozytywną rolę ZSSr w wojnie, P.S. wyklucza, aby interesy i system stalinowski 
miały decydować w przyszłej europie i wierzą w nieuchronność przełomu demokratycznego 
w rosji, bez restytucji jednak kapitalizmu. Stąd pozytywny stosunek do umowy polsko-
sowieckiej i rewizjonizmu zasadniczo wrogiego stosunku do rosji, reprezentowanego przez 
WrN.

d/ ruch ludowy obejmie władzę w momencie rozpoczęcia walki zbrojnej z okupantem i nie 
dojdzie do opanowania  sytuacji przez reakcję.

P. S. opierają się w swej ideologii na pracy pt. „Polska a przełom społeczny” będącej indeksem 
zasad ich ruchu. również pismo „Zagadnienia”, przeprowadza rewizjonizm marksizmu w kierun-
ku związania polskiego ruchu socjalistycznego z zachodnią europejską myślą neo-socjalistyczną. 
P.S. ponadto wydaje pisma: „Barykada Wolności” /dwutygodnik/, „Gwardia” /miesięcznik/ oraz 
ostatnio wznowione „Uwagi Polityczne”.

Wobec rządu Londyńskiego stosunek P.S. jest lojalny, z zastrzeżeniami analogicznymi w zasa-
dzie do stanowiska WrN-u. jednak popierają oni całkowicie politykę rządu w zakresie stosunków 
z rosją, pozytywnie oceniając pakt polsko-sowiecki. Wobec dr opinie analogiczne w zasadzie do 
WrN, u z tym jednak, że dr współpracują z aparatem   dr-a, jak i z PkP oraz uznają w nim czyn-
nik przygotowujący administrację cywilną.

P.S. do SSS-u utrzymuje stosunek w zasadzie lojalny, przy częstych przejawach nieufności i po-
zostaje w luźnej współpracy.

P.S. analogicznie do WrN-u zwalcza ugrupowania nacjonalistyczno-reakcyjne i sanację, utrzy-
mując życzliwe kontakty ze Stronnictwem demokratycznym i szeregiem innych organizacji demo-
kratyczno-inteligenckich oraz ludowych. dąży do koncentracji demokratycznej. P.S. widzą przy 
tym głównego partnera w SL, z którym prowadzone są stale rozmowy. Zarówno ostre zwalczanie 
sanacji, jak i taktyczny stosunek do rządu, wyraźnie pozytywny zbliżają PS do SL.

Polscy Socjaliści wzmagają swe wpływy w terenie zwłaszcza wśród inteligencji i kół dawnej 
młodzieży partyjnej WrN. W odróżnieniu od WrN – PS nie stanowią grupy zwartej doktrynalnie 
i organizacyjnie. W szerokim zasięgu ideologicznym obejmują elementy różne: od skrajnie rady-
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kalnych /Barykada Wolności/ do bardziej umiarkowanych od WrN „Zagadnień”, dążących do zna-
lezienia wspólnej platformy ideologicznej z czynnikami demokratycznymi, nie socjalistycznymi.

Stosunek między WrN a PS.
różnice między WrN-em a PS ujawniają się m.in. w następujących zarzutach, jakie PS czy-

nią WrN-owi /oportunizm i kontakty z sanacją, brak porozumienia ze Str[onnictwem] Ludowym, 
ekskluzywizm CkW i utrącenie młodego i radykalnego elementu partii, antysemityzm, „Program 
Polski Ludowej” oraz nieszczery stosunek do paktu pol[sko]-sow[ieckiego]. dążąc do rewizji or-
todoksyjnego marksizmu, P.S. krytykują socjalizm wyłącznie robotniczy, reprezentowany przez 
WrN, zwalczają doktrynę ekskluzywności proletariatu i zwracają uwagę na rolę nowego czynnika, 
tak zwanego „trzeciego stanu”, bez którego współdziałania nie jest możliwe zwycięstwo w walce 
z kapitalizmem.

Według P.S. powstanie ich grupy będzie bodźcem dla WrN-u w kierunku poddania rewizjoni-
zmowi swoich zasad ideowych oraz metod działania, co doprowadzi do ponownego zcalenia obozu 
socjalistycznego.

WrN zarzuca P.S. warcholstwo partyjne, w swych skutkach szkodliwe dla ruchu socjalistyczne-
go w Polsce, a także pożądane przez obóz reakcji, oraz filosowieckie tendencje /„komunizowanie”/.

[na odwrocie]
Drapacz
Do wglądu
a/ sztab
b/ Kom[en]d[an]ci dzieln[ic]
10.iV M[onter]

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 12/2.
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133

14 kwietnia 1942 r., Warszawa. Opracowanie Biura informacji i propagandy Kg aK poświęcone 
ugrupowaniom politycznym działającym w polsce podziemnej.

3
                                                                                                                                14 iV 42

UGrUPoWaNia PoLitYCZNe.
ruch ludowy.

W obecnym wachlarzu politycznym prezentuje warstwy chłopskie przede wszystkim Stronnic-
two Ludowe. Faktycznie i tradycyjnie obejmuje ono swoim zasięgiem całokształt spaw i interesów 
wsi. oprócz ludowców obserwujemy jeszcze 3 kierunki: młodo wiejski, katolicko-narodowy i rady-
kalny-socjalistyczny. dawny oficjalny kierunek sanacyjny rozpłynął się po wojnie.

ruch katolicko-nacjon[alistyczny] znajduje się pod egidą SN, ruch radykalno-socjalistyczny – 
pod wpływami PPS. Cechą charakterystyczną obydwu tych kierunków jest programowe związanie 
ich ze starszą poza – chłopską organizacją. Pierwszy przez religijną i narodową solidarność wiąże 
się z ponadklasową organizacją obozu narodowego. drugi – przez klasową solidarność wiąże się 
z socjalistyczną organizacją Świata Pracy.

SL i „Młoda Wieś” stanowią jednolite organizacyjnie i ideologicznie ugrupowanie  chłopskie. 
Pojęcie warstwy chłopskiej jest jednak nieco odmienne w obydwu grupach. Str. Lud. stoi podobnie 
jak socjaliści na stanowisku klasowym. tak, jak robotnicza, tak i chłopska klasa w walce z innymi 
klasami społecznymi musi uzyskać odpowiednie w Państwie miejsce. dla „Młodej Wsi” chłopstwo 
jest w wyniku procesu dziejowego odrębną warstwą społeczno- kulturalną, związaną ogólno-naro-
dową solidarnością z innymi warstwami. dąży ona skutkiem tego do ustroju bezklasowego, zapew-
niającego w płaszczyźnie narodowej sprawiedliwość społeczną całemu społeczeństwu.

1/ Stronnictwo Ludowe – „roch” /  „radykalna organizacja Chłopska”/  – Zasadniczo obowiązuje 
program uchwalony przez kongres w 1935 r., którego 1-szy punkt głosi: „Ludność wiejska ze względu 
na swą liczebność, swoją tężyznę fizyczną i moralną, wynikającą z jej związku z ziemią oraz wartości na-
rodowe i państwowe jest upoważniona do uważania się za naturalnego gospodarza Polski. toteż Str[on-
nictwo] Lud[owe] jako polityczna reprezentacja tej ludności, obejmuje nie tylko klasowe interesy wsi, 
ale całość interesów narodu. SL. jest partią republikańsko-demokratyczną. Program społeczny SL i jego 
filiacji młodzieżowej „Wici” opierał się na agraryzmie. Wypowiedzi programowe  w czasie okupacji 
utrzymują w dalszym ciągu zasadę agraryzmu. Przeciwstawia się on zarówno ustrojowi kapitalistyczne-
mu jak i korporacyjnemu jako formie przymusowego zaniechania walk klas bez usunięcia jej przyczyn. 
idealną formą życia społecznego jest spółdzielczość, która łączy konieczność kolektywnego działania 
z poszanowaniem indywidualności. Ludowcy dążą do gospodarki planowej, uspołecznienia bogactw 
naturalnych i większych zakładów przemysłowych, wypowiadając się jednak w zasadzie przeciw upań-
stwowieniu. organizacja kredytu i handlu, zwłaszcza na szczeblu hurtowym winna być oparta na spół-
dzielczości. ideałem gospodarczym jest średni warsztat przemysłowy oraz indywidualna gospodarka 
rolna, uprawiana przez chłopa i jego rodzinę. Są oni przeciwnikami dużych ośrodków przemysłowych 
/C.o.P./ żądając rozdrobnienia przemysłu w ośrodkach wiejskich i związania go z wytwórczością rolną.

Przebudowa struktur społ.-gosp. Polski musi przede wszystkim zmienić położenie na terenie wsi 
i warstwy chłopskiej. Natychmiastowa i radykalna reforma rolna nie obejmuje wszystkich postula-
tów wsi. Musi ona mieć wpływ na całokształt państwowej polityki gospodarczej /handel, przemysł, 
finanse, organizacja/, aby zapewnić sprawiedliwość przez utrzymanie równowagi między poszcze-
gólnymi grupami zawodowymi”. Podstawą tej równowagi jest praca jako zasadniczy tytuł do udzia-
łu w dochodzie społecznym.
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Zagadnienia ustroju politycznego „roch”’ omawia ogólnikowo. Punktem wyjścia jest deklaracja 
atlantycka, stwierdzająca że w wyniku wojny demokracja zwycięży totalizm. Po wojnie Polska 
znajduje się w bloku Paneuropy lub w związku państw środk.- połudn.- wschód. W stosunku do 
narodów sąsiednich /Czechosłowacja, Ukraińcy i in./ ludowcy odrzucają tradycje szlacheckie i dążą 
do ścisłego z nimi związku, na zasadzie zupełnej równości w imię wspólnej obrony niezawisłości 
od Wschodu i Zachodu.

taktyka. a/ wewnętrzna:  SL powstało z fuzji 3-ch partii chłopskich – PSL. Piast, PSL „Wyzwole-
nie”, Str. „Chłopskie”/. W czasie wojny do SL weszły Wici, grupa secesjonistów z Młodej Wsi oraz 
część „Zespołu.”/ zbliżona do min litości Stronnictwa. kierownictwo zachowuje pozycje centrum 
i nie wiąże się z innymi partiami. 

b/ zewnętrzna: stosunek do 1/ rządu – całkowicie pozytywny i lojalny. L. jako stronnictwo rzą-
dowe /wiceprezes Mikołajczyk – wicepremierem/ popiera bez żadnych zastrzeżeń działalność rzą-
du. Pracę ludowców charakteryzuje przemilczenie osoby Prezydenta rP. 2/ paktu polsko – sowiec-
kiego – pozytywny w konsekwencji stosunku do rządu. Pakt ten omawiany jest bez samodzielnej 
analizy wyłącznie w ramach oficjalnej polskiej propagandy lub w polemice z prasą sanacyjną  /SL 
obstaje przy granicach pol.-sow. z 1939 r./. 
3/ dr – jako do instytucji – pozytywny: ludowcy widzą w rozbudowie czynnika cywilnego skutecz-
ne zrównoważenie czynnika wojskowego, obawiając się jego przewagi. Zastrzeżenie budzi aparat 
dr z powodu przewagi elementu zachowawczego. 4/ PtP – całkowicie pozytywne, gdyż daje ono 
SL kluczowe stanowisko. 5/ SSS – pozytywne jako do nadrzędnej roboty wojskowej, /szukanie 
oparcia politycznego we własnej robocie wojskowej spowodowało pewne konflikty z SSS/.

Współpraca Ba-onów Chłopskich – nie została jednak uzgodniona na szczeblu najwyższym. Po-
kutuje nieufność u wyższych oficerów obozu piłsudczyków, których ludowcy podejrzewają o ten-
dencje sanacyjne. Nieufność ta często odbija się w terenie na stosunku do SSS. 6/ Stosunek do 
innych grup: Zdecydowanie wrogi stosunek do sanacji – mimo pewnych kontaktów z grupą „Polska 
Walczy”. – Wyraźne odcięcie się od obozu Narodowego”. ostry antagonizm wobec „racławic” jako 
rozbijających jedność ruchu ludowego, obecnie powoli słabnie. W PPS widzą ludowcy właściwego 
partnera. konflikty z WrN na tle stosunku do rządu i paktu Wschodniego spowodowały zbliżenie 
z Po[lskimi] Socj[alistami]. Ludowcy nawołują do pogodzenia się obu tych grup socjalistycznych.  

 Prasa Str[onnictwa] Lud[owego] obejmuje następujące pisma: „ku Zwycięstwu” – organ ofi-
cjalny /nie mylić z komunistycznymi pismami „do zwycięstwa” lub „Zwycięstwo”. „Prawda Zwy-
cięży” – pismo dla inteligencji wiejskiej, „Przebudowa” – miesięcznik o charakterze programowym 
oraz „Żywią i bronią – wydawnictwo wychowawczo-ideowe. Poza tym Str. Lud. wydało następu-
jące broszury: „Co niesie rok 1941”, „ku rozwadze”, „Fundamentem Polski masy ludowe”, „Gdy 
zaświta wiosna ludów”, „o formę i treść przyszłej Polski”.
„Młoda Wieś – racławice” – dawny „Siew”.

a. Program – racławice zapowiadają opublikowanie wkrótce nowego programu. dotychczas 
obowiązuje deklaracja ideowo –Wychowawcza z 1937 r., która w pierwszym punkcie głosi: „ruch 
młodo wiejski jest wyrazem świadomych dążeń młodego pokolenia chłopskiego, zmierzającego 
wespół z ogółem młodzieży pracującej do odrodzenia całości życia rzplitej i walczącego o Prze-
budowę społeczno – gospodarczą na zasadach sprawiedliwości i demokracji.  Celem M[łodej] Wsi 
jest więc: 1/ odrodzenie moralno – społeczne całości życia, 2/ współpraca z młodzieżą pracującą 
robotniczą oraz inteligencką, 3/ przebudowa ustroju społ. – gosp.

Mł[oda] Wieś stawia akcent na pracę ideowo-wychowawczą /ideałem wychowawczym jest typ 
człowieka o zdobywczej w życiu postawie, poczuciu sprawiedliwości i patriotyzmu, gotowość do 
poświęceń/. Zagadnienie polityczne Mł[oda] Wieś traktuje drugorzędne, różniąc się tym zasadniczo 
od SL, będącego przede wszystkim reprezentacją polityczną wsi. druga różnica polega na progra-
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mowym współdziałaniu z młodzieżą pracującą robotniczą i inteligencją, w wyniku dążeń do syntezy 
pierwiastków narodowych z socjalnymi. W zagadnieniach społecznych postulaty Mł[odej] Wsi są 
pokrewne z SL. Podobnie ujęty jest stosunek do roli spółdzielczości, do uspołecznienia bogactw na-
turalnych i kluczowego przemysłu, do gospodarki planowej, do pracy i sprawiedliwości społecznej.
B. taktyka. – a/ wewnętrzna – W 1939–40 r. nieliczna grupa „racławice” przeszła do SL. Po tej se-
cesji racławice zreorganizowali się, poświęcając swe siły organizacyjne własnej robocie wojskowej 
w ramach PoZ, który jest SSS podporządkowany. W ten sposób racławice zachowują odrębność, 
dążąc do rozszerzenia swego wpływu. 

b/ zewnętrzna: 1/ Stosunek do rządu – pozytywny i rzeczowy mimo zastrzeżeń natury perso-
nalnej i do poszczególnych posunięć rządu. 2/ Stosunek do paktu polsko-sowieckiego. – pozy-
tywna ocena paktu jako konieczności politycznej, – negatywna ocena pośpiechu w zawarciu paktu 
pod presją angielską /przemilczenie kwestii granic wschodnich/. 3/ Stosunek do dr – negatywny, 
uzasadniony argumentami: a. utrzymanie kontaktu tylko z niektórymi organizacjami społecznymi, 
b. obsady aparatu dr przez elementy zachowawcze, c. rozbudowy biurokratycznej administracji 
zastępczej, d. komplikowanie przez to sprawy jednolitego kierownictwa powstania. 4/ Stosunek 
do PkP – zdecydowanie negatywny: racławice widzą w PkP uprzywilejowanie niektórych stron-
nictw, które nie reprezentują całego społeczeństwa /nie przyznają SL monopolu na reprezentuje 
wsi/. 5/ Stosunek do SSS – pozytywny i lojalny, lecz wysuwane są dezyderaty – a. związanie akcji 
powstańczej z hasłami socjalnej przebudowy, b. zachowanie odrębności własnej roboty racławic. 
6/ Stosunek do innych grup: Wrogi stosunek do obozu nacjonalistycznego i zachowawczego. Luźne 
kontakty: WrN a brak łączności z PS. odmowa przystąpienia do bloku piłsudczyków z powo-
du różnic społ. programowych, aczkolwiek kontakty personalne są utrzymane. SL. uznawane jako 
bratnia organizacja, z którą racławice pragną porozumienia, lecz na zasadzie równości. Bliskie po-
wiązania z „Zor”-em /org. ideowo-wychowawcza i wojskowa – odpowiednik miejski „racławic”/.

organem prasowym racławic jest „Walka i wolność”. P.o.Z. wydaje „Wojsko i Niepodległość”. 

[na odwrocie]
Drapacz

oryg., mps, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 12/3.
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134

jesień 1941 r., b.m. Wytyczne prasowe w uzupełnieniu wytycznych propagandy z jesieni 1941.

3446

Ściśle tajne 

Warszawska prasa podziemna prócz SSS i dr /stan z początków maja 1942 r./

Prasa Str[onnictwa] Nar[odowego] i innych grup nacjonalistycznych 
1. „Walka” /dotychczasowe inne tytuły: „Zwycięstwo”, „Wojna”/ oficjalny organ zachowuje 

ogólną linię polityczną swego środowiska. Stosunek do rządu lojalny, jednak pełen zastrzeżeń 
i krytycyzmu, Stosunek do dr pozytywny. ogólna krytyka organizacji wojskowej pośrednio 
wyrażająca wrogi stosunek SN do SSS. Formalnie pozytywna ocena paktu polsko – ros[yjskiego], 
przy ostrej krytyce ZSSr i wrogim stosunku do rosji.

2. „Warszawski dziennik” /Viii-my rok wydawnictwa/ /!/, stanowi kontynuację „Warsz[awskiego] 
dziennika Narodowego” z r. 1935–39/.
jako organ półoficjalny Str[onnictwa] Nar[odowego] wypowiedzi bardziej radykalne 
i mniej obowiązujące jego grupę polit[yczną]. reprezentuje prądy nurtujące wśród młodych 
narodowców. ogólna linia jak 1.

3. „Młoda Polska”.
Zaczęła ukazywać się 15.ii.42 i ma być rzekomo oficjalnym organem młodych Str[onnictwa] 
Nar[odowego]. Wychodzi jako dodatek mies[ięczny] do „dziennika Narodowego”.

4. „Warta” /Poznańska grupy Str[onnictwa] Narod[owego]/.
Przeznaczona do wypuszczania „balonów próbnych” i nie sygnowana oficjalnie przez Str[onnictwo] 
N[arodowe]. Prowadzi wyraźnie negatywną politykę wobec rządu i Premiera. Główne 
zainteresowanie: problem żydowski /Żydzi źródłem wszelkiego zła i wojny/ i problem wschodni. 
absolutnie negatywny stosunek do paktu pol.-sow. i ZSrr, prawdopodobnie przestało wychodzić. 

5. „Naród i Wojsko”.
Polityczno – wojskowy organ dla organizatorów roboty wojskowej SN, /armii Narodowej/.

6. „Szaniec”.
oficjalny organ b[yłego] oNr-aBC. Stosunek do rządu i dr podobnie jak 1. kilkakrotne 
i pośrednie ataki na SSS. Wrogi stosunek do demokracji zachodnich, jako reprezentantów bezsiły 
i starej ideologii, spóźniającej działania wojenne. Zarzuca się im, że pozostają pod wpływem 
międzynarodowego żydostwa, kapitalizmu i masonerii. Niemniej pismo daje wyraz wierze, iż 
demokracje tę wojnę wygrają. Formalnie aprobuje pakt pol.-sow. Wrogi stosunek do każdej  
nowej konieczności jej podziału i rozbicia. Zapoznawanie problemu ukraińskiego. koncepcja 
katolicko – narodowego bloku przyszłej europy. ostatnio /maj 1942/ zmiana stosunku do wojska 
na bardziej pozytywny.

7.  „Placówka”.
organ 6 przeznaczony dla  wsi, zachowuje tę samą linię ogólną polityczną, ze złagodzeniami 
wypływającymi ze specyficznych właściwości terenu.

8.  „Załoga”.
organ tej samej grupy, wydawany dla robotników.

446 Pomyłka w sygnaturze kancelarii.
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9. „Nowa Polska”. / zdodatkiem: dawniej „Fakty na tle idei”, obecnie: „do Broni” – organ instr.- 
wojskowy/. Podtytuł pisma: „organ konfederacji Narodu”.
organ odłamu b. oNr – Falangi. Charakter skrajnie nacjonalistyczny. Stosunek do rządu, dr 
i pełen zastrzeżeń, choć w zasadzie lojalny. ostra krytyka paktu pol[sko]-sow[ieckiego] i ZSSr. 
koncepcje [ja]giellońskie i wielko – mocarstwowe. Polska ośrodkiem imperium słowiańsk[iego]. 
Bojowy katolicyzm.

10. „Biuletyn PoNS”.
Charakter narodowo-syndykalistyczny. Nie wychodzi od dłuższego czasu.

Broszury „Szańca” i innych odłamów „młodych narodowców”:
11. Wojna polsko – niemiecka i przyszłość Państwa Polskiego.
12. rosja Sowiecka w dobie obecnej.
13. kodeks Polska.
14. Stanowisko Piusa Xii wobec wojny i Polski.
15. Polska po wojnie.
16. Piastowy szlak /emancypantki/.
17. Szaniec Bolesławów /byli i będą/.
18. koks.
19. Quo Vadis – Broszura „Szańca” bez szyldu organizacyjnego.

Prasa narodowo – katolicka i centrowa.
20. „Znak”. Przemianowa[no] w kwietniu na „Polska odrodzona”.

organ grupy tej nazwy. koncepcja dziedzicznej monarchii, opartej o kanclerskie rządy. 
Pozytywny stosunek do rządu, dr i SSS.

21. „Naród”.
organ grupy „Unia”. Charakter centrowo-katolicki i narodowy. koncepcje „unijności” w życiu 
politycznym, gospodarczym i społecznym.

22. „Miecz i Pług”.
organ organizacji paramilitarnej tej nazwy, grupującej element podoficerski.

23. „Wiadomości codzienne „Miecza i Pługa” /Pierwszy drukowany dziennik informacyjny/.
24.  „Pobudka”.

organ grupy tej nazwy, odłamu dawnej Falangi. Charakter nar[odowo]-katolicki. Pozytywny 
stosunek o rządu, Premiera i dr oraz do SSS. Układ pol.-sow. – koniecznością dziejową. jego 
konsekwencje polityczne muszą respektować obie strony. rewizjonizm w stosunku do programu 
gosp. – społ. polskiego nacjonalizmu. duża odwaga w odsłanianiu dawnych i dzisiejszych błędów 
obozu nacjonalistycznego. Wysiłki, zmierzające do oczyszczenia atmosfery życia politycznego 
w Polsce. Wychodzi co miesiąc jako periodyk, omawiający pewne kompleksy zagadnień.

25. „Polska Zbrojna Moralnie”.
Charakter apolityczny. Służy idei odrodzenia katolicyzmu w Polsce i związania z nim inteligencji. 
Zbliżony do akcji katolickiej,  na peryferiach F.o.P.

26. „krzyż i Miecz”.
Pismo narodowo-katolickie. Charakter apolityczny o akcentach nacjonalistycznych.

27. „Prawda”.
oficjalny organ Frontu odrodzenia Polski. reprezentuje bojowy katolicyzm.

28. „Glos Warszawy”.
Nie wychodzi. Był organem Str[onnictwa] Pracy, grupującego sfery b. Chrześcijańskiej 
demokracji.

28-a. „Zryw”.
Nowy organ Stronnictwa Pracy.
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Broszury FoP-u i ugrupowań katolicko-narodowych. 
29. jesteś katolikiem – jakim?
30. katolicy na front.
31. Sprawiedliwie.
32. Program FoP-u.
33. katolicka myśl społeczna.
34. Nieuleczalni.
35. droga Polski.
36. o Polskę Chrystusową – broszura krzyża i Miecza.

Prasa  ludowa i kierunków pokrewnych.
36. „ku Zwycięstwu”.

oficjalny organ Str. Ludowego. Stosunek do rządu, premiera i dr pozytywny. Stosunek do 
SSS poprzednio b. krytyczny i podejrzliwy /zarzuty wpływów sanacyjnych/, obecnie lojalny. 
Pozytywna ocena paktu pol.-sow. Wielki nacisk położony na walkę z „upiorami” byłego regionu. 
ostra walka z sanacją, jako konkurentem do objęcia władzy w Polsce. Zasadniczy ton pisma: 
masy chłopskie – gospodarzem Polski.

37. „Żywią i Bronią”.
organ ideolog. Str. Ludowego. Ustala tezy programowe przyszłego ustroju Polski.

38. „Prawda Zwycięży.
ogólny charakter jak 37. Pismo przeznaczone dla inteligencji wiejskiej. od maja zmieniło nazwę 
na „orka”, przybierając ton bardziej narodowy.

39. „Chłopski Bój”. 
Bojowe pismo niezależnej grupy radykalno-chłopskiej. Stosunek do rządu i dr lojalny. do SSS 
pozytywny, Pozytywna ocena paktu pol.-sow. Walka z przeszłością Polski.

40. „Polsce Służ”.
Charakter ludowcowy. Pozytywna ocena rządu, Premiera i dr. Brak wypowiedzi wyraźnych 
w stosunku do SSS. Pozytywna ocena paktu pol.,-ros. jako konieczności dziejowej.

41. „Walka Młodych”.
organ Polskiej organizacji Wolności.

42. „Walka i Wolność”.
organ grupy „racławice” /były „Siew”/. Pozytywna ocena rządu przy jednoczesnej krytyce 
niektórych jego posunięć. radykalizm społeczny i gospodarczy. Pozytywny stosunek do SSS.

43. „Wojsko i Niepodległość”.
organ PoZ. Charakter polityczno – wojskowy. Pozytywny stosunek do rządu i dr. Całkowita 
lojalność wobec SSS.

Broszury rocha /SL/.
44. Co niesie rok 1941.
45. ku rozwadze.
46. Fundamentem polski masy ludowe.
47. Gdy zaświta wiosna ludów.
48. o formę i treść przyszłej Polski.
49. Przebudowa. /kilka zeszytów wydawane chwilowo jako organ prasowy/.
50.  Żywią i bronią.

Broszury racławic.
51.  Polska w świecie.
52.  Sprawa ukraińska.
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53.  o czytelnictwie.
54.  książeczka do nabożeństwa. /Patriotyczna/.
55.  Wybór poezji.
56.  dialogi wiejskie: część i–iV.

Prasa socjalistyczna.
57. „WrN”.

oficjalny organ ugrupowania tej nazwy, zachowuje linię zgodną z ogólną linia polityczną swego 
ugrupowania. pozytywny stosunek do SSS. Stosunek do rządu i Premiera – lojalny. Silne 
akcenty krytyczne. Po ogłoszeniu deklaracji Zasad stosunek ten uległ polepszeniu. Negatywna 
ocena paktu pol.-ros. i wrogi stosunek do rosji. krytyka biurokracji konspiracyjnej wymierzona 
przeciw dr. ostra walka z obozem nacjonalistycznym i reakcją społeczną.

58. „Wolność WrN”. ta sama grupa. Charakter ideologiczno-programowy.
59. „Gwardia Ludowa”.

ta sama grupa. Pismo młodzieżowe o charakterze społeczno-wojskowym. 
60. „Wieś i miasto”.

organ tej samej grupy WrN przeznaczony przede wszystkim dla inteligencji wiejskiej i służący 
idei konsolidacji ruchu ludowego i socjalistycznego.

61. „robotnik”.
Powstał w początkach maja 1942 r. z połączenia  „Barykady Wolności” i „Gwardii” /organ 
Polskich Socjalistów/. Zachowuje zasadniczo linię polityczną zgodną z wytycznymi org., którą 
oficjalnie reprezentuje, choć stanowi najradykalniejsze pismo tego ugrupowania.
dużo miejsca zajmują polemiki z wrogimi, ze względów zasadniczych klasowych „grupami 
politycznymi”. Stosunek do SSS pełen krytycyzmu, nie uznaje rządu. Stosunek do dr 
pozytywny. „Gwardia” – w terenie to wydawnictwo przyjmowano za pismo komunistyczne, ze 
względu na swój radykalizm społeczny. krytyczny stosunek do tradycji korpusu oficersk[iego], 
stąd nieufność do SSS.

62. „Uwagi Polityczne”.
Ukazują się w ograniczonej ilości szt. Pismo ideologa i sztandarowych dokonań grupy Pol[skich] 
Soc[jalistów]. Przeznaczone dla elity intelektualnej. Próby zrywania z ortodoksyjnymi tezami 
socjalizmu polskiego i nazizmu w ogóle.

63. „Zagadnienia”.
organ ideologiczny tej samej grupy. Próby rewizji klasycznych pojęć marksizmu. Nawią-
zuje do rozwoju zachodniej myśli socjalistycznej. Przeznaczone dla sfer intelektualnych 
/teoretycz[nych]/.

64. „Płomienie”.
Pismo młodzieżowe – niezależne, na peryferiach socjalistów Polskich.

Broszury:
65. Program Polski Ludowej – WrN.
66. Polska a przełom społeczny – Polacy Socjaliści.
Prasa demokratyczna. 
67. „Nowe drogi”.

oficjalny organ Stron[nictwa] demokr[atycznego]. duży nacisk położony na społeczne 
oblicze demokracji. Pozytywny stosunek do rządu Premiera i SSS. Stosunek do dr – 
lojalny. Pozytywna ocena paktu pol.-ros., przy jednoczesnej czujności wobec ZSrr. odwaga 
w poruszeniu problemów mniejszościowych – żydowskiego i ukraińskiego /teza zachodniej  
Ukrainy, sfederowanej z Polską/.

68. „rzeczpospolita /PLaN/.
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organ grupy tej nazwy, grupującej młodzież Str[onnictwa] demokr[atycznego]. radykalizm 
społeczny i gospodarczy. Wielki temperament w ujmowaniu zagadnień. Stosunek do rządu 
i SSS pozytywny. Częsta krytyka „starczości” i braku egzekutywy u czynnika miarodajnego. 
Pozytywna ocena paktu pol.-ros., uważano za koniunkturalną konieczność.

69. „Walka Ludu”.
/ZZZ/. Pismo robotniczo – syndykalistyczne. kontynuacja pisma „drogi Wolności”. Wysuwa 
syndykalizm, jako przeciwwagę marksizmu.

70. „Sprawa” /dawniej „akcja”, odłam inteligencji  ZZZ/.
radykalizm społeczny. Niesprecyzowany w szczegółach syndykalistyczny program 
gospodarcz[o]-spoleczny, nacechowany często pomieszaniem pojęć. Pozytywny stosunek do 
rządu, dr, do SS – lojalny. Stosunek do paktu pol.-ros. niejasno określony; po entuzjastycznej 
ocenie i przywiązywaniu doń wielkiego znaczenia polityczno-ideowego na przyszłość – 
w innych numerach „Sprawy” duży krytycyzm i zastrzeżenia wobec ZSrr.

71. „Myśl” – pismo młodych.
organ tej samej grupy o charakterze młodzieżowym. Charakter radykalny.

72. „Wolna Polska” /Zor/.
organ grupy tej nazwy. radykalizm społ.-gosp. rozwija hasło uspołecznienia demokracji. 
Pozytywny stosunek do rządu i SSS, do dr – lojalny. rzeczowa ocena paktu pol.-ros.

73. „Płomień”.
Pismo kobiece. Charakter demokratyczny. Pozytywny stosunek do rządu i SSS, do dr – lojalny.

74. „Głos pracy” /PZW/ NPr – lewica.
radykalizm społ.-gosp. Bliżej niesprecyzowana koncepcja ustrojowa. Walka z przeszłością 
polski i obozem reakcji. Pozytywny stosunek do rządu, dr i SSS.

75. „Głos prawdy”. 
Charakter demokratyczny i radykalny. Przechodzi stale ewolucje ideowe. ostatnio pozytywny 
stosunek do rządu i SSS, lojalny do dr oraz paktu pol.-ros. Wysuwa tezę odrodzenia Polski 
przez demokrację, budującą na duchowych wartościach nowego człowieka. teoretyczne 
ujmowanie zagadnień.

76. „Pionier”.
Pismo niezależne o ideologii demokratycznej. do niedawna organ SSS. Problematyka: 
odrodzenie wartości moralnych w człowieku, uspołecznienie demokracji i itp. duża uczciwość 
w ocenie zjawisk życia międzynarodowego i polskiego. Pozytywny stosunek do rządu, dr 
i SSS.

77. „jutro Polski Niepodległej”.
organ młodych peowiaków i grupy inteligencji demokratycznej o tendencjach prawicowych. 
Pozytywny stosunek do rządu, dr i SSS i polityki Premiera.

78. „S”.
organ Strzelca – charakter demokratyczny.
s. 3 „Polska Walczy” – omyłkowo umieszczona w prasie byłego regime’u, p. str. 4.

Broszury.
79. Wczoraj i dziś – wyd. Walki Ludu.
80. kujmy broń! – wyd. Sprawy.
81. Zdrada Narodowa.

Prasa byłego regime’u.
82. „Myśl Państwowa” /Sławkowcy/.

Linia zgodna z programem grupy, której pismo jest oficjalnym organem. Nadrzędność idei 
państwowej. Nawoływania do strzeżenia dziedzictwa ideowego Wielkiego Marszałka. Hasła 
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mocarstwowości Polski i jej ekspansji terytorialnej na wschód przy formalnie lojalnym stosunku 
do rządu, traktowanego jednak jak pewnego rodzaju ambasada rP za granicą – stałe podważanie 
jego autorytetu. Stosunek do dr pełen krytycyzmu zarzuca mu brak koncepcji i słabość. 
Stosunek do SSS w zasadzie pozytywny, ale pozbawiony jednak ostrych w tonie zastrzeżeń. 
Stosunek do paktu pol.-ros. wrogi.

p. str. 3
83. „Polska Walczy”.

organ demokratyczny ze środowiska Piłsudczyków. Wysiłki stworzenia ośrodka ideowego 
wysokiej klasy. Wysunięcie koncepcji szerokiego frontu demokratycznego. Specjalne 
zainteresowanie kresami wschodnimi.

84. „Polska”.
Pismo grupuje byłych członków PoW. Lojalny stosunek do rządu /poza osobą Premiera/ dr 
i SSS. Pozytywna ocena paktu pol.-sow.

84-a. „Przegląd Polityczny”.
Bliski „Myśli Państwowej”. ton bojowo-polemiczny. opozycyjny wobec rządu. Faszyzujący 
na wzór b. „ozonu”.

Pisma różne.
a. Młodzieżowe.
85. „dziś i jutro”.

Wydają b. działacze harcerstwa; pozytywny stosunek do rządu, dr i SSS.
86. „Źródło”.

Wydaje środowisko ZHP-u. Pozytywny stosunek do rządu, dr i SSS.
87. „Młody Nurt”.

Pismo wydawane przez „Unię”. Charakter młodzieżowy.
88. „Młodzież”.

Grupa młodzieży samokształceniowej. Centrum narodowe.
B. Pisma codzienne.
89. „Z dnia na dzień”.
90. „a d Z”.
C. Pisma nieokreślone politycznie.
91. „Warszawianka”.
92. „aktualne wiadomości z kraju i ze świata”.
93. „Na odwiecznym szlaku – synarchiści”.
94. „robotnik w walce – Herold Polski – synarchiści”.
95. „Biuletyn Niepodległościowy”.
96. „Nowiny Polskie”.
97. „Partyzant – Bojowiec – koP” /Bałachowcy?/
98. „Polska Żyje – koP”.
99. „Słowo Polskie”. 
100. „Wigilie”.
101. „Świt”.
102. „Myśl Wyzwolona”.
d. Pisma komunistyczne.
Wychodzą obecnie:
103. „Biuletyn radiowy”.
104. „trybuna Wolności”.
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Wychodziły:
105. „Sztandar Wolności” – organ młodz. b. „Życie”.
106. „Przegląd Marksistowski” – trockiści.
107. „do Zwycięstwa”.
108. „Zwycięstwo”.
109. „Sierp i Młot”.
110. „Wiadomości ze świata”.
e. Pisma żydowskie. 
111. „Za Waszą Wolność i Naszą” /Bund/.

ogólna platforma demokratyczna i socjalistyczna. Bojowe polemiki z wrogimi grupami 
politycznymi. Bardzo bliskie powiązania z PPS. Zdumiewająco szeroki wachlarz informacji 
z całego kraju. Pozytywny stosunek do rządu dr i wojska.

112. „Ghetto Podziemne”.
organ zasymilowanej inteligencji żydowskiej. Charakter demokratyczny.

113. „Biulletin”.
ten sam charakter – pisany w żargonie.

114. „Żagiew”.
ten sam charakter – z akcentem polskiego patriotyzmu.

oryg., druk - offset, MPW, ks. akc. P/6454.
Sygnatura kancelarii komendy okręgu Warszawskiego ak – 12/4.


