


Czasy Nowożytne, tom iX(X)/2000
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Jerzy G. Malinowski 
(Lublin)

Piłsudczykowski Obóz Polski Walczącej (1940-1944).
Zarys struktury i działalności

Pierwsze polskie organizacje konspiracyjne zaczęły powstawać już we wrze
śniu 1939 r., jeszcze w czasie trwania obronnych walk Wojska Polskiego z dwu
stronnym najazdem. Miały one charakter wojskowo-cywilny, a tworzyli je głów
nie piłsudczycy różnych odcieni, przede wszystkim na bazie siatek organizacyj
nych tzw. dywersji pozafrontowej które były przygotowywane w ostatnich latach 
II Rzeczpospolitej1. Pierwszą była niewątpliwie Organizacja (Związek) Orła Bia
łego, montowana w Krakowie już po 20 września 1939 r.2 spośród członków Przy
sposobienia Wojskowego i Związku Strzeleckiego, których idea w okresie Mię
dzywojnia była krótkowzrocznie zwalczana przez większość ówczesnych partii 
politycznych3.

S. Dąbrowa-Kostka: W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, ss. 23—24. K. Pluta- 
Czachowski, Organizacja Orła Białego. Zarys genezy, organizacji i działalności, War
szawa 1987, ss. 38-46. S. Salmonowicz: Relacja Ludwika Muzyczki. Przyczynek do ge
nezy ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim na jesieni 1939 r., „Zapiski Historyczne” (To
ruń), 1988, nr 314. Relacja Mikołaja Dolanowskiego o dziejach konspiracji piłsudczy
kowskiej 1939-1945 (opracował A. K. Kunert), „Niepodległość” (Nowy Jork-Londyn), 
t. XXIII: 1990, s. 130. M. Starczewski: Tajna Organizacja 2 Brygada marszałka Rydza- 
Śmigłego, „WPH”, 1992, nr 1, ss. 201-208. Tenże: Dywersja pozafrontowa [w:] Wro
cławskie studia z dziejów najnowszych. Red. W. Wrzesiński, Wrocław 1992, ss. 173— 
187. G. Górski: Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1944. Studium historycz- 
no-prawne, Lublin 1995, ss. 45—48.
Z. Walter-Janke: Służba Zwycięstwu Polski -  Związek Walki Zbrojnej -  Armia Krajowa 
na zachodnich Podgórzu Beskidzkim (19391944). Szkic o organizacji i działalności, 
„Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II Wojny światowej”, t. XII: 1968, 
ss. 86-87. K. Pluta-Czachowski: Organizacja..., ss. 55-73.
Tamże, ss. 29-35. Zob. też J. Kęsik: Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie 
polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998.

137



Również we wrześniu tego roku, ale w Warszawie i na rozkaz Naczelnego 
Wodza -  marszałka E. Śmigłego-Rydza, powstała Służba Zwycięstwu Polski, któ
ra w okresie późniejszym -  już jako ZWZ -  wchłonęła Organizację Orła Białego. 
Równocześnie z rozkazem powołującym do życia konspirację w Kraju, Naczelny 
Wódz wydał polecenie przystąpienia do „organizacji wychodźstwa i wojska, któ
re przeszło granice Polski”4. Emisariuszem marszałka Śmigłego-Rydza do Francji 
i głównym wykonawcąjego zamierzeń i poleceń był wówczas inż. Julian Piasec
ki5, były wiceminister komunikacji oraz szef Biura Studiów i Planowania w Obo
zie Zjednoczenia Narodowego (OZN), wielce zasłużony w sprawnym organizo
waniu kolejowych przerzutów oddziałów wojskowych we wrześniu 1939 r.6

Dodajmy, że wiosną 1939 r. jeden z piłsudczyków opracował i przesłał do 
naczelnych władz wojskowych II RP projekt tworzenia konspiracji w Polsce na 
wypadek przegranej wojny i okupowania kraju przez najeźdźców. Autorem tego 
opracowania był płk Adam Borkiewicz, historyk i sekretarz generalny ZG Związ
ku Peowiaków, a w podziemiu krajowym członek OPW i zastępca Głównego In
spektora WSOP Armii Krajowej7.

1. Działalność piłsudczyków w latach 1939-1941

W Podziemnym Państwie Polskim, tworzącym się w atmosferze potępienia 
dla ostatnich władz II Rzeczypospolitej, obecność swoją zaznaczyła też organiza
cja jawnie piłsudczykowska o charakterze, można by rzec, moralno-politycznym. 
Chodzi o Komitet Obrony Czci Marszałka Śmigłego, utworzony jesienią 1939 r., 
który został założony przez wspomnianego już J. Piaseckiego. Zadaniem Komite
tu sądząc z jego nazwy -  było przeciwstawienie się fali ostrej i nieuzasadnionej 
krytyki najwyższych władz Rzeczpospolitej, internowanych wówczas w Rumu
nii8. Inicjatyw a ta, skupiająca „przedwojenne sfery rządow e i struktury 
administracyjno-wojskowe państwa”, wygasła przypuszczalnie na początku

4

W Kraju i na emigracji. Materiały z londyńskiego archiwum ministra prof Stanisława 
Kota (1939-1943). Wybór i opracowanie J. Gmitruk, Z, Hemmerling, J. Sałkowski, War
szawa 1989, s. 61.
W. Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia polityczna Polski. T. II, cz. 2, Londyn 1960, 
s. 85 (przypis 3).
J. Kubiatowski: Piasecki Julian Marian [w:] PSB. T. XXV. Red. E. Rostworowski, Wro
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 7B1.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem Szefem Wydziału Prezydialnego Obozu Polski Walczącej w 
latach II wojny światowej, Stalowa Wola 1974 (mps), kk. 35-36,73. A. K. Kunert: Słow
nik biograficzny konspiracji Warszawskiej 1939-1944. T. 1, Warszawa 1987, s. 47.
W Kraju i na emigracji. Materiały..., s. 63. W związku z tym nie wydaje się prawdopo
dobne, aby Komitet ten „usiłował odegrać inspirującą rolę w wypracowaniu pierwszej 
formuły Polski Podziemnej, w tym też w tworzeniu Podziemnego Wojska”. P. Matusak:
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1940 r.9 Najprawdopodobniej te właśnie środowiska między innymi stanowiły w 
późniejszym okresie bazę członkowską dla Obozu Polski Walczącej. Od końca 
grudnia 1939 r. ukazywał się powielany tygodnik/dwutygodnik „Sprawy Polskie”, 
który był niewątpliwie konspiracyjnym głosem „ozonowego” odłamu piłsudczy- 
ków w Kraju, co wyraźnie wynika z publikowanych tam treści10. Jest to istotne 
świadectwo ich ówczesnego stanowiska politycznego, dotąd niezauważone przez 
historyków. W piśmie tym zagrzewano do walki o Niepodległość nie tylko „za 
górami i za morzami, ale i tu w Polsce. Liczenie jedynie na obcych i gromadzone 
poza granicami kraju siły polskie, to postępowanie błędne. Tu jest naród polski a 
nie tam i tu musi walczyć przede wszystkim. Najcenniejsze jest to, co własnym 
krwawym wysiłkiem zdobyte. Do tego wysiłku musimy być dobrze przygotowa
ni11”.

W pierwszym numerze z grudnia 1939 r. przedstawiono też -  bez żadnych 
komentarzy zmiany personalne w najwyższych władzach Rzeczpospolitej oraz 
poinformowano o odtwarzaniu Wojska Polskiego we Francji12. Piłsudczycy w Kraju 
i na Uchodźstwie zdawali sobie sprawę, że zmiany te zostały dokonane z inspira
cji i pod naciskiem Francji, której bezwolnym czcicielem był gen. Sikorski. Dla 
nadrzędnego interesu Polski uznali jednak te zmiany i podporządkowali się no
wemu rządowi, pozostając konstruktywną opozycją. Identyczne stanowisko bę
dzie prezentował Obóz Polski Walczącej, którego oficjalne włączenie się w działal
ność Podziemnego Państwa Polskiego nastąpi dopiero późnym latem 1942 r.

Konspiracja środowiskowa [w:] Polski ruch oporu w latach 1939-1945. Red. nauk. B. 
Kobuszewski, P. Matusak, T. Rawski, Warszawa 1988, s. 71. Taką inspirującą rolę ode
grały niewątpliwie przede wszystkim dwie organizacje konspiracyjne, zaplanowane jeszcze 
przed wojną: Organizacja Orła Białego w Krakowie oraz Służba Zwycięstwu Polski w 
Warszawie, obydwie oparte na wzorach peowiacko-legionowych. Podkreślmy też fakt, 
że wiele struktur podziemnych powstało bez żadnej inspiracji, a motywem tych działań 
była stanowcza chęć walki o Niepodległość, powszechna wśród Polaków.
W Kraju i na emigracji. Materiały..., s. 63.
„Sprawy Polskie” (Końskie), 24 grudnia 1939, nr 1, s. 1. Jedni autorzy katalogów prasy 
konspiracyjnej potwierdzająpilsudczykowski charakter pisma, inni zaś go kwestionują 
bez podania źródła tych przekonań. Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 
1939-1945. Oprać. L. Dobroszycki, W. Kiedrzyńska, S. Ploski, Warszawa 1962, poz. 
814. M. Adamczyk: Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945. (Noty bi
bliograficzne), Kielce 1976, s. 68. Polska prasa konspiracyjna 1939-1945. Prasa Po
wstania Warszawskiego 1944. Katalog. [Oprać. ] H. Nowosad-Łaptiew, W. Mroczkow
ski, Warszawa 1979, poz. 719. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania 
Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog. [Oprać. ] J. Cieślakiewicz, 
H. Falkowska, A. Paczkowski, Warszawa 1984, poz. 544.
Od redakcji, „Sprawy Polskie”, 24 grudnia 1939, nr 1, s. 1.
Sprawy polskie. Rząd polski w Paryżu, tamże, ss. 2-3.
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W dalszej części pierwszego numeru „Spraw Polskich” omówiona została 
sytuacja polityczna w Europie oraz stosunek Japonii, Stanów Zjednoczonych i 
Rosji Sowieckiej do wydarzeń na tym kontynencie13. W zamykającym numer ar
tykule -  powołując się na Polaków „dążenia do niepodległości” w okresie I Woj
ny Światowej akcentowano, że „Wszelki rachunek ludzki jakże zawodny bywa!”, 
a czynnikiem „który decyduje o losach wojen” jest duch bojowy armii i całego 
walczącego narodu14. W sformułowaniach tych i innych wyraźnie pobrzmiewa 
ton publicystyki późniejszego OPW i Juliana Piaseckiego, niezmordowanego szefa 
tej organizacji.

Oprócz piłsudczyków, nastrojom klęskowym przeciwstawiały się też woj
skowe władze Podziemnego Państwa Polskiego. W broszurze konspiracyjnej z 
grudnia 1939 r. -  autorstwa zastępcy Dowódcy SZP i szefa sztabu tej organizacji, 
płk. Stefana Roweckiego -  „Grabicy” czytamy m.in.: „Samobiczowanie trwa w 
całej pełni. [...] Zdobywszy się na heroizm rozpoczęcia tej wojny, musimy mieć 
świadomość, że to nie trzytygodniowa krótka wojna polsko-niemiecka się skoń
czyła, lecz to dopiero pierwszy, krótki jej etap minął. Pierwsza runda skończona 
w istocie naszą porażką (nie klęską!) dla nas. Wojna jednak Polski z Niemcami 
toczy się w dalszym ciągu. Bez względu na przebieg i wyniki pierwszego czy 
nawet dalszych jej etapów toczyć się będzie ona aż do zwycięskiego jej końca. 
[...] Nie mamy powodów do biadania i rozpaczania. Wrzesień nie okrył niesławą 
Narodu Polskiego. Bić się umieliśmy”15.

W tej trudnej sytuacji politycznej środowiska piłsudczykowskie w Kraju i 
na Wychodźstwie -  istniejące jako grupy nieformalne -  nie przyjęły aż do późne
go lata 1942 r. zewnętrznych form organizacyjnych. Nie znamy powodów tak 
późnego rozpoczęcia oficjalnej działalności przez piłsudczyków w ramach Pod
ziemnego Państwa Polskiego. Nie można wykluczyć, że przyczyną tego świado
mego (?) zaniechania było utrzymywanie się w Kraju silnych anty-sanacyjnych 
nastrojów16, których natężenie sztucznie podtrzymywano (m.in. Sikorski i Kot, 
poprzez chadeków i ludowców).

W jednym z najwcześniejszych pism konspiracyjnych tamtego okresu, a 
mianowicie we wspomnianych już „Sprawach Polskich”, zarejestrowana została 
sugestia, że OPW powstał już w końcu 1939 r. w Rumunii17. Trudno przy dzisiej
szym (nadzwyczaj skąpym) stanie wiedzy na ten temat -  rozstrzygnąć rzecz osta
tecznie. Wydaje się jednak, że od przełomu lat 1939-1940 działała konspiracyj

3 Sprawy obce, tamże, ss. 9-10.
Zew listopada..., tamże, ss. 9-10.
[S. Rowecki]: Czy Wrzesień 1939 okrył niesławą Naród Polski?, Warszawa grudzień 
1939. Cytat za T. Szarota: Stefan Rowecki „ Grot”, Warszawa 1985, ss. 104-105.
G. Górski: Ustrój. .., ss. 48^19.
Sprawy polskie. Rząd polski w Paryżu, „Sprawy Polskie” (Końskie), 24 grudnia 1939, 
nr 1, ss. 2-3.
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nie w Rumunii, na Węgrzech, we Francji (I. Matuszewski, R. Umiastowski?) i w 
okupowanej Polsce -  nieformalna i niezbyt liczna, ale bardzo zwarta i nadzwy
czaj sprawna grupa ideowych oficerów oraz osób cywilnych, skupiona wokół 
byłego wiceministra Juliana Piaseckiego i płk. Zygmunta Wendy, a uznająca au
torytet byłego Naczelnego Wodza, internowanego wówczas w rumuńskim Drago- 
slavele.

Pierwszą pewną datą, jeśli chodzi o rzeczywisty początek OPW, jest ma
rzec-kwiecień 1940 r.18 Struktura ta -  używająca wówczas nazwy „Organizacja 
Wolność”19 -  powstała w porozumieniu z marszałkiem E. Śmigłym-Rydzem, ale 
najprawdopodobniej z inicjatywy energicznego inż. Juliana Piaseckiego, człowieka 
„zdolnego do intensywnej i wydajnej pracy”. W ówczesnym ścisłym kierownic
twie OPW znaleźli się także m.in.: płk Zygmunt Wenda (zmarły w maju 1941), 
gen. bryg. Stefan Hubicki21, były wicewojewoda Bazyli Rogowski, płk./gen. bryg. 
Jan Zientarski22 i Sława Wendowa (wdowa po płk. Zygmuncie)23. Ówczesna dzia- 
talność Obozu finansowana była z funduszy, które posiadał marszałek E. Smigły- 
Rydz jako Naczelny Wódz WP24.

18 B. Rogowski: Wspomnienia 1939-1941 r. związane z ostatnim okresem życia marszałka 
Polski Edwarda Rydza-Śmigłego [kopia maszynopisu], bmirw. [1947?], kk. [15,20] (w 
moim posiadaniu). J. Kubiatowski: Piasecki Julian..., s. 781. R. Hubicka: Życiorys dr 
med. gen. Stefana Hubickiego [rękopis], Warszawa 12 lutego 1981, k. 16 [w:] Bibliote
ka Narodowa, Zbiory Specjalne, Akc. 11628.
J. Krzeczkowski: Z marszałkiem Rydzem-Śmigłym w Rumunii, „Kultura” (Paryż), 1950, 
nr 9, ss. 126—135.

20
S. Kopański: Moja służba w Wojsku Polskim, Londyn 1965, s. 238. Zob. też K. Hrabyk: 
Po drugiej stronie barykady. Spowiedź z klęski. Lata 1902-1959. Wspomnienia i dzien
niki. T. VI: Lata 1939-1945 [maszynopis w:] Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, 
Rkps 15352/11; Mf. nr 6063, ss. 140-143. J. Kirchmayer: Pa/węZ/i/fo', Warszawa 1975,s. 

 ̂ 384.
21 J. Pański: Hubicki Stefan Bolesław Józef [w:] PSB. T. X. Red. K. Lepszy, Wroctaw-

Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 84. R. Hubicka: Życiorys..., k. 16.
”  Płk Jan Zientarski, dowódca piechoty dywizyjnej 10 Kaniowskiej DP, został we wrze

śniu 1939 r. awansowany przez marszałka E. Śmigłego-Rydza do stopnia generała bry
gady. Jednakże formalne ogłoszenia tego awansu nie zostało dokonane ze względu na 
dalszy rozwój wypadków. Zob. J. Koral-Lebedowicz: Oświadczenie [kserokopia ma
szynopisu z własnoręcznym podpisem autora], Warszawa 12 października 1983 (w po
siadaniu p. Ireny Zientarskiej).
J. Pachoński: Hubicki Stefan..., s. 84. J. Kubiatowski: Piasecki Julian..., s. 780. Autor 
ten myli się umieszczając ppłk. W. Lipińskiego w kierownictwie OPW na Węgrzech. 
Nie złożył on przysięgi organizacyjnej i w związku z tym nie był dopuszczany do żad
nych poważniejszych spraw. Zob. W. Lipińskiego kalendarzyk z 194lr. (koniec lutego) 
[w:] Biblioteka Narodowa, Zbiory Specjalne, Akc. 7986/2.
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„Organizacja Wolność” była zalążkiem formacji, która -  na bazie zmodyfi
kowanego programu OZN -  miała skupić wszystkie odcienie nurtu piłsudczy
kowskiego.

Na Węgrzech organizacja działała ostrożnie, „bez jakichkolwiek akceso
riów konspiracyjnych”25, m.in. poprzez liczną grupę oficerów internowanych w 
tamtejszych obozach, którzy rozbudowywali tę strukturę o dalszych członków26. 
Byli oni następnie sukcesywnie kierowani do Kraju, gdzie zasilali szeregi Armii 
Krajowej, pozostając jednocześnie członkami konspiracji sanacyjnej. Prócz tego, 
niektórzy członkowie węgierskiej części OPW -  bez ujawniania tej przynależ
ności -  prowadzili w obozach internowanych oficerów jawną działalność odczy
tow ą na ile pozwalali zwolennicy Sikorskiego i ogólna sytuacja polityczna Wę
gier27.

Cotygodniowe omawianie sytuacji polityczno-wojskowej w Europie i na 
świecie zorganizowano dla Polaków również i w Budapeszcie. Spotkania te od
bywały się co tydzień (czwartek) w tamtejszej „Świetlicy Polskiej”, kierowanej 
przez byłego ministra zdrowia i opieki społecznej gen. S. Hubickiego28, o którym 
wcześniej już była mowa. Zagadnienia wojskowe referował Janusz Kowalczuk

J. Koral-Lebedowicz: Komentarz do wspomnień spisanych przez ppłk. dypl. Romualda 
Najsarka, dotyczących ucieczki Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z miejsca intemo- 
wania w Rumunii [odpis maszynopisu w moim posiadaniu], Stalowa Wola 1974, s. 4.

^ B. Rogowski: Wspomnienia o Marszałku... s. 27.
Z. Antoniewicz: Rozbitkowie na Węgrzech. Wspomnienia z lat 1939-1946, Warszawa 
1987, s. ss. Pisze on m.in.: „W stosunku do sanatorów grupa aktywistów-demokratów 
[?] była stosunkowo nieliczna”. Tamże, s. 49. W świetle tego świadectwa nie wytrzymu
je krytyki pogląd, że OPW oparty był na bardzo wąskiej bazie społecznej, bo pozostałe 
wychodźstwo odmówiło poparcia...” M. Wieliczko: Generał Władysław Sikorski a wy
chodźstwa polskie na Węgrzech i opozycja węgierska w latach 1939-1943 [w:] Włady
sław Sikorski -  żołnierz i polityk. Red. J. Półćwiartek, Rzeszów 1987, s. 165. Zab. też B. 
Jaśkiewicz: Kotowicz Jan Stefan [w:] PSB. T. XIV. Red. nacz. E. Rostworowski, Wro
cław-Warszawa-Kraków 1968-1969, s. 483 (tam o piłsudczykach na Węgrzech i przy
należności m.in. Kotowicza do OPW). J. Koral-Lebedowicz, kk. 11, 22, 25, 27, 44-46.
A. Przewaźnik: Piłsudczycy na Węgrzech, „Niepodległość” (Nowy Jork-Londyn), t. XLV: 
1992, ss. 90-108.

27

Z. Antoniewicz: Rozbitkowie..., ss. 54—55 -  przedstawia tę działalność w krzywym zwier
ciadle.

28

R. Hubicka: Życiorys..., s. 16. Zob. też B. Rogowski: Wspomnienia o Marszałku Śmi
głym, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), z. 2:1962, ss. 15-16. Podkreślić trzeba, że wspo
mnienia te stanowią jedynie około 83% całego tekstu oryginalnego, pozostającego w 
maszynopisie. Nadto w opublikowanej wersji zmienione są niektóre nazwiska, np. F. 
Sławoj-Składkowskiego „zastąpiono” K. Bartlem itd. Tamże, s. 85. B. Rogowski: Wspo
mnienia 1939-1941..., k. [84],
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młody redaktor budapeszteńskiego półtygodnika „Wieści Polskie”29, a jednocześ
nie członek OPW30, kwestie polityczne zaś ppłk Wacław Lipiński31 (który później 
związał się z BBWR-owskim odłamem piłsudczyków, czyli KON).

Pogadanki te cieszyły się rosnącym zainteresowaniem wśród Polaków prze
bywających na Węgrzech. Jednakże w kwietniu 1940 r. gen. Hubicki, który udo
stępnił „świetlicę Polską” -  został, jako piłsudczyk, zwolniony ze stanowiska jej 
kierownika, na polecenie władz polskich z Angers32. Pogadanki odbywały się jed
nak nadal, gdyż ich nagła likwidacja mogłaby wywołać falę niechęci do buda
peszteńskich przedstawicieli rządu gen. W. Sikorskiego, wśród uchodźców pol
skich na Węgrzech, gdzie sanacja miała duże wpływy33.

Po kompromitującym upadku Francji, już na początku lipca 1940 r., Lipiń
ski wygłosił kilka prelekcji, podczas których rzeczowo omówił przebieg Kampa
nii Wrześniowej 1939 r. w Polsce. Uwypuklił on wspaniałą postawę i bojowość 
Polski, która na „tle klęski Francji” w 1940 r. była tym bardziej godna szacunku i 
podziwu34. Wykłady te -  opracowane „na podstawie różnych źródeł, przede wszyst
kim niemieckich” -  były ilustrowane przejrzystymi planszami z wyrysowaniem 
poszczególnych faz obrony Polski w 1939 r. Odbywały się one najpierw w Buda
peszcie, a później na prowincji, w obozach internowanych oficerów i żołnierzy 
polskich35. Miało to przeciwdziałać narastaniu kolejnej fali nastrojów klęskowych, 
szerzących się wśród Polaków na Węgrzech po upadku Francji, z którą wiązano 
poważne nadzieje na zahamowanie sukcesów niemieckich w Europie36.

Ta oświatowa działalność OPW była paraliżowana przez urzędujących na 
Węgrzech funkcjonariuszy rządu gen. Sikorskiego37. Ich zaciekłość w zwalczaniu 
piłsudczyków przekraczała nieraz granice interesu narodowego i zdrowego rozsąd
ku. Na przykład delegat rządu na Węgrzech do spraw opieki nad uchodźcami,

2 9 B. Rogowski: Wspomnienia o Marszałku.. s. 25. Z. Antoniewicz: Uchodźcza prasa na 
Węgrzech (1939-1944), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 1974, z. 2.
B. Rogowski: Wspomnienia o Marszałku..., s. 86.
Tamże, s. 25.
R. Hubicka: Życiorys..., k. 16. Z kolei Z. Antoniewicz: Rozbitkowie..., s. 55 -  pomija tę 
sprawę milczeniem.
Tamże.

34 B. Rogowski: Wspomnienia 1939-1941..., kk. 29-30.
Tamże. Z. Antoniewicz: Rozbitkowie..., s. 55 -  bardzo zjadliwie komentuje tę akcję 
odczytowy, przemilczając jej wielkie znaczenie dla przeciwdziałania nastrojom klęsko
wym.

' B. Rogowski: Wspomnienia 1939-1941..., kk. 29-30. Z. Antoniewicz: Rozbitkowie..., 
s. 52 .1. Lagzi: Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę w latach 1939-1941, 
Poznań 1987, ss. 199, 213. W. Felczak: Powrót i legenda. (Rzecz o powrocie Marszałka 
Śmigłego do Polski), „Więź”, 1966, nr 6, s. 109.

7 B. Rogowski: Wspomnienia 1939-1941..., k. 30. Z. Antoniewicz: Rozbitkowie.. ., s. 55.
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Henryk Sławik, wydal zakaz organizowania jakichkolwiek uroczystości w dniu 
11 listopada, kiedy to tradycyjnie i powszechnie Polacy obchodzą Święto Nie
podległości38. Bardziej zaciekle zwalczanie uprawiał gen. Sikorski -  najpierw we 
Francji, potem w W. Brytanii39.

Trzeba też zatrzymać się przy tzw. sprawie płk. Mariana Steifera, która w 
pierwszej połowie 1941 r. mocno poruszyła Polaków przebywających na Wę
grzech. Oficer ten, na życzenie gen. Sikorskiego, był w latach 1939-1941 repre
zentantem internowanych żołnierzy polskich wobec władz węgierskich. „W roku
1941 wśród uchodźców polskich na Węgrzech rozeszła się wieść -  uzasadniona 
czy bezpodstawna, nie wiemy -  że pułkownik Steifer wszedł w styczność z posel
stwem niemieckim w Budapeszcie i mniemając, że w ten sposób służył najlepiej 
interesom ojczyzny, pertraktuje w sprawie utworzenia rządu polskiego”. W związku 
z tymi pogłoskami polskie MSWojsk., dzięki przychylności władz węgierskich, 
miało w krótkim czasie możliwość dokonania zmiany na tym stanowisku, które 
objął płk Aleksander Król40.

Tą niewyjaśnioną do końca sprawą w okresie PRL, bezpostawnie usiłowa
li „obciążyć” piłsudczyków (z którymi płk Steifer nie miał żadnych absolutnie 
związków) autorzy publikacji krajowych41.

Przy obecnym stanie wiedzy nie można wykluczyć, że tzw. sprawa płk. 
Steifera była nieudaną w rezultacie prowokacją niemiecką lub rosyjską, obliczo
ną na skompromitowanie żołnierzy polskich internowanych na Węgrzech, a tym 
samym na poderwanie zaufania aliantów do trwałości niepodległościowych dą
żeń Polaków.

Kończąc ten wątek, wypada zauważyć, że interesujące i pożądane byłoby 
wyjaśnienie przez historyków dwóch kwestii: (1) -  ewentualnej prawdziwości i 
charakteru kontaktów płk. Steifera z Niemcami oraz (2) -  genezy i źródła, nie
prawdziwych jak już wiemy, pogłosek o tym, jakoby domniemane kontakty tego 
oficera z wrogami Polski odbywały się z inicjatywy piłsudczyków.

Dużym osiągnięciem Obozu Polski Walczącej było tajne zorganizowanie,
17 grudnia 1940 r., udanego przedostania się na Węgry byłego Wodza Naczelne
go, z miejsca jego internowania w Rumunii. O jego pobycie na Węgrzech wie

38 B. Rogowski: Wspomnienia 1939-1941..., k. 32. J. M. Kłoczowski: Wstęp [w:] W. 
Lipiński: Dziennik-wrześniowa obrona Warszawy 1939 r. Wstęp, komentarz i przypisy 
J. M. Kłoczowski, Warszawa 1989, s. 28. A. Przewoźnik: Piłsudczycy..., s. 97.
W. Pobóg-Malinowski: Najnowsza..., ss. 92-93. Cz. Ciechoński: List do redakcji, „Ze
szyty Historyczne” (Paryż), z. 10:1966, s. 238. B. Wanke: List do redakcji, tamże, z. 
31:1975, ss. 234-236. T. Miinnich: Cerizay i Rothesay, tamże, z. 78:1986, ss. 226-229. 
Uchodźcy polscy na Węgrzech w czasie wojny. Przedmowa J. Antall, Budapeszt 1946,

4 ss. 23-24.
41 W. Felczak: Powrót..., s. 107.
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działo nieliczne grono najbardziej zaufanych osób. Okresowe zmiany miejsca 
pobytu marszałka, absolutna dyskrecja osób wtajemniczonych oraz doskonale 
zorganizowana dezinformacja, pozwoliły na skuteczne zakonspirowanie faktu jego 
przebywania w tym kraju42. Niecały rok później, pod koniec października 1941 r., 
OPW zorganizował udany powrót E. Śmigłego-Rydza do okupowanego Kraju 
(przez Słowację). Przygotowaniami tymi kierował płk./gen. bryg. Jan Zientarski, 
ówczesny ps. „Podkowa”, późniejszy komendant Okręgu Kielecko-Radomskiego 
AK-DSZ. Współdziałał z nim m.in. por. rez. Józef Lebedowicz, ps. „Koral”43. 
Przewodnikiem był Stanisław Frączysty, ps. „Staszek”, góral z Chochołowa, żoł
nierz dywersji pozafrontowej związany z OPW.

Pod koniec 1941 r. piłsudczycy w Kraju nadal nie dysponowali żadną sfor
malizowaną strukturą, która politycznie akcentowałaby ich obecność w ramach 
Podziemnego Państwa Polskiego. Ponadto, w łonie samego ruchu -  zarówno w 
Kraju, jak i na Węgrzech -  nie było wówczas zgodności co do oceny politycznej 
aktywności piłsudczyzny w przeszłości i programu działania na przyszłość44. Osoba 
byłego Naczelnego Wodza była autorytetem, który mógłby zapanować nad tymi 
różnicami i doprowadzić do skupienia w jednej organizacji wszystkich grup pił
sudczykowskich.

Po przybyciu do Warszawy marszałek E. Śmigły-Rydz nawiązał kontakt 
m.in. z grupą piłsudczyków wywodzących się z grupy Walerego Sławka i dawne
go BBWR. Środowisko to -  któremu przewodził Zygmunt Hempcl, ps. „Łukasz”
i Mikołaj Dolanowski, ps. „Leon” -  od września 1941 r. wydawało pismo pt. 
„Myśl Państwowa”. Był to pierwszy trwały ośrodek skupiający piłsudczyków w 
Kraju. Środowisko to uważało się za lewe skrzydło ówczesnej sanacji, z którego 
powstał później Konwent Organizacji Niepodległościowych (KON)45.

Z kolei Obóz Polski Walczącej sytuowany był na prawym, najbardziej kon
sekwentnym skrzydle sanacji46. Był on jedyną partią polityczną Podziemnego Pań

4 2  '
‘ B. Rogowski: Wspomnienia o Marszałku..., ss. 48, 54, 76. Ostatnie dni Marszałka Śmi

głego. Wybór dokumentów. [Oprać. ]. A. K. Kunert, Warszawa 1992, ss. 28—45.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem...(mps)..., kk. 36-37.

44 K. Hrabyk: Po drugiej..., T. VI: Lata 1939-1945..., k. 133. B. Rogowski: Wspomnienia
o Marszałku..., s. 81.
K. Hrabyk: Po drugiej..., T. VI: Lata 1939-1945..., k. 146. J. Koral-Lebedowicz: By
łem. . .(rkps)..., k. 85. A. K. Kunert: Słownik biograficzny konspiracji Warszawskiej 1939-
1944. T. 2, Warszawa 1987, ss. 65-66. Relacja Mikołaja Dołanowskiego o dziejach 
konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1945 (oprać. A. K. Kunert), „Niepodległość” (Nowy 
Jork-Londyn), t. XXIII: 1990, s. 126. M. Dolanowski po roku 1945 był ministrem w 
Rządzie RP na Uchodźstwie i używał nazwiska Jerzy Hryniewski.

46 K. Hrabyk: Po drugiej..., T. VI: Lata 1939-1945..., k. 146. J. Koral-Lebedowicz: By
łem... (rkps)...,k. 85.
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stwa Polskiego, która konsekwentnie i rzeczowo broniła w swej publicystyce do
brego imienia i dokonań władz II Rzeczpospolitej z okresu po Maju 1926 r. Praw
dopodobnie z tego właśnie powodu OPW był bardzo źle oceniany przez stronnic
twa tzw. „grubej czwórki”47, które najwyraźniej dążąły do trwałego wyeliminowa
nia tego odłamu piłsudczyków z polskiego życia politycznego.

Poza tym istniała jeszcze mgławicowa politycznie grupa Henryka Józew- 
skiego, ps. „Olgierd”, który zupełnie niesłusznie zaliczał swoje środowisko do 
nurtu piłsudczyków, lokując je na lewych peryferiach ruchu (wielu historyków 
powiela ten błąd). Niesłusznie dlatego, ponieważ nie akceptował on (i skupione 
wokół niego środowisko) zasadniczego zrębu myśli politycznej i dokonań Mar
szałka Piłsudskiego z okresu II Rzeczypospolitej, które były istotą koncepcji pro
gramowych tego nurtu48.

Józewski organizację swoją opierał bowiem „na hasłach i zasadach, któ
rych nie aprobowali ani Piasecki ani Hempel. [...] Józewski nawiązywał na od
mianę do wstępnego okresu Piłsudskiego z pierwszych lat 20-lecia, natomiast nie 
podkreślał związków z okresem lat jego rządów w Polsce niepodległej, a tym 
bardziej po jego śmierci, chociaż gloryfikował postać Piłsudskiego, ale jako rzecz
nika koncepcji postępowo-lewicowej”49. Innymi słowy koncepcje Józewskiego 
„bliskie były ówczesnemu programowi Polskiej Partii Socjalistycznej”50. Dodaj
my, że „Olgierd”, powołując się na związek z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego, 
najmocniej uderzał w rzekomych „sprawców klęski”, czyli przedwrześniowe wła
dze Rzeczpospolitej51.

Warto przy okazji zauważyć, że w historiografii polskiej dość dowolnie 
używa się pojęć: „piłsudczyk” i obóz piłsudczykowski” -  co w konsekwencji za
miast informować wprowadza w błąd. Przykładem tej dowolności może być pu
blikacja, której autor uznał, że w ramach opisywanego nurtu politycznego miesz
czą się także socjaliści z PPS i członkowie Stronnictwa Demokratycznego52.

A. Wojtas: Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej. Część 1, 
Warszawa 1979, ss. 229,257, gdzie znajdujemy stwierdzenie, że np. w szeregach ruchu 
ludowego wobec OPW „utrzymywał się nadal stan całkowitej wrogości, KON traktowa
ny był znacznie łagodniej, a Polska Walczy [H. Józewskiego-JCM] wręcz po przyja
cielsku”. Zob. też H. Józewski: Zamiast pamiętnika. Cz. I, „Zeszyty Historyczne (Pa
ryż), z. 59:1982, ss. 129-135.

48 K. Hrabyk: Po drugiej...T. VI: Lata 1939-1945..., k. 146.
Tamże. Zob. też A. K. Kunert: Słownik..., t. 1, s. 92 (łam 1), biogram Józewskiego. J. 
Kęsik: Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892- 
1981, Wrocław 1995, ss. 170-173, także 167, 180.

'° Tamże, ss. 177-178.
K. Hrabyk: Przemilczane podziemia, „Kultura” (Paryż)’ 1949, nr 4, s. 55. Por. J. Kęsik: 

 ̂ Zaufany..., ss. 170-173.
A. Wojtas: Działalność..., s. 47.
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Obóz Polski Walczącej „nie odżegnywał się od odpowiedzialności za to 
wszystko, co działo się w Polsce do wybuchu II Wojny Światowej”. Nie starał się 
usprawiedliwiać przegranej obrony Rzeczpospolitej we Wrześniu 1939 r., wyja
śniał natomiast jej przyczyny. Wskazywano na ogromną przewagę najeźdźców 
(liczebną i techniczną) oraz akcentowano osamotnienie Polski wobec niedotrzy
mania gwarancji wojskowych przez Francję i W. Brytanię53.

Natomiast „sławkowcy”, tworzący później KON, „reprezentowali ostrą 
opozycją w stosunku do polityki tak wewnętrznej, jak i zagranicznej przedwojen
nej Polski”54.

Po powrocie do Kraju marszałek Śmigły-Rydz i Julian Piasecki kontynu
owali wysiłki zmierzające do skupienia wszystkich środowisk piłsudczykowskich 
w jednej organizacji konspiracyjnej. Gotowość przystąpienia do takiej zjedno
czonej struktury deklarowały m.in.: część Związku Legionistów i Peowiaków, 
także Związku Strzeleckiego, grupa literatów i nauczycieli oraz profesorów wy
ższych uczelni, środowisko „Przeględu Politycznego”, grupa policjantów z Poli
cji Państwowej, kolejarze i tramwajarze ze Zwięzku Związków Zawodowych oraz 
Związek Drobnych Rzemieślników.

Natomiast środowisko „Myśli Państwowej” (z którym związał się W. Li
piński po przybyciu z Węgier) było wówczas mocno krytyczne i programowo 
opozycyjne wobec marszałka i jego zwolenników. Dyskusje „z Lipińskim i Hem- 
plem, którzy poczytywali przybycie za błąd, bardzo Śmigłego przygnębiły”55, gdyż 
rozmówcy ciągle eksponowali demagogiczny zarzut rzekomego nieprzygotowa- 
nia Polski do wojny i rzekomej ucieczki byłego Naczelnego Wodza z Kraju56. 
Powoli stawało się coraz bardziej jasne, że nie uda się zrealizować założonego 
celu, czyli zjednoczenia wszystkich pilsudczyków. Napięcia te -  w połączeniu z 
dotychczasową poniewierką -  bardzo nadwyrężyły jego zdrowie, na które uskar
żał się już w okresie pobytu w Rumunii i na Węgrzech.

Marszałek Śmigły-Rydz dążył też do skontaktowania się z Komendantem 
Głównym ZWZ gen. Roweckim oraz z szefem sztabu Komendy Głównej tej orga
nizacji płk. Pełczyńskim. Ten ostatni jednakże -  wedle słów ówczesnego szefa 
OPW Juliana Piaseckiego (przekazanych przez Klaudiusza Hrabyka) -  ani „nie 
chciał przyjąć Śmigłego po jego powrocie do kraju ani dopuścić do jego spotka

J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)...” k. 33.
Tamże, k. 34.
F. Goetel: Czasy wojny, Londyn [1955], s. 100.
J. Maxymowicz-Raczyńska: Śmierć Marszałka Rydza-Śmigłego, „Niepodległość” (Nowy 
Jork-Londyn), t. XVII (po wznowieniu): 1984, ss. 194-224. Relacja ta ukazała się także 
w dwóch wersjach skróconych (w różnych rozmiarach): w Warszawie (1970) i Londynie 

s (1988).
7 K. Hrabyk: Po drugiej... „ T. VI: Lata 1939-1945..., k. 147.
Być może chował on urazę do marszałka Śmigłego-Rydza za zwolnienie go ze stanowiska 
szefa II Oddziału Sztabu Głównego WP w marcu 1939 r., mimo że ceniony był „bardzo
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nia z Grotem-Roweckim. Pełczyński po wojnie temu zaprzeczał”, ale nie ma „po
wodu, aby J. Piasecki, którego osobista uczciwość była bezsporna, miałby w tym 
jednym wypadku nie zasługiwać na pełne zaufanie” -  jak napisał w swoich nie- 
opublikowanych wspomnieniach były kierownik propagandy OPW57.

Mimo utrudnień ze strony płk. Pełczyńskiego58 doszło jednak do spotkania 
marszałka z gen. „Grot”-Roweckim, który przyjął gościa z należnym uszanowa
niem. Rozmowa między nimi trwała „około pół godziny”, choć treść jej pozostała 
nieznana59. Ten brak informacji powoduje, że w cenzurowanej historiografii kra
jowej z okresu PRL pojawiały się kategoryczne, a przy tym całkowicie nieudoku
mentowane stwierdzenia jakichś „szerszych planach” politycznych marszałka 
Rydza-Śmigłego czy Juliana Piaseckiego. Zacytujmy fragment takiego tekstu: „W 
swoich planach Piasecki liczył na to, że po powrocie Rydza do ojczyzny komenda 
Związku Walki Zbrojnej odda marszałkowi władzę, a piłsudczycy, kontrolując 
siły zbrojne w czasie wojny, będą niewątpliwie rządzić krajem i po jej zakończe
niu; rząd londyński, podobnie jak po pierwszej wojnie światowej Komitet Naro
dowy Polski nie zostanie dopuszczony do władzy. Rydz nie w pełni zgadzał się z 
planami Piaseckiego, pretendującego do roli kierownika nowego obozu politycz
nego”60. J. Piasecki nie musiał do tej roli pretendować, gdyż już na początku dzia
łalności OPW został mianowany przez b. Naczelnego Wodza jego zastępcą i na
stępcą61. Powtórzyć tu trzeba raz jeszcze, że dostępne aktualnie źródła nie przeka- 
zująnam żadnych informacj i o wspomnianych wyżej „szerszych planach” politycz
nych.

W toku tej akcji scaleniowej marszałek E. Śmigły-Rydz zmarł na atak serca
2 grudnia 1941 r. W cztery dni później został konspiracyjnie pochowany na Cmen
tarzu Powązkowskim w Warszawie, pod przybranym nazwiskiem „Adama Zawi
szy”, w obecności nielicznego grona osób62.

wysoko” za swoją fachowość. Jednakże marszałek „uważał, że nie może on pozostać na 
tym stanowisku z powodu politycznych występień jego żony, która w procesie młodych 
komunistów w Wilnie występowała jako główny świadek obrony. Płk Pełczyński musiał 
niestety odejść i to w momencie najbardziej nieodpowiednim, a na jego miejsce został 
wyznaczony płk dypl. Smoleński”. W. Stachiewicz: Pisma. T. I: Przygotowania wojenne 
w Polsce 1935-1939, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), z. 40:1977, s. 70.
Nie można też wykluczyć, że jakieś znaczenie miały tu różnice pomiędzy piłsudczykami 
(marszałek) i zetowcami (Pełczyński), często błędnie utożsamianymi. J. Rakowski: Ze- 
towcy i piłsudczycy, Paryż 1982.
T. Szarota: Stefan Rowecki „ Grot", Warszawa 1985, s. 123. S. Korboński: Bohaterowie 
Polskiego Państwa Podziemnego -  jak ich znałem, Warszawa 1990, s. 22.
R. Mirowicz: Edward Rydz-Smigły. Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 1988, 
s. 237. Cytowany tu autor nie podaje żadnych odsyłaczy do jakichkolwiek źródeł, na 
podstawie których można byłoby wysnuwać podobne wnioski.

 ̂J. Kubiatowski: Piasecki Julian..., s. 781 (łam 2).
J. Koral-Lebedowicz: Byłem...(mps)..., kk. 85-87. J. Roguski: Relacja. Do druku po-
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Warto tu dodać, że od momentu wydostania się marszałka Śmigłego-Rydza 
z internowania w Rumunii, rząd gen. Sikorskiego poświęcał dużo uwagi i energii 
temu, aby ustalić jego miejsce pobytu i skłonić do opuszczenia Europy (pod uwa
gę brano Turcję, Bliski Wschód i Afrykę). Działania te prowadzono nieprzerwa
nie w latach 1940-1943, także po śmierci marszałka, co do której polskie władze 
emigracyjne dysponowały wyłącznie niesprawdzonymi pogłoskami63.

Po uruchomieniu działalności OPW także w Kraju, na Węgrzech pozostała 
siatka organizacyjna, której zadaniem było m.in. utrzymywanie kontaktów z W. 
Brytanią oraz dostarczanie informacji tam i stamtąd. W skład kierownictwa wcho
dzili m.in.: gen. Hubicki (który był szefem całego OPW na Węgrzech), B. Ro
gowski, S. Wendowa (żona płk. Zygmunta Wendy, zmarłego w Budapeszcie). Zaś 
dowódcą żołnierzy i oficerów zaprzysiężonych jako członkowie Obozu pozosta
wał pik E. Kogut-Wyrwiński.

2. Oficjalne powstanie i działalność OPW w Kraju (1942-1945)

Nie jest bliżej znana działalność OPW w okresie od śmierci marszałka w 
grudniu 1941 r. do sierpnia 1942 r.64 Można przypuszczać, że organizacja rozsze
rzyła wówczas już posiadane kontakty, a także nawiązała nowe, które pozwoliły 
przygotować moment oficjalnego wejścia OPW w życie polityczne Podziemnego 
Państwa Polskiego. Świadectwem tych przygotowań może być fakt zorganizowa
nia co najmniej jednej tajnej drukami pracującej na potrzeby Obozu. Stamtąd 
właśnie, od maja tego roku, czyli jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem powsta
nia OPW, wychodziły m.in. dwa główne pisma organizacji: „Państwo Polskie” i 
„Przegląd Polityczny”.

Dnia 25 sierpnia 1942 r. w Warszawie „delegaci wybrani przez tajne orga
nizacje i grupy polityczne” -  uroczyście, ale konspiracyjnie -  „powołali do życia 
Obóz Polski Walczącej, jako wspólną organizację” . Podczas zebrania „[...] odda
ny został hołd poległym i żyjącym żołnierzom wrześniowym, z których krwi i 
ofiary urosła nasza walka w kraju, następnie żołnierzom poległym i walczącym za 
granicami Polski, poległym, pomordowanym i żyjącym Bojownikom, którzy wal
czą dziś na ziemi ojczystej z jednakową u wszystkich ofiarnością, pogardą śmier
ci i wolą zwycięstwa, a wreszcie niespożytemu duchowi Narodu Polskiego [...]. 
Z kolei po ukonstytuowaniu się Rady Naczelnej podjęła ona uchwalę zatwierdza

dał T. Szarota, „Polityka”, 29 marca 1986, nr 13, s. 5. Z. Polak: Wspomnienie o pogrze
bie ś.p. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Warszawa 20 czerwca 1978 (kserokopia 
maszynopisu jednostronicowego, w moim posiadaniu).
Ostatnie dni Marszałka Śmigłego. Wybór dokumentów. [Oprać. ] A. K. Kunert, Warsza
wa 1992, ss. 28-63.
Relacja Mikołaja Dolanowskiego..., s. 134.
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jącą projekt Deklaracji Ideowej i zgłoszone do niej poprawki. [...] Po uchwaleniu 
Deklaracji Rada Naczelna dokonała przez aklamacją wyboru Szefa Obozu Polski 
Walczącej”, którym został Julian Piasecki65. Został on wyznaczony przez Mar
szałka E. Śmigłego-Rydza na jego następcę jako przywódcy OPW i w tym cha
rakterze działał od 2 grudnia 1941 r. do 25 sierpnia 1942 r.66

Kilka miesięcy później, pod kierownictwem Zygmunta Hempla, ps. „Łu
kasz”, utworzony został Konwent Organizacji Niepodległościowych (KON), bę
dący w pewnej mierze przedłużeniem BBWR. Konwent był od OPW organiza
cyjnie i liczebnie znacznie słabszy67.

Najwyższą ustawodawczą, władzą Obozu była Rada Naczelna, której skład 
personalny znany jest tylko w części. Tworzyli ją  kierownicy wydziałów (dalej 
zostały wyszczególnione) oraz przedstawiciele środowisk i organizacji, które 
wchodziły w skład OPW. Były to: część Związku Legionistów i Peowiaków (M. 
Sokołowski), także Związku Strzeleckiego (ppłk T. Wesołowski), grupa twórców 
kultury (W. Horzyca, F. Goetel) oraz nauczycieli i profesorów wyższych uczelni 
(prof. L. Kolankowski), środowisko „Przeglądu Politycznego” (K. Hrabyk), gru
pa policjantów z Policji Państwowej (płk J. Płotnicki?), niektóre środowiska urzęd
ników państwowych (R. Tomczak, T. Rozdeutscher), część Przysposobienia Woj
skowego Kobiet, kolejarze i tramwajarze ze Związku Związków Zawodowych 
oraz Związek Drobnych Rzemieślników68.

Najwyższą władzą wykonawczą był Szef Obozu, inż. Julian Piasecki. Miał 
on do pomocy Komitet Wykonawczy, który powstał kilka dni po 25 sierpnia 1942 
r. Komórka organizacyjna Obozu, jaką był Szef, kryła się pod kryptonimem „Sta
nisława”, natomiast personalnie Szef OPW używał pseudonimu najpierw „Wik
tor” (przypuszczalnie wzorem Piłsudskiego), a od września 1942 r. „Bogusław”69. 
Pracując nad rozbudową organizacji korzystał on niewątpliwie z wielu informacji 
i kontaktów towarzyskich, nawiązanych jeszcze przed wojną70. Jednym z nich 
była przyjaźń z płk. Fieldorfem, ps. „Nil”, od jesieni 1942 r. komendantem Kedy
wu KG AK71. Kontakt z nim utrzymywał Piasecki osobiście lub za pośrednic

Zebranie Rady Naczelnej Obozu Polski Walczącej, „Przegląd Polityczny”, wrzesień 1942, 
nr 6, s. 2. K. Hrabyk: Wspomnienie o „Bogusławie”, „Za Wolność i Niepodległość” 
(Londyn), 19 VI 1947, nr 2, s. 41.
K. Hrabyk: Przemilczane..., ss. 63-64. J. Kubiatowski: Piasecki Julian..., s. 781.
K. Hrabyk: Wspomnienie..., s. 41.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., kk. 110, 152, 159. K. Hrabyk: Przemilcza
ne..., s. 63.

6 9

Tamże, s. 64.
7 0  /

H. Regulska: Tamte lata, tamte czasy. Wspomnienia z II Wojny Światowej, Wrocław- 
Warszawa-Kraków-Gdańsk—Lódź 1988, s. 109.
A. K. Kunert: Słownik..., t. 1, Warszawa 1987, s. 67.
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twem „Marty” -  M. Łoszak i „Korala” -  J. Lebedowicz. OPW nieraz korzystał z 
pomocy Kedywu72.

Komitet Wykonawczy OPW dzielił się na jedenaście wydziałów: Prezy
dialny i Łączności, Organizacyjny, Polityczny, Propagandowo-Prasowy, Technicz
ny, Kolportażu, Finansowy, Naukowy, Kulturalny, Młodzieżowy i Wojskowy. 
Każdy z nich zakonspirowany był osobnym kryptonimem73. Poniżej, przy poszcze
gólnych wydziałach, podane są też nazwiska ich kierowników oraz pseudonimy, 
te używane wyłącznie w OPW. Niektóre bowiem z wymienionych osób pełniły 
odpowiedzialne funkcje w strukturze Delegatury Rządu i Armii Krajowej, gdzie 
posługiwały się innymi pseudonimami.

WYDZIAŁ PREZYDIALNY I ŁĄCZNOŚCI (kryptonim „Marta”) -  Józef 
Lebedowicz, ps. „Koral”. Pełnił on funkcję adiutanta Szefa OPW74.

„Koral” był też odpowiedzialny za łączność pomiędzy Warszawą a Kra
kowem, który to odcinek obsługiwał najczęściej on sam. Zaś trasę Kraków -  Bu
dapeszt dr Karol Polarecki -  Węgier, serdeczny przyjaciel Polski i Polaków75. 
Przekazywaniem poczty OPW (i materiałów AK) z Węgier do Szwajcarii, zajmo
wali się wymieniani wcześniej: były wicewojewoda Bazyli Rogowski i gen. Ste
fan Hubicki. Korzystali oni przede wszystkim z pomocy propolsko nastawionych 
Słowaków, do których należeli Pavol Camogurski, inż. Jan Klinovski, Gejza Kmo 
oraz Madej Radliński. Ten ostatni był attache handlowym Słowacji w Szwajcarii, 
gdzie doręczał pocztę OPW i AK Michałowi Mościckiemu, obywatelowi szwaj
carskiemu, który był krewnym ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Ze 
Szwajcarii materiały te docierały do W. Brytanii76. Tą samą drogą szły przesyłki 
do Kraju. Łączność ta działała bezawaryjnie aż do Powstania Warszawskiego. 
Sporadycznie korzystano też z innych dróg i możliwości77.

Wydziałowi Prezydialnemu podporządkowani byli także właściciele lokali 
kontaktowych oraz cała sieć łączności OPW, którą bardzo ofiarnie i nadzwyczaj 
sprawnie kierowała Maria Łoszak (z domu Konarzewska), ps. „Marta”78. „Po
przez Wydział Prezydialny Szef kontaktował się z poszczególnymi Wydziałami 
Organizacji w dwojaki sposób. Albo zlecał Wydziałowi Prezydialnemu umówie

72 J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., kk. 82, 115-F, 130.
M. Fieldorf, L. Zachuta: Generał „Nil" -  August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty, rela
cje, Warszawa 1993, s. 62. Podana tu struktura jest w jednym punkcie nieprecyzyjna, 
gdyż nie uwzględnia nadrzędnej pozycji Wydziału Prezydialnego i Łączności, który 
pośredniczył w kontaktach Szefa OPW z pozostałymi komórkami.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., k. 115. K. Hrabyk: Przemilczane. .. „ s. 64.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)...,k. 116.
Tamże. H. Latkowska-Rudzińska: Łączność zagraniczna Komendy Głównej Armii Kra
jowej 1939-1944. Odcinek „Południe”, Lublin 1985, ss. 169-170.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem...(mps)..., kk. 116,125-126.

n Tamże, k. 82. K. Hrabyk: Po drugiej..., T. VI: Lata 19391945..., kk. 168-169.
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nie spotkania z poszczególnymi Szefami Wydziałów OPW i taka forma miała 
miejsce w wypadkach nagłych, alarmowych, albo i to było stosowane przeważnie 
-  łączniczki poszczególnych Wydziałów OPW spotykały się codziennie na tzw. 
Poczcie, w stale zmienianych lokalach i tu „Marta”, która kierowała tą formą 
łączności organizacyjnej, przekazywała i odbierała pocztę od i dla Szefa. Ta for
ma łączności służyła nie tylko łączności Szefa z poszczególnymi Wydziałami Or
ganizacji, ale także umożliwiała utrzymywanie łączności wewnątrz-organizacyj- 
nej [tzn. pomiędzy samymi Wydziałami -  JCM]. Poczta działała codziennie w dni 
powszednie i -  jak wspomniałem -  stale zmieniała miejsca spotkań79. Zastępczy
nią „Marty” była Michalina Czechak, ps. „Teresa”80.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (kryptonim nieznany) -  NN, ps. „Sęp”81 
Komórka ta” -  oprócz podstawowych swoich zadań, którymi były najpraw
dopodobniej sprawy personalne i legalizacja -  mogła zajmować się również bez
pieczeństwem OPW.

WYDZIAŁ POLITYCZNY (kryptonim nieznany) -  adwokat Marian Soko
łowski, ps. „Paweł”82. Do naczelnych zadań tej komórki należała przypuszczalnie 
ocena bieżącej sytuacji politycznej w okupowanym Kraju i na świecie, dla po
trzeb kierownictwa Obozu. Tutaj też być może powstawały propozycje koncepcji 
inicjatyw politycznych zmierzających do poszerzenia pola oddziaływania OPW 
w ramach Podziemnego Państwa Polskiego, we współpracy z innymi organiza
cjami konspiracyjnymi.

WYDZIAŁ PROPAGANDOWO-PRASOWY (kryptonim „Paulina”) -  
Klaudiusz Hrabyk, ps. „Marian” (od maja do września 1942), później „Andrzej” 
(od września 1942)83. Wydziałowi temu podlegało bezpośrednio pięć z dwudzie
stu wydawanych przez OPW czasopism (z których trzynaście było drukowanych). 
Pozostałe były kontrolowane pośrednio i inspirowane przez pismo agencyjne or
ganizacji pt. „Agencja Obozu Polski Walczącej”.

WYDZIAŁ TECHNICZNY84 (kryptonim „Tekla”)85 -  płk Mieczysław Szu
mański, ps. „Biały”, ale prawdopodobnie tylko do lutego 1943 r., tzn. do scalenia

79

J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)...,k. 115.
° Tamże, k. 163.

81

J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)..., k. 75.
" K. Hrabyk: Przemilczane. .., s. 64.
„PrzeglądPolityczny”, luty 1943,nrll,s. l.K . Hrabyk: Po drugiej...,T. VI: Lata 1939— 
1945..., kk. 65, 170. Tenże: Przemilczane..., ss. 59, 64—65.

84

Wydział ten nazywany był niekiedy Zakładami Graficznymi OPW. Zob. J. Koral-Lebe- 
dowicz: Byłem... (mps)..., k. 115 B.
K. Hrabyk: Po drugiej..., T. VI: Lata 1939-1945..., k. 170.
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oddziałów wojskowych z AK86. Potem kolejnymi kierownikami Wydziału byli: 
Mieczysław Czechak, ps. „Czerny” i „Wirski ” oraz Michał Kopeć, ps. „Micha
lak”87. Komórka ta zajmowała się utrzymaniem w ruchu drukarń OPW. W latach 
1942-1944 organizacja posiadała w Warszawie co najmniej cztery drukarnie wła
sne i jedną wspólnie z KON. Drukarnie własne mieściły się: ( l)-n a  ul. Kapitul
nej, róg Miodowej (sierpień 1942-1944)88; (2)-na ul. Twardej, róg Mariańskiej 
(do końca 1943), kierował nią M. Czechak89; (3)-na ul. Towiańskiego 9, w willi 
(do końca 1943)90 oraz (4)-na ul. Swiętojerskiej, kierował nią Tadeusz Zgorzel- 
ski91. Zaś drukarnia wspólna z KON mieściła się przy ul. Grzybowskiej 17 i była 
czynna w tylko okresie 1943-194492. Warto dodać, że OPW udzielał pomocy in
nym organizacjom konspiracyjnym, drukując ich materiały93.

WYDZIAŁ KOLPORTAŻU (kryptonim „Klara”) -  kpt. rez. Jan Zabłot- 
niak ps. „Jan”, „Łysy”, a po jego aresztowaniu w nocy z 5 na 6 stycznia 1943 r.94, 
por. rez. Emil Szal, ps. „Brzoza”95. Dzięki dobrze zorganizowanemu wysiłkowi 
tego Wydziału, prasa organizacji była rozprowadzana nie tylko na terenie GG, ale 
docierała „i na ziemie polskie włączone do Niemiec oraz do tzw. Ostlandu”96, tzn. 
województw: wileńskiego i nowogródzkiego Rzeczpospolitej.

WYDZIAŁ FINANSOWY (kryptonim „Franciszka”) -  ppłk Henryk Be- 
zeg, ps. „Henryk”97. Do kompetencj i tej komórki, oprócz podstawowych jej za

86 J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)..., k. 36. S. Lewandowska: Polska konspiracyjna 
prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, W-wa 1982, ss. 246, 320 (przyp. 173). M. 
Ney-Krwawicz: Komenda..., ss. 142,463. Mieczysław Szumański w latach 1943-1945 
pełnił także funkcję Szefa Służby Geograficznej KG AK, gdzie używał ps. „Bury”.
J. Koral-Lebedowicz: 8yłem... (mps)..., k. 115B. J. Hulewicz: Kopeć Michał [w:] PSB. 
T. XIII. Red. nacz. E. Rostworowski, WrocławWarszawa-Kraków 1967-1968, s. 6 3 2 - 
nie notuje jego związków z OPW.
S. Lewandowska: Polska..., s. 258.

89

Tamże. J. Koral-Lebedowicz: Byłem.. .(mps)..., k. 163. Informacje ustne udzielone mi 
przez inż. S. Czechaka, w Warszawie 16 października 1989 r.
S. Lewandowska: Polska..., s. 258.

91  .
J. Koral-Lebedowicz: Byłem...(mps)..., k. 163. Informacje ustne udzielone mi przez 
inż. S. Czechaka, w Warszawie 16 października 1989 r.
S. Lewandowska: Polska..., s. 258.

93 J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)..., k. 117.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem.. .(mps)..., kk. 75,110,113 H. H. Krzyczkowski: W cieniu 
Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1986, s. 106.

* J. Koral-Lebedowicz: Byłem...(mps)..., kk. 75, 110, 113. K. Hrabyk: Przemilczane..., 
s. 65. Tenże: Po drugiej..., T. VI: Lata 1939-1945..., kk. 137-138 (przypis). Informa
cja ustna K. Hrabyka udzielona mi w Warszawie 4 sierpnia 1987 r.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)..., k. 117.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., k. 125. Od listopada -  grudnia 1939 do paź
dziernika 1944 pełnił funkcję szefa Służby Intendentury Dowództwa Głównego SZP, a
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dań wynikających z nazwy, należały też sprawy kwatermistrzowskie i środki trans
portu98.

WYDZIAŁ NAUKOWY (kryptonim nieznany) -  prof. Ludwik Kolankows- 
ki i dr Marian(?) Olszewski, prawdopodobnie zastępca pierwszego99. Obydwaj 
byli jak wiadomo historykami. Pierwszy z nich, wybitny historyk dziejów Polski 
i Europy Wschodniej w epoce jagiellońskiej, ceniony znawca problemów poli- 
tyczno-narodowościowych tej części kontynentu. Już w okresie międzywojen
nym był ściśle związany z ruchem piłsudczykowskim (Obóz Zjednoczenia Naro
dowego)100. Natomiast drugi z wymienionych zajmował się dziejami Niemiec.

WYDZIAŁ KULTURY (kryptonim nieznany) -  kierowany był przez zna
nego pisarza Ferdynanda Goetla i jednego z najwybitniejszych reżyserów pol
skich Wilama Horzycę. Kontakt z tym Wydziałem utrzymywany był osobiście 
przez „Bogusława” -  Piaseckiego lub niekiedy za pośrednictwem „Korala” -  Le- 
bedowicza”101.

WYDZIAŁ MŁODZIEŻOWY (kryptonim nieznany) -  Andrzej Rudziński 
(ps. „Michał”), artysta-plastyk, po wojnie profesor Warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych102.

WYDZIAŁ WOJSKOWY (kryptonim „Wiktoria”) -  płk./gen. bryg. Jan 
Zientarski, ps. „Podkowa”103, który w latach 1942-1944 pełnił jednocześnie od
powiedzialną funkcję w KG AK, a od maja 1944 do lata 1945 był komendantem 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK-DSZ (ps. „Ein”, „Mieczysław”), a później 
pozostawał w dyspozycji Zarządu Głównego WiN. (We wrześniu 1945 r. był on 
pomysłodawcą rozbicia więzienia w Warszawie na Mokotowie i uwolnienia stam
tąd wielu żołnierzy AK. Akcja nie doszła do skutku, ponieważ jej plany zostały

następnie KG ZWZ-AK, gdzie używał ps. ’’Gil”. M. Ney-Krwawicz: Komenda..., ss. 
31, 427. M. Fieldorf, L. Zachuta: General,,N il’’..., s. 62.

98

Informacje ustne udzielone mi przez inż. S. Czechaka, w Warszawie 16 października 
1989 r.

99

J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)...,k. 75. A. Gieysztor:KolankowskiLudwik[w:] 
PSB. T. XIII. Red. nacz. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, 
ss. 289-292. Drugi z wymienionych tu autorów nie notuje przynależności tego naukow
ca do OPW.
Tamże. Czy wiesz kto to jest? Red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 359.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)..., k. 75.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., k. 135. Autor ten najwyraźniej przemienił 

imię z pseudonimem. O Andrzeju Rudzińskim zob. Artyści plastycy Okręgu Warszaw
skiego Z PAP 1945-1970. Słownik biograficzny. Red. M. Serafińska [i in.], Warszawa 
1972, s. 482.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (rkps)..., k. 75. M. Fieldorf, L. Zachuta: Generał „Nil"..., 
s. 62.
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zdradzone przez szpiega rosyjskiego)104. Wydział ten obejmował oddziały woj
skowe OPW, które na terenie Kraj u zostały scalone z Armią Krajową w lutym 
1943 r.105 Ich liczebność „szacowano wówczas na kilkanaście tysięcy” żołnie
rzy106. Natomiast scalenie z AK pionu wojskowego OPW na Węgrzech (dowódca 
płk E. Kogut-Wyrwiński) dokonało się dopiero w październiku t.r.107

Członkami Obozu była też liczna grupa wyższych oficerów przedwojennego 
WP, którzy wchodząc w szeregi AK (niekiedy jeszcze przed scaleniem oddziałów 
wojskowych OPW) prawdopodobnie nie ujawniali swej przynależności politycz
nej. Fakt ten tym bardziej zachowywali w dyskrecji w całym okresie powojen
nym. W sytuacji bowiem totalnej nagonki reżimu rosyjsko-komunistycznego na 
piłsudczyków, bezpieczniej było przyznawać się jedynie do przynależności do 
AK, aniżeli jeszcze dodatkowo np. do OPW. Byli to m.in.: ppłk Adam Borkiewicz 
(po wojnie autor cennego opracowania o Powstaniu Warszawskim), płk Józef Kocz- 
wara (Główny Inspektor WSOP w KG AK), płk Jan Kotowicz (najpierw w KG 
AK, potem dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji AK), płk Franciszek Studziński (od 
grudnia 1941 r. komendant Okręgu Tarnopol AK), ppłk dypl. Tadeusz Wasilewski 
(Szef Komunikacji w KG AK), ppłk Witold Rosołowski108.

W ramach Wydziału Wojskowego OPW utworzono też kilka podchorą
żówek, z których największa, im. Lisa-Kuli, funkcjonowała w Warszawie. Jed
nym z wykładowców był K. Hrabyk, kierownik propagandy OPW, który wygła
szał cykl referatów na temat doktryn politycznych, historii polityki i ideologii 
polskiej w okresie 1863-1939 oraz ideologii Obozu Polski Walczącej, zarysowu
jąc wizję powojennej Rzeczpospolitej. Cykle wygłaszane przez innych wykła
dowców obejmowały zagadnienia polityki zagranicznej, gospodarczej i społecz
nej109. Prelekcje o polityce zagranicznej przedstawiali być może Julian Makowski 
i/lub Władysław(?) Dunin-Wąsowicz. W listopadzie 1943 r. wydano jednodniówkę

104 M. Ney-Krwawicz: Komenda..., s. 118. A. Heda: Wspomnienia „ Szarego ”, Warszawa
o 1991, ss. 230-235.

[J. Piasecki]: W szeregach Sił Zbrojnych w Kraju, „Przegląd Polityczny”, luty 1943, nr 
11 , s. 1.

J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)...,k. 160.
A. Przewoźnik: Piłsudczycy..., ss. 101-103.

' J. Koral-Lebedowicz: Byłem.. .(mps)..., kk. 35-36,73v (tutaj pod nazwiskiem Tadeusz 
Wesołowski), 79, 85. A. K. Kunert: Słownik..., t. 1, ss. 46-48; t. 2, ss. 89-90. K. Pluta- 
Czachowski: Organizacja..., ss. 93 (przyp. 139), 175, 189. M. Ney-Krwawicz: Komen
da. .., ss. 225,466. J. Śląski: Polska Walcząca. Wyd. 2 popr. i uzup., W-wa 1990, s. 142. 

IW K. Hrabyk: Po drugiej..., T. VI: Lata 1939-1945..., k. 160. K. Komorowski: Organiza
cje obozu narodowego [w:] Polski ruch oporu 1939-1945. Red. nauk. B. Kobuszewski, 
P. Matusak, T. Rawski, Warszawa 1988, s. 288.
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tej szkoły110. Autorem niektórych tekstów tam pomieszczonych (podpisanych 
„And.”) był prawdopodobnie Andrzej Gawroński1".

„Pełne uchwycenie terenowych sił wojskowych OPW jest bardzo trudne, 
ponieważ tkwiły one głównie w lokalnych organizacjach, przeważnie paramili
tarnych [...]. Pion wojskowy oparł się zasadniczo na Tajnej Organizacji Polskiej 
[?-JCM] oraz członkach Związku Strzeleckiego i Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego. [...] Nieliczne plutony istniały w Warszawie i Warszawskiem oraz 
Krakowskiem”112.

W jednym z niedawno opublikowanych opracowań podano informację, że 
w ramach Komitetu Wykonawczego OPW funkcjonował się jeszcze Wydział Za
graniczny (kryptonim „Zofia”). Brak jednak bliższych danych na ten temat113.

Obóz Polski Walczącej był strukturą zwartą i dobrze zakonspirowaną, dzięki 
czemu przez cały okres swej działalności poniósł kilka tylko strat. Niewątpliwie 
było to w dużej mierze zasługą niezmordowanego Juliana Piaseckiego, który ko
ordynował pracę całości114. „Energia jego, wręcz jedyna, zaciętość nieraz przera
żająca spowodowały, że OPW zrazu lekceważony, rozrastał się wszerz i w głąb, a 
po roku działalności [oficjalnej w Kraju-JCM] była to organizacja silna a spraw
na wewnętrznie i solidarna jak żadna inna”115.

W historiografii przyjął się pogląd, że zasięg działalności OPW ograniczał 
się jedynie do Warszawy oraz Krakowa116, gdzie pracami Obozu kierował Leon 
Gallas, były starosta lwowski grodzki, a później żydaczowski"7. Wydaje się, że 
ów pogląd jest wynikiem ogromnego ubóstwa źródeł, które ewentualnie świad
czyć by mogły o bardziej terytorialnie rozleglej działalności tej struktury. Mnie 
udało się ustalić, że poza Warszawą i Krakowem struktura OPW istniała na pew

110

„Gotuj broń!... Jednodniówka Szkoły Podchorążych im. Lisa Kuli”, OPW Warszawa 
[listopad] 1943, s. 24. W. Chojnacki: Bibliografia..., poz. 496.
S. Sierotwiński: Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w la

tach 1939-1945, Kraków 1988,1.1, s. 224.
K. Komorowski: Organizacje..., s. 288.
M. Fieldorf, L. Zachuta: Generał „Nil"..., s. 62.

114

K. Hrabyk: Wspomnienie..., s. 43.
15 F. Goetel: Czasy..., ss. 101-102.

116

Zob. np. K. Komorowski: Organizacje..., s. 288.
B. Rogowski: Wspomnienia o Marszałku..., s. 124. T. Seweryn: Gallas Leon Stanisław 
[w:] PSB. T. VII. Red. nacz. W. Konopczyński i K. Lepszy, Kraków 1948-1958, ss. 
232-233- nie notuje jego przynależności do OPW.
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no także w Kielcach118, Końskich"9, Lublinie120, na Podlasiu i Siedlcach121. Na 
Śląsku natomiast organizacja miała sympatyków o dużym pokrewieństwie ide
owym122. Poza tym, z OPW scalały się pomniejsze organizacje, akceptując pro
gram polityczny Obozu123. Wydaje się, te skrupulatne przebadanie zachowanych 
materiałów archiwalnych KG Armii Krajowej (B1P -  Podwydział P), a także De
legatury Rządu na Kraj (Departament Spraw Wewnętrznych oraz Departament 
Informacji i Prasy) -  może przynieść dalsze ustalenia w tej kwestii.

Nie są znane bliższe dane odnośnie liczebności OPW. Można jedynie ostroż
nie przyjąć, że organizacja ta skupiała ogółem co najmniej około 15 tysięcy człon
ków124. Po objęciu stanowiska Naczelnego Wodza przez gen. Sosnkowskiego -  
OPW wysłał do niego ogólny raport (45 stron maszynopisu) z dotychczasowej 
działalności. Wiemy, że tekst ten (w formie mikrofilmu) dotarł do adresata125. Być 
może znajduje się w londyńskim Studium Polski Podziemnej, jeśli nie został znisz
czony.

"8 W pracach OPW w Kielcach brał udział m.in. Władysław Świetlik, dziadek Macieja 
Sobieraja, od którego uzyskałem tą ustną informację 6 listopada 1989 r. w Paryżu.
Tam istniało środowisko TOW, związane z OPW, które wydawało pismo „Sprawy Pol
skie”. Zob. Polska prasa konspiracyjna 1939-1945..., poz. 719.
Z siatki OPW w Lublinie wiadomo o NN, ps. „Żuk”, który pracował prawdopodobnie w 
tamtejszym węźle kolejowym. Tę ustną informację uzyskałem od inż. S. Czechaka 8 
lutego 1990 r. w Warszawie.
S. Lewandowska: Ruch oporu 1939-1944, Warszawa 1976, s. 138. Tutaj błędnie roz

wiązano skrót nazwy organizacji: „Opór Polski Walczącej”. Jednocześnie podana jest 
nieścisła informacja, jakoby na tamtym terenie omawiana struktura „podporządkowała 
się ZWZ” w 1943 r. Podkreślić należy, że OPW była partią polityczną, która (jak inne) 
posiadała własny pion wojskowy. Tak więc wspomniane scalenie w tamtym okresie już 
z AK (a nie ZWZ) -  mogło dotyczyć wyłącznie tego pionu, a nie całej organizacji. 
Trzeba też dodać, że niektóre encyklopedie krajowe uporczywie powtarzają ten oczywi
sty błąd. (Siedlec nie zaliczam do Podlasia. W. Ćwik, J. Reder: Lubelszczyzna -  dzieje 
rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977, ss. 
202-203.)
Sprawa Dolnego Śląska, „Państwo Polskie”, 15 maja 1944, nr 9, s. 4.
„ Warta " w szeregach OPW, „Przegląd Polityczny”, listopadgrudzień 1942, nr 8-9, s.

. 4 11 *
J. Koral-Lebedowicz: Byłem.. .(mps)..., k. 160. Natomiast J. Kubiatowski: Piasecki..., s. 
781 -  ocenia tę organizację jako grupę wyitnie kadrową, „liczącą orientacyjnie ok. 2 tys. 
osób”, nie podając żadnego źródła tego poglądu. Oczywistym zaś wyrazem chęci pomniej
szenia znaczenia sanacji w Podziemnym Państwie Polskim (a nie rzeczową informacją 
naukową) jest stwierdzenie komunistycznego historyka (?), że „Obie organizacje postsa- 
nacyjne [tzn. OPW i KONprzyp. JCM] nie wywierały poważniejszego wpływu politycz
nego” i skupiły „w swoich szeregach nie więcej niż 300-400 członków”. E. Duraczyński: 
Wojna i okupacja. Wrzesień 1939 -  kwiecień 1943, Warszawa 1974, s. 362.
J. Koral-Lebedowicz: Byłem...(rkps)..., kk. 83-84.
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Obóz Polski Walczącej -  reprezentując, wspólnie z KON, jeden z histo
rycznych nurtów polskiego życia politycznego -  czynił starania o wejście w skład 
Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP), a potem jego kontynuacji, 
tzn. Krajowej Reprezentacji Politycznej (KRP) i Rady Jedności Narodowej (RJN), 
które miały charakter quasi-parlamentu Podziemnego Państwa Polskiego. Ciała 
te były jak wiadomo zmonopolizowane przez cztery stronnictwa: SN, SL, PPS i 
SP -  zwane „grubą czwórką” . W tej sytuacji OPW włączył się w realizację idei 
powołania Społecznej Organizacji Samoobrony (SOS), którą zawiązał w listopa
dzie 1942 r. wespół z innymi strukturami podziemnymi. Inicjatywa ta, zrzeszają
ca 22 organizacje konspiracyjne, zmierzała do przełamania monopolu „grubej 
czwórki” poprzez stworzenie konkurencyjnego w stosunku do PKP/KRP/RJN ciała 
przedstawicielskiego. Niewykluczone, te SOS była pomyślana jako forma naci
sku na monopolistów, dla przeforsowania swoich postulatów. Reprezentantem 
OPW w tym ciele był prawdopodobnie Bogumił Chwist, ps. „Bończa”, „Boń- 
czowski”126.

Kierownictwo SOS prowadziło przewlekłe pertraktacje z Delegatem Rzą
du na Kraj (który początkowo był przeciwny staraniom Organizacji) i Komen
dantem Głównym AK (popierającym tę inicjatywę). Tematem tych rozmów było 
ewentualne wprowadzenie do składu PKP/KRP/RJN trzech przedstawicieli SOS, 
wśród których miał być również reprezentant OPW. Do poszerzenia składu RJN 
jednak nie doszło, zaś delegaci SOS brali udział w pracach tzw. „małego PKP” 
przy Kierownictwie Walki Cywilnej.

W latach 1942-1944 pomiędzy Obozem Polski Walczącej i Konwentem 
Organizacji Niepodległościowych dochodziło do kontrowersji, ale jednocześnie 
następowało powolne zbliżanie stanowisk. Związane to było niewątpliwie z ewo
lucją poglądów kierownictwa KON, m.in. na kwestię przygotowania Polski do 
obrony w roku 1939, która to sprawa była w pierwszych latach wojny oceniana 
bardzo emocjonalnie i niezgodnie z faktami. W grudniu 1943 r. powstała komisja 
porozumiewawcza, mająca koordynować działalność OPW i KON. Nie wiemy 
nic ojej pracach. Przed Powstaniem Warszawskim -  Julian Piasecki (jakby prze
czuwając możliwość swojej rychłej śmierci) przekazał „Koralowi” -  Lebedowi- 
czowi swoją decyzję mianowania gen. Hubickiego następcą w kierowaniu Obo
zem, do czasu powrotu do Kraju gen. K. Sosnkowskiego. Gdyby gen. Hubicki nie 
mógł przybyć z Budapesztu do Warszawy, czasowo funkcje kierownicze miał 
wykonywać „Koral” 127.1 tak też się stało.

Warto przy okazji podkreślić, że Szef OPW był przeciwny wywoływaniu 
Powstania. Jeden z jego najbliższych współpracowników pisze o tym w ten spo
sób: „Piasecki, dobrze zorientowany w sytuacji na froncie i mający rozeznanie

A. K. Kunert: Słownik..., t. 1, s. 55.
127

J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., k. 130.
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nastrojów i planów Komendy Głównej Armii Krajowej, wyrażał duże zaniepoko
jenie planem wywołania powstania w Warszawie. Nie wierzył po prostu w powo
dzenie powstania, gdyż oceniał, że środki techniczne, jakimi mogło dysponować 
powstanie, w żadnym sensie nie dorównują temu, czym -  pomimo niepowodzeń 
na frontach -  dysponują Niemcy”128. Także w kierownictwie KON „była zdecy
dowana niechęć do podjęcia akcji powstańczej w Warszawie”129. Gdy jednak zo
stała ona zapoczątkowana, obydwie organizacje piłsudczykowskie włączyły się 
w realizację tego celu wszystkimi swoimi siłami. W ostatnich dniach lipca 1944 r. 
OPW zaczął wydawać drukowany dziennik „Wiadomości Warszawskie”, który 
po wybuchu Powstania ukazywał się (przez kilka tylko dni) już jako „Wiadomo
ści Warszawskie OPW”130.

Zakończenie (1944-1947)

Po Powstaniu W arszawskim i śmierci przywódców obydwu w spół
działających już odłamów (OPW -  J. Piasecki oraz KON -  Z. Hempel), podjęto 
rozmowy zmierzające do utworzenia jednej struktury, łączącej te nurty piłsudczy- 
ków. W ich wyniku, około połowy grudnia 1944 r., na spotkaniu w Podkowie 
Leśnej, zadecydowano o ostatecznym połączeniu -  powstało wówczas Zjedno
czenie Organizacji Niepodległościowych. Na jego czele stanął mjr dr Mikołaj 
Dolanowski z KON, który pełnił jednocześnie odpowiedzialne funkcje w KG AK 
i Delegaturze Rządu na Kraj131.

Jednakże już na drugim spotkaniu, w pierwszej połowie stycznia 1945r. 
jeszcze przed zajęciem Warszawy przez wojska rosyjskie, kierownictwo nowej 
organizacji podjęło decyzję o zawieszeniu jej dalszej działalności. Bezpośredni 
świadek tych wydarzeń tak o tym pisze: „Na zebraniu tym, po przedstawieniu 
dokładnej analizy polskiej sytuacji politycznej przez b. pracownika Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych p. Dunin-Wąsowicza, członka Obozu Polski Walczącej -  
wobec nadchodzących wydarzeń, postanowiono zawiesić jakąkolwiek działalność 
organizacyjną i polityczną, do czasu rozeznania się w sytuacji i zaistnieniu wa
runków do wznowienia działalności”132.

Tamże.
M. Piłka: Publicystyka Konwentu Organizacji Niepodległościowych, „Zeszyty Histo

ryczne” (Pary ż), z. 76:1986, s. 75. Relacja Mikołaja Dolanowskiego..., s. 136.
130 Centralny katalog..., poz. 968. Polska prasa konspiracyjna 1939-1945..., poz. 1077. 

Polska prasa konspiracyjna (1939-1945)..., poz. 634.
131 J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)...,kk. 152-154. M.NeyKrwawicz: Komenda..., 

s. 209 (także przypis 40). Relacja Mikołaja Dolanowskiego..., s. 136.
32 J. Koral-Lebedowicz: Byłem... (mps)..., kk. 152-154. Zob. też Relacja Mikołaja Dola

nowskiego. .., s. 136.
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Mimo tej decyzji, część piłsudczyków kontynuowała po styczniu 1945 r. 
konspirację niepodległościową w Kraju. Członkowie OPW byli obecni w Dele
gaturze Sił Zbrojnych na Kraj, m.in. Józef Lebedowicz, Maria Łoszak oraz płk/ 
gen. bryg. Jan Zientarski, ps. „Daniel”. Ten ostatni aktywnie działał także w struk
turze Zarządu Głównego Zrzeszenia WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ, występu
jąc w 1946 r. jako jego delegat w Komitecie Porozumiewawczym Organizacji 
Polski Podziemnej133. Do Komitetu tego wchodził też przedstawiciel Stronnictwa 
Niezawisłości Narodowej (które powstało z członków dawnego KON), a przewo
dzili mu mjr dr Mikołaj Dolanowski oraz ppłk dr Wacław Lipiński, ps. „Aleksan
der”. Razem z kilku innymi członkami Komitetu, Zientarski i Lipiński zredago
wali w 1946 r. „Memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ”, który wystosowany 
został w imieniu całej Polski Walczącej. W memoriale tym opisano zbrodnie oku
panta rosyjsko-komunistycznego przeciwko Narodowi Polskiemu oraz skalę i 
sposoby niszczenia jego dążeń niepodległościowych, a także alarmowano świat o 
zagrożeniu ze strony imperializmu moskiewskiego134.

Na Wychodźstwie zaś piłsudczycy zorganizowali się w Lidze Niepodległości 
Polski, gdzie czołowymi postaciami byli: Juliusz Łukasiewicz, Michał Grażyń
ski, Bohdan Podoski, gen. Władysław Bortnowski, Janusz Jędrzejewicz, Tadeusz 
Schaetzel oraz Mikołaj Dolanowski, który wydostał się z okupowanego Kraju i 
osiadł na Zachodzie używając tam nazwiska „Jerzy Hryniewski”135.

13 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Zespół Wojskowego Sądu Rejonowego, Sr- 
1328/47, kk. 59, 235.

134

Tamże. L. Kubik: Memoriał WiN-u do Rady Bezpieczeństwa ONZ, „Zeszyty Historycz
c e  WiN-u” (Kraków), nr 2:1992, ss. 51-82.

J. Ostoja-Koźniewski: Liga Niepodległości Polski [w:] Kierownictwo obozu niepodle
głościowego na obczyźnie 1945-1990. Red. A. Szkuta, Londyn 1996, ss. 395-401.
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