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Korzenie

Sekcja Z achodnia, w yspecjalizow ana kom órka D epartam entu  Inform acji 
i Prasy Delegatury Rządu, została utw orzona na przełom ie sierpnia i września 
1942 r. w  wyniku spotkania ustępującego głównego delegata rządu dla G eneral
nego G ubernatorstw a, Cyryla Ratajskiego „Wartskiego”, ze Stanisławem Kauzi- 
kiem „D ołęgą”, dyrektorem  DI, oraz Kiryłem Sosnowskim „K onradem ”, działa
czem podziem nej organizacji „O jczyzna”, k tóry  do stycznia 1941 r. pełnił 
kierownicze funkcje w  poznańskim  Biurze Głównej Delegatury Rządu dla ziem 
wcielonych do III Rzeszy, a następnie -  po wysiedleniu do GG -  kierow ał zespo
łem  inform acyjno-propagandow ym  działającym  przy biurze przedstaw iciela 
G D ZW  w  Warszawie (późniejszym Biurze Z achodnim )1.

Zespół ten został stworzony przez „Ojczyznę” w  GG już na początku 1940 r. 
Kierownictwo organizacji przywiązywało szczególną wagę do działalności doku
m entacyjnej, inform acyjnej i propagandow ej2. O rganizator zespołu, Edm und 
M ęclewski „A ndrzej”, tak określił jego cele: „Prasa podziem na w ydaw ana 
w  [Warszawie] [...] oglądała okupację oczyma warszawskimi i patrzyła na nią 
przez rzeczywistość „warszawsko-gubernialną” [...]. O kupant na ziemiach wcie
lonych [...] prow adził [...] inny styl i typ okupacji, [...] zupełnie inne stosował

1 Biblioteka K órnicka [dalej: BK], Spuścizna K. Sosnowskiego, 11 299/2 , K. Sosnowski, N otatk i, 
rkps, b .d ., b .p .; Sprawozdanie z  okresu pierwszego rozw oju  „ O jczyzny” [w:] „O jczyzna” 1939
-1 9 4 5 . D okum enty . W spom nienia. Publicystyka, red. Z . M azur, A. Pietrow icz, Poznań 2004 , s. 177. 
Szerzej o Biurze Z achodnim  zob. G. Górski, Ziem ie  zachodnie i północne w  planach KG ZW Z-A K
1 Delegatury Rządu na Kraj. D zieje Biura Zachodniego i W ojskowej Adm inistracji Z iem  N ow ych  
w  latach 1 9 4 0 -1 9 4 4 , „Sobótka” 1989, n r 3, s. 3 8 3 -3 9 3 ; W. G rabow ski, Polska tajna administracja  
cyw ilna 1 9 4 0 -1 9 4 5 , W arszawa 2003 , s. 1 8 8 -1 9 0 , 2 2 6 -2 2 9 .
2 J.J. N ikisch, Organizacja „O jczyzna” w  latach 1 9 3 9 -1 9 4 5 , „Więź” 1985, n r 10/12, s. 191, 192, 
194, 1 9 7 -1 9 9 ; E. M ęclewski, K ierunek Odra i N ysa , „K ronika W ielkopolska” 1975, n r 2/3, s. 39, 
4 2 -4 5 ;  Spraw ozdanie z  okresu pierw szego rozw oju  „O ” [w:] „ O jczyzna”..., s. 176; D zia ła lność
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metody. Trzeba więc było informować społeczeństwo Polski centralnej o tych zie
miach, ich losie, walce i męczeństwie. Trzeba było również te ziemie informować 
o życiu, walce i męczeństwie Polski centralnej, o sprawach wojny [...], o polityce 
m iędzynarodowej, działaniach bojowych żołnierza polskiego, działaniach emigra
cyjnego rządu polskiego. [...] Przez informację odtwarzać chcieliśmy więź naro
dową przeciętą granicą, przez propagandę zaś wyjaśniać cele okupanta, jego per
fidne metody i m etodę walki tamtej, odciętej części organizmu narodow ego”3.

O d 1942 r., wobec rozbicia kierowniczych struktur G D ZW  przez gestapo, na 
Biuro Zachodnie spadło zadanie odtw arzania siatki administracji państwowej 
w  Poznańskim i kierow ania nią. Jednocześnie biuro koordynow ało działalność 
delegatów okręgowych z ziem wcielonych do Rzeszy, pom agało w  organizowa
niu dla nich łączności i służby informacyjnej. W arunki stworzone przez okupan
ta sprawiły bowiem, że delegaci ci przenosili się do Warszawy, gdzie mieli -  m i
mo wszystko -  lepsze w arunki pracy konspiracyjnej4.

W zrosła w  związku z tym rola zespołu informacyjno-propagandowego, k tóre
go kierownictwo objął w  lutym 1941 r. Sosnowski. Działalność nabierała rozma
chu, powiększała się liczba współpracowników. Znaleźli się wśród nich: Stanisław 
Roskosz „Franek”, Alojzy Męclewski „Wiktor”, Zbigniew Sadkowski „Zbyszek”, 
Tadeusz Kraszewski „M arek”, Alojzy Targ „M arcin”, Zbyszko Bednorz „Józek”, 
Teodor Biniaś „Florek”, M aria Błażowska „M aryca”, M arian Ewert-Krzemieniew- 
ski „Sławek”, Mieczysław Kolbusz „M ietek”, Józef Ryszka „Szczepon”, Irena Kę
dzierska „Wanda”, W łodzimierz W nuk ,Wacek”, Franciszek Myszkowski „Okuli
sta”, Roman Stefański „Roch”, Antoni Spandowski „M ichał”, Dionizy Wesołek 
„Smętek”, Edward Serwański „M ietek”, Aleksander Rogalski „Remigiusz”5.

W  chwili pow stania SZ DI do pracy stanął więc spory zespół ludzi z niem a
łym doświadczeniem w  działalności konspiracyjnej, ale przede wszystkim dobrze

Om egi poza ram am i organizacyjnym i [w:] „O jczyzna”..., s. 18 2 -1 8 6 . Szerzej o działalności infor- 
m acyjno-dokum entacyjnej „O ” zob. A. Pietrow icz, D ziałalność inform acyjna i dokum entacyjna  
G łów nej Delegatury R ządu RP dla ziem  polskich wcielonych do Rzeszy (19 4 0 -1 9 4 1 )  [w:] D ziałal
ność inform acyjna Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. G rabowski, W arszawa 2003 , s. 4 2 -5 7 .
3 E. M ęclewski, Kierunek Odra..., s. 44.
4 Pismo S. Tabaczyńskiego do M inistra Spraw W ew nętrznych  [w:] „O jczyzna”..., s. 6 2 -6 3 ; W  G ra
bowski, Polska tajna administracja..., s. 1 0 6 -1 0 8 , 188, 189, 292 , 314, 315, 320; K. Przybyszewski, 
A. Zakrzew ska, A ntczak  A n to n i [w:] Słow nik biograficzny konspiracji pom orskiej 1 9 3 9 -1 9 4 5 , t. 3, 
red. A. Zakrzew ska, E. Zaw acka, Toruń 1997, s. 2 6 -2 7 ; B. C hrzanow ski, Cyw ilne struktury  Pol
skiego Państwa Podziemnego na Pomorzu w  latach 1 9 3 9 -1 9 4 5  [w:] Terenowe struktury  Delegatury  
R ządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj 1 9 39-1945 . M ateriały X I  sesji naukow ej w  Toruniu w  dniu  
17 listopada 2001  r., red. G. Górski, Toruń 2002 , s. 132, 133; M . Starczewski, Polskie Państwo Pod
ziem ne na Śląsku w  latach 1 9 3 9 -1 9 4 5  [w:] G órny Śląsk i Górnoślązacy w  II w ojnie św iatow ej, red. 
W  W rzesiński, Bytom 1997, s. 18, 19; W  Brenda, Delegatura Rządu na Kraj na pó łnocnym  M azow 
szu  [w:] Terenowe struktury ..., s. 168, 169; E. Serwański, W  kręgu m yśli zachodniej. W spom nienia  
i zapiski W ielkopolanina, Poznań 2003 , s. 102-114 .
5 BK, Spuścizna K. Sosnowskiego, 11299/2, K. Sosnowski, N o ta tk i, rkps, b .d ., b .p .; Z . Bednorz, 
Lata  krecie i orłowe, W arszawa 1987; S. Roskosz, O książce dającej św iadectw o prawdzie  [w:] „Oj
czyzna”..., s. 3 0 4 -3 0 8 ; W  W nuk, Byłem  z  W ami, W arszawa 1985, s. 1 6 3 -1 6 5 , 169, 170; A. Rogal
ski, Fragmenty w spom nień z  lat okupacji [w:] „O jczyzna”..., s. 2 9 8 -3 0 0 ; T. Kraszewski, W spom nie
nia z  działalności w  „O jczyźnie” [w:] „O jczyzna”..., s. 2 5 4 -2 5 7 ; E. Serwański, W  kręgu..., s. 100, 
101; A. Spandow ska, W ojna i okolice, W arszawa 2003 , s. 74, 241 ; E. M ęclewski, K ierunek Odra..., 
s. 4 4 -4 7 ; Relacje: T. Biniasia, H . G órnej, M . Kolbusza, A. M ęclewskiego, w  zbiorach autorki.
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przygotow anych m erytorycznie, posiadających szeroką wiedzę o specyficznych 
zagadnieniach ziem wcielonych, a jednocześnie osobiście głęboko zaangażowa
nych w  ich sprawy6.

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania

Sekcja Z achodnia była działem Państwowej Służby Cywilnej. Praca w  niej 
miała „charakter ideowej służby żołnierskiej”. Zadaniem  sekcji było: „Inform o
wanie Centrali i kraju o sytuacji na terenie Z[iem] Z[achodnich] i Z[iem] P[ostu- 
lowanych], prowadzenie propagandy bieżącej na terenach Z Z  i ZP oraz o Z Z  
i ZP na terenie reszty kraju, przygotow anie organizacyjne i merytoryczne p ropa
gandy dla Z Z  i ZP na okres przełom u i odbudowy państw a”. Szefa SZ m ianował 
i odwoływał dyrektor DI. Z  kolei szef SZ m ianow ał i odwoływał kierow ników 
wydziałów7. N a czele sekcji stali kolejno: Sosnowski (do sierpnia 1943 r.) i Ed
m und M ęclewski (do lipca 1945 r.). N a użytek zewnętrzny stosowano krypto
nim  „Piast-Antena”, „6006”, na wew nętrzny -  „C hrobry”8.

Jesienią 1942 r. SZ zatrudniała tylko sześć osób. W  lutym roku następnego 
w  pięciu wydziałach pracowały 44 osoby (17 na etatach i 27 honorow o)9. Więk
szość z nich nie przekroczyła 35. roku życia. Pod względem terytorialnym najlicz
niej reprezentowana była W ielkopolska i Śląsk. Typowy pracownik SZ „z uwagi na 
swoje pochodzenie nie posiada oparcia nawet w  jakiejś choćby najdalszej rodzinie. 
Nie m a domu, często cały majątek ogranicza się do rzeczy, jakie m a na sobie”10.

W  początkach 1943 r. wykształciły się wszystkie wydziały SZ. Były to: Wy
dział Organizacyjny (Org., „100”), Służba Inform acyjna (Si, „200”), Wydział 
Prac Programowych (Pp, „300”), Wydział Propagandy Bieżącej (Pb, „400”), Wy
dział Prawno-M obilizacyjny (Mob., „500”)11.

Latem 1943 r. z części Wydziału Pb utworzona została nowa kom órka z zada
niem wydawania ogólnopolskiej agencji informacyjno-problemowej „Kraj” (oficjal
nego organu pełnomocnika rządu). Otrzymała ona nazwę Sekcja Informacyjno-Pro- 
pagandowa12 i została bezpośrednio podporządkowana dyrektorowi DI. N a czele 
SIP stanął dotychczasowy kierownik SZ, Sosnowski. Sekcja Zachodnia i SIP blisko

6 Por. B. C hrzanow ski, C yw ilne struktury ..., s. 152.
7 AAN, D elegatura Rządu na Kraj [dalej: DR], 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, 
[przed 1 III 1943 r.], k. 1 1 6 -1 1 8 ; Szerzej o DI zob. W  G rabow ski, Polska tajna administracja..., 
s. 2 1 5 -2 3 6 ; idem , D epartam ent Inform acji i D okum entacji Delegatury Rządu RP na Kraj [w:] D zia
łalność inform acyjna..., s. 13 -41 .
8 AIPN, Rząd RP na emigracji [dalej: Rząd RP], t. 344, Polecenie służbowe podpisane przez sekre
tarza SZ, b .d ., k. 3.
9 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z p rac  SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 
r. [1943 r.], k. 207 ; ibidem , 202/III-137, Prelim inarz budżetow y SZ na grudzień 1932 r. [1942 r.], 
k. 9, 10; W  G rabow ski, Polska tajna administracja..., s. 226.
10 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 207.
11 Ibidem, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 207.
12 AIPN, Rząd RP, t. 338, Zarys działalności CINA (CINO -  Centrala Inform acyjno-Propagandowa), 
b.d., b.p. Zadaniem  SIP było m.in. organizowanie sieci informacyjnej w  GG i na W schodzie, przygoto
wywanie i rozpowszechnianie m ateriałów  informacyjno-propagandowych oraz opracowywanie różne
go rodzaju raportów  sytuacyjnych dla w ładz (W Grabowski, Polska tajna administracja..., s. 219-222).
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ze sobą w spółpracowały13. Po wyodrębnieniu się SIP w  SZ pracowało na etatach 
25 osób14. W  kwietniu 1944 r. SZ zatrudniała 26 etatowych pracow ników 15.

Sekcja współpracowała z szeregiem organizacji społecznych i politycznych, tw o
rzących Polskie Państwo Podziemne16. W spierała także i dotowała instytucje kon
spiracyjne, wykonujące na jej rzecz różne prace koncepcyjne, np. Naukowy Insty
tut Propagandy Polskiej kierowany przez prof. Tadeusza Szczurkiewicza, Studium 
Etnograficzne Ziem Nowych, którym kierowała przypuszczalnie dr Bożena Stelma
chowska, lub Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Zachodnich, na którego czele stał Ed
mund Męclewski17. Z  SZ wiążą się również konkretne projekty powołania Instytu
tu Zachodniego, Wydawnictwa Zachodniego oraz Zachodniej Agencji Prasowej18.

Wydział Organizacyjny

Z adaniem  W ydziału było prow adzenie spraw  personalnych, finansow ych, 
łączności, bezpieczeństwa, kierow anie służbami technicznym i, archiw um  i b i
blioteką oraz koordynow anie prac pozostałych wydziałów. W  lutym 1943 r. p ra
cowało w  nim dwanaście osób, z tego cztery zatrudnione na etatach19. Orgiem 
kierowali Roskosz „Franek”, Stefania Cieślińska „Róża” oraz N .N . „Kłos”20.

W  zakresie spraw personalnych zadaniem  O rgu było m .in. zaprzysięganie no 
wych pracowników, nadawanie kryptonim ów, umieszczanie w  ewidencji oraz 
nadzorow anie karności w ewnętrznej21.

Sprawy finansowe prow adziła zaw odowa księgowa W anda Rafalska „N ata”. 
O pracow yw ała prelim inarze budżetow e, prow adziła dzienne zapiski kasowe, 
przygotow yw ała rozliczenia okresow e oraz opłacała w ydatki poszczególnych 
wydziałów, sprawdzając ich zgodność z prelim inarzem 22. Sprawy finansowe trak 
tow ane były przez kierow nictwo SZ z wielką skrupulatnością. Wszelkie wydatki 
musiały być szczegółowo uzasadniane, a rozliczenia dokładne. Obowiązywała

13 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
14 AIPN, Rząd RP, t. 337, K rótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.
15 Studium  Polski Podziemnej [dalej: SPP], 4 .1 .5 , Spraw ozdanie z kon tro li 600/PP za dwa okresy: 
styczeń-luty i m arzec-kw iecień 1934 r. [1944 r.], k. 8a.
16 O  rozległości kon tak tów  SZ świadczy liczba 31 skrzynek i punk tów  zew nętrznych obsługiwa
nych przez służbę łączności SZ (AAN, DR, 202/III-136, K ontakty O rgu, k. 8).
17 AIPN, Rząd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p; E. Męclewski, Kierunek O d
ra..., s. 52; SPP, 4 .1 .5 , Sprawozdanie z kontroli 600/PP za dwa okresy: styczeń-luty i m arzec-kwiecień 
1934 r. [1944 r.], k. 8a; AAN, DR, 202/III-168, t. 2, Uwagi do projektu „Zachodni Instytut Propa
gandow y”, b.d., k. 6 -9 ; ibidem , Uwagi dodatkow e do koncepcji „Zachodniego Instytutu Propagan
dow ego”, 16 X  1943 r., k. 14; Zachodni Insty tu t Propagandowy [w:] „O jczyzna”..., s. 113-115 .
18 M . W ojciechowska, „Prehistoria” In sty tu tu  Zachodniego, „Dzieje N ajnow sze” 1970, n r 3, s. 229; 
E. M ęclewski, Zachodnia Agencja Prasowa, „Przegląd Z achodn i” 1960, n r 4 , s. 1 2 7 -1 3 4 ; Z . M a
zur, Antenaci. O po litycznym  rodow odzie In sty tu tu  Zachodniego , Poznań 2002. W ykaz opracow ań 
dotyczących Agencji Prasowej dla Z iem  Postulow anych zob. AAN, DR, 202/III-173, Pp.-IVA, k. 84.
19 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 207.
20 W. G rabowski, Polska tajna administracja... , s. 227.
21 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 116.
22 Ibidem ; AAN, DR, 202/III-135, Uwagi do regulam inu w ydziału O rg, [w rzesień-październik 
1943 r.], k. 28. Biogram  W andy Rafalskiej zob. B. Z iółkow ski, Batalion A rm ii Krajowej „Łukasiń
sk i”, W arszawa 1998, s. 82.
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„zasada jak największych oszczędności”. Kierownik O rgu pisał: „Proszę specjal
nie zwrócić uwagę [...] podwładnym , że pieniądze, którym i rozporządzają, są 
własnością państw a i szafować nimi nie m ożna”23.

Org kierow ał służbą łączności oraz służbami technicznymi, prowadził szkole
nia, przydzielał do poszczególnych wydziałów i odwoływał służby techniczne 
i łączniczki oraz sprawował kontrolę nad ich pracą24. Pierwszymi łączniczkami 
były Stefania Cieślińska „Róża”, Felicja Cichoszewska-Jałbrzykowska „H eluta” 
(od wiosny 1943 r. także archiwistka), M onika Kicmanowa „Staszka” oraz Sta
nisława Szenicówna-Wilczyńska „Kasia”25.

Do służb technicznych zaliczano m aszynistki oraz pracow ników  kom órek 
Foto, Maszyny, Graf i Karto. W  lutym 1943 r. w  SZ pracow ała tylko jedna m a
szynistka26, jesienią tego roku było ich już kilka. Podlegały one personalnie kie
row nikow i Orgu, a rzeczowo kierow nikow i Wydziału, do którego zostały przy
dzielone. Obowiązywała je praca ośm iogodzinna, k tóra w  nagłych wypadkach 
mogła być dowolnie przedłużona. Przepisany m ateriał wraz z korektą musiał być 
bezwzględnie gotowy w  ustalonym  term inie27.

W  lutym 1943 r. bardzo dobrze funkcjonowała już kom órka Foto, prow adzo
na przez Franciszka Myszkowskiego „Okulistę”. Wykonywał on m.in. zdjęcia dla 
wydawnictw SZ, fotografował instrukcje i raporty. Jego dziełem było zmikrofilmo- 
wanie książki Z  pierwszej linii frontu28. Z  Orgiem współpracował także grafik29.

Maszyny to kryptonim  powielarni SZ. Kierownikiem jej był przypuszczalnie 
M arian Ewert-Krzemieniewski30. Komórkę Karto (kartograficzną) prowadziła 
praw dopodobnie M aria Kiełczewska-Zaleska31.

23 AAN, DR, 202/III-137, Do kierow ników  wszystkich wydziałów, 22 VII 1943 r., k. 7.
24 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 116; ibi
dem , Uwagi do regulam inu w ydziału O rg, [w rzesień-październik 1943 r.], k. 28.
25 BK, Spuścizna K. Sosnow skiego, 11299 /2 , W spólne  usta len ia  K. Sosnow skiego, S. R oskosza 
i S. Cieślińskiej, spisane przez S. Roskosza, m ps, b.d. [po 1970 r.], b.p. W  służbie łączności p raco 
wały m .in. siostry Lipskie: W anda „Basia” i H alina „O la” ; siostry Im ielanki: M aria  „M arysia” i Cze
sława „Sławka”, Czesława M otzek-Trzcińska „Elżunia”, H alina Beisertów na „Kasia” , Stefania Knia- 
pel-W róblowa „B ronka”, Z uzanna N ow acka-K w iatkow ska „Em ilia”, Aniela Szenicówna-Gajewska 
„Bożena”, Krystyna Kowalska-M ęclewska „K rystyna”, M onika Karkoszka-Targowa „M onika”, Ja 
n ina  K raw czyk-M ęclew ska „M arta” , M aria  A leksandrow icz „Ew a” , Róża W róblów na-B ednorz 
„Iza”, H elena H erm anow a „M aria” . W  tym  gronie był tylko jeden m ężczyzna, Stanisław Szabłow
ski „Boguś” (Z. B ednorz, Lata  krecie..., s. 4 1 -4 5 ).
26 Była nią Irena Kędzierska „Wanda”. W  ciągu 1943 r. dołączyły M onika K icm anowa „Staszka” 
(potem  łączniczka), Sław om ira W altratus „M iłka” i Krystyna W izówna-Łyczywek „Iga”.
27 AAN, DR, 202/III-135, O kólnik  nr 1, 3 X  1943 r., k. 29.
28 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 209 , tam  cyt.: „[Fotograf] prace w ykonuje term inow o i starannie [...], [będąc] w  nie
najlepszych w arunkach finansow ych, nie tylko, że prace wykonuje bezinteresow nie, ale p onad to  nie 
w ystawia rachunków  za zużyty m ateria ł” ; zob. też S. Roskosz, O książce..., s. 314.
29 Początkowo prace graficzne w ykonyw ała Stanisława W iśniewska „Siasia”. Potem  w spółpracow ał 
z SZ także W it Gawęcki (S. Roskosz, O książce..., s. 315, 316).
30 Książnica Pom orska w  Szczecinie [dalej: KP], Spuścizna E. M ęclewskiego, S. Roskosz, Fragm en
ty w spom nień, b .p .; BK, Spuścizna K. Sosnowskiego, 11291/2, K. Sosnowski, N o ta tk i, rkps, b.d., 
b .p .; R. S tefański, A u to ryzo w a n a  relacja  [w:] „ O jczyzna”..., s. 345 ; Relacja A. M ęclew skiego, 
w  zbiorach autorki.
31 M . Kiełczewska-Zaleska, W ystąpienie w  dyskusji na tem at „O jczyzny” [w:] „O jczyzna”..., s. 244, 
245.
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W  lutym 1943 r. archiwum SZ było już uporządkowane i skatalogowane. Obej
m owało ponad pięćset pozycji, w  tym wiele oryginalnych dokum entów  z ziem 
wcielonych do III Rzeszy32. Archiwistka była odpowiedzialna także za stan oraz 
udostępnianie zbiorów  bibliotecznych. Z  archiwum  i biblioteki korzystać mogli 
wszyscy pracownicy SZ oraz „współpracujące organizacje niepodległościowe”33.

Zadaniem  O rgu było także zapewnienie -  w  granicach możliwości -  bezpie
czeństwa pracy konspiracyjnej. W  związku z tym dostarczał on odpow iednich lo
kali, schowków, dokum entów  oraz „informacji w  zakresie »K[omuny]«”34. Kwe
stie związane z bezpieczeństw em  pracy stanow iły przedm iot głębokiej troski 
kierow nictw a SZ. W  lutym 1943 r. alarm owało ono, że „bezpieczeństwo osobi
ste ludzi (dowody osobiste, karty pracy) nie jest zapewnione [...]. N a 44 w spół
pracow ników  12 posiada pewniejsze oryginalne karty pracy, reszta bądź wcale, 
bądź fałszywe. [...] Dotychczas wszystkie papiery otrzymujemy z Z W Z  za po 
średnictwem  jednej z organizacji niepodległościowych »O«”. Dom agano się bez
pośredniego kontaktu z kom órką legalizacyjną „wojska albo P[aństwowej] S[łuż- 
by] C[ywilnej]”35.

W  lutym  1943 r. SZ dysponow ała jedenastom a schowkam i podręcznym i 
i dwiema kryjówkami trwałymi. Problemem było urządzanie schowków w  poko
jach sublokatorskich, a takie w  większości zajmowali pracownicy Sekcji. N ie roz
wiązano także zadowalająco sprawy przenoszenia m ateriałów  przez łączniczki, 
zwłaszcza zaś przewożenia ich z kom órek terenow ych36.

W  ram ach SZ istniała kom órka zajmująca się ubezpieczaniem pracy. Praw do
podobnie kierow ał nią „Janusz” Chmielewski37.

Służba Informacyjna

Służba Inform acyjna była najbardziej rozbudowanym , zatrudniającym  najwię
cej pracowników, W ydziałem SZ. Do jej zadań należało zbieranie m ateriałów  
i dokum entów  dotyczących ziem zachodnich i ziem postulowanych, inform ow a
nie rządu, władz Polskiego Państwa Podziemnego oraz społeczeństwa o sytuacji 
panującej na tam tych terenach, form ułowanie postulatów  w  sprawie propagan
dy bieżącej oraz prow adzenie jej przy pom ocy aparatu terenow ego38. Zadania te 
miały być realizowane przez „opracowywanie raportów, m eldunków  i depesz dla 

2 7 4  Centrali, opracowywanie sprawozdań okresowych dla pełnom ocnika i jego or-

32 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 209 , 210.
33 AAN, DR, 202/III-135, Uwagi do regulam inu wydziału Org, [wrzesień-październik 1943 r.], k. 28.
34 Ibidem , Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.] k. 116; ibidem , Uwagi do re
gulam inu w ydziału O rg, [w rzesień-październik 1943 r.], k. 28.
35 AAN, DR, 202/III-148, Sprawozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 209; AAN, DR, 202/III-137, Do kierow ników wszystkich wydziałów, 22 VII 1943 r., k. 7.
36 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 209.
37 AAN, DR, 202/III-136, Schem at organizacyjny SZ, b .d ., k. 7; Z . N ow acka-K w iatkow ska, Rela
cja [w:] „O jczyzna”..., s. 275 ; Relacja A. M ęclewskiego, w  zbiorach au tork i; List Ireny Ostrow skiej- 
-W nukowej do autorki.
38 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117.
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ganów, oraz przez pracę wydawniczą periodyków ”39. W yodrębniono trzy zasad
nicze formy opracowań: informacje o wydarzeniach bieżących (np. działaniach 
okupanta, postawie społeczeństwa polskiego i niemieckiego), charakteryzowanie 
zagadnień właściwych dla danego terenu (np. problem  niemieckiej listy narodo
wej, przeobrażenia gospodarcze), opracowywanie syntetycznych ujęć danego za
gadnienia za oznaczony okres okupacji (np. wysiedlanie, sytuacja Kościoła)40.

Kierownikami Wydziału byli kolejno Edm und M ęclewski „Andrzej” i Edward 
Serwański „Wojtek”, „Jacek”. Funkcję sekretarza pełnili m .in. A ntoni Spandow- 
ski „M ichał” oraz Tadeusz Rajski „Radek”. Etatowym i pracownikam i centrali Si 
byli od czerwca 1943 r. Franciszek Pilarek „Ż ółw ” (tłumacz prasy niemieckiej) 
oraz Dionizy Wesołek „Smętek” (archiwariusz). Także w  czerwcu utw orzono re
ferat gospodarczy, który prow adził Juliusz Kolipiński „Bartek”41.

W  centrali Si utw orzono referaty terytorialne dla poszczególnych obszarów. 
Kierowały nimi osoby dobrze znające dany teren, zorientow ane w  jego sytuacji 
bieżącej. Referaty terytorialne na ziemiach wcielonych odpowiadały swoim za
sięgiem działania właściwym Okręgowym  Delegaturom  Rządu. U tw orzono ich 
pięć, potocznie zwanych terami: I -  Śląsk, II -  Wielkopolska, III -  Łódzkie, IV -  Po
morze, V -  okręg ciechanowski. N a ziemiach postulowanych planow ano zorga
nizowanie sześciu referatów  terenow ych oznaczonych symbolami od VI A do 
VI F42. Nie jest do końca wyjaśnione, jakie tereny miały obejmować poszczegól
ne referaty. Z  zachow anych m ateria łów  m ożna w yw nioskow ać, że symbolem 
VI A oznaczono Dolny Śląsk, a VI D Prusy W schodnie43. Okręgowy kierownik 
propagandy i informacji nadzorow ał działalność informacyjną i propagandow ą 
na swoim terenie. Podlegała mu rzeczowo i personalnie cała siatka terenow a Si44.

Referentem  terenow ym  Śląska w  centrali SZ był Zbyszko Bednorz „Józek”, 
a kierow nikiem  śląskiej kom órki Pi A lfred Jesionow ski „Szym on”, działający 
w  Krakowie. Siatką terenow ą Si na Śląsku kierow ał por. Konstanty Kempa „Ta
deusz”45. Sprawozdanie z 1 m arca 1943 r. informuje, że „kierownik Pi znajduje 
się na terenie GG. W spółpracow ników  etatowych Si jest w  terenie dw óch”46.

39 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 211.
40 AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 1.
41 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252 ; ibidem , Spraw ozdanie Wy
działu Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; E. Serwański, W  kręgu..., s. 13 6 -1 3 7 ; „O jczyzna”..., 
s. 162, 163.
42 AAN, DR, 202/III-136, Schem at Si, b .d ., k. 4.
43 AAN, DR, 202/III-148, M eldunek z VI D, 10 VIII 1943 r., k. 268 ; AAN, DR, 202/III-137, Pi
sm o delegujące emisariusza „R udego” na teren  VI A, 2 VII 1943 r., k. 2.
44 AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 2.
45 W edług E. Serwańskiego referentem  teru  I był Jesionow ski (E. Serwański, W  kręgu..., s. 136); 
tymczasem  Z. B ednorz stw ierdza, że to  on  był referentem  Śląska w  SZ (Z. B ednorz, Lata  krecie..., 
s. 75, 163). W edług W  Grabow skiego Jesionow ski był referentem  propagandy w  Śląskiej D elegatu
rze Okręgowej (W G rabowski, Polska tajna administracja..., s. 323), M . Starczewski podaje n a to 
m iast, iż funkcję tę spraw ow ał Kem pa (M. Starczewski, Polskie Państwo Podziem ne..., s. 19). We
dług krótkiego zarysu historycznego SZ Kempa był referentem  inform acyjnym , a Jesionowski 
p ropagandow ym  Śląska (AIPN, Rząd RP, t. 337).
46 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 211.
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W  pierwszej połowie 1943 r. dokonano w  Sekcji Zachodniej podziału teru I 
(kryptonim „Skizet”) na dwie jednostki organizacyjno-terytorialne. Obszar przed
wojennego wojew ództwa śląskiego (kryptonim  „Wu-Skizet”) miał następujące 
podokręgi: I -  Śląsk Północny (powiaty: B lachownia, Lubliniec, Tarnowskie 
Góry), II -  Śląsk Centralny-Przem ysłow y (powiaty: Katowice, Królewska H uta, 
Świętochłowice, M ysłowice, Rybnik, Chrzanów), III -  Zagłębie Dąbrowskie (po
wiaty: Sosnowiec, Będzin, Olkusz i Zawiercie), IV -  Śląsk Południowy (powiaty 
Bielsko-Biała, Pszczyna, Oświęcim, W adowice i Żywiec), V -  Śląsk Cieszyński 
i Zaolziański. N atom iast rejencja opolska (kryptonim  „Er.Olskazet”) stanowiła 
podokręg VI, obejmujący powiaty Kluczbork, Olesno, Dobrodzień, N iem odlin, 
O pole, Strzelce, Nissa (Nysa), Prudnik, Koźle, Gliwice, Bytom, Głubczyce i Ra
cibórz47. Nie w iadom o, czy wszędzie udało się zorganizować kom órki terenowe 
oraz kto nimi kierował.

Jak wynika ze spraw ozdania Si za okres od początku działalności, tj. od w rze
śnia 1942 r. do 10 sierpnia 1943 r., praca w  terenie I rozwijała się dobrze, siat
ka objęła cały obszar wcielony do III Rzeszy jako Ost-Oberschlesien. Raporty 
przychodziły regularnie, co miesiąc, łączność działała bez zarzutu. Raz w  miesią
cu wyjeżdżał na Śląsk emisariusz Si, pełniący jednocześnie funkcję emisariusza 
Wydziału Pb. W  Krakowie zaś zorganizowano stałą, niemal cotygodniową łącz
ność kurierską ze Śląskiem48.

Ter I należał do najlepiej zorganizowanych pod względem informacyjno-propa- 
gandowym. Decydowało o tym kilka prężnych, dobrze ze sobą współpracujących 
zespołów ludzi. Referat śląski Si blisko współdziałał z Okręgową Delegaturą na 
Śląsk49 oraz ze Śląskim Biurem Szkolnym kierowanym przez Kazimierza Popiołka 
„Janika”50. Podstawowe znaczenie miała dobrze zorganizowana łączność między 
Śląskiem a Krakowem i Warszawą, wykorzystująca m.in. fakt zatrudnienia konspi
ratorów  w  przedsiębiorstwach niemieckich51. W śród współpracowników Si teru I 
było wielu ludzi wybitnych, dobrze zorientow anych w  referowanej tematyce. 
Oprócz już wymienionych wspomnieć wypada choćby bp. katowickiego Stanisła
wa Adamskiego, pełnom ocnika Delegatury ds. kościelnych na Opolszczyźnie 
ks. Bolesława Kominka, por. Wacława Stacherskiego „N owinę”, inspektora kato
wickiej Armii Krajowej, por. W ładysława Kuboszka, inspektora rybnicko-racibor- 
skiej AK, inż. M ikołaja Kotowicza „Mieczysława” pracującego w  hucie „Pokój” 

2 7 6  w  Bytomiu, Hilarego H erm ana „Rechtora” prowadzącego rejestr zbrodniarzy hi-

47 AAN, DR, 202/III-150, R aport Si za maj 1933 r. [1943 r.], k. 2 , 25.
48 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252 ; ibidem , Spraw ozdanie Wy
działu Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307.
49 O d lipca 1942 r. zastępcą delegata śląskiego był członek „O ”, Alojzy Targ „M arcin”.
50 W spółpracow nikam i SZ byli m.in. Artur Żagan „Leszek” oraz Józef N orek  (K. Popiołek, Oświata 
na Śląsku w  czasie okupacji, „Przem iany” 1957, nr 12, s. 6; Alojzy Targ („Marcin”) list do E dm unda  
Męclewskiego („Andrzeja”) [w:] „O jczyzna”..., s. 3 4 8 -3 5 1 ; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 154-156).
51 W  firmie G eppner zatrudnieni byli m.in. T. Biniaś (skrzynka kontaktow a w  W arszawie), M arian 
Brustm an (skrzynka kontaktow a i przerzutow a w  Krakowie), Eugenia Kolbuszówna, sekretarka O krę
gowej Delegatury Śląskiej i jej brat Mieczysław, kurier. Podobną rolę odgrywała firma Fritz Steffko- 
-Definitiv. W  jej warszawskiej siedzibie mieściło się biuro Okręgowej Delegatury Rządu na Śląsk (Aloj
zy  Targ („Marcin”) list do E dm unda M ęclewskiego („Andrzeja”) [w:] „O jczyzna”..., s. 349; Z . Bednorz, 
Lata krecie..., s. 102, 103, 107-109 , 162; Relacje T. Biniasia i M . Kolbusza, w  zbiorach autorki).
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tlerowskich, Antoniego Sopickiego, Edwarda M aćkowa „Dolnego”, Herberta 
Wernera, dr. Rudolfa Gawłowskiego, Stanisława Ziembę „Ryszarda”, Józefa Ko
kota „Własta”, Antoniego Wrzoska „Zarańskiego”, Rajmunda Buławskiego, Jana 
Klawittera „Klawisza”, Irenę Kuśnierzewską „H ankę” zatrudnioną w  krakowskim 
Patronacie, Adelę Korczyńską „Lolę”, kom endantkę Wojskowej Służby Kobiet 
w  Okręgu Śląskim AK, inż. Karola M usiała posiadającego ważne kontakty na Ślą
sku Cieszyńskim, Tadeusza Gryłkę i Pawła Ścierskiego -  działaczy Stronnictwa Pra
cy. Znaczącą rolę w  organizowaniu siatki śląskiej odegrały powiązania „Tadeusza” 
z organizacją „Ku wolności”, włączoną w  1942 r. do AK52. Wreszcie wspomnieć 
trzeba o siatce informacyjnej przenikającej do obozu koncentracyjnego Auschwitz, 
skąd centrala SZ otrzymywała szczegółowe meldunki53. Najbliższymi w spółpra
cownikami „Tadeusza” w  tej siatce byli dr Bolesław Wiechuła „San”, Bernard 
Świerczyna „M aks” oraz siostry Alfreda Dylika -  Renia i M aria54.

Jeszcze 18 lutego 1944 r. Jesionowski napisał do szefa Si, Serwańskiego: „Pra
ca w  wydziale i w  terenie rozwija się żywo, przybywa jej coraz więcej [...]. N a 
ukończeniu są prace mobil[izacyjne] 4 referatów, przybył nowy [...] (Instytut Z a
chodni -  O ddział Śląski)”55. W  dziesięć dni później aresztowany został Kempa, 
a w  m arcu Jesionowski. O fiaram i aresztow ań padło wielu ich w spółpracow ni
ków, m.in. inż. Kotowicz56.

Siatka informacyjna tworzona przez „Ojczyznę” w  Wielkopolsce od początku 
okupacji (od lata 1940 r. związana z GDZW ) przetrwała falę aresztowań, która 
rozbiła poznańskie Biuro Głównej Delegatury. W  czerwcu 1942 r. z misją odtw o
rzenia kom órek administracji rządowej oraz zebrania informacji o sytuacji w  tere
nie wyruszył Serwański57. Został on pierwszym referentem  terenowym  W ielkopol
ski w  Wydziale Si. Po objęciu przez niego funkcji kierownika Wydziału referentem 
teru II został Adam Pohl „Kuba”, kierujący jednocześnie Wydziałem Pp58.

52 AAN, DR, 202/III-151, Uwagi „Szym ona”, b .d ., k. 122; Z . Bednorz, Lata  krecie...; idem , L ist do 
E dm unda M ęclewskiego („Andrzeja”) [w:] „ O jczyzna”..., s. 2 0 5 -2 1 0 ; A lojzy Targ („Marcin”) list do  
E dm unda M ęclewskiego („Andrzeja”) [w:] „O jczyzna”..., s. 3 4 8 -3 5 1 ; Biskup Stanisław  Adam ski, 
duszpasterz czasu w ojny i okupacji 1 9 3 9 -1 9 4 5 , red. J. M yszor, Katowice 1994, s. 3 5 -3 7 ; A. Targ, 
Tajny pełnom ocnik  do spraw kościelnych na Opolszczyênie  [w:] D ei Virtus. Kardynałowi Bolesławo
w i K om inkow i w  hołdzie, red. J. Krucina, W rocław 1974, s. 2 0 9 -2 1 3 ; J. N iekrasz, Z  dziejów  A K  na 
Śląsku, Katowice 1993; KP, Spuścizna E. M ęclewskiego, Trzy listy Seweryna W alkowiaka do Edm un
da M ęclewskiego (załącznikiem do drugiego listu jest Relacja w  sprawie akcji propagandow ej na 
rzecz pow ro tu  do Polski Z iem  Z achodnich  i Północnych, prow adzonej przez grupę konspiracyjną 
„Ku w olności” PZW  w  C horzow ie w  okresie okupacji hitlerowskiej), 4 V 1972 r., 16 VIII 1972 r., 
4 XI 1975 r., b.p.; ibidem , List Bolesława Kempy do E dm unda M ęclewskiego, 22 V 1972 r., b.p.
53 M eldunki oparte  były na urzędow ych danych niem ieckich, a opracow yw ane przez N iem ca o pseu
donim ie „K arol” (AAN, DR, 202/III-207, M eldunek w  sprawie obozu oświęcimskiego dla BBC 
i „Świtu” , 10 VII 1943 r., k. 95; ibidem , zachowane oryginalne m eldunki niem ieckie, k. 104-107).
54 J. N iekrasz, Z  dziejów ..., s. 31, 196, 304; Z . Bednorz, Lata  krecie..., s. 7 4 -7 8 ; por. „Zeszyty 
O święcim skie” 1968, n r 1 -  jest to  num er specjalny, opracow any przez Z akład  H istorii Partii przy 
KC PZPR  w e w spółpracy z Państwow ym  M uzeum  w  Oświęcimiu.
55 AAN, DR, 202/III-150, Pismo „Szym ona” do „Jacka”, 18 II 1944 r., k. 2 0 -2 1 .
56 Z . B ednorz, Lata  krecie..., s. 86, 87, 164, 165; J. N iekrasz, Z  dziejów ..., s. 154, 196, 304.
57 E. Serwański, W  kręgu..., s. 9 9 -1 3 6 .
58 W niosek odznaczeniow y dla pracow ników  Sekcji Zachodniej D I przedstaw iony przez kierow nika  
Sekcji E dm unda M ęclewskiego ps. „M aciejew ski” D ow ódcy A rm ii Krajowej gen. Leopoldow i O ku 
lickiem u (6 X I 1944) [w:] „O jczyzna”..., s. 162; E. Serwański, W  kręgu..., s. 136.
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Do lata 1943 r. kierow nik Pi teru II utrzymywał częste kontakty osobiste 
z centralą. Sieć Si i Pb była m ocno rozbudow ana. Raporty napływały co m ie
siąc59. W  ocenie centrali SZ „współpracownicy terenowi, a zwłaszcza ich kierow 
nictwo stoi na wysokości zadania”. Siatka terenow a ucierpiała poważnie w  wy
niku aresztowań w  maju i czerwcu 1943 r.60

Siatkę Si teru II tworzyło piętnaście ośrodków  oznaczonych kryptonim am i61. 
Ośrodek „Łokietek” (Konin, Koło, Kalisz, Turek) kierowany był przez M ariana 
Sobczaka „M ikołaja”. O środek „Biskupin” (O strów  Wielkopolski) należał do 
najlepiej zorganizowanych. N a jego czele stał Stefan Rowiński „Eryk”62, a w spół
pracowali z nim  m.in. Bogdan Hofm ański, M arian M agdański, Narcyz Buch
wald. O środkiem  „Z am ek” (Krotoszyn) kierow ał A ntoni Piaczyński „G rze
byk”, którem u pow ierzono zorganizow anie siatki informacyjnej w  pow iatach 
rawickim  i gostyńskim . W spółpracow ał z nim  m .in. W ładysław  Krzak. W  Lesz
nie „Leszczynę” i „O sikę” prow adził Adam Pankowski, k tóry  m iał także zorga
nizować siatkę w  kościańskim  i wolsztyńskim . Jego w spółpracow nikam i byli 
m .in. ks. Stolarek i W ładysław  Rosochowicz. N a czele ośrodka poznańskiego 
„Przem ysław ” stał Jan  Czapiewski „K onrad”, kierow nik  organizacyjny „O ” 
w  W ielkopolsce. W śród jego w spółpracow ników  byli m .in. Adam Pohl (od 
czerwca 1943 r. w  Warszawie w  SZ), Kazimierz Lesiński, Bogdan Jabłoński, Bo
żena Osmólska, Irena Tarnowska, Adam Pluciński. Poznański ośrodek Si utrzy
mywał kontakt z przebywającym w  areszcie dom owym  bp. W alentym Dymkiem. 
Siatką „D ębu” (w Jarocinie) kierow ał Józef Klinkowski „Adam”. Podlegał mu 
ośrodek w  Pleszewie. W spółpracow nikiem  Si był tu Franciszek Bator. N a czele 
ośrodka inowrocławskiego o kryptonim ie „Sól” i „Solanka” stał Bernard Wysoc
ki „Benon”. W spółpracowali z nim  m.in. Czesław Pilichowski, Z enon Kopeć 
i Ferdynanda Jackowska. Pracownikami Si w  M iędzychodzie „Halszka I” byli 
Leon Jankowski oraz Zbigniew  Gracz. Nie w iadom o, kto kierow ał ośrodkam i 
w  Szamotułach („Halszka II”), N ow ym  Tomyślu („Halszka III”) i Gnieźnie 
(„Lech”). Pracę ich koordynow ał z Poznania Czapiewski. We Wrześni kierow ni
kiem Si ośrodka o kryptonim ie „Wrzos” i „Kwiat” był N orbert Sommerfeld, a po 
jego aresztowaniu -  w  maju 1943 r. -  praw dopodobnie Zbigniew  Ciećkiewicz. 
W  Chodzieży („Północ I”) z siatką w spółpracow ał Bronisław M aron, utrzym ują
cy kontakty organizacyjne w  Wągrowcu (z dr. Piotrem  Kowalikiem) i Czarnko- 

2 7 8  wie („Północ III”), oraz Edm und H enke63. Pracę tych ośrodków, jak również

59 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 212.
60 Ibidem , Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307; E. Serwański, W  kręgu..., 
s. 130-131 .
61 AAN, DR, 202/III-156, Spis m iejscowości na  ziem iach zachodnich, b .d ., k. 58.
62 Poddelegat na  po łudniow ą W ielkopolskę, do sierpnia 1943 r. p .o. delegat okręgowy.
63 E. Serwański, W  kręgu..., s. 9 9 -1 3 6 ; P rotokół dotyczący akcji tajnego nauczania w  W ielkopolsce, 
26 III 1946 r., k. 1-2  (kopia w  zbiorach autorki); Archiwum  Z arządu G łównego Zw iązku N auczy
cielstwa Polskiego, t. 57, W  Rosochowicz, Tajne nauczanie w  mieście Lesznie podczas okupacji nie
mieckiej, mps; ibidem , t. 56, I. Tarnowska, Przyczynki do historii okresu okupacji hitlerowskiej w  Po
znaniu, m ps, k. 3 4 -3 8 ; P. Bednarski, Konspiracja p o d  G ontyńcem  [w:] W  konspiracji wielkopolskiej 
1 9 3 9 -1 9 4 5 . W ybór w spom nień , oprac. Z . Szym ankiewicz, Poznań 1993, s. 1 3 -2 6 ; K. K w iatek, 
Wrzesińskie Szare Szeregi w  okresie okupacji (1 9 3 9 -1 9 4 5 ), „K w artalnik W rzesiński” 2001 , n r 3,
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O bornik („Północ II”), nadzorow ał Czapiewski przy pom ocy M irosław a Strze- 
lińskiego. Ze względu na panujące na terenach anektowanych w arunki, ogrom 
nie utrudniające pracę konspiracyjną, w  wielu miejscowościach działalność Si 
złączona była personalnie z siatką administracji państwowej oraz Kuratorium  
W ojennego64. W  październiku 1943 r. Serwański przekazał ostatecznie swoje 
kontakty w  W ielkopolsce w  ręce Czapiewskiego. Pracownicy Si teru II w ielo
krotnie padali ofiarą aresztowań. Zam ordow ani zostali m .in. Piaczyński, Mag- 
dański, Pluciński, M aron, Gracz.

Niewiele wiadom o o siatce Si w  tej części przedwojennego województwa łódz
kiego, k tóra została w łączona do Rzeszy (ter III). W  sprawozdaniu z 1 m arca 
1943 r. czytamy: „Komórka Si funkcjonowała do niedawna. [...] Docierała zasad
niczo do wszystkich powiatów  swego terenu. Praca była w  stadium początko
wym ”. Z a bardzo pilne uznano w  związku z tym „obsadzenie Si w  III i punktu re
ferenta terenowego III w  Centrali”65. Postanowiono przy pomocy BZ nawiązać 
współpracę z delegatem okręgowym66, nie dało to jednak zadowalających rezulta
tów. Sprawozdanie Si z 13 sierpnia 1943 r. podaje: „Kontakt spalony zupełnie od 
kilku miesięcy. Wszelkie próby nawiązania go ponownie, podejmowane również 
przez delegata okręgu i organizacje społeczne, zawiodły zupełnie”67. Ostatecznie 
referat Pi został zorganizowany dopiero w  czerwcu 1944 r., a „cała jego praca 
[ograniczyła się] do wysłania paru m eldunków informacyjnych do Centrali”68.

Niewiele w iadom o o organizacji Si teru IV (Pomorza). Ze sprawozdania 
z 1 m arca 1943 r. wynika, iż kierow nik referatu przebywał stale na Pomorzu, ale 
„bez możności osobistego kontaktu z Centralą [...]. Raporty wskutek trudności 
przerzutu słabe, przekazywane ustnie przez kuriera BZ69”. Zam ierzano zorgani
zować przerzuty m ateriałów  z Pomorza do Warszawy przez teren V (rejencję cie
chanow ską). Z a pilną sprawę uznano też wysłanie em isariusza „celem  naw ią
zania kon tak tów  w  zakresie Pb oraz zdobycie uzupełniających m ateriałów  
informacyjnych i syntez o zakresie Si”70. Emisariusz W iesław Jaroszewski „Wie
sław ”, „Ignacy” odbył podróż po Pom orzu w  dniach 9 -1 7  kw ietnia 1943 r.71

s. 3 6 -4 1 ; J. Pietrzak, Stefan R ow iński 1875-1943  [w:] Wielkopolanie X X  w ieku, red. A. Gulczyński, 
Poznań 2001 , s. 4 0 9 -4 1 7 ; Instytut Zachodni w  Poznaniu [dalej: IZ ], Dok III-71, Kazimierz Lesiński, 
Kilka przyczynków  do dziejów  konspiracji w  Poznaniu w  latach 1 9 3 4 -1 9 4 5 , kwiecień 1957 r., mps, 
s. 1, 2; ibidem , Dok III-68, Delegatura Rządu Polskiego na W ielkopolskę w  latach 1943-1945 . Ze  
w spom nień Leona Jędrowskiego, spisał mgr Edward Serwański, październik 1957 r., m ps, s. 1 -4 ; Re
lacje: M . Bojarskiej, A. Pohla, F. Jackowskiej, A. Rogalskiego, J. Krzyżaniaka, B. Osmólskiej, B. Ja
błońskiego, W. Ferchmina, M . Sobczaka, B. Hofm ańskiego, w  zbiorach autorki.
64 W. G rabow ski, Polska tajna administracja..., s. 31 8 -3 2 0 .
65 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 212 , 213.
66 O d sierpnia 1942 r. był nim  ludow iec P iotr Rychlik „Wysocki” (W G rabowski, Polska tajna ad
m inistracja..., s. 292 ; AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie za czerwiec [1943 r.], k. 252).
67 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 307.
68 W. G rabow ski, Polska tajna administracja... , s. 294.
69 Był nim  przypuszczalnie Stefan Brzeziński (B. C hrzanow ski, C yw ilne struktury ..., s. 131).
70 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 212 , 213.
71 Jego rap o rt został opublikow any w: M ateriały do dziejów  Pomorskiego Okręgu ZW Z-AK , w ybór 
i oprac. K. M inczykow ska, J. Sziling, Toruń 2000 , s. 17 3 -1 9 6 . „Istniejąca od czasu u tw orzenia SZ
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Wydaje się, że następnie (do aresztowania 13 września 1943 r.) pełnił funkcję re
ferenta teru IV, współpracując z sekretarzem  Si Spandowskim „M ichałem ” oraz 
z Wesołkiem „Smętkiem”, który objął kierow nictwo referatu po Jaroszewskim. 
W  sierpniu 1943 r. Spandowski został referentem  Pomorza w  Wydziale Pb, na
dal blisko współpracując z W ydziałem Si72. Latem 1943 r. w  referacie spisywano 
informacje od osób przyjeżdżających z Pomorza, od własnych kurierów  i delega
ta okręgowego. O pracow ano sprawozdanie na tem at zniszczeń kulturalnych. 
Przekazano na Pomorze instrukcje do raportu  o niemieckiej liście narodowej 
oraz szereg poleceń szczegółowych73. Siatka terenow a, zm ontow ana z wielkim 
trudem , została rozbita w  lecie 1943 r.74 Brak dokładniejszych informacji o jej 
strukturze i współpracow nikach. Wydział Prasy i Informacji Okręgowej Delega
tury Rządu został zorganizowany dopiero na przełom ie 1943/1944 r., a jego kie
row nictw o w  Centrali objął Wesołek, a na Pomorzu M ieczysław Bagiński 
„Grzm ociński”75.

O siatce Si teru V (Ciechanowskie) w  sprawozdaniu z 1 m arca 1943 r. czyta
my: „Kierownik [...] znajduje się przy Centrali Si. Służba informacyjna w  terenie 
słabo zorganizowana [...]. Raporty [...] niedostateczne”76. Sytuacja pogorszyła się 
w  połowie 1943 r. Sprawozdanie z 13 sierpnia podaje, iż „Kontakt z terenem  
spalił się wraz z aparatem  delegata okręgu. Podejmowane są próby odbudow y”77. 
W  czerwcu 1943 r. referentem  terenu został N .N . „M ieczysław”78. W iadom o, że 
W ydziałem Propagandy w  podokręgu kierow ał Józef Stępczyński „Czech”. 
W spółpracy między obydwom a działami chyba jednak nie było79.

Referat terenowy Ziem  Postulowanych (ter VI) został zorganizowany w  po
czątkach 1943 r. N ie w iadom o, kto nim  kierow ał. W  planach, oprócz nawiąza
nia stałego kontaktu z terenem , było też przygotowanie raportu  sytuacyjnego za 
okres od września 1939 r. do m arca 1943 r.80

N a początku 1943 r. zorganizowano „doraźną Si z zasięgiem informacyjnym 
VI A”, a w  lipcu tego roku wysłano na teren VI A emisariusza N .N . „Rudego”.

[...] sieć służby inform acyjnej na  terenie IV nie spełniła swych zadań [...], przed trzem a miesiącami 
dokonano  zupełnej zmiany aparatu  inform acyjno-propagandow ego na tym  teren ie” (AAN, DR, 
202/III-148, Spraw ozdanie W ydziału Si do 10 VIII 1943 r., k. 307).
72 AIPN, Rząd RP, t. 337, K rótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b .p .; E. Serwański, W  kręgu...,

2 8 0  s. 136.
73 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
74 AAN, DR, 202/III-135, Najpilniejsze sprawy SZ, k. 65.
75 B. C hrzanow ski, Służby inform acyjno-prasow e..., s. 93. W iosną 1944 r. referen t Pom orza praco
w ał na  etacie SZ, choć pow inien  być zatrudniony przez pom orską D elegaturę O kręgow ą (SPP, 4 .1 .5 , 
Spraw ozdanie z kontro li 600/PP za dw a okresy: styczeń-luty i m arzec-kw iecień 1944 r., k. 5).
76 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 212 , 213. R aport z terenu  V za grudzień 1942 r. sygnow any literą „M ” figuruje w  spi
sie rap o rtó w  archiw um  Si (AAN, DR, 202/III-173, Si-I.Cd., k. 87).
77 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie W ydziału Si do 10 VIII 1943 r., k. 308.
78 Ibidem , Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
79 W. B renda, Delegatura R ządu..., s. 17 1 -1 7 2 . W  połow ie 1943 r. O kręgow a D elegatura Rządu 
C iechanów  została podporządkow ana D elegaturze Okręgowej W arszawa-w ojewództwo (W G ra
bowski, Polska tajna administracja..., s. 289 ; AIPN, Rząd RP, t. 337, K rótki rys historyczny SZ, 
25 III 1945 r., b.p.).
80 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 211 , 212 , 213.
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M iał on przekazać „ośrodkom  polskiego życia politycznego i społecznego [...] 
charakterystykę i ocenę bieżącej sytuacji politycznej i wojennej [...] [oraz] wska
zówki [...] działania propagandow ego”. Zadaniem  jego było też zapoznanie się 
z sytuacją polityczną na tym terenie, z jego potrzebam i w  zakresie propagandy 
oraz zorientow anie się w  „możliwościach zorganizowania stałego terenowego 
ośrodka Pi i sieci informacyjnej SZ”81. Siatka taka została przez „Rudego” zorga
nizowana i latem  1943 r. obejm owała „trzech ludzi rozmieszczonych w  różnych 
punktach terenu”82.

N a terenie VI B w  tym czasie nie zdołano jeszcze utworzyć stałej siatki. D o
cierał tam  emisariusz i niektórzy w spółpracownicy Si terenu I83.

W  czerwcu 1943 r. referentem  informacyjnym teru VI D w  centrali został 
Adam Chętnik „Kurpik”84. O parł swoją pracę w  terenie na działaczach konspira
cyjnego Związku M azursko-Kurpiowskiego. W spółpracowali z nim  m.in. Emilia 
Sukertowa-Biedrawina i Bohdan Wilamowski. Pierwszy m eldunek sytuacyjny 
dotarł do centrali Si na początku sierpnia 1943 r.85

W  planach Si było uruchom ienie referatów  terenowych VI C, VI E i VI F. Nic 
jednak o ich działalności nie w iadom o.

Pracownikom  Wydziału stawiano wysokie wymagania. Kierownik okręgowy 
Pi musiał możliwie gruntow nie „znać swój teren, jego wydarzenia, przeobraże
nia, nastroje i po trzeby”. M iał być „czujnym uchem, bystrym okiem i wrażliwym 
sumieniem terenu”. Obowiązkiem  terenowych kom órek Pi było dobre orien to
wanie się we wszystkich istotnych zagadnieniach danego obszaru, znajomość ce
lów  polityki okupanta, przewidywanie zagrożeń, jakie ich realizacja niosła dla 
polskości, w  tym wpływu na nastroje i postawę społeczeństwa. Komórki te orga
nizowały siatkę informacyjną na swoim terenie oraz służbę łączności z centralą, 
dbając o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracy konspiracyjnej. Z ale
cano nawiązywanie współpracy ze specjalistami -  „bankowiec dla spraw finanso
wych, rolnik agronom  dla spraw rolnictw a” -  oraz prowadzenie przez jedną oso
bę listy straconych, a przez inną „czarnej listy” okupantów. Kładziono nacisk na 
posiadanie inform atorów  w  „czułych punktach terenu” -  w  urzędach, obozach, 
więzieniach itp .86

Okręgowy kierow nik Pi wyznaczał swoim współpracow nikom  wiążący te r
min doręczenia raportów. Każdy raport miał zawierać kolejny numer, okres, jaki 
obejmował, oraz datę wysłania do centrali. Wiadomości o szczególnej wadze miały 2 8 1

81 Ibidem , Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252 ; AAN, DR, 202/III-137, Pismo kierow nika 
W ydziału Si, 2 VII 1943 r. k. 2.
82 Ibidem , Spraw ozdanie W ydziału Si do 10 VIII 1943 r., k. 308.
83 Ib idem .
84 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie za czerwiec 1943 r., k. 252.
85 Ibidem , Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 308, tam  cyt.: „nawiązano 
ko n tak t z terenem  przez [...] grupę regionalno-społeczną. Trwa m ontow anie sieci inform acyjnej”. 
Zw iązek M azursko-K urpiow ski w idnieje jako organizacja subw encjonow ana w  spraw ozdaniu 
z kontro li budżetowej SZ (SPP, 4 .1 .5 , Spraw ozdanie z kontro li 600/PP za dwa okresy: styczeń-luty 
i m arzec-kw iecień  1944 r., k. 5; KP, Spuścizna E. M ęclewskiego, Sekcja Z achodnia  DI, N ota tka , 
[1972 r.?], b .p .; B. W ilam ow ski, Objęcie M azur i W armii oraz Pomorza Gdańskiego [w:] Ziem ie  za 
chodnie w  granicach macierzy. Drogi integracji, red. G. Labuda, Poznań 1966, s. 147).
86 AAN, DR, 202/III-135, Instrukcja Si, 1 XII 1942 r., k. 1-2 .
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być przekazywane poza ustalonymi term inam i (raporty nadzwyczajne). Wymaga
no, by podaw ane informacje były ścisłe i sprawdzone (z takimi szczegółami, jak 
data wydarzenia, nazwiska osób, nazwy miejscowości itp.), a raporty przedstawia
ły obiektywny, zgodny z praw dą stan rzeczy. „Nie wolno naświetlać informacji 
tendencyjnie, choćby z najlepszą [...] intencją [...]. Informacje należy oznaczać we
dług stopnia ich ustalonej ścisłości”. Informacje nienadające się do opublikowa
nia (np. nazwiska, szczegóły polityczne itd.) miały być odpowiednio oznakowa
ne. Zwracano uwagę na konieczność zbierania dokum entów  urzędowych, listów, 
ogłoszeń i obwieszczeń. Terenowy kierownik Pi miał abonować całą niemiecką 
prasę lokalną oraz wykonywać z niej wycinki według ustalonych zagadnień87.

Rodzaje zbieranych informacji regulowały szczegółowo tzw. schematy infor
macyjne. Pierwszy znany schemat pochodzi z października 1942 r.88 Z  pew no
ścią wypracow ano je jednak znacznie wcześniej w  zespole inform acyjno-propa- 
gandowym „Ojczyzny”. Serwański wspom ina, iż przed wyruszeniem na swoją 
pierwszą misję emisariusza był instruowany przez Sosnowskiego i Edm unda 
Męclewskiego w  kwestii zasad i zakresu zbierania informacji. Działo się to przed 
utw orzeniem  SZ89. Schemat z października został nieznacznie zmodyfikowany 
w  m arcu 1943 r.90 Nieliczne zachowane raporty  terenow e świadczą o stosowa
niu się do przygotow anych przez centralę schem atów91.

Centrala Si opracowywała także drobiazgowe instrukcje dotyczące zbierania 
informacji związanych ze szczegółowymi zagadnieniami okupacyjnymi. M ożna 
tu wymienić np. schemat informacyjny II/43 -  „Instrukcja w  sprawie badania na
strojów ludności polskiej”92, ankietę w  sprawie niemieckiej listy narodowej lub 
też dotyczącą spraw gospodarczych93.

Indywidualizowano tem atykę grom adzonych informacji zgodnie ze specyfiką 
danego terenu. Pracownicy SZ doskonale orientow ali się w  odrębnościach po 
szczególnych obszarów wcielonych do III Rzeszy. Podkreślali, że „Chociaż Z[ie- 
mie] Z[achodnie] stanowią w  zestawieniu z GG wyraźnie odróżniającą się całość,

87 Ibidem , k. 2 -4 .
88 Schem at inform acyjny opracowany przez Sekcję Zachodnią D I Delegatury R ządu na Kraj dla te
renowej służby inform acyjnej (X  1942) [w:] „O jczyzna”..., s. 69 -7 1 .
89 E. Serwański, W  kręgu..., s. 9 9 -1 0 0 .
90 AAN, DR, 202/III-135, Schem at inform acyjny III/43, k. 2 1 -2 4 .
91 AAN, DR, 202/III-156, R aport informacyjny (wg schem atu inform acyjnego X /32), 11 XI 1942 r., 
k. 3 1 -3 6 ; ibidem , R aport inform acyjny O środka „Z am ek”, [kwiecień 1943 r.], k. 7 9 -8 2 .
92 AAN, DR, 202/III-135, Schem at inform acyjny II/43, k. 7 -1 3 . M iał być dostarczony „ inform ato
rom  w  różnych punktach  terenu , z różnych warstw, z poleceniem  czynienia stałych obserwacyj” . Z e
brane w iadom ości system atyzowane były w  trzech blokach tem atycznych: społeczeństw o polskie 
(jedenaście szczegółowych zagadnień), społeczeństw o niem ieckie oraz inne mniejszości narodow e.
93 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306. Z acho
wały się nieliczne raporty  szczegółowe, np. rap o rt w ysłannika W ydziału Pom orskiego Pi w  sprawie 
„akcji zniem czającej” (AAN, DR, 202/III-148, b .d ., k. 400 , 401); raporty  nadzwyczajne, np. m eldu
nek ze Śląska z 10 IX  1943 r. dotyczący m .in. w ysiedlania Ż ydów  (AAN, DR, 202/III-146, 
k. 9 5 -1 0 0 ). Poczta od „Tadeusza” z 18 IX  1943 r. zawierała np. rap o rt narodow ościow y z sierpnia 
1943 r., odpow iedź na  ankietę w  spraw ie niemieckiej listy narodow ej, opis w ięzienia w  M ysłow i
cach, odpow iedź na  ankietę w  spraw ie wysiedleń, odpow iedź na ankietę w  spraw ie d rukarń , szereg 
niem ieckich dokum entów  urzędow ych, a naw et inform acje o charakterze wyw iadowczym , np. opis 
rakietow ych pocisków  dalekonośnych czy plan  huty „Pokój” (AAN, DR, 202/III-150, k. 42).



Sekcja Zachodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP

to jednak same w  sobie nie stanowią bynajmniej jednolitego bloku. Stąd nie na
leży generalizować zjawisk i w ydarzeń odnoszących się do Z Z . [...] Z Z  są her
metycznie zamknięte naw et dla swych poszczególnych regionów. Dzieli je gęsta 
sieć granic wewnętrznych (między okręgami, naw et pow iatam i [...])”94.

N a podstaw ie napływających z terenu raportów , meldunków, różnego ro 
dzaju m ateriałów  inform acyjnych, prasy i dokum entów  referenci inform acyjni 
w  centrali Si przygotow yw ali syntetyczne rapo rty  bądź opracow ania, k tóre 
w  ustalonych term inach przekazywali sekretarzowi Si. Przypuszczalnie on był au
torem  roboczych wersji raportów  dla władz zwierzchnich95. Ostatecznie jednak 
redagow ali je kolejni kierow nicy Sekcji, uzupełniając treść czasem w  ostatniej 
chwili96. O  specyfice raportów  do prem iera Stanisława M ikołajczyka pisał Ed
m und Męclewski: „Jako obecnie jedyna w  aparacie państwowym  kom órka ze 
względów resortowo-rzeczowych ogarniająca swą pracą całość ziem wcielonych 
do Rzeszy [...], Sekcja Zachodnia reprezentuje w  aparacie rządowym  pogląd na 
całość problem atyki Z Z . Serwis informacyjny dostarczany przez sekcję różni się 
w  sposób zasadniczy od serwisu z reszty ziem Polski preponderancją problem a
tyki politycznej nad informacją bieżącą. Dzieje się tak, tym bardziej iż życie p o 
wszednie na ziemiach zachodnich i w arunki okupacji nabrały charakteru znor
malizowania w  swym instytucjonalnym  barbarzyństwie [...], pozbawione są cech 
informacji aktualnej, zbliżonej w  typie do charakteru walki [w] Polsce środko
wej. [...] Nie zmienia to  w  niczym faktu, iż raporty  te cechuje rzeczowość i że 
wyczerpują one całość zagadnień ziem zachodnich”97.

Oprócz obszernych raportów  sytuacyjnych SZ przygotow ywała krótkie depe
sze, wysyłane do Londynu drogą radiow ą naw et codziennie. O pracowyw ano 
także m eldunki specjalne o najważniejszych wydarzeniach na ziemiach wcielo
nych dla BBC i radiostacji „Świt” (np. „m eldunki w  sprawie obozu oświęcimskie
go”) oraz tygodniowe depesze polityczne do Londynu „R ata”, na które z biegiem 
czasu kładziono coraz większy nacisk98. Przekazywano również postulaty zgła
szane pod adresem  władz przez kom órki terenow e, np. „w sprawie specjalnych 
audycji radiow ych dla ziem zachodnich”99.

94 AAN, DR, 202/III-169, Zasadnicze tezy dotyczące sytuacji na  Ziem iach Z achodnich, 11 I 1944 r.,

k. 592. 2  8 3
95 B. C hrzanow ski, Służby inform acyjno-prasow e..., s. 92.
96 E. Serwański w spom ina: „N ieraz się zdarzało, że przyjeżdżałem  w  chwili, kiedy [K. Sosnowski] 
kończył rap o rt dla Rządu Polskiego w  Londynie. W ówczas w  nocy, na gorąco, dyktow ałem  [...] naj
cenniejsze inform acje” (E. Serwański, W  kręgu..., s. 119; zob. także S. Kauzik, Polskie Państwo Pod
ziem ne, L ondyn 1959, s. 83). Pierwszy rap o rt SZ o sytuacji na  ziem iach zachodnich był gotow y na 
początku października 1942 r.
97 Pismo członków  „ O jczyzny” -  pracow ników  Sekcji Zachodniej D I Delegatury R ządu na Kraj do 
premiera Stanisława M ikołajczyka (10 VII 1944) [w:] „O jczyzna”..., s. 144, 145; zob. też Raporty  
z  ziem  wcielonych do III Rzeszy (1 9 4 2 -1 9 4 4 ), red. Z . M azur, A. Pietrow icz, M . Rutowska, Poznań 
2004.
98 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117; AAN,
DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], 
k. 212 ; ibidem , Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; ibidem , Depesze, 
k. 224 , 225 , 2 6 9 -2 7 1 , 302, 303; ibidem , Pismo 11 do 300, 11 V 1944 r., k. 251.
99 AAN, DR, 202/I-31 , W  spraw ie specjalnych audycji radiow ych dla ziem zachodnich, [paździer
n ik 1942 r.], k. 68 -7 1 .
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Wiosną 1943 r. Wydział Si przejął -  wydawany dotąd przez „O ” pod redakcją 
Edm unda M ęclewskiego -  „Biuletyn Z ach o d n i” (w skrócie „B eZ et”). Pismo 
otrzymało podtytuł „Informacje z Ziem  Zachodnich i Powracających”. Ukazywa
ło się w  formie powielanej mniej więcej co dwa miesiące. Celem pisma było in
formowanie „czynników m iarodajnych”, prasy podziemnej oraz społeczeństwa 
w  GG o sytuacji panującej na ziemiach wcielonych, o zamiarach i m etodach poli
tyki okupanta oraz o formach walki podziemnej i oporu. Propagowano przesu
nięcie granicy zachodniej do linii Odry i Nysy Łużyckiej jako zasadniczy polski cel 
wojny. O bok części informacyjnej biuletyn przynosił sporą dawkę publicystyki, 
a nawet krótkie hasła propagandowe. „BeZet” ukazywał się do lipca 1944 r.100

Wydział Si opracowywał także część inform acyjną dla wydawanego przez 
Wydział Pb czasopisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” oraz dla agencji 
informacyjnej „Kraj”. „Rzeczpospolita Polska” -  oficjalny organ Delegatury Rzą
du na Kraj -  otrzym ywała kroniki z ziem zachodnich101.

„Dla ośrodków  politycznych i prasowych w  kraju” przeznaczony był obszer
ny (każdy ok. trzydziestu stron maszynopisu), ukazujący się raz w  miesiącu, prze
gląd „Ziemie zachodnie w  prasie niemieckiej”102. Od 1943 r. opracowywano tak
że „Przegląd polityki zagranicznej”103.

Wydziały Si i Pb bardzo blisko ze sobą współpracowały. W spólnie ustalano 
postulaty dotyczące propagandy na rzecz ziem zachodnich w  GG oraz om awia
no potrzeby propagandowo-inform acyjne terenów  anektow anych i postulow a
nych104.

W  lipcu 1944 r. k ierow nik W ydziału Si otrzym ał zadanie przygotow ania 
„spraw mobilizacyjnych w  dziedzinie informacji i propagandy na Z Z ”. W  tym 
zakresie szczególną pom ocą służyć mu miał Wydział Pp105. Bieg wydarzeń, klę
ska pow stania warszawskiego, częściowa dekompozycja ośrodków  politycznych 
związanych z Delegaturą Rządu na Kraj, a przede wszystkim wkroczenie armii 
radzieckiej i towarzyszące tem u zaprowadzanie „nowego ładu” pod egidą Rządu 
Tymczasowego spowodowały, że zarysowane z rozm achem  plany mobilizacyjne 
pozostały tylko na papierze.

Wydział Prac Programowych

2 8 4  Wydział Pp prow adził „prace przygotowawcze w  zakresie organizacji i treści
propagandy na okres przełom u i odbudowy państw a”, i w  związku z tym opra-

100 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117; AAN, 
DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], 
k. 213 ; ibidem , Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; „Biuletyn Zachod
n i” (19 4 1 -1 9 4 4 )  [w:] „O jczyzna”..., s. 4 4 4 -4 9 3 .
101 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 212.
102Ibidem , Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306.
103 Z achow ane num ery „Przeglądu” : AAN, 202/III-159.
104 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie W ydziału Si za okres do 10 VIII 1943 r., k. 306; ibidem , 
Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 213.
105 AAN, DR, 202/III-135, Sprawy organizacji pracy SZ na okres przełom ow y, 17 VII 1944 r., 
k. 5 7 -5 8 .
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cowywał „program y propagandy polskiej, repolonizacyjnej i niemieckiej, p ro 
gramy propagandy dla poszczególnych terenów  oraz program y w  zakresie ele
m entów  p ropagandy”. W  lutym  1943 r. W ydział miał dw óch pracow ników  
etatow ych oraz czterech w spółpracow ników 106. Pierwszym kierow nikiem  był 
przypuszczalnie Zbigniew  Sadkowski. Po jego przejściu do SIP W ydział objął 
Adam Pohl „Kuba”107.

Spośród wykonanych prac wymienić można: wytyczne propagandy wobec 
społeczeństw a polskiego na okres okupacji, przełom u i odbudowy, wytyczne 
propagandy wobec społeczeństwa niemieckiego na okres bezpośrednio pow ojen
ny -  „propaganda terrorystyczna i represyjna” oraz późniejszy -  „długodystan
sowa propaganda asymilacyjna”, a także wytyczne propagandy repolonizacyjnej 
wobec ludności „polskiego pochodzenia i polskiej krw i” zamieszkującej ziemie 
postulowane. W  kwestii tej współpracow ano blisko z Biurem Oświatowo-Szkol- 
nym Ziem  Zachodnich, uznając, że „głównym narzędziem  [akcji repolonizacyj
nej] może być tylko szkoła”108.

W  zakresie program ów  propagandy dla poszczególnych terenów  opracow a
no m .in. szczegółowe tezy dla Śląska „w ojew ódzkiego i postu low anego” na 
wszystkie trzy okresy, tj. okupacji, przełom u i bezpośrednio powojenny. Było to 
dzieło „zespołu znającego dobrze Śląsk i mającego [...] z nim  żywe kontak ty”. 
Podobne tezy zamierzano opracować dla każdego z pozostałych terenów. Poza 
tym przygotow ano szczegółowe tezy dla „propagandy społeczno-politycznej 
i kulturalnej” w  odniesieniu do ziem zachodnich jako całości109.

Programy w  zakresie poszczególnych elem entów propagandy opracowywane 
były przez specjalne zespoły tematyczne. U tw orzono zespoły ds. książki (kierow
nik A ntoni Bocheński „M arian”), filmu (Lech Jeszka), radia (Zbyszko Bednorz 
„Józek”), prasy (Jan Kuglin i Stanisław Ziem ba „Ryszard”), propagandy wizual
nej (kierownik N .N .)110. W ynikiem ich pracy były mem oriały „obejmujące szcze
gółowy program  i dane organizacyjne propagandy polskiej w  zakresie każdego 
z jej elem entów -narzędzi”. Chodziło o „stworzenie podstaw  do takiej organiza

106Ibidem , Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; AAN, DR, 202/III- 
-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], k. 214.
107BK, Spuścizna K. Sosnowskiego, 11299/2, b .p .; W niosek odznaczeniow y dla pracow ników  Sekcji 
Zachodniej D I przedstaw iony przez kierow nika Sekcji E dm unda M ęclewskiego ps. „M aciejew ski” 
D ow ódcy A rm ii Krajowej gen. Leopoldow i O kulickiem u (6 X I 1944) [w:] „O jczyzna”..., s. 161-163 .
108 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 214 ; AAN, DR, 202/III-166, Założenia propagandy polskiej, k. 6 0 9 -6 1 8 ; ibidem , Z a 
sady propagandy polskiej w obec ludności niemieckiej na Z iem iach Postulow anych, k. 6 5 6 -6 6 6 ; 
zob. M . Pollak, D ziałalność Biura Szkolnego Z iem  Zachodnich w  czasie okupacji h itlerow skiej, „Stu
dia i M ateria ły  do D ziejów  W ielkopolski i Pom orza” 1958 , t. 4, z. 2, s. 300 , 301 , 3 0 5 -3 0 7 , 
3 1 2 -3 2 2 , 326; por. Pismo kierow nika Biura O św iatow o-Szkolnego Z iem  Zachodnich ks. Dr. M a k
sym iliana Rodego i jego najbliższych w spółpracow ników  do R ady M inistrów  i R ady N arodow ej 
w  Londynie  (15 IV  1943) [w:] „O jczyzna”..., s. 100-101 .
109 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 214 ; AAN, DR, 202/III-166, Uwagi dotyczące propagandy na Śląsku, k. 185-191 .
110 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; AAN, 
DR, 202/III-136, Schem at organizacyjny W ydziału Pp, b .d ., k. 3; E. M ęclewski, W ystąpienie w  dys
kusji na tem at „ O jczyzny” [w:] „O jczyzna”..., s. 2 6 0 -2 6 5 ; idem , K ierunek Odra..., s. 54 ; Z . Bed- 
norz, Lata krecie... , s. 5 6 -5 7 .
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cji i odbudowy wym ienionych dziedzin życia [tzn. książki, filmu, prasy itd.] [...], 
by w  jak najdalej idącym stopniu ułatwiły Państwu O drodzonem u spełnienie je
go zadań, zwłaszcza [...] w  bezpośrednio powojennym  okresie”111.

M em oriał w  sprawie prasy zawierał m.in. projekt nowej ustawy dziennikar
skiej, projekt organizacji wyższego szkolnictwa dziennikarskiego, a także określał 
„kwalifikacje fachowe i moralne redaktora i wydawcy”. Określono w  nim również 
liczbę i rodzaje gazet, jakie miały ukazywać się na ziemiach zachodnich i postulo
wanych, organizację kolportażu, liczbę drukarń, ich wyposażenie itp. M em oriał 
przygotowano w  ścisłej współpracy z konspiracyjnym Zrzeszeniem Dziennikarzy 
ziem zachodnich oraz w  konsultacji z tajnym Zarządem  Związku Dziennikarzy 
RP112. Oprócz prac programowo-koncepcyjnych zespół ds. prasy wspierał szkole
nie adeptów  dziennikarstwa do przyszłej pracy na ziemiach zachodnich113.

M em oriał dotyczący radia odnosił się do ogólnego projektu DI, uzupełniając 
go o specyficzną problem atykę ziem anektow anych i postulow anych114. W  ze
spole ds. radia przygotow ano też szereg audycji radiow ych „o tematyce zachod- 
niopolskiej przeznaczonych do program u m obowego stacji warszawskiej”. Ze 
względu na brak instrukcji od kierow nictwa DI nie podejm ow ano początkowo 
zagadnienia odbudow y radiofonii na ziemiach zachodnich, nie opracowywano 
też program ów  dla stacji regionalnych. Sytuacja uległa zmianie wczesną jesienią 
1943 r. W śród ok. trzydziestu przygotow anych audycji znalazła się np. inaugu
racyjna dla rozgłośni Polskiego Radia w  Katow icach115.

Zasadniczą treść m em oriału w  zakresie kina stanowił projekt ustawy filmowej 
oraz opracowanie dotyczące reorganizacji i odbudowy życia filmowego na zie
m iach zachodnich. Dołączono doń postulaty m .in. uwzględnienia w  treści przy
szłych filmów konkretnych potrzeb polskiej ludności cywilnej, wojska, a także 
ludności niemieckiej. Film uznano za „jedno z głównych narzędzi wychowania 
narodow ego m as”116.

M em oriał w  sprawie książki określał założenia polityki kulturalnej w  tym za
kresie oraz „ramowy program  prac w  dziedzinie organizacji produkcji i konsum p
cji książki polskiej w  okresie powojennym ”. O m ówiono w  nim potrzeby ziem 
anektowanych i postulowanych, przedstawiono zalecaną literaturę oraz podsta

111 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 214 ; zob. też Pismo kierow nika Sekcji Zachodniej D I D elegatury Rządu na Kraj Kiryła 
Sosnowskiego do dyrektora D I Stanisława Kauzika (IV lub V  1943) [w:] „O jczyzna”..., s. 106-107 .
112 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 215 ; AAN, DR, 202/III-164, M em oriał w  sprawie reform y i odbudow y prasy na  zie
m iach zachodnich i postulow anych, b.d., k. 4 0 -5 0 ; E. M ęclewski, Kierunek Odra..., s. 48, 49, 5 4 -5 5 ; 
idem , W ystąpienie w  dyskusji..., s. 264 ; T. Kraszewski, W spom nienia z  działalności..., s. 255 , 256.
113 Kierownikiem organizacyjnym tajnych Wyższych Kursów Dziennikarskich był H enryk Śmigielski, 
a program owym  dla ziem postulowanych Tadeusz Kraszewski (T. Kraszewski, Szkolenie dziennikarzy 
w  konspiracji [w:] W ojna i konspiracja. W spomnienia dziennikarzy polskich, red. E. Rudziński, Warsza
wa 1987, s. 211 -2 1 3 ; H . Śmigielski, Z  przeżyć okupacyjnych  [w:] Wojna i konspiracja..., s. 259-261).
114 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 215 ; AAN, DR, 202/III-208, Projekt audycji radiow ych, b .d ., k. 4 5 -5 1 .
115 Pismo kierownika Sekcji Zachodniej D I Delegatury Rządu na Kraj Kiryła Sosnowskiego do dyrekto
ra D I Stanisława Kauzika (IV lub V  1943) [w:] „O jczyzna”..., s. 107; Z. Bednorz, Lata krecie..., s. 57.
116 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 215 ; AAN, DR, 202/III-168, Z agadnienie film u i kina, b .d ., k. 2 7 -3 3 .
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wową bibliografię prac informacyjno-politycznych o tych terenach. Z apropono
wano powołanie w  ramach Biblioteki Narodowej osobnej instytucji wydawniczej, 
k tóra troszczyłaby się o zaspokojenie potrzeb ziem anektow anych i postulow a
nych. Zaprojektow ano przyszłą sieć księgarń i czytelń, podejmując w  związku 
z tym także kwestię mienia poniem ieckiego117. Zespół konsultował swoją pracę 
z kierownictwem  konspiracyjnej Tymczasowej Rady Księgarstwa Polskiego118.

M em oriał w  zakresie propagandy bezpośredniej i wizualnej om awiał zasady 
krótko- i długofalowego jej oddziaływania oraz główne środki wyrazu, przez 
k tóre ta  dziedzina propagandy wywiera w pływ na ludzi, tj. afisze, uroczystości 
masowe, wystawy itp .119

Wydział Propagandy Bieżącej

Zadaniem  Wydziału Pb było ustalanie wytycznych propagandy dla ziem wcie
lonych i postulow anych na okres okupacji, przygotowywanie m ateriałów  p ropa
gandowych dla tych terenów  oraz wydawnictw  o tych ziemiach przeznaczonych 
dla reszty kraju i zagranicy120. Organizacyjnie Wydział dzielił się na referaty i ze
społy. Te ostatnie powoływano do specjalnych zadań wydawniczych lub redak
cyjnych. N a początku 1943 r. zakres prac poszerzono o propagandę na rzecz 
zbliżenia polsko-czeskiego121. W  lutym 1943 r. na etacie Wydziału zatrudniona 
była tylko jedna osoba, a pięć osób w spółpracow ało122. Po u tw orzeniu  SIP, 
w  sierpniu 1943 r. pracowały w  Wydziale Pb dwie osoby123.

W  pracach koncepcyjnych SZ określono dwa podstawow e cele propagandy 
o ziemiach zachodnich. Po pierwsze, miała ona służyć zacieraniu różnic „w dzie
dzinie światopoglądu i postawy psychicznej między społeczeństwem zachodnim  
a środkowopolskim  i wschodnim , oraz różnic, jakie wytworzyły się pod w pły
wem  odm iennych stylów okupacji”. Po drugie, chodziło o przekonanie „społe
czeństwa ogólnopolskiego o konieczności odegrania przez Z Z  bardziej aktywnej 
roli w  życiu państwowym  Polski powojennej”124.

N a czele Wydziału Pb stał, jak się zdaje, Aleksander Rogalski „Remigiusz”125. 
O n także był redaktorem  naczelnym pisma „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej”

117 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 215 ; AAN, DR, 202/III-164, M em oriał w  sprawie reform y i odbudow y dziedziny w y
dawniczej i księgarskiej na  ziem iach zachodnich, b .d ., k. 2 5 -3 9 ; AAN, DR, 202/III-208, Z ałożenia 
i podstaw y propagandow e polskiej polityki kulturalnej w  zakresie książki, b .d ., k. 7 3 -8 6 .
118 E. M ęclewski, W ystąpienie w  dyskusji... , s. 264.
119 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 215.
120 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 117-118 .
121 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216.
122 Ibidem , k. 207.
123 AIPN, Rząd RP, t. 337, K rótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b.p.
124 AAN, DR, 202/III-165, Problem y ziem zachodnich w  propagandzie polskiej, [początek 1943 r.], 
k. 453.
125 KP, Spuścizna E. M ęclewskiego, Sekcja Z achodnia  DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX 1943) [wspól
ne ustalenia K. Sosnowskiego, S. Roskosza i S. Cieślińskiej, spisane przez S. Roskosza, m ps, b.d. -  po 
1970 r.], b.p.
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(popularnych „Ziem niaków”), dodatku miesięcznego do „Rzeczypospolitej Pol
skiej”. Pierwszy num er ukazał się w  listopadzie 1942 r., ostatni, trzynasty, w  lipcu 
1944 r. Każdy składał się z szesnastu stron wydawanych drukiem  w  nakładzie kil
ku tysięcy egzemplarzy i otrzymywał staranną szatę graficzną. Obaj kolejni kierow
nicy SZ otaczali pismo szczególną opieką. Do „Ziem niaków” pisywały nie tylko 
osoby związane z SZ czy „O ”. Spośród au to rów  wym ienić m ożna m .in. Sos
nowskiego, Edm unda Męclewskiego, Zygm unta Wojciechowskiego, Kraszewskie
go, Henryka Śmigielskiego, W itolda Mężnickiego, Wacława Górnickiego. Pismo, 
reprezentujące wysoki poziom, kierowane było przede wszystkim do środowisk 
opiniotwórczych w  G G 126. Lapidarnie i celnie scharakteryzował jego zadania Ed
m und Męclewski, pisząc w  pierwszym numerze: „Ziemie zachodnie Polski [...] zo
stały »włączone« w  organizm Rzeszy. [...] W  rezultacie powstały niemal dwa świa
ty polskie. Często jeden niedużo wiedział o drugim, stąd rodziły się fałszywe 
zdania i sądy. Zadaniem  pisma [...] jest mówić Polsce o życiu, zmaganiach i proble
mach jej ziem zachodnich. [...] Polska wraca na zachód po pełnię swoich ziem m a
cierzystych. Droga ku tem u wiedzie przez ziemie zachodnie. M eldunki więc z tej 
pierwszej linii frontu naszej walki [...] znać [...] powinien cały N aród”127.

W  lipcu 1943 r. Wydział Pb rozpoczął wydawanie pisma przeznaczonego spe
cjalnie do kolportażu na ziemiach anektow anych i postulowanych. M iało ono 
obok audycji radiow ych, których możliwości oddziaływania stawiano zdecydo
wanie na pierwszym miejscu, być narzędziem  aktywizacji propagandowej tych 
ziem. Chodziło m.in. o przełam anie dość powszechnej -  zdaniem kierownictwa 
SZ -  niechęci tamtejszego społeczeństwa do „bibuły”, uważanej „za mało efek
tywne, ale za to bardzo ryzykowne narzędzie propagandy”128. Pismo otrzymało 
tytuł „Zachodnia Straż Rzeczypospolitej”, jego redaktorem  został Bednorz. „Za
chodnia Straż” ukazywała się jako miesięcznik do lutego 1944 r. (w sumie osiem 
num erów ). N iem al w  każdym num erze zamieszczano oficjalne enuncjacje władz 
Polskiego Państwa Podziemnego. Poza tym publikowano krótkie, ale treściwe ar
tykuły, nośne hasła propagandow e oraz serwis informacyjny krajowy i zagranicz
ny. „Zachodnia Straż” korzystała z m ateriałów  zamieszczanych w  „BeZecie”, 
a także z pom ocy dziennikarzy piszących dla „Z Z R P” i „Rzeczypospolitej Pol
skiej”. O d września 1943 r. towarzyszył jej dodatek satyryczny „Luźna K artka”, 
również redagowany przez Bednorza. W spółpracowali z nim  Józef Ryszka 

2 8 8  „Szczepon” i Franciszek Pilarek „Ż ółw ”129. O ba pisma dla ułatw ienia kolporta
żu łamane były w  długą, wąską harm onijkę na kształt szkolnej ściągawki130. „Od-

126 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216 ; E. M ęclewski, Kierunek Odra..., s. 46; Z . Bednorz, Lata  krecie..., s. 12 5 -1 3 0 ; 
A. Rogalski, Fragmenty w spom nień..., s. 301; zob. także „Ziem ie Zachodnie Rzeczypospolitej. D o 
datek m iesięczny Rzeczypospolitej Polskiej” (19 4 3 -1 9 4 4 )  [w:] „O jczyzna”..., s. 5 4 7 -5 9 4 .
127„O jczyzna”..., s. 549.
128 Pismo kierow nika Sekcji Zachodniej D I D elegatury Rządu na Kraj Kiryła Sosnowskiego do dyrek
tora D I Stanisława K auzika (IV  lub V  1943) [w:] „O jczyzna”..., s. 106.
129 Z . B ednorz, Lata  krecie..., s. 1 3 0 -1 4 0 ; zob. też „O jczyzna”..., s. 5 9 5 -6 2 8 .
130W edług K. Sosnow skiego au to rem  pom ysłu  łam ania pism a był Z . Sadkowski (KP, Spuścizna 
E. M ęclew skiego, Sekcja Z ach o d n ia  DI (od V III/IX  1942 do V III/IX  1943) [w spólne ustalenia 
K. Sosnowskiego, S. Roskosza i S. Cieślińskiej spisane przez S. Roskosza, m ps, b.d. -  po 1970 r.], 
b.p.).
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powiednio złożony egzemplarz [...] gazetki, poręczny i podręczny, mieścił się 
w  kieszonkowym notesie, w  bucie, czy pod w ew nętrzną opaską kapelusza”131.

Z  myślą o ziem iach zachodnich opracow yw ano „Wytyczne p ropag an d y ” 
w  formie aktualnych krótkich sloganów bądź lapidarnych sform ułowań. G rom a
dzono i przerzucano na ziemie zachodnie materiały mające „ułatwić bezpośred
nie poznanie Polski Walczącej na obczyźnie” (np. wycinki z prasy angielskiej, fo
tografie z życia armii polskiej itp.). Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem, 
gdyż pozwalały „nawiązać kontakt z takimi elem entami państwa, jak rząd i ar
m ia”. Opracowyw ano również i przerzucano tzw. bibułę specjalną -  ulotki oraz 
specjalne „małe 12-stronicowe wydawnictwa popularne”132.

Przygotowywano także wydawnictwa obszerniejsze, np. liczącą ponad 150 
stron książkę H onor i Ojczyzna. Złożyły się na nią krótkie reportaże, napisane 
„ku pokrzepieniu serc”, przedstawiające walkę żołnierza polskiego w  kam panii 
wrześniowej i na froncie zachodnim , a także różne formy walki społeczeństwa 
polskiego w  okupowanym  kraju, m artyrologię ludności oraz reakcje prasy świa
towej na wydarzenia w  Polsce. W  książce znalazły się ponadto  rozważania p ro 
gramowe, dotyczące np. charakteru odrodzonego po wojnie państw a polskiego 
lub też przebiegu jego przyszłych zachodnich granic. „N owa Polska będzie więc:
Polską z Gdańskiem, Prusami W schodnim i, Pomeranią, Śląskiem Opolskim. [... ]
Będzie Polską, w  której zniknie zrównanie w  dół, a zastąpi je podniesienie do 
chodów  wszystkich obywateli. [...] Będzie państwem  budow anym  wspólnym, 
zorganizowanym  wysiłkiem wszystkich Polaków ”133. Publikację przygotow ał Ta
deusz Kraszewski „M arek”, a ostatecznie zredagował Zbigniew Sadkowski. Pro
jekt okładki sporządził Stanisław Roskosz, a opracow anie graficzne Stanisława 
Wiśniewska. Fotografie wykonał Franciszek M yszkowski134.

Największym  przedsięwzięciem  wydawniczym  zespołu, k tóry  utw orzył SZ, 
była książka Z  pierwszej linii frontu . M iała ona ukazać ludności polskiej w  GG 
i społeczności w olnego świata realia życia, m artyrologii i oporu  Polaków  na 
ziem iach anektow anych. Książka przeszła przez trzy redakcje: Edw arda Ser- 
wańskiego, Karola M ariana Pospieszalskiego „Erazm a” i A leksandra Rogalskie
go. W ykorzystano w  niej bogaty m ateriał archiwalny, zebrany przez poznańską 
grupę „O ”, k tó ra utw orzyła i w  znacznej m ierze obsługiwała W ydział D oku
m entacji i Propagandy Biura Głównej Delegatury Rządu dla ziem wcielonych 
do Rzeszy. Inform acje bieżące otrzym yw ano poprzez siatkę zespołu inform a- 2 8 9  
cyjno-propagandow ego „O ” w  GG i na ziemiach anektow anych. Treść książki

131 Z . B ednorz, Lata  krecie..., s. 132.
132 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216. „O  zapotrzebow aniu  na taki m ateriał [broszury] m eldują nam  zwłaszcza IV, VI a, 
VI e ” (Pismo kierow nika Sekcji Zachodniej D I Delegatury R ządu na Kraj Kiryła Sosnowskiego do d y 
rektora D I Stanisława K auzika (IV  lub V  1943) [w:] „O jczyzna”..., s. 106).
133„H onor i O jczyzna” [w:] „O jczyzna”..., s. 440.
134 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216 ; Z . Sadkowski, H o n o r i ojczyzna, W arszawa 1943; KP, Spuścizna E. M ęclewskie
go, Sekcja Z achodnia  DI (od VIII/IX 1942 do VIII/IX  1943) [wspólne ustalenia K. Sosnowskiego, 
S. Roskosza i S. Cieślińskiej, spisane przez S. Roskosza, m ps, b.d. -  po  1970 r.], b .p .; zob. też „H o
nor i O jczyzna” [w:] „O jczyzna”..., s. 4 2 8 -4 4 1 . Publikację wysłano do Anglii w  lipcu 1943 r. (AAN, 
DR, 202/I-34 , Pismo delegata rządu do prem iera, 22 VII 1943 r., k. 53).
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zam knięto w  dziewięciu rozdziałach, których tytuły dobitnie mówiły, jakim 
sprawom  i w ydarzeniom  są poświęcone, np. G w arantujem y w am  życie i mienie  
-  Terror na Z Z , O przesunięcie ruchomej linii życia -  Wysiedlanie, osiedlanie, 
germanizacja, czy Bez prawa do czci i w iary -  Propaganda pogardy i nienawiści. 
W śród autorów  znaleźli się m .in. W nuk, H alina Sosnowska, ks. Czesław Hey- 
ducki, Edm und M ęclewski, Leon Całka „Feliks” . Książkę ukończono w  czerw
cu 1942 r. Pierwsza próba wysłania jej w  formie m ikrofilm u do Londynu nie p o 
w iodła się. Tymczasem utw orzono SZ. K ierownictwo DI, wysoko oceniając 
walory Z  pierwszej linii frontu, zleciło przygotow anie krajowej edycji, k tóra 
ukazała się w  Warszawie w iosną 1943 r. Obszerna, licząca prawie 250 stron pu 
blikacja została wydana bardzo starannie. Szczególnie sugestywna była okładka 
projektu Sosnowskiego, zrealizow ana przez W ita G awęckiego135. Pod koniec 
1943 r. ukazało się w  Glasgow emigracyjne wydanie książki. Sekcja Z achodnia 
wysłała także do Anglii przetłum aczoną na język angielski wersję Z  pierwszej li
nii frontu  -  The history w ithou t com parison136.

W iosną 1943 r. ukazała się książka Śląsk wierny Ojczyźnie. Jej autorem  był 
Bednorz. Publikacja ta  miała przybliżyć społeczności polskiej w  GG i za granicą 
sprawy Śląska, ukazać je w  perspektywie historycznej z naciskiem na tragizm lo
sów tej ziemi, skom plikowane kwestie kształtow ania się świadomości narodowej 
i bolesny problem  volkslisty137. A utorem  wstępu był kierow nik BZ Stanisław Ta- 
baczyński „Ryszard”138.

W  ram ach propagandy dla zagranicy wysłano do Londynu m.in. „zwięzły [...] 
inform ator, przeznaczony dla prasy anglo-amerykańskiej”, O dra-N isa najlepsza 
granica Polski autorstw a pracow ników  Studium Zachodniego „O ”, M arii Kieł- 
czewskiej-Zaleskiej i Andrzeja G rodka139.

Do m arca 1943 r. przygotow ano: w  ram ach serii zagranicznej -  Prusy 
W schodnie (podręczny inform ator dla prasy anglo-am erykańskiej) oraz Oskar
żam  m ój naród... (wypowiedzi N iem ców  o zbrodniach popełnionych na Pola-

135Z  pierwszej linii fron tu , red. K.M. Pospieszalski, W arszawa 1943 („Biblioteka W ielkopolska”, 
t. 3); AAN, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216 ; BK, Spuścizna K. Sosnowskiego, 11299/2, K. Sosnowski, Z  pierwszej linii fro n 
tu. N o ta  bibliograficzna, 4 III 1963 r., m ps, b.p. Proces pow staw ania książki sugestywnie przedsta
w ił w  sw oich w spom nieniach Roskosz (S. Roskosz, O książce..., s. 30 4 -3 1 8 ).
136 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216 ; AAN, DR, 202/III-172, W ydawnictw a SZ, b .d ., k. 1.
137 Z . B ednorz, Śląsk w ierny O jczyźnie, W arszawa 1943 („Biblioteka Z iem  Z achodnich”, t. 6); AAN, 
202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. [1943 r.], 
k. 216 ; Z . Bednorz, Lata  krecie..., s. 14 5 -1 5 1 . W arto zauważyć, że „Biblioteka Z iem  Z achodn ich”, 
podobnie  jak „Biblioteka W ielkopolska”, były seriam i wydawniczym i „O ”.
138 Pisał on: „Śląsk był ziemią nieznaną, niedocenianą należycie i źle rozum ianą. N ie  przestał nią być 
niestety i dzisiaj, kiedy przeżywa on  najcięższy okres walki w  obronie swego narodow ego ducha, 
w alki, w  której zarazem  idzie o utrzym anie niezwykle ważnej, kluczowej pozycji dla Państwa Pol
skiego, w  m om encie, który  zmusza cały naród  do w ydania historycznej decyzji o przyszłych grani
cach Rzeczypospolitej” (,„Śląsk w ierny O jczyźn ie” [w:] „O jczyzna”..., s. 424).
139 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216 ; M . Kiełczewska-Zaleska, W ystąpienie w  dyskusji... [w:] „O jczyzna”..., s. 245. 
O pracow anie to było podstaw ą książki: A. G rodek, M . Kiełczewska-Zaleska, O dra-N isa: najlepsza 
granica Polski, Poznań 1945 („Prace Instytutu Z achodniego”, n r 1).
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kach); w  ram ach serii „M ów ią w ieki” -  cztery w ydaw nictw a źródłow e o po l
skości „ziem pow racających” zaopatrzone w  tablice chronologiczne i bibliogra
fię: Prusy W schodnie, Gdańsk, Śląsk, Pomorze Zachodnie; w  serii „Ziemie Z a
chodnie w  w alce” -  broszurę o Pom orzu na w zór Śląska wiernego O jczyźnie  
oraz Ziem ie Zachodnie, zwięzły in form ator o ziemiach anektow anych; w  ra 
m ach serii „O jczyzna” -  broszurę Idziem  do Ciebie..., m ającą przygotow ać p o 
w ró t Opolszczyzny w  granice Polski; wreszcie w  dziale „Varia” przygotow ano 
Koniec Drang nach O sten, ukazującą „katastrofę biologiczną niemieckiego n a
ro d u ”140.

N ieznane są bliższe szczegóły pracy, a naw et osoba kierująca powołanym  
w  lutym 1943 r. referatem  „czeskim”. Planowano wydawanie i przerzucanie do 
Czech specjalnego biuletynu oraz „kilku [...] sugestywnie ujętych broszur”141.

Różnorodna i bogata działalność wydawnicza możliwa była dzięki bardzo do 
brze układającej się współpracy z kierującym podziem ną poligrafią DI Józefem 
W ardasem „D oktorem  Józkiem ”142.

Wydział Mobilizacyjno-Prawny

Z adaniem  tego W ydziału było przygotow anie placów ek propagandy oraz 
„czynników z nią współdziałających” na okres walki zbrojnej i opracowanie we 
współpracy z Wydziałem Pp tzw. teki m ob., w  której znaleźć się miały szczegó
łowe wytyczne, instrukcje i materiały propagandow e gotowe do wykorzystania 
w  okresie w alki143.

W  lutym 1943 r. w  wydziale pracow ała honorow o tylko jedna osoba, jego 
kierow nik Jan Zaborow ski „Teofil”. W  lecie tego roku dokooptow ano Janusza 
Barthel de W eydenthala „Janickiego” i Annę Szczepańską-M ańkow ską „H a
nię”144. Z  W ydziałem współpracowali m .in. Andrzej Leśniewski i Jan Zarański145.

W  lutym 1943 r. na ukończeniu był projekt organizacji placówek propagan
dy. Jednocześnie przygotow yw ano teki m ob. dla „poszczególnych elem entów  
propagandy”. G otow a była teka dla prasy zawierająca m.in. instrukcję o zajmo
waniu i uruchom ieniu zakładów drukarskich, schemat pracy i wykaz urządzeń 
drukarni ruchomej, spis fabryk papieru na ziemiach zachodnich. W  tece mob. 
pow iernika zakładu drukarskiego znajdował się np. w zór obliczenia liczby p o 
trzebnego personelu technicznego, wzór obliczenia ilości potrzebnego papieru, 2 9 1  
w zór obliczenia czasu pracy linotypisty  i zecera ręcznego, kalendarzyk pracy 
wydawnictwa. Po zamknięciu tek i zatw ierdzeniu przez dyrektora DI projektu

140 AAN, DR, 202/III-172, W ydaw nictw a SZ, k. 1-2 .
141 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 216.
142 Z . Bednorz, Lata  krecie...; S. Roskosz, O książce..., s. 316; E. M ęclewski, K ierunek Odra..., s. 39, 
46 , 53.
143 AAN, DR, 202/III-135, Regulam in SZ na okres konspiracyjny, [przed 1 III 1943 r.], k. 118; ibi
dem , Przekształcenie się SZ okresu okupacji na  SZ okresu walki, b .d ., k. 9 1 -9 8 .
144 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 207 ; AIPN, Rząd RP, t. 337, Krótki rys historyczny SZ, 25 III 1945 r., b .p .; KP, Spu
ścizna E. M ęclewskiego, List J. Z aborow skiego do E. M ęclewskiego, 12 II 1972 r., b.p.
145 E. M ęclewski, K ierunek Odra..., s. 55.
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organizacji placówek propagandow ych na okres walki, Wydział planow ał ewi
dencjonowanie oraz szkolenie ludzi do pracy w  tychże placów kach146.

W  ciągu kolejnego roku wykonano w  Wydziale wiele prac przede wszystkim
0 charakterze organizacyjno-prawnym. Przygotowano m.in. projekt organizacji
1 kom petencji D epartam entu Zachodniego M inisterstwa Informacji, projekt Wo
jewódzkich U rzędów Informacyjnych i czołówek propagandow ych, projekt prze
jęcia przez M inisterstwo Informacji niektórych kom petencji innych resortów  
i władz, projekt zarządu publicznego m ienia kulturalnego podlegającego restytu
cji i likwidacji. Zajm ow ano się także kwestią „samorządu zawodów kultural
nych”. G otow a była pełna kodyfikacja praw odaw stw a kulturalnego i dziedzin 
pokrewnych wraz z om ówieniem  przepisów dotyczących filmu i kina, prasy, 
księgarstwa, radia itp. oraz środków  przysługujących państwu na realizowanie 
polityki kulturalnej i informacyjnej. Blisko w spółpracow ano w  tym zakresie z ze
społami działającymi w  Wydziale Pp. Całość projektów  prawnych, planów  p ro 
pagandowych i program ów  działania uzgadniano z delegatami okręgowymi 
z ziem zachodnich.

Daleko posunięte były także konkretne prace mobilizacyjne na okres przeło
mu. Przygotowując się do wznowienia działalności podstawow ych dziedzin „go- 
spodarczo-kulturalnych” zarówno na ziemiach zachodnich, jak i postulowanych, 
nawiązano „ścisły kontakt ze światem prasy, książki, filmu i kina, drukarstw a 
itd .” Dynamikę prac ham ował brak analogicznej kom órki na szczeblu centrali 
DI, a więc niemożność ustalenia odpow iednich projektów  dla całego resortu147.

Do istotnych opracow ań wykonanych w  Wydziale należał projekt dekretu 
o obywatelstwie volksdeutschów przygotowany przez Zaborowskiego po kon
sultacjach z okręgowym i delegatami z ziem zachodnich, bp. katowickim  Stanisła
wem Adamskim oraz członkami krakowskiej grupy „O ”. Kierownik Wydziału 
był też autorem  projektu dekretu o dokum entacji określającego m .in. kwestie za
bezpieczenia i ochrony „dokum entów  pamięci narodow ej”148.

Powstanie warszawskie i końcowy okres działalności SZ

W  czasie pow stania przebywający w  stolicy pracow nicy Sekcji włączyli się 
do bieżącej działalności inform acyjno-propagandow ej DI. Część zespołu odcię- 

2 9 2  ta  w  sierpniu na Starym M ieście w ydaw ała tam  pismo „W w alce”. W edług pre-

146 AAN, DR, 202/III-148, Spraw ozdanie z prac SZ za czas od 1 X  1932 r. [1942 r.] do 1 III 1933 r. 
[1943 r.], k. 217.
147AAN, DR, 202/III-171, M em oriał w  spraw ie u tw orzenia Sekcji Prawno-M obilizacyjnej D eparta
m entu  Inform acji, b .d ., k. 3 7 -3 8 ; ibidem , M em oriał w  spraw ie organizacji D epartam entu  Z achod
niego M inisterstw a Inform acji, b .d ., k. 5 1 -8 8 ; ibidem , Kom petencje M inisterstw a Inform acji, b.d., 
k. 9 -2 9 ; AAN, DR, 202/III-172, Terenowe Urzędy Inform acyjne i ich stosunek do adm inistracji 
ogólnej, b .d ., k. 1 -5 ; E. M ęclewski, Kierunek Odra..., s. 55; KP, Spuścizna E. M ęclewskiego, List 
J. Z aborow skiego do E. M ęclewskiego, 12 II 1972 r., b.p.
148AAN, D R , 202/III-171 , P rojekt dek retu  P rezydenta Rzeczypospolitej o dokum entacji, b .d ., 
k. 4 4 -5 1 ; AAN, DR, 202/III-164, M em oria ł w  sprawie VD, b.d., k. 8 1 -1 0 9 ; ibidem , Rozważania 
o projekcie ustawy o przyw róceniu obyw atelstw a polskiego osobom  wpisanym  na niem iecką listę 
narodow ą na ziem iach zachodnich, b .d ., k. 3 5 0 -3 5 6 ; KP, Spuścizna E. M ęclewskiego, List J. Z ab o 
row skiego do E. M ęclewskiego, 12 II 1972 r., b .p .; E. M ęclewski, K ierunek Odra..., s. 55.
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liminarza budżetow ego DI na wrzesień 1944 r. centrala SZ zatrudniała na etat
sześć osób149.

Po powstaniu rozeszły się drogi pracow ników  SZ. N iektórzy wraz z żołnie
rzami AK znaleźli się jako jeńcy w  niewoli niemieckiej. Inni zostali zdemobilizo
wani w  związku z redukcją pracow ników  aparatu administracji państwowej. Po
zostali wznowili pracę, przygotowując serwisy informacyjne o sytuacji ziem 
zachodnich oraz prowadząc działalność propagandow ą. W  lutym 1945 r. w  cen
trali SZ na etacie zatrudniony był kierow nik Edm und M ęclewski oraz ośmiu p ra
cowników. Aparat terenow y znajdował się w  stadium ponownej organizacji. Pra
cowało w  nim  pięć osób150. Kres działalności Sekcji położyła likwidacja struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego na przełom ie czerwca i lipca 1945 r.

A l e k s a n d r a  P i e t r o w i c z  (ur. 1956) -  pracow nik Oddziałow ego Biura Edu
kacji Publicznej IPN w  Poznaniu. Zajmuje się dziejami okupacji 1939-1945 
w  W ielkopolsce oraz udziałem W ielkopolan w  strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego. O publikow ała m.in. Działalność informacyjna i dokum entacyj
na G łów nej Delegatury Rządu RP dla ziem  polskich w cielonych do Rzeszy 
(1940-1941) [w:] Działalność informacyjna Polskiego Państwa Podziemnego, 
red. W. Grabowski (2003); współredagowała: „O jczyzna” 1939-1945. D oku
menty, wspomnienia, publicystyka  (2004) (wraz z Z. M azurem ) oraz Raporty  
z ziem  wcielonych do III Rzeszy (1942-1944) (2004) (z M . Rutowską i Z . M a
zurem).

The W estern Section o f  the D epartm ent o f  Press and  In fo rm a tion  o f  so called D elegatu
ra o f  the Polish G overnm ent in  Exile (Septem ber 1942-Ju ly 1944)

The Western Section created in sum m er 1942 was a part o f  the D epartm ent o f  Press 
and Inform ation o f  so called Delegatura o f  the Polish G overnm ent in Exile. Its goal was 
to  perform as a news agency and the coordinator o f  propaganda in the territories incorpo
rated to the Third Reich and in the western territories claim ed in com pensation for the 
war.

The section collected, studied and com piled information. In 12 comprehensive situ 
a tional reports, a num ber o f  telegrams and  special dispatches sen t to  L ondon before

149 AAN, DR, 202/III-1, D epartam ent Inform acji i Prasy w  dobie pow stania, b .d ., k. 6 2 -7 0 ; AAN, 
DR, 202/III-4, Prelim inarz budżetow y pracow ników  D epartam entu  Inform acji i Prasy, wrzesień 
1944 r., k. 20 ; W  W oronow icz, W spom nienia z  okresu pow stania warszawskiego [w:] „O jczyzna”..., 
s. 3 5 2 -3 5 6 ; A. Pohl, Fragmenty dziennika  [w:] „ O jczyzna”..., s. 2 8 6 -2 8 8 ; W  W nuk, Byłem  z  Wa
m i..., s. 2 1 9 -2 2 9 ; Z . B ednorz, Lata  krecie..., s. 5 7 -6 2 ; K. W izówna-Łyczywkowa, Relacja nr 179  
[w:] Zycie w  pow stańczej Warszawie. Sierpień-wrzesień 1944 r. R elacje-dokum enty, oprac. E. Ser
wański, W arszawa 1965, s. 2 7 1 -2 8 2 .
150 AAN, DR, 202/III-36, R aporty sytuacyjne, k. 6 7 -2 0 0 ; AAN, DR, 202/III-35, t. 1, K oresponden
cja, k. 1 0 4 -1 0 5 , 1 1 3 -1 1 4 ; ibidem , 202/III-36, k. 128; AIPN, Rząd RP, t. 337, K rótki rys historycz
ny SZ, 25 III 1945 r., b .p .; AAN, DR, 202/III-1, DI w  okresie popow staniow ym , b.d., k. 71 -7 3 .



August 1944 it in form ed the authorities about the situation. In cooperation w ith  the u n 
derground press it also educated the Polish society. The section issued three magazines, 
a satiric supplem ent, several books, m any leaflets and brochures. I t also organized a base 
to reconstruct the D epartm ent o f  Press and Inform ation in Western Poland.
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