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Nieznana relacja
o Polskim Państwie Podziemnym.
Zeznania Leopolda Rutkowskiego
Prezentowany poniżej dokument jest jednym z nielicznych śladów po osobie,
która odegrała znaczącą rolę w tworzeniu i działalności Delegatury Rządu. D la
tego też, pom im o pewnych uproszczeń, przekłamań czy przemilczeń, jest godny
uwagi. Dokument znajduje się w Archiwum Instytutu Pamięci N arodow ej, w ze
spole „R ząd RP w Londynie” przekazanym z zasobów byłego M inisterstwa Bez
pieczeństwa Publicznego, teczka 334. Jest to maszynopis (7 kart formatu A4) sta
nowiący zapewne odpis z protokołu zeznań Leopolda Rutkowskiego. Pewne
zwroty wskazują na to, że tekst był tłumaczony z języka rosyjskiego. M oże to
świadczyć o tym, że pochodzi on z pierwszego okresu uwięzienia Rutkowskiego
w 1945 r. Tekst został pozostawiony zasadniczo w formie sporządzonej przez au
tora. Poprawiono jedynie ewidentne błędy literowe, interpunkcyjne, błędną pi
sownię wyrazów oraz błędy tłumaczenia (?).
Leopold Euzebiusz Rutkowski urodził się 12 sierpnia 1887 r. w Warszawie.
Tu ukończył gimnazjum, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
W arszawskiego. W latach pierwszej wojny światowej pracow ał w Centralnym
Komitecie Obywatelskim Królestw a Polskiego w Rosji. Po odzyskaniu przez Pol
skę niepodległości pracow ał do 1926 r. w M inisterstwie Spraw Wewnętrznych.
Brał udział w opracowaniu ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu. W latach
1 9 2 7 -1 9 3 8 był zastępcą naczelnego dyrektora Polskiego Czerw onego Krzyża.
O d początku 1941 r. brał aktywny udział w tworzeniu tajnej administracji
kierowanej przez mianowanego w pierwszych dniach grudnia 1940 r. delegata
rządu Cyryla Ratajskiego, którego znał z pracy w M SW 1. Prawdopodobnie od
lutego 1941 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Spraw Wewnętrznych
Delegatury Rządu2. Używał pseudonim ów „M uszyński” , „Trojanowski” , „Z aw a
d a” , „Zaw adzki” . Sam Rutkowski pisał na ten temat: „G dy w czerwcu 1941 r.
przyjąłem - po wahaniach - z rąk ówczesnego delegata rządu Ratajskiego stano
wisko dyrektora departamentu administracyjnego (zwanego niekiedy również
departam entem spraw wewnętrznych)3 - z zadaniem zorganizowania kadr nowej

1 Cyryl Ratajski był od listopada 1924 do czerwca 1925 r. ministrem spraw wewnętrznych.
2 J. M ichalew ski, R elacja, „Zeszyty H istoryczne” , z. 26, Paryż 1973, s. 77, 93.
3 M am y tu do czynienia z w yraźnym odżegnyw aniem się od nazwy używ anej przez cały okres
okupacji - D ep artam ent Spraw W ewnętrznych. Używanie nazwy D ep artam en t Adm inistracyjny
m iało zapew ne w prow adzić w błąd przesłuchujących. R utkow ski odgrod ził się tym samym
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administracji państwowej [...]”4. Jeżeli chodzi o datę nominacji Rutkowskiego na
stanowisko dyrektora Departam entu Spraw Wewnętrznych, możemy dodać, że
jego pseudonim „Zaw adzki” pojawia się w dokumentach finansowych delegatury
we wrześniu 1941 r.5
Rutkowski był twórcą terenowych struktur tajnej administracji - okręgowych
delegatur rządu. W jego departamencie znajdowały się tak ważne kom órki orga
nizacyjne, jak Wydział Bezpieczeństwa i Główny Inspektorat Państwowego
Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowych. Z asiadał w różnych kom ór
kach organizacyjnych delegatury: Komitecie Administracyjnym, Komitecie K oor
dynacji Ustawodawczej, Centralnej Komisji Badania i Rejestrowania Zbrodni
O kupanta w Polsce („N iezapom inajka” ) oraz w Społecznym Komitecie Anty
komunistycznym. Ściśle współpracow ał z „Z egotą” i Polskim Związkiem Z achod
nim w konspiracji („Z ach ód” ). Brał udział w posiedzeniach Politycznego Kom i
tetu Porozumiewawczego, Krajowej Reprezentacji Politycznej i Rady Jedności
N arodow ej, gdzie przedstawiał przygotowywane akty prawne. Prowadził rozm o
wy z komendantem głównym Armii Krajowej w sprawie Służby Ochrony Powsta
nia oraz połączenia Delegatury Rządu z Administracją Zmilitaryzowaną („Teczka”)
montowaną od 17 grudnia 1940 r. przez ZWZ-AK. Relację z rozmów z Komendą
Głów ną A K w sprawie SOP złożył na posiedzeniu PKP 19 kwietnia 1942 r.6
W Departamencie Spraw Wewnętrznych przygotowywano także projekty orga
nizacji naczelnych władz państwa. Jeden z nich przedstawił na posiedzeniu KRP
7 listopada 1943 r.7 W czerwcu 1944 r. zaprezentował na forum Komisji G łów 
nej R JN zasady ordynacji wyborczej8.
W lipcu 1944 r. został zwolniony ze stanowiska, jego miejsce zajął przedsta
wiciel Stronnictwa Ludow ego Kazimierz Bagiński. M ożna się domyślać, że zwol
nienie miało związek z planami ujawnienia delegatury zbliżającym się do Warsza
wy oddziałom Armii Czerwonej. W czasie powstania warszawskiego znajdował
się w śród w spółpracow ników delegata rządu Jan a Stanisława Jankow skiego, bę
dąc jego osobistym sekretarzem.
Po powstaniu w październiku 1944 r. na polecenie pierwszego zastępcy dele
gata rządu Adam a Bienia nawiązywał kontakty z okręgowymi delegaturami rzą
du. N ajpraw dopodobniej został wówczas przeniesiony do Biura Prezydialnego
Delegatury, jego pseudonim figuruje jeszcze w czerwcu-lipcu 1945 r. w preliminarzu budżetowym tej kom órki9. Warto zauważyć, że w publikowanym tekście
Rutkowski występuje jako kierownik Biura Prezydialnego Delegatury10.

od działalności kontrw yw iadu politycznego delegatury, który fun kcjon ow ał w ram ach d ep arta
mentu.
4 AIPN, Rząd RP w Londynie, t. 335, Opracowanie na temat polskiego życia politycznego dyrektora
D epartam entu Spraw W ewnętrznych Delegatury Rządu, błędnie przypisyw ane następcy L. Rutkow 
skiego - Kazim ierzow i Bagińskiemu.
5 AAN , 202/X V II-2, k. 8, Zestaw ienie w ydatków za 1941 r.
6 AAN, 199/1, k. 3, Protokół z posiedzenia PKP w
dniu 19 IV 1942 r.
7 AAN, 199/1, k. 37, Protokół posiedzenia KRP w
dniu 7 X I 1943 r.
8 AAN , 199/2, k. 8 7 -8 9 , Protokół z posiedzenia Komisji Głównej R JN w dniu 16 VI 1944 r.
9 AIPN, Rząd RP w Londynie, t. 3 52, Prelim inarz budżetow y „ 5 0 0 P ” na m iesiąc lipiec 1945 r.
10 W dotychczasowej literaturze przyjmowano, że po
powstaniu warszawskim stanowisko kierownika
Biura Prezydialnego objął Tadeusz Miklaszewski „N ilski” . Wcześniej od 1942 r. był on naczelnikiem
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L eo pold Rutkowski został aresztow any przez NKW D 17 kw ietnia 1945 r.
w Krakow ie przy pl. M atejki 10, razem z Tadeuszem Sewerynem „Sochą” - kie
rownikiem oporu społecznego i kierownikiem biura Okręgowej Delegatury
Rządu Kraków, Stefanem Rzeznikiem „Stanisławem ” - zastępcą okręgow ego de
legata, Stanisławem Latałą „Zukiem ” - powiatowym delegatem rządu w M ie
chowie11. Wywieziony do M oskwy i osadzony w siedzibie NKW D na Łubiance.
Przesłuchiwany w związku z przygotowywanym procesem szesnastu przywód
ców Polskiego Państwa Podziemnego, toczącym się w czerwcu 1945 r. Jesienią
został zwolniony i odesłany do Polski. Tu natychmiast został aresztowany przez
Urząd Bezpieczeństwa i skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Zwolniony
z więzienia w Rawiczu latem 1946 r. Ponownie aresztowany 15 czerwcu 1949 r.
w Bydgoszczy. Osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Zm arł w cza
sie śledztwa 8 września 1949 r., najprawdopodobniej zamordowany. Pochowany
na cmentarzu Powązkowskim (kw. 284A-6-13). Odznaczony między innymi
Krzyżem Oficerskim Orderu O drodzenia Polski, pośmiertnie Krzyżem Armii
Krajowej (1 9 70)12.
Publikowany poniżej dokument, aczkolwiek obarczony błędami i celowymi
„pom yłkam i” Rutkowskiego, przynosi ciekawe informacje na temat funkcjono
wania struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Jest on tym cenniejszy, że stano
wi jedyny znany dokument pozostawiony przez pracownika państwowego, jed
nego z najbardziej zaangażowanych w działalność konspiracyjną.
Uzupełnieniem tekstu jest odrys schematu organizacyjnego Delegatury Rządu
sporządzonego przez Leopolda Rutkowskiego w więzieniu po drugim aresztowa
niu. Dokument ten znajduje się w Archiwum Polski Podziemnej 1 93 9-1 95 6
w Warszawie w materiałach M ariana Malinowskiego. Z a udostępnienie dokumen
tu do druku Redakcja składa podziękowania Panu Andrzejowi K. Kunertowi.
Schemat publikujemy bez popraw ek i uzupełnień. W jednym miejscu nie uda
ło się odczytać tekstu (zaznaczono to [...]). Okręgowym delegatem rządu w N o 
w ogródku był Jan Trzeciak „A leksander” , a następnie M arian Jankow ski „Haydank” .
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W ydziału Bezpieczeństw a w kierow anym przez L e o p o ld a R utkow skiego D epartam encie Spraw
W ewnętrznych - A.K. Kunert, Słow nik biograficzny konspiracji warszaw skiej 1 9 3 9 -1 9 4 4 , t. 1, War
szaw a 1987, s. 116. N ajpraw dopodobn iej to najpierw Rutkow ski objął kierownictw o Biura Prezy
dialnego, a dopiero po jego aresztow aniu zastąpił go M iklaszew ski.
11 A. Fitow a, Grypsy i zeznania więzienne Tadeusza Seweryna „So ch y ” , „Rocznik M uzeum E tnogra
ficznego w K rakow ie” 1996, t. 13, s. 53.
12 A.K. Kunert, Rutkow ski L eop old Euzebiusz, PSB, t. 23, s. 2 3 7 - 2 3 8 ; T. Swat, Księga ofiar kom u
nistycznego reżimu w Polsce lat 1 9 4 4 -1 9 5 6 (w druku), biogram L. Rutkow skiego.
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O dpis [Protokół zeznań Leopolda Rutkowskiego]
Rutkowski kierownik Biura Prezydialnego] Dele[gatury Rządu RP na Kraj]
M ianując (na przełomie lat 1940-1941) pierwszego delegata rządu w kraju13
(obok delegata rządu w Poznaniu14), rząd niewątpliwie nie miał wyraźnej kon
cepcji organizacyjnej dla aparatu, którym miał on się posługiwać. Rząd musiał
mieć swego męża zaufania w kraju, który by wykonał to, co dla utrzymania au
torytetu rządu będącego poza krajem było konieczne, a mianowicie: 1) utrzyma
nie w kraju porozum ienia tych czynników politycznych, na których się rząd
opierał, 2) utrzymanie kontaktów czynników krajowych z rządem, 3) podtrzy
mywanie stałej walki z okupantem. Bez wykonania tych trzech zadań rząd będą
cy za granicą musiałby upaść. Koncepcji organizacyjnej rząd nie ustalił przy tym
żadnej, czemu zresztą nie m ożna się dziwić, warunki okupacyjne z jednej strony,
których rząd nie znał, a dekompozycja polityczna, jaka w kraju istniała po 13 la
tach rządów sanacyjnych, uniemożliwiały realne rozstrzygnięcie zadania.
Toteż organizacja delegatury rozwija się ewolucyjnie, nie krępow ana dyrekty
wami rządu.
Dla dobrego zdania sobie sprawy z całości organizacji należy rozpatrywać
z właściwym aparatem delegatury również jej „nadbudow ę” - w pierwszym
okresie tzw. PKP (Polityczny Komitet Porozumiewawczy), a później Rada Je d n o 
ści N arodow ej. W tym organie ogniskowała się myśl polityczna, podczas gdy
właściwy aparat delegatury (departamenty) był aparatem wykonawczym. Ten
aparat wykonawczy obok działania w realizacji ww. zadań (1, 2, 3) miał jeszcze
dwa dalsze zadania, a mianowicie: 1) rozwinięcie działalności społecznej w ta
kich działaniach jak oświata, opieka społeczna, akcja informacyjno-propagandowa, 2) przygotowania kadr administracji na moment ustania okupacji.
Organizacja w okresie pierwszego delegata rządu przedstawiała się następują
co: delegat rządu (który miał swego zastępcę15) był przewodniczącym PKP,
w skład którego wchodzili (po jednym) przedstawiciele 4 stronnictw: 1) Piłsud
ski16, 2) PPS, 3) Stron[nictwa] N arod[ow ego], 4) Str[onnictwa] Pracy. Biura żad
nego PKP nie posiadało. Protokół spisywał jeden z obecnych na posiedzeniu
członków PKP
248

13 M ow a o delegacie rządu na teren G eneralnego G ubernatorstw a Cyrylu Ratajskim , który w stycz
niu 1941 r. został upow ażniony do działalności, w razie potrzeby, na całym obszarze II Rzeczypo
spolitej.
14 D elegatem rządu na ziemie w cielone do III Rzeszy został 3 X II 1940 r. A dolf Bniński „B iałoń ” ,
aresztowany w Poznaniu 2 6 VII 1941 r., zam ordow any przez Niemców.
15 Pierwszym zastępcą delegata rządu był od grudnia 1940 r. Ja n Skorobohaty-Jakubow ski, następ
nie od 2 7 VIII 1941 r. prof. Ja n Piekałkiewicz.
16 To ewidentny błąd. W skład PKP, poza w ymienionymi Polską Partią Socjalistyczną, Stronnictw em
N arodow ym i Stronnictw em Pracy, w chodził przedstaw iciel SL. Je st to „ech o” działalności w PKP
jako sekretarza od 26 II 1940 r. mjr. Tadeusza K ruka-Strzeleckiego „D y rek tora” , szefa Oddziału
Polityczno-Propagandow ego D ow ództw a G łów nego Służby Zwycięstwu Polski (następnie Biura
Inform acji i Propagandy K G Zw iązku Walki Zbrojnej). Z ostał on oficjalnie usunięty z Z W Z w paź
dzierniku 1940 r. na żądanie rządu RP W początkow ym okresie działalności PKP w chodził w jego
skład także płk/gen. Stefan Row ecki, kom endant okupacji niemieckiej Z W Z , a następnie kom en
dant główny Z W Z . D ziałalność obu wymienionych dow ódców Z W Z w PKP ustała po rozw iązaniu
13 w rześnia 1940 r. tzw. Zbiorow ej Delegatury Rządu.
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Organem wykonawczym delegata rządu było jego biuro, które składało się
z sekretar[za] generalnego, który był jednocześnie skarbnikiem17, [xxx]a oraz z de
partamentów, które odpowiadały ministerstwom z tą różnicą, że nie było od po
wiedników Min[isterstwa] Spraw Zagranicznych18, Min[isterstwa] Spr[aw] Woj
skowych, natomiast istniały nowe resorty: [1)] Departament Informacji i Prasy,
2) Departament Likwidacji Skutków Wojny. Konkretnie istniały więc następujące
departamenty: 1) Administracyjny (Społ[eczny]), 2) Informacji [i] Prasy, 3) Likwi
dacyjny [Skutków Wojny], 4) Skarbu, 5) Przemysłu i Handlu, 6) Rolnictwa,
7) Opieki Społecznej, 8) Oświaty [i Kultury], 9) Sprawiedliwości, 10) Kolei19.
Zakres działania tych departam entów określa ich nazwa. Departam ent Kolei,
jak [i] sprawy z resortu Poczt i Telegrafów20, były w rękach ZW Z. Kierownik
Dep[artamentu] Kolei przy delegaturze był niejako tylko rzeczoznawcą21.
Wiele sporów i walk wywoływała kwestia utworzenia Departam entu Woj
skow ego. Stronnictwa konspiracyjneb chciały, aby taki departam ent został
utworzony, aby w nim skoncentrow ała się kontrola i nadzór nad działalno
ścią [i] gospodark ą w ojskow ą22. W ojsko - w ów czas zwane Z W Z - stale się

a K ilka przekreślonych m aszynowo słów ; m ożna odczytać, ze chodziło o osobę będącą odpow iedni
kiem m inistra spraw zagranicznych.
b W tekście: potajm eago.
17 M ow a o pierwszym okresie funkcjonow ania delegatury. O d w rześnia 1940 r. sekretarzem gene
ralnym był Jerzy M ichalew ski „H e ller” („Piotrow ski” ). Funkcję tę pełnił do jesieni 1941 r., kiedy
to kierownikiem Biura Prezydialnego D elegatury został przedstaw iciel SL Ja n D om ański „R om an ”
(„Wilczyński” ). N atom iast M ichalew ski, pod pseudonim em „B arkow ski” , kierow ał nadal Sekcją
Finansow o-Budżetow ą Delegatury Rządu. Je g o osoba w zbudzała jednak zastrzeżenia działaczy poli
tycznych. Wyrazem tego było w ystąpienie przedstaw icieli SL, PS i SP podczas obrad PKP 12 IV
1942 r. Z m iana na stanow isku kierow nika Sekcji Finansow o-Budżetow ej nastąpiła we wrześniu
1942 r., w ów czas to M ichalew skiego zastąpił Stanisław Rom an Dangel „Salisch” .
18 C elow a dezinform acja. W delegaturze do czerwca 1943 r. funkcjonow ał w Biurze Prezydialnym
referent zagraniczny, którym był Rom an Knoll. N astępnie została utw orzona Sekcja (Departam ent)
Spraw Zagranicznych („M o c ” , „6 3 0 /Z ” ), jej dyrektorem m ianow ano Knolla. Sekcja funkcjonow ała
do rozw iązania delegatury w lipcu 1945 r.
19 W tym miejscu Rutkow ski konsekwentnie utrzymuje, że istniał D epartam ent Administracyjny,
choć we wszystkich dokum entach z okresu konspiracji jest m ow a o D epartam encie Spraw Wewnętrz
nych. Ten wybieg m iał niewątpliwie na celu uchylenie się od zeznań na temat działalności Wydziału
Bezpieczeństw a oraz Państw ow ego K orpusu Bezpieczeństw a działających w ram ach D SW Poza
wymienionymi powyżej dziesięciom a istniały jeszcze departamenty: Robót Publicznych i O dbu
dowy, Poczt i Telegrafów, Spraw Zagranicznych, Obrony N arodow ej. Szerzej na tem at organizacji
i funkcjonow ania Delegatury Rządu zob. G. G órski, A dm inistracja Polski Podziemnej w latach
1 9 3 9 -1 9 4 5 . Studium historyczno-praw ne, Toruń 199 5 ; W G rabow ski, D elegatura R ządu Rzeczypo
spolitej Polskiej na K raj 1 9 4 0 -1 9 4 5 , W arszawa 1995.
20 D epartam ent Poczt i Telegrafów (kryptonimy: „A vizo” , „Przekaz” , „5 7 0 /T ” ) pow stał w kwietniu-m aju 1941 r. Je g o dyrektorem był Tadeusz D ziekan „M ielecki” .
21 D epartam ent Kom unikacji (kryptonimy: „Ruch ” , „ M o st” , „5 9 0 /K ” ) pow stał n ajpraw dopodob
niej w sierpniu 1941 r. Je g o dyrektorem był W itold Czapski „K ierzkow ski” . Aczkolwiek oba wy
m ienione tutaj departam enty faktycznie dysponow ały najniższymi w latach 1 9 4 3 -1 9 4 4 budżetami,
to trudno zgodzić się ze stw ierdzeniem , że ich dyrektorzy byli tylko rzeczoznawcam i. O ba departa
menty miały rozbudow ane struktury organizacyjne, zarów no w centrali w W arszawie, jak i w dy
rekcjach okręgow ych. O ba też przygotow ały wiele projektów aktów prawnych, które m iały być wy
dane po usunięciu okupanta.
22 Projekt pow ołan ia takiego departam entu zrodził się w 1941 r., na jego dyrektora upatrzono gen.
Ja n a W roczyńskiego. Wobec kategorycznego sprzeciw u gen. Stefana Row eckiego projekt upadł.
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przeciw staw iało zarządzeniom , ostatecznie do utw orzenia takiego departa
mentu nigdy nie doszło23.
Jak o organ koordynujący prace departam entów istniały: 1) Komitet K oordy
nacyjny24, 2) Komitet [Ekonomiczny]25, które zbierały się nieregularnie, w razie
potrzeby uzgodnienia pracy. W skład ich wchodzili kierownicy zainteresowanych
departamentów.
Poza departamentami istniał O środek Walki Cywilnej. Był to organ mieszany
wojskowo-cywilny. Kierownik tego ośrodka zależał zarówno od delegata rządu,
jak od kom endanta Z W Z 26.
Należy zaznaczyć, że urząd delegata rządu w kraju, aczkolwiek nie nastręczał
wątpliwości co do tego, dla jakich zadań został powołany, to jednak [miał] tę sła
bą stronę, że nie posiadał ani żadnych podstaw prawnych dla swego istnienia,
przepisy procesu ustawodaw stwa polskiego nie przewidywały takiego urzędu, no
i oczywiście nie określały jego kompetencji. Kwestia ta miała o tyle ważne zna
czenie, że Kom enda Gł[ówna] ZW Z, uważając, że wojsko w czasie wojny we
wszystkich dziedzinach jest czynnikiem decydującym, powoływała się na odno
śne przepisy prawne27, czego delegat rządu nie m ógł zrobić. Ten stan rzeczy spo
wodował, że został w delegaturze opracowany projekt dekretu w przedmiocie
ustanowienia urzędu delegata rządu w kraju i ustalenia zakresu jego kom peten
cji. Projekt ten ograniczał zakres działania delegata rządu, czasowe sprawowanie
władzy rządowej w kraju należeć będzie do głównego delegata rządu, przysługi
W grudniu 1942 r. pow stała D elegatura M inisterstw a Obrony N arodow ej z gen. Row eckim na cze
le. D ziałała ona poza strukturam i delegatury. N iem niej jeszcze w projekcie budżetu na 1943 r. pre
lim inow ano kw otę 96 tys. dolarów na działalność D epartam entu W ojskowego Delegatury Rządu
-SP P , MSW, t. 74, poz. 2 4 1 , Prelim inarz budżetow y na 1943 r.
23 Je st to inform acja nieprawdziwa. D epartam ent Obrony N arodow ej (kryptonim „6 4 0 /O N ” ) p o 
w stał w listopadzie-grudniu 1944 r., a jego dyrektorem był ppłk rez. Jerzy M ichalew ski „Jerzy ”
(„Piotrow ski” ).
24 N ajpraw dopodobniej m ow a o Kom itecie Koordynacji U staw odaw czej. Je g o kierownikiem był
dyrektor D epartam entu Spraw iedliw ości, a następnie zastępca delegata rządu - Adam Bień. W jego
skład wchodzili pon adto dyrektorzy departam entów : Spraw Wewnętrznych, Likw idacji Skutków
Wojny. Z adaniem kom itetu było koordynow anie projektów aktów praw nych opracow ywanych
przez poszczególne kom órki organizacyjne delegatury.
25 Kom itet Ekonom iczny (kryptonimy: „K om itet” , „ 7 3 0 ” ) pow stał w 1942 r., a jego sekretarzem
był Jó z e f Wojtyna „K arw icki” . Z adaniem kom itetu było rozpatryw anie i opiniow anie tez p rogram o
wych w zakresie prac prow adzonych przez różne kom órki organizacyjne delegatury na okres pow o
jenny. N a podstaw ie zatw ierdzonych przez kom itet tez departam enty opracow yw ały program y
i akty ustaw odaw cze. W ram ach kom itetu funkcjonow ały kom isje: cen i płac, rynku pracy, uprze
mysłowienia. O pracow ane projekty po uzgodnieniu w Kom itecie Ekonom icznym były przesyłane
do Kom itetu Koordynacji Ustaw odaw czej „w celu usystem atyzow ania tych projektów pod w zglę
dem treści i ujednolicenia pod w zględem techniki ustaw odaw czej” - AAN, 202/I-53, k. 43.
26 M ow a o Kierow nictw ie Walki Cywilnej. K om órka ta działała najpierw w ram ach Biura Inform a
cji i Propagandy Kom endy Głów nej Z W Z . D opiero w kwietniu 1942 r. delegat rządu m ianow ał Ste
fana Korbońskiego szefem KW C w ram ach delegatury. W czerwcu 1943 r. doszło do ponow nego
połączenia kom órek A K i delegatury prow adzących „w alkę bieżącą” . U tw orzono w ów czas Kierow 
nictwo Walki Podziemnej, do którego K orboński w szedł jako Kierow nik O poru Społecznego w raz
z podległym mu aparatem wykonawczym.
27 Kom endant główny pow oływał się na dekret prezydenta RP o organizacji naczelnych w ładz w oj
skowych i o komisarzach cywilnych od chwili m ianow ania N aczelnego Wodza. Dekret ogłoszony 1 IX
1939 r. określał kompetencje kom isarza cywilnego, którym został płk Wacław Kostek-Biernacki.
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wać mu miało prawo wydawania rozporządzeń w zakresie kompetencji Rady
M inistrów i poszczególnych ministrów. Przewidywało się, że kierownicy depar
tamentów delegatury w okresie przejściowym będą działać jako czasowi kierow
nicy ministerstw.
Ten projekt dekretu wysłany został do Londynu na jesieni 1941 r. (zdaje się,
że w listopadzie albo nieco nawet później)28. Uzyskał on sankcję rządu, prezyden
ta - po wprowadzeniu pewnych zmian dopiero na jesieni 1942 r.29
O d tego czasu należy odnotować nowy okres w org[anizacji] delegatury (cen
trali), tym bardziej że w tym czasie [bez] choćby szczupłego aparatu wykonaw
czego w terenie nie można było podjąć żadnej działalności, nie mówiąc już o za
daniu przygotowania i przysposobienia kadr administracyjnych na moment
obejmowania władzy jawnej po przewidywanym ustąpieniu okupanta. Bez prze
rwy zatem prow adzono pracę w tej dziedzinie. Po ustaleniu uproszczonych zasad
organizacji i zakresu zadań aparatu administracyjnego na okres pracy konspira
cyjnej mozolnie dążono do tego stale, aby ten aparat skompletować i wdrażać do
pracy. Zaznaczyć należy, że w tej dziedzinie rząd w Londynie nie udzielał właści
wie żadnych dyrektyw, po pierwszych próbach kierowania tego rodzaju spraw a
mi w prost z Londynu, próbach, które się nie mogły oczywiście udać i nie udały
się, rząd w Londynie przedstawił to zagadnienie delegatowi rządu, zastrzegając
jednak przez długi czas (aż do drugiej połowy 1943 r.) w swojej kompetencji za
twierdzanie delegatów okręgowych [i] ich zastępców. Z tego zastrzeżonego so
bie praw a rząd nie korzystał jednak, pozostaw iając wnioski nominacyjne przesy
łane z kraju bez odpow iedzi30. N om inatów (o ile oczywiście udało się uzyskać
uzgodnienie między stronnictwami co do ich osób) w prowadzono na stanowi
ska, nie oczekując na decyzję z Londynu. Wreszcie gdzieś przy końcu 1943 r. de
legat rządu [Jan Stanisław] Jankow ski wystąpił do rządu z przedstawieniem k o
nieczności przelania zastrzeżonych kompetencji w zakresie nominacji na delegata
rządu31, po dłuższym czasie oczekiwania te kompetencje uzyskał.
Głów ną troską rządu w Londynie było: 1) łagodzenie rozdźwięków stale wy
stępujących między władzami wojskowymi z jednej strony a stronnictwami poli
tycznymi, Delegaturą Rządu w kraju z drugiej strony, 2) utrzymanie porozum ie
nia stronnictw, na których ten rząd się wspierał, które to porozumienie było stale
zagrożone i nosiło charakter wyłącznie taktyczny.
Te dwa zadania absorbowały zwłaszcza gen. [Władysława] Sikorskiego, przy
sparzając mu wiele kłopotów, oba były głównym tematem nadsyłanych dyspozycji
28 10 października delegat rządu Cyryl Ratajski w ysłał do Londynu projekt dekretu - J. Paśnik, S ta
tus praw ny D elegata Rządu na K raj, W arszawa 1991, s. 42.
29 M ow a o dekrecie prezydenta RP z 1 IX 1942 r. o tymczasowej organizacji w ładz na ziemiach
R zeczypospolitej - A rm ia K rajow a w dokum entach 1 9 3 9 -1 9 4 5 , t. 2: czerwiec 1941-kw iecień 1943,
Londyn 1973, s. 3 0 2 -3 0 6 .
30 Je st to nieprawdziwe stwierdzenie. M inister spraw wewnętrznych w Londynie w okresie sierpień -listopad 1941 r., na w niosek delegata rządu, m ianow ał uzgodnionych przez PKP okręgow ych
delegatów rządu w Krakow ie, Lublinie, Lw ow ie, Warszawie (okręg) i Wilnie. D o tej pory nie uda
ło się odnaleźć w archiw ach późniejszych nominacji dokonanych przez rząd RP w Londynie.
31 Znacznie w cześniej, bo w 1942 r., w ystąpił z takim postulatem do rządu RP poprzednik Ja n a Sta
nisław a Jankow skiego na stanow isku delegata rządu, prof. Ja n Piekałkiewicz - SPP, MSW, t. 74,
k. 244.
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do kraju, obok oczywiście instrukcji dotyczących prowadzenia walki z okupan
tem zarówno na odcinku wojskowym, jak i cywilnym, co stanowiło naczelne za
danie całości aparatu krajowego i główny sens jego istnienia. W tej ostatniej dzie
dzinie chodziło o stałe utrzymanie społeczeństwa w postawie oporu przeciw
okupantowi we wszystkich dziedzinach życia, w prowadzeniu akcji sabotażowej,
dywersyjnej przez formacje do tego powołane, zwłaszcza wojskowe, przez p o d 
dawanie sądom specjalnym o usuwanie lub piętnowanie zdrajców i sprzedawczy
ków. W tej dziedzinie rząd udzielił nieraz dyrektyw, ale ich przypomnieć sobie
nie sposób, zwłaszcza że szły one w prost do właściwych departamentów, a to
głównie do Dep[artamentu] Prasy i Informacji oraz do O D S32, tu: walki cywilnej
(później nazwanego O środkiem O poru Społecznego). C o dotyczy trosk rządu
w zakresie spraw polityki wewnętrznej (wymienionych wyżej pod p[kt] 1 i 2), to
zaznaczyć należy, że nie zawsze między światem politycznym a dowództwem
wojskowym była dobra współpraca, stale miano tutaj w pamięci 13-letni okres
rządów sanacyjnych, stale żywiono obawy, aby w sferach wojskowych nie przy
gotowano próby wznowienia tych rządów. Stronnictwo Ludow e zwłaszcza p o d 
nosiło stale tę kwestię, szukając sposobu ujęcia spraw wojskowych pod nadzór
polityczny, kontrolę ze strony Delegatury Rządu, a przez to pośrednio także
stronnictw politycznych. Ku temu celowi zmierzał niejednokrotnie podnoszony
wniosek utworzenia departamentu w ojskow ego, którego zadaniem było prow a
dzenie spraw w tym mniej więcej zakresie, w jakim normalnie koncentrują się
w Ministerstwie Spraw Wojskowych, przesłaniając Gł[ównej] Komendzie AK
(ZWZ) kompetencje naczelnego komendanta.
W pierwszym rzędzie chodziło o ujęcie budżetu w ojskow ego i szczegółowej
kontroli nad jego wykonaniem. Wszystkie tego rodzaju próby nastąpi[ły] po
zmianie na stanowisku delegata rządu, a mianowicie miejsce zmarłego C[yryla]
Ratajskiego zajął prof. [Jan] Piekałkiewicz33.
Przystąpiono do utworzenia Rady Jedności N arodow ej (która m iała zająć
miejsce PKP); w zakresie opracow ania władzy jawnej miała być organem poli
tycznym zastępującym [Zgromadzenie] N ar[odow e] reprezentujące szersze sfery
polityczne poza 4 stronnictwami [wchodzącymi] w skład PKP. Tego zadania na
ogół nie rozwiązano pomyślnie. Do Rady Jedności N arodow ej, poza przedstawi
cielami znanych 4 stronnictw, wszedł tylko przedstawiciel grup politycznych sku
pionych w SOS (Społeczny Komitet Samoobrony), Stronnictwa Demokratyczne
go i Rada Jedności [Narodowej] ze względu na jej liczebność (80 l[udzi])c nie
m ogła się zbierać w komplecie i utworzyła tzw. Komitet Głównyd. N a posiedze
niach Rady Jedności i jej Komisji Głównej przewodniczył przewodniczący z wy
boru rady (a nie delegat rządu, jak dotychczas w PKP).

c N ajpraw dopodobniej rosyjskie słow o osiem naście zostało pom ylone ze słowem osiemdziesiąt.
d Chodzi o Kom isję G łów ną RJN.
32 O D S - skrót nieużywany w dokum entach delegatury. M ożn a go rozszyfrow ać jako O ddział
D yw ersyjno-Sabotażow y albo O środek Dywersyjno-Sabotażowy. Chodzi w tym miejscu o Kierow 
nictwo Walki Cywilnej.
33 Inform acja nieprawdziwa. Cyryl Ratajski został odw ołany ze stanow iska delegata rządu 5 VIII
1942 r., w tym sam ym dniu został m ianow any jego następca. Przekazanie obow iązków nastąpiło
17 w rześnia i niedługo później - 19 X 1942 r. - Ratajski zmarł.
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Przy delegaturze utworzony został tzw. Komitet Administracyjny z 3 osób ([z]
największych stronnictw). Zadaniem tego komitetu było stałe czuwanie nad pra
cami w poszczególnych departamentach. N ieco później każdy z czł[onków] tego
komitetu wziął na siebie obowiązek sprawowania zwierzchniego nadzoru nad
pewną grupą departam entów34.
Trzeci etap organizacyjny centrali delegatury odnosi się do czasu drugiej p o 
łowy 1943 r. już za delegatury J[ana] S[tanisława] Jankow skiego35. Zaznaczył
[się] on tym, że delegat rządu został mianowany wicepremierem36, zaś dotych
czasowi czł[onkowie] tzw. Komitetu Administracyjnego zostali mianowani jego
zastępcam i oraz czł[onkami] rządu z tytułem ministrów.
Zarządzenie to miało jako cel stworzenie organu, który by w czasie spodzie
wanego rychłego zakończenia wojny objął w kraju władzę. Czterech czł[onków]
rządu miało reprezentować rząd do czasu jego pow rotu do kraju. Ten zespół rzą
dowy był wyposażony w kompetencje ustawodawcze, miał bowiem prawo wy
dawania dekretów z m ocą ustaw. Niewątpliwie w tym czasie liczono się z zacho
dzącym powstaniem.
W okresie powstania w Warszawie delegat rządu wespół z trzema ministrami
wydrukował 4 numery Dziennika Ustaw37, w których zawarty był szereg nowych
ustaw, które regulowały wielee ważnych zagadnień, rozstrzygnięcie których było
istotne już w pierwszym okresie spraw ow ania władzy. Oczywiście wobec upad
ku powstania do wypuszczenia tych numerów Dziennika Ustaw nie doszło. N a 
kład ich - tak jak w ogóle archiwa delegatury - uległ zniszczeniu w Warszawie.
Bodajże jeden komplet tych numerów ocalał i był w posiadaniu delegata rządu,
p. Jankow skiego.
Następny etap organizacyjny delegatury to okres po upadku powstania. W ła
ściwie nazwać by go należało raczej etapem dezorganizacyjnym. Jak zazna
czyłem, w czasie pow stania w Warszawie uległy zniszczeniu wszystkie archiwa

e W tekście: uczących.
34 W skład Kom itetu Adm inistracyjnego w chodzili: delegat, jego trzej zastępcy m ianow ani w kw iet
niu 1943 r.: Adam Bień „Rybicki” z SL, Antoni Pajdak „O krzejski” z PPS-W RN i Stanisław Jasiukow icz „Kucieński” z SN ; w jego posiedzeniach brał też udział dyrektor D epartam entu Spraw iedliw o
ści. W edług A dam a Bienia podział w nadzorze nad pracą departam entów pom iędzy zastępców
delegata rządu nastąpił w m aju 1943 r. D elegat m iał nadzorow ać pracę Biura Prezydialnego, D epar
tam entu Spraw Wewnętrznych, D epartam entu Inform acji i Prasy. Pierwszy zastępca, Adam Bień,
n adzorow ał departam enty: Spraw iedliw ości, Ośw iaty i Kultury, Rolnictw a - od 1944 r. D rugi za
stępca, Antoni Pajdak, nadzorow ał departam enty: Pracy i Opieki Społecznej, Kom unikacji, Poczt
i Telegrafów. N atom iast trzeciemu zastępcy, Stanisław ow i Jasiukow iczow i, podlegały departam en
ty: Likw idacji Skutków Wojny, Przemysłu i H andlu, Skarbu oraz do 1944 r. Rolnictwa. N ie negując
inform acji podanych przez Bienia, należy zauważyć, że regulam in zakresu działalności zastępców
delegata został opracow any na przełom ie 1943 i 1944 r. - AAN, 202/I-1, k. 3 4 ; AAN , 199/1,
k. 4 0 - 4 1 , Protokół z posiedzenia KRP w dniu 1 X II 1943 r.
35 Ja n Stanisław Jankow ski został m ianow any delegatem rządu 21 IV 1943 r.
36 Premier Stanisław M ikołajczyk powierzył „zastępstw o Prezesa Rady M inistrów w Kraju” Jan kow 
skiemu 22 V 1943 r., w iadom ość ta została przesłana do Warszawy 23 I 1944 r. - AAN , 202/I-4,
k. 12, D epesza S. M ikołajczyka nr 15 z 23 I 1944 r.
37 W dotychczasowej literaturze utrzymywana jest w iadom ość o w ydaniu dw óch num erów Dzien
nika Ustaw z datam i 2 0 lipca i 2 sierpnia 1944 r. N atom iast w spisie „poczty do rządu” z 8 stycz
nia 1945 r. jest m ow a o trzech num erach Dziennika Ustaw, w ydanego w okresie pow stania - AAN ,
202/I-40, k. 4 ; A. Bień, Bóg wyżej - dom dalej 1 9 3 9 -1 9 4 9 , W arszawa 1991, s. 1 7 0 -1 7 1 .
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i składy delegatury38. Zginęło lub silnie ucierpiało kilku z czołowych jej pracow 
ników39. Reszta pracow ników rozproszyła się po całym kraju. W tych warunkach
nie m ogło być mowy o utrzymywaniu organizacji w dotychczasowym jej stanie
i prowadzeniu jej prac.
W iększość kom órek delegatury istniała tylko formalnie; w samej rzeczy prze
stały one istnieć. Sam delegat rządu i 3 zastępcy ograniczyli się w swej działalno
ści do sprawy politycznej, w spółpracując w tym zakresie z prezesem Rady Je d 
ności N arodow ej i ewentualnie z Kom isją Główną R JN . Chodziło o utrzymanie
w całości dotychczasowego porozum ienia politycznego, co nastręczało dużo
trudności, zwłaszcza w okresie ustąpienia rządu [Stanisława] M ikołajczyka
i utworzenia rządu [Tomasza] Arciszewskiego.
M ów iąc o organizacji delegatury, należy rozróżnić organizację centrali od
organizacji w terenie. Ta ostatnia nie przechodziła takich ewolucji jak centrala.
Rozpoczęta w połowie 1941 [r.] organizacja w terenie rozwijała się stopniowo
według ustalonych wówczas zasad organizacyjnych. Rząd londyński nie wpływał
swymi instrukcjami na organizację w tej dziedzinie. Schemat tej organizacji był
następujący. W każdym okręgu (który terytorialnie odpow iada województwu)
mianowany był (w pierwszym okresie nominacji dokonywał rząd w Londynie,
a następnie delegat rządu w kraju) delegat okręgowy, przy delegacie okr[ęgowym] istnieje biuro, w organizacji swej zasadniczo odpow iadające urzędowi w o
jewódzkiemu. W każdym powiecie ustanowiony był delegat powiatowy, m iano
wał go delegat okręgowy. Przy delegacie pow iatow ym ustanowieni byli
referenci: 1) zastępca delegata powiat[owego] (którym m ógł być jeden z referen
tów resortowych), 2) referent samorządowy, 3) referent bezpieczeństwa, 4) refe
rent aprowizacji.
Zaznaczyć należy, że powiaty przyjmowano nie w tych granicach, w jakich je
potworzyli okupanci, którzy łączyli nieraz po 2, 3 powiaty, a w granicach usta
lonych przez ustawodawstwo polskie.
Do końca nie udało się jeszcze we wszystkich powiatach zorganizować pełne
go składu tajnej administracji z pow odu trudności, o których m ow a na innym
miejscu. Ofiary w ludziach przez aresztowania i mordy dokonywane przez oku
pantów zdekompletowały w wielu powiatach już zorganizowane i działające
u[rzędy] s[tarostów]. O rganizacja delegatury nie sięgnęła jeszcze do samorządów.
Zarów no względy konspiracyjne, jak i taktyczne (spór o wpływy między p o 
szczególnymi stronnictwami) nie pozwalały na zaawansowanie pracy w tej dzie
dzinie, to znaczy nie dokonano na ogół nominacji przyszłych prezydentów, bur
38 Je st to duża przesada. Faktycznie znaczna część archiwów uległa zniszczeniu, ale stosunkow o du
żo m ateriałów zostało uratowanych. Św iadczą o tym chociażby dokumenty znajdujące się obecnie
w Archiwum Akt N ow ych, Wojskowym Instytucie Historycznym, Archiwum Instytutu Pamięci N a 
rodow ej, Archiwum Polski Podziemnej 1 9 3 9 -1 9 5 6 , Bibliotece Z akładu N arodow ego im. O ssoliń
skich. Krajow a Rada M inistrów w mom encie kapitulacji powstańczej Warszawy poleciła: „Archiwa
zasadnicze zabezpieczyć w Warszawie. Ważne podręczne archiwa z ostatniego okresu wynieść z War
szawy” - AAN, 42 9/1, k. 32, Protokół posiedzenia K R M z dnia 1 X 1944 r.
39 W pow staniu w arszaw skim zginęli m .in.: dyrektorzy departam entów : Stefan M ateja - Pracy
i Opieki Społecznej, Bolesław Rutkowski - Przemysłu i H andlu, Stanisław Peszyński - kierownik
Sekcji Kontroli, a także inni pracownicy, m.in. Tadeusz Sem adeni z D epartam entu Spraw iedliw ości,
prof. Andrzej Tretiak, dyrektor program ow y Polskiego R adia.
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mistrzów, wójtów, sekretarzy gminnych. Jednak delegaci powiatowi na ogół d o
konali ewidencyjnie zakwalifikowania osób czynnych na tych stanowiskach
i upatrzyli zastępców na miejsce tych, którzy musieli być w swoim czasie usunię
ci. Tak, że podstaw ow a praca w tej dziedzinie została wykonana40.
Do całości organizacji dodać należy jeszcze organa bezpieczeństwa publiczne
go. M iały one zastąpić dawną policję mundurową, która przekształcona przez
okupanta w tzw. policję polską (popularnie zwaną „granatow ą” ), skom prom ito
wana przez używanie jej w służbie przez okupanta i znienawidzona przez społe
czeństwo, nie m ogła być utrzymana. N a jej miejsce miały być utworzone Pań
stwowy K orpus Bezpieczeństw a i Straż Sam orządow a. Z dawnej policji
państwowej używano tylko istotnie nieskompromitowanych osób, i to głównie
w roli instruktorów. W każdym powiecie był komendant Państw[owego] K orpu
su Bezpieczeństwa, który szkolił i organizował kadrę [Państwowego] Korp[usu]
Bezpieczeństwa. W każdej gminie tworzona była Straż Sam orządow a pozostają
ca w dyspozycji naczelnika gminy (w przyszłości). Straże sam orządowe rozwija
ły się prędko i brały czynny udział w walce z okupantem na różnych odcinkach.
[...]f spełzały jednak na niczym. Wojsko nie tylko obroniło skutecznie swoją
niezależność, ale w dalszym ciągu uważało się za uprawnionych do prowadzenia
działalności w dziedzinie administracji cywilnej, a nawet politycznej (wydawanie
pism o charakterze politycznym itp.). Sprawy wojskowe szły na niezależnym rów 
noległym torze ze sprawami politycznymi. Dowództwo wojskowe otrzymało bez
pośrednio pieniądze [i] dyrektywy wprost od Wodza Naczelnego z Londynu.
Delegatura w tych sprawach nie była zorientowana, odwrotnie - organa w oj
skowe były dobrze zorientowane w działalności organów delegatury. Żądając
od nich spraw ozdań o stanie prac prowadzonych, wykazując to zainteresowanie
z punktu widzenia żywotnych na pierwszym planie zadań wojskowych. Uzyska
ne z organów delegatury informacje były oczywiście wykorzystywane przez
w ojsko w działalności „konkurencyjnej” na odcinku cywilnym41. D opiero
w 1944 r. udało się delegatowi rządu [Janowi Stanisławowi] Jankow skiem u zli
kwidować w porozum ieniu z gen. [Tadeuszem Komorowskim] Borem niektóre
punkty sporne, a w pierwszym rzędzie aparat administracji cywilnej utworzonej
przez wojsko w terenie. Stało się to w ten sposób, że aparat ten został „zespo
lony” z aparatem zaangażowanym przez delegaturę42. N astręczało to dużo trud
ności zarówno ze względu na to, [że] na niektóre stanow iska było za wiele kan
dydatów, jako też ze względu na nieufność stronnictw do ludzi „Teczki”
(administracja cywilna stworzona przez w ojsko). Stronnictwa niepomne na to,

f W tym m iejscu brak fragm entu
40 Upatrzeni wcześniej kandydaci

tekstu, opuszczonego przez osobę sporządzającą odpis.
byli na niektórych terenach, zwłaszcza w Generalnym G uberna
torstw ie, m ianow ani na swoje stanow iska. Dotyczy to zwłaszcza pow iatów , gdzie funkcje delegatów
pow iatow ych spraw ow ali przedstaw iciele SL „R o ch ” .
41 M ow a o funkcjonującym od m arca 1941 r. w ram ach Kom endy Głów nej ZW Z -A K Szefostwie
Biur W ojskowych („Teczka” ). Je g o kierownikiem był ppor./ppłk czasu wojny Ludw ik M uzyczka
„Benedykt” , który wcześniej (od m arca 1940 r.) był szefem koordynacji przygotow ującym w p o ro 
zumieniu z PKP organizację tajnej administracji.
42 Proces scalania obu aparatów tajnej adm inistracji rozpoczął się już w lecie 1943 r. - AIPN, Rząd
RP w Londynie, t. 3 82, k. 1 -2 , Zasady i sposoby scalenia A Z i Teczki ustalone przez D elegata
R ządu i Kom endanta Sił Zbrojnych w Kraju, przekazane do okręgu w ileńskiego 24 VIII 1943 r.
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że one głównie zawiniły w tym, że aparat delegatury nie został skompletowany,
a aparat „Teczki” m ógł przez to swobodnie się rozrastać - winiły kierownika
Departam entu Administracyjnego za to, że zgodził się przyjąć ludzi z „Teczki” .
Trudno twierdzić, że jednak niewielu ludzi z „Teczki” zostało przez czas dłuższy
w aparacie delegatury, nie odpow iadała im ciężka atm osfera polityczna w tym
środowisku.
Co dotyczy troski rządu o utrzymanie porozum ienia politycznego stronnictw,
troski, która zajm owała dużo miejsca w korespondencji między rządem a delega
tem rządu w kraju. Ta niepewna sytuacja w tej dziedzinie trwała przez cały okres
aż do końca. Wytwarzały się sytuacje paradoksalne i trudne do rozwiązania. Tak
oto w okresie [rządu W ładysława] Sikorskiego, [gdz]i[e] Stronnictwo N arodow e,
jak w iadom o, nie brało udziału w rządzie, a prezes tego stronnictwa [Tadeusz]
Bielecki prow adził akcję opozycyjną przeciw rządowi, jednocześnie w kraju
przedstawiciel Stronnictwa N arodow ego wchodził w skład porozum ienia poli
tycznego (PKP), o które w spierała się działalność Delegatury Rządu. Z drugiej
strony PPS (WRN) brała [udział] przez swych przedstawicieli w rządzie w Lon
dynie, natom iast nie brała udziału w porozumieniu stronnictw PKP w kraju43. N a
ich miejsce wprowadzony został przedstawiciel Polskich Socjalistów44. Dopiero
w 1943 roku przedstawiciel Polskich Socjalistów ustąpił z PKP, a na jego miejsce
wszedł z powrotem przedstawiciel PPS (WRN) p. [Kazimierz] Pużak45.
Ten stan rzeczy wytwarzał trudną - niszczącą atmosferę polityczną zatru
wającą wysoce i rząd, i delegata rządu w kraju i pow odow ał, że posiedzenia
porozum ienia politycznego (PKP, później Rady Jedności [Narodowej]) zaabsor
bowane były głównie dyskusjami na temat wzajemnych stosunków między stron
nictwami, kwestiami zatem natury taktyczno-politycznej. Uzgodnienie jakiejś
kwestii merytorycznej w tych warunkach było bardzo trudne. Niemniej zazna
czyć należy, że porozumienie polityczne interesowało się stanem prac prow adzo
nych w poszczególnych departamentach delegatury, powołując dyrektorów tych
departam entów do składania sprawozdań. Jednak w terenie stronnictwa poli
tyczne nie okazywały żywego poparcia pracom delegatury, ograniczając głównie
swoje zainteresowanie do spraw personalnych, tj. czuwając bardzo nad tym przy
obsadzaniu stanowisk, [by] być uwzględnionym według swych aspiracji.
Stan ten polityczny „dekom pozycji” spotęgował się zwłaszcza po ustąpieniu
M ikołajczyka i po utworzeniu rządu Arciszewskiego46. Nie jestem dość szczegó
łowo poinform owany co do spraw z tego czasu, pozostawałem bowiem na służ
bie w delegaturze już bardzo krótko i w posiedzeniach Rady Jedności [N arodo
wej] udziału nie przyjm ow ałem . Niem niej jednak jest mi w iadom o, że
Stronnictwo Ludowe, nie biorące, jak wiadom o, udziału w rządzie Arciszewskie
go, stale groziło wystąpieniem z Rady Jedności [Narodowej], o ile rząd Arciszew
skiego nie ustąpi lub nie zostanie zreorganizowany. W tym stronnictwie podno
43 Przedstawiciel PPS-W RN ustąpił z PKP we w rześniu 1941 r.
44 Kolejni przedstaw iciele PS, Adam Próchnik „A rtur” i Wincenty M arkow ski „Lw ow ski” , zasiadali
w PKP od 28 X 1941 r. do 14 III 1943 r.
45 N a posiedzeniu PKP ponow nie w szedł w jego skład Kazim ierz Pużak „Bazyli” z PPS-WRN.
46 R ząd Stan isław a M ik ołajczy ka ustąpił 2 4 IX 1944 r., a 2 9 listo p ad a ro zpoczął urzędow anie
gabinet Tom asza Arciszewskiego.
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szono też stale konieczność porozum ienia z rządem Z SR R , co, jak wiadom o, rzą
dowi Arciszewskiego się nie udało. Niemniej jednak delegatowi rządu Jankow 
skiemu udało się do końca utrzymać Radę Jedności [Narodowej] w jej składzie,
zażegnując w ten sposób kryzys polityczny. Spraw a ta jednak tak go absorbo
wała, że w minimalnej mierze oddaw ał się innym zagadnieniom, co było jedną
z przyczyn, dlaczego akcja delegatury, jej aparatu w terenie po wyjściu z Warsza
wy po upadku powstania - właściwie prawie całkowicie zamarła.
Powracając jeszcze do prac aparatu Departamentu Administracyjnego, należy
nadmienić, że oprócz akcji organizacyjnej w terenie dokonana została duża pra
ca w zakresie legislacyjnym. Organizując kadry aparatu administracyjnego, trze
ba było zawczasu przygotować projekty dekretów, rozporządzeń, instrukcji, aby
w oczekiwanym okresie „przełom ow ym ” po ustaniu okupacji aparat adm inistra
cyjny m ógł bez zwłoki i zamętu rozpocząć swą działalność, a przedtem jeszcze
w okresie pracy konspiracyjnej, aby personel zapoznał się z tymi projektami
i przysposobił się do ich wykonywania. Odtwarzając teraz z pamięci wykaz przy
gotowanych w tej dziedzinie projektów, m ożna wymienić następująco:
1) Dekret o podjęciu działalności przez organ administracji rządowej 1 i 2
instancji47.
2) Dekret o powołaniu do służby pracow ników państwowych48.
3) Dekret o organizacji władz urzędowych w m.st. Warszawie49.
4) Dekret o organizacji Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa52.
5) Dekret o służbie w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa.
6) Dekret o rozwiązaniu Policji Państwowej51.
7) Rozporządzenie o powołaniu tymczasowych organów samorządowych.
8) Rozporządzenie o podjęciu działalności przez organa sam orządow e52.
9) Dekret o uregulowaniu stosunków służbowych pracow ników sam orządo
wych.
10) Dekret o finansach komunalnych.
47 W okresie konspiracji przygotow ano projekt dekretu o uruchom ieniu w ładz i urzędów adm ini
stracji rządowej - AAN , 202/I-1, k. 36, Zestaw ienie zagadnień opracow anych przez Departam enty
Delegatury Rządu. W okresie pow stania w arszaw skiego opublikow ano w nr. 1 Dziennika Ustaw
Rozporządzenie tym czasow e z dnia 3 m aja 1944 r. o podjęciu czynności przez w ładze, urzędy
i instytucje rządowe - Rzeczpospolita Polska czasu wojny. D ziennik Ustaw RP i M onitor Polski
1 9 3 9 -1 9 4 5 , red. A.K. Kunert, W arszawa 1995, Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 1, poz. 3.
48 W czasie pow stania w arszaw skiego w nr. 1 Dziennika Ustaw zostało opublikow ane Rozporządze
nie tym czasow e z dnia 3 m aja 1944 r. o pow ołaniu do służby funkcjonariuszów państwowych
- Rzeczpospolita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 1, poz. 4.
49 W okresie pow stania w arszaw skiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zostało opublikow ane Rozporzą
dzenie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o tym czasow ym ustroju w ładz adm inistracyjnych na obszarze m ia
sta stołecznego Warszawy - R zeczpospolita..., Dziennik U staw RP, cz. III, nr 2, poz. 15.
50 Podczas pow stania w arszaw skiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zostało opublikow ane Rozporządze
nie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o tym czasow ej organizacji służby bezpieczeństwa - R zeczpospolita...,
Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 2, poz. 18.
51 W czasie pow stania w arszaw skiego w nr. 2 Dziennika Ustaw zostało opublikow ane Rozporządze
nie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o rozw iązaniu korpusu Policji Państwowej - R zeczpospolita..., Dziennik
U staw RP, cz. III, nr 2, poz. 17.
52 W czasie pow stania w arszaw skiego w nr. 1 Dziennika Ustaw zostało opublikow ane Rozporządze
nie tym czasow e z dnia 3 m aja 1944 r. o podjęciu działalności przez organa sam orządu terytorial
nego - Rzeczpospolita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 1, poz. 5.
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11) Dekret o likwidacji niemczyzny w Polsce53.
12) Dekret w przedmiocie przywrócenia obywatelstwa polskiego osób należ
ności polskiej54.
13) Dekret o podjęciu działalności stowarzyszenia55.
14) Instrukcja rządow a dla władz administracji rządowej 1 i 2 instancji56.
Poza tym celem szkolenia personelu administracyjnego opracowany i wydany
został podręcznik praw a administracyjnego.
W prace te został włożony duży wysiłek i szkoda, że obecny rząd nie ma m oż
ności ich wykorzystać. Wszystkie te projekty, jak i w ogóle archiwa delegatury,
zostały zniszczone podczas powstania warszawskiego. Naw et te, które ocalały,
były wywiezione z Warszawy i tam zostały zaprzepaszczone.
W ogóle gdy jest m ow a o działalności Delegatury Rządu i jej organów, to w ła
ściwie sprow adza się ona do okresów sprzed pow stania. W arszawa stanow iła
idealne schronisko do pracy konspiracyjnej. Po wyjściu z Warszawy zorganizo
wać tej pracy już się nie udało. Do tego dochodzą już i inne względy (o których
wyżej mowa), które wpłynęły na zamarcie działalności delegatury i jej organów
po wyjściu z Warszawy.
Również łączność nastręczała duże trudności. Co dotyczy technicznej strony
łączności, to można zaznaczyć, że niektórzy delegaci okręgowi, jak we Lwowie,
Wilnie, Lublinie, otrzymali na [krótko przed zajęciem tych ziem przez wojska
sowieckie]8 aparaty radiowe dla utrzymania łączności z centralą57. Zachodziły
jednak wielkie trudności z wyszkoleniem sprawnego personelu technicznego do
obsługi tych aparatów. Zdaw ało się, że częściowo te trudności udało się przezwy
ciężyć. Jednak, o ile mi w iadom o, żaden z tych delegatów nie nawiązał ani razu
łączności radiowej z centralą i w ogóle łączność z delegaturami na terenie zajm o
wanym przez w ojska pancerne58 ustawała całkowicie, żadnych przeto dyrektyw
delegaci terenowi na terenach zajmowanych przez władze sowieckie nie otrzy
mywali od centrali od chwili przesunięcia się frontu. Zresztą ci delegaci okręgowi

g W tekście: krótki fakt postanow ieniu.
53 W okresie kon spiracji opracow an o projek t

dekretu w przedm iocie likw idacji niemczyzny w RP
- A A N , 202/I-1, k. 36, Z estaw ienie zagadnień opracow anych przez D epartam enty D elegatury
2 5 8

Rządu.

54 Podczas

pow stania w arszaw skiego w nr. 2 Dziennika U staw zostało opublikow ane Rozporządze
nie z dnia 1 sierpnia 1944 r. o Polakach, zaliczonych w czasie okupacji do N iem ców - Rzeczpospo
lita..., Dziennik Ustaw RP, cz. III, nr 2, poz. 8.
55 W okresie konspiracji opracow ano projekt rozporządzenia o wznow ieniu działalności stow arzy
szeń i fundacji - AAN , 202/I-1, k. 36, Zestaw ienie zagadnień opracow anych przez Departam enty
Delegatury Rządu.
56 N ajpraw dopodobn iej m ow a o Instrukcji rządow ej dla w ojew odów i starostów (dla okręgowych
i pow iatow ych delegatów Rządu) - AAN , 202/III-34, k. 2 9 -4 4 .
57 W ram ach D epartam entu Spraw W ewnętrznych utw orzono w drugiej połow ie 1943 r. kom órkę
łączności („E kspres” , „Spójn ia” ) kierow aną przez Tadeusza Pachnow skiego „A plikant” („Z ych ” ).
D o okręgow ych delegatur (Lwów, Kraków, Kielce, Lublin, W ilno, Polesie, N ow ogródek, Wołyń,
Białystok) dostarczono 22 radiostacje. Tw orzona sieć łączności radiow ej m iała być uruchom iona
w przypadku przerw ania - w wyniku działań wojennych - innych dróg kom unikacji pom iędzy War
szaw ą a okręgam i. W związku z licznymi trudnościam i tylko niektóre z nich nawiązały w drugiej
połow ie 1944 r. i w roku następnym łączność z centralą w Londynie.
58 Chodzi o oddziały Armii Czerw onej, które wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej.
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byli bardzo prędko aresztowani przez władze sowieckie bez względu na to, czy
się ujawnili, czy nie59.
Łączność radiow a z Londynem istniała stale. Z początku (za delegatury tym
czasowej60) posługiwano się aparatam i wojskowymi, później, gdy ośrodek walki
cywilnej uruchomił swoją stację radiow ą „Św it” , udało mu się następnie zm on
tować i uruchomić jedną lub dwie stacje radiowe dla komunikacji z Londynem 61.
Oczywiście miejsce działania tych stacji ciągle zmieniano ze względu na duże nie
bezpieczeństwo ich wykrycia. M iejsce to było utrzymane w ścisłej tajemnicy
przed wszystkimi pracownikami delegatury. Znało je tylko kilka osób, które bez
pośrednio je obsługiwały. N ie znał ich sam delegat rządu. J a w to nigdy się nie
wtajemniczałem choćby w myśl zasady, że w pracy konspiracyjnej należy w ie
dzieć tylko to, co jest niezbędne.
Podobnie sprawa przedstawiała się z pieniędzmi. Środki na swoją działalność
delegatura czerpała z funduszów przysyłanych z Londynu drogą „zrzutów” z sam o
lotów62. Zrzuty te przyjmowało zawsze wojsko i przekazywało je następnie delega
towi. Nikt oczywiście poza przyjmującymi zrzut nie wiedział, gdzie się on odbywa.
Pieniądze przysyłane były z reguły w walucie dolarowej, a następnie wymie
niane były na rynku wewnętrznym na walutę obiegową. Z reguły sumy wypłaca
ne na pokrycie budżetów były przyjmowane w walucie krajowej. Jako wyjątek
zanotować m ożna wypłatę częściowo uskutecznioną w dolarach papierowych,
przed wyjściem z Warszawy po powstaniu. Budżet delegatury rósł stale, na ogół
znajdował on zawsze pokrycie w gotówce dyspozycyjnej. Słyszałem o trudno
ściach w końcu roku 1943, gdy były spóźnienia w zrzutach. Trudności te miały
jednak charakter przejściowy.
N ie umiem określić, ile wynosił globalny budżet delegatury63. M yślę, że
w okresie na krótko przed powstaniem wynosił on z góry milion miesięcznie.
W tym było dużo zasiłków organizacji żydowskich, które otrzymywały stale
subsydia z budżetu delegatury poza sum am i otrzymywanymi z organizacji
żydowskich z zagranicy. Z budżetów departamentalnych najwyższy budżet miał

59 W lecie 1944 r. zostali aresztowani okręgow i delegaci: W ładysław Cholew a w Lublinie, Zygm unt
Fedorow icz w Wilnie, Adam O strow ski we Lw ow ie, Jó z e f Przybyszewski w Białym stoku. Poza
O strow skim , który przeszedł do pracy w adm inistracji „lubelskiej” , wszyscy zostali wywiezieni do
Z SR R . Wrócili stam tąd po kilku latach.
60 M ow a o tzw. Zbiorow ej D elegaturze funkcjonującej w Warszawie od czerwca do w rześnia
1940 r. N a jej czele stał tymczasowy delegat rządu płk Ja n Skorobohaty-Jakubow ski „Vogel” .
61 Radiostacja kierowana przez Stefana Korbońskiego nawiązała kontakt z Londynem dopiero 2 VIII
1941 r., a kom órka łączności radiowej Biura Prezydialnego Delegatury jeszcze później, bo jesienią
1942 r. Kom órką tą kierował Jan Uchman „K ow al” . Wcześniej depesze delegata rządu do Londynu
były nadawane również za pośrednictwem radiostacji ZW Z-AK. Inform acja o liczbie radiostacji będą
cych w dyspozycji delegata rządu jest tendencyjnie zaniżona. Faktycznie delegat dysponow ał co naj
mniej trzema radiostacjam i: nr 43, 50 i 58. N atom iast radiostacja „Św it” znajdow ała się w Anglii; po
zorując pracę z terytorium okupow anego kraju, rozpoczęła pracę 10 IX 1942 r. Stefan Korboński za
pośrednictwem aparatu KWC zbierał i przekazywał do Anglii informacje potrzebne do pracy „Św itu” .
62 Inform acja częściow o praw dziw a. D o czasu rozw inięcia łączności lotniczej i zrzutów pow ietrz
nych pieniądze były przekazyw ane za pośrednictw em kurierów i placów ek łączności politycznej
utworzonych m.in. w Bernie, Budapeszcie, Bukareszcie, Rzymie, Stam bule i Sztokholm ie.
63 Budżet delegatury na 1943 r. w ynosił 4 3 3 7 800 dolarów, a na 1944 r. 12 421 6 0 0 dolarów
- W Grabow ski, op. cit., s. 118.

'Waldemar Grabowski

Departam ent Oświaty64. Również wysoki budżet miał Dep[artament] Informacji
i Prasy (wydawnictwa)65. Sum jednak nie znam. M iejsce przechowywania pienię
dzy znałem tylko w odniesieniu do sum Dep[artamentu] Administracji. Fundusze
ze względów ostrożności były decentralizowane. Każdy departament znał swoje
miejsce przechowywania pieniędzy. Przenosili pieniądze specjalni wtajemniczeni
łącznicy. C o dotyczy drukarni i składu papieru, to dysponował nimi wyłącznie
Dep[artament] Informacji i Prasy, utrzymując ich miejsca w ścisłej tajemnicy66,
tym bardziej że w tej dziedzinie były wsypy drukarni z...h kilka razy „w padały”
w ręce okupanta67. Naw et w tym departamencie wtajemniczone były co do dru
karń i składów jednostki68. Dziś wobec wpływu czasu i likwidacji agend dele
gatury69 informacje, które powyżej przedstawiam, mają właściwie tylko histo
ryczny charakter. O dtw orzenia ich dokonuję z pam ięci. Zupełnie ścisłe ich
odtworzenie nie jest możliwe, tym bardziej że od tych spraw odszedłem już od
pół roku.
Z a zgodność1.

Ź ródło: AIPN, Rząd RP w Londynie, t. 3 34, mps, odpis.
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h Tak w tekście.
■ Parafa ołówkiem, nieczytelna.
64 N ajw iększym budżetem dysponow ał D epartam ent Pracy i Opieki Społecznej, na 1944 r. wynosił
on 4 672 600 dolarów. D epartam ent Ośw iaty i Kultury otrzym ał na działalność w 1944 r. kwotę
1 9 9 9 2 0 0 dolarów i był drugi pod w zględem wielkości budżetu.
65 Budżet D epartam entu Inform acji i Prasy na 1944 r. w ynosił 360 0 0 0 dolarów. Był dopiero pią
ty pod w zględem wielkości. W yprzedzały go, poza wyżej wymienionymi, budżety D epartam entu
Spraw W ewnętrznych i Biura Prezydialnego.
66 D epartam ent Inform acji i Prasy przed pow staniem w arszaw skim dysponow ał dw om a drukarnia
mi i dw om a pow ielarniam i. Po pow staniu, w końcu 1944 r. uruchom iono drukarnię w Krakowie.
67 D w a pow ielacze straciła delegatura w zdekonspirow anym 8 I 1944 r. lokalu - AAN , 202/III-34,
k. 2 0 3 , Pismo „B oń czy” do dyrektora D epartam entu Inform acji i Prasy z 11 II 1944 r. Po tej w pad
ce w dyspozycji departam entu zostały tylko dwa powielacze.
68 Kierow nikiem drukarni delegatury był Jó z e f W ardas „D ok tor Jó ze k ” („M asłow ski” ), a jednym
z pracow ników Stefan Zaw adzki „Stefan ” . D elegatura korzystała także z pom ocy Tajnych W ojsko
wych Z akładów Wydawniczych BiP K G AK.
69 Likw idacja agend delegatury nastąpiła w lipcu 1945 r., po decyzji podjętej przez R JN .

N ieznana relacja o Polskim Państwie Podziemnym

Schemat sporządzony przez areszt, b. dyr. dep. spraw Wewn.
Rutkowskiego Leopolda w lecie 1949 r.

