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Przedmowa 

Harcerzem zostaje się na całe życie i jest się nim we 

wszystkim, co się robi. liało jest biografii, które tak zde- 

cydowanie przyświadczałyby tej prawdzie, jak życie i prace 

Harcmistrza Rzeczypospolitej, druha Aleksandra Kamiń 

Niniejszy szkic pióra wybitnegi 

nej, Władysława Bartoszewskiego, 

z tych okresów w życiu Aleksandr 

praca w samym harcerstwie stano 

zainteresowań i prac, i dotyczy 

skich działań, A jed 

ona przejawiającą się i w tych 

postawy człowieka, który powied 

wały go przede wszystkim związki 

zaś właśnie harcerstwo. 

Aleksander Kamiński, znany najpow 1iej jako autor 

uzamieni na szaniec", w rozległych środowiskach społecznych 

również jako wybitny ałacz harcerski, zar o teoretyk 

jak i praktyk, współtwórca k epcji wychowawczej ZHP na 

rzełomie lat dwudziestych i trz stych, wśród specjalis- 

tów = jako historyk polskiego rucr dzieżowego i kierow- 

nik Katedry Pedasogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego - 

należał w latach drugiej wojny światowej do najwszechstron- 

niejszych ludzi w niepodległościowej konspiracji wojskowej 

archiwum 

w Warszawie, Był inicjatorem i współorganizatorem poczynań, 

działań i akcji, które weszły na trwałe do historii tego 

okresu naszych dziejów. 

Ogromna rola jaką odegrał Kamiński formalnie i faktycznie 

w przedwojennym i wojennym harcerstwie przysłania niekiedy 

w świadomości czytelników jego książek inne niezmiernie 

ważne dziedziny działalności konspiracyjnej, w której przed- 

stawiał tę samą postawę ideowego harcerza, zamiłowanego wy- 

chowawcy, światłego pedagoga, utalentowanego organizatora. 

Aleksander Kamiński miał w chwili wybuchu drugiej wojny 

światowej trzydzieści sześć lat. Z wykształcenia historyk, 

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przez kilka lat 

wykładowca historii w gimnazjach warszawskich, wychowawca 

młodzieży w bursach i internatach a potem kierownik wydzia- 

łu kształcenia starszyzny męskiego harcerstwa, nie był zawo- 

dowym dziennikarzem, a prace wydawnicze i redakcyjne, w któ- 

rych uczestniczył nie należały do główrych dziedzin jego 

działalności. A jednak stał się organizatorem i redaktorem 

naczelnym jednego z pierwszych pism konspiracyjnych wydawa- 

nych w Warszawie pod okupacją niemiecką, a przy tym pisma 

niewątpliwie najpoczytniejszego. Był nim "Biuletyn Informa- 

cyjny" wydawany co tydzień nieprzerwanie od 5 listopada 

1939r. aż do wybuchu Powstania Warszawskiego, następnie ja- 

ko dziennik powstańczy - od 2 sierpnia 1944 r. do zakończe 

nia działań bojowych w Śródmieściu i wyjścia oddziałów AE 

do niewoli. Ostatni warszawski numer "Biuletynu Informacy jne- 

go" /kolejny numer 310/ dotarł do rąk czytelników 4 paździer- 

nika 1944 roku. Tytuł tego pisma występuje w licznych relac-= 

jach i wspomnieniach z czasu wojny, ale dla bardzo wielu lu- 

dzi tamtego pokolenia stanowi jedyne pismo podziemne, jedy- 

ną "gazetkę", pozostające w pamięci. Nie dość natomiast 

znana jest rola jaką dla zorganizowania tego pisma, organu 

organizacji wojskowej Służba Zwycięstwu Polski /8%P/, a po- 

tem kolejno Związku walki Zbrojnej /zwz/ i Amit Krajowej 

/AR/ odegrała osobista inicjatywa Aleksandra Kamińskiego.  



"Ww kilka dni od zajęcia Warszawy przez Niemców /pierwsza 

połowa października 1939 r./ = wspomina Aleksander Kamiński 

w swojej relacji użyczonej Marii Straszewskiej i przez nią 

we fragmentach cytowanej - odbyłem rozmowę Z Adolfem 

Ab r a me m, prezesem Związku Osadników, z którym byłem 

od wielu lat zaprzyjaźniony. Treścią rozmowy była uporczy- 

wie przeze mnie podkreślana myśl, że w nowej sytuacji naj- 

konieczniejszym orężem walki z okupantem jest powołanie do 

życia sprawnych i inteligentnie działających polskich, kon- 

spiracy jnych ośrodków informacji; charakteryzowałem podsta- 

wowe wytyczne tego rodzaju pracy. W kilka dni potem Adolf 

Abram skontaktował mnie z byłym wojewodą wołyńskim i łódz- 

kim Henrykiem J ózew sk i m, wówczas świeżo mianowa- 

nym komendantem -Okręgu Stołecznego Służby Zwycięstwu Polski". 

Henryk Józewski /ps "Olgierd"/ po zaznajomieniu się z 

ogólną koncepcją "powierzył K nińskiemu, który został za- 

przysieżony jako członek organizacji wojskowej Służba Zwy- 

cięstwu Polski i przybrał pseudonim Kazimierczak, zorgani- 

owanie cotygodniowego wydawnictwa powielaczowego w postaci 

komunikatu informacyjnego" /Maria Straszewska: "Biuletyn 

Jrformacy ł 1944, w: "Najnowsze dzieje Polski" t.XI, 

warszawa 1967/. Józewski pozostawił mu całkowitą swobodę 

w doborze ludzi i metodzie pracy, sugerując tylko nazwę 

"skromna i rzeczową" - jak wspomina Kamiński: "Biuletyn 

Informacyjny". Po kilkunastu dniach ukazał się odbity na 

powielaczu w nakładzie zaledwie 90 egzemplarzy pierwszy nu- 

mer"Biuletynu" pod redakcją Kamińskiego, przy współpracy 

instruktora harcerskiego, geografa Stanisława Be re z o- 

w s k i e go - ps "Zarzycki", obecnie profesora Szkoły Głów= 

planowania i Statystyki w Warszawie oraz pomocy sekretar- 

zacyjnej harcerki, polonistki Marii Strasze- 

- ps Marysia" /obecnie profesora Uniwersytetu 

Warszawskiego/. 

Ww eh 1940 roku pismo okrzepło, rozwinęło się, uzyska- 

ło dobrą opinię na konspiracy jnym rynku czytelniczym. Począ= 

wszy od 6 lipca 1940 r. wydawano "Biuletyn Informacyjny" w 

postaci ośmiostronicowego zeszytu drukowanego. Pismo, ujęte 
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teraz w rygory organizacyjne jako organ Okręgu Stołecznego 

ZWZ przeznaczony do szerszego kolportażu, podlegało /do wios- 

ny 1941 r./ bezpośrednio szefowi Biura Informacji i Propaca- 

ndy /BIP/ Okręgu Zygmuntowi H e m p 1 ow i ps."Łukasz", 

Rozszerzył się krąg stałych współpracowników i informatorów 

redakcji. Należał do nich początkowo młody historyk Stanisław 

He r bst, zajmujący się szczególnie problematyką polityki 

okupanta na ziemiach polskich, podobnie jak Berezowski - 

działem zagranicznym pisma. Dostarczycielami wiadomości i 

rzeczoznawcami "Biuletynu" byli też: były rektor Uniwersyte- 

tu Warszawskiego prof. Włodzimierz Antoniew icz, 

psycholog dr Ewa Rybicka, działacze harcerscy Kazi- 

mierz Gorzkowsk i, Janusz Wierusz - Kow 

1 ski idr Tadeusz Kw a óśn iewsk i. Ponadto 

ciu o zespoły starszoharcerskie, zrzeszone w kręgu "Ku 

Maria Straszewska i Ryszard Zarzycki zorganizowali sieć 

formatorów z różnych dzielnic Warszawy i różnych i 

Stałym korespondentem i informatorem uBiuletynu" w £< 

warszawskim był znany Kamir iemu sprzed wojny Jer 

be rg. Do zespołu redakcy jnego wszedł publicysta ex 

ny Kazimierz Wagner /ps."Kazimierz"/, a w pó 

okresie historyk Antoni Szymanów e k £ /ps.' 

Witold K u 1 a /obecnie profescr w Instytucie Histo 

obaj współpracownicy Wydziału Iniormac ji Biura Info 

Propagandy KG AK. Ważny dla niezakłóconego działa 

serwis radiowy przygotowywała dla "Biuletynu Informa 

znana artystka graficzka Wiktoria Julia Gory ń 

słachająca przez całą okupac ję audycji radiowych w kilr 

zykach w willi swych rodziców na Żoliborzu. W później 

latach redakcja dysponowała ponadto różnymi wycawni 

agencyjnymi i opracowaniami specjalistycznymi jak "Dz 

Radiowy AK", komunikaty "Agencji Radiowej" /AR/ Delezga 

Rządu, uągencja Prasowa" i "Biuletyn Sztabowy" wydawa 

przez BIP a przeznaczone dla ograniczonego kręgu odbio 

także opracowania okresowe BIP Jak "Informacje Bieżące", 

użycie polityczne w kraju", uqygodniowe sprawozdania pr 

we",  



Aleksander Kamiński przedstawiając po latach swoją koncep- 

cję redakcyjną "Biuletynu Informacyjnego" twierdził z nacis- 

kiem, że była ona od pierwszego numeru do ostatniego dnia oku- 

pacji w zasadzie identyczna, gdy szło o główne zasady, jakimi 

kierował się on sam jako redaktor naczelny pisma i jakie zna- 

lazły wyraz w stałej praktyce redakcji: 

"1, Informować a nie agitować; ludzi nie potrzeba w Polsce 

zachęcać do oporu przeciwniemieckiego ani do patrio- 

tyzmu, ludzie pozbawieni aparatów radiowych i polskiej 

prasy chcą wiedzieć, co się dzieje na świecie i w kra- 

ju; te informacje należy im podawać możliwie ściśle i 

wiernie. Natomiast sposób podawania informacji daje 

okazję, którą należy inteligentnie /ale i powściągliwie/ 

wykorzystywać w celu propagowania pożądanych zachowań, 

postaw, myślenia, 

Wojna będzie długotrwała, wieloletnia. Nie wolno lu- 

dzi łudzić czymś co nie jest możliwe do realizacji, 

Podawanie informacji musi być serwowane tak, aby uwy- 

puklało to co społeczeństwo łączy, sprawy i potrzeby. 

ogólnonarodowe, 

Wreszcie wielką wagę przywiązyw r co okreś- 

lałem jako zasadę buforowości, tzn. 8 1 wydarzeń 

jest niekorzystny, eksponować należy de wszystkim 

fakty wpływające optymistycznie na odbiorcę, natomiast 

gdy bieg zdarzeń rozwija się dla spraw polskich pomyś- 

lnie nie trzeba podniecać zadowolenia, a przeciwnie - 

dostrzegać słabe strony w ogólnym optymistycznym ob- 

razie, aby przygotować czytelnika do możliwego zała- 

mania pomyślnego biegu rzeczy". 

jasady te nacechowane wielkim poczuciem odpowiedzialności 

słoszone słowo, szacunkiem dla potencjalnych odbiorców 

ości i rozumnym zaufaniem do czytelnik 

tności. Nakład tyg 

miesiąca na m j.. 2.10 wynosił 24,00( g2.,1.1IT. 1945 

- 25,000egz., 1.1X.1943 - ) egz w następnych miesią- 

niekiedy 47.000 

czasie - przy ogromnym rozwoju poligrafii podziemnej i sieci 

organizacyjnej, zaopatrzenia i kolportażu - szczytowe obcią- 

żenie. Pamiętać przy tym trzeba, że każdy egzemplarz "Biule- 

tynu" czytywany był przez szereg osób, niejednokrotnie przez 

kilka rodzin, krąg stałych czytelników szedł więc w setki 

tysięcy. 

Od jesieni 1941 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego 

ukazywało się jako mutacja "Biuletynu Informacyjnego" odręb- 

ne wydanie pod redakcją Janka J an ic zka, przeznaczone 

do kolportażu na terenie powiatu warszawskiego, w Łodzi wyda- 

wany od września 1941 przez szereg miesięcy "Biuletyn Kujaw- 

ski", w Krakowie od marca 1942 do października 1944 "Biuletyn 

Informacyjny Małopolski" /zwany od jesieni 1943 r. "yażopol- 

skim Biuletynem Informacyjnym"/, we Lwowie od grudnia 1941 r 

do lipca 1944 "Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej" /przemianowany 

w lutym 1943 r. na "Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwie 

Redakcje wszystkich tych pism były samodzielne, korzystały 

jednak z wielu praktycznych doświadczęń dotyczących układu i 

treści warszawskiego "BI". 

Od wiosny 1941 r. podniesiono wBiuletyn Informac 

rangi organu Informacji i Propagandy Komendy Gł 

ZWZ /potem AĘK/ i w tym charakterze tygodnik wyd 

do końca. Spowodowało to bezpośrednią zależno 

od szefa BIP KG ZWZ, potem AK płk ypl. Jana 

kiego /ps."Prezes"/. Równocześnie objął Kamiński /pod 

pseudonimem upaktor"/ funkcję szefa Biura Informacji i Pro- 

pagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ na miejsce Zygmunta i 

/ps."łŁukasz"/, który zaniechawszy wtedy czynnego działan 

w ZWZ poświęcić się miał całkowicie pracy politycznej środo- 

wiska piłsudczyków, Tymczasem "Biuletyn Informacy jny" 

w którym do tej pory wyrażać się mogła w znacznej mie 

bowość redaktora naczelnego, nade wszystko pedagoga - 

relacjonuje pełniąca poprzednio i nadal funkcję sekret 

redakcji Maria Straszewska - stawał się orgenem oficjalnym 

władz wojskowych i propagandy, pismem nastawionym na "naso- 

wego odbiorcę". 

Nowe zadania spełniał zespół "Biuletynu" bez większych  



  

wstrząsów do początków listopada 1942r. Egzaminem sprawności 

zespołu "Biuletynu" - pisze Straszewska - stał się dzień 

3 listopada 1942 r., najcięższy dzień w jach konspiracy j- 

nego "Biuletynu Informacyjnego", a zarazem pozostałych komó- 

ręk, którymi kierował "Kazimierczak". W wyniku pomyślnego 

zbiegu okoliczności gestapo nie zastało wszystkich posz ugiwae 

nych, ale "cios zadany przez gestapo w dniu 3 listopada był 

O OSYK - wspomina Straszewska - aresztowano ponad 30 osób, 

wśród nich przyjaciół, członków rodzin, towarzyszy roboty". 

Odtad Aleksander Kamiński używać zaczął jako redaktor "Biu- 

letynu Informacyjnego" pseudonimu "Hubert", a Maria Straszew- 

ska dotychczas "Anna" - pseudonimu "Emma", Po dalszych kilku 

tygodniach zastąpiła ją na czas pewien inna harcerka z "Kuź- 

nicy" Zofia Wi-śniewska /ps.'"Marta"/, studentka 

Akademii Sztuk Pięknych. 

y tryb redagowania "Biuletynu" przewidywał udział 

Kamińskiego w cotygodniowych odprawach Biura Info- 

andy Komendy Głównej, w których obok szefa 

jego zastępca mjr Tad werdejń 

Tajnych Wojskowych ZŻak- 

x a 

e kierowniczka 

kolpor roku 

andy BIP 

da"/ i Ta- 

I ik"/, Tematyka ca- 

ięcona azwyc ocenie aktualnej sy- 

pod względem mili , poli 

"Bi u nut j 3 A az Ń Biuletynu" jednak odgrywały na tych naradach niemałą 

i bezpieczeństwa, 

rolę: dyskutowano propozy artykułu wstępnego do kolejnego 

numeru wysuwane przez Kamińskiego, zastanawiano się naa. 

aniem pewnych zagadnień, "typowano dobór materia 

powinien być wyeksponowany, nieraz omaw 

lityczne pozycje planowanego n ma" 71 

"jakkolwiek zebrania te miały charakter 

wej - relacjonuje Maria Straszewska - a 

a niekiedy nader żywych polemik, W stosunku do "Biuletynu 

Informacyjnego" nie stosowano w zasadzie cenzury, natomiast 

poprzedni numer poddawany był ocenie i krytyce, zarówno pod 

względem komentarza politycznego, sugestii propagandowych, 

ogólnej informacji, a nawet strony formalnej. W miesiącach 

przedpowstaniowych "wprezes'" polecił uGozdawie", w celu kon- 

troli politycznej pisma, czytanie maszynopisu przed oddaniem 

do składania, 

Ustalony od początku tryb redagowania "Biuletynu" zasad- 

niczo nie zmienił się. Zebrania redakcyjne odbywały się co 

tydzień w lokalach nie powtarzających się częściej niż raz 

na miesiąc i zajmowały całe popołudnie. Zwykle dyskutowano 

"odczytany przez "Huberta" artykuł wstępny. Noty opracowane 4 
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przez poszczególnych złonków redaktor retuszował, przeważ- 

nie skracał, "przykrewał" do wymiar numeru. Na miejscu włą- 

czano zalecone do druku teksty, jók rozkazy wojskowe, komuni- 

katy władz podziemnych, fragmenty dokumentów politycznych 

oraz materiał zaczerpnięty Zz prasowych serwisów informacy jnycn. 

Doredagowywano też najświeższe wiadomości, 
s 

nie wiadomości radiowe" podawał zwykle ten pracownik TWZW, 

który w drukarni łamał numer. "Hubert" był redaktorem libe- 

ralnym, pozostawiającym dużą swobodę swoim współpracownikom, 

ceniącym ich inwencję, honorującym indywidualne metody pra- 

cy. Natomiast wymagał pedantycznie punktualności, zestrze- 

gania zasad konspiracji, staranności opracowywania not, ich 

klarowności, zwięzłości. Ww tym ostatnim względzie czynił wra- 

żenie nadmiernie "czepiającego się" drobiazgów, cyzelował z 

uporem poszczególne frazy czy wyrazy, trzebił każde zbędne 

słowo, szukał najzwięźlejszej, najbardziej rzeczowej, treś- 

ciwej i sugestywne j formuły stylistycznej. Niejednokrotnie 

jedną, pozornie drobne. notę poddawano dyskusji, zestawiano 

różne warianty tej samej informacji. Na spotkaniach redak- 

cyjnych ustalano też tematy do opracowania w numerze nastę- 

pnym. " 

Zarówno Maria Straszewska, jak i inni współpracownicy 

Aleksandra Kamińskiego W "Biuletynie Informacyjnym" podkreś* 

lają w swych drukowanych i niedrukowanych wypowiedziach 

autorytet, jakim cieszył się wyazimierczak'=' bert" jako  



  

redaktor naczelny pisma, co nie pozostawało bez znacznego 

wpływu na ducha współpracy, koleżeństwa i tolerancji wzajem- 

nej w tym zespole. Konkretność, rzeczowość, wnikliwość, ale 

i pomysłowość Kamińskiego odbijały się w pozytywny sposób na 

formach wypowiedzi "Biuletynu Informacyjnego", Charakterysty- 

czne były też cytaty z piśmiennictwa i teksty związane z wiel- 

ką tradycją patriotyczną naszej społeczności, jakimi opatry= 

wano w charakterze motta kolejne numery "Biuletynu Informacy j- 

nego". Zaczęto tę praktykę od czerwca 1942 r., wprowadzając 

jako motto ideowe pierwsze słowa najstarszego polskiego hymnu 

narodowego: "Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja", 

Nastąpiły - niejednokrotnie powtarzane - cytaty z literatury 

polskiej, np.."Złego złość niszczy" - Kochanowski, "Ten,ko- 

mu nie udało się być bohaterem, niech przynajmniej umie oce- 

nić i uznać poświęcenie drugich" - Mickiewicz, "Swięty Boże, 

Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, błogosław odważnym i 

zielnym" - Wierzyński, "Wasze szubienice pracują dla niepod- 

ległości Polski" - Żeromski /"Róża"/, "Błogosławieni, którzy 

w czasie gromów nie utracili równowagi ducha" - Kasprowicz. 

Sięgano również do dokumentów historycznych i motywów, szcze- 

gólnie z okazji rocznie narodowych. W styczniu 1943 r., w 

osiemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego, motto-dedyka- 

cja numeru "Biuletynu Informacyjnego" brzmiało: "Bohaterskim 

praojcom, którzy przed 80 laty zapatrzeni w wolność za miecz 

chwycili wbrew rachubom - hołd serdeczny oddają ich nieodrod- 

ne wnuki", W roku 1944, w sto pięćdziesiątą rocznicę insurek- 

cji kościuszkowskiej, kilkakrotnie wracano do tekstów zaczer- 

pniętych z aktów powstania kościuszkowskiego i wypowiedzi 

Kościuszki, jak np. "Wszyscy w duchu narodowym, obywatelskim 

i braterskim połączymy siły nasze... Wyrzekamy się wszelkich 

przesądów, które obywatelów, mieszkańców jednej Ziemi i synów 

jednej Ojczyzny, dotąd dzieliły lub dzielić mogą", czy też: 

"Obywatele! Na wzajemnej ufności, na świetle i prawości w ra- 

dzeniu, dzielności w czynieniu zawisło zbawienie nasze”, W 

dniach kolejnych rocznice zgonu Józefa Piłsudskiego znajduje- 

my w odpowiednich numerach majowych "Biuletynu" stosowne do 

wojennej chwili jego wypowiedzi, takie jak "Być zwyciężonym 

i nie ulec - to zwycięstwo" czy "Szala zwycięstwa rozstrzyga 
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się w sercu, woli, charakterze i umiejętności trwania w czło- 

wieku", W stałej treści "Biuletynu Informacyjnego" obok ofi- 

cjalnych enuncjacji wojskowych i cywilnych władz podziemia 

podległych rządowi w Londynie, codziennym elementem były nie- 

duże, jasno napisane artykuły wstępne, wychodzące w większoś - 

ci spod pióra Aleksandra Kamińskiego. Jest rzeczą oczywistą, 

że odpowiadały one wytycznym propagandy Komendy Głównej ZWZ=AK, 

zarówno w odniesieniu do podstawowych problemów polityki alia- 

ntów, jak i spraw wewnętrzno-politycznych życia polskiego i 

stosunku wobec opozycji prawicowej /NSz/ i lewicowej /PPR,GL, 

AL/. Ze zrozumiałych względów wiele takich artykułów dotyczy» 

ło sytuacji wojennej, położenia Niemiec, walki bieżącej AK, 

ale także zbrodni hitlerowskich, sytuacji Żydów, kolejnych 

fal terroru w różnych częściach kraju. 

Maria Straszewska w swej cytowanej tu już wielekroć re- 

lacji o "Biuletynie Informacyjnym" zwraca uwagę na artykuły 

wstępne dotyczące postawy społeczeństwa pod okupacją, a ściś- 

lej przeciwdziałania demoralizacji powodowane j polityką oku= 

panta /np. przejawom serwilizmu, czerpania korzyści z niesz- 

częścia rodaków, bandytyzmu, pijaństwa/, otoczenia szczezól- 

ną opieką moralną młodzieży, przeciwstawiania się histerycz= 

nym wahaniom nastrojów. To piórem Kamińskiego właśnie sugero- 

wał "Biuletyn Informacyjny" obowiązek zaangażowania się w 

pracy podziemnej, solidarności narodowej i ludzkiej, pomocy 

prześladowanym, Nie od rzeczy będzie tu przytoczyć choćby 

tytuły paru artykułów dotyczących podstawowych problemów ety- 

ki społecznej: "7a co umieramy, O co walczymy, dlaczego żyje- 

my" /"BI" nr 46/150 z 1942 r./, "0 służbie i o zasłudze" 

["BI" nr 39/194 z 1943 r./, nCzłowiek" /"BI" nr 45/200 z 1943/, 

"Nędza Polaków - to niewola Polski, bogactwo - to jej siła" 

/"BI" nr 6/213 z 1944 r./. 

w 1942 r. sformułował Kamiński takie oto credo, owoc 

przemyśleń starego harcerza i myślącego Polaka - pedagoga, 

w swej książce pt. "wielka gra", wydanej przez Główną Kwate- 

rę Szarych Szeregów: 

"/,,./ Nowe życie rodzi się w krwi i męce wojny rozpęta- 

nej przez totalizm germański. I cóż z tego, że na szyldach 

tego życia widnieją odwieczne nazwy: karność i dzielność,  



służba i wspinanie się wzwyż, człowiek i charakter, demokra= 

tyzm polityczny i demokratyzacja kultury! Czyż kwestionuje 

kto odradzanie się życia wiosną, kiedy świeża soczysta zie- 

leń pokrywa rozłogi pól - choć ta cudna ruń - to nic innego, 

jak odwieczne żyto, pszenica, jęczmień, ,. 

My młodzież 1940, 1941 i 1942 roku czujemy, że w sercach 

naszych i mózgach zachodzą wielkie przemiany. Wstrząs wrześ- 

nia 1939 r. zburzył równowagę wszystkich wartości. Przyjrze- 

nie się z bliska bestii ludzkiej, uosobionej w hitleryźmie 

i komuniźmie, bestii, która w błoto wtłoczyła godność czło 

wieka, która błotem i kałem oblepiła wszystko to, có z ducha 

ludzkiego najcudowniejsze - etykę Chrystusową, wolność myśli, 

humanistyczne zdobycze ludzkości - przyjrzenie się tej bestii 

ludzkiej wywołało reakcję. Rodzi się namiętna, fanatyczna 

potrzeba Męskiego czynu i walki, Czynu i walki, które nie tyx 

1lko zmiażdżą bestię, gnębiącą nasz naród i ludzkość - ale 

które także ukręcą łeb wszystkiemu temu, co z nas samych czy- 

ni ludzi tak słabych, iż bestia mogła nad nami przejściowo 

zatryumfować, 

I dlatego - z odwiecznej skarbnicy ducha ludzkiego i Gd 

cha Polski - chwytamy te pierwiastki, które zapewniają triumf 

w walce z bestią - i ugruntowanie triumfu. Gdy myślimy o na- 

prawie siebie, Polski i świata - to te właśnie a nie inne 

rodzą się decyzje, te a nie inne hasła wywołują żywsze krą- 

żenie krwi, zapał i wiarę w zwycięskie, lepsze jutro! 

1. Idealizm chrześcijański - musi być coraz powszechniej 

wcielany w życie codzienne ludzi i narodów, 

2. Na charakterach ludzkich - jak na najtrwalszych funda- 

mentach - spoczywa moc i trwałość narodów i państw. 

W charakterze narodowym Polaków - nasze umiłowanie 

wolności i wielkoduszność muszą być bezwzglęnie uzu- 

pełnione karnością i dzielnością, tą dzielnością, któ- 

ra cechuje wytrwałość i panowanie nad sobą. 

Sposób naszego życia, jeśli chcemy wieść Polskę ku 

wielkości, cechować musi trwałość i pogarda łatwizny, 

spartański hart i kult służby. Gdy w służbie i w ży- 

ciu twardym ujrzymy swe szczęście osobiste - przysz- 

łość wielka stanie przed całym naszym narodem, 
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4, Rzeczpospolita Polska musi być państwem bez zakłamań - 

demokratycznym. mokratyzm winien przepoić nasze życi 

kulturalne, spoda społ 1e i r zne, 

eszcie rzecz os ita ir żniejsz a z czterech 

powyższych wytycznych była ju sraz gwiazdą przewodnią po= 

szczególnych Polaków 1 Szcze: nych nokoleń polskich. Ale 

teraz jest co innego. Teraz - to już nie jest sprawa prywatna 

tego czy innego z nas, tej czy innej grupy, zespołu, partżi — 

teraz to już nie są teoretyczna rozważania filozofów narodo- 

wych. Ktokolwiek czyta podziemną prasę polską, ktokolwiek 

śledzi bieg myśli podziemnej w Polsce, ten wie: 

Rodzi się nieprzeparta powszechna decyzja: nową Polskę 

musimy zbudować inaczej niż nasi pradziadowie i ojcowie. 

To, co u nich było tylko zamiarami - my wcielimny w czyn. 

Musimy tego dokonać. Jeśli nie dokonamy - zginiemy, bo na 

słabą Polskę nie ma miejsca w tej części świata, gdzie 

jesteśmy. 

Tak nam dopomóż Bóg. " 

Jako szef Biura Informacji i Prop dy Okręgu 

kiego ZWZ /potem AK/ zajmował si Kamiński /występując ę ę 

pod pseudonimem "Faktor", a od listopada 1942 r. "Fabrykant"/ 

wyłącznie problematyką wychowania społeczeństwa i walki z 

propagandą wroga. Jego poprzednik kładł w swych pracach sz 

gólny nacisk na analizę sytuacji wewnętrznej a przede wszyst- 

kim informację polityczną. 

"Odwołanie "Łukasza" i powołanie mnie - relacjonował w 

kilkanaście lat po wojnie Aleksander Kamiński /"KOPR. Geneza 

i niektóre szczegóły akcji wydawniczej" - maszynopis A. Ka- 

mińskiego w zbiorach autora niniejszego artykułu/ - związane 

zostało z oddzieleniem od obowiązków BIP Warszawy zbierania 

informacji politycznych /to skupił w swoich rękach BIP Komen- 

dy Głównej/, ja natomiast miałem skoncentrować się na propa= 

gandzie., W propagandzie warszawskiej ZWZ było wiele do zro- 

bienia. Rozbudowywałem więc poczynania zapoczątkowane przez 
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"Łukasza" i tworzyłem nowe formy pracy. M.in, utworzyłem w 

drugiej połowie 1941 r. nową komórkę organizacyjną w ramach 

BIP Warszawy — "Sztukę". Jej zadaniem było zorganizowanie 

wielkiego środowiska artystycznego /poeci, literaci, aktorzy, 

plastycy etc./ dla tworzenia dzieł, które rozprowadzone będą 

po mieście, bądź za pomocą aparatu kolportażowego "Biuletynu 

Informacyjnego", bądź wprowadzone do propagandy ulicznej za 

pomocą "Wawra", bądź wreszcie organizowane własnymi środkami 

komórki, takich jak teatr 'kukiełkowy, podsuwanie tekstów do 

teatrzyków stołecznych etc," 

Na czele komórki "Stuka" stanęła Halszka Buczyńs - 

k a , po niej kierował "Sztuką" - od listopada 1942 r. - pra- 

wdopodobnie Eugeniusz P o r e d a, po nim zaś w ciągu szere- 

gu miesięcy "Armin - Inżynier". Działalność "Sztuki" była w 

ciągu lat 1942-43 jednym z ważniejszych przejawów czynności 

BIP warszawskiego spowodowanej przez Kamińskiego, choć tym- 

czasem rozwijał się podobny dział pracy w BIP Komendy Głów 

nej, nastawiony wprawdzie na przygotowanie działalności ar- 

tystycznej na okres walki jawnej i na użytek istniejących już 

oddziałów partyzanckich, ale kolportującej też wiele swych 

prac w okupawanym kraju /piosehki, karykatury/ w oparciu o 

aparat BIP Okręgu Warszawskiego. 

"Największe nasilenie prac "Sztuki" przypada na lata 1942 

i 1943 - pisze Kamiński. - Spośród własnych poczynań "Sztuki" 

trzeba wymienić przede wszystkim teatr kukiełkowy zorganizo- 

wany przez Krystynę Ar tyn iewic z, opracowywanie 

piosenek i ich rozprowadzanie w teatrzykach stolicy i wśród 

śpiewaków ulicznych, przygotowywanie karykatur, fotografii 

etc. dla rozprowadzania przez "Wawer". Jednym z odcinków pra- 

cy Okręgu Warszawskiego wykonywanej za pośrednictwem "Sztuki" 

było wydawanie drukiem lub na powielaczu broszur o charakterze 

poetycko-propagandowym. Wydawnictwa te były przeważnie /choć 

nie zawsze/ firmowane kryptonimem "KOPR", co oznaczało skrót 

wyrazów: Komisja Propagandy", 

W pierwszych miesiącach 1942 roku powołany został rzeczy 

wiście tego typu organ projektodawczo-doradczy Biura Informa- 

cji i Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK. W Komisji ucze- 

stniczyli przedstawiciele kilku mniejszych społecznych orga- 

nizacji konspiracyjnych działających odrębnie na terenie 

Warszawy. W dyskusjach brał udział m.in, Czesław M e Kid = 

1 s k i, zastępca i bliski współpracownik Z kawa ou 

kiego w Organizacji Małego Sabotażu "Wawer". Skrót "KOPR 

stał się jednak niejako symbolem, znakiem aaa dla 

całej produkcji komórki "Sztuka", czyli w praktyce dla Sa 

działalności wydawniczej Riura Informacji i Propagandy Okrę- 

gu Warszawskiego ZWZ=AK, działalności - dodajmy = SE a 

ia organizowanej, inspirowanej i nadzorowanej przez eo 

kiego, żywo nią zainteresowanego. Pracami redakcy jnymi ay 

kierowała bezpośrednio Anna Jachnina, która miała też 

dużą zasługę Ww rozwinięciu tej akcji wydawniczej w aa Ę 

Po aresztowaniu Jachniny przez gestapo w 1942 r. AA 

pełniła harcerka - powieściopisarka Maria Kann, ps. "Ka- 

LJ 

e hęjyaenh dwie publikacje nKOPR=u" wykonane zostały na po- 

wielaczu, W kwietniu 1942 r. pojawił się a aj 
w 

objętości 22 strony pt. "Oświęcim. Pamiętnik A Se, 

rzeczywistości był to pamiętnik sfingowany, GRE . r 

racowania przygotowanego na podstawie troskliwej analizy re- 

lacji nielicznych osób zwolnionych w ciągu 1941 roku a E I 

cimia /m.in. piszącego te słowa/ była znana dziennikarka, pi- 

saurka i działaczka społeczna Halina K ży n ś 1 żę SU 

Następna publikacja uKOPR", wydana również ME 

owie 1942 r, to 18-stronicowa antologia tekstów w 

s, 
ń ci pod nogi kładę i nóg skrwawionych 

rackich 

pt. "Warszawo! tę pieś 

twoich sięgam głową". 

A j Św 
utworów literatury klasycznej po 

Ż h 

wolność - Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Reymon Ee Żero 

_Ota, ale także wiersze współczes- 

Przypomniano w niej fragmenty znanych 

ięconych walce Warszawy O 

ji Or 
mskiego, Konopniskie i 

RS 

nych żyjących poetów = Czesława Miłosza Jfragnant 

wego poamatu"/, Antoniego Słonimskiego ['"Alarm"/, 

ż. r 

J 7 a 

Ryszarda Dobrowolskiego /"Rozkaz dla Warszawy"/. 

czerwcu 1942 r. była 

i blikacją "KOPR", wydaną w 

U , broszurka 8-stronicow a 

odbita w 15 000 egzemplarzy; drukowana 
wd 

t. "Na robotach w Rzeszy", Żywo po dziennikarsku opracowan 

s Halszkę Buczyńską teksty listów i relacji byłych robot= 

RYB przemysłowych, miały przeciwdziałać werbunkowi ewentu- 
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alnych ochotników do przemysłu niemieckiego. O treści broszu- 

ry świadczą dobitnie same tytuły rozdzialików: "Praca ponad 

siły. - Dzieci chcą zniemczyć, — Niemiec z Polką ma prawo, 

Polaka za to wieszają. - Jak tancerka doiła krowy. - Wyjechać 

łatwo, ale wrócić trudniej,,.- Skąd wziąć siły do pracy, kie- 

dy jeść nie dają? - Dobre zarobki to blaga." 

Wydarzeniem szczególniejszej wagi w pracy komórki "Sztuka" 

i biblioteczki "KOPR"-u był konspiracyjny konkurs literacki 

ogłoszony w czerwcu 1942 r. w "Biuletynie Informacyjnym" z 

inicjatywy Kamińskiego. -Celem tej imprezy miało być uzyskanie 

i ocalenie od zapomnienia materiałów pamiętnikarskich o prze- 

żytym przed trzema laty oblężeniu Warszawy, które s'«nowiłyby 

dokument społeczny ówczesnych wrażeń i nastrojów. Mim1 nieod- 

łącznych od warunków konspiracyjnych trudności organizacyjnych 

i technicznych, w określonym terminie wpłynęło na konkurs 16 

prac. W skład komisji konkursowej wchodzili - oprócz Aleksan- 

dra Kamińskiego - publicystka Halszka Buczyńska oraz polonis- 

tka Maria Straszewska, Jury przyznało dwie pierwsze i dwie 

drugie nagrody, zapowiadając równocześnie w "Biuletynie Info- 

rmącyjnym" rychłe wydanie wyboru nagrodzonych prac w postaci 

broszury pt. "Pamiętnik z obrony Warszawy" oraz osobne wyda- 

nie "Kroniki dni wrześniowych", Halszka Buczyńska opracowała 

w krótkim czasie obie te publikacje, wykorzystując 20 pamięt- 

ników, a więc również i takie, które nadeszły po terminie i 

nie były brane pod uwagę przy rozdziale nagród. Ostatecznie 

"Pamiętnik z obrony Warszawy" ukazał się we wrześniu 1942 r. 

jako ładna książeczka, ozdobiona na okładce drzeworytem i 

opatrzona wyjaśnieniem: "Czytelniku, Publikacja ta jest zbio- 

rową pracą wielu ludzi i niezłomnym dokumentem postawy nasze- 

go narodu w najtragiczniejszych chwilach, Niech więc krąży 

z rąk do rąk, Po przeczytaniu oddaj przyjacielowi, nie niszcz 

jej i nie chowaj pod kluczem. KOPR". W książeczce zawarto 

m.in. fragmenty pamiętnika wyróżnionego pierwszą nagrodą, 

którego autorką była Anna Jachnina, Wśród prac wykorzystanych 

znajdowała się także relacja znanej dziennikarki i pisarki 

Stefanii Podhorsk ie j- Oko Ł ó w, oznaczona kry- 

ptonimem "Dies Irae", oraz tekst pióra harcerki Haliny U ś- 

c i ńs k ie j /obecnie Mi ros z o w a/, we wrześniu 
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1939 r. sanitariuszki przy 360 pp WP, ogłoszony pt. "Harcerka 

w czołówce" i podpisany malina G.", 

Równocześnie z wyborem pamiętników wyd książecząę pt. 

"Warszawa w ogniu. Kronika dni wrześniowych", opracowaną rów- 

nież przez Halszkę Buczyśską, występującą tu pod pseudonimem 

"yemo". Broszura zawiera zestawienie najważniejszych faktów 

z przebiegu oblężenia Warszawy, poparte komunikatami Naczelne- 

go Dowództwa i Dowództwa Obrony Warszawy oraz wiadomościami 

radiowymi z owych dni, jak też fragmentami pamiętników nades- 

łanych na konkurs; obejmuje przebieg wydarzeń od 29 VIII 1939 

/pierwotnego terminu mobilizacji/ do 27 IX 1939 r., to jest 

ostatniego dnia działań bojowych przed kapitulacją miasta. 

Wydawnictwo kończy się słowami: "Warszawa padła w 1939, ale 

się nie poddała i nigdy się nie podda”, 

Oryginały manuskryptów nadesłanych w 1942 r. na konkurs 

pamiętnikarski przepadły w toku późniejszych wydarzeń w War- 

szawie. Wiadomo, że ocalało z tych prac tylko tyle, ile zdo- 

łano opublikować w obu książeczkach, sygnowanych symbolem 

"KOPR". 

Ww ciągu 1942 r. wydał "KOPR" jeszcze broszurę - reportaż 

Antoniego Szymanowskiego pt. "rikwidacja getta warszawskiego", 

Antoni Szymanowski przyjął propozycję Kamińskiego przedstawie- 

nia wyc ń jakie rozegrały się w getcie warszawskim w okre - 

sie od lipca do września 1942 r. Autor, z wykształcenia his- 

toryk, dysponował bogatym materiałem dokument 

meldunkami, raportami i relacjami z getta war eg 

madzonymi pr specjalny referat w wydziale Informacji E 

(G AK, a ponadto informacjami od znajomych i przyjaciół oca- 

lonych zza muru, Swój reportaż napisał bardzo szybko, nadaj 

mu charakter dziennika spisywanego rzekomo przez Polaka za- 

trudnionego w instytucji znajdującej się na terenie getta. 

eta konwencja pozwoliła autorowi na uzupełnienie auten- 

g%2 : ycho- Przyj 
ę 

tycznego materiału informacyjnego komentarzami natury ps 

logicznej i obyczajowej. Jeden z badaczy historii Żydów pcl- 

skich Bernard Mark wysoko ocenił po wojnie społeczne 1 

moralne wartości wydanej przez BIP Okręgu Warszawskiego AK 

pracy Szymanowskiego: wDziennik pisany jest z pasją ludzi, 
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do głębi wstrząśniętych potworną zbrodnią i obojętną postawą 

cywilizowanego świata", 

W kilka miesięcy później Maria Kann poświęciła walce get- 

ta warszawskiego w 1943 roku publikację dokumentarną pt. "Na 

oczach świata", napisaną w poroz ieniu z Aleksandrem Kamińs- 

kim, za jego aprobatą i przy pomocy w zakresie dostarczenia 

dokumentacji historycznej. Oprócz tej broszury ukazały. się w 

1943 roku w ramach prac wydawniczych kierowanych przez Kamiń - 

skiego dwie jeszcze inne książeczki Marii Kann: "Listy z Ang- 

lii" napisane na podstawie relacji przybyłych do Polski sko- 

czków spadochronowych a zamaskowane fikcyjną okładką z. teks- 

tem: Henryk Sienkiewicz "Listy z Afryki", oraz zbiór opowia- 

dań z życia okupowanego kraju pt. "Świadectwo prawdzie", 

Obie te publikacje opatrzone były firmą wydawniczą "Glob", 

choć powstały w tym samym środowisku, 

Do stosunkowo najbardziej znanych publikacji "KOPR'-u 

należą zeszyty poetyckie pt. "Werble wolności", wydawane niere= 

gularnie od maja 1942 r. do lata 1944, Ukazało się ich co 

najmniej pięć /oznaczonych numerami kolejnymi 1, 2, 3, 4, 6/, 

z czego trzy w ciągu roku 1943, Przyniosły kilkadziesiąt utwo= 

rów poetyckich z kraju i z emigracji, z podziemia i z oddzia* 

łów polskich walczących na różnych frontach świata. 

W lutym 1943 roku wydano zeszyt kilkunastu piosenek i 

wierszy ludowych i plebejskich o wojnie i okupacji, rzeczy 

częściowo autentycznych, częściowo zaś napisanych specjalnie 

w tym stylu przez zawodowych pisarzy. Wydawnictwo nosiło tytuł 

"posłuchajcie ludzie", zaczerpnięty ze słów pieśni dziadows- 

kiej. 

Dwa wydawnictwa "KOPR"-u poświęcone były okupacyjnemu 

dowcipowi i satyrze. Anna Jachnina przed swym aresztowaniem 

gotowała do druku antologię "Anegdota i dowcip wojenny", 

ą ukończył potem Marian Ruth-Buczkowski, 

Rzecz wydana w postaci 43-stronicowej broszurki ilustrowanej 

9 rysunkami w tekście zawierała anegdoty i dowcipy warszaws- 

kie i lwowskie, żydowskie oraz niemieckie krążące w Rzeszy i 

wśród Niemców w Polsce, a także teksty wierszyków i fraszek 

satyrycznych, Pod tytułem "Satyry i fraszki" ukazał się 

w Biblioteczce "KOPR" 6-stronicowy zbiorek autorski Tadeusza 

Hol lend r a, wydany w listopadzie 1943 r., a więc w pół 

roku po śmierci autora, cenionego poety i satyryka zanordowa- 

nego w ruinach koło Pawiaka. 

Osiągnięć wydawniczych BIP Okręgu Warszawskiego dopełnia- 

ją książeczki: Aleksandra Maliszewskiego - reportaż obrazują- 

cy nastroje stolicy w 1943 r. pod fikcyjnym tytułem przeję- 

tym z Aleksandra Kraushara "Warszawa i Warszawka w okresie 

przedpowstaniowym" oraz zbiór opowiadań z prasy polskiej za 

granicą pt. "Żołnierska droga" w opracowaniu redakcyjnym Ma- 

rii Kann i Krystyny Krzewskiej. Szczytowym osiągnięciem wyda- 

wniczym "KOPR" była jednak niwwątpliwie edycja pierwszego wy- 

"dania "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, To "opowia- 

danie o Wojtku i Czarnym" jak nazwał je w podtytule autor 

ukrywający się pod pseudonimem Juliusza Góreckiego uzyskało 

popularność największą bodaj ze wszystkich publikacji książ- 

kowych w podziemiu, Wznowienia tej książki w lipcu 1944 r,, 

na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego, w wersji 

rozszerzonej, pojawiło się wszakże już nie za sprawą "KOPR", 

lecz indywidualnym staraniem Jerzego Rutkowskiego. 

Ww "Biuletynie Informacyjnym" z 1 listopada 1940 r, poja- 

wił się artykuł wstępny pt. "Mały sabotaż", 

"Kierownictwo wojskowe kraju - czytamy tan - oraz wszyst- 

kie ugrupowania polityczne zajmują jednolite stanowisko w sto- 

sunku do walki z okupantem: w obecnych warunkach i w obecnym 

czasie niewskazana jest zarówno akcja powstańcza, jak i sabo- 

taż o charakterze wojskowym. Osiągnięty obecnie z tego rodza- 

ju akcji zysk - nie pokryłby nawet w części ofiar, jakie by 

spadły za tę akcję na społeczeństwo. Są jednak pewne formy 

abotażu, w chwili obecnej nie tylko dopuszczalne, ale na 

ni, chodzacy luzem - każdy z nas mus 

w tej akcji małego sabotażu. Sabotażu, który nie na: 

na szkody, a jednocześnie utrudni wybitnie codzienne ż, 

_okupanta. Oto przykłady "małego" sabo 1. Przeciązanie  



ykonywanej na zlece ok anta w swoim zawodzie, 

Różne "pomyłki" zrobione w robotach zleconych przez Niem- 

3 łs formowani Niemców pytających o drogę 

iadanie "nie rozumiem" na 

nieprzyjmowanie żadnych 

usług niemieckich, np. w poci ajach /wytwarza po- 

czucie nieżyczliwości, wrogości/ , 5. Lekceważenie wszelkich 

rozporządzeń niemieckich, niedbałe ich wykonanie, odkładanie 

na ostatnią chwilę etc., 6. Różnego rodzaju "psie figle" 

/anonimowy donos do Gestapo na jakiegoś gorliwego Vlksdeut- 

scha, przylepienie na słupie reklamowym lub na Iniczyim" par- 

kanie antyniemieckiego wiersza, aforyzmu, dowcipu/. Chwila 

skupienia pozwoli każdemu z nas rozszerzać i uzupełniać poda- 

ne tutaj przykłady coraz nowymi pomysłami, Jasnym jest, że ma- 

sowe i codzienne stosowanie "małego" sabotażu u ni pobyt 

nieprzyjaciela na terenie okupowanym uciążliwy przykrym. 

"Mały" sabotaż otwiera perspektywę dla codziennej, patriotycz= 

nej aktywności każdego z nas, Zaspokaja jakby potrzebę serca, 

dręczonego musem obecnej bierności wojskowej. żnym jest 

tylko, aby rzecz nie ograniczyła się do chwilowego zapału i 

ozmów w pat r 8 Ważna jest cod ina i powe 

szechna realiza 

Z artykułu napisanego najpr wdopodobniej 

Kamińskiego wynika jasno chęć stworzenia form walki z oku- 

pamtem, 1 czych w stosunku do walki 

kach jesieni 1940 r. jeszcze niemożliwej, 

potencjału patriotycznych uczuć społeczeństwa do możliwie 

konkretnych, choć drobnych działań przeciwko Niemcom. Jest 

tu też widoczna pewna intencja >łeczne-wychowawcza wobec 

osób wzywanych do udziału w akcji małego sabotażu. 

W końcu listopada 1940 r. odbyła s w Chylicz 1 pod 

Piasecznem narada kierownictwa Zrzeszenia Akademickich Krę- 

gów Starszoharcerskich "Kuźnica", którym kierowała w czasie 

oblężenia Warszawy w 1939 r. i od początku okupacji Maria 

Straszwwska. Tematem był problem zaangażowania młodzieży w 

bezpośrednich akcjach przeciwko okupantowi. Rozważano zagad- 

nienie wyboru takiej formy propagandy antyniemieckiej, która 

20 

łączyłaby w sobie możliwie największą skuteczność ujemnego 

oddziaływania psychicznego na wroga oraz pozytywnego oddzia- 

ływania psychicznego na własne społeczeństwo z pewną atrakcy= 

jnością dla samych uczestników akcji i - niezbędnie - z walo- 

rami wychowawczymi wobec zaangażowanej w to młodzieży, Jak 

wynika z relacji M, Straszewskiej, obecni przyjęli pozytywnie 

propozycję zgłoszoną przez Aleksandra Kamińskiego: planowego 

i svstematycznego uprawiania "małego" sabotażu wobec okupanta, 

jednolicie pomyślanego i kierowanego na terenie miasta, Ucze 

stnicy zebrania pojęli zarazem decyzję wykonania osobiście 

próbnej akcji w celu sprawdzenia realnych możliwości działa- 

„nia i zdobycia konkretnych obserwacji. Postanowiono wybić szy- 

by w witrynach wystawowych fotografów, którzy eksponowali tam 

podobizny umundurowanych Niemców. Miało to stanowić formę 

ostrzeżenia przed serwilizmem wobec okupanta, 5 grudnia 1940 

"piątka" w składzie; Aleksander Kamiński, Antoni Be re ś- 

niewic z, Józef Pią t kow sk i, Lesław Wy so c- 

ki , Maria Straszewska - wykonała ząmierzone zadanie na tere- 

nie Śródmieścia, Po akcji omówiono wszystkie jej elementy: 

rozpoznanie, przygotowanie, warunki bezpieczeństwa, skuteczność 

działania, reakcję społeczeństwa. W konsekwencji uznano za 

możliwe podjęcie w szerszym zakresie akcji małego sabotażu, 

Przyjęto zasadnicze cele działania sformułowane przez Alek- 

sandra Kamińskiego: 

1. Podtrzymanie na duchu społeczeństwa, któremu potrzebna 

jest świadomość istnienia zorganizowanego oporu i walki; 

przeciwdziałanie osłabianiu ducha przez propagandę nie- 

miecką; 

Akcja wychowywania ludzi i wskazywania im właściwych 

norm postępowania obywatelskiego; 

Przykładowe karanie współobywateli za serwilizm i po- 

dobne przejawy niewłaściwego zachowania wobec okupanta; 

Systematyczne gnębienie i psychiczne terroryzowanie 

okupanta; 

Wychowywanie własnych szeregów, przede wszystkim mło- 

dzieży; kształtowanie wśród zorganizowanych uczestników 

akcji małego sabotażu odwagi, sumienności, słowności, 

poczucia obowiązku, dokładności w wykonywaniu zadań i  



  

i umiejętności współdziałania koleżeńskiego. 

Pierwsze akcje- podobnie jak i akcję próbną = wykonano 

też nowo powołanej w ; ż te: zad 
i zespołu założycielskiego, bą 

jogi : .zacji Małego Sabotażu, grudniu 1940 r. Komendy Głównej Org. ea 

Czesław Michalski, pierwszy komendant Okręgu ka 2 5 

mieście/ przyponina sobie z pierwszych Wad A WA 

"Wawra" wykonywanie na murach napisów: Tow ieS rYż tg są 

okres napływu do Warszawy licznych zawiadomień o AST osó 

wywiezionych do Oświęcimia z Pawiaka i z łapanek ulicznych 

w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1940 r./. 

W okresie świąt Bożego Narodzenia 1940 r. - w rocznicę 

głośnej egzekucji zakładników w Wawrze Boć Weres Logi 

nej 27 grudnia 1939 r. - pierwsze piątki $azonkcW PO 

ganizacji przeprowadziły masową akcję pisania Taak i kredą 

na murach: "Wawer", "Wawer", "Wawer", dą ta miała da z 

przyszłości organizacji znaczenie szczególne, tym © 

że wiązała się z nią nazwa - kryptonim, przyjęty na wniosek 

Aleksandra Kamińskiego. 

nyawer" był pomyślany jako organizacja społeczna NU 

pująca od grudnia 1940 r. pod oficjalną nazwą: orsanizecja 

Małego Sabotażu "Wawer". Pracami organizacji qziaraj ia poe 

Glbkowo tylko na terenie Warszawy, a następnie OWA RAERA 

wiatu warszawskiego - kierowała Komenda Główna w BKERSZYCI 

komendant główny, komendanci okręgów i SAISKATIA, FPBĘRSE, 

a począwszy od roku 1942 kierowniczka grupy KORICRA wee s 

Komendantem głównym "Wawra" został AL nder ZARZKE pa 

stępujący tu pod pseudonimem "Dąbrowski"; pezał Pa cję 

do wybachu Powstania Wars kiego. Terytorium opieke dzia- 

łaniem "Wawra" dzieliło się zrazu na cztery okręgi: Okr 

( ęg Południe; Ok 

ee ę8 

Centrum /Sródmieście/; Okręg Północ; © A 

Praga. W 1942 r. zasięgiem organizacji objęto też powiat r Bd. W - Le 5 

warszawski, który stanowił odtąd piąty okręg "Wawra", 

Okręgi dzieliły się na dzielnice /obwody/, przy czym 

ó i OŚ io komendanci odpo- komendantom okręgów podlegali bezpośrednio 

wiednich dzielnic. Dzielnic tych było zasadniczo w W 

okręgu y. W obrębie dzielnic zgrupowani byli członkowie 

organizacji systemem piątkowym, przy czym komendanci "pią- 

tek" utrzymywali kontakty z komendantem swojej dzielnicy, k 

archiwum 

Założenia strukturalne organizacji wykluczały ze względów 
porządkowych i konspiracyjnych wszelkie inne formy kontaktów 
z pominięciem hierarchicznej drogi organizacyjnej, 

W skład pierwszej Komendy Głównej "Wawra" wchodzili: 
Aleksander Kamiński ps, "Dąbrowski", komendant główny orga- 
nizacji; Czesław Michalski ps. "Jankowski", komendant Okręgu 
Centrum /Śródmieście/ i z-ca komendanta głównego organizacji; 
Czesław Zadrożn y ps. "Głowacki", komendant Okręgu 
Północ; Józef Piątkowski ps, "Nosowicz", komendant Okręgu Po- 
łudnie; Mieczysław We it zkor n ps, "Iwowicz", komendant 
Okręgu Praga; Teresa R ylska ps, "Trembicka", sekretarka 
Komendy "Wawra", a zarazem organizatorka i pierwsza kierowni- 
czka grupy kobiet w "Wawrze", 

Organizacja Małego Sabotażu "Wawer" rozwinęła się sto- 
sunkowo szybko zarówno pod względem liczby członków, jak też 
zakresu i różnorodności wykonywanych zadań oraz zasięgu tery- 
torialnego, W pierwszych godniach istnienia or nizacji - 
na przełomie 1940 i 1941 r, - "Wawer", dysponował kilkoma 
"piątkami", W ciągu roku 1941 rozwój liczebny organizacji 
postępował z miesiąca na miesiąc, W latach 1942-43 liczba 
członków utrzymywała się przeciętnie na poziomie około 400 
mężczyzn i 40-50 kobiet. 

Wahania tej liczby były przede wszystkim następstwem 
przenoszenia się jej członków do innych służb i zadań kons- 
piracyjnych, a także - choć w mniejszej mierze - aresztowań 
i zagrożeń, Intencją Komendy "Wawra" nie było nigdy umasowie- 
nie tej organizacji, lecz raczej pobudzanie przez zorganizo-= 
waną akcję małego sabotażu aktów niezorganizowanego oporu 
społecznego. W miarę rozwoju organ cji stwierdzano coraz 
częściej fakty spontanicznego współdziałania w akcjach ze 
strony "ulicy", Dotyczyło to m.in. rysowania kotwic, powta- 
rzania na murach napis wyrysowanych przez grupy wawerskie, 
zdzierania lub uszkadzania afiszów niemieckich itp. W tych 
warunkach nie sama liczebność decydowała o powodzeniu i sku- 
tku działań "Wawra", Najistotniejszy element rozwoju organi 
zacji stanowiła rozmaitość wyk mych akcji, syst iatyczn. 

w 
działania, wypracowanie stałych i wypróbowanych praktyce 
metod postępowania,  



Zebrania Komendy Głównej "Wawra" odbywały się 

regularnie co tydzień i miały stereotypowy porz ądek dzienny. 

Najpierw komendanci okręgów składali sprawozdanie z wykonania 

gtatniej akcji na podległym im te! ; po okręgu 

meldował ilość wykonanych prac - relacjonuje Stanisław B r o- 

niew sk i, który w ciągu kilku miesięcy 1941 r. ucz estni- 

czył w odprawach Komendy Głównej "Wawra" jako komendant Okr 

gu Południe,- ich jakość, powstałe w wyniku prac zagrożenia 

lub aresztowania, nowe spostrzeżenia poczynione w toku wyko- 

nywania prac, a wreszcie głosy z miasta o wynikach omawianej 

roboty. Sprawozdania były zwięzłe, pełne faktów, padały tylko 

uwagi o faktach sprawdzonych, pewnych" ', Następnie referowa- 

no w imieniu grupy inspekcji wyniki sprawdzenia akcji. Temu 

elementowi pracy organizacji przypisywano szcz „ególne znaczenie, 

Sprawdzenie wykonania na ściśle określonych terenach należało 

w pierwszych tygodniach istnienia organizacji do obowiązków 

sekretarki Komendy "Wawra", Teresy Rylskiej. Już po kilku ty- 

godniach działalności organizacji utworzono jednak specjalną 

składającą się zrazu z dziewcząt-harcerek. 

acji grupa ta spełniała zadania spraw— 
grupę inspekcji, 

W miarę rozwoju organiz 

dzenia tuż po akcji oraz następnego dnia jakości wykonania. 

"upy inspekcji sporządzały na artkach raporty, 

Pozwalało 
Uczestniczki gr 

óre dokładnie analizowano na zebraniach Komendy. 

tylko na stwierdzenie ścisłości raportów przedstawianych 

komendantów, lecz także na EL bie przez Kome- 

oglądu o Feniżji społeczeństwa na każ żdą akcję oraz o re- 

wroga - zaobserwowanych przez wiele Osób we wszyst- 

zielnicach miasta. Po om mówieniu sprawo: ń, Aleksander 

jako Komendant Główny O! anizacji oceniał sposób 

St.Broniewski: "Wawer - Palmiry", "Drużyna" 1957 nr 8 Z 

tej pracy pochodzą też w zelł dalsze cytaty 5t.Broniews- 

kiego w niniej 1 opracowaniu. Por Bartosze- 

ż /1940 

iejach Polski 1939-19 

Warsz 
chalski: "Wojna warszaw 

niemiecka", 

archiwum 
harcerskie.pl 

wykonania zadań, wskazując plusy i minusy, rozpatrując ewen- 

tualne zagrożenia i wyciągając wnioski na przyszłość. Komenda 

Główna "Wawra" nie opierała się jednak w swym rozeznaniu sy- 

tuacji w mieście wyłącznie na meldunkach otrzymywanych drog: 

służbową z okręgów i grupy inspekcji, Wszyscy członkowie Ko- 

mendy bowiem - nie wyłączając Kamińskiego - brali udział w 

konywaniu bieżących zadań tygodniowych na równi z członkami 

zespołów - mieli też więc własne obserwacje i spostrzeżenia. 

W następnym punkcie porządku dziennego każdej odprawy KG 

Kamiński podawał konkretną instrukcję dotyczącą akcji przewi— 

dzianej do wykonania w najbliższym tygodniu. Ponadto obecni 

„przedstawiali projekty dalszych akcji, które poddawane były 

pod dyskusję, a niekiedy pod głosowanie. Często opierano się 

w pracach małego sabotażu na długofalowym planie działania, 

z którego wybierano najodpowiedniejsze projekty. Akeję oma- 

wiano szczegółowo, uwzględniając zarówno potrzeby materiało- 

we, jak sprawy łączności, a przede wszystkim synchronizac ję 

działania w czasie na terenie miasta, Obowiązywała bowiem 

zasada równoczesności działania we wszystkich dzielnicach - 

wykonywania określonej akcji w określonych godzinach, Akcje 

małego sabotażu wykonywane były zasadniczo wczesnym rankiem, 

bezpośrednio po godzinie policyjnej, przy małym ruchu ulicz- 

nym, albo możliwie jak najpóźniej wieczorem, na krótko przed 

obowiązującą godziną policyjną. Nasuwało to w praktyce konie— 

czność parotygodniowych przerw w pracach organizacji w okre- 

sie najdłuższego dnia w środku lata. 

Część normalnych odpraw Komendy Głównej poświęcano nie- 

jednokrotnie dyskusjom nad metodami pracy organizacji w ogó= 

le oraz warunkami bezpieczeństwa działań, 

'Kwintesencję doświadczeń z pierwszych kilkunastu miesię- 

cy działania małego sabotażu w Warszawie zawarł w 1942 r, 

Kamiński we wspomnianej wyżej książce "Wielka gra", wydanej 

pod pseudonimem "J. Górecki", Jeden rozdział tej książki 

/stanowiącej w całości rodzaj vademecum konspiracji/ poświę- 

cony był wyłącznie problematyce małego sabotażu. Omówiono tu 

najbardziej charakterystyczne typy działań w tym zakresie. 

Do popularnych akcji "Wawra" należało tłuczenie szyb, Ne- 

todą tą posługiwano się wobec Polaków utrzymujących niegodne  



stosunki z wrogiem, wobec firm, sklepów gorliwie UDOSAZA= 

cych Niemcom, wreszcie wobec kolektur loterii liczbowej, r 

kotowanej przez patriotyczny ogół społeczeństwa, kinoteatrów, 

witryn fotograficznych ze zdję ołnierzy mieniere 3 a 

+akże wobec przedsiębiorstw n eckich, stanowiących włas- 

ność Reichs- i Volksdeutschów jak również niekiedy wobec 

prywatnych mieszkań Niemców. 

1 Drugą kategorią a" było rozklejanie ASICA 

z odpowiednimi hasłami. ygotowanie tego rodzaju CAS a- 

gało przede wszystkim obmyślenia tekstu dobitnego, RróD R 

i aktualnego, zazwyczaj ośmieszającego wroga i dodającego ) 

odwagi społeczeństwu, a następnie wydrukowania BRE CWA 

grubymi czcionkami /niekiedy, w braku innych Ba p 

jano krótkie hasła gumowymi czcionkami z dziecinnej drukarenki/, 

Technika skutecznego rozklejania nalepek wymagała W: 

nia ich w miejscach ruchliwych, na wysokości oczu EA 

średniego wzrostu, o ile moż obiektach o yich" 

/ruimy, słupy tryczne;, telefoniczne, drzewa itp./. Roz " 

janie na murach niczyich" ni A 

domów konieczno i 
nie policji 

niemieckiej. 

jących zarządzenia niemieckie lub poler 

nitlerowskimi akcjami propagandowymi b 

czy ogłoszeniach okupanta. w ten sposób 
0 

p A liczną polemikę z nie rymi wystąpieniami ańtyzyROwski "> 

jak również plakatami wymierzonymi 
przeciwko R czy e 

Naklejanie przeprowadzano zasadniczo systemem AAC ARE > 

den z wykonawców, zaopatrzony w naczynie z klejem i a: ź 

/a często także w zapas ulotek/, smarował Kuesn saN 

miejsca, gdzie następnie drugi - mający Przy sobie z reguły 

tylko parę ulotek - przyklejał je; i ada 

nę. Gdy chodziło o małe nalepki, stosowano także zę mokr' 

; 
przy użyciu tuby kleju. 

alnych dzia- 

ubezpieczali się na zmia= 

tnie naklejanie indywidualnie, 

Do najpopularniejszych i najżatwiej ken 
: 

łań małego sabotażu należało wykonywanie napisów ds 

kredą lub trudno zmywalną far Teksty tych napisów to: 

a/ Hasła, nakazy czy wezwania do SI łeczeństwa wykonywane | 

wielkimi /np. półmetrowymi./ literami, jak - "Polska walczy", 
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"polska zwycięży", "Pawiak pomścimy", moświęcim", "wawer", 

"Palmiry", "Kaput", "Hitler kaput", "Deutschland kaput", 

"Kraj z Sikorskim", "Jedność mocą” i wiele innych, 

Symbole i rysunki umowne oddziałujące na wyobraźnię skoja- 

rzeniowo, np. wypisywanie litery "V" /Vctoire, Victory/, 

rysowanie swastyki na szubienicy, przede wszystkim zaś 

/od wiosny 1942 r./ rysowanie kotwic - stylizowanego zna- 

ku Polski Walczącej, który z czasem nabrał znaczenia jedne- 

go z powszechnych symboli społecznych oporu i walki z Nie- 

mcami; 

Napisy z konkretnymi pogróżkami lub obraźliwymi epitetani 

wymierzonymi przeciwko określonemu Niemcowi lub kolabora- 

cjoniście, Napisy wykonywano kredą białą lub kolorową, a 

także farbą olejną lub tuszem. Napisy wykonane farbą bywa- 

ły czytelne długie miesiące mimo ich zamazywania lub wy- 

skrobywania, Prób trwałości i zmywalności farb, podobnie 

jak przyczepności klejów oraz intensywności substancji 

cuchnących dokonywano w laboratoriach Politechniki 

wskiej, pod opieką rektora tej uczelni, znanego c 

prof. Józefa Zawadzkie go,.ojca Tadeusza Z 

wadzkiego ps, "Zośka", Oprócz napisów na m 

parkanach czy słupach ogłoszeniowych dość roz 

ne było wypisywanie niektórych haseł wielkim 

wprost na chodnikach ulic. Napi 

kowych - np, na terenie dzielnicy Żoliborz Okręgu 

na ul, Mickiewicza wzdłuż parku Żeromskiego - przetry 

częściowo nawet Powstanie i były możliwe do odczytania 

szcze po wojnie, 

Do zasadniczych form pracy Organizacji Małego Sabota 

należało kolportowanie ulotek. Samo założenie wydawania ulotel 

konspiracyjnej. Zmuszało to do obmyślania specjalnych 

kolportażu tego rodzaju druków, przy czym trzeba było : 

dnić ograniczony nakład ulotki i brać pod uwagę moż 

większą celowość jej rozprowadzenia w określonych środow 

Stąd też w organizacji "Wawer" nie praktykowano w zasad 

najłatwiejszego sposobu kolportażu, jakim było rozrzuca 
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ulotek na ulicach. Przydzielano natomiast 20-50 zzzenniarzy. 

ulotki każdemu uczestnikowi akcji, którego ambicją miało Bo 

najwłaściwsze ulokowanie wszystkich powierzonych mu SERNEZA- 

rzy. Podrzucano ulotki © zmroku na same: targowisk uLlicz 

nych, wrzucano do skrzynek na listy, kładziono na PARODSŁACA 

okiennych klatek schodowych w wielkich kamienicach. Niekiedy 

podejmowano ryzyko krótkotrwałego rozdawania ich RE 1 

bezpośrednio do ręki przechodniom; praktykowano to jednak ty- 

lko w miejscach bardzo ruchliwych, np. podczas 5 umeBo opu- 

szczania fabryki przez robotników po pracy lub KORON? 

wiernych po nabożeństwie. Podrzucano też atekiedy ulotki M 

tramwajach, w pociągach i innych miejscach PUBIIRZDYCHA Wybór 

metod kolportażu zależny był każdorazowo od treści i przezna- 

czenia ulotki, adresowanej do ogółu czy też do określonych 

środowisk, Dane liczbowe, zawarte w raportach miesięcznych o 

Gziałalności "Wawra", pozwalają w niektórych przypadkach na 

zorientowanie się w wynikach kolportażu ulotek, I tak np. w 

marcu 1942 r. rozrzucono w Warszawie jednorazowo 20M Ów 

plarzy ulotki informjącej o dokonanej przez Niemców potajem- 

źniów politycznych z Pawiaka, Zakłada= śucji grupy wię 

ż 1larze tej ulotki przeczytane by— niektóre 

jedną osobę, inne zaś krążyły z rąk do rąk - 

> ulotkę przeczytało około 100 000 ludzi Y 

lu innym jeszcze powtórzono jej treść. W maju 

zono 30 000 egzemplarzy ulotki z cyklem ka- 

jących wykroczenia przeciwko zasadom oporu 

w czerwcu 40 000 egzemplarzy ulo- społecznego wobec okupanta, 

y iu zaś tego samego roku 30 000 egz 
4ki "Kto winien", we wrześn 3 

ulotki "Ludu Warszawy..." wydanej z okazji trzeciej rocznicy 

wybuchu wojny. Częstotliwość akcji ulotkowej odgrywała oczy- 

5 nież pewną rolę w kształtowaniu nastrojów społecze— 

sprawności działania podziemia, 

cie 

wa i odczuciu społeczny ł , 

<ładów akcji ulotkowych można by cytować znacznie więcej. 

la nakładów i zasięgu rozpowszechniania ulotek przez orga- 

jednak w latach 1942-44 prze- cję "Wawer" utrzymywała się 

000 jednorazowo rozprowadza- poziomie 30 000 = 40 

druków, 

ż ż wani salach Do praktyk "Wawra" należało także stosowanie w 

archiwum 

kinowych, a niekiedy również w restauracjach niemieckich, 
gazów drazaiących i cuchnących oraz dławiących, a także sub- 
stancji o podobnym działaniu w stanie płynnym lub sproszko- 
wanym. Środki te powodowały nudności, wymioty, ataki kaszlu 
i kichania, łzawienie lub też wydawały woń nie do zniesienia, 
"Gazowania" wymierzone były w zasadzie przeciwko tym Polakom, 
którzy naruszali normy współżycia społecznego i godnego za- 
chowania się wobec okupanta. W przypadku lokali kinowych 
osiągano zazwyczaj wynik krótkotrwały, tj. przerwanie seansu 
i wywołanie paaiki wśród widzów. Natomiast mimo intensywnego 
i systematycznego kontynuowania tego rodzaju akcji w ciągu 
paru lat, nie zdołano osiągnąć zamierzonego celu długofalowe- 
go, tzn. pełnego i rzeczywistego bojkotu kin przez całe spo- 
łeczeństwo, Ówcześni bywalcy kin nie byli jednak związani ze 
środowiskiem czynnym niepodległościowo, a że przy tym liczba 
kin czynnych w czasie okupacji w Warszawie była kilkukrotnie 
mniejsza niż przed wojną, przeto frekwencja w nich nie daje 
podstaw do negatywnych sądów na temat postawy społeczeństwa, 

"Dopiero po wojnie okazało się, że "Wawer" zdziałał swo- 
je - stwierdza Stanisław Broniewski, b.członek komendy tej 
organizacji. - Dziś każdy Polak wie, że podczas wojny nie cho- 
dziło się do kina, a jeśli i nawet należał do tego najmniej 
uświadomionego marginesu społeczeństwa, który zakazu nie prze- 
strzegał, dziś wstydliwie nie mówi o tym. "Wawer" zwyciężył", 

Do szczególnie głośnych działań "Wawra" należało dwukrot- 
ne włączenie się w ciągu trzech miesięcy /3 maja 1943 r, i 
51 lipca 1943 r./ do niemieckiej sieci megafonowej w Warszawie 
i nadanie kilkunastominutowej audycji, jak również udział w 
wydaniu i kolportażu dwu sfingowanych dodatków nadzwyczajnych 
do hitlerowskiego "Kuriera Warszawskiego", 

Szczególny walor uczuciowy dla warszawiaków miało wywiesze- 
nie przez grupę członków "Wawra" biało-czerwonej flagi na usz- 
kodzonej w 1939 r. wieży Zamku Królewskiego. Demonstracji tej 
dokonano 27 czerwca 1943 r, Sens tego przedsięwzięcia komentu- 
je Stanisław Broniewski; "Data 27 czerwca to dzień św. Włady- 
sława, w tym więc dniu "Wawer", imieniem Walczącej Polski, 
składał życzenia Prezydentowi Rzeczypospolitej władysławowó 
Raczkiewiczowi i Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich gen. Wła-  



dysławowi Sikorskiemu. Chodziło o to, by Polak, przygnębiony 

szarzyzną i tragedią pod okupacją, zetknął się nagle i nie- 

spodziewanie z faktem istnienia gdzieś daleko polskich władz 

i polskiego wojska. By zetknął się z tym jako ze zjawiskiem 

oczywistym, stale i normalnie funkcjonującym - dla tego celu 

wykorzystywano i choćby takie okazje, jak np. imieniny Prezy- 

denta i Naczelnego wodza". 

"wawer" pomyślany był jako organizacja społeczna, nie 

stanowiąca formalnie części żadnej innej, choć dość ściśle 

związana z Okręgiem Warszawskim ZWZ, potem AK. Związki te no- 

siły charakter wielostronny. Przede wszystkim sam Aleksander 

Kamiński powiązany był - jak to już przedstawiono - W wielo- 

raki sposób z organizacją wojskową - Przed założeniem tyawra" 

uzyskał od swego bezpośredniego zwierzchnika w ZWZ płk "Mon- 

Chruściela zgodę na kierowanie 

ałego Sabotażu była subwenc jono- 
tera" - Antoniego 

akcją "Wawra". Organizacja M 

wana przez Okręg Warszawski AK w ramach budżetu BIP Okręgu. 

subwencje przeznaczone były wyłącznie na 

alnością sabotażu /zakup ma- 

datki osobowe; organi- 

łonkom żadnych 

Niewielki te zresztą 

wydatki rzeczowe związane z dział 

teriałów i Środków walki/, a nie na wy! 

zacja "Wawer" nie przyznawała bowiem swym cz 

sum na potrzeby osobiste. Z czasem drugim poważnym źródłem 

ary się wpłaty z ofiar- 

finansowania akcji małego sabotażu st 

ności społecznej, kwitowane w "Biuletynie Informacyjnym", ja- 

ko wkłady "na cele specjalne". 

Członkowie "Wawra" składali przy wstąpieniu do organizacji 

krótkie przyrzeczenie następującej treści: "W obliczu kolegów 

że o zamierzeniach, poczynaniach % 

pracach organizacji uwawer" z nikim mówił nie będę". Przy jmu- 

iadał na to formułą: "Przyjmuję Was 

Jak widać, tekst przyrzecze- 

rzysięgi wojskowej 

stwierdzam słowem honoru, 

jący przyrzeczenie odpow. 

w szeregi organizacji "wawer"". 

nia wawerskiego nie był identyczny Z rotą p. 

zwż, a później AK i członkowie nwawra" nie stawali się po 

złożeniu tego przyrzeczenia żołnierzami AK. Organizacja nie 

stawiała żadnych wymagań ideologicznych związanych z akcep- 

tacją określonego światopoglądu lub sympatią Z jakimkolwiek 

enia równoczesnej działalnoś- 

ane były tylko w granicach 
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kierunkiem politycznym. Ogranicz 

ci w innych organizacjach utrzymyw: 

powszechnie przyjętych w konspiracji wymogów bezpieczeństwa, 

Znaczna część członków "Wawra" należała równocześnie do ZWZ- 

-AK, bezpośrednio lub też grupowo - poprzez organizację Sza- 

rych Szeregów - ale byli również wśród członków "Wawra" lewi- 

cowi socjaliści, a nawet komuniści, 

"wawer" był jednak niewątpliwie dla Kamińskiego jako sze— 

fa BIP Okręgu Warszawskiego ZWZ jednym z ważnych instrumentów 

działania. W sprawozdaniach okresowych z działalności, skła- 

danych przez Kamińskiego Komendantowi Okręgu Warszawskiego AK 

pozycja "Wawer" figuruje każdorazowo /co miesiąc/ w wykazie 

wykonanych prac obok innych działów BIP i na równych z nimi 

prawach, a zazwyczaj nawet na pierwszym miejscu. Najsłuszniej 

w tych warunkach uznać można "Wawer" za rodzaj pomocniczej ? 

służby społecznej przy organizacji ZWZ-AK, 

Nader zasadnicze znaczenie dla-działalności "Wawra" miał 

związek tej organizacji z harcerstwem występującym pod kryp- 

tonimem Szarych Szeregów. Organizacja Małego Sabotażu "Wawer* 

nie była w założeniu organizacją harcerską, aczkolwiek inic- 

jatywa jej powołania wyszła z grona działaczy harcerskich. 

Pod względem terytorialnym spośród czterech /a od 1942 r. 

pięciu/ okręgów "Wawra" jeden Okręg Południe /ok. 150 ludzi/, 

a nadto jedem obwód - Centrum w Okręgu Praga obsadzone były 

całkowicie, w sposób zwarty, prze” Szare Szeregi. 

Pod względem liczbowym członkowie Szarych Szeregów stano- 

wili nieco mniej niż połowę członków organizacji "Wawer", Po- 

została część rekrutowała się przede wszystkim ze środowiska 

młodzieży robotniczej i rzemieślniczej, a w niektórych dziel - 

nicach ze środowiska młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 

Organizacja Szarych Szeregów wymieniała swoich członków 

w "Wawrze", kierując starszą młodzież do innych prac, np. do 

wielkiej dywersji. 

Szare Szeregi działając. jako ośrodek zwarty zachowywały 

kontrolę merytoryczną i wychowawczą nad działalnością, posta - 

wą i sprawnością swoich członków i utrzymywały więź organiza- 

cyjną z nimi, Powodowało to niewątpliwie szczególną konsolida= 

cję zespołów małego sabotażu wywodzących się z Szarych Szere- 

gów i miało dodatni wpływ na jakość ich pracy,  



  

Jaka była rzeczywista rola i znaczenie kierowanej przez 

Kamińskiego Organizacji Małego Sabotażu nywawer" w całokształ- 

cie działań niepodległościowego Podziemia na terenie Warszawy 

w latach 1940 - 44 ? 

1. Społeczna Organizacja Małego sabotażu "Wawer" stała się od 

chwili swego zawiązania doniosłym czynnikiem wychowania 

obywatelskiego niezorganizowanych mas społeczeństwa poprzez: 

a/ podtrzymywanie na duchu ludzi zagrożonych oddziaływaniem 

propagandy wroga i ustawiczne przypominanie im o istnieniu 

i działaniu ośrodka Oporu; b/ prowadzenie stałej akcji 

wychowawczej - wskazywanie właściwych norm postępowania 

wobec wroga, umacnianie godności narodowej; c/ przykłado- 

we karanie współobywateli za małoduszną czy też bezmyślną 

postawę wobec „Niemców, rodzącą szkodliwe skutki społeczne, 

za serwilizm i inne niegodne i gorszące opinię publiczną 

przejawy postępowania. 

Odegrała doniosłą rolę w wychowaniu wielu setek młodzie- 

ży uczestniczącej bezpośrednio w jej działaniu i w ukszta- 

Xtowaniu postawy godności do walki zbrojnej o niepodleg- 

łość poprzez: a/ wyrabianie odwagi; D/ wdrażanie do su- 

miennego, systematycznego i dokładnego wykonywani
a zleco- 

nych zadań; c/ wytwarzanie umiejętności 
zespołowego dzia- 

łania i koleżeńskiego współżycia. 

Inicjowała i systematycznie w ciągu trzech i pół roku pro- 

wadziła w Warszawie akc ję gnębienia i psychicznego terro- 

operując różnego rodzaju metodami i 

ryzowania okupanta, 

środkami dostosowywanymi z dużą elastycznością i sprawno- 

ścią do potrzeb chwili. W tym zakresie akcja "Wawer" sku- 

tecznie uzupełniała działalność prasy podziemnej, przenosząc 

w sposób widoczny dla każdego przeciętnego Niemca na ulicę 

miasta oznaki nastawienia społeczeństwa polskiego. 

Nader charakterystycznym 
sprawdzianem rezonansu społecz- 

"Wawra" jest fakt, że obecnie - po upływie trzy- 

dziestu pięciu lat od czasu prowadzenia akcji małego sabotażu 

- takie przejawy działalności wyawra" jak rysowanie znaku PW 

/("kotwicy"/, audycje megafonowe, kolportaż dodatków nadzwycza- 

jnych czy akcje przeciwkinowe nabrały w świadomości społe- 

nego działań 
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cznej - obok zamachów zbrojnych i wielkich aktów dywersji - 

niemal symbolicznego znaczenia dla obrazu okupacji i walki 

podziemnej w Warszawie. 

W okresie Powstania Warszawskiego organizacja "Wawer" 

nie działała. Część jej dawnych członków - harcerze - uczest- 

niczyła teraz w akcji powstańczej w szeregach różnych harcer- 

skich batalionów AK, inna zaś część, niezwiązana z Szarymi 

Szeregami, zorganizowana była jako 6 kompania batalionu im 

Kilińskiego z przydziałem mobilizacyjnym w Śródmieściu. L * 

czasie Powstania kompania "wawerczyków" walczyła w rejonie 

Zielnej - Marszałkowskiej - Królewskiej, ponosząc ciężkie 

straty. Polegli dwaj jej kolejni dowódcy: Feliks Bo re c- 

k i, ps. "Skała II", "Watra", i Czesław Zadróżny 

ps. "Głowacki". Kompanią dowodził następnie do końca Folii. 

nia Stefan R o d k i e w ic z, ps. "Lech", Szefem Wojskowej 

Służby Kobiet kompanii była Bogna D o m a Ń s k a, ps. "Bog- 

na", Wszyscy to ludzie bliscy Kamińskiemu i współdziałający 

z nim w pracach Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" w okresie 

walki podziemnej, 

Sam Kamiński natomiast pochłonięty był w czasie Powstania 

wyłącznie pracą w "Biuletynie Informacyjnym". W nowych warun- 

kach jawnego działania pozostawał nadal redaktorem naczelnym 

pisma, wydawanego teraz codziennie. Jego zastępcą był Bole- 

sław S ro c k i, publicysta, wybitny działacz społeczny, 

przedwojenny pracownik Instytutu Bałtyckiego, W skład redak- 

cji powstańczego "Biuletynu" wchodzili ponadto: Antoni Szyma- 

nowski, zawodowy dziennikarz Eugeniusz S z ro j t, ps."Do- 

minik" /w ciągu sierpnia i pierwszych dni września 1944 Pef/ż 

Modest Do br zy Ń sk i, ps. "Paweł" pełnił funkc ję reda- 

ktora technicznego, a Maria Straszewska "Emma" i Zofia Wiś- 

niewska "Marta" zajmowały się stroną organizacyjną, biurową 

i łączności w pracy redakcji. 

Pierwszy powstańczy numer "Biuletynu Informacyjnego" wy- 

szedł w postaci czterostronicowej gazety /w formacie 24 x 32 cm/ 

2 sierpnia 1944 r. rano. Zawierał m.in. rozkaz dowódcy AK z  



      

1 sierpnia 1944 r. o wybuchu Powstania i odezwę komendanta 

Okręgu Stołecznego AK do ludności stolicy. 2 ROD po po 

łudniu rozkolportowany był dodatek nadzwyczajny "Biuletynu" 

z nowymi informacjami o przebiegu walk. Odtąd "Biuletyn A 

rmacyjny" ukazywał się jako dziennik nieprzerwanie do OBRA 

Powstania, choć pod wpływem warunków przenoszono z miejsca na 

miejsce siedzibę redakcji i zmieniano drukarnie, nakład, obję- 

tość i format pisma. I tak Aleksander Kamiński pracował począ- 

tkowo przy Szpitalnej 12, potem /2 dni/ przy Foksal /wówczas 

Pierackiego/ 17, i od 6.1IX.1944 r. w kamienicy AL.Ujazdowskie 

47 = ul. Mokotowska 62. Drukowano "Biuletyn" przez pierwszych 

pięć tygodni w Drukarni Polskiej przy ul. Szpitalnej 12, sta— 

nowiącej w warunkach powstaniowych Placówkę nr 1 Wojskowych 

Zakładów Wydawniczych AK, przejściowo w drukarni "Dźwignia" 

przy ul. Widok 22, a począwszy od 8 września w CA dA *Lech" 

przy ul. Koszykowej 33. Nakład dziennika wynosił w pierwszej 

dekadzie sierpnia 20 000 egz., w drugiej - 28 000 egz., pod 

koniec tego miesiąca spadł, aby w ciągu września nie przekra- 

czać 2000 - 5000 egz., i to w zmniejszonym formacie i objęto- 

ści: na nic innego nie pozwalały wówczas gorsze warunki tech- 

niczne i zmniejszone ilości papieru *'*, 

Powstańczy "Biuletyn Informacyjny" przynosił A obszer- 

ny materiał o sytuacji w walczącym mieście, kraju i świecie, 

artykuły na aktualne tematy wojskowe i o że aaa o cha- 

rakterze propagandowo-wychowawczym reportaże z różnych tere- 

nów walki i działalności różnych służb powstańczych, stałe 

działy: "Z kraju", "Ze świata", "Świat w kilku wierszach", 

zarządzenia, komunikaty, poszukiwania osób zaginionych. 

Codziennie około południa Aleksander Kamiński oraz Bole- 

sław Śrocki brali udział w odprawach u płk Jana Rzepeckiego, 

szefa VI Oddziału Sztabu AK /jak oficjalnie nazywano wtedy 

Biuro Informacji i Propagandy AK/. "Prezes" dawał naświetle- 

ż 
2/ M.Wojewódzki oświetlił szerzej problem druku "Biuletynu 

Informacyjnego" /i niektórych innych pism/ w swych wspom- 

nieniach pt. "W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944", 

Warszawa 1976. są 

archiwum 

nie sytuacji politycznej i wojskowej, informował o przebie- 
gu działań powstańczych; ustalano ogólne wytyczne propagan- 
dowe dla prasy - relacjonuje Maria Straszewska, Wykorzystywa- 
no też w pracy redakcyjnej meldunki komendanta Okręgu Warsza- 
wskiego, serwisy radiowe VI Oddziału Sztabu, reportaże praso- 
wych sprawozdawców wojennych /byli wśród nich: Halina A u - 
de rs ka, Sławomir Dunin-Bo rkowski, Zbig- 
niew Jasiński, Stanisław Sachn ow s k i/ oraz 
odezwy i zalecenia władz cywilnych otrzymywane z Departamen- 
tu Informacji Delegatury Rządu. 

Po odprawach u płk Rzepeckiego "zwykle w południe - jak 
wspomina Straszewska - /Kamiński/ dzielił się przeniesionymi 
wiadomościami i komentarzami oceny sytuacji, na co wszyscy 
oczekiwali. Montowano numer po południu w czasie wspólnych 
Spotkań. Ze względu na bliskość drukarni, często już w toku 
składania, gdy nadeszły ważne wiadomości, coś doredagowywano, 
Kończono pracę nad numerem często późnym wieczorem, Kesch 
Pracowano w stałym pośpiechu." Komendantem kolejnych drukar- 
ni, w których wykonywano "Biuletyn Informacyjny" był Michał 
Wojewódzki, ps. "Andrzej", poprzednio komendant jednej z kon- 
spiracyjnych drukarń AK, 

Kamiński był i w tym okresie autorem wielu artykułów 
wstępnych i komentarzy, z jego też inicjatywy ukazało się 
w tym czasie w "Biuletynie " szereg tekstów z zakresu prob- 
lematyki społecznej, których same tytuły świadczą już o tre- 
ści: "Inicjatywa a ofiarność", "Nie rzucać lekkomyślnych 
oskarżeń", "Plewy Powstania", "Ludzie bezdomni", "Jeden 
wspólny kocioł", "Ratujmy niemowlęta", "Ludzie kruki", "De- 
mokracja stosowana - konflikty blokowe", "Nakazy uczciwości", 

Poczawszy od 22 września 1944 r. ogłaszano w "Biuletynie" 
cykl pięciu artykułów pt. "Powstanie warszawskie", stanowią- 
cy próbę wstępnego bilansu powstania, 

Wraz z zakończeniem walk w Śródmieściu i podpisaniem 
układu o zakończeniu walki w Warszawie skończyła się też 
służba Aleksandra Kauińskiego w redakcji "Biuletynu Infor- 
macyjnego!, W czasie Powstania wydano to pismo /łącznie z 
dodatkami nadzwyczajnymi/ pod jego redakc ją sześćdziesiąt  



  
  

osiem razy. Numer ostatni /kolejny 310/, z 4 października 

1944 r., zakończony był takim przesłaniem do czytelników”! : 

upjerwszy numer nBiuletynu Informacyjnego" ukazał się 

5 listopada 1939 r. Dz iś wydajemy ostatni numer powstań” 

zy. 

Byliśmy pismem Armii Krajowej. Czuliśmy się pismem 

całego walczącego Nar rodu. Z najlepszą wolą i uporem sta- 

aliśmy się być sługami prawdy, uczciwości, rozsądku. 

Usiłowaliśmy torować drogi ku Polsce jutra: demokratycz- 

nej i sprawiedliwej społecznie; potężnej kulturą, zdro- 

wiem gospodarczym i narodową jednością. 

Być może nie byliśmy efektowni. Studziliśmy nieuzasa- 

dniony optymizm. Równocześnie jednak przeciwstawial ic 

mu pesymizmowi., Zbyt wielką wagę 

alności za słowa, SąQ 

wychowawcze niż prop 

iiA SADIAGKOA okupowaneg 

lnym zaui aniem, 

Wznowimy 

iezawoanym 

i kolporterom 

Czytelnikom, wiernyn oddanym przyjaciołom z iat kon= 

spiracji, przypominamy zdanie Kasprowicza, które tyle 

naszych tajnych numerów: "Bło- 

gromów nie utracili równowa 

BARTOSZEWSKI 

AK kontynuował po Powstaniu warszawskim wydawanie 

"Biuletynu Informacyjnego" w Krakowie, z zachowaniem ciąg 

łości numeracji oraz formy zewnętrznej; red jaktorem nacze- 

a został prof, Kazimierz Kumaniecki, sekretarzem 

Moycgawi Bartoszewski. "Biuletyn Informacyjny" 

się w Krakowi da 10 grudnia 1944 T. do 19 stycz 

już w tym 

archiwum 
harcerskie.pl  


