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MIECZYSLA W SODEL 

POWSTANIE I ZARYS DZIALALNOSCI WIN NA DOLNYM SLI\SKU 
W LATACH 1945-1948 

Z chwilii przybycia do Polski Stanislawa Mikolajczyka nast&pila wy
razna aktywizacja wszystkich sil opozycyjnych. Program opozycji „byl 
w pierwszym rz�dzie programem negacji. Postulatom odbudowy gospo
darczej i -normalizacji stosu1!k6w politycznyc'h, wysuni�t;ym przez ob6z 
demokratyczny i reali2owanym w niezwykle trudnyc'h warunkach, ob6z 
reakcji przeciwstawial szkalowanie polityki wladzy ludowej, dywersj�. 
sa botaZ i terror' 1 

1 _ 
· Zmiany spoleczno-ekonomiczne w Polsee zyskaly blokowi demokra

tycznemu poparcie wi�kszosci spoleczeristwa i oslabily jednoczesnie baz� 
ekonomiczn& polskiej burzuazcji. Nowy uklad sil po!itycznych zmusil opo
zycj� do zmiany dotychczasowych metod walki z wladz& ludow&. Roz
wi<1zanie rz&du londyriskiego, likwidacja Delegatury Si! Zbrojnych i jej 
organizacji wojskowych nie byly jednak koricem dzialalnosci poakow
�kiego odlamu podziemia. Po likwidacji DSZ i w wyniku przej�cia jej 
kadry i maj<1tku powstalo Zrzeszenie Wolnosc i Niezawislosc (WiN). 

„Decyzja o powolaniu do zycia nowej organizacji zapadla 9 IX na 
zwolanym do Warszawy przez Delegata Si! Zbrojnych na Kraj tzw. »zjez
dzie obszarowc6w«, czyli zebraniu komendant6w obszar6w obraduj&cych 
pod jego kierownictwem. To gremium przeksztalcilo si� w Gl6wny Komi
tet Wykonawczy WiN, na czele ,k,t6rego s1Jan<1l J a,n füoepecki jako pre
zes" 2• Nowa organizacja, majiica spelniac rol� nielegalnej opozycji, prze
j�la od DSZ doswiadczenia organ:izacyjne oraz gl6wne kierunki dzialania. 
,Nie zmienily si� tez cele poli tyczne. WiN za naczelne zadanie uwazala 
prowadzenie walki o obalenie wladzy ludowej oraz przywr6cenie w kra-

1 W. G 6 r a, Og6lna sytuacja i zmiany w ukladzie sil klasowych w Polsee w la

tach 1944-1947 (W walce o utrwalenie wladzy ludowej w Polsee w latach 1944-

1947, Warszawa 1967, s. 24). 
1 L. Sm o s a r s k i, Reakcyjne podziegiie zbrojne (Z dziej6w Polski Ludowej, 

Warszawa 1966, s. 369). 
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ju ustroju bureuazyjnego i zwi&zanie Polski z polityk& mocarstw za
chodnich. ,,Celem Zrzeszenia jest wywalczenie i wprowadzenie w Polsee 
w zycie zasad demokracji w zachodnioeuropejskim znaczeniu tego slo
wa" a. Wedlug pierwotnych koncepcji WiN miala stanowic przede wszy-' 
stkim organizacj� polityczn&. P6zniejsza praktyka wykazala jednak, ze 
:Prowadzenie dzialalnosci politycznej jest niemozliwe bez wi�kszego zaan
gazowania si� w dzialalnosc wywiadowcz& i terrorystyczn&. Decyduj&cy 
w tym wypadku byl fakt, iz WiN, jako organizacja w swych zalozeniach 
,typowo wojskowa, nie mogla stac si� na tyle organizacj& polityczn&, by 
jej dziabtlnosc zbrojna mogla utracic decyduj&c'I rol�. ,,Specyficzny cha
rakter WiN, tajnej organizacji wojskowej z ambicjami do odegrarüa poli
tycznej roli, przyczynil si� do wytworzenia przez niii swoistych srodk6w 
dzialania stanowi&cych mieszanin� dywersji propagandowej z metodami 
wywiadowczo-tnspiracyjnymi" 4• 

Na Dolnym Sl&sku organizacja winowska powstala w koncu 1945 r. 
Juz we wrzesniu 1945 r. kierownictwo obszaru poludniowego WiN zale
_cilo przeksztalcenie okr�gu dolnosl&skiego Delegatury Si! Zbrnjnych 
w podokr�g dolnosl&ski WiN. Jego siedzib� pozostawiono nadal w Jele
niej G6rze. Teren Jeleniej G6ry spelnial bowiem wszystkie warunki umo
zliwiaj&ce powolanie nielegalnej, opozycyjnej organizacji politycznej. 
Rejon jeleniog6rski zamieszkiwala w znac2>nej cz�sci ludnosc z okolic Lwo
wa. Wedhlg danych statystycznych z 1947 r. wsr6d ponad 40 tys. repa
triant6w 2ldecydowan<1 wi�kszosc stanowili dawni mies'.l!kancy poludniowo
-wschodrui<!h obszar6w Pol�ki 5• 0 tym, ze wlasn;e powiatowi jeleniog6r
skiemu przypadla rola organizatora podziemia winowskiego na Dolnym 
S!&sku, zadecydowal fakt przejscia na jego teren bylego kierownictwa 
Armii Krajowej okr�gu lwowskiego oraz znacznej cz�ci oddzial6w les
nych „Warta" 6• Na polecenie „Topora" calosc akcji likwidacyjnej oddzia-
16w „Warta" przekazana zostala „Robertowi", a pozostali czlonkowie do
w6dztwa zgodnie z otrzymanymi zaleceniami winni byli udac si� na Dol
ny S!&sk, gdzie jako punkt kontaktowy ustalono Jeleni& G6r�. Powiat 
jeleniog6rski, usytuowany na pohtdniu Dolnego S!&ska, nie ucierpial 
w wyniku wa}k. Nie zniszczone osiedla i miasteczka stanowily doskonale 
miejsce zamies2>kania dla rzemieslnik6w i inteligencji. Srodowiska te byly 
natomiast latwo dost�pne dla dzialaczy opozycyjnych. Fakt ten zostal 
umiej�tnie wykorzystany przez byle dow6dztwo AK z terenu Lwowa, 

s S. Pi e c h o w i c z, Podziemie poakowskie (W walce .. , s. 65). 
4 S m o s a r s k i, op. cit., s. 374. 
5 Archiwum KW PZPR we Wroclawiu, l/XIII/32, Wykaz mieszkallc6w Dolnego 

Slqska wedlug stanu na dzie6 1 IX 1947 r. 
6 Archiwwn Komendy Wojew6dzltiej MO (dalej skr6t AKWMO), 1053/I, k. 35, 

Raport specjalny WUBP z dnia 12 VI 1946 r. 
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kt6re postanowilo wlasnie tu skierowac kierownicze kadry. W ten spos6b 
powstal nowy osrodek kierowniczy AK na ziemiach zachodnich. Zacho
wujqc szereg kontaktow z podleglymi sobie ludzmi, m6gl on w kazdej 
chwili przystqpic do wykonania kolejnego zadania. 

PowQianie podokri:gu jeleniog6rskiego WiN �ieglo si� w czasie 

;z utworzeniem na Dolnym Slqsku okr�gu legnickiego WiN, kt6remu pod
porzqdkowana zostala cala organizacja dolnoslqska. Na czele o'kri:gu stanql 
jako prezes „Top6r", a jego zasti:pcq zostal Boleslaw Tomaszewski, ps. 
„Ostroga", ,,Boleslaw". Ponadto w sklad kierownictwa okri:gu legnickiego 
WiN weszli: Wozniak (sekretarz), ,,Wojtek" (kierownik propagandy), Ma
ksymowicz, ps. ,,Smialy" (lqcznosc) oraz Jablonski, ps. ,,Ornowski" (kie
rownik kom&rki organizacyjnej) i MalaczyJ\.ski, ps. ,,Jastrzqb" (platnik) 7• 
Z uwagi na fakt, ie wii:kszosc czlonk6w 'kierownictwa okri:gu mieszkala 
w Jeleniej G6rze, miasto to stalo sii: r6wniez siedzilb'! kierownictwa 
Cikri:gu 8• 

Organizacyjnie podokri:g jeleniog6rski WiN zostal podzielony na trzy, 
rejony: 1. poludniowy, z siedzib'l w Jeleniej G6rze, kierowany przez Ma
zuvkiewicza, w kt6rego sklad weszly powiaty Jelenia G6ra, Kamienna 
G6ra, Luban, Lw6wek, Zgorzelec; 2. srodkowy, z siedziib'l w Legnicy, kie
rowany przez „Roberta", skladajqcy sii: z powiat6w: Boleslawiec, Legnica, 
Lubin, Jawor, Zlotoryja; 3. p61nocny, z siedzib'l w Zarach, kierowany 
przez Szredzkiego, ps. ,,Sulima". W jego sklad wchodz'ily powiaty: Glo
g6w, Kozuch6w, Szprotawa, Zary i ZagaJ\. 9• 

W strukturze organizacyjnej okri:gu zachowano centralne zalozenia or
ganizacyjne WiN. Polegaly one w <Zasadzie na tym, ze „Zarzqdowi Gl6w
nemu WiN podlega!y zarzqdy (komendy) obszar6w: centralnego, polud
niowego i zachodniego. Obszary dzieli!y sii: na okri:gi (wojew6dztwa), 
okri:gi natomiast na inspektoraty i obwody, a obwody skladaly sii: z k61 
terenowych WiN. Struktura wewnqtrzorganizacyjna wszystkich szczebli 
.od powiatu by!a analogiczna do struktury Komendy Gl6wnej. Istnia!y 
wii:c zarzqdy, prezydia zarz&d6w i trzy podstawowe wydzialy (referaty), 
kt&re kierowaly odpowiednimi wycinkami dzialalnosci WiN 10. Stmktura 
ta zachowala sii: jednak tylko do zimy 1945 r., kiedy to na polecenie pre
zesa obszaru polutlniowego WiN, kt6remu organizacyjnie okri:g legnicki 
podlega!, dokonano ·pewnych zmian. Nie dokonano ich natomiast w struk
.turze organizacyjnej rejon6w, z tym jednak, ze w nowym ukladzie kaz
,demu z nich przydzielono lqcznik6w. 

7 AKWMO, 1053/I, k. 350, Protok6l przesluchania Boleslawa Tomaszewskiego. 
8 TamZe. 
• Tarnte. 

10 P i e c h o w i c z, op. cit., s. 66. 
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Wzorujiic si� na strukturze wewniitrzorganizacyjnej Komendy Gl6w-
11ej WiN, w okr�gu legnickim powolano nast�pujiice referaty: organiza
cyjny, propagandowy i informacyjny. W sklad referatu organizacyjnego 
wchodzi! platnrk oraz grupa li.cznosciowa. Na jego czele stanii! Jirb!onski, 
ps. ,,Ornowski". W nowym ukladzie organizacyjnym pe!ni! on jedno
,czesnie funJccj� zast�pcy prezesa okr�gu. G!6wnym zadaniem referatu 
by!o zalatwianie korespondencji, utrzymywanie !iicznosci pomi�zy po
szczeg6lnymi okr�gami, mi�dzy okn;giem a rejonem oraz pomi�zy po
szczeg6lnymi referatami. Zadaniem podstawowym by!o utrzymanie Ji.cz
nosci z Komend& Obszaru Po!udniowego WiN w Krrukowie. Referat zaj
mowa! si� r6wnie:i: wyplacaniem zasi!k6w u. 

Podstawowym zadaniem referirtu propagandowego, kierowanego przez 
.,Wojtka", bylo przygotowanie materia!6w na potrzeby nielegalnej prasy. 
Okr�g legnicki w tym czasie wydawa! nielegalnii gaze�k� ,,Wolnosc", kt6-
ra wraz z cenzurii zosta!a podporzi.dkowana bezposrednio Boles!awo
wi Tomaszewskiemu. Wydawanie nielegalnej prasy i u!otek stworzylo 
potrzeb� nadzwyczaj starannego studiowania wszelkich nadsy!anych przez 
poszczeg6lne rejony materia!6w celem uzyskania tych wszystkich wiado
mosci, kt6re mog!yby byc wykorzystane publicznie. Wynika! stiid pod
stawowy obowii.zek dla ,ka·zdego czlonka organizacji 'kolportowania nic
legalnej prasy i ulotek. 

Referat informacji, kierowany przez Wozniaka, mia! za zadanie spo
rziidzanie 'bieziicych sprawozdan zbiorczych z nadsy!anych przez poszcze
g6lnych prezes6w rejonowych sprawozdari. okresowych 12. W pionach ni<i
szych struktura okr�gu legnickiego przedstawia!a si� w _ spos6b nast�pu
ji.cy: odpowiednikiem prezesa rejonu by! w powiecie prezes powiatowy, 
kt6remu bezposrednio podlegali w zasadzie dwaj zast�cy - do spraw 
propagandy i informacji. Funkcje ciala pomocniczego prezesa spe!nia!y 
niekiedy trzyosobowe „egzekutywy". Prze!o:i:onym egzekutywy by! za
st�pca prezesa powiatowego do spraw propagandowych. Jej zadaniem 
by!o prowadzenie pracy propagandowej (kolparta:i: gazetek i nielegalnej 
prasy) 13• Powiat z kolei dzieli! si� na gminy, kierowane przez prezes6w 
gminnych, kt6rym bez,posrednio podlegali prezesi gromady (so!ectwa). 

Najakty,wniejszym osrodkiem WiN na Dolnym Sli.sku by! podokr�g je
leniog6rski, kierowany przez Boles!awa Tomaszewskiego, posiadajiicego 
czterech za&t�pc6w. W celu zachowania lepszej konspirncji wprowadzono 
opr6cz pseudonim6w jednoczesne oznaczenie kryptonimami liczbowymi. 
I tak podokr�g jeleniog6rski nosil opr6cz kryptonimu „Huta Dolna" do-

11 AKWMO, 1053/I, s. 16, Pisemna relacja W. Orlickiego dla WUBP we Wro
clawiu. 

12 AKWMO, Sr 1500/46, k. 237, Akt oskarZenia przeciwko B. Tomaszewskiemu. 
13 AKWMO, 1053/I, k. 358, Protok6l przesluchania B. Tomaszewskiego. 
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datkowo kryptonim liczbowy - 1000. Podobne kryptonimy odpowiednio 
otrzymali: Tomaszewski - 1010, zast<,pca do spraw organizacyjnych -
,1020, zast<,pca do spraw wywiadu - 1030, h1cznosci - 1040, propagan
dy - 1050 14. 

Sztab podokr<,gu jeleniog6rskiego miescil si<, w Wojew6dzkim Urz<,
dzie Ziernskim w Cieplicach, w kt6rym pracowala znaczna liczba czlon
k6w PSL. Bior,ic pod uwag<, fakt pewnego pokrewienstwa ideologicznego 
tych organizacji, umiejscowienie kierownictwa podokr<,gu WiN wlasnie 
tutaj bylo zupelnie 20rozumiale. W celu nawi,izamia scislejszej wsp6lpra
cy 20naczna cz<,sc czlonk6w WiN otrzymala polecenie wst,ipienia do 
PSL 15• Podokr<,g jeleniog6rski WiN utrzymywal bezposredni,i l,icznosc 
z kierownictwem obszaru pol:udniowego. Funkcje szefa l,icznosci pelnil 
Boleslaw Maksymowicz, pracowmik umyslowy Ube20pieczalni Spolec2lnej 
w Jeienie G6rze. Punktem kontaktowym w Krakowie byl m. in. kosci61 
Kapucyn6w. 

Drugim podokr<,giem dolnosl,iskim WiN byl podokr<,g wroclawski, 
utworzony na polecenie kierownictwa obszaru poludniowego w pazdzier
niku 1945 r. Jego kierownictwo zostalo powierzone pp�k. Mieczyslawowi 
Kozarzewskiemu, ps. ,,Wolski", i Karolowi Mrozowi, ps. ,,Mr6z". Dzia
lalnosc i struktura organizacyjna podokr<,gu wroclawskiego s,i malo zna
ne. Po aresztowaniach w 1946 r. wi<,kszosc czlonk6w z kierownictwa pod
okr<,gu nie przejawiala wi<,kszej. aktywnosci. Znacznie wi<,cej wiemy 
o dzialalnosci rejon6w bielawskiego i klodzkiego. 

W sklad rejonu bielawskiego, zorganizowanego pod koniec 1945 r., 
wchodzily powia'ty: Dzierzoni6w i Strzelin. Rejonem kierowal Stefan 
Zmuda, ps. ,,Seweryn", ,,Strusiilski", znany z dzialalnOSci jaiko komen
dant dzielnicy Poludnie garnizonu AK miasta Lwowa "· Zast<,pc,i Zmudy 
byl Kazimierz Pawlac2'ko, byly dzialacz AK w okr<,gu lwowskim, a na
st,nJnie organizator „Nie" w tymze dkr<,gu. Jako jeden z organizator6w 
kom6rek przerzutowych bral bezposredni udzial w przemieszczaniu by
lych dzialaczy AK na Dolny S!,isk. Informacje i koilltakty z tego okresu 
,wykorzystal Paw!aczko przy organizowaniu plac6wek WiN. Do marca 
1946 r. utrzymywal scisle kontakty z poszczeg6lnymi rejonami dzielnicy 
Poludnie, m. in. nawi,izal l,icznosc z czlonkami druzyny Bronislawa 
K!imiJcowskiego, ps. ,,Negus", zamieszkalymi w Nowej Bialce w powiecie 
kamiennog6rskim. W kwietniu 1946 r. na polecenie komendanta dzielni
.cy Poludnie przeni6sl si<, do Bielawy celem zorganizowania WiN. Tutaj 
zetkn,il si<, z S. Zmud,i, mianowanym komendantem rejonu WiN. 

14 AKWMO, 1053/1, k. 6, Raport specjalny WUBP we Wroclawiu z dnia 16 VI 
1946 r. 

1s AKWMO, 1797/1, k. 236, Protok61 przesluchania H. SieleZyfl.skiej. 
1e AKWMO, 2008/K, k. 210, Akt oskari:enia przeciwko S. 2mudzie i innym. 
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Rejon 'klodzki, kierowany przez Stanis!awa Jaskul�, zorganizowany zo
,sta! w pocziitkach 1946 r. W jego sk!ad wchodzi!y powiaty: Bystrzyca, 
KlO<Wko, Z11bkowice. Ze W2lgl�u na :Jrorzysl'ne po!ozenie w "rpoblizu po
!udniowej granicy panstwowej w dzia!alnosci tego rejonu dominowala 
prnca wywiadowcza 17• 

W polowie 1946 r. wladze Be2>pieczenstwa aresztowaly cz�sc dzia!aczy 
okr�gu Jegn.i<::kiego WiN (okolo 36 os6b). Wyniki ares7,towan szczeg6lnie 
silnie odczul podokr�g jeleniog6rski, po2>bawiony prawie ca!ego kierow
niciwa. Od polowy 1946 r. nastqpi!o zmniejszenie intensywnosci dziala
nia WiN na Dolnym Sliisku. Nieregularny doplyw meldun'k6w z terenu 
do Komendy Obszaru Poludniowego WiN spowodowal koniecznosc jego 
ingerencji w sprawy personalne okr�gu. W czerwcu ·1946 r. przybyl do 
Wroc!awia na polecenie komendanta obszaru poludniowego WiN Stani
slaw Dydo, ,ps. ,,Steilnert", celem· przej�cia od pplk. Kozarzewskiego pod
dkr�gu wroc!awskiego. Jego dodatkowym zadaniem •bylo nawiiizanie !iicz
nosci z ocalonymi czlonkami 'kierownictwa oraz z a:ktywem podok"r�gu je
leniog6rskiego. Sprawy zwiiizane z przekazaniem podokr�gu wroc!aw
skiego przebiegaly bardzo sprawnie. Dotychczasowi jego kierownicy ze 
wzgl�u na 2lnaczne pogorszenie si� warurrkaw dzialania nie stawiali 
przeszk6d w sprawie jego przekazania, stwierdzajiic, ze obecne warunki 
pracy osobiscie im nie odpowiadajq. Carkowite przekazanie podokr�gu 
nastiipi!o w sierpniu 1946 r. Po wkonczeniu wst�pnych formalnosci przy
byl do Wroclawia Adam Lazarewicz, ps. ,,Klamra", mianowany komen
dantem podokr�gu wroc!awskiego WiN 18• 

Z chwilii przybycia do Wroclawia nowego kierownictwa nastiipi!a 
r6wnoczesnie dalsza reorganizacja podokr�gu. W jego sklad wliiczono po
zostalosci •bylego podokr�gu jeleniog6rskiego. W ten spos&b powstala no
wa jednostka organizacyjna, okr�g dolnosliiski WiN, znany r6wniez jako 
VII okr�g wroc!awski ". 

Nowe kierownictwo okr�gu wroclawskiego WiN napotkalo powazne 
trudnosci kadrowe. Nie wszyscy bowiem zglaszali sw6j akces do dalszej 
dzialalnosci konspiracyjnej. W takiej sytuacji kierownictwo okr�gu zmu
,szone zostalo do uzupelnienia brak6w kadr& rekrutuj&C'l si� z dzialaczy 
.WiN obszaru poludniowego. Aktyw ten nie byl jednak zapoznany ze 
swoistymi warunkami pracy na Dolnym Si&sku, a eo za tym idzie - nie 
znal wszystkich miejscowych kontakt6w. Jego dzialalnosc nie przyniosla 
spodziewanych efokt6w. Wyloni!a si� wi�c koniecznosc odszukania sta
rych kontakt6w z bylymi czlonkami AK z teren6w wschodnich. Wielu 

11 AKWMO, 1797/I, k. 14, Protok6l przesluchania S. Jaskuly. 
1s AKWMO, Sr 494/47, k. 15, Protok6l przesluchania A. LazareWicza. 
11 Tamze. 
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. z niech nie wyrazilo jednBlk zgody na prowadzenie dzialalnosci podziem
,nej. 

Okres powolania nowego okr�gu zbiegl si� w czasie z Hkwidacjii przez 
organa bezpieczenstwa drugiej z kolei Komendy Gl6wnej WiN z Fran
ciszkiem Niepok6lczyckim. Trudnosci w centralnym kierownictwie WiN 
uniemoi:liwily mu udzie!enie pomocy okr�gom. W tej sytuacji mogly one 
!iczyc tyNco na wlasne sily. Calosc pracy nowo zorganizowanego okr�gu 
;wroclawskiego WiN ograniczyc si� musiala z koniecznosci do spraw orga
pizacyjnych · i cz�sciowo propagandowych. Nie podejmowano zadnych 
a'kcji propagandowych na szerszii skal�, jak r6wniez zaprzestano maga
zynowania broni. Z braku odpowiednich ludzi zaniechano r6wniez wy
dawania wlasnej prasy (,,Wolnosc") i ograniczono si� do kolportazu otrzy
mywanego z Komendy Obszaru „Orla Bialego". Aresztowanie trzeciej 
z kolei Komendy Gl6wnej WiN i utworzenie c:awartej pod kierownictwem 
Lukasza Cieplinskiego, skladajiicej si� w wi�kszosci z kierowniczego 
aktywu obszaru poludniowego WiN, spowodowalo zwi�kszenie si� zain
teresowania ze strony Komendy Gl6wnej sprawami okr�gu wroclawskie
go. W centrum zainteresowania znalazla si� zn6w koncepcja utworzenia 
.obszaru zachodniego WiN. W tym celu przybyl do Wroclawia Lazarowicz. 
W niedlugim stosunkowo okresie powolano do zycia Komend� Obszaru 
Zachodniego WiN pod kryptonimem „Instytut Zoologiczny". Powolanie 
wyzszej instancji winowskiej we Wroclawiu spowodowalo calkowity spa
dek dotychczasowego znaczenia Komendy Okr�gu Dolnosliiskiego WiN, 
)<t6ra w tej sytuacji stata si� jednym z ogniw Komendy Obszaru. Braki 
kadrowe daly sii: jednak odczuc r6wniez i przy organizowaniu Komendy 
Obszaru. Z braku odpowiednich ludzi zorganizowano tylko niekt6re wy
.dzialy (organizacyjny oraz kom6rk� tiicznosci i werbunkowii), a funkcje 
innych wykonywane byly przez odpowiednie wydzialy lepiej juz zorga
nizowanego okr�gu dolnosliiskiego WiN 20. 

W s·klad Komendy Obszaru Zachodniego WiN weszly poza wymie
pionym juz dkr�giem dolnosliiskim takze okr�g poznanski,' kt6rego ko
mendantem byl Leon Piasecki, ps. ,,Szcz�ny", oraz bydgoski (pomorski) 
z J6zefem Grussem-Starzynskim, gdanski i rriezupelnie jeszcze zorgani
zowany okr�g szczecinski 21. Wyniki pracy tych dkr�g6w byly jednak bar
dzo nikle w por6wnaniu z dzialalnosciq okr�gu dolnosliiskiego. 

W grudniu 1946 r. nastitpila kolejna zmiana na stanowisku kierow
nika okr�gu dolnosliiskiego WiN. Na miejsce Lazarowicza, kt6ry przejiil 
kierownictwo Komendy Obszaru Zachodniego, mianowano Ludwika Mar-

·ro AKWMO, Sr 494/47, k. 79, Relacja pisemna A. Lazarewicza dla WUBP (bez 

daty). 

u Pie c h o w i c z, op. cit., s. 71. 
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szatka, vel Orlowskiego, vel Kulczyckiego, ps. ,,Zbroja" 22• Niemal r6w
noczesnie z wymienionymi uprzednio organizacjami WiN powstal na 
Dolnym Sl,isku na przelomie 1945/46 r. Eksterytorialny Okr,:g (Lwowski) 
WiN, obejmuj,icy wojew6dztwa: krakowskie, sl,isko-d,ibrowskie i WTOC
lawskie. Kierownkze sianowiska zajmowali w nim byli dzialacze AK ze 
Lwowa. Kierownikiem okr�gu byl Anatol Sawic:ki, ps. ,,Cybulski", sze
fem arganizacyjnym Marian J�drzejewski, ps. ,,Stanislaw". Wiosn,i 1946 r. 
zwr6cili si� oni do Komendy Gl6wnej WiN a uznanie ich sieci za ekste
rytorialn,i. Komenda Gl6wna WiN wyrazi.!a na to zgod,:. Ca!osc strulqu
ry organizacyjnej okr�gu byla odpowiednikiem struktury organizacyjnej 
AK we Lwowie "· W pewnym sensie ,r<i<wlniez ek&terytorialn,i organizacj,i 
winowsk,i by! ·,,Inspektorat Afryka", powo!any do zycia przez Stanislawa 
Wilczynskiego, ps. ,,Beduin", w okresie akupacji hitlerowskiej arganizato
ra AK w Stanislawowie. Aresztowany przez Niemc6w, przekazal im sze
reg informacji dotycz,icych organizacji ruchu oparu, w wyniku czego 
aresztawano kilkunastu czlonk6w AK. Pod kaniec hitlerowskiego pana
wania Wilczyitski zastal zwolniony i wraz z cofaj,icymi si� oddzialami 
1nmii niemieckiej uciek! do Przemysla. Po wycofanru si� Niemc6w raz
pocz,il dzialalnasc skierowan,i przeciwko ksztaltuj,icej si,: wladzy ludowej, 
nawi,izuj,ic kantakt z dow6dc,i grupy terrarystycznej „Agi" (vel „San"). 
Od niego tez otrzymal palecenie zorganizowania nawej grupy zbrajnej "· 
Aresztowanie przez wladze Bezpieczeitstwa „Agi" i roz!bicie jego grupy 
zmusilo Wilczyitskiego do zaprzestania dzrala'1nosci. Zmienil wi�c teren 
i przybyl da Wroclawia, gdzie w marcu 1946 r. nawi1azal kontakt z Gie
ratem i Ptasinskim oraz D1abrawskim, kt6rym zaproponowal powolanie 
da zycia nielegalnej arganizacji o charakterze winowskim. Uzgodniono, 
ze b�dzie ona nosic nazw� ,,Inspektorat Afryka". Wilczyns'ki zostal jej 
kierowrrikiem, a Zdzislaw Ptasiitski, ps. ,,Kulka", jego zast�pc,i. 

W nawych warunkach spaleczno-politycznych WiN zastosowala nawe, 
skuteczniejsze sposaby wa}ki. W pierwszym jednakze okresie dzialal
nasci rzeczq padstawowq bylo rozszerzenie szereg6w WiN. Kazdy czla-
11ek organizacji atrzymal zadanie werbowania ludzi da pracy w nil!i 25• 
Paczqtkawo najch�tniej werbowano osoby nalezqce do organizacji ppli
tycznych, a przede wszystkim z AK. W tym akresie tez czlonkowie WiN 
rekrutawali si� w zasadzie z kadrowych pracownik6w AK, posiadajqcych 
daswiadczenie w nielegalnej dzialalnosci. Nie brakla w niej r6wniez lu
dzi mladych, niejednokrotnie zagubianych w zawilych problemach pali-

22 AKWMO, 1797/1, k. 142, Protok61 przesluchania S. Dydo. 
u AKWMO, At. 34/49, k. 420, Akt oskarZenia przeciwko M. J-:ctrzejewskiemu. 
24 AKWiMO, 6081/I, k. 201, Sprawozdanie W:UIBP (bez daty). 
2s AKWMO, 1053/1, k. 5339, Protok61 przesluchania B. Tomaszewskie.llo. 
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ty'ki. Okres p6zniejszych niepowodzen ,poliJtycznych 'oraz akcje podj�te 
przez ob6z demokratyczny, a zmierzaj<1ce do rozbicia opozycji, spdwo
dowal pierwsze trudnosci organizacyjne. Z biegiem czasu coraz dotkli
wiej dawaly si� one odczuc w dzialalnosci nielegalnych organi-zacji. Oglo
,szona przez Sejm amnestia spowodowala, ze wielu czlonk6w WiN zerwa
lo z dotychczasow<1 dzialalnosci<1 i ujawnilo si�. Organizacja zacz�la od
czuwac powazne braki kadrowe, kt6re powi�kszyly si� po pierwszych 
aresztowaniach. W tym wypadku nie mozna bylo juz wybierac. Ch�tnych 
zglaszajqcych si� do nielegalnej dzialalnosci bylo coraz mniej, a potrze
by kadrowe rosly nieproporcjonalnie szybko. Sprawa dalszego rozwoju 
organizacji stala si� gl6wnym problemem w dzialalnosci WiN. Nab6r do
konywany byl wi�c dosyc powierzchownie i nie wymagano juz, aby 
ewentualni kandydaci posiadali przygotowanie do pracy konspiracy,j,,:;. 
Zdarzaly si� wypadki, iz do organizacji, i to na kierownicze stanowiska, 
,werbowano ludzi mlodych, nie posiadaj<1cych podstawowego przygofo
wania. Braki kadrowe staly si� podstawowym powodem zalamania si� 
ofensywnej dzialalnosci WiN. 

Program i taktyka WiN byly wyrazem jej politycznego przygoto
wa,nia si� do nowych warunk6w. W dziatalnosci propagandowej WiN 

eksponowala przede wszystkim swoje zwi<1zki z tradycjonalistyczno-Teli
gijnym patriotyzmem srodowisk drobnomieszczanskich i ich przywi<1za
niem do wlasnosci prywatnej. Wytyczne ideowe nawolywaly do „reali
zacji tak drogich dla kazdego Polaka ideal6w chrzescijans'twa". Propa
ganda WiN systematycznie powielala obiegowy slogan: ,,Polak to kato
lik", oraz wysuwala haslo: ,,Wies dla chlopa i indywidualn·e posiadanie". 
Naczelny organ prasowy WiN pisal „walczyc b�dziemy o uczciw<1 prze
,budow� gospodarcz<1 i spoleczn<1 Polski opart<1 o prywatne prawo wla
$nosci, polegaj<1c<1 na popieraniu przez panstwo zdrowej inicjatywy pry
watnej przy decentra!izacji srodk6w produkcji" ''· 

Calosc prac prop.agandowych WiN zmierzala do udzielenia maksymal
nego poparcia dla PSL, w kt6rym widziano ostoj� ; reprezentanta zbiez
nych czy wr�cz identycznych koncepcji politycznych. W prasie podziem
nej i propagandzie szeptainej propagowano ideologi� PSL ja,ko aktuaJnie 
dla kraju najlepsz<1, zach�cajqc przy tym do wst�powania w szeregi 
stronnictwa. 

Tak dobitnie demonstrowane poczucie soHdarnosci z tendencjami an
tysocjalistycznymi podyktowane bylo skladem spolecznym organizacji. 
Kierownicza kadra WiN wywodzila si� w wi�kszosci z kr�g6w urz�dni
czych i oficerskich zwi<1zanych z rezimem sanacyjnym. Baz� masow<1 
upatrywala WiN w :mcofanyc,h srodowis!oach •chlop.gki,c,h, drobnomie-

H Smosarski, op. cit., s. 372. 
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szczaristwie ma!amiasteczkawym araz inteligencji pachadzenia drabna
mieszczariskiega i burzuazyjna-abszarniczega. ,,Da swaich szereg6w sta
,ra! si� WiN wciqgrn,c nie tylka by!ych cz!ank6w AK, ale takze cz!ank6w 
arganizacji endeckich, jak r6wniez padparz11dkawac sabie elementy 
chwiejne, tkwi11ce w partiach legalnie dzialaj11cych. Instrukcja wewn�trz
na WiN tak .t� spraw� wyjasnia: »Gdzie s11 nasi cz!onkowie i zwolenni
,cy? Znajdziemy ich wsz�dzie, i w miescie, i na wsi, i w PSL, i w PPR,

i w PPS, a takze w NSZ«" 21. Gromadz11c elementy pod wzgl�em spo!ecz.. 
nym niejednalite, a ideawa przewaznie ma!a Wyrabiane, kierawnicy WiN 

przywi11zywali duz11 wag� da palitycznega scementawania arganizacji. Za 
spaiwa pas!uzyc mia!a paczucie ciqglasci tradycji ideawa-palitycznej AK, 
a w szczeg6lnasci nawi11zywanie da jej pragramu · adbudowania burzua
zyjnej paristwawasci. Swiadamasc tej ci11glasci raz jeszcze doszla da g!a
su w schylkaw:tm akresie istnienia WiN: ,,Zawi11zek naszega ruchu pa
wstal jeszcze w podziemiu, w ramach bylej armii Ko:ajowej, a skrystali
zawal si� i astatecznie uksztaltawal pa rozwi11zaniu AK i przearganizawal 
si� pod okupacj11 sawieck11 w Ruch Niepodleg!osci pod nazw11 Walnosc 
i Niezawis!asc - WiN" 2a. 

Wazne miejsce w dzialalnasci WiN zajmawala gramadzenie maksy
malnej ilasci wiadamasci na temat pracy partii palitycznych araz agniw 
administracji paristwawej. Szczeg6lnie interesawana si� metadami pra·cy 
Urz�d6w Bezpieczeristwa Publicznega i Milicji Obywatelskiej. Zbieraniem 
tega rodzaju informacji zajmawali si� ludzie nosz11cy papularn11 nazw� 
„wtyczek". Duze asi11gni�cia w tej dziedzinie uzyskal rejan polnacny 
WiN, kt6remu uda!a si� pazyskac informatar6w w Wajsku Palskim (Za
gari) i w Milicji Obywatelskiej (Zary). Wszelkiega typu informacje opra
_cawywane by!y w formie okresawych meldunk6w przesy!anych da reja
.n6w; a nast�pnie da akr�gu. Ich tresc zawierala najcz�sciej dane daty
cz11ce aktualnej sytuacji palitycznej, nastraj6w !Udnasci, spraw goop0dar
czych, aktualnega stanu i razwaju przemys!u, ralnictwa, zachawywania 
,si� mniejszosci narodowych, rozmieszczenia prz:tby!ej ludnosci, spraw 
szkolnictwa i kultury oraz liczebnosci organ6w milicji i aparatu Bezpie
,czenstwa 29

• K'om6rki 'WiN interesowa!y s\� wi�c w zasadzie wszystkimi 
.sprawami datycz11cymi :i:ycia spo!eczno"gaspodarczego lcraju. Szczeg6lnie 
duzo uwagi przywi11zywano do wiadomosci dotycz11cych polskich i ra
_dzieckich si! zbrajnych. 0 wojsku w zasadzie zbierano wszystkie wiada
masci - od nastraj6w wsr6d zolnierzy i aficer6w poczynaj11c, a na sta� 

27 TamZe. 

28 Tam:i.e. 

2i AKW MO, 1053/1, k. 6, Raport specjalny WUBP we Wroclawiu z dnia 16 VI 

1946 r. 
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nie !iczbowym i uzbrojeniu koncz11c. Znaczna cz�sc uzyskiwanych w 1.\en 
sposob infonnacji byla wykorzy,stywana w dzialalnosci propagandowt;j, 
,w szczeg6lnosci w nielegalnych wydawnictwach. 

Podokr�g jeleniog6rski WiN jako jedyny na Dolnym S!11sku wyc:1!,a
wal wlasn11 pras�. Byl to ukazujqcy si� do Ii·stopada 1945 r. dwutygodnilt 
,,Wolnosc". Wydawany metod11 powielaczow,i, nie m6gl osi,ign,ic wi�k
szych naklad6w i nigdy nie przekroczyl 1000 egzemplarzy. Redaktorem 
„Wcilnosci" byl Stanislaw Romal10W'icz, magister praw, w czasie okupacji 
hitlerowskiej l,icznik Delegatury Rz,idu Londynskiego na Kraj 30• ,,Wol
nosc" byla pub!ikacj,i typow11 dla podziemnej literatury. Tendencyjnie 
naswietlala wszystkie te sptawy i wydarzenia w zyciu politycznym i. go
�podarczym kraju, kt6re z uwagi na stosunkowo trudny okres powo
jenny nie zawsze mogly byc pozytywnie rozstrzygni�te, a wi�c stwarza
!y podstaw� do wzbudzania nieufnosci do. rz,idu ludowego i wykazywa
,nia jego nieudolnosci. Ze szczeg6ln,i jednak zajadlosci,i atakowano sojusz 
Polski ze Zwi1tzkiem Radzieckim. ,,Stanowczo nie mamy powodow do ubo
lewania, ze jednak polityka Polski zostala skierowana na Zach6d. A je
zeli dzis nadzieje Polski kieruj,i si� wci,iz jeszcze w stron� mocarstw za
chodnich, <to nikt nie zdola zaprzeczyc, ze powodem tego jest wlasnie 
;zbrodnicza »przy,jazn Rosji« i tragiczne konsE!kwencje tej »przyjazni« 
w po1skim zyciu politycznym" 31. ,,Najwi�ksz,i przeszkod,i w rozwoju pro
ces6w zrywania wahaj,icych si� elemen:t6w z antysowieck,i lini,i politycz
n,i reakcji polskiej jest jej klamliwa propaganda o rzekomych zamfarach 
.»zsowietyzowania« Polski i przeksztakenia jej w republik� sowieck,i ... 
Jstniej,i dwa powody, dla kt6rych Polska nie moze byc sowied<q Tepubli
k,i. Po pierwsze, nie chce tego nar6d polski, po drugie, nie chce tego 
Zwi,izek Radziecki" - m6wil Wladyslaw Gomulka"· 

Nieco odmienne koncepcje polityczne reprezentowal „Inspektorat 
Afryka". W jego zalozeniach r6wniez zwr6cono szczeg6ln,i uwag� na 
moz!iwosc propagandowego oddzialywania. W. tym celu wydawal metod,i 
.powielaczow,i gazetk� ,,Wolnosc i Krucjata". Z powodu stosunkowo ni
,skiego nakladu nie mogla byc ona szerzej popularyzowana poza w!asn,i 
organ.izacj,i. W zwi,izku z tym kom6rka wydawnicza zajmowala si� po
nadto opracowywaniem i wydawaniem „okolicznosciowych" ulotek. 

Obok wydawnictw regionalnych docieraly na teren Dolnego Sl,iska 
wydawnictwa centralne, a przede wszystkim „Orzel Bialy". Rozpowszech
niano takze na Dolnym S!11sku roznego rodzaju materialy propagandowe 

ulotki,:. w tym okolicznosciowe, dyskredytuj,ice polityk� Tymczasowego 

aa Tam±e. 

11 „WolnoSC", 15 V 1946 r.; Dlaczego nie jesteSmy prorosyjscy, tamZe. 
11 W. Gomulka, 0 naszej partii, Warszawa 1965, s. 81. • 
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R7t;qdu Jednosci Narodowej, poszczeg6lne partie demokratyczne i stron
nhctwa polityczne, a takze ich czolowych dzialaczy. Tematyka polityczna, 
a zwlaszcza mi�zynarodowa, opracowywana byla w oparciu o wiado
,m,osci BBC. Celem zwi�kszenia ich atrakcyjnosei poszerzano je o wiado
'.mosci Jokalne dotyczqce r6znych przejaw6w zycia w poszczeg6Jnych re
gionach Dolnego Siqska. Uzyskiwanie tego rodzaju wiadomosci nie bylo 
jednak latwe. Konieczna stala sii: wii:c infiltracja dzialaczy WiN w sze
regi partii i sbronnictw dernokratycznych, aby tym sposobem uzyskac 
potrzebne informacje. Wszystkie dzialajqce na Dolnym Slqsku partie po
lityczne zakwalifikowane zostaly do jednej z trzech grup. Do organizacji 
,,zdecydowanie niepolskich" zakwalifikowano PPR, ,,p61polskich" - PPS, 
SL, SD i SP. Wybitnie „polsk'l" bylo jedynie PSL "· 

Wszystkie poczynania propagandowe WiN szly w kierunku 2ldyskre
dytowania dorobku politycznego obozu demokracji, a w szczeg6lnosci 
skierowane byly przeciwko jego ideologicznemu przewodnikowi - PPR. 
Instrukcja kierownictwa WiN z pazdziernika 1945 r. polecala „Przedsta
wiac naszq przyszlosc w ciemnych kolorach, jezeli obecny system prze
trwa, i to zar6wno pod wzgli:dem moralnym, jak s ma;terialnym". Ta sa
ma instrukcja nakazywala rozwijac tzw. ,,propagarrdi: szeptanq", tzn. kol
portowac plotki. W szczeg6lnosci zas wlecala „szerzyc bajki o konflikcie 
wewni:trznym w rzqdzie i w PPR, o nieunlknionym konflrkcie w przy
szlosci m'iE;dzy Rosjq a Anglosasami, o zblizajqcej sii: katastrofie finan
sowej, o bombie atomowej itp." " Celem tej propagandy bylo podsyca
nie nastroj6w niepewnosci, przeciwdzialanie normalizacji <Zycia politycz
no-gospodarczego w kraju. Na szerok'l skali: zastosowano tzw. akcji: ,,O" 
(opluskwianie). Polegala ona na kolportowaniu wszelkiego rodzaju 
oszczerczych plotek i specjalnie w tym celu wykonywanych ulotek skie
rowanych przeciwko czolowemu aktywowi politycznemu Dolnego Siqska. 
Ulotki byly rozsylane pocztq do czlonk6w PPR, urz�nik6w panstwowych 
i funkcjonariuszy aparatu Bezpieczenstwa. Opr6cz oszczerczej tresci za
wieraly one pogr6zki, a nawet wyrdki smierci. Przy pomocy spreparowa
nych wiadomosci starano sii: stworzyc mit o istniejqcej w ramach PPR 
opozycji pozytywnie ustosunkowanej do WiN. Instrukcje kierownictwa 
WiN zalecaly takze ·wsti:powanie do PPS i podrywanie wsp6lpracy obu 
partii robotniczych. ,,Akcja propagandowa winna uswiadomic szerokie 
masy, a w szczeg6lnosci robotnik6w oraz czlonk6w mniejszych oddzial6w 
PPS, o niebezpieczenstwie fuzji z PPR ... Dobrzy m6wcy winni wstqpic 
do PPS z ... zadaniami stalej czujnosci i walki z tymi objawami. R6w-

33 AK,WIM.0, 1053/1, k. 1·6, -Relacja rpisemna W. Orlickiego dla WUBP we Wroc

lawiu. 

u Sm o s a r s k i, oe.-_ cit., s. 374. 
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mez w stosunku do innych partii politycznych wskazana jest stala c,uj

nosc oraz odpowiednia akcja. Zmierzac ona winna do stalego podsycanit 
.przeciwienstw w PPR" ••. 

N asi!enie propagandowego oddzialywania na spoleczenstwo nast&pilo 
w okresie poprzedzaj&cym referendum. Rozpocz�o akcj� wyjasniaj&c& za
lozenia i kulisy przygotowania referendum. Wedlug WiN mialo ono byc 
„usprawiedliwieniem odroczenia wybor6w w celu przeszkolenla swego 
aparatu wyborczego, rozpracowania przeciwnika oraz przygotowania 
wszystkich tych srodk6w, kt6re moglyby zapewnic zwyci�o. S& to 

jednak cele u:boczne. Ce! zasadniczy to uzyskanie od spoleczenstwa wo
turn zaufania, czyli innymi slowy uzyskanie od spoleczenstwa zalegalizo

.wania, chociazby fikcyjnego, popelnionych zbrodni i bezprawia na Naro
dzie Polskim ... Pytania zostaly tak postawione, ze dotycz!j najwazniej
szych interes6w i dr6g rozwoju Narodu i przynajmniej za dwoma z nich 
wypowiedzialaby si� wi�kszosc narodu, eo mogloby si� r6wnac z uzyska
p-iem wotum zaufania ... Do tego nie mozemy dopuscic" ••. 

Jedynym sposobem niedopuszczenia do uzyskania przez ob6z demo
kratyczny tego zaufania bylo - ,zdaniem WiN - umiejr:tne trumacze
nie postawionych w referendum pytan oraz wyjasnianie jego politycz
nego znaczenia. W szczeg6lnosci starano si� przekonac spoleczenstwo, ze 
odpowiedz twierdz&ca na pierwsze pytanie oznacza aprobat� dla wpro
wadronych na wz6r rosyjski rad narodowych, klt6re nie maj& uzasadnie
nia w polskich przepisach prawnych. Z uwagi na fakt, ze pytanie trzecie 
dotyczylo powrotu ziem zachodnich i p61nocnych do Macierzy, nie mozna 
bylo proponowac spoleczenstwu odpowiedzi negatywnej, przyj�to, i<i, na 
,to pytanie nalezy · glosowac „Tak". Zdajqc sobie spraw�. ze poruszona 
w drugim pytaniu kwestia reformy rolnej i nacjonalizacji przemyslu byla 
dla niekt6rych grup spolecznych nader atra'kcyjna, kierownictwo WiN 

postanowi!o p6jsc na pewien kompromis. W zasadzie, zgodnie z wo!& 
wi�k,;zosci spoleczenstwa, opowiadalo si� ono za przeprowadzenlem re
formy rolnej. Z drugiej strony starano si� przekonac spoleczenstwo, ze re
formy spoleczne wladzy ludowej prowad� do ?Jniszczenia maj&tku na
rodowego. WiN opowiadala si� za upanstwowieniem przedsi�biorstw 
przemyslu kluczowego z jednoczesnym pozostawieniem w r�kach prywat
.nych mniejszych zaklad6w pracy. Dia cel6w propagandowych kierowni

.ctwo WiN powolywalo si� na istniej&cy rzekomo .tajny dokument, we
dlug 'idt6rego upanstwowienie przemyslu mialo byc piet'Wszym krokiem na 
,drodze do calkowitej „sowietyzacji" Polski, zakonczonej ostatecznym jej 
przyl&czeniem do Zwi&2'ku Radzieckiego jako 17 repuhliki. 

"TamZe. 
18 AKWMO, 1797/I, t. I, k. 518, Program WiN, Zagadnienia aktualne. 
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. Nieco odmienne koncepcje reprezentowal Eksterytorialny Okr� D0!
\\ofü1ski WiN. Jego program byl bowiem jeszcze bardziej reakcyjny od 
,oficjalnego programu calej organizacji. Aczkolwiek w zalozeniach pro
gramowych w pelni solidaryzowal si� on z linsii ,politycznii m'ilkolajczy
kowskiego PSL, jego kierownictwo zalecilo wszys1!kim czlonkom gloso
wanie „3 X Nie". Wynik jednak referendum stal si� kl�skii opozycji. 
Pierwsza pröba sil zakonczyla si� niepowodzeniem. Nie zlamala ona 
wszalkze opozycji. Jej wplywy polityczne i dzialalnosc nadal przysparzaly 
wiele trudnosci ksz1altujiicej si� wladzy 'ludowej. 

Kolejnii pröbii sil staly si� wybory do Sejmu Ustawodawczego. Sto
sunkowo bliski ich termin uniemozliwil opozycji rozwini�cie szerokiej 
dzia!alnosci polityczno-propagandowej i w znacznym stopniu ograniczyl 
jej oddzialywanie. Post�ujiica z kazdym dniem stabi!izacja wewn�trzna 
öraz wzrost autorytetu Polski na arenie mi�zynarodowej stwarzaly dla 
opozycji znacznie mniej dogodnq pozycj� ataku. Z poniesionej w refe
rendum kl�ki wyniosla ona jednalk pewne·doswiadczenie. Okaza!o si�, ze 
.atakowanie glöwnych zalozen politycznych wladzy ludowej wprost nie 
przynosi spodziewanych rezultatöw. Spoleczenstwo ,polskie po przezytych 
okropncisciach wojny pragn�lo spokoju i sta,bilizacji. Diizenia zmierzaj&
ce do wywolania wojny domowej z göry skazane byly na niepowodze
nie. Akty terrorystyczne przyniosly skutek wr�cz odwrotny od zamierzo
nego. W koncepcjach pcilitycznych podziemia nastiipila kolejna zmiana. 
Polegala. ona tym razem na udzielaniu maksymalnego poparcia dla PSL, 
pod ktörego opiekunczymi skrzydlami chciano realizowac wlasne kon
cepcje poli,tj"OZne. Jednoczesnie zdajiic sobie doskonale spraw� z politycz
pego znaczenia wy,boröw, WiN postanowila wyjsc z szerokii akcjii wy
jasniajqcq. ,,Kazdy Polak Winien zawczasu zaznajomic si� z podstawo
;s.vymi artykulami ordynacji wyborczej z 1921 r. po to, by möc opierac 
si�· falszowaniu wyboröw ... a -ponadto ... !iby wszyscy Obywatele glo
sowa:li, jednoczesnie · energicznie domagaj<1c si�, ,:iby wyibory odbywaly 
si� we wlasoiwych warunkach. Aby przed W.yborami zostala przywröco
na swoboda zgromadzen i zrzeszania si� oraz wolnosc prasy i wszelkie 
agitacje ... pöhadto aby przed,wyborami ..• wojska radzieokie i policja 
(NKWD) opuscily Polsk�, aby ustala samowola Urz�öw Bezpieczen
_stwa" "· Podnoszenie tego rodzaju argumentow swiadczy nieV(qtpliwie 
o zmniejsieniu si� popularnosd gloszonych przez WiN hasel politycznych. 
Brak sprecyzowanych koncepcji politycznych zast<1pic mialo w tym wy
_padku narzekanie na terror polityczny, brnk swoböd obywatelskich oraz 
bezprawie aparatu Bezpieczenstwa i postulat mi�zy·narodowej lkontroli 
przyszlych wyboröw. ,,Nie zrezyg,nujemy z tego atutu, choc b�dii nam 

n TamZe. · 
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wmawiac, ze rezygnujemy z suwerenrnosci. Uzyjemy wszelkich srodk6w, 
a wybor6w nie damy sfa!szowac" ••. 

, Byla to pierwsza oficjalna zapowiedz zmiany dotychczas stosowanych 
1t1etod walki, eo w konkretnym wypadku oznaczalo w wi�kszej niz do
tychczas mierze przejscie do dziafa'inosci terrory,stycznej. Pr6by zakl6ce
nia .spokoju rw 'kraju podczas wybor6w i samo �eh wojikotowanie nie przy
niosly jednak Tezultat6w. Przebieg wybor6w by! na og6! spokojny. Blok 
StTOnnictw Demokratycznych odni6sl kolejne zwyci�two. Twierdzenia 
o tymczasowosci-i przejsciowej egzystencji wladzy ludowej - podobnie 
jak o nieuniknionym wybuchu kolejnej wojny swiatowej · - nie spraw
dzi!y si�. 

22 II 1947· r. nowo. wybrany Sejm Usta,wodawczy uchwalil na swym 
pierwszym posiedzeniu ustaw� o amnestii, umozliwiajqcq wielu ludziom 
powr6t do normalnego zycia. Amnestia byla wyrazem !aski ze strony 
:w!adzy ludowej, dokumentem trwa!osci nowych stosunk6w spoleczno-po
litycznych. Przyczynila si� ona do politycznego rozbicia podziemia, znacz
pa J:,owiem cz�sc czlonk6w nielegalnych organizacji, w tym r6wniez 
i WiN, skorzystala z jej dobrodziejstw. Wielu z nich mialo juz dosc nie
pewnego try,bu. zycia. Kierownictwo WiN pragm1c zahamowac tendencje 
do ujawniania si� zastosowa!o srodki zakazu oraz pt.zyj�lo kurs na roz
budzenie nieufnosci do realizacji amnestii. Wielu dow6dc6w nizszych 
�zczebli by!o zdania, ze nale:i:alo dokonac rozwiqzania oddzi•a!6w. zbroj
nych, a ujawniac si� tylko w wypadku dekonspiracji. Kierownictwo WiN 
twierdzilo, ze wszyscy ujawniajqcy si� zostanq w p6:i:niejszyin okresie 
aresZ'towani. W stosunku do tych, kt6rych .tego rodzaju. argumenty nie 
przekona!y; mia!y byc podj�te bardziej radykalne srodki, do likwidacji 
w!qcznie. Tego rodzaju taldtyka nie dawa!a jednak rezultat6w. Znaczna 
cz�sc cz!on•k6w WiN tkwila w organizacji m. in. tylko dlatego, ze pozo
stawala tarn nadal grupa znajomych ·j koleg6w. Wielu z nich nie mialo 
juz w zasadzie do czego .wrncac. Zniszczone zawieruchq wojenm1 domy 
i roz<bite rodziny, trudna sytuacja gospodarcza w kraju, nie zachE)Caly do 
ötabilizacji i zmiany dotychczasowego trybu zycia. Wszys�ko to·powodo
Vl(a!o, ze pokaine grupy ludzi tkwily jeszcze w szeregach nielegalnych 
organizacji, nie zawsze do · konca przekonane do poli tycmych pr-zeslanek 
swojej dzia!alnosci. 

Post�pujqca jednak z •kazdym dniem sta!bilizacja gospodarcza· kraju 
i na Dolnym · Slqsku powaznie zachwiala dotychczasowymi postanowie
niami. ,,Nadzieje WiN na zwyci�stwo w wyborach okazaly si�· plonne. 
Nie &pe!nily si� r6wniez plany wywo!ania konfliktu mi�dzy aliantami. 
Si!y dem<lkratyczne odniosly zdecydowa;i.e zwyci�two, w kraju nastqpi!a 

38 TamZe. 
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stabilizacja polityczna. W tej sytuacji resztki ·podziemia poakowskiego 
nie mogly prowadzic otwartej walki, z broni'! w T�ku, organizowac boj6-
:Wek" "'· Przestawiono si� wi�c na prowadzenie dzia1alnosci szpiegowskiej, 
uzalezniajqc si� tym samym od mocarstw zachodnich. ZaostTzenie si� sy
tuacji politycznej w swiecie, spowodowane ogloszeniem przez panstwa za
chodnie tzw. ,,zimnej wojny", stwarzalo dogodne warunki dla rozwoju 
,tej dzialalnosci. Wartosc informacji z kraj6w obozu socjalistycznego na-
1bierala z biegiem czasu · coraz wi�kszej wartosci. Dzialalnosc wi�c szpie
gowska zacz�la si� oplacac. Wywiad stal si� dornen'! WiN. 

Wraz z niepowodzeniami politycznymi w kraju wzrastalo powiqza
nie WiN z zachodnimi osrodkami politycznymi. W konsekwencji spowo
dowalo to, ze organizacja winowska stala si� platnym ,pomocnikiem za
chodnich osrodk6w propagandowych. W tym wypadku juz tylko uzyski
;_,,,anie potrzebnych dla Zachodu informacji moglo· zapewnic jej niezakl6-
cony przyplyw srcidk6w finansowych. Z kazdq c.hwil'I rosly jednakze wy
magania zachodnich mocodawc6w. Udzielana pomoc stawala si� coraz 
drozsza. Raporty wywiadowcze przekazywane byly przez wszystkie do
st�ne kanaly zachodnim oSTodkom emigracyjn.ym. ,,Zywila si� nimi pro
paganda wymierzona przeciwko Polsee Ludowej, uprawiana przez obce 
radiostacje, czerpali z nich argumelllty poHtycy k6i imperialistycznych 
na Zachodzie, uzasadniajqcy przygotowania do nowej wojny swiatowej. 
,Kontakty z ambasadami panstw zachodnich z czasem zepchn�ly WiN 
do uprawiania wywiadu wojskowego w zamian za finansowanie jej dzia
lalnOSCi" .w. 

W wi�kszym niz inni stopniu bazowal na dzialalnosc'i wywiadowczej 
Eksterytorialny Okr�g Do1noslqski WiN. Skromny jednakze personel unie-

<· mozliwil mu wyj-scie na szerszq skal�. Uzyskiwane wiadomosci byly wy
korzystywane do wlasnej dzialalnosci propagandowej. W 1947 r. Ekstery
torialny Okr�g Dolnoslqski WiN przezywal powazny regres. Zmalaly jego 
,rnozliwosci propagandowego oddzia!ywania na spoleczenstwo. Zgodnie 
,wi�c z decyzjq Komendy Okr�gu poszczeg6lne organizacje skupily si� na 
uporaqdkowaniu spraw kadrowych oraz na gromadzeniu i magazynowa
,niu broni. W innym na1omiast kierunku rozwin�la si� dzialalnosc „In
spe'ktora1u Afryka". J ej podstawq pozostawaly nadal dywersja i zwyk!y 
rabunek. 

DecydujqC'! rol� w lfäwidacji WiN odegraly coraz lepiej pracujqce 
.organa Bezpieczenstwa Publicznego. Ich z kazdym dniem skutecmiejsze 
dzialanie uniemozliwilo organizacji winowskiej ·rozbudowanie wlasnego 
,aparatu. W zwi�zku z tym Dolny $Jqsk uwaiany byl przez dzialaczy p'od
ziemia za teren ,szczeg6lnie niebezpieczny i trudny. 

u Piechowicz, op. cit., s. 76. 

4o Sm o s a r s k i, op. cit., s. 375. 
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Wa�nym zr6dlem stosunkowo szybkiej likwidacji WiN byl tak:i;e fakt 
jej powiqzania z opozycyjnym PSL. W wyniku dzialalnosci wladz Bez
pieczeiistwa ustalono, ze znaczna CZE)SC dzialaczy stronnictwa uczestniczy 
.czynnie w pracach organizacji winowskich na Dolnym Slqsku. Pierwsze 
kontakty miE)dzy PSL ·a WiN zostaly nawi11zane przez dzialaczy winow
ßkich. Zdawali oni sobie bowiem sprawE) z narastajqcych trudnosci wy
laniajqcych siE) przed organizacjami nielegalnymi. Uzyskanie mozliwosci 
jawnego, legalnego dzialania mogloby je powaznie zmniejszyc. Mozli
;wosc takq dawalo nawiqzanie blizszych stosunk6w z PSL, kt6re w wyni
ku nasilajqcej siE) przeciwko niemu kampanii politycznej coraz czE)sciej 
kierowalo swojq uwagE) w stronE) podziemia. Okres ten zostal umiejE)tnie 
;wykorzystany przez k[erownictwo dolnoslqskie WiN, kt6remu udalo siE) 
wprowadzic do stronnictwa wielu czlonk6w. Ta swoistego rodzaju unia 
pie mogla jednak trwac dlugo. W okresie nasilonej kampanii polityczno
-propagandowej, jaka rozgorzala w okresie przedwy,borczym, os<trze jej 
mimowolnie skierowane zostalo przeciwko PSL ja!ko reprezentantowi 
wsz)"Stkich opozycyjnych element6w w Polsee. W trakcie tej walki nie
jednokrotnie wskazywano na jego powiq2ania z nielegalnie dzialajqcymi 
organizacjami politycznymi. SpotE)gowalo to ,nieufnosc spoleczeiistwa do 
PSL i poglE)bienie jego izolacji politycznej. Jednoczesnie ujawnienie 
wszystl<ich tl<wiqcych w szeregach PSL sil reakcyjnych pozwolilo na 
�zybszq ich likwidacjE). W wyniku aresztowaii powazne straty kadrowe 
poniosla r6wniez i dolnoslqska organizacja winowska. Wsr6d aresz·towa
nych dzialaczy PSL znalazlo siE) bowiem wielu jej czlonk6w. Praktyka 
wiE)c wy,kazala, ze isbniejqce dotychczas powiqzania miE)dzy WiN a PSL 
staly siE) gro:i:ne dla obu organ1zacji. Kierownictwo WiN skierowalo swuje 
zainteresowania ku pozostalym partiom politycznym. W tym konkretnym 
wypadku mogly byc brane pod uwagE) tylko te, kt6re przez kierownictwo 
WiN zaliczone zostaly do tzw. ,.p61polskich". Najbaroziej odpowiednim 
partnerem wy,dawala siE) byc w tym czasie PPS. Jej ,pozyskanie dla ce
)6w opozycji pozwoliloby na zrealizowanie dw6ch przedsiE)wziE)c jedno
czesnie - zdobycie znacznej liczby zwolennik6w oraz dokonanie ro:abi
i'ia jednosci ruchu robotniczego w Polsee. Cele te byly tak atrakcyjne, ze 
pawet wylaniajqce siE) trudnosci nie odstraszaly dzialaczy WiN. Wszyst
kie jedna!k skierowane w tym kierunku •poczynania nie daly zadnych re
zultat6w. WiE)kszosc czlonk6w PPS zdawala sobie doskonale sprawE) z roli 
i chara-kteru W iN. 

Llkwidacja przez wladze Bezpieczeiistwa w 1947 r. kolejnej Komendy 
Obszaru Poludniowego WiN spowodowala zerwanie wszelkiej l'lcznosci 
pomiE)dzy okn;giem dolnoslqskim WiN a centra]q. PrzejE)te przez wladze 
Bezpieczeiistwa materialy Komendy Obszaru oraz jej kontakty pozwoli
ly na ujawnienie i likwidacjE) dzialajqcego na Do1nym Slqsku dobrze zor-

9 - Sob6tka XXIV, z. 1 
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ganizowanego podziemia politycznego. W 1948 r. nastqpila lrkwidacja 
Eksterytorialnego Okr�gu WiN. W praktyce oznaczato to ostateczne roz
bicie politycznego podziemia winowskiego na Dolnym Slqsku. Materialy 
statystyczne Komendy Wojew6dzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocla
wiu wykazuj'l, ze do 1949 r. na Dolnym Slqsku dziatato 12 nielegalnych 
organizacji i grup terrorystyczno-rabunkowych o charakterze winow
skim. Za aktywn'l dzialalnosc w wymienionych organizacjach aresztowa
no 296 os6b, z czego za udziat w dzialalnosci terrorystyczno-rabunkowej 
163 •1. Llczby te jednak nie daj'l pe!nego obraz,u, poniewaz obejmujq tyl
ko osoby aresztowane. Likwidacja politycznego podziemia winow&kiego 
nie by!a r6wnoznaczna z jego ca!kowitym rozbiciem, istnia!y bowiem 
jeszcze dalej grupy o charakterze terrorystyczno-rabunkowym. 

DIE ENTSTEHUNG UND TÄTIGKEIT DER ORGANISATION WIN 

IN NIEDERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1945-1948 

In den Jahren 1945-1948 wirkte in Niederschlesien eine illegale politische Or
ganisation, die sich „WolnoSC i NiezawisloSC" (WiN) - ,,Freiheit und Unabhängig
keit'' nannte. Sie entstand nach der Liquidierrung der sog. Delegatur der Streit
kräfte - Delegatura Sil Zbrojnych (DSZ) und übernahm die Kader und das Ver
mögen der DSZ. Die ersten Organisatoren der WiN in Niederschlesien waren Mit
glieder der ehern. Leitung der AK (Landesarmee) aus dem Gebiet von Lw6w
,,Top6r" und Boleslaw Tomaszewski, Pseud. ,,Ostroga". Als erste wurde im Septem
ber 1945 die Kreisgruppe in Jelenia G6ra gegründet, etwa zur selben Zeit der Bezirk 
Legnica, dem die ganze niederschlesische WiN-Organisation untergeordnet war. Der 
Bezirk umfasste auch die im Oktober 1945 gegründete Wroclawer Kreisgruppe, de
ren Leiter Mieczyslaw Kozarzewski war. Im Jahre 1946 wurde die WiN-Orga
nisfltion umgebildet. Es entstand eine neue Einheit unter der Bezeichnung Okr�g 
DolnoSl&ski WiN -Bezirk Niederschlesien WiN, die von Adam Lazarewicz, Pseud. 
„Klamra" geleitet wurde. Kadersch,wierigkeiten verursachten, dass die WiN keine 
breitere politische Tätigkeit entfalten konnte. 

Fast gleichzeitig entstanden in Niederschlesien zwei weitere illegale Organi
sationen der WiN: Eksterytorialny Okr�g (Lwowski) WiN -Exterritorialer (Lwo
wer) Bezirk WiN und „Inspektorat Afryka". Beide Organisationen führten eine 
selbständige Tätigkeit nach den Prinzipien der Exterritorialität. Alle Organisationen 
hatten aber das gleiche Ziel: die Bekämpfung der enstehenden Volksmacht in Po
len. Wo die politische Wirkung versagte, wurden solche Mittel wie Einschüchte
rung und Terror angewadt. 

Infolge der von den Sicherheitsorganen getroffenen Massnahmen wurde die 
WiN-Organisation in Niederschlesien zerschlagen, als letztes Kettenglied der illegalen 
Opposition wurde 1948 der exterritoriale Bezirk liquidiert. Somit wurde die durch 
die WiN-Organisation geleitete politische Untergrundbewegung in Niederschlesien 
endgültig zerschlagen. 

41 AKWMO, bez sygn., Wykaz os6b aresztowanych za przynalei:noSC do niele
galnych organizacji i band. Opracowanie WUBP we Wroclawiu. 




