
   Referat  na  okoliczność  obchodów  upamiętniających  77  rocznicę  powołania
Polskiego Państwa Podziemnego  w dniu 27.09.1939 r.

  Witam  bardzo  serdecznie  Państwa:  Pana  Prezydenta,  władze  miasta,  poczty
sztandarowe, Kombatantów, przedstawicieli organizacji państwowych, społecznych,
panie i panów profesorów, nauczycieli, młodzież szkolną, wszystkich tu obecnych,
abyśmy mogli uczcić pamięć Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
   Szanowni Państwo:
   My  Polacy,  żyjący  dziś  w  niepodległej  ojczyźnie,  Rzeczpospolitej  Polskiej,
oddajemy  hołd  wszystkim  tym,  którzy  w  czarną  noc  okupacji  niemieckiej  i
sowieckiej,  następnie  w  Polskiej  Rzeczpospolitej  Ludowej;  w  latach  terroru
faszystowskiego i komunistycznego, nie tracili nadziei, lecz z poświęceniem życia
walczyli o wolną i niepodległą Polskę. 
  Drogie panie, panowie, młodzieży.
  My  byli  żołnierze  PPP  pamiętamy  te  straszne  chwile  z  czasów  kampanii
wrześniowej 1939 r.,  w której Wojsko Polskie musiało ulec przeważającym siłom
agresorów – niemieckiego i sowieckiego, jego kapitulację i honorowe przejście do
dalszej walki w konspiracji.
   W dniu 27 września 1939 r., tuż przed kapitulacją walczącej Warszawy, z rozkazu
dowódcy  Armii  „Warszawa”  generała  Rómmla,  generał  Michał  Karaszewicz  –
Tokarzewski  powołał  do  życia  tajną  organizację  wojskową  pod  nazwą  „Służba
Zwycięstwu  Polski”,  jej  Komendę  Główną,  podzielił  kraj  na  obszary  i  okręgi,
wyznaczył dowódców, zorganizował służby łączności itd.
   Polskie  Państwo  Podziemne  posiadało  podwójne  umocowanie;  po  pierwsze:
poprzez  reprezentację  organów  Państwa  i  Rządu  Polskiego  –  w  ustaleniach
konstytucyjnych. Po drugie: poprzez powszechną akceptację społeczną – wynikającą
zarówno z kwestii formalno-prawnych, jak i doświadczeń historycznych.
   PPP obejmowało niemal wszystkie dziedziny życia społecznego, opierając się nie
tyle na sile zbrojnej i dekretach, ile na realizacji zadań z pomocą społeczeństwa.
   Poza  walką  zbrojną  Polskie  Państwo  Podziemne  prowadziło  rozległy  wywiad
wojskowy i gospodarczy, obejmujący prawie całą okupowaną przez Niemcy Europę.
Zaś Armia Krajowa, jako jedyna podziemna armia w Europie,  podjęła na szeroką
skalę produkcję broni w tym pistoletów maszynowych własnego wyrobu, jak również
map wojskowych dla przyszłych działań zbrojnych. Powszechnie uprawiano sabotaże
gospodarcze i wojskowe, szkolono żołnierzy. Głównym jednak zadaniem AK było
przygotowanie i przeprowadzenie w końcowej fazie wojny zwycięskiego powstania,
które  miało  otrzymać  wsparcie  Polskich  Sił  Powietrznych  i  Brygady
Spadochronowej.
   Równocześnie w łonie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, trwają narady
nad uporządkowaniem spraw kraju, przede wszystkim w zakresie walki. W dniu 08
listopada 1939 r. za sprawą Rady Ministrów powstaje Komitet Ministrów dla Spraw
Kraju, pod przewodnictwem gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Z jego decyzji
zostaje powołana w kraju organizacja wojskowa pod nazwą Związek Walki Zbrojnej,
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z siedzibą Komendy Głównej we Francji, uprawnioną do kierowania działalnością
żołnierzy podziemia w Polsce.
   Przekształcenie Służby Zwycięstwu Polski na Związek Walki Zbrojnej oparte było
na  statucie  Władz  przebywających  w  Paryżu.  Statut  ten  postanowił:  skupienie
jednostek ZWZ najstaranniej dobranych pod względem charakteru, odwagi i miłości
Ojczyzny,  poziomu  moralnego  i  ideowego.  Miała  to  być  organizacja
ogólnonarodowa, ponadpartyjna i ponadstanowa, jednolita i jedyna. Miała ona skupić
w swych szeregach wszystkich prawych Polaków, a wszystkie inne związki miały
podporządkować się postanowieniem Naczelnego Wodza, Komendantowi Głównemu
Związku Walki Zbrojnej. W tych okolicznościach cały kraj został podzielony na 6
obszarów – podległych Komendzie Głównej w Paryżu.   
   Pomysł  dowodzenia  bezpośrednio  zza  granic  kraju  sześcioma  obszarami
okupowanej  Polski,  nie  wytrzymał  próby czasu.  Na wniosek Polaków z kraju,  w
styczniu  1940  r.  ustanowiono  dwie  komendy  ZWZ;  dla  okupacji  niemieckiej  w
Warszawie  i  okupacji  rosyjskiej  we  Lwowie.  Po  klęsce  Francji,  w  przededniu
przeniesienia się Władz Naczelnych do Londynu, 18 czerwca 1940 r. 
gen.  Sosnkowski  –  jako  Komendant  ZWZ,  przekazał  pułkownikowi  Stefanowi
Roweckiemu  –  komendantowi  ZWZ  w  okupacji  niemieckiej  dowodzenie  w  obu
strefach okupacyjnych,  a  następnie  30 czerwca tegoż roku, mianował  pułkownika
Stefana Roweckiego generałem i Komendantem Głównym na cały kraj.
  14 lutego 1942 r. Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.
Zmianom uległ także podział na okręgi. Powołano wówczas 17 okręgów, niektóre zaś
połączono w obszary dla łatwiejszego dowodzenia.
   Duże  znaczenie  dla  Komendy  okupacji  niemieckiej  w  Warszawie  miał  fakt
nawiązania ścisłej współpracy z czynnikami politycznymi. Przy tej okazji  powstał
Polityczny  Komitet  Porozumiewawczy,  do  którego  weszli  przedstawiciele
PPS(kryptonim „Koło”), Stronnictwa Ludowego(kryptonim „Trójkąt”) i Stronnictwa
Narodowo  Demokratycznego(kryptonim  „Kwadrat”),  a  później  dołączyli  także
przedstawiciele Stronnictwa Pracy(kryptonim „Romb”).
   Zrozumienie  wagi  spraw  politycznych  przez  wojsko,  nie  ograniczało  się  do
reprezentacji  sfery  politycznej.  Poczynając  od  pierwszych  miesięcy  działalności
ZWZ, wojsko przystąpiło do przygotowania całości aparatu administracji zastępczej, 
potrzebnej  na  wypadek  powstania.  Gdy  zaś  struktura  Delegatury,  której  łączenie
postępowało z pewnym opóźnieniem w stosunku do wojska, objęła cały kraj, aparat
ten przekazało do dyspozycji Delegata Rządu na Kraj. 
   Kiedy zaś nakazana przez Komitet dla Spraw Kraju struktura organizacyjna zaczęła
krzepnąć, ZWZ stanął przed dwoma zadaniami: pierwsze – to scalenie wszystkich
niepodległościowych organizacji w ramach ZWZ, dla ujednolicenia wysiłku; drugie –
to opracowanie planu prowadzonej walki. 
   Scalenie nie było sprawą prostą. Po klęsce wrześniowej nastąpił poważny kryzys
zaufania.  Trzeba  było  odbudować  zaufanie  do  instytucji  państwowych,  natchnąć
wiarą w przyszłość, nadzieją mimo beznadziei i trudności. Nie można było ogłosić,
np. przez radio, że ZWZ jest organizacją uznaną przez rząd. Kierownicy niektórych
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organizacji sądzili, że właśnie im się uda uzyskać mandat Rządu, toteż długi okres
upłynął zanim przełamano wszystkie uprzedzenia.
   Jedną z pierwszych organizacji, która współpracowała a potem weszła w struktury
ZWZ było harcerstwo. Na trzonie ZHP budowano pierwsze grupy bojowe, obok zaś
całego  szeregu  organizacji  o  charakterze  wojskowym,  weszły  do  AK  również
ugrupowania polityczne a m.in. Bataliony Bojowe PPSu. Zaś w 1942-1943 również
Bataliony Chłopskie. 
   Aby przybliżyć państwu jak szeroki był wachlarz organizacji,  które działały na
terenie kraju i które w większości znalazły się w Armii Krajowej, podam tylko dla
przykładu:  w  ZWZ  –  AK  walczyło  nie  mniej  niż  25  organizacji  wojskowych  i
społecznych.
   Najwyższy stan ilościowy AK latem 1944 roku, po mobilizacji do Akcji „Burza”
wynosił około 380 tysięcy żołnierzy. Wówczas poza AK pozostawały jeszcze liczne
organizacje jak: Narodowe Siły Zbrojne, oraz komunistyczna Polska Armia Ludowa.
Były to organizacje oparte o ugrupowania polityczne, których programy nie mieściły
się w dążeniach nurtujących większość Polaków. 
   Jako  połączenie  licznych  nurtów  i  organizacji  niepodległościowych,  Armia
Krajowa  przyjęła  powszechny  charakter.  W jej  szeregach  znaleźli  się  Polacy  ze
wszystkich klas społecznych i większości ugrupowań politycznych, a więc także ci
którzy gdzie indziej znajdowali wyraz swoich celów i dążeń politycznych, jak i ci,
którzy  stroniąc  od  organizacji  politycznych,  właśnie  w  AK  szukali  obok  służby
bojowej  -  szerszej  ideologii  ogólnonarodowej.  Była  to  niejako  zbrojna  drużyna
będąca odbiciem całego narodu, ożywiona wspólnymi dążeniami i celami. W miarę
zaprawiania się we wspólnej walce, te najróżniejsze elementy stapiały się w jeden
zespół, podporządkowujący się – nie z musu, lecz z poczucia słuszności tej postawy.
   Służba w AK była ochotnicza, żołnierze nieskoszarowani, żyli w społeczeństwie i
wraz  z  nim  przeżywali  to  wszystko  co  je  nurtowało.  Był  to  niejako  żołnierz  –
obywatel,  nierozerwalnie  związany  ze  społeczeństwem,  był  jego  zbrojnym
ramieniem,  żywym  wyrazem  nieugiętej  woli  wywalczenia  niepodległego  bytu,
budowanego  na  ideach  i  zasadach  demokratycznych,  które  z  całym  narodem
uznawał.  Walka  bieżąca  obejmowała  powszechny  opór  społeczeństwa,
zorganizowaną akcję sabotażowo – dywersyjną, spełniającą podwójną rolę:

1. Zadawanie Niemcom strat materialnych, nadwyrężanie potencjału wojennego,
obniżanie morale zarówno wśród cywilów jak i wojskowych.  

2. Podtrzymywanie napięcia bojowego i przygotowanie społeczeństwa do stałej
walki.

Tak zastosowana koncepcja walki była konsekwentnie realizowana.
   Po  kampanii  wrzesniowej  pod  obiema  okupacjami,  społeczeństwo  polskie
pozostawało  w  stałym  oporze,  niemal  natychmiast  rozpoczęto  sabotaże  i  akcje
dywersyjne. W 1940 roku w tym celu powstaje Związek Odwetu. 
W 1941  powstaje  Delegatura  Rządu,  a  w  niej  Kierownictwo  Walki  Cywilnej,  z
chwilą  wybuchu  wojny  niemiecko  –  rosyjskiej,  Związek  Odwetu  intensyfikuje
działalność  w  kraju,  powołując  jednocześnie  organizacje  dywersyjne  na  terenach
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położonych na wschód od dawnych granic Rzeczypospolitej.  Powstaje organizacja
dywersyjna „Wachlarz” przygotowująca zadania mobilizacyjno – osłonowe i bojowe
na czas planowanego powstania powszechnego, jak i bieżące działania dywersyjne. 
   W 1942 r. Związek Odwetu, Kierownictwo Walki Cywilnej i „Wachlarz” rozwijają
działalność,   nasilają  się  akcje  dywersyjne,  równocześnie  następuje  przesilenie
wojny, kryzys stalingradzki – narusza mit niezwyciężalności armii niemieckiej. 
   Dowódca AK powołuje nową komórkę : Kierownictwo Walki Konspiracyjnej, jako
organ  wykonawczy  zostaje  utworzona  grupa  bojowa „Kedyw”,  Związek  Odwetu,
zostaje włączony do Kedywu. 
   W  1943 roku wszystkie jednostki akcji bieżącej – wojskowe i cywilne zostają
połączone i  poddane kierownictwu Dowódcy AK, i  nowo stworzonemu organowi
dowódczemu pod nazwą Kierownictwo Walki  Podziemnej.  Pod koniec  roku,  gdy
Armia Czerwona zbliżała się już do granic wschodnich RP, po wymianie poglądów
między Warszawą i Londynem, powstaje plan przeprowadzenia akcji „Burza”.
   Akcja „Burza” w myśl planu – prowadzona była od pierwszych miesięcy 1944 roku
i przesuwała się przez ziemie polskie w miarę zmian w sytuacji na froncie niemiecko
– sowieckim.
   Przebieg „Burzy” to dzieje najbardziej dramatycznego boju wyzwoleńczego. Każdy
żołnierz  uczestnik,  biorąc  udział  w  walkach  z  Niemcami  i  dając  tym  samym
taktyczną  pomoc  wojskom  Armii  Czerwonej,  wyczuwał  jednak  grozę  położenia.
Wiedział że po zakończeniu walk z Niemcami nie dojdzie do odzyskania przez Naród
Polski wolności i niepodległości. 
   Gdy ugrupowania polskie zetknęły się z Armią Czerwoną, postępowanie władz
sowieckich było w każdym przypadku identyczne. W podstępny sposób oddzielano
oficerów od oddziałów, aresztowano ich i wywożono do więzień i obozów w Rosji;
żołnierzy rozbrajano jednocześnie namawiając do podjęcia służby w wojsku Berlinga
– dowódcy Wojska Polskiego w ZSRR, ponieważ najczęściej nie zgadzali się oni na
służbę pod obcym i wrogim dowództwem – kilkadziesiąt tysięcy zapłaciło za swoją
nieugiętą postawę deportacją do sowieckich obozów koncentracyjnych. 
   Szczytem  wysiłku  bojowego  w  ramach  Akcji  „Burza”  było  Powstanie
Warszawskie. Po jego upadku zapanował w kraju poważny kryzys, opuszczeni przez
sprzymierzeńców  z  Zachodu,  pozostaliśmy  osamotnieni  w  beznadziejnej  sytuacji
wobec potęgi Rosji Sowieckiej.
   Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Warszawy, 17 stycznia 1945 roku, na rozkaz
Prezydenta Rzeczypospolitej Armia Krajowa miała być rozwiązana. Jej dowódca gen.
Leopold Okulicki po przymusowym rozwiązaniu AK nie zakończył jednak istnienia i
działalności żołnierzy w konspiracji. Działalność byłych żołnierzy PPP – AK miała
trwać dalej, aby protestować, dawać świadectwo woli i pokazać światu wiarołomstwo
Sowietów.
   Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności  Narodowej z Mikołajczykiem jako
wicepremierem skłoniło Radę Jedności  Narodowej  i  Krajową Radę Ministrów do
urzędowego rozwiązania AK, uchwałą podjętą w dniu 1 lipca 1945 roku. Mimo tego
rozporządzenia  wielu  żołnierzy  Armii  Krajowej  kontynuowało  działalność  w
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konspiracji. 
    Ostatni akord istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, został zaakcentowany
wydaniem przez  reprezentację  polityczną  PPP odezwy  do  Narodu  -  „Testamentu
Polski Walczącej”. Ujęty on został w 12 punktach, których niestety ze względu na
zbyt  obszerny  materiał  i  ograniczenia  czasowe  nie  mogę  państwu  w  całości
przedstawić. 
   W ten oto sposób,  po blisko 6 latach działalności,  PPP i  jego Armia Krajowa
przestały  istnieć,  nic  jednak  nie  straciły  ze  swojej  prawdy  słowa  ostatniego
dokumentu. 
   Naród Polski nie przestał być sobą, nie załamał się moralnie. Ten wielki kapitał
Polska  Walcząca  przekazała  w  spadku  tym,  którzy  walkę  narodu  o  suwerenność
prowadzili i prowadzić będą nadal. W obliczu odwiecznych naszych wrogów, Polskie
Państwo Podziemne, Armia Krajowa – zachowała niezbędne wartości patriotyzmu,
zwartości, i solidarności w licznych szeregach Polaków w naszej wspólnej Ojczyźnie.

Dziękuję. 
                                                               Stanisław Nowakowski „Klon”
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