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DZIAŁANIA PROPAGANDOWE AKCJI „N” W OKRĘGU WARSZAWSKIM 
ZWZ-AK (ZIMA 1941–CZERWIEC 1944). NOWE USTALENIA 

W Okręgu Warszawskim ZWZ-AK (kryptonimy „Belweder”, „Drapacz”) zimą 
roku 1941 został zorganizowany referat „N”, zajmujący się propagandą skie-
rowaną do żołnierzy niemieckich, administracji cywilnej oraz niemieckiej 
ludności cywilnej przebywającej na terenie Warszawy i w miejscowościach 
podwarszawskich. Swoją działalność prowadził praktycznie do końca czerwca 
1944 roku. Struktura ta podlegała Referatowi/Wydziałowi „N” Biura Infor-
macji i Propagandy (BIP) Komendy Głównej ZWZ-AK kierowanemu przez 
ppor. Tadeusza Żenczykowskiego „Kowalika”1. W niniejszym artykule zostaną 
przedstawione najciekawsze przykłady nieznanych do tej pory druków 

1 Artykuł ten jest formą podsumowania projektu badawczego „Wpływ działań akcji „N” na świadomość żołnierzy 
niemieckich, administracji cywilnej w III Rzeszy”. Daty graniczne akcji „N” w Warszawie i miejscowościach 
podwarszawskich zostały ustalone na podstawie: oświadczenie świadka Aleksandra Kamińskiego dotyczące 
Stanisława Dunajewskiego, Warszawa 19 V 1976, zaświadczenie Edmunda Grudzińskiego dotyczące Stani-
sława Dunajewskiego, Warszawa 17 II 1976 – zbiory prywatne Leszka Zaremby; Muzeum Harcerstwa, sygn. 
MHAR/B/14/353/13, Zbiór hm. Aleksandra Kamińskiego (1903–1978), Raport „Filharmonii” za czas 1 I – 1 IX 
1942; Muzeum Harcerstwa – Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów, bez sygn., teczka nr 6 – akcja 
„N”, Sprawozdanie z akcji „N” w S[zarych] S[zeregach], [Warszawa] 10 VI 1944; Edmund Grudziński, drugi 
kierownik referatu „N”, w swojej relacji poinformował, że działalność referatu trwała do wybuchu Powstania 
Warszawskiego; zob. E. Grudziński, „N” „Drapacz” (Propaganda Okręgu Warszawskiego AK wśród Niemców), 
„Najnowsze Dzieje Polski”, Warszawa 1959, t. II, s. 56–58; jednak nie znalazłem potwierdzeń tego faktu 
w ewentualnych działaniach referatu „N” w lipcu 1944 r., ponieważ 21 IV 1944 r., wraz z wejściem gestapo 
do opustoszałej willi przy ul. Morszyńskiej 35, w której znajdowała się drukarnia W-1, została odnaleziona 
maszyna i część archiwum druków ulotnych oraz czasopism Wydziału „N” BIP KG AK. Znaleziska przejęły 
niemieckie organa policyjno-śledcze. 19 IV 1944 roku został aresztowany szef Tajnych Wojskowych Zakładów 
Wydawniczych por. Jerzy Rutkowski „Kmita”, co również uniemożliwiło dalsze działania propagandowe „N” 
na terenie Warszawy; zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), Tajna Policja Polityczna 
Oddział w Łodzi, sygn. IPN Ld 1/105, k. 29–32, G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy KG SZP-ZWZ-AK, 
Warszawa 1987, s. 116; faktyczna ostatnia akcja „N”, której ślad odnalazłem, została przeprowadzona 23 
VI 1944 roku w Sulejówku przez harcerzy Hufca Rembertów Chorągwi Mazowieckiej „Ul Puszcza”, a po-
legała na podrzuceniu pakietów z materiałami „N”, zob. Muzeum Harcerstwa – Archiwum Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów, sygn. MHAR/SS/655/5229, teczka personalna Jerzego Mieczysława Dudy-Dziewierza 
„Antka” – amatorska fotografia wykonana po akcji „N” w Sulejówku; o Tadeuszu Żenczykowskim, zob. [w:] 
K. Trzeskowska, Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki (1907–1997). W kraju i na emigracji, Łomianki 2019.
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wydanych przez warszawski referat „N”. Były one dotychczas nierozpozna-
ne przez badaczy tej problematyki, którzy skoncentrowali się wyłącznie na 
opisaniu druków „N” wydanych przez Referat/Wydział „N” BIP KG ZWZ-AK2. 

Celem akcji „N” była walka propagandowa z okupantem niemieckim poprzez 
wywołanie destrukcyjnej niewiary w zwycięstwa odnoszone przez Wehrmacht 
na frontach wojennych, wzbudzenie wśród żołnierzy, urzędników i zwykłych 
Niemców defetyzmu, wzmocnienie postaw antywojennych, obaw, lęków przed 
zemstą podbitych narodów, które zostały poddane terrorystycznej polityce 
przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera i jego współpracowników. Chodziło o prze-
ciwdziałanie propagandzie szerzonej przez Josepha Goebbelsa, niemieckiego 
ministra propagandy, poprzez podszywanie się pod nieistniejące organizacje 
o charakterze socjalistycznym, socjaldemokratycznym i komunistycznym, 
a także inicjatywy apolityczne. Miały one sprawiać wrażenie, że w Niemczech 
oraz na ziemiach okupowanych funkcjonuje silna opozycja wewnętrzna. Druki 
w ramach „czarnej propagandy” wydawane przez Wydział „N” BIP KG ZWZ-AK 
były przygotowane w sposób profesjonalny przez fachowców, posługujących 
się biegle językiem niemieckim, orientujących się w jego strukturze, gwarach, 
znających stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne w Niemczech, co mia-
ło istotny wpływ na jakość wydawanych materiałów. Druk „N” przeczytany 
przez niemieckiego żołnierza czy urzędnika oznaczał spełnienie tego zadania. 
Zdzisław Jeziorański „Janek”, „Zych”, inspektor w I Dziale Organizacyjnym 
Wydziału „N”, kurier z Warszawy do Londynu, wspominał: 

[…] dowiedziałem się, że w niemieckim szpitalu polowym czy też w ko-
szarach w Kielcach pojawiło się nielegalne pisemko jakiejś tajemniczej 
wojskowej niemieckiej organizacji podziemnej. Wyłaziłem ze skóry, by 
dostać do rąk egzemplarz, ale bez rezultatu. Wprawdzie w całym kraju 
roiło się od fałszywych plotek pocieszenia, ale w tym wypadku po bliższym 
sprawdzeniu odkrycie wydawało się prawdziwe. Kilku poważnych ludzi 
twierdziło kategorycznie, że sami pisemko czytali. Jednemu z nich pokazał 
je w tajemnicy niemiecki podoficer kwaterujący w jego domu. Ulotka 
wypuszczona była przez jakąś podziemną organizację w Wehrmachcie, 
jakiś Soldatenbund czy coś w tym rodzaju i przywieziona została z frontu 
wschodniego. Z tego, co usłyszałem, łatwo się było domyślić, że wydała 
ją prawdopodobnie podziemna jaczejka komunistów niemieckich po 
wybuchu wojny z Rosją. Przepowiadano w niej rychłą klęskę Niemiec. 
Na razie nic na tę klęskę nie wskazywało. Zdawało się, że w Rosji hitle-
rowcy odnoszą jeszcze jeden Blitzsieg. Niemniej pod wpływem wiadomo-
ści o pokazaniu się niemieckiej ulotki termometr nastrojów miejscowej 
ludności z miejsca podskoczył o kilka stopni. Wśród Niemców – mówili 

2 Druki ulotne zostały opisane m.in. [w:] W. Chojnacki, Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyj-
nych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945, przygotowali do druku 
W. Chojnacki i J. Kandziora, Warszawa 2005.
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sobie ludzie – zaczyna się ferment i to gdzie, w wojsku. Szkopy mają już 
po dziurki od nosa swoich zwycięstw, chce im się z powrotem do domu. 
[…] Byłem tym […] zafascynowany. Ot, pokonany naród stać na akcję ofen-
sywną i to w momencie, gdy Hitler jest u szczytu swych powodzeń. I co 
za pomysł: za jednym zamachem demoralizuje się wroga i podtrzymuje 
nadzieję we własnym społeczeństwie3.

Dotychczasowe badania koncentrowały się przede wszystkim na zagadnieniu 
akcji „N” w kontekście Wydziału „N” BIP KG ZWZ-AK oraz wydawanych w War-
szawie przez ten wydział drukach ulotnych, czasopismach i broszurach. 
W literaturze przedmiotu dominują relacje i opracowania na podstawie wła-
snych doświadczeń. Tylko nieliczni autorzy zajęli się akcją „N” w Okręgu War-
szawskim ZWZ-AK, a i to w sposób pobieżny i wybiórczy. Po zakończeniu wojny 
pojawiły się pierwsze wzmianki o akcji „N” w artykułach wspomnieniowych 
autorstwa m.in. Zygmunta Ziółka (Leona Wojciechowskiego) czy Grzegorza 
Załęskiego4. Po odwilży październikowej 1956 roku wydano wspomnienia 
Edmunda Grudzińskiego5, kierownika Referatu „N” Okręgu Warszawskiego 
ZWZ-AK, dostarczające informacji na temat działalności tej komórki w War-
szawie i w miejscowościach podwarszawskich, metodyce jej pracy, ale jedynie 
na podstawie własnej wiedzy oraz druków wydanych przez Wydział „N” BIP 
KG AK. Grudziński omówił akcje specjalne przeprowadzone przez harcerzy 
Szarych Szeregów z grupy „Gdańsk”, w nielicznych przypadkach podał dane 
personalne osób z kierownictwa referatu. Warto odnotować też artykuły Jana 
Rzepeckiego, szefa BIP KG ZWZ-AK, w których wykorzystano m.in. wspomnie-
nia Edmunda Grudzińskiego6. Pojawił się również zbiór wspomnień wydany 
staraniem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, pod redakcją Haliny 
Auderskiej i Zygmunta Ziółka7, zawierający m.in. wspomnienia niektórych 
osób zaangażowanych w akcję „N” w Warszawie: Edmunda Grudzińskiego, 
Zygmunta Ziółka, Andrzeja Mozołowskiego, Włodzimierza Izaka, Bronisławy 
Podhorodeckiej, Jerzego Jabrzemskiego, wnoszące ważne informacje do tego 
zagadnienia, ale tylko z niektórych terenów miasta – obwodów ZWZ-AK. Do 
tego opracowania należy podejść krytycznie, ponieważ w kilku relacjach 
pojawiły się informacje niesłusznie przypisujące zasługi w akcji „N”, np. 
Zygmuntowi Ziółkowi. Poszkodowanymi byli głównie: Tadeusz Żenczykowski 

3 J. Nowak (Z. Jeziorański), Kurier z Warszawy, Warszawa–Kraków 1989, s. 49, 50.
4 L. Wojciechowski (Z. Ziółek), Wspomnienia „Enisty”, „Dziś i Jutro”, [Warszawa] 1 VIII 1948, nr 31 (140), 

s. 3–5; G. Załęski, Satyra w konspiracji 1939–1944, wyd. I, Warszawa 1948, wyd. II, Warszawa 1958, na 
stronie 318 znalazło się po raz pierwszy faksymile czasopisma „Kennst du die Wahrheit. Mitteilungsblatt 
für Deutsche in Polen. Ausgabe für Volksdeutsche”, [Warszawa] 1 X 1942, wydanego przez Referat „N” 
Okręgu Warszawskiego AK.

5 E. Grudziński, „N” „Drapacz”…, t. II, s. 43–107.
6 J. Rzepecki, Wydawnictwa akcji „N”, „Najnowsze Dzieje Polski”, Warszawa 1967, t. XI; tegoż, Organizacja 

i działanie Biura Informacji i Propagandy (BIP) Komendy Głównej AK, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 
Warszawa 1971, nr 2–4; tegoż, O wydawnictwach akcji „N”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, Warszawa 
1972, nr 2. 

7 Akcja „N”. Wspomnienia 1941–1944, pod red. H. Auderskiej i Z. Ziółka, Warszawa 1972, s. 764.



4

Julian Borkowski

„Kowalik” i Zdzisław Jeziorański „Janek”, „Zych” ( Jan Nowak-Jeziorański), co 
spotkało się z protestami skierowanymi do wydawcy książki8. Mimo swych 
wad zbiór ten uzupełnił wiedzę o akcji „N” w Warszawie. 

W opracowaniu źródłowym o Armii Krajowej w Londynie zostały wydane 
m.in. meldunki i raporty obu komendantów głównych ZWZ-AK w sprawie akcji 
„N”9. Działalność Wydziału „N” BIP KG ZWZ-AK była też w orbicie zaintere-
sowań badacza Grzegorza Mazura. Jako jedyny opisał on skrótowo na kilku 
stronach funkcjonowanie Referatu „N” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK10, 
podał informacje o siatce kierowniczej, grupie „Gdańsk” i grupie kolejowej, 
wskazał też część druków ulotnych wydanych przez okręgowy referat „N” oraz 
dane dotyczące kolportażu druków wydziału „N”, ale bez omówienia działal-
ności w poszczególnych siedmiu obwodach ZWZ-AK, bez podania nazwisk 
żołnierzy zaangażowanych w tę służbę, bez konkretnych odniesień do akcji 
kolportażowych i specjalnych, a także wyników kolportowania tych druków. 
O akcji „N” i grupie „Gdańsk” w Chorągwi Warszawskiej „Ul Wisła” pisał m.in. 

8 Akcja dywersyjna „N”. Dokumenty i materiały z archiwum Tadeusza Żenczykowskiego, opracował, przedmową 
i przypisami opatrzył G. Mazur, Wrocław 2000, s. 12–13, 159, 161–199, 254–259, 260–265.

9 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. I–VI, Londyn 1970–1989.
10 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1987, s. 179–181.

Ppor. Tadeusz Żenczykowski „Kowalik”, szef Wydziału „N” Biura Informacji i Propagandy KG ZWZ-AK, 
fot. ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Spuścizna Tadeusza Żenczykow-
skiego, sygn. 44a

Fragment karty rozpoznawczej – Kennkarte ppor. Edmunda Grudzińskiego „Bruna”, „Rafała”, kierow-
nika Referatu „N” Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, fot. ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Polski Związek Zachodni, sygn. 19, k. 3
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naczelnik Szarych Szeregów Stanisław Broniewski „Orsza”11, jednak bez poda-
nia konkretnych harcerzy, drużyn, hufców oraz Chorągwi Warszawskiej „Ul 
Wisła”. Na marginesie monografii niektórych obwodów ZWZ-AK (dzielnic) 
pojawiły się krótkie wzmianki o akcji „N”12. 

Po 1989 r. pojawiły się nowe prace uwzględniające jedynie działalność Wy-
działu „N” BIP KG AK, na przykład opracowanie Marka Ney-Krwawicza czy 
Stanisława Nowodworskiego, uczestnika akcji „N”13. Grzegorz Mazur wydał 
opracowanie źródłowe14, w większości opierające się na danych z archiwum Ta-
deusza Żenczykowskiego z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
które w niewielkim stopniu dotknęło sprawy akcji „N” w Okręgu Warszawskim 
ZWZ-AK, a raczej wskazało jej skutki. Cenne uzupełnienia do wiedzy o akcji „N” 
w Warszawie można również odnaleźć w dokumentach finansowych ze skrzynki 
Stefanii Aluchny „Ali” znajdujących się w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
opublikowanych przez Archiwum Akt Nowych15. 

Z przedstawionego stanu badań wynika, że brakuje całościowego opraco-
wania dotyczącego działalności propagandowej „N” w Okręgu Warszawskim 
ZWZ-AK na terenie Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Postanowiłem 
zająć się tym zagadnieniem i w tym celu przeprowadziłem szeroko zakrojone 
kwerendy w archiwach i muzeach16. W ich wyniku dotarłem do bogatej doku-
mentacji odkrywającej nieznane dotąd fakty związane z przebiegiem akcji „N” 
w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK i z jej uczestnikami. 

W Centralnym Archiwum Wojskowym w zespole „Ruch Oporu 1939–1945” 
znajdują się dokumenty pozwalające prześledzić działalność referatu „N” 
w zakresie jego struktur, działalności wydawniczej i kolportażowej materiałów 
propagandowych własnych, jak i wydanych przez Wydział „N” BIP KG AK, akcji 
specjalnych przeprowadzonych przez grupę „Gdańsk”. Ilustruje to m.in. odna-
lezione nieznane i niewykorzystane przez historyków półroczne sprawozdanie 
komendanta Okręgu Warszawskiego Antoniego Chruściela dla komendanta 
głównego PZP (AK) Stefana Roweckiego za okres 1 II – 31 VIII 1942 r., w którym 
znalazły się następujące informacje w punkcie IX Propaganda, podpunkt D: 

Akcja „N” – Od lutego b[ieżącego] r[oku] komórka „N” wydaje dwutygo-
dnik informacyjny dla reichs- i volksdeutschów „Die Wahrheit”, który 
rozsyłany jest pocztą w ilości 400 egz[emplarzy]. 

11 S. Broniewski „Stefan Orsza”, Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1983, s. 119–126. 
12 J.K. Wroniszewski, Ochota 1939–1944, Warszawa 1976, s. 362–365; J.Z. Sawicki, „Obroża” w konspiracji 

i powstaniu warszawskim. Dzieje Armii Krajowej na przedpolu Warszawy, Warszawa 2002, s. 32, 131.
13 M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990, s. 189–191, 200, 201; 

S. Newcourt-Nowodworski, Czarna propaganda. Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Tajemnice największych 
oszustw II wojny światowej, Kraków 2008.

14 Akcja dywersyjna „N”...
15 M. Olczak, M. Strok, Okręg Warszawa-Miasto ZWZ i Okręg Warszawski ZWZ-AK. Dokumenty 1940–1943. 

Archiwum „Drapacza” ze Skrzynki „Ali”, t. I, Warszawa 2018.
16 Kwerendy zostały przeprowadzone m.in.: w Archiwum Naukowym Muzeum Warszawy, w Instytucie Pamięci 

Narodowej w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Wojskowym Biurze Historycznym im. 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego – Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Muzeum Harcerstwa 
w Warszawie (w tym Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów), Fundacji im. gen. Elżbiety Zawackiej 
w Toruniu, Instytucie Zachodnim w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim. 
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Dział donosów wysyła miesięcznie po kilka donosów do osób prywatnych 
i instytucji niemieckich. 
Kolportuje się bibułę „N” w 1000 egz[emplarzy] tygodniowo do dzielnic 
i org[anizacji] współdziałających, które z kolei rozprowadzają ją do obiek-
tów wojsk[owych], miejsc zamieszkania Niemców, lokali rozrywkowych, 
aut, pociągów itp. 
Grupa „Gdańsk” zajmuje się propagandą uliczną skierowaną wyłącznie 
na Niemców (napisy, mareczki, rysunki itp.)17. 

W powyższym dokumencie pojawiają się wyniki działań informacyjno-wy-
wiadowczych referatu „N”, polegających na ustaleniu adresów zamieszkania 
reichs- i volksdeutschów aktywnie zaangażowanych w represyjną politykę 
wobec Polaków i Żydów w Warszawie. Było to przedmiotem zainteresowania 
kierowników tej komórki – NN „Romana”, a następnie Edmunda Grudzińskie-
go „Bruno”, „Rafała”, zlecających Stanisławowi Dunajewskiemu „Balcerowi” 
utworzenie i prowadzenie kartoteki, niezbędnej do szerzenia propagandy 
„N” oraz w kierowaniu donosów na Niemców aktywnych w utrzymywaniu 
terroru w okupowanej Warszawie, a także ostrzeżeń do nich. Dobrym tego 
przykładem są zachowane w Archiwum Akt Nowych egzemplarze czasopism 
propagandowych „N”: „Die Zukunft – Przyszłość” z 1943 roku zawierające 
drukowane „czarne listy” najbardziej szkodliwych volksdeutschów z adresami 
warszawskimi i podwarszawskimi18. 

Innym rodzajem materiałów z tej instytucji są te, które pozwalają prze-
śledzić konkretne działania pojedynczych uczestników akcji „N”. Przykładem 
może być informacja odnaleziona w dokumentach i relacjach byłych żołnierzy 
batalionu AK „Zośka”, dotycząca Jerzego Przedpełskiego „Wiktora”, harcerza 
Hufca Wola, skierowanego w 1942 roku do akcji „N” na terenie Pragi. Razem 
z kolejarzem Romanem Szczodrowskim na dworcu Warszawa Wschodnia pod-
rzucał on druki propagandowe do pociągów przewożących Niemców. Jego 
współpracownik dotarł z materiałami „N” do rannych żołnierzy w Szpitalu 
Przemienienia Pańskiego (Reserve Lazarette VII) na Pradze oraz do szpitala 
dla wojsk kolaboracyjnych w budynku dawnych szkół powszechnych nr 15 i 30 
przy ul. Kawęczyńskiej 219. 

17 CAW, Ruch Oporu 1939–1945, sygn. IX.3.31.10, k. 103; mareczki – niewielkie nalepki w formie znaczka, 
przedstawiające kościotrupa trzymającego flagę ze swastyką i błędnym napisem „Deutschland kaput!”, 
autorstwa Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”, szefa grafików i głównego wykonawcy rysunków w III 
Dziale Redakcyjnym Wydziału „N” BIP KG AK, drukowane po 12 sztuk na kartce formatu A5 lub podwójnych 
bloczków po 24 sztuki nalepek przez drukarnię nr 1 (W-1) Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych 
przy ul. Morszyńskiej 35 w Warszawie, rozcinane na mały format przez uczestników akcji „N”, przeznaczone 
do kolportażu dla Niemców; zob. MHW A/I/424, MHW A/I/425. 

18 Adresy te pojawiły się m.in. w nr. 8 z sierpnia 1943, s. 6, nr. 9 z września 1943, s. 5, nr. 10 z października 
1943, s. 4, nr. 11 z listopada 1943, s. 4, nr. 12 z grudnia 1943, s. 4, zob. [w:] AAN, Akta Janiny i Henryka 
Sikorskich, sygn. 101.

19 AAN, Zbiór dokumentów i relacji b. żołnierzy batalionu „Zośka”, sygn. 21, J. Nowocień, Zarys organizacji 
harcerskiego batalionu „Zośka”, [b.d], s. 6; Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej 
Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej rok 1939/40, [Warszawa 1939], s. 511.
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Podobne zagadnienie można szczegółowo prześledzić w Archiwum Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów w Muzeum Harcerstwa, w którym znajdują się teczki 
osobowe z ankietami i relacjami osób żyjących i zmarłych oraz kwestionariusze 
harcerzy i harcerek Szarych Szeregów poległych w czasie drugiej wojny światowej, 
obejmujące m.in. Chorągiew Warszawską „Ul Wisła” i niektóre hufce Chorągwi 
Mazowieckiej „Ul Puszcza”. Dokumentacja pozwala na szczegółową rekonstrukcję 
struktur harcerskich, konkretnych działań poszczególnych harcerzy i harcerek 
w akcjach kolportażowych i specjalnych, które nie były wykorzystane szeroko 
przez historyków. Przykładem może być tu Stanisław Lesław Wicherkiewicz 
„Zawieja” z drużyny OC-100 Hufca Ochota. Przeprowadzał on wieczorami pod-
rzuty prasy „N” do miejsc zamieszkania podoficerów Wehrmachtu przy ulicach: 
Grójeckiej, Kopińskiej, Szczęśliwickiej, Opaczewskiej, placu Narutowicza oraz 
kolportował materiały propagandowe na Dworcu Zachodnim do transportów 
niemieckich. W ramach akcji specjalnych wykonał szereg napisów na murach 
w dzielnicy Ochota, m.in. „Deutschland kaput”, „Hycler”20. 

20 Muzeum Harcerstwa – Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów, sygn. MHAR/SS/2446/1091, teczka 
osobowa Stanisława Lesława Wicherkiewicza: ankieta członka harcerskiej konspiracji 1939–1945 i załącznik; 
J. Borkowski, Jeńcy ze Stalagu 344 Lamsdorf – powstańcy warszawscy z konspiracyjną służbą w Szarych 
Szeregach (wybrane przykłady), „Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współ-
czesność”, pod red. P. Stanka, Opole 2013, z. 5, s. 176–177.

Hm. Jerzy Kozłowski „Zdzisławski”, „Jurwiś”, zastępca kierownika Referatu „N” Biura Informacji 
i Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, kierownik Grupy „Gdańsk”, fot. ze zbiorów autora

Ppor. Stanisław Dunajewski „Balcer”, kierownik sekcji technicznej Referatu „N” Biura Informacji 
i Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, Warszawa 1942, fot. ze zbiorów Leszka Zaremby
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Kontynuując wątek rekonstrukcji struktur i personalnej obsady w referacie 
„N”, warto również wspomnieć grupę „Gdańsk”, zaangażowaną propagandowo 
w dzielnicy niemieckiej w Warszawie. O fragmencie jej działalności wspomina 
odnaleziona i zidentyfikowana w zbiorach Muzeum Harcerstwa, do tej pory 
nieznana relacja Jerzego Kozłowskiego „Jurwisia”, jej komendanta, zastępcy 
szefa referatu „N”, opisująca krótko okres marzec–czerwiec roku 194221. W tym 
kontekście należy również poruszyć sprawę dokumentacji fotograficznej akcji 
specjalnych. W zbiorach Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu odnalazłem 
dwie nieznane fotografie: budynku przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie, 
mieszczącego wówczas Deutsches Filmtheater – obok wejścia do tej niemiec-
kiej instytucji został namalowany napis Oktober w ramach akcji specjalnej 
we wrześniu roku 1943 – oraz dużego napisu na murze 26 Oktober 1943 nur 4 
Jahre GG w niezidentyfikowanym miejscu w Warszawie. Obie fotografie po-
twierdziły informację zawartą we wspomnieniach Edmunda Grudzińskiego 
o dokumentowaniu przeprowadzenia tego rodzaju akcji22.

Przejdźmy do przykładów najważniejszych odkryć związanych z propagan-
dową akcją „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK. W aktach łódzkiego gestapo 
w Instytucie Pamięci Narodowej odnalazłem kilka nieznanych i niezauwa-
żonych dotychczas przez badaczy tego tematu druków „N” wydanych przez 

21 Muzeum Harcerstwa, sygn. MHAR/39–45/132, [ J. Kozłowski], „N” – Gdańsk, marzec 1942 – czerwiec 1942, 
[Warszawa 1946].

22 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Spuścizna Tadeusza Żenczykowskiego, sygn. 46b, 46a; 
E. Grudziński, „N” Drapacz…, s. 93–94, 100–101.

Ilona Dunajewska, członkini sekcji technicznej 
Referatu „N” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, 
Warszawa grudzień 1943, fot. ze zbiorów Leszka 
Zaremby
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Referat „N” Okręgu Warszawskiego. Zostały one wykryte przez warszawskie 
gestapo i ujęte jako załączniki do pism komendanta Policji Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim dr. Ludwiga Hahna, skie-
rowane m.in. do szefa gestapo w Litzmannstadt (Łodzi) dr. Roberta Schefe oraz 
dr. Otto Bradfischa23. Dokumenty te znalazły się w zespole o sygnaturach Ld 
1/26 i Ld 1/27. Są to: czasopismo „Die Wahrheit” noszące datę dzienną 26 VIII 
1941 r. w formie fotokopii oraz druk ulotny Volksdeutsche Erneuerungsbewe-
gung im Generalgouvernement (Ruch Odnowy Volksdeutschów w Generalnym 
Gubernatorstwie) z kwietnia 1942 r.

Według informacji Ludwiga Hahna, gazeta „Die Wahrheit” po raz pierwszy 
pojawiła się w Warszawie 27 IX 1941 r. Została znaleziona przez bliżej nie-
określonego volksdeutscha w pokoju zajmowanym przez niemieckie załogi 
pociągów z dworca Warszawa Wschodnia na terenie budynku stacji Warszawa 
Praga. Prawdopodobnie mogła być ona podrzucona przez kolejarza należącego 
do Samodzielnej Grupy Kolejarzy (kryptonim „Koza”) lub przez żołnierza 
akcji „N” z VI Obwodu Praga (kryptonim „Puchacz”) Okręgu Warszawskiego 
ZWZ24. Czasopismo to miało wymiary 30 na 42 cm i zostało wydane na zwykłym 

23 M. Trębacz, Kierownictwo łódzkiego gestapo. Próba portretu, [w:] Łódź pod okupacją 1939–1945. Studia 
i szkice, pod red. T. Toborka i M. Trębacza, Łódź–Warszawa 2018, s. 63–75.

24 E. Grudziński, „N” Drapacz…, s. 58, 60. 

Zbigniew Świętochowski „Krzysztof”, spiker Polskiego Radia, w konspiracji członek redakcji czaso-
pisma „Die Wahrheit” w ramach akcji „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK, fot. ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, sygn. AF 23166
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papierze gazetowym, dwustronnie, drukowane czcionką gotycką, łacińską 
i rosyjską grażdanką. Istnienia tej gazety nie odnotowały ani zachowane mel-
dunki gen. Stefana Roweckiego „Kaliny”, komendanta głównego ZWZ z tego 
okresu, ani nie ujął go zachowany w aktach łódzkiego gestapo wykaz druków do 
10 IV 1943 r. sporządzony przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) 
w Berlinie, ani także bibliografia prasy polskiej okresu okupacji25. 

Prawdopodobnie w składzie redakcji gazety „Die Wahrheit” znaleźli się: 
NN „Roman”, kierownik Referatu „N” Okręgu Warszawskiego ZWZ, Teofil 
Bernard Syga „Cedro”, „Grudzień”26 i Zbigniew Świętochowski „Krzysztof ”27.

Omówię niektóre artykuły tego pisma. Czytelnicy niemieccy, a szczególnie 
żołnierze Wehrmachtu, na samym początku, z prawej strony od tytułu gaze-
ty, byli zachęcani do dezercji i wstąpienia do szeregów Armii Czerwonej. Tu 
wypada przypomnieć, że rząd polski na uchodźstwie w Londynie nawiązał 
stosunki dyplomatyczne z ZSRR, a także umożliwił budowę Armii Polskiej na 
jego terytorium na podstawie układu zawartego 30 VII 1941 roku pomiędzy 
premierem Naczelnym Wodzem gen. Władysławem Sikorskim a ambasado-
rem ZSRR w Wielkiej Brytanii Iwanem Majskim28. To wydarzenie posłużyło 
redakcji „Die Wahrheit” do zręcznego pokazania niemieckiemu czytelnikowi, 
że czasopismo ma charakter komunistyczny i pochodzi ze Związku Sowieckie-
go, a to ułatwiło próbę zakamuflowania jego faktycznego miejsca powstania. 

W pierwszym artykule Einneuer Mißerfolg der Nazipolitik (Kolejna porażka 
polityki narodowosocjalistycznej)29 w lewej kolumnie gazety podjęto prze-
myślany atak na dotychczasowe wojenne plany przywódcy III Rzeszy Adolfa 
Hitlera w sprawie podboju Wschodu, pokazano niemieckiemu czytelnikowi 
żołnierzowi niepowodzenia związane z projektowaną próbą zajęcia obszaru 
naftowego w Baku. Celowo wskazano, że wojna pomiędzy trzema stronami: 
ZSRR, Wielką Brytanią i Iranem została zakończona już 25 VIII 1941 roku. Ten 
błąd w datacji miał uświadomić, że interesy niemieckie w tym roponośnym 
kraju są na straconej pozycji, choć faktycznie wojna wybuchła tego właśnie 

25 AIPN, sygn. Ld 1/26, k. 80–84; tamże, sygn. Ld 1/110, k. 78–84; Akcja dywersyjna „N”..., s. 44–46 i 52–59.
26 Akcja „N”. Wspomnienia…, s. 589; G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy…, s. 180; J. Rzepecki, O wydaw-

nictwach „Akcji N”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, Warszawa 1972, rok XVII, nr 2, s. 249; Teofil Bernard 
Syga był literatem i dziennikarzem.

27 Akcja „N”. Wspomnienia…, s. 589; G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy…, s. 180; C. Michalski, Wojna 
warszawsko-niemiecka, Warszawa 1974, s. 113; Muzeum Warszawy, Spuścizna po Zbigniewie Świętochow-
skim: MHW A/V/744–755; MHW A/V/756–786; MHW A/V/790–803; MHW A/V/804–805. W spuściźnie brak 
odniesień do działalności Zbigniewa Świętochowskiego w akcji „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK i redakcji 
czasopisma „Die Wahrheit”. W okresie międzywojennym i podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku 
Zbigniew Świętochowski był spikerem Polskiego Radia, następnie pracownikiem Biura Kwaterunkowego 
i Biura Zaopatrzenia Ludności Zarządu Miasta Warszawy, a także inspektorem w Biurze Dzielnicowym Śród-
mieście Zarządu Miasta Warszawy. Pełniąc tę ostatnią funkcję, blisko współpracował z drugim kierownikiem 
referatu „N” Edmundem Grudzińskim; Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół: Polski 
Związek Zachodni, ekspozytura na ziemię lubuską w Gorzowie, sygn. 66/336/19 – Dokumenty Edmunda 
Grudzińskiego.

28 J. Ślusarczyk, Układ polsko-radziecki z 30.7.1941 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny”, Warszawa 1981, t. 3, 
s. 5–24.

29 AIPN, sygn. Ld 1/26, k. 74.
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dnia30. Sporną kwestią była z jednej strony obecność Niemców w tym regionie 
od lat trzydziestych XX w., kiedy Persja (od marca 1935 roku Iran) nawiązała 
kontakty handlowe, gospodarcze i polityczne z III Rzeszą, a fachowcy z Nie-
miec angażowali się w podstawowe gałęzie gospodarki tego kraju. Szczególnie 
ważną kwestią było duże zapotrzebowanie Niemiec na ropę naftową niezbędną 
do zasilania sprzętu wojskowego w związku z inwazją na Związek Sowiecki 
w czerwcu 1941 r., co zagrażało interesom ZSRR oraz Wielkiej Brytanii, w której 
posiadaniu znajdowały się rafinerie na południu Iranu, a także brytyjskiemu 
panowaniu w Indiach. Podjęta została próba – zaprojektowana przez niemiec-
kie koncerny IG Farben-Industrie (Syndykat Przemysłu Farbiarskiego Spółka 
Akcyjna), AGO (Aerowerke Gustaw Otto – Fabryka Lotnicza Gustaw Otto) 
oraz niemiecki koncern stalowy Friedricha Kruppa – wystąpienia przeciwko 
ZSRR. Miały one stworzyć tajne magazyny broni i grupę dywersantów celem 
opanowania obszaru roponośnego w Baku. W gazecie omówiono także kwestię 

30 Analizę szczegółową konfliktu omówił badacz tego zagadnienia Robert Czulda; zob. R. Czulda, Brytyjsko-so-
wiecka agresja na Iran w 1941 roku: przyczyny, przebieg i konsekwencje, „Przegląd Wojskowo-Historyczny”, 
Warszawa 2015, t. 16 (67)/1 (251), s. 47–74.

Pierwsza strona druku ulotnego „Volksdeutsche Erneuerungsbewegung im Generalgouvernement” 
(„Ruch odnowy volksdeutschów w Generalnym Gubernatorstwie”) wydanego przez Referat „N” BIP 
Okręgu Warszawskiego AK, Warszawa kwiecień 1942, fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, 
sygn. Ld 1/27, k. 69

Pierwsza strona odezwy „Kennst Du die Wahrheit. Mitteilungsblatt für Deutsche in Polen. Ausgabe für 
Reichsdeutsche” („Czy znasz prawdę? Biuletyn dla Niemców w Polsce. Wydanie dla reichsdeutschów”) 
wydanej przez Referat „N” BIP Okręgu Warszawskiego AK, Warszawa jesień 1942, fot. ze zbiorów 
Muzeum Warszawy, sygn. MHW A/VI/1425
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umowy między Persją a ZSRR zawartej w 1921 r., której artykuł 6. dawał stronie 
sowieckiej prawo zajęcia tego kraju, gdyby interesy obu państw miały być za-
grożone przez państwo trzecie i w sytuacji ryzyka, gdyby Persja (jej terytorium) 
została wykorzystana do działań zbrojnych przeciwko ZSRR31. Zręcznymi sfor-
mułowaniami uświadomiono czytelnikowi niemieckiemu, że „plany wojenne 
Hitlera w Iranie zostały w ten sposób pokrzyżowane […] i można zauważyć 
ciężką porażkę polityki Hitlera w rabowaniu wschodu”. Autor artykułu zwrócił 
również uwagę, że oba mocarstwa – Wielka Brytania i ZSRR – wystąpiły po raz 
pierwszy wspólnie na odcinku ogromnego antyhitlerowskiego frontu i starał 
się podtrzymać przekonanie, że „doprowadzi to do powstrzymania krwawego 
mordu i zakończenia zwycięstwa reżimu narodowosocjalistycznego”32.

W środkowej kolumnie zamieszczono wiersz An die Deutsche Soldaten 
(Do niemieckich żołnierzy) niemieckiego poety Ericha Weinerta, komunisty, 
działacza antyhitlerowskiego, przebywającego wówczas w ZSRR, o wymowie 
antywojennej i defetystycznej, w którym zwracał się on z apelem do zwykłych 
żołnierzy Wehrmachtu o zaprzestanie udziału w walkach o „przestrzeń życio-
wą” oraz niepopieranie polityki Adolfa Hitlera. Następnie zostały zacytowa-
ne – prawdopodobnie przechwycone przez żołnierzy II Oddziału Komendy 
Głównej ZWZ – dwa listy żołnierzy Wehrmachtu. Miały one pokazać dobre 

31 Tamże, s. 64.
32 AIPN, sygn. Ld 1/26, k. 74.

Fotografia napisu „OKTOBER” (październik) wykonanego białą farbą przez nieznanego członka Grupy 
„Gdańsk” na murze budynku Deutsches Filmtheater przy ulicy Marszałkowskiej 8 w Warszawie, War-
szawa wrzesień 1943, fot. ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Spuścizna 
Tadeusza Żenczykowskiego, sygn. 46b
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traktowanie przez stronę sowiecką niemieckich żołnierzy przebywających 
w niewoli. Pierwszy, sierżanta (feldfebla) Heinza Gutmanna do kolegów z 7. 
kompanii rezerwy piechoty 483. batalionu, gdzie pisał o tym, że został ranny 
i opisywał pobyt w niewoli sowieckiej. Podkreślił poprawne traktowanie 
w szpitalu i możliwość leczenia, miał nadzieję na powrót do Niemiec po woj-
nie. Drugi list, Waltera Burghardta, do rodziny zamieszkałej w Reichenbach 
(Dzierżoniów, Góry Sowie), w którym informował o pobycie w niewoli so-
wieckiej, leczeniu i bardzo dobrym wyżywieniu oraz nadziei spotkania po 
zakończeniu wojny. 

Na dole kolumny znalazły się dwie przepustki – w języku niemieckim i po 
rosyjsku – zachęcające żołnierzy Wehrmachtu do dezercji. Miały one umoż-
liwiać przejście przez front na stronę Armii Czerwonej, gwarantować życie, 
leczenie i powrót po wojnie do domu. 

Gazeta podjęła również drażliwy temat najbliższych pozostawionych 
w III Rzeszy i poddanych uciskowi przez administrację Hitlera. W notatce 
Nachrichten aus der Heimat (Wiadomości z ojczyzny) na podstawie doniesień 
rzekomych korespondentów amerykańskich poruszono sprawę przymusowego 
zatrudnienia kobiet w fabrykach w godzinach 12.00–15.00, informując, że są 
to ich kobiety, matki i córki. W ten sposób chciano wywołać u walczących na 
froncie żołnierzy zaniepokojenie o los pozostawionych rodzin zaangażowanych 
w przemysł wojenny i poinformować o wprowadzonym w Niemczech przymusie 

Fotografia przeprawionego napisu „26 OKTOBER 1943/NUR … JAHRE GG. [swastyka]…” z zasłoniętą 
liczbą „4” przez kobietę – statystkę, wykonana w ramach akcji „N”, Warszawa październik 1943, fot. ze 
zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Spuścizna Tadeusza Żenczykowskiego, 
sygn. 46a
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pracy. Takie samo odczucie miał wywołać krótki komunikat o przyjętym de-
krecie Hitlera wydanym pod koniec lipca 1941 r. o ponownym zatrudnieniu 
emerytów i rencistów, którzy nie ukończyli 70 lat. 

Kolejny krótki artykuł to swego rodzaju majstersztyk, który miał wywo-
łać panikę wśród żołnierzy niemieckich. Na podstawie doniesień „Gazety 
Reńskiej” poinformowano, że zostały zużyte całe rezerwy ropy naftowej 
pochodzącej z terenów okupowanych i jednocześnie donoszono o gigantycz-
nym zapotrzebowaniu wojska na ten surowiec, niezbędny dla kontynuacji 
działań wojennych. 

W artykule Die Schieber im Hinterland bereichern sich (Spekulanci wewnątrz 
kraju wzbogacają się) poruszono sprawę aprowizacji w Niemczech, gdzie coraz 
częstsze były przerwy w dostawach produktów codziennego użytku. Zacyto-
wano fragmenty listów Niemca Herberta z Mainz do żołnierza Maxa Schmidta 
i Filipa M. z Düsseldorfu do kolegi Ludwiga walczącego na froncie wschodnim, 
które opisywały trudności związane z brakiem pożywienia i zaistnieniem 
ukrytego handlu w Niemczech. 

Na drugiej stronie czasopisma w lewej kolumnie pojawił się artykuł Wer 
schickt Euch in den Tod (Kto posyła was na śmierć) podejmujący wątek wzboga-
cania się niemieckiej elity władzy. Powołano się tu na krytyka idei narodowego 
socjalizmu Hermanna Rauschninga, przedwojennego polityka, prezydenta 
Senatu Wolnego Miasta Gdańska w latach 1933–1934, który zauważył, że naro-
dowym socjalistom wolno było wykorzystać możliwość wzbogacenia się poprzez 
posiadanie „zamków, willi, dywanów, obrazów, samochodów turystycznych, 
jedzenia, fabryk”33. Przedstawiono majątki, jakimi dysponowali Adolf Hitler 
i jego najbliższe otoczenie. Pod lupę wzięto marszałka Hermanna Göringa, 
którego przedstawiono czytelnikowi niemieckiemu jako „największego kapi-
talistę Niemiec. On jest największym milionerem nie tylko w Niemczech, lecz 
w całej Europie. Dla niego wojna to „złoty interes”, ponieważ każdy pocisk, 
który produkowany jest w jego fabryce, przynosi mu dobrobyt. Podkreślono 
również, że ci majętni ludzie mieli rozliczne kompleksy, byli zdeprawowani 
i złośliwi. Wymieniono tu Heinricha Hoffmana, osobistego fotografa Hitlera; 
Emila Maurice, dowódcę oddziału SA. Artykuł miał otworzyć oczy czytelnikowi 
na problem szybkich karier ludzi uprzywilejowanych oraz zasadę przyjętą 
przez przywódcę III Rzeszy: „Gdy wymaga tego polityka, musi się kłamać, 
zdradzać i nawet zabić”. Tak miały wyglądać działania reżimu narodowosocjali-
stycznego. W ten sposób uświadamiano żołnierzom niemieckim, kim są ludzie 
wysyłający ich na pewną śmierć i jaki wpływ mieli na niszczenie i deprawację 
pozostających w kraju ich najbliższych. 

Na szerokości kolumny środkowej i prawej podano hasło: „Niemieccy żoł-
nierze! Hitler nigdy nie odniesie sukcesu, 200-milionowy wolny naród Rosji 
Sowieckiej zawojuje [świat]. Zostaniecie doprowadzeni do pewnej zguby. Za-
kończcie ryzykowne przedsięwzięcie Hitlera!”. 

33 AIPN, sygn. Ld 1/26, k. 75.
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Gazeta wzmacniała nastrój zagrożenia wśród żołnierzy niemieckich oraz 
ich lęk o najbliższe osoby pozostałe w kraju, przytaczając listy przechwycone 
z poczty polowej. W Briefe an die Front (Listy na front) zacytowano list Else 
Schmitz z Aachen (Akwizgran) skierowany do starszego szeregowego Heinza 
Schmitza walczącego na froncie, w którym była mowa o bombardowaniu miasta 
przez aliantów. Autorka w dramatycznych słowach opisywała sytuację miasta: 
„Mój drogi Heinz, nie poznasz więcej Aachen. Wszędzie jest gruz i popiół. 
Do dziś to miasto jeszcze płonie. Na terenie miejscowej jednostki wojskowej 
wszystko jest spalone. […] Po co ta straszna wojna? Po co mielibyśmy zginąć 
na zachodzie, a Ty na wschodzie?”. W kolejnym liście Albert Hauser skarżył 
się kapralowi Walcherowi, że gazeta, którą czytał, zawierała bardzo dużo 
nekrologów, głównie z Rosji, i wyrażał nadzieję, że adresat przeżyje wojnę. 

Redakcja „Die Wahrheit” pokazywała ciężką sytuację floty niemieckiej, jej 
porażki w walkach o Ocean Atlantycki. W artykule Der Kampf um den Atlantik, 
przekazała nie do końca prawdziwe informacje o zatopieniu przez Brytyjczyków 
pancerników niemieckich „Scharnhorst”, „Gneisenau” i „Bismarck”. Faktycznie 
ten ostatni został zatopiony 27 V 1941 r., a dwa poprzednie znajdowały się w por-
cie w Breście i przechodziły remont. Pancernik „Scharnhorst” został zatopiony 
dopiero 26 XII 1943 r. w rejonie północnej Norwegii, a „Gneisenau” – w marcu 
1945 r. w pobliżu portu w Gdyni. Redakcja informowała też czytelników nie-
mieckich o systematycznym zagrożeniu nalotami brytyjskimi niemieckich miast 
związanych z przemysłem stoczniowym, takich jak Brema, Hamburg, Kilonia, 
Wilhelmshaven, a także o dotkliwych zniszczeniach infrastruktury stoczniowej, 
co miało wywołać odpowiednie wrażenie u żołnierzy niemieckich. Ostatni 
artykuł, w większości nieczytelny, opisywał sytuację w krajach okupowanych 
przez Niemcy, uświadamiał istnienie tam ruchu oporu, intensyfikowanie walki 
i przeprowadzanie sabotażu w niemieckim przemyśle lotniczym. 

W kontekście warszawskiej gazety „Die Wahrheit” znalazło się interesujące 
kolejne pismo komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dys-
tryktu Radom z 7 X 1941 r. do oddziału Policji Państwowej w Litzmannstadt, pod-
pisane w imieniu Fritza Lipharda przez urzędnika Wandera, o przechwyceniu 

Sprawozdanie za marzec 1943 z wykonanego przez harcerzy kolportażu prasy i druków ulotnych akcji 
„N” w chorągwiach: Warszawskiej „Wanda”, Śląskiej „Stefania”, Białostockiej „Barbara”, Radomskiej 
„Romana” i Krakowskiej „Krystyna”, autorstwa „Słomczyńskiego” (hm. Jerzego Jabrzemskiego), kie-
rownika akcji „N” w Głównej Kwaterze Szarych Szeregów, [Warszawa kwiecień 1943], fot. ze zbiorów 
Muzeum Warszawy, sygn. MHW A/I/3655
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tego propagandowego czasopisma noszącego podtytuł Stimme des deutsche 
Soldaten (Głos żołnierza niemieckiego)34, przedstawionego w formie nieczy-
telnej fotokopii. Funkcjonariusz radomskiego gestapo stwierdził na podsta-
wie analizy poszczególnych zdań, iż gazeta została napisana przez Polaków. 
Wskazywał na polski ruch oporu, jednak nie był w stanie określić konkretnej 
organizacji podziemnej. Ponadto, według jego opinii, miała trafić do wszyst-
kich reichs- i volksdeutschów w Generalnym Gubernatorstwie. Z tego wynika, 
że w planach Referatu „N” Okręgu Warszawskiego ZWZ, o którym nic nie 
wiedziały placówki gestapo, było dotarcie z czasopismem nie tylko na teren 
Warszawy i miejscowości podwarszawskich, ale objęcie tą formą propagandy 
całego Generalnego Gubernatorstwa, czyli czterech dystryktów: warszaw-
skiego, krakowskiego, lubelskiego i radomskiego, w których zamieszkiwali 
reichsdeutsche i volksdeutsche. 

Ważnym odkryciem w następnym zespole akt łódzkiego gestapo, o sy-
gnaturze Ld 1/27, było odnalezienie jedynego znanego druku ulotnego wy-
danego w formie powielonej przez Referat „N” Okręgu Warszawskiego AK, 
zatytułowanego Volksdeutsche Erneuerungsbewegung im Generalgouvernement 
(Ruch odnowy volksdeutschów w Generalnym Gubernatorstwie) wydanego 
w kwietniu 1942 roku, faktycznie w Warszawie35. Ulotka ta została dołączona 
w oryginalnej formie do pisma z 12 V 1942 roku od komendanta Policji Bez-
pieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dr. Ludwiga Hahna do Oddziału Policji 

34 AIPN, sygn. Ld 1/26, k. 56–59.
35 AIPN, sygn. Ld 1/27, k. 69–70; druk ten został wskazany ogólnie przez Władysława Chojnackiego na pod-

stawie „Meldung wichtiger staatspolzeilicher Ereignisse” wydawanego przez Główny Urząd Bezpieczeństwa 
Rzeszy w Berlinie z 10 V 1942 nr 5, bez podania przynależności jako druku propagandowego Referatu „N” 
Okręgu Warszawskiego AK; zob. W. Chojnacki, Bibliografia…, s. 560.

Hm. Jerzy Jabrzemski „Słomczyński”, „Wojtek”, 
kierownik akcji „N” w Głównej Kwaterze Szarych 
Szeregów, fot. ze zbiorów Muzeum Harcerstwa
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Państwowej w Litzmannstadt (w Łodzi) na ręce SS-Sturmbannführera dr. Otto 
Bradfischa. Ludwig Hahn informował o wykryciu tej ulotki w końcu kwietnia 
1942 roku. Była ona rozsyłana za pomocą poczty z terenu Częstochowy i Radom-
ska do volks deutschów zamieszkałych w Żyrardowie i Warszawie w prostych 
zielonych, niebieskich lub żółtych kopertach. Zwracał się do placówek gestapo, 
w tym łódzkiego oddziału, o informacje w przypadku odnalezienia podobnego 
druku propagandowego oraz jeśli dana placówka gestapo uzyskałaby wiado-
mości o wydawcy i kolporterze. 

Autorem tej ulotki był prawdopodobnie Edmund Grudziński „Bruno”, 
„Rafał”36, drugi kierownik Referatu „N” Okręgu Warszawskiego AK, który 
opracował tekst. Następnie druk ulotny został przekazany Tadeuszowi Żen-
czykowskiemu „Kowalikowi”, szefowi Wydziału „N” BIP KG AK do akceptacji 
i – po jej uzyskaniu – został uruchomiony proces produkcji. Ulotka była wy-
drukowana na powielaczu – szapirografie, który znajdował się w mieszkaniu 

36 Edmund Grudziński był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z ty-
tułem magistra prawa w 1927 r. Działacz wielu organizacji młodzieżowych, m.in. Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego, Legionu Młodych, Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Przeszedł służbę w Szkole 
Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, awansując w 1932 r. na stopień podporucznika arty-
lerii; choroba nóg uniemożliwiła mu dalszą służbę (po ich amputacji w 1935 r. nosił protezy). W 1934 r. zdał 
egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w latach 1935–1942 był kierownikiem Sekcji 
Ogólnej Wydziału Opieki i Zdrowia Zarządu Miasta Warszawy; za działalność niepodległościową był wię-
ziony na Pawiaku między majem a sierpniem 1940 r., w latach 1942–1944 był kierownikiem Biura Dzielnicy 
Śródmieście Zarządu Miasta Warszawy.

Bloczek z wydrukowanymi 12 
mareczkami – nalepkami autorstwa 
Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”, 
wydany przez Wydział „N” BIP KG 
AK, kolportowany m.in. w War-
szawie, fot. ze zbiorów Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, sygn. 
MIIWS-A-1-11



18

Julian Borkowski

Edmunda Grudzińskiego w al. Niepodległości 163 m. 3, a obsługiwał go Stani-
sław Dunajewski „Balcer”37. Można również założyć, że wysyłką egzemplarzy 
tej ulotki ze wspomnianych wyżej przez Ludwiga Hahna miejscowości zajęli 
się działacze sekcji technicznej podległej Dunajewskiemu38.

Autor tego tekstu wcielił się w jednego z volksdeutschów i, solidaryzując się 
z nimi, stwierdził, że poświęcili swoje życie Hitlerowi i III Rzeszy, cierpiąc rzeko-
me prześladowania ze strony Polaków. Liczba mnoga użyta w ulotce miała poru-
szyć jej czytelników, innych volksdeutschów, zmobilizować ich do konkretnych 
działań, utrzymywania pozycji Niemiec na wschodniej granicy, organizowania 
wywiadu, dywersji i walki w ramach „piątej kolumny”. W tekście przypomniano 
rzekomy mord na Niemcach w Bydgoszczy w dniach 3–4 IX 1939 r., po agresji 
III Rzeszy na Polskę. Faktycznie to niemiecka mniejszość zamieszkująca miasto 
3 IX 1939 r. otworzyła ogień do taborów wojskowych 15. Dywizji Piechoty. Osta-
tecznie Wojsko Polskie rozprawiło się z atakującymi i zaprowadziło w Bydgosz-
czy porządek. Po odejściu oddziałów polskich Niemcy po wkroczeniu w odwecie 
rozstrzelali 1,5 tys. Polaków, mieszkańców tego miasta39. 

W ulotce usiłowano poróżnić dwie niemieckie warstwy uprzywilejowane 
w czasie okupacji: volksdeutschów i reichsdeutschów, wskazując konflikt inte-
resów pomiędzy nimi w Generalnym Gubernatorstwie, wzbudzając zazdrość 
o lepsze miejsca pracy, kariery, starano się też wykazać brak zrozumienia 
rdzennych Niemców wobec potrzeb volksdeutschów, gdy z kolei wśród ludności 
podbitej volksdeutsche uznawani byli za zdrajców i złoczyńców. W związku 
z niepewną sytuacją na froncie wschodnim obawiali się oni o własne życie, 
a także byli pogardzani przez urzędników niemieckich. Według tej ulotki 
volksdeutsche mieli się domagać wyrównania możliwości korzystania z „owo-
ców zwycięstwa” Niemiec, podkreślając zaangażowanie ich synów w walkę 
na froncie wschodnim w takim samym stopniu jak synów reichsdeutschów. 
Autor chciał również wskazać, że ci ostatni wzbogacali się na tyłach frontu 
i byli obibokami, a volksdeutsche domagali się walki z wyzyskiem i poczuciem 
gnębienia ich przez rdzennych Niemców. 

37 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół: Polski Związek Zachodni, ekspozytura w Gorzowie 
Wielkopolskim, sygn. 66/336/0/3/19 – Dokumenty Edmunda Grudzińskiego: pismo Edmunda Grudzińskiego do 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wystawienia zaświadczenia o złożeniu egzaminu sądowego przed 
komisją egzaminacyjną na skutek spalenia się stosownego dokumentu w czasie Powstania Warszawskiego, 
Gorzów Wielkopolski 20 II 1948 r.; Akcja „N”. Wspomnienia…, s. 589, 590, 591–592; Stanisław Dunajewski 
był uczestnikiem wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919) i wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), osobistym 
sekretarzem wojewody łódzkiego, oficerem rezerwy w 25. pułku piechoty; w stopniu porucznika walczył 
w kampanii wrześniowej 1939 r. Po aresztowaniu w czerwcu 1940 r. był więziony na Pawiaku, a następnie 
przebywał w więzieniu przy ul. Sterlinga w Łodzi, wykupiony przez podziemie 24 X 1940 r. Był pracownikiem 
Wydziału Opieki Społecznej i Wydziału Inspekcji Handlowej Zarządu Miasta Warszawy.

38 W skład sekcji technicznej Referatu „N” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK weszli: Tadeusz Pękala razem 
z małżonką (imię nieznane), Roman Kryspin, Zygmunt Tomaszewski z żoną (imię nieznane) i Ilona Dunajewska, 
córka Stanisława Dunajewskiego, zbiory prywatne Leszka Zaremby, notatka Stanisława Dunajewskiego – 
Sekcja „N” w „Drapaczu”, [b.d.]; skład ten nie był znany badaczowi Grzegorzowi Mazurowi, który skrótowo 
potraktował w swojej pracy działalność „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK; zob. G. Mazur, Biuro Informacji 
i Propagandy…, s. 180.

39 C. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska 1939 roku. Początek II wojny światowej, Warszawa 2005, s. 156.
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Wspomnianą ulotkę komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpie-
czeństwa dystryktu warszawskiego Hahn uznał za wyrób polski na podstawie 
szyku zdań i dodanych ręcznie znaków (umlautów), twierdząc, że zapewne 
był to pomysł polskiej konspiracji, na co warszawskie gestapo nie miało jed-
nak dowodów40. Z tego wynika również, że zebrany materiał był drobiazgowo 
analizowany przez organa śledczo-policyjne w Warszawie, które usiłowały 
zidentyfikować druki „N”, ich twórców oraz dotrzeć do inspiratorów bliżej 
nieokreślonego polskiego ruchu oporu. 

Na wspomnianym wyżej szapirografie została również odbita odezwa do 
Niemców, wydana jesienią 1942 r., która znajduje się w zbiorach Muzeum War-
szawy, zatytułowana Kennst Du die Wahrheit? Mitteilungsblatt für Deutsche in 
Polen – Ausgabe für Reichsdeutsche (Czy znasz prawdę? Biuletyn dla Niemców 
w Polsce – wydanie dla reichsdeutschów)41. W skład redakcji tego wydawnictwa 

40 AIPN, sygn. Ld 1/27, k. 68.
41 Referat „N” Okręgu Warszawskiego AK za zgodą Tadeusza Żenczykowskiego, szefa Wydziału „N” BIP KG 

AK, wydał w formie drukowanej przez drukarnię W-1 przy ul. Morszyńskiej 35 wersję tego samego tytułu 
skierowanego do volksdeutschów, wydanego po polsku; w zbiorach Archiwum Akt Nowych zachowały 
się dwa egzemplarze tej gazety: nr 19 z 1 X 1942 r. i nr 20 z 1 XI 1942 r.; zob. AAN, Akta Janiny i Henryka 
Sikorskich, sygn. 102; jak wynika ze spisu niemieckojęzycznych druków „N” zarejestrowanych przez Głów-
ny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, referat „N” wydał również: Die Wahrheit. Mitteilungsblatt für Deutsche 
in Polen (Prawda. Biuletyn dla Niemców w Polsce), Die Wahrheit. Es is kaum in einem verhältnismäßig so 
kurzem Zeitreum… (Prawda. Trudno to zrobić tak w krótkim czasie…); zob. AIPN, sygn. Ld 1/110, k. 80–84; 
W. Chojnacki, Bibliografia…, s. 423; zachowany w Muzeum Warszawy egzemplarz (sygn. MHW A/VI/1425) 
zawiera dodatkowo odręczny napis różowym ołówkiem po bokach: „Odezwa do Niemców”, poniżej błędna 
data różowym ołówkiem „43 r.”.

Pierwsza strona czasopisma propagandowego 
„Der Hammer” (Młot) z fikcyjnym numerem 
22 pod redakcją Stanisława Smoleńskiego 
„Zelgi” z III Działu Redakcji Wydziału „N” 
BIP KG ZWZ-AK, z egzemplarza należącego 
do Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”, 
kolportowanego m.in. w Warszawie, [War-
szawa] 31 XII 1941, fot. ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, sygn. V 10004
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wchodzili: Edmund Grudziński „Bruno”, „Rafał” – jako szef, Teofil Bernard 
Syga „Cedro”, „Grudzień” i Zbigniew Świętochowski „Krzysztof ”42. Techniczną 
stroną zajął się Stanisław Dunajewski „Balcer”.

W pierwszym artykule Goering hat gesagt (Goering powiedział), ukazano 
sprzeczność dwóch wypowiedzi: w jednej marszałek III Rzeszy w dniu 8 IX 
1939 r. zapewnił, że żadna bomba nie zostanie zrzucona na terytorium Nie-
miec, z drugiej ukazano dłuższą jego wypowiedź z 4 X 1942 r. zapewniającą, 
że będzie starał się przynieść ulgę ludziom na zbombardowanych obszarach 
Niemiec, a także obiecał wzmocnienie obrony kraju w bliżej nieokreślonej 
przyszłości. Tłumaczył się przy tym, że niemieckie siły zbrojne muszą walczyć 
na froncie wschodnim, zatem nie było wystarczającej osłony przed nacierają-
cym z powietrza lotnictwem brytyjskim. Z tego artykułu wynika, że redakcja 
starała się pokazać czytelnikowi brak umiejętności rządzenia Niemcami przez 
warstwę kierowniczą III Rzeszy, brak możliwości zapewnienia obronności 
kraju, a ponadto, że obietnice złożone ludności niemieckiej są bez pokrycia.

W drugim artykule Was Goering nicht gesagt hat (Czego Goering nie powie-
dział) poruszono kwestię majątku marszałka Rzeszy, w tym zakup – poprzez ro-
dzinne koneksje i z wykorzystaniem zajmowanego stanowiska – willi w modnej 
dzielnicy Sztokholmu (na podstawie szwedzkiej gazety „Svenska Dagbladet”). 
Autor tego krótkiego materiału domagał się osądzenia Hermana Goeringa, 

42 Akcja „N”. Wspomnienia…, s. 589.

Pierwsza strona czasopisma propagando-
wego „Die Zukunft – Przyszłość” wydanego 
dla volksdeutschów z winietą autorstwa 
Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”, pod 
redakcją Haliny Auderskiej „Nowickiej” z III 
Działu Redakcji Wydziału „N” BIP KG AK, 
kolportowanego m.in. w Warszawie, [Warsza-
wa] sierpień 1943, rok I, nr 8, fot. ze zbiorów 
Archiwum Akt Nowych, Akta Janiny i Henryka 
Sikorskich, sygn. 101
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gdyby okazało się to prawdą. Redakcja czasopisma ukazała reichsdeutschom 
na tym przykładzie mechanizm zależności korupcyjnej na szczytach władzy 
w Niemczech oraz możliwości szybkiego dorobienia się majątku.

W trzecim artykule Deutsche Kultur auf Plakaten und in Wirklichkeit (Niemiec-
ka kultura na plakatach i w rzeczywistości) poruszono sprawę tygodnia kultury 
niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie, który odbył się w gmachu Zachęty 
przekształconym w „Dom Kultury Niemieckiej”. Autor uznał za działalność kul-
turalną wprowadzoną niemiecką politykę terroru i licznych zakazów w stosunku 
do Polaków. Dlatego przypomniał reichsdeutschom, jak powinni postępować 
wobec nich, wymieniając zakaz przyjmowania ich do szpitali w Poznaniu, zakaz 
sprzedaży im leków, stosowanie średniowiecznych tortur, jakimi posługiwało się 
krakowskie gestapo w stosunku do więźniów z zastosowaniem ukrzyżowania, 
okaleczania stóp i rąk. Poruszył sprawę łapanek na ludzi w wioskach i miastach. 
Szczególne okrucieństwo miało dotknąć księży, których wywożono do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz i tam zabijano, poddano też prześladowaniu Ko-
ściół katolicki na ziemiach przyłączonych do III Rzeszy, zamieniając zabytkowe 
budowle sakralne w magazyny, hale targowe czy obozy dla Wehrmachtu. 

W tym samym duchu na drugiej stronie pisma redakcja postanowiła wywołać 
u reichsdeutschów szok i zmusić ich do zastanowienia się nad dotychczas pro-
wadzoną polityką represji wobec ludności polskiej poprzez pokazanie szeregu 
drastycznych przykładów. W artykule Der Schiksal des Polnischen Kindes (Los 
polskich dzieci) jest mowa o okrutnym postępowaniu okupanta wobec nieletnich 
Polaków. Na przykład w okręgu Białystok – pisał autor – dzieci są powszechną 
własnością i mają obowiązek pracy, w przypadku niestosowania się do tego naj-
młodsi mieli być wywożeni do pracy przymusowej w III Rzeszy lub mordowani. 
Wspomniano o stworzonym w Okręgowym Urzędzie Pracy w Rypinie ośrodku 
rejestrującym dzieci od 10 roku życia, zobowiązane do ciężkiej pracy na rzecz 
okupanta niemieckiego, przy skąpym wyżywieniu oraz zastosowany środek 
przymusu samodzielnego dotarcia do oddalonych miejsc pracy. 

Przedostatni artykuł Sklaven werden mobilisiert (Niewolnicy zostaną zmo-
bilizowani) poruszył sprawę powszechnych w czasie okupacji akcji masowych 
łapanek na mężczyzn, kobiety i dzieci powyżej 12 roku życia wywożonych na 
roboty przymusowe do III Rzeszy, jako następną konsekwencję polityki kultural-
nej okupanta. Akcje te przeprowadzano na ulicach, w pociągach i na dworcach 
kolejowych, nie patrząc na wykształcenie, wyszkolenie zawodowe czy stan zdro-
wia ofiar. Autor wytykał administracji niemieckiej, że nie ma w tym zakresie 
całościowej organizacji akcji, a w poszczególnych urzędach panuje bałagan. 

Ostatni artykuł Die Liquidation des Ghettos (Likwidacja getta) pokazał czy-
telnikom niemieckim okrutny los ludności żydowskiej zamieszkałej w getcie 
warszawskim, wywożonej masowo do obozu zagłady w Treblince. Autor ope-
ruje tutaj konkretnymi cyframi, aby unaocznić czytelnikom reichsdeutschom 
okrutny los, jaki zgotowali Żydom niemieccy narodowi socjaliści, informując 
również o tym, że taka polityka eksterminacyjna była stosowana w całym Ge-
neralnym Gubernatorstwie, a na końcu wprowadził antytezę o świętowaniu 
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przez Niemców „Dni kultury niemieckiej”, starając się wywołać negatywne 
emocje i szok w czytelnikach. Podane na końcu w gazecie hasło: Der Führer hat 
gesagt: „Mein Kampf, euer Blut” (Führer powiedział: „Moja walka, wasza krew”) 
było kwintesencją polityki przywódcy III Rzeszy wobec rdzennych Niemców. 
Uświadamiano im, że zapłacą własną krwią za politykę terroru prowadzoną 
na okupowanych ziemiach polskich, za destrukcję Niemiec oraz za przyjęcie 
na siebie odpowiedzialności za złe decyzje Adolfa Hitlera43. 

Badania tematu działalności akcji „N” w Warszawie i powiecie warszawskim, 
przeprowadzone na podstawie kwerend archiwalnych i literatury, pozwalają 
na zrekonstruowanie samej organizacji, jej siatki kierowniczej w Warsza-
wie, to znaczy w poszczególnych siedmiu obwodach AK, ustalenie adresów 
skrzynek kontaktowych i kolportażowych oraz metodyki pracy. Przykładem 
może być odnaleziony w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego uni-
kalny rozkaz z 22 VI 1941 r.44 wydany przez dowódcę VII Obwodu ZWZ mjr. 
Kazimierza Krzyżaka „Bronisława”, występującego pod kryptonimem „Prezes 
Spółdzielni”, podpisany z upoważnienia prawdopodobnie przez ppor. Wła-
dysława Więcha „Romana”, który zapewne był w podobnej formie ujęty dla 
pozostałych obwodów ZWZ:

Rozkaz 22 VI [19]41 – I
Rozwój sytuacji międzynarodowej45 wskazuje, że nadszedł czas na rozpo-
częcie destrukcyjnej propagandy wśród Niemców (urzędników i wojska). 
Propaganda będzie prowadzona drogą rozsyłania ulotek, podrzucania 
w miejscach większych skupień (urzędy niem[ieckie], kwatery wojska itp.) 
względnie innymi sposobami dostosowanymi do warunków lokalnych 
spółdzielni. W związku z powyższym polecam: 1) Kierownicy spółdzielni 
zorganizują, poza swym zarządem, komórki (2-, 3-osobowe) przeznaczone 
wyłącznie do prowadzenia propagandy46. 2) Komórki te otrzymają szy-
fr – Sekcje „N”. 3) Do rozsyłania ulotek należy w pierwszym rzędzie użyć 
poczty. W tym celu sekcje „N” winny sporządzić indeks nazwisk i adresów 
prywatnych wszystkich Niemców zatrudnionych w urzędach na terenie 
spółdzielni. Ulotki prop[agandowe] winny być wysyłane pod tymi adresami 
jako zwykłe listy opłacone. Kopert należy używać różnego rodzaju. Pożą-
danym byłoby postarać się o koperty urzędowe Kreishauptmannów47, Ar-
beitsamtów48 itp., względnie je podrobić i na zmianę w nich ulotki rozsyłać. 
Listy przeznaczone do miejscowości X wrzucać do skrzynek poczt[owych] 

43 W zbiorach Archiwum Naukowego Muzeum Warszawy, znajduje się również archiwum Jerzego Jabrzemskiego 
„Słomczyńskiego”, kierownika akcji „N” Szarych Szeregów, w którym, prócz druków Wydziału „N” BIP KG AK, 
znalazły się sprawozdania kwartalne X–XII 1942 r., miesięczne: z marca 1943 r., marca 1944 r. z wykonanego 
kolportażu w Chorągwi Warszawskiej („Wanda”) i Chorągwi Mazowieckiej („Marysia”); zob. MHW A/I/3653, 
MHW A/I/3654, MHW A/I/3655. 

44 CAW, Ruch Oporu 1939–1945, sygn. IX.3.31.12, k. 24.
45 Chodzi o rozpoczęcie agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki w tym samym dniu.
46 Chodzi o utworzenie patroli „N” w VII Obwodzie ZWZ do prowadzenia propagandy.
47 Starostów niemieckich.
48 Niemieckich urzędów pracy.
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Pierwsza strona z fikcyjnym numerem 12 (22) i rocznikiem II czasopisma satyrycznego „Der Klabau-
termann” wydanego pod redakcją Kazimierza Kumianieckiego „Kozakiewicza” z rysunkami Stanisława 
Tomaszewskiego „Miedzy” z III Działu Redakcji Wydziału „N” BIP KG AK, kolportowanego m.in. w War-
szawie, [Warszawa] marzec 1944, fot. ze zbiorów Muzeum Warszawy, sygn. MHW A/III/750
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w m[miejscowości] Y. Na odwrocie koperty można podawać nazwisko 
i adres nadawcy, wypisując nazwisko Niemca mieszkającego w tej miejsco-
wości, gdzie listy będą wrzucane do skrzynki poczt[owej]. Jednym słowem 
przy rozsyłaniu tej samej ulotki stosować jak największą rozmaitość. 
Innym sposobem rozpylania ulotek jest odnoszenie listów na prywatne 
adresy Niemców i wrzucanie do skrzynek pocztowych na drzwiach lub 
zatykanie za drzwi. Akcją objąć również wojskowych wszelkich stopni, 
w miarę możliwości lokalnych. Pożądane jest również podrzucanie pew-
nej liczby ulotek w pobliżu koszar i kwater wojska. 4) Wydatki związane 
z akcją sekcji „N” pokrywa kasa spółdzielni. 5) Pracę przygotowawczą 
przeprowadzić tak, aby w okresie około 10 VII br. sekcje „N” mogły przyjąć 
ulotki i rozprowadzić je w terenie. Ulotki będą przesyłane spółdzielniom 
przez centralę, normalną drogą jak własna propaganda.
     Z r. Prezesa Spółdzielni
     (-) Roman
Otrzymują:
Wszystkie spółdzielnie

Nie był on nigdy cytowany przez historyków zajmujących się zagadnieniem 
funkcjonowania tej podwarszawskiej struktury polskiego podziemia. Z jego 
treści wynika, że propaganda „N” skierowana została do urzędów niemieckich 
oraz Wehrmachtu, miały być potworzone dwu-, trzyosobowe komórki prze-
znaczone do szerzenia destrukcyjnej propagandy, zaszyfrowane jako sekcje 
„N”, w postaci kolportażu druków przy użyciu poczty. Sekcje były zobowiązane 
zorganizować indeks nazwisk i adresów prywatnych wszystkich Niemców 
zatrudnionych w urzędach na terenie VII Obwodu ZWZ. Adresy Niemców 
w myśl tego rozkazu zostały zatem wykorzystane do wysyłki ulotek propagan-
dowych jako zwykłe listy opłacone. Do tego celu miano używać oryginalnych 
lub podrobionych urzędowych kopert m.in. niemieckich Kreishauptmannów, 
Arbeitsamtów, pokazano również mechanizm kolportażu – wysyłki druków 
z innej miejscowości do miejsca przeznaczenia. Taką sytuację widzieliśmy już 
wcześniej przy wysyłce druku ulotnego Volksdeutsche Erneuerungsbewegung 
im Generalgouvernement skierowanego do volksdeutschów, a znalezionego 
w zbiorach IPN. Wpisując adres nadawcy, przygotowujący list członek sekcji 
miał podszyć się pod Niemca zamieszkałego w miejscowości, z której list 
z propagandową zawartością został wyekspediowany. Podniesiono również 
możliwość podrzucania pewnej liczby ulotek w pobliżu koszar i kwater wojska. 
Wydatki związane z ekspedycją druków „N” miała ponieść komórka finansowa 
VII Obwodu ZWZ. Ponadto sekcje „N” miały przygotować grunt do przyjęcia 
ulotek i prasy propagandowej wydanej przez Referat/Wydział „N” BIP KG 
ZWZ, jak również wydanych przez Referat „N” Okręgu Warszawskiego ZWZ. 

Zebrany przeze mnie materiał pozwolił także na przedstawienie szacunko-
wych danych zbiorczych osób, które przewinęły się przez strukturę Referatu 
„N” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, wynikających ze szczegółowych badań 
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nad poszczególnymi żołnierzami akcji „N” w siedmiu obwodach Okręgu War-
szawskiego ZWZ-AK razem z Samodzielną Grupą Kolejarzy i komórką „P” 
zorganizowaną na Poczcie Głównej49, czego do tej pory, poza częścią grupy 
kierowniczej przedstawionej wyżej w pracy Grzegorza Mazura, nie uczyniono. 
Według zebranych przeze mnie szczegółowych danych (stan na dzień 15 XII 
2020 r.) w komórce kierowniczej razem z łączniczkami w latach 1941–1944 
w akcji „N” pełniło służbę 15 osób, w tym dwie były znane jedynie z pseudonimu. 
W I Obwodzie Śródmieście (kryptonim „Sokół”) ZWZ-AK udało się odnotować 
działalność 64 żołnierzy „N”, w tym dwóch znanych wyłącznie z pseudonimu. 
W II Obwodzie Żoliborz (kryptonim „Żuraw”) ZWZ-AK zostało odnotowanych 
20 żołnierzy akcji „N”. W III Obwodzie Wola (kryptonim „Wrona”) ZWZ-AK 
służbę w akcji „N” pełniło 16 osób. W IV Obwodzie Ochota (kryptonim „Orzeł”) 
ZWZ-AK udało się ustalić działalność w akcji „N” 62 osób. W V Obwodzie Mo-
kotów (kryptonim „Mewa”) ZWZ-AK zostało odnalezionych 121 osób, z czego 
dwie znane jedynie z pseudonimu. W VI Obwodzie Praga (kryptonim „Puchacz”) 
ZWZ-AK zostały odnotowane 32 osoby. W VII Obwodzie „Obroża” (kryptonim 
„Paw”) ZWZ-AK udało się ustalić działalność w akcji „N” 83 osób. Dodatkowo 
w strukturach: Samodzielna Grupa Kolejarzy („Koza”) razem z komórką „P” 
działającą na terenie Poczty Głównej przy placu Napoleona 10 w Warszawie 
zostało odnotowanych pięć osób. Udało się ustalić, że łącznie w całym Referacie 

49 O komórce „P”, zob. Muzeum Harcerstwa – Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Spuścizna Tymote-
usza Duchowskiego, akta Środowiska Byłych Żołnierzy Batalionu „Kiliński”, bez sygn., dokumenty Tadeusza 
Welkiera „War”, twórcy i kierownika komórki „P” na Poczcie Głównej; R. Kawalec, Komórka pocztowa „P”, 
[w:] www.polska1918–89.pl/pdf/komorka-pocztowa-p,4674.pdf [dostęp 25 VI 2020].

Wanda Traczyk „Atma”, „Pączek”, harcerka 
Szarych Szeregów, członkini Grupy „Gdańsk” 
w akcji „N” w Warszawie, fot. ze zbiorów Wandy 
Traczyk-Stawskiej
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„N” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK w latach 1941–1944 służbę w akcji „N” peł-
niło 418 osób, w tym sześć występujących jedynie pod pseudonimami. Ponadto 
zidentyfikowałem 16 osób aresztowanych w związku z działalnością w akcji 
„N” w omawianej strukturze, co w porównaniu z całkowitą liczbą żołnierzy 
„N”, stanowiło 0,03 proc. Ten nikły odsetek aresztowanych nie spowodował 
uszczerbku i nie zakłócił prawidłowej pracy referatu „N”, o czym wspominał po 
latach jego kierownik Edmund Grudziński50. Tym bardziej, że złapani żołnierze 
zajmujący się propagandą skierowaną do Niemców, mimo ciężkiego śledztwa, 
nie wydali tajemnic organizacyjnych.

Wśród tej liczby uczestników można również wyróżnić postacie, które 
zapisały się w pamięci oraz swoją działalnością powojenną wniosły znaczący 
wkład na rzecz Warszawy i Polski. W pierwszym przypadku należy wymienić 
m.in. Zbigniewa Świętochowskiego, kontynuującego po wojnie pracę spikera 
w Polskim Radiu w Warszawie, Wandę Traczyk-Stawską „Atmę”, „Pączka”, 
harcerkę Szarych Szeregów, łączniczkę w akcji „N” grupy „Gdańsk” roznoszącą 
do reich- i volksdeutschów ostrzeżenia i wyroki fikcyjnych sądów specjal-
nych w dzielnicy niemieckiej przygotowane przez IV Dział Akcji Specjalnych 
Wydziału „N”, plutonową Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wy-
dawniczych w Powstaniu Warszawskim, jeńca obozów Lamsdorf, Zeithain, 
Altenburg i Oberlangen, po wojnie nauczycielkę Szkoły Podstawowej Specjal-
nej nr 6 na warszawskiej Pradze, działaczkę społeczną, współinicjatorkę od 
2015 r. corocznego Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy 
(przypadającego 2 października), kierującą Społecznym Komitetem do spraw 
Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, od 2017 r. noszącą tytuł honorowej 
obywatelki miasta stołecznego Warszawy51. 

W działalności ogólnopolskiej należy wymienić Edmunda Grudzińskiego52. 
Był on kierownikiem Delegatury Tymczasowego Zarządu Państwowego na 
miasto i powiat Gorzów w 1945 r., prezesem ekspozytury Polskiego Związku 
Ziem Zachodnich w Gorzowie Wielkopolskim, publicystą prasowym53, m.in. 
korespondentem „Kuriera Wielkopolskiego”, propagującym i przybliżającym 
społeczeństwu polskiemu historię, problematykę społeczno-gospodarczą tej 
części Polski. Był on członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie w latach 

50 E. Grudziński, „N” „Drapacz”…, t. II, s. 68.
51 Fundacja im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, teczka personalna Wandy Traczyk-Stawskiej nr 4554; 

AAN, Archiwum Marii Rutkowskiej-Mierzejewskiej, sygn. 1 – Członkowie Oddziału Osłonowego WZW; I. Mi-
chalewicz, M. Piwowarczuk, Rozpoznani, Warszawa 2014, s. 49–65; Muzeum Warszawy, wywiad z Wandą 
Traczyk-Stawską przeprowadzony przez Juliana Borkowskiego, Warszawa 24 V 2019 r. 

52 Był jednym z niewielu odznaczonych za służbę w akcji „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, nadanym 26 VII 1944 r. przez Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, Archi-
wum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół: Polski Związek Zachodni, ekspozytura w Gorzowie 
Wielkopolskim, sygn. 66/336/0/3/19 – Dokumenty Edmunda Grudzińskiego: odpis nadania odznaczenia 
dla ob[ywatela] „Rafała” [Edmunda Grudzińskiego] wydanego przez szefa Wydziału Propagandy „Kanię” 
[Tadeusza Żenczykowskiego], [Warszawa] 29 VII 1944 r. 

53 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół: Polski Związek Zachodni, ekspozytura na ziemię 
lubuską w Gorzowie, sygn. 66/336/0/3/16, 66/336/0/3/17, 66/336/0/3/18 – wycinki prasowe i publicystyka 
Edmunda Grudzińskiego z lat 1945–1947, 1948–1950, 1962–1970; Z. Nowakowska, Z dziejów Polskiego 
Związku Zachodniego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945–1948, „Nadwarciański Rocznik Historycz-
no-Archiwalny”, 1998, nr 5, s. 159–188.
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1945–1949. W latach 1949–1950 pełnił funkcję wiceprezydenta Gorzowa Wiel-
kopolskiego z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Realizował się również 
jako radca prawny w latach 1950–1971, m.in. w Podokręgu Sieciowym Gorzów 
Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Poznańskiego54. 

Do grona tych osób należy też zaliczyć Stanisława Dunajewskiego, badacza 
dziejów Dolnego Śląska, od 1954 r. pierwszego społecznego konserwatora za-
bytków tego regionu, założyciela, działacza i sekretarza Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Ślężańskiej w latach 1961–1966, pracownika Muzeum Ślężańskiego 
w Sobótce w latach 1961–196755.

Zebrany materiał pokazał wpływ akcji „N” na nastroje Niemców. Można to 
zauważyć na przykład w zespole akt Jana Rzepeckiego, szefa Biura Informacji 
i Propagandy KG ZWZ-AK w Archiwum Akt Nowych. Trafimy tam m.in. na 
nieznane akta II Oddziału Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK z lat 1941–1942 
o kryptonimie „Botanika”, zawiadywanego przez mjr. Henryka Trojańczyka 
„Miecza”, „Pomocnika”, „Plenipotenta”, „Logarytma”, w których zostały wskazane 

54 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół: Polski Związek Zachodni, ekspozytura w Gorzowie 
Wielkopolskim, sygn. 66/336/0/3/19 – Dokumenty Edmunda Grudzińskiego.

55 W. Fabisiak, R. Żerelik, Dzieje Sobótki, Sobótka 1999; Stanisław Dunajewski przyczynił się m.in. do zabezpie-
czenia cmentarzyska łużyckiego w Jordanowie Śląskim w 1956 r., cmentarzyska łużyckiego w Wierzbicach 
w 1963 r., odkrył osadę łużycką w Będkowicach. Był współinicjatorem reaktywowania działalności Muzeum 
Ślężańskiego w Sobótce, które od 1992 r. nosi jego imię. 21 X 2011 r. Stanisław Dunajewski otrzymał po-
śmiertnie tytuł honorowego obywatela miasta Sobótka. 

Dekoracja Zdzisława Jeziorańskiego „Janka”, „Zycha” Orderem Virtuti Militari m.in. za służbę w akcji 
„N” przez Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Londyn grudzień 1943, fot. ze zbiorów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Spuścizna Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
sygn. 44b
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konkretne przykłady reakcji szeregowych niemieckich żołnierzy frontowych 
i ozdrowieńców, a także czytelnictwo druków „N”. W miesięcznym sprawozda-
niu tej komórki za okres od 24 III do 24 IV 1942 r. zanotowano, że „jeśli chodzi 
o garnizon warszawski, to wśród żołnierzy panuje paniczny strach przed wysył-
ką na front wschodni. Informator z gmachu szkoły powszechnej przy ul. Bema 
mówi, że w 4., 5. i 6. Genesen Kompanie [kompanii ozdrowieńców – przyp. JB] 
czytają otwarcie „Der Hammer”. Wreszcie w oddziale kwaterującym w forcie 
Bema zdarzył się wypadek pobicia oficera na terenie fortu przez szeregowych, 
a w Rembertowie żołnierz starał się zastrzelić podoficera”56. 

Szczegółowy materiał pozwolił na ustalenie rodzaju działań i konkretnego 
dotarcia do miejsc, w których przebywał okupant niemiecki, w związku z kol-
portażem prasy, druków ulotnych i broszur Wydziału „N” BIP KG ZWZ-AK oraz 
realizacji w konkretnych miejscach zleceń z Londynu. Konfrontowane były 
zachowane relacje uczestników akcji „N” w Warszawie – zarówno drukowane, 
jak i pozostające w zbiorach archiwalnych – z oryginalnym materiałem wy-
wiadowczym pozyskanym przez II Oddział Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK 
oraz KG ZWZ-AK, bogatym w konkretne adresy i nazwy jednostek wojskowych.

Przedstawiony materiał poszerza dotychczasową wiedzę o działalności akcji 
„N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK, pokazuje efektywność działań dzięki 
drukom propagandowym, które – mimo iż odbiegają swoim prymitywnym 
wyglądem od wydawanych przez Wydział „N” BIP KG ZWZ-AK odpowiedni-
ków, starannych w szacie graficznej i doborze języka – zachowały podobny 
charakter i docierały do niemieckich czytelników w Warszawie i powiecie 
warszawskim. Ambicją ich twórców było dotrzeć na terytorium całego General-
nego Gubernatorstwa. Bardziej znane były jednak te wydawane przez wyższą 
komórkę propagandową i one zostały zauważone w meldunkach i sprawozda-
niach II Oddziału Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK oraz II Oddziału 
Komendy Głównej ZWZ-AK. Skuteczne też były działania harcerzy grupy 
„Gdańsk” w przeprowadzonych akcjach specjalnych w dzielnicy niemieckiej 
w Warszawie. Ponadto materiał pozwala na przyjrzenie się sylwetkom żołnierzy 
akcji „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK, ich działalności propagandowej 
w Warszawie i powiecie warszawskim. 

Zebrany materiał nie wyczerpuje wszystkich ustaleń poczynionych w wy-
niku kwerend i ze względu na rozmiary artykułu zostały one ograniczone 
do najważniejszych, przedstawionych w ujęciu skrótowym. Przebadane źró-
dła pozwalają nie tylko na szczegółowe opracowanie każdej z poruszonych 
kwestii, ale też szeregu innych. Wskazują także dalsze kierunki badań w celu 
uzyskania pełnego obrazu akcji „N” w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK, jak: 
doprecyzowanie liczebności żołnierzy „N” w jego siedmiu obwodach, dalszą 
ich identyfikację, dalszą deszyfrację żołnierzy występujących jedynie pod 
pseudonimami w literaturze przedmiotu, wydanych źródłach, występujących 

56 AAN, Akta Jana Rzepeckiego, sygn. 36, k. 33–34; Czasopismo „Der Hammer” (Młot) było drukiem Wydziału 
„N” BIP KG AK.



29

prawdopodobnie w innych archiwach, jak na przykład w Studium Polski Pod-
ziemnej w Londynie57, w aktach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
(ZBoWiD), w Archiwum Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych58. Dalsza analiza wpływu druków ulotnych i czasopism propagandowych 
„N” na niemieckiego okupanta w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK mogłaby 
prawdopodobnie być możliwa po przebadaniu akt Głównego Urzędu Bez-
pieczeństwa Rzeszy w Niemieckim Archiwum Federalnym – Bundesarchiv 
w Berlinie-Lichterfelde. Potrzebna jest nowa, solidnie opracowana monografia, 
pokazująca tę bezprecedensową działalność propagandową, jej skalę i rozmiary 
na terenie Warszawy i powiatu warszawskiego. 

57 Na przykład w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. Kol/21/165/231, znajduje się za-
świadczenie weryfikacyjne Bogumiła Wyszomirskiego „Andrzeja N”, „Andrzeja I”, „Świecy”, który pełnił 
funkcję kierownika akcji „N” w VII Obwodzie AK „Obroża” (kryptonim „Paw”); w dotychczasowej literaturze 
występował on wyłącznie pod pseudonimami „Andrzej I” i „Świeca”; zob. J.Z. Sawicki, „Obroża” w konspiracji…, 
s. 32.

58 Przykładowo w aktach ZBoWiD w Archiwum Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
znajduje się deklaracja zgłoszenia razem z życiorysem nr 303178 Bronisława Pawłowskiego „Baltazara”, 
członka grupy kolejowej w Okręgu Warszawskim AK, który kolportował w ramach akcji „N” druki ulotne 
i czasopisma.
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STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy mało znanej działalności propagandowej Referatu „N” Okręgu 
Warszawskiego ZWZ-AK skierowanej do żołnierzy, urzędników i ludności 
niemieckiej w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich. Dzięki kilkulet-
nim badaniom w archiwach i muzeach wskazano nowe ustalenia związane z tą 
konspiracyjną strukturą. Postawiono postulat całościowego opracowania tej 
akcji w Warszawie. Przedstawiono najciekawsze przykłady nieznanych doku-
mentów dotyczących Referatu „N”, systemu kolportażu, dotarcia żołnierzy akcji 
„N”, w tym harcerzy Szarych Szeregów, z materiałem propagandowym do nie-
mieckich czytelników. Omówiono szczegółowo przykłady nieznanych druków 
ulotnych i czasopism odnalezionych m.in. w Muzeum Warszawy i Instytucie 
Pamięci Narodowej. Wskazano przykłady akcji specjalnych Grupy „Gdańsk”. 
Pokazano szacunkową liczebność uczestników akcji „N” i zrekonstruowano 
organizację Referatu „N” oraz jej siatkę kierowniczą. Wybrano tych żołnierzy, 
którzy zapisali się w pamięci i poprzez swoją powojenną działalność wpisa-
li się w historię Warszawy i kraju. Na koniec znalazł się przykład wpływu 
przeczytania propagandowego druku ulotnego „N” na świadomość żołnierzy 
niemieckich w Warszawie. W podsumowaniu przedstawiono kierunki ba-
dawcze tego zagadnienia.     


