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Rada JednoÊci Narodowej
– parlament Polskiego Paƒstwa

Podziemnego
Rada JednoÊci Narodowej formalnie zosta∏a powo∏ana 8 stycznia 1944 r., ale

jej utworzenie zapowiada∏ ju˝ dekret prezydenta RP z 1 wrzeÊnia 1942 r. o tym-
czasowej organizacji w∏adz na ziemiach Rzeczypospolitej1. Zgodnie z nim Rada
mia∏a byç organem doradczym i opiniodawczym delegata rzàdu RP na kraj. Wy∏o-
nienie jej sk∏adu pozostawiono przedstawicielom partii politycznych skupionych
w Politycznym Komitecie Porozumiewawczym. 

Porozumienie stronnictw politycznych, grupujàce partie opozycyjne wobec
w∏adz Polski sprzed 1 wrzeÊnia 1939 r., powsta∏o ju˝ oko∏o 10 paêdziernika
1939 r. Przyj´∏o nazw´ G∏ówna Rada Polityczna S∏u˝by Zwyci´stwu Polski (Rada
G∏ówna Obrony Narodowej). W jej sk∏ad weszli: Mieczys∏aw Niedzia∏kowski2
z Polskiej Partii Socjalistycznej, Maciej Rataj3 ze Stronnictwa Ludowego, Leon
Nowodworski4 ze Stronnictwa Narodowego i Mieczys∏aw Micha∏owicz ze Stron-
nictwa Demokratycznego5. Rada mia∏a kierowaç dzia∏alnoÊcià politycznà SZP.
Jednak˝e rzàd RP w Pary˝u, pod przewodnictwem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego,
dà˝y∏ do rozdzielenia konspiracji wojskowej od politycznej. Na czele powo∏a-
nego 13 listopada 1939 r. Zwiàzku Walki Zbrojnej, którego Komenda G∏ówna do
czasu upadku Francji znajdowa∏a si´ w Pary˝u, stanà∏ gen. Kazimierz Sosnkowski
„Godziemba”. W kraju w styczniu 1940 r. powo∏ano komendantów okupacji:
niemieckiej – p∏k. Stefana Roweckiego „Rakonia” i sowieckiej – gen. Micha∏a
Karaszewicza-Tokarzewskiego „Stolarskiego”, dotychczasowego dowódc´ SZP6.

1 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, Londyn 1973, s. 302–306.
2 Po aresztowaniu 27 X 1939 r. Stefana Starzyƒskiego Mieczys∏aw Niedzia∏kowski zosta∏ komisa-
rzem cywilnym SZP. Sprawowa∏ ten urzàd do aresztowania 22 XII 1939 r. Przedstawicielem PPS
w Radzie zosta∏ wówczas Kazimierz Pu˝ak.
3 Po aresztowaniu Niedzia∏kowskiego komisarzem cywilnym SZP zosta∏ Maciej Rataj, areszto-
wany 30 III 1940 r.
4 Leon Nowodworski pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy komisarza cywilnego SZP.
5 A. Friszke, Rada Obrony Narodowej, „Wi´ê” 1983, nr 6, s. 106.
6 Instrukcja nr 2 dla Ob. Rakonia [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 1, Londyn 1970,
s. 72–80.
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Konspiracj´ cywilnà mia∏a stanowiç sieç m´˝ów zaufania oraz porozumieƒ
stronnictw politycznych7. W Warszawie 26 lutego 1940 r. dosz∏o do powo∏ania
PKP w sk∏adzie: Kazimierz Pu˝ak „Bazyli” z Polskiej Partii Socjalistycznej – Wol-
noÊç, RównoÊç, Niepodleg∏oÊç („Ko∏o”), Józef Grudziƒski „Walenty” z SL („Trój-
kàt”), Aleksander D´bski „Stachurski” z SN („Kwadrat”), Stefan Rowecki „In˝y-
nier” i Micha∏ Karaszewicz-Tokarzewski „Doktor” z ZWZ. Sekretarzem PKP
zosta∏ mjr Tadeusz Kruk-Strzelecki „Dyrektor”, by∏y kierownik Oddzia∏u Poli-
tycznego Dowództwa G∏ównego SZP, nast´pnie kierownik Biura Informacji
i Propagandy Komendy Okupacji Niemieckiej ZWZ. Porozumienie stronnictw
mia∏o koordynowaç ˝ycie polityczne w kraju, utrzymywaç ∏àcznoÊç z rzàdem oraz
decydowaç w sprawach gospodarczych i spo∏ecznych8. Od 3 lipca do 13 wrzeÊnia
1940 r. przedstawiciele stronnictw skupionych w PKP wyst´powali jako Zbio-
rowa Delegatura Rzàdu9 pod przewodnictwem tymczasowego delegata rzàdu,
p∏k. Jana Skorobohatego-Jakubowskiego „Vogla”. W jej sk∏ad, poza przewodni-
czàcym, weszli: gen. Stefan Rowecki, Kazimierz Pu˝ak, Stefan Korboƒski „Nowak”
z SL, Aleksander D´bski, Tadeusz Kruk-Strzelecki oraz Franciszek Kwieciƒski
„Karwat” z nowo wprowadzonego do PKP Stronnictwa Pracy10.

Po samorozwiàzaniu Zbiorowej Delegatury reaktywowano PKP i jego cz∏on-
kowie przystàpili do wy∏onienia kandydatów na delegata rzàdu na obszar Gene-
ralnego Gubernatorstwa11. W wyniku przeciàgajàcych si´ dyskusji i sporów
w kraju rzàd RP, znajdujàcy si´ ju˝ w Londynie, 2 grudnia 1940 r. mianowa∏ dele-
gatem Cyryla Ratajskiego12, dotychczasowego zast´pc´ tymczasowego delegata.
Delegatem rzàdu na ziemie zachodnie mianowano jednoczeÊnie Adolfa Bniƒ-
skiego13, którego kandydatur´ wysun´∏o Porozumienie Stronnictw Politycznych
w Poznaniu. W sk∏ad PSP, stworzonego przez m´˝a zaufania rzàdu, ksi´dza
Józefa Pràdzyƒskiego, wchodzili: Stefan Piotrowski z SN, aresztowany w styczniu
1941 r., Adam Poszwiƒski z SP i Jan Wojkiewicz z SL – obaj aresztowani 9 wrzeÊ-
nia 1941 r. Warto zauwa˝yç, i˝ trzeci g∏ówny delegat rzàdu – na ziemie wcie-
lone do ZSRR – nie zosta∏ mianowany. Funkcj´ p.o. delegata we Lwowie pe∏ni∏
W∏adys∏aw Zych „Falko”, a PSP do zaj´cia ziem wschodnich przez wojska nie-
mieckie w po∏owie 1941 r. dzia∏a∏o w sposób ograniczony, choç Zych utrzymy-
wa∏ kontakt z przedstawicielami SN, SL i SD. Rozbicie w wyniku aresztowaƒ
delegatury poznaƒskiej oraz zaj´cie ziem wschodnich przez wojska niemieckie

7 Instrukcja nr 1 dla m´˝ów zaufania uchwalona przez komitet dla spraw kraju 15 XI 1939 r. [w:]
ibidem, s. 8, 9; Instrukcja nr 1 dla m´˝ów zaufania gen. K. Sosnkowskiego z 23 XI 1939 r. [w:] ibi-
dem, t. 6, Londyn 1989, s. 2.
8 Uchwa∏a komitetu dla spraw kraju z dnia 17 kwietnia 1940 r., zawierajàca zasady wspó∏pracy dele-
gata rzàdu ze stronnictwami politycznymi w kraju [w:] ibidem, t. 1, s. 221, 222.
9 Zbiorowa Delegatura Rzàdu powsta∏a po upadku Francji i chwilowej utracie ∏àcznoÊci z rzàdem RP.
10 Protokó∏ ostatniego posiedzenia Zbiorowej Delegatury Rzàdu [w:] Armia Krajowa w dokumen-
tach..., t. 6, s. 84–87.
11 Zgodnie z decyzjà rzàdu RP miano wy∏oniç trzech g∏ównych delegatów rzàdu: na ziemie wcie-
lone do III Rzeszy, na Generalne Gubernatorstwo, na ziemie wcielone do ZSRS.
12 Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), Ministerstwo Spraw Wewn´trznych (dalej:
MSW), t. 10, k. 1, Pismo S. Kota z 2 XII 1940 r.
13 Nominacja na delegata rzàdu na ziemie wcielone do Rzeszy [w:] Armia Krajowa w dokumen-
tach..., t. 6, s. 113.
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spowodowa∏o mianowanie delegata w Warszawie pe∏nomocnikiem rzàdu na ca∏e
terytorium II RP14, a PKP w Warszawie sta∏ si´ g∏ównym PKP na ca∏y kraj.

Cyryl Ratajski „Górski” („Wartski”, „Wrzos”), obejmujàc urzàd 14 grudnia
1940 r., spotka∏ si´ z nieprzychylnym przyj´ciem ze strony PKP. G∏ównym zarzu-
tem zg∏aszanym przez PPS i SL by∏o nieuwzgl´dnienie przez rzàd kandydatur
wysuni´tych w Warszawie. Cz∏onkom PKP nie podoba∏a si´ tak˝e koncepcja
podzia∏u kraju na trzy delegatury. To wspólne wystàpienie PPS i SL zosta∏o
uzgodnione na zebraniu przedstawicieli obu partii, w którym brali udzia∏: Zyg-
munt Zaremba, Kazimierz Pu˝ak, Boles∏aw Dratwa, Stanis∏aw Osiecki, Józef
Grudziƒski i Stefan Korboƒski15. Obie partie nadal podtrzymywa∏y swoje stano-
wisko w sprawie kandydatów na delegata, proponujàc prof. Jana Pieka∏kiewicza
z SL, a na jego zast´pc´ Józefa Cyrankiewicza z PPS16.

W styczniu 1941 r. gen. W∏adys∏aw Sikorski, dà˝àc do z∏agodzenia napi´ç
wÊród polityków w Warszawie, upowa˝ni∏ Cyryla Ratajskiego do dzia∏ania
– w wypadku zaistnienia takiej koniecznoÊci – na terytorium ca∏ego kraju17.
W marcu 1941 r. nastàpi∏a zmiana reprezentanta SL w PKP – Korboƒskiego
zastàpi∏ Grudziƒski „Deczyƒski”18. Bra∏ on udzia∏ w kwietniowym posiedzeniu
PKP obok Ratajskiego, Mieczys∏awa Trajdosa z SN, Kwieciƒskiego, Pu˝aka, Sko-
robohatego-Jakubowskiego jako przedstawiciela ZWZ i Jerzego Michalewskiego
„Piotrowskiego”, sekretarza19.

W po∏owie 1941 r. SL zaj´∏o wobec delegata bardziej przyjazne stanowisko20,
a w sierpniu jego zast´pcà zosta∏ cz∏onek SL prof. Pieka∏kiewicz21. Jednak˝e
wyraêne ocieplenie stosunków pomi´dzy delegatem a SL nie zakoƒczy∏o sporów
toczonych na zebraniach PKP. Przedstawiciel PPS-WRN Kazimierz Pu˝ak uwa˝a∏,
i˝ PKP musi byç nie tylko cia∏em doradczym delegata, ale powinien tak˝e spra-
wowaç kontrol´ nad jego dzia∏alnoÊcià. Sprzeciwia∏ si´ rozbudowie aparatu
wykonawczego delegata, gdy˝ praca konspiracyjna powinna jego zdaniem byç

14 Formalnie takà nominacj´ otrzyma∏ 5 VIII 1942 r. nast´pca Cyryla Ratajskiego, prof. Jan Pieka∏-
kiewicz – W. Grabowski, Delegatura Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940–1945, Warszawa
1995, s. 42, il. 115.
15 K. Pu˝ak, Wspomnienia 1939–1945, Gdaƒsk 1989, s. 27.
16 SPP, t. 4.1.1.1., Depesza „Wartskiego” nr 14 a z 8 I 1941 r.; W. Grabowski, Delegatura Rzàdu...,
s. 30, il. 108. Józef Cyrankiewicz zosta∏ aresztowany w Krakowie w kwietniu 1941 r.
17 Depesza W. Sikorskiego z 14 I 1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 1, s. 402, 403.
18 A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej 1939–1945, Warszawa 1996, s. 80.
W kwietniu 1941 r. Stefan Korboƒski zosta∏ kierownikiem referatu walki cywilnej, funkcjonujà-
cego wówczas w ramach BIP KG ZWZ – G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK
1939–1945, Warszawa 1987, s. 94.
19 K. Pu˝ak, Wspomnienia..., s. 27.
20 W czerwcu 1941 r. nastàpi∏a zmiana stanowiska SL wobec delegata, co umo˝liwi∏o m.in. uzgod-
nienie kandydatur na cztery Okr´gowe Delegatury Rzàdu: Warszawa-województwo, Kielce, Kra-
ków i Lublin. Powtarzana w dotychczasowych publikacjach informacja, jakoby uzgodniono wtedy
równie˝ kandydatur´ na okr´gowego delegata Warszawa-miasto, nie odpowiada prawdzie – Depe-
sza „Wartskiego” nr 70 a z 30 VII 1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 6, s. 196; Archi-
wum Instytutu Pami´ci Narodowej (dalej: AIPN), Rzàd RP w Londynie, t. 335, Opracowanie Leo-
polda Rutkowskiego, dyrektora Departamentu Spraw Wewn´trznych Delegatury Rzàdu, na temat
naczelnych w∏adz konspiracji w kraju.
21 SPP, MSW, t. 15, poz. 75 b, Akt nominacji z 27 VIII 1941 r.; Depesza S. Kota z 27 VIII 1941 r.
[w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 2, s. 51; W. Grabowski, Delegatura Rzàdu..., s. 41, il. 109.

Rada JednoÊci Narodowej

69



prowadzona przez partie wchodzàce w sk∏ad PKP, a delegat mia∏ byç „∏àcznikiem
mi´dzy spo∏eczeƒstwem w kraju a Rzàdem”. Wskazywa∏ te˝ na koniecznoÊç
okreÊlenia „platformy ideowo-politycznej”, zak∏adajàcej „republikaƒski ustrój
przysz∏ej Polski, oparty o zasady wolnoÊci, demokracji oraz post´pu spo∏ecznego
w myÊl idea∏ów zorganizowanego ruchu robotników, ch∏opów i pracowników
umys∏owych”22. 10 wrzeÊnia 1941 r. Pu˝ak ustàpi∏ z PKP.

Prawie natychmiast gotowoÊç wejÊcia do PKP zg∏osili Polscy SocjaliÊci23, nowo
utworzona organizacja konspiracyjna, skupiajàca dotychczasowych cz∏onków
Barykady WolnoÊci, Gwardii oraz Organizacji Niepodleg∏oÊciowo-Socjalistycz-
nej „WolnoÊç”. Jej przywódcà zosta∏ Adam Próchnik „Artur” i on od 28 paêdzier-
nika 1941 r. do 10 maja 1942 r. reprezentowa∏ PS w PKP24. 

Po aresztowaniu 19 stycznia 1942 r. reprezentanta SP w PKP Franciszka Kwie-
ciƒskiego, w marcu zastàpi∏ go Zygmunt Felczak „Jasiƒski”25. Jego z kolei w paê-
dzierniku 1942 r. zastàpi∏ Józef Kwasiborski „D´bicki”26. Po Êmierci Próchnika
reprezentantem PS w PKP od czerwca 1942 r. by∏ Wincenty Markowski „Lwow-
ski”27. W trakcie posiedzenia 15 listopada 1942 r. uchwalono statut PKP28.

Ju˝ 1 wrzeÊnia 1942 r. prezydent RP wyda∏ dekret o tymczasowej organizacji
w∏adz na ziemiach Rzeczypospolitej29. Stwierdzono w nim: „Powo∏uje si´ Rad´
JednoÊci Narodowej jako organ doradczy i opiniodawczy Delegata Rzàdu”. Do
RJN mia∏o wejÊç dziewi´ç–pi´tnaÊcie osób delegowanych przez PKP. Rada mia∏a
wybraç swojego przewodniczàcego, jego zast´pc´ i sekretarza. Pierwsze posie-
dzenie mia∏ zwo∏aç delegat rzàdu. Zgodnie z dekretem cz∏onkami RJN nie mogli
byç funkcjonariusze paƒstwowi oraz wojskowi w s∏u˝bie czynnej. Dyskusj´ nad
zasadami powo∏ania RJN toczono w grudniu 1942 r.30

W marcu 1943 r. nastàpi∏a oczekiwana od d∏u˝szego czasu zmiana reprezentan-
ta ruchu socjalistycznego w PKP. Wincentego Markowskiego „Paw∏a” z PS zastàpi∏
Kazimierz Pu˝ak z PPS-WRN31. Od 21 marca 1943 r. PKP wyst´powa∏ jako Kra-
jowa Reprezentacja Polityczna. W maju Józefa Kwasiborskiego z SP zaanga˝owa-
nego w Delegaturze, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ okr´gowego delegata rzàdu, zastàpi∏
w KRP Franciszek Urbaƒski „Rzewuski”, a reprezentantem SN, po aresztowaniu
15 maja Stefana Sachy „Marka”, zosta∏ W∏adys∏aw Jaworski „Olza” („Wit”).

22 OÊwiadczenie PPS-WRN o wystàpieniu PPS z Politycznego Komitetu Porozumiewawczego z 10 IX
1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 6, s. 198. Poprzednio ostro wystàpi∏ Kazimierz
Pu˝ak na posiedzeniu PKP w kwietniu 1941 r., domagajàc si´ opracowania programu dzia∏ania, i od
tego uzale˝nia∏ dalsze pozostawanie w porozumieniu – K. Pu˝ak, Wspomnienia..., s. 27.
23 Depesza C. Ratajskiego z 30 IX 1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 2, s. 92.
24 Adam Próchnik zmar∏ 22 V 1942 r. w Warszawie – A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 563.
25 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), 199/1, k. 1, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 29 III
1942 r.; M. Piotrowski, S∏u˝ba idei czy serwilizm? Zygmunt Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnow-
szych dziejach Polski, Lublin 1994, s. 154, 155; A.K. Kunert, Felczak Zygmunt [w:] S∏ownik biogra-
ficzny katolicyzmu spo∏ecznego w Polsce, t. 1, Warszawa 1991, s. 128, 129.
26 AAN, 199/1, k. 12, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 18 X 1942 r.; M. Piotrowski, S∏u˝ba
idei..., s. 161, 162.
27 AAN, 199/1, k. 6, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 28 VI 1942 r.
28 Ibidem, k. 14, Protokó∏ posiedzenia PKP w dniu 15 XI 1942 r.
29 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 2, s. 302–306.
30 AAN, 199/1, k. 16, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 13 XII 1942 r.
31 A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 188.
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Po Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego 4 lipca 1943 r. KRP przystàpi∏a do
opracowania projektu nowego dekretu o organizacji w∏adz w kraju, który prze-
widywa∏ powo∏anie tam wicepremiera rzàdu RP32, i zajmowa∏a wyraêne stano-
wisko w sprawie zasad reorganizacji rzàdu RP w Londynie. W projekcie doma-
gano si´ utrzymania linii politycznej gen. Sikorskiego oraz koalicji rzàdowej
tworzonej przez cztery stronnictwa polityczne33.

Sprawami organizacyjnymi RJN zajmowano si´ w listopadzie 1943 r. Posta-
nowiono rozszerzyç jej sk∏ad do pi´tnastu–osiemnastu osób oraz wy∏oniç Komi-
sj´ G∏ównà (prezydium)34, liczàcà pi´ç–szeÊç osób (automatycznie mia∏ wchodziç
do niej delegat, jego dwóch zast´pców i sekretarz)35. W tym samym miesiàcu
uchwalono poprawki do dekretu prezydenta RP z 1 wrzeÊnia 1942 r. Zgodnie
z nimi delegatem rzàdu mia∏ byç mianowany przez prezydenta wicepremier.
RównoczeÊnie miano powo∏aç trzech jego zast´pców, których zakres dzia∏ania
delegat okreÊla∏by odr´bnym rozporzàdzeniem. W depeszy nr 210 do premiera
KRP tak uzasadnia∏a proponowane rozwiàzania: „Tego wymaga nad wyraz trudne
po∏o˝enie Kraju, na które sk∏ada si´ z jednej strony niepoczytalna dzia∏alnoÊç
grup spod znaku ONR’u i Sanacji, z drugiej zaÊ strony rosnàca w zwiàzku z kry-
zysem sprawy polskiej na gruncie mi´dzynarodowym i zbli˝ajàcym si´ frontem
sowieckim dywersja komunistyczna. Wreszcie wzmagajàce si´ oznaki demorali-
zacji wojennej wymagajà odpowiednich zarzàdzeƒ w∏adzy umocnionej autoryte-
tem Rzàdu Suwerennego Rzeczypospolitej. Tylko rych∏e rozstrzygni´cie prob-
lemu w∏adzy zast´pczej rzàdu na Kraj po∏o˝y kres niebezpieczeƒstwu anarchii,
a wÊród nich najgroêniejszego rzàdu agentów sowieckich”36.

Na posiedzeniu KRP 8 stycznia 1944 r. zapad∏a decyzja o powo∏aniu RJN37.
JednoczeÊnie postanowiono wystàpiç do duchowieƒstwa o wydelegowanie jed-
nej osoby oraz do Spo∏ecznej Organizacji Samoobrony38 o dwie–trzy osoby do
sk∏adu Rady. Zdecydowano si´ tak˝e zaproponowaç udzia∏ w niej „lewicy patrio-
tycznej”, przewidywano te˝ wprowadzenie przedstawiciela mniejszoÊci narodo-
wych. 9 stycznia Jan Stanis∏aw Jankowski zawiadomi∏ telegraficznie premiera
Stanis∏awa Miko∏ajczyka o powstaniu RJN39. 12 stycznia delegat podzi´kowa∏
cz∏onkom KRP za dotychczasowà prac´40. Na posiedzeniu 22 stycznia oma-
wiano funkcjonowanie Rady, kandydatury na jej cz∏onków i zast´pców cz∏onków.
Ustalono tak˝e program posiedzenia plenarnego. Obrady mia∏ otworzyç delegat

32 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 3, Londyn 1976, s. 42, 43.
33 E. Duraczyƒski, Rzàd polski na uchodêstwie 1939–1945. Organizacja, personalia, praktyka, War-
szawa 1993, s. 246.
34 AAN, 199/1, k. 38, Protokó∏ posiedzenia KRP w dniu 16 XI 1943 r.
35 Ibidem, k. 44, Protokó∏ z posiedzenia KRP w dniu 9 XII 1943 r.
36 Ibidem, 202/I-35, k. 291–293, Depesza J.S. Jankowskiego do S. Miko∏ajczyka z 20 XII 1943 r.
zawierajàca poprawki do dekretu; AAN, 199/1, k. 46.
37 Ibidem, 199/2, k. 1, 2, Protokó∏ z posiedzenia KRP w dniu 8 I 1944 r.
38 Porozumienie stronnictw konspiracyjnych SOS powsta∏o 12 X 1942 r., w jego sk∏ad wchodzi∏y
m.in.: Ch∏opska Organizacja WolnoÊci „Rac∏awice”, Front Odrodzenia Polski, Komenda Zbrojnego
Wyzwolenia, Pobudka, Polski Zwiàzek WolnoÊci, SD, Unia, Zwiàzek Odbudowy Rzeczypospolitej.
39 SPP, MSW, t. 16, k. 3, Depesza J.S. Jankowskiego z 9 I 1944 r.
40 Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy êród∏owe 1939–1945, t. 2: 1943–1944, red.
D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 1451, 1452.
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rzàdu i nast´pnie przekazaç kierownictwo najstarszemu wiekiem cz∏onkowi41.
Tydzieƒ póêniej omówiono projekt regulaminu RJN, obradowano nad rozszerze-
niem jej sk∏adu i wys∏uchano sprawozdania delegata z rozmów z ró˝nymi orga-
nizacjami konspiracyjnymi o ich udziale w Radzie42, przedstawiono tak˝e projekt
powo∏ania w kraju Komisji Rzàdzàcej.

W lutym zaproponowano podzia∏ mandatów w RJN. Stronnictwa polityczne
tworzàce KRP mia∏y otrzymaç dwanaÊcie miejsc, dla duchowieƒstwa przewidzia-
no jedno miejsce, jedno – dla obozu sanacyjnego i jedno dla „Rac∏awic”. Sk∏ad
RJN mia∏ byç uzupe∏niony do osiemnastu osób po skonsolidowaniu si´ lewicy
lub prawicy. „Deczyƒski” proponowa∏ wprowadzenie do RJN nauczycieli oraz
przedstawicieli ˝ycia gospodarczego i nauki. 

RJN ukonstytuowa∏a si´ w marcu 1944 r. W zebraniu plenarnym 12 marca
na pl. Ma∏achowskiego bra∏o udzia∏ oko∏o trzydziestu osób43. Obrady otworzy∏
delegat rzàdu i powierzy∏ kierownictwo posiedzenia najstarszemu wiekiem Toma-
szowi Arciszewskiemu. Na przewodniczàcego RJN jednog∏oÊnie wybrano Kazi-
mierza Pu˝aka. Nast´pnie przemawiali: Jankowski i gen. Komorowski „Bór”.
Po tych wystàpieniach i d∏u˝szej dyskusji zebrani uchwalili deklaracj´ progra-
mowà O co walczy Naród Polski44, odezw´ do Polonii Amerykaƒskiej45 i Regulamin
pracy Rady JednoÊci Narodowej46 oraz wy∏onili Komisj´ G∏ównà. Komisja mia∏a
dzia∏aç w imieniu ca∏ej Rady i uzupe∏niç jej sk∏ad. Nowi cz∏onkowie Rady powinni
zaaprobowaç nast´pujàce warunki: 1) uznaç zasady walki o wolnoÊç, niepodle-
g∏oÊç i ca∏oÊç Rzeczypospolitej, 2) przyjàç za obowiàzujàcà deklaracj´ programowà
rzàdu RP z 24 lutego 1942 r., 3) zachowaç lojalnoÊç wobec w∏adz cywilnych
i wojskowych w Londynie oraz ich przedstawicielstw w kraju47.

W sk∏ad Komisji G∏ównej kierujàcej pracami bie˝àcymi RJN weszli dotychcza-
sowi cz∏onkowie KRP: Kazimierz Pu˝ak „Seret” – przewodniczàcy, Józef Grudziƒ-
ski „Markiewicz”, W∏adys∏aw Jaworski „Olza”, Franciszek Urbaƒski „Rzewuski”.
Sekretarzem by∏ Boles∏aw Biega „Pisarski”. Do RJN weszli kolejni przedstawi-
ciele „grubej czwórki”: Tomasz Arciszewski i Zygmunt Zaremba „Smreczyƒski”
z PPS-WRN, Kazimierz Bagiƒski i Józef Nieçko z SL, Zygmunt Berezowski „Ole-
Ênicki” i Józef Milik „Ozima” z SN, Jerzy Braun i Piotr Nowakowski z SP. Przed-
stawicielem duchowieƒstwa by∏ ksiàdz Tadeusz Jachimowski „Budwicz”48.

W trakcie obrad prezydium RJN 15 kwietnia 1944 r. omawiano propozycj´
utworzenia komisji problemowych: gospodarki narodowej, samorzàdów,

41 AAN, 199/2, k. 16, Protokó∏ z posiedzenia Rady w dniu 22 I 1944 r.
42 Ibidem, k. 21, Protokó∏ z posiedzenia Rady w dniu 29 I 1944 r.
43 Z. Zaremba, Wojna i konspiracja, Kraków 1991, s. 273–278.
44 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 3, s. 361–369. Tekst deklaracji opublikowano w specjalnym
wydaniu „Rzeczpospolitej Polskiej” – Prawdziwa historia..., t. 2, s. 1563–1566.
45 Tekst odezwy opublikowano w „Rzeczpospolitej Polskiej” nr 4, 26 III 1944 r. – Prawdziwa histo-
ria..., t. 2, s. 1567, 1568.
46 AAN, 199/2, k. 25–29, Regulamin pracy RJN uchwalony dnia 12 III 1944 r. Prawie identyczny
tekst znajduje si´ w AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 4, k. 1–5. Tekst regulaminu zob. s. 22–27.
47 AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 5, k. 1–5, Komunikat z 15 III 1944 r. Prezydium RJN o posie-
dzeniu RJN.
48 A.K. Kunert, S∏ownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 1, Warszawa 1987, s. 86,
87; F. Stopniak, Jachimowski Tadeusz Julian [w:] S∏ownik biograficzny katolicyzmu..., t. 1, s. 181.
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oÊwiaty i kultury. W gestii Komisji G∏ównej mia∏y pozostawaç sprawy zagra-
niczne, bezpieczeƒstwa, wojskowe i polityka wewn´trzna. Bud˝et RJN ustalo-
no wst´pnie na 150 tys. z∏ na trzy miesiàce, projekt mia∏ byç przedstawiony
delegatowi rzàdu. Kontynuowano dyskusj´ nad rozszerzeniem sk∏adu RJN.
Zgodnie z wytycznymi plenum Rady kolejnych cz∏onków nale˝a∏o poszukiwaç
wÊród SOS, Centralnego Komitetu Ludowego49 i Frontu Odrodzenia Polski50.
Na nast´pnym posiedzeniu, wobec przed∏u˝ania si´ rozmów, zdecydowano
o wydelegowaniu „Markiewicza” do negocjacji z Obozem Narodowo-Radykal-
nym i Centralizacjà, natomiast „Seret” mia∏ pertraktowaç z SOS. W dalszej cz´-
Êci obrad uchwalono powo∏anie zaproponowanych wczeÊniej komisji proble-
mowych oraz bud˝et RJN na trzy miesiàce w wysokoÊci 150 tys. z∏. Podczas
kolejnego zebrania miano wyznaczyç przewodniczàcych komisji spoÊród cz∏on-
ków „grubej czwórki”51.

W koƒcu kwietnia prezydent podpisa∏ nowy dekret o tymczasowej organiza-
cji w∏adz w kraju. Zgodnie z nim Rada mia∏a liczyç od pi´tnastu do osiemnastu
cz∏onków. Przewidywano powo∏anie Komisji G∏ównej RJN, która w okresie
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej mia∏a posiadaç uprawnienia ca∏ej Rady52.

Dopiero w koƒcu maja omawiana by∏a sprawa dalszych kandydatów do RJN.
„Seret” z∏o˝y∏ sprawozdanie z rozmów z SOS, która wystàpi∏a o przyznanie jej
trzech miejsc. „Markiewicz” poinformowa∏ o rozmowach z CKL, który uzale˝-
ni∏ swoje przystàpienie do RJN od usuni´cia z niej SN, wzgl´dnie równoczesnego
przyj´cia PPR. Po d∏u˝szej dyskusji postanowiono spraw´ od∏o˝yç do nast´pnego
zebrania. W dalszej cz´Êci posiedzenia ustalono przewodnictwo komisji proble-
mowych RJN. Komisji gospodarki narodowej mia∏ przewodniczyç cz∏onek SL,
a jego zast´pcà mia∏ byç cz∏onek PPS-WRN. Przewodniczàcym komisji samorzà-
dów mia∏ zostaç cz∏onek SP, a jego zast´pcà cz∏onek SN. Natomiast komisji
oÊwiaty i kultury mia∏ przewodniczyç przedstawiciel SN, z zast´pcà z SP53.

Na poczàtku czerwca Komisja G∏ówna uzgodni∏a po d∏u˝szej dyskusji powie-
rzenie SOS trzech mandatów w RJN (organizacja mia∏a przed∏o˝yç konkretne
kandydatury). Przyj´to zg∏oszenie ksi´dza „Bogus∏awskiego” do komisji oÊwiaty
i kultury. Nastàpi∏y tak˝e zmiany w sk∏adzie RJN: „Olza” zg∏osi∏ ustàpienie Zyg-
munta Berezowskiego54, a na jego nast´pc´ zaproponowano Mieczys∏awa Jaku-
bowskiego. Na zast´pc´ cz∏onka RJN wysuni´to kandydatur´ Józefa Hajdukie-
wicza „Ostachowskiego”. 12 czerwca zmar∏ przedstawiciel SN w RJN Józef
Milik. Spowodowa∏o to przyj´cie do Rady zarówno Jakubowskiego, który przy-
jà∏ pseudonim „Ozima”, jak Hajdukiewicza.

49 Centralny Komitet Ludowy (CKL) – organ wykonawczy Centralizacji Stronnictw Demokratycz-
nych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych, utworzonej w lutym 1944 r.; wesz∏y do niej: Bund,
Komenda Obroƒców Polski, Polska Ludowa Akcja Niepodleg∏oÊciowa II, Polskie Stronnictwo Demo-
kratyczne, Robotnicza Partia Polskich Socjalistów; we wrzeÊniu 1944 r. do∏àczy∏ Polski Zwiàzek
WolnoÊci.
50 AAN, 199/2, k. 56, 57, Protokó∏ z posiedzenia Prezydium RJN w dniu 15 IV 1944 r.
51 Ibidem, k. 58–60, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 4 V 1944 r.
52 W. Grabowski, Delegatura Rzàdu..., s. 194, 195.
53 AAN, 199/2, k. 81–83 a, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 31 V 1944 r.
54 Zygmunt Berezowski w nocy z 15 na 16 IV 1944 r. odlecia∏ do Londynu, gdzie od 29 listopada
pe∏ni∏ funkcj´ ministra spraw wewn´trznych.
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Uzupe∏nianie sk∏adu RJN przez przedstawicieli SOS przed∏u˝a∏o si´, gdy˝
organizacje skupione w tym porozumieniu nie potrafi∏y wy∏oniç wspólnych kan-
dydatów. Delegat rzàdu mia∏ przeprowadziç dalsze rozmowy z CKL. Kolejne po-
siedzenie plenarne Rady wyznaczono na 16 lipca55. Wobec zbli˝ania si´ Armii
Czerwonej do centralnych terenów Polski pilne sta∏o si´ uzgodnienie stanowiska
w sprawie ujawnienia si´ cywilnych w∏adz konspiracji. Po d∏u˝szej dyskusji dele-
gat rzàdu podsumowa∏ obrady, stwierdzajàc: „Przez ujawnienie administracji rozu-
miem obj´cie w∏adzy w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu. [...] Ujawnienie si´ musi
nastàpiç oczywiÊcie wraz z wojskiem [AK – przyp. W.G.]. Nikt nie myÊli o kon-
spirowaniu wojska. Co do RJN, musi si´ ona ujawniç”56. Kwestià spornà pozo-
stawa∏a skala dekonspiracji. Rozwa˝ano ujawnienie si´ ca∏ej Rady lub jedynie
Komisji G∏ównej. Zagadnienie to omawiano 11 lipca 1944 r. na tajnym posie-
dzeniu Komisji G∏ównej RJN, w którym poza jej cz∏onkami brali udzia∏: szef
sztabu KG AK i drugi zast´pca delegata rzàdu. W dalszej, ju˝ jawnej, cz´Êci obrad
przedstawiono kandydatów do RJN: Eugeniusza Czarnowskiego „Czernika”
ze Zjednoczenia Demokratycznego, Jana Jacka Nikischa „Sieleckiego” z „Ojczy-
zny” i Józefa Krasowskiego „Bohusza” z „Rac∏awic”57. Zaprzysi´˝ono ich na
kolejnym posiedzeniu 15 lipca58. Cztery dni póêniej zaprzysi´˝ono te˝ reprezen-
tanta SN Mieczys∏awa Jakubowskiego „Ozim´”59. Przed wybuchem powstania
warszawskiego nie uda∏o si´ ju˝ uzgodniç, mimo rozmów delegata rzàdu z CKL,
kandydatów z tego Êrodowiska, którzy uzupe∏niliby sk∏ad RJN.

W lipcu 1944 r. RJN wytypowa∏a trzech kandydatów na zast´pc´ prezy-
denta RP: SL zaproponowa∏o Wincentego Witosa, PPS-WRN – Tomasza Arciszew-
skiego, SN – adwokata Boles∏awa Bielawskiego60. W zwiàzku ze z∏ym stanem
zdrowia Witosa jego podró˝ do Londynu nie by∏a mo˝liwa. Jako przedstawiciel
kraju do Anglii uda∏ si´ w nocy z 25 na 26 lipca Tomasz Arciszewski. 8 sierpnia
zosta∏ mianowany nast´pcà prezydenta RP, natomiast po dymisji Stanis∏awa
Miko∏ajczyka 29 listopada objà∏ przewodnictwo Rady Ministrów.

W lipcu RJN zmierza∏a do powo∏ania Rady Rzeczypospolitej, organu parla-
mentarnego dzia∏ajàcego przejÊciowo – do momentu zebrania si´ Sejmu i Senatu.
W jej sk∏ad mieli wchodziç wszyscy cz∏onkowie RJN i Rady Narodowej w Lon-
dynie, pi´çdziesiàt osób wybranych przez RJN i dwadzieÊcia mianowanych przez
prezydenta RP61.

Ostatnie przed powstaniem posiedzenie Komisji G∏ównej RJN odby∏o si´
29 lipca przy ul. Chmielnej. Jego uczestnicy dowiedzieli si´, ˝e o terminie wybu-
chu powstania zadecyduje dowódca AK, delegat rzàdu i przewodniczàcy RJN62.

55 Z uwagi na wiadomoÊç o planowanym wzmo˝eniu akcji policji niemieckiej w Warszawie Komi-
sja G∏ówna w trakcie obrad 11 lipca postanowi∏a od∏o˝yç zamierzone posiedzenie plenarne RJN.
56 AAN, 199/2, k. 94–96, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 5 VII 1944 r.
57 Ibidem, k. 97, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 11 VII 1944 r.
58 Ibidem, k. 98, 99, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 15 VII 1944 r.; J.J. Nikisch,
Organizacja „Ojczyzna” w latach 1939–1945, „Wi´ê” 1985, nr 10–12, s. 202.
59 AAN, 199/2, k. 100–102, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 19 VII 1944 r.
60 SPP, MSW, t. 16, k. 112, Depesza J.S. Jankowskiego z 15 VII 1944 r.
61 AAN, 199/3, k. 27, 28, Projekt dekretu o Radzie Rzeczypospolitej; J. PaÊnik, Status prawny
Delegata Rzàdu na Kraj, Warszawa–Toruƒ 1991, s. 67, 68.
62 K. Pu˝ak, Wspomnienia..., s. 59, 60.
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Rzàd RP ju˝ 26 lipca upowa˝ni∏ delegata „do og∏oszenia powstania w momencie
przez Was wybranym”63. Ustalono, ˝e potrzeba 12 godzin na uruchomienie
administracji cywilnej. I o tyle w∏aÊnie godzin wybuch powstania w Warszawie
mia∏ wyprzedziç wkroczenie do niej Armii Czerwonej64.

Mimo licznych wàtpliwoÊci i oporów ze strony RJN, 31 sierpnia 1944 r. wie-
czorem zapad∏a decyzja o wywo∏aniu powstania. Termin wybuchu wyznaczono
na godzin´ 17 dnia 1 sierpnia.

RJN wobec Delegatury
Mianowanie Cyryla Ratajskiego delegatem rzàdu wbrew uzgodnieniom PKP

spowodowa∏o poczàtkowo spore trudnoÊci we wspó∏pracy obu cz∏onów konspi-
racji cywilnej. Jeszcze w marcu 1941 r. PPS-WRN i SL odmawia∏y wspó∏pracy
z Ratajskim w przygotowaniu „administracji i wysuwaniu swoich kandydatów na
m´˝ów zaufania dla poszczególnych dziedzin ˝ycia bie˝àcego – oraz na okr´go-
wych delegatów”65. Jedynie SN i ONR by∏y pozytywnie nastawione do prac pro-
wadzonych przez delegata66.

Poczàwszy od lipca 1941 r. stronnictwa skupione w PKP, aczkolwiek w ró˝-
nym stopniu, wspó∏pracowa∏y z delegatem przy tworzeniu struktur tajnej admi-
nistracji. Obok wspólnego wy∏aniania kandydatów na okr´gowych delegatów
rzàdu, przywiàzywano sporo wagi do dzia∏alnoÊci poszczególnych departamen-
tów. Od wiosny 1942 r. ich dyrektorzy prezentowali na posiedzeniach PKP spra-
wozdania ze swoich prac oraz zamierzenia na przysz∏oÊç.

Przedstawiciele partii nie tylko s∏uchali sprawozdaƒ kierowników komórek
organizacyjnych Delegatury, ale wy∏aniali kandydatów na funkcje kierownicze
w Delegaturze i niekiedy domagali si´, czasem skutecznie, zmian na tych stanowi-
skach. Jaskrawym przyk∏adem by∏o zg∏oszenie przez przedstawicieli SL, PPS i SP
w kwietniu 1942 r. zastrze˝eƒ do kierownika Sekcji Finansowo-Bud˝etowej Dele-
gatury, Jerzego Michalewskiego67. Obiekcje PKP, co prawda z pewnà zw∏okà,
doprowadzi∏y do jego dymisji we wrzeÊniu 1942 r. Skrajnym przypadkiem by∏o
wysuni´te przez ludowca Józefa Grudziƒskiego „Deczyƒskiego” w grudniu 1943 r.
˝àdanie przeprowadzenia rewizji obsady personalnej departamentów Delegatury68.

Politycy wskazywali tak˝e na koniecznoÊç rozbudowy aparatu administracyj-
nego. W maju 1942 r. na wniosek przedstawiciela SL postanowiono utworzyç
w Departamencie Spraw Wewn´trznych komórk´ „dla zbierania i rejestrowania
liczbowego wszystkich strat w ludziach oraz form gwa∏tów i terroru”69 stosowa-
nych przez okupantów.

63 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 4, Londyn 1977, s. 12.
64 J. Ciechanowski, Powstanie Warszawskie. Zarys pod∏o˝a politycznego i dyplomatycznego, War-
szawa 1984, s. 351–353.
65 SPP, MSW, t. 74, k. 26, Depesza C. Ratajskiego z 13 III 1941 r.
66 Stanowisko SN wobec prac delegata ulega∏o zmianom. Jako przyk∏ad mo˝na podaç wycofanie
przez przedstawiciela tej partii w PKP kandydatów na stanowiska okr´gowego delegata w Kielcach
oraz na zast´pców okr´gowych delegatów w Krakowie, Lublinie i Lwowie – AAN, 199/1, k. 2, Pro-
tokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 12 IV 1942 r.
67 Ibidem.
68 Ibidem, k. 40, 41, Protokó∏ z posiedzenia KRP w dniu 1 XII 1943 r.
69 Ibidem, k. 4, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 10 V 1942 r.
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RJN wobec ZWZ-AK
Mianowanie w grudniu 1940 r. delegata rzàdu spowodowa∏o wydanie przez

gen. Stefana Roweckiego rozkazu utworzenia przy departamentach Delegatury
Biur Wojskowych, na wzór rozwiàzania istniejàcego w administracji paƒstwowej.
Wobec znacznego opóênienia w tworzeniu aparatu Delegatury doprowadzi∏o to,
po ustàpieniu w marcu 1941 r. Ludwika Muzyczki z funkcji szefa koordynacji,
do powa˝nych napi´ç w stosunkach mi´dzy partiami politycznymi a ZWZ (AK).
Przystàpiono wówczas do tworzenia w KG ZWZ Szefostwa Biur Wojskowych
(„Teczka”, „Zeszyt”).

W maju 1942 r. politycy wystosowali depesz´ do rzàdu, informujàc, i˝ AK
rozszerza swojà dzia∏alnoÊç na „dziedziny ˝ycia wychodzàce poza granic´ spraw
wojskowych, co wytwarza niebezpieczny dziÊ i na przysz∏oÊç dualizm w pracach
rzàdowych w Kraju, wywo∏uje dezorientacj´ w spo∏eczeƒstwie i zaniepokojenie
sfer politycznych”70.

Napi´cia z∏agodzono cz´Êciowo dopiero latem 1943 r., po decyzji komendanta
g∏ównego AK i delegata rzàdu o scaleniu „Teczki” z aparatem Administracji
Zast´pczej. Politycy nadal jednak nie wyzbyli si´ nieufnoÊci w stosunku do AK
i proces scaleniowy przebiega∏ niezgodnie z zamierzeniami twórców porozumie-
nia. DoÊç liczne by∏y przypadki nieprzyjmowania do AZ zw∏aszcza kierowników
Wydzia∏ów Wojskowych w okr´gach (obszarach). Tak by∏o zarówno we Lwowie,
jak i w Krakowie.

Nie by∏ to jedyny powód zadra˝nieƒ pomi´dzy politykami a ZWZ-AK.
W kwietniu 1942 r. PKP omawia∏ tworzenie przez AK S∏u˝by Ochrony Powsta-
nia71. W powsta∏ej sytuacji postanowiono wystàpiç do rzàdu o Êcis∏e okreÊlenie
kompetencji Delegatury i AK72.

RJN wobec ZSRS
22 czerwca 1941 r. hitlerowskie Niemcy napad∏y na Zwiàzek Sowiecki.

W wyniku tej napaÊci ZSRS znalaz∏ si´ w koalicji antyniemieckiej. PKP ju˝
4 lipca uchwali∏ oÊwiadczenie, w którym pisano: „1. Rosja winna natychmiast
uznaç niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Paƒstwa Polskiego, 2. przywróciç dzia∏al-
noÊç przedstawicielstwa dyplomatycznego i konsularnego Polski na terenie
Zwiàzku Sowieckiego, 3. zwolniç jeƒców polskich oraz wi´êniów z aresztów,
obozów i wygnania, 4. udzieliç pomocy ludnoÊci gwa∏tem wysiedlonej z naszego
kraju i daç ca∏kowite odszkodowanie za wyrzàdzone krzywdy materialne”73.
Zawarty w lipcu uk∏ad Sikorski–Majski PKP uznawa∏ za wst´p do ostatecznego
uregulowania stosunków pomi´dzy Polskà i ZSRS. Wyraêny sprzeciw budzi∏y
natomiast sformu∏owania uk∏adu dotyczàce spraw granicznych na wschodzie
i pó∏nocy74.

70 Depesza C. Ratajskiego z 15 V 1942 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 2, s. 232, 233.
71 AAN, 199/1, k. 2, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 12 IV 1942 r.
72 Ibidem, k. 3, Protokó∏ z posiedzenia PKP w dniu 19 IV 1942 r. Na tym w∏aÊnie posiedzeniu PKP
dyrektor Departamentu Spraw Wewn´trznych Leopold Rutkowski sk∏ada∏ sprawozdanie z rozmów
z komendantem AK na temat SOP.
73 Depesza C. Ratajskiego z 5 VII 1941 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 2, s. 14.
74 Depesza C. Ratajskiego z 18 VIII 1941 r. [w:] ibidem, s. 42, 43.
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Sprawa granicy wschodniej by∏a jednà z najwa˝niejszych w stosunkach mi´-
dzy PKP a ZSRS. W marcu 1943 r. PKP popar∏ stanowisko rzàdu RP, stwierdza-
jàc: „Ca∏y Naród Polski stoi niez∏omnie i jednomyÊlnie na stanowisku nienaru-
szalnoÊci granic wschodnich Polski sprzed wrzeÊnia 1939 roku”75.

Zerwanie polsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych po odkryciu zbrodni
katyƒskiej spowodowa∏o zaniepokojenie w kraju. Sta∏o si´ jasne, ˝e oddzia∏y
Armii Czerwonej, majàce nied∏ugo wkroczyç na teren Polski, nie b´dà uznawa∏y
przedstawicielstwa rzàdu RP. Na terenie ZSRS zacz´to tworzyç konkurencyjne
dla Polskich Si∏ Zbrojnych oddzia∏y wojskowe i ich nadbudow´ politycznà
w postaci Zwiàzku Patriotów Polskich.

Narastanie zagro˝enia ze strony organizacji komunistycznej w kraju, wspiera-
nej przez ZSRS, spowodowa∏o podj´cie przez KRP 26 paêdziernika 1943 r.
decyzji o powo∏aniu Komitetu do Walki z Komunà. Projektowano te˝ powo∏anie
podobnych komitetów okr´gowych76.

W listopadzie 1943 r., w zwiàzku ze zbli˝aniem si´ Armii Czerwonej do
granic Polski, KRP przeprowadzi∏a dyskusj´ nad projektem odezwy delegata
rzàdu do ludnoÊci ziem wschodnich oraz instrukcji dla w∏adz podziemnych na
wschodzie77.

W maju 1944 r. Komisja G∏ówna RJN omawia∏a spraw´ krótkotrwa∏ego pol-
sko-sowieckiego porozumienia wojskowego na Wo∏yniu78. Porozumienie, które
politycy w Warszawie chcieli traktowaç jako wzorcowe dla innych terenów kre-
sowych, szybko zosta∏o z∏amane przez stron´ sowieckà.

Powstanie warszawskie
Od 1 sierpnia 1944 r. przewodniczàcy RJN Kazimierz Pu˝ak przebywa∏ razem

z komendantem g∏ównym AK na Woli, w fabryce Kamlera przy ul. Dzielnej 72.
Ju˝ 3 sierpnia zosta∏a og∏oszona odezwa Polacy!, wydana przez delegata rzàdu,
przewodniczàcego RJN i dowódc´ AK79.

15 sierpnia, w czasie posiedzenia RJN, któremu przewodniczy∏ W∏adys∏aw
Jaworski „Olza”, uchwalono opracowanà przez niego, Kazimierza Bagiƒskiego
i Zygmunta Zaremb´ odezw´ Do narodu polskiego. Do spotkania z przewodni-
czàcym RJN dosz∏o dopiero 26 sierpnia, po przeniesieniu si´ KG AK do gmachu
PKO przy ul. Âwi´tokrzyskiej.

W koƒcu sierpnia RJN obradowa∏a przy ul. Przeskok 2 nad memorandum
premiera w sprawie stosunków polsko-sowieckich. Ostatecznie, mimo wielu
wàtpliwoÊci, przyj´∏a propozycj´ Stanis∏awa Miko∏ajczyka. Po uwolnieniu War-
szawy mia∏a nastàpiç rekonstrukcja rzàdu, a w jego sk∏adzie, poza przedstawicie-
lami dotychczasowej koalicji (SL, SN, PPS i SP), mieli znaleêç si´ cz∏onkowie

75 Depesza J.S. Jankowskiego z 18 III 1943 r. [w:] ibidem, s. 483, 484.
76 AAN, 199/1, k. 33, 34, Protokó∏ posiedzenia KRP w dniu 26 X 1943 r. Komitet przyjà∏ nast´p-
nie nazw´ Spo∏eczny Komitet Antykomunistyczny. Data wprowadzenia tej nazwy nie jest dok∏adnie
znana. W materia∏ach archiwalnych zachowa∏o si´ Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci SKA od 1 XII 1943 r.
do 1 IV 1944 r.
77 Ibidem, k. 38, Protokó∏ posiedzenia KRP w dniu 16 XI 1943 r.
78 Ibidem, 199/2, k. 58–60, Protokó∏ z posiedzenia Komisji G∏ównej RJN w dniu 4 V 1944 r.
79 Prawdziwa historia..., t. 3: 1944–1945, Warszawa 2000, s. 1865.
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PPR. Rzàd mia∏ natychmiast objàç administracj´ na wyzwolonych obszarach Pol-
ski80. Parlament Polski Podziemnej, odst´pujàc od swej dotychczasowej polityki
izolowania PPR, w zasadzie zgadza∏ si´ z propozycjà premiera, wprowadzi∏ jed-
nak do tekstu memorandum kilka uzupe∏nieƒ: domaga∏ si´ usuni´cia wszystkich
obcych wojsk z ziem polskich po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych, postulowa∏
wprowadzenie zapisu o niezw∏ocznym zwolnieniu internowanych, aresztowa-
nych i wywiezionych obywateli polskich81.

Po miesiàcu walk, 7 wrzeÊnia, RJN by∏a zdania, ˝e nale˝y zakoƒczyç powsta-
nie. Opini´ t´ podziela∏a wówczas tak˝e Krajowa Rada Ministrów82. 

W trakcie powstania RJN ponios∏a straty: 9 wrzeÊnia zginà∏ Józef Grudziƒski,
jej wiceprzewodniczàcy (jego miejsce zajà∏ Kazimierz Bagiƒski „Biernacki”, „Dà-
browski”, dotychczasowy dyrektor Departamentu Spraw Wewn´trznych Delega-
tury). WczeÊniej, 7/8 sierpnia zginà∏ ksiàdz Tadeusz Jachimowski.

9 wrzeÊnia zosta∏a powo∏ana cywilna komisja do rozmów z Niemcami. W jej
sk∏ad weszli: Edmund Rudnicki „Konopka”, dyrektor Polskiego Radia, Bogdan
Domos∏awski, dyrektor Departamentu Likwidacji Skutków Wojny, i Tadeusz
Chromecki, zast´pujàcy nieobecnego w Warszawie Romana Knolla, kierownika
Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury83. Poniewa˝ rozmowy z Niemcami
prowadzili przedstawiciele AK, komisja nie podj´∏a jednak dzia∏alnoÊci. 10 wrze-
Ênia Adam Bieƒ przygotowa∏ na wypadek kapitulacji tekst odezwy Do Narodu
Polskiego, natomiast Stanis∏aw Kauzik – projekt apelu Do Narodów Âwiata. Oba
teksty, podpisane przez KRM i RJN, ukaza∏y si´ 2 i 3 paêdziernika, ju˝ po kapi-
tulacji Warszawy.

W trakcie przygotowaƒ do kapitulacji w∏adze podziemne 11 wrzeÊnia posta-
nowi∏y „stworzyç nowy oÊrodek koncentracyjny dla w∏adz poza Warszawà”.
Jego organizacj´ powierzono Stefanowi Korboƒskiemu, nowemu dyrektorowi
Departamentu Spraw Wewn´trznych, oraz Stefanowi Paw∏owskiemu „Romec-
kiemu”, kierownikowi Biura Prezydialnego Delegatury84. Ju˝ nast´pnego dnia
projekt Korboƒskiego zosta∏ zaaprobowany85.

Kryzys w powstaniu zosta∏ prze∏amany dzi´ki wiadomoÊciom z Londynu
o planowanych du˝ych zrzutach i informacjom zza Wis∏y, które sk∏oni∏y w∏a-
dze podziemne do kontynuowania walki. Rozpocz´to przygotowania do
spodziewanego wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy. Zreorganizo-
wano aparat Delegatury i struktury AK, utworzono Warszawski Korpus AK,
przystàpiono do formowania Rady Miejskiej, w której sk∏ad mieli wejÊç przed-
stawiciele g∏ównych partii politycznych. Udzia∏ w niej zaproponowano rów-
nie˝ PPR86. 

80 Ibidem, s. 1995.
81 K. Pu˝ak, Wspomnienia..., s. 70, 71; Depesza J.S. Jankowskiego z uchwa∏à RJN z 28 VIII 1944 r.
[w:] Prawdziwa historia..., t. 3, s. 2034.
82 AAN, 429/1, k. 5, Protokó∏ z posiedzenia KRM z dnia 8 IX 1944 r.
83 Ibidem, k. 6, Protokó∏ z posiedzenia KRM z dnia 9 IX 1944 r.; G. Górski, Krajowa Rada Mini-
strów w czasie powstania warszawskiego, „Przeglàd Powszechny” 1989, nr 7–8, s. 108.
84 AAN, 429/1, k. 10, Protokó∏ posiedzenia KRM z dnia 11 IX 1944 r.
85 Ibidem, k. 12, Protokó∏ posiedzenia KRM z dnia 12 IX 1944 r.
86 G. Górski, Krajowa Rada..., s. 111.
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W ostatniej dekadzie wrzeÊnia odby∏y si´ wybory do Komisji G∏ównej RJN.
Przewodniczàcym zosta∏ ponownie Pu˝ak, wiceprzewodniczàcymi: Bagiƒski
i Aleksander Zwierzyƒski, sekretarzem – Urbaƒski. Do Komisji wszed∏ Czarnow-
ski z ZD87.

Jednak˝e oczekiwania w∏adz powstaƒczych nie urzeczywistni∏y si´. Wobec
upadku kolejnych dzielnic Warszawy (Mokotów, ˚oliborz), wyczerpywania si´
˝ywnoÊci, lekarstw, amunicji, zapad∏a ostateczna decyzja o kapitulacji. Przed wyj-
Êciem z Warszawy cz∏onkowie RJN otrzymali po 40 tys. z∏ jako wynagrodzenie
za prac´ od listopada 1944 r. do stycznia 1945 r.88

Dzia∏alnoÊç RJN po upadku powstania warszawskiego
Przed opuszczeniem stolicy naczelne w∏adze PPP ustali∏y punkty spotkania

w Podkowie LeÊnej (koÊció∏), Grodzisku Mazowieckim, Skierniewicach i Piotr-
kowie Trybunalskim. JednoczeÊnie RJN przyj´∏a opracowany przez Korboƒskiego
projekt dalszej dzia∏alnoÊci Delegatury Rzàdu89. Jako pierwszy do Milanówka
dotar∏ 5 paêdziernika Adam Bieƒ „Walkowicz”. Spotka∏ tutaj Kazimierza Bana-
cha „Linowskiego”90 i Stanis∏awa Mierzw´ „S∏omk´” z tymczasowego kierownic-
twa ruchu ludowego, które powsta∏o w pierwszych dniach wrzeÊnia, a obecnie
podj´∏o prób´ stworzenia ogólnokrajowego oÊrodka kierowniczego konspiracji.
WczeÊniej w Zalesiu Dolnym u prof. Wac∏awa Borowego odby∏o si´ zebranie,
w którym brali udzia∏: Jan Mat∏achowski „Ostoja” i Leon Mirecki91 z SN,
Banach z SL, Jan Jacek Nikisch z „Ojczyzny” i przedstawiciel socjalistów. Posta-
nowili oni stworzyç nowy oÊrodek kierowniczy, na wypadek likwidacji przez
Niemców dotychczasowego. Na delegata rzàdu wybrano pracownika Dele-
gatury o pseudonimie „Jesionowski” (wed∏ug Jerzego Horskiego, pracownika
Sekcji Kontroli Delegatury, pseudonimu tego u˝ywa∏ Wincenty Spaltenstein
z Okr´gowej Delegatury Rzàdu na Âlàsk)92.

W pierwszych dniach paêdziernika cz∏onkowie RJN: Mierzwa, Zwierzyƒski
i Nikisch oraz siedmiu przedstawicieli stronnictw politycznych wys∏ali do Londy-
nu depesz´, w której domagali si´ zatwierdzenia „Jesionowskiego” na stanowisko

87 K. Pu˝ak, Wspomnienia..., s. 74.
88 Ibidem, s. 76.
89 Ibidem. Sam Stefan Korboƒski opisa∏ planowane rozlokowanie agend PPP nieco inaczej: „Dele-
gat Jankowski, KRM i przewodniczàcy RJN Pu˝ak w Krakowie, Komenda G∏ówna AK w Cz´sto-
chowie, zaÊ cz∏onkowie RJN i pracownicy departamentów bàdê w Krakowie, bàdê w miejscowo-
Êciach rozlokowanych wzd∏u˝ Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD), a wi´c w Otr´busach,
Pruszkowie, Komorowie, w LeÊnej Podkowie, Milanówku i Grodzisku” – S. Korboƒski, Polskie Paƒ-
stwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, Pary˝ 1975, s. 209.
90 Kazimierz Banach wyszed∏ z Warszawy 22 sierpnia wraz z oddzia∏ami mjr. Alfonsa Kotowskiego
„Okonia”. Towarzyszyli mu: Stanis∏aw Koter, Tadeusz Ilczuk, Gra˝yna Dàbrowska – J. St´pieƒ,
Relacja o dzia∏aniach powstaƒczych VIII Rejonu powiatu warszawskiego Armii Krajowej w sierp-
niu–wrzeÊniu 1944 r., „Biuletyn GKBZpNP IPN”, t. 37, 1994, s. 91, 130.
91 Leon Mirecki prawnik, dzia∏acz polityczny, „S∏owo Narodowe” 1990, nr 12, s. 3.
92 To˝samoÊç „Jesionowskiego” dotychczas nie zosta∏a definitywnie ustalona. Spotykamy ró˝ne
okreÊlenia pe∏nionej przez niego funkcji. Raz jest mowa o delegacie na województwo warszawskie
– SPP, MSW, t. 16, k. 246, Depesza z kraju odebrana w Londynie 9 X 1944 r.; wed∏ug innych prze-
kazów mia∏ to byç delegat na powiat B∏onie – A. Wojtas, Dzia∏alnoÊç polityczna ludowców w okre-
sie II wojny Êwiatowej, cz. 2, Warszawa 1988, s. 194.
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czwartego zast´pcy delegata rzàdu93. Wspó∏pracowa∏ z nimi prof. Zygmunt
Wojciechowski „Piotr”, który objà∏ kierownictwo dzia∏u informacji94.

Adam Bieƒ ju˝ 7 paêdziernika informowa∏ rzàd w Londynie: „Krajowa Rada
Narodowa, Rada JednoÊci Narodowej i Departamenty Delegatury sà w trakcie
wychodzenia z Warszawy. Minister Walkowicz jest ju˝ poza Warszawà i objà∏
urz´dowanie jako 1-szy zast´pca Wicepremiera. Wspó∏praca z Jesionowskim
i Linowskim [Kazimierz Banach] oraz ∏àcznoÊç z wszystkimi okr´gami nawià-
zana, kontakt do Walkowicza przez radiostacj´ nadajàcà”95. Wkrótce dotar∏ do
Milanówka Jan Stanis∏aw Jankowski, byli tutaj tak˝e Kazimierz Pu˝ak, Stanis∏aw
Jasiukowicz, Zygmunt Zaremba i Franciszek Bia∏as.

9–18 paêdziernika toczy∏a si´ w Moskwie konferencja, podczas której w∏adze
ZSRS postawi∏y delegacji polskiej (Stanis∏aw Miko∏ajczyk, Tadeusz Romer, Sta-
nis∏aw Grabski) ˝àdanie uznania linii Curzona za granic´ paƒstwowà. Na nic
zda∏y si´ protesty rzàdu polskiego i szukanie pomocy w Stanach Zjednoczonych.
Rezultatem by∏a dymisja Miko∏ajczyka (24 listopada). Nowym premierem zosta∏
Tomasz Arciszewski z PPS. Swoje argumenty Miko∏ajczyk przekaza∏ do kraju depe-
szà z 28 listopada 1944 r. Pisa∏ w niej, i˝ nie mo˝e braç dalszej odpowiedzial-
noÊci za polityk´, „która mo˝e si´ skoƒczyç: 1) okrojeniem Polski na wschodzie
i utrzymaniem granic 1939 r. na zachodzie, 2) ca∏kowitym skomunizowaniem
Polski przez Rzàd Lubelski po jego uznaniu i zaj´ciu ca∏ego terenu Polski przez
podj´cie próby walki z niekomunistycznà Polskà i duszà narodu w Kraju przez
nowy Rzàd Polski, 3) uniemo˝liwienie mi nawet obrony Lwowa i zag∏´bia nafto-
wego”96. Pod wp∏ywem wiadomoÊci o dymisji Miko∏ajczyka Adam Bieƒ na nara-
dzie kierownictwa ruchu ludowego zg∏osi∏ wniosek, zaakceptowany przez zebra-
nych, o ustàpienie cz∏onków stronnictwa z Delegatury97.

W trwajàcej od paêdziernika do grudnia 1944 r. korespondencji z rzàdem
w sprawie powierzenia dowództwa AK Leopoldowi Okulickiemu „Niedêwiad-
kowi” RJN popiera∏a jego kandydatur´. Okulicki bra∏ udzia∏ w posiedzeniu
Komisji G∏ównej RJN 7 listopada, na które przybyli: Zwierzyƒski „OleÊnicki” z SN,
Zaremba „Marcin” z PPS-WRN, Urbaƒski „Rzewuski” z SP, Bagiƒski „Dàbrow-
ski” z SL, Czarnowski „Czernik” z ZD oraz ca∏a KRM. Omówiono aktualnà 
sytuacj´ w kraju. Spodziewajàc si´ kolejnej ofensywy Armii Czerwonej, przewi-
dywano zorganizowanie „zachodniej ekspozytury” Delegatury, która mia∏a
wycofywaç si´ na zachód i pozostawaç mo˝liwie najd∏u˝ej na terenach zajmowa-
nych przez Niemców. W ramach tej ekspozytury przewidywano funkcjonowanie
komórki wojskowej dla „ziem postulowanych”. Proponowano unikaç kontaktu
z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i rozmawiaç wy∏àcznie z Rosja-

93 SPP, MSW, t. 16, k. 246. Depesz´ podpisali: Stanis∏aw Mierzwa „S∏omka” z SL, Aleksander Zwie-
rzyƒski „Osiƒski” z SN, Jan Jacek Nikisch „Sielecki” z „Ojczyzny”, „Dobrowolski” z PPS, Kazimierz
Banach „Linowski” i „Sielecki” z SL, Jan Mat∏achowski „Ostoja” i Leon Mirecki „Leon” z SN,
„Maksym” z SP, ksiàdz p∏k Jan St´pieƒ „dr Jan” z „Ojczyzny”.
94 Ibidem, k. 243, Depesza Z. Wojciechowskiego do W∏adys∏awa Banaczyka nr 186 z 3 X 1944 r.
95 Ibidem, k. 250, Depesza A. Bienia i „Jesionowskiego” do S. Miko∏ajczyka nr 190 z 7 X 1944 r.
96 A. Ko∏odziejczyk, Depesza Stanis∏awa Miko∏ajczyka do Delegata Rzàdu Jana Stanis∏awa Jankow-
skiego z 28 listopada 1944 r. o przyczynach dymisji gabinetu, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludo-
wego”, nr 30, 1998, s. 212.
97 A. Bieƒ, Bóg wy˝ej – dom dalej 1939–1949, Warszawa 1991, s. 128.
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nami98. W po∏owie listopada Nikisch wystosowa∏ w imieniu „Ojczyzny” wniosek
do przewodniczàcego RJN o zwo∏anie posiedzenia plenarnego. Proponowa∏
zmniejszenie liczby osób bioràcych udzia∏ w obradach do jednego przedstawiciela
z ka˝dej partii politycznej, co mia∏o umo˝liwiç uczestniczenie w bie˝àcych pra-
cach RJN przedstawicielom wszystkich reprezentowanych w niej organizacji99.

W trakcie obrad Komisji G∏ównej RJN 1 grudnia dyskutowano nad nowà
sytuacjà politycznà po dymisji rzàdu Miko∏ajczyka i powstaniu rzàdu Arciszew-
skiego. Zebrani wyra˝ali zaniepokojenie brakiem w nim SL100. 15 i 16 grudnia
1944 r. w klasztorze Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim toczy∏y si´
obrady RJN. Stawili si´: Jan Stanis∏aw Jankowski, Adam Bieƒ, Antoni Pajdak,
Stanis∏aw Jasiukowicz, Kazimierz Pu˝ak, Aleksander Zwierzyƒski, Kazimierz
Bagiƒski, Franciszek Urbaƒski, Eugeniusz Czarnowski, gen. Leopold Okulicki.
Byli obecni równie˝ dyrektorzy trzech departamentów: Spraw Wewn´trznych,
Informacji i Prasy, Opieki Spo∏ecznej. Stronà technicznà kierowa∏ okr´gowy
delegat rzàdu w ¸odzi Piotr Rychlik. W czasie debaty, która dotyczy∏a g∏ównie
sytuacji panujàcej w Londynie, ludowcy wysun´li tez´ o koniecznoÊci powrotu
Miko∏ajczyka do rzàdu. Omawiano równie˝ spraw´ granicy wschodniej. Wszy-
scy byli przeciwni uznaniu linii Curzona za podstaw´ do ustalenia jej przebiegu,
proponujàc wzi´cie pod uwag´ spisu ludnoÊci z okresu mi´dzywojennego. Zaj-
mowano si´ tak˝e sprawami organizacyjnymi. Na stanowisko kierownika Sekcji
Kontroli w Delegaturze zosta∏ wysuni´ty Wac∏aw Januszewski „Kochanowski”
i mimo sprzeciwu Urbaƒskiego propozycj´ t´ zaakceptowano.

18 grudnia 1944 r. na posiedzeniu KRM w Piotrkowie obradowano nad
utworzeniem nowej organizacji konspiracyjnej. Genera∏ Okulicki ujawni∏ istnie-
nie organizacji „Nie”. Jej statut opracowano w po∏owie stycznia 1945 r.101

Mia∏a to byç organizacja wojskowa, posiadajàca nadbudow´ politycznà, tworzonà
przez przedstawicieli stronnictw102. Najprawdopodobniej dysponowano ju˝
wówczas wytycznymi przekazanymi przez w∏adze paƒstwowe w Londynie103.
Wskazywano w nich na koniecznoÊç powo∏ania przez delegata rzàdu, w porozu-
mieniu i przy pomocy komendanta g∏ównego AK „Polski Zachodniej”, specjal-
nej sieci konspiracyjnej. Do jej budowy mieli byç wybierani dzia∏acze podziemia
odznaczajàcy si´ du˝à odpornoÊcià na trudne warunki przewidywanej okupacji
sowieckiej. Zadaniem sieci mia∏o byç: oddzia∏ywanie na spo∏eczeƒstwo w duchu
zachowania idei niepodleg∏oÊci, nawet w wypadku zerwania ∏àcznoÊci z rzàdem;
dostarczanie rzàdowi wiadomoÊci o sytuacji panujàcej w kraju; prowadzenie

98 Protokó∏ posiedzenia Komisji G∏ównej RJN z dn. 7 XI 1944 r. [w:] „Dokumenty i Materia∏y
Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956”, nr 3, Warszawa 1995, s. 12.
99 Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956 w Warszawie, Archiwum Departamentu Prezydialnego
Delegatury Rzàdu, k. 5, Pismo „Sieleckiego” z 15 XI 1944 r.
100 Protokó∏ posiedzenia Komisji G∏ównej RJN z dn. 1 XII 1944 r. [w:] „Dokumenty i Materia∏y...”,
nr 3, s. 14–21.
101 Biblioteka Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich we Wroc∏awiu, 15355/II, A. Bieƒ, Wspomnie-
nia okupacyjne, s. 161; Statut „Nie”, „Zeszyty Historyczne”, z. 99, Pary˝ 1992, s. 228–234.
102 A. Chmielarz, Epilog Armii Krajowej [w:] Armia Krajowa. Szkice z dziejów Si∏ Zbrojnych Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999, s. 326.
103 SPP, MSW, t. 51, k. 346, Wytyczne organizacji specjalnej sieci konspiracyjnej na terenie Polski
pod okupacjà niemieckà z 16 XI 1944 r.
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pomocy materialnej i zorganizowanie samopomocy spo∏ecznej. Rzàd podtrzymy-
wa∏ prawo organizacji konspiracyjnej do samoobrony oraz dawa∏ wytyczne
zachowania si´ spo∏eczeƒstwa pod okupacjà. Wskazywa∏ tak˝e na koniecznoÊç
tworzenia rezerw w celu uzupe∏nienia organizacji dzia∏ajàcej na terenach ju˝
zaj´tych przez Armi´ Czerwonà.

Prawdopodobnie w∏aÊnie wtedy opracowano projekt powo∏ania Komisji Woj-
skowej RJN104. Mia∏o to byç „cia∏o opiniodawcze” przy Departamencie Wojsko-
wym, s∏u˝àce koordynowaniu dzia∏aƒ organizacji niepodleg∏oÊciowych i si∏
zbrojnych w kraju. W sk∏ad komisji mieli wejÊç przedstawiciele stronnictw zasia-
dajàcych w RJN oraz organizacji niepodleg∏oÊciowych, które uznawa∏y w∏adze
paƒstwowe i stawia∏y sobie za cel pe∏nà suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Polski.
Zadania Departamentu Wojskowego by∏y nast´pujàce: 1) zatwierdzanie planu
akcji samoobrony, opracowanego wspólnie z komendantem organizacji wojsko-
wej, 2) ustalenie zasad organizacyjnych i dzia∏ania si∏ zbrojnych w kraju, 3) zatwier-
dzanie oraz kontrola bud˝etu wojskowego, 4) przygotowywanie wniosków
awansowych i odznaczeniowych, 5) opieka nad inwalidami i chorymi z czasów
konspiracji, rodzinami poleg∏ych oraz wojskowymi wracajàcymi z niewoli,
6) prowadzenie propagandy wojskowej105.

Po obradach Jankowski i Pu˝ak pozostali w Piotrkowie, Okulicki i Kamiƒ-
ski udali si´ do Cz´stochowy, natomiast Jasiukowicz i Pajdak wyjechali do Kra-
kowa. W Milanówku przebywali: Korboƒski, Stanis∏aw Wójcik, Banach, Józef
Chaciƒski, Zwierzyƒski, Józef Kwasiborski, Leopold Rutkowski, kierownik
Biura Prezydialnego Delegatury, i Roman Knoll, kierownik Sekcji Spraw
Zagranicznych106.

22 i 25 stycznia 1945 r., ju˝ po zaj´ciu przez Armi´ Czerwonà terenów pod-
warszawskich, odby∏o si´ posiedzenie RJN, zwo∏ane przez Adama Bienia. Na
obrady nie przyby∏ przewodniczàcy RJN Kazimierz Pu˝ak, mimo ˝e zosta∏ zawia-
domiony o terminie przez ∏àczniczk´ Weronik´ Olesiƒskà „Agnieszk´”.
W depeszy wys∏anej po spotkaniu, podpisanej przez Bienia, Bagiƒskiego, Kwasi-
borskiego i Czarnowskiego, poddano krytyce rzàd Arciszewskiego i za˝àdano
jego ustàpienia oraz powo∏ania nowego, „o pe∏nym autorytecie w Kraju i u alian-
tów”. Wotum nieufnoÊci zg∏osi∏a równie˝ „Ojczyzna”, która domaga∏a si´
powrotu Stanis∏awa Miko∏ajczyka107. Pod koniec stycznia w Piotrkowie Pu˝ak
dowiedzia∏ si´ od Józefa Nieçki, ˝e „Stronnictwo Ludowe ustosunkuje si´ wobec
Rzàdu Tymczasowego pozytywnie”108. Po tym oÊwiadczeniu wyraênie zaryso-
wa∏o si´ widmo dekompozycji oÊrodka kierowniczego konspiracji.

19 stycznia 1945 r. gen. Okulicki rozwiàza∏ AK. W konspiracji mieli pozostaç
dowódcy oraz Êcis∏e sztaby wraz z siecià ∏àcznoÊci, dzia∏ajàce nadal „w porozu-
mieniu z aparatem Delegata Rzàdu”109. Jak pisa∏ do podw∏adnych komendant
Okr´gu Radomsko-Kieleckiego p∏k Jan Zientarski „Ein”, w warunkach nowej

104 AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 6, k. 1, Notatka na temat Komisji Wojskowej RJN.
105 Ibidem, k. 5, Zakres dzia∏ania Departamentu Wojskowego ustalony przez Komisj´ G∏ównà RJN.
106 A. Bieƒ, Bóg wy˝ej..., Warszawa 1991, s. 220.
107 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 5, Londyn 1981, s. 251, 252.
108 K. Pu˝ak, Wspomnienia..., s. 89.
109 Prawdziwa historia..., t. 3, s. 2444.
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okupacji dzia∏alnoÊç konspiracyjna powinna byç nastawiona na odbudow´ nie-
podleg∏oÊci kraju oraz ochron´ ludnoÊci110. 26 stycznia premier Tomasz Arci-
szewski i minister spraw wewn´trznych Zygmunt Berezowski w depeszy do
delegata stwierdzili, i˝ delegat, KRM i RJN nie powinny si´ ujawniaç111.

Podczas konferencji w Ja∏cie 4–11 lutego 1945 r. przywódcy mocarstw
uzgodnili powo∏anie w Polsce Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej. Mia∏
go stanowiç zreorganizowany Rzàd Tymczasowy. Wszyscy obradujàcy zobowià-
zali si´ uznaç taki rzàd. Sprawom konferencji ja∏taƒskiej by∏o poÊwi´cone spotka-
nie KRM i RJN 15 lutego w Podkowie LeÊnej. Bagiƒski stwierdzi∏ wówczas, ˝e
ludowcy nie mogà dalej pozostawaç w RJN. Na kolejnym posiedzeniu 21–22 lute-
go RJN postanowi∏a przyjàç uchwa∏y ja∏taƒskie mimo ich jednostronnoÊci, „pra-
gnàc w nich widzieç w dzisiejszej rzeczywistoÊci mo˝liwoÊç ratowania niepodle-
g∏oÊci Polski, unikni´cia dalszego niszczenia narodu oraz stworzenia podstawy
do organizacji w∏asnych si∏ i do prowadzenia przysz∏ej samodzielnej polityki pol-
skiej”112. Nast´pnie Jankowski, Mierzwa i Bagiƒski udali si´ do Wincentego
Witosa, lecz wizyta ta nie przynios∏a ˝adnych wskazaƒ co do dalszego post´po-
wania. Po zakoƒczeniu obrad RJN, 23 lutego odby∏o si´ posiedzenie KRM.
Zapad∏a na nim decyzja o opublikowaniu kolejnego numeru „Rzeczpospolitej”
(poprzedni ukaza∏ si´ z datà 25 grudnia 1944 r.), zawierajàcego uchwa∏´ RJN
w sprawie konferencji krymskiej oraz rozkaz rozwiàzania AK. Podj´to tak˝e, nie-
zakoƒczonà, dyskusj´ nad reorganizacjà w∏adz konspiracyjnych113.

27 lutego premier w depeszy do delegata stwierdzi∏, ˝e KRM mo˝e ujawniç si´
po powstaniu Rzàdu Tymczasowego, ale z pozostawieniem w konspiracji zast´p-
stwa114. Sprawa by∏a o tyle istotna, ˝e na poczàtku marca na naradzie kierow-
nictwa ruchu ludowego w Warszawie podj´to decyzj´ o ujawnieniu stronnictwa
1 kwietnia, o czym rzàd w Londynie zosta∏ poinformowany w depeszy z 9 marca115.
28 lutego Pu˝ak i Zaremba zawiadomili Londyn o decyzji podj´cia przez PPS
jawnej dzia∏alnoÊci116. Równie˝ SN i SP przygotowywa∏y si´ do dekonspiracji.
W trakcie spotkania ich przedstawicieli w Brwinowie 8 marca NKWD areszto-
wa∏o Jana Hoppego z SP i Aleksandra Zwierzyƒskiego z SN.

26 marca 1945 r. zebra∏a si´ Komisja G∏ówna RJN. Przyby∏a (poza Pajda-
kiem) prawie ca∏a KRM: Pu˝ak, Jaworski (w zast´pstwie Zwierzyƒskiego),
Bagiƒski, Urbaƒski, Czarnowski, Józef Stemler-Dàbski oraz gen. Okulicki. Aresz-
towanego sekretarza Rady, Boles∏awa Bieg´, zastàpi∏ Tadeusz Miklaszewski „Nil-
ski”. Przedmiotem obrad by∏o zaproszenie na rozmowy wystosowane przez
przedstawiciela Armii Czerwonej p∏k. Pimienowa. List z zaproszeniem otrzymali
delegat rzàdu i gen. Okulicki za poÊrednictwem Stanis∏awa Pi´kosia „Ska∏y”

110 Rozkaz komendanta Okr´gu Radom z 25 I 1945 r. [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 6,
s. 455; A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik..., s. 399, 400.
111 SPP, MSW, t. 17, k. 188, Depesza T. Arciszewskiego i Z. Berezowskiego z 26 I 1945 r.
112 S. Korboƒski, Polskie Paƒstwo Podziemne..., s. 219.
113 Protokó∏ z posiedzenia KRM z dnia 23 II 1945 r. [w:] „Dokumenty i Materia∏y...”, nr 1, Warsza-
wa 1993, s. 67.
114 SPP, MSW, t. 51, k. 356, Depesza T. Arciszewskiego i Z. Berezowskiego nr 349 z 27 II 1945 r.
115 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 5, s. 322.
116 Ibidem, s. 328, 329; A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937–1950. Ze studiów nad dziejami
najnowszej chadecji w Polsce, Warszawa 1988, s. 205.
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i Zbigniewa Makush-Woronicza z Polskiej Armii Ludowej117. Wst´pne rozmowy
toczy∏y si´ od 17 marca. W tym dniu z p∏k. Pimienowem spotka∏ si´ delegat
rzàdu. Omawiano ujawnienie si´ stronnictw politycznych. 18 i 20 marca do∏àczyli
si´ przedstawiciele SL, SN i SP. Ustalono, ˝e przedstawiciele wszystkich czterech
stronnictw udadzà si´ do Londynu wraz z delegatem rzàdu w celu konsultacji
z rzàdem RP. Rosjanie mieli zapewniç transport lotniczy w obie strony118.

Na zebraniu RJN uzgodniono, ˝e udzia∏ w delegacji weêmie gen. Okulicki,
który zasadniczo by∏ temu przeciwny, ale pod wp∏ywem delegata zmieni∏ zdanie.
Swoim nast´pcà mianowa∏ p∏k. Jana Rzepeckiego. 27 marca delegat rzàdu, prze-
wodniczàcy RJN i dowódca AK udali si´ do Pruszkowa. Na ten sam dzieƒ, na
godzin´ 16, ustalono nast´pne posiedzenie RJN. Trzej wy˝ej wymienieni ju˝ si´
na nim nie pojawili. Po obiedzie w kwaterze p∏k. Pimienowa zostali przewiezie-
ni do W∏och, a nast´pnie na Prag´ i 28 marca zamiast do Londynu polecieli do
Moskwy. Zebrani w tym czasie w Warszawie przedstawiciele stronnictw, pomi-
mo ostrze˝eƒ, nast´pnego dnia udali si´ do Pruszkowa, by podà˝yç w Êlad za de-
legatem do Moskwy. Do∏àczono do nich Aleksandra Zwierzyƒskiego, aresztowa-
nego wczeÊniej.

31 marca 1945 r. Stefan Korboƒski zawiadomi∏ Londyn o uwi´zieniu kierow-
nictwa Polski Podziemnej. Sytuacja by∏a trudna: gen. Okulicki mianowa∏ nast´pc´,
ale ani delegat, ani cz∏onkowie RJN tego nie uczynili. Uwi´zieni zostali: dele-
gat rzàdu Jan Stanis∏aw Jankowski, jego zast´pcy: Adam Bieƒ, Antoni Pajdak i Sta-
nis∏aw Jasiukowicz, dowódca AK gen. Leopold Okulicki oraz przedstawiciele
stronnictw: SN – Aleksander Zwierzyƒski, Zbigniew Stypu∏kowski, Kazimierz
Kobylaƒski, SL – Kazimierz Bagiƒski, Stanis∏aw Mierzwa, SP – Józef Chaciƒski,
Franciszek Urbaƒski, ZD – Eugeniusz Czarnowski, Stanis∏aw Micha∏owski, oraz
pracownik Departamentu Informacji i Prasy majàcy byç t∏umaczem – Józef Stem-
ler-Dàbski. W procesie toczàcym si´ w Moskwie przed Kolegium Wojskowym
Sàdu Najwy˝szego ZSRS 21 czerwca 1945 r. zapad∏y nast´pujàce wyroki: gen.
Okulicki – dziesi´ç lat wi´zienia, Jankowski – osiem, Bieƒ – pi´ç, Jasiukowicz
– pi´ç, Pu˝ak – pó∏tora roku, Bagiƒski – rok, Zwierzyƒski – osiem miesi´cy, Czar-
nowski – szeÊç miesi´cy, Mierzwa – cztery miesiàce, Stypu∏kowski – cztery mie-
siàce, Chaciƒski – cztery miesiàce. Uniewinnieni zostali: Micha∏owski, Kobylaƒski
i Stemler-Dàbski. Pajdak w osobnym procesie zosta∏ skazany na pi´ç lat wi´zienia.

W czasie gdy w Moskwie toczy∏o si´ Êledztwo, w kraju przystàpiono do reor-
ganizacji podziemia. Ju˝ 7 kwietnia zebra∏a si´ w Warszawie zdekompletowana
RJN. Na posiedzenie przybyli: Stefan Korboƒski jako dyrektor Departamentu
Spraw Wewn´trznych, Józef Hajdukiewicz „Limanowski” z SN, Stanis∏aw Wój-
cik „KwaÊniak” z SL, Józef Kwasiborski „Niemira” z SP, Zygmunt Kapitaniak
z ZD. W czasie obrad postanowiono odbudowaç RJN przez dokooptowanie
nowych cz∏onków. 11 kwietnia premier Tomasz Arciszewski przekaza∏ Korboƒ-
skiemu pe∏nomocnictwo rzàdu do kierowania bie˝àcymi sprawami Delegatury119.

Nast´pne zebrania RJN odby∏y si´ 16 i 24 kwietnia. Na pierwszym posta-
wiono wniosek o likwidacj´ dotychczasowych struktur konspiracyjnych: „Z dniem

117 W. Minkiewicz, Mokotów, Wronki, Rawicz. Wspomnienia 1939–1954, Warszawa 1990, s. 22–27.
118 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 5, s. 357, 358.
119 SPP, MSW, t. 51, k. 391, Depesza T. Arciszewskiego i Z. Berezowskiego nr 383 z 11 IV 1945 r.
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1 maja 1945 r. zarzàdziç likwidacj´: Rady JednoÊci Narodowej wraz z jej orga-
nem Komisjà G∏ównà, instytucj´ Pe∏nomocnika Rzàdu na Kraj wraz z wszelkimi
instytucjami, zwiàzanymi z osobà Pe∏nomocnika, Krajowà Rad´ Ministrów i Dele-
gatur´ Rzàdu wraz ze wszelkimi jej ogniwami”120. Wniosek nie zosta∏ przyj´ty.
Likwidacji podlega∏a jedynie cz´Êç departamentów Delegatury121, postanowiono
natomiast utrzymaç: Biuro Prezydialne, departamenty: Spraw Wewn´trznych,
Informacji i Prasy, sekcje: Finansowo-Bud˝etowà oraz Kontroli122. Ju˝ 17 kwiet-
nia Stefan Korboƒski wyda∏ Okólnik nr 29, nakazujàcy przeprowadzenie przez
Sekcj´ Kontroli Delegatury koƒcowej kontroli finansowej we wszystkich depar-
tamentach, samodzielnych sekcjach i delegaturach okr´gowych123.

3 maja 1945 r. ukonstytuowa∏a si´ nowa Komisja G∏ówna RJN z udzia∏em:
Stanis∏awa Wójcika, Jana Mat∏achowskiego, Zygmunta Zaremby, Józefa Kwasi-
borskiego124. Postanowiono odtworzyç RJN w zmniejszonym sk∏adzie: po jed-
nym przedstawicielu g∏ównych stronnictw (PPS-WRN, SL, SN, SP) i jeden man-
dat zarezerwowany dla reprezentanta ZD, „Ojczyzny” i „Rac∏awic”. Stanis∏aw
Wójcik w imieniu SL zg∏osi∏ wniosek o likwidacj´ Delegatury Rzàdu i powo∏anie
innego oÊrodka kierowniczego. Domaga∏ si´ ponadto uchwalenia wotum nieuf-
noÊci dla rzàdu Tomasza Arciszewskiego. Jego stanowisko popar∏ jedynie Kor-
boƒski. Pozostali uczestnicy obrad zdecydowali si´ wezwaç rzàd do przeprowa-
dzenia reorganizacji i dokooptowania przedstawiciela SL. Uchwalono tak˝e
wniosek o koniecznoÊci ustàpienia prezydenta RP W∏adys∏awa Raczkiewicza.
Wójcik, wobec nieprzyj´cia jego propozycji, zapowiedzia∏ odwo∏anie si´ do
w∏adz partyjnych. 6 maja wys∏a∏ do Miko∏ajczyka depesz´, w której informowa∏
o swoim wniosku125.

Na nast´pnym posiedzeniu RJN, 7 maja, dosz∏o do ostrego wystàpienia Wój-
cika, który stwierdzi∏, ˝e SL wstrzymuje si´ od udzia∏u w RJN do czasu za∏atwie-
nia wczeÊniej z∏o˝onych wniosków, i po zapowiedzi tworzenia przez SL nowego
oÊrodka kierowniczego opuÊci∏ zebranie. Dalsze obrady toczy∏y si´ ju˝ bez nie-
go. Ustalono kandydatów na zast´pców p.o. delegata: Franciszka Bia∏asa „Góral-
czyka” i Józefa Kwasiborskiego „D´bickiego”. Zast´pca z ramienia SN mia∏ byç
zg∏oszony póêniej. Zatwierdzono tak˝e wniosek o cz´Êciowà likwidacj´ aparatu
Delegatury126.

W maju 1945 r. w konspiracji krajowej zasz∏y istotne zmiany. 7 maja na mocy
rozkazu naczelnego wodza gen. W∏adys∏awa Andersa powo∏ano Delegatur´ Si∏
Zbrojnych na Kraj. Wytyczne przes∏ane do kraju tak okreÊla∏y jej zadania: „1) De-
legat Rzàdu na Kraj kieruje ca∏oÊcià akcji oporu przeciw sowietyzacji Polski.
2) Delegat Si∏ Zbrojnych na Kraj pod kierownictwem politycznym Delegata Rzàdu
realizuje nast´pujàce zadania: a) informowanie Centrali w Londynie o sytuacji
w kraju, b) ochrona spo∏eczeƒstwa i pracy konspiracyjnej przez likwidowanie

120 Wniosek o likwidacj´ RJN i Delegatury Rzàdu (kopia dokumentu w zbiorach autora).
121 S. Korboƒski, Polskie Paƒstwo Podziemne..., s. 227, 228.
122 AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 352, Okólnik nr 30 z 17 IV 1945 r.
123 AAN, 202/XVII-1, k. 33, Okólnik nr 29 w sprawie przeprowadzenia koƒcowej kontroli.
124 A. Wojtas, Dzia∏alnoÊç..., cz. 2, s. 230.
125 Armia Krajowa w dokumentach..., t. 5, s. 398, 399, 406.
126 S. Korboƒski, Polskie Paƒstwo Podziemne..., s. 232.
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szczególnie szkodliwych jednostek, c) wspó∏dzia∏anie z Centralà w realizacji prze-
rzutu poczty, pieni´dzy, niezb´dnych materia∏ów i specjalistów, d) oddzia∏ywanie na
˝o∏nierzy ˚ymierskiego. 3) Delegat Si∏ Zbrojnych na Kraj posiada uprawnienia
w zakresie personalnym, sàdowym i dyscyplinarnym, jakie mia∏ komendant roz-
wiàzanej AK”127. Na czele DSZ stanà∏ p∏k Jan Rzepecki. Stefan Korboƒski wyda∏
27 maja wspólnie z nim odezw´ wzywajàcà do powrotu do ˝ycia cywilnego ˝o∏-
nierzy oddzia∏ów leÊnych. DSZ zosta∏a rozwiàzana 6 sierpnia 1945 r.128

Kierownictwo SL zobowiàza∏o Stefana Korboƒskiego do ustàpienia z funkcji
p.o. delegata rzàdu. 21 maja Korboƒski powiadomi∏ o tym premiera Tomasza
Arciszewskiego129 i na posiedzeniu RJN 29 maja zg∏osi∏ rezygnacj´, zgodzi∏ si´
jednak – z powodu braku decyzji rzàdu co do zast´pców delegata – pe∏niç swoje
obowiàzki do nast´pnego posiedzenia Rady. Na wiadomoÊç o jego ustàpieniu
Arciszewski „Andrzej” i minister spraw wewn´trznych Zygmunt Berezowski
„Lech” wys∏ali depesz´, w której zwracali si´ o wskazanie przez RJN trzech kan-
dydatów na stanowisko p.o. delegata130. Na kolejne posiedzenie Komisji G∏ów-
nej RJN 9–10 czerwca 1945 r. przybyli: Jerzy Braun „Rogowski”, Jan Mat∏a-
chowski „Samborski”, Zygmunt Zaremba „Marcin”, Stefan Korboƒski
„Zieliƒski”, Stefan Kaczorowski „Kaczor”, Józef Kwasiborski „D´bicki”, Tade-
usz Miklaszewski „Nilski”131.

Rzàd w Londynie dà˝y∏ do utrzymania Delegatury. Jeszcze 19 czerwca skie-
rowa∏ do kraju proÊb´ o wskazanie przez RJN kandydatów na p.o. delegata i jego
trzech (lub wi´cej) zast´pców132. Jednak˝e na ratowanie RJN i Delegatury by∏o
ju˝ za póêno. Postawa SL zrodzi∏a przeÊwiadczenie, ˝e dalsza dzia∏alnoÊç dotych-
czasowych struktur jest niemo˝liwa. 27 czerwca w Krakowie na posiedzeniu RJN
Korboƒski ostatecznie zrezygnowa∏ z dalszej pracy w charakterze p.o. delegata
i wobec braku decyzji co do nast´pców z∏o˝y∏ urzàd w r´ce przewodniczàcego
obradom Jerzego Brauna. Podj´to decyzj´ o likwidacji Delegatury i RJN, co
nastàpi∏o 1 lipca. W ostatnim posiedzeniu Rady brali udzia∏: Braun, Zaremba,
Mat∏achowski, Józef Krasowski „Konar”, Zygmunt Kapitaniak „Stanis∏aw”.
Zebrani uznali, ˝e: „powstaje koniecznoÊç zakoƒczenia naszej wspólnej dzia∏al-
noÊci i walki w fazie pracy podziemnej i podj´cia indywidualnego trudu zmagaƒ
o te same cele na forum jawnym”133. Tego dnia wydano odezw´ skierowanà do
narodu polskiego i Narodów Zjednoczonych.

W sk∏ad Komisji Likwidacyjnej weszli: Jerzy Braun, Zygmunt Zaremba, Jan
Mat∏achowski, Wincenty Bryja, kierownik Sekcji Finansowo-Bud˝etowej, Kon-

127 Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego wydzia∏u WiN w dokumentach UB (1945–1949),
oprac. T. Balbus, Z. Nawrocki, Warszawa 2001, s. 16.
128 Rozkaz p∏k. J. Rzepeckiego o likwidacji DSZ [w:] Armia Krajowa w dokumentach..., t. 6, s. 484,
485.
129 Ibidem, t. 5, s. 418.
130 SPP, MSW, t. 51, k. 425, Depesza „Andrzeja” i „Lecha” nr 417 z 30 V 1945 r.
131 Protokó∏ posiedzenia KG RJN z dn. 9–10 VI 1945 r. [w:] „Dokumenty i Materia∏y...”, nr 3,
s. 66–72.
132 SPP, MSW, t. 51, k. 434, Depesza nr 426 z 19 VI 1945 r.
133 Protokó∏ plenarnego posiedzenia RJN z dn. 1 VII 1945 r. [w:] „Dokumenty i Materia∏y...”, nr 3,
s. 77. WczeÊniej, 29 czerwca, odmówi∏ przybycia na obrady RJN przedstawiciel „Ojczyzny”
– J.J. Nikisch, Organizacja „Ojczyzna”..., s. 207.
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rad Sieniewicz, pracownik Biura Prezydialnego Delegatury, i Tadeusz Mikla-
szewski, kierownik tego˝ biura134. Komisja wyp∏aci∏a odprawy pracownikom
Delegatury. Stronnictwa tworzàce RJN otrzyma∏y Êrodki finansowe na dalszà
dzia∏alnoÊç.

28 czerwca Boles∏aw Bierut powo∏a∏ Tymczasowy Rzàd JednoÊci Narodo-
wej, z∏o˝ony z przedstawicieli PPR, PPS, SL i SD, w sk∏adzie: Edward Osób-
ka-Morawski – premier, W∏adys∏aw Gomu∏ka – wicepremier, Stanis∏aw Miko-
∏ajczyk – wicepremier oraz minister rolnictwa i reform rolnych, ministrowie:
Micha∏ ˚ymierski – obrony narodowej, Wincenty Rzymowski – spraw zagra-
nicznych, W∏adys∏aw Kiernik – administracji publicznej, Stanis∏aw Radkiewicz
– bezpieczeƒstwa publicznego, Konstanty Dàbrowski – skarbu, Hilary Minc
– przemys∏u, Jan Rabanowski – komunikacji, Mieczys∏aw Thugutt – poczt i tele-
grafów, Stefan J´drychowski – ˝eglugi i handlu zagranicznego, Franciszek
Litwin – zdrowia, Stanis∏aw Tkaczow – lasów, Jan Staƒczyk – pracy i opieki
spo∏ecznej, Czes∏aw Wycech – oÊwiaty (by∏y dyrektor Departamentu OÊwiaty
i Kultury Delegatury Rzàdu), W∏adys∏aw Kowalski – kultury i sztuki, Henryk
Âwiàtkowski – sprawiedliwoÊci, Micha∏ Kaczorowski – odbudowy kraju, Ste-
fan Matuszewski – informacji i propagandy, Jerzy Sztachelski – aprowizacji
i handlu135.

5 lipca rzàdy brytyjski i amerykaƒski cofn´∏y uznanie rzàdowi Arciszewskiego.
Alianci uznali powo∏anie TRJN za wype∏nienie decyzji konferencji krymskiej.
Przewidujàc taki rozwój wypadków, ju˝ kilka dni wczeÊniej powo∏ano komitet
ministrów do przeprowadzenia likwidacji dzia∏alnoÊci rzàdu RP w Londynie.
W jego sk∏ad weszli: Arciszewski, Berezowski, Jan Kwapiƒski i Adam Tarnow-
ski136. Po chwilowym kryzysie rzàd w Londynie kontynuowa∏ swojà dzia∏alnoÊç,
ale ju˝ bez uznania ze strony mocarstw.

Decyzja o likwidacji Delegatury i RJN nie oznacza∏a rezygnacji z walki o cele,
dla których te organizacje zosta∏y powo∏ane. W zmienionych warunkach posta-
nowiono jedynie przestawiç si´ na jawne dzia∏ania partii politycznych, wierzàc,
i˝ postanowienia konferencji krymskiej o dopuszczeniu do udzia∏u w wyborach
w Polsce wszystkich demokratycznych i antynazistowskich partii zostanà zreali-
zowane137. Zaraz po obradach RJN, na których zapad∏a decyzja o likwidacji
dotychczasowych struktur podziemnych, do Londynu wys∏ano kuriera Jana
Wac∏awa Felczaka „Lecha Kaptura”138. Mia∏ on udaç si´ najpierw do Pilzna, gdzie
spodziewano si´ zastaç polskiego oficera ∏àcznikowego. W tym czasie nastàpi∏a
wpadka radiostacji Delegatury i p.o. delegat Jerzy Braun by∏ zmuszony przystàpiç
do budowy nowej. W koƒcu lipca planowano wys∏anie na Zachód jeszcze jednego
kuriera, Edwarda Tomaszewskiego „Etoma”139. Próbowano tak˝e zorganizowaç

134 W. Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 1937–1950, Warszawa 1988, s. 107.
135 E. Duraczyƒski, Rzàd polski..., Warszawa 1993, s. 474, 475.
136 Ibidem, s. 477, 478.
137 AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 412, Depesza „Rogowskiego” z 6 VII 1945 r.
138 Ibidem.
139 Edward Józef Tomaszewski, kierownik Wydzia∏u Akcji Kontynentalnej MSW, zosta∏ w czerwcu
1945 r. wys∏any z Londynu do kraju. Jego zadaniem by∏o dostarczenie delegatowi funduszy (10 tys.
dolarów) oraz zorganizowanie ∏àcznoÊci zarówno radiowej, jak i kurierskiej. W koƒcu czerwca
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tras´ ∏àcznoÊci kurierskiej przez Triest. Byç mo˝e tà trasà szed∏ Braun, areszto-
wany w listopadzie 1945 r. w okolicach Cieszyna140.

Po likwidacji RJN i Delegatury podj´to prób´ organizacji struktury konspira-
cyjnej opartej na aparacie poszczególnych partii politycznych. Utrzymywano
sta∏y kontakt z delegatem si∏ zbrojnych w kraju, p∏k. Janem Rzepeckim. Zadania
Reprezentacji Krajowej mia∏y ograniczaç si´ do zbierania i opracowywania infor-
macji o sytuacji w kraju, polityce w∏adz lubelskich, postawie spo∏eczeƒstwa, spra-
wach gospodarczych. Informacje, gromadzone przez aparat partii politycznych,
mia∏y byç przekazywane do placówek rozmieszczonych w wi´kszych miastach
kraju: Warszawie, Lublinie, Bia∏ymstoku, Sandomierzu, PrzemyÊlu, Kielcach,
Krakowie, ¸odzi, Katowicach, Poznaniu, Wroc∏awiu, Szczecinie, Gdyni, Gdaƒ-
sku, Olsztynie. Rozwa˝ano powo∏anie specjalnej komórki „inwigilacyjno-bojo-
wej”, której zadaniem mia∏o byç zapewnienie bezpieczeƒstwa „czo∏owym osobi-
stoÊciom Reprezentacji Krajowej”141. Wydaje si´ jednak, i˝ organizacja – z uwagi
na trwajàce aresztowania – nie rozwin´∏a szerszej dzia∏alnoÊci.

W pierwszej po∏owie 1945 r. aresztowano i wywieziono do ZSRS ponad
16 tys. ˝o∏nierzy AK, podobne represje spotka∏y oko∏o 50 tys. uczestników pod-
ziemia cywilnego i ich rodzin. W 1945 r. w walce podziemia z nowà w∏adzà
zgin´∏o co najmniej 2830 osób, aresztowano ponad 11 tys., natomiast sàdy woj-
skowe wyda∏y blisko pi´çset wyroków Êmierci142. 

* * *

Regulamin pracy Rady JednoÊci Narodowej
(uchwalony dnia 12 marca [19]44 r.)

I. Postanowienia ogólne (art. 1–7)
Art. 1.

Mandaty cz∏onków Rady JednoÊci Narodowej oraz ich zast´pców stwierdza
Delegat Rzàdu.
Art. 2.

WygaÊni´cie mandatu cz∏onka Rady na wniosek Delegata Rzàdu stwierdza
Rada w razie:

a) Êmierci cz∏onka,
b) zrzeczenia si´ mandatu,
c) odmówienia z∏o˝enia Êlubowania,
d) obj´cia przez cz∏onka p∏atnej s∏u˝by paƒstwowej z wy∏àczeniem jednak sta-

nowiska ministra, podsekretarza stanu lub profesora wy˝szych uczelni,
e) trwa∏ej niemo˝noÊci wykonywania przez cz∏onka jego urz´dowych obo-

wiàzków,

nawiàza∏ kontakt ze Stefanem Korboƒskim – W. Frazik, Z dziejów ∏àcznoÊci cywilnej Kraj–emigra-
cja w latach 1944/1945–1948/1949, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 11, 1998, s. 17, 18.
140 W. Grabowski, Delegatura Rzàdu..., s. 206.
141 AIPN, Rzàd RP w Londynie, t. 413, Dwie notatki niedatowane i bez podpisów, omawiajàce
organizacj´ pracy oraz za∏o˝enia utworzenia komórki specjalnej.
142 A. Chmielarz, Epilog Armii Krajowej, s. 340.
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f) ra˝àcego zaniedbywania przez cz∏onka jego urz´dowych obowiàzków,
g) ustàpienia lub wykluczenia cz∏onka z grona tej grupy polityczno-spo∏ecz-

nej, z ramienia której powo∏any zosta∏ do Rady.
Art. 3.

§ 1. Na miejsce cz∏onka Rady, którego mandat wygas∏ (art. 2), wchodzi jego
zast´pca, je˝eli by∏ uprzednio powo∏any.

§ 2. Dla obsadzenia mandatów, dla których nie ma zast´pców, powo∏uje Dele-
gat Rzàdu osoby spoÊród kandydatów, przedstawionych mu przez Rad´.
Art. 4.

§ 1. Pierwszà czynnoÊcià urz´dowà ka˝dego cz∏onka Rady jest z∏o˝enie Êlubo-
wania treÊci nast´pujàcej:

„Âwiadom obowiàzku wiernoÊci wobec Paƒstwa Polskiego Êlubuj´ uroczyÊcie
i zar´czam honorem jako cz∏onek Rady JednoÊci Narodowej, w pracy na rzecz
dobra Paƒstwa nie ustawaç, trosk´ o jego godnoÊç, zwartoÊç i moc za pierwsze
mieç sobie przykazanie, a w okresie pracy tajnej treÊç tej pracy zachowaç
w tajemnicy”.

§ 2. Najpierw sk∏ada Êlubowanie na r´ce Delegata Rzàdu najstarszy wiekiem
cz∏onek Rady, piastujàcy na pierwszym posiedzeniu Rady funkcj´ tymczasowego
przewodniczàcego (art. 8), po czym na jego r´ce sk∏adajà Êlubowanie pozostali
cz∏onkowie Rady.
Art. 5.

§ 1. Na okres pracy konspiracyjnej Rada wybiera Komisj´ G∏ównà, w sk∏ad
której wchodzà: przewodniczàcy, dwaj zast´pcy, sekretarz i jeszcze jeden albo
dwaj cz∏onkowie Rady.

§ 2. W okresie pracy konspiracyjnej Komisja G∏ówna ma wszystkie ustawowe
uprawnienia pe∏nej Rady.

§ 3. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu Rady majà odpowied-
nie zastosowanie do Komisji G∏ównej, o ile Regulamin nie przewiduje w tym
wzgl´dzie wyjàtku.
Art. 6.

Przy Radzie pracuje biuro, powo∏ane przez przewodniczàcego Rady i dzia∏a-
jàce pod nadzorem sekretarza Rady.
Art. 7.

J´zykiem obrad i pracy Rady jest j´zyk polski.

II. Ukonstytuowanie si´ Rady (art. 8–11)
Art. 8.

§ 1. Na pierwszym posiedzeniu Rady, po stwierdzeniu mandatów jej cz∏on-
ków, Delegat Rzàdu powo∏uje tymczasowego przewodniczàcego, którym
winien byç najstarszy wiekiem cz∏onek Rady, i odbiera od niego Êlubowanie
(art. 3).

§ 2. Tymczasowy przewodniczàcy niezw∏ocznie powo∏uje tymczasowego sekre-
tarza, którym zostaç winien najm∏odszy wiekiem cz∏onek Rady, i odbiera od
niego oraz od pozosta∏ych cz∏onków Rady Êlubowanie.

§ 3. Tymczasowy przewodniczàcy (§ 1) urz´duje a˝ do czasu wyboru przez
Rad´ w∏aÊciwym trybem (art. 9) przewodniczàcego Rady, a tymczasowy sekre-
tarz – do chwili wyboru tym˝e trybem sekretarza Rady.
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Art. 9.
§ 1. Przewodniczàcego Rady, dwóch jego zast´pców, sekretarza oraz jednego

wzgl´dnie dwu cz∏onków Komisji G∏ównej wybiera Rada bezwzgl´dnà wi´kszo-
Êcià g∏osów obecnych cz∏onków Rady.

§ 2. G∏osowanie b´dzie si´ odbywa∏o kolejno na ka˝de z wymienionych wy˝ej
stanowisk (§ 1).

§ 3. Je˝eli w pierwszym g∏osowaniu ˝aden z kandydatów nie uzyska wymaga-
nej (§ 1) wi´kszoÊci, nast´puje wybór ÊciÊlejszy pomi´dzy dwoma kandydatami,
którzy uzyskali najwi´ksze iloÊci g∏osów.

§ 4. W razie równoÊci g∏osów rozstrzyga przy wszystkich wyborach los.
Art. 10.

§ 1. Przewodniczàcy Rady przewodniczy jej obradom osobiÊcie lub przez
zast´pc´ pilnuje, aby Rada sprawnie spe∏nia∏a zadania, do których ustawowo
zosta∏a powo∏ana, czuwa nad spokojem i porzàdkiem obrad, strze˝e praw i god-
noÊci Rady i reprezentuje jà na zewnàtrz.

§ 2. Przewodniczàcy Rady jest uprawniony do autorytatywnej wyk∏adni jej
regulaminu. W przypadkach wàtpliwych przewodniczàcy rozstrzyga nieodwo∏al-
nie, o ile nie uzna za wskazane odwo∏aç si´ do decyzji Prezydium Rady.
Art. 11.

§ 1. Dla opracowywania zagadnieƒ specjalnych Rada powo∏aç mo˝e Komisj´
spoÊród swych cz∏onków oraz rzeczoznawców spoza jej grona.

§ 2. Uchwa∏y Komisji majà dla Rady charakter opinii.
§ 3. System pracy Komisji okreÊlà regulaminy specjalne, ustalone przez Prezy-

dium Rady.
§ 4. Cz∏onkowie Rady obowiàzani sà przyjàç wybór do Komisji.

III. Przedmiot obrad Rady (art. 12–20)
Art. 12.

Przedmiotem obrad Rady mogà byç zg∏oszone na piÊmie z do∏àczeniem
5 odpisów:

a) wnioski i sprawozdania Delegata Rzàdu,
b) wnioski cz∏onków Rady,
c) wnioski i sprawozdania Komisji Rady,
d) interpelacje cz∏onków Rady.

Art. 13.
§ 1. Wniosek cz∏onka Rady mo˝e si´ staç przedmiotem obrad Rady, o ile jest

podpisany przynajmniej przez trzech cz∏onków Rady.
§ 2. Przepis powy˝szy (§ 1) nie ma zastosowania w post´powaniu w Komisji

G∏ównej Rady.
Art. 14.

Wszelkie wnioski i interpelacje wp∏ywajà na r´ce przewodniczàcego Rady.
Art. 15.

§ 1. Wnioski, zawierajàce projekty ustaw lub rozporzàdzeƒ, stanowiàce o pra-
wach lub obowiàzkach obywateli, podlegajà trzem czytaniom, o ile przewodni-
czàcy nie zarzàdzi skróconego trybu post´powania.

§ 2. Wniosek Delegata Rzàdu, zawierajàcy ˝àdanie zastosowania przez Rad´
skróconego trybu post´powania, jest dla Rady wià˝àcy.
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Art. 16.
§ 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy lub rozporzàdzenia (art. 15, § 1) polega

na omówieniu zasad projektu bez rozpraw co do szczegó∏ów.
§ 2. Pierwsze czytanie projektu nie mo˝e si´ odbyç na tym posiedzeniu, na

którym projekt zosta∏ zg∏oszony.
§ 3. Rezultatem pierwszego czytania jest przekazanie projektu do Komisji.

Art. 17.
Drugie czytanie odbyç si´ mo˝e najwczeÊniej na trzeci dzieƒ po rozdaniu cz∏on-

kom Rady wniosku Komisji i polega na omówieniu i przeg∏osowaniu poszczegól-
nych artyku∏ów projektu i zg∏oszonych poprawek.
Art. 18.

Trzecie czytanie polega na zwi´z∏ym omówieniu wniesionych poprawek i nie
mo˝e si´ odbyç na tym samym posiedzeniu, na którym odby∏o si´ drugie czyta-
nie, chyba ˝e w drugim czytaniu ˝adnych poprawek nie przyj´to.
Art. 19.

§ 1. Interpelacje skierowane do Delegata Rzàdu winny byç podpisane przy-
najmniej przez trzech cz∏onków Rady.

§ 2. Dopuszczalne sà równie˝ interpelacje ustne, o ile Delegat Rzàdu, uprze-
dzony o zamiarze zg∏oszenia takiej interpelacji, wyrazi na to zgod´.

§ 3. Przewodniczàcy ma prawo ˝àdaç od interpelantów usuni´cia z interpela-
cji wyrazów nieodpowiadajàcych powadze Rady.
Art. 20.

Delegat Rzàdu obowiàzany jest w ciàgu miesiàca udzieliç na r´ce Przewodni-
czàcego Rady odpowiedzi na zg∏oszonà interpelacj´.

IV. Posiedzenia Rady (art. 21–33)
Art. 21.

Cz∏onkowie Rady zawiadomià przewodniczàcego o miejscu i sposobie dor´-
czania im wszelkich pism i zawiadomieƒ.
Art. 22.

§ 1. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w czasie oznaczonym przez przewodni-
czàcego albo osobnà uchwa∏´ Rady.

§ 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno byç dor´czone cz∏onkom pod
wskazanymi przez nich adresami przynajmniej na dwa dni przed terminem
posiedzenia, je˝eli przewodniczàcy nie uzna, ˝e zachodzi koniecznoÊç nag∏ego
zwo∏ania Rady.
Art. 23.

§ 1. Obradami Rady kieruje przewodniczàcy lub zaproszony przez niego
zast´pca w towarzystwie sekretarza, z którym stanowi prezydium urz´dujàce.

§ 2. Przewodniczàcy w prowadzeniu obrad stosuje powszechnie przyj´te zwy-
czaje parlamentarne.

§ 3. Wybrany sekretarz Rady, w razie jego nieobecnoÊci na posiedzeniu,
mo˝e byç decyzjà przewodniczàcego tymczasowo zastàpiony przez innego cz∏onka
Rady.
Art. 24.

Do prawomocnoÊci uchwa∏ Rady potrzebna jest obecnoÊç wi´cej ni˝ po∏owy
jej cz∏onków, w tym przewodniczàcego lub jego zast´pcy, a do prawomocnoÊci
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uchwa∏ Komisji G∏ównej – obecnoÊç przynajmniej 4 jej cz∏onków, w tym prze-
wodniczàcego lub jego zast´pcy.
Art. 25.

§ 1. Posiedzenia Rady w okresie jej pracy konspiracyjnej sà tajne, a w okre-
sie jej pracy jawnej sà jawne, o ile Rada na wniosek przewodniczàcego lub
Delegata Rzàdu lub na wniosek trzech cz∏onków Rady nie uchwali tajnoÊci
obrad.

§ 2. Dyskusja nad sprawà zarzàdzenia tajnoÊci obrad odbywa si´ tajnie.
§ 3. ˚adne g∏osowanie Rady w okresie jej pracy jawnej nie mo˝e si´ odbywaç

na posiedzeniu tajnym.
Art. 26.

§ 1. Z ka˝dego posiedzenia Rady winien byç sporzàdzony protokó∏, a w mia-
r´ mo˝noÊci i stenogram.

§ 2. Teksty wniosków oraz przyj´tych przez przewodniczàcego interpelacji
stajà si´ cz´Êcià sk∏adowà obrad Rady.
Art. 27.

§ 1. Porzàdek obrad ka˝dego posiedzenia projektuje przewodniczàcy i dor´-
cza cz∏onkom ∏àcznie z zawiadomieniami o terminie posiedzenia.

§ 2. Ostateczny porzàdek obrad ustalony b´dzie przez Rad´ na posiedzeniu.
Art. 28.

§ 1. Przemówienie nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ pó∏ godziny143.
§ 2. Przepis powy˝szy (§ 1) nie stosuje si´ do cz∏onków sprawozdawców,

przemawiajàcych w tym charakterze.
§ 3. Przedstawicielom Rzàdu oraz Si∏ Zbrojnych, pragnàcym zabraç g∏os,

przewodniczàcy udzieli g∏osu poza kolejà i bez ograniczeƒ co do czasu.
Art. 29.

G∏osowanie w Radzie jest jawne.
Art. 30.

§ 1. Do prawomocnoÊci uchwa∏ potrzebna jest zwyk∏a wi´kszoÊç g∏osów.
§ 2. Na posiedzeniu pe∏nej Rady przewodniczàcy nie g∏osuje, chyba ˝e to jest

potrzebne z powodu równoÊci g∏osów.
§ 3. Przepis § 2 niniejszego artyku∏u nie ma zastosowania w pracach Komisji

G∏ównej Rady.
Art. 31.

§ 1. Wybory odbywajà si´ tajnie. Gdy nikt z cz∏onków Rady temu si´ nie
sprzeciwi, wybór mo˝e si´ odbyç przez aklamacj´.

§ 2. G∏osy niewa˝ne uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu potrzebnego dla prawo-
mocnoÊci quorum, lecz odrzuca przy wprowadzaniu bezwzgl´dnej wi´kszoÊci.
Art. 32.

§ 1. Bez dyskusji g∏osuje si´ nad wnioskami o wotum nieufnoÊci dla cz∏onka
Prezydium.

§ 2. G∏osowanie to nie mo˝e si´ odbyç na tym posiedzeniu, na którym wnio-
sek o wotum nieufnoÊci zosta∏ zg∏oszony.

Waldemar Grabowski

92

143 W projekcie regulaminu zapis brzmia∏: „Przewodniczàcy ma prawo odebraç g∏os cz∏onkowi Rady,
który przemawia d∏u˝ej ni˝ pó∏ godziny”.



Art. 33.
Przewodniczàcy ma bezapelacyjne prawo zachowujàcego si´ niew∏aÊciwie

cz∏onka Rady przywo∏aç do porzàdku, a nawet wykluczyç na okreÊlony czas
z posiedzeƒ.

V. Obowiàzki i prawa cz∏onków Rady (art. 34–35)
Art. 34.

Cz∏onkowie Rady obowiàzani sà braç udzia∏ w pracach Rady.
Art. 35.

Cz∏onkowie Rady otrzymujà144 tytu∏em zwrotu kosztów, spowodowanych
udzia∏em w pracach Rady, diety, których wysokoÊç ustali Prezydium Rady w poro-
zumieniu z Delegatem Rzàdu145.

èród∏o: AAN, 199/2, k. 25–29, uzupe∏niony wed∏ug egzemplarza: AIPN, Rzàd RP w Londynie,
t. 4, k. 1–5.
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144 W egzemplarzu z AIPN s∏owo: „otrzymujà” zosta∏o r´cznie poprawione na zapis: „mogà otrzy-
mywaç”.
145 W egzemplarzu z AIPN s∏owa: „w porozumieniu z Delegatem Rzàdu” zosta∏y r´cznie wykreÊlone.






