
265 
 

Andrzej Gąsiorowski 

Uniwersytet Gdański 

ORCID: 0000-0002-0185-5479 

DOI: 10.5604/01.3001.0013.1591 

 

Polityczne aspekty działalności Polskiej Armii Ludowej i 

powojenne fałszerstwa 

Political aspects of Polish People`s Army`s activity and the post war forgeries 

 

Słowa kluczowe: Polska Armia Ludowa, Tajna Organizacja Wojskowa, rola polityczna, 

skrajna lewica 

Keywords: Polish People`s Army, Military Conspirational Organization, Political role, Far Left 

 

Abstract 

 In the article, there were presented only political aspects of conspirational organization which 

was Polish People`s Army, which functioned between 1943 and 1945. This relatively sparse and weakly 

equipped military organization played some kind of a political role, due to the fact that it was strongly 

interrelated with Labourers Party of Polish Socialists. Political meaning of PPA has increased drastically 

just before the Warsaw uprising, when it embarked on dialogue with Main Headquater of Home Army, 

which ended with a fiasco, because of the fact that MHHA did not succeed in merging Polish People`s 

Army with Home Army. During the Warsaw Uprising not only did the PPA take part in various political 

initiatives bonded with abiding by the far left center, but also the officers of PPA took part in attempt of 

rebellion, which was supposed to lead to depriving general Komorowski of leading the Home Army. 

Later on, few officers of PPA took part in operational game of soviet secret service, which aimed to 

arrest general Leopold Okulicki. After war, head commander of PPA struggled to make the combatants 

of PPA play some kind of a more influential political role in Poland.  
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 W okresie II wojny światowej powstało na terenie okupowanej Polski wiele 

różnorodnych organizacji konspiracyjnych: wojskowych, politycznych, ogólnopolskich, 

regionalnych, lokalnych. Zdecydowana część z nich weszła z czasem w skład Polskiego 

Państwa Podziemnego (PPP). Były jednak takie organizacje wojskowe, które – zasadniczo z 

powodów politycznych – pozostały do końca okupacji poza obrębem PPP i nie zostały scalone 

z Armią Krajową1. Jedną z takich organizacji była właśnie Polska Armia Ludowa.  

Wydaje się, że Polska Armia Ludowa nie jest powszechnie znana. O tej stosunkowo 

niewielkiej organizacji konspiracyjnej - funkcjonującej w latach 1943-1945 - nadal nie 

dysponujemy szerszą wiedzą2. Na wstępie można tylko wspomnieć, iż zajmuje ona dość 

szczególne miejsce wśród organizacji konspiracyjnych działających w okupowanej Polsce a 

polityka wywarła duży wpływ zarówno na jej relacje z innymi ugrupowaniami 

konspiracyjnymi, jak i na jej pozycję w ramach Polski Podziemnej. Niemałą rolę w działalności 

PAL odegrały  także ambicje – również polityczne – jej twórcy i komendanta głównego 

Henryka Boruckiego. Jak  

Ośrodek polityczny, z którym związana była Polska Armia Ludowa nadal jest 

stosunkowo słabo zbadany. Tym ośrodkiem była najpierw Robotnicza Partia Polskich  

Socjalistów3 (przekształcona w Polską Partię Socjalistyczną  - Lewica), a następnie Naczelny 

Komitet Ludowy, kolejno Centralny Komitet Ludowy, później Centralizacja Stronnictw 

Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych. Trzonem tych ugrupowań byli 

radykalni socjaliści (oscylujący pomiędzy PPS-WRN a komunistami). Z czasem te 

ugrupowania coraz bardziej aspirowały do odegrania samodzielnej roli politycznej, jako 

ośrodek polityczny niezależny od Polskiego Państwa Podziemnego, coraz bardziej zbliżający 

się do PPR i KRN a pod koniec okupacji do PKWN.  

                                                             
1 Polityczne aspekty akcji scaleniowej prowadzonej przez Związek Walki Zbrojnej – Armię Krajową nie doczekały 
się obszerniejszego opracowania naukowego. Problemy ze scaleniem wystąpiły zarówno w odniesieniu do 
organizacji wojskowych podporządkowanych prawicowym jak i lewicowym ugrupowaniom politycznym. Z AK 
nie została np. scalona Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy  podporządkowana radykalnemu 
prawicowemu ośrodkowi politycznemu dążącemu do odegrania samodzielnej roli politycznej. Po scaleniu z AK 
Narodowej Organizacji  Wojskowej podporządkowanej politycznie Stronnictwu Narodowemu część NOW nie 
podporządkowała się tej decyzji i połączyła z OW Związek Jaszczurczy, tworząc we wrześniu  1942 r. Narodowe 
Siły Zbrojne. Kiedy w marcu 1944 r. NSZ zostały scalone z AK część NSZ nie podporządkowała się tej decyzji i po 
połączeniu z … utworzyła NSZ-ZJ, które do końca okupacji funkcjonowały samodzielnie.  Po scaleniu NSZ z AK 
poza obrębem konspiracyjnego wojska a więc AK pozostawały więc z dużych lewicowych organizacji 
wojskowych jedynie PAL i komunistyczna AL.  
2 Przygotowywana jest do druku pierwsza obszerniejsza praca naukowa o Polskiej Armii Ludowej: A. 
Gąsiorowski, Polska armia Ludowa. Studia. Fakty – mity – tajemnice.  
3 RPPS powstała w 1943 r. Utworzyli ją radykalni socjaliści w latach 1939-1943 wchodzący w skład ugrupowania 
o nazwie Polscy Socjaliści.  
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Stosunkowo niewielkie znaczenie tego ośrodka politycznego, który stanowił zaplecze 

polityczne PAL, wynikało zarówno z jego różnych słabości: braku szerszego zaplecza, sytuacji 

kadrowej i organizacyjnej, jak i z braku wsparcia materialnego, rozterek ideologicznych i 

stosunku do komunistów polskich oraz ZSRR. Tylko przez pewien czas – w latach 1941 – 

marzec 1943 - Polscy Socjaliści  (tak bowiem nazywało się to ugrupowanie polityczne do 

lutego/marca 1943 r. ) wchodzili w skład Polskiego Państwa Podziemnego, ponieważ włączono 

ich w prace tzw. grubej czwórki, w miejsce Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność Równość 

Niepodległość.  Później – już jako Robotnicza Partia Polskich Socjalistów - poszukiwali swego 

miejsca w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, czy również poza nim, wiążąc się coraz 

silniej z ośrodkiem politycznym utworzonym przez komunistyczną Polską Partią Robotniczą, 

czyli Krajową Radą Narodową, następnie Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a 

więc z ośrodkiem inspirowanym przez Sowietów i silnie powiązanym z Moskwą oraz 

systematycznie infiltrowanym przez sowieckie służby specjalne.  

Podkreślić trzeba, że o ile w latach 1939-1941 wzajemne stosunki pomiędzy SZP-ZWZ 

i PPS-WRN były niemalże wzorcowe, o tyle relacje pomiędzy ZWZ-AK i Polskimi 

Socjalistami już do takich nie należały. Komendant Główny AK gen. Stefan Rowecki w 

Meldunku Organizacyjnym nr 118 za okres od 1 września 1941 r. do 1 marca 1942 r. wśród 

organizacji z którymi AK miała poważne problemy wymieniał obok „Unii” Polskich 

Socjalistów. Pisał o tym: „Wysuwane obecnie warunki całkowitej odrębności wojskowych 

oddziałów „Polskich Socjalistów” przy równoczesnym subsydiowaniu ich pracy 

wyszkoleniowo-wojskowej, mają właściwie na celu uzyskanie pomocy pieniężnej i fachowej 

dla wyszkolenia partyjnej bojówki, której oddanie w czasie powstania do dyspozycji wojska 

będzie zależało od aktualnej koniunktury politycznej. Zachodzi ponadto poważna obawa 

wpływów komunistycznych właśnie w oddziałach tworzonych przez „Polskich Socjalistów””4.  

Także w kolejnym meldunku półrocznym za okres od 1 marca 1942 r. do  31 sierpnia 

1942 r. gen. Rowecki, omawiając współpracę ZWZ z ugrupowaniami politycznymi, stwierdzał 

odnośnie Polskich Socjalistów: „Polscy Socjaliści stawiają postulat, że walka 

niepodległościowa musi być jednocześnie walką mas ludowych o sprawiedliwość społeczną, 

stąd nieufność do kierownictwa Sił Zbrojnych w Kraju i brak szerszej współpracy wojskowej, 

                                                             
4 AK w dokumentach…., t. II, s. 252.  
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z wyjątkiem małego odcinka dywersji. Ich demagogiczne wystąpienia i napady na wojsko latem 

br., o czym meldowałem, nie zostały odwołane”5.  

Te problemy w relacjach pomiędzy AK a PS trwały dłużej i znajdują także wyraz w 

kolejnym Meldunku Organizacyjnym nr 190 gen. Roweckiego za okres od 1 września 1942 do 

1 marca 1943 r. Omawiając przebieg akcji scaleniowej prowadzonej przez AK gen. Rowecki 

stwierdzał: „Barykady Wolności” – oddziałów wojskowych PS [Polskich Socjalistów] – 

zgłosiły w listopadzie 42 r. chęć podporządkowania się Komendzie SZ w Kraju. Nie podjąłem 

ich inicjatywy, bo PS nie odwołali zarzutów postawionych ZWZ w ich prasie. Istnieje chęć 

wykorzystania ich zespołów dyw. – sab. W ogóle nie przedstawiają większej wartości pod 

względem liczebności i zwartości”6. Także w tym meldunku, w części dotyczącej współpracy 

AK z ważniejszymi ugrupowaniami politycznymi, gen. Rowecki pisał niezwykle lakonicznie: 

„Polscy Socjaliści – zgłosili akces do naszej współpracy wojskowej. Nie podjąłem jej 

dotychczas, bo odwołanie przez nich zarzutów jest tylko formalne i czcze. W prasie swej 

uprawiają nieodpowiedzialną propagandę”7.  

 Wydaje się, że deklarowanie przez PS akcesu do AK było w jakimś sensie pochodną 

tego, że PS znajdowało się wówczas w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, jako 

ugrupowanie wchodzące w skład PKP, a więc ciała politycznego. W lutym 1943 r. zmieniła się 

w zasadniczy sposób pozycja Polskich Socjalistów w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, 

ponieważ w Londynie zapadły wówczas ostateczne decyzje o tym, aby PPS-WRN powrócił do 

PKP. W związku z tym PS musiało opuścić  w PKP miejsce przysługujące socjalistom, aby 

zwolnić je dla PPS-WRN. Gen. Sikorski w dniu 24 lutego 1943 r., w bardzo pilnej depeszy 

skierowanej do Delegata Rządu RP na Kraj, dotyczącej Polskich Socjalistów pisał: „Proszę o 

jak najrychlejsze wykonanie uchwały KSK8 z dnia 29 września 1942 r. i wprowadzenie WRN9 

do PKP na miejsce Polskich Socjalistów”10. Chociaż doszło w tej sprawie do polemiki PKP z 

Londynem, bowiem PKP nie zgadzał się z tym, żeby to Komitet do Spraw Kraju przesądzał 

sprawę członkostwa w PKP, to jednak ostatecznie doszło do sugerowanej z Londynu zmiany. 

Faktycznie nastąpiła ona w dniu 14 marca 1943 r., kiedy to w miejsce reprezentującego PS 

Wincentego Markowskiego ps. „Paweł” do PKP wszedł ponownie Kazimierz Pużak ps. 

                                                             
5 Tamże, s. 321.  
6 Tamże, s. 454.  
7 Tamże, s. 457.  
8 KSK – Komitet do Spraw Kraju. 
9 PPS-WRN.  
10 AK w dokumentach …, t. II, s. 412.  
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„Bazyli” z PPS-WRN11. W związku z tym w radiogramie z 27 marca 1943 r. gen. Rowecki 

meldował krótko gen. Sikorskiemu: „[…] melduję, że stosownie do zaleceń Pana Generała 

Polscy Socjaliści ustąpili z PKP. WRN wprowadziła swego przedstawiciela”12.  

Tak więc Polscy Socjaliści z ugrupowania wchodzącego wówczas w skład PKP, 

najważniejszego politycznego organu Polskiego Państwa Podziemnego, stali się ponownie 

mało znaczącym ugrupowaniem politycznym, które w zasadzie najbardziej wyróżniał spośród 

innych małych ugrupowań radykalizm programu politycznego, bowiem bardziej na lewo byli 

już tylko komuniści z PPR.   [Istotna była nadal chęć przyciągnięcia PS do Polskiego Państwa 

Podziemnego, w celu uzyskania wyraźnej sytuacji na lewicy i izolowania PPR, jako 

ugrupowania nie tylko radykalnego politycznie ale przede wszystkim niesamodzielnego 

(powiązanego z Moskwą) i nie reprezentującego polskiej racji stanu.   

Marzec 1943 r. był dla Polskich Socjalistów przełomowym momentem nie tylko w 

związku z wykluczeniem ich z PKP. Doszło bowiem wówczas w konsekwencji także do 

rozłamu w partii Polscy Socjaliści i część działaczy oraz struktur PS przeszła do PPS-WRN, 

znacznie osłabiając PS. Szczególnie widoczne to było na odcinku wojskowym, bowiem odszedł 

z PS także Leszek Raabe, komendant Formacji Bojowo-Milicyjnych PS, współpracującej 

wcześniej ściśle z Armią Krajową, odgrywający czołową rolę w pionie wojskowym PS13. Tak 

                                                             
11 W. Grabowski, Polska tajna administracja …, s. 138.  
12 Tamże, s. 486. 
13 Lech Raabe ps. „Marek” (1913-1943), studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wileńskiego. Przed wojną od 1928 r.  działacz młodzieżowych stowarzyszeń  socjalistycznych: przewodniczący 
środowiska Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej w Warszawie, działał też w Organizacji Młodzieży 
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i w Czerwonym Harcerstwie TUR. Był członkiem PPS. Brał udział w 
wojnie obronnej 1939 r. jako pchor. rez. Od końca 1939 r. działał w konspiracji. Początkowo przewodził dość 
aktywnej socjalistycznej grupie konspiracyjnej Gwardia, wydającej pismo pod tytułem „Gwardia” . We wrześniu 
1941 r.  był współzałożycielem ugrupowania radykalnej lewicy pod nazwą Polscy Socjaliści. Został w niej 
członkiem Komitetu Centralnego, jednocześnie był komendantem utworzonej ok. 15.09.1941 r. organizacji 
zbrojnej Formacji Bojowo-Milicyjnych Polskich Socjalistów, którą utworzono w oparciu o wprowadzone do niej 
kadry Gwardii. Jako komendant FB-M PS współpracował z ZWZ-AK. Wszedł  jako przedstawiciel PS do Komisji 
Głównej Walki Cywilnej, jednej ze struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego, w ramach której 
zasiadali przedstawiciele stronnictw politycznych reprezentowanych w PKP. Blisko współpracował ze stojącym 
na czele KWC Stefanem Korbońskim ps. „Nowak”, „Zieliński”. Opowiadał się za współpracą PS z PPS-WRN. W 
związku z tym został wykluczony w marcu 1943 r. z Polskich Socjalistów. Kontynuował współpracę z Armią 
Krajową, tworząc z części FB-M PS Socjalistyczną  Organizację Bojową, której został komendantem. SOB 
podporządkowana była KG AK a w czerwcu 1943 r. została włączona do  PPS-WRN. SOB specjalizowała się w 
sabotażu kolejowym i propagandzie wśród kolejarzy. Zorganizował z inspiracji Korbońskiego ekipę filmową, 
która nakręciła film o życiu Polaków pod okupacją Zginął w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach w 
Warszawie 20 grudnia 1943 r.  Wiadomo tylko, że bezpośrednio przed swoim zniknięciem odwiedził kawiarnię 
„Konik” na ul. Hożej. Sprawę jego badał kontrwywiad, ustalając że nie został osadzony na Szucha czy Pawiaku. 
S. Korboński pisze o tym: „Ostatecznie nie zostało rozstrzygnięte jak zginął Leszek Raabe. Ale w miarę upływu 
czasu zaczęły narastać poszlaki, że wpadł on w gorsze ręce … NKWD, które już wówczas działało w podziemiu na 
terenach okupowanych przez Niemców. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia Osóbki, Chudoby, Wachowicza i 
całej tej grupy socjalistów, którzy poszli na współpracę z Sowietami, Leszek był odszczepieńcem. Herezję tę 
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więc w kwietniu 1943 r., Polscy Socjaliści przekształcający się w Robotniczą Partię Polskich 

Socjalistów, po utracie wpływu na podporządkowaną Raabemu część FB-M, która stała się 

podstawą utworzonej w tym czasie niezależnej początkowo Socjalistycznej Organizacji 

Bojowej14, byli szczególnie zainteresowani szybkim odtworzeniem swojej własnej formacji 

zbrojnej. W związku z tym powstała nowa formacja zbrojna pod nazwą Milicja Ludowa 

RPPS15. Nie posiadała ona jednak kadry, bowiem większość dowódców FB-M przeszła razem 

z Raabe do SOB16.  

Na początku 1943 r. sytuacja w podziemiu wojskowym wyglądała tak, że poza AK 

pozostawały w zasadzie tylko trzy duże niezależne ośrodki. Na prawicy były to utworzone 

jesienią 1942 r. Narodowe Siły Zbrojne. Na lewicy natomiast była to powstała pod koniec 1942 

r. Gwardia Ludowa podporządkowana komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej oraz Milicja 

Ludowa RPPS. Poza tym funkcjonował jeszcze przez jakiś czas Miecz i Pług, infiltrowany 

mocno zarówno przez gestapo jak i komunistów. Wejście Boruckiego w zasięg wpływów RPPS 

wynikało głównie z jego dawnych kontaktów ze znanymi działaczami lewicy socjalistycznej: 

Stanisławem Dubois i Adamem Próchnikiem. Nie bez znaczenia było też to, że  w szeregach 

KOP znajdowało się wielu przedwojennych członków i sympatyków PPS. Mulak pisał: 

„Komendant  KOP został skontaktowany z kierownictwem PPS17 przez Janinę Święcicką, 

znaną przed wojną kooperatystkę-socjalistkę18, która należała do współzałożycieli KOP i była 

                                                             
trzeba było zlikwidować”. S. Korboński, W imieniu Rzeczpospolitej…, Warszawa 2009, s. 187, 202-204, 206-207. 
Zob. też: A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik … , s. 565.  
14 Socjalistyczna Organizacja Bojowa.  
15 Nazwa Milicja Ludowa pojawiła się jeszcze w ostatnim okresie istnienia PS. Nadano ją tym strukturom FB-M 
PS, które pozostały wierne PS po opuszczeniu PS przez  Raabego.  Ta nazwa bojówki PS została przejęta  przez 
RPPS.  
16 Ocenia się, że liczba członków Gwardii, z których w marcu 1943 r. utworzono SOB wynosiła w Warszawie 
niewiele  ponad 100 członków. Z zachowanego „Stanu organizacyjno-politycznego grupy b. członków PS” 
wynika, że SOB liczyła w 1943 r.: Warszawa-Wola – 20 osób; Pelcowizna – 10 osób, Boenerowo – 15 osób, poza 
tym „szereg osób luzem”.  Zob. IH PAN, sygn.. A. 27/57, s. 1. Podaję za: T. Strzembosz, Akcje …, s. 572, przyp. 
12.  
17 Chyba powinno być RPPS. 
18 Działaczka socjalistyczna. W 1919 r. nauczycielka języka polskiego w gimnazjum w Garwolinie. Przed wojną 
zatrudniona była w Warszawskiej Spółdzielni mieszkaniowej. W 1935 r. została sekretarzem Zarządu Ligi 
Kooperatystek Polskich. W okresie okupacji związana z konspiracją socjalistyczną. Początkowo z Barykadą 
Wolności, następnie Polskimi Socjalistami i Robotniczą Partią Polskich Socjalistów. Utrzymywała kontakt z 
Henrykiem Boruckim, komendantem głównym Komendy Obrońców Polski a następnie Polskiej Armii Ludowej. 
W okresie Powstania Warszawskiego była maszynistką w Referacie Propagandy IV Rejonu Delegatury Rządu na 
Kraj. Zajmowała się też działalnością spółdzielczą kobiet. Zob. J. Święcicka, O pracy spółdzielczej wśród kobiet w 
latach 1928-1939, [w:] Wspomnienia działaczy spółdzielczych, Warszawa 1965; J. Myśliński, Kobiety w Polsce 
międzywojennej; www.1944. pl/historia/powstańcze_biogramy/Janina_Swiecicka (z dnia 10.10.2013); Z Gnat-
Wieteska, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie, „Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej”, z. 16, 
Garwolin 2010, s. 32.      
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bliską współpracowniczką pierwszego19 i drugiego komendanta tej organizacji. Przed 

spotkaniem z „Czarnym” sprawa współpracy z KOP była omawiana w Komitecie Centralnym 

PS. Na wstępną rozmowę [z Boruckim] udał się ówczesny sekretarz KC PS Edward Osóbka 

ps. „Tadeusz”. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu M. Stpiczyńskiej20 przy ul. Focha. Po kilku 

roboczych rozmowach prowadzonych przeze mnie, jako kierownika Wydziału Wojskowego – 

Komitet Centralny RPPS podjął jednomyślną uchwałę o nawiązaniu ścisłej współpracy z KOP 

celem utworzenia formacji wojskowej, przeciwstawiającej się sanacyjnemu dążeniu do 

monopolu nad wojskiem i administracją. Rozmowy toczyły się w drugiej połowie marca, zaś 7 

kwietnia 1943 r. w konspiracyjnym lokalu przy dworcu kolejki grójeckiej na Służewcu została 

zawarta ostateczna umowa między KOP, który reprezentował H. Borucki, a RPPS – 

reprezentowaną przeze mnie. Postanowiliśmy powołać wspólnie Armię Ludową, bo tak 

brzmiała pierwotna nazwa tej organizacji. Ostatecznie nazwa Polska Armia Ludowa (PAL) 

została ustalona po 15 lipca 1943 r., po ukazaniu się artykułu w organie centralnym PPR 

„Trybuna Ludu”21, gdzie została rzucona myśl przekształcenia Gwardii Ludowej PPR w Armię 

Ludową. Po tym terminie niektóre oddziały GL PPR po dokonaniu akcji zostawiały 

pokwitowania jako Armia Ludowa”22.  

Nazwa Polska Armia Ludowa pojawiła się jednak w organie RPPS „Robotnik” dopiero 

na początku sierpnia 1943 r.23  Natomiast już w lipcu 1943 r. w prasie konspiracyjnej 

wydawanej przez polskich komunistów informowano o koncepcji utworzenia Armii Ludowej, 

czy raczej przekształcenia Gwardii Ludowej w Armię Ludową. Było to konsekwencją 

prowadzenia ówcześnie przez PPR taktyki formowania „demokratycznego frontu 

                                                             
19 Założycielem i pierwszym komendantem głównym Komendy Obrońców Polski był mjr. Bolesław Studziński ps. 
„Bogdan Nitecki”, „Marian Zosik-Danecki” (ur. 1892- zm. 23.04.1940 w Lublinie), oficer służby stałej WP, do 
1914 r. w Legionach Polskich, następnie od 1917 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w WP, w 1939 
r. zastępca szefa Urzędu WF i PW przy Dowództwie KOP, członek władz Związku Peowiaków. W konspiracji od 
1.10.1939 r. Według  K. Pluty Czachowskiego  Studziński otrzymał we wrześniu 1939 r. gen. Orlika-Rückemana 
Dowódcy KOP pieniądze z kasy Dowództwa KOP na cele organizacji konspiracyjnej. Zob. K. Pluta-Czachowski, 
Organizacja Orła Białego. Zarys genezy, organizacji  i działalności, Warszawa 1987, s. 95-96; A. K. Kunert, 
Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 19139-1945, Warszawa 1996, s. 587.  
20 Nazwisko Marii Stpiczyńskiej nie występuje w zasadzie w opracowaniach poświęconych konspiracji z lat 1939-
1945. Warto więc nieco bliżej omówić jej sylwetkę. Z materiałów śledczych MBP wynika, że była żoną znanego 
piłsudczyka Wojciecha Stpiczyńskiego, który rozszedł się z nią w 1935 r. Później poślubiła   Kniaziołuckiego.  
Podczas okupacji związana była początkowo z organizacją konspiracyjną Związek Powstańców 
Niepodległościowych  (ZPN). Po rozbiciu ZPN w połowie 1940 r. została zaangażowana do organizacji KOP, gdzie 
w KG KOP prowadziła sprawy kancelaryjne. Oficjalnie pracowała prowadząc bar-restaurację „Pod Miotłą” przy 
ul. Foucha nr 4. Miała także powiązania z inż. Stefanem Witkowskim ps. „Tenczyński”, kierującym organizacją 
wywiadowczą „Muszkieterzy”.  
21 Wydawana z podtytułem: Organ Polskiej Partii Robotniczej.  
22 J. Mulak, Polska lewica socjalistyczna …, s. 444.  
23 Polska Armia Ludowa, „Robotnik” z 2.08.1943.  



272 
 

narodowego”24. Na tę akcję komunistów, mającą początkowo raczej charakter propagandowy, 

zareagowała od razu prasa Polski  Podziemnej. Samą ideę tworzenia Armii Ludowej uznano w 

pojawiających się w niej artykułach za działalność dywersyjną komunistów, wymierzoną w 

przede wszystkim w Polskie Państwo Podziemne25. Ówcześnie PPR i GL twierdziły, że nie 

będzie to tylko formalne przemianowanie Gwardii Ludowej w Armię Ludową, lecz faktycznie 

powstanie podziemna armia ludowa, która obejmie: „wszystkie elementy antyfaszystowskie: 

robotników, chłopów, zwolenników PPR, socjalistów, ludowców, tak samo jak i uczciwych 

„sikorszczaków” i  demokratów”.  W wydawanym jedynie dla członków partii biuletynie PPR 

„Okólnik”26 stwierdzano: „Rzecz jasna nie do pomyślenia jest Armia Ludowa nieobejmująca 

Gwardii Ludowej, jak w wypadku dywersji PAL-u”27. W celu wzmocnienia formalnego 

charakteru inicjowanej Armii Ludowej komuniści wprowadzili wkrótce nawet odznaczenia 

oraz stopnie wojskowe, obowiązujące w Wojsku Polskim28. Problem próby stworzenia przez 

komunistów Armii Ludowej poruszono w centralnym organie Stronnictwa Narodowego 

„Walka”, podnosząc kwestię usankcjonowania w ten sposób wielu pospolitych band 

rabunkowych29. W prasie konspiracyjnej PPP wskazywano także na nuieprzypadkową 

zbieżność w czasie tworzenia w ZSRR, z inicjatywy ZPP, dowodzonej przez Berlinga dywizji 

im. Tadeusza Kościuszki oraz inicjatywy PPR, dotyczącej utworzenia Armii Ludowej, uznając 

tę ideę za dywersję wojskową w okupowanej Polsce. Udział w Armii Ludowej traktowany miał 

być jako zdrada narodowa, bowiem celem komunistów miało być „włączenie Polski w skład 

Unii Sowieckiej”30.  

                                                             
24 Problem ten szerzej omówiono w pracy: K. Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów 
polskich 1939-1945, Warszawa 2009, s. 181-183. Wspomnieć tylko można, że informacje o przekształceniu GL w 
AL znalazły się m.in. w „Gwardziście” i „Trybunie Wolności” oraz biuletynie „Okólnik”: Rozkaz Dowództwa 
Głównego Gwardii Ludowej do partyzantów, „Gwardzista” nr 22 z 1.07.1943; Armia Ludowa, „Trybuna 
Wolności”, nr 36 z 15.07.1943; Partia a Armia Ludowa, „Okólnik”, nr 2 z 28.07.1943. Zob. Publicystyka 
konspiracyjna PPR 1942-1945. Wybór artykułów, red. A. Przygoński, t. 2: 1943, Warszawa 1964, s. 261-264.  
25 W piśmie „Tydzień” (wydawanym z podtytułem: Pismo Informacyjne Konwentu Org. Niepodległościowych), 
stwierdzano, że tworzenie Armii Ludowej jest konsekwencją „działalności polskiej prasy niepodległościowej 
demaskującej istotne cele agentur sowieckich w Polsce”. Zob. Już nie Gwardia Ludowa a Armia Ludowa, 
„Tydzień” nr 24 z 9.09.1943.  
26 „Okólnik” był centralnym biuletynem PPR wydawanym w Warszawie od marca 1942 r. do lipca 1944 r. z 
podtytułem: Wydawnictwo Centralnego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej. „Tylko dla członków partii”. Zob. 
Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945, oprac. L. Dobroszycki, przy współudziale W. 
Kiedrzyńskiej, pod kier. Naukowym S. Płoskiego, Warszawa 1962, s. 145, poz. 543 
27 O budowie Armii Ludowej, „Okólnik” nr 4 z 24.10.1943 [w:] Polska Partia Robotnicza. Dokumenty 
programowe 1942-1948, red. M. Malinowski, Warszawa 1984, 146.   
28 Nowe dywersje komunistyczne, „Walka” nr 33, z 1.10.1943.   
29 Komunizm w walce o armię, „Walka” nr 35 z 15.09.1943.  
30 Tamże; Sidła komunistycznej „Armii Ludowej”, „Biuletyn Informacyjny”, nr 37 z 16.09.1943; Komunistyczna 
„Gwardia Ludowa” i jej właściwe cele, „Polska” nr 35 (322) z 23.09.1943; Zdrajcy pod sąd!, „Agencja A.”, nr 7 z 
15.09.1943; Ogólny zarys akcji komunistycznej w Polsce, „Agencja A”, nr 8 z 6.10.1943.   



273 
 

Podkreślić należy iż w prasie PPP, zdecydowanie krytycznie wypowiadano się 

przeciwko idei tworzenia alternatywnych wobec Armii Krajowej formacji wojskowych, 

tworzonych ze względów politycznych i podporządkowanych obcym ośrodkom31. Dotyczyło 

to zarówno Gwardii Ludowej podporządkowanej PPR jak i Polskiej Armii Ludowej 

podlegającej RPPS. Karol Sacewicz, omawiając ten problem, pisze: „Należy jednak zauważyć, 

że w kontrpropagandowej akcji nie ustrzeżono się błędów. Inicjatywa PPR-GL tworzenia AL 

zbiegła się czasowo z utworzeniem przez RPPS, KOP i GON Polskiej Armii Ludowej. 

Spowodowało to częste utożsamianie PAL z AL. W organie SN „Walka” ukazał się nawet 

artykuł pod znamiennym tytułem Jedna Armia Ludowa o dwóch obliczach32.  Sprawę 

komplikował fakt, iż organizacje tworzące PAL od lipca używały w swych organach prasowych 

skróconej nazwy „AL”, zaś propaganda komunistyczna w celu podkreślenia narodowego 

charakteru swego tworu posługiwała się często przymiotnikiem „polska”. Ponadto prawicowe 

organizacje Polski Podziemnej, abstrahując od powyższego kwalifikowały PAL i jej zaplecze 

polityczne do „obozu polskich trockistów”, czyli do środowisk ich zdaniem współpracujących 

z PPR”33.  

Utworzenie przez RPPS Polskiej Armii Ludowej z racji skrajnie lewicowych poglądów 

działaczy RPPS oraz działalności w ramach tego ugrupowania rozłamowców inspirowanych 

przez PPR, było odbierane negatywnie zarówno przez endecję jak i socjalistów34, jako zbliżenie 

się radykalnej lewicy socjalistycznej do komunistów, a więc swoisty wyłom w jednolitym dotąd 

antykomunistycznym froncie Polski Podziemnej.  W organie SN „Walka” pisano odnośnie 

motywów utworzenia  PAL: „Organizowanie Polskiej Armii Ludowej jest dywersją 

komunistyczną zakrojoną na szerszą skalę. Uderza ono w naszą Armię Polską, pragnie 

poderwać jej popularność w szerszych warstwach społeczeństwa polskiego, pragnie 

wprowadzić chaos w pojęciach dotyczących dziedziny wojskowej naszego życia 

organizacyjnego”35. Komendant główny AK gen. Komorowski także oceniał utworzenie PAL 

jako działanie pośrednio wspierające komunistów. W depeszy do Londynu z 14 października 

                                                             
31 Nasza siła to jedność, „Biuletyn Informacyjny” nr 28 (183); Wbrew polskiej naturze, „Nakazy” nr 34 z 
18.10.1943; Sowiecka „piąta kolumna”, „Głos Ludu” nr 3 z 1.12.1943. Zob. K. Sacewicz, dz. cyt., s. 182. 
Stronnictwo Ludowe zdecydowanie potępiało ideę Armii Ludowej tworzonej przez komunistów. Pisano o tym w 
organie centralnym SL-Bch: Zdradziecka robota komunistów w Polsce, „Przez Walkę do Zwycięstwa” nr 22 (91) z 
10.10.1943; W sprawie wichrzycielskiej akcji PPR, „Przez Walkę do Zwycięstwa” nr 2(98) z 20.01.1944.    
32 Jedna Armia Ludowa o dwóch obliczach, „Walka” nr 36 z 22.09.1943; Nowe dywersje komunistyczne . Zob. 
też: Armia Ludowa narzędziem wroga, „Polak” nr 19, z 20.10.1943  
33 K. Sacewicz, dz. cyt., s. 182-183.  
34 W organie PPS-WRN pojawił się artykuł dotyczący PAL pod znamiennym tytułem Nowy przejaw warcholstwa, 
„WRN” nr 16 (122) z 13.08.1943 r.  
35 Nowe dywersje komunistyczne, „Walka” nr 33 z 1.09.1943. Cyt. za: K. Sacewicz, dz. cyt., s. 268.  
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1943 r., charakteryzując niebezpieczeństwo sowieckie, pisał: „PPR prowadzi coraz silniejszą 

propagandę wśród proletariatu i inteligencji oraz formuje oddziały partyzanckie – 

nieodpowiedzialna demagogia opozycyjna przeciwko czynnikom oficjalnym niektórych grup 

politycznych oraz tworzenie odrębnych formacji wojskowych (ostatnio Polska Armia w PPS)36 

stanowią pośrednio wsparcie dla PPR”37. Natomiast Stronnictwo Narodowe uznało nawet 

powołanie oraz rozbudowę Polskiej Armii Ludowej za przejaw antypolskiej akcji ściśle 

skorelowanej z komunistami. Pisano o tym w „Walce”: „Dla komunistów o orientacji 

prosowieckiej oraz wszelkiego elementu apatriotycznego […] istnieje możliwość wzięcia 

udziału w szeregach Armii Ludowej organizowanej z ramienia PPR. Dla części komunistów, 

komunizujących socjalistów i ludzi niezdających sobie sprawy z istotnych założeń i 

komunistycznej gry zakulisowej, przychodzą z propozycjami wstępowania do PAL takie 

organizacje, jak RPPS i KOP (Polska Żyje). Istnieją więc jak gdyby dwa rodzaje biur 

werbunkowych bynajmniej niezwalczających się nawzajem”38. W podobnym tonie pisano w 

organie ONR „Szaniec”, gdzie - omawiając inspirację wzmożonej akcji zbrojnej komunistów z 

jesieni 1943 r. - stwierdzano wprost: „Ci właśnie „polscy” komuniści z „Polskiej Partii 

Robotniczej”, z „Polskiej Armii Ludowej”, z „Robotniczej Partii Polskich Socjalistów” 

prowokują świadomie, według instrukcji z Moskwy i za bolszewickie pieniądze, niemieckich 

zbrodniarzy”39.  

Następstwem takiego traktowania PAL było oficjalne zaliczenie tej formacji wojskowej 

do kręgu oddziaływania nie tylko komunistów ale także sowieckich służb specjalnych. W 

wydanej 19 grudnia 1943 r. instrukcji „W sprawach „K” i organizacji pokrewnych” 

wyznaczano zarówno zakres pojęcia „K”40, zadania wywiadowcze dotyczące komunistów, 

sposób ich wykonania oraz zasady przeciwdziałania zagrożeniu komunistycznemu. Instrukcja 

powyższa do spraw „K” (komunistów) zaliczała m.in. działalność: „tajnych emisariuszy rządu 

sowieckiego, - tajnych agentów NKWD […], PPR-u […], - ZWM-u […], - KOP-u (Komenda 

                                                             
36 W przypisie 1 od redakcji zamieszczono uwagę: „Chodzi prawdopodobnie o dywersyjną tzw. „Polską Armię 
Ludową”, tworzoną przez RPPS (przedtem PS).” Wydaje się, że do zniekształcenia mogło dojść podczas 
odszyfrowywania w dniu 6 listopada 1943 r. tej depeszy radiowej w Londynie.  
37 AK w dokumentach …, t. III, s. 155.  
38 Jedna Armia Ludowa o dwóch obliczach, „Walka” nr 36 z 22.09.1943. Według K. Sacewicza dyskusyjną tezę 
istnienia dwóch biur werbunkowych komunistów rozpowszechniały też: organ „Bloku” „Agencja A.” i 
Delegatury Rządu „Polska Informacja Antykomunistyczna”. Zob.: Ogólny zarys akcji komunizmu w Polsce, 
„Agencja A.”, nr 8 z 6.10.1943 oraz Komunizm a Armia Polska (organizowanie armii komunistycznej i jej 
stosunek do Armii Pol[skiej], „Polska Agencja Antykomunistyczna”, nr 1 ze stycznia 1944. K. Sacewicz, dz. cyt., s. 
269.  
39 Prowokatorzy i zbrodniarze, „Szaniec” nr 14 (105) z 23.10.1943 r.  
40 K- Komuniści. 
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Obrońców Polski – niektóre odłamy), RPPS-u […] – innych ugrupowań politycznych 

sympatyzujących z ww. – wywiadu sztabu sowieckiego, - sowieckich dywersyjnych oddziałów 

desantowych, - Gwardii Ludowej, - Armii Ludowej, - Polskiej Armii Ludowej, - oddziałów 

mieszanych dywersyjno-wywrotowych”41.  A więc Polską Armię Ludową zaliczano wówczas 

do ugrupowań wojskowych pozostających pod wpływem komunistów.  

W oparciu o dokumenty PPR stwierdzić jednak trzeba wyraźnie, że komuniści polscy 

do utworzenia Polskiej Armii Ludowej odnieśli się początkowo krytycznie, uznając tę akcję za 

swoistą dywersję, hamującą konsolidację - pod przywództwem PPR - środowisk 

demokratycznych. To krytyczne ówcześnie wobec PAL stanowisko PPR znajduje także 

potwierdzenie w dokumencie „Korwety” z września 1943 r42. 

Jesienią 1943 r. nastąpiły dalsze przeobrażenia w ramach radykalnej lewicy. W 

listopadzie 1943 r. powstał bowiem nowy ośrodek polityczny Naczelny Komitet Ludowy 

Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych i Socjalistycznych (posługiwano się skrótem 

NKL). Przewodniczącym NKL został Wacław Barcikowski. Przyjmuje się, że do jego 

utworzenia doszło na skutek inicjatywy podjętej przez Robotniczą Partię Polskich Socjalistów, 

Komendę Obrońców Polski, Polską Ludową Akcję Niepodległościową (tzw. PLAN II) i 

Polskie Stronnictwo Demokratyczne.  Zastanawiające jest nie tylko to, że wśród organizacji 

tworzących NKL nie wymienia się PAL ale przede wszystkim to, że PAL nie został formacją 

zbrojną NKL.  Jest to tym bardziej interesujące, że przecież KOP wchodził od dłuższego czasu 

do PAL a PSD został utworzony przez Boruckiego i w jego skład wchodziło wielu  członków 

PAL.  

W końcu stycznia 1944 r. nastąpiła kolejna reorganizacja omawianego ośrodka 

politycznego. Henryk Borucki i Stanisław Skwierczyński ps. „Suba” – odgrywający w PAL 

niezwykle ważną rolę - wzięli udział w konferencji z udziałem Głowackiego, Rongensa, 

Barcikowskiego z PLAN, Millera i Arczyńskiego z SPD, Szwedowskiego i Złotowskiego z 

ZSP oraz „Wróbla”. Borucki i Skwierczyński wzięli udział w tej konferencji nie jako 

przedstawiciele PAL, lecz jako przedstawiciele ugrupowania politycznego, występującego pod 

nazwą Polskie Stronnictwo Demokratyczne (PSD). Wiadomo, że w trakcie tej konferencji 

uznano za wskazane zjednoczenie się ugrupowań demokratycznych o zbliżonym do siebie 

                                                             
41 IPN BU, sygn. 0046/433, t.1, Walka Armii Krajowej i delegatury Rządu z ruchem lewicowym (1939-1944), 
Warszawa 1974,  s. 54-55. Podaję za: K. Sacewicz, dz. cyt., s. 258, p. 755.  
42 AAN, 203/III-134, Sytuacja w ruchu komunistycznym (IX 1943), k. 65-66. Podaję za: K. Sacewicz, dz. cyt., s. 
269, p. 821.  
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programie. Na wniosek Głowackiego, Millera i Szwedowskiego ustalono również nazwę 

nowego ugrupowania: Centralny Komitet Ludowy, Centralizacji Stronnictw 

Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych. Ustalono wówczas także, że 

pierwszym zadaniem CKL będzie opracowanie nowej deklaracji ideowej. Tak więc wchodzący 

w skład dowództwa PAL Borucki i „Skuba” zorientowani byli na bieżąco w krystalizowaniu 

się wówczas sytuacji politycznej w podziemiu i podejmowanych wówczas próbach tworzeniu 

przez RPPS nowego ośrodka politycznego, konkurencyjnego zarówno wobec KRN jak i wobec 

ugrupowań politycznych, które weszły następnie do Rady Jedności Narodowej43.  

W składzie prezydium CKL znaleźli się: jako prezes Romuald Miller, jego dwaj 

zastępcy: Szwedowski z ZSP i Mieczysław Krzepkowski z Polskiego Stronnictwa 

Demokratycznego oraz jako sekretarz Teofil Głowacki44. Tak więc Mieczysław Krzepkowski, 

odgrywający w PAL dość ważną rolę jako redaktor organu PAL „Kurier”, znalazł się w ścisłym 

kierownictwie CKL, co z pewnością wzmacniało jego dotychczasową pozycję w PAL. 

Krzepkowski miał więc wpływ na sposób przedstawiania w ramach CKL spraw dotyczących 

PAL. Wiadomo jedynie, że przynajmniej kilkakrotnie na zebraniach CKL poruszano 

ważniejsze sprawy dotyczące PAL45. 

Poszczególne ugrupowania polityczne tworzące CKL dysponowały swoimi niewielkimi 

formacjami zbrojnymi. W związku z tym powstał problem ich scalenia w jedną organizację 

wojskową. Był on o tyle skomplikowany, że niektóre z tych formacji już wcześniej podjęły 

współpracę wojskową z ZWZ-AK. W dniu 4 marca 1944 r. uchwalono Deklarację Centralizacji 

Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych. W jej rozdziale II znalazł 

się punkt 3 dotyczący spraw wojskowych, zawierający najważniejsze postulaty CKL w tej 

kwestii. Sformułowano je następująco: a) Polskie Siły Zbrojne w kraju i na emigracji winny 

stanowić zbrojne ramię narodu polskiego, pozostające pod zwierzchnictwem rządu 

ludowego; b) ażeby szeregi armii polskiej w kraju i na emigracji uczynić ponad wszelką 

wątpliwość wierne hasłom wolności i demokracji i zapobiec użyciu ich dla celów 

niezgodnych z wolą suwerennych mas ludowych oraz uniemożliwić ewentualne zamachy 

stanu, a w konsekwencji walki bratobójcze, Centralizacja stwierdza, że pierwszym zadaniem 

zrekonstruowanego rządu będzie bezzwłoczne usunięcie z dowództwa Armii Polskiej 

za granicą i Armii Krajowej elementów reakcyjno-sanacyjnych; c) w obliczu doniosłych 

                                                             
43   IPN BU, sygn. 01264 /211, Notatka informacyjna nr 32/181 z zeznań T. Głowackiego z 14,15,17 i 18.02. 1950 
r. sporządzona 23 lutego 1950 r., k. 45-50. 
44 Tamże, k. 50-51.  
45 Tamże, k. 51. 
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wydarzeń wojennych, przerzucających ponownie walkę na tereny polskie, Centralizacja 

rzuca hasło mobilizacji wszystkich żywych sił narodu we wspólnym niepodległościowym 

froncie antyhitlerowskim oraz koordynacji wszystkich formacji wojskowych w kraju; d) 

pomni na odpowiedzialność przed potomnymi i na historyczne znaczenie chwili obecnej, nie 

możemy dopuścić, ażeby jeden z najważniejszych atutów, jaki stanowi dotychczasowa walka 

o niepodległość, został nam odebrany, ażeby kraj nasz wyzwalał jeden z aliantów bez wkładu 

krwi i wysiłku zbrojnego narodu polskiego. Dlatego uważamy, że zrekonstruowany Rząd RP 

winien osiągnąć porozumienie, celem uzyskania koordynacji wysiłków wojskowych z armią 

sowiecką wkraczającą na ziemie polskie; e) w związku z powyższymi założeniami 

Centralizacja, uznając Polską Armię Ludową (PAL), przekazaną pod zwierzchnictwo 

Centralizacji przez wchodzący w jej skład NKL, za formację wojska polskiego, powołaną 

do życia dla walki o niepodległość i dla przeciwstawienia się ewentualnym ponownym 

próbom zamachów ze strony reakcji i rodzimego faszyzmu na wolność i demokrację, 

stwierdza, że kierować nią będzie według wyżej wymienionych zasad, dążąc przede 

wszystkim do koordynacji wysiłku zbrojnego narodu.46”  

 Tak więc sytuacja PAL radykalnie się zmieniła, chociaż odnotować trzeba pewną 

niekonsekwencję. NKL nie dostrzegał w zasadzie znaczenia PAL, natomiast w momencie 

utworzenia CKL przekazał „pod zwierzchnictwo Centralizacji” PAL, a CKL z kolei uznał PAL 

„za formację wojska polskiego” i zamierzał poprzez PAL dążyć do koordynacji „wysiłku 

zbrojnego narodu”.  

Ze względu na brak możliwości dotarcia do akt sowieckich służb specjalnych 

znajdujących się w Federacji Rosyjskiej nie można ustalić w jakim stopniu PAL i ośrodek 

polityczny z którym był związany, opanowany był przez sowiecką agenturę i inspirowany 

politycznie z Moskwy. Nie można także dokładnie odtworzyć procesu i metod opanowywania 

PAL przez komunistów. Z pewnością największe znaczenie miały powiązania polityczne i 

organizacyjne Edwarda Osóbki – Morawskiego oraz Henryka Boruckiego. To właśnie w 

wyniku nawiązania kontaktu Henryka Boruckiego z Osóbką-Morawskim doszło do powstania 

Polskiej Armii Ludowej.   

 Dotychczas nawet badacze zajmujący się konspiracją z lat 1939-1945 nie dostrzegali 

inicjatywy o charakterze wyraźnie politycznym, przygotowywanej w 1944 r. przez niemiecką 

                                                             
46 http://lewicowo.pl/deklaracja-centralizacji-stronnictw-demokratycznych-socjalistycznych-i-
syndykalistycznych/ 
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policję bezpieczeństwa, w ramach której komendant główny PAL odegrać miał ważną rolę jako 

dowódca polskich oddziałów walczących u boku Wehrmachtu przeciwko Rosjanom.     

 Polska Armia Ludowa,  organizacja wojskowa nie odgrywająca większej roli w okresie 

okupacji, stała się bardzo aktywna politycznie w początkach lata 1944 r., bezpośrednio przed 

wybuchem powstania. Z jednej strony wynikało to z tego, iż Komenda Główna Armii Krajowej 

czyniła starania o to, aby po scaleniu w marcu 1944 r. z AK – chociaż tylko częściowym – 

Narodowych Sił Zbrojnych, a więc ugrupowania wojskowego powiązanego ze skrajnie 

prawicowym ośrodkiem politycznym scalić z AK także Polską Armię Ludową – organizację 

wojskową powiązaną z radykalnie lewicowym ośrodkiem politycznym. Generalnie chodziło o 

to aby poza ramami Armii Krajowej z dużych organizacji wojskowych pozostała jedynie Armia 

Ludowa, formacja zbrojna kontrolowana przez polskich komunistów i Moskwę, co miało być 

świadectwem izolacji komunistów w społeczeństwie polskim.  

 Nieznane są  wszystkie efekty organizacyjne PAL bezpośrednio sprzed powstania. Poza 

dyskusją jest jednak to, że PAL przygotowywał się do odegrania istotnej roli po wybuchu w 

Warszawie powstania. Świadczą o tym przede wszystkim różne plakaty wydrukowane przez 

PAL pod koniec lipca 1944 r. Z jednego z plakatów wynika, że wykorzystując zamieszanie 

przygotowywano się nawet do przejęcia przez PAL kontroli nad powstaniem. Tak bowiem 

interpretować można odezwę podpisaną przez gen.  Juliana Skokowskiego. Okazało się, że 

zamysł ten się nie powiódł i przez pierwszy okres powstania PAL i gen. PAL Skokowski nie 

odegrali większej roli ani wojskowej ani politycznej. Niewielkie znaczenie wojskowe PAL 

wynikało przede wszystkim z powodu braku oficerów zawodowych i rezerwy. Osoba płka 

WP/gen. PAL Skokowskiego nie wzbudziła dotychczas większego zainteresowania u badaczy 

zajmujących się konspiracją z lat 1939-1945, chociaż dostrzegano jego „wędrówkę” po 

organizacjach wojskowych o różnej – niekiedy niemalże skrajnej - proweniencji politycznej47.   

Pod koniec powstania zaczęło się to trochę zmieniać. Z zachowanych dokumentów 

wynika, że do PAL przeszła z AK pewna liczba zarówno oficerów jak i podoficerów. 

Wszczynane były nawet w związku z tym różne procedury dyscyplinarne.  Chociaż nie ma 

dokumentów, które pozwalałyby prześledzić ten proces i ustalić jakieś liczby nie wydaje się, 

żeby do PAL przeszło z AK wielu oficerów czy żołnierzy. Postawić można natomiast pytanie 

co było przyczyną tych przejść. Czy prowadzone przez członków PAL dość aktywna 

propaganda? Czy zmiana sytuacji wojskowej i spodziewane nadejście wojsk rosyjskich 

                                                             
47 W pierwszym okresie okupacji płk Skokowski powiązany był z Organizacją Wojskową  Związek Jaszczurczy. 
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(Rosjan), a więc w pewnym sensie koniunkturalizm? Czy – jak to widzieli po wojnie oficerowie 

MBP – był to raczej wynik swoistej gry podjętej przez oficerów Oddziału II KG AK, w wyniku 

której był to raczej proces przenikania do PAL oficerów AK w związku z przewidywanym 

nadejściem Rosjan i spodziewanych represji wobec oficerów i żołnierzy  AK. Wobec Rosjan 

mieli już występować jako oficerowie PAL, a więc organizacji lewicowej i utrzymującej 

kontakty zarówno z polskimi komunistami jak i z Rosjanami.  

W dniu 15 sierpnia 1944 r.  na terenie Śródmieścia odbyło się posiedzenie Prezydium 

Centralnego Komitetu Ludowego, które podjęło uchwałę o uznaniu PKWN i KRN za jedyną 

legalną władzę w Polsce. Prezydium CKL postanowiło podporządkować podległą mu Polską 

Armię Ludową naczelnemu dowódcy WP generałowi broni Michałowi Roli-Żymierskiemu. 

Zbigniew Nosek pisze, że decyzja o podporządkowaniu PAL Polskiemu Komitetowi 

Wyzwolenia Narodowego była przede wszystkim zasługą przewodniczącego CKL inż. 

Romualda Millera, prezesa konspiracyjnego Stronnictwa Polskiej Demokracji48. 

Stosunkowo mało znany jest epizod z 7 września 1944 r. zwany niekiedy buntem, 

którego inicjatorem był mjr. Stanisław Sławiński ps. „Litwin”, oficer kontrwywiadu KG AK, 

który przeszedł następnie do PAL. Inspirowanych przez niego kilku oficerów AK, PAL i NSZ 

podpisało datowane na 7 września 1944 r. pismo, domagające się od gen. Komorowskiego ps. 

„Bór” nawiązania łączności i podporządkowania AK gen. Żymierskiemu ps. „Rola” lub 

zrezygnowania z funkcji komendanta głównego AK. Inicjatywa mjr Sławskiego nie została 

szerzej poparta. Dystansował się od niej m.in. płk WP/gen. PAL Skokowski. Wszystkie aspekty 

tej sprawy, mającej wybitnie polityczny charakter nie zostały dotąd dokładnie zbadane.  

Zdecydowanie polityczne aspekty powodowały, że w trakcie Powstania Warszawskiego 

znaczenie PAL systematycznie rosło. Widoczne to było m.in. w dążności do nawiązania 

łączności z Rosjanami i ośrodkiem komunistycznej władzy w zajętej przez wojska rosyjskie 

części Polski.  Nie do końca zbadane są okoliczności utworzenia Porozumienia Sił Zbrojnych 

AL, PAL i KB oraz polityczny cel tej formacji wojskowej. Ważne jest pytanie kto faktycznie 

inspirował powstanie PSZ AL, PAL i KB. Płk WP/gen. PAL Skokowski został dowódcą PSZ.  

  Organ prasowy PSZ — dziennik „Wojsko Polskie” pisał: „Postępujący proces łączenia 

się wszystkich oddziałów w szeregach jednej armii jest potężnym wyrazem naszej społecznej 

dojrzałości”49. W piśmie PSZ „Wojsko Polskie” podkreślano m.in. konieczność współdziałania 

                                                             
48 Z. Nosek, Wspomnienia o Romualdzie Millerze, „Tygodnik Demokratyczny”, nr 32, 7 VIII 1963. 
49 „Wojsko Polskie”, nr 1, 23 IX 1944. 
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z Armią Czerwoną. Krytykowano zarówno Komendę Główną AK jak i Delegaturę Rządu RP 

na Kraj nie tylko za wywołanie powstania bez porozumienie z ZSRR ale także niechęć do 

nawiązania współdziałania już w trakcie powstania50.  W zamieszczonym w „Wojsku Polskim” 

artykule pt. W przeddzień ofensywy, zbyt optymistycznie oceniano możliwości podjęcia przez 

Armię Czerwoną nowej ofensywy i zamieszczono nierealną hipotezę o szybkim terminie 

wyzwolenia Warszawy51.  

Wojciech Sulewski brał po wojnie udział w wyolbrzymianiu roli zarówno PSZ jak i jego 

organu prasowego, przeceniając jego znaczenie polityczne. Pisał bowiem: „Dziennik „Wojsko 

Polskie. Organ Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL i KB” wychodził zaledwie przez 8—9 dni. 

Odegrał jednak poważną rolę w historii powstania warszawskiego, dzięki czemu uzyskał trwałe 

miejsce w dziejach rewolucyjnej prasy polskiej. Był czynnikiem, który umacniał jedność 

demokratycznych organizacji wojskowych, budował wspólny front wszystkich powstańców, 

zachęcał do wytrwania, podkreślał konieczność współpracy z Armią Czerwoną, informował o 

powstającej za Wisłą nowej Polsce, demaskował antynarodową politykę KG AK i Delegatury 

Rządu Emigracyjnego”52. 

 Po wojnie także próbowano dokonywać różnych manipulacji i fałszerstw, w wyniku 

których Polska Armia Ludowa miała być postrzegana jako ważna konspiracyjna organizacja 

wojskowa, działająca pomiędzy Polskim Państwem Podziemnym a komunistycznym 

ośrodkiem politycznym (Polską Partią Robotniczą i Krajową Radą Narodową). Starano się 

wywrzeć wrażenie, że w okresie okupacji lewica polska była dość silna i poza komunistami 

działały także inne silne ugrupowania lewicowe.  

W pracy J.J. Tereja Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii 

Krajowej znalazły się informacje zarówno o PAL, jak i o Boruckim. Warto przytoczyć jego 

krótką charakterystykę ogólną PAL: „PAL nigdy nie była organizacją liczną, nie zajęła też 

pozycji, która w istotny sposób rzutowałaby na rozwój wydarzeń w podziemiu. Trudno jednak 

nie zauważyć, iż za jej pośrednictwem doszło do konsolidacji różnych środowisk, w tej liczbie 

i takich, które były już częściowo scalone w ramach AK. Każda z grup, które weszły w skład 

PAL, brana z osobna nie była czynnikiem ważącym, wszystkie razem, w jednej formacji, nawet 

tak niespójnej i wewnętrznie podzielonej, były z faktem, nad którym nie można było po prostu 

                                                             
50 Zagadnienie współdziałania, „Wojsko Polskie”, nr  2, 4 IX 1944. 
51 „Wojsko Polskie”, nr 7, 29 IX 1944. 
52 W. Sulewski, Z dziejów prasy Armii Ludowej („Wojsko Polskie” i „Żołnierz Lubelszczyzny”), „Rocznik Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1964, nr 3/2, s. 54.  
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przejść do porządku. Działało bowiem kolejne środowisko konspiracyjne, na które tzw. 

miarodajne czynniki (AK, Delegatura i PKP) nie posiadały wpływu. Znaczenie tego 

ugrupowania polegało i na tym, że jego powstanie wspierało tendencje niechętne scaleniu 

istniejące wśród niekomunistycznych sił lewego czy lewicującego skrzydła podziemia”53.  

 W ostatnim okresie działalności kilku oficerów PAL – już na zajętych przez Rosjan 

ziemiach polskich – sowieckie służby specjalne wykorzystały instrumentalnie do aresztowania 

ostatniego Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego. Dotychczas wiadomo było, 

że w działaniach tych aktywnie uczestniczyli: por.(mjr. PAL) Zbigniew Makush-Woronicz ps. 

„Wir” oraz mjr WP/gen. PAL Stanisław Piękoś ps. „Skała”. Z zachowanych dokumentów 

wynika także, iż w działaniach związanych z rozpracowywaniem przez sowieckie służby 

specjalne polskiej konspiracji wojskowej uczestniczył także ppor. rez. WP/ppłk PAL Feliks 

Mazurek ps. „Róg”.  

Po wojnie ze względów politycznych usiłowano przedstawiać PAL jako formację 

wojskową podporządkowaną Stronnictwu Demokratycznemu. Ideę tę propagował Henryk 

Borucki - były komendant główny PAL. Losy Boruckiego były skomplikowane. Aresztowany 

został w marcu 1945 r. przez sowieckie służby specjalne. Po miesięcznym śledztwie przekazano 

go polskim komunistycznym służbom specjalnym. Przeszedł wieloletnie śledztwo prowadzone 

przez oficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zakończone wyrokiem skazującym. 

Wyszedł na wolność  by wkrótce stać się agentem SB. Z zachowanych dokumentów wynika, 

że oficerowie SB, którzy prowadzili Henryka Boruckiego jako agenta, mieli świadomość tego, 

iż stara się on tworzyć mit PAL jako dużej lewicowej konspiracyjnej organizacji wojskowej, 

mającej stanowić pewną przeciwwagę dla AK.  

 Borucki po odzyskaniu wolności nadal znajdował się w zainteresowaniu Służby 

Bezpieczeństwa. Z zachowanych materiałów operacyjnych SB wynika, że Borucki na początku 

lat 60-tych pod pretekstem zbierania materiałów o PAL i pisania opracowania o tej organizacji 

próbował odegrać jakąś rolę polityczną, wykorzystując w tym celu środowisko byłych 

członków PAL. Borucki doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że tylko w ówczesnym układzie 

sił w kraju ma szansę ponownego wejścia w życie polityczne.  

W jednym z doniesień agent SB o pseudonimie „Karpiński” pisał odnośnie politycznych 

kalkulacji Boruckiego, które wiązał ze Stronnictwem Demokratycznym: „Borucki przedstawił 

swój plan działania politycznego. Chce on „oczyścić” szeregi PAL poprzez napisanie historii 

                                                             
53 Tamże, s. 306-307. 
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PAL i osobiste działanie na b. członków KOP-PAL. Sam nawiązuje ostatnio stosunki w 

Stronnictwie Demokratycznym, uważa że poprzez SD może ponownie wejść w życie 

polityczne. Zrozumiałem, że ambicją Boruckiego jest ponownie wejść na arenę polityczną. 

Kontakty jego idą w trzech kierunkach utrzymania styczności z b. członkami PAL. 

Nawiązywanie kontaktów politycznych z ludźmi obecnie czynnymi politycznie. Wejście 

aktywne w środowisko polityczne SD. Gdy żartem w rozmowie powiedziałem, że widzę go z 

teką ministra – on przyjął to poważnie i zaznaczył, że gdyby chciał to już dawno byłby 

dyrektorem jakiegoś ośrodka wczasowego ale to nie daje mu satysfakcji i nie chce odcinać się 

obecnie od Warszawy i ludzi, którzy mają coś do powiedzenia.”54  

Z doniesienia agenta SB o pseudonimie „Brzoza” – działającego w Lublinie – wynika, 

iż Borucki miał zamiar ukończyć swoje obszerne opracowanie historii KOP-PAL w kwietniu 

1963 r. Borucki pokazał także „Brzozie” swój rozdział napisany do pracy jubileuszowej na 25-

lecie Stronnictwa Demokratycznego. Agent „Brzoza” donosił: „W pracy tej Borucki stara się 

udokumentować [w oparciu o] materiały archiwalne wkład KOP w organizację Stronnictwa i 

właściwą jego polityczną i społeczną koncepcję. Po zakończeniu tych prac ob. Borucki 

zorganizuje ogólnopolski zjazd b. członków KOP-PAL zaprosi około 1000 osób, takich którzy 

coś się liczą, będzie na tym zjeździe przedstawiciel Rządu – Zjazd ma na celu zarówno 

przełamanie wszelkich - jakie jeszcze gdzieniegdzie istnieją - oporów przeciw tej organizacji, 

a następnie wyróżnienie i odznaczenie osób na to zasługujących. (…) Mówiąc o pracy w terenie 

powiedział i zalecił, by w każdym Okręgu członkowie KOP starali się wchodzić do wszystkich 

urzędów i organizacji. Wyraził żal, że w lubelskim kierownictwie ZBoWiD nie ma nikogo z 

KOP”55. W uwagach oficera SB zamieszczonych pod tym doniesieniem stwierdzono: 

„Powyższe doniesienie w tej chwili nie przedstawia większej wartości operacyjnej – niemniej 

jednak rzuca światło na aktyw b. org. KOP – PAL i ich zamiary na przyszłość. Fakt ten daje 

podstawę do dalszego głębszego zainteresowania się kierowniczą kadrą danej organizacji w 

porozumieniu z terytorialnymi jednostkami.”56 

Doniesienia agenturalne ukazują zakulisowe sprawy związane z przygotowywanie 

przez Boruckiego prac o charakterze historycznym dotyczących KOP-PAL i powiązań z 

konspiracyjnym SD w latach 1943-1944. I tak agent SB „Karpiński” donosił w maju 1963 r.: 

„W dniu 13 maja rozmawiałem z Boruckim. Związał się obecnie bardzo mocno z SD poprzez 

                                                             
54 IPN BU, sygn. 0330/246, t. 3,  Wyciąg z doniesienia agenturalnego „Karpińskiego” z 6.02.1963, k. 144. 
55 IPN BU, sygn. 0330/246, t. 3, Doniesienie „Brzozy” z 30.01.1963, k . 147-148. 
56 Tamże, k. 150. 
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swoich znajomych i dawnych KOP-istów i PAL-owców, którzy znajdują się w SD. Pisze różne 

artykuły m.in. na dzień 14 maja przygotował pracę na temat stosunków SD po okupacji. 

Wygląda na to, że Borucki chce PAL przedstawić jaki „siłę zbrojną” SD. Czyli koncepcja 

Tarnawy57 i Bednarczyka58, aby poprzez pisanie historii KB59 podciągnąć pod SD w latach 

1957, obecnie jest realizowana przez Boruckiego – robi on to sprytnie, uzgadnia według jego 

słów swoją pracę z Chajnem60 i Lechowiczem61. Zdaje się, że w tej pracy pomaga mu Nosek62. 

Borucki chce przez SD wejść ponownie do życia politycznego”63. Także cytowany wcześniej 

agent SB o pseudonimie „Brzoza” donosił, że „[…] w ostatnich dniach kwietnia 1963 r. doszło 

do porozumienia pomiędzy grupą Boruckiego a kierownictwem Stronnictwa 

Demokratycznego”. W myśl tego porozumienia „Stronnictwo to objęło patronat nad byłymi 

[członkami] KOP i PAL, przy czym PAL uczyniło swą siłą zbrojną z okresu okupacji 

hitlerowskiej”64. Postanowiono też, że zjazd byłych członków KOP i PAL odbędzie się jesienią 

1963 r. także „pod patronatem SD”. W związku z tym – jak donosił „Brzoza” – Borucki polecił 

byłym członkom PAL „by bezpartyjni wstępowali w szeregi SD”. Było to jednak tylko 

zalecenie, któremu nie podporządkowali się wszyscy byli członkowie KOP-PAL.   

 Jak wynika z zachowanych dokumentów SB na terenie Związku Bojowników o 

Wolność i Demokrację65 toczyła się wówczas swoista walka pomiędzy byłymi żołnierzami 

Armii Krajowej a członkami PAL. Dotyczyła ona m.in. sprawy przyznawanych lub 

weryfikowanych odznaczeń. W swym doniesieniu z września 1963 r. agent SB o pseudonimie 

„Karpiński” stwierdzał: „Sprawa palowców na terenie ZBoWiD jest przegrana. W obecnej akcji 

weryfikacji odznaczeń prawie co dzień są przynoszone dokumenty i zaświadczenia na wysokie 

odznaczenia, które w większości wypadków są bez pokrycia i widać, że wydawane po wojnie 

przez różnych d-ców PAL.”66 Jak podał „Karpiński”: „Podobno „Radwan”67 miał w dyskusji z 

Boruckim wyrazić się, że nic dziwnego, iż nie ma żołnierzy PAL w rozkazach 

                                                             
57 Andrzej  Petrykowski ps. „Tarnawa” 
58 Tadeusz Bednarczyk ps. „Bednarz” 
59 KB – Korpus Bezpieczeństwa  
60 Leon Chajn 
61  Włodzimierz Lechowicz  
62   Zbigniew Nosek ps. „Brutus”.  
63 IPN BU, sygn. 0330/246, t. 3, Wyciąg z doniesienia „Karpińskiego” z 14.05.1963, k. 158.  
64 Znalazło to odzwierciedlenie w książce H. Wosiński, Stronnictwo Demokratyczne w latach II wojny światowej, 
Warszawa 1980.  
65 ZBoWiD organizacja kombatancka z okresu PRL.  
66 IPN BU, sygn. 0330/246, t. 3, Wyciąg z doniesienia „Karpińskiego” z 19. 09.1963, k. 165. 
67 Edward Pfeiffer ps. „Radwan”. 
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odznaczeniowych, gdyż ani on, ani inni uczestnicy powstania tych oddziałów PAL nie widzieli 

i z nimi nie spotykali się. Podobne stanowisko zajęli „Kryska”68 i „Radosław”69.”70 

 Śmierć Boruckiego w 1969 r. spowodowała, że byli członkowie PAL nie odegrali jako 

środowiska większej roli w ruchu kombatanckim ale także PAL nie doczekał się szerszej oceny 

politycznej. Nie powstało dotąd żadne opracowanie naukowe, które ukazywałoby 

skomplikowane losy tej niezwykle intersującej organizacji wojskowej.  Szkoda, ponieważ 

nasza wiedza o politycznych aspektach funkcjonowania polskiej konspiracji z lat 1939-1945 

byłaby z pewnością szersza.  

 

 

                                                             
68 Zygmunt Netzer ps. „Kryska”. 
69 Jan Mazurkiewicz ps. „Radosław”. 
70 IPN BU, sygn. 0330/246, t. 3, Wyciąg z doniesienia „Karpińskiego” z 19. 09.1963, k. 166. 


