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Streszczenie. W strukturach organizacyjnych akcji „N” (propaganda dywersyjna przeciwko
Niemcom, prowadzona przez Wydzia³ „N” Komendy G³ównej AK, Biuro Informacji i Propagandy)
w 1942 r. utworzony zosta³ dzia³ akcji specjalnych. Prowadzi³ on na terenie GG propagandê jawn¹,
polegaj¹c¹ na wywieszaniu urzêdowych afiszy niemieckich z fa³szywymi rozporz¹dzeniami,
malowaniu napisów z has³ami dywersyjnymi, psychicznym drêczeniu Niemców telefonami,
listami, niszczeniu ich mienia. Oddzia³, zwany Komisj¹ Terroru Moralnego, wysy³a³ pisma
informuj¹ce wybranych Niemców o wszczêciu procesu i ewentualnym wyroku œmierci. Prace
Dzia³u IV, kierownikiem którego by³ od 1943 r. Kazimierz Gorzkowski, stanowi³y integraln¹
czêœæ propagandy prowokacyjnej, prowadzonej przez Wydzia³ „N”. Dzia³ specjalny „N” pracowa³
do póŸnej jesieni 1944 r., najd³u¿ej w okrêgach œl¹skim i krakowskim.
S³owa kluczowe: Akcja „N”, propaganda dywersyjna, II wojna œwiatowa, okupacja hitlerowska

Propaganda dywersyjna przeciwko Niemcom, zwana Akcj¹ „N”,1 to jedno
z najlepiej zorganizowanych dzia³añ Polskiego Pañstwa Podziemnego. Cel –
obni¿enie morale okupanta, ¿o³nierzy Wehrmachtu, walcz¹cych na froncie,
a tak¿e ich rodzin, by³y œciœle wojskowe2 i stanowi³y czêœæ wojny psychologicznej toczonej z okupantem. Metoda pracy realizowa³a podstawowe za³o¿enia takiej wojny, którymi by³y: oddzia³ywanie na wrogie spo³eczeñstwo poprzez
wzbudzanie w nim uczucia strachu i w¹tpliwoœci oraz niwelowanie g³ównej si³y
podtrzymuj¹cej to spo³eczeñstwo propagandy niemieckiej. Skupiwszy siê na tym
ostatnim czynniku, Akcja „N” nie nawraca³a niemieckiego spo³eczeñstwa, lecz
burzy³a stworzony w nim porz¹dek.
1

Nazwa od jej celu – Niemcy, b¹dŸ od charakteru – narodowoœciowa [propaganda]; por. Armia
Krajowa w dokumentach 1939–1945. t. VI. Uzupe³nienia. Wroc³aw 1991. s. 294–295.
2
Na prze³omie 1942/1943 roku Komitet do Spraw Kraju (organ ministerialny przy Rz¹dzie polskim
w Londynie) podj¹³ próbê przekazania BIP pod zwierzchnictwo Delegatury Rz¹du, powo³uj¹c siê na
jego cywilny charakter. Gen. Rowecki odpowiedzia³, i¿ „wyklucza mo¿liwoœæ podporz¹dkowania komukolwiek w³aœciwych organów wojskowych”. Armia Krajowa w dokumentach. t. VI. Uzupe³nienia. s. 277
i 279–280 – depesza z Centrali z 18 XII 1942 i odpowiedŸ Komendanta G³ównego AK z 23 XII 1943;
„jednym z wa¿niejszych dzia³ów wojskowej propagandy jest propaganda narodowoœciowa „N”. Tam¿e,
Meldunek zbiorowy nr 177 (Gen. Rowecki do Centrali – Sprawa Biura Informacji i Propagandy) s. 295.
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Referat o kryptonimie „N” powsta³ w grudniu 1940 roku jako jednostka
w Komendzie G³ównej AK podporz¹dkowana Wydzia³owi Informacji i Propagandy. Jego szefem by³ Tadeusz ¯enczykowski („Kowalik”). Pocz¹tkowa struktura organizacyjna3 uleg³a przekszta³ceniu w paŸdzierniku 1941 r., kiedy utworzono Wydzia³ „N”, podporz¹dkowany bezpoœrednio BIP-owi, kierowanemu
przez Jana Rzepeckiego.4 W „N” przy Komendzie G³ównej utworzono wydzia³y:
organizacyjny, studiów, redakcyjny, specjalny i kolporta¿u. Z perspektywy
wyników, osi¹gniêtych przez te jednostki, najbardziej barwnym tematem jest
praca Dzia³u III. Wydawnictwa „N”, podszywaj¹ce siê pod prasê rzekomo
wydawan¹ w Rzeszy przez opozycjê antyhitlerowsk¹, sta³y na bardzo wysokim
poziomie graficznym i merytorycznym. £¹cznie w ramach akcji wydano dziewiêæ
periodycznych tytu³ów o ró¿nym profilu politycznym i socjalnym: „Der Soldat”
(„¯o³nierz”), „Der Fröntkampfer” („¯o³nierz Frontowy”), „Der Klabautermann”
(„Klabauter”), „Der Hammer” („M³ot”), „Der Durchbruch” („Prze³om”), „Die
Ostwache” („Stra¿ Wschodnia”), „Die Zukunft – Przysz³oœæ. Pismo dla Niemców
w Polsce” oraz „Kennst Du Wahrheit?” („Czy Znasz Prawdê?”).5 W planach
by³o te¿ pismo „Die Rote Fahne” („Czerwony Sztandar”), ale nie ukaza³o siê
w zwi¹zku z umorzeniem wydawania pism „N” na wiosnê 1944 roku.6 Skierowane by³y one zarówno do wojska, jak i ludnoœci cywilnej, w tym reichsdeutschów
i volksdeutschów zamieszka³ych w Polsce. Z drukarni „N” wysz³o te¿ kilkaset
ulotek rozprowadzonych w tysi¹cach egzemplarzy.7 Nak³ad wszystkich druków
przekroczy³ milion egzemplarzy. Kolporta¿ tych pism siêga³ zarówno na front
wschodni, jak i w g³¹b Rzeszy. Odpowiedzialnoœæ za sprawne ich rozprowadzanie
spoczywa³a na kolporterach i ³¹cznikach – wœród pierwszych by³o wielu rzeczywistych b¹dŸ celowo podstawianych kolejarzy, wœród drugich, zw³aszcza na
poziomie centralnym – przewa¿a³y kobiety.
3 By³y to trzy dzia³y: redakcje zasadnicze (z kilkoma specjalistycznymi referatami), redakcja
niemiecka, zajmuj¹ca siê korekt¹ oraz odpowiedzialny za druk i pierwszy kolporta¿ dzia³ „Technika
akcji” (patrz: Plan pracy komórki „N”, za³¹czony do Raportu op. Nr 54, Armia Krajowa w dokumentach
1939 – 1945. t. I. Wroc³aw 1990. s. 438–442; przedruk w: Akcja dywersyjna „N”. Dokumenty i materia³y
z archiwum Tadeusza ¯enczykowskiego. oprac. G. Mazur. Wroc³aw 2000. s. 40–43).
4 J. Rzepecki w swoich artyku³ach pisze o Podwydziale „N”. Tak¿e t¹ nazwê przej¹³ G. Mazur
w monografii o Biurze Informacji i Propagandy; powszechnie jednak stosuje siê nazwê Wydzia³, co
uczyni³ te¿ Mazur we wspomnianym powy¿ej opracowaniu.
5 Czêœæ powy¿szych tytu³ów znajduje siê w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zbiór prasy
konspiracyjnej i podziemnej: Der Hammer, sygn. 296; Der Durchbruch, sygn. 194/1–2; Der Frontkämpfer,
sygn. 230/1–3; Der Kalbautermann, sygn. 368/1–3; Die Ostwache, sygn. 665/1–2.
6 Na zaprzestanie akcji wydawniczej „N” mia³a wp³yw seria wpadek drukarni warszawskich
(J. Rzepecki Organizacja i dzia³alnoœæ BIP. Cz. II. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 3, 1971, s. 170);
a¿ do upadku Powstania kontynuowano jednak pracê w komórkach terenowych. Wyj¹tkiem by³y te¿
akcje specjalne, którym poœwiêcony jest artyku³.
7 Archiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Armia Krajowa. Komendant G³ówny AK. Ulotki
antyniemieckie, sygn. 203/VII, mikrofilm 2388/1–2.
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Poni¿szy artyku³ poœwiêcony jest pracy dzia³u akcji specjalnych (Dzia³
IV). Zwany od jednego ze swoich oddzia³ów, Komisj¹ Terroru Moralnego,
w przeciwieñstwie do generalnych za³o¿eñ akcji „N” zdradza³ autorstwo swojej
dzia³alnoœci, czêsto te¿ prowadzi³ akcje przejmowane przez „Wawer”, Ma³y
Sabota¿, b¹dŸ w³¹cza³ siê w formy walki dywersyjnej, rozpowszechnione w ca³ej
Europie. Jego oddzia³ywanie na ¿ycie codzienne by³o znacznie silniejsze ni¿
w przypadku innych przejawów dzia³alnoœci „N”, gdy¿ uderza³ w okupanta
bezpoœrednio i w sposób jawny, obieraj¹c za miejsce pracy ulicê. Osi¹ga³ to
przez „wykazywanie ca³kowitej bezskutecznoœci terroru w Polsce i prób
zduszenia naszego oporu, oœmieszanie w³adz hitlerowskich, podkopywanie ich
autorytetu w oczach samych Niemców i wywo³ywanie w nich strachu przed
naszym odwetem.”8 Choæ nie zachowa³y siê œlady jego aktywnoœci, z wyj¹tkiem
kilku przyk³adowych druków, dzia³alnoœæ tego dzia³u jest interesuj¹ca.
CHARAKTERYSTYKA DZIA£U SPECJALNEGO

Dzia³ akcji specjalnych zosta³ zorganizowany na prze³omie lutego i marca
1942 r. Pocz¹tkowo na jego czele sta³ Stanis³aw Miedza-Tomaszewski. Od
stycznia 1943 r. kierowa³ nim Kazimierz Gorzkowski9, z zawodu dziennikarz.
£¹czniczk¹ z Komend¹ G³ówn¹ by³a na pocz¹tku Janina Macierewicz („Janeczka”). Pracownikami dzia³u byli te¿ Marta Lew („Irena”), Zdzis³aw Szymborski („Kañski”), Wac³aw B³a¿ejewski („Sulima”) oraz ludzie znani tylko
z pseudonimów („Myszyñski”, „Soko³owska”, „Lauda”, „Lila”, „Jasia”, „Ala”,
„Jerzy”).10 Ponadto za akcje KTM, w ramach których m.in. wysy³ano do
poszczególnych Niemców pisma s¹dowe, odpowiada³ Edward Sokopp („Micha³”).11 W Centrali w dziale zatrudnionych by³o ³¹cznie kilkadziesi¹t osób.12
8

J. Rzepecki, O wydawnictwach „Akcji N”. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 2, 1972, s. 262.
Kazimierz Gorzkowski (1899–1983) „Wolf”, „Godziemba”, „Piast”, „¯uliñski”; w czasie I wojny
œwiatowej cz³onek Polskiej Organizacji Wojskowej, walczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej; w latach
1922–1939 w ZHP; po wybuchu wojny dzia³a³ prawdopodobnie w „Muszkieterach”, b¹dŸ kolportowa³
prasê podziemn¹; od wiosny 1940 kierowa³ komórk¹ utrzymuj¹c¹ ³¹cznoœæ z wiêŸniami Pawiaka (podporz¹dkowan¹ BIP, a nastêpnie KG AK); dzia³a³ w „Wawrze” jako zastêpca Kamiñskiego. Od koñca
1940 r. w „N”. Zagro¿ony dekonspiracj¹, wycofa³ siê z pe³nionych obowi¹zków do wybuchu Powstania,
kiedy pod pseudonimem „Godziemba” kierowa³ Dzia³em IV „N” i Wydzia³em Kolporta¿u BIP. Po
ucieczce z niewoli niemieckiej, dzia³a³ w konspiracji do chwili aresztowania w 1946 r., po zwolnieniu
z wiêzienia w 1956 r. pracowa³ w Muzeum Narodowym i dzia³a³ w ZHP. Porucznik, trzykrotnie
odznaczony Krzy¿em Walecznych (1921, 1939, 1941) i Krzy¿em Virtuti Militari V klasy (1944?).
A. K. Kunert, S³ownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944. t. I. Warszawa 1987. s. 72–74;
Akcja dywersyjna „N”..., s. 260.
10 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP – ZWZ – AK 1939–1945. Warszawa 1987, s. 107.
11 Odsy³am do autobiografii Edwarda Sokoppa (Pisane na kolanie. Pamiêtnik bez patosu. Warszawa
1997), w której opisuje swoj¹ dzia³alnoœæ w czasie wojny, m.in. pracê w Komisji Terroru Moralnego.
12 J. Rzepecki, Organizacja i dzia³alnoœæ BIP. Cz. II..., s. 144.
9
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Do zadañ dzia³u, jak napisa³ w Sprawozdaniu za „N” w okresie 1 lipca–30
wrzeœnia 1942 Rowecki, nale¿a³o d¹¿enie do „dezorganizowania w³adz, urzêdów,
instytucyj i zak³adów niemieckich oraz niemieckich przedsiêbiorstw prywatnych,
do podrywania zaufania samych Niemców do swych w³adz urzêdowych i partyjnych, do wytwarzania zamieszania i dezorganizacji wœród miejscowych volksdeutschów i reichsdeutschów oraz do wywo³ywania wœród nich paniki.”13 Prace
z koniecznoœci musia³y odznaczaæ siê koordynacj¹ i jednoczesnym przeprowadzeniem zadania na ca³ym obszarze, jaki zosta³ na to wyznaczony. Wci¹gniêto
w nie setki ochotników, m.in. Szare Szeregi. W przeciwieñstwie do dzia³alnoœci
wydawniczej „N”, trwa³y nieprzerwanie do koñca wojny. W zale¿noœci od
charakteru danej akcji, jej powodzenie uzale¿nione by³o od ca³kowitej wiarygodnoœci stosowanych materia³ów, zw³aszcza papieru, piecz¹tek, a tak¿e stopnia
znajomoœci œrodowiska i mentalnoœci tych Niemców, którzy byli jej celem.
Formy dzia³ania by³y ró¿norodne. Zebranie ich wszystkich jest trudne, ze
wzglêdu na liczne lokalne inicjatywy. O ile w przypadku druków ich tytu³y
i treœæ by³y ustalane na szczeblu centralnym, tu pracownicy komórek „N” mogli
pos³ugiwaæ siê do woli w³asn¹ wyobraŸni¹. Znajduj¹ca siê poni¿ej ogólna
klasyfikacja ma na celu przedstawienie kilku przyk³adów jej wytworu.
FA£SZOWANIE ZARZ¥DZEÑ OKUPANTA

Rozlepianie plakatów dezinformacyjnych obok druku dywersyjnych periodyków stanowi³o specjalizacjê akcji „N”. Afisze by³y wykonywane na oryginalnym papierze, u¿ywanym aktualnie przez w³adze. Dziêki temu fa³szerstwo
wychodzi³o na jaw dopiero po uwa¿nym przeczytaniu og³oszenia, b¹dŸ – a i to
siê zdarza³o – po zdecydowanej interwencji w³adz niemieckich. Treœæ skierowana
by³a czasem do Polaków i celem by³o jej dotarcie do najwiêkszej liczby osób,
zanim o sprawie dowiedzia³y siê w³adze niemieckie. Najwiêksz¹ kompromitacj¹
okupanta by³o umieszczenie takiego plakatu na budynku urzêdowym.14 Jednym
z pierwszych wydawnictw tego rodzaju by³ polsko-niemiecki afisz zatytu³owany,
podobnie jak jego pierwowzór, „Führer powiedzia³”, z fragmentami przemówieñ
i Mein Kampf, którym zaprzecza³ ówczesny przebieg wojny.
Nie mniejsze zamieszanie uczyniæ musia³o fa³szywe dwujêzyczne og³oszenie podpisane przez szefa Wydzia³u Propagandy, Ohlenbusha, z dat¹
13 kwietnia 1943.15 „Obwieszczenie Nr 35” informuje o podjêtej przez ten¿e
urz¹d inicjatywie zorganizowania wycieczki do Smoleñska, która rzekomo mia³a
miejsce 11 dnia tego miesi¹ca, tudzie¿ o planowanych wyjazdach do obozu
13

Akcja dywersyjna „N”..., s. 77.

14

J. Rzepecki, O wydawnictwach Akcji „N”..., s. 262.

15

Reprodukowane przez „Gazety Wojenne”, wyd. Altaya, nr 44 (znajduje siê tam tak¿e artyku³
o Akcji „N”).
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koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, celem wykazania „jak humanitarne s¹ w porównaniu z metodami bolszewickimi urz¹dzenia niemieckie, zmierzaj¹ce do
likwidacji ludnoœci polskiej.” „Nauka niemiecka – pisze dalej – wnios³a ogromny
wk³ad do dorobku kultury na tym polu [...] w Oœwiêcimiu mo¿na ogl¹daæ
nowoczesne urz¹dzenia jak komory gazowe i parowe, p³yty elektryczne itp.,
pozwalaj¹ce na likwidowanie tysiêcy Polaków w nies³ychanie krótkim czasie
w sposób odpowiadaj¹cy godnoœci wielkiego narodu niemieckiego.” Zarz¹dzenie, wg zamieszczonej u do³u notki, mia³o byæ umieszczane w widocznych
miejscach; ponadto podano, ¿e zapisy prowadz¹ wszystkie biura MER i Wydzia³
Propagandy w Krakowie. Ca³oœæ brzmia³a przy swoim cynizmie tak wiarygodnie,
¿e trzeba by³o konsultacji, by obwieszczenia zosta³y zerwane.16
Po kilku miesi¹cach (19 wrzeœnia 1943) ukaza³ siê drukowany na oficjalnym papierze plakat z oœwiadczeniem w jêzyku niemieckim, podpisanym przez
gubernatora Franka, z którego wynika³o, ¿e istnieje realne zagro¿enie w postaci
nawo³ywania „reakcji” do obalenia rz¹dów Führera i wprowadzenia dyktatury
wojskowej, która „wbrew woli ludu” mia³aby natychmiast wdro¿yæ rokowania
o pokój.17 Gubernator dementowa³ te¿ informacje o z³ym stanie zdrowia, oraz,
co z tego wynika³o, niezdolnoœci Hitlera do dowodzenia armi¹. Apel koñczy³
siê rozkazem: „Miejcie oczy i uszy otwarte. Rozpoznawajcie niebezpieczeñstwo.
Meldujcie o ka¿dym podejrzanym incydencie, ka¿dej pog³osce, ka¿dej
zakamuflowanej oszczerczej wypowiedzi o Führerze natychmiast, w najbli¿szym
urzêdzie Partii, Policji, b¹dŸ w SS. To ¿ycie Führera!” [podkreœlone w oryginale]. Tekst tej odezwy zosta³ przys³any przez szefa Oddzia³u VI Sztabu Naczelnego Wodza, pp³k. Protasewicza, w ramach wspó³pracy z aliantami. 18
Najwiêkszym sukcesem akcji plakatowej i jej ukoronowaniem by³o fa³szywe zarz¹dzenie, które pojawi³o siê na ulicach 24 lutego 1944 r., i na kilka godzin
sparali¿owa³o administracjê niemieck¹. Nakazywa³o ono ewakuacjê Niemców
z ca³ej Generalnej Guberni w chwili, gdy na Wo³yniu front wojny zbli¿a³ siê do
Bugu. Plakat zosta³ wydrukowany po niemiecku na urzêdowym papierze. Zosta³
rozes³any przez specjalnych kurierów i wywieszony w tym samym czasie
w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Radomiu, a tak¿e w kilku mniejszych
miastach, jak Wieliczka i Rzeszów. Podpisany by³ przez gen. Koppego, „naj16 K. Borodziej, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939–1944. Warszawa
1985. s. 112.
17
18

J. Rzepecki, O wydawnictwach Akcji „N”..., s. 262–263.

Depesza pp³k. dypl. M. Protasewicza do Kraju z proœb¹ do Anglików o rozkolportowanie podanego
w niej tekstu apelu Hansa Franka, 12 VIII 1943, w: Akcja dywersyjna „N”..., s. 133; Akcja „N”.
Wspomnienia..., s. 271; o tej i innych akcjach pisze te¿: G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy
SZP–ZWZ–AK..., s. 109 i n. Wspó³pracê z aliantami zachodnimi, zw³aszcza jeœli chodzi o wysy³kê
materia³ów oraz wymianê treœci propagandowych, ilustruj¹ dokumenty zebrane w powy¿ej wspomnianej pracy (Akcja dywersyjna „N”).
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wy¿szego dowódcê SS i policji w GG”.19 Rozkaz sformu³owano tak, by oprócz
paniki wywo³aæ tarcia miêdzy okupantami: ewakuacja mia³a siê odbywaæ wed³ug
ustalonego porz¹dku i w efekcie dla volksdeutschów i stammdeutschów w ogóle
nie przewidziano transportu. Jednoczeœnie otrzymywali oni nakaz opuszczenia
Guberni. Chaos spotêgowa³y dziesi¹tki telefonów we wszystkich urzêdach niemieckich. Opanowano go dopiero w po³udnie. Jednak¿e dotarcie do tych, którzy
zd¹¿yli do tego czasu opuœciæ swoje urzêdy, zabra³o kilka dni.20
Dezorganizacji w³adz i urzêdów, instytucji i zak³adów niemieckich oraz
niemieckich przedsiêbiorstw prywatnych s³u¿y³y te¿ zarz¹dzenia wysy³ane do
pojedynczych osób. Brzmia³y one czêsto wiarygodnie. Nakazywano m.in. oddanie futer dla ¿o³nierzy walcz¹cych na froncie czy przynoszenie okreœlonej
z góry iloœci ¿ywnoœci. Pos³uch dla takich rozkazów koñczy³ siê blokad¹ wyznaczonego na zbiórkê miejsca. Kilkanaœcie dni przed odezw¹ Hitlera w sprawie
pomocy zimowej szefowie dystryktów radomskiego, warszawskiego, krakowskiego i lwowskiego otrzymali kilka tysiêcy k³opotliwych kwestionariuszy w tej
sprawie.21 Takich akcji by³y dziesi¹tki na wiêksz¹ b¹dŸ mniejsz¹ skalê. Na
wiosnê 1942 roku w ca³ym kraju rozes³ano tysi¹ce imiennych wezwañ rekrutacyjnych do wehrmachtu. W samej okolicy i powiecie warszawskim ich liczba
wynios³a 931.22 Ciekawa by³a reakcja personelu „N” na powstanie dzielnicy
niemieckiej w centrum Warszawy. Najpierw rozes³ano oko³o 200 nakazów
przeprowadzenia siê do nowych mieszkañ, które okaza³y siê ju¿ zajête. Wykonano te¿ dwanaœcie urzêdowych tablic, ¿ó³tych, z czarnymi napisami „Achtung!
Entritt verbotten! Tolle Hunden!„ (Uwaga! Przejœcie wzbronione! Wœciek³e psy!)
oraz kilkanaœcie drogowskazów „Berlins Trümmern 565” (Ruiny Berlina 565).23
Z okazji zbli¿aj¹cych siê urodzin Hitlera w kwietniu 1942 rozes³ano 264
wezwania do zamieszka³ych w powiecie warszawskim Niemców, posiadaj¹cych
ogrody lub gospodarstwa rolne, by w okreœlonym terminie ka¿dy przyjecha³ do
siedziby Kreipshauptmanna i z³o¿y³ w urzêdzie powiatowym dwie kury i 20
jajek jako dar wielkanocny dla ¿o³nierzy walcz¹cych na froncie.24 Skupionych
wówczas przed urzêdem ludzi sfotografowano.25 Pismo „podpisane” przez gubernatora dystryktu warszawskiego z dnia 24 sierpnia 1942 r. nakazywa³o z kolei
19

J. Rzepecki, O wydawnictwach Akcji „N”..., s. 263.
Akcja dywersyjna „N”..., s. 27–28; patrz te¿: Korboñski S., Polskie Pañstwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945 Bydgoszcz. b. d. wyd., s. 100.
21 Akcja dywersyjna „N”..., s. 78.
22 J. Rzepecki, Organizacja i dzia³alnoœæ BIP. Cz. II..., s. 149.
23 Polski ruch oporu. red. B. Kobuszewski, P. Matusak, T. Rawski i in. Warszawa 1988, [w:] Polski
czyn zbrojny w II wojnie œwiatowej. t. 4, s. 1055; Akcja „N”. Wspomnienia 1941–1944. red. H. Auderska,
Z. Zió³ek. Warszawa 1972, s. 615.
24 J. Rzepecki, O wydawnictwach Akcji „N”..., s. 264.
25 O fotografach przeprowadzanych przez „N” akcji nie pisano dotychczas wiele; wzmianka o ich
pracy znajduje siê we wspomnieniach E. Grudziñskiego (Akcja „N”. Wspomnienia..., s. 604).
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zadeklarowanie na do³¹czonym formularzu stanu posiadania ciep³ej odzie¿y
i obuwia. Trzeci¹ rocznicê wybuchu wojny „uczczono” rozes³aniem zaproszeñ
na uroczyste zebrania, które rzekomo mia³y siê odbyæ w siedzibach gubernatorów
krakowskiego i warszawskiego.26 Pismo dra Bethke z 25 marca 1943 r. informowa³o o rozdawaniu, z powodu zagro¿enia gazami bojowymi, ludnoœci
niemieckiej masek przeciwgazowych, oczywiœcie w okreœlonej kolejnoœci, spychaj¹cej tych, którzy nie pe³nili funkcji pañstwowych, na szary koniec. Z drugiej
strony informowano, ¿e posiadanie masek jest zbêdne (instrukcja OPL z 1942
r., maj¹ca d³ugofalowe konsekwencje). Wywo³a³o to odwrotn¹ reakcjê – ludnoœæ
cywilna uzna³a, ¿e tej formy ochrony przed atakiem dla niej zabrak³o.27 Podobnie
regulowano sprawê przydzia³u szczepionek (rozporz¹dzenie specjalnego pe³nomocnika do zwalczania tyfusu – dra Kudicke z lipca 1943 r.). Polecono zestawiæ
w urzêdach listy osób kwalifikuj¹cych siê wed³ug sprawowanych przez nie
funkcji do ubezpieczenia przed nadchodz¹c¹ epidemi¹ i przes³aæ poni¿sze
wykazy do Pañstwowego Urzêdu Higieny w Berlinie za specjaln¹ op³at¹ uiszczon¹ w Warszawie. Wobec przypadaj¹cej rocznicy objêcia przez Hitlera w³adzy,
specjalnym pismem, wys³anym w ostatniej chwili, zarz¹dzono 1 maja 1943
dniem wolnym od pracy.28 Wykonanie tego nakazu przez takie fabryki, jak
„Ursus”, przynios³o ogromne straty. Na Niemców zrzucano dodatkowe op³aty
i sk³adki stanowi¹ce procent od zarobków – najwy¿szy w przypadku ni¿szych
urzêdników. Sprawdzanie list ofiarodawców polecono generalnemu gubernatorowi. Urzêdy w efekcie przyjmowa³y masy interesantów, podziemie zaœ w tym
czasie przeprowadza³o akcje, nie obawiaj¹c siê interwencji okupanta. Wykorzystano szczególnie przejœcie zarz¹dzenia, które na krótki czas legitymowa³o nowatorsk¹ formê przepustek, zielony poprzeczny pasek na samochodzie, które zwalnia³y dany pojazd od kontroli i pozwoli³y na transport leków i broni.
W akcjach tych „N” podszywa³ siê pod urzêdy niemieckie. Ich powodzenie
nie by³oby mo¿liwe bez drobiazgowo przeprowadzonej tzw. akcji adresowej.
W roku 1942 dzia³ specjalny „N” opracowa³ i zacz¹³ wykonywaæ instrukcjê
nakazuj¹c¹ zbieranie informacji o Niemcach zamieszka³ych w Polsce, co umo¿liwi³o uderzenie w konkretne osoby, zarówno pod postaci¹ oficjalnych w³adz,
jak i Podziemia. Stworzono centraln¹ kartotekê i wzorowane na niej lokalne,
z³o¿one ³¹cznie z oko³o 30 000 adresów, a tak¿e dok³adnych informacji o poszczególnych osobach, opisuj¹cych ich relacje z otaczaj¹cym ich œrodowiskiem.29 W warunkach konspiracyjnych przechowywanie tych danych by³o bardzo
trudne. Mimo to kartoteki stale by³y uzupe³niane.30 Zawarte w nich informacje
26

Akcja dywersyjna „N”..., s. 78.
Armia Krajowa w dokumentach. t. VI. Uzupe³nienia, s. 301; Akcja dywersyjna „N”..., s. 96.
28 T. Bór-Komorowski, Armia podziemna. Warszawa 1994. s. 96.
29 J. Rzepecki, Organizacja i dzia³alnoœæ BIP. Cz. II..., s. 149.
30 Akcja dywersyjna „N”..., s. 201; E. Sokopp, Pisane na kolanie..., s. 177–178.
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wykorzystywano przede wszystkim przy wysy³aniu Niemcom ulotek i niepokojeniu ich ró¿nymi metodami, które omówione zosta³y w dalszej czêœci pracy.
Najpierw trzeba jednak zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ bardzo urozmaicon¹, a
jednoczeœnie w najwiêkszym stopniu rozpowszechnion¹, formê dzia³alnoœci „N”,
w któr¹ mogli siê tak¿e w³¹czyæ nie zwi¹zani z podziemiem wojskowym ludzie.
PROPAGANDA ULICZNA

Pracownicy wydzia³u „N” przez ca³¹ wojnê w³¹czali siê w tzw. propagandê
uliczn¹, prowadzon¹ równie¿ przez inne organizacje podziemne. By³ to najbardziej powszechny sposób walki psychicznej z okupantem – polegaj¹cy na
umieszczaniu na murach i w innych widocznych miejscach napisów oraz zniekszta³caniu niemieckich hase³ propagandowych. Wykorzystywa³a tê metodê dla
w³asnych celów Akcja „N”. Rzecz jasna, podobnie jak w przypadku fa³szywych
zarz¹dzeñ, autorstwo by³o oczywiste zarówno dla w³adz, jak i cywilów, tak¿e
Polaków. Twórczoœæ tego typu oscylowa³a miêdzy manifestacj¹ patriotyzmu
a czarnym humorem, którego w ca³ej dywersji „N” nie brakowa³o (czego przyk³adem by³o szczególnie ilustrowane pismo satyryczne „Der Klabautermann”).
Dopisywano na przyk³ad literê „l” w miejsce „s” w napisach „Deutschland siegt
an allen Fronten”, co powodowa³o, ¿e s³owo „zwyciê¿aj¹” zamienia³o siê w „le¿¹”.
Podobnie czyniono z nazwiskami, np. genera³a SS Mordera zmieniono na Mürdera (mordercê).
Ciekaw¹ form¹ dzia³alnoœci „N” na ulicy by³o umieszczanie, w ramach
powy¿szej akcji sloganowej, naklejek z ró¿nymi, czêsto bardzo sugestywnymi
has³ami. Pojawia³y siê one wszêdzie: na przystankach tramwajowych, szybach,
œcianach, w œrodkach komunikacji. W szczególnym natê¿eniu wystêpowa³y
w wiêkszych skupiskach Niemców, np. w dzielnicy niemieckiej w stolicy.
Z pozoru niewidoczne, po odkryciu budzi³y za¿enowanie, wœciek³oœæ lub strach.
Hase³ by³o wiele. Czasami komentowa³y aktualne wydarzenia polityczne, przebieg kampanii wojennej b¹dŸ mia³y za zadanie doszczêtne zepsucie dnia
czytaj¹cemu j¹ Niemcowi. Mia³y niebagatelny wp³yw na Polaków, widz¹cych
np. lampy na Alejach Ujazdowskich podpisane „Nur für Deutsche”. „Podpisywano” te¿ t¹ metod¹ niemieckie plakaty propagandowe np. pod afiszem przedstawiaj¹cym Churchilla z has³em „Podpalacz œwiata” przyklejano wyciêt¹ z gazety fotografiê Hitlera i komentarz: „A to kto?” 31 Inne przyk³ady to krótkie,
z regu³y rymowane wierszyki, towarzysz¹ce odpowiednim przedstawieniom graficznym, które pokaza³y siê w 1943 roku:
„O, du dumme, braune Affe, wo ist deine neue Waffe?” („G³upia, br¹zowa
ma³po, gdzie twoja nowa broñ?”);
31
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„Die Neuordnung Europas” („Nowy porz¹dek Europy);
„Der oberste Richter des deutschen Volkes„ („Najwy¿szy Sêdzia narodu
niemieckiego„).32 Dwa ostatnie has³a by³y opatrzone ilustracjami Stanis³awa
Miedzy-Tomaszewskiego.
Charakterystycznym przyk³adem uderzenia w ambicje okupanta by³o
pos³ugiwanie siê aluzj¹ do pora¿ki Niemiec w I wojnie œwiatowej w has³ach
„1918” i „Oktober”. Umieszczanie daty 1918 na murach w ramach akcji „N”
zosta³o zainspirowane przez podobn¹ akcjê Ma³ego Sabota¿u przeprowadzan¹
od 1941 r., oraz identyczne dzia³ania na ca³ym froncie zachodnim, które wyst¹pi³y ze szczególnym nasileniem na pocz¹tku 1943 roku. W Holandii has³a takie,
jak to przytoczone w telegramie nadanym do Berlina od dowództwa Sipo
w Hadze „1918. Niemcy nie wygraj¹ wojny. Rosyjska ofensywa zaczê³a siê.
Niemcy skapituluj¹”, pojawia³y siê na ulotkach rozprowadzanych g³ównymi
liniami kolejowymi.33 Przeprowadzenie akcji pisania daty „1918” zosta³o uregulowane specjaln¹ instrukcj¹. Okreœla³a ona szczegó³owo techniki, jakie powinny
zostaæ u¿yte, formy hase³ i ich wygl¹d (akcent po³o¿ono na widocznoœæ i poziom),
a tak¿e zakres czasowy przeprowadzenia akcji i osoby, które mog¹ w niej wzi¹æ
udzia³.34
Prawdziw¹ „wojn¹ na murach” sta³a siê tzw. akcja „Oktober”, przeprowadzona przez „N” w 1943 r. Dok³adn¹ datê jej rozpoczêcia – 10 wrzeœnia
– zdaje siê podawaæ W³adys³aw Bartoszewski (1859 dni Warszawy). Potwierdzaj¹ j¹ zapiski z lat wojny Ludwika Landau.35 Przy³¹czy³y siê do tego tysi¹ce
osób; napis by³ czytelny – chodzi³o o za³amanie siê przewagi Rzeszy w I wojnie
œwiatowej na krótko przed jej kapitulacj¹. Propaganda tego typu spotyka³a siê
z kontrakcj¹, st¹d okreœlenie „wojny”. Niemcy wykorzystali zbie¿noœæ nazwy
miesi¹ca z powstaniem w paŸdzierniku 1939 r. Guberni i dopisywali 26 dzieñ
oraz wzmiankê o rocznicy. Polacy reagowali dopiskiem „i ani dnia d³u¿ej” b¹dŸ
„nur” („tylko”). 36 Swój komentarz zamieœci³ „Biuletyn Informacyjny” (w numerze z 7 paŸdziernika 1943, artyku³ „Propagandowa sensacja”). Rozmach jej
przebiegu w stolicy na tle innych akcji tego typu ilustruje fragment sprawozdania
z „N” za okres sierpieñ – wrzesieñ 1943. 37 Ca³a akcja musia³a jednak zostaæ
32 P.S.Z. w Drugiej Wojnie Œwiatowej. t. III. Armia Krajowa. wyd. 2 popr. Warszawa–Londyn 1999,
s. 515; G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP–ZWZ–AK ..., s. 105.
33 T. Szarota, V – jak Zwyciêstwo. Symbole, znaki i demonstracje patriotyczne walcz¹cej Europy
1939–1945. Warszawa 1994, s. 24–26.
34 Cyfra „1918” musi byæ pisana, wzglêdnie rysowana, za pomoc¹ œrodków niezmywalnych, jak
smo³a, farby olejne, wzglêdnie rysowana na szybach diamentem szklarskim. Poszczególne cyfry winny byæ
nie mniejsze ni¿ 50 cm, aby z daleka i od razu rzuca³y siê w oczy; patrz: Akcja „N”. Wspomnienia ...,
s. 575–576.
35 T. Szarota, V – jak Zwyciêstwo..., s. 29.
36 Patrz: A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945. Warszawa 1996,
s. 255; S. Korboñski, Polskie Pañstwo Podziemne..., s. 99.
37 Akcja „N”. Wspomnienia..., s. 598–599.
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przerwana w po³owie paŸdziernika, kiedy Niemcy zaczêli siê posuwaæ do
odwetowych egzekucji publicznych. Wspomniane akcje znalaz³y wzmianki
w dokumentacji niemieckiej. W sprawozdaniu za paŸdziernik Fisher nazwa³
akcjê „Oktober” „wielkim bluffem”, jednoczeœnie jednak napisa³, ¿e „w miesi¹cu
tym zamordowano 78 Niemców, czego 29 osób cywilnych. Ponadto w czasie
zamachów zraniono mniej lub bardziej ciê¿ko 72 Niemców.” Komendant wojskowy Warszawy gen. von Kleist przyzna³, ¿e akcja, w ramach której pisano na
murach „Im Oktober nur tote Deutsche” („W paŸdzierniku ju¿ tylko martwi
Niemcy”) wywo³a³a „silne zaniepokojenie.” 38 Ostra reakcja na tê propagandê
zmusi³a podziemie do jej zakoñczenia, by uchroniæ przed represjami ludnoœæ
cywiln¹. Przyczyni³a siê te¿ do utrudnienia innej dzia³alnoœci w tym tonie, akcji
„EGIPT”, polegaj¹cej na pisaniu na œcianach zamieszka³ych przez Niemców
domów du¿ej litery D, nastêpnie T z krzy¿em i napisu TOD („œmieræ”). Do
Niemców wysy³ano te¿ kartki z has³ami TOD DEN DEUTSCHEN oraz KEIN
DEUTSCHE WIRD LEBENDIG AUS POLEN ENTKOMMEN („¯aden
Niemiec nie wyjdzie z Polski ¿ywy„).39 Z akcji tej wskutek wzmo¿onych patroli
na ulicach wycofano Szare Szeregi.40
Na wagonach, murach, s³upach og³oszeniowych i p³otach wypisywano te¿
has³a „1918–1943” z dopiskiem „Deutschland kaput” i „Kaput Victoria”.41
Z raportu Jana Nowaka-Jeziorañskiego, wys³anego ze Szwecji wiosn¹ 1943
wynika, ¿e tak¿e na terenie Rzeszy „na domach, s³upach z og³oszeniami,
ustêpach, gdzie tylko siê da”, lokalni agenci „N” wyciskali slogany z napisami
„Hitler nieder – Frieden wieder” („precz z Hitlerem – zawsze pokój”), „Hitlers
Sturtz – Deutschlands Freiheit”42 („upadek Hitlera – wolnoœæ Niemiec”), „Gestapo an die Front” („Gestapo na front”), itp.43 Jeziorañski nie przypisuje
jednak¿e tych dzia³añ pod akcje specjalne, gdy¿ w tym samym dokumencie
stwierdza, ¿e te s¹ prowadzone „tylko na terenie GG i dopiero planowane s¹
wysy³ki listów z ró¿nymi oskar¿eniami, maj¹ce na celu podkopanie zaufania
obywateli do urzêdów s¹dowych”. Z kolei Raport z prac „N” w pierwszym
kwartale 1943 r. przybijanie piecz¹tek z has³ami defetystycznymi, antywojennymi i antyhitlerowskimi uznaje za dzia³ania w ramach akcji specjalnych.44
Œwiadczy to o pe³nej wspó³pracy i integracji dzia³añ ca³ego Wydzia³u „N”.
38
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40 Tam¿e. s. 575.
41 Akcja dywersyjna „N”..., s. 107.
42 W³aœc. Sturz (b³¹d w maszynopisie).
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Podjêta przez akcjê „N” propaganda uliczna by³a typowa dla ca³ej okupowanej Europy. Z perspektywy oddzia³ywania psychicznego na okupanta mia³y
nie mniejsze znaczenie, ni¿ tajna propaganda.
BEZPOŒREDNIE ATAKI

Jednym z najmniej przyjemnych dla Niemców skutków dzia³alnoœci „N”
by³a akcja opatrzona kryptonimem „Tse-tse”, któr¹ prowadzi³y Szare Szeregi.
Harcerze, podzieleni na ma³e oddzia³y, mieli za zadanie permanentne drêczenia
jakiegoœ Niemca i jego rodziny. Stosowano ró¿ne metody: gipsowanie dziurek
do klucza, wybijanie szyb, rozlewanie ¿r¹cych substancji, plakatowanie drzwi,
wysy³anie fa³szywych listów i telegramów, wykonywanie telefonów z pogró¿kami b¹dŸ wywieszanie fa³szywych og³oszeñ, które zak³óca³y ofierze spokój
nag³ymi wizytami klientów. Najwiêcej zamieszania wywo³a³y powieszone
w Warszawie na krótko przed wybuchem powstania warszawskiego og³oszenia
nakazuj¹ce natychmiastow¹ przeprowadzkê do rzekomo zwolnionych mieszkañ
oraz sfingowane afisze informuj¹ce o koniecznoœci ewakuowania siê niemieckiej
ludnoœci z podwarszawskich miejscowoœci, w szczególnoœci Piaseczna.45 Akcja
ta, w zamierzeniu d³ugofalowa, by³a prowadzona znacznie d³u¿ej ni¿ „Oktober”,
poniewa¿ nie spotka³a siê z tak gwa³town¹ reakcj¹ ze strony w³adz okupanta.
Ludnoœæ niemiecka wobec takiego nêkania by³a bezsilna. Ze wzglêdu na swoj¹
„uniwersalnoœæ” akcja ta mog³a byæ prowadzona wszêdzie tam, gdzie mieszkali
Niemcy.
Prowadzenie przez wiêkszoœæ komórek „N” kartotek Niemców, czasami
wzbogacanych o takie pozycje, jak zdobyte przez ³ódzk¹ „N” ksiêgi cz³onków
NSDAP by³o bardzo czasoch³onne, lecz niezbêdne do aktywnej realizacji zadañ.
Celem tych prac by³o m.in. rozpoczêcie przez dzia³ specjalny wysy³ania donosów
na Niemców do w³adz niemieckich, szerzenie plotek, obni¿anie nastrojów i sianie
niepewnoœci przez wysy³anie listów zbiorowych i do osób indywidualnych.
W zakresie donosów ciê¿ar przeniesiono na „N” okrêgowe, choæ Kraków, £ódŸ,
Lublin i Warszawa tak¿e wykazywa³y aktywnoœæ w tym kierunku.46
Komisja Terroru Moralnego wykorzystywa³a posiadane adresy, by w ramach „Polskich Organizacji Odwetowych” wysy³aæ do Niemców pisma, które
przekazywa³y niekiedy informacje o faktycznych wyrokach s¹du, b¹dŸ akcjach
podziemia. Oczywiœcie nie mia³y one ¿adnych zwi¹zków z KTM, dzia³ wykorzystywa³ je do uwiarygodnienia swych pogró¿ek. Pisma informowa³y np.
w imieniu „Ogólnopolskiego Komisarza Odwetowego”, o wci¹gniêciu danej
osoby na listê proskrypcyjn¹ w zwi¹zku ze stosowaniem zbiorowej odpowiedzialnoœci za zbrodnie na Polakach. Czasami by³a to reakcja na zarz¹dzenia
45

S. Broniewski, Ca³ym ¿yciem. Szare Szeregi w relacji naczelnika. Warszawa 1983, s. 124–125.

46

Armia Krajowa w dokumentach. t. VI. Uzupe³nienia. s. 234; Akcja dywersyjna „N”..., s. 56.

AKCJE SPECJALNE „N” W LATACH 1942–1944

39

w³adz GG. Zawiadomieniem (Bekanntmachung/Benachrichtung) z 12 grudnia
1943 roku „Warszawski Komisarz Okrêgowy” Grabowski zarz¹dzi³ godzinê
policyjn¹ dla Niemców – 18.00 dla cywilów i 19.00 dla wehrmachtu oraz
kontrybucjê, nieuiszczenie której grozi³o sankcjami karnymi (podobne wydali
Niemcy dwa dni wczeœniej). Jako formê odebrania takiej grzywny zinterpretowa³
konfiskatê przez Kedyw niemieckiego konwoju, przewo¿¹cego 103 mln z³.47
Innym razem na podstawie dzia³añ odwetowych prowadzonych przez AK Komisja Terroru Moralnego wydawa³a pisma o wydanych wyrokach. Zawiadomienia,
podpisane przez rzekomo pe³ni¹cego funkcjê „Ogólnopolskiego Komisarza Odwetowego” Malinowskiego, informowa³y, ¿e akcja odwetowa przeprowadzona
29 wrzeœnia 1943 r. na niemieckich kolonistach z Kêpy Latoszewskiej i ¿andarmach z Wilanowa by³a wykonaniem wyroku Wojskowego S¹du Specjalnego.
„Grabowski” wyda³ ponadto Ostrze¿enie (Warnung), zakazuj¹ce pod groŸb¹ kary
s¹dowej niszczenia warszawskich pomników (zarz¹dzenie w³adz okupacyjnych,
wydane na jesieñ 1943 r.). Wydano te¿ afisze, z których pierwszy ostrzega³ przed
konsekwencjami publicznego wystawiania list zamordowanych przez hitlerowców wiêŸniów i zak³adników. Drugi – szczytowe osi¹gniêcie „Malinowskiego”
– nakazywa³ bezzw³oczne opuszczenie przez Niemców ziem polskich, gro¿¹c –
w wypadku niewykonania rozkazu – zmasowan¹ akcj¹ odwetow¹.48
„Sicherheitskommissar Moszczeñski” prowadzi³ dzia³alnoœæ g³ównie na
terenach, na których AK nie wykonywa³a akcji odwetowych, którymi mo¿na siê
by³o pos³u¿yæ. Wysy³a³ on zawiadomienia o mo¿liwoœci zaopatrzenia siê w blankiety podpisane odpowiednio A, B i C, których posiadanie zapewnia³o bezpieczeñstwo. Warunkiem by³ odpowiedni stosunek do Polaków. „Komisarz
Likwidacji Niemszczyzny w Polsce” informowa³ z kolei swoich adresatów
o zarejestrowaniu ich maj¹tku, który od chwili obecnej ulega³ konfiskacie. Jego
ukrywanie, pomniejszanie itd. podlega³o karze.49 Szeroki zakres mia³a inna akcja,
której dokumentacja niestety prawdopodobnie siê nie zachowa³a.50 By³a to
najostrzejsza, wywo³uj¹ca najtrwalszy efekt psychiczny dzia³alnoœæ tego typu.
Polega³a na wys³aniu tysi¹cu obserwowanych od pewnego czasu Niemcom
dokumentów, które najpierw informowa³y trzeci¹ czêœæ spoœród nich o wszczêciu
w ich sprawie œledztwa prowadzonego przez „Sêdziego Œledczego Wojennego
S¹du Specjalnego”. Z kolei nastêpowa³y ostrze¿enia, ¿e takie posuniêcia, jak
zmiana miejsca zamieszkania, to utrudnienie œledztwa. Wyroki ulegaj¹ w tej
sytuacji zaostrzeniu do kary œmierci w³¹cznie. W koñcu jakieœ sto osób otrzyma³o
47

J. Rzepecki, O wydawnictwach Akcji „N”..., s. 266.

48

O akcji tej pisz¹ m.in.: T. Bór-Komorowski w Armia Podziemna..., s. 137 i C. £uczak w Pod
niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939–1945). Poznañ 1996, s. 243.
49

T. ¯enczykowski, „Akcja N”. Antyniemiecka propaganda AK „Tygodnik Powszechny” nr 10
(2226)/ 8 III 1992, s. 5. Przedruk: Akcja dywersyjna „N”..., s. 19–26.
50

J. Rzepecki, O wydawnictwach Akcji „N”..., s. 269.
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zawiadomienie o przekazaniu sprawy do prokuratury, a jakiœ czas póŸniej czêœæ
z pechowców – informacjê o wyroku œmierci.51 Poniewa¿ nadarzy³y siê mo¿liwoœci i by³y powa¿ne powody, kilku „skazanych” zlikwidowano w akcjach
Kedywu.52
W ramach swoich prac KTM wysy³a³a te¿ listy na podstawie treœci gazetek
„N”, a informuj¹ce o istnieniu opozycji i nadu¿yciach systemu.53
ZAKOÑCZENIE

Dzia³ Specjalny „N” prowadzi³ prace przynajmniej do póŸnej jesieni
1944 r. Szczególnie dotyczy to okrêgów krakowskiego i œl¹skiego.54 Pomimo
odmiennego charakteru, by³y one nieod³¹cznym elementem podstawowych
za³o¿eñ „N” – wp³ywania na spadek morale wœród Niemców poprzez propagandê,
dywersjê i prowokacje. Powodzenie zale¿a³o od tego, czy dany druk i napis
zostanie przeczytany, a fa³szywe rozporz¹dzenie w jakimœ stopniu wykonane.
Podobnie jak by³o to w przypadku periodyków, w³adze nie by³y obojêtne, co
znajduje wyraz w dokumentach niemieckich. Tajna propaganda ukryta by³a
jednak przed spo³eczeñstwem polskim, a wszelkie wzmianki o niej, jak artyku³y
w prasie, tak¿e zagranicznej, ukazywa³y siê bez zezwolenia podziemia.55 Inaczej
by³o w przypadku akcji specjalnych, skutki których przechodnie obserwowali
na ulicach miast. O ile periodyki „N” kompromitowa³y Hitlera, jego otoczenie
i SS w oczach ¿o³nierzy, o tyle ka¿dy afisz z fa³szywym zarz¹dzeniem robi³
wra¿enie na mijaj¹cych go i widz¹cych konsternacjê okupanta przechodniach.
Oddzia³ywanie tego typu propagandy by³o nie mniej silne ni¿ periodyków,
wysy³anych na front, b¹dŸ wk³adanych ukradkiem do wisz¹cych w szatniach
p³aszczy i pozostawionych ¿o³nierskich plecaków druków. St¹d jej rola w ca³oœciowym obrazie Akcji „N”.
51 W rozmowie T. ¯enczykowskiego z Edwardem Sokoppem, wyemitowanej w 1972 roku na falach
Radia Wolna Europa, kierownik akcji s¹dowej przeczyta³ przyk³adowy tekst takiego wyroku: Wojenny
S¹d Specjalny Nr 7 (t³umaczenie z niemieckiego) sprawa nr ...obradowa³ na posiedzeniu dnia... w sprawie
oskar¿onego... zamieszka³ego... i na mocy artyku³ów... Polskiego Odwetowego Kodeksu Wojennego,
uzna³ go winnym zgodnie z oskar¿eniem. Na mocy powy¿szych artyku³ów zastosowa³ Wojenny S¹d
Specjalny w stosunku do oskar¿onego... za jego dzia³alnoœæ na szkodê pañstwa i narodu polskiego karê
œmierci (ew. inna). Patrz: Akcja dywersyjna „N”... s. 201–202.
52 Tam¿e, s. 269.
53 E. Sokopp, Pisane na kolanie..., s. 179.
54 G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP–ZWZ–AK..., s. 280–286.
55 Por. Korespondencja w sprawie ukazania siê i dystrybucji numeru pisma „Polska Walcz¹ca”
(6 XII 1943), zawieraj¹cego artyku³ dekonspiruj¹cy prace wydawnicze Wydzia³u (Akcja dywersyjna
„N”..., s. 145–148) oraz informacja o dekonspiracji „N” w audycji radiowej BBC w Sprawozdaniu
Specjalnym „N” za okres 1 VII–30 IX 1943 (Tam¿e, s. 137–138). Ponadto by³o kilka innych publikacji,
z których niektóre mia³y charakter dekonspiruj¹cy, jak artyku³ opisuj¹cy jeden z numerów „Klabautermanna” (nowojorski „The Polish Review, 22 XI 1943, reprodukcja w: A. K. Kunert, Ilustrowany
Przewodnik..., s. 261).
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SPECIAL ACTIONS OF THE „N” PROPAGANDA IN THE YEARS 1942–1944
Summary. In 1942 a department of special actions was formed within the organizational structures
of “N” propaganda (sabotage propaganda against the Germans run by Department “N” of the
Main Headquarters of AK (Home Army), Bureau of Information and Propaganda). That department
conducted open propaganda in the area of GG (German-occupied Poland). They hung false German
posters with false instructions, painted sabotage slogans, psychically troubled the Germans with
telephone calls and letters; finally, they destroyed their property. A section called a Committee
of Moral Terror sent letters informing some chosen German about the trial held against them and
about a possible death sentence. The activity of Section IV, since 1943 headed by Kazimierz
Gorzkowski, became an integral part of the provocative propaganda organized by Department “N”.
The special department “N” worked till late autumn of 1944, the longest in Silesia and Cracow
districts.
Key words: “N” action, sabotage propaganda, World War II, Hitler’s occupation

