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Wielkopolska w oczach polskiego
podziemia niepodleg∏oÊciowego.

Sprawozdanie miesi´czne
Komendy Okr´gu Poznaƒskiego
Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj

za sierpieƒ 1945 roku
Prezentowany dokument jest miesi´cznym sprawozdaniem Komendy Okr´gu

Poznaƒskiego Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj. Sprawozdania te by∏y od po∏o-
wy czerwca do wrzeÊnia 1945 r. przesy∏ane do komendanta Obszaru Zachodnie-
go DSZ w kraju p∏k. Jana Szczurka-Cergowskiego „S∏awbora”1. Jednym z zadaƒ
Delegatury by∏o prowadzenie wywiadu politycznego, gospodarczego, spo∏eczne-
go oraz wojskowego w województwie poznaƒskim. Sprawozdania zawierajà in-
formacje zebrane przez siatk´ wywiadowczà komendanta okr´gu Andrzeja Rze-
wuskiego „Wojmira”. Pochodzi∏y one z podleg∏ych organizacyjnie Rzewuskiemu
terenowych placówek dzia∏ajàcych w powiatach województwa poznaƒskiego:
gnieênieƒskim, kaliskim i koniƒskim2. Niezale˝nie od terenowej sieci DSZ szef
Wydzia∏u II kpt. W∏adys∏aw Roman „Janiszewski” zorganizowa∏ w∏asnà siatk´
wywiadowczà obejmujàcà instytucje wojewódzkie w Poznaniu. Na podstawie
meldunków nap∏ywajàcych z obu êróde∏ Roman opracowywa∏ miesi´czne lub
dwutygodniowe raporty3. Informacje zebrane przez siatk´ Romana pochodzi∏y
m.in. z Wojewódzkiego Urz´du Ziemskiego w Poznaniu i dotyczy∏y np. przebie-
gu reformy rolnej i stanu gospodarki w województwie. Natomiast wiedzy o po-
znaƒskim Urz´dzie Bezpieczeƒstwa dostarcza∏a siatka wywiadowcza zorganizo-
wana przez zast´pc´ Romana ps. „Marek”4. Czyni∏ on równie˝ starania
o pozyskanie informatora wewn´trznego w UB w Poznaniu.

1 AIPN, 0185/70, t. 1, WSGO „Warta”, Komenda Okr´gu, DSZ krypt. „Kupa∏a”, oprac. KW MO

w Poznaniu, Poznaƒ 1982, mps, s. 52.
2 AIPN, 846/119, GZI WP Zarzàd IV, Akta Êledztwa nr 8/51, Protokó∏ przes∏uchania podejrzane-

go W∏adys∏awa Romana, 12 XII 1949 r., k. 54–56.
3 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego W∏adys∏awa Romana, 9 V 1950 r., k. 19–20.
4 W êród∏ach „Marek” wyst´puje pod ró˝nymi nazwiskami: Leczyƒski, Markowski.
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Dokumentacja poznaƒskiego okr´gu DSZ (zawierajàca kopie meldunków wy-
wiadowczych, instrukcje i rozkazy otrzymywane z obszaru zachodniego DSZ)
zosta∏a ukryta przez sekretark´ W∏adys∏awa Romana, Kazimier´ Zió∏kowskà
„Gra˝yn´”, i w ten sposób przetrwa∏a do 1947 r. Jesienià 1947 r. Roman podjà∏
decyzj´ o zniszczeniu akt Delegatury i razem z Zió∏kowskà je spalili5. Jak dotàd
w archiwach IPN nie znaleziono orygina∏u dokumentu, a jedynie odpis sporzà-
dzony przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa6. Prezentowane sprawozda-
nie najprawdopodobniej zosta∏o przej´te przez Urzàd Bezpieczeƒstwa podczas li-
kwidacji Komendy Obszaru Zachodniego Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.

5 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego W∏adys∏awa Romana, 12 XII 1949 r., k. 54–56.
6 AIPN, 0185/70, t. 1, WSGO „Warta”..., Za∏àcznik nr 28, s. 201–207.
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1945 sierpieƒ 30, Poznaƒ – Sprawozdanie miesi´czne Komendy Okr´gu Poznaƒ-
skiego Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj za sierpieƒ 1945 roku 

„Kupa∏a”1

Sprawozdanie miesi´czne
30 VIII [19]45

1) Nastroje spo∏eczeƒstwa
Postaw´ spo∏eczeƒstwa uwa˝aç nale˝y zasadniczo za jednolità i zdecydowanie

wrogà w stosunku do okupanta sowieckiego i rzàdu warszawskiego. O ile po-
czàtkowo ludnoÊç Wielkopolski zachowywa∏a postaw´ lojalnà i wk∏ada∏a du˝o
inicjatywy, pracy i poÊwi´cenia w dzie∏o odbudowy kraju, o tyle teraz nastroje
zmieni∏y si´ zasadniczo. Przyczyni∏y si´ do tego w g∏ównej mierze chaos admini-
stracyjny idàcy z góry, dewastacja kraju przez okupanta, terror polityczny, odsu-
wanie ludzi wartoÊciowych od w∏adz i stanowisk kierowniczych, a przede
wszystkim coraz bardziej post´pujàce zubo˝enie ludnoÊci na skutek minimalnych
zarobków przy jednoczesnym wyÊrubowanym poziomie cen. Walka o byt i chleb
powszedni jest obecnie zagadnieniem pierwszej wagi, przed którym z konieczno-
Êci ust´pujà wzgl´dy polityczne czy partyjne. O ile przed miesiàcem jeszcze ∏u-
dzono si´, ˝e Rzàd Jedn[oÊci] Narodowej i Miko∏ajczyk stanowi prognoz´ lep-
szego jutra, o tyle obecnie rozczarowanie jest kompletne. Traktat ustalajàcy nasze
wschodnie granice2 nazywa si´ powszechnie piàtym rozbiorem Polski. Ma si´
pretensje do Miko∏ajczyka za wspó∏udzia∏ w podpisaniu tego traktatu. Wojsko
rosyjskie nie odchodzi, rabunki, gwa∏ty i mordy trwajà. Nie b´d´ tu wylicza∏ po-
szczególnych wypadków ze wzgl´du na brak miejsca. Posiadam ogromny mate-
ria∏ dowodowy.

Armia Krajowa, otoczona nimbem tajemniczoÊci, pociàga tutejsze spo∏eczeƒ-
stwo, które czuje, ˝e jest to w∏aÊnie, czego pragniemy. O˝ywiona w ostatnim mie-
siàcu dzia∏alnoÊç organizacji, liczne wystàpienia oddzia∏ów leÊnych przeciwko
UB, drukowane ulotki i reporta˝e prasowe cieszà si´ ogólnà sympatià. Ka˝de nie-
korzystne dla obecnego rzàdu zdarzenie zapisuje spo∏eczeƒstwo na rachunek AK.

Na inteligencj´ mocno podzia∏a∏a ostatnia mowa min[istra] Bevina3 o tajnej
policji politycznej w Polsce i o ustrojach totalnych. Obserwuje si´ nawrót nadziei
w Anglosasów i komentuje si´ ˝ywo sprawy wyborów na Ba∏kanach4, przepro-
wadzajàc analogi´ do spraw polskich. Stosunek do wojska ˚ymierskiego pozy-
tywny, wobec korpusu oficerskiego wy˝szego – wrogi, powszechnie bowiem wia-
domo, ˝e generalicja to przewa˝nie osobistoÊci niepolskie. Gen. Âwierczewski,
d[owód]ca II Armii, okaza∏ si´ ˚ydem.

1 Kryptonim Okr´gu Poznaƒskiego DSZ na Kraj.
2 Polsko-sowieckà umow´ o granicy paƒstwowej podpisano 16 VIII 1945 r. 
3 Ernest Bevin (1881–1951), polityk brytyjski, dzia∏acz ruchu zwiàzkowego i Partii Pracy, w latach
1945–1951 minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w rzàdzie Clementa Attlee. 
4 W sierpniu 1945 r. nie odby∏y si´ wybory w ˝adnym kraju ba∏kaƒskim. Zapewne chodzi tu
o przygotowania do wyborów parlamentarnych w Jugos∏awii przeprowadzonych 11 XI 1945 r.
(W. Roszkowski, Pó∏wiecze. Historia polityczna Êwiata po 1945 roku, Warszawa 2003, s. 48).
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2) Administracja i partie polityczne
Raporty terenowe zgodnie wykazujà masowy odp∏yw urz´dników wykwalifiko-

wanych i fachowców do handlu i firm prywatnych, przez co parali˝uje si´ komplet-
nie i tak s∏abe zresztà urz´dowanie. Zarzàdzenia ministerstwa czy województwa
przyjmowane sà lekcewa˝àco do wiadomoÊci i ignorowane jako zupe∏nie niena-
dajàce si´ do zrealizowania. Panujàcy rozgardiasz powi´ksza jeszcze dzia∏alnoÊç
polityczna wojewody i wicewojewody, którzy sà w sta∏ych kilkudniowych roz-
jazdach, przez co Urzàd [Wojewódzki Poznaƒski] pozostaje faktycznie bez kie-
rownictwa. W ostatnich tygodniach ani Kasa Skarbowa, ani Bank Narodowy
w Poznaniu nie wyp∏aca∏y ˝adnych pieni´dzy, gdy˝ nie otrzyma∏y przydzia∏u
z Warszawy. Wed∏ug wiarygodnych informacji 8 miliardów z∏otych (wagon) za-
gin´∏o w drodze z Moskwy do Warszawy.

Potwierdza si´ wiadomoÊç o robocie konspiracyjnej komunistycznej partii
polskiej, która umieszcza swych cz∏onków na czo∏owe stanowiska we wszystkich
partiach politycznych i prowadzi tam robot´ destrukcyjnà, stwarzajàc w ten spo-
sób warunki przodowania dla PPR. Przyk∏ady takie to wojewoda Widy-Wirski5

i wicewojewoda pomorski Felczak6, którzy jako cz∏onkowie egzekutywy PPR zo-
stali desygnowani do roboty rozbijackiej w Partii Pracy7. W ten sposób parali˝u-
je si´ faktycznie dzia∏alnoÊç stronnictw. Niezale˝nie od tego ingeruje UB. Tak np.
z kàcika radiowego Str[onnictwa] Demokratycznego, które ostatnio wykaza∏o
u nas du˝y rozwój jako jedyna prawicowa partia w obecnym lewym systemie,
Woj[ewódzki] Urzàd Cenzury8 skwapliwie skreÊli∏ ust´p traktujàcy o prawach
cz∏owieka, m.in. o wolnoÊci od n´dzy i wolnoÊci od strachu. Mia∏em mo˝noÊç
czytaç skreÊlone wyjàtki. Najbardziej zagorza∏y „reakcjonista” Êmia∏o podpisa∏by
si´ pod nimi. Nadmieniam, ˝e by∏o to w artykule wyjaÊniajàcym istot´ demokra-
cji, czyli mniej wi´cej program stronnictwa.

Modna obecnie jest Partia Pracy, która jednak˝e dzia∏alnoÊci ˝ywszej na razie
nie przejawia. Postaram si´ przy najbli˝szej okazji wydostaç program polityczny
partii, którego nak∏ad zosta∏ ca∏kowicie skonfiskowany.

Poza tem dzia∏alnoÊç poszczególnych stronnictw bez zmian w stosunku do
poprzednich raportów. Z oÊrodków powiatowych stale donoszà informatorzy
o rozlatywaniu si´ komórek PPR.

W dniach 25 i 26 bm. odby∏ si´ w Poznaniu Zjazd Okr[´gowej] Komisji
Zw[iàzków] Zawodowych9. Wybrany Zarzàd stanowià ÊciÊle kandydaci ustaleni
na kilka dni przed wyborami przez p. Kamiƒskà10, sekr[etarza] PPR. Lista zosta-

5 Feliks Widy-Wirski, w okresie 5 V 1945–8 VIII 1946 r. wojewoda poznaƒski.
6 Zygunt Felczak (1903–1946), dzia∏acz polityczny, dziennikarz, w 1945 r. prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Stronnictwa Pracy (grupa „Zrywu”), 1945–1946 wiceprezes ZG SP (zjednoczonego), 1945–1946
pose∏ do KRN. Felczak otrzyma∏ nominacj´ na wicewojewod´ pomorskiego w kwietniu 1945 r. i zaj-
mowa∏ to stanowisko do Êmierci 3 VII 1946 r. (M. Piotrowski, S∏u˝ba idei czy serwilizm? Zygmunt
Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnowszych dziejach Polski, Lublin 1994, s. 214, 272).
7 Stronnictwo Pracy.
8 Wojewódzki Urzàd Cenzury Wojennej (A. Kochaƒski, Polska 1944–1991. Informator historycz-
ny, t. 1, Warszawa 1996, s. 44).
9 Zapewne chodzi tu o Wojewódzkà Rad´ Zwiàzków Zawodowych w Poznaniu.
10 Maria Kamiƒska, poprzednie nazwisko Maria Franciszka Eiger (1897–1983), od 1918 r. cz∏onek
PPS-Lewicy, a nast´pnie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. 11 X 1943 r. rozpocz´∏a s∏u˝b´
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∏a ustalona przez PPR i PPS bez wspó∏udzia∏u Str[onnictwa] Lud[owego] i De-
mokratycznego. W dniu 26 bm. bawi∏ w Poznaniu Miko∏ajczyk, który bra∏ udzi-
a∏ w obradach Zjazdu Komisarzy Ziemskich11. Temat obrad, tj. sprawozdanie z re-
formy rolnej, akcji siewnej, ˝niwnej i Êwiadczeƒ, zosta∏ wyczerpany w niespe∏na
godzin´, mimo ˝e premier poÊwi´ci∏ na to godzin trzy, przy czem sprawozdawcy
wykazali si´ absolutnym brakiem jakichkolwiek fachowych czy konkretnych da-
nych odnoÊnie swego terenu. Ogólne zainteresowanie wywo∏a∏o opowiadanie
jednego ch∏opa, osadnika z ziem zachodnich, który przedstawi∏ koleje swojej
pracy na trzykrotnie zmienianym (przymusowo) gospodarstwie.

W zwiàzku z nieustajàcymi rabunkami [ze strony] komend i ˝o∏nierzy sowiec-
kich zapasów ˝ywnoÊci i urzàdzeƒ fabrycznych wicewojewoda interweniowa∏
osobiÊcie u marsz. Rokosowskiego w Berlinie. Delegowano sta∏à komisj´ sowiec-
kà z p∏k. ¸osowem12 i 2 majorami, która na ˝àdanie wojewody ma interwenio-
waç w poszczególnych wypadkach do w∏adz sowieckich.

Komendant wojenny Poznania gen. Furt13 zosta∏ przeniesiony 26 bm. do War-
szawy.

3) Propaganda lubelska
Bez zmian. Powtarza s∏owo w s∏owo za swymi kolegami z Warszawy, wzgl[´d-

nie] z Moskwy. Ostatnio w bardzo naiwny sposób stara si´ wyt∏umaczyç cudow-
nà zamian´, jakà zrobiliÊmy, oddajàc ziemie wschodnie za tereny poniemieckie,
oraz spraw´ odszkodowaƒ wojennych i dostaw w´glowych dla Rosji14. Reakcja
spo∏eczeƒstwa ˝adna. Zanotowano zmniejszonà iloÊç wiecy i czerwonych sztan-
darów zarówno w Poznaniu, jak i na prowincji.

wojskowà w Armii Polskiej w ZSRR. Od 1945 r. pracowa∏a w KC PPR. Od 30 III 1945 r. u˝ywa∏a na-
zwiska Kamiƒska. W okresie 24 IV–25 VII 1945 r. by∏a I sekretarzem KW PPR w Poznaniu, nast´p-
nie pe∏ni∏a funkcj´ II sekretarza. W lipcu 1947 r. przeniesiona do pracy w MBP, gdzie zorganizowa∏a
Departament Szkolenia i kierowa∏a nim. W 1948 r. wybrana do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej
PZPR (S∏ownik biograficzny dzia∏aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, t. 3, s. 73–75).
11 26 VIII 1945 r. odby∏ si´ w Poznaniu zjazd komisarzy ziemskich 44 powiatów województwa.
W zjeêdzie uczestniczy∏ Stanis∏aw Miko∏ajczyk. Nast´pnie uda∏ si´ z Poznania na inspekcj´ innych
województw (T. Âwita∏a, Poznaƒ 1945. Kronika wydarzeƒ, Poznaƒ 1986, s. 269).
12 Chodzi o p∏k. Niko∏aja Nosowa, który z grupà sowieckich oficerów i ˝o∏nierzy 18 VIII 1945 r.
przyby∏ oficjalnie do Poznania jako przedstawiciel marsz. Konstantego Rokossowskiego przy woje-
wodzie. Mia∏ on szerokie kompetencje w województwie poznaƒskim (M. Piotrowski, S∏u˝ba idei...,
s. 240–241; T. Âwita∏a, Poznaƒ..., s. 264).
13 Genera∏ Furt by∏ komendantem wojennym Poznania do 26 VIII 1945 r.; zosta∏ odwo∏any przez
marsz. Rokossowskiego i przeniesiony na stanowisko jego przedstawiciela w Warszawie. Jego miejsce
zajà∏ gen. Smigiel (Komendant wojenny gen. Furt opuszcza Poznaƒ, „G∏os Wielkopolski”, 27 VIII 1945).
14 Prasa prezentowa∏a postanowienia Wielkiej Trójki w oficjalnych komunikatach z konferencji pocz-
damskiej: „1. Pretensje ZSRR w sprawie odszkodowaƒ zostanà zaspokojone drogà konfiskaty w stre-
fie Niemiec okupowanej przez ZSRR i z odpowiednich niemieckich wk∏adów, znajdujàcych si´ za gra-
nicà 2. ZSRR zaspokoi pretensje Polski w sprawie odszkodowaƒ ze swej cz´Êci odszkodowaƒ” (Wa˝ne
decyzje Wielkiej Trójki. Oficjalny komunikat z Konferencji Poczdamskiej, „G∏os Wielkopolski”, 3 VIII
1945). Natomiast polsko-radziecki uk∏ad reparacyjny (sierpieƒ 1945 r.) mówi∏ o tym, ˝e Polska otrzy-
ma 15 proc. udzia∏u radzieckiego w odszkodowaniach Êciàganych ze strefy okupacyjnej radzieckiej.
Uk∏ad ten zawiera∏ ponadto porozumienie w sprawie dostaw w´gla po specjalnie wyznaczonej cenie dla
Zwiàzku Radzieckiego. Prasa zapowiada∏a systematyczne zwi´kszanie tych dostaw w miar´ wzrostu
produkcji w´gla od 8 do 13 mln ton rocznie (Odszkodowania, „G∏os Wielkopolski”, 28 VIII 1945).
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4) Armia Czerwona
Coraz cz´stsze wypadki reakcji spo∏eczeƒstwa cywilnego, wojska ˚[ymierskie-

go] i milicji na kradzie˝e i gwa∏ty sowieckie. Np. w dniu 10 bm. w pociàgu Po-
znaƒ–Krzy˝ grupa 40–50 pijanych Moskali zacz´∏a obrabowywaç pasa˝erów.
W Szamotu∏ach zaingerowa∏a milicja, dosz∏o do bitwy. Na pomoc milicji przyby-
∏a kompania wojska, która u˝y∏a broni maszynowej i granatów i Moskali rozbi-
∏a; w wyniku zabito 4 Rosjan, 1 milicjanta i 1 cywilnego oraz 8 raniono15. Prze-
p∏yw wojska sowieckiego maleje. W dalszym ciàgu jadà i idà tabory ze zdobyczà.

Jedna z placówek nawiàza∏a kontakt na terenie K´pna z organizacjà podziem-
nà sowieckà. Sà to 2 oficerowie, k[a]p[i]t[an] i porucznik, jeden z nich spado-
chroniarz z terenu Radomsko–Cz´stochowa. Wed∏ug zapewnieƒ d[owód]cy pla-
cówki droga kontaktu czysta i pewna, zasadzka NKWD wykluczona. Kapitan
zobowiàza∏ si´ przekazaç list´ Polaków agentów NKWD.

5) Urz´dy Bezp[ieczeƒstwa] i milicja
Miesiàc sprawozdawczy cechuje o˝ywiona dzia∏alnoÊç UB w zwiazku z doÊç

licznymi wystàpieniami organizacyj podziemnych. Liczne aresztowania nastàpi∏y
w Ostrowie16. Z naszej strony by∏y wypadki odbijania wi´êniów przez akcje na
milicj´ i UB. Szczegó∏y opowiem ustnie przy najbli˝szym spotkaniu.

W po∏owie miesiàca w kilku dzielnicach Poznania odbywa∏y si´ w dzieƒ
i w nocy legitymowania i sprawdzenia dokumentów na mieÊcie oraz po domach.
Podobno aresztowano oko∏o 400 osób. Równie˝ w Ostrowie w ostatnich dniach
miesiàca ustawiczne legitymowania i przetrzymywania, zw∏aszcza wojskowych
polskich i sowieckich.

OdnoÊnie korzystajàcych z tzw. amnestii zg∏aszajàcych si´ osób wydano tajny
rozkaz Êcis∏ego odnotowywania, w jakim czasie od chwili og∏oszenia amnestii da-
ny osobnik si´ zg∏osi∏. Daje to dostateczny powód do przypuszczenia, ˝e w od-
powiednim czasie zacznie wyciàgaç si´ konsekwencje w stosunku do zg∏aszajà-
cych si´. Na poczàtku sierpnia wywieziono z obozu jeƒców przy ul. S∏onecznej17

15 Chodzi tu o incydent na dworcu kolejowym w Szamotu∏ach, do którego dosz∏o póênym popo-
∏udniem w sobot´ 11 VIII 1945 r. W pociàgu jadàcym z Poznania do Krzy˝a oko∏o szeÊçdziesi´ciu
pijanych ˝o∏nierzy sowieckich wszcz´∏o awantur´, bijàc i grabiàc podró˝nych. W wyniku interwen-
cji polskich organów bezpieczeƒstwa (MO i UB) wywiàza∏a si´ strzelanina, podczas której zgin´li
funkcjonariusz Komendy Powiatowej MO w Szamotu∏ach oraz kilku ˝o∏nierzy; par´ osób odnio-
s∏o rany. Aresztowano 36 Rosjan, których sowiecka komenda wojenna osadzi∏a w wi´zieniu. Na-
tomiast reszta ˝o∏nierzy zbieg∏a, ostrzeliwujàc si´ (R. KoÊciaƒski, R. LeÊkiewicz, Przyczynek do hi-
storii Armii Czerwonej w Wielkopolsce w 1945 roku, „Grot. Zeszyty Historyczne” 2005, nr 23,
s. 85–91).
16 W sprawozdaniach WUBP w Poznaniu z tego okresu brak informacji na temat tego wydarzenia
(AIPN Po, 06/67, t. 40, Sprawozdania z wykonania planów pracy agenturalno-operacyjnej WUBP
w Poznaniu, Sprawozdanie o dokonanej pracy agenturalno-operatywnej Wydzia∏u Walki z Bandyty-
zmem województwa poznaƒskiego za okres 1 VIII–1 IX 1945 r., s. 7–15). Byç mo˝e aresztowania
te zosta∏y przeprowadzone przez Informacj´ Wojskowà lub przez NKWD.
17 By∏ to obóz Informacji Wojskowej za∏o˝ony na poczàtku 1945 r. (OKÂZpNP w Poznaniu, Miej-
sca martyrologii patriotów polskich zg∏adzonych przez rodzimych i obcych oprawców z UBP, MO
i NKWD na terenie m. Poznania, mps, b.d.). Od grudnia 1945 r. do stycznia 1946 r. na ul. S∏onecz-
nej dwie wille by∏y zaj´te przez IX Samodzielnà Kompani´ Oddzia∏u Informacyjnego przy Sztabie
II Armii WP (Archiwum OKÂZpNP IPN w Poznaniu, Âledztwo w sprawie majàcej miejsce w latach
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grup´ oko∏o 1000 osób, przewa˝nie cz∏onków AK z Okr´gu Warszawskiego, do
wi´zienia w Rawiczu. Pomi´dzy wywiezionymi jest du˝o kobiet i dziewczàt. Jak-
kolwiek grupa ta nale˝y do UB, to stra˝ nad nià na zewnàtrz sprawowa∏o wojsko
sow[ieckie], a wewnàtrz personel dozorujàcy sk∏adajàcy si´ z ¸otyszów. ¸otysze
ci nie byli uzbrojeni, lecz mieli bykowce, którymi si´ skwapliwie pos∏ugiwali.
Przesy∏anie paczek do obozu by∏o niemo˝liwe. Wy˝ywienie niedostateczne,
wi´kszoÊç wi´êniów bardzo wycieƒczona. Traktowano ich znacznie gorzej od
niemieckich jeƒców wojennych w tym samym obozie. Kontakt z wi´zieniem
w Rawiczu nawiàzany. Pomoc cz´Êciowo zreorganizowana. M.in. znajduje si´
tam kilku genera∏ów i pu∏kowników AK. Nazwiska podam ustnie.

Liczne aresztowania nastàpi∏y równie˝ w milicji i to wÊród osób na stanowi-
skach kierowniczych. UB skwapliwie wyszukuje cz∏onków AK, którzy weszli do
milicji.

6) Sprawy gospodarcze
Dyrekcja kolejowa zosta∏a przekazana w∏adzom polskim. Z ramienia wojska so-

wieckiego pozosta∏o 4 oficerów, którzy majà organizowaç i przeprowadzaç trans-
porty wojskowe. Jak si´ rozwinie wspó∏praca ich z dyrekcjà – na razie nie wiado-
mo. Zosta∏o wstrzymane przyjmowanie nowych pracowników do PKP ze wzgl´du
na to, ˝e liczba ich przekroczy∏a ju˝ o 60% stan przedwojenny. W dniu 29 bm.
na stacji kol[ejowej] Poznaƒ Zachodni pracownicy kol[ejowi] urzàdzili strajk,
domagajàc si´ lepszych warunków bytu. Szczegó∏ów na razie brak.

˚niwa i om∏oty zakoƒczone. Dostawa kontyngentów wykonana prawie ca∏-
kowicie. DoÊç liczne sà zdania, ˝e sytuacja ˝ywnoÊciowa w województwie jest
bardzo powa˝na i nale˝y si´ liczyç z mo˝liwoÊcià g∏odu.

7) Duchowieƒstwo
Nale˝y stwierdziç, ˝e w postawie kleru nastàpi∏ wreszcie zwrot na lepsze.

Liczne sà wypadki, ˝e podczas kazaƒ ksi´˝a zwracajà uwag´ spo∏eczeƒstwa na
niew∏aÊciwoÊç przeÊladowania wspó∏braci, czyniàc doÊç wyraêne aluzje do UB
i czynników partyjn[ych]. W jednym z rejonów komendant placówki zorganizo-
wa∏ nawet sieç wyw[iadowczà] z miejscowych proboszczy. JednoczeÊnie mam
wiadomoÊci, ˝e kapelan V Okr[´gowego] Szpitala Wojskowego pp∏k ks. Piotrow-
ski18 prowadzi bardzo hulaszcze ˝ycie, obni˝ajàc w oczach ˝o∏nierzy i spo∏eczeƒ-
stwa wartoÊç moralnà kleru katolickiego. Jest to hulaka, szabrownik, przebywa-
jàcy zawsze w gronie „dziewczynek”, który urzàdzi∏ sobie przepyszne garsoniery,
zabierajàc meble z mieszkaƒ podoficerów.

Prosz´ o zwrócenie uwagi w∏aÊciwym czynnikom na wspomnianego ksi´dza,
gdy˝ stwarza on tak bardzo po˝àdany przez propagand´ sow[ieckà] przyk∏ad
„zgnilizny moralnej ustroju kapitalistycznego pos∏ugujàcego si´ KoÊcio∏em kat[o-
lickim] dla omamienia ludu”.

1945–1956 przest´pczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy Zarzàdu Informacji Wojskowej w Poznaniu
polegajàcej na fizycznym i psychicznym zn´caniu si´ nad osobami aresztowanymi, S 26/00/Zk, t. 1,
Zeznanie Aleksandra K., s. 85).
18 Zob. Dziekan Dowództwa Okr´gu Wojskowego nr 3 w Poznaniu, „G∏os Wielkopolski”, 27 VII
1945.
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8) MniejszoÊci narodowe
Rozpocz´∏y si´ procesy rehabilitacyjne VD [volksdeutschów]. Wygrywania

Niemców przeciw Polakom przez w∏adze sow[ieckie] na ogó∏ nie stwierdzono. Przy
rehabilitacji przekupstwa na porzàdku dziennym. Na terenie K´pna trafiono na Êlad
niemieckiej organizacji podziemnej. Praca jej polega na razie na zbieraniu broni.

9) Ziemie zachodnie
Du˝y ruch na zachód, chocia˝ ostatnie powiedzenia Churchila i Bevina tyczà-

ce naszych zachodnich granic podzia∏a∏y mocno zniech´cajàco. Szabrownicy jed-
nak nie zra˝ajà si´. Obserwacje z terenów zachodnich: „Dziki Zachód”, „bezho-
∏owie”, prawo nagana decyduje. Pisze si´ osadnictwo, a czyta szabrownictwo.
Kradnà najwi´cej w∏adze i milicja. Burmistrze po miesiàcu zmieniajà si´. S∏yszy
si´ zdania, ˝e powiedzenie Churchilla jest logiczne i s∏uszne. PoszliÊmy za dale-
ko. Zdanie, ˝e Rosja zgodzi∏a si´ na oddanie nam tamtejszego obszaru na zacho-
dzie, by nas oÊmieszyç i zdyskredytowaç w oczach Anglosasów, nie jest odosob-
nione. Zrabowano nam wschód. Bierut gorszy od Poniatowskiego, bo sejm
niemy milcza∏, a obecny rzàd zdrad´ swojà gloryfikuje.

Organizacja nowo przy∏àczonych powiatów w toku.

10) Podziemny opór spo∏eczny
Miesiàc sprawozdawczy by∏ doÊç obfity w liczne wystàpienia oddzia∏ów leÊnych

i organizacji konsp[iracyjnych]. Spo∏eczeƒstwo przyjmuje te objawy z wielkà rado-
Êcià i sympatià. Nareszcie i u nas jest AK. W samym Poznaniu rozpracowano i cz´-
Êciowo podj´to do scalania z „Wartà” 2 grupy AK19. Pozosta∏y wi´c jeszcze tylko
poza nami N[arodowe] S[i∏y] Z[brojne] i ZO20, które dzia∏alnoÊç swojà prowadzà
dosyç ruchliwie. Na terenie Wàgrowca i Obornik znajduje si´ organizacja podpi-
sujàca si´ „S. Sp. grupa Wilk”, ulotki której za∏àczam21. D[owód]cà na terenie
Obornik i Rogoêna jest „Norwid”22. Istnieje przypuszczenie, ˝e grup´ t´ stworzy∏
i prowadzi ksiàdz z Warszawy odznaczony za dzia∏alnoÊç konsp[iracyjnà] i Po-
wst[anie] Warszaw[skie] Krzy˝em V[irtuti] M[ilitari]. Szczegó∏y w rozpracowaniu. 

W Mi´dzyrzeczu oraz Bauchwitzu23 wÊród repatriantów masa akowców
z Kresów Wschodnich, którzy chcà nawiàzaç kontakt. W tym rejonie podobno
bardzo silnà dzia∏alnoÊç objawia równie˝ grupa „Wilk”24. Poleci∏em towarzystwo
to rozpracowaç.

19 Zapewne jednà z nich by∏ dzia∏ajàcy w okresie [15] IV 1945–VIII 1945 r. „Front Oporu AK” do-
wodzony przez Leona Rosad´ „Pitta”. W trakcie przy∏àczania do Wielkopolskiej Samodzielnej Gru-
py Ochotniczej „Warta” grupa zosta∏a rozpracowana przez WUBP w Poznaniu.
20 Nie uda∏o si´ rozwiàzaç tego skrótu.
21 Nie wiadomo nic wi´cej o tej grupie.
22 Dzia∏alnoÊç „Norwida” dowództwo WSGO „Warta” uzna∏o za szkodliwà (napady rabunkowe na
ludnoÊç) i podj´∏o decyzj´ o jego zlikwidowaniu. „Norwid” przeniós∏ si´ wi´c prawdopodobnie
w okolice Chodzie˝y. Dotàd nie ustalono, kto kry∏ si´ pod tym pseudonimem (AIPN Po, 003/356-1z2,
OÊwiadczenie Kazimierza Wieczorka „Dàb” przed Komisjà Amnestyjnà w WUBP Poznaƒ, 23 IV
1947 r., s. 29).
23 Bukowiec (Mi´dzyrzecki) pow. mi´dzyrzecki (Skorowidz ustalonych nazw miejscowoÊci na Zie-
miach Odzyskanych, red. S. Rospond, Wroc∏aw 1948).
24 Nie uda∏o si´ ustaliç ˝adnych danych na temat tej grupy.
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Z zagranicy przyje˝d˝ajà wojskowi z obozów, którzy sà bardzo zniech´ceni.
OÊwiadczajà, ˝e w obozach wszyscy ju˝ majà doÊç okupacji angielskiej. Stosunki
sà pod∏e i wszyscy chcà wracaç. Takie opowiadania sà Êwietnà propagandà dla
rzàdu warsz[awskiego]. Zaznaczam, ˝e informator nie by∏ nigdy lewicowy, wi´c
zdanie jego mo˝na przyjàç za miarodajne.

Aktualnà jest kwestia zorganizowania centralnego oficerów z oflagów, który-
mi obecnie nikt si´ nie zajmuje, a z których wi´kszoÊç stanowi dobry materia∏.

Za∏àczam kilka ulotek NSZ, PPR (emigracja) oraz grupy „Wilk”.

(Przemys∏aw)25

èród∏o: AIPN, 0185/70, t. 1, WSGO „Warta”, Komenda Okr´gu, DSZ krypt. „Kupa∏a”, oprac.
KW MO w Poznaniu, Poznaƒ 1982, Za∏àcznik nr 28, s. 201–207, kopia, mps.

25 Andrzej Rzewuski „Przemys∏aw”, „Wojmir”, „Haƒcza” (1895–1946), ostatni komendant Okr´gu
Poznaƒ AK, dowódca WSGO „Warta”, komendant Okr´gu Poznaƒ DSZ. 26 XI 1945 r. aresztowa-
ny przez UB, 20 V 1946 r. pope∏ni∏ samobójstwo w wi´zieniu WUBP w Poznaniu (R. Wnuk, Po-
akowska konspiracja antykomunistyczna w Wielkopolsce w 1945 r., „Zeszyty Historyczne WiN-u”
2000, nr 14, s. 63).
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