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Losy II wojny światowej rozstrzygnęły się na fron-
tach, ale bardzo istotna była też rywalizacja pro-
pagandowa.
Obie strony toczyły m.in. walkę o symbole zwycięstwa. Były 
potrzebne, by podtrzymywać na duchu społeczeństwa biorące 
udział w wojnie. Na przełomie 1940 i 1941 roku, a więc w okresie 
niemieckich zwycięstw, powstał w Wielkiej Brytanii znak V – 
Victory – świadczący o żywionej mimo wszystko nadziei na zwy-
cięstwo. Powszechnie znak ten wyrażały uniesione w górę dwa 
palce. Znak V został natychmiast podchwycony przez niemiecką 
propagandę. W III Rzeszy zaczęto go wykorzystywać jako sym-
bol własnych zwycięstw. Rozpoczęło się jego upowszechnianie 
w bardzo agresywnej formie. Monumentalna litera V została na 

przykład ustawiona przez Niemców na pl. Piłsudskiego w War-
szawie, noszącym wówczas imię Adolfa Hitlera. Nasz ruch oporu 
podjął walkę z niemieckim znakiem V przez przeinaczanie jego 
znaczenia na różne, często satyryczne sposoby. Do V dopisywano 
chociażby „kaputt” lub „GrunVald”.

Na początku 1942 roku w polskiej konspiracji nie-
podległościowej postanowiono stworzyć własny 
znak nadziei na ostateczne zwycięstwo.
W Komisji Propagandy Okręgu Warszawskiego Związku Wal-
ki Zbrojnej (od 14 lutego 1942 roku: Armii Krajowej) rozpi-
sano wówczas tajny konkurs na znak nadziei na ostateczne 
zwycięstwo. Znak taki musiał być prosty w wykonaniu. Infor-
mację o konkursie upowszechniano metodami konspiracyjnymi 
w środowisku Komisji Propagandy. Był to niezbyt wielki krąg 
ok. 50 osób – członków KP i wtajemniczanych znajomych. Nade-
szło ponad dwadzieścia projektów. Brano pod uwagę zwłaszcza 
znak tworzony przez dwa skrzyżowane miecze grunwaldzkie. 
Ostatecznie jednak największe uznanie jury zyskał konkuren-
cyjny projekt kotwicy, tworzonej przez splecione litery P oraz 
W – znak dzisiaj tak dobrze znany.

Jego autorstwo przypisuje się Annie Smoleńskiej 
„Hani”.
Najpewniej tak właśnie było. Potwierdziła to zresztą po latach 
Maria Straszewska, zasiadająca w tajnej komisji konkursowej. 
Harcerka Anna Smoleńska była sekretarzem tej komisji, była 
uzdolniona grafi cznie. Prawdopodobnie, znając już inne, wcześ-
niejsze symbole kotwicy, zaproponowała znak kotwicy jako Pol-
ski Walczącej.

Już przed wojną niektóre wydawnictwa – w książce 
Symbol Polski Walczącej  wspomina Pan o Wydaw-
nictwie Polskim i Wydawnictwie Przeworskiego – 
umieszczały w swoim logo litery P i W.

Andrzej Gładkowski „Andrzejek”, 
„Ostoja” (ur. 1931) – w czasie oku-
pacji działał w konspiracyjnych Sza-
rych Szeregach; w trakcie Powsta-
nia Warszawskiego był łącznikiem 
szefa Służby Sanitarnej Grupy „Pół-
noc”, płk. dr. Stefana Tarnawskiego; 
we wrześniu 1944 roku opuścił mia-
sto wraz z ludnością cywilną; trafi ł do 
obozów przejściowych w Pruszkowie 
i we Frankfurcie nad Odrą; był wyko-

rzystywany przez Niemców do prac przymusowych; wiosną 
1945 roku powrócił do Warszawy; ukończył w SGGW me-
chanizację rolnictwa; jest członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i m.in. kawalerem Warszawskiego 
Krzyża Powstańczego; wydał m.in. książki Kotwica Walcząca. 
Dzieje znaku Polski Walczącej (2008), Motoryzacja w kon-
spiracji (2011) i Symbol Polski Walczącej (2016)

Znak nadziei
Znak Polski Walczącej mocno niepokoił niemiec-
kich okupantów, zwalczających zaciekle wszelkie 
symbole polskiej niepodległości. Mimo ostrych 
zakazów i nakazów jego usuwania był upowszech-
niany w czasie wojny – mówi Andrzej Gładkowski, 
powstaniec warszawski i autor książek o tematyce 
historycznej, w rozmowie z Filipem Gańczakiem
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  Klasyczny kształt kotwicy według standardu londyńskiego
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Kotwica jako symbol nadziei albo czegoś pozytywnego funk-
cjonuje od starożytności. Pojawiała się także w naszej biżuterii 
patriotycznej z okresu Powstania Styczniowego. Wykorzystanie 
w znaku kotwicy liter P (jak Polska) i W (jak walka), rozumianych 
jako symbol nadziei na niepodległość, to już jednak oryginalny 
pomysł z okresu II wojny światowej.

Przyjmuje się, że pierwsze kotwice pojawiły się na 
przełomie marca i kwietnia 1942 roku, m.in. przed 
wejściem do cukierni Lardellego przy ul. Polnej 
w Warszawie, a ich wykonawcą w tym miejscu był 
słynny harcerz – konspirator „Alek”, Maciej Aleksy 
Dawidowski.
Tak. W połowie kwietnia o akcji rysowania kotwicy na murach 
Warszawy pisał już konspiracyjny „Biuletyn Informacyjny” AK. 
Znak Polski Walczącej szybko został upowszechniony. Pojawiał 
się w wielu przypadkach spontanicznie, ale też w sposób zor-
ganizowany. W jego malowaniu na murach Warszawy i innych 
miast wyróżniała się młodzieżowa Organizacja Małego Sabo-
tażu „Wawer”.

Zaletą kotwicy Polski Walczącej była jej prostota.
Do namalowania znaku Polski Walczącej wystarczą trzy ruchy 
ręką. Potrafi ą to zrobić nawet przedszkolaki. W warunkach oku-
pacyjnych upowszechnianie kotwicy było jednak bardzo trudne. 
Okupant wydał specjalne rozporządzenie, które w sposób ogólny 
zabraniało umieszczania jakichkolwiek napisów, poza urzędo-
wymi, w jakimkolwiek miejscu. To sprawiało, że znaki Polski 
Walczącej musiały być urzędowo usuwane. Znane są – anegdo-
tyczne raczej – opowieści o tym, jak dozorca domu, na którym 
narysowano kotwicę, na polecenie jej usunięcia – usuwając, wy-
kuł jej rysunek w murze. Faktem jest jednak to, że znaki Polski 
Walczącej najdłużej utrzymały się nie na domach mieszkalnych, 
tylko na murach miejskich i gmachach instytucji użyteczności 
publicznej. W kilku miejscach udało się je namalować nawet na 
niemieckich urzędach okupacyjnych. 

  Pierwsza strona „Biuletynu Informacyjnego” z 16 kwietnia 1942 roku 
z artykułem o kotwicy

  Pierwszy znak kotwicy w okupowanej Warszawie, umieszczo-
ny na werandzie cukierni Lardellego (zdjęcie z okresu wojny)

  Anna Smoleńska (1920–1943)
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Czy Pan w czasie okupacji też widywał kotwice?
Tak, oczywiście. Nie tylko widywałem – sam kilka razy pokusi-
łem się o wykonanie takiego znaku kredą. Znaki, ogólnie rzecz 
biorąc, były wykonywane w dwóch kolorach. Czarne wykony-
wano specjalnie przygotowaną, bardzo trudno zmywalną mie-
szanką farb, a białe – mieszanką gipsu z kredą albo samą kredą.

Kotwicę malowano na różne sposoby – nie tylko 
kredą lub pędzlem.
Harcerskie zespoły dziewczęce Szarych Szeregów stosowały 
stempel Polski Walczącej, który odbijały na murach. Starsi har-
cerze celowali m.in. w umieszczaniu znaku Polski Walczącej 
wysoko, w trudno dostępnych miejscach, aby nie było łatwo go 
usunąć. Stosowano do tego specjalne urządzenie zwane piórem 
z kałamarzem, czyli umieszczoną na składanym kiju puszkę 
z farbą i z knotkiem. W ten sposób znak został wykonany rów-
nież na pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Tam właśnie powstał 
najbardziej znany znak Polski Walczącej z czasu okupacji.

Chodzi o znak namalowany przez Jana Bytnara „Rude-
go” na pomniku Lotnika, dziś stojącym w innym miej-
scu, u zbiegu Żwirki i Wigury, Wawelskiej i Raszyńskiej.
Wtedy namalowany – dodajmy – w zasadzie w biały dzień, 
w centrum stolicy, w pobliżu siedziby gestapo.

Choć trudno w to uwierzyć, wydaje się, że nikt nie 
został zatrzymany, aresztowany ani zastrzelony 
podczas malowania kotwicy.
Rzeczywiście nikt nie zginął, aczkolwiek ryzyko było duże. W sa-
mej Warszawie było kilka tysięcy obywateli niemieckich, którzy 
nawet po cywilnemu byli obowiązani do noszenia broni. Kotwice 
malowano jednak ukradkiem i szybko oddalano się od miejsca 
wykonania znaku. Dzięki temu nikogo nie złapano, choć np. zda-
rzyło się, że przechodząca Niemka urządziła awanturę. Kreślący 
znak konspiracyjni harcerze, wykonując odwrót, maznęli ją po 
twarzy pędzlem z czarną farbą.

W co najmniej jednym przypadku – w marcu 1944 
roku – znak Polski Walczącej był malowany w dwóch 
etapach.
Średniej wielkości znak kotwicy był prosty do wykonania za jed-
nym razem. Ale harcerze z Szarych Szeregów chcieli, by był wi-
doczny z daleka dla Niemców stacjonujących na Polu Mokotow-
skim. Zaczęli malować mniej więcej dwumetrowy znak, jednak 
zastygła im farba i dopiero następnego dnia dokończyli swe dzieło. 
Jest to chyba jedyny znany przypadek malowania kotwicy na raty.

Interesująca była też akcja opatrzenia znakiem Pol-
ski Walczącej części nakładu polskojęzycznej gadzi-
nówki niemieckiej, „Nowego Kuriera Warszawskie-
go” – 27 czerwca 1942 i 1943 roku.
Za pierwszym razem ostemplowano w ten sposób – w porozu-
mieniu z dostarczycielami gazet – kilkaset, a za drugim razem 
nawet kilka tysięcy egzemplarzy dziennika ofi cjalnie wydawane-
go w czasie okupacji. Ta część nakładu znalazła się w sprzedaży 
i była potem pamiątką patriotyczną i bibliofi lską.

Wiele spośród znaków kotwicy, które przetrwały 
wojnę na murach, zostało usuniętych w trakcie od-
budowy Warszawy.

  Kotwica na pomniku Lotnika (zdjęcie z okresu okupacji)
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Kotwica podzieliła losy polityczne Armii 
Krajowej, która w okresie powojennym 
była co najmniej źle widziana przez wła-
dze komunistyczne. Znaki Polski Wal-
czącej były usuwane w czasie odbudowy 
stolicy. Ostatnio, w 2014 roku, w trakcie 
odnawiania elewacji gmachu Najwyż-
szej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej od-
kryto zatynkowane oryginalne kotwice 
malowane w okresie okupacji. Warto za-
uważyć, że w tym budynku mieściły się 
wówczas biura miejskie Urzędu Guber-
natora Dystryktu Warszawa. Okazuje się, 
że i na tym gmachu udało się umieścić 
znaki Polski Walczącej.

W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych znak Polski 
Walczącej był wykorzystywany 
przez ówczesną opozycję anty-
komunistyczną. Pamięć o znaku 
kotwicy była też pielęgnowana 
na emigracji.
Różne partie polityczne lub stowarzyszenia, np. sportowe, usi-
łowały wykorzystywać znak Polski Walczącej na swych trans-
parentach. W londyńskich kołach emigracyjnych zbliżonych 
do rządu RP na uchodźstwie dokonano nawet tzw. normalizacji 
znaku kotwicy. Powstał standard tego rysunkowego znaku z za-
znaczeniem dokładnych proporcji i łuków – jak powinna wyglą-
dać taka klasyczna kotwica. Rysunkowi towarzyszyła wzorcowa 
ilustracja – kotwica umieszczona na tle muru, czyli tam, gdzie 
pojawiała się najczęściej.

Dziś znak Polski Walczącej zdobi budynki, pomniki, 
kwatery powstańcze. Czy do któregoś z tych miejsc 
ma Pan szczególny sentyment?

Do moich ulubionych kotwic obecnie 
widocznych należy znak Polski Walczą-
cej umieszczony na gmachu Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
przy ul. Zielnej w centrum Warsza-
wy. Byłem w gronie kilku osób, które 
w 2003 roku doprowadziły do ustawie-
nia znaku w tym miejscu.

Kotwica Polski Walczącej poja-
wia się też m.in. na koszulkach.
Jest częstym elementem tzw. odzieży 
patriotycznej, co uważam za słuszne. 
Znak Polski Walczącej, naszyty na ra-
mieniu, noszą też żołnierze jednostki 
specjalnej GROM.

Niektóre współczesne sposo-
by wykorzystania znaku Polski 
Walczącej budzą jednak kontro-
wersje.
Zdarzało się używanie tego znaku przy 

okazji manifestacji różnego rodzaju, na przykład na tegorocznej 
Paradzie Równości w Warszawie. Znak Polski Walczącej zaczął 
być też wykorzystywany jako zawieszka do kluczy samochodo-
wych, nadruk na kubku itp. Pojawiły się nawet tatuaże ze znakiem 
kotwicy. Tatuaże – to nie sposób na upamiętnienie znaku Polski 
Walczącej. Wśród ludzi pamiętających, jak ten znak powstał, 
budzi to niekiedy niesmak i zdenerwowanie. Związek Powstań-
ców Warszawskich, którego działalność wspieram, doszedł do 
wniosku, że wykorzystanie znaku Polski Walczącej powinno 
zostać ujęte w jakieś ramy, określające, kiedy jest to pożądane 
i potrzebne, a kiedy niestosowne. Udało się przekonać do tego 
polityków. 10 czerwca 2014 roku sejm niemal jednogłośnie – 
przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się 

– przyjął ustawę o ochronie znaku Polski Walczącej.

Poświęcił Pan kotwicy aż dwie książki.
Pierwsza, Kotwica walcząca, ukazała się w 2008 roku 
nakładem Fundacji „Warszawa Walczy 1939–1945”. 
Napisałem tę książkę tak, jak na to 
pozwalał ówczesny stan wiedzy. 
W roku 2016 wiemy dużo wię-
cej. Obecne ipeenowskie wydanie, 
Symbol Polski Walczącej, jest kom-
pletne. Ma też bardzo nowoczesną 
oprawę grafi czną i zawiera około 
stu ilustracji, w większości koloro-

wych. Książka o znaku Polski Walczącej 
powinna znaleźć miejsce w każdym domu 
o tradycjach patriotycznych, tak aby rodzice 
mogli przekazać wiedzę na ten temat kolej-
nemu pokoleniu.

  Uroczystość odsłonięcia pomnika Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej, Warszawa, 7 października 2013 roku

  Gmach PAST-y w Warszawie
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