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12 ma ja 1948 r. w ka za ma tach mo ko tow skie go wię zie nia w War sza wie strza łem w tył
gło wy za mor do wa ni zo sta li płk Sta ni sław Kasz ni ca i kpt. Lech Ka rol Ney man. By li ostat -
ni mi przy wód ca mi Na ro do wych Sił Zbroj nych – or ga ni za cji bę dą cej sym bo lem opo ru 
wo bec ko mu ni stycz ne go znie wa la nia Pol ski. Swo ją po li tycz ną dro gę roz po czę li w la tach 30.
w Wiel ko pol sce w taj nych struk tu rach Związ ku Aka de mic kie go „Mło dzież Wszech pol ska”
i Obo zu Na ro do wo -Ra dy kal ne go. Pod czas oku pa cji nie miec kiej Kasz ni ca i Ney man 
opra co wa li pla ny od zy ska nia przez Pol skę daw nych ziem pia stow skich nad Od rą i Ny są
Łu życ ką – nie by ło im jed nak da ne pla nów tych urze czy wist nić. W 1945 r. nie zło ży li 
bro ni, współ two rząc w Po zna niu struk tu ry na ro do we go pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go,
za co przy szło im za pła cić ży ciem. Nie daw no nie za wi słe Są dy Rze czy po spo li tej unie waż ni ły
cią żą ce na nich sta li now skie wy ro ki. Dziś przy po mi na my ich syl wet ki.

Lech Ka rol Ney man uro dził się 7 lu -
te go  1908 r. w Po zna niu; pięć mie się cy
póź niej – 25 lip ca 1908 r. – we Lwo wie
na świat przy szedł Sta ni sław Kasz ni ca.
Obaj ja ko pod da ni państw za bor czych:
pierw szy – Rze szy Nie miec kiej, dru gi
– Ce sar stwa Au stro -Wę gier skie go. 

Na ukę w szko le gim na zjal nej roz po -
czę li już w wol nej, nie pod le głej Pol sce.
Obaj w Po zna niu: Lech w Gim na zjum
im. Ma rii Mag da le ny, do któ re go
uczęsz czał w la tach 1918–1926, Sta ni -
sław w Gim na zjum im. Ka ro la Mar cin -
kow skie go w la tach 1920–1927. 

W la tach 1926–1933 stu dio wa li na Wy -
dzia le Praw no -Eko no micz nym Uni wer sy -
te tu Po znań skie go, otrzy ma li dy plom i ty - Ród Neymanów. Fotografia z początku XX w.

„Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956”, 
kompendium wiedzy o podziemiu niepodległościowym na terenie Wielkopolski, 

Wydawnictwo IPN Poznań 2007
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tuł ma gi stra pra wa. W okre sie stu diów by -
li człon ka mi: Pol skiej Kor po ra cji Aka de -
mic kiej He lio nia (Ney man był jej pre ze -
sem w 1933 r., Kasz ni ca w 1938 r.), Brat -

niej Po mo cy oraz Związ ku Aka de mic kie -
go Mło dzież Wszech pol ska. Działa li
w taj nej or ga ni za cji aka de mic kiej „Orzeł
Bia ły” i Obo zie Wiel kiej Pol ski (OWP).

W la tach 1931–1932 Ney man słu żył
w Szko le Pod cho rą żych Re zer wy w Ja -
ro ci nie, któ rą ukoń czył w stop niu plu to -
no we go pie cho ty. Od był prak ty kę w 57.
Puł ku Pie cho ty. W 1938 r. zo stał po -
rucz ni kiem. Kasz ni ca od był służ bę woj -
sko wą w tych sa mych la tach w Szko le
Pod cho rą żych Ar ty le rii we Wło dzi mie -
rzu Wo łyń skim, a na stęp nie w 7. Wiel -
ko pol skim Dy wi zjo nie Ar ty le rii Kon nej
w Po zna niu.

Sta ni sław Kasz ni ca (oj ciec) (1874–1958), dzia łacz Li gi Na ro do wej, se na tor RP, rek tor Uni wer sy te tu 
Po znań skie go. Na fo to gra fii z 1948 r. z dzieć mi: Ja nem, An drze jem, Woj cie chem, Sta ni sła wem i Ele ono rą

Kor po ra cja aka de mic ka to sto wa rzy sze nie zrze sza ją ce
gru pę stu den tów. „Jej ce lem by ła pra ca dla Pol ski, dla
Jej wiel ko ści i po tę gi. Do bro Na ro du i Pań stwa jest dla
nie go naj wyż szym pra wem, mia rą war to ści i dro go -
wska zem po stę po wa nia” („De kla ra cja ide owa”). Kor -
po ran ci wy róż nia li się stro jem: no si li spe cy ficz ne
czap ki (na zy wa ne de kla mi) i ko lo ro we szar fy na pier si
(tzw. ban dy), któ re świad czy ły o ich kor po ra cyj nej
przy na leż no ści. W cza sie ofi cjal nych uro czy sto ści kor -
po ran ci wy stę po wa li w spe cjal nych stro jach uzbro je ni
w ra pie ry. W dzia łal no ści kor po ra cyj nej wie le miej sca
po świę ca no pod no sze niu spraw no ści fi zycz nej, zwłasz -
cza na uce fech tun ku, strze la nia i spor tów obron nych.
Bar dzo se rio trak to wa no spra wy ho no ro we: każ dy kor -
po rant miał pra wo wy zwać na po je dy nek oso bę, któ ra
uchy bi ła je go god no ści. Przed woj ną dzia łało w Pol sce
ok. 150 kor po ra cji aka de mic kich, w zde cy do wa nej
więk szo ści, choć nie wszyst kie, zwią za nych ide -
owo z Obo zem Na ro do wym. Pol ska Kor po ra cja Aka de -
mic ka He lio nia zo sta ła za ło żo na w mar cu 1923 r. 

Obóz Wiel kiej Pol ski (OWP) – or ga ni za cja po li tycz na
Obo zu Na ro do we go po wo ła na pod czas in au gu ru ją ce go
zjaz du 4 grud nia 1926 r. w Po zna niu z ini cja ty wy
człon ków Związ ku Lu do wo -Na ro do we go i przed sta wi -
cie li in nych stron nictw pra wi co wych. Po wsta nie OWP
mia ło na ce lu zjed no cze nie pra wi co wych prze ciw ni ków
sa na cji i od dzia ły wa nie na spo łe czeń stwo w du chu idei
na ro do wej. OWP stop nio wo wy rósł na naj sil niej szy
ruch po li tycz ny w Pol sce, li czą cy od 250 do 300 tys.
człon ków

Członkowie placówki OWP z powiatu wągrowieckiego

Ćwiczenia wojskowe w 1938 r. Pierwszy z lewej
Józef Cyrankiewicz, trzeci od lewej Stanisław
Kasznica
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W la tach 1934–1939 Ney man był
apli kan tem w Od dzia le Pro ku ra tu ry Ge -
ne ral nej w Po zna niu. W okre sie mię -
dzy wo jen nym na le żał do dzia ła czy
spor to wych po znań skie go śro do wi ska
aka de mic kie go. Był m.in. za ło ży cie lem
wie lo sek cyj ne go klu bu spor to we go
„Hu ra gan” w Pusz czy ko wie k. Po zna -
nia, człon kiem sek cji te ni so wej AZS Po -
znań, dzia łał tak że w Za rzą dzie AZS
Po znań, bę dąc w la tach 1930–1931 je go
pierw szym wi ce pre ze sem. 

Kasz ni ca po stu diach pod jął pra cę
w kan ce la rii ad wo kac kiej Igna ce go We in -
fel da w War sza wie, gdzie uzy skał apli -
ka cję. Na stęp nie pra co wał ja ko rad ca
praw ny w Gnieź nie, by na po cząt ku
1939 r. po wró cić do War sza wy.

Wrze sień 1939 r. ra dy kal nie zmie nił
ich ży cie. Ney man zmo bi li zo wa ny zo -
stał 24 sierp nia 1939 r., ob jął sta no wi -
sko dru gie go ad iu tan ta do wód cy 56.
Puł ku Pie cho ty; pod czas kam pa nii
wrze śnio wej 1939 r. wal czył w bi twie
nad Bzu rą. W cza sie walk w Pusz czy

Kam pi no skiej zo stał cięż ko ran ny 
(26 ran i odłam ków). „W le śnej wal ce
na ba gne ty i gra na ty ręcz ne – wspo mi -
nał – zo sta łem cięż ko ran ny, po zo sta -
wio ny swo je mu lo so wi i po prze le że niu
przez prze szło do bę [...] pró bo wa łem
na wet pe łen roz pa czy po peł nić sa mo -
bój stwo, nie ste ty, pi sto let dwa ra zy od -
mó wił po słu szeń stwa”. Ura to wa ny
przez pol skich żoł nie rzy, zo stał prze -
wie zio ny do Mo dli na, a na stęp nie
do Le gio no wa; ja ko in wa li da zo stał
zwol nio ny z nie wo li nie miec kiej. 

Kasz ni ca zo stał do wód cą I plu to nu 
2. ba te rii w 7. DAK dzia ła ją cej w ra -
mach Wiel ko pol skiej Bry ga dy Ka wa le -
rii. Za wy róż nia ją ce się czy ny na po lu
bi twy zo stał od zna czo ny Krzy żem
Srebr nym Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri 5 kl. 

W struk tu rach kon spi ra cyj nych na le -
że li do taj nej Or ga ni za cji Pol skiej.
Wraz z nią współ two rzy li „Gru pę Szań -
ca”, pod ziem ną or ga ni za cję wy wo dzą -
cą się z ru chu na ro do wo -ra dy kal ne go,
Or ga ni za cję Woj sko wą Zwią zek Jasz -
czur czy i Ko mi sa riat Cy wil ny. Po utwo -
rze niu NSZ obaj dzia ła li w struk tu rach
Służ by Cy wil nej Na ro du, któ ra zaj mo -
wa ła się m.in. two rze niem pod ziem -
nych struk tur ad mi ni stra cyj nych w oku -
po wa nym kra ju oraz pro pa go wa niem
po wro tu do Pol ski ziem za chod nich.
W tym cza sie Ney man opu bli ko wał
kon spi ra cyj ne bro szu ry pro pa gu ją ce
idee po wro tu ziem za chod nich – „Pol -
ska po woj nie”, „Sza niec Bo le sła wów”,
„Li kwi da cja niem czy zny na zie miach
za chod nich”. 

Sta ni sław Kasz ni ca zo stał sze fem Ad -
mi ni stra cji Ogól nej SCN. Od je sie -
ni 1943 r. był człon kiem do wódz twa
NSZ, od lip ca 1944 r. sze fem I od dzia-
łu Ko men dy Głów nej NSZ, we wrze -
śniu 1944 r. mia no wa ny ko men dan tem
Okrę gu VIII (Czę sto cho wa) – po re or -
ga ni za cji Okręg V NSZ. Funk cję tę peł -
nił do stycz nia 1945 r., od wo ła ny za rzą -
dze niem ko men dan ta NSZ z dniem

Zwią zek Aka de mic ki Mło dzież Wszech pol ska – ide owo -wy cho waw cza or ga ni za cja stu denc ka o sil nej
orien ta cji na ro do wej, bę dą ca naj więk szą or ga ni za cją aka de mic ką w II Rze czy po spo li tej. Zdję cie ze spo -
tka nia człon ków MW z pre ze sem SN, Cze sła wem Me is sne rem. W dru gim rzę dzie, siód my od pra wej Lech
Ney man

14 kwiet nia 1934 r. w War sza wie po wstał Obóz Na ro do wo -Ra dy kal ny. Je go twór ca mi by li przed sta wi cie le
mło dej in te li gen cji pol skiej – śred nia ich wie ku nie prze kra cza ła 40 lat, wszy scy ukoń czy li stu dia, a wie lu
mia ło sto pień dok tor ski. Sze re gi ONR licz nie za si li ła mło dzież, zwłasz cza stu den ci w War sza wie i Po zna niu.
Sym bo lem ak tyw no ści mło dych ONR -owców był ma so wy ulicz ny kol por taż pi sma „Szta fe ta”. Po trzech mie -
sią cach or ga ni za cja zo sta ła zde le ga li zo wa na pod fik cyj nym za rzu tem udzia łu w za ma chu na mi ni stra Bro ni -
sła wa Pie rac kie go. Ney man i Kasz ni ca na le że li do czo ło wych dzia ła czy ONR w Po zna niu. Po de le ga li za cji obaj
dzia ła li w taj nym od dzia le ONR (tzw. gru pa ABC) kie ro wa nym przez Prze my sła wa War miń skie go. W 1935 r.
Ney man za związ ki z ONR był przej ścio wo aresz to wa ny 

Lech Neyman w Poznaniu w 1936 r. 

Pod czas walk nad Bzu rą Sta ni sław Kasz ni ca zo -
stał od zna czo ny za mę stwo Krzy żem Srebr nym
Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri 5 kl.
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31 mar ca 1945 r. Był człon kiem Ra dy
Po li tycz nej NSZ, Ko mi te tu Wy ko naw -
cze go Or ga ni za cji Pol skiej i Ko mi te tu
Po li tycz ne go Or ga ni za cji Pol skiej. 
Od stycz nia 1945 r. do sierp nia 1945 r.
był ko men dan tem In spek to ra tu Za chód
NSZ. Od 1 kwiet nia 1945 r. zo stał 
in spek to rem Okrę gów: I – Po mor skie go
i II – Po znań skie go oraz ko men dan tem
Okrę gu Po znań NSZ. W lu tym 1945 r.
przy był do Po zna nia. W sierp niu 1945 r.
wszedł w skład Ra dy In spek to rów.
W tym mie sią cu zo stał p.o. ko men dan ta
NSZ. Od czerw ca 1945 r. był sze fem
wy wia du OP.

Lech Ney man od wrze śnia 1944 r.
do stycz nia 1945 r. peł nił funk cję ko -
men dan ta Okrę gu Kra kow skie go NSZ.
Od grud nia 1944 r. peł nił funk cję
człon ka są du ofi cer skie go przy do -
wódz twie NSZ. Od lu te go 1945 r.
do czerw ca 1945 r. był or ga ni za to rem
Ob sza ru za chod nie go NSZ, od mar ca
do kwiet nia 1945 r. – ko men dan tem
Okrę gu Po mo rze NSZ z sie dzi bą w Po -
zna niu. Roz po czął pla no wa ne przez KG
NSZ od twa rza nie sie ci or ga ni za cyj nej
NSZ na Po mo rzu i przy go to wa nia
do utwo rze nia ko men dy Okrę gu w Byd -
gosz czy. W tym sa mym cza sie współ -
or ga ni zo wał Ślą ską Ra dę Po li tycz ną
Okrę gu VII NSZ. Po przy by ciu do Po -
zna nia roz po czął wspól nie ze Sta ni sła -
wem Kasz ni cą bu do wę struk tu ry kon -

spi ra cyj nej w Wiel ko pol sce i na Po mo -
rzu pod na zwą Ar mia Pol ska w Kra ju
Za chód oraz or ga ni za cję po li tycz ną
– Obóz Na ro do wy oraz stu denc ką – Po -
ko le nie Pol ski Nie pod le głej.

Pod czas de kon spi ra cji woj sko wej
struk tu ry AP -NSZ w Po zna niu unik nę li
aresz to wa nia. Tro pie ni przez UB kon ty -
nu owali dzia łal ność kon spi ra cyj ną. 

Mel du nek za stęp cy do rad cy NKWD
przy Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go Pol ski S.P. Da wy do wa dla ko -
mi sa rza lu do we go spraw we wnętrz nych
ZSRR Ł. P. Be rii: 19 grud nia 1945 r.:
„Wła ści wie nie uchwyt ny po zo stał sztab
za chod nie go ob sza ru [NSZ], kie ro wa ny
przez Kasz ni cę, któ ry jest rów nież za -
stęp cą ko men dan ta głów ne go »NSZ«”. 

15 lu te go 1947 r. zo sta li aresz to wa ni
przez funk cjo na riu szy De par ta men -
tu III Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go. 

Po rocz nym cięż kim śledz twie, szcze -
gól nie do tkli wym dla in wa li dy Le cha
Ney ma na (osiem odłam ków z kam pa nii
wrze śnio wej, nie do wład sto py, czę ścio -
wa głu cho ta le we go ucha) – obaj sta nę li
przed są dem.

„Przed wy ro kiem mat ka, ja i żo na
bra ta otrzy ma li śmy zgo dę na wi dze nie.
Brat miał na twa rzy szra my po po bi ciu,
pod czas śledz twa” – wspo mi na ła sio stra
Sta ni sła wa Kasz ni cy, Ele ono ra. „Mó wił,
że trzy ma li go zi mą w ce li z wo dą
po ko la na, miał wy bi te zę by... Pa mię -
tam, że spy tał mnie, czy przy po mi nam
so bie po tęż ne go męż czy znę, któ ry sie -
dział za mną na sa li są do wej i po wie -

W pra cy „Sza niec Bo le sła wów” czy ta my m.in.: „Przy -
szła chwi la, w któ rej go tu jąc się do ode bra nia Niem -
com Ka li sza i Płoc ka, Po zna nia i Gdy ni, mu si my tak że
przy go to wać się do ode bra nia Szcze ci na i Wro cła wia,
Ru gii i Gło go wa [...] w imię ele men tar nej sa mo obro ny
od su nie my naj da lej i sta now czo nie bez pie czeń stwo ich
[Niem ców] po wro tu na szlak mar gra biów bran den bur -
skich, na szlak ra bun ku, któ ry po przez zie mie, gdzie
je ste śmy sprzed wie ków, się gnął przy uży ciu na iw nych
lub cy nicz nych uza sad nień, od Od ry aż po War sza wę
[...] Niem cy do Pol ski i na te re ny, po któ re się ga my ja -
ko zra bo wa ną nam wła sność, wdar li się prze mo cą,
gwał tem i zbrod nią, a więc w złej wie rze, prze to żad -
nych praw do po zo sta wa nia na tych pol skich i sło wiań -
skich zie miach nie na by li przez za sie dze nie”.

Stanisław Kasznica z żoną Reginą

Lech Neyman
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dział, że gdy na roz pra wie mó wił coś
nie zgod ne go z tym, co ze zna wał pod -
czas śledz twa, to był póź niej przez te go
czło wie ka roz li cza ny – bi ty”. 

Zo sta li stra ce ni 12 ma ja 1948 r.
w War sza wie, w wię zie niu przy ul. Ra -
ko wiec kiej. Miej sce po chów ku po zo sta -
je nie zna ne.

Do pie ro w 1992 r. Sąd War szaw skie -
go Okrę gu Woj sko we go w War sza wie
do ko nał unie waż nie nia wy ro ku śmier ci
Sta ni sła wa Kasz ni cy; 12 lat póź niej taki
sam wy rok za padł w spra wie Le cha Ka -
ro la Ney ma na. 

W dniach 11 lu te go – 2 mar ca 1948 r. by li są dze ni przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie. „Głów -
ne »asy« tej spra wy – czy ta my w no tat ce pra so wej z 1948 r. – to rzecz ja sna lu dzie z »lep szej sfe ry«:
dwóch ad wo ka tów, je den ku piec. Ża den z oskar żo nych nie spla mił swych rąk pra cą fi zycz ną. Ale za to
spla mi li je bra to bój stwem i pie niędz mi za zdra dę [...[. Ten pro ces wska zu je, że Pol ska oczysz cza się ze
zgni li zny i zdra dy, któ ra prze szka dza nam w spo koj nej pra cy”. Dla fał szy wie oskar żo nych w pro ce sie
po ka zo wym wy rok w tej spra wie mógł być tyl ko je den – ka ra śmier ci.

Ta bli ca upa mięt nia ją ca obu dzia ła czy wmu ro -
wa na w kruż gan ku ko ścio ła oo. Do mi ni ka nów 
w Po zna niu w 2004 r.

Od góry: Lech Karol Neyman; zdjęcie wykonane po aresztowaniu w siedzibie MBP w Warszawie
poniżej: Stanisław Kasznica; zdjęcie wykonane po aresztowaniu w siedzibie MBP w Warszawie

Dla ko mu ni stów Na ro do we Si ły Zbroj ne sta no wi ły
sy no nim wro ga, z któ rym na le ża ło się bez li to śnie
roz pra wić fi zycz nie. Za swój pa trio tyzm i wia rę 
w nie pod le głą Pol skę żoł nie rze NSZ pła ci li ży ciem
i zdro wiem w ko mu ni stycz nych wię zie niach. Za da niem
ko mu ni stycz nej pro pa gan dy by ło zo hy dzić tę or ga ni -
za cję w umy słach Po la ków – do ak cji tej wy ko rzy sty -
wa no licz nie lu dzi sztu ki: ry sow ni ków (patrz pla kat
z 1946 r.), ma la rzy, pi sa rzy, po etów, lu dzi fil -
mu. Do koń ca ist nie nia PRL żoł nie rze NSZ nie mo -
gli li czyć na żad ną for mę re ha bi li ta cji. Sta tus kom -
ba tan tów otrzy ma li do pie ro po 1989 r.
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Ra fał Sier chu ła, IPN Po znań

Przed wo jen na Wiel ko pol ska to te ren szcze gól ne -
go na tę że nia dzia łal no ści struk tur Obo zu Na ro -
do we go.
Tam tej sze od dzia ły Stron nic twa De -

mo kra tycz no -Na ro do we go, Związ ku
Lu do wo -Na ro do we go, Obo zu Wiel kiej
Pol ski, Stron nic twa Na ro do we go na le -
ża ły do naj licz niej szych. Po nad to Obóz
Na ro do wy miał po waż ne opar cie w licz -
nych w Wiel ko pol sce or ga ni za cjach
spo łecz nych, kom ba tanc kich i oświa to -
wych. W przeded niu wy bu chu II woj ny
świa to wej Okręg Po znań ski SN i Ka li ski
li czył łącz nie po nad 80 tys. człon ków.

W okre sie oku pa cji hi tle row skiej
udział pod zie mia na ro do we go za zna -
czył się w spo sób bar dzo wi docz ny. Mi -
mo spe cy ficz nych wa run ków kon spi ra -
cji na te ry to rium Pol ski włą czo nym
do III Rze szy od pierw szych chwil oku -
pa cji po wsta wa ły licz ne struk tu ry pod -
zie mia na ro do we go. Po ja wia ją się lo kal -
ne or ga ni za cje wy wo dzą ce się ze struk -
tur Stron nic twa Na ro do we go, ta kie jak
Na ro do wa Or ga ni za cja Bo jo wa w Po -
znań skiem, Or ga ni za cja Jed no ści Na ro -
do wej w Ka li skiem. W 1942 r. ufor mo -
wał się na te re nie Wiel ko pol ski Okręg
Na ro do wej Or ga ni za cji Woj sko wej,
w tym sa mym ro ku utwo rzo ne zo sta ły
Na ro do we Si ły Zbroj ne ja ko Okręg X
NSZ. Za sad ni czym fe no me nem tych
struk tur by ło opar cie się ich na człon -
kach Stron nic twa Na ro do we go, w prze -
ci wień stwie do in nych re gio nów Pol ski,
gdzie w struk tu rach or ga ni za cyj nych

dzia ła li człon ko wie by łe go Obo zu Na ro -
do wo -Ra dy kal ne go kie ro wa ni przez taj -
ną struk tu rę – Or ga ni za cję Pol ską. 

Or ga ni za cja Pol ska – kon spi ra cja w kon spi ra cji
Struk tu ra ta po wsta ła w 1934 r. i po -

cząt ko wo kie ro wa ła dzia łal no ścią ca łe go
ONR, po roz ła mie i od dzie le niu się Ru -
chu Na ro do wo -Ra dy kal ne go „Fa lan ga”
kie ro wa ła dzia łal no ścią tzw. ONR ABC.
Ze wzglę du na za kres dzia ła nia dzie li ła
się na pio ny (np. pion po li tycz ny, pro pa -
gan do wy), te zaś na or ga ni za cje ze -
wnętrz ne. W okre sie mię dzy wo jen nym
ta ką or ga ni za cją był ONR, dzia ła ją cy po -
cząt ko wo jaw nie, a po de le ga li za cji –
nie le gal nie. Pra ca or ga ni za cyj na ONR
obej mo wa ła sze reg śro do wisk zwa nych
te re na mi: szkol ny, aka de mic ki, har cer ski,
ad wo kac ki, le kar ski, ku piec ki, in ży nier -
ski, ro bot ni czy.

Ze wzglę du na sto pień wta jem ni cze -
nia OP dzie li ła się na po zio my. Naj niż -
szym był po ziom „S”, na stęp nym – po -
ziom „C” (Or ga ni za cja Czar niec kie go)
i wresz cie po ziom „Z” (Za kon Na ro do -
wy). Kie row nic two ca łej or ga ni za cji
spo czy wa ło w rę kach Ko mi te tu Po li -
tycz ne go, zwa ne go tak że po zio mem
„A”, kie ro wa ne go przez co rocz nie wy -
bie ra ny trzy oso bo wy za rząd. Do Or ga -
ni za cji Pol skiej przyj mo wa no lu dzi, 
któ rzy za słu ży li się w or ga ni za cjach 
ze wnętrz nych. Wy ma ga ne by ło oby wa -
tel stwo pol skie oraz wy so ki po ziom mo -
ral ny w ży ciu pry wat nym. Za ujaw nie -
nie ist nie nia or ga ni za cji prze wi dy wa no
ka rę śmier ci na wet po la tach. Spra wy te

nor mo wał sta tut Or ga ni za cji Pol skiej.
W okre sie oku pa cji po li tycz ną ema na -
cją OP by ła Gru pa „Szań ca” (od prze -
chwy co ne go przez ONR z rąk SN pi sma
„Sza niec”). OP utwo rzy ła na stę pu ją ce
struk tu ry ze wnętrz ne: Or ga ni za cję Woj -
sko wą Zwią zek Jasz czur czy, or ga ni za -
cję po li tycz ną Ko mi sa riat Cy wil ny,
prze mia no wa ny po tem na Służ bę Cy -
wil ną Na ro du, Mło dzież Wiel kiej Pol -
ski, Wia rę i Wo lę, Pla ców kę, Za ło gę,
Me dy cy nę Pol ską.

20 wrze śnia 1942 r. Zwią zek Jasz czur -
czy wszedł w skład NSZ. W 1944 r.
w NSZ na stą pił roz łam. Część struk tur
zwią za nych z OP nie pod po rząd ko wa ła
się de cy zjom o sca le niu z AK i funk cjo -
no wa ła ja ko nie za leż na or ga ni za cja,
uży wa jąc na zwy NSZ. Kie ro wa ła ni mi
Ra da Po li tycz na przy Do wódz twie NSZ. 

Kie ru nek Wiel ko pol ska
Na prze ło mie 1944 r. i 1945 r. Ko -

men da Głów na NSZ, prze wi du jąc ofen -
sy wę so wiec ką i za ję cie przez So wie tów
za chod niej czę ści Pol ski, roz po czę ła or -
ga ni za cję an ty ko mu ni stycz nych struk tur
na tym te re nie. Do ob ję cia do wódz twa
na te re nie Wiel ko pol ski i Po mo rza wy -
zna czo no Sta ni sła wa Kasz ni cę i Le cha
Ney ma na. W tym sa mym cza sie Sta ni -
sław Kasz ni ca „Wą sow ski” na wią zał
kon tak ty z przed sta wi cie lem po akow -
skiej or ga ni za cji an ty ko mu ni stycz nej
„Nie” mjr. Ja nem Ka mień skim „Ko na -
rem”. Ka mień ski zo stał wy zna czo ny
przez gen. Au gu sta Fiel dor fa, sze fa
struk tu ry „Nie”, na do wód cę Ob sza ru
Za chód „Nie” obej mu ją ce go Wiel ko -
pol skę i Po mo rze. „Ko nar”, któ ry rów -
no cze śnie na le żał do Or ga ni za cji Pol -
skiej, na swo je go za stęp cę wy zna czył
Sta ni sła wa Kasz ni cę i je mu po wie rzył
or ga ni za cję Okrę gu Po znań „Nie”. 

Obaj wspól nie na po cząt ku lu te -
go 1945 r. roz po czę li two rze nie jed no li -
tej struk tu ry kon spi ra cyj nej skła da ją cej
się z człon ków AK i NSZ. Po moc Ka -
mień skie go oka za ła się bez cen na, szcze -
gól nie dla te go, iż dys po no wał po trzeb -
ny mi dla roz wo ju or ga ni za cji za so ba mi
fi nan so wy mi. 

W tym sa mym cza sie na te re nie Po -
zna nia od bu do wy wa na by ła z roz ka zu
gen. Le opol da Oku lic kie go struk tu ra
Ob sza ru Za chód AK i Okrę gu Po znań -
skie go AK (roz bi te go przez Niem ców
aresz to wa nia mi w I kwar ta le 1944 r.).
Dzia ła nia mi ty mi kie ro wał płk Jan
Szczu rek -Cer gow ski „Sław bor”. Dzia -
łal ność obu struk tur do pro wa dzi ła
do spo rów kom pe ten cyj nych, któ rych
wy ni kiem by ło usu nię cie z Wiel ko pol -
ski Ka mień skie go i ze rwa nie kon tak tów
struk tur po akow skich z two rzo ną przez
Kasz ni cę or ga ni za cją. Dla ce lów kon -

„Armia Polska” – podziemie zbrojne NSZ 
w Wielkopolsce

Jednym ze sposobów finansowania organizacji podziemnej było zbieranie pieniędzy od ofiarodawców.
Na fotografii „Bon daniny narodowej”
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spi ra cyj nych, za ma sko wa nia jej praw -
dzi wej pro we nien cji no wą for ma cję
zbroj ną na zwa no „Ar mia Pol ska w Kra -
ju Za chód”. 

Or ga ni za cja struk tur pod ziem nych
Sta ni sław Kasz ni ca opu ścił Czę sto -

cho wę wraz z kil ko ma współ pra cow ni -
ka mi 24 stycz nia 1945 r. (W gru pie tej
był rów nież Jan Ka mień ski, któ ry
w trak cie prze mar szu odłą czył się.)
W tym sa mym cza sie wy ru szy ła z Czę -
sto cho wy dru ga gru pa, w skład któ rej
wcho dzi li m.in. Le szek Pro rok i Ma ria
Cie cha no wicz. W po cząt kach mar ca
1945 r. roz po czę to or ga ni za cję struk tur
Ob sza ru (po dział kom pe ten cyj ny,
awan se, pen sje dla kon spi ra to rów).
Spra wy te by ły przed mio tem roz mów
Ka mień skie go i Kasz ni cy z prze wod ni -
czą cym Ko mi te tu Po li tycz ne go OP Bo -
le sła wem So bo ciń skim. W mar cu i kwiet -
niu przy je cha li do Po zna nia Edward
Kem nitz i Lech Ney man, któ rzy wkrót -
ce sta li się naj waż niej szy mi człon ka mi
struk tu ry kie row ni czej NSZ –AP. 
Kem nitz zo stał mia no wa ny ko men dan -
tem Okrę gu Po mo rze NSZ –AP. W koń -
cu I kwar ta łu 1945 r. ukon sty tu owa-
ła się szkie le to wa ob sa da Ob sza ru
i Okrę gu. 

Po za Kasz ni cą ze szta bu Ob sza ru
NSZ –AP zna ni są je dy nie szef szta bu
– „Do wna ro wicz” (NN), szef łącz no -
ści – Le szek Pro rok i szef wy wia du
Fran ci szek Kraw czy kow ski. Ko men -
dan tem Okrę gu był rów nież Kasz ni ca
do 5 lip ca 1945 r., kie dy for mal nie
Okręg Po znań ski NSZ uległ li kwi da -
cji i pod po rząd ko wa niu Okrę go wi III
War szaw skie mu. Z do ku men tów AP
wy ni ka jed nak, że Kasz ni ca po zo sta -
wił struk tu rę AP na te re nie Po zna nia,
a na p.o. ko men dan ta wy zna czył kpt.
Wy soc kie go „Zry wa”. Sze fem Wy -
dzia łu I Or ga ni za cyj ne go Okrę gu był
Pro rok, Wy dzia łu II Wy wia du, po -
dob nie jak w przy pad ku Ob sza ru Za -
chód, Kraw czy kow ski. W dzia łal ność
Wy dzia łu III Pro pa gan dy za an ga żo -
wa ni by li: Lech Ney man „Ro bert”,
Pro rok i Sta ni sław Mie rzyń ski „Ja -
strzę biec”.

Umiej sco wie nie in nych struk tur na
szcze blu Ko men dy Ob sza ru czy Okrę gu
jest, nie ste ty, w chwi li obec nej utrud -
nio ne z po wo du bra ku do ku men ta cji
źró dło wej. W ra mach struk tur ist nia ła
funk cja Ka pe la na Okrę gu, ist nia ła rów -
nież gru pa AS (Ak cji Spe cjal nej) do wo -
dzo na przez „Gro ma” (NN). Ko men -
dan tem Okrę gu Po mor skie go AP zo stał
kpt./mjr Edward Kem nitz „Szcze ciń -
ski”, a po je go aresz to wa niu ppor. Ro -
man Ski ba „Ka rol”, „Ja cek”. Sze fem
szta bu był Ro man Ski ba „Ka rol”, „Ja -
cek”, wy wia dem kie ro wał Hen ryk Ma -
ciej ko „Wi told Sro czyń ski”, „Zbi -
gniew”, a pro pa gan dą „Alek san der Lu -
bicz” (NN). 

Na te re nie Okrę gu Po znań skie go
utwo rzo no rów nież struk tu ry niż sze or -
ga ni za cyj nie – ob wo dy. Funk cjo no wa ły

one pod kryp to ni mem „fol war ki”. Naj -
bar dziej zna nym jest tzw. Fol wark Bia ło -
zo ra, Ob wód Po znań Mia sto do wo dzo ny
przez kpt. Jó ze fa Wy soc kie go „Bia ło zo -
ra”. Dru gim z Ob wo dów AP był Ob wód
Po znań -Pół noc, obej mu ją cy re jon pół -
noc ny wo je wódz twa po znań skie go. Ko -
men dan tem struk tu ry był Zyg munt To -
ma szew ski „Ta tar”, „Bry za”, a w je go

szta bie zna leź li się: Jan Ma chut ta, Wa -
cław Gó rec ki „Łoś”, Wła dy sław Ko za -
kie wicz „Wol ski”. Dzia ła nia ob wo du
kon cen tro wa ły się przede wszyst kim
na dzia łal no ści wy wia dow czej. Na po le -
ce nie Kasz ni cy Ma chut ta czy nił sta ra nia
do tar cia do dzia ła ją ce go na te re nie po -
wia tu czarn kow skie go od dzia łu Ed mun -
da Ma ro na „Mu ra – Dę ba”. 

Edward Marcin Kemnitz (1907–2002), działacz ONR, członek SCN i Rady Pomocy Żydom „Żegota”. 
W 1945 r. komendant Okręgu Pomorskiego NSZ. Kilkakrotnie więziony wyszedł na wolność w 1955 r.

Fran ci szek Kraw czy kow ski (1906–1952) ofi cer wy wia du Ko men dy Głów nej NSZ, za stęp ca sze fa Wy dzia łu
An ty ko mu ni stycz ne go, od wrze śnia 1944 r. do kwiet nia 1945 r. szef II Od dzia łu Ko men dy Okrę gu VIII Czę -
sto cho wa NSZ. W 1945 r. szef wy wia du Okrę gu Po znań skie go NSZ. Stra co ny w wię zie niu mo ko tow skim



Osob ną struk tu rą pod le głą Ko men -
dzie Okrę gu był pion żeń ski o kryp to ni -
mie „Cej lon”. Jej kie row ni kiem by ła
Ma ria Cie cha no wicz „La la Li piń ska”.
W za sad ni czej czę ści by ła to ko mór ka
wspie ra ją ca łącz ność po mię dzy po -

szcze gól ny mi struk tu ra mi i ob słu gę
szta bu. 

Kon spi ra cja i de kon spi ra cja
Pod sta wo wą dzia łal no ścią or ga ni za cji

AP był przede wszyst kim wy wiad i pro -

pa gan da. Na te re nie Po znań skie go
Kraw czy kow ski two rzył tzw. trój ki wy -
wia dow cze, któ re prze ka zy wa ły mu in -
for ma cje obej mu ją ce róż ne dzie dzi ny
ży cia spo łecz ne go. Na ich pod sta wie
spo rzą dzał on „ra por ty”, któ re za wie ra -
ły in for ma cje do ty czą ce na stę pu ją cych
ka te go rii: bez pie czeń stwa, spraw woj -
sko wych, spraw spo łecz no -po li tycz -
nych, na stro jów lud no ści. Ra por ty te
prze ka zy wa ne Kasz ni cy tra fia ły do
KG NSZ, kie row nic twa OP, prze ka zy -
wa no je rów nież struk tu rom po akow -
skim Ob sza ru Za chód. 

Wy dział Pro pa gan dy zaj mo wał się or -
ga ni za cją kur sów oświa to wo -wy cho -
waw czych dla człon ków or ga ni za cji,
kol por ta żem ulo tek i pra sy (np. „Służ by
In for ma cyj no -Wy cho waw czej A.P.”, „Po-
lo nii”) oraz ak cja mi czyn ny mi – zry wa -
niem ta blic z no wy mi na zwa mi ulic.
Od dział Ak cji Spe cjal nej zaj mo wał się
or ga ni za cją fi nan sów AP. 

Roz bi cie struk tu ry na stą pi ło w spo -
sób do dziś nie usta lo ny w cią gu nie ca -
łych dwóch mie się cy. Funk cjo na riu sze
WUBP aresz to wa li 16 czo ło wych osób
z te re nu po znań skie go. Niewy klu czo -
na zo sta je moż li wość dzia ła nia agen -
tu ry w jej struk tu rze. Aresz to wa no
m.in.: Kraw czy kow skiego, Kem nitza,
Pro roka, Cie cha no wicz. Pro ces Fran -
cisz ka Kraw czy kow skiego i to wa rzy -
szy od był się w dniach 18–20 paź -
dzier ni ka 1945 r. Aresz to wań unik nę li
Ney man i Kasz ni ca. Ten ostat ni w lip -
cu 1945 r. prze niósł się do War sza wy.
W lip cu też Okręg Po znań NSZ uległ
for mal nej li kwi da cji i pod po rząd ko wa -
niu Okrę go wi III War szaw skie mu.
Z do ku men tów AP wy ni ka jed nak, że
Kasz ni ca po zo sta wił struk tu rę AP
na te re nie Po zna nia, a na p.o. ko men -
dan ta wy zna czył kpt. Wy soc kie go
„Zry wa”. 

Kie ro wa na przez „Zry wa” struk tu ra
AP dzia ła ła jesz cze rok, zo sta ła roz for -
mo wa na w ma ju lub czerw cu 1946 r.
na po le ce nie Kasz ni cy. W lu tym 1947 r.
zo sta li aresz to wa ni Kasz ni ca i Ney man.
W mar cu 1949 r. Jó zef Wy soc ki.
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Leszek Prorok (1919–1984), prozaik, eseista, dramaturg, działacz ONR, członek SCN w 1945 r., oficer
Okręgu Poznańskiego NSZ, aresztowany w 1945 r. i 1948 r. 


