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JA N  ZA M O JSK I

POLACY W RÉSISTANCE NA OBSZARZE 
ZAGŁĘBIA NORD I PAS-DE-CALAIS (1940— 1944)

I. Społeczność polska w  zagłębiu N ord i Pas-de-C alais w  la tach 
w ojny; II. Polskie organizacje podziemne zagłębia: pow stanie i dzia
łalność w  okresie lato 1940 — wiosna 1943; III. K u wyzwoleniu 

(lato 1943 — jesień 1944)

A rtyku ł nin iejszy stanow i próbę syntetycznego przedstaw ienia n a j
w ażniejszych problem ów  i w ydarzeń składających się na udział Po
laków, em igrantów  zarobkow ych z zagłębia północnego Francji, w 
w alce podziem nej przeciw  okupantow i hitlerow skiem u. Odnosząc się 
do jednego regionu Francji, w  jak iejś m ierze ilu s tru je  on całość zja
w iska — polskiej akcji podziem nej w e F ra n c j i1. W ym agania kon
densacji m ateria łu  z jednej strony, z drugiej zaś chroniczne ubóstwo 
źródeł, a także ich jednostronność skłoniły  m nie do uwzględnienia 
przede wszystkim  w ojskowych i politycznych aspektów tem atu. P o 
m inąłem  więc z konieczności to wszystko, co składa się na  realia , na 
codzienność działalności podziem nej, zwłaszcza w  tak  szczególnym 
środow isku —  robotniczym , em igranckim , ubogim, ze wszystkim i 
m aterialnym i, m oralnym i i psychologicznymi konsekw encjam i tego 
stanu  rzeczy. Tę lukę, zwłaszcza zaś sferę  m otyw acji postaw  osobi
stych górników polskich, ich decyzji podejm owania akcji podziem nej 
w  w arunkach, gdy pozornie bodźce bezpośrednie by ły  albo nikłe, albo 
nie istniały, odczuwam osobiście bardzo dotkliwie. W tej samej sferze 
m otyw acji widzę jeszcze bardziej złożone py tan ie  —  pytan ie  o  przy
czyny w yboru jednego z nurtów  w alki podziemnej, o p rzyczyny p re 
ferencji w  ostatecznym  rachunku  politycznych, lecz m ających, jak  się 
wydaje, inne jeszcze aniżeli wyłącznie społeczne uw arunkow ania. 
Sw oisty laborato ry jny  p repara t polskości, jakim  była em igracja polska 
we Francji, ofiaruje tu  znaczne możliwości, w ym agające jednakże 
w arsztatu  nieco innego aniżeli ten, k tórym  dysponuje autor.

* A rtyku ł niniejszy stanow i poszerzoną w ersję  re fe ra tu  wygłoszonego na 
kol lokwium  „W yzwolenie Zagłębia N ord i P as-de-C alais”, zorganizow anym  przez 
U niw ersytet L ille I II  (Lille, 2—3 listopada 1974 r.), uzupełnioną m ateria łam i 
uzyskanym i w  trakcie  badań  prowadzonych przez au to ra  w  C entre d ’E tudes et 
de Recherches H istoriques de la  Seconde G uerre M ondiale (Bruksela).

1 Szersze ujęcie tem atu  au to r opublikow ał w  w ydanej ak tualn ie książce Po
lacy w  ruchu oporu w e Francji 1940—1945, W rocław  1975 Ossolineum. A rtykuł 
oparty  jest na pełni ejszej bazie źródłowej.
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Tych kilka zdań w stępnych w arto, jak  sądzę, zamknąć uwagą, iż 
tak, jak polska działalność podziemna w zagłębiu Nord i Pas-de-Calais 
jest ty lko fragm entem  znacznie szerszego zjawiska, tak  też w alka pod
ziemna Polaków we F rancji jest jednym  ze strum ieni w alki narodu 
francuskiego o wyzwolenie, walki, k tórej jedną z najszlachetn iej
szych stron był w łaśnie niezw ykle liczny i o fiarny  udział em igran
tów  w ielu narodowości, niezależnie od tego, jakie przyczyny i jakie 
losy rzuciły  ich na francuską ziemię.

I . Sp o ł e c z n o ś ć  p o l s k a  w  z a g ł ę b i u  n o r d  i  p a s -d e - c a l a i s
W LATACH WOJNY

Po rozejm ie z czerwca 1940 r. N iemcy włączyli departam enty  Nord 
i Pas-de-Calais do tzw. strefy  zakazanej i podporządkowali je zarzą
dowi okupacyjnem u w  Brukseli (M ilitärverw altung fü r Belgien und 
Nordfran k re ich). W struk tu rze  adm inistracji okupacyjnej stanow iły 
one obszar podległy OFK-67O (tu i dalej pełne nazw y w  „W ykazie 
skrótów ”). F rancuska adm inistrac ja cywilna i policyjna została tu  
u trzym ana i podporządkow ana władzom niem ieckim  (gen. Niehoff, 
następnie gen. Bertram ). W ytworzyła się więc sytuacja, k tó rą  opinia 
francuska oceniała jako brzem ienną w  poważne niebezpieczeństwa dla 
związku tego obszaru z Francją. Dopiero w  1943, a w  istocie — w 
1944 r. nastąpiło  rozluźnienie separacji zagłębia, stopniowe przyw ra
canie upraw nień Vichy w  odniesieniu do jego francuskiej adm ini
stracji, wreszcie podporządkowanie go niem ieckiem u wojskowem u za
rządow i okupacyjnem u w  Paryżu. Uwzględnienie tego stanu  rzeczy 
jes t o  ty le  istotne, że w  zarządzaniu obszaram i okupowanym i na Za
chodzie istn ia ły  znaczne różnice. Istn iały  też one m iędzy zarządam i 
w  Belgii i Francji, m im o iż form alnie reprezentow ały  ten  sam  typ  
adm inistracji wojskowej. Stąd też pozycja OFK-67O była dość osob
liwa. Znaczenie gospodarcze zagłębia, podległość Brukseli, ale też dys
ponow anie francuskim  apara tem  adm inistracyjnym  bardziej spraw 
nym  niż belgijski bez potrzeby liczenia się z opinią Vichy składały 
się na znaczną samodzielność K om endantury  w  Lille, ćzyniąc z niej 
sam ej m iniaturę M ilitärverw altung 2.

W okresie w ojny przebyw ało na ziemi francuskiej około 490 tys. 
Polaków. Polscy m ieszkańcy zagłębia północnego stanowili najlicz
niejszą i najbardziej zw artą tery to ria ln ie  grupę em igracji polskiej — 
około 180 tys. lu d z i3. W wielu osiedlach zagłębia ludność polska prze
ważała nad francuską (Bruay-en-A rtais, Sallaumines, Aniche, Ostri- 
court, L ibércourt), sięgając 70—80%. W B ruay Polacy byli tak  liczni, 
że nazyw ano tę  miejscowość „Polską stolicą” albo „Częstochową” . 
Polska em igracja we F rancji była najm łodsza i ostatnia spośród 
w szystkich wielkich fal em igracyjnych, k tó re  opuściły nasz k ra j w

2 E. Dejonghe, D. L auren t, La liberation du Nord et du Pas-de-Calais. P aris  
1974, s. 18—19.

3 N iem iecka adm in istracja  oceniała liczbę ludności polskiej zagłębia na 
230 000. Por. T ätigkeitberich t (dalej „T-B”) z 1 VI 1942, n r 20, m ikrof. doku
m entów  niem ieckich w  archiw um  A lexandrii (USA), T-501, R. 105, folder 21 
724/1.
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XIX i XX w. w  poszukiw aniu lepszych w arunków  życia. Robotnicy 
polscy przybyli do F rancji po zakończeniu I w ojny światow ej. W 
znacznej m ierze ich rękam i odbudowała F rancja  kopalnie Nord 
i Pas-de-Calais, zniszczone w  czasie w ojny 1914— 1918. W kopalniach 
pracow ała tu  większość czynnych zawodowo em igrantów  polskich 
(60,4% w Nord i 90% w Pas-de-Calais). Stanowili oni 1/3 wszystkich 
górników, zaś ponad 2/3 pracujących pod z iem ią4.

Polska społeczność em igrancka w zagłębiu była niezm iernie he
terogeniczna pod względem zawodowym, społecznym  i regionu po
chodzenia. Najogólniej, składały się na nią dwie grupy ·— przybyli 
z Polski i „w tórni em igranci”, górnicy polscy z W estfalii. Z Polski 
przybyw ał elem ent najbiedniejszy, o słabym  przygotow aniu zawodo
wym, lecz młody, prężny i zdecydowany kształtow ać swój los w łas
nym i rękam i, posiadający więc te cechy, nieco aw anturnicze, k tóre 
zawsze charak teryzu ją  em igrantów zarobkowych. M ateriały, którym i 
dysponujem y, w skazują też na  dojm ujące poczucie krzyw dy społecz
nej, k tóra zm usiła ich do opuszczenia ojczyzny. Było ono tym  sil
niejsze, iż w ielu z nich brało  udział w  walce o jej niepodległość, w 
wojnie 1920 r ., w pow staniach na Śląsku i w  Wielkopolsce, w  w al
kach  o Lwów itp. Zetknięcie się z k rajem  tak  różnym, jak  Francja, 
przystosow anie do nowego zawodu, do innych w arunków  życia, języ
ka, obyczaju w ym agało od nich olbrzymiego wysiłku adap tacy jnego5. 
W ysiłek ten  dał owoce. W idoczne są one dzisiaj na listach autorów  
p rac naukow ych bronionych na U niw ersytecie Lille, wśród których 
częste są nazwiska polskie.

Górnicy polscy z W estfalii stanow ili ponad połowę, 80 —· 100 000 
ludzi, przybyłych do zagłębia Polaków. Opuścili oni Niemcy bardziej 
z pobudek narodow ych niż m aterialnych. Tworzyli też społeczność 
odrębną, zw artą, różniącą się od przybyszów z Polski przygotow aniem  
zawodowym, kulturą , zwyczajami. Posiadali w łasne organizacje, 
bractw a, w łasne dwa pisma: „W iarus Polski” w  L ille i „Narodowiec” 
Michała Kwiatkowskiego w Lens, byli „arystokracją” emigracji.

P rzy  silnym  poczuciu wspólnoty narodow ej między obiema spo
łecznościami polskim i istn iały  znaczne, różnice, a naw et anim ozje. Z 
czasem  różnice te  zacierały się, jednakże w  la tach  w ojny by ły  jeszcze 
w yraźnie odczuw alne6. Bardziej isto tne natom iast by ły  różnice poli
tyczne, jedni skupiali się wokół organizacji popieranych przez rząd 
polski (tzw. konsulackich) oraz organizacji religijnych, w spółpracują
cych z Polską Misją K atolicką (wpływy chrześcijańskiej dem okracji 
były szczególnie silne wśród „W estfalaków”), inni znajdow ali się pod 
wpływam i klasow ych organizacji zawodowych (CGT — CGTU) i F ran 
cuskiej P a rtii K om unistycznej. One w łaśnie znajdują swą kontynua
cję w rozbiciu polskiej działalności podziem nej na n u r t  „londyński”,

4 H. Janow ska, Polska emigracja zarobkow a w e Francji, 1919 — 1939. W ar
szaw a 1964, s. 114.

5 P am iętn iki em igrantów, t  2. F rancja , W arszawa 1939; Życiorysy em igran
tów, m at. w  C entralnym  A rchiw um  przy KC PZPR (dalej — CA), 323/III-2; 
W. M arkiewicz, Przeobrażenia w  św iadom ości narodowej reem igrantów  polskich  
z Francji. Poznań 1969.

6 M arkiewicz, op. cit., s. 85.
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uznający zw ierzchnictw o rządu em igracyjnego i lewicowy, związany 
z FPK.

Sytuacja górników polskich w  latach  w ojny była bardzo trudna. 
W róciły, po kró tk im  okresie popraw y w la tach  F ron tu  Ludowego, n a j
gorsze p rak tyk i adm inistracji kom panii węglowych, zainteresow anych 
w  wydobyciu węgla najm niejszym  kosztem, a więc głównie w ysił
kiem  rąk  górnika. Istn ien ie  w ew nętrznej policji kom panii ułatw iało 
represjonow anie fortes têtes  (buntowniczych elementów). W róciła b ru 
talność portons (sztygarów), kary , zwolnienia. Groźby przekazania 
opornych policji niem ieckiej, uwięzienia, deportacji nie były  ty lko 
pustym i słowami. A utorzy francuscy zw racają uwagę na w ytw orze
nie się m iędzy notablam i zagłębia, zwłaszcza związanym i z działają
cymi tu  kom paniam i węglowymi, a wyższym personelem  okupacyjnej 
adm inistracji wojskowej szczególnej atm osfery  „wzajem nego zro
zum ienia”. Dla Francuzów  ich niem ieccy partnerzy, ludzie w ykształ
ceni, zawodowo kom petentni i dysponujący powiązaniam i osobisty
mi zarówno w  adm inistracji Rzeszy, jak  też w świecie przem ysłu 
i finansów, z którego zostali powołani do służby okupacyjnej, oka
zali się partneram i społecznie i tow arzysko równorzędnym i, zaś w  
in teresach wielce uży tecznym i7. H arm onijna współpraca m iędzy ad 
m in istracją  kom panii węglowych a niem ieckim  zarządem  rozw ijała 
się jednak kosztem  górników, a więc w  dużej m ierze kosztem  Pola
ków, k tórzy stanow ili większość pracujących pod ziem ią8. Należy 
również zaznaczyć, że policja francuska, k tó ra  posiadała dobre roze
znanie środow iska em igranckiego z la t  poprzednich, w ykorzystyw ała 
je obecnie i  większość aresztow ań wśród członków Résistance Pola
ków dokonywali, niestety , jej funkcjonariusze.

Okupacja niem iecka form alnie n ie  w płynęła na sytuację praw ną 
górników polskich, tym  bardziej że władze okupacyjne były zain tere
sowane przede wszystkim  w  produkcji węgla. N iemcy n ie  przenieśli 
więc na g run t zagłębia praw nych konsekw encji aneksji ziem polskich 
i utw orzenia G eneral Gouvernem ent, n ie  planow ali przesiedleń jak 
wobec górników z zagłębia Saône-et-Loire ani też nie nakładali na 
nich specjalnych podatków  „na odbudowę GG” jak  w  Lotaryngii. 
K onfiskata m ienia obywateli państw  wrogich dotknęła Polaków  w 
nieznacznym  tylko stopniu. Na całym  obszarze podległym  M ilitärver
w altung w  Brukseli odczuły ją  ty lko  294 osoby, k tórych  m ajątek  m iał 
w artość 230 000 R M 9. Niemcy wzmogli jedynie penetrację  policyjną 
środow isk polskich, zwłaszcza w  zagłębiu węglowym, zgodnie z zasa
dą zaliczającą Polaków do kategorii „śm iertelnych wrogów Rzeszy” 
na rów ni z „czerwonym i Hiszpanam i”. Żydam i i antyfaszystam i włos
kim i 10. W 1942 r. podjęto w erbunek Volksdeutsćhów, w prow adzając 
ułatw ienia w  zm ianie nazwisk na niem ieckie1, a ta kże obiecując po

7 Dejonghe, L auren t, op. cit., s. 19—20.
8 P o t . E. Dejonghe, Les problèm es sociaux dans les entreprises houillères du  

Nord et du Pas-de-Calais durant la Seconde Guerre mondiale. „Revue d’histoire 
m oderne e t contem poraine”, 1971, n r 1-3, a także rap o rt p refek ta  Pas-de-C alais, 
cyt. w g R. Aron, H istoire de l’épuration. P aris  1970, I I /221.

9 Por. cyt. wyżej „T-B ” o r  20.
10 P olitischer Z w ischenbericht vom 15 bis 23 Nov. 1942, T-175, R. 124.
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chodzącym z W estfalii przyw rócenie praw  do ren t z kasy „K napp
schaft” w  B ochum 11.

Zagłębie północne należało do tych regionów  Francji, k tórych lud
ność najdotkliw iej odczuła sku tk i okupacji. Aprowizacja była tu  naj
trudniejsza, ceny na czarnym  rynku  wyższe, przym us p racy  stosow a
n y  z w yjątkow ą bezwzględnością. Na zagłębie p rz y p a d a . 20% ogółu 
tygodni pracy  przym usowej w yciśniętych z Francji. A dm inistracja 
francuska aż do 1943 r. była tu  tw arda i bardzo konsekw entna w 
zwalczaniu wszelkich przejaw ów  oporu i nie była skłonna do litości, 
gdy rep resje  spadały na kom unistów lub ich sy m patyków 12.

W arunki m aterialne życia polskich górników zagłębia były tru d 
niejsze aniżeli ich francuskich kolegów, gdyż byli zależni całkowicie 
od otrzym yw anych zarobków i racji kartkow ych, bez nadziei na po 
pularne colis fam iliaux  (paczki żywnościowe od rodziny). Głód zwła
szcza w  latach  1943 ·— 1944 był zjaw iskiem  powszechnym  w  rodzi
nach polskich górników zagłębia, co odbijało  się naw et na aktyw ności 
walki podziem nej, na gotowości podejm owania akcji strajkow ych itp.

Na zagłębie północne nie rozciągała się działalność istniejących przy 
adm inistracji V ichy tzw. B iur Polskich, zastępujących dawne konsu
laty, ani też Towarzystwa Opieki nad Polakam i we F rancji (A.S.S. 
daw ny Polski Czerwony Krzyż), k tóre prowadziło akcję opiekuńczą, 
zwłaszcza wśród młodzieży, w  Zone Sud, strefie  nieokupowanej).

Trzeba tu  jednak  zaznaczyć, że górnicy polscy po trafili częstokroć 
łatw iej aniżeli ich francuscy koledzy przystosować się do życia w  w a
runkach  niedostatku, a przede w szystkim  stosować tak  zw any system 
„D” (débrouille-toi! — radź sobie, kombinuj!), k tó ry  pozwalał prze
trw ać im  i ich rodzinom. Przychodziło im  to  jednak znacznie trudn ie j 
aniżeli ich kom patriotom  z innych, m niejszych zagłębi, bardziej tkw ią
cych w  rolniczym  otoczeniu.

Pozostaje jeszcze kw estia m orale. W ojna przyniosła s ilny  naw rót 
uczuć patrio tycznych zarówno u tych, k tórzy czuli się najbardziej w y
dziedziczeni i pokrzywdzeni, k tórzy odnosili się nieprzyjaźnie do w ładz 
przedw ojennej Polski, jak i u tych, k tórzy — jak  „W estfalacy” lub 
młodzież w ychow ana już w e F rancji ·— Polski te j w cale nie znali. 
Refleks oporu i w alki em igrantów  polskich m iał podłoże patriotyczne, 
gdyż żadne inne bodźce n ie  m ogły działać na tym  etapie wojny. 
Refleks t en  działał m imo krzyw d i uraz, jakie mogli żywić dla starej 
i nowej ojczyzny. K lęska Polski we w rześniu była dla nich silnym

11 Dla pozyskania volksdeutschów  powołano w  Douai Volksdeutsche K u ltu r
gem einschaft z filiam i w  Valenciennes, Lens, B éthune itp. Liczono na 12 — 15 000 
zgłoszeń, uzyskano 4850. Por. „T -B ” n r  24 z 1  V II 1943. T-501, R. 106, fold. 34 
408/3, a także spraw ozdanie Sipo n r 8/43 z 1 V 1943 w  „M eldungen aus Belgien” 
(Centre d ’E tudes et de Recherches de la  Seconde G uerre M ondiale, Bruksela), 
Nb. adm in istracja  niem iecka zagłębia była raczej powściągliwa w  posługiw aniu 
się rucham i takim i, ja k  Volksdeutsche, nacjonaliści flam andzcy, licząc się z ekono
micznym i i politycznym i rea liam i regionu. Górnicy polscy z W estfalii pozostawili 
w  kasie b rac tw a górniczego w  Bochum poważne sum y pochodzące ze składek 
ubezpieczeniowych. Zostały one przez w ładze niem ieckie zablokowane. Por. „N ie
podległość” 1943, czerwiec, n r  4. Odnośnie do Lotaryngii, M ontceau-l es-M ines itp . 
zob. zarządzenie MSW Rzeszy z 8 V I I  1941, T-175, R. 225 oraz „A nordnung” n r 
9a, 15 V I I  1941, T 81, R. 289.

12 Dejonghe, L auren t, op. cit., s. 31, 48.
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ciosem, lecz — jest to paradoks pozorny — upadek ducha m inął po 
klęsce Francji. Klęska F rancji była jakby  uspraw iedliw ieniem  poraż
ki Polski. Polacy nie poddali się ani nastro jom  katastrofy , panującym  
we Francji, an i też euforii nadziei w iązanych z Petainem . Sytuacja, 
k tóra w ytw orzyła się we Francji, kryzys m oralny części społeczeń
stw a, a wreszcie udział w walce wspólnie z Francuzam i dokonał g run
tow nej zm iany w niedaw nym  kom pleksie upośledzenia, zastępując go 
naw et czymś w  rodzaju  poczucia m oralnej przew agi (teza — Polacy 
nie skapitulow ali i walczą nadal). Ta świadomość w łasnej wartości 
narasta ła  w  latach okupacji, wyzwalając, zwłaszcza młodzież górniczą, 
z em igranckich kompleksów.

Stosunki polskiej społeczności górniczej z jej francuskim, otocze
niem  robotniczym  układały się na ogół harm onijn ie i bratersko. Wia
domo, że to  przede w szystkim  ze strony  organizacji robotniczych, 
zwłaszcza CGT i FPK, prowadzono najak tyw niejszą w alkę o rów no
upraw nienie em igracyjnej siły  roboczej. Wspólna praca i wspólne w al
ki ekonomiczne sp rzy ja ły  tw orzeniu się solidarności i wzajem nego 
szacunku i zrozum ienia. Mimo to jednak istn iały  obustronne uprze
dzenia. Ze strony  francuskiej dawała o sobie znać swoista ksenofobia, 
podsycana przez propagandę niem iecką i Vichy, k tóra wskazywała na 
obcokrajowców i  kom unistów  jako na  główne sprężyny wszelkiej 
akcji podziemnej, „naruszycieli porządku”, „czynnik anarchizu jący” 
itp., a więc w inowajców rep resji niem ieckich. Aczkolwiek górnicy pol
scy nie czuli się już pariasam i, jak  przed 1936 r., jednak pow racała 
sta le  gorzka pam ięć upokorzeń ze strony  adm inistracji francuskiej 
i części ludności, ekspul sji, świadomość w yzysku ich pracy, obserw a
cja m oralnych następstw  kolaboracji, a stąd  skłonność do odgradzania 
się od życia i walki Francuzów, dążenie do skupienia się p a  własnych 
tylko, polskich interesach. Te nastro je  dom inowały wśród bardziej za
chowawczo nastro jonych grup społeczności polskiej zagłębia. Jednakże 
naw et wśród robotników  czynnie zaangażowanych w  kom unistycz
nym  ruchu oporu daw ały  się odczuć, chociaż w  stopniu bez porów na
nia słabszym, oznaki pew nej nieufności do Francuzów  i obaw y przed 
sytuacją, w  k tórej w  chwili o tw artego  w ystąpienia do w alki z oku
pantem  znaleźliby się w  izolacji fizycznej i m o ra ln e j13. Należy tu  
mieć na  uwadze, że w szystkie ugrupow ania polskie działające w  pod
ziemiu, niezależnie od orien tacji politycznej, m iały nieustannie św ia
domość szczególnego zagrożenia. Wiedziano, iż społeczność polska jest 
dobrze znana policji francuskiej. Wiedziano, że ich działalność może 
ściągnąć rep resje  na całą ludność polską, gdy stw ierdzony zostanie jej 
polski charakter. Wiedziano, że rep resje  te  mogą być szczególnie gwał
tow ne i bezwzględne, gdyż teza o cudzoziemskim charak terze  Résistance 
była bardzo w ygodna zarówno dla kolaborantów , jak i dla Niemców. 
O tym  pam iętali stale wszyscy działacze polskiego podziemia, zwłasz
cza w  zagłębiu północnym.

Rzecz jasna, kw estia nastrojów , postaw  i poglądów polskiej spo
łeczności górniczej zagłębia w  latach  wojny, okupacji i w alki pod
ziem nej to tem at godny odrębnego potraktow ania. S tan  ducha górni
ków polskich nie by ł wielkością sta łą  ani też sta le  rosnącą, lecz ulegał

13 Por. rap o rt z sek tora Anzin, m arzec 1944, CA, 348/5, s. 23.
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fluktuacjom  w  zależności od sy tuacji ogólnej, polityki władz, sytuacji 
w  pracy  i w arunków  m aterialnych, od ponoszonych w  walce ofiar, 
represji policyjnych, wreszcie cd tego, co w  żargonie historycznym  
nazyw am y „stan  spraw y polskiej”, k tóra była wówczas jednym  z głów
nych przedm iotów, „wielkiej polityki”.

II. POLSKIE ORGANIZACJE PODZIEMNE ZAGŁĘBIA: POW STANIE 
I DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE LATO 1940 — WIOSNA 1943

Rozwój Résistance w  zagłębiu po wprowadzeniu tu  system u oku
pacyjnego w  czerwcu 1940 r. nie wchodzi w  zakres mego tem atu , k tó
ry  pośw ięcany jest polskiej działalności podziem nej. Ograniczę się tu  
tylko do stw ierdzenia, iż w  zagłębiu dominowały, obok P a rtii K om u
nistycznej, trzy  główne „ruchy” : O rganisation Civile et M ilitaire 
(OCM) o zabarw ieniu zachowawczym  oraz syndykalno-socjalizujące 
L ibération-N ord i regionalny La Voix du Nord. Przez najbliższą gauli- 
stom  OCM szły dla Résistance zagłębia główne kanały  łączności oraz 
zaopatrzenia finansowego i m ateriałowego.

Następstwa kam panii 1940 r. porw ały wszelkie s tru k tu ry  zorgani
zowanej działalności polskiej na obszarze zagłębia. Robotnicze orga
nizacje klasow e były nielegalne, w  tym  FPK  od września 1939 r. Pol
sk ie  organizacje społeczno-kulturalne, a naw et relig ijne m usiały fak
tycznie zawiesić swą działalność. Duża część najaktyw niejszego ele
m entu  znalazła się bądź to  w  arm ii polskiej, a następnie w  obozach 
jeńców  w Rzeszy, w śród in ternow anych w Szwajcarii, ewakuowanych 
do Anglii i w  s tre fie  południowej (ZS). Mimo to jednakże już latem  
1940 r. pow stały pierw sze polskie grupy podziem ne w Zagłębiu.

Tutaj muszę uczynić dwie uwagi. 1) Dwa n u rty  polityczne, k tóra 
w ystępow ały wśród em igrantów polskich we Francji, sprzy jały  od sa
m ego początku form ow aniu się dwu kierunków  w podziemiu, 2) Ma
teriały , którym i rozporządzam y, dają niezw ykle skąpe inform acje o 
najw cześniejszym  okresie polskiego podziemia, staw iają więcej zna
ków zapytania, aniżeli udzielają odpowiedzi.

Najszybciej i najszerzej w znow iły działalność polskie grupy ko
m unistyczne zagłębia, wchodzące w  skład tzw. polskich sekcji języ
kowych FPK  i w raz z nim i do s tru k tu ry  Main d ’O euvre Im m igrée 
(MOI) te j partii. W okresie, o k tórym  mówimy, granice między sie
cią polskich grup FPK/M OI a grupam i francuskim i czy też np. włos
kimi były  dość p ły n n e 14, a wśród grup młodzieżowych i wszelkich 
grup bojowych, ochronnych itp. praktycznie nie istniały. Można by

14 Isto ta  organizacji MOI budzi raz po raz w iele nieporozum ień i dyskusji 
wśród autorów , w  tym  i h isto ryków  francuskich. N iektórzy są skłonni u p a try 
wać w  MOI jakąś szczególnie ta jn ą  i niezależną od F PK  organizację, grupującą 
obcokrajowców, podczas gdy był to  jedynie w yodrębniony ze względów p rak 
tycznych, głównie językowych i obyczajowych, „pion” s tru k tu ry  organizacyj
nej FPK . Elem enty autonom izacji niektórych „grup językow ych” MOI, jak  np. 
polskiej, w ystąp iły  ze względu na potrzeby W ynikające z rozw oju sy tuacji po li
tycznej, dopiero w  osta tn im  okresie w ojny. W e w spom nianych opiniach odbija 
się, być może, echo błędnego niem ieckiego tłum aczenia MOI jako M ouvem ent 
O uvrier In ternational.
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rzec, że o  ile zróżnicowane schem aty organizacyjne krystalizow ały się 
stopniowo wśród sztabów, o ty le  wojska stanow iły masę dość jedno
rodną. Działalność podziem na polskich kom unistów  łączy się w  tym  
czasie bardzo ściśle z odradzającą się, w  dużej m ierze dzięki in ic ja ty 
wie znanej tu  działaczki robotniczej M arty  Desrum eaux, organizacją 
FPK  i jej form acji bojowych —  O rganisation Spéciale de Com bat 
(OSC)15. Nie zam ierzam  tu  poruszać złożonych problem ów politycz1- 
nych ewolucji FPK  okresu 1939 — 1941, ograniczę się ty lko  do 
stw ierdzenia, że w  zagłębiu północnym  postaw y w ydają  się bardziej 
jednoznaczne, zaś dla górników polskich tak  było na pewno. 
Proces tw orzenia się sieci polskich organizacji kom unistycznych i po
w iązanych z nim i tzw. organizacji m asowych (kobiecych, młodzieżo
wych, syndykaln y ch) składał się jednakże z w ielu in icjatyw  własnych, 
z poczynań organizacji francuskich i in icjatyw  idących od kierow 
nictw a polskich sekcji FPK  w  Paryżu. Był on niezw ykle u trudniony 
przez dotkliw y brak  kadr. A ktyw  polskich organizacji kom uni
stycznych przeżył w strząsy spowodowane rozwiązaniem  K om unistycz
nej P a rtii Polski (1938 r.) oraz ciężkimi stra tam i w  Hiszpanii, gdzie 
zginęło wielu, w yróżniających się górników kom unistów z zagłębia 
(liczba dokładna nie jest znana). W ielu też znajdow ało się w  obozach 
in ternow anych (Vernet, Ghurs) lub  uległo rozproszeniu. B rak kadr 
dawał o  sobie tu  znać zresztą aż do końca okupacji i m otyw  ten  nie
ustannie powraca w  raportach kierow nictw  różnych szczebli.

W lipcu 1940 r. w  B ruay-T hiers pow stała pierw sza grupa polska. 
FPK  dep. Nord (Szczepan M arcinkowski ps. Remy, W ładysław Nikiel,. 
Czarnecki, Józef K raw ętkow ski)16. Nawiązała ona kon tak ty  z ludźmi 
z Douai, Denain, wreszcie z podobnym i grupam i z  Pas-de-Calais. We 
wrześniu istn iały  już trz y  sek tory  departam entu  N ord — Douai, De
nain  i Valenciennes, k tóre zresztą  s ta le  pozostawały najbardziej ak 
tywne. W ty m  sam ym  czasie z in ic ja tyw y Józefa K ałki powstał w  ko
loniach polskich N ordu K om itet W alki z Najeźdźcą.

Jesienią 1940 r. sekretarz  polskiej „tró jki kierow niczej” w  Paryżu , 
Franciszek Sobecki, podjął pracę nad doprow adzeniem  do końca pracy 
organizacyjnej w  zagłębiu. Pow stały dwa okręgi (PR-5 „A”, N ord, 
oraz PR-5 „B”, Pas-de-Calais) i sek to ry  (8 w  Nord i 9 w  Pas-de- 
-Calais). Jednakże p rak tyka  n ie pokryw ała się z schem atem  organi
zacyjnym , zwłaszcza na styku  g rup  polskich, sieci organizacyjnej MOI 
i FPK . Spośród 17 sektorów  8 — 9 działało stale, inne m iały  krótsze 
lub dłuższe przerw y.

U sytuow anie organizacyjne obu okręgów było dość skom plikowa
ne. Podlegały one bowiem „pionowo” paryskiej cen trali polskich g ru p  
językowych, lecz „poziomo” wchodziły w  skład „in terreg ionu” FPK 
i FPK/M OI, obejm ującego departam enty  Nord, Pas-de-Calais, M euse, 
Ardennes, Aisne, Somme (?). Z ram ienia „ tró jk i” MOI kontaktowali.

15 Por. H istorique de l ’OSC et des FTP  du N ord et du P as-de-C alais, CA, 
1720 (mf).

16 J. K raw ęt kowski był dw ukrotnie aresztow any i więziony 19 miesięcy. W 
jego karcie personalnej zachowała się adnotacja stw ierdzająca, iż był to „un 
élém ent de la  prem ière valeu r et ju squ ’au  m ars 1943 on le trouve à la tê te  de la  
R ésistance civile. Il fu t à l ’o rig ine de la form ation  des groupes arm és et un  de 
leurs anim ateurs les plus a rd e n ts”, CA, 232/1-4, t. 15.
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się z organizacjam i polskim i przede w szystkim  A. L iessner „A rgot” , 
E. M airy „G ilbert”, Anzelmo Arsa „Fernand”, Gino Lori „R aphaël”, 
zaś z ram ienia kierow nictw a wojskowego (OSC, następnie FTP) Mi
chel Thiemé „M ichel” . Płynność całej s truk tu ry , płynność kadr, a 
ostatecznie b rak  m ateriałów  lub tak ie  m ateriały , w  których odbicie 
te j m agm y organizacyjnej oraz stosowanej wówczas nagm innie p rak 
tyki, że „każdy robi w szystko”, pozostawiły trudny  do rozsupłania 
chaos inform acyjny — uniem ożliwiają praw ie odtworzenie wielu isto t
nych elem entów ówczesnej rzeczywistości, a zwłaszcza s truk tu r, w y
konyw anych funkcji. Trzeba też pam iętać, że robotniczy, w  dodatku 
em igrancki skład tajnych  organizacji polskich nie sprzyjał powsta
w aniu dokum entów  tak  potrzebnych dziś historykowi.

W rezultacie  podjętej przez sieć MOI, w  tym  organizacje polskie, 
akcji wydobyw ania z obozów internow anych byłych żołnierzy B ry
gad M iędzynarodowych w Hiszpanii przybyli do zagłębia „ in terb ry - 
gadziści” sta li się trzonem  polskich grup FPK, weszli oni do kierow 
nictw a okręgów i sektorów, a zwłaszcza objęli robotę w o jskow ą17. 
Rola „in terbrygadzistów ” w  rozw oju podziemia kom unistycznego we 
F rancji jest zresztą dostatecznie znana i oceniana 18. W departam encie 
N ora do pierwszej „ tró jk i” kierowniczej weszli: Szczepan M arcinkow
ski ps. Rem y (Bruay-Thiers), Jan  K alka (Pont-de-la-Deule) i Antoni 
P iętka (Valenciennes), w  Pas-de-Calais natom iast: Jan  Rutkow ski ps. 
Simon, Rudolf Larysz i S tefan  F ranciszczak. W powiązaniu z kom ór
kam i francuskim i, m in . Pollaerta, F inarta , Bouqueta i Carona (dep. 
Nord), pow stały też pierwsze grupy młodzieżowe (w departam encie 
Nord organizator Jakób R atajczak ps. Emile) i g rupy  uderzeniow o- 
-ochronne O S C 19. Oprócz grup  młodzieżowych i rek ru tu jących  się 
spośród członków Jeunesse Com m uniste (JC) grup bojowych (groupe s 
sportifs) kom órki p a rty jn e  s ta ra ły  się tw orzyć wokół siebie sieć grup 
kobiecych i syndykalnych (CGT). Te ostatnie najczęściej istn iały  w 
ram ach francuskich kom órek syndykalnych i działały, zgodnie z tak 
tyką  CGT, zwłaszcza po umowie w P erreux  między nielegalnym i od
łam am i ruchu zawodowego CGT i CGTU (kwiecień 1943) w ew nątrz 
legalnych  tzw. syndicats uniques. Trzeba jednak zaznaczyć, że i tu  
istn ia ły  pewne kłopoty, zaś schem at ten  nie zawsze funkcjonow ał bez 
zgrzytów. Dawały o sobie czasem znać antyem igranckie resentym enty  
ze szkodą dla ogólnej sprawy.

Propagandę polityczną prowadzono przy pomocy ulotek i powie
lania tajnych  gazetek polskich: „Nasza W alka” (organ ZN) oraz „Po
siew ”, „Nasz Głos” i „Głos K obiet” (przeznaczone dla bezpartyjnych) 
czy też „Związkowiec” (pismo dla członków grup syndykalnych). 

17 Można tu  w ym ienić najbardzie j znanych: Jan  Rutkowski, Rudolf Larysz, 
B ronisław  K ania, A ntoni Chrost, A ntoni Kieł tyka, Szymon Ciurlik, Jan  Szym 
czak, Jan  Lesztkiewicz, K onstanty  Skupień, S tan isław  Luboń , K azim ierz S ier
żant, Czaja.

18 Por. E. d’A stier de la Vigerie, De la chute à la libération de Paris. P aris 
1965, s. 58.

19 W  niepublikow anym  w ykładzie na Sorbonie (26 III  1965) prof. H enri Mi
chel stw ierdził, że „OS, zw ana także O rganisation Spéciale de Com bat (OSC) 
g rupow ała przede w szystkim  członków M OI”. Opinia ta  była bliska praw dy w 
odniesieniu do Paryża, jednakże niezbyt odpowiada sy tuac ji w  zagłębiu północ
nym.

http://rcin.org.pl



62 Jan Zamojski.

Okręgi zagłębia nie m iały  w łasnej redakcji, lecz pow ielały wspommia- 
n e gazetki z m atryc otrzym yw anych z Paryża. K ażdy z okręgów dys
ponował jednakże ty lko  jednym  powielaczem 20. Już pod koniec 1940 r. 
m iały miejsce w  zagłębiu pierw sze akcje bojowe, w  k tórych  uczestni
czyli Polacy, m .in . spalenie niem ieckiej bazy samochodowej w  V im y 2l. 

Ja k  wiadomo, walka podziem na organizowana pod w pływ am i F P K  
rozw ijała się szczególnie silnie na teren ie  zakładów przem ysłowych. 
Było to n a tu ra ln ą  konsekw encją robotniczej bazy FPK, tradycji i do
świadczeń w alki w  tej dziedzinie, a także skuteczności tej w alki dla 
osłabienia produkcji służącej niem ieckiej gospodarce w ojennej. Gór
n icy  polscy uczestniczyli bardzo ak tyw nie w  rozw ijaniu szerokiej akcji 
rew indykacyjnej od stycznia 1941 r., k tóra w reszcie przerodziła się w  
wielki s tra jk  górniczy w  m aju  i czerwcu 1941 r.

Dzieje tego s tra jk u  są znane. Jego w yniki ekonomiczne również 
(ca 500 000 ton węgla nie wydobyto, czego skutki odczuły też inne 
gałęzie przem ysłu, m.in. koksownie; „387 962 journées perdues au  
fond, 85 281 journées perdues au  jou r” 22). Godna uw agi jest śm iała 
postaw a kobiet, w  tym  kobiet polskich, k tó re  uczestniczyły w  de
m onstracjach solidarności z górnikami.

Z każdym  dniem  trw ania  s tra jk u  jego polityczny charak te r w y
stępow ał coraz w yraźniej. K om itet okręgow y FPK  Pas-de-Calais w 
proklam acji w ydanej w języku polskim  wskazywał, że wrogam i klasy 
robotniczej i dław icielam i s tra jk u  są: „1. B agnety hitlerow skie [...]  
2. Z drajcy  klasy robotniczej [...] 3. D yrekcje kom panii węglowych...” 23. 
O kupant h itlerow ski już więc przed 22 czerwca 1941 r„ co chciałbym  
podkreślić, był staw iany  jako  pierw szy wróg robotników.

W czasie s tra jk u  doszło do aktów  o tw arte j walki, w k tórych  m.in.. 
zginęli górnicy polscy — Paw eł Hanke, B e rn a rd  Olejniczak i Ja n  
B a łd y g a24. Pod w pływ em  w ydarzeń w zagłębiu północnym  m iało też 
m iejsce w rzenie wśród górników w departam encie Tarn, Saône-et- 
-Loire i Loire, m.in. w  St. Etienne, dokąd przybył skierow any specjal
nie z Północy em isariusz „Feliks” Baranowski.

Do powodzenia s tra jk u  100 000 górników Zagłębia przyczyniła się  
znacznie postaw a górników polskich, w większości przecież pracujących 
pod ziemią. Z ta jnym  kierow nictw em  s tra jk u  współdziałali Ja n  R ut

20 W raporcie  szefa Gestapo w  Paryżu, dra H. K nochena (24 I I  1941) zna j
du je się m.in. in form acja o „pojaw ieniu się nowego w ydania pow ielanego gaze
ty  kom unistycznej w ydanej w  języku polskim  i rozpow szechnianej między ro 
botnikam i polskim i północnej F ran c ji”. „Recherches in ternationales à la lum ière 
du m arx ism e” 1958, n r  9—10, s. 81. Szerzej o działalności polskich grup  języko
wych F PK  zob. K azim iera Maj, K om uniści polscy w e Francji 1919—1946. W ar
szawa 1971.

21 Por. A. Lecoeur, L e Partisan. P aris 1963, s. 151.
22 Wg rap o rtu  inż. D uham aux z zarządu kopalń [w:] J. M. Fossi er, Le N ord  

aux tem ps des „Bekanntm achung”. „L iberté” (Lille), 12 IX  1964. Por. także A. Co-  
pin, L ’Aurore se lève au pays noir. P aris  1966; H. Noguères, M. D égliam e- 
-Fouché, J.-L . Vigier, Histoire de la Résistance en France. P aris  1967, I /386; „H i
storique de l ’OSC...”, s. 23—24.

23 CA, 400/III-3, s. 115.
24 L ista Polaków, członków ruchu  oporu poległych w  walce. CA 232/1-6, t. 2,

z. 3. W spom niani usiłow ali podpalić m agazyny paliw  w  Lourches.
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kowski i Rudolf L a ry sz 25, zaś w  kom itetach lokalnych Stanisław  W o- 
lański, Feliks Burczykowski, Paszkiewicz, Trafiał, Andrzejew ski (Cour- 
rières), Jan  K napa (Neuilly-less-M ines), W ładysław K udła (Hersin- 
-Coupigny), Ja n  Blacha (Barlin), Jan  Bloj (Billy-M ontigny) i w ielu in 
nych.

Pozwolę tu  sobie na drobną uwagę na m arginesie.
Rola tych  ludzi ze względu na ich narodowość polską m usiała być 

w owym czasie skrzętn ie  ukryw ana z przyczyn, o k tó rych  wspom ina
łem  wcześniej. Czytając jednak  rozm aite opracow ania dotyczące tego 
stra jku , ale i n ie  tylko, odnoszę wrażenie, jak  gdyby nadal istn ia ły  
jakieś przyczyny nakazujące d y sk rec ję26. W śród aresztow anych m.in. 
było około 50 Polaków, w  większości internow anych, deportow anych, 
a następnie zam ordowanych (Hugo Zając, W iktor B ancel)27.

W drugiej połowie 1941 r. grupy bojowe OSC Zagłębia przeszły od 
sam oobrony do akcji zaczepnych. Były wśród nich liczne polskie grtu- 
py, jak  np. Jana  Świta (Pas-de-Calais), Franciszka Papieża (Bruay-en- 
-Artois), Szymona Ciurlika (Oignies — O stricourt — Leforest), Jana  
Šwierkosza (Vimy), W ładysława M azura i Franciszka K raw czyka 
(Vendin — Estevelle), Stanisław a Szymczaka (Lauwette), Józefa K un- 
dy „G rand-Josepha”, Czecha, działającego jednak wśród P o laków 28. 
W departam encie Nord górnicy polscy tw orzyli w łasne grupy, m.in. 
Jana  K alkusa ps. A lbert i Feliksa Klimczaka ps. Hugo w Douai, lu b  
też wchodzili w skład grup mieszanych, zwłaszcza Euzebio F erra rie - 
g o 29. Szczególną śmiałość i inicjatyw ę wykazywała tu  grupa bojowa 
z Thiers dowodzona kolejno przez Sandora Seredziaka (Węgier, napo ły  
spolonizowany), Paw ła Froelicha oraz Bogdana i Jerzego Żaka. 
Przeprow adzano główne akcje sabotażowe, zam achy na pojedyn
czych żołnierzy niem ieckich dla zdobycia broni oraz na donosicieli, 
niszczenie tran spo rtu  i linii energetycznych (jak np. akcja A. F inarta  
oraz Józefa Migosa i Tadeusza Domżała w  lu tym  1942 pod Guesnain), 
ale też i akcje bardziej spektakularne, jak  zamach na kino niem ieckie

25 Obaj zastali zaocznie skazani na śm ierć; aresztow ani pod przybranym  
nazw iskiem  nie zostali zidentyfikow ani i dzięki tem u przeżyli obóz koncen
tracyjny.

26 Poruszałem  te n  problem  w  rozm owach z b. uczestnikam i ruchu  oporu, 
F rancuzam i. Opinie ich były zbliżone. Swoistym  hołdem  dla ro li obcokrajow 
ców, w  tym  i Polaków  w  Résistance były w ystąpienia ostatniego, zastrzelonego- 
w  lipcu 1944 r. przez bojowców FFI, m in istra  propagandy Vichy, u ltrak olabo- 
ran ta  P h ilippe’a H enriot. Mówił on  m in . w  m arcu 1944 r. o akcjach  party zan 
tów, iż „za każdym  razem , gdy M ilicja [kolaboranckie form acje po licy jno-m ili- 
ta rn e  — J. Z.] zdoła schw ytać tych patriotów , ich dowódcami okazują się P o
lacy, Hiszpanie, W ęgrzy”, że Polacy, W ęgrzy i H iszpanie stanow ią „trzon m a
quis”. Por. J. D elperrie de Bayac, Histoire de la Milice. P aris 1970, s. 251.

27 Liczbę tę  znajduje się w  m ateria łach  wspom nieniowych zachowanych w  
CA. A. Copin pub liku je  lis tę zaw ierającą 40 nazw isk polskich.

28 A. Ouzoulias w  swej Les batallions de la jeunesse  (Paris 1967, s. 162) n a 
zywa tę grupę „Popof”. N azw a ta  nie w ystępuje w  żadnych m ateria łach  zn a j
dujących się w  CA. K unda zginął w  1942 r. od kul niem ieckich, lecz an i data, 
an i też m iejsce śm ierci nie są znane. Por. CA, 232/1-6, s. 103.

28 Źródła niem ieckie p rzypisu ją grupie Perrariego, w  której Polacy byli 
bardzo licznie reprezentow ani, 70% wszystkich akc ji w  dep. Nord. Por. A llge
m eine Ü bersicht fü r  die Zeit von 1 Dez. 1941 bis 15 M ärz 1942, T-501, R. 105, fold. 
21 008/34.

http://rcin.org.pl



84 Jan Zam ojski

w Lille (9 stycznia 1943, Feliks Burczykowski i ps. W itek NN), czy też 
wysadzenie urządzeń fabryki Bleuse-Borne, produkującej sprzęt dla 
niem ieckich okrętów podwodnych (sierpień 1941 r., grupa S. Sere- 
dziaka z Thiers).

Działalność bojowa OSC (FTP) cierpiała jednakże w skutek domi
nującej tu  im prowizacji, b raku  wyszkolenia, b raku środków i m a
teriałów, często nieostrożności. A kcje represy jne policji francuskiej 
i w ładz okupanta doprowadziły do wyniszczenia tej pierwszej fali bo
jowców polskich zagłębia. W Loos rozstrzelano Sandora Seredzia- 
ka (15 listopada 1941), zaś Bogdan Żak zm arł we Flosenburgu w  1945 r. 
Jednego z najdzielniejszych bojowników, Paw ła Froelicha (syna), za
męczono w Lille (kwiecień 1942). W lu tym  1942 r. w  akcji pomocy dla 
Eusebio F errariego  zginęli Tadeusz Cichy ps. Pawłowski i Réné De
nys, zaś dwaj pozostali bojow nicy ·— Franciszek Turek i Franciszek 
Kościelny, z trudem  uniknęli tegoż losu. Uczestnik kilku akcji na 
lin ie kolejowe i kanały  Franciszek G ardelka padł w walce pod Séclin 
(m arzec 1942). Została rozgrom iona niem al cała grupa Ferrariego  — 
ocalało zaledwie k ilku  ludzi. Za paradoks można uznać aresztow anie 
p rzez policję francuską Józefa M izery za nak lejan ie  ulotek i chorą
giew ek trójkolorow ych ku czci święta 14 lipca (1942 r.). Do Dachau 
deportow ano Stanisław a W olańskiego, jednego z organizatorów  pol
skiego podlziemia kom unistycznego w zagłębiu. W walce z żandar
m erią francuską zginął Franciszek Papież (22 sierpnia 1942), Jan  Świt 
został schw ytany i rozstrzelany w A rras (9 m arca 1943), zaś jego b ra t 
Feliks, zamęczony w  H am burgu-N eue ngamme, W cytadeli A rras s tra 
cono dowódców grup bojowych: Stanisław a Szymczaka (14 listopada 
1942) i W ładysława M azura (29 września 1942). Zginęli trzej bracia 
Burczykowsey, z jednej z tych  rodzin, k tó re  całe brały udział w pod
ziem iu i ginęły w  walce. W m arcu 1943 r. został aresztow any, a n a 
stępnie ścięty w Douai (21 sierpnia 1943) szef grup bojowych Pas-de- 
-Calais Bronisław  Kania. Tamże ścięto (3 września 1942) dowódcę jed 
nej z grup bojowych — Tadeusza Kempę.

Na przełomie lat 1942— 1943 polskie organizacje kom unistyczne za
głębia znalazły się więc w  bar-d!zo trudnej sytuacji. Przyczyny były 
różne, lecz kum ulow ały się one przede wszystkim  w sferze kadro
wej i m oralnej. A resztowanie w Lille kierow nika „tró jk i” polskiej 
F ranciszka Sobeckiego (30 listopada 1941) pociągnęło za sobą wiele 
dalszych aresztowań, gdyż w ręce policji dostały się nazwiska wielu 
działaczy polskich, zwłaszcza „in terbrygadzistów ”. Łącznie z następ
stw am i likw idacji w ielu grup bojowych i kom órek cywilnych spowo
dowało to atm osferę zagrożenia i niepewności. Z Zagłębia odeszła pew 
na liczba działaczy, jedni do centrali paryskiej, k tóra m usiała zostać 
zreorganizowana (Rutkowski, Franciszczak), inni, spaleni, do innych 
okręgów (Larysz, Blacha), inni zaś, głównie daw ni „interbrygadìziści”, 
zostali przerzuceni do Polski, w  ram ach szerokiej pomocy kadrow ej 
d la  tw orzącej się Polskiej P a rtii Robotniczej i jej form acji wojskowej
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— Gwardii L u d o w ej30. B rak kadr stał się jeszcze bardziej odczuwal
ny. W okręgu Pas-de-Cal ais skład „ tró jk i” n ieustann ie  się zmieniał, 
ale kierow nictw o utrzym ało ciągłość31. N atom iast w  okręgu Nord 
przez pew ien czas istniało ty lko  kierow nictw o zastępcze32. Liczba 
członków organizacji spadła niem al do po ło w y 33. Ocalałe kom órki o r
ganizacji party jnych  i grup bojowych m usiały wejść głębiej w konspi

rację, niektóre naw et „zamrozić” swą działalność na pewien czas. Nieliczne 
tylko, jak grupa Ignacego Górzyńskiego w Dourges, utrzym yw ały ak tyw 
ność bojową i sabotażowo-dywersyjną, współdziałając z francuskim i 
i radzieckim i grupam i FTP.

D ram atyczny okres między w iosną-latem  1942 a latem -jesienią 
1943 był udziałem  całej Résistance w  zagłębiu, a zwłaszcza jej korau- 
nistycznego nurtu . Podjęte na podstaw ie dyrektyw  H itlera i idących 
w  ślad za tym  instrukcji OKW bru ta lne  kroki zm ierzały do tego, by 
wszelki opór m it den schärfsten M itte ln  einzugreifen  i in kürzester  
Z eit niederschlagen, trak tu jąc  wszelkie jego przejaw y jako działalność 
kom unistyczną, niezależnie od tego, kim  byli schw ytani, oraz stosując 
zasadę, że ein w irkliches M ittel der Abschreckung kann hierbei nur 
die Todesstraffe s e in 34. Bezwzględne represje, aresztow ania i rozstrze
liw ania zakładników, deportacje itp. doprowadziły do w ykrw aw ie
nia i zm niejszenia aktyw ności podziemia na obszarze zagłębia 35. Okres, 
o k tórym  mówimy, przyniósł polskiem u podziemiu kom unistycznem u 
zagłębia ciężkie s tra ty . Dał im  natom iast doświadczenie oraz pomógł 
w  uform ow aniu nowej w arstw y  aktyw istów  i dowódców, k tóra p rze
jęła inicjatyw ę w  następnym  okresie.

Oprócz działalności politycznej i bojowej polskie g rupy  MOI wzię
ły  na siebie zadanie pracy  wśród jeńców radzieckich, k tórych  Niem
cy przywozili masowo do p racy  w  kopalniach. Polacy przyjęli wów
czas rolę opiekunów tych ludzi, znajdujących się w  podw ójnie tru d 
nej sytuacji, jako jeńcy i jako przebyw ający w k ra ju  tak  bardzo obcym 
z racji języka, obyczajów, środowiska. Znajomość języków pozwoliła 
Polakom  nawiązać kon tak t z konspiratoram i radzieckimi, powiązać

30 P rzerzucano do Polski ok oło 70 osób, posługując się sporządzonym i przez 
p laców kę legalizacyjną (R. Melchior) MOI w  P aryżu  dokum entam i robotników  
f irm  francuskich. Bezpośrednią organizacją przerzu tu  zajm ow ali się m.in. bracia 
B. i Z. Mołojcowie oraz J. Spławiński, ps. Tyfus.

31 Członkami „ tró jk i” byli w  tym  okresie: Zygm unt Duszyński, Jan  Kozubek, 
Ludw ik Orłowski, A ntoni K iełtyka, Polak, Ignacy Jurga, Józef Skrzyniak, Zyg
m u n t Zdan, F ranciszek Przem yski’. D aty i dokładny skład zm niejszających się 
zespołów są niem ożliwe do ustalenia.

32 Członkam i „ tró jk i” byli: A ntoni Chrost, Paw eł Froelich (ojciec) i  K arel 
Bizota (Czech z pochodzenia).

33 R elacja A. K iełtyki.
34 Por. pism o OKW do dowódców w ojskow ych we F ran cji i w  Belgii: „Ko

m m unistische A ufstandbew egung in  den besetzten G ebieten” z 16  I X  1941 i idą
ce w  ślad  za tym  instrukcje i w ytyczne. T-501, R. 97, fold. 85 111. Dla wzmoże
n ia  gorliwości adm inistracji wojskowej w  Belgii i północnej F ran cji Göbbels 
przeprow adził z je j kierow nikam i specjalną konferencję (13 XI  1941) w  B rukseli; 
położył on w  niej nacisk na konieczność rep resji w  stosunku do zakładników.

35 Mówią o tym  bieżące m eldunki OFK-67O do cen tra li w  Brukseli, pow ta
rza jące  w ielokrotnie w  punkcie dotyczącym  działalności podziem ia „Fehlenzeige”. 
Jeszcze rap o rt „Innere S icherheit” z 11 X  1943 określa region OFK -670 w  po 
rów nan iu  z Belgią jako  stosunkow o spokojny. T-501, R. 96, fold. 50 331.
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ich z podziemiem francuskim , przede w szystkim  FPK, pomóc w sto
sunkach z ludnością francuską, ułatw iać ucieczki. P·rzy pomocy Pola
ków pow stał wówczas ta jn y  Związek Radzieckich Jeńców W ojennych 
w Pas-de-Calais, k tó ry  rozszerzył się następnie na inne przem ysłow e 
regiony Francji. Polacy dopomogli też w uruchom ieniu w ydaw ania 
pisma tego Związku, „Sowietskij P a trio t” 36. Zapoczątkowana w  za
głębiu współpraca polskiego podziemia kom unistycznego z jeńcam i 
radzieckim i przeniosła się też do innych skupisk em igrantów  pol
skich. Była ona np. w yjątkow o szeroka w  Lotaryngii, gdzie powstał 
wspólny oddział partyzancki „S talingrad” . Łączyła się też z tzw. TV 
(travail vlasoviste), propagandą dyw ersyjną w oddziałach „obcople- 
m iennych” W ehrm achtu, w  której również Polacy byli bardzo silnie 
zaangażowani. Jednym  z rezulta tów  tej roboty na teren ie  zagłębia 
było naw iązanie kontaktu  przez Antoniego Chrosta (b. „in terbryga- 
dzista” i partyzan t w  Hiszpanii) i jego współtowarzyszy z persone
lem magazynów wojskowych  w  Raismes, składającym  się głównie z b. 
jeńców radzieckich. M agazyny te stały  się w krótce jednym  z głów
nych źródeł dopływu broni i am unicji, zwłaszcza granatów  ręcznych, 
dla FPK  zagłębia. Część uzyskanego stąd m ateria łu  przerzucano na
w et do Paryża i innych okręgów. Należy tu  jednak dodać, że jeńcom 
radzieckim  pom agali n ie  tylko ci Polacy, k tórzy  widzieli w  tym  w y
raz sw ych przekonań politycznych. Udzielanie im  pomocy uważali za 
swój obowiązek również i ci, k tórzy byli zaangażowani politycznie po 
stronie nurtu , k tó ry  określiliśm y jako „londyński” 37.

* * *

Organizacje podlegające rządow i em igracyjnem u w Londynie do 
schyłku 1942 r. n ie  prow adziły  poważniejszej działalności w zagłębiu. 
Środowisko skupione wokół pism a „Narodowiec” zamarło. Pismo to 
przestało się ukazywać, zaś jego wydaw ca M ichał K w iatkow ski ewa
kuow ał się do Londynu, gdzie reprezentow ał em igrację polską w  Ra
dzie Narodowej. Pism o „W iarus Polski” przeniosło się do Lyonu. Od 
początków 1941 r. istn iały  tu  grupy podziem ne utw orzone przez człon
ków Polskiej P a rtii Socjalistycznej, a m ianowicie organizacja „S”, 
założona przez Józefa Szczerbińskiego (aresztowanego i deportow ane
go do M authausen w  1942 r.), i „Orzeł B iały” założona przez ppor. 
M ajcherczyka (Harnes). Posiadały one kom órki w  koloniach polskich 
w Oignies, L ibércourt, Ostricourt, Sallaumines, Billy-M ontigny, być

36 Por. a rty k u ł Sow ieccy jeńcy, najm ilsi goście robotniczej ludności. „Na
przód” 1942, n r  2 lipiec (pismo polskich FTP); G. Nieczajew, Uczastije sow iets- 
kich grażdan w  dw iżenii soprotiw lenija wo Francyi. „W ojenno Istoriczeskij Ż ur- 
n a ł” 1965, n r  6, s. 37—50; G. Laroche, On les nom m ait des étrangers. P aris 1965, 
s. 239 (cyt. wg „France et dem ain” 1944, styczeń); re lac ja  A. Chrosta. Pola
cy odgrywali podobną rolę również w  Belgii. O spraw ach pomocy dla jeńców 
radzieckich por. także rap o rt grup polskich s tre fy  północnej (ZN), CA, 400/1-2, 
s. 26.

37 K anały  przerzutow e działały w  oparciu o całe rodziny górnicze, jak  np. 
K lestów  w  Donai, Królikowskich, W innickich, i Chm ielewskich w  W aziers, K ar
pińskich w  Valenciennes itp., łącząc się z podobnym i kanałam i (filières) francusk i
mi. K anał wiodący od K lestów  przerzucał głównie oficerów radzieckich. Wg re 
lacji R oberta K lesta.

http://rcin.org.pl



Polacy w  Résistance 67

może i w innych. Mówimy „być może”, gdyż wiemy o nich bardzo n ie
wiele. Liczyły około 300 członków i ograniczały się do ostrożnej roz
budowy organizacji i propagandy. Nie w iem y też, czy i jakie m iały 
one kontakty  z ośrodkami działalności polskiej w  ZS. Od jesieni 1941 r. 
pow staw ały tu  kom órki Polskiej Organizacji W alki o Niepodległość 
(POWN „M onika”), tzw. placówki zakładane przez działaczy prorzą- 
dowych organizacji em igranckich, nauczycieli itp. (m.in. Kędzia, Gor- 
wa, Rymcarz, Felisiak, Grzegorzewski, Bęben), a także księży, jak ks. 
S tefaniak w  Dourges. W tym  też czasie przybyw ają praw dopodobnie 
pierwsi emisariusze, działającej w  ZS podziemnej POWN. Jednakże 
dopiero po przybyciu z ZS latem  1942 r. liczniejszej ekipy organiza
cyjnej (kpt. Remigiusz Szczęsny ps. Paul, ps. Janowicz, ps. Polkowski, 
ppor. Jerzy  Czapiewski ps. Leszek, ppor. Tadeusz Paczkowski ps. Lu
bicz, ppor. P luta, inż. Jan  M ikosz-Drzewiński ps. Żelazny) nastąpiła 
rzeczywista im plantacja POWN w zagłębiu. Ekipa organizacyjna prze
jęła wspom niane placówki, lecz przede w szystkim  oparła się na o r
ganizacjach „S” i „Orzeł B iały”, które włączyła — pierwszą z koń
cem 1942 r., drugą latem  1943 r.

W podobny sposób POW N sięgnęła do Belgii, w chłaniając siatkę 
kierow aną przez nauczyciela Edw arda Pom orskiego i księdza P rzy 
godę. Je j początki łączyły się w  sposób niezbyt jasny  z działalnością 
przenikającej na teren  Belgii z obszaru zagłębia północnego tam te j
szej ekspozytury (szef W. Lach) siatk i „F -1”, znanej też jako „In
te ra llie” . Podległa początkowo polskiem u O. II w  Londynie siatka ta  
przeszła w  1941 r. do Intelligence Service i w krótce potem  została roz
b ita  przez Abw ehrę (afera „La C hatte”). W ydarzenia te  zm usiły jej 
członków do zamrożenia działalności zarówno w zagłębiu, jak i w 
Belgii. W znowiono ją wchodząc w  drugiej połowie 1942 r. w  kontakt 
z pierwszym i ekipam i organizacyjnym i POWN w zagłębiu. Belgijskie 
odgałęzienie POWN zagłębia było organiczną częścią te j organizacji, 
lecz om aw ianie jego dziejów wykroczyłoby poza ram y tem atu.

Proces im plantacji POWN w  zagłębiu i Belgii przeciągnął się do 
lata  1943 r. Dla POWN m iał on niezw ykle w ażne znaczenie. Głów
nym  zadaniem  POW N było przeprow adzenie na obszarze Zagłębia 
zespołu dyw ersji o znaczeniu strategicznym . W w ypadku inw azji spa
raliżow anie tran spo rtu  kolejowego i na kanałach, a także sieci ener
getycznej m ogłoby dać aliantom  dużą korzyść operacyjną. Liczono 
też na spowodowanie s tra jk u  powszechnego, w  k tórym  górnicy polscy 
odegraliby rolę detonatora 38. Jednakże POWN m iała na widoku prze
de w szystkim  cele polityczne. Em igrację polską w e F rancji uważano 
w Londynie za „żelazną porcję narodu polskiego”, zaś zagłębie pół
nocne było je j najw iększym  skupiskiem. Po u tracie dostępu do Po

88 In icjato ram i tego p lanu  byli Brytyjczycy, ściśle — Special O perations 
Executive (SOE), Jego isto tą było ułatw ić zadanie w ojskom  alianckim  lą d u ją 
cym, wg pierw otnego w arian tu  tej operacji, na w ybrzeżu Calais (operacja 
,,Roundup ”). Można by tu  też wspomnieć o rozczarow aniu B rytyjczyków  zacho
w aniem  się ludności francuskiej w  czasie ra jd u  na Dieppe (19 V III 1942). Po
niew aż zbliżone zadania przew idyw ano w  planach alianckich  dla belgijskiego 
ru ch u  oporu, w ydaje  się uspraw iedliw ione przypuszczenie, iż operacja „B ard- 
sea” była fragm entem  koncepcji szerokiej operacji dyw ersyjnej obejm ującej cały 
ten k ierunek  strategiczny.
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laków znajdujących się w ZSRR możliwość w ykorzystania Polaków 
we F rancji dla uzupełnienia arm ii polskiej w  W ielkiej B rytanii 
nabierała w yjątkow ego znaczenia (tzw. p lan  rem obilizacji). Rządowi 
na em igracji zależało też na uzyskaniu poparcia politycznego Pola
ków w e Francji, na uzyskaniu — jak  to  określano wówczas — „dys
pozycyjności politycznej em igracji polskiej w e F rancji”. Trzeba stw ier
dzić, że m iędzy akcentow anym i przez SOE intencjam i wojskowymi 
powołania POWN i jej im plantacji w  zagłębiu a in tencjam i politycz
nym i władz polskich i kom endy POWN (Aleksander Kawałkowski) 
n ie było pełnej zbieżności. Czynniki polskie, zwłaszcza cywilne, tra k 
tow ały zadania wojskowe jedynie jako serw itu t brytyjski, z którego 
należy wywiązać się jak  najm niejszym  kosztem  krwi, zaś za zadanie 
nadrzędne uw ażały ową „dyspozycyjność polityczną” em igrantów  pol
skich w e F rancji i ich najliczniejszy udział w  rem obilizacji po inw a
zji alianckiej. Je s t to  problem, na k tó ry  chciałbym  zwrócić szczegól
ną uwagę, gdyż owa rozbieżność in tencji znalazła drastyczne odbicie 
w dalszych dziejach i działalności POWN. 

Sieć POWN zagłębia tw orzyła w  struk tu rze  tej organizacji Grupę 
„G óra” lub „Północ”, podczas gdy sieć ZS — G rupę „Dół” lub  „Po
łudn ie” . Szefem G rupy został R. Szczęsny. Jego najbliższym  pomoc
nikiem  był Je rzy  Paczkowski ps. Gabriel, dziennikarz i poeta, redaktor 
głównego pism a masowego POWN „Sztandar”. Pism o to również zo
sta ło  przeniesione z ZS do zagłębia.

Przesunięcie „M oniki” do zagłębia pociągnęło za sobą doniosłe kon
sekwencje. Grupa „G óra” stała  się teraz  jej podstaw ową częścią, zaś 
dom inującym  elem entem  ludzkim  — górnicy i robotnicy, w  m niej
szym  ty lko  stopniu Polacy pracujący  w rolnictw ie lub rzemiośle czy 
handlu. Zm iana bazy społecznej „M oniki” w yw ołała też określoną 
ewolucję polityczną. Szef g rupy  „G óra” poszedł do p racy  w kopalni, 
by lepiej się zakonspirować i utrzym ać rzeczyw isty kontakt, w tym  
także m oralny, z członkam i organizacji. Podobnie postępowali szefo
w ie niższych szczebli. P ism o „Sztandar” przyjęło  k ierunek o silnym  
zabarw ieniu społecznym, socjalizującym  nawet, umieszczając pod ty 
tu łem  hasło „Wolność, równość, niepodległość” i deklarując jako swój 
tzw. program  Polski Ludowej, w ysunięty przez PPS-W RN w  k r a ju 39. 
Ta ewolucja POWN, przede wszystkim  jej sieci w zagłębiu, rozciąg
nęła się stopniow o na całą organizację. T rudno ocenić, ile w  niej było 
tak tyk i politycznej, ile zaś na tu ra ln e j konsekw encji zm iany składu 
społecznego organizacji i przejęcia poglądów, dążeń i pragnień w ięk
szości jej członków. K ierow nictw o POWN zdawało sobie spraw ę z 
przenikającej całą Resistance, w tym  i polskie organizacje, tenden
cji w k ierunku  lewicowym, w k ierunku daleko idących zmian socjal
nych i liczyło się z utrzym aniem  się jej i  po wojnie, wyciągało więc 
wnioski z tej s y tu a c ji40.

39 Chodzi o „P rogram  P olsk i L udow ej” w ysunięty przez PPS-W RN w  k ra ju  
i zaadaptow any przez POWN przede w szystkim  dla obszaru  zagłębia.

40 Wg re lac ji A. K aw ałkow skiego.

http://rcin.org.pl



Polacy w Résistance 69

* * *

Wejście POWN na teren  zagłębia m usiało niezwłocznie postawić 
problem  konfrontacji politycznej m iędzy tą  organizacją a siecią pol
ską FPK/M OI. Polem ika z kom unistam i, ostra k ry tyka  polityki Związ
ku Radzieckiego, odrębność interesów  polskich n a teren ie  F rancji — ta 
k ie były  główne m otyw y artykułów  pisma „Sztandar” . W zam ierze
niach wojskowych POWN, w  tym  zwłaszcza dotyczących „rem obili- 
zacji”, pojaw iły się akcen ty  przew idujące naw et użycie siły wobec 
opornych.

W okresie do lata  1943 r. POWN zagłębia nie podejm owała żad
nych akcji o  charakterze bojowym. Nastaw iona na realizację zadań, 
po dniu „ J ” (lądowanie aliantów) starała się ona utrzym ać charak ter 
kadrow y, elitarny. Rozwinięto natom iast szeroko wywiad, przede 
wszystkim  przez masowość uzyskiw anych inform acji szczegółow ych41.

Polskie organizacje kom unistyczne, z ich grupam i bojowym i (groupes 
sportifs), młodzieżowymi, syndykalnym i i kobiecymi, oraz POWN nie 
były  jedyną form ą udziału górników polskich zagłębia w  podziemiu. 
W ielu spośród nich uczestniczyło bezpośrednio w kom órkach fran 
cuskich, FPK  i  FTP, zwłaszcza w  w yw iadzie (service „B”) i grupach 
zamachowych, do k tórych  skierow ano m.in. nielicznych ocalałych z 
ka tastro fy  oddziału Ferrariego. Można tu  wym ienić nazwisko kpt. J a 
na W ayssanda, straconego za udział w  FTP. Polaków  znajdujem y też 
wśród członków najw cześniejszej g rupy bojowej zagłębia, dowodzo
nej przez Charles D ébarge’a i A lfreda D elattre, m.in. rodzinę Z iarkow - 
skich, z k tórej m atka była łączniczką D ébarge’a, zaś z dwu synów je
den zginął rozstrzelany, drugi zaś został zesłany do M authausen.

W rejonie Douai grupa kolejarzy, kierow ana przez Kameckiego, 
działała w N A P -F er42, w ykonując akcje  sabotażowe na węźle kole
jowym  i dostarczając inform acji o transportach  okupanta. Działali też 
polscy górnicy w  siatkach obcych. Niemal całkowicie z nich składała 
się bardzo w ydajna siatka dyw ersyjno-wyw iadowcza SOE „F arm er” 
kpt. Michela Trotobasa ps. Sylvester, k tóra m iała na swym koncie 
liczne udane akcje kolejowe, głównie na linii Amiens — A rras oraz 
w  zakładach przem ysłow ych Lille, Hazebrouck, Roubaix i A rras. We
dług oceny  B rytyjczyków  robotnicy i górnicy polscy, przyciągnięci 
możliwością czynnej walki, należeli do najlepszych członków s ia tk i43. 
W rejonie Bailleu — H azebrouck wielu Polaków  należało do siatk i 
„Ternynck” (lufo „Fernynck”), powiązanej z belgijskim  podziemiem, 
być może z siatką „Zéro”. W okolicach Roubaix Polacy, członkowie 
siatki SOE kpt. Vandhoupe „M aréchal”, okazywali pomoc strąconym  
lotnikom  alianckim  44.

41 W „Note de service” (nr 012557, MA/CM/K z 2 I V 1965) o trzym anej przez 
au to ra  z francuskiego Service H istorique de l 'A rm ée podano dla okresu  1941 — 
1942 ogółem ca 6000 m eldunków  wywiadowczych przekazanych przez sieć POWN.

42 NAP — N oyautage des A dm inistrations Publiques, ta jna  organizacja p rze
n ikająca od w ew nątrz adm inistrację , koleje (Fer), pocztę (PTT) itp . v ichystow - 
skiej F rancji.

43 M.R.D. Foot, SOE in France. London 1966, s. 266—267.
44 Por. ank ie ty  personalne b. uczestników  polskiego ruchu  oporu we F ran 

cji. CA, 232/1-4, t-14-16. A utorow i w  czasie badań w  Belgii nie udało się usta lić  
przynależności organizacyjnej sia tk i „Ternynck”.
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III. KU WYZWOLENIU (LATO 1943 — JESIEŃ 1944)

L ato  1943 r. zapoczątkowało mowy etap  w działalności obu nurtów  
polskiego podziemia w  zagłębiu. P rzyczyny były różne, lecz jedna, 
ogólna była wspólna, perspektywa, wyzwolenia, ze wszystkim i kon
sekw encjam i wojskowym i i politycznym i przede wszystkim.

W ydarzenia zarów no na  teren ie  Francji, jak  też międzynarodowe, 
zwłaszcza dotyczące Polski, silnie odbiły się na nastro jach  ludności 
polskiej zagłębia. Znaczne pogorszenie się w arunków  pracy i zaopat
rzenia, oszustwa i kradzieże w  sklepach rozdzielających należne gór
nikom  przydziały, wym uszanie spekulacyjnych cen, brutalność nad
zoru, kary  sięgające 2O%  zarobków, praca w  niedziele, w zrost ilości 
w ypadków  przy pracy, wszystko to  budziło narastające niezadowole
nie i w rzenie w śród górników, prow adziło do ostrych spięć z adm ini
stracją. Mimo to jednak zmęczenie latam i okupacji, niedostatek, a na
w et w prost głód w wielu rodzinach pow strzym yw ały górników od sze
rokiej akcji strajkow ej. Do tego przyczyniło się również niepowodze
nie s tra jk u  z października, 1943 r.

S tra jk  ten, ja k  wiele na to  wskazuje, był fragm entem  szeroko po
m yślanej kam panii strajkow ej, k tóra jesienią 1943 r. m iała objąć całą 
Francję. W zagłębiu s tra jk  ten  jednak przebiegał od początku w spo
sób żywiołowy. Zabrakło koordynacji m iędzy organizacjam i francus
kim i i polskimi, n ie wyłoniono zawczasu kierow nictw a i nie ustalo
no tak tyk i walki strajkow ej. Już po pierw szym  dniu udało się admi
n istrac ji zdławić s tra jk  w kopalniach departam entu  Nord i ograniczyć 
go ty lko  do Pas-de-Calais (głównie kopalnie w  Lens, Bruay, Maries, 
Liévin, Drocourt, Noeux, Ligny, Bethune, Carvin i najdłużej s tra jk u 
jące w  Courrières). Łącznie stra jkow ało  blisko 50 000 górników, za” 
o udziale i ro li w  nim  Polaków świadczą ówczesne artyku ły  tajnych 
pism  „La v ie ouvrière” i „La vie de la MOI”. Wobec b raku  propa
gandy stra jkow ej Polacy zaczęli 14 października rozlepiać w łasne pla
katy , zryw ać niemieckie. Instrukcje i ulotki z Paryża przyszły za póź
no. Dla rozbicia s tra jk u  Niemcy zastosowali n ie  ty lko  siłę, wprowadza
jąc w ojsko do osiedli górniczych, ale  też podstęp. Opublikowali więc, 
pam iętając dobrze rolę żon górników w czasie s tra jk u  1941 r., fałszy
we, odpowiednio spreparow ane num ery  nielegalnego pisma kobiecego 
FPK  „La M énagère”, wydali szereg ulotek i nalepek w języku fran 
cuskim  i polskim, broszury przeznaczone dla rodzin górniczych itp. 
Obiecano też popraw ę zarobków i zaopatrzenia. 516 górników, w  tym  
w ielu Polaków, aresztowano i osadzono w obozach karnych, główn ie 
w Béthune. Do niepowodzenia s tra jk u  przyczyniło się też opubliko
wanie apelu, podpisanego m.in. przez delegata organizacji „Libera
tion  — Nord”, naw ołującego do pow rotu do p ra c y 45.

45 Por. rap o rty  z ZN, CA, 400/1-2, s. 14-16, 84, a także a rtyku ły  L’Union de 
tous les im m igrés polonais à côté du peuple français i Rendre p lus étroite la 
liaison des im m igrés avec le peuple français. „La vie de la  MOI” 1943, n r 3, 
grudzień; Jacenty  Wójczyk, relacja , Arch. Ref. His-t. P a rtii przy  KW we W rocła
w iu. Ocena niem iecka w  raporcie OFK-670. B ergarbeite rstreik  z 28 X  1943. 
T-502, 11-96, fol. 85 061.
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Ewolucja nastro jów  objęła też sferę polityczną. Zerw anie stosun
ków  między polskim  rządem  na em igracji a rządem  ZSRR (kwiecień 
1943), powstanie Związku P atrio tów  Polskich i Arm ii Polskiej w 
ZSRR, w ystąpienia Churchilla (luty 1944 r.), w  których problem y spo
ru  między obu stronam i, radziecką i polską, znajdow ały ujęcie apro
bujące argum entację radziecką, perspektyw a wyzwolenia Polski przez 
Arm ię Radziecką — wszystko to  sprzyjało  znacznem u przesunięciu sie 
nastro jów  ku lewicy. W pływała też na to  powszechna w społeczeń
stw ie francuskim  sym patia dla alianta radzieckiego, z którego sukce
sam i bardziej te raz  aniżeli z anglosaskim i wiązano nadzieje na rychły  
koniec w ojny 46. Szef POWN A. Kawałkowski w  jednym  ze swych ra 
portów  z lutego 1944 r. stw ierdzał m.in.: „Anglia łudzi się nawet, gdy 
myśli, że u trzym a swój w pływ  we Franc ji [...] Rosja posiada tu  n ie
porów nanie większą życzliwość ludności i kół Résistance niż Anglia [...] 
Robotnik we F rancji słuchał do niedaw na radiostacji im. Kościuszki 
[w ZSRR —  J. Z.] i polskich audycji z Londynu. Obecnie ogromna 
większość słucha stacji Kościuszki, a zamiast audycji polskich słucha 
audycji francuskich z Londynu i Algieru. Zarówno w kraju , jak  i u 
nas zaczął się odpływ  z naszych szeregów” 47.

K onfliktow e aspekty spraw y polskiej znajdow ały też odbicie w 
zaostrzonej walce propagandow ej, prowadzonej przez oba nurty , w al
ce o w pływ y w koloniach górniczych. Zaznaczyć też trzeba, że kon
centru jąca spór polsko-radziecki spraw a granicy w schodniej budziła 
tu  najw ięcej kontrow ersji, naw et w  środow iskach lewicowych. Ocena 
rozm iaru wpływów obu nurtów  jest dziś niemożliwa. W ydaje się jed
nak , iż reprezentow ały  one zbliżony potencjał. Mimo znacznego prze
sunięcia nastrojów  na lewo, rząd em igracyjny nadal dysponował po
ważną bazą społeczną, aczkolwiek jego au to ry te t osłabł po śmierci 
gen. Sikorskiego (4 lipca 1943). Uważałem  za w skazane zasygnalizo
wać istnienie i ostrość tych (konfliktów w ew nętrznych, n ie  wdając się 
w bardziej szczegółowe ich omawianie.

Mówiąc o zm ianie atm osfery  politycznej w ew nątrz społeczności 
polskiej nie można pominąć zm iany atm osfery  wokół n iej. Z jednej 
strony  przesilenie w  wojnie na korzyść aliantów  spowodowało w y
raźne otrzeźw ienie wśród elementów kolaboranckich, coraz częstsze 
w ahania wśród adm inistracji kom panii, rozprzężenie w  policji, a n a 
w et oznaki skruchy i szukania kontaktów  ze strony  volksdeutschów. 
Z drugiej jedn ak, jak  wspom inaliśm y wyżej, występow ało tym  bru - 
taln iejsze prześladow anie ruchu oporu ze strony  władz niem ieckich, 
przerzuconych z ZS rezerw  policyjnych (GMR) i kolaboranckich fo r

46 Wg ocen stanu  opinii publicznej w . 1943 r., dokonanej przez w yw iad poli
cji Vichy (Renseignem ents G énéraux), cyt. w  pracy  Dejonghe, L auren t, op. cit., 
s. 38.

47 R aport „B ernarda” A. Kawałkowiskiego dla MSW w  Londy nie, 11 I I I 1944, 
m ateria ły  WSS MON, W IH, t. op., n r 124. W ypadki przechodzenia całych grup, 
a  nie ty tko  pojedynczych członków POWN, do OPO lub podporządkow ania się 
PKW N były dość częste w  tym  czasie. Polskie organizacje kom unistyczne stoso
w ały wówczas szeroko tak tykę  „(wyciągniętej rę k i” do członków POWN. M.in. 
F ranciszek R atajczak  z Bruay-les-M ines, b. przewodniczący Tow arzystw a Kom i
tetów  M iejscowych, został w iceprzewodniczącym  PKWN.
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m acji Milicji, z której, jak  też z volksdeutschów rekru tow ano  te raz  
straż  kopalnianą. K am pania ksenofobii, rozpętana m.in. w  związku z 
„procesem  23” w P a ry ż u 48, dała się odczuć i w  zagłębiu, sk łan iając 
m.in. FPK  do przeciw działania jej wszelkimi środkam i propagandy. 
Problem  ten  w ystępow ał zarów no w  życiu w ew nętrznym  polskich g rup  
MOI zagłębia, jak  też w  ich propagandzie (ulotki).

Na lądow anie aliantów  w  N orm andii polskie kolonie górnicze za
reagow ały w  sposób gwałtowny. W ybuchały żywiołowe strajk i, do
chodziło do starć z siłam i porządkowymi, ak ty  sabotażu sta ły  się pow 
szechną praktyką. Pow tarzane od dłuższego czasu przez propagandę 
podziem ną ostrzeżenia przed  zam iarem  okupanta in ternow ania i de
portacji mężczyzn spowodowały masowe ucieczki młodych górników 
z ich m iejsc zam ieszkania. Górnicy (ok. 300), w  dużej części Polacy, 
przerzuceni adm inistracyjn ie  do zagłębia Carm aux w  południowej; 
F rancji, zostali tam  uznani p rzez władze jako nowe „źródło zarazy” 
i szybko znaleźli drogę do podziemia i partyzantk i. W szystkie orga
na podziem ia polskiego działające w  zagłębiu ogłosiły m obilizację 
swych członków i gotowość do akcji. Z atrzym anie się ofensyw y alianc
kiej przyniosło jednak natychm iastow y spadek nastrojów . Ponow ny 
ich przypływ  nastąp ił dopiero w  sierpniu. U trzym yw ały się długo 
opory przed szeroką akcją strajkow ą. Stąd też np. kam pania na dzień 
14 lipca dała efekty  propagandowe, lecz nie przyniosła spodziewa
nych w ystąpień masowych. Ówczesne rap o rty  wskazują, że górnicy 
n ie  chcieli strajkow ać, natom iast byli gotowi bić się z bronią w  ręku , 
szukali drogi do maquis. Jednakże z tym  właśnie, z bronią i m aquis 
było w  zagłębiu trudno. W alka zbrojna opierała się nadal na akcjach 
grup  bojowych. Na mar ginesie w arto  zaznaczyć, iż przykład lata  1944 r. 
w  zagłębiu, przynajm niej w  odniesieniu do grup polskich, może 
sugerować potrzebę bardziej w nikliw ej i krytycznej -oceny obowiązu
jących w tym  czasie doktrynalnych reguł taktycznych FPK, tra k tu ją 
cych m.in. s tra jk  jako  konieczny w stęp do w alki zbrojnej, ich przy
datności w  ówczesnych w arunkach zagłębia.

*

Dla organizacji polskich przełom  z la ta  1943 r. wiąże się z listem  
„Francuska P artia  K om unistyczna do swych członków Polaków ”, któ
ry  bardzo ostro  staw iał spraw ę szerokiego, ogólnonarodowego zjed
noczenia em igrantów  polskich, rozwinięcia form acji FTP, tw orzenia 
(„odbudowy”) organizacji kobiecych i młodzieżowych, zawodowych 
oraz rozwinięcia propagandy dyw ersyjnej wśród Polaków, przym u
sowo w cielonych do W ehrm achtu (tzw. travail polonais), przezwycię
żenia sekciarskich oporów przed kontaktam i z organizacjam i „rządo
w ym i” i tp .49. P ostu la ty  tego „Listu...” rozw ijał „Okólnik” kierow 

7 2  Jan Z am ojski

48 Proces członków parysk ie j kom panii FTP/M OI, dowodzonej przez orm iań
skiego, poetę Misaacha M anouch iana, w  lu tym  1944 r. Sądzono w  nim  m.in. 9 
Polaków  i Żydów  polskich.

411 CA, 400/III-3 , s. 1. L ist, bez daty, pochodzi z czerwca 1943.
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nictw a polskich g rup  językowych FPK  z sierpnia 1943 r . 50. Zainic
jow any przez te  dokum enty  k ierunek działalności polskich g rup  F P K  
można by  określić k ró tko  jako  ku rs na znaczną ich autonom izację, na  
aktyw ną politykę jedności narodowej, na m aksym alny udział w oj
skowy Polaków  w w yzw oleniu Francji, jako etap  w w alce o wolność: 
Polski. Był to  więc „kurs na K ra j”, k tó ry  wzmógł się jeszcze po po
wołaniu w W arszaw ie podziem nej K rajow ej Rady Narodowej oraz 
Arm ii Ludowej, a  także pod wpływem  wiadomości o powołaniu i w al
kach Arm ii Polskiej w  ZSRR.

W rezultacie kilkum iesięcznych prac organizacyjnych przezwycię
żono s tan  odrętw ienia spowodowany przez stra ty , jak ie  poniosły pol
skie grupy MOI w  zagłębiu. Odtworzono kierow nictw a w obu okrę
gach, rozw inięto rekru tację, podjęto  tw orzenie oddziałów polskich 
FTP z groupes sp o r tifs51. Skierow ano też do zagłębia now ych ludzi 
— kierow nictw o polityczne interrégion  MOI powierzono Eugenii Ło
zińskiej ps. Thérese, wojskowe — m jr. Janow i Gerhardow i, zaś roz
winięcie propagandy i szkolenia k ad r — Józefowi D iam ant-S iw kow i52.. 
Przeszczepiono na g runt zagłębia działającą dotąd ty lko  w ZS Orga
nizację Pomocy Ojczyźnie (OPO). Tajne koła OPO (ponad 40) pow
staw ały  w poszczególnych koloniach polskich jako szeroka, bezparty j
na organizacja o lewicowym  zabarw ieniu. Prow adziły one kam panie 
patrio tyczne w związku z rocznicam i narodow ym i (11 i 29 listopada 
w 1943 r., 22 stycznia, 24 m arca, 3 m aja w  1944 r.), św iętam i Bożego 
Narodzenia, W ielkanocy itp. 53, zbierały pieniądze na pomoc dla p a r
tyzantów, dla aresztow anych i ich rodzin, podejm ow ały szkolenie 
dziewcząt jako sanitariuszek. Z istniejących dotąd grup kobiecych 
powstał późną wiosną 1944 r. Związek K obiet Polskich im. M arii Ko

50 CA, 400/1-1, s. 1. W tym  okresie zostało powołane nowe kierow nictw o pol
skich grup FPK/M OI — Rom an K ornecki, W ładysław  Kudła, Jan  Blacha. K or
necki był działaczem  KPP, p racu jącym  w  la tach  przedw ojennych w śród robo t
ników  polskich w e F rancji. W okresie 1940 — 1943 przebyw ał w  strefie  połud
niowej bez. żadnych form alnych funkcji party jnych. K udła i Blacha byli działa
czam i kom unistycznym i z zagłębia północnego. „Spalony” na północy Bl acha 
był em isariuszem  kierow nictw a grup  polskich na w schodnią Francję.

51 W om awianym  okresie członkam i „tró jek” kierow niczych byli w  P as-d e- 
-Calais: A ndrzej Cyrek, Ludw ik Zdań, Ludw ik Orłowski, -Jan Kozubek, F ra n 
ciszek Jurga, Józef Skrzyniarz, spraw y w ojskowe — A. K iełtyka (po w yjściu z 
więzienia), CGT — Jan  Bl oj, TA — JTP — F ranciszek Jankow ski (?); w  N ord: 
ponow nie S. M arcinkow ski (zwolniony z więzienia), Józef K ałka, A ntoni P iętka , 
M ichał M iluszkiewicz, spraw y w ojskow e — A. Chrost, inn i — nie ustaleni. 
Skład „ tró jek” był zm ienny i b rak  ścisłych inform acji. Odnośnie do FTP — do 
tego czasu ochotnicy polscy byli przekazyw ani francusk im  dowództwom FTP. 
S ystem  ten  funkcjonow ał ze znacznym i kom plikacjam i, pow odując u tra tę  części 
ochotników, zerw anie kon tak tów  z przekazanym i itp. Por. m.in. ra p o rt z ZN, 
CA, 400/1-2, s. 53.

52 E. Łozińska, podobnie jak  Kornecki, w  okresie 1940 — 1943 w  ZS n ie 
m iała form alnych funkcji party jnych . Jan  G erhard, w  la tach  1939—1940 ppor. 
arm ii polskiej w e F rancji, był dowódcą 35 B rygady FTP/M OI w  Tuluzie (1942 
— m arzec 1944); Józef D iam ant-S iw ek pracow ał w  cen tralnej technice polskich 
grup w  Paryżu, w  zagłębiu zaś odegrał bardzo dużą rolę polityczną i organizatorską.

53 Obchody rocznic narodowych, jak  też tradycyjnych św iąt ' były okazją dla
rozszerzania ko n tak tó w  polskich grup FPK  w  środow iskach dotąd zam kniętych
dla ich wpływów.
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nopnickiej 54. W lu tym  1944 r. utw orzono w  oparciu o polskie grupy 
„Jeunesse Com uniste” Związek Młodzieży Polskiej „G runw ald” 55. Po 
przerw ie, spowodowanej „wsypą” centralnej techniki grup polskich 
jesienią 1943 r., ponownie dochodzą teraz  do zagłębia m atryce gaze
tek  polskich (nakłady 2—3 tys. egz.). W ydaje się też pism o „Polak w 
W ehrm achcie” dla przym usowo wcielonych oraz liczne ulotki skiero
wane do oddziałów „obcoplem iennych”. W m aju 1944 r. osiągnięto w 
zagłębiu stan  ok. 900 członków FPK, 500 ·— 600 członków „G runw al
d u ”, około 300 członków OPO, 2000 — 2500 członków tajnych  komó
rek  polskich CGT. Liczba członkiń Związku K obiet Polskich jest bli
żej nieznana 58.

Polityka jedności narodow ej znalazła konkretny  i form alny wyraz 
w  pow ołaniu w  kw ietniu  1944 r. Polskiego K om itetu W yzwolenia Na
rodowego (PKWN). Przygotow ania trw ały  od grudnia. Pierw sza kon
ferencja w m arcu n ie  dała rezultatu . Dopiero następną, 16 kw ietnia 
w  Denain, uznano za dostatecznie reprezentatyw ną. Pow ołany na niej 
PKW N przy jął charak te r centralnego reprezentującego wszystkie 
skupiska polskie we F ra n c ji57. W krótce potem  pow stały PKW N dla 
okręgów w Nord i Pas-de-Calais, a także PKW N lokalne. W okresie 
wyzwolenia było już 66 lokalnych PKWN.

N ajważniejszym  problem em  organizacji polskich MOI była wałka 
bieżąca i akcje bojowe. Sabotaż przybrał ch a rak te r chroniczny. Gór
nicy niszczyli sprzęt, zmniejszali wydobycie, nadużyw ali zwolnień 
chorobowych, stosowali samookaleczenia itp. Spadek wydobycia wę
gla w  zagłębiu, w przeliczeniu na wydobycie dzienne na górnika nad 
ziemią (w kg), był n as tęp u jący 58:

1938 — 1136  1942 — 982 1944 — 797
1941 — 1015 1943 — 901

Niemcy zam ierzali podnieść produkcję zagłębia o 35%. Spadek zaś 
w yniósł 30%. Takie też są rozm iary ich niepowodzenia, w  którym  
znaczny udział m ieli górnicy polscy.

54 W śród w ielu aktyw nych działaczek kobiecych zagłębia można wym ienić 
H elenę Burczyk ow ską (zginęła od bomby w  m aju  1944 r.), Paulinę M azurową 
(Estevelle), Zofię Sochę (Avion, aresztow ana), M arię Leszkiewicz (Lens, areszto
wana), Jan inę Orłowską (Avion, aresztow ana), Lucynę Pl etko-B aryszową (Fou- 
quières, Lens, aresztow ana), Łucję Czarnecką (Raismes, aresztow ana), M arię 
Ż ak  (Pont-de-la-D eule), Jan inę K lestę (Douai). O udziale kobiet polskich w 
Résistance pisze szerzej K. Kozłowska, P olki w  Résistance. W arszawa 1974.

55 Członkam i „ tró jk i” kierow niczej byli: Em il M ikołajczak, Jan  M iękisiak, 
Adam Gałek, S tefan  Gabyś, F ranciszek Tw ardowski.

58 Por. o tym  w  rapo rtach  miesięcznych ZN i kierow nictw a PR-5. CA, 
400/1-2 i 400/II-1.

57 Por. rap o rty  ZN z lutego, m arca, kw ietn ia 1944 r. CA, 400/1-2; gazeta „Dla 
Polski” 1944, n r  1; re lacja  T. P iętki. Jako  pierw szy pow stał PKW N dla wschod- 
niej F ran cji w  Bovliginy. W kw ietn iu  powołano też pod St. E tienne PKW N dla 
strefy  południow ej, Pierw szy został w krótce wchłonięty przez PKW N z Denain, 
drugi działał aż do wyzwolenia i utw orzenia ogólnokrajowego PKWN.

58 Por. A nnuaire de sta tistique industrielle 1938—1947. P aris  1948, M inistère 
de l ’Industrie  et de Commerce, s. 22; Dejonghe (op. cit., ,s, 128) podkreśla, iż 
główną przyczyną spadku  p roduk cji była postaw a górników. Liczba zatrudn io- 
nych nie ulegała obniżeniu w  la tach  w ojny, zaś s tra ty  produkcyjne z przyczyn 
technicznych, w  tym  i bom bardow ań alianckich, były nieznaczne.
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U stalenie listy  ważniejszych akcji bojowych z tego okresu jest 
bardzo trudne. W ydaje się, że spośród około 140 sabotaży zarejestro
w anych dla la t 1942 — 1943 przez dyrekcję SNCF w A rras można 22 
akcje przypisać grupom  MOI, w których przew ażali Polacy. G rupa 
bojowa J. K ity  (Pequencourt) m iała na swym koncie pociąg niem iec
ki V alenciennes — Douai, barki na kanałach pod Vred, Escaupont 
i M archiennes, szereg zniszczonych „pylonów”, czyli masztów linii 
wysokiego napięcia, zablokowaną kopalnię w  B arrois itp. G rupa z  
Roubaix wysadziła pociąg am unicyjny (7 czerwca 1943 r.). Grupa 
z Valenciennes wysadziła pociąg pod Blanc-M iseron. Grupa I. Górzyń
skiego z Dourges w ykonała w okresie marzec 1943 — styczeń 1944 sie
dem  wykolejeń samodzielnie lub wspólnie z francuskim  oddziałem 
FTP. Grupa N A P-Fer Kameckiego wysadziła 12 wagonów am unicji 
w Pont-de-la-D eule (listopad 1943 r.). W 1944 r. system atycznie atako
w ano linie Somain — Valenciennes, Somain — Cambrai, Cam brai — 
Douai (m.in, pod Sin-le-Noble), Grupa Stupki i Nowakowskiego w ysa
dziła pociąg Valenciennes — Bruksela (4 marzec 1944). G rupy bojowe 
z Pas-de-Calais specjalizowały się głównie w  akcjach na drogi (Lens 
·— Arras, Lens — Lille, Amiens — Paryż), m.in. wysadzono m ost 
w  M éricourt-C oron59.

In tencją ogólną polskich grup MOI było utw orzenie autonom icz
nych, polskich oddziałów FTP/M OI. M iały one po w alkach w yzw oleń
czych stać się trzonem  form owania wielkiej jednostki polskich sił 
zbrojnych we Francji, rek ru tu jąc  żołnierzy z oddziałów Polskiej Mi
licji P atrio tycznej (PMP). Te plany Polaków uzyskały aprobatę kie
row nictw a F P K 60. Ich realizacja napotykała jednak w zagłębiu na 
znaczne trudności, gdyż w FTP istn iały  rozm aite opory przed tego 
rodzaju  posunięciami. Opory te  jednak stopniowo usuwano. W iosną 
1944 r. pow ołanie w łasnych form acji wojskowych MOI (FTP i PMP) 
w  zagłębiu dało już widoczne rezultaty . Uporządkowano s tru k 
tu rę  oddziałów i skierowano do nich 20% członków FPK, w  praktyce 
więcej. W prowadzono planow ane lim ity  akcji — 1 akcja tygodniowo 
na  każdą grupę. Zainicjow ano koordynację w alki między FTP, 
FTP/M OI i PM P. Dowódca FTP/M OI m jr Jan  G erhard  zarządził w  
m aju  przerzucenie do A rdennes i Meuse w szystkich kandydatów  do 
partyzantk i. Skierowano tam  również około 150 uzbrojonych jeńców 
radzieckich z załogi fortów  w Raismes. Utworzone dwa zgrupo
w ania partyzanckie działały poza obszarem zagłębia, jednakże składały 
się głównie z ludzi z zagłębia i podlegały mu organ izacy jn ie61.

59 Inform acje oparto  na licznych relacjach, a także na danych zaw artych w 
ankietach personalnych. CA, 232/1-4, t. 14-16.

60 „E x tra it d ’une le ttre  de la m aison au su je t de la m obilisation polonaise”. 
CA, 349/7, s. 140.

61 S praw a przerzu tu  oddziałów F T P  z zagłębia do A rdennes je s t do dziś 
przedm iotem  żywej kontrow ersji. Ze strony  byłych uczestników kom unistyczne
go podziem ia w ysuw ane są poglądy, iż idące kanałam i F FI rozkazy w  tej m a
te rii m iały na celu m aksym alne ogołocenie zagłębia z sił FTP. M.in. trzy  kom 
panie z Pas-de-C alais, sk ierow ane do A rdennes już po 6 VI 1944 zastały rozbite 
bądź w  trakc ie  przem arszu, bądź po tragicznych w  skutkach  rozkazach gen. 
Koeniga (szef londyńskiego sztabu FFI), odw ołujących hasła urucham iające 
guérilla. Podejrzenia działaczy FPK  zagłębia w ydają się znajdować potw ierdze
nie w  podobnych posunięciach FFI w  innych regionach Francji.
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Spośród pozostałych członków g rup  bojowych utworzono w  dep. 
Nord trz y  kom panie FTP/M OI — „F erra ri”, „M anouchian” i „Insur
rection” (rejon Douai, Denain, V alenciennes)62. W Pas-de-Calais utw o
rzono zaś kom panie im. Tadeusza Kościuszki i „W arszaw a”. Pow sta
jące w  koloniach oddziały PM P rozw inęły się latem  1944 r. w  7 puł
ków (po 5—9 kompanii), a mianowicie:

1. im. Tadeusza Kościuszki (Anzin, Valenciennes),
2. im. Adam a Mickiewicza (Denain, Fénain, Escaudain),
3. im. Franciszka Papieża (Déchy, Waziers, Roubaix),
4. im. Jarosza (Henin-Liétard, Oignies, Malmaisoo),
5. im. Rodziny Burczykowskich (Lens, H ulluch, Wingle, M azin- 

garbe, Bully-les-Minies),
6. im. Tadeusza K em py (Noeux-les-M ines, Barlin, M arl es),
7. tzw. młodzieżowy, złożony z członków „G runw aldu”, form owa

ny  w sierpniu  1944 r. w  rejon ie  Harnes, Sallaum ines, M ontigny-en- 
-Gohelle, Billy-M ontigny).

W zrost stanów  FTP/M OI i PM P zagłębia latem  1944 r. przedsta
wiał się następująco:

A kcje bojowe oddziałów polskich uw zględniały już wówczas za
lecenia dowództwa FFI o ograniczeniu dyw ersji głównie do obiek
tów  transportow ych, użytecznych dla wojsk niemieckich, i przejściu  
do ochrony obiektów przem ysłowych, stanow iących patrimoine natio
nale F rancji. W m iesiącach lipiec — sierpień zniszczono linię kolejo
w ą pod B ruay-T hiers (9 lipca), zagwożdżono kanał pod Vred i k an a ł 
Escaut, rozbrojono policję (14 lipca) i zniszczono m ost pod Denain (20 
lipca), wysadzono pociąg m iędzy Onaing — Bruay-sur-Escaut,, znisz
czono skład paliw a w  W andignies-Hamages, spuszczono 130 000 1 pali
w a do Scarpe, unieruchom iono 15 lokom otyw w  St. H yacinthe (pod 
Aniche). G rupa z Déchy zaatakowała i zniszczyła urządzenia energe
tyczne i radiow e lotńiska wojskowego (16 lipca). G rupy z Pas-de- 
-Calais niszczyły linie telefoniczne i linie energetyczne, rozsypyw ały 
gwoździe na drogach, uszkodziły ciągniki barek pod Brébis oraz m ię
dzy Fresmes a Escaupont, m osty pod Bully-les-M ines i F retain  63.

Oddziały w  A rdennes i Meuse, dowodzone bezpośrednio przez mjra. 
G erharda, w  k tórych  oprócz Polaków  byli Rosjanie, Jugosłow ianie, 
Włosi, w ykonały w  tym  czasie szereg akcji dyw ersyjnych na linie 
kolejowe Am agne — H irson i Reims — Rethel, na śluzy kanału  Aisne,

62 Dowódcy — G uillelm o F e rra ri („F erra ri”), O. M arconi („Insurrection”), 
Zygm unt Drzewiecki („M anouchian”). Spośród 6 plutonów  całości 5 było dowo
dzonych przez Polaków.

63 Inform acje oparto  na rapo rtach  PR-5 i Z!N. CA, 400/1-2, s. 61 etc., 
400/1-8, s. 15-22, 400/II-1, a. 111-112, 155-157, 408/II-2, s. 10.

FTP PM P
15 VII 120
15 VIII 241
25 VIII 400

2940
3745
5000 (1 IX).
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na kable telekom unikacyjne, stoczyły wiele potyczek, zdobyły broń, 
radiostację, pojazdy 64.

W przededniu pow stania narodow ego (12 sierpnia) PKW N zwró
cił się do CDL obu departam entów  zagłębia z listem  proponującym  
uzgodnienie działań w  okresie powstania, zwłaszcza utworzenie, tym  
razem  zawczasu, wspólnych kom itetów  strajkow ych. Zdecydowano 
też przejść do form owania w  zagłębiu Polskich Sił Zbrojnych z jed
nostek FTP/M OI i PM P 65. Zgodnie z porozum ieniem  podjęto 23 sierp
nia akcję strajkow ą, k tó ra  rozpoczęła się od rejonu  Carvi n. Niemcy 
zareagowali ogłoszeniem stanu  w yjątkow ego i b ru talnym i rep resja 
mi. W ystąpiły też w ahania wśród załóg. N egatyw ne stanow isko zajęła 
L ibération-N ord, odwołując s tra jk  (26/27 sierpnia) jako  przedwczesny. 
Wówczas, zgodnie z decyzją CDL polecającą Polakom  ochronę ko
palń, rzucono do akcji w kopalniach oddziały PM P, k tóre przełam ały 
impas, pomogły upowszechnić s tra jk  i wzięły pod ochronę k o p a ln ie86. 
PK W N wezwał całą ludność polską do udziału w  pow staniu narodo
wym. Gdy jednostki alianckie zbliżyły się do zagłębia, w walkach 
o jego wyzwolenie wzięli masowo udział górnicy polscy. Zachowane 
m eldunki mówią o w alkach w  Bruay-en-A rtois, gdzie poległo 7 Po
laków, w Clarence, Barlin, Hersin, Hersin-Coupigny, Noeux, Labour- 
se, Sallaum ines (oddział polski ścigał tu  Niemców aż do Hazebrouck), 
Courrières, H enin-L iétard, Libércourt, w  Lens, na szosie Lens — 
Bethune, w  A rm entières, Calonne-Ricouart, H ulluch, M ontigny-en- 
-Gohelle itd. Oddziały polskie b ra ły  udział w  pościgu aż do D unkier
ki i w początkach blokady tego portu. W departam encie Nord walki 
trw ały  do 5 września. Oddziały FTP/M OI b iły  się tu  na szosie Vicq — 
Onaing, uczestniczyły w wyzwoleniu A uby (poległo tu  6 Polaków) 
i W aziers, rozbiły kolum nę niem iecką pod Bruay-Thiers, uw alniając 
około 100 jeńców M arokańczyków, biły się o L ille i Valenciennes. W 
sumie w  okresie wyzwolenia zagłębia oddziały FTP/M OI (tylko na 
podstaw ie istniejących meldunków) w ykonały 36 poważnych akcji 
dyw ersy jnych  na drogach i liniach kom unikacyjnych i energetycz
nych oraz kanałach, stoczyły 44 walki, w tym  n iek tó re  całodzienne, 
zabiły 52 Niemców, wzięły do niewoli około 300, zdobyły 4 działa, 
radiostację, 200 karabinów  i autom atów , 11 karabinów  m aszynowych, 
do 900 granatów  ręcznych, około 50 000 szt. am unicji, w iele min, m a

64 Ja k  wyżej oraz re lacja  J. G erharda. Poniew aż J. G erhard  przejął bezpo
średnie dowództwo w  A rdennes, bieżące funkcje  kierow nicze spraw am i FTP/M OI 
zagłębia pełn iła „ tró jka” w ojskowa w  składzie „G ilbert” E. M airy, A. K iełtyka 
„M ichel” i G. L ori „R aphaël”. Skład „ tró jk i” n ie  odpow iadał stosunkow i liczeb
nem u poszczególnych grup narodowościowych. Dom inacja Polaków  była tu  cał
kow ita.

65 „Le Comité Polonais de la  L ibération  N ationale aux Comités D éparte
m en taux  de L ibération  du N ord e t  du P as-de-C alais”. CA, 349/38, s. 126; rap o rt 
k ie row nic tw a PR-5. CA, 400/II-1, s. 157; lis t „Le Com m andem ent des Forces 
Arm ées Polonaises du  N ord e t du Pas-de-Calais... au x  Comités M ilitaires des 
F F I du N ord e t du P as-de-C alais”, 21 VI II 1944. CA, 408/III-3, s. 170-171.

66 Dejonghe, L auren t, op. cit., s. 119-120. W akcji te j uczestniczyły też p la 
cówki POWN, k tó re  naw iązały kon tak t z organam i Résistance.
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teriałów  wybuchowych i sprzętu, spaliły 2 czołgi. Poległo 19 żołnierzy 
polskich i 1 był ciężko ran n y  (innych rannych  Niemcy dob ili)67.

Jedną z drastycznych, po dziś dzień budzącą emocje i kontro
w ersje stroną wyzwolenia była tzw. czystka (épuration), p rzerasta jąca 
n ierzadko w sceny samosądów i upokarzających ekscesów. Na obsza
rze  zagłębia n ie  przybrała  ona tak  szerokich i gw ałtow nych form , 
jak  w  innych częściach Francji. Nic n ie w skazuje też na to, by prze
bieg jej poruszył w  poważniejszym  stopniu ludność polską. W toku 
w alk zlikwidowano kilku szczególnie gorliwych volksdeutschów, prze
ciw pozostałym  przeprowadzono już po wyzwoleniu, we wrześniu, pa rę  
obaw . Jak  skomplikowane były to  czasami sprawy, świadczyć może 
przykład jednego z bardzo aktyw nych polskich działaczy kom u
nistycznych zagłębia, oficera FTP, k tó ry  z polecenia FPK  przez pe
wien czas pełnił służbę ochotniczą w  oddziałach francuskich SS- 
-W affen. Spraw y „czystki” odnoszą się jednak już do okresu po w yz
w oleniu i w ykraczają poza ram y  tem atu.

Po  zakończeniu w alk przystąpiono natychm iast do tw orzenia sko
szarow anych oddziałów polskich, w pierw  w Séclin, Lewarde, M on- 
tigny-en-O strevent, Denain, Onaing i Valenciennes, ściągniętych n a 
stępnie do koszar w  Guesnain, H erin i Séclin. Form ow aniem  tych  od
działów kierow ali m jr  Bolesław Jeleń, m jr  Bolesław M aślankiewicz 
i kpt. Józef Migos 68. Po w ielu trudnościach, tym  razem  z adm inistra
cją wojskową, k tóra usiłowała użyć Polaków w  blokadzie D unkierki, 
n ie chciała uznać ich upraw nień do żołdu, zaopatrzenia i pomocy dla 
rodzin itp ., zm uszając ich do utrzym yw ania się po części z ofiarności 
ludności polskiej, oddziały te  weszły w  skład Zgrupowania Piechoty 
Polskiej p rzy  1 Arm ii Francuskiej w  rejonie Besançon jako  29 Groupe
m en t de l ’In fan terie  Polonaise (dowódca m jr J. Gerhard), liczące oko
ło 1650 ludzi przy 201 pułku pionierów północnoafrykańskich (RPN A )69.

Oddziały walczące w  A rdennes biły się w  rejonie  Metz —  V erdun, 
zniszczyły kolum nę SS na szosie pod Thionville, zdobywając broń 
i jeńców, ciężarówki, w ykonyw ały zapory na drogach pod V oeuvre, 
wspólnie z oddziałem jugosłowiańskim. Po przejściu fron tu  zgrupo
w anie partyzanck ie  m jra  G erharda utw orzyło batalion „F redy” (oko

67 Inform acje oparto  na kom unikatach dowództwa FTP/M OI zagłębia. CA, 
408/IV-2. Gazeta ,,Le N ord L ibéré” z 14I X 1944 w ym ienia jako  wyzwolone przy 
udziale Polaków: Denain, Thievencelles, Pont-de-la-D eułe, Auby, W aziers, Gues
nain, St. W aast, M archiennes, F retain , O stricourt, L ibércourt, H arnes, Béthune, 
H enin-L iětard , N oeux-les-M ines, C alonne-R ieouart, Barlin, H ersin-C oupigny, 
Noyelles, Liéviin, Clarence, Hazebrouck, Ar m entiéres. Należałoby dorzucić tu  —  
Lens, Lille, V alenciennes, Douai, B ruay-en-A rtois, Courrières, B ruay-Thiers, 
H ulluch, Phalem pin, Gohelle, Sallaum ines (na pom nikach poległych w  tym  
m ieście w idnieje 69 nazw isk polskich, w  tym  12 rozstrzelanych i 12 zamęczo
nych w  obozach).

68 M jr Jeleń  i m jr M aślankiewicz byli uczestnikam i w ojny w  Hiszpanii. 
P ierw szy został jesienią 1941 r. aresztow any za działalność podziem ną i uw ię
ziony w  Eysses, skąd  wyzwoliła go w iosną 1944 r. akcja FFI; drugi był człon
kiem „tró jk i” polskiej MOI, następnie zaś em isariuszem  (interregional) FTP/M OI 
na okręg Dijon. Kpt. Józef Migos — górnik, oficer FTPF.

69 Wg cyt. no ta tk i przekazanej au torow i przez Service H istorique de l'A rm ée. 
Dowódcą 19 Zgrupow ania, obejm ującego oddziały ze strefy  południow ej, został 
m jr B. M aślankiewicz.
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ło 600 ludzi) i walczyło na froncie jako rangers w pierw  w jednostce 
am erykańskiej, a następnie w  G roupem ent Tactique de L orraine (GTL) 
— płk Georges ps. Fabien. Po  śm ierci płka Fabiena i rozw iązaniu 
GTL, batalion „Fredy” również został rozwiązany. Część żołnierzy, wraz 
z m jrem  G erhardem , przeszła wówczas do form ujących się oddziałów 
Zgrupowania P iechoty Polskiej przy 1 Arm ii Francuskiej.

* * *

Latem  1943 r. świeżo utworzona s tru k tu ra  g rupy „G óra” POWN 
przeżyła głębokie przekształcenia. Decyzją władz polskich w  Londy
nie, w porozum ieniu z SOE, główne zadanie „M oniki” — w ykonanie 
zespołu dyw ersji na sieć transportow ą zagłębia (operacja „B ardsea”) 
— przekazano M inisterstw u Obrony Narodowej (MON). Dalsze posu
nięcia, a m ianowicie utw orzenie w MON ośrodka kierowniczego dla 
tej operacji — W ydziału Spraw  Specjalnych —· WSS (m jr dypl. Ta
deusz Szumowski), zrzucenie we F rancji ppłk. A ntoniego Zdrojew 
skiego ps. Daniel jako „szefa wojskowego POW N” i szefa przezna
czonej dla wykonania „Bardsea” sieci „Monika W ” (W — od „wojskowa”)„ 
doprowadziły w praktyce do poważnych perturbacji organizacyjnych. 
P rzy  zachowaniu form alnej jedności POWN uległa faktycznie 
rozbiciu na dwie równoległe organizacje — cywilną i wojskową, 
zarządzane przez dw a ośrodki we F rancji (sztaby A. Kawałkowskiego 
i A. Zdrojewskiego) i dwa ośrodki w  Londynie (WSS i B iuro Akcji 
K ontynentalnej MSW — BAK).

W tym  też k ierunku  zmierzały, aczkolwiek nie zawsze jasno sfor
m ułowane, in tencje twórców koncepcji „Moniki W” i autorów  udzie
lonych „Danielowi” instrukcji. K om plikacje organizacyjne były po
tęgow ane przez konflik t dzielący od dłuższego czasu oba m inister
stwa oraz konflik ty  personalne zarówno w Londynie, jak i we Francji, 
zwłaszcza złe stosunki m iędzy oboma szefami o rgan izac ji70. Sytuacja  
ta  odbijała się ogólnie ujem nie na funkcjonow aniu POWN. W y
daje się jednak, iż na teren ie  zagłębia POWN, być może dzięki roz
sądkowi Szczęsnego i Grabowskiego utrzym yw ała dość silną spój
ność obu „pionów” i uchroniła się od skutków  atm osfery i tendencji, 
panujących w sztabach paryskich i londyńskich.

W ydzielone z POWN zagłębia grupy bojowe liczące około 300 ludzi 
weszły w  skład sieci „Monika W”, k tórą dowodzili oficerowie prze
kazani z polskich kom panii p racy  (Groupes des Travailleurs Étrangers 
— GTE) w  ZS, ta jne j organizacji Wojsko Polskie we Francji. Dowód
cą całości w  zagłębiu został ppłk. Maciej Grabowski „Eugène”, k tóry  
również dla celów konspiracji podjął pracę w  kopalni. Podlegającą, 
m u sieć podzielono na g rupy około 20 ludzi, przeznaczone do wyko
nania poszczególnych dywersji, wspólnie ze zrzuconymi ekipam i ko

70 Foot (op. cit., s. 24) rzuca złośliwą wypowiedź w  tej kw estii, stw ierdzając, 
iż „stosunki m iędzy oboma zainteresow anym i m in isterstw am i polskim i były tak  
złe, że sekcja ta  (mowa o sekcji SOE przeznaczonej do roboty  w śród em igran
tów  polskich we F rancji, k ryp ton im  EU/P ·— J. Z.) była przez długi czas jedy 
nym  łącznikiem  między nim i”. O konfliktach tych m.in. „R eport of B ritish 
L iason Officer...”. WSS, t.tjn. n r  24, a także liczne notatki, depesze, rap o rty  w  
tym  zbiorze.
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m andosów Sam odzielnej Kom panii G renadierów, utworzonej w  tym  
celu i szkolonej w  Anglii z żołnierzy znających F ra n c ję 71. „Bardsea” 
zam ierzano więc wykonać według klasycznego schem atu taktycznego 
SOE: zrzut komandosów, w sparcie ich w akcji przez g rupy  bojowe 
podziemia, odskok i przejście do guerilli, k ierow anej przez kom ando
sów i specjalnie zrzucony sztab. W okresie poprzedzającym  lądowa
n ie  aliantów  sieć „Monika W” przygotowała rozpoznanie obiektów dy
w ersji, ustaliła  lądowiska dla zrzutu  ludzi i zaopatrzenia zarów no w 
okresie przygotow aw czym  (w rejon ie  Valenciennes), jak i w  okresie 
bojow ym  (rejon Douai), zorganizowała „kom itety  recepcyjne” dla 
zrzutów, sieć łączności i tran spo rtu  itp. W szystkie „placówki” prow a
dziły  intensyw ne szkolenie wojskowe, dla którego b rak ło  jednakże 
b ro n i72. Przygotow ano też kilkadziesiąt lądowisk dla spadochroniarzy 
i szybowców w związku z przew idyw anym  użyciem na obszarze za
głębia polskiej Sam odzielnej B rygady Spadochronow ej73.

Cywilna sieć POW N również uczestniczyła w  szkoleniu wojsko
wym, jednakże głównie zajm owała się propagandą, wyw iadem  oraz 
dyw ersją, a także przygotow aniem  akcji strajkow ej. Przygotow ywano 
też akcję rem obilizacyjną (spisy ludzi, lokale, personel), k tó rą  w  po
czątkowym  okresie m iała w ykonyw ać sieć cywilna „M oniki”, a na
stępnie przekazać ją  ekipom wojskowym, dysponującym  odpowied
nią egzekutywą. Późną wiosną i latem  1944 r. zaczęto tw orzyć w ko
loniach tzw. K om itety  W alki (KW), swego rodzaju odpowiedniki 
PKW N i „czapkę” polityczną dla powiązania z POWN ugrupow ań le- 

¾ø Jan Z am ojski

Obszar
Sieć/Okręgi Dowódcy

„Monika” „Monika W” „Monika” „Monika W”

Valenciennes „Małopolska” „Emma” J. Czapiewski ps. ppor. E. Raszka ps.
Denain Leszek Krogulec
Douai „Śląsk” „Jolanta” T. Paczkowski ps. ppor. B. Łoziński ps.

Lubicz Smuga
Bethune „Mazowsze” „Urszula” J. Paczkowski ps. ppor. D. Pijak ps.
Mazingarbe Gabriel Wilk

Jacek Jaśniewicz ppor. E. Biliński ps.
Lis

Belgia „Pomorze” „Bianca” E. Pomorski ps. Bo ppor. E. Malinowski
lesław ps. Bob

71 W śród 15 grup  kom andosów  (po 5 osób) 12 było polskich, 2 — złożone z 
A m erykanów  polskiego pochodzenia, 1 — b ry ty jska . Dla grup  anglosaskich 
udział w  „B ardsea” nosił cechy akc ji szkoleniowej.

72 G rupa „G óra” o trzym ała 2 transpo rty  b ron i zrzutow ej, przem yconej z ZS 
przy  pomocy kolejarzy  francuskich, a także 2 (3?) zrzu ty  broni i sprzętu  bez
pośrednio w  zagłębiu, w  sum ie około 40 pm  i 50 rewolwerów.

73 Por. ra p o r t ppłk. Grabowskiego. WSS, t.tjn . n r  60 oraz „M inutes of m eet
ing of th e  Polish Special O perations Office and Special Forces H eadquartes” 
21 V III 1944. WSS, t. op. n r  356; S. Sosabowski, N ajkrótszą  drogą. Londyn 1957. 
S. 206 etc.
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gitym istycznych74. W iosną 1944 r. grupa „G óra” POWN obejm owała 
131 placówek i liczyła około 3400 ludzi (łącznie z Belgią). Je j s tru k 
tu rę  organizacyjną przedstaw ia zestawienie.

W lu tym  POWN była inspekcjonow ana przez emisariusza SOE, 
kp t. Chalm ers-W righta „X avier”, co świadczyło o u trzym ującym  się 
zainteresow aniu aliantów  operacją „B ardsea” mimo zm iany w arian tu  
lądow ania z „Roundup” na „O verlord”. Raport „X aviera” n ie  był zbyt 
pochlebmy dla centrali „M oniki”, zwłaszcza z rac ji w spom nianych w y
żej konfliktów. N atom iast obie sieci, cywilna i wojskowa, g rupy „Gó
r a ” spraw iły  na nim  jak najlepsze w rażenie swą dyscypliną, dobrą 
konspiracją, postaw ą ludzi, gotowością do akcji. „X avier” podkreślał 
jednak powściągliwość Polaków przed rzuceniem  ich do walki bez do
starczenia im  b ro n i75. Po inspekcji „X aviera” przeprowadzono korektę 
p lanu „Bardsea” i uściślono listę obiektów, ustalono» system  współ
p racy  kom andosów i ekip „M oniki W”, w arian ty  zastępcze, zasady 
sterow ania akcją przez tzw. messages de fam ilie, czyli hasła nadaw a
ne przez BBC w  audycjach francuskich i n iem ieck ich76. Wiosną zrzu
cono do „Moniki W” szefa wyw iadu kpt. W ładysława Ważnego, „Ty
g rysa”. Jego  „siatka” rekrutow ała się głównie z członków w spom nia
ne j grupy „Orzeł B iały” por. M ajcherczyka i uzyskiwała inform acje z 
te renu  Belgii. P racę sieci „Tygrysa” w krótce przestaw iono całkowicie 
na  w ykryw anie i niszczenie w yrzutn i „V”. Rozbudowano też łączność 
radiow ą (4 radiostacje w zagłębiu). W ykonano 26 dyw ersji kolejowych, 
o k tórych b rak  jednak szczegółowych w iadom ości77.

Całość działalności POW N była s tarann ie  odgradzana od kontak
tów  z podziemiem francuskim . Rozmowy i porozum ienia zarów no K a- 
w ałkowskiego z przewodniczącym  K rajow ej Rady Ruchu Oporu Bi- 
daultem , jak też Zdrojewskiego z delegatem  wojskowym  gen. de 
G aulle’a Chabam-Delmasem (czerwiec 1944 r.) potw ierdziły dw utoro
wość poczynań POWN i nie w płynęły już na stan rzeczy w zagłębiu. 
Bardzo skąpe kon tak ty  POWN ograniczały się do  „Voix du N ord” , 
m iejscow ych placówek ORA i w yw iadu francuskiego (płk Pierson). 
Przyczyny tej izolacji były  następujące: 1. Obawiano się, że kon tak
ty  z Francuzam i doprowadzą do dekonspiracji; 2. Izolację uważano 
za celową politycznie, trak tu jąc  Resistance jako zbyt „skomunizowa- 
ną” ; 3. uważano, iż należy ograniczyć akcję polską do zadań ściśl e

74 A. K aw ałkowski, relacją . Koncepcja KW pow stała w  1943 r., lecz p ra k 
tycznie zrealizow ano ją  w  1944 r. K ierow nikiem  KW zagłębia był praw dopodob
n ie  W. K raw czyński.

75 „Report of B ritish  Liason Officer...”. W izytacja sieci „M oniki” przez „X a
v ie ra ” została niezwłocznie dostrzeżona przez polskie organizacje MOI. Por. np. 
r a p o r t  ZN. CA, 400/1-2, s. 33-34. „X avier” był agentem  Political W ar Executive, 
„wypożyczonym” dla tej m isji SOE. W 1942 r. w ypełniał podobną, delikatną m i
sję w  odniesieniu do sia tek  SOE w  ZS kierow anych przez P. Churchilla.

76 Por. „Bandsea prelim inary  operational o rder”, 11 III  1944 oraz „O peratio
nal instruction  n r 2”. WSS, t. b ry t. num ery 134, 221; „In strukc ja  operacyjna n r 
4, F.N.”, zał. re lacji A. K aw ałkowskiego.

77 B rak  danych, z w yjątk iem  drobnych w zm ianek w  ankietach personal
nych zespołu 232/1-4, pozwala jedynie na w zm iankow anie k ilku, np. akcji g ru 
p y  z Déchy na pociąg pod Flines, akcja grupy sierż. K napika (Dourges) na most 
kolejow y (marzec 1944), wysadzenie pociągu na lin ii A lbert — A rras (lipiec 
1944) z udziałem  Polaków  z W ehrm achtu.
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odpowiadających celom polskim, tak  jak  je widziano i form ułow ano 
w  Londynie; 4. liczono- się z tym , że poczynania POWN, a zwłaszcza 
rem obilizacja, mogą wywołać sprzeciw y ze strony zarówno de G aulle’a, 
jak  i CNR, staw iających bardzo ostro kw estię suwerenności francu
skiej na  tery to rium  m etropolii; 5. oceniano, że alianci n ie ufają  żad
nem u kierunkow i politycznem u we Francji, będą nią adm inistrow ać 
w sty lu  AMGOT, a więc należy orientować się ty lko  na Anglosa- 
só w 78.

W lipcu do zagłębia do tarła  fala aresztow ań ciągnących się z ZS 
i Paryża. A resztow any Jerzy  Paczkowski zginął w H am burgu-N euen- 
gamme. W padły kolejno w szystkie radiostacje, zdołał jedynie ocaleć 
S tefan Lewandowski, opera to r ostatn iej ,,A lam ant”, zlikwidowanej 
już w  końcu sierpnia. Aresztowania te nie pociągnęły jednak za sobą 
dalszych. System  konspiracji i ludzie w ytrzym ali próbę i organizacja 
ocalała.

Po  lądow aniu aliantów  w N orm andii i w m iarę zbliżania się ich do  
zagłębia obie sieci POWN przeszły do wzmożonej działalności. W ywiad 
„M oniki” dostarczył aliantom  danych o 120 w yrzutniach „V”, przy
czyniając się do zniszczenia 82, a także inform acje o składach, urzą
dzeniach wojskowych Niemców itp., k tóre w ykorzystało lotnictw o 
a lian ck ie79. Stosując zasadę „wydajności kosztem  bezpieczeństwa” , 
kpt. W ażny został jednak w ykry ty  i zginął w  walce (19 sierpnia 1944), 
Jego Obowiązki przejął por. W. Bobrowski „W aldem ar”. Podjęto  cięcie 
kabli telekom unikacyjnych i energetycznych, w  czym celowała ekipa 
sierż. Ryncarza „M aczugi” (zginął w  czasie akcji). Cięto m.in. kable 
zasilające w yrzutnie „V”. Masowo stosowano rozrzucanie gwoździ 
przeciw pneum atykom , niszczenie sieci telefonicznej, blokowanie lin ii 
kolejowych.

Wobec postępów ofensywy alianckiej SHAEF odwołał „Bardsea” , 
Wówczas ekipy „M oniki” przeszły do wykonyw ania zadań zastęp
czych, wchodząc w  trakcie akcji w ielokrotnie w walkę z oddziałami 
niem ieckim i. Bilans akcji „M oniki” w  tym  okresie to  szereg potyczek, 
między innym i zagrodzenie drogi kolum nie niem ieckiej w  D en a in 80 
i V ieux-Conde (2 września), obrona m ostu pod M archiennes, liczne 
atak i na cofające się oddziały, k tó re  ścigano aż do Belgii. W w alkach 
zabito 17 Niemców, raniono 12, wzięto do niewoli 230, zdobyto 3 dzia
ła i 7 samochodów, zniszczono czołg i 7 samochodów pancernych, 11 
samochodów, 3 działa. Wzięto też w iele broni i am unicji. S tra ty  w łas
ne  wyniosły: 8 ludzi zabitych i 5 ra n n y c h 81.

78 P roblem  ten  w ystępuje w  licznych dokum entach dotyczących POWN. P or, 
m.in. depeszę MSW W. Banaczyka do K aw ałkow skiego , 20 III  1944. WSS, t .op . 
n r 122; „Oświetlenie ściśle ta jne  sytuacji m iędzynarodow ej i spraw y polsk iej”, 
opr. MSZ dla DR w  K raju , 1 1X 1943. CA, 202/1-20, s. 187; rap o rt ks. Chlibowic- 
kiego, em isariusza MON, czerwiec 1944 r. WSS, t.op., n r 57.

79 Por. n o ta tk a  d o t. „M oniki” we w zm iankow anym  piśm ie Service H istorique 
de l ’Armée.

80 A kcja ta  była przedm iotem  sporu  o au to rstw o  między POWN a oddziała
mi FTP/MOI.

81 R aport ppłk. Grabowskiego, op. cit. S tra ty  POWN w zagłębiu i Belgii 
obejm ow ały też 14 zamęczonych w  obozach i 44 aresztow anych i deportow anych, 
k tórzy  przeżyli.
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N atychm iast po zakończeniu działań na teren ie  zagłębia placówki 
POWN zorganizow ały 10 punktów  mobilizacyjnych, k tóre w cieliły do 
w ojska ponad 3000 ludzi. Zajęto też i uruchom iono konsulat w  Lille.

* * *

W yzwolenie zagłębia zam knęło okres polskiej działalności pod
ziem nej na tym  obszarze i polskiego udziału w  walce o „Waszą wol
ność i naszą” . W ielu Polaków walczyło o wyzwolenie zagłębia w  od
działach francuskich FPK  i FFI (np. 18 komp. FTP pod Valenciennes). 
Niezależnie od kierunków  politycznych, dyrektyw  i tak tyk i czy po
wiązań organizacyjnych Polacy kierow ali się tym  tradycy jnym  dla 
nich hasłem. Rozbicie organizacyjne z tam tych  la t należy już do prze
szłości, do historii. Ogólny zaś wkład ich w alki i krw i do wyzwolenia 
F rancji pomnaża te  więzy, k tóre łączą oba k ra je  i narody  na prze
strzeni k ilku wieków, niezależnie od zmian, jakie niesie historia. Dla 
Polaków, pozostałych w e Francji, w tym  dla tak  licznych rodzin pol
skich w  zagłębiu, w kład ten  powiększa ich m oralne praw a do obra
nej ojczyzny.

WYKAZ SKRÓTÓW

AMGOT — Allied M ilitary G overnm ent of the Occupied T erritories
ASS — L 'A ssistance aux  Polonais en F rance
BAK — Biuro A kcji K ontynentalnej M inisterstw a S praw  W ew nętrznych 

(rządu em igracyjnego)
CDL — Com ité D épartem ental de la L ibéra tion
CGT — Confédération G énérale du T ravail
CGTU — Confédération G énérale du T ravail Unie
CNR — Conseil N ational de la Résistance
FFI —i F arces Françaises de l 'in té rieu r
FPK — F rancuska P artia  K om unistyczna
FTP(F) — F rancs-T ireurs et P artisans (Français)
GTE — G roupe de T ravailleurs É trangers
GTL — G roupem ent Tactique de L orraine
JC -— Jeunesse Com muniste
KW ·— K om itet W alki
MOI — M ain-d’O euvre Im m igrée
MON — M inisterstw o Obrony Narodowej
NAP — N oyautage des A dm inistrations Publiques
OCM — O rganisation Civile et M ilitaire
OFK — O berfeldkom m andantur
OPO — O rganizacja P omocy Ojczyźnie
ORA — O rganisation de la Résistance de l'A rm ée
OS, OSC — O rganisation Spéciale (de Combat)
PMP — Polska M ilicja Patrio tyczna
POWN — Polska Organizacja Walki, o Niepodległość
PKWN — Polski K om itet W yzwolenia Narodowego
SHAEF — Suprem e H eadquarters of Allied Expeditionary  Forces
SNCF — Société N ationale des Chemins de F er Français
SOE — Special O perations Executive
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W SS — i W ydział S praw  Specjalnych M inisterstw a Obrony Narodowej (rzą
du em igracyjnego)

ZN(;O) — Zone N ord (Occupée)
ZS(L) — Zone Sud (Libre)

УЧАСТИЕ ПОЛЯКОВ В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА И ДЕПАРТАМЕНТА ПА-ДЕ-КАЛЕ (1940-1944)

В Северном бассейне и департаменте Па-де-Кале проживало в годы войны 180—190 
тысяч польских эмигрантов, главным образом шахтеров. Они прибыли туда после 1919 
года. Половина из них приехала во Францию из Вестфалии. В тридцатые годы, особенно 
после победы во Франции народного фронта, большим влиянием пользовалась среди польско
го населения Коммунистическая партия и классовые синдикаты CGT (CGTU).

После поражения Франции в 1940 году и во время оккупации Северного бассейна очень 
рано образовались, зачастую стихийно, польские подпольные организации. Быстрее всего 
развились польские ячейки ФКП, входившие в состав так называемой МОИ (МОІ— эми
грантская рабочая сила), в которые были объединены коммунисты-иностранцы, члены 
ФКП. В Северном бассейне были созданы два округа и несколько секторов польских групп 
ФКП. По их инициативе возникали женские, молодежные, а также синдикальные группы, 
организовались боевые группы, в которые набиралась главным образом молодежь (так назы
ваемые groupes sportifs). Эти последние входили в состав Organisation Spéciale de Combat 
(OSC), a затем ФТП (FTP). Развернулась оживленная пропагандистская деятельность 
(листовки и подпольные газеты), но главной формой борьбы был производственный са
ботаж, а также забастовки. Поляки принимали активное участие в большой забастовке 
шахтеров в мае-июне 1941 г., во время которой понесли первые жертвы в боевых акциях. 
После начального периода большой активности подпольной деятельности наступили 
репрессии полицейских, коллаборационистских и оккупационных властей, в результате 
которых коммунистическое подполье в Северном бассейне, в том числе и польское, понесло 
огромные потери. Их деятельность была на некоторое время ослаблена.

Новый подъем активности наступил с лета 1943 года. Он был связан с рядом причин 
общего характера, но также и с принятием польскими организациями политического и орга
низационного курса, направленного на осуществление принципа общенародного фронта 
для борьбы с оккупантами, значительную автономизацию польских групп, особенно в воен
ной области, включение рабочих-эмигрантов во Франции в общее русло борьбы за рево
люционные преобразования в Польше („курс на страну”). Польские шахтеры принимали 
также массовое участие в октябрьской забастовке, которая, однако, охватила главным обра
зом Па-де-Кале и не закончилась успехом. Весной 1944 года возникли связанные с поль
скими группами ФКП/МОИ молодежные организации (Союз польской молодежи „Грюн- 
вальд”), а затем женские (Союз польских женщин им. Марии Конопницкой), польские 
синдикальные кружки, а прежде всего польские отряды ФТП и Польской патриотической 
милиции (ПМП). В апреле был создан Польский комитет национального освобождения 
(ПКВН), который принял на себя обязанность представлять всю польскую рабочую 
эмиграцию перед французским движением Сопротивления и властями Франции после 
освобождения. Весной и летом 1944 года польские боевые отряды провели ряд операций 
и участвовали (около 6 тысяч человек) с оружием в руках в освобождении Северного бассейна.
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Часть польских отрядов ФТП была переброшена в Ардены и там сражалась, в том числе 
(XI—XII 1944) в составе американских и французских регулярных войск. Часть польских 
отрядов ФТП и ПМП после освобождения была переведена на казарменное положение 
и после упорной борьбы за свое существование образовала 29-е польское пехотное 
соединение при 1 -й французской армии, вместе с которой приняла участие в боях на фронте. 
Польское левое подполье Северного бассейна оказало также большую помощь советским 
военнопленным в установлении связи с силами французского движения Сопротивления, 
в создании собственной подпольной организации и переходе к партизанской борьбе {maquis).

Второе течение польского подполья составляли организации, связанные с органами поль
ского лондонского правительства. Из организовавшихся ранее подпольных групп, в том числе 
социалистических, разведывательных ячеек и т.д., в 1942—1943 годах образовалась насчи
тывающая 3000 человек группа „Гура” действовавшей в южной зоне Польской организации 
борьбы за независимость (ПОВН), а особенно ее выделенных отрядов (так называемая 
Моника В.). Главной военной задачей ПОВН было осуществление совместно со сброшенны
ми польскими десантными группами комплекса диверсий на транспорте Северного 
бассейна в период приближения союзнических войск (план „Bardsea”), разведка, 
направленная в 1944 году против немецкого оружия („фау-1” и „фау-2”), а также участие 
в повстанческой забастовке и в освободительных боях и, наконец, как главная цель обе
спечение политической лояльности поляков по отношению к эмигрантскому правительству 
и мобилизация в подчиненную этому правительству армию. Этим же задачам была под
чинена организационная работа и пропагандистская деятельность ПОВН. Разведка ПОВН 
доставила союзникам ценные сведения в экономической области и помогла летом 1944 
года парализовать часть пусковых установок „фауЧ” и „фау-2” на территории Северного 
бассейна. Поскольку выполнение плана „Bardsea”; было в последний момент отменено, 
отряды ПОВН провели ряд боевых и диверсионных операций и участвовали в боях за осво
бождение Северного бассейна. После окончания боев организации ПОВН приступили к 
восстановлению органов, подчиненных эмигрантскому правительству, в том числе кон
сульства в Лилле, и начали формировать маршевые отряды, направляющиеся в польскую 
армию.

Обе части польского подполья вели острую пропагандуистскую борьбу, стремясь 
обеспечить себе преобладающее влияние на польских эмигрантов во Франции. Этот конфликт 
был одной из составных частей общего революционного процесса, характерного для поль
ского освободительного движения в период прошедшей войны.

Значительная часть поляков на территории Северного бассейна участвовала и в других 
подпольных организациях, во французских партийных группах ФКП, в отрядах и службах 
ФТПФ, в британской разведывательно-диверсионной сетке („Farmer” и „Maréchal”), в 
бельгийских сетках и т.д.

В статье содержатся также данные о состоянии и эволюции польского общественного 
мнения в Северном бассейне, об отношениях между польским и французским населением, 
условиях жизни поляков. Подчеркивается роль французского окружения в деятельности 
польского подполья, а также значение участия поляков в движении Сопротивления для 
их эмансипации внутри французского населения после освобождения.

POLES IN THE RÉSISTANCE IN  THE NORD AND PAS-DE-CALAIS
BASIN (1940—1944)

T here w ere betw een 180 and 190 thousand Polish im m igrants, chiefly coal 
m iners, liv ing in  th e  N ord and  Pas-de-C alais basin  during  the w ar. F ifty  per 
cen t of them  had m oved to  F rance from  W estphalia. In  the n ineteen thirties, 
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especially afte r the v ictory  of the P opular F ro n t in France, m any of these 
Poles cam e under a strong influence of the F rench  Com m unist P arty  an d  of 
the  CG-T (CGTTJ) sindicats.

1940 saw  the defeat of F rance and the  beginning of occupation of the  basin. 
Palish  underground organ izations s ta rted  to m ushroom  in the  a rea  soon a f te r 
w ards. The firs t tio a rriv e  on th e  scene w ere  the resistance cells set up by th e  
Poles — m em bers of the French Com m unist P arty . Soon they w ere  organized 
into two districts and a dozen or so sectors. On the ir in itia tive w om en’s, youth 
and trad e  union groups w ere  also  se t up, as  w ell as com bat un its  consisting 
m ostly of young people (the so-called groupes sportifs). The la tte r  w ere p art 
and  parcel of the  O rganisation Spéciale de Com bat (OSC) and then  of th e  FTP 
(Franc T ireurs Partisans). L ively propaganda activities w ere the  w ork of these 
groups, and they included prin ting  underground papers and leaflets. However, 
the ir m ain  form  of struggle was sabotage and strike  actions. Poles w ere very 
ac tive  in  the g rea t m iners’ strike  of May an|d Ju n e  1941 and they  suffered  firs t 
casualties in  com bat actions. The Vichy and G erm an police au thorities clamped 
down On and decim ated the Com m unist underground. Polish com m unist organi
zations w ere also affected and had to  scale down th e ir  activities.

The recovery s ta r te d  in  the sum m er ,of 1943. I t  was se t on foot by a num 
ber of reasons, not the  leas t im portan t of w hich was the  adoption by the  Polish 
organizations of a political and s tru c tu ra l line aim ed a t the  im plem entation  of 
th e  p rincip le of a nation-w ide an ti-N azi fron t, a considerable autonom y of 
Polish groups, especially in  m ilita ry  m atters, and  the inclusion of w orkers in  
the  m ainstream  of struggle for revolu tionary  transform ations in Poland (“C ountry  
orientation!”). Polish m iners jo ined  en masse  th e  October 1943 s tr ik e  w hich w as 
s till a  failu re as  i t  did no t spread  beyond Pas-de-C alais. In  the spring of 1944 
a num ber of fresh  organizations was form ed, affilia ted  w ith  the Polish groups of 
the F rench  Com m unist P arty . They w ere youth organizations (The Polish Youth 
Union “GrunW ald”), w om en’s organizations (The Union of Polish Women, nam ed 
a fte r  M aria Konopnicka, a  Polish 19th century  poetess), Polish sindioal circles, 
FTP and Palish  Patrio tic  M ilitia units. In  A pril th e  Polish Com m ittee for N ational 
L iberation  was form ed w hich assum ed the responsibility  of represen ting  all Polish 
w orking class im m igrants in  dealings w ith  the  French Resistance and the  civilian 
au thorities following liberation . Polish combat un its  carried  out m any attacks on 
th e  enem y in the  spring and sum m er of 1944 and com m itted six thousand figh ters 
to  the  ta sk  of liberation  of the  Nord basin. Some FTP detachm ents w ere transfe rred  
to  the A rdennes w here they fought in  Septem ber ·— December 1944, incorporated  in 
regu lar A m erican and F rench  units. Following liberation  a p a rt of the FTP 
an d  PPM  forces w ere confined to barracks w herefrom , a f te r  a  tough struggle 
for su rv ia l in  this capacity  they em erged as the 29th Polish In fan try  Group 
a ttached  to  the French 1st Arm y, alongside w hich they  fought regu lar fron t-line  
action.

The Polish left-w ing underground w as also extrem ely  helpful to Soviet 
POWs w hen  they  w ere  try ing  to  establish contact w ith  the Resistance or set 
up th e ir  own underground organization. The Poles also  arranged  things for 
th e ir  tran sfe r to  the  M aquis.

T he second cu rren t of the  Polish underground  in F rance  fea tu red  organiza
tions connected w ith  the  London-based ém igré governm ent. A num ber of c lan 
destine groups, some of them  socialist, in telligence cells, etc., set up  earlier. 
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m erged in the years 1942—1943 into a 3.000-strong „G óra” group of the Polish 
O rganization for Independence S truggle (its Polish initials w ere POWN, for P ol
ska Organizacja W alki o  Niepodległość) operating in th e  southern zone. The m ain 
ta sk  of the POWN, and particu larly  so of autonom ous unit) the  so-called “Mo
nica W ”) was d isrupting  the enem y com m unications in  the basin  (the “B ard- 
se a” plan) in view  of the advance of the Allied troops, in co-operation w ith  the 
paradropped  Polish commandos, as well as gathering  intelligence on the G er
m an  V -1 and V-2 “w onder w eapons”. The rem ain ing  tasks included the p artic i
pation  in  an  in su rgen t strike, in  liberation  struggle and, la s t b u t not least, 
safeguarding the  political loyalty  of Poles to the em igre governm ent as well 
as p reparing  m obilisation of m en to  the forces subordinated1 to  th a t governm ent. 
These tasks w ere also served by the organization and propaganda w ork of the 
POWN. The intelligence service of the  POWN supplied  the Allies w ith  valuable 
economic inform ation and helped in  the sum m er of 1944 to p u t out of action 
a num ber of V -1 and V-2 launching sites deployed in  the  basin. W hen the 
“B ardsea” operation w as abandoned, POWN units carried  out a num ber of 
sabotage and  com bat actions and took p a r t in  lib e ra tin g  the N ord basin. A fter 
the cessation of the hostilities POWN cells took to  organizing institu tions 
subord inated  to  the  em igre governm ent, including the consulate in  Lille, and 
sta rted  rec ru itm en t o-f m en to- the Polish regu lar forces.

The two w ings of the Polish underground fought each other in a b itte r  p ro 
paganda cam paign, w hereby each attem pted  to extend its own influence over 
the  whole Polish com m unity in  France. The conflict was one of the sym ptom s 
of the general revo lu tionary  process th a t engulfed the  Polish independence 
m ovem ent during  the last war.

A large num ber of Poles w ere active in still o ther underground organiza
tions as well, to m ention F rench Com m unist P arty  groups and F T F P  units 
and  services, B ritish  intelligence and  sabotage netw orks (“F arm er” and 
“M arechal”), Belgian netw orks, an d  so on.

The paper also  contains inform ation on the sta te  and evolution of the 
Polish com m unity in the  Nord basin, its living conditions, opinions and re 
la tionship  w ith  the  French population. The au thor stresses th e  ro le of the 
F rench  environm ent in the w ork of Polish clandestine organizations and the 
im portance of the Poles’ participation  in th e  Resistance for th e ir  fu ll em anci
pation w ith in  French society following liberation.
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