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Wstęp

W czasach wojny w Ukrainie popular-
ność zyskało stwierdzenie, że wojnę 
toczy się nie tylko w na arenie woj-
skowej, ale również informacyjnej. 
Bardzo mocno podkreśla się znacznie 
informacji oraz dezinformacji, jak rów-
nież uczula się społeczeństwo, by nie 
poddawało się biernie propagandzie 
każdej ze stron konfliktu. Ani pojęcie, 
ani problem, nie jest niczym nowym. 
Początki propagandy wojennej mają 
swoje korzenie, już w starożytności 
i od zarania dziejów towarzyszą kon-
fliktom toczonym przez człowieka. 
Mylenie i oszukiwanie nie tylko wroga, 
ale również jego społeczeństwa jest 
jedną ze starszych zasad sztuki wo-
jennej. Świadomość tę miało również 

dowództwo Armii Krajowej. Już na 
przełomie marca i kwietnia 1940 roku 
został utworzony tzw. Odział VI, czyli 
Biuro Informacji i Propagandy. Do za-
dań BiP – u należało informowanie 
polskiego społeczeństwa o działa-
niach polskiego rządu w Londynie, 
dokumentowanie działań okupanta 
niemieckiego, walka psychologiczna 
z propagandą hitlerowską, podbudo-
wywanie solidarności społeczeństwa 
w walce o niepodległość, zbieranie in-
formacji, raportów, rozkazów. W miarę 
jak Polacy zdawali sobie sprawę z re-
presji, coraz bardziej sprzeciwiali się 
hitlerowskiemu okupantowi. Biuro 
wspierało także postawy propolskie, 
czyniąc polski ruch oporu silniejszym 
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niż w jakimkolwiek innym kraju oku-
powanym przez hitlerowców. Śmiało 
więc możemy uznać, że BIP było 
najważniejszą niemilitarną komórką 
działającą w ramach Armii Krajowej. 
Oczywiście niemierzalny jest wpływ 
i zasięg idei, ale wystarczy zajrzeć 
w życiorysy polskich konspiratorów, 
by przekonać się jak często przejawia 
się w nich publikacje BIP. 

Przez większość tego okresu na 
czele Biura stał warszawiak, płk 
Jan Rzepecki, późniejszy założyciel 

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
Podstawowymi zaś narzędziami walki 
polskiej propagandy była prasa, fo-
tografia, film i radio. Organizowano 
również liczne akcje dywersyjne 
mające na celu sianie dezinformacji 
wśród kolaborującej ludności oku-
powanych ziem polskich, jak rów-
nież samych żołnierzy niemieckich. 
Mimo skromnych środków i olbrzy-
miej dysproporcji technologicznej 
między konspiratorami a ich odpo-
wiednikami wśród służb niemieckich 
możemy stwierdzić, że program Biura 
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Informacji i Propagandy zakończył 
się sukcesem. Mimo to, zbyt miejsca 
poświęca się Oddziałowi VI w deba-
cie nad Armią Krajową. Wychodząc 
naprzeciw tej niezwykłej historii, po-
staramy się przybliżenie czytelnikom 
historię i działania BIP.

Prasa

W latach funkcjonowania BIP wy-
dano ponad trzysta różnego rodzaju 
czasopism i tysiące ulotek. By jednak 
zrozumieć, dlaczego tak wielką wagę 
polscy konspiratorzy przykładali do 
słowa pisanego, musimy cofnąć się 
kilka dekad wstecz a mianowicie do 
XIX wieku. Wtedy zachodzi olbrzymia 
zmiana, jaką była spopularyzowanie 
i dynamiczny rozwój prasy. W dzisiej-
szych czasach i możliwościach tech-
nicznych XXI wieku trudno w pełni 
zrozumieć zasięg i oddziaływanie 
prasy w minionych wiekach. Pod ko-
niec XIX wieku na ziemiach polskich 
istniało tysiące wydawnictw i tytu-
łów, które były kierowane do każdej 
grupy społecznej i płci. Mamy gazety 
inteligenckie, robotnicze, chłopskie, 
jak również etniczne, narodowe 
i polityczne. W trakcie zaborów sta-
wiano przed prasa zadania przede 
wszystkim informacyjne i rozryw-
kowe, jednak nie obca też była tym 

wydawnictwom tematyka narodo-
wotwórcza i patriotyczna. W zaborze 
rosyjskim wyzwaniem, przed którym 
stawali autorzy tych pism był urząd 
cenzorski. Wiele treści, uznanych za 
zbyt kontrowersyjne z punktu widze-
nia caratu, nie było dopuszczanych 
do druku. By rozpowszechniać pewne 
idee trzeba było uciekać się do kon-
spiracyjnych drukarń i wydawnictw. 
Te doświadczenia przydały się później 
w trakcie wojen światowych. I Wojna 
Światowa wywarła olbrzymi wpływ 
na myślenie o możliwościach prasy. 
Szeroko zaczęto wykorzystywać pi-
sma propagandowe i ulotki w celu 
obniżenia morale wrogich żołnierzy. 
Przykładem takie działania może być 
odezwa Naczelnego Dowództwa 
państw centralnych wygłoszona 
przez Austro-Węgry i Niemcy w sierp-
niu 1914 r., która głosiła wyzwolenie 
Polaków spod „jarzma moskiew-
skiego”. Miała ona na celu zyskanie 
w Polakach sprzymierzeńców i pozy-
skanie ich jako potencjalnych żołnie-
rzy armii państw centralnych. Mamy 
więc sytuację, w której propaganda 
wojenna staje się stałym elemen-
tem życia publicznego. Po I Wojnie 
Światowej i odzyskaniu niepodległo-
ści oraz zniesieniu cenzury nastę-
puje popularyzacja prasy. Niestety 
Wielki Kryzys bardzo mocno odbił 
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się na zamożności mieszkańców II 
Rzeczypospolitej i co za tym idzie na 
ich możliwościach zakupu gazet. Mimo 
wszystko prasa nie utraciła swojej po-
pularności i cały czas była kluczowym 
elementem wymiany myśli, poglądów 
i informacji. Dorobek dziennikarstwa 
polskiego od początku XX wieku był 
fundamentem, na którym opierały się 
kadry BIP-u. Wielu uznanych i cenio-
nych jeszcze przed wojną dzienni-
karzy zaangażowało się w walkę na 
płaszczyźnie informacyjnej z okupan-
tem. Widać to dobrze na przykładzie 
życiorysu Witolda Giełżyńskiego – 
legendy polskiego dziennikarstwa. 
Jako dziennikarz debiutował w 1907 
w czasopiśmie „Wiedza”. W latach 20. 
i 30. w „Epoce” i innych czasopismach. 
Był darzony wielkim szacunkiem 
przez swoich współpracowników 
i poważany w opinii publicznej. Pod 
jego redakcją powstawały najważ-
niejsze periodyki okupacyjne takie 
jak: „Wiadomości Polskie”, „Biuletyn 
Informacyjny” i „Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Na szczególną uwagę zasłu-
guje „Biuletyn Informacyjny”. Biuletyn 
był największym i najdłużej ukazują-
cym się podziemnym czasopismem 
w okupowanej Europie. Dział infor-
macji, publicystyka oraz sposób jego 
składu, redagowania były na najwyż-
szym możliwym do osiągnięcia w tych 

warunkach poziomie. Wszystko to 
sprawiło, że było to najbardziej ce-
nione pismo podziemne w kraju. 
Ukazywało się w częstotliwości tygo-
dnika i było wydawane w Krakowie 
(1939-1945) i Warszawie (1939-1944). 
W sumie wydano 317 numerów, a wy-
drukowano i rozprowadzono do 50 
000 egzemplarzy. Prawdopodobnie 
bez doświadczeń międzywojennych 
i z czasów zaborów nie udałoby się 
osiągnąć tak olbrzymiego sukcesu 
jakim był ten tygodnik. Było to jedno 
z podstawowych wydawnictw infor-
macyjnych kierowanych do społe-
czeństwa polskiego. 

Za dezinformację wśród Niemców od-
powiadało szereg gazet i wydawnictw. 
Miały one docierać do wszystkich grup 
społecznych, o różnych poglądach 
i statusie. Do żołnierzy Wermachtu 
były kierowane takie gazety jak: „Der 
Soldat”, „Der Frontkämpfer”, które 
miały za zadanie siać nastroje de-
fetystyczne, podważać sens wojny 
i walki za NSDAP. Innym ciekawym 
wydawnictwem było „Die Zukunft” 
(„Przyszłość”), gazeta kierowana do 
volksdeutschów i kolaborantów. Była 
ona dwujęzyczna a jej głównym ce-
lem było poddawanie pod wątpliwość 
ich wyboru i grożenie im przykrymi 
konsekwencjami, jeśli nie zaniechają 
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kolaboracji. Rozmiar tego wydawni-
czego przedsięwzięcia budzi podziw, 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę 
skromność kadr i zasobów BIP-u oraz 
warunki w konspiracyjnych drukar-
niach. Prasa była najważniejszą osią 
działalności Biura i to na niej koncen-
trował się największy wysiłek.

Radio

Koniec wieku XIX i początek XX wieku 
przynosi również inny wynalazek, 
który zmienił oblicze mediów. Radio 

zrewolucjonizowało świat. Jednak 
z racji na ograniczenia ekonomiczne 
i zubożenie po I wojenne nie było tak 
popularne w Polsce jak w krajach za-
chodnich. Pierwsza audycja radiowa 
została nadana z rozgłośni Polskiego 
Towarzystwa Radiotechnicznego 
w Warszawie 1 lutego 1925 na fa-
lach średnich (385 m) ze studia 
w Warszawie przy ul. Narbutta 25. 
Mimo początkowo niewielkiej ilości 
odbiorników i słuchaczy kontynu-
owano nadawanie programów. Wraz 
z postępującym się bogaceniem 
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części społeczeństwa i spadku kosztu 
radia zwiększała się liczna słuchacz. 
W latach 1935–1939 liczbę abona-
mentów radiowych szacowano na 1,1 
miliona. Należy jednak pamiętać, że 
odbiorniki te były przede wszystkim 
skumulowane w dużych miastach ta-
kich jak: Warszawie, Krakowie, Wilnie 
i Lwowie. Oczywiście liczba abona-
mentów nie jest tożsama z liczbą słu-
chaczy, ponieważ wiele osób może 
słuchać jeden audycji z jednego 
radia. Mimo wszystko w latach mię-
dzywojennych wieś nie korzystała 

z radia i nie miała swojego miejsca 
w sieci odbiorników. Jest to ważne, 
kiedy będziemy mówić o działaniach 
BIP-u na rzecz podziemnych audy-
cji. Mimo wielu ograniczeń finanso-
wych państwu udało się zbudować 
skromną, ale prężnie działającą sieć 
radiową. Wiedzę, która zdobyto pod-
czas tego procesu wykorzystano 
później przy rozwoju podziemnych 
stacji radiowej w Warszawie. W chwili 
wybuchu wojny niemieckie lotnictwo 
skutecznie zaatakowało i zniszczyło 
większość masztów radiowych na 
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terenach Rzeczypospolitej. Nie zna-
czy to jednak, że z eteru zniknął język 
polski. Już cztery dni po przystąpie-
niu Wielkiej Brytanii do wojny – 7 
września – audycje dla walczących 
Polaków zaczęło nadawać BBC. Od 
listopada 1939 roku do momentu za-
jęcia Francji przez Niemcy program 
w języku polskim nadawał też Paryż, 
a po jego ewakuacji – Tuluza. W latach 
1942-1944 z miasteczka Bletchley 
pod Londynem nadawała radiostacja 
„Świt”. Dobry odbiór i przekazywanie 
bieżących informacji spowodowały, 
że w świadomości zarówno Polaków 
jak i Niemców jej sygnał był nadawany 
z zakonspirowanej stacji nadawczej 
na terenach okupowanej Polski. Na 
antenie nie brakowało też przeglądów 
bieżącej prasy – tej oficjalnej i pod-
ziemnej. To właśnie z nasłuchu, czer-
pano w Polsce informacje na temat 
aktualnej sytuacji wojennej. W trak-
cie okupacji istniało olbrzymie nie-
bezpieczeństwo związane z budową 
radiostacji i nadawaniem audycji 
radiowych. Przyczyną były niedo-
statki techniczne w zasobach Armii 
Krajowej oraz sprawnemu działaniu 
niemieckiego wywiadu, który za po-
mocą nasłuchu potrafił błyskawicznie 
lokalizować stacje nadawcze. Mimo 
olbrzymiego niebezpieczeństwa kon-
spiratorzy podejmowali kolejne próby 

budowy konspiracyjnej stacji nadaw-
czej. W końcu w roku 1943 przez 
częstochowskiego krótkofalowca 
Antoniego Zębika został skonstru-
owany nadajnik krótkofalowy. W ten 
sposób zaczęła się historia najbardziej 
znanej radiostacji, czyli „Błyskawicy” 
która rozpoczęła nadawanie w trak-
cie Powstania Warszawskiego. Ta 
powstańcza rozgłośnia stała się 
szybko symbolem walczącej stolicy. 
Pierwszą audycję nadała 8 sierpnia 
„Błyskawica” odezwała się na falach 
32,8 i 51,1 metra. Pierwszą siedzibą 
„Błyskawicy” był gmach PKO przy 
ulicy Jasnej. Później stacja nadaw-
cza przenoszona była do budynku 
kawiarni „Adria” przy Moniuszki, by-
łej ambasady ZSRR przy Poznańskiej 
i Biblioteki Publicznej na Koszykowej. 
Na nadawane cztery razy dziennie au-
dycje składały się wiadomości z frontu 
i ze świata, a także reportaże sprawoz-
dawców wojennych, programy literac-
kie i muzyczne. Sygnałem rozgłośni 
były pierwsze takty „Warszawianki”. 
Kierownikiem zespołu powstańczej 
radiostacji był Stanisław Zadrożny 
„Pawlicz”. Ostatni komunikat wyemi-
towany został po upadku Powstania 
– 4 października. Miała ona olbrzymi 
wpływ na morale walczących po-
wstańców i cywili – „Słyszałem, jak 
podawano informacje o tym, gdzie 
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można zdobyć wodę oraz pożywie-
nie. Zawiadamiano, że działa polska 
poczta, a harcerze zajmują się rozno-
szeniem listów. Można było również 
usłyszeć, które ulice są pod ostrza-
łem i nie należy nimi przechodzić. Były 
także nawoływania do pomocy przy 
odkopywaniu ludzi spod zawalonych 
budynków” – wspomina Henryk Jerzy 
Filipski „Jeremi”, walczący w Korpusie 
Bezpieczeństwa w Śródmieściu 
Północnym. Ciekawym kontekstem 
istnienia stacji „Błyskawica” były nada-
wane od 8 sierpnia audycje w języku 
angielskim na pasmie otwartym. 
Audycje pisał po polsku Jan Nowak-
Jeziorański, a Adam Truszkowski ps. 
Tomicki – Polak urodzony w Londynie, 
znający angielski na wylot, pisał od 
razu tekst po angielsku i odczytywał 
przed mikrofonem. Poza serwisem 
wiadomości bieżących i reportażami 
z miasta, anglojęzyczne audycje za-
wierały apele do znanych osobisto-
ści brytyjskiego życia politycznego. 
Nadano łącznie 157 audycji, których 
celem było zachęcenie zachodniej 
opinii publicznej i polityków do in-
terwencji w sprawie Powstania. Jan 
Nowak – Jeziorański został później 
pierwszym dyrektorem Radia Wolna 
Europa. W latach 1952 – 1975 konty-
nuował misje radiostacji „Błyskawica” 
i walczył o polską rację stanu wśród 

zachodniej opinii publicznej oraz kul-
tywował tradycję informowania o ak-
tualnej sytuacji Polaków pozostałych 
w PRL-u. Przykład ten pokazuje jak 
bujne jest dziedzictwo radiofonii pol-
skiej i jak ogrom pracy wykonany 
przez członków BIP-u w trakcie II 
Wojny Światowej przełożył się póź-
niej na działalność antykomunistycz-
nej opozycji. 

Film i fotografia

Spośród różnych mediów, według 
badań psychologicznych, do lu-
dzi najbardziej przemawiają obrazy. 
Świadomość tego mieli również dzia-
łacze Biura Informacji i Propagandy. 
Mimo okupacyjnego zakazu posiada-
nia przez Polaków aparatów fotogra-
ficznych, starano się dokumentować 
nazistowskie zbrodnie a także co-
dzienne życie Warszawy. Publikowano 
je później w drukach ulotnych, które 
miały pokazywać Niemcom do czego 
są zdolni. Materiały te były także prze-
kazywane to Rządu Polskiego na 
uchodźctwie, w Londynie. Niedostatki 
materiału fotograficznego obcho-
dzono również w inny sposób a mia-
nowicie przy pomocy karykatur i grafik 
artystycznych. BIP prowadził również 
tajne szkolenia z zakresu fotorepor-
tażu i obsługi megafonów. Wielu 
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członków przedwojennej branży fil-
mowej było zaangażowanych w ten 
projekt. To właśnie dzięki ich wysiłkom 
udało się później, podczas Powstania 
Warszawskiego, sfilmować walkę 
powstańczej stolicy. Jest bezcenny 
wkład w naszą historię i źródło, które 
pozwala nam dzisiaj odczuć grozę 
tamtych dni. Najsłynniejsze ujęcie 
to pocisk uderzający w budynek 
Prudencial – autorem był Sylwester 
Braun oraz zdjęcia Eugeniusza 
Lokajskiego, który niestety poległ 
w czasie walk.

Oglądając zdjęcia powstańcze, często 
zobaczyć możemy powstańców po-
chylających się nad powstańczą prasą 
(wydawano około 150 tytułów, każda 
dzielnica miała swoją gazetą – moja 
Brygadę Powiśla). Dzięki zaangażo-
waniu tych osób się uwiecznić wiele 
historycznych momentów. Nawet wy-
dające się wtedy nieistotne zdjęcia są 
dla nas dzisiaj symbolami tamtych dni. 
Nie było by tego, gdyby nie praca wy-
konana z ramienia BIP-u. 
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Sabotaż

Działania Biura Informacji i Propagandy 
nie ograniczały się tylko do drukowa-
nia wydawnictw podziemnych i nada-
wania audycji radiowych. W jednym 
z wydawnictw 1940 roku „Biuletynu 
Informacyjnego” ukuty został termin 
„Małego Sabotażu”. Jego twórcą naj-
pewniej był Aleksander Kamiński – 
autor „Kamieni na szaniec” i prężny 
działacz konspiracyjny w ramach BIP. 
W swoim podręczniku „Wielka gra” 
z 1942 roku znacząco rozwinął ten 

termin i usystematyzował działania 
wymierzone w okupanta. Była to od-
powiedz na cały system represji, który 
Niemcy stosowali przeciwko ludności 
miasta. Próba podtrzymania na duchu, 
podniesienia morale a jednocześnie 
pokazanie obecności ruchu oporu 
w okupowanej Warszawie. Mimo 
że czyny, które w ramach tych akcji 
dokonywali chociażby „Alek”, „Rudy” 
i „Zośka” mogły wydawać się mało 
groźne to w rzeczywistości, jeśli zo-
staliby przyłapani, groziła im za to 
kara śmierci. Niemcy byli bezwzględni 
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wobec sprawców małego sabotażu, 
bo wiedzieli, że każda oznaka oporu 
i sprzeciwu wobec ich dominacji bu-
duje pewność siebie uciśnionego 
narodu. Każda taka akcja budowała 
wrażenie, że Niemców można poko-
nać, wyśmiać i oszukać a tych, któ-
rzy z nimi współpracują czeka kara. 
Pozwalało to mobilizować się więk-
szej ilości osób do stawienia oporu 
i przygotowywało grunt pod zryw 
narodowy. 

Kolejnym ważnym elementem 
walki psychologicznej i sabotażowej 
z Niemcami była akcja „N”. Na jej czele 
stał por./kpt. Tadeusz Żenczykowski 
ps. „Kowalik” vel „Kania”. O wadze 
tego typu działalności świadczy fakt, 
że w październiku 1941 r. referat zo-
stał rozbudowany w samodzielny 
podwydział. Głównym zamierze-
niem akcji „N” była walka psycholo-
giczna z Niemcami przebywającymi 
na obszarze okupowanej Polski 
oraz społeczeństwem III Rzeszy. 
Wykorzystywano do tego przede 
wszystkim prasę, ale również dzia-
łania sabotażowe. Akcja „N” miała 
na celu paraliżowanie systemu oku-
pacyjnego. Przykładem może być 
rozlepianie sfałszowanych zarzą-
dzeń okupacyjnych lub wysyłanie 
takowych pocztą do posterunków 

wojskowych i administracji okupa-
cyjnej. Najbardziej bezczelnym przy-
kładem było podrobione zarządzenie 
z lutego 1944 r. sygnowane przez 
SS-Obergruppenführera Wilhelma 
Koppego – wyższego dowódcę 
SS i policji w GG. Nakazywało ono 
niemieckiej ludności natychmiastową 
ewakuację do Rzeszy. Celem tych 
wszystkich akcji był kontrolowany 
chaos wśród aparatu okupacyjnego, 
który miał utrudniać sprawowanie 
kontroli nad okupowanymi terenami 
Polski. 
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Zakończenie

Działalność Biura Propagandy 
i Informacji jest jednym z ciekaw-
szych wątków w historii Armii Krajowej. 
W warunkach notorycznego braku 
odpowiedniej ilości środków i tech-
nologii udało się czynnie wspierać 
walkę z okupantem i podnosić spo-
łeczeństwo polskie na duchu. Miało to 
niebagatelne znaczenie w kontekście 
terroru i grozy okupacji. Dzięki prasie, 
małemu i dużemu sabotażowi a w póź-
niejszych latach audycjom radiowym 

starano się osiągnąć najważniejszy cel 
państwa podziemnego, a mianowicie 
podtrzymanie woli walki Polaków. Te 
konkretne działania nie tylko inspi-
rowały mieszkańców Krakowa czy 
Warszawy, ale również późniejszą 
opozycję antykomunistyczną. Dla hi-
storyków spuścizna BIP jest bezcen-
nym zasobem źródłowy, który wiele 
nam mówi o mentalności i sposobie 
widzenia świata elit minionej epoki. 
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