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Processing History:  Aleksandra B. Borecka 
 
Scope and Content of Collection 
 
Contains the underground press collection of 25 titles, issued  mostly by resistance organizations. 
Among other publishers are the Armia Krajowa (Home Army), the Armia Ludowa (People's Army)  
and the Stronnictwo Narodowe (National Party). 
 
System of Arrangement 
 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reel. 
This collection is arranged  by the newspaper titles,  and chronologically. 
 
Indexing Terms 
 
Museum Tatrazańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem. 
Poland. Polskie Siły Zbrojne. Armia Krajowa‐‐History. 
Polska Partia Robotnicza. Armia Ludowa. 
Stronnictwo Narodowe. 
World War, 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Poland‐‐History‐‐20th century. 
World War, 1939‐1945‐‐Underground movements‐‐Poland. 
Underground press publications‐‐Poland‐‐History‐‐20th century. 
Polish newspapers‐‐History‐‐20th century. 
Poland‐‐History‐‐Occupation, 1939‐1945. 
Poland‐‐Politics and government‐‐1918‐1945. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Newspapers. 
Periodicals. 

 
 
 

CONTAINER LIST 
 

 
 
1. BIULETYN INFORMACYJNY  
Służba  Zwycięstwu  Polski  –  Związek  Walki  Zbrojnej  –  Armia  Krajowa,  Warszawa,  Kraków  [po 
Powstaniu Warszawskim], XI 1939 –  I 1945, tygodnik, dziennik, red. Aleksander Kamiński. Flagowe  i 
najpopularniejsze  pismo  Polskiego  Państwa  Podziemnego,  jedno  z  sześciu  ‐  obok  „WIADOMOŚCI 
POLSKICH”,  ”AGENCJI PRASOWEJ”,  „SPRAW POLSKICH”,  „DZIENNIKA RADIOWEGO” oraz  „GŁOSU 
OJCZYZNY”  –  głównych  organów  prasowo‐informacyjnych  AK;  inicjatorem,  twórcą  pisma  i  jego 
wieloletnim redaktorem naczelnym, wywierającym decydujący wpływ na  jego oblicze polityczne był 
Aleksander  Kamiński  „Kaźmierczak”,  „Hubert”.  Wkrótce  po  zakończeniu  Kampanii  Wrześniowej 
Kamiński  skontaktował  się  z  komendantem  okręgu  SZP Warszawa  ‐ Miasto,  od  którego  otrzymał 
pieniądze na  założenie nowego wydawnictwa. W dniu 5  listopada 1939 ukazał  się pierwszy numer 
pisma w nakładzie 90 powielanych egzemplarzy, do  lata następnego roku nakład wzrósł do ok. 500 
egzemplarzy. W  literaturze przedmiotu spotyka się pogląd,  że w pierwszym roku działalności pismo 
nie było  przeznaczone  do masowego  –  jak miało  być później  ‐  kolportażu.  Świadczyć mają  o  tym 
redakcyjne  adnotacje  (nagłówki)  o  treści  tj.:  Egzemplarz  zniszcz  osobiście  czy  Z  naciskiem 
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podkreślamy: Biuletynu nie wolno puszczać w kurs po mieście. Odbiorca ma  jedynie prawo w swojej 
obecności  dawać  Biul[etyn]  do  przejrzenia  osobom  zaufanym.  Niszczyć  Biul[etyn]  musi  odbiorca 
osobiście. Uważa się, że przyczyną zamieszczania takich notek była słabość podziemia w tym czasie. 
Tajna prasa była dowodem obciążającym, zaś formująca się dopiero organizacja nie mogła pozwolić 
sobie na straty. Jesienią (październik‐ grudzień) 1940 redakcja pisma przeniesiona została do struktur 
wydawniczych Komendy Głównej AK  (Biuro  Informacji  i Propagandy – BIP KG AK),  których  stał  się 
częścią – od tej chwili był drukowany. Pismo redagowali Kamiński, Stanisław Berezowski „Zarzycki”, 
Kazimierz  Wagner  „Kazimierz”,  Maria  Straszewska  „Marysia”  –  jako  sekretarz  redakcji,  Czesław 
Michalski „Jankowski”, Antoni Szymanowski „Brun”, Witold Lula „Żakowski” i in. Do głównych źródeł 
informacji  należały  materiały  z  nasłuchu  radiowego  BIP  KG  AK  i  własnego,  wiadomości  z  prasy 
niemieckiej  i  czasami  alianckiej,  tzw.  materiały  specjalne  otrzymywane  z  BIP  oraz  materiały 
przygotowywane przez Wydział Informacji BIP, także pochodzące od sieci własnych  informatorów w 
instytucjach  okupanta  i  poszczególnych  dzielnicach warszawskich  (  z  getta  do  Jerzego Grasberga). 
Posługiwano  się  także  informacjami  z  innych  pism  konspiracyjnych.  „Biuletyn  Informacyjny”  od 
jesieni  1940  był  pismem  informacyjno‐propagandowym,  przeznaczonym  dola  szerokiej  rzeszy 
odbiorców. Jednocześnie był wzorem  i wydawnictwem agencyjnym dla wszystkich pism terenowych 
AK. Miały  one  czerpać  stąd  tematy  do  artykułów wstępnych  (przedrukowując  je  in  extenso),  lub 
podając w postaci zmienionej przynajmniej z zachowaniem myśli przewodniej tekstu), ocenę spraw 
polskich  na  forum  międzynarodowym  i  ocenę  wydarzeń  w  kraju.  Pismo  podlegało  cenzurze 
prewencyjnej BIP KG AK – początkowo  (dość długo)  tylko artykuły wstępne  i ważniejsze politycznie 
teksty wewnątrz  numeru  omawiane  były  na  zebraniach  szefów wydziałów BIP  KG, od  pierwszego 
półrocza cały numer biuletynu przed oddaniem do składu był kontrolowany osobiście przez zastępcę 
szefa BIP i zarazem szefa Wydziału Propagandy Bieżącej, Tadeusza Wardejn‐Zagórskiego. Pismo było 
drukowane w nakładzie 24 tys. egzemplarzy (1942), 43 tys. egzemplarzy (1943‐1944) i kolportowane 
na terenie całego kraju. Łącznie ukazało się – wraz z numerami powstańczymi i popowstaniowymi – 
317 numerów.  

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 542 

 38 (142), 01  X  1942 

 51 (155), 31 XII 1942 

 2 (157), 14  I  1943 

 5 (160), 04 II 1943 

 6 (161), 11 II 1943 

 30 (134), 30 VII 1942 
 
2. DER FRONTKAMPFER  
Armia Krajowa‐Komenda Główna, Samodzielny Podwydział „N”, Warszawa,  III 1942 ‐ II 1944, ogółem 
rozkolportowano 16 numerów, wydawany jako organ fikcyjnej niemieckiej organizacji opozycyjnej w 
armii, red. Zygmunt Ziółek, Antoni Kawczyński, Sławomir Dunin‐Borkowski   
Muzeum Tatrzańskie sygn. C 1399 

 Nr 10, Mai 1942 
 
3. GŁOS  PODHALA  
Stronnictwo  Ludowe  „Roch”, Nowy  Targ, od  17  IX  1944  do  końca  XII  1944  lub początków  I  1945; 
tygodnik (pismo ukazywało się zawsze w niedzielę); red. Sylwester Leczykiewicz, Stanisław Skibiński, 
Ludwik Kohutek; ukazało się ogółem prawdopodobnie 14 numerów (kwerenda niekompletna), każdy 
w ilości około 30 egzemplarzy; pismo programowe: szerzenie ideologii ruchu ludowego, szerzenie idei 
walki z okupantem, walka z renegatami (Goralenvolk).   

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 564  

 nr  1, 17 IX 1944 

 nr  2, 24 IX 1944 

 nr  3, 01  X 1944 
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 nr  4, 08 X 1944 

 nr  5, 22 X 1944 

 nr  6, 29 X 1944 

 nr  7, 05 XI 1944 

 nr  8, 12 XI 1944 

 nr  9, 19 XI 1944 

 nr 10, 26 XI 1944 

 nr 11, 03 XII 1944 
 
4. GONIEC KRAKOWSKI [fałszywka]  
Kierownictwo  Walki  Podziemnej,  Kraków,  1943;  dwa  numery  naśladujące  tytułem,  wyglądem 
zewnętrznym  i  techniką polskojęzyczną  gazetę wydawaną w Generalnej Guberni przez Niemców  z 
inicjatywy  Kierownictwa Walki  Podziemnej,  zawierające  dywersyjne  –  z  punktu  widzenia  polityki 
okupanta  ‐  treści; pierwszy ukazał się z datą 4 VII 1943  jako wydanie nadzwyczajne bez numeracji, 
drugi – 1 XII 1943 jako numer 282 rocznika piątego.  

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 546  

 04 VII 1943 Wydanie nadzwyczajne 
 
5. HYR TATRZAŃSKI  
niezident.  (Konfederacja  Tatrzańska?)  (L.Dobroszycki  podaje  jako  wydawcę  Konwent  Organizacji 
Niepodległościowych), Nowy Targ; lato – jesień 1944; dziennik (co kilka dni)  
Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 565 

 nr 6, 05 IX 1944 

 nr 8, 09 IX 1944 
 
6. INSUREKCJA  
Związek Walki  Zbrojnej‐Armia  Krajowa  (Redakcja  fachowych  pism  wojskowych  Biura  Informacji  i 
Propagandy  KG  AK), Warszawa;  I  1941  –  VII  1944, miesięcznik  (ukazało  się  łącznie  23  numery); 
wojskowe pismo szkoleniowe dostosowane do warunków konspiracyjnych, charakter wychowawczo‐
szkoleniowy, kolportowane obowiązkowo wśród kadry AK od stopnia dowódcy plutonu (zastępowało 
rozkazy dla oddziałów), również – w miarę możliwości – poza własną organizacją; artykuły moralno‐
propagandowe,  teoretyczno‐wojskowe  i  historyczno‐wojskowe,  ewent.  recenzje;  red.  nacz.  Jan 
Rzepecki  ‐  Franciszek  Jacheć  –  Mieczysław  Biernacki,  współ.  Ksawery  Świerkowski;  nakład  7000 
egzemplarzy 
Muzeum Tatrzańskie sygn. C  547  

 Zeszyt 7 (19), IX 1942 

 nr 8 (20), X  1942 

 nr 9 (21), XI 1942 
 

 nr 1 (22), I  1943 

 nr 2 (23), II 1943 

 nr 4 (25), IV 1943 
 
7. JUTRO PN  
Tygodnik Polska Niepodległa  
Tyg[odnik]. Org[anizacji]. Polska Niepodległa [od XI 1941] 
Polska Niepodległa, Warszawa,  III 1940 – VII 1944, tygodnik, centralny organ prasowy grupy Polska 
Niepodległa   

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 548  

 Nr  8 – 9 (133‐4),   27 II 1942 

 Nr 5 (130), 30 I 1942 
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8. RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Delegatura Rządu; Warszawa, po Powstaniu Warszawskim – Kraków;  III 1941‐  I 1945; dwutygodnik, 
podczas powstania – dziennik; red. Stanisław Kauzik, następnie Franciszek Głowiński, w skład zespołu 
red.  wchodzili:  Zbigniew  Kunicki,  Tadeusz  Kolski,  Stefan  Krzywoszewski,  Leon  Brzeski,  Maria 
Grzegorczyk, Jan Moszyński, Witold Żarski 

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 563  

 Nr 80 (152), Warszawa, 6 XII 1944, ss. 1‐2 i 15‐16 
 
9. ŻOŁNIERZ POLSKI  
Winieta:  od  nr  12  emblemat  BIP:  rozłożona  książka  i  szabla,  później  (po  fuzji  z  BIULETYNEM 
ŻOŁNIERSKIM) także emblemat czołgu i samolotu  
Polska  Organizacja  Zbrojna  (do  listopada  1941)  nast.  Związek  Walki  Zbrojnej‐Armia  Krajowa 
(Redakcja  fachowych pism wojskowych KG AK), Warszawa;  II 1941 –XII 1944, miesięcznik;  treść  (z 
powodu braku regulaminów służby): wiadomości regulaminowe z dziedziny broni, służby w polu, wali 
saperskiej,  łączności etc., artykuły o charakterze dyskusyjnym na  temat walk ulicznych, partyzantki, 
dywersji  etc.;  kolportaż wśród  niższej  kadry  dowódczej  z  zaleceniem  kompletowania  i  ukrywania; 
łącznie 42 numery, nakład 11‐12 tys. egzemplarzy, red. Mieczysław Biernacki, Wacław Piotr Janaszek 
Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 561 

 nr  6 (19), VI‐VII 1942 

 nr  8 (21), X 1942 

 nr  9 (22), XI 1942 

 nr 10 (23), XII 1942 
 

 nr 2 (25),  II 1943 

 nr 2 (25), III 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 5 (28), V 1943 
 
10. ŻOŁNIERZ  POLSKI W  DRUGIEJ WOJNIE  ŚWIATOWEJ  (daw.  Żołnierz  Polski  w  Kampanii 
Wrześniowej) 
Związek Walki  Zbrojnej,  Armia  Krajowa; Warszawa;  1941  –  VI  1944;  dwutygodnik;  red.  Stanisław 
Płoski, Alojzy Horak 
Dodatek do pisma „ŻOŁNIERZ POLSKI” (por. poz.9 oraz Biblioteka Narodowa, RG‐15.080M*395) 
Poprzednio  pt.  „ŻOŁNIERZ  POLSKI  W  KAMPANII  WRZEŚNIOWEJ  Dodatek  do  „WIADOMOŚCI 
POLSKICH”[ VI 1940  ‐ do nr 31, 1941] 

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 562 

 nr 40,  X 1942 (dod. do nr 8(21), 1942) 

 nr 41,  XII 1942 (dod. do nr 10 (23), 1942) 

 nr 43,   II 1943 (dod. do nr 2 (25), II 1943) 

 nr 44,  III 1943 (dod. do nr 2 (25), III 1943) 

 nr 46,   V 1943 (dod. do nr 5 (28), 1943) 
 
11. WIADOMOŚCI POLSKIE  
Wychodzą 1 i 15 każdego miesiąca [do nr 2, 1940]  
Wychodzą 3 razy na miesiąc [tylko nr 3, 1940, dalej bez podtytułu]  
Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa, Warszawa, XI 1939 – VII 1944, 
dwutygodnik.  Pierwsze  pismo  Biura  Informacji  i  Propagandy  Komendy  Głównej  Armii  Krajowej, 
pierwsze centralne pismo propagandowe, główny organ polityczny, jeden z sześciu – obok „Biuletynu 
Informacyjnego”, „Agencji Prasowej”, „Spraw Polskich”, „Dziennika Radiowego” i „Głosu Ojczyzny” – 
głównych organów prasowo‐informacyjnych AK; jedno z dwóch – obok „Biuletynu Informacyjnego” – 
wiodących pod względem znaczenia  i nakładów pism BIP KG AK; kolejni redaktorzy naczelni: Antoni 
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Wieczorkiewicz, Bolesław Srocki  „Bolesław”, Witold Giełżyński  „Żarski”,  sekr.  red.  : Michał Walicki, 
Tadeusz  Manteuffel  „Sey”,  red.  Stanisław  Dubois,  Jan  Rzepecki.  „Wiadomości  Polskie”  nie  były 
pismem – inaczej niż to mógłby wskazywać nakład – popularnym, przeznaczonym dla szerokiej rzeszy 
odbiorców. Dwutygodnik dla grupy dowódców  i  inteligencji skupionej wokół AK, mający orientować 
w  sytuacji  politycznej  i  wojskowej.  Forma  i  treść  artykułów  była  dostosowana  do  poziomu 
czytelników  o  pewnym  wyrobieniu  politycznym  –  i  określonych  sympatiach,  dlatego  pismo  było 
zalecane  dla  redaktorów  prasy  konspiracyjnej.  Teksty  publikowane w  „Wiadomościach”  –  będące 
wskazówka  samą  w  sobie  o  czym  wolno  i  trzeba  pisać  (i  co  trzeba  myśleć)  –  nie  mogły  być 
przedrukowywane,  lecz miały  stanowić materiał do  samodzielnie pisanych artykułów dla  szerszego 
odbiorcy.  W  wydawanym  przez  BIP  Okręgu  Warszawa  dla  celów  propagandy  ustnej  piśmie 
zamieszczano  noty  redakcyjne:  Artykuły wstępne w  „Biuletynie  Informacyjnym”  i  „Wiadomościach 
Polskich” wyrażają poglądy Komendy Sił Zbrojnych w Kraju. Czytaj je uważnie – rozszerzaj  ich myśli i 
wytyczne oraz Artykuły wstępne „Biuletynu Informacyjnego” i  „Wiadomości Polskich” odzwierciedlają 
opinie  wojska  na  najważniejsze  sprawy.  Rozpowszechniać  i  komentować  tezy  tych  artykułów. W 
kontekście powyższego warto wiedzieć, że w „Wiadomościach polskich” nie ukazał się ani jeden tekst 
poświęcony  kwietniowemu  powstaniu  w  getcie  warszawskim.  Nakład  pisma  wynosił:  8  tysięcy 
egzemplarzy w roku 1942, 9 tys. egzemplarzy w roku 1943 i 10 tys. w roku 1944.   

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 560 
Uwaga – strony są przemieszane  

 nr 17 (74), 23 IX 1942 (s. 8 obok s. tytułowej nr 19) 

 nr 19 (76), 21 X 1942 (s. 10 obok s. tytułowej nr 20) 

 nr 20 (77), 04 XI 1942 (s. 8 obok s. tytułowej nr 21) 

 nr 21 (78), 18 XI 1942 (s. 8 obok s. tytułowej nr 22) 

 nr 22 (79), 02 XII 1942 (są kolejno strony 1 – 4; s. 5 dalej ‐ między s. 6 Dodatku, a s. 8) 

 Dodatek do nr 22 (79) poświęcony zagadnieniom Federacji Środkowo‐Europejskiej 

 nr 2 (82), 27   I   1943 (s. 8 obok s. tytułowej nr 5) 

 nr 5 (85), 10 III  1943 
 
12. WIADOMOŚCI CODZIENNE   
WIADOMOŚCI CODZIENNE „MIECZA I PŁUGA” [od nr 137, 1941]  
WIADOMOŚCI  CODZIENNE  ZJEDNOCZONYCH  ORGANIZACJI  K[omenda]  O[brońców]  P[olski], 
O[rganizacja] W[ojskowa], Z[brojne] P[ogotowie] N[arodu] i MIECZ I PŁUG [od nr 30, 1943]  
WIADOMOŚCI CODZIENNE  ZJEDNOCZONYCH ORGANIZACJI NKN  [?], GRYF  POMORSKI, KOP, OW, 
ZPN, MIECZ i PŁUG [od nr 188, 1943]  
WIADOMOŚCI  CODZIENNE  ZJEDNOCZONYCH  ORGANIZACJI  ZWIĄZEK  ODRODZENIA 
NARODOWEGO, NKN,  GRYF  POMORSKI, KOP, OW, ZPN, MIECZ I PŁUG [od nr 241, 1943]  
Miecz i Pług, Warszawa, III 1941 – VII 1944, dziennik; kilka razy w tygodniu  

(por. sygn. RG‐15.080M*517, RG‐15.080M*523) 
Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 559  

 nr   95, 28 IV 1942 Wiadomości codzienne Miecza i Pługa 
 

 nr 120, 31   V 1943 Wiadomości codzienne Zjednoczonych Organizacyj K.O.P., O.W., Z.P.N., 
Miecz i Pług 

 nr 121, 02 VI 1943 

 nr 122, 03 VI 1943 

 nr 123, 04 VI 1943 

 nr 124, 05 VI 1943 

 nr 150, 14 VII 1943 
 
 
13.   WIADOMOŚCI  
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Związek Walki Zbrojnej‐Armia Krajowa; Kraków; 1940 ‐ I 1945; dziennik: co drugi dzień; główny organ 
informacyjny  Komendy  Okręgu  AK  przeznaczony  dla  środowisk  inteligenckich,  wydawany  przy 
współudziale  krakowskiej  konspiracyjnej  komórki  Zrzeszenia  Dziennikarzy  Ziem  Zachodnich,  red. 
Stanisław Ziemba (zastąpiony w połowie 1944 przez Tadeusza Srokę, Ziembę usunięto po konflikcie z 
szefem lokalnego BIP dotyczącym jego komentarzy na temat stosunków polsko‐radzieckich), Zygmunt 
Starachowicz;  treść:  informacje  z  nasłuchu  BBC,  komunikaty  organizacji  podziemnych,  ostrzeżenia 
przed zdrajcami i konfidentami, komentarze polityczne  

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 558  

 [nr nieczytelny],  08 III 1943 

 nr 23, 09 III 1943 

 nr 24, 11 III 1943 

 nr 25, 13 III 1943 

 nr 26, 18 III 1943 

 nr 27, 20 III 1943 

 nr 28, 23 III 1943 

 nr 29, 25 III 1943 

 nr 30, 30 III 1943 

 nr 33, 06 IV 1943 

 nr 34, 08 IV 1943 

 nr 35, 10 IV 1943 

 nr 36, 13 IV 1943 

 nr 37, 15 IV 1943   

 nr 39, 22 IV 1943 

 nr 40, 24 IV 1943 

 nr 41, 27 IV 1943 

 nr 42, 29 IV 1943 

 nr 43, 01  V 1943 

 nr 44, 04  V 1943 

 nr 45, 06  V 1943 

 nr 46, 07  V 1943 

 nr 47, 11  V 1943 

 nr 48, 13  V 1943 

 nr 49, 15  V 1943 

 nr 50, 18  V 1943 

 nr 51, 20  V 1943 

 nr 51, 22  V 1943 (uwaga: błędna numeracja, winno być: nr 52) 

 nr 52, 27  V 1943 

 nr 53, 29  V 1943 

 nr 53, 01 VI 1943 (uwaga: błędna numeracja, winno być: nr 54) 

 nr 55, 05 VI 1943 

 nr 63, 12 VI 1943 

 nr 66, 19 VI 1943 

 nr 68, 24 VI 1943 

 nr 72, 09 VII 1943 

 nr 73, 10 VII 1943 

 nr 74, 15 VII 1943 

 nr 75, 17 VII 1943 

 nr 75, 20 VII 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 81, 10 VIII 1943 

 nr 86, 17 VIII 1943 
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 nr 87, 19 VIII 1943 

 nr 87, [20] VIII 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 88, 25 VIII 1943 

 nr 88, 27 VIII 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 89, 30 VIII 1943 

 nr 90, 01  IX 1943 

 nr 91, 03  IX 1943 

 nr 92, 06  IX 1943 

 nr 92, 08  IX 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 93, 10  IX 1943 

 nr 94, 13  IX 1943 

 nr 95, 15  IX 1943 

 nr 95, 17  IX 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 98, 22  IX 1943 

 nr 99, 24  IX 1943 

 nr 100, 27 IX 1943 

 nr 101, 29 IX 1943 

 nr 103, 08  X 1943  

 nr 103, 11  X 1943 (uwaga: błędna numeracja) 

 nr 104, 13  X 1943 

 nr 105, 18  X 1943 

 nr 106, 20  X 1943 

 nr 107, 22  X 1943 
 

 nr 10 (382), 15 I 1945 
 
14. WALKA  
Stronnictwo Narodowe,  Kraków,  1941‐1942,  tygodnik  informacyjno‐programowy, w  istocie  lokalny 
dodatek do pisma WALKA (SN, Warszawa) 

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 557, C. 1364  

 nr 17,  02  VIII 1940 (destrukt),  sygn. C. 557 
 

 nr 2, 11 I 1942, sygn. C.1364 

 nr 3, 25 I 1942 

 nr 5, 06 II 1942 

 nr 6, 13 II 1942 

 nr 7, 20 II 1942 

 nr 8, 13 III 1942 

 [b. nr],  20 III 1942 

 nr 12, 03 IV 1942 

 nr 13, 10 IV 1942 
 
15. SŁOWO POLSKIE  
Stronnictwo  Demokratyczne,  Kraków,  VII  –  VIII  1941,  dziennik:  co  drugi  dzień,  (kontynuacja 
krakowskiego pisma codziennego DZIENNIK POLSKI) 

Sygn. Muz. Tatr. C. 556  

 29  VII 1941 

 26 VIII 1941 
 
16. PRZEGLĄD POLSKI  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



Szare  Szeregi  nast.  Armia  Krajowa,  Kraków,  od  1943  do  końca  1944,  dziennik,  trzy mutacje:  A  – 
Kraków,  B  ‐ Myślenice,  C  ‐  Tarnów‐Mościce.  Pismo  informacyjne  –  uruchomione  przez  redakcję 
krakowskiego tygodnika PRZEGLĄD POLSKI ‐ zawierające wyłącznie wiadomości nasłuchu radiowego i 
informacje o wydarzeniach w kraju.  

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 555  

 Nr 41/185, 09 X 1943  Wydanie A 
 
17. PRZEGLĄD  
Winieta:  tytuł  pismem  blokowym  (2  cm),  rocznik,  data  i  numer wydania,  symbol  BIP  –  rozłożona 
książka i szabla   
Armia Krajowa, Kraków, 1942‐1944, dwutygodnik, nieregularnie  

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 554      

 nr 13, 20 V 1944 
 
18. POLSKI DZWON  
Grupa Silesia późn. Związek Walki Zbrojnej, Kraków, 1940‐1941, tygodnik informacyjny; red. Wiesław 
Zamorski 

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 553  

 nr 14,  15  VII 1940 

 nr 15,  18  VII 1940  

 nr 16,  25  VII 1940 

 nr 18,  12 VIII 1940 
 
19. POLSKA ŻYJE  
Biuletyn Informacyjny Obrońców Polski [od nr 26, 1940] 
Biuletyn Informacyjny  
Biuletyn Informacyjny Obrońców Polski [od nr 26, 1940]  
Tygodnik polityczny Obrońców Polski [od nr 64, 1940]  
Organ polityczny Obrońców Polski [nr 90, 1941]  
Czasopismo Obrońców Polski [nr 97, 1942]  
Dwutygodnik polityczny Obrońców Polski [od nr 126, 1943]  
Komenda Obrońców Polski; Warszawa; 10 X 1939 – VII 1944; tygodnik, dwutygodnik, nieregularnie; 
trzecie chronologiczne pismo konspiracyjne w okupowanej Polsce, drugie w Warszawie, do wiosny 
1940  –  pismo  najpopularniejsze,  wydawane  z  inspiracji  Komendanta  Głównego  Komitetu 
Obywatelsko‐Patriotycznego mjr.  Bolesława  Studzińskiego  „Bohdana  Niteckiego”;  pierwszy  numer 
pod  redakcją  poety, muzykologa  i  publicysty Witolda  Hulewicza,  prawdopodobnie w  całości  jego 
autorstwa ukazał się nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy. Trzecie chronologicznie pismo w okupowanej 
Polsce, drugie w Warszawie, do wiosny 1940 pismo najpopularniejsze. Ukazywało się co kilka dni do 
lipca 1944. Red. Witold Hulewicz  (do 1943), Władysław Bieńkowski, Zofia Kossak‐Szczucka, Wacław 
Borowy; (od 1943) Stanisław Chudoba, Jan Mulak, Teofil Głowacki i Mieczysław Krzepkowski  
(por.RG‐15.080M*329) 
Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 552  
(zachowane egzemplarze pisma są spleśniałe, miejscami nieczytelne) 

 nr 55, 08 VI 1940 

 nr 58, 29 VI 1940 

 nr 59, 06 VII 1940 

 nr 61, 20 VII 1940 

 nr 64, 10 VIII 1940  Tygodnik polityczny OP 

 nr 65, 17 VIII 1940  Tygodnik polityczny OP           

 nr 67, 31 VIII 1940  Tygodnik polityczny Obrońców Polski 
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 nr 92, 13 IX 1941  Organ Polityczny Obrońców Polski 
 
20. POLSKA I ŚWIAT  
Biuletyn Informacyjny  
Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Polskiej Demokracji; Kraków;  (VIII  ‐ XII 1941);  trzy  razy w 
tygodniu; red. Marek Arczyński, Alfred Droździkowski, Edward Marszałek, Adam Bar i inni  
Kontynuacja  krakowskiego  pisma  codziennego  DZIENNIK  POLSKI,  nakład  początkowy  100 
egzemplarzy; nienumerowane 

(por. RG‐15.080M*521) 
Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 551  

 09 IX 1941 

 21 IX 1941 

 23 IX 1941 

 25 IX 1941 

 29 IX 1941 

 02  X 1941 

 Odezwa z dnia 28 VIII 1941, w związku z 2‐gą rocznicą najazdu niemieckiego na Polskę 
 
21. ODNOWA  
Armia  Krajowa,  Kraków,  1944‐1945,  Częstochowa  (od  5  I  1945  r.),  tygodnik  informacyjno‐
programowy 
Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 567 

 04 XI 1944 Numer specjalny 

 nr 51, 22 XI 1944 

 nr 53, 30 XI 1944 

 nr 55,  07 XII 1944 

 nr 56, 14 XII 1944 

 nr 57, 24 XII 1944 
 

 nr 2 (59), 07 I 1945 

 nr 3 (60), 12 I 1945 
 
22. KOMUNIKAT WOJENNY  
Związek  Odbudowy  Rzeczypospolitej,  Kraków,  1940,  dziennik  informacyjny,  głównie  wiadomości 
nasłuchu  radiowego: wydarzenia polityczne, doniesienia  z  frontów,  także wiadomości o  sytuacji w 
kraju 

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 682  

 [b. nr] 13 VIII 1940 

 [b. nr] 16 VIII 1940 
 
23. NA UCHO  
Tygodnik satyryczno‐humorystyczny  
Samodzielna grupa związana z organizacjami: Szare Szeregi i  Armia Krajowa, Kraków, 7 XI 1943 – 30 
IV  1944,  tygodnik  ilustrowany  (rysunki  jednobarwne);  20  numerów,  nakład  200  egzemplarzy,  red. 
Jerzy Szewczyk,  Jerzy Wirth, Eugeniusz Kolanko, współ.  Janusz Benedyktowicz, Adam Kania,  Lucjan 
Krywak  

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 566 

 Nr 14(20), 30 IV 1944 
 
24. NOWA POLSKA  
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Narodowa  Organizacja  Wojskowa,  Kraków,  1941,  miesięcznik  informacyjno‐programowy,  red. 
Tadeusz Mildner 

Muzeum Tatrzańskie sygn.C. 550  

 Nr 1, IX 1941 
 
25. KOMUNIKATY  Z FRONTÓW WOJENNYCH  

KOMUNIKAT  Z FRONTÓW WOJENNYCH [od 1943] 
POLSKA ŻYJE. KOMUNIKAT Z FRONTÓW WOJENNYCH [od 27 III 1943] 
Miecz i Pług, 1942‐1943 

Muzeum Tatrzańskie sygn. C. 549  

 04 XII 1942 

 08 XII 1942 
 

 06 III 1943 

 07 III 1943 

 08 III 1943 

 11 III 1943 

 12 III 1943 
 

 27 III 1943 

 21 IV 1943 

 24 IV 1943 

 27 IV 1943 

 04 V  1943 

 05 V  1943 

 07 V  1943 

 09 V  1943 

 13 V  1943 

 16 V  1943 

 19 V  1943 

 20 V  1943 

 28 V  1943 

 07 VII  1943 

 08 VII  1943 

 10 VII  1943 

 13 VII  1943 

 14 VII  1943 

 20 VII  1943 

 21 VII  1943 

 21 VII  1943 (błąd redakcji w datowaniu, winno być: 22) 

 23 VII 1943 

 25 VII  1943 

 26 VII  1943 

 27 VII  1943 (nieczytelne) 

 29 VII  1943 

 30 VII  1943 

 31 VII  1943 

 02 VIII 1943 

 05 VIII 1943 

 07 VIII 1943 
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 08 VIII 1943 

 08 VIII 1943  (powtórzona data) 

 24 VIII 1943 

 30 VIII 1943 

 31 VIII 1943 

 01 IX 1943 

 03 IX 1943 

 04 IX 1943 

 05 IX 1943 

 06 IX 1943 

 08 IX 1943 

 09 IX 1943 

 10 IX 1943 

 14 IX 1943 

 17 IX 1943 

 18 IX 1943 

 19 IX 1943 

 20 IX 1943 

 20 IX 1943 (powtórzona data) 

 22 IX 1943 

 23 IX 1943 

 29 IX 1943 

 30 IX 1943 

 08 X 1943 

 09 X 1943 

 11 X 1943 

 18 X 1943 
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