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Rota przysięgi NSZ

Modlitwa żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych

Ja, walkę o Wielką Polskę uważam za najważniejszy cel 
mego życia. Mając szczerą i nieprzymuszoną wolę słu-
żyć Ojczyźnie, aż do ostatniej kropli krwi – wstępuję do 
Narodowych Sił Zbrojnych. 

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy 
Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodle-
głość Polski. Rozkazów wszystkich mych przełożonych 
będę słuchał i posłusznie będę je wykonywał. Tajemnic 
organizacyjnych będę wiernie strzegł. W pełni świado-
mości celu pierwej śmierć poniosę aniżeli zdradzę. 

Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego Męko i Ty 
Królowo Korony Polskiej.

Panie Boże Wszechmogący – daj nam siły i moc 
wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze 
życie.

Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, po-
mordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez 
naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych 
swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, pole-
głych na polach całego świata – powstanie Wielka Polska.

O Mario Królowo Korony Polskiej – błogosław naszej 
pracy i naszemu orężowi. O spraw Miłościwa Pani 
– Patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp 
Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie 
sztandary z Orłem Białym i Twym wizerunkiem.

Tekst modlitwy: Bohdan Szucki, Modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 1998, s. 15.
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Polityka w wojsku

Prowokatorzy i zbrodniarze

Żołnierze!

W chwili obecnej Armia Polska znajduje się poza granicami kraju. 

Wy zatem, nie mogąc czynnie walczyć w jej szeregach, zgrupowani 
zostaliście w organizacji Narodowych Sił Zbrojnych. 

Zadaniem waszym jest walka o pełną niepodległość Polski i praca 
nad odbudowaniem Armii. 

Zrozumienie, że Armia nasza musi być Armią Narodu Polskiego, 
zgromadziło Was w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych.

W służbie Ojczyźnie, oprócz powszechnych dla każdego Polaka 
obowiązków, winniście realizować polską ideę wojskową: obecnie 
– przez organizowanie, wychowanie kadr i walkę Narodowych Sił 
Zbrojnych, a od chwili odzyskania Niepodległości – budując potężną 
Armię Polską. 

Prawem i obowiązkiem waszym, jako żołnierzy – Polaków, jest 
posiadanie, pogłębianie i realizowanie Waszych poglądów ideowo-
politycznych. 

Jednak względy i interesy partyjne nie mogą w żadnym wypadku 
wpływać ani odgrywać jakiejkolwiek roli przy wykonaniu Waszych 
funkcji wojskowych. 

Obowiązkiem moim, jako Waszego Dowódcy, jest wykonywać 
zadania i realizować cele, jakie stoją przed Narodowymi siłami 
Zbrojnymi. 

Sprawdzianem słuszności mego postępowania i decyzji jest dla 
mnie dobro Narodu Polskiego. 

Czesław
Dowódca NSZ

„Walka z komuną musi być bezwzględna, tak jak bezwzględny jest 
przeciwnik. Komunista, zdrajca i sprzedawczyk, tak jak gestapo -
wiec, nie może nigdzie znaleźć schronienia, pomocy, pobłażania i li-
tości. Rzucamy ostatnie wezwanie do nieuświadomionych w pełni 
lub głuchych dotychczas na perswazję członków organizacji komuni-
stycznych – zerwijcie natychmiast z komuną, gdyż inaczej będziecie 
traktowani jako współwinni.

Dopiero oczyściwszy zaplecze frontu narodowego z komuny 
zapanujemy nad sytuacją i będziemy w stanie poprowadzić właściwą 
walkę z Niemcami”.

Rozkaz nr 2 z 15 grudnia 1942 r., Dowódcy NSZ, płk. Ignacego Oziewicza „Czesława”.

Prowokatorzy i zbrodniarze, „Szaniec”, 23 X 1943, nr 14(105). (fragment)
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NSZ potępione – Armia Ludowa uznana

„Mordują nas Niemcy. Systematycznie i metodycznie, z wprawą i doświadczeniem. Nie 
dość tego! Na naszej drodze stoi drugi wróg śmiertelny. Bolszewickie oddziały dywersyjne 
z Gwardią Ludową, jej przybudówkami i ośrodkiem dyspozycyjnym w Moskwie. Co robią 
w Polsce? Napadają na nasze wsie, miasteczka, ograbiają dwory, plantacje, chłopów, mor-
dują broniących swego dobytku, prowadzą akcję dywersyjną, wysadzają mosty, tory kole-
jowe, palą tartaki i... nałogowo unikają bezpośredniego zetknięcia z Gestapo i żandarmerią 
niemiecką. A rezultat? Bohaterzy wycofują się w bezpieczne miejsca, a tymczasem Gestapo 
i żandarmeria niemiecka morduje niewinną i spokojną ludność, której jedyną zbrodnią jest 
to, że mieszka w pobliżu dokonanego aktu sabotażu. Tak skrwawiła się nasza Lubelszczyzna. 
Pacyfi kacja powiatu Biłgorajskiego. Stygnie w żyłach krew, słowa grzęzną w krtani. Spalone 
wsie, zwęglone szczątki ich mieszkańców, niemowląt i dzieci, stłoczone do obozów i mordo-
wane tysiące ludzi. Dantejskie sceny. Koniec świata. Cisną się bluźniercze słowa: Bóg opuścił 
ziemię!

Kto stanął w obronie niewinnych? Kto nastawił piersi, by ochronić przed zagładą tysią-
ce istot ludzkich? Takich nie było? Nie, nie prawda! Byli. Wyjące z bólu matki piersiami swy-
mi zasłaniały niewinne dzieciny od ciosów morderców i płomieni szalejących pożarów. Tych 
potwornych scen nie oceni nikt, kto własnymi nie patrzał na nie oczami. Gwardziści w bez-
piecznych kryjówkach raczyli się zdobytym łupem: wódką i wieprzkami. A nasze miarodajne 
czynniki wzywały ludność do... przetrwania i ratowania się, jak kto może, bo innej pomocy, 
jak słowa pociechy i stwierdzenia, że zbrodniarze zostaną ukarani, dzisiaj udzielać nie można. 
Właśnie tak samo, gdy czyta się piękne, wzniosłe przemówienia z Londynu: Znamy wasze cier-
pienia i ofi ary. Wytrwajcie. Sprawcy zbrodni będą ukarani. Krew wasza nie pójdzie na marne.

Wierzymy w to. I dlatego, że wierzymy – cierpimy. Walczymy i giniemy. I nie spoczniemy 
w walce „póki my żyjemy, a co nam obca przemoc wzięła mocą odbierzemy”. Dlatego nie 
chcemy od was uznania, bo to trochę niepoważnie, gdy siedząc w warunkach bezpieczeństwa 
i dostatku, pochłonięci kłótniami w rodaków gronie, poklepujecie nas po ramieniu, nas, któ-
rzy tak przecież strasznie cierpimy.

Kto winien tej codziennej naszej tragedii? Niemcy – niewątpliwie. Ale przecież w iluż to 
wypadkach komunistyczne oddziały rozpoczynają akcję podstępną chytrą, przebiegłą, pod-
łą, łajdacką, tchórzowską a niemieccy towarzysze kończą ją tradycyjnym swym zwyczajem: 
mordowaniem niewinnych.

Czy akcja oddziałów bolszewickich w Polsce ma znaczenie wojskowe? Czy ma wpływ na 
bieg działań wojennych?

Nie! Ona ma na celu stworzyć taki terror niemiecki, by wywołać zbrojne powstanie w Pol-
sce. I wówczas rzeczywiście mogłoby nastąpić załamanie frontu wschodniego. Ale po naszych 
trupach. Kraj nasz stał by się wielkim cmentarzyskiem. Cel sowietów zostałby osiągnięty. Rę-
kami naszymi załamałby się front wschodni, rękami niemieckimi bylibyśmy masowo wymor-
dowani a Wasilewska i jej sowieccy przyjaciele nie potrzebowaliby już prowokować światła 
cywilizowanego, nowymi zbrodniami na terenie Polskiej republiki radzieckiej. Nie mieliby 
odpowiednich kandydatów.

A więc panowie mieniący się Stronnictwem Ludowym, obrońcy mas ludu polskiego i wy 
wszyscy nasi przyjaciele i nieprzyjaciele, weźcie pod uwagę nie ma w Polsce i dla Polski wro-
gów numer 1 i 2. Jest wróg jeden. Obojętnie, jak się nazywa – Niemiec czy bolszewik. [...] 
Z Niemcami walczy cały świat. [...] Z Rosją Sowiecką walczą dziś tylko Niemcy. Dlatego też 
zlikwidowanie w Polsce agentur sowieckich, choćby stroiły się w najpiękniejsze patriotycz-
no-polskie piórka – to obowiązek, to konieczność. Tego wymaga polska racja stanu. I dlate-
go walczyć będziemy bez względu na to, czy się to komu podoba, czy nie. [...] Linia polityki 
polskiej nie może iść krętymi ścieżkami, nie może robić łamańców, nie może być koniunktu-
ralna. Musi być konsekwentna, jasna i zrozumiała dla całego narodu. [...] Naród potrzebuje 
przodowników z charakterem, twardych, konsekwentnych, dalekowzrocznych. Rozum mówi 
nam, że trzeba się przygotować na najgorsze. Instynkt samoobrony dyktuje, że zło nie da się 
ugłaskać, że nie można go tolerować, lecz trzeba zwalczać. Dlatego też bez względu na prze-
bieg wydarzeń dziejowych i nasze koleje losu musimy oczyścić kraj z oddziałów sowieckich 
i agentur Kremla. [...] W warunkach niewoli, w warunkach, kiedy wróg narzuca nam nierówną 
walkę – nie ma »ohydnych morderstw«. Jest tylko konieczna samoobrona […]”

NSZ potępione – Armia Ludowa uznana, „Szaniec”, 4 XII 1943, nr 15(106). (fragmenty)
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Komunikat nr 8/Z/44

W listopadzie i grudniu 1943 roku oddziały NSZ 
w akcji odwetu i samoobrony wykonały uderzenia na 
siły niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie. Jedna 
z tych akcji specjalnie wyróżniona w rozkazie Dowódcy 
NSZ wyrządziła Niemcom dotkliwe straty. Ubezpieczenie 
miejscowej ludności przez oddziały wykonujące tę akcję 
uchroniło ją przed represjami; [Niemiecka] ekspedycja 
karna została rozbita i prawie całkowicie zniszczona. 

W obronie Kraju przed terrorem komunistycznym 
i bandytyzmem oddziały NSZ rozbijały bandy 
komunistyczne nękające ludność Polską. 

Ze względów bezpieczeństwa poszczególne akcje 
oddziałów NSZ, jak i bliższe o nich dane nie mogą być 
podawane do publicznej wiadomości.

Pełnomocnik BI
Orski

Komunikat z 3 stycznia 1944 r., szefa Biura Informacji Dowództwa NSZ, ppor. Mirosława Ostromeckiego „Orskiego” 
o akcjach bojowych oddziałów partyzanckich NSZ przeprowadzonych pod koniec 1943 r.
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Wyzwolenie obozu w Holiszowie

W międzyczasie Brygada [Świętokrzyska] wchodzi w akcję bojową, 
zajmuje Holiszów i Stanków [Czechy], obsadza główną szosę na osi 
Pilzno – Bischofsteinitz, uwalnia tysiąc kobiet obozu koncentracyjnego 
w Holiszowie. Bierze przeszło pięciuset jeńców niemieckich, w tym 
dwóch generałów i siedemdziesięciu ofi cerów sztabu armii. 

[Ze wspomnień żołnierza Brygady Świętokrzyskiej]

Senny spokój wioski przeszył przejmujący gwizd. Alarm!!! Jakby 
kij wsadzono w mrowisko. Zaczął się ruch między domami. Po kilku 
minutach drobny deszczyk rosił równe szeregi żołnierzy. 

Zadanie krótkie – uwolnić pobliski obóz koncentracyjny dla 
kobiet. Poślizgujac się przemierza długa kolumna pola, przecinając 
je w kierunku północnym. Dookoła nóg kleją się kule gliny. W lesie 
utrudnią marsz zwalone drzewa i głębokie leje po przedwczorajszym 
bombardowaniu. Podchodzimy do samego obozu lasem. Dzieli nas 
przestrzeń jakichś trzystu metrów. Ale zadanie okazuje się nie tak 
łatwe, gdyż dojście jest tylko przez most na rzece. Dobrze położony 
ogień jednego karabinu maszynowego może zniweczyć cały plan. 
Dla nas jednak nie ma sytuacji bez wyjścia!

Skok! Biegiem marsz!!!

Skulone sylwetki żołnierzy odrywają się od skraju lasu, przebiegają 
most, docierają do pierwszych zabudowań i giną w labiryncie baraków. 
Krótkie serie strzałów oznajmiają spotkanie z nieprzyjacielem. 

Po piętnastominutowej zaciętej walce wszystko milknie po to, by 
natychmiast wybuchnąć kaskadą uradowanych głosów kobiecych. 
W rozgwarze zlewają się słowa polskie z francuskimi, węgierskie 
z rosyjskimi, tworząc morze radości i wesela. 

Cienie ludzkie, przybrane w pasiaste suknie, przypadają ustami 
do twardych i zmęczonych rąk żołnierskich z pocałunkiem wolności 
za odzyskaną wolność. Inna sylwetka skamieniała w bezruchu, 
zdziwionymi oczyma patrzy na to, co się wokoło dzieje nie wierząc 
niespodziewanemu szczęściu. 

Wolność!!! Czy można temu wierzyć po tylu długich miesiącach 
katorgi i niewoli? Po obrazach bestialskiego bicia i dzikiego znęcania 
się nad więźniami – patrzeć dziś na oprawców błagających z płaczem 
o darowanie im życia. 

„Taką radość i niespodziankę mógł sprawić tylko jeden Naród 
– wolny i wolność miłujący, a ciemiężony od tylu lat. Nastrój uwol-
nionych ludzi udziela się otoczeniu i przyrodzie. A zasępione niebo 
przetarło swe oblicze i, z pomiędzy chmur, ozłociło roześmiane twa-
rze drgającym radością promieniem słonecznym, odbitym kolorami 
tęczy we łzach szczęścia”.

Fragment wydanej w 1948 r. pubikcji: W marszu i boju. Z walk i przeżyć żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.


