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Prezentowane dzieło jest pierwszym naukowym opracowaniem szerzej 

nieznanych dokumentów wytworzonych przez pułkownika Edmunda Charasz-

kiewicza (1895-1975). Książka opracowana została przez historyków krakowskich 

– Andrzeja Grzywacza, Marcina Kwietnia i Grzegorza Mazura, którzy we wstępie 

opisują biografię podpułkownika E. Charaszkiewicza, w tym okres legionowy 

(Legiony Polskie 1914-1918) oraz kulisy jego tajnej działalności na rzecz Państwa 

Polskiego (1918-1940), w tym pracę w tzw. Ekspozyturze rozpościerającej siatki 

dywersji pozafrontowej, z których następnie powstało polskie podziemie w czasie 

II wojny światowej. Trzonem książki są źródłowe dokumenty – raporty powstałe 

zasadniczo w latach 1939-1940 na Zachodzie. Po upadku Francji spisywał on na 

polecenie zwierzchników raporty ze swojej tajnej działalności, w których odsłania 

m.in. kulisy III Powstania Śląskiego (1921), dywersyjnej ‘akcji prometejskiej’ (gł. 

w latach 20. i 30. XX w.) mającej na cele stworzenie niepodległych państw na 

gruzach Związku Sowieckiego (np. Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji, Kaukazu, 

Turkiestanu, Krymu, Idel-Uralu itd.), dywersji na Rusi Zakarpackiej i w Czecho-

słowacji w okresie międzywojennym oraz nieznane wcześniej fakty powstania 

Polskiego Państwa Podziemnego (1939). Publikacja z dziejów służb specjalnych II 

Rzeczypospolitej Polskiej zawiera indeks, obejmujący nazwy geograficzne i oso-

bowe, w tym pseudonimy wraz z ich rozwiązaniem. Pozycja ma walory poznaw-

cze i edukacyjne, może być przydatna zarówno historykom wojskowości i służb 

specjalnych, jak i miłośnikom polskich dziejów, którzy chcieliby wiedzieć więcej o 

kulisach różnych tajnych operacji wojskowych i dywersyjnych. 
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Abstract (Summary): 
 

The source-based monograph entitled A Collection of the Documents of Lieutenant-

Colonel Edmund Charaszkiewicz (in Polish: Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda 

Charaszkiewicza) is a publication containing original documents written by lieuten-

ant-colonel Edmund Charaszkiewicz (1895-1975). It is concerned especially with 

the history of the Polish Legions (1914-1918), the history of the Third Silesian 

Uprising (1921), the description of a special kind of subversive actions (the so 

called “Promethean actions”) in the Soviet Union before World War II, and other 

important matters of the Polish State (1918-1939). The author of this book also 

describes a branch of network sabotage (subversion) outside the front during the 

Second World War (1939-1945) and the Soviet occupation of Poland. The book 

contains important source documents – confidential reports (1939-1940) written by 

one officer who worked for the Polish Secret Service. The book has been published 

in Polish. 
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