
List Otwarty 
 

Szanowni Państwo!  
Sołtysi, Wójtowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, etc. 
 

   Polskie Drużyny Strzeleckie (PDS) - organizacja paramilitarna - o ponad 110. letniej 

tradycji (1911-2022) jest prekursorem doktryny wojennej pn. „Totalna Obrona Narodowa” 

autorstwa Komendanta Naczelnego – gen. PDS Jana Gustawa Grudniewskiego – wysokiego 

rangą, zawodowego, emerytowanego żołnierza.   

 

   Zgodnie z powyższą doktryną wojenną, szkoliliśmy bataliony ukraińskie i estońskie, dzięki 

czemu Ukraińcy, w miarę dobrze, radzą sobie z konwojami rosyjskimi i agresją wojsk 

rosyjskich na Ukrainę. 

 

  Zwracamy się, od kilku lat, do władz centralnych III RP, o oficjalne przyjęcie tej doktryny 

wojennej, co najmniej, jako koncepcję bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Niestety, jak 

dotychczas, nie ma pozytywnego oddźwięku w tej sprawie, mimo, że najpierw Estończycy a 

następnie Ukraińcy skorzystali z opracowanej przez naszego Komendanta PDS doktryny 

wojennej i osiągają w pozytywne rezultaty, a w przypadku Ukrainy zaskakująco pozytywne 

rezultaty. Powstrzymanie rosyjskich wojsk inwazyjnych na Ukrainie, przez Ukraińców, nie 

jest przypadkowe. Ukraina, nie podjęła walki armiami, ale od razu przeszła do walki w 

formule „Totalnej Obrony Narodowej”. Nie ryzykowała walnymi bitwami ale rozproszyła 

teatr działań, na co wojska rosyjskie nie były przygotowane. Dzięki tej strategii kolumna 

marszowa wojsk rosyjskich na Kijów została zatrzymana i w konsekwencji cofnięta, z 

ogromnymi stratami w ludziach i sprzęcie.   

 

   W związku z tym, że wojna na Ukrainie może przenieść się na nasze tereny, chcemy 

powiadomić władze samorządowe, że bezpieczeństwo nasze zależne jest w dużej części od 

naszego własnego przygotowania, a nie tylko w oparciu na decyzje obronne władz 

centralnych. W 1939 r. okupacja niemiecka rozpoczęła się od zaplanowanego w ramach 

„Intelligenzaktion”, aresztowania władz samorządowych i wymordowaniu jej np. w Piaśnicy i 

innych miejscach kaźni, w liczbie około 40 000 przedstawicieli władzy samorządowej 

przedwojennej Polski. Podobnie działają obecnie rosyjskie władze okupacyjne na Ukrainie. 

Aresztują przedstawicieli władzy lokalnej tj. wsi, miast i rejonów, wywożąc ich na Sachalin 

lub od razu likwidując.  

 

   Szanowni Państwo: Sołtysi, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie!  

W przypadku okupacji jesteście, w drugiej kolejności, zaraz po żołnierzach-obrońcach, 

przeznaczeni do likwidacji, więc mimo nawału codziennych problemów z 

zagospodarowaniem uchodźców i pozostałymi zawiłościami rządzenia terenem, uczulamy 

Was, na oddolną organizację bezpieczeństwa narodowego, bo jak nadmieniliśmy wyżej, jako 
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samorządowcy, Wy i Wasze rodziny, będziecie w pierwszej kolejności obiektem 

bezwzględnej represji okupanta. 

   W 1939 roku władza centralna obiecywała, że „nie odda ani guzika” a oddała całą Polskę 

na łaskę okupantów. Dlatego, w wielu ważnych sprawach, należy liczyć tylko na siebie i 

przygotować się wcześniej, w miarę dostępnych możliwości na walkę obronną własnymi 

siłami.    

   Przesyłamy Wam w załączeniu opracowaną doktrynę „Totalna Obrona Narodowa”, która 

opiera się na „Gminnej Samoobronie Obywatelskiej” (GSO), byście z tym problemem 

zapoznali swoją Radę i odpowiedzialnych pracowników swoich urzędów. Byście, w  miarę 

możliwości, przygotowali siebie, Wasze Urzędy i Waszych mieszkańców, w podległym 

rejonie,  do właściwego zachowania się w przypadku wybuchu wojny.  

 

Nie zaniedbujcie też problemu tzw. Obrony Cywilnej. 

 

Ukraińcy radzą sobie w następujący sposób: 

 

   W gminach przygranicznych organizują 20 osobowe oddziały wyposażone, w co najmniej, 

po 10 ręcznych wyrzutni pancernych, 2 karabiny snajperskie, trzy „Pioruny”, 5 dronów 

zwiadowczych i podstawową broń osobistą. 

Oddziały te mają za zadanie obstawiać wszystkie możliwe drogi, którymi może poruszać się 

agresor, oprócz dróg głównych, które należą do obrony, przez regularne wojsko i lotnictwo. 

 

   Oddziały ochraniające drogi dojazdowe, działają w ukryciu, dowożone są na miejsce 

zasadzki nieoznakowanymi samochodami cywilnymi, członkowie oddziałów zmieniają się, 

co osiem godzin, są zamaskowani, ponieważ przed kolumnami wojsk, zawsze lecą drony 

rozpoznawcze.  

 

   Ponadto,   sześcioosobowe drużyny wyposażone są w dwie wyrzutnie przeciwlotnicze 

„Piorun”. Podobnie jak oddziały do zwalczania kolumn agresora, działają w ukryciu i 

zmieniają się, co dwanaście godzin, po trzy godziny, na stanowisku obserwacyjno-

uderzeniowym. Atakują wszystkie obiekty powietrzne agresora, znajdujące się w ich zasięgu. 

Najlepszą opcją jest moment gdy nieprzyjaciel wraca do bazy. 

Przygotowane są również 5-osobowe oddziały do walki w kontakcie bezpośrednim nocą. 

Agresor musi, bowiem gdzieś spać. 

 

   W/w oddziały działają samodzielnie. Koordynacja i dowodzenie na szczeblu gminy i 

powiatu. Nie włączają się do działań głównych sił zbrojnych. 

 

Z wyrazami Szacunku,  

 

Łódź, 7 kwietnia 2022 r. 

 

płk PDS  Dariusz Łaska - Zastępca Komendanta Naczelnego PDS ds. Działań Specjalnych 
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WPIS Nr 22/04/2022  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 14 kwietnia A.D.2022 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

www.sejmwalny.org.pl  

                         

www.królpolski.org.pl   
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