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  1.                                    Byłaś  dla  nas  radością  i  dumą,  
                                        jak stal  prężna , ja  żywioł surowa,
                                      ustom – pieśnią- sercu  krwawą łuną,
                                                    ARMIO  KRAJOWA !
                                     Nas nie stanie, lecz  ty nie zginiesz,
                                     pieśń cię weźmie,  legenda  przechowa,
                                     wichrem  chwały w historię  popłyniesz,
                                                  ARMIO  KRAJOWA !

                                                  ARMIA  KRAJOWA   

Krótka historia   najlepszej  armii podziemnej  na świecie 

Gdy w 1939 roku, w wyniku przegranej kampanii wrześniowej, polskie państwo po raz kolejny w 
historii zostało wykasowane z map europejskich, podbity naród niemal z miejsca rozpoczął 
organizowanie się w celu przeciwdziałania okupantowi. Nowy zaborca był groźniejszy od tych, 
którzy przez wieki nękali Rzeczpospolitą, jednak to nie zraziło środowisk niepodległościowych. 
Jeszcze we wrześniu powstaje Służba Zwycięstwu Polski przekształcona następnie na Związek 
Walki Zbrojnej. Były to pierwsze organizacje, które położyły podwaliny pod podziemną 
działalność Polaków podległych ośrodkowi Rządu Emigracyjnego. Wraz z upływającym czasu 
Związek Walki Zbrojnej rósł w siłę, zdobywając sobie coraz większą ilość członków i środków do
walki. To wszystko umożliwiało prowadzenie działań zakrojonych na szeroką skalę, szczególnie 
wymierzonych w okupanta niemieckiego. Po rozpoczęciu w czerwcu 1941 roku wojny na froncie 
radzieckim całość przedwojennego terytorium II Rzeczpospolitej znalazła się pod hegemonią 
niemiecką.

 Hegemonią niezwykle brutalną i nastawioną na wyniszczenie kultury, gospodarki i wreszcie sił 
fizycznych narodu polskiego. Cały czas tlił się jednak opór, przybierając niespotykane dotąd 
rozmiary. Polacy byli mistrzami konspiracji i potrafili doskonale zorganizować się w podziemiu, 
dostrzegając, iż głównym celem nowej działalności musi być odzyskanie niepodległości. Dlatego 
też na dalszy plan zostały zepchnięte przedwojenne uprzedzenia, a wrogie dotychczas środowiska 
niejednokrotnie podejmowały się współpracy i wspólnego wysiłku dla dobra kraju. Była to 
niewątpliwie piękna karta - w mroku brunatnej okupacji znaleźli się ludzie odważni, pełni werwy i 
zapału, gotowi do największych poświęceń - wspaniali patrioci, którzy gotowi byli oddać życie za 
krwawiącą ojczyznę.

Funkcjonujący na ziemiach polskich Związek Walki Zbrojnej był niejako przybudówką Rządu 
Emigracyjnego kierowanego przez gen. Władysława Sikorskiego. Premier zdecydowanie odciął 
się od przedwojennych władz, zrywając z sanacyjną przeszłością. Krok ten pociągnął za sobą 
rozmaite konsekwencje, z których na plan pierwszy musimy wysunąć przejęcie dowodzenia nad 
tworzącym się w Polsce podziemiem, które początkowo organizował gen. Michał Karaszewicz-
Tokarzewski. W zasadzie stopniowo jego uprawnienia zostały ograniczone, a on sam w końcu 
dostał się w ręce Sowietów, co w dużej mierze było wynikiem oddelegowania go do Lwowa. 
Schedę po pierwszym dowódcy Polskiego Podziemia przejął płk Stefan Rowecki ps. "Grot", 
który urzędował w Warszawie. Od czerwca 1940 roku był on szefem Komendy Głównej ZWZ, 
wykonując polecenia Londynu.   Akt ofiarowania Roweckiemu stanowiska głównodowodzącego 
organizacją był niezwykle ważny dla kształtowania całości zagadnień związanych z działalnością 
Polskiego Podziemia. 
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2. 
Uzyskał on bowiem o wiele większą swobodę w podejmowaniu decyzji i w dużej mierze 
uniezależnił się od emigracyjnych zwierzchników, choć ci nadal przesyłali wiążące rozkazy i 
odgrywali sporą rolę w kształtowaniu struktur ZWZ, a następnie Armii Krajowej. 
Pierwszy okres działalności Polskiego Podziemia był niezwykle trudny, co związane było z ogólną
sytuacją na frontach europejskich, druzgocącą przewagą niemiecką i licznymi brakami kadrowymi i
wyposażeniowymi  organizacji  stawiających  opór  okupantowi.  Rowecki  zyskuje  sobie  coraz
mocniejszą pozycję, wypracowuje również silne stanowisko w hierarchii polskiej państwowości.
Jego siłę i wkład w budowanie podwalin Polski Podziemnej dostrzegał nawet Sikorski, początkowo
niechętny  "Grotowi".  10  lutego  1942  roku  pisał  nawet  do  Warszawy:  "Po  powrocie  z  Rosji
stwierdziłem z wielką radością wspaniałe wyniki, jakie Pan Generał osiągnął w pracy prowadzonej
w  warunkach  tak  tragicznych.  Nadał  Pan  Generał  działalności  wojskowej  w  Kraju  kierunek
właściwy,  zmierzający  do  zjednoczenia  całokształtu  poczynań  wojskowych  nad  odbudową  Sił
Zbrojnych dla wywalczenia Niepodległości [...] 

Ofiary ponoszone przez Armię Krajową na ziemi ojczystej posiadają wielkie znaczenie dla wkładu
w tę wojnę Polski Walczącej". Oprócz niezwykle cennych uwag dotyczących działalności Rowecki
zwraca uwagę drobny szczegół. Dokument z 10 lutego 1942 roku jest bodaj pierwszym, w którym
Sikorski oficjalnie zastosował nazwę Armii Krajowej, choć de facto twór taki jeszcze nie istniał.
Znamiennym jest jednak, iż w Londynie zapadły już decyzje o przemianowaniu dotychczasowej
organizacji podległej  Rządowi Emigracyjnemu, a więc  Związku Walki Zbrojnej. Ciężko dziś
ustalić  przyczyny  takiego  kroku  Sikorskiego  i  jego  współpracowników.  Być  może  była  to
konsekwencja  jasnych  wytycznych  konspiracyjnych,  w  myśl  których  zmiana  nazwy  głównego
wroga wprowadziłaby w szeregach niemieckich nie lada zamieszanie. 

Sama nazwa "Armia Krajowa" przewijała się w ciągu kilku lat działalności podziemnej, jednakże
nie  była  wiążącym  terminem,  a  jedynie  określeniem  funkcjonujących  na  ziemiach  polskich
bojówek.  Proste  złożenie  słów  od  razu  wskazuje  nam  na  miejsce,  w  którym  przyszło  działać
żołnierzom Roweckiego i patriotyczny charakter organizacji. Są to czysto teoretyczne rozważania,
dlatego musimy teraz wrócić do lutego 1942 roku, kiedy to zapadły najważniejsze dla nas decyzje.
14 lutego do Warszawy wysłana została depesza z rozkazem Naczelnego Wodza, który mówił o
przemianowaniu ZWZ na AK. 
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Był  to akt  formalny wprowadzenia nowej,  obowiązującej  od tego momentu nazwy. W polskiej
historiografii przyjęło się uznawać tę datę jako dzień powstania Armii Krajowej, choć rozkaz z 14
lutego 1942 roku niewiele zmieniał w strukturach organizacyjnych Związku Walki Zbrojnej. Gen.
Stefan Rowecki został w tym dniu mianowany dowódcą, co również miało charakter symboliczny,
bowiem  do  tej  pory  oficjalnie  sprawował  funkcję  komendanta.  Było  to  dla  niego  osobiste
wyróżnienie,  niejako logiczna  konsekwencja  pochwał  od  Sikorskiego,  który  nie  szczędził  słów
sympatii podwładnemu. 1 maja 1942 roku nadał mu odznaczenie order Virtuti Militari, który był
zwieńczeniem  pięknej  kariery  Roweckiego  w  Polskim  Podziemiu  i  stanowił  niesamowite
wyróżnienie na polu organizacji i walki podziemnej. 

Koncepcja walki podziemnej przeciwko okupantowi niemieckiemu nie zmieniła się drastycznie po 
przemianowaniu ZWZ na AK. Można powiedzieć, iż Rowecki i jego żołnierze kontynuowali obraną
wcześniej drogę, choć Armii Krajowej przydzielono teraz niezwykle ważne zadanie, jakim było 
scalenie grup niepodległościowych funkcjonujących na obszarach podległych jurysdykcji Komendy
Głównej Armii Krajowej. Proces ten przebiegał powoli i ze sporymi oporami ze strony organizacji, 
które zdecydowały się na współpracę z podziemiem kierowanym przez Rząd Emigracyjny. Dużą 
rolę odgrywały tutaj kwestie polityczne, co w późniejszym czasie przełożyło się na przykład na 
brak poparcia dla linii lansowanej przez Sikorskiego, Stanisława Mikołajczyka i wreszcie 
Tomasza Arciszewskiego. Odbudowane w podziemiu ugrupowania, mimo zgodnej współpracy na 
polu odzyskania niepodległości, często samodzielnie organizowały własne przybudówki bojowe, 
dostrzegając, iż jest to najkrótsza droga do odzyskania wpływów w społeczeństwie. Nie może 
zatem dziwić gwałtowny rozwój Batalionów Chłopskich powiązanych ideologicznie ze 
Stronnictwem Ludowym. 

De facto siły te w drugiej połowie okresu okupacyjnego częściowo przystąpiły do projektu łączenia 
się pod wspólnym szyldem Armii Krajowej.

 Niestety, proces ten nigdy nie został zakończony, a jego zasięg był mocno ograniczony, właśnie ze 
względów ideologiczno-politycznych. Dowódcy Armii Krajowej często nie wykazywali się 
dostateczną troską o żołnierzy innych ugrupowań, co powodowało dalsze rozchodzenie się dróg 
poszczególnych grup podziemnych. O akcji scaleniowej jeszcze zdążymy opowiedzieć, teraz 
musimy się skupić na ówczesnych koncepcjach działalności, które były niemalże identyczne z tym, 
co prezentował Związek Walki Zbrojnej. W pierwszej kolejności zwrócić musimy uwagę na 
podstawowy cel Polskiego Podziemia, jakim było zorganizowanie powstania powszechnego w 
stosownym momencie. Plan ten realizowano konsekwentnie, niemalże od początku działalności 
podziemnej, choć na drodze do walki o wyzwolenie czekało Polaków wiele etapów zmagań. 
Zasadniczo jeszcze w 1940 roku powstały wytyczne dotyczące podejmowania się otwartego boju z 
Niemcami, co związane było z coraz częstszymi doniesieniami o bestialstwie okupanta i coraz to 
nowych zbrodniach popełnianych na polskiej ludności. Akcja informacyjna zataczała szerokie kręgi
przede wszystkim na terenach objętych brunatną okupacją, gdzie żywioł polski był silniejszy i 
lepiej zorganizowany. 

Terytoria okupowane rzez Sowietów nie miały tak licznej i skutecznej kadry, czego dowodem były 
szybkie aresztowania tamtejszych grup przez doskonale funkcjonujące NKWD, które rozbijało w 
zalążku wszelkie inicjatywy podziemne. Stefan Rowecki zdawał sobie sprawę z nastrojów 
panujących w podziemiu, wiedział również, iż bezczynność może dezaktywować żołnierzy oraz 
podkopać zaufanie do Rządu Emigracyjnego, który przecież musiał zdobywać sobie poparcie w 
okupowanej ojczyźnie, szykując plan tryumfalnego powrotu elit politycznych do powojennej 
Rzeczpospolitej. 
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Pierwszy rok okupacji nie sprzyjał akcjom bezpośrednio wymierzonym w okupanta. Jego przewaga
była zbyt duża, a siły Polskiego Podziemia nieliczne i nieprzygotowane do stawienia zaciekłego 
oporu. Rowecki oraz ośrodek emigracyjny decydowali się na ograniczenie akcji sabotażowo-
dywersyjnych, oczekując odpowiedniego momentu. Dużo ważniejszym problemem stawało się w 
tym czasie kompletowanie kadry dowódczej, budowanie jednolitych struktur organizacji oraz 
gromadzenie niezbędnego sprzętu. 

Plany powstania powszechnego musiały zostać odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Jednocześnie wydawano rozkazy, wśród których na plan pierwszy wysuwa się "Instrukcja dla akcji 
ogólnej", w której zawarto plany podtrzymywania ducha bojowego narodu, przeciwdziałania 
niszczeniu sił fizycznych narodu oraz bezmyślnej dewastacji polskiego mienia oraz informowania 
światowej opinii publicznej o dramacie na ziemiach polskich oraz organizacji Związku Walki 
Zbrojnej. Wytyczne odnośnie walki zakładały sabotowanie rozporządzeń niemieckich oraz 
uprzykrzanie okupantowi życia w mniej istotnych aspektach walki cywilnej. Konsekwencją takiego 
postępowania była krytyka grup lewicowych, które postulowały regularną rewolucję, nie licząc się 
z realnymi siłami Polskiego Podziemia oraz tragiczną sytuacją na ziemiach okupowanych. 
Dokładnie w rok przed powstaniem Armii Krajowej, 14 lutego 1941 roku, gen. Sikorski nakazał 
"Grotowi" wzmożenie akcji sabotażowej, chociaż nadal ograniczano natężenie działań. Wybuch 
kampanii radzieckiej mocno namieszał w szykach dowódcom Polskiego Podziemia, choć w 
większości przychylali się oni do tezy, iż jest to szansa na odzyskanie niepodległości, bowiem 
dwóch zaborców stanęło naprzeciw siebie. To z kolei przełożyło się na ewolucję planów organizacji
powstania powszechnego, czego wyrazem był kolejne opracowania przesyłane do Londynu i z 
Londynu. 

Jednocześnie jasnym stało się, iż Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armia Krajowa, muszą 
dołożyć wszelkich starań do tego, by maksymalnie osłabić potencjał militarny III Rzeszy na 
zapleczu frontu wschodniego, aby pomóc sojusznikowi radzieckiemu oraz doprowadzić do 
załamania sił armii niemieckiej, co było jedną z głównych przesłanek wybuchu powstania. Liczono 
się z możliwością współdziałania z Sowietami, jednakże ani w 1942, ani na początku 1943 roku 
Polskie Podziemie i częściowo Rząd Emigracyjny nie zdawały sobie sprawy, iż Józef Stalin nie 
jest odpowiednim partnerem do rozmów, a w kolejnych starciach przemawiać będzie z pozycji siły. 
W "Raporcie operacyjnym nr 154" Rowecki pisze: "Działania powstańcze zamierzam osłonić akcją 
dywersyjną i partyzancką od wschodu, w ten sposób, aby przerwać na jakiś czas, a w najgorszym 
razie ograniczyć dopływ transportów wojska niemieckiego, wracającego ze wschodu do obszaru 
zajętego powstaniem". 
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To już było jawną zapowiedzią akcji "Burza" oraz podsumowaniem misji, jaką otrzymała 
organizacja "Wachlarz" powołana jeszcze w ramach struktur Związku Walki Zbrojnej. Jej 
funkcjonowanie zainicjowano jesienią 1941 roku, a głównym zadaniem żołnierzy było 
destruowanie zaplecza frontu niemieckiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Całość 
obliczona była na przyszłe odzyskanie tych terenów, co stało w sprzecznością z pomysłami Stalina. 

Niejako równolegle rozwijał się Związek Odwetu, któremu przydzielono bieżącą działalność 
sabotażowo-dywersyjną, co było logicznym efektem wzmożenia wysiłku wymierzonego w 
okupanta. Obie organizacje nie osiągnęły spodziewanych sukcesów, co zaowocowało połączeniem 
wysiłku ZO i "Wachlarza" w jednolitą organizację Kierownictwo Dywersji z płk Emilem 
Fieldorfem ps. "Nil" na czele. Operację przemianowania przeprowadzono na przełomie 1942 i 
1943 roku, a więc Kedyw był już typowo AK-owską przybudówką i realizował jej cele i misję. O 
jego działalności opowiemy nieco później, zajmując się dorobkiem Armii Krajowej. 

W marcu 1943 roku rozkaz dowódcy AK przedstawiał wytyczne do działalności bojowej, w których
znajdujemy przede wszystkim hasła atakowania komunikacji, przemysłu wojennego, administracji 
oraz nasilenia terroru względem Volskdeutschów, gestapo, policji, SS i akcji odwetowych za 
masowe mordy, wysiedlenia i prześladowanie ludności polskiej. 

Wprawdzie w czerwcu 1943 roku Sikorski pisał do Roweckiego: "Dlatego polecam Panu 
Generałowi, do czasu wydania definitywnych rozkazów, ograniczenie do samoobrony akcji 
odwetowej mogącej wywołać represję", jednakże podjęto wiele kroków do wzmożenia czynnego 
oporu, który ujście znalazł przede wszystkim w końcówce 1943 roku i w 1944 roku.
Przedstawiliśmy drogę do zintensyfikowania walki podziemnej, co było procesem długotrwałym i 
dość trudnym. Szczegółowe wytyczne powstawały pod koniec 1943 roku, co wiąże się już stricte z 
akcją "Burza" oraz wybuchem Powstania Warszawskiego. Okres od stycznia 1944 roku do 
stycznia 1945 roku traktować należy odrębnie przy omawianiu historii Armii Krajowej. Wiązało się 
to z nagłymi sukcesami Armii Czerwonej na froncie wschodnim i wkroczeniem na przedwojenne 
ziemie polskie. Objęcie ofensywą sowiecką Kresów Wschodnich było krokiem na drodze do 
podporządkowania tych ziem hegemonii Związku Radzieckiego. AK-owskie podziemie 
postanowiło zorganizować akcję uprzedzającą Sowietów w tym niecnym procederze, jednakże jej 
efekty były mizerne lub wypaczone przez stosunek sił polskich i radzieckich. Stopniowe 
przesuwanie się frontu na zachód stawiało pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Polskiego
Podziemia na terenach wschodnich. W konsekwencji tamtejsze grupy albo uległy rozwiązaniu, albo
zdecydowały się na ujawnienie przed Sowietami, albo zostały wyniszczone przez podwładnych 
Stalina, którzy nie patyczkowali się z partyzantką niezależną od Moskwy. 

Napięta sytuacja na przedpolach Warszawy oraz dramat żołnierzy AK we wschodnich rejonach 
działania organizacji doprowadziły dowództwo do dramatycznej decyzji o zainicjowaniu powstania 
powszechnego w stolicy w dniu 1 sierpnia 1944 roku. Po dwumiesięcznych walkach Niemcy wzięli
górę i rozbili walczących o Warszawę Polaków, rozwiewając tym samym nadzieje Komendy 
Głównej AK na wyzwolenie stolicy zanim zrobią to Sowieci i odbudowanie struktur niepodległego 
państwa polskiego. Kolejne miesiące jedynie pogarszały sytuację strategiczną Polskiego Podziemia,
co skłoniło gen. Leopolda Okulickiego do wydania rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej. 
Żołnierze tylko w części wyszli z podziemia, obawiając się starcia z nowym okupantem. W tej roli 
występować miał Związek Radziecki, którego ludzie natychmiast rozpoczęli organizowanie 
państwa na wzór komunistyczny. Większość żołnierzy Armii Krajowej zdecydowała się na dalszą 
konspirację, choć wielu z nich trafiło później przed sowiecko-polskie trybunały, które sądziły 
prawdziwych bohaterów walki o wolność i niezależność Rzeczpospolitej. 
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Wreszcie nieliczni postanowili poprzeć inicjatywę Okulickiego i weszli w skład nowej organizacji 
podziemnej wymierzonej w Sowietów. "Nie" przejęło schedę po Armii Krajowej, jednakże 
osiągnięcia tego tworu były niewielkie, a żołnierzy powoli wyłapywali komuniści, niszcząc kadrę i 
struktury organizacyjne. 

Obok koncepcji walki bardzo wyraźnie rysują się koncepcje polityczne, co związane jest z szeroko 
zakrojoną współpracą kolejnych komendantów AK z przedstawicielami przedwojennych 
stronnictw, które w czasie okupacji zdecydowały się zejść do podziemia i wznowić ograniczoną 
działalność. Kooperacja sięgała oczywiście czasów Związku Walki Zbrojnej i w okresie 
funkcjonowania AK przybierała różne formy. Chyba najlepszą syntezą zawiłych stosunków 
politycznych w podziemiu jest historia Delegatury Rządu na Kraj oraz poprzedzających ją tworów, 
w których prym wiedli działacze z przedwojennych Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa 
Narodowego, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Stronnictwa Pracy. Nieoficjalna współpraca 
została zastąpiona oficjalną działalnością z ramienia Rządu Emigracyjnego, gdy latem 1940 roku 
rozpoczęto organizowanie Delegatury Rządu na Kraj. Rozwój delegatury trwał nieprzerwanie do 
1944 roku, kiedy to struktury organizacji rozpracowali komuniści, zagrażając jednolitej działalności
delegatów i ich współpracowników.

 W listopadzie 1942 roku Jan Piekałkiewicz postanowił wyróżnić Delegaturę Rządu na ziemie 
włączone do Rzeszy, Delegaturę Rządu na ziemie włączone do ZSRR i Delegaturę Rządu na 
Generalne Gubernatorstwo, co pozwoliło na uzyskanie stabilności i rozdzielenie części kompetencji
pomiędzy terenowych działaczy. Cztery główne stronnictwa podpisały 15 sierpnia 1943 roku 
porozumienie, w którym zobowiązały się do utworzenia Krajowej Reprezentacji Politycznej, 
niejako namiastki podziemnego parlamentu. W dalszej kolejności, 9 stycznia 1944 roku, KRP 
została przekształcona w Radę Jedności Narodowej, co pozwoliło zachować równowagę w 
stosunku do kolejnych przybudówek komunistycznych uzurpujących sobie prawo do sprawowania 
zwierzchniej władzy na ziemiach polskich. Rada Jedności Narodowej była szerszą reprezentacją 
polityczną, a jej działalność objęła okres do 1 lipca 1945 roku. W tym czasie nieustannie 
kontaktowała się z Londynem odnośnie wspólnej polityki i ratowania zagrożonej na 
międzynarodowej arenie sprawy polskiej. W obradach RJN bardzo często uczestniczyli 
przedstawiciele Armii Krajowej, w tym komendanci, którzy konsultowali decyzje z zapleczem 
politycznym. Już sam fakt organizacji Powstania Warszawskiego natrafił na spore rozbieżności w 
obozach stronnictw i obozie militarnym, co skłoniło Polskie Podziemie do skonfrontowania zdań i 
wypracowania kompromisu, którym okazało się zainicjowanie walk o Warszawę.

 Reprezentacje polityczne przede wszystkim lansowały linię polityczną obraną przez Rząd 
Emigracyjny, przygotowując sobie grunt do objęcia władzy w powojennej Polsce. Informowano 
społeczeństwo, pozyskiwano nowych członków oraz szeroko komentowano wydarzenia na froncie 
militarnym i politycznym. To wszystko sprawiło, iż RJN oraz jej poprzedniczki były obok Armii 
Krajowej główną siłą Rządu Emigracyjnego na ziemiach okupowanych, reprezentując go tam, 
gdzie był najbardziej potrzebny.

Ostatnią kwestią, jaką musimy poruszyć przy omawianiu koncepcji lansowanych przez dowództwo 
Armii Krajowej, jest problem scalania z innymi organizacjami zbrojnymi, które de facto nie 
podlegały Rządowi Emigracyjnemu. Stefan Korboński ("Polskie Państwo Podziemne") nazywa to
nawet "najważniejszym zadaniem organizacyjnym Komendy Głównej". 
Nie będziemy się zagłębiać w szczegóły akcji scaleniowej, dość powiedzieć, jakie organizacje 
przynajmniej częściowo podporządkowały się Armii Krajowej, a jakie pozostały niezależne do 
końca wojny. 
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Wśród tych, które udało się przyciągnąć do AK poczesne miejsce zajmują Bataliony Chłopskie 
jako reprezentant militarny Stronnictwa Ludowego. W praktyce, jak już mówiliśmy, proces scalania
przebiegał powoli i w wielu miejscach nie doszło nawet do współdziałania, nie mówiąc już o 
uzależnieniu BCh od AK. 
Teoretycznie Armii Krajowej podporządkowane zostały Narodowa Organizacja Wojskowa jako 
zbrojne ramię Stronnictwa Narodowego, socjalistyczna Organizacja Bojowa jako przybudówka 
PPS-u oraz pomniejsze organizacje: Gwardia Ludowa PPS-WRN, Obóz Polski Walczącej, Tajna 
Armia Polska, "Racławice", Konfederacja Zbrojna, Narodowe Siły Zbrojne i wiele innych, często o 
charakterze lokalnym.
 Nie podporządkowały się natomiast Gwardia Ludowa i Armia Ludowa jako siły partii 
komunistycznej kierowanej głównie przez Moskwę oraz część Narodowej Siły Zbrojnej, której 
struktury nie były jednolite, ale mocno rozczłonkowane i wywodzące się z różnych frakcji 
politycznych. 

Scheda po Związku Walki Zbrojnej

Gdy w 1939 roku, w wyniku przegranej kampanii wrześniowej, polskie państwo po raz kolejny w 
historii zostało wykasowane z map europejskich, podbity naród niemal z miejsca rozpoczął 
organizowanie się w celu przeciwdziałania okupantowi. Nowy zaborca był groźniejszy od tych, 
którzy przez wieki nękali Rzeczpospolitą, jednak to nie zraziło środowisk niepodległościowych. 
Jeszcze we wrześniu powstaje Służba Zwycięstwu Polski przekształcona następnie na Związek 
Walki Zbrojnej. Były to pierwsze organizacje, które położyły podwaliny pod podziemną 
działalność Polaków podległych ośrodkowi Rządu Emigracyjnego. Wraz z upływającym czasu 
Związek Walki Zbrojnej rósł w siłę, zdobywając sobie coraz większą ilość członków i środków do
walki. 
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To wszystko umożliwiało prowadzenie działań zakrojonych na szeroką skalę, szczególnie 
wymierzonych w okupanta niemieckiego. Po rozpoczęciu w czerwcu 1941 roku wojny na froncie 
radzieckim całość przedwojennego terytorium II Rzeczpospolitej znalazła się pod hegemonią 
niemiecką. Hegemonią niezwykle brutalną i nastawioną na wyniszczenie kultury, gospodarki i 
wreszcie sił fizycznych narodu polskiego. Cały czas tlił się jednak opór, przybierając niespotykane 
dotąd rozmiary. Polacy byli mistrzami konspiracji i potrafili doskonale zorganizować się w 
podziemiu, dostrzegając, iż głównym celem nowej działalności musi być odzyskanie 
niepodległości. Dlatego też na dalszy plan zostały zepchnięte przedwojenne uprzedzenia, a wrogie 
dotychczas środowiska niejednokrotnie podejmowały się współpracy i wspólnego wysiłku dla 
dobra kraju. Była to niewątpliwie piękna karta - w mroku brunatnej okupacji znaleźli się ludzie 
odważni, pełni werwy i zapału, gotowi do największych poświęceń - wspaniali patrioci, którzy 
gotowi byli oddać życie za krwawiącą ojczyznę.

Funkcjonujący na ziemiach polskich  Związek Walki Zbrojnej był niejako przybudówką  Rządu
Emigracyjnego kierowanego przez gen. Władysława Sikorskiego. Premier zdecydowanie odciął
się  od  przedwojennych  władz,  zrywając  z  sanacyjną  przeszłością.  Krok ten  pociągnął  za  sobą
rozmaite konsekwencje, z których na plan pierwszy musimy wysunąć przejęcie dowodzenia nad
tworzącym się w Polsce podziemiem, które początkowo organizował  gen. Michał Karaszewicz-
Tokarzewski.  W zasadzie stopniowo jego uprawnienia zostały ograniczone,  a on sam w końcu
dostał  się  w ręce  Sowietów,  co  w dużej  mierze  było  wynikiem oddelegowania  go do Lwowa.
Schedę po pierwszym dowódcy Polskiego Podziemia  przejął  płk Stefan Rowecki ps.  "Grot",
który urzędował w Warszawie. Od czerwca 1940 roku był on szefem Komendy Głównej ZWZ,
wykonując polecenia Londynu. 

Akt ofiarowania Roweckiemu stanowiska głównodowodzącego organizacją był niezwykle ważny
dla kształtowania całości zagadnień związanych z działalnością Polskiego Podziemia. Uzyskał on
bowiem o wiele większą swobodę w podejmowaniu decyzji i w dużej mierze uniezależnił się od
emigracyjnych zwierzchników, choć ci nadal przesyłali wiążące rozkazy i odgrywali sporą rolę w
kształtowaniu struktur ZWZ, a następnie Armii Krajowej. Pierwszy okres działalności Polskiego
Podziemia był  niezwykle trudny, co związane było z ogólną sytuacją  na frontach europejskich,
druzgocącą przewagą niemiecką i  licznymi brakami kadrowymi i  wyposażeniowymi organizacji
stawiających opór  okupantowi.  Rowecki  zyskuje  sobie coraz  mocniejszą  pozycję,  wypracowuje
również silne stanowisko w hierarchii polskiej państwowości. 

Jego siłę i wkład w budowanie podwalin Polski Podziemnej dostrzegał nawet Sikorski, początkowo
niechętny  "Grotowi".  10  lutego  1942  roku  pisał  nawet  do  Warszawy:  "Po  powrocie  z  Rosji
stwierdziłem z wielką radością wspaniałe wyniki, jakie Pan Generał osiągnął w pracy prowadzonej
w  warunkach  tak  tragicznych.  Nadał  Pan  Generał  działalności  wojskowej  w  Kraju  kierunek
właściwy,  zmierzający  do  zjednoczenia  całokształtu  poczynań  wojskowych  nad  odbudową  Sił
Zbrojnych dla wywalczenia Niepodległości [...] Ofiary ponoszone przez Armię Krajową na ziemi
ojczystej posiadają wielkie znaczenie dla wkładu w tę wojnę Polski Walczącej". 

Oprócz  niezwykle  cennych  uwag  dotyczących  działalności  Rowecki  zwraca  uwagę  drobny
szczegół.  Dokument z 10 lutego 1942 roku jest  bodaj pierwszym, w którym Sikorski oficjalnie
zastosował nazwę Armii Krajowej, choć de facto twór taki jeszcze nie istniał.  Znamiennym jest
jednak, iż w Londynie zapadły już decyzje o przemianowaniu dotychczasowej organizacji podległej
Rządowi Emigracyjnemu, a więc Związku Walki Zbrojnej. 

Ciężko dziś ustalić przyczyny takiego kroku Sikorskiego i jego współpracowników. Być może była
to konsekwencja jasnych wytycznych konspiracyjnych, w myśl których zmiana nazwy głównego
wroga wprowadziłaby w szeregach niemieckich nie lada zamieszanie. 
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Sama nazwa "Armia Krajowa" przewijała się w ciągu kilku lat działalności podziemnej, jednakże
nie  była  wiążącym  terminem,  a  jedynie  określeniem  funkcjonujących  na  ziemiach  polskich
bojówek.  Proste  złożenie  słów  od  razu  wskazuje  nam  na  miejsce,  w  którym  przyszło  działać
żołnierzom Roweckiego i patriotyczny charakter organizacji. Są to czysto teoretyczne rozważania,
dlatego musimy teraz wrócić do lutego 1942 roku, kiedy to zapadły najważniejsze dla nas decyzje.
14 lutego do Warszawy wysłana została depesza z rozkazem Naczelnego Wodza, który mówił o
przemianowaniu ZWZ na AK. Był to akt formalny wprowadzenia nowej, obowiązującej od tego
momentu nazwy. 

W polskiej historiografii przyjęło się uznawać tę datę jako dzień powstania Armii Krajowej, choć
rozkaz z 14 lutego 1942 roku niewiele zmieniał w strukturach organizacyjnych  Związku Walki
Zbrojnej.  Gen.  Stefan  Rowecki został  w  tym  dniu  mianowany  dowódcą,  co  również  miało
charakter symboliczny, bowiem do tej pory oficjalnie sprawował funkcję komendanta. Było to dla
niego osobiste  wyróżnienie,  niejako logiczna  konsekwencja  pochwał  od  Sikorskiego,  który  nie
szczędził  słów sympatii  podwładnemu.  1  maja  1942  roku  nadał  mu  odznaczenie  order  Virtuti
Militari,  który był  zwieńczeniem pięknej  kariery  Roweckiego w Polskim Podziemiu i  stanowił
niesamowite wyróżnienie na polu organizacji i walki podziemnej. 

Koncepcja

Stefan Rowecki. 

Koncepcja walki podziemnej przeciwko okupantowi niemieckiemu nie zmieniła się drastycznie po
przemianowaniu ZWZ na AK. Można powiedzieć, iż Rowecki i jego żołnierze kontynuowali obraną
wcześniej drogę, choć Armii Krajowej przydzielono teraz niezwykle ważne zadanie, jakim było
scalenie grup niepodległościowych funkcjonujących na obszarach podległych jurysdykcji Komendy
Głównej Armii Krajowej. Proces ten przebiegał powoli i ze sporymi oporami ze strony organizacji,
które zdecydowały się na współpracę z podziemiem kierowanym przez Rząd Emigracyjny. Dużą
rolę odgrywały tutaj kwestie polityczne, co w późniejszym czasie przełożyło się na przykład na
brak  poparcia  dla  linii  lansowanej  przez  Sikorskiego,  Stanisława  Mikołajczyka i  wreszcie
Tomasza Arciszewskiego. 

Odbudowane  w  podziemiu  ugrupowania,  mimo  zgodnej  współpracy  na  polu  odzyskania
niepodległości, często samodzielnie organizowały własne przybudówki bojowe, dostrzegając, iż jest
to najkrótsza droga do odzyskania wpływów w społeczeństwie. Nie może zatem dziwić gwałtowny
rozwój Batalionów Chłopskich powiązanych ideologicznie ze Stronnictwem Ludowym. De facto
siły te w drugiej połowie okresu okupacyjnego częściowo przystąpiły do projektu łączenia się pod
wspólnym szyldem Armii Krajowej. Niestety, proces ten nigdy nie został zakończony, a jego zasięg
był  mocno  ograniczony,  właśnie  ze  względów  ideologiczno-politycznych.  Dowódcy  Armii
Krajowej  często  nie  wykazywali  się  dostateczną  troską  o  żołnierzy  innych  ugrupowań,  co
powodowało dalsze rozchodzenie się dróg poszczególnych grup podziemnych. O akcji scaleniowej
jeszcze zdążymy opowiedzieć, teraz musimy się skupić na ówczesnych koncepcjach działalności,
które były niemalże identyczne z tym, co prezentował Związek Walki Zbrojnej. 

W pierwszej kolejności zwrócić musimy uwagę na podstawowy cel Polskiego Podziemia, jakim
było  zorganizowanie  powstania  powszechnego  w  stosownym momencie.  Plan  ten  realizowano
konsekwentnie,  niemalże  od  początku  działalności  podziemnej,  choć  na  drodze  do  walki  o
wyzwolenie czekało Polaków wiele etapów zmagań. 

Zasadniczo jeszcze w 1940 roku powstały wytyczne dotyczące podejmowania się otwartego boju z
Niemcami, co związane było z coraz częstszymi doniesieniami o bestialstwie okupanta i coraz to
nowych zbrodniach popełnianych na polskiej ludności.

http://bch.html/
http://zwz.html/
http://zwz.html/


10.

 Akcja  informacyjna  zataczała  szerokie  kręgi  przede  wszystkim na  terenach  objętych  brunatną
okupacją,  gdzie  żywioł  polski  był  silniejszy  i  lepiej  zorganizowany.  Terytoria  okupowane  rzez
Sowietów nie  miały  tak  licznej  i  skutecznej  kadry,  czego dowodem były szybkie aresztowania
tamtejszych  grup  przez  doskonale  funkcjonujące  NKWD,  które  rozbijało  w  zalążku  wszelkie
inicjatywy podziemne. Stefan Rowecki zdawał sobie sprawę z nastrojów panujących w podziemiu,
wiedział również, iż bezczynność może dezaktywować żołnierzy oraz podkopać zaufanie do Rządu
Emigracyjnego, który przecież musiał zdobywać sobie poparcie w okupowanej ojczyźnie, szykując
plan tryumfalnego powrotu elit politycznych do powojennej Rzeczpospolitej. 

Pierwszy rok okupacji nie sprzyjał akcjom bezpośrednio wymierzonym w okupanta. Jego przewaga
była zbyt duża, a siły Polskiego Podziemia nieliczne i nieprzygotowane do stawienia zaciekłego
oporu.  Rowecki  oraz  ośrodek  emigracyjny  decydowali  się  na  ograniczenie  akcji  sabotażowo-
dywersyjnych, oczekując odpowiedniego momentu. Dużo ważniejszym problemem stawało się w
tym  czasie  kompletowanie  kadry  dowódczej,  budowanie  jednolitych  struktur  organizacji  oraz
gromadzenie  niezbędnego  sprzętu.  Plany  powstania  powszechnego  musiały  zostać  odłożone  na
bliżej nieokreśloną przyszłość. Jednocześnie wydawano rozkazy, wśród których na plan pierwszy
wysuwa się "Instrukcja dla akcji ogólnej", w której zawarto plany podtrzymywania ducha bojowego
narodu, przeciwdziałania niszczeniu sił fizycznych narodu oraz bezmyślnej dewastacji polskiego
mienia  oraz  informowania  światowej  opinii  publicznej  o  dramacie  na  ziemiach  polskich  oraz
organizacji Związku Walki Zbrojnej. 

Wytyczne  odnośnie  walki  zakładały  sabotowanie  rozporządzeń  niemieckich  oraz  uprzykrzanie
okupantowi  życia  w  mniej  istotnych  aspektach  walki  cywilnej.  Konsekwencją  takiego
postępowania była krytyka grup lewicowych, które postulowały regularną rewolucję, nie licząc się
z  realnymi  siłami  Polskiego  Podziemia  oraz  tragiczną  sytuacją  na  ziemiach  okupowanych.
Dokładnie w rok przed powstaniem Armii Krajowej, 14 lutego 1941 roku, gen. Sikorski nakazał
"Grotowi" wzmożenie akcji  sabotażowej,  chociaż nadal  ograniczano natężenie działań.  Wybuch
kampanii  radzieckiej mocno  namieszał  w  szykach  dowódcom  Polskiego  Podziemia,  choć  w
większości  przychylali  się  oni  do tezy,  iż  jest  to  szansa na odzyskanie niepodległości,  bowiem
dwóch zaborców stanęło naprzeciw siebie. To z kolei przełożyło się na ewolucję planów organizacji
powstania powszechnego,  czego wyrazem był  kolejne opracowania  przesyłane do Londynu i  z
Londynu. Jednocześnie jasnym stało się, iż Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armia Krajowa,
muszą dołożyć wszelkich starań do tego, by maksymalnie osłabić potencjał militarny III Rzeszy na
zapleczu  frontu  wschodniego,  aby  pomóc  sojusznikowi  radzieckiemu  oraz  doprowadzić  do
załamania sił armii niemieckiej, co było jedną z głównych przesłanek wybuchu powstania. Liczono
się z możliwością współdziałania z Sowietami, jednakże ani w 1942, ani na początku 1943 roku
Polskie Podziemie i częściowo Rząd Emigracyjny nie zdawały sobie sprawy, iż Józef Stalin nie
jest odpowiednim partnerem do rozmów, a w kolejnych starciach przemawiać będzie z pozycji siły. 

W "Raporcie operacyjnym nr 154" Rowecki pisze: "Działania powstańcze zamierzam osłonić akcją
dywersyjną i partyzancką od wschodu, w ten sposób, aby przerwać na jakiś czas, a w najgorszym
razie ograniczyć dopływ transportów wojska niemieckiego, wracającego ze wschodu do obszaru
zajętego powstaniem". To już było jawną zapowiedzią akcji "Burza" oraz podsumowaniem misji,
jaką  otrzymała  organizacja  "Wachlarz" powołana  jeszcze  w  ramach  struktur  Związku  Walki
Zbrojnej. Jej funkcjonowanie zainicjowano jesienią 1941 roku, a głównym zadaniem żołnierzy było
destruowanie  zaplecza  frontu  niemieckiego  na  wschodnich  rubieżach  Rzeczypospolitej.  Całość
obliczona była na przyszłe odzyskanie tych terenów, co stało w sprzecznością z pomysłami Stalina.
Niejako  równolegle  rozwijał  się  Związek  Odwetu,  któremu  przydzielono  bieżącą  działalność
sabotażowo-dywersyjną,  co  było  logicznym  efektem  wzmożenia  wysiłku  wymierzonego  w
okupanta. 

http://zwz.html/
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Obie organizacje nie osiągnęły spodziewanych sukcesów, co zaowocowało połączeniem wysiłku 
ZO i "Wachlarza" w jednolitą organizację Kierownictwo Dywersji z płk Emilem Fieldorfem ps. 
"Nil" na czele. Operację przemianowania przeprowadzono na przełomie 1942 i 1943 roku, a więc 
Kedyw był już typowo AK-owską przybudówką i realizował jej cele i misję. O jego działalności 
opowiemy nieco później, zajmując się dorobkiem Armii Krajowej. W marcu 1943 roku rozkaz 
dowódcy AK przedstawiał wytyczne do działalności bojowej, w których znajdujemy przede 
wszystkim hasła atakowania komunikacji, przemysłu wojennego, administracji oraz nasilenia 
terroru względem Volskdeutschów, gestapo, policji, SS i akcji odwetowych za masowe mordy, 
wysiedlenia i prześladowanie ludności polskiej. Wprawdzie w czerwcu 1943 roku Sikorski pisał do 
Roweckiego: "Dlatego polecam Panu Generałowi, do czasu wydania definitywnych rozkazów, 
ograniczenie do samoobrony akcji odwetowej mogącej wywołać represję", jednakże podjęto wiele 
kroków do wzmożenia czynnego oporu, który ujście znalazł przede wszystkim w końcówce 1943 
roku i w 1944 roku.

Przedstawiliśmy drogę do zintensyfikowania walki podziemnej, co było procesem długotrwałym i
dość trudnym. Szczegółowe wytyczne powstawały pod koniec 1943 roku, co wiąże się już stricte z
akcją  "Burza" oraz  wybuchem  Powstania  Warszawskiego.  Okres  od  stycznia  1944  roku do
stycznia 1945 roku traktować należy odrębnie przy omawianiu historii Armii Krajowej. Wiązało się
to z nagłymi sukcesami Armii Czerwonej na froncie wschodnim i wkroczeniem na przedwojenne
ziemie  polskie.  Objęcie  ofensywą  sowiecką  Kresów  Wschodnich  było  krokiem  na  drodze  do
podporządkowania  tych  ziem  hegemonii  Związku  Radzieckiego.  AK-owskie  podziemie
postanowiło zorganizować akcję uprzedzającą Sowietów w tym niecnym procederze, jednakże jej
efekty  były  mizerne  lub  wypaczone  przez  stosunek  sił  polskich  i  radzieckich.  Stopniowe
przesuwanie się frontu na zachód stawiało pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Polskiego
Podziemia na terenach wschodnich. 

W konsekwencji  tamtejsze grupy albo uległy rozwiązaniu,  albo zdecydowały się na ujawnienie
przed Sowietami, albo zostały wyniszczone przez podwładnych Stalina, którzy nie patyczkowali się
z  partyzantką  niezależną  od  Moskwy.  Napięta  sytuacja  na  przedpolach  Warszawy oraz  dramat
żołnierzy  AK  we  wschodnich  rejonach  działania  organizacji  doprowadziły  dowództwo  do
dramatycznej decyzji o zainicjowaniu powstania powszechnego w stolicy w dniu 1 sierpnia 1944
roku.  Po  dwumiesięcznych  walkach  Niemcy  wzięli  górę  i  rozbili  walczących  o  Warszawę
Polaków, rozwiewając tym samym nadzieje Komendy Głównej AK na wyzwolenie stolicy zanim
zrobią  to  Sowieci  i  odbudowanie  struktur  niepodległego  państwa  polskiego.  Kolejne  miesiące
jedynie  pogarszały  sytuację  strategiczną  Polskiego  Podziemia,  co  skłoniło  gen.  Leopolda
Okulickiego do wydania rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej. Żołnierze tylko w części wyszli z
podziemia,  obawiając  się  starcia  z  nowym  okupantem.  W tej  roli  występować  miał  Związek
Radziecki, którego ludzie natychmiast rozpoczęli organizowanie państwa na wzór komunistyczny. 

Większość żołnierzy Armii Krajowej zdecydowała się na dalszą konspirację, choć wielu z nich 
trafiło później przed sowiecko-polskie trybunały, które sądziły prawdziwych bohaterów walki o 
wolność i niezależność Rzeczpospolitej. Wreszcie nieliczni postanowili poprzeć inicjatywę 
Okulickiego i weszli w skład nowej organizacji podziemnej wymierzonej w Sowietów. "Nie" 
przejęło schedę po Armii Krajowej, jednakże osiągnięcia tego tworu były niewielkie, a żołnierzy 
powoli wyłapywali komuniści, niszcząc kadrę i struktury organizacyjne. 

Obok koncepcji walki bardzo wyraźnie rysują się koncepcje polityczne, co związane jest z szeroko
zakrojoną  współpracą  kolejnych  komendantów  AK  z  przedstawicielami  przedwojennych
stronnictw, które w czasie okupacji zdecydowały się zejść do podziemia i wznowić ograniczoną
działalność.  Kooperacja  sięgała  oczywiście  czasów  Związku  Walki  Zbrojnej i  w  okresie
funkcjonowania AK przybierała różne formy. 

http://zwz.html/
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Chyba najlepszą syntezą zawiłych stosunków politycznych w podziemiu jest historia Delegatury
Rządu na Kraj oraz poprzedzających ją tworów, w których prym wiedli działacze z przedwojennych
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Stronnictwa
Pracy.  Nieoficjalna  współpraca  została  zastąpiona  oficjalną  działalnością  z  ramienia  Rządu
Emigracyjnego,  gdy  latem  1940  roku  rozpoczęto  organizowanie  Delegatury  Rządu  na  Kraj.
Rozwój delegatury trwał nieprzerwanie do 1944 roku, kiedy to struktury organizacji rozpracowali
komuniści, zagrażając jednolitej działalności delegatów i ich współpracowników.

 W listopadzie 1942 roku Jan Piekałkiewicz postanowił  wyróżnić Delegaturę Rządu na ziemie
włączone  do  Rzeszy,  Delegaturę  Rządu  na  ziemie  włączone  do  ZSRR i  Delegaturę  Rządu  na
Generalne Gubernatorstwo, co pozwoliło na uzyskanie stabilności i rozdzielenie części kompetencji
pomiędzy  terenowych  działaczy.  Cztery  główne  stronnictwa  podpisały  15  sierpnia  1943  roku
porozumienie,  w  którym  zobowiązały  się  do  utworzenia  Krajowej  Reprezentacji  Politycznej,
niejako namiastki podziemnego parlamentu. 

W  dalszej  kolejności,  9  stycznia  1944  roku,  KRP  została  przekształcona  w  Radę  Jedności
Narodowej,  co  pozwoliło  zachować  równowagę  w  stosunku  do  kolejnych  przybudówek
komunistycznych  uzurpujących  sobie  prawo do sprawowania  zwierzchniej  władzy  na  ziemiach
polskich. Rada Jedności Narodowej była szerszą reprezentacją polityczną, a jej działalność objęła
okres do 1 lipca 1945 roku. W tym czasie nieustannie kontaktowała się z Londynem odnośnie
wspólnej polityki i ratowania zagrożonej na międzynarodowej arenie sprawy polskiej. W obradach
RJN  bardzo  często  uczestniczyli  przedstawiciele  Armii  Krajowej,  w  tym  komendanci,  którzy
konsultowali decyzje z zapleczem politycznym. 

Już  sam fakt  organizacji  Powstania  Warszawskiego natrafił  na  spore  rozbieżności  w obozach
stronnictw  i  obozie  militarnym,  co  skłoniło  Polskie  Podziemie  do  skonfrontowania  zdań  i
wypracowania kompromisu,  którym okazało się zainicjowanie walk o Warszawę. Reprezentacje
polityczne  przede  wszystkim  lansowały  linię  polityczną  obraną  przez  Rząd  Emigracyjny,
przygotowując sobie grunt do objęcia władzy w powojennej Polsce. Informowano społeczeństwo,
pozyskiwano nowych członków oraz szeroko komentowano wydarzenia na froncie militarnym i
politycznym. 

To wszystko sprawiło, iż RJN oraz jej poprzedniczki były obok Armii Krajowej główną siłą Rządu 
Emigracyjnego na ziemiach okupowanych, reprezentując go tam, gdzie był najbardziej potrzebny.

Ostatnią  kwestią,  jaką  musimy  poruszyć  przy  omawianiu  koncepcji  lansowanych  przez
dowództwoArmii Krajowej, jest problem scalania z innymi organizacjami zbrojnymi, które de facto
nie  podlegały  Rządowi  Emigracyjnemu.  Stefan  Korboński  ("Polskie  Państwo  Podziemne")
nazywa to nawet "najważniejszym zadaniem organizacyjnym Komendy Głównej". Nie będziemy
się  zagłębiać  w  szczegóły  akcji  scaleniowej,  dość  powiedzieć,  jakie  organizacje  przynajmniej
częściowo podporządkowały się  Armii  Krajowej,  a jakie  pozostały niezależne do końca wojny.
Wśród tych, które udało się przyciągnąć do AK poczesne miejsce zajmują  Bataliony Chłopskie
jako reprezentant militarny Stronnictwa Ludowego. W praktyce, jak już mówiliśmy, proces scalania
przebiegał  powoli  i  w wielu  miejscach nie  doszło  nawet  do  współdziałania,  nie  mówiąc  już  o
uzależnieniu  BCh  od  AK.  Teoretycznie  Armii  Krajowej  podporządkowane  zostały  Narodowa
Organizacja Wojskowa jako zbrojne ramię Stronnictwa Narodowego, socjalistyczna Organizacja
Bojowa jako przybudówka PPS-u oraz pomniejsze organizacje: Gwardia Ludowa PPS-WRN, Obóz
Polski Walczącej, Tajna Armia Polska, "Racławice", Konfederacja Zbrojna, Narodowe Siły Zbrojne
i  wiele  innych,  często  o  charakterze  lokalnym.  Nie  podporządkowały  się  natomiast  Gwardia
Ludowa i Armia Ludowa jako siły partii komunistycznej kierowanej głównie przez Moskwę oraz
część Narodowej Siły Zbrojnej, której struktury nie były jednolite, ale mocno rozczłonkowane i
wywodzące się z różnych frakcji politycznych. 

http://al.html/
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Struktury 

Partyzanci AK z Lubelszczyzny. 

Mówiliśmy  już,  iż  pod  względem  strukturalnym  Armia  Krajowa  była  niejako  spadkiem  po
spuściźnie  Związku Walki Zbrojnej. To właśnie w okresie funkcjonowania ZWZ wykształcone
zostały  ogniwa  terenowe  oraz  Komenda  Główna  organizacji  niepodległościowej  i  tylko  w
niewielkim stopniu  kształt  ten  ulegał  przeobrażeniom wraz  z  upływającym czasem,  rozwojem
sytuacji  polityczno-militarnej  oraz  działaniami  kadry  dowódczej  AK.  Liczebność  organizacji
zmieniała  się  dość  drastycznie,  co  związane  było  z  akcją  werbunkową,  podejmowaniem  się
aktywnych działań (ludność przyciągały hasła otwartej walki z okupantem) oraz prowadzona akcja
scaleniowa, która choć w pewnej części przyniosła efekty w postaci członków innych organizacji,
którzy zasilili szeregi Armii Krajowej. Historia organizacji pokazuje również, iż niejednokrotnie
dochodziło do przenoszenia się członków podziemnych grup do szeregów AK. Migracja trwała
również  w  odwrotnym  kierunku  i  spotykane  były  przypadki,  gdy  żołnierze  Armii  Krajowej
decydowali się na wsparcie Batalionów Chłopskich, a nawet militarnych grup lewicowych, w tym
Gwardii  Ludowej i  Armii  Ludowej.  Ogółem  jednak  liczebność  organizacji  wahała  się  w
granicach 300 tys. członków, przy czym latem 1943 roku szacowano ją na rekordową liczbę 380
tys. ludzi. Werbowani członkowie delegowani byli do pracy w terenie lub Komendzie Głównej. W
lutym 1942 roku zatwierdzono tekst przysięgi Armii Krajowej, który warto przytoczyć:

Przyjmowany w szeregi organizacji stwierdzał:
"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę 
swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, 
Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć
ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń 
Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, 
cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg."

http://al.html/
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Na co odbierający przysięgę replikował:
"Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie 
Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. 
Zdrada karana jest śmiercią."

Ten piękny ceremoniał przetrwał do końca okresu działalności Armii Krajowej i miał symboliczną 
wymowę. Wielu z tych, którzy przystąpili do organizacji, otrzymało odznaczenia za ofiarną służbę, 
a jako oznakowanie żołnierzy AK służyła biało-czerwona opaska noszona na ramieniu. 

Przejdziemy teraz do omawiania struktur organizacyjnych Armii Krajowej, zaczynając od "góry" na
szczeblach hierarchii podziemnej, a więc Komendy Głównej. W pierwszej kolejności zająć się 
musimy dowódcami AK oraz kulisami ich powołania i zwolnienia. Pierwszym z nich był gen. 
Stefan Rowecki ps. "Grot", który otrzymał nominację jako logiczną konsekwencję 
głównodowodzenia nad Związkiem Walki Zbrojnej. Swoją funkcję sprawował do 30 czerwca 
1943 roku, kiedy to został aresztowany przez Gestapo. Najprawdopodobniej przyczyną wsypy była 
denuncjacja, a "Grota" zdradzili Blanka Kaczorowska, Ludwik Kalkstein i Eugeniusz 
Świerczewski, którzy poinformowali Niemców, iż dowódca AK przebywa w lokalu przy ul. 
Spiskiej 14m.10. Rowecki nie doczekał końca wojny i zginął zamordowany w obozie 
Sachsenhausen tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego. Prawdopodobnie odmówił współpracy
i nie zdecydował się na wsparcie Niemców w ich antypolskich dążeniach, mimo iż groziła mu 
śmierć. Jego miejsce w Armii Krajowej powierzono gen. Tadeuszowi Komorowskiemu ps. 
"Bór", który już 1 lipca 1943 roku przejął obowiązki "Grota". 17 lipca przyszło do Warszawy 
oficjalne powiadomienie o nominacji Rządu Emigracyjnego. 

"Bór" był wcześniej zastępcą Roweckiego, zarówno w ZWZ, jak i AK i naturalnym stało się, iż 
przejmie schedę po "Grocie". To on podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego i po 
upadku zrywu zbrojnego dostał się do niemieckiej niewoli. W międzyczasie, 30 września 1944 roku
otrzymał, dość symbolicznie, stanowisko Naczelnego Wodza. Wreszcie 4 października 
komendantem AK został gen. Leopold Okulicki ps. "Niedźwiadek", choć oficjalne potwierdzenie
nominacji przez Londyn datuje się na 21 grudnia 1944 roku. Był dowódcą AK do czasu jej 
rozwiązania. W późniejszym okresie został on osądzony przez Sowietów w procesie szesnastu i 
zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w radzieckim więzieniu. Prawdopodobnie został 
zamordowany przez stalinowskich siepaczy.
Dokonanie syntezy ogółu działań bojowych Armii Krajowej jest niezwykle trudne ze względu na 
ilość akcji, jakie organizacja ta przeprowadziła na drodze do odzyskania niepodległości. Jak wiemy,
były one wymierzone głównie w Niemców, choć nie brakowało i takich, w których celem numer 
jeden było zaszkodzenie Sowietom. My skupimy się przede wszystkim na akcjach przeciwko 
okupantowi niemieckiemu, który najmocniej dał się we znaki Polakom okresu okupacji. Natężenie 
działań Armii Krajowej było zmienne i wiązało się z ogólnymi wytycznymi przedstawianymi przez 
Komendę Główną, która funkcjonowanie organizacji musiała dopasować do ówczesnej sytuacji 
politycznej i militarnej. W niektórych okresach skupiano się zatem przede wszystkim na 
uderzeniach w komunikację i gospodarkę okupanta, co miało pomóc walczącej Armii Czerwonej. 
Były również momenty, gdy Polskie Podziemie zdecydowało się na akcje terrorystyczne 
wymierzone w okupanta, rewanżując się tym samym za ogrom zbrodni popełnionych na narodzie 
polskim.

 Po kryzysie stosunków polsko-radzieckich, co związane było z odkryciem grobów katyńskich, 
kolejni komendanci Armii Krajowej już nie tak ochoczo wspierali front wschodni i sojusznika, 
który stawiał opór Wehrmachtowi. Rowecki jeszcze wiosną 1943 roku nakazał ograniczenie 
dywersji, aby zanadto nie przyczyniać się do sukcesów Armii Czerwonej, która stawała się coraz 
mniej pożądanym sprzymierzeńcem. 

http://zwz.html/
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W naszej krótkiej, bądź co bądź, rozprawie na temat historii Armii Krajowej nie może uwzględnić 
wszystkich akcji bojowych, jakie wykonała ta organizacja na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy 
swojej działalności. Taki spis byłby zresztą niemożliwy do sporządzenia ze względu na ogrom 
ilościowy operacji żołnierzy Polskiego Podziemia. Dlatego też skupimy się na najważniejszych 
wydarzeniach w bojowej historii organizacji, wymieniając najważniejsze akcje i omawiając kilka z 
nich. Nasze rozważania poprzedzić musimy ogólnym podsumowaniem wysiłku zbrojnego Armii 
Krajowej (częściowo także Związku Walki Zbrojnej). Zestawienie akcji bojowych za okres od 1 
stycznia 1941 roku do 30 czerwca 1944 roku. Dane te znalazły się w oficjalnym sprawozdaniu 
Komendy Głównej AK, która chciała podsumować dotychczasowe osiągnięcia organizacji. 
Wprawdzie zawierają one w sobie ponad 13 miesięcy, w czasie których działania bojowe 
wykonywano pod szyldem Związku Walki Zbrojnej, jednakże i tak czytelnik może uzyskać 
pożyteczne rozeznanie w sytuacji bojowej największej polskiej organizacji podziemnej. 

I tak (za "Powstanie Warszawskie", Jerzy Kirchmayer):

Uszkodzono parowozów - 6930
Przetrzymano w remoncie parowozów - 803
Wykolejono transportów - 732
Podpalono transportów - 443
Uszkodzono wagonów kolejowych - 19 053
Przerwano sieci elektrycznych na węźle Warszawa - 638
Uszkodzono lub zniszczono samochodów wojskowych - 526
Wysadzono mostów kolejowych - 38 Uszkodzono samolotów - 28
Zniszczono cystern benzyny - 1167
Zniszczono ton benzyny - 4674
Zagwożdżono szybów naftowych - 3
Spalono wełny drzewnej (wagonów) - 150
Spalono wojskowych magazynów - 122
Spalono wojskowych składów żywnościowych - 8
Unieruchomiono czasowo produkcję w fabrykach - 7
Wykonano wadliwie części silników lotniczych - 4710
Wykonano wadliwie lufy dział - 203
Wykonano wadliwie pocisków artyleryjskich - 92 000
Wykonano wadliwie radiostacji lotniczych - 107
Wykonano wadliwie dla przemysłu elektrycznych kondensatorów - 570 000
Wykonano wadliwie obrabiarek - 1700
Uszkodzono ważnych maszyn w fabrykach - 2872
Wykonano różnych aktów sabotażu - 25 145 
Wykonano zamachów na Niemców - 5733 

Być może dane nie mają charakteru całkowitego wyliczenia akcji sabotażowo-dywersyjnych 
podjętych przez Polskie Podziemie, jednakże pokazują, jak ogromnym zaangażowaniem cieszyły 
się operacje godzące w okupanta w taki czy inny sposób. Szczególną uwagę zwraca rubryka 
ostatnia, a więc przedstawiająca ilość zamachów na Niemców, ponieważ takie akcje były 
najbardziej spektakularne i nierzadko obarczone największym ryzykiem.
 Ogromny wpływ na przemysł okupanta miały akty sabotażu wykonywane w fabrykach, na 
drogach, na kolei, w transportach - było to związane szczególnie z "bitwą o tory" (hasło to 
lansowała głównie Armia   Ludowa  ), która przyczyniała się do osłabienia zaplecza Wehrmachtu w 
dobie wojny niemiecko-radzieckiej. 

http://al.html/
http://al.html/
http://zwz.html/
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Wiemy jednak, iż działalność tego typu prowadzona była do pewnego czasu, w późniejszym okresie
notujemy znaczne ograniczenie dywersji kolejowej w związku z napiętymi relacjami polsko-
radzieckimi. Okres przełomu lat 1943-44 to przede wszystkim czas wykonywania planu "Burza". 
Jego zwieńczeniem był wybuch Powstania Warszawskiego, najważniejszej i największej akcji 
zbrojnej Polskiego Podziemia, która w zasadzie zakończyła większą działalność Armii Krajowej. 
Okres popowstaniowy to nie tylko ograniczenie akcji "Burza" do minimum, co jasno wynikało z 
rozkazu nowego komendanta Armii Krajowej, ale i powolne wygasanie oporu AK ze względu na 
przesuwanie się frontu oraz działalność antypartyzancką Sowietów (oczywiście, w stosunku do 
organizacji niepowiązanych ideologicznie z Moskwą). 

Prześledźmy zatem najważniejsze akcje zorganizowane przez Armię Krajową na przestrzeni lat 
1942-44.
16 kwietnia 1942 roku, w dwa miesiące po oficjalnym utworzeniu Armii Krajowej, na łamach 
"Biuletynu Informacyjnego" ukazała się reprodukcja znaku Polski Walczącej, kotwicy złożonej z 
liter P i W, która odtąd stać się miała symbolem walki z okupantem. Ocenia się, iż tekst, który 
tłumaczył zasady stosowania znaku kotwicy napisał Aleksander Kamiński. Warto zacytować 
fragment wypowiedzi: "Już od miesiąca na murach Warszawy rysowany jest znak kotwicy. [...] 
Zapieczętowany być może przez jakiś zespół - znak ten stał się już własnością powszechną.
 Co dzień ścierany z murów pojawia się na tych murach na nowo, rysowany przez nieznane tysiące 
rąk [...]". Rzeczywiście, kotwiczki pojawiały się samorzutnie w wielu miejscach w kraju i stały się 
przeciwwagą dla wszędobylskiej niemieckiej swastyki. Szczególnie silnie akcentowano wagę 
symbolu w Warszawie, gdzie prężną działalność podjęli członkowie Szarych Szeregów, niejako 
spadkobiercy przedwojennego harcerstwa. Wśród nich na szczególną uwagę zasługiwali 
bohaterowie książki Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec" - Jan Bytnar ps. "Rudy" i Aleksy 
Dawidowski ps. "Alek". Obaj odznaczyli się niezwykłą odwagą i pomysłowością na polu walki z 
okupantem. "Alek" stał się bohaterem jednej z najsłynniejszych akcji w walce o kulturę. 19 lutego 
1942 roku zdecydował się on na brawurową akcję ściągnięcia tablicy zasłaniającej normalny napis 
na pomniku Mikołaja Kopernika w Warszawie.

 Niemcy zdecydowali się na zasłonięcie pamiątkowej tablicy w języku polskim, która wyrażała 
wdzięczność narodu dla wybitnego astronoma: „Mikołajowi Kopernikowi – Rodacy”, i zamiast niej
wstawili własną: „Dem Grossem Astronomen”. Pomnik miał teraz wyrażać germańskie 
pochodzenie Kopernika, co od dawna postulowali Niemcy. "Alek", wiele ryzykując (pomnik 
znajdował się naprzeciwko budynku granatowej policji), odkręcił mosiężną płytę. Akt ten 
rozsierdził gubernatora Fischera, który nakazał zlikwidowanie pomnika Jana Kilińskiego w 
odwecie za uderzenie Dawidowskiego. 
I tym razem "Alek" pokazał, że zasługuje na miano wybitnego działacza Polski Podziemnej, 
bowiem nie tylko zdołał wykupić szablę Kilińskiego ze zdemontowanego pomniki, ale i oznaczyć 
miejsce, w które ów cokół przewieziono (trafił do Muzeum Narodowego). Takich akcji było 
oczywiście więcej, nierzadko miały charakter spektakularny, częściej decydowano się na drobne 
uderzenia w politykę okupanta, jak rozwieszanie polskich flag czy rysowanie prześmiewczych 
symboli piętnujących hitlerowców. 

Były to akcje ważne z moralnego punktu widzenia (podtrzymywały ludność na duchu), jednakże 
okupant cierpiał na tym w niewielkim stopniu. 24 lipca 1942 roku Rowecki zameldował gen. 
Sikorskiemu, iż od września rusza nowa faza działań dywersyjno-sabotażowych. Armia Krajowa 
planowała wzmożenie operacji przeciwko Niemcom, a najlepszym tego dowodem było 
zorganizowanie akcji "Wieniec" w nocy z 7 na 8 października 1942 roku. Był to pierwszy tak 
silny atak członków Polskiego Podziemia na transport okupanta. 
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Akcja powiodła się niemal w całości i na kilka godzin, a w niektórych miejscach nawet dni, 
sparaliżowała ruch kolejowy wokół Warszawy. 
Gdy w listopadzie powstało Kierownictwo Dywersji, wzięło na swoje barki ciężar działań. 
Aktywna działalność zastąpiła dotychczasowe oczekiwanie na rozwój sytuacji, co oczywiście 
natychmiast przełożyło się na popularność Armii Krajowej w okupowanej ojczyźnie. 
Podsumowaniem zwrotu w polityce dywersyjnej Roweckiego były akcje organizowane na 
Zamojszczyźnie na przełomie 1942 i 1943 roku. 

Żołnierze Armii Krajowej aktywnie wystąpili przeciwko niemieckim próbom eksterminacji 
tamtejszej ludności, sprzeciwiając się próbom wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny. Ogromny 
wkład w budowanie samoobrony miały również Bataliony Chłopskie, organizacja najprężniejsza 
w tamtym rejonie. Styczeń 1943 roku przyniósł dwie ważne kwestie, jeśli chodzi o działalność 
Armii Krajowej. 18 dnia tego miesiąca zorganizowano akcję pińską, która pozwoliła na odbicie 
członków Polskiego Podziemia więzionych przez okupanta. 

Uderzenie wykonano niezwykle sprawnie, a za akcją stały głównie oddziały Kedywu. Niestety, w 
kolejnych miesiącach ci sami ludzie mieli ponownie paść ofiarą hitlerowskiej polityki 
eksterminacyjnej. Mimo to styczniowa akcja była sukcesem. W cztery dni później Dowódca AK 
wydał rozkaz, w którym nakazał oznaczanie akcji wykonywanych przez podległą mu organizację. 
Od tej pory na miejscu wykonywania zadania zostawiano wyraźne ślady i oznakowanie jasno 
pokazujące, kto stoi za uderzeniem. Była to cenna inicjatywa na drodze do budowania potęgi Armii 
Krajowej, której od tej pory nie można było zarzucić bierności. 

26 marca odbyła się bodaj najsłynniejsza akcja Polskiego Podziemia, w której główne role grali 
znani nam już Bytnar i Dawidowski. Kilka dni wcześniej "Rudy" został złapany przez Niemców, co
skłoniło jego kolegów do zorganizowania akcji odbicia Bytnara z rąk okupanta. 26 marca uderzono 
na konwój przewożący więźniów, a od miejsca natarcia operację nazwano akcją pod Arsenałem. 
Skończyła się ona połowicznym sukcesem - wprawdzie oswobodzono więźniów przewożonych 
ciężarówką, jednakże nie udało się utrzymać przy życiu "Rudego", którego uratowanie było 
głównym celem akcji.
 Co gorsza, podczas walk zginął również "Alek", otrzymując śmiertelny w skutkach postrzał. 
"Rudy" umarł z powodu ran odniesionych podczas brutalnego przesłuchania. Śmierć Bytnara 
przyniosła krwawy odwet Polskiego Podziemia, które zlikwidowało oprawców przyjaciela. 

Był to zresztą okres, w którym Armia Krajowa dojrzała niejako do rozpoczęcia akcji wymierzonej 
w poszczególne jednostki hitlerowskiego aparatu terroru. Szereg zamachów na ważne osobistości 
zainicjowano 20 kwietnia w Krakowie, gdy podjęto się próby likwidacji SS-Obergruppenführera 
Friedricha Wilhelma Krügera, dowódcy SS i Policji na obszar Generalnego Gubernatorstwa. 
Wprawdzie akcja skończyła się fiaskiem, jednakże pokazała, iż nikt nie może czuć się bezpieczny, 
zwłaszcza gdy dopuszcza się licznych przewinień w stosunku do ludności polskiej. W tym samym 
czasie dramatyczne wydarzenia miały miejsce w Getcie Warszawskim, gdzie rozpoczęło się 
powstanie ludności żydowskiej. Armia Krajowa w nieznacznym stopniu wsparła bojowników 
getta, organizując kilka akcji. Teren działań był jednak trudny, warunki uniemożliwiały aktywne 
wsparcie Żydów w ich heroicznym wysiłku. 30 czerwca Armia Krajowa poniosła niepowetowaną 
stratę w postaci aresztowania gen. Stefana Roweckiego. Jego następca, Tadeusz Komorowski, nie
wykazał się taką inwencją i wyczuciem w organizowaniu prac Polski Podziemnej, jednakże 
postanowił kontynuować drogę obraną przez poprzednika i także nie stronił od aktywnego oporu 
względem okupanta hitlerowskiego. 12 sierpnia żołnierze oddziału "Motor" funkcjonującego w 
ramach Kedywu zaatakowali samochód przewożący pieniądze z Banku Emisyjnego.

http://bch.html/
http://kedyw.html/
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 Akcja zakończyła się całkowitym powodzeniem, choć nie ustrzeżono się strat - rany odniosło 2 
członków Polskiego Podziemia. Udało się jednak zarekwirować blisko 105 mln złotych, co 
pozwoliło na mocne wsparcie kasy Armii Krajowej. W kolejnych miesiącach coraz większą wagę 
przywiązywano do sytuacji na terenach wschodnich, gdzie wkrótce mieli wkroczyć żołnierze Armii 
Czerwonej. 
To skłaniało dowództwo Armii Krajowej do zainicjowania operacji "Burza", jednocześnie 
przystępowano do rozprawy z bandami, które grasowały w tamtych rejonach. 15 września 
Komorowski wydał instrukcję, z której jasno wynikało, iż jego żołnierze mieli likwidować element 
bandycki, co czasem mogło prowadzić do konfrontacji z bojówkami komunistycznymi.

 W listopadzie wreszcie nadszedł sygnał o zainicjowaniu akcji "Burza". Wyzwalanie terytoriów 
wschodnich zanim wejdą tam siły Armii Czerwonej było słuszną inicjatywą, jednakże skuteczność 
"Burzy" pozostawiała wiele do życzenia. Wprawdzie oddziały Armii Krajowej zaangażowały się w 
walki o szereg miejscowości, nierzadko współpracując przy tym z Sowietami, lecz działania te były
z góry skazane na niepowodzenia. Potwierdzeniem tej tezy były tragiczne wydarzenia na 
Wileńszczyźnie, gdzie w lipcu AK-owcy zaangażowali się w walki o wyzwolenie Wilna, a 
następnie zostali aresztowani przez siły radzieckie. 

W kolejnych dniach podobny los spotkał członków Armii Krajowej, którzy wzięli udział w walkach
o Lwów. Armia Czerwona rozbroiła Polaków, a 27 lipca komendant Obszaru Lwów zarządził 
rozwiązanie podległych mu oddziałów, decydując się na ten krok wobec żądań Sowietów. Była to 
jedyna możliwość uchronienia podwładnych przed represjami ze strony Armii Czerwonej i NKWD.

 Akcja "Burza" nie tylko nie przyniosła spodziewanych efektów, ale i przyczyniła się do rozbicia 
Armii Krajowej przez ideologicznych wrogów sterowanych przez Moskwę i Józefa Stalina. 
Nieuzasadniona agresja przekreślała możliwość współpracy obu stron w budowaniu Polski 
antyniemieckiej i niepodległej.
 Wróćmy jednak do początków 1944 roku. 1 lutego zorganizowano w Warszawie zamach na SS-
Brigadeführera Franza Kutscherę. 

Tym razem zamachowcom udało się wykonanie zadania i zlikwidowanie wyróżniającego się 
gorliwością funkcjonariusza hitlerowskiej machiny okupacyjnej. Była to zresztą akcja z cyklu 
"Główki" - serii uderzeń na niemieckich dygnitarzy. Obok spektakularnych sukcesów notowano 
też poważne klęski, które kosztowały życie wielu żołnierzy Armii Krajowej. Najgorszym 
przedsięwzięciem AK były zdecydowanie walki z okupantem w Puszczy Solskiej w drugiej połowie
czerwca. Okrążone siły Polskiego Podziemia biły się z regularnymi jednostkami niemieckimi, 
którym uległy, tracąc kilkuset żołnierzy.

 Była to największa porażka AK-owców do czasów Powstania Warszawskiego. 

To wybuchło 1 sierpnia. Walki o Warszawę były przede wszystkim inicjatywą tamtejszego 
dowództwa AK, które uważało, iż dysponuje wystarczającymi siłami do wyzwolenia stolicy. 
Wprawdzie do 4 sierpnia udało się opanować powstańcom sporą część miasta, jednakże od tej pory 
inicjatywa przeszła w ręce Niemców, którzy stopniowo likwidowali kolejne punktu oporu żołnierzy 
Armii Krajowej. Izolowane dzielnice upadały, a opór AK był niezwykle kosztowny. Cierpiała 
przede wszystkim ludność cywilna, którą masowo mordowały wojska hitlerowskie. Był to jeden z 
największych aktów niemieckiej przemocy na bezbronnej ludności. Dewastowano także miasto. 
Straty ludności cywilnej szacowane są nawet na 150 tys. ludzi. Tyle pomordowano na miejscu, 
wielu zginęło później w niemieckich obozach lub w kolejnych miesiącach działań wojennych. 
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Powstanie Warszawskie, zakończone 2 października 1944 roku, w zasadzie było końcem aktywnej
działalności Armii Krajowej. Większa akcje notowano później jeszcze w krakowskim, 
częstochowskim. Walka o stolicę była jednak największym i najtragiczniejszym epizodem 
działalności AK - epizodem, który nie tylko nie przyniósł upragnionej wolności, ale i pozbawił 
dowództwo Polskiego Podziemia ogromnej ilości sił zmarnotrawionych na walkę z Niemcami. 

Upadek Powstania Warszawskiego był kolejną przełomową datą w historii Armii Krajowej. 
Zadziwiające jest, jak wielką obłudą potrafili wykazać się działacze komunistyczni. Tuż przed 
wybuchem walk nawoływali do rozpoczęcia boju o wyzwolenie stolicy, a następnie jednoznacznie 
odcięli się od wydarzeń w Warszawie. Sam Stalin nie chciał się mieszać do tej "awantury" i 
odmówił pomocy walczącemu podziemiu. Warto zwrócić uwagę, iż zarówno z politycznego, jak i 
militarnego punktu widzenia Powstanie Warszawskie okazało się całkowitym niewypałem. 
Sojusznicy alianccy mieli uzasadnione pretensje do Rządu Emigracyjnego, iż ten samorzutnie 
zdecydował się na tak ryzykowną operację, nie konsultując ze sprzymierzeńcami. Nie był to dobry 
prognostyk dla sprawy polskiej, bowiem niesubordynacja w szeregach koalicji i ciągłe tarcia na linii
Warszawa-Moskwa podkopywały zaufanie do Rządu Emigracyjnego i jego militarnego i 
politycznego podziemia w okupowanej ojczyźnie.
 Jeśli zaś chodzi o kwestie militarne, to wybuch powstania zaprzepaścił szanse stawiania oporu 
Sowietom, jeśli taka możliwość w ogóle istniała. Polskie Podziemie i Niemcy wyniszczyli się 
wzajemnie w dwumiesięcznych walkach, druzgocąc wypracowane przez lata struktury polskiej 
partyzantki, która miała walczyć o niepodległość ojczyzny. Teraz szanse te zostały 
zaprzepaszczone, bowiem wielu żołnierzy trafiło do niemieckiej niewoli, a stamtąd nie mieli okazji 
wspierać tych, którzy gotowi byli do stawienia czoła nowemu najeźdźcy, za jakiego uznawano 
Związek Radziecki i Armię Czerwoną wyzwalającą przedwojenne terytoria II Rzeczypospolitej. 
Przegrana w równym boju z Niemcami wykluczała również dalsze działania na drodze do 
wyzwolenia kraju zanim uczynią to Sowieci. Nietrudno zauważyć, iż upadek powstania pociągnął 
za sobą spore konsekwencje dla podziemia politycznego. To właśnie w stolicy miał zainstalować się
nowy rząd, który tworzyć mieli członkowie Rady Jedności Narodowej, a więc legalnej namiastki 
podziemnego parlamentu. 

Plany Rządu Emigracyjnego były jasne i przejrzyste - mając Warszawę w swoich rękach, mógł w 
korzystny sposób rozegrać ostatnie karty, jakie zostały mu w końcówce 1944 roku. Jedną z nich 
było poparcie anglosasów dla funkcjonujących w kraju i na emigracji władz polskich. Niestety, 
teraz władze te musiały konspirować się jeszcze głębiej, obawiając rozpoznania przez siły NKWD i 
Armii Czerwonej oraz podziemie komunistyczne, które coraz prężniej poczynało sobie na ziemiach 
polskich, a nawet pokusiło się o utworzenie własnej namiastki rządu, który w początkach 1945 roku
stał się Rządem Tymczasowym. 

Gen. Komorowski 4 października 1944 roku zdecydował się na wydanie pożegnalnego niejako 
rozkazu, w którym zawiadamiał swoich podwładnych o nominacji dla gen. Leopolda Okulickiego 
i ograniczeniu akcji "Burza". 7 października "Niedźwiadek" informował Londyn, iż przebywa w 
Częstochowie i obejmuje dowodzenie nad Armią Krajową. Co dziwne, Londyn nie zdecydował się 
na wyrażenie jednoznacznego poparcia dla poczynań Okulickiego. W zastępstwie postanowiono 
mianować dowódcą Polskiego Podziemia gen. Stanisława Tatara, co było pomysłem o tyle 
chybionym, że ten przebywał w Londynie i nie miał możliwości kierowania poczynaniami Armii 
Krajowej. Brak oficjalnej nominacji oraz wrogie posunięcia Rządu Emigracyjnego podkopały 
mocno zaufanie do Okulickiego, który musiał dodatkowo zmagać się z opozycją w łonie 
organizacji, którą de facto kierował od października. 
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Uzyskał jednak poparcie przynajmniej części podziemia politycznego z delegatem Janem 
Stanisławem Jankowskim na czele, co stawiało go w nieco korzystniejszej sytuacji niż 
początkowo. Dopiero 21 grudnia 1944 roku nadeszło z Londynu potwierdzenie nominacji i uznanie 
Okulickiego jako legalnego komendanta Armii Krajowej. Zamieszanie to bynajmniej nie sprzyjało 
sprawie polskiej, bowiem Polskie Podziemie było w tym czasie coraz słabsze ze względu na 
wyniszczające walki z Niemcami oraz aresztowania, jakie prowadzili Sowieci na terenach 
wschodnich i kolejnych obejmowanych ofensywą Armii Czerwonej. Mimo iż Komorowski 
ograniczył postanowienia planu "Burza", a w ślad za nim poszedł i Okulicki, wydając 26 
października rozkaz o wstrzymaniu działań na okres zimowy, 
w niektórych miejscach walki trwały jeszcze na początku 1945 roku. Tak było chociażby w 
okręgach radomskim i częściowo warszawskim. 
W Częstochowie działały grupy ppłk Mazurkiewicza, chroniąc klasztor na Jasnej Górze. 
Liczebność Armii Krajowej przedstawiała się nadal efektownie, a w niektórych rejonach wciąż 
odtwarzano przedwojenne jednostki Wojska Polskiego, co było jednym z założeń akcji "Burza". 
Jako że nie zajmowaliśmy się tym problemem do tej pory, należy przytoczyć odpowiednie dane z 
poszczególnych okręgów, które uzmysłowią nam, jak prężne było Polskie Podziemie i jak 
wspaniale potrafiło działać w warunkach trudnej konspiracji

 W radomskim powstały 2. Dywizja Piechoty Legionów AK "Pogoń" ppłk Antoniego 
Żółkiewskiego. Obok niej funkcjonowały 7. Dywizja Piechoty AK "Orzeł", 28. Dywizja Piechoty 
AK im. Okrzei. W krakowskim odtworzone zostały 6. Dywizja Piechoty AK "Odwet", 21. Dywizja 
Piechoty AK, 22. Dywizja Piechoty AK, 24. Dywizja Piechoty AK i 106. Dywizja Piechoty AK. W 
lubelskim notowano 3. Dywizję Piechoty Legionów AK, 9. Podlaską Dywizję Piechoty AK. W 
lwowskim okręgu powstały 5. Dywizja Piechoty AK "Dzieci Lwowskich", 11. Karpacka Dywizja 
Piechoty AK, 12. Dywizja Piechoty AK. Na Wołyniu odbudowała się 27. Wołyńska Dywizja 
Piechoty AK, którą następnie rozbijali Sowieci. Na Polesiu działała 30. Dywizja Piechoty AK, w 
białostockim 29. Dywizja Piechoty AK. Wreszcie w centrum kraju, w łódzkim, funkcjonowały 26. 
Dywizja Piechoty AK, 25. Dywizja Piechoty AK i 10. Dywizja Piechoty AK. Także w warszawskim
próbowano nawiązań do tradycji przedwojennych - powstała tam 8. 

Dywizja Piechoty AK. Część z jednostek skończyła działalność jeszcze przed wybuchem 
Powstania Warszawskiego, część funkcjonowała po jego zakończeniu. 8. DP AK im. Traugutta 
weszła w skład jednostek walczących o stolicę. Ponadto część żołnierzy składała się na swobodnie 
funkcjonujące grupy partyzanckie, które stopniowo ulegały rozkładowi, przechodziły do głębszej 
konspiracji lub zostały rozwiązane na wskutek działalności Sowietów. 
Smutny był koniec Polski Podziemnej, która zmuszona była odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 
Okres, o którym wspominaliśmy, był najtrudniejszym dla działalności podziemnej, choć 
paradoksalnie to właśnie wtedy okupant niemiecki był najsłabszy a siłom polskim powinna 
zagwarantować wsparcie Armia Czerwona. Niestety, plany Stalina, za cichym przyzwoleniem 
aliantów zachodnich, nie były zbieżne z poglądami dowództwa Armii Krajowej oraz innych 
organizacji niepodległościowych, które nie wywodziły się z zaplecza komunistycznego.
 W czasie gdy na ziemie polskie wkraczali Sowieci nie było już mowy o funkcjonowaniu 
niezależnej organizacji zbrojnej, która zrzeszała wielotysięczne masy członkowskie. Dlatego też nie
powinien dziwić fakt coraz częstszych aresztowań wśród kadry Armii Krajowej, nawet gdy 
żołnierze ci postanowili złożyć broń przed Sowietami i proponowali współpracę na rzecz rozbicia 
Niemców. Akt agresji przeciwko Polakom, i to tym najbardziej zaangażowanym w działalność 
niepodległościową, był uzasadniony jedynie z politycznego punktu widzenia, nie miał żadnych 
przesłanek w wydarzeniach na froncie, czego dowodzi chociażby kooperacja AK i Armii Czerwonej
w czasie szturmowania Wilna czy Lwowa. 
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Oba miasta były dla Polaków stracone, a batalię o przyznanie ich Rzeczpospolitej przegrali 
Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt, którzy podczas konferencji Wielkiej Trójki nie 
zdecydowali się na utworzenie wspólnego frontu anglosaskiego i przeciwstawienie się Stalinowi. 
Walka o wolną Polskę spadła na barki samych Polaków, ale ci nie byli w stanie stawić oporu silnej i
doskonale wyposażonej Armii Czerwonej, która niczym taran przeszła przez ziemie polskie i w 
maju 1945 roku zakończyła swój zwycięski marsz na Berlinie i Pradze. Na początku stycznia 1945 
roku gen. Leopold Okulicki zdawał sobie sprawę, iż dalsze funkcjonowanie Armii Krajowej jest 
pozbawione sensu wobec wyzwolenia większości ziem polskich i miażdżącej przewagi Sowietów 
na froncie. 
Atakowanie Armii Czerwonej czy działającego już na ziemiach polskich Tymczasowego Rządu nie 
wchodziło w grę, ponieważ dodatkowo mogło skomplikować trudną i tak sytuację Polski w kręgu 
sojuszników alianckich, którzy nie sprzyjali tendencjom odśrodkowym i woli walki Polaków. 

Okulicki wiedział, iż Armia Krajowa nie przetrwa w niezmienionym kształcie, dlatego zdecydował 
się na utworzenie organizacji "Nie", która miała przejąć schedę po poprzedniczce i skupić się na 
walce o prawdziwą niepodległość i niezależność z dala od żołnierzy przysłanych ze Związku 
Radzieckiego. Okulicki konsultował swoje decyzje z Rządem Emigracyjnym, który przychylił się 
do stanowiska dowódcy AK.

 Podobne zdanie wyraził delegat Jan Stanisław Jankowski, który także nie ukrywał, iż jest to 
najlepsze wyjście z sytuacji. Ponadto mógł w ten sposób ochronić swoich podwładnych, dla których
nie było miejsca w komunistycznej Polsce, gdzie do masowych aresztowań i prześladowań 
przystąpić miały Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa we współdziałaniu z NKWD. 
Wreszcie 19 stycznia 1945 roku zdecydował się na wydanie dramatycznego rozkazu, który warto 
zacytować:
"Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski
przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczyliśmy od roku 
1939. W istocie bowiem - mimo stworzonych pozorów wolności - oznacza to zmianę jednej okupacji
na druga, przeprowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego 
narzędzia w rękach rosyjskich. 
Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną Sprawę, 
dla której warto żyć i umierać o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie. 

Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, który 
walczy przez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa. 
Polska, według rosyjskiej recepty, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla 
której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z 
Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie 
suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim. 
Obecne sowieckie zwycięstwo nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że 
wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej Sprawy, tryumfem dobra nad złem, 
wolności nad niewolnictwem. 

Żołnierze Armii Krajowej! 

Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą prace i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej 
niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami
Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być 
dla siebie dowódcą. 
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W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam 
ułatwić dalszą pracę - z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z 
przysięgi i rozwiązuję szeregi Armii Krajowej. 
W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. 
Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotykamy się w prawdziwie wolnej i 
demokratycznej Polsce. 
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska". 

Nie był to oczywiście koniec Armii Krajowej, jedynie z formalnego punktu widzenia przestała ona 
istnieć. Żołnierze nadal pozostawali gotowi do dalszej walki, a wielu z nich podjęło się otwartego 
boju z nowym najeźdźcą. 8 lutego w przemówieniu radiowym rozkaz potwierdził prezydent RP 
Władysław Raczkiewicz. W tym samym czasie w Jałcie zapadały decyzje, które ostatecznie 
przesądziły o kształcie powojennej Polski, oddając ją pod kuratelę Związku Radzieckiego.
 Kolejny z epizodów, które tylko wzmocniły przekonanie Polaków, iż Stalin nie jest przyjacielem 
narodu polskiego, miał miejsce w końcówce marca 1945 roku. Kilkunastu zaproszonych na 
rozmowy z Sowietami przedstawicieli Polski Podziemnej zostało podstępnie aresztowanych i 
wywiezionych do Moskwy, gdzie osądzono ich w tzw. procesie szesnastu. 

Wśród oskarżonych znajdował się gen. Okulicki, dla którego tym smutnym wydarzeniem skończyła
się praca niepodległościowa i organizowanie Polski Podziemnej. 7 marca aresztowany został gen. 
Fieldorf, co przekreśliło sens istnienia organizacji "Nie". 22 marca nowym szefem organizacji 
został płk Antoni Sanojca. Jednocześnie likwidowano ostatnie struktury AK-owskie, a w lecie de 
facto nie było już mowy o organizacji "Nie". Działań podejmowały się nieformalne grupy zbrojne, 
które konsekwentnie niszczyli pracownicy bezpieki i NKWD. Szacuje się, iż w samym tylko 
okręgu białoruskim od 15 sierpnia 1944 roku uległo likwidacji niemal całe Polskie Podziemie, a 
siły NKWD stoczyły w tym czasie 109 walk z oddziałami polskimi.

 Do końca 1945 roku odsetek akcji na Białorusi jeszcze wzrósł, czego wyrazem były dane MWD 
Białorusi szacujące rozbicie 533 grup "bandyckich" oraz 37 organizacji. Zabito blisko 8000 ludzi, 
2200 aresztowano. Na terenach litewskich dane za ten sam okres mówią o ponad 12 tys. 
aresztowanych i blisko 2500 zabitych. Efektem skoordynowanej akcji NKWD było aresztowanie 16
289 żołnierzy AK (liczby z połowy 1945 roku) oraz 50 tys. członków rodzin i członków podziemia 
cywilnego. Zostali oni wywiezieni do ZSRR, gdzie wielu z nich czekała śmierć. W kraju toczyły się
dziesiątki procesów wymierzonych w byłych członków Polskiego Podziemia, których oskarżano o 
najbłahsze przewinienia. Tylko w niewielkim stopniu sprawę łagodziły akcje amnestyjne 
gwarantowane przez komunistyczny rząd. Kolejne aresztowania godziły w istniejące jeszcze 
organizacje o charakterze niepodległościowym, w tym Wolność i Niezawisłość kierowaną przez płk
Jana Rzepeckiego. Wiele samorzutnie powstających oddziałów podporządkowało się WiN, ale sama
organizacja nie odniosła sukcesów ze względu na mocną inwigilację środowiska i częste 
aresztowania. W okresie listopad 1945-luty 1946 zapadły 364 wyroki śmierci wymierzone w 
działaczy niepodległościowych.W zasadzie szczątki WiN przetrwały do początków lat 
pięćdziesiątych, ale znaczenie organizacji nijak miało się do estymy, którą niegdyś cieszyła się 
Armia Krajowa, największa podziemna siła zbrojna na świecie. 
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Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
 
Kiemieliszki przechodzą z rąk do rąk
W drugiej połowie kwietnia 1944 roku Kiemieliszki zostały opanowane przez polskich 
partyzantów. Jak bardzo myśmy się cieszyli! Na krótko mieliśmy prawdziwą Polskę. A 
Sowietów nie widzieliśmy.

http://kresy24.pl/wp-content/uploads/2013/05/Lupaszko_Wilenszczyzna_Armia_Krajowa.jpg
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 Polscy partyzanci byli bardzo grzeczni i kulturalni. Przychodzili często do nas i prosili o 
jedzenie. Myśmy chętnie ich karmili. 
Czasami zostawiali nam pokwitowania, które mieliśmy okazywać władzom polskim po wojnie.W 
końcu kwietnia, w niedzielę, przybył do Kiemiliszek duży oddział partyzantów, część z nich na 
koniach. Okazało się, że to „Łupaszko” przybył z swoją 5 Brygadą do miasteczka, bo tu miała się 
odbyć uroczysta przysięga nowych żołnierzy.
Po Mszy świętej, w której uczestniczyli partyzanci, na plac rynkowy przyszedł ksiądz Wojniusz w 
komży, ze stułą i krzyżem w dłoni. Komendant ustawił wszystkich żołnierzy w dwuszereg, z boku 
stanął szwadron konnicy. Młodym żołnierzom, których było około trzydziestu, rozkazał wystąpić z 
szeregu. Szef sztabu odczytał rotę przysięgi, a każdy żołnierz powtarzał:

– Przysięgam! Tak mi dopomóż Bóg!
Ksiądz Wojniusz podchodził kolejno do każdego żołnierza i podawał do ucałowania krucyfiks. Na 
zakończenie tej uroczystości żołnierze 5 Brygady Wileńskiej AK odśpiewali swój marsz. Pieśń ta 
była wówczas popularna, słowa wszyscy zapisywali, a później chłopcy z Kiemieliszek często 
śpiewali „Marsz 5 Brygady” przy każdej okazji. Ja również zapisałem słowa tej pieśni i kartka 
zachowała się. Oto jej słowa:
 
Nie formowano nas w koszarach,
Nie zdobił nas żołnierski strój,
Nie spaliśmy na ciepłych narach,
Tylko od razu poszli w bój!

Refren:

My to Kresowiacy, chłopcy Wileniacy,
Idziemy śmiało w bój za Polski
cześć, za honor swój!
Walczymy cały czas, choć mało
nas, choć mało nas.
Lejemy krew, cierpimy rany
I zawsze jest przegrany wróg;
Żodziszki, Bołosz i Worziany
I więcej zwycięstw dał na Bóg!
I w każdym trudzie, w każdej biedzie,
Gdzie trzeba było walczyć nam,
Nasz wódz Łupaszko był na przedzie,
A przed nim wiał czerwony cham.
Sowietów zgnieść i Niemca zgubić
To święty obowiązek nasz,
Spełniamy go z całego serca
Pełnimy tu, na Kresach, straż!
 
Po tej uroczystości cały oddział odmaszerował w kierunku Gwoździkian i dalej, zapewne pod Świr. 
Po tym wydarzeniu AK-owcy często bywali w miasteczku i w okolicznych zaściankach. W końcu 
kwietnia obył się nawet pogrzeb partyzanta na cmentarzu kiemieliskim.
Jednak Niemcy po przysiędze żołnierzy brygady „Łupaszki” przysłali do Kiemieliszek policjantów 
litewskich. Antoni Rakowski wspomina te wydarzenia następująco:
„Pewnego dnia pod wieczór w miasteczku na cmentarzu chowano partyzanta, który zastrzelił się 
podczas czyszczenia broni. Właśnie wróciłem z pogrzebu do domu, a tu wchodzi policjant litewski i 
pyta mnie, czy są w miasteczku partyzanci.
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 Odpowiedziałem mu, że byli, ale niedawno wyjechali. Policjanta znałem, więc wyszedłem z nim na 
podwórko i wtedy zobaczyłem, że od strony Michaliszek jedzie kilka furmanek z policjantami. Byli 
to ci sami, których wcześniej wyprosili z miasteczka polscy partyzanci. A więc znowu powróciła do 
nas władza niemiecko-litewska.
W tym czasie ciocia Truchanowa, siostra ojca, prowadziła stołówkę. Stołowali się u niej policjanci i
inni urzędnicy. Mieszkał też wtedy u niej pan Dziatlik. On lubił obcować z chłopcami mego wieku. 
Uczył nas rosyjskich piosenek. Fragment jednej z nich zapamiętałem:
Tam polskij gienierał idziot,
On poliakow wiediot…
Chodziło chyba o generała Andersa, który wyprowadził Polaków ze Związku Sowieckiego. Później 
się dowiedziałem, że pan Dziatlik pracował w polskim wywiadzie. Ciągle nas o coś pytał, a nawet 
dawał nam niewielkie zadania do wykonania, np. dowiedzieć się ile w miasteczku jest policjantów, 
jakie mają karabiny, czy mają karabiny maszynowe itp.”

Coraz częściej dochodziły do naszej rodziny słuchy o bitwach partyzantów polskich stoczonych z 
Niemcami. Słyszeliśmy o bitwie pod Żodziszkami, Worzianami. Policjanci litewscy długo nie 
gościli w Kiemieliszkach, bo wkrótce otrzymali list od partyzantów z żądaniem opuszczenia 
miasteczka. Pamiętam był dzień rynkowy (środa), pełno ludzi na targu przed kościołem. Wtedy 
komendant policji zarządził wyjazd. Policjanci zabrali kilka furmanek i załadowali na wozy swoje 
rzeczy, a także towar Lietukisu, tj. z litewskiego sklepu. Furmankami ruszyli na Dawciuny, w stronę
Podbrodzia.

W tym czasie, jak opowiadał później Jarosiek Emilian, „w pobliżu drogi do Dawciun pojawiła się 
pięcioosobowa grupa partyzantów. Chłopcy kiemieliscy powiedzieli im, że Litwini wyjeżdżają z 
miasteczka. Partyzanci szli do swego oddziału, nie mieli zamiaru atakować Litwinów, ale zasiedli 
koło drogi i postanowili zatrzymać policjantów. Jednego spośród siebie posłali do oddziału po 
pomoc, tak na wszelki wypadek. Czterej pozostali zaczęli strzelać, chodziło im o zatrzymanie 
furmanek.
Komendant policji nie chciał wdawać się w awanturę i wysunął białą flagę na znak, że się poddają. 
Ale dalej jadący podpici policjanci zaczęli strzelać, więc wywiązała się walka. Policjanci szybko się
zorientowali, że partyzantów jest niewielu, więc zeskoczyli z wozów i próbowali Polaków otoczyć. 
Partyzanci wycofali się do lasu, ale wkrótce nadeszła pomoc. Litwini zrozumieli, że mogą przegrać,
więc rzucili się do ucieczki pozostawiając furmanki z załadowanymi rzeczami. Partyzanci rozkazali 
woźnicom, by wrócili z powrotem do Kiemieliszek, oczywiście rzeczy i żywność partyzanci zabrali”.

Od tego dnia Kiemieliszki stały się na jakiś czas stolicą brygad „Łupaszki”, „Ronina” i innych. Dla 
chłopców 13-16-letnich, takich jak ja, był to zastrzyk polskości. Radość była ogromna, że oto 
wreszcie mamy znowu Polskę! Pamiętam, że nuciliśmy taką piosenkę. Zresztą śpiewali ją także 
podpici starsi panowie:
Długo spała Polska święta,
Długo Biały Orzeł spał,
Lecz się zbudził i spamiętał,
Że on kiedyś wolność miał!
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Każdy się cieszył, że po tych kilku latach niewoli mógł zaśpiewać we własnym języku. Zapanowała
wtedy zgoda i każdy starał się być uprzejmy w stosunku do sąsiada. Nawet dzieci, które często się 
kłóciły, były wtedy bardzo grzeczne. Jakże było ciekawie: jedna brygada AK z 
Kiemieliszekwychodziła, druga przychodziła. Na rynku przed kościołem odprawiano msze polowe. 
Drużyny ćwiczyły na łąkach, to znowu uczono partyzantów maszerować i repetować broń. 
Wszystko to było i ciekawe i bliskie!Było to w końcu kwietnia 1944 roku, ja miałem skończonych 
13 lat. Dla mnie był to prawdziwy zastrzyk polskości, patriotyzmu. Do końca życia będę pamiętał 
tamte kwietniowe dni.

Łotysze w Kiemieliszkach

A w czwartą niedzielę kwietnia 1944 r. przyjechali do nas partyzanci i powiedzieli napotkanym 
mieszkańcom, żeby byli na baczności, bo jeszcze tego dnia przybędą tutaj Niemcy. Tak się też stało.
Usłyszeliśmy huk czołgów, które jechały od Podbrodzia. Ale, jak się okazało, nie byli to Niemcy, 
lecz Łotysze w służbie niemieckiej. Czołgi były niemieckie i one tych Łotyszy eskortowały. 
Prawdopodobnie byli to żołnierze 25. Łotewskiego Batalionu „Abavas”, umundurowani w 
uniformy po armii łotewskiej, na lewym rękawie przyszyta flaga narodowa: prostokąt w kolorze 
czerwonym (karminowym) z białym pasem.
W Kiemieliszkach oddział Łotyszów podzielono na trzy grupy: jedna została w miasteczku, drugą 
wysłano do Michaliszek, a trzecią – do Wornian. Ludzie myśleli, że Niemcy (niewielka grupa) 
zabiorą bydło, więc wieczorem krowy nie wróciły z pastwiska, pastuchy pogonili je do lasu. 
Nazajutrz Łotysze rozlokowali się w szkole i w budynku dawnej gminy, gdzie wcześniej 
kwaterowali litewscy policjanci. Kilku z nich wyjechało motocyklem do Michaliszek, minęło chyba
pół godziny i wrócili, ale byli już tylko w kalesonach.
Za chwilę znowu pojechali motocyklem – dwóch żołnierzy w kalesonach, a oficer w mundurze. 
Jechali koło naszego domu po ulicy Gwoździkiańskiej, więc wszystko widziałem. Po dwóch 
godzinach wrócili już w mundurach i z karabinami. Jak się później okazało, Łotysze umówili się z 
polskimi partyzantami, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Jedni mają robić swoje, a drudzy 
swoje. Łotysze rozkwaterowali się w dużym gminnym budynku. Codziennie rankiem, dopóki 
kwaterowali w Kiemieliszkach, ustawiali się w dwuszeregu na dziedzińcu gminy i śpiewali hymn 
państwowy Łotwy: „Dievs, svētī Latviju!” („Boże, błogosław Łotwę!”).

http://kresy24.pl/wp-content/uploads/2013/05/Nowosady_Armia_Krajowa_historia_Wilenszczyzna.jpg
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Po kilku dniach przyjechali do Kiemieliszek Niemcy. Jeździli po okolicznych wsiach i zabierali 
bydło. Zostawiali ludziom po jednej krowie. Bydło zapędzano do miasteczka. Trwało to około 
tygodnia. Wreszcie 30 kwietnia postanowiono gnać bydło do Podbrodzia. Sami – mając niewielkie 
siły – bali się pędzić krowy do stacji, więc wywołali z Wilna pomoc. Gdy oddział Niemców jechał z
Podbrodzia, AK-owcy spotkali go pod wsią Bołosza, około 5 km od Kiemieliszek. Doszło do walki.

O tym zdarzeniu opowiedział nam Wiciuk Ślipiko z Dawciun, który przyjechał rowerem do 
Kiemieliszek i opowiedział jak było. Opowiedział on, że partyzanci zabili około 25 żołnierzy 
niemieckich, nie wiadomo ile było rannych bo Niemcy tego nie ogłosili. Rozbity oddział faszystów 
wrócił do Podbrodzia, stamtąd wyjechały czołgi, pod osłoną których przybyły posiłki. Niemcy 
zabrali zabitych i rannych, zabrali też z Kiemieliszek krowy i świnie, poza tym spalili wieś 
Dawciuniszki. Bitwa pod Bołoszą trwała około pięciu godzin.

Ludzie w Kiemieliszkach zadawali sobie pytanie: dlaczego Łotysze nie pomogli Niemcom? Nie 
wiadomo. Nikt nie wiedział, ale w Kiemieliszkach Łotysze pozostali sami, bez Niemców i 
Litwinów i nawiązali kontakty z AK-owcami – sprzedawali im broń, a od Manieczki i innych 
mieszkańców kupowali samogon (słowa „bimber” w Kiemieliszkach nie znano) bo wówczas 
pędzono krzakówkę prawie w każdym domu. Starsi chłopcy – Rakowski, Truchan, Janek 
Maksimowicz – kupowali od Łotyszów amunicję do karabinów. Za ćwiartkę wódki dawali 
chłopakom 90 naboi, które potem oni przekazywali partyzantom.
W tym czasie partyzanci często przechodzili obok miasteczka . Łotysze ich widzieli, ale nie 
strzelali. Rakowski opowiadał, że kiedyś na początku maja 1944 r. Łotysze na furmance wozili 
skrzynie z amunicją do strzelnicy. Trochę postrzelali i skrzynie zostawiali na miejscu. Po 15 
minutach zjawiali się partyzanci i skrzynie z amunicją zabierali. W tym czasie między partyzantami
i Łotyszami nie było żadnego konfliktu, podobnie jak z kiemieliską młodzieżą.

Na początku czerwca część żołnierzy łotewskich przeszła wraz z uzbrojeniem do partyzantów. 2 
lipca 1944 roku Łotysze opuścili Kiemieliszki, 4 lub 5 lipca 23 Brygada „Żejmiana” rozbroiła grupę
około 120 Łotyszy na drodze za Gwoździkianami. Partyzanci puścili ich wolno. Dokąd oni się udali
– nigdy się nie dowiedziałem.

Wycieczka do Zułowa
Na początku czerwca 1944 roku w Kiemieliszkach i okolicy było dość spokojnie, żołnierze 
łotewscy spokojnie mieszkali w miasteczku, pogoda była piękna, więc my chłopcy, Tadek 
Wachowicz, który później wyjechał do Polski, Jurka Czepułkowski i ja postanowiliśmy pojechać do
Zułowa, miejsca urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego. Właściwie inicjatorem wycieczki był 
Tadek, nauczycielski syn, który z matką w końcu 1943 roku zamieszkał w Kiemieliszkach. Obliczył
on, że z naszego miasteczka do Zułowa będzie jakieś 17-18 kilometrów i rowerami możemy tam 
dojechać w ciągu 2-3 godzin.

Wachowicz rower gdzieś zdobył, Czepułkowski pożyczył od ojca, ja zaś roweru nie miałem, ale 
bardzo chciałem pojechać do Zułowa. Na rowerze jeździć umiałem, bo jak spod Ryteni i 
Koreniatów przyjeżdżali chłopcy w niedziele do kościoła lub w środy na rynek, to rowery 
zostawiali na dziedzińcu Makiewicza i mnie prosili, abym popilnował, przy tym pozwalali mi 
pojeździć po ulicy na rowerze. I teraz musiałem zdobyć skądś rower. W środę przed niedzielą, 
kiedy mieliśmy wyjechać do Zułowa, przyjechał na rowerze z Boleś Marcinkiewicz. Powiedziałem 
Bolesiowi, że chcemy pojechać na wycieczkę do Zułowa, ale nie mam roweru. Zaproponował, że 
kiedy w niedzielę przyjedzie na mszę do kościoła, zostawi rower, po mszy pójdzie do rodziców, a 
wieczorem odbierze ode mnie swój pojazd i na noc wróci do Bołoszy. A więc rower miałem 
obiecany i umówiliśmy się z chłopcami, że wyjedziemy w najbliższą niedzielę.
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Lasy nad rzeką Wilią pod Żodziszkami – teren działania Armii Krajowej

Od rana, jak pamiętam, pogoda była piękna, słoneczna, ciepło. Mama dała na drogę kawałek chleba
i kiełbasę, prowiant włożyłem do torby i z tym obrokiem wyjechałem do centrum miasteczka na 
spotkanie z Tadzikiem i Jurkiem. Oni też mieli torby z jedzeniem. Jechaliśmy przez wsie: Żusiny, 
Taluszany, Brukaniszki do Strypiszek, gdzie mieszkali staroobrzędowcy, zwani przez miejscowych 
Polaków Burłakami. Przejechaliśmy obok ich świątyni, molenny i zatrzymaliśmy się przy zagrodzie
stojącej obok cerkwi. Pić się chciało, więc weszliśmy na podwórko, z chaty wyszedł chłop z dużą 
rudą brodą, odziany w kużelne portki i takąż rubachę, opasaną cienkim rzemieniem. Popatrzył na 
nas spode łba i groźnie zapytał:
– Czewo nado?
– Pić się nam chce, prosimy o kubek wody – odrzekł najodważniejszy z nas Tadzik Wachowicz.
Burłak, bosy, otarł stopą prawej nogi lewą łydkę, podrapał rudą czuprynę i zwrócił się w kierunku 
drzwi, gdzie stała jego żona i również nam się przyglądała:

– Mat’, a nu daj jamu pahanuju krużku…
–

Wziął od żony duży miedziany kubek i podał go Tadzikowi, prawą ręką wskazał studnię. Tadek 
zaczerpnął wiadro zimnej wody i wszyscy troje łapczywie piliśmy zimną studzienną wodę Burłaka. 
Kiedy napiliśmy się wody, Tadzik podał kubek Burłakowi, ten go wypłukał, z żerdki wziął ścierkę i 
długo naczynie wycierał… Podziękowaliśmy gospodarzowi i pedałowaliśmy dalej. Cały czas 
zastanawiałem się, dlaczego kazał żonie dać nam „pahanuju krużku”?

Gdy zatrzymaliśmy się w lesie przed Zabieliszkami na odpoczynek zapytałem Tadzika, który był 
najstarszy i więcej wiedział, dlaczego Burłak powiedział tak żonie. Tadeusz wyjaśnił, że 
staroobrzędowcy uważają, iż katolicy i prawosławni są nieczyści – pahanyje - dlatego nie należy 
dawać im czystych naczyń, używanych tylko przez starowierców. Obcy musi dostać „nieczysty” 
- pahanyj – kubek lub „nieczystą” miskę. No cóż, trzeba uszanować wiarę i zwyczaje sąsiadów, 
którzy obok nas mieszkają – pomyślałem. I pojechaliśmy dalej.
Za Wincentowem przejechaliśmy mostkiem przez rzekę Merę i po około pół kilometra byliśmy już 
na terenie dawnego majątku Piłsudskich. Piękne są naokoło okolice. Ale sam Zułów nie jest 
specjalnie ładny. Płasko, piaszczyście, sośniaki bez większego charakteru. Dobra zułowskie 
stanowiły dość monotonną plamę wśród otaczającego je kolorowego i uroczego krajobrazu. Dalej 
jest wieś Zułów, oddalona od folwarku o 1,5 km na wschód. Pół kilometra od folwarku przechodzi 
ocieniona starymi topolami szosa z Wilna przez Podbrodzie do Święcian.

http://kresy24.pl/wp-content/uploads/2013/05/Wilenszczyzna_Wilia_Zodziszki.jpg
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Po zabudowaniach dawnego majątku śladu już nie było, tylko nieco w oddali stała oficyna, zwana 
przez tutejszych czworakiem. Mieszkali w niej jacyś ludzie. Na wzgórku rósł młody dąbek. Jak się 
później dowiedziałem, drzewo to osobiście posadził 10 października 1937 roku prezydent Ignacy 
Mościcki. Podobno w tym miejscu znajdował się pokój, w którym Józef Piłsudski 5 grudnia 1867 
roku przyszedł na świat.

Bliżej szosy, obok drogi wiodącej do Wincentowa, na niewielkim piaszczystym pagórku, wśród 
sosen stał wtedy drewniany budynek w kształcie dworku, z gankiem, nakryty wysokim dachem. 
Podobno w tym budynku miało być muzeum Marszałka. Nie pamiętam, czy był on wtedy pusty, czy
ktoś tam mieszkał. Przy tym dębczaku posililiśmy się, zjedliśmy nasze zapasy i tym razem po wodę
do czworaku pobiegł Jurka Czepułkowski. Napiliśmy się wody, Jurka oddał dzbanek, w którym 
przyniósł wodę i pojechaliśmy z powrotem do Kiemieliszek.

Powrotna droga była jakby krótsza, jechaliśmy prędko, bo po niecałych dwóch godzinach byliśmy 
w domu. Tę wycieczkę do Zułowa zapamiętałem na całe życie, była dla mnie wielkim 
przeżyciem… Po wielu latach bywałem w Zułowie dość często, ale to już nie były takie wrażenia, 
jak wówczas, kiedy miałem 13 lat.
Od 2 lipca 1944 roku w Kiemieliszkach nie było władzy. Pamiętam, że 4 lipca przez Kiemieliszki 
przejechał obóz uciekinierów. Byli to litewscy i białoruscy urzędnicy uciekający z okolic Świra i 
Miadzioła. Słyszeliśmy odgłosy armat, front był coraz bliżej. 5 lipca było cicho, nikt nie przyjechał.
W miasteczku ludzie czekali na jakieś wydarzenie i bali się, by tędy nie przetoczyły się walki 
między czerwonoarmistami i faszystami.

Powrót Sowietów i Białorusi
6 lipca 1944 r. już nawet polskich partyzantów nie widzieliśmy, bo wszystkie oddziały Armii 
Krajowej zostały wezwane do Wilna. Szykowała się akcja „Ostra Brama”. Po śniadaniu wyszedłem 
z domu na ulicę i zobaczyłem, że od strony Gwoździkian idzie do Kiemieliszek jakiś oddział 
wojska. Pomyślałem, że to partyzanci, ale jak podeszli do chaty Rakowskich okazało się, że byli to 
żołnierze sowieccy, tym razem mieli już naramienniki. 

Ale byli bardzo wycieńczeni, prawie bosi, nogi mieli obwiązane onucami, buty przewieszone na 
ramieniu, szli spoceni, brudni… W taki oto sposób znów w naszych stronach pojawili się Sowieci. 
Rozpoczęła się nowa okupacja kraju.
Ja pobiegłem do domu po wodę, wyniosłem im na ulicę wiadro i kubek. Chciałem, by ci biedni, 
zmęczeni, 18-19-letni chłopcy ugasili pragnienie. Wziąłem kubek, zaczerpnąłem wody i 
próbowałem podać bojcowi.
- Nie zadierżiwajsia, job twoju mat’! Wpieriod, wpieriod! – krzyczał oficer z pistoletem w dłoni. A 
wiadro pełne zimnej wody kopnął swym kirzowym butem. Woda się rozlała… Oto – pomyślałem – 
sowiecka troska o żołnierzy. Dobrze, że mnie nie uderzył.I żołnierze piechoty szli i szli w kierunku 
Podborodzia i w kierunku Wilii do Aloksy, a potem do Wilna. Za nimi jechały oddziały tzw. 
zagraditielnych otriadow, potem pojawiły się ciężarówki studebackery ze sprzętem, kuchnie polowe
i inne pojazdy. W Kiemieliszkach nie zatrzymywali się, prawdopodobnie plany komandirów były 
inne.Na drugi dzień, 7 lipca 1944 r., pojawili się w Kiemieliszkach partyzanci sowieccy, uzbrojeni 
w pepesze. Ustanawiali władzę sowiecką. Uczastkowym milicjantem został były partyzant, niejaki 
Stulba. On stanowił w lipcu 1944 roku władzę sowiecką na terenie dawnej gminy kiemieliskiej. 
Priedsiedatiela sielsowietu na razie nie przysłano.
Prof. Mieczysław Jackiewicz
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 POLSKI  INDIANIN  w  ARMII  KRAJOWEJ Stanisław Supłatowicz Sat-Okh 
żołnierz Armii Krajowej pisarz gawędziarz

Urodził się, jak sam twierdził, w "ukrytej wiosce" Indian w dorzeczu rzeki Mackenzie w Kanadzie. 
Był synem Polki, nauczycielki i uciekinierki z Syberii, Stanisławy Supłatowicz, oraz Leoo-Karko-
Ono-Ma (Wysokiego Orła) - Indianina, wojennego wodza plemienia Shawnee. 
Matka Sat-Okha - w wyniku carskich represji, została zesłana przez Rosjan na Sybir w 1905 roku. 

W 1917 roku Stanisława Supłatowicz, wraz z grupą innych polskich zesłańców zbiegła z Syberii i 
przy pomocy Czukczów, w niesamowicie dramatycznych okolicznościach dotarła przez Cieśninę 
Beringa na Alaskę - z której przedostała się do Kanady. Uratowana przez Indian, zamieszkała wśród
nich. Przyjęła nowe imię, które brzmiało Ta-Wach (Biały Obłok). Wkrótce poznała syna wodza 
plemienia Shawnee - Leoo-Karko-Ono-Ma (Wysokiego Orła), którego żoną stała się po pewnym 
czasie. Miała z nim trójkę dzieci - najmłodszym z nich był drugi syn Sat-Okh. Wychowywał się on 
wśród Indian na północy Kanady do 1936 roku. W 1937 roku przybył wraz z matką do Polski, gdzie
zmuszony został do przyjęcia polskiego imienia i nazwiska matki (w wersji męskiej - Stanisław 
Supłatowicz). Matka, wyrabiając mu w Polsce metrykę zatroszczyła się by nie pojawiły się w niej 
żadne informacje o jego indiańskim pochodzeniu. W dokumencie zmieniono mu miejsce i kraj 
urodzenia, dane ojca oraz odjęto mu kilka lat - według metryki urodził się w 1925 r., a nie w 1920 r.
Wojna zastała go w Radomiu. Po wybuchu wojny podjął naukę na tajnych kompletach oraz 
działalność w organizacjach Służba Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej. W 1940 roku 
został aresztowany przez gestapo - był więziony, torturowany i przesłuchiwany przez wiele 
miesięcy w Radomiu. 

Po zakończeniu śledztwa został skazany i jako nieczysty rasowo skierowany do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz. Dzięki swej odwadze i świetnej kondycji fizycznej udało mu się 
wyskoczyć z bydlęcego wagonu transportującego więźniów do obozu w Oświęcimiu. Brawurowa 
ucieczka grupy współwięźniów z transportu kolejowego miała miejsce 12 kwietnia 1942 roku w 
miejscowości Tunel. W ucieczce Sat-Okh został ranny i ukrywał się do 1943 roku po lasach i 
wsiach na terenach pod Końskimi. W 1943 r. wstąpił do oddziału "Bończy" por.Kazimierza 
Załęskiego, 25 pp AK i został żołnierzem Armii Krajowej (pseud. Kozak), walczył w lasach rejonu 
Gór Świętokrzyskich. W 1944 r. wstąpił do oddziału 72 pp AK Podobwodu Szydłowiec i został 
zaprzysiężony przez por. Henryka Podkowińskiego "Rena". Wielokrotnie ranny, za męstwo w walce
otrzymał wiele odznaczeń : Krzyż Walecznych , Medal Wojska Polskiego Londyn 15.06.1948, 
Krzyż Armii Krajowej Londyn 10.08.1981 r., Odznaka Akcji "Burza" , Odznaka Korpusu "Jodła", 
Odznaka Żołnierzy AK - Wojciech Borzobohaty "Wojan".

Po zakończeniu wojny został aresztowany i uwięziony przez władze polskie za przynależność do 
Armii Krajowej. By uniknąć dalszych represji ze strony "władzy ludowej" przez pewien czas służył
w Marynarce Wojennej, był także wolontariuszem w Ratownictwie Morskim. 
Po uzyskaniu średniego wykształcenia technicznego pływał przez wiele lat jako mechanik na 
statkach Polskich Linii Oceanicznych w tym na "MS Batory". Osiadł na stałe w Gdańsku gdzie 
założył rodzinę.

W 1958 zaczął pisać książki, odnosząc się w nich do swojej indiańskiej przeszłości. Książki 
tłumaczone na wiele języków, zdobywały niesamowitą popularność w wielu krajach świata. 
Debiutował autobiograficzną powieścią z czasów młodości spędzonej w "szkole wilków" "Ziemia 
słonych skał" ( 1958 ). Drugą jego słynna książką, wielokrotnie wznawianą i tłumaczoną na wiele 
języków, był zbiór baśni i legend indiańskich "Biały mustang" (1959). Późniejsze publikacje Sath-
Okha także dotyczyły obyczajów i kultury Indian Ameryki Północnej: "Powstanie człowieka" 
(1981); 
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"Fort nad Athabaską" - wspólnie z Yácta-Oya - Sławomir Bral (1985); "Głos prerii" (1990); 
"Tajemnica Rzeki Bobrów" (1996); "Serce Chippewaya" (1999); "Walczący Lenapa" (2001).
W ZSRR ukazały się: "Ziemia słonych skał" ( 1964 );"Opowieści starego Sagamore" (1972); "Drogi
się schodzą" wspólnie z Antoniną Leonidovną Rasulovą (1973); "Tajemnicze ślady" (1975) i 
"Głosy Ameryki" (1976).

Książki Sat-Okha przetłumaczono na wiele języków obcych, między innymi na rosyjski, niemiecki,
francuski, japoński, czeski, bułgarski, węgierski, ukraiński, słowacki, mongolski, gruziński, 
litewski, łotewski i hebrajski. W 1987 roku legendy indiańskie "Biały mustang" przełożono na 
pismo Braille'a. W latach 70-tych XX wieku Sat-Okh był uczestnikiem licznych spotkań autorskich 
i telewizyjnych programów dla młodzieży ("Teleranek", "Ekran z bratkiem").
Wielokrotnie spotykał się z dziećmi i młodzieżą w szkołach i domach kultury - opowiadając o 
swoim indiańskim dziedzictwie. Swoim życiem, książkami i popularyzatorską działalnością - Sat-
Okh "zaraził indiańskim bakcylem" wiele pokoleń młodzieży w krajach Europy wschodniej . 
Uważany jest za jednego z pionierów ruchu indianistów w Polsce, współtwórcę i czołową postać 
nieformalnego Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian (PRPI). Z upodobaniem zajmował się także 
wyrobem indiańskiego rękodzieła, sporo malował, pisał też książki wspólnie z Yackta-Oya. Do 
końca swoich dni mieszkał w Gdańsku Wrzeszczu, opiekując się swoją suczką "Perełką" i gromadą 
okolicznych ogrodowych kotów. Sat-Okh zmarł 3 lipca 2003 w Szpitalu Marynarki Wojennej w 
Gdańsku. 8 lipca 2003 został pochowany na cmentarzu "Srebrzysko". 
źródło:  www.huuskaluta.com.pl

Jerzy  Ślaski   -‘ Polska  Walcząca’

O  Autorze     -‘  Pamięci Jerzego Ślaskiego ps. ‘Nieczuja’

W dniu 21 marca 2002 roku odszedł na wieczną wartę wspaniały żołnierz i redaktor, Kawaler 
Orderu Virtuti Militari i dwóch Krzyży Walecznych, Krzyży Komandorskiego, Oficerskiego i 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Armii Krajowej, mój serdeczny przyjaciel – 
Jerzy Ślaski.
W piątek przed Wielkanocą w 1945 roku, odtworzony z żołnierzy poszukiwanych przez NKWD i 
UB oddział „Orlika”, kwaterował po prawej stronie Wieprza we wsi Skłodów.
Grupa 35 żołnierzy AK, więźniów obozu NKWD w Skrobowie, po brawurowej ucieczce i 
kilkudniowym kluczeniu przed pościgiem, prowadzona przez naszego kolegę Antoniego 
Jabłońskiego ps. „Jasieńczyk”, nawiązała z nami kontakt. 
Grupa ta została wcielona do naszego Oddziału jako I pluton. Ze względu na to, że nie znali terenu. 
„Orlik” skierował mnie jako przewodnika, gdyż będąc w Oddziale od początku jego istnienia, 
znałem teren i ludzi jak własną kieszeń.

Tak poznałem Jurka Ślaskiego – kaprala podchorążego ps. „Nieczuja”. Pluton natychmiast wszedł
 do akcji i od pierwszych dni kwietnia dzielił los zgrupowania „Orlik”. Jurek nosił erkaem typu 
„Browning wz.28” i uczestniczył we wszystkich akcjach zbrojnych Oddziału w okresie pobytu w 
Oddziale. I tak 13 kwietnia 1945 roku we wsi Wola Zadybska Oddział rozbroił trzy grupy UB i 
KBW, biorąc do niewoli 70 jeńców i ich broń. Jeńcy zostali wypuszczeni na wolność. 
Dwa tygodnie później – 24 kwietnia 1945 roku Oddział uwolnił w Puławach około 100 więźniów 
UB. 1 maja 1945 roku Oddział uderzył na posterunek MO i UB w Kocku, w wyniku którego 
uwolniono znajdujących się w areszcie ludzi.

http://www.huuskaluta.com.pl/
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Do kolejnej walki w której brał udział  „Nieczuja” doszło w dniu 23 maja 1945 r. gdy Oddział 
kwaterował na terenie kolonii Las Stocki. Urząd Bezpieczeństwa zdołał ustalić miejsce postoju 
Oddziału i zorganizował obławę. Do akcji skoncentrowano kilka grup operacyjnych, które zostały 
wzmocnione batalionem NKWD. W sumie w obławie na nas brało udział około 700 ludzi, podczas 
gdy nasz Oddział liczył tylko 220 żołnierzy. W trakcie bitwy po stronie atakujących udział brały 
pancerki i transportery. Kapral podchorąży „Nieczuja” w trakcie walki wybił z erkaemu całą załogę 
transportera, lecz sam został ranny. W trakcie kuracji (na melinie) wraz z rannym kolegą zostali 
objęci obławą UB i KBW, lecz zdołali się wydostać z kotła i wrócili do Oddziału.
Dalsze walki, zasadzki i odskoki zbliżyły nas i choć Jurek był skryty i zamknięty w sobie, 
spędziliśmy dużo czasu na wspólnych zwierzeniach. Jurek chciał być zawodowym oficerem i w 
1938 roku wstąpił do Korpusu Kadetów N 1 im. Marszałka Piłsudskiego  we Lwowie. Wojna 
pokrzyżowała Jego plany. Był synem majora rezerwy WP i Armii Krajowej, więźnia Riazania. 

Wychowywany w kulcie miłości do Ojczyzny. W 1942 roku wstąpił do Szarych Szeregów, a 
następnie został żołnierzem Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, Obwodu „Obroża”, Oddziału por.
„Skrytego” – Józefa Czumy. Ukończył szkołę podchorążych i jako kapral podchorąży brał udział w 
akcjach zbrojnych i sabotażowych na linii otwockiej.
W lipcu 1944 roku, gdy Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy, Grupa Operacyjna „Wschód” 
przystąpiła do realizacji planu „Burza”. Oddział Jurka był w jej składzie. Na początku sierpnia 
Grupa „Wschód” miała iść na pomoc walczącej Warszawie, lecz po spotkaniu z NKWD zostali 
rozbrojeni i skierowani do obozu na Majdanku. Jurek został wcielony do kompanii cekaemów w 
samodzielnym batalionie miotaczy ognia I Armii LWP i walczył na przedpolach Warszawy. Patrząc 
na płonącą Warszawę martwił się o matkę i siostrę, które zostały w Warszawie. Wezwany z okopów
do sztabów dowództwa, został rozbrojony i aresztowany, a następnie przewieziony do obozu 
NKWD w Skrobowie, skąd po brawurowej ucieczce znalazł się w naszym Oddziale. Po pierwszej 
demobilizacji w sierpniu 1945 roku Jurek otrzymał zadanie udania się do Trójmiasta i szukania 
możliwości przerzutów do Szwecji. 

Lecz UB czuwało! We wrześniu 1945 aresztowany w Gdańsku Oliwie pod innym nazwiskiem, do 
grudnia 1946 więziony w Warszawie na Mokotowie. W wyniku starań siostry, po amnestii w 1947 
roku zwolniony z więzienia. Ujawnił się i rozpoczął pracę w dziennikarstwie. Początkowo pracował
w redakcji Dziennika Bałtyckiego i Wieczoru Wybrzeża, a następnie w Ilustrowanym Kurierze 
Polskim. We wrześniu 1952 roku aresztowany w Bydgoszczy pod zarzutem obrażenia na łamach 
gazety marszałka Konstantego Rokossowskiego skazany na rok więzienia. Po wyjściu z więzienia 
wyrzucony z Ilustrowanego Kuriera Polskiego rozpoczął pracę w redakcji Słowa Powszechnego w 
Warszawie. Praca ta dała mu możliwość zajęcia się historią II Wojny Światowej i udziałem w niej 
Polaków w kraju i zagranicą. Należało się to żołnierzom Września 1939 r. i Armii Krajowej.

W roku 1958 został naczelnym redaktorem WTK (Wrocławski Tygodnik Katolików) w Warszawie. 
Do 1970 roku w stałej walce z cenzurą zapisywał białe karty historii i odfałszowywał ją, opisując 
jej rzeczywistych bohaterów.
Taka linia WTK, zyskała mu wielką rzeszę zwolenników i czytelników. Zaskarbił sobie przyjaźń 
wielu żołnierzy II Rzeczypospolitej i Armii Krajowej. Dał im wszystkim satysfakcję publikując 
artykuły i wspomnienia przypominające o ich zasługach i szlaku bojowym, przypominając o ich 
zasługach i szlaku bojowym, przywracając im należną cześć i chwałę. Ukazując rzetelną wizję 
Września 1939 r. i wysiłku zbrojnego Armii Krajowej. Jurek był promotorem, recenzentem i „ojcem
chrzestnym” wielu książek wzbogacających wiedzę o latach II Wojny Światowej i okupacji kraju.
Na żądanie członka Biura Politycznego Zenona Kliszki zwolniony ze stanowiska redaktora 
naczelnego WTK został zastępcą redaktora naczelnego Słowa Powszechnego, a od 1980 roku jego 
naczelnym redaktorem. 
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Słowo Powszechne wspierało działalność NSSZ Solidarność i zachodzące zmiany.

Jurek w artykule „Oni także byli Polakami” (31.X. – 1.XI.1981) pierwszy upomniał się o należne 
miejsce w historii dla przeklętych i wykreślonych, uznanych przez władze PRL za „faszystów”! 
„bandytów”, żołnierzy i dowódców zbrojnego podziemia, którzy nie złożyli broni i przeciwstawiali 
się siłą narzuconej nam komunistycznej władzy. Mowa w nim była także o „Orliku”, o którym 
Jurek nigdy nie zapomniał i darzył szczególnym szacunkiem.
Po dniu 13 grudnia 1981 roku, gdy każdy Polak mógł podjąć decyzję dotyczącą stosunku do stanu 
wojennego, Jurek wraz z grypą dziennikarzy i działacz PAX wybrał drogę z Narodem, 
Solidarnością i Kościołem, a nie z PAX-owską huntą popierającą stan wojenny. W konsekwencji 
usunięto Jurka z pracy.

Przebywając na przymusowej emeryturze nie marnował czasu. Powstała trzy tomowa „Polska 
Walcząca” (1985 – 1986) będąca wielowątkową opowieścią o Wrześniu 1939 roku, eksterminacji 
narodu, funkcjonowaniu Polskiego Państwa Podziemnego, walce Armii Krajowej i innych 
organizacji, o zbrojnym oporze żołnierzy Polski Walczącej przeciw sowietyzacji Kraju.
Gdy upadły rządy komunistów 1990 roku na prośbę wiceministra B. Komorowskiego został 
ponownie powołany do służby w szeregach Wojska Polskiego. Został naczelnym redaktorem 
„Polski Zbrojnej”.
Nie było już cenzury i mógł wrócić do swoich wspomnień z Kedywu, Skrobowa i Oddziału 
„Orlika”, przypominając o walkach z resortem bezpieczeństwa i NKWD, między innymi o walkach
„Orlika” w których brał udział.

W uznaniu zawodowych osiągnięć i zasług, dekretem Prezydenta RP odznaczony został Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po czterech latach walki o prawdę historyczną, o rzetelny obraz tego okresu dziejów oręża 
polskiego, o szacunku dla wojska, został niespodziewanie odwołany decyzją wiceministra Obrony 
Narodowej najpierw przez R. Szeremietiewa w 1992 roku na zastępcę redaktora, a potem 
Milewskiego zwolniony. Nie pozostał bezczynny. Wspierał swoim doświadczeniem światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Napisał dwie książki dokumentacyjne: „Skrobów, dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AL – 1944-
1945” (1990) oraz „Żołnierze Wyklęci” (1966). Wspaniała książka, w której ukazał walkę zbrojną 
oddziałów poakowskich w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zgrupowania „Orlika” w 
którym uczestniczył. 
Gdy tylko czas mu pozwalał przyjeżdżał do mnie do Ryk. Wiedliśmy niekończące się dyskusje na 
tematy bieżące, rozważaliśmy istniejącą sytuację w Kraju i wspominali kolegów. Często Jurek 
pozostawał u mnie na dzień-dwa, a raz nawet przez tydzień. Zawsze mieliśmy o czym rozmawiać. 
Jurek uczestniczył we wszystkich naszych uroczystościach i zawsze był pierwszą osobą. 
Szanowany i lubiany przez kolegów.

Podczas ostatniej naszej rozmowy, dwa dni przed Jego niespodziewaną śmiercią, umówiliśmy się 
na spotkanie u niego w domu, a następnie mówił, że wkrótce zjawi się u mnie i pojedziemy 
odwiedzić szlak bojowy „Orlika”.
Nie zdążył! Śmierć zabrała Go w dniu 21 lutego 2002 roku. Podkreślał zawsze, że miał honor być 
kadetem i żołnierzem Armii Krajowej, a to zobowiązuje do godnej postawy, wierności przysiędze i 
wiecznej pamięci o towarzyszach broni. Tej wielkiej sprawie służył godnie i pięknie do końca 
życia, pozostawiając wspaniały dorobek dziennikarza i publicysty, zasługując się dobrze Polsce!

Autor :  Żołnierz Oddziału „Orlika”  Zygmunt Kultys ps. „Lis”  
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                                            KOBIETY  W WALCE 
       na   podstawie   Jerzego  Ślaskiego   ‘ Polska  Walcząca’
 
                                  Narodowa  Organizacja Wojskowa Kobiet
Kilkanaście  przykładów  Polek  walczących  podczas  II wojny  światowej  o  wolność dla  kraju  
spod okupacji  hitlerowskiej.

Narodowa Organizacja Wojskowa od jesieni 1941 r. zaczęła budować Narodową Organizację 
Wojskową Kobiet. Jej trzon stanowiły aktywistki, działającej przed wojną pod ideowo-politycznym 
kierownictwem SN Narodowej Organizacji Kobiet. NOWK podlegała szefowi I Oddziału KG 
NOW. Pierwszą komendantką była Wanda Swoboda („Wanda”), następnie funkcję tę objęła Halina 
Jabłońska-Ter Oganian („Basia”). W drugim okresie okupacji, gdy SN utworzyło tzw. Dział Kobiet,
na którego czele w ZG SN stała Halina Podczaska („Jadwiga”), NOWK formalnie bo w praktyce 
zazwyczaj bywało inaczej – była podporządkowana zarówno komendom NOW, jak i Działom 
Kobiet w Zarządach SN. Liczebność NOWK, uważanej za wojskową formację pomocniczą, 
przeznaczoną przede wszystkim so służb wartowniczej, łączności, sanitarnej i propagandowej nie 
jest znana. Scalenie NOWK z WSK AK z różnych przyczyn bardzo się opóźniało, w końcu jednak 
doszło do niego niemal w przeddzień wybuchu Powstania. 
W Komendzie Obrońców Polski przed jej wcieleniem do AK istniał Wydział Akcji Kobiecej, 
prowadzony przez Janinę Święcicką. Zajmował się szkoleniem bojowym zespołów kobiecych.

Wszędzie tam, gdzie toczyła się walka – i ta z bronią w ręku, i ta, w której oręż stanowiła torba z 
prasą podziemną, podręczna apteczka czy zakazana przez okupanta książka o nauki języka 
polskiego lub historii ojczystej – były w niej obecne kobiety i dziewczęta. Na każdej z wielu dróg 
dowolnej Polski zostawiały swe liczne o trwałe ślady. 
Niektóre z odcinków tej walki kobiety zdominowały niemal całkowicie. Najpierw łączność 
konspiracyjną. Nie tylko w ZWZ-AK kierowały nią – i niosły na swych barkach główny jej ciężar –
kobiety. W Sztabie głównym GL szefem służby łączności była Stanisława Sowińska („Barbara”), w 
komendzie Głównej BCh – Maria Maniakówna („Ziemska”). Po jej aresztowaniu w październiku 
1941 r. i wywiezieniu do Oświęcimia przejściowo zastępowała ją Barbara Poniatowska, ps. 
„Grażyna” (córka b. ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego, poległa w pierwszym dniu 
Powstania ), a następnie funkcję tę pełniły Maria Żelechowska-Wyrzykowska („Marysiątko”) oraz 
– już do końca okupacji – Helena Brodowska („Mewa”). 

To one  - kobiety i dziewczęta – tkały pierwsze siatki konspiracyjne, 
wiążąc w jedną całość poszczególne ośrodki, zapewniając Warszawie łączność z terenem, wiedzę o 
sytuacji w kraju, możliwość oddziaływania na rodzące się daleko od niej inicjatywy. Przecierały 
szlaki kurierskie, wiodące na Węgry i dalej do Francji.
Nikt nie policzył, ile z nich zginęło w tej służbie. A odchodziły jedna po drugiej. Nawet te, którym 
przez długi czas szczęście sprzyjało. 

„Bogna”

Tylko nieliczne spośród nich przeżyły wojnę. Do ostatniej tragicznej wpadki doszło na kilka 
tygodni przed wybuchem Powstania. W lokalu przy  ul. Folsal gestapo ujęło wraz z obciążającymi 
je materiałami: szyfrantkę  Jadwigę Pankowską („Jolanta”), archiwistkę Helenę Mężyńską 
(„Bogna”) oraz młodziutką, bo 18-letnią, do szaleństwa odważną, dwukrotnie odznaczoną Krzyżem
Walecznych łączniczkę Czesławę Aleksandrowiczównę („Lilka”). Po okrutnym śledztwie („Bognę”
na miejscu kaźni zabrano na noszach ze szpitala więziennego) rozstrzelano je w ruinach getta w 
ostatniej masowej egzekucji przed Powstaniem.
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„Lilka”

„Lilka” została pośmiertnie awansowana do stopnia starszego sierżanta, wszystkie trzy odznaczone 
Virtuti Militari. A przecież – co pragnę podkreślić – tym najwyższym w Polsce odznaczeniem 
wojennym w Armii krajowej bynajmniej nie szafowano nadmiernie. Przeciwnie: wiele, bardzo 
wiele trzeba było przejść i dokonać, by je otrzymać. To, że przy nazwiskach kobiet, o których piszę,
pojawia się ono tak często, świadczy tylko o jednym: istotnie były to najdzielniejsze z dzielnych.

„Zo” 

Otrzymała je również bohaterka niezwykłego rajdu kurierskiego o takim stopniu trudności, że 
śmiało można go zaliczyć do największych osiągnięć w tej dziedzinie w całej II wojnie światowej. 
Z tym, że bohaterami innych, podobnych, byli mężczyźni. Mowa o rajdzie Elżbiety Zawackiej, ps. 
„Zo”, przedwojennej nauczycielki i instruktorki PWK. Po wybuchu wojny Zawacka, mająca 
wówczas 30 lat, działała w konspiracji na Śląsku, pracując w sztabie Okręgu Śląskiego ZWZ jako 
kierowniczka łączności z Komendą Główną. Następnie znalazła się w „Zagrodzie”. Obsługiwała 
trasę kurierską Śląsk – Berlin. Wielokrotnie woziła do Berlina pocztę, którą stamtąd inni kurierzy 
przerzucali przez Sztokholm do Londynu.  W maju 1942 r. nastąpiła tragiczna w skutkach 
dekonspiracja śląskiej komórki „Zagrody”. Szereg pracujących w niej kobiet aresztowano i ścięto 
gilotyną, siostra Zawackiej została uwięziona, brat zamordowany w Oświęcimiu. „Zo”, 
poszukiwana przez gestapo listami gończymi, zmieniła wygląd zewnętrzny, zaopatrzyła się w 
dokumenty na inne nazwisko i wyjechała do Warszawy. Zanim otrzymała nowy przydział, zlecono 
jej zadanie o wielkiej doniosłości. Jako emisariuszka Komendy głównej miała przedostać się do 
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, uzgodnić tam sprawy szlaków łączności pocztowo-
kurierskiej oraz zreferować problemy Wojskowej Służby Kobiet. 

Wyruszyła w połowie grudnia 1942 jako Elisabeth Kubitza, urzędniczka firmy naftowej, mająca file
w Warszawie i Paryżu. Przez Berlin i Strasburg szczęśliwe dotarła do Paryża, tam zameldowała się 
w niemieckiej komendzie miasta, otrzymała miejsce w hotelu i czekała na wytrasowanie dalszej 
drogi przez paryską placówkę AK. Niestety, dalsza podróż okazała się niemożliwa, gdyż z powodu 
kilku dużych wsyp obydwa wiodące ku Pirenejom szlaki, brane w rachubę, zostały spalone. 
Zdyscyplinowana „Zo”, posłuszna rozkazowi, który zezwalał jej na kontynuowanie drogi jedynie 
wówczas, gdy będzie ona przetarta i bezpieczna, w styczniu 1943 r. wróciła spod Bordeaux do 
Warszawy.
W lutym wyruszyła po raz drugi. Tym razem jej pozostawiono decyzję wyboru trasy. Przywiozła do
Paryża kilkaset zmikrofilmowanych stron poczty, a następnie przedostała się do Francji 
nieokupowanej. Granicę przejechała w tendrze   lokomotywy, leżąc wraz z grupą młodych 
Francuzów, spieszących do formującego się w Afryce wojska, na deskach umocowanych nad wodą.
Ulokował ich tam maszynista, należący do ruchu oporu. 
Kilkakrotne próby przejścia biegnącej przez Pireneje granicy nie dały rezultatu. Parę razy „Zo” 
omal nie wpadła w ręce Niemców. Nie udało się jej przejść nawet wówczas, gdy w górach szalała 
śnieżna zawierucha. W końcu jednak, dzięki żelaznej kondycji i fantastycznej sile woli, „Zo”, po 
dramatycznych przeżyciach, idąc wraz z jednym Francuzem, przedarła się do Andory, a następnie – 
po pokonaniu w ciągu doby ponad 60 km bezdroży – do Hiszpanii.

3 maja 1943 r. zameldowała się w Sztabie Naczelnego Wodza. W Anglii i Szkocji spędziła 4 
miesiące, co później pozwoliło jej wnieść istotny wkład w usprawnienie łączności z krajem, gdyż 
poznała dokładnie technikę pracy Oddziału VI. Była też wykładowczynią na kursach dla 
cichociemnych, których uczyła zasad konspiracji, jakich winni przestrzegać, gdy znajdują się w 
okupowanej Polsce. 
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W sierpniu 1943 r. sama znalazła się na takim kursie. Ukończyła go w przyspieszonym tempie i w 
nocy z 9 na 10 IX wylądowała na spadochronie tuż pod Warszawą koło Leśnej Podkowy. Jedyna 
kobieta w rodzinie polskich cichociemnych. Po wylądowaniu wróciła do pracy w „Zagrodzie” jako 
zastępczyni jej kierowniczki.
W chwili, gdy piszę te słowa dr Elżbieta Zawacka – znana wielu jako „Zo” – mieszka w rodzinnym 
Toruniu, jest wybitnym specjalistą z zakresu pedagogiki dorosłych, docentem na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika.  
  
Drugą dziedziną, obok łączności i kolportażu, o czym pisaliśmy w części II Fundament, 
zdominowaną przez kobiety była – co zresztą zrozumiałe – służba sanitarna. Właściwe jej 
zorganizowanie, gwarantujące w razie potrzeby natychmiastową skuteczną pomoc żołnierzom 
zaangażowanym w walkę bieżącą, stanowiło – od początku do końca tej walki i na każdym jej 
odcinku – przedmiot najgłębszej troski wszystkich organizacji zbrojnych. Nie było to łatwe, gdyż 
zapewnienie rannym bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki zawsze nastręczało mnóstwo kłopotów. 
Nawet wtedy, gdy chodziło o akcje bojowe, wykonywane w dużych miastach  staranie 
przygotowanych w najdrobniejszych szczegółach, łącznie z sanitariatem, tworzonym zazwyczaj 
przez personel medyczny zaprzysiężony w danej organizacji, a zatrudniony w placówkach legalnie 
działającej służby zdrowia, które również wykorzystywano do tego celu. Przykładem tych trudności
– rozliczne perypetie z rannymi, jakie pojawiały się niemal po każdej akcji. Począwszy od Arsenału
i Kutschery, kończąc na Stammie i Koppem. W oddziałach partyzanckich wyglądało to jeszcze 
gorzej, zwłaszcza gdy zaciskała się wokół nich pętla niespodziewanej obławy i gdy – walcząc o 
życie – przebijały się z okrążenia.  

Do chwili obecnej przyznano go na łączną liczbę ok. 800 odznaczonych nim pielęgniarek, przeszło 
49 Polkom (13do dnia wybuchu wojny). Niemal wszystkie to sanitariuszki Polski Walczącej). 

Trzy otrzymały go pośmiertnie: por. Zofia Bittenek, przełożona pielęgniarek szpitala wojskowego w
1939 r., zabita w r. 1943 zastrzykiem z fenolu w Oświęcimiu, gdzie ofiarnie służyła więźniarkom do
końca swych dni; jedna z organizatorek pielęgniarstwa w Polsce Niepodległej Maria Babicka-
Zachertowa, absolwentka studiów pielęgniarskich w Anglii i USA, dyrektorka sekcji pielęgniarskiej
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, uczestniczka wojny 1939 r., zamordowana wraz z 
mężem, znanym lekarzem, w Powstaniu Warszawskim; dyrektorka szkoły PCK i przełożona 
warszawskiego szpitala Czerwonego Krzyża Małgorzata Żmudzka, śmiertelnie rażona odłamkiem 
pocisku w sierpniu 1944 r. podczas opatrywania rannego powstańca.

Nazwiska tych polek, wpisane w międzynarodowe annały, zostaną już w historii pielęgniarstwa. W 
naszych kronikach zostanie wiele innych. 

Do budowania struktur podziemnego państwa i podziemnej armii jako pierwsze przystąpiły 
kobiety dojrzałe, 

już w latach swej młodości zaangażowane w pracę niepodległościową. Były wśród nich dawne 
bojowniczki PPS, więźniarki caratu, łączniczki POW, sanitariuszki z I wojny światowej i z 1920 r. 
W latach międzywojennych czynne zazwyczaj w życiu społecznym, po wejściu Niemców, mimo 
świadomości niebezpieczeństw, jakimi groziła im ich dotychczasowa aktywność – natychmiast 
stanęły w szeregu. Dopiero za nimi, drogą przez nie wskazaną, poszły młodsze. 
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Helena Jaroszewiczowa 

Jedną z pierwszych kobiet straconych na Palmirach była działaczka SZP-ZWZ, w latach 
międzywojennych piastująca godność senatora RP, wiceprzewodnicząca Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, członkini Rady Głównej PWK – Helena Jaroszewiczowa, matka żołnierza 
„Wachlarza” poległego pod Słonimem. W młodości więziona przez carat za działalność 
rewolucyjno-niepodległościową, później wywiadowczyni i kurierka POW, zginęła w wieku 48 lat. 
Była odznaczona Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 

Mieczysława Macieszyna („Sława”)

Senatorem RP była również Władysława Macieszyna, ps. „Sława”, w młodości kurierka I Brygady 
Legionów, od początku czynna w konspiracji, przez pewien czas w „Dysku”, następnie w służbie 
kurierskiej głębokiego wywiadu. To ona w marcu 1943 r. przewiozła do bazy w Wiedniu, skąd 
wyekspediowano je do Londynu, zdobyte przez wywiad AK, informacje, ujawniające tajemnicę 
rakietowego ośrodka doświadczalnego w Peenemünde. W kilka dni później w tymże Wiedniu 
została aresztowana. Skazano ją na śmierć, ocalała dzięki temu, że zachorowała na tyfus, co 
spowodowało odroczenie egzekucji.

Zofia Halina Królikowska

Ponad 45 lat miała w chwili wybuchu wojny Zofia Halina Królikowska, jedna z pierwszych 
zaprzysiężonych członkiń SZP, właścicielka niewielkiego mająteczku Olszyny w podwarszawskiej 
gminie Wiązowna i mieszkania  przy ul. Kieleckiej, które stanowiły punkty oparcia dla gen. 
Tokarzewskiego-Karaszewicza i gen. „Grota”-Roweckiego oraz dla wielu wyższych oficerów KG 
ZWZ-AK. Odegrała ona istotną, choć ciągle niedocenianą rolę, w budowie zrębów konspiracji.

Walentyna Biedrzycka 

Znacznie starszą, bo liczącą w chwili aresztowania w r. 1941 ponad 71 lat była zaliczana do 
pionierek tajnego nauczania w Warszawie członkini i łączniczka Stronnictwa Pracy, lingwistka 
Walentyna Biedrzycka. Okrutnie torturowana w al. Szucha, znalazła się następnie na Pawiaku, skąd 
na noszach wywieziono ją do Ravensbrück, gdzie – mimo podeszłego wieku, choroby i krańcowego
wyczerpania – nadal prowadziła konspiracyjne wykłady. Zmarła w obozie na krótko przed końcem 
wojny. Dodajmy, że aresztowany wraz z nią jej mąż Władysław, stracony w masowej egzekucji na 
początku marca 1942 r., liczył w dniu swej śmierci 84 (!) lata.

Weronika Wąsikowa

Nie tylko w Warszawie dawne uczestniczki walk o niepodległość montowały pierwsze siatki 
konspiracyjne i później stały na ich czele. Organizatorką i komendantką obwodu BCh w pow. 
buczackim w okręgu lwowsko-stanisławowskim były gospodyni ze wsi Sawałuski Weronika 
Wąsikowa z d. Mazurówna, od r. 1914 walcząca w Legionach Polskich, gdzie straciła trzech braci. 
Otrzymała tam stopień sierżanta. W latach międzywojennych była znaną działaczką ludową. 
Obwód, którym kierowała, reprezentował znaczną siłę zbrojną i wyróżniał się zarówno w walce z 
hitlerowcami, jak i bandami UPA. 
I właśnie z rąk upowców sierżant Weronika zginęła w kwietniu 1944 r. Otoczona w swym domu 
przez bandę, ostrzeliwała się do ostatniego naboju z przechowywanego od czasów legionowych 
pistoletu, kładąc trupem kilku napastników. Wraz z nią zamordowano wówczas jej 70-letnią siostrę.
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Zofia Bojarska („Sas”)

68 lat miała Zofia Bojarska, ps. „Sas”, komendantka placówki AK w Krynicy, gdy w czerwcu 1944 
r. została rozstrzelana wraz z grupą swych współpracowników, razem z nią aresztowanych po 
rozpracowaniu tamtejszych komórek AK przez konfidenta. Działaczka POW z lat I wojny, czynna 
w konspiracji od jej narodzin, od r. 1942 kierowała krynicką placówką AK. Wykazywała duże 
talenty organizatorskie, cieszyła się zaufaniem wszystkich organizacji podziemnych, działających 
na tamtych terenie. Przeprowadziła kilka śmiałych akcji zbrojnych, osobiście dowodząc 
połączonymi siłami placówek AK, BCh i AL.

Natalia Hiszpańska

Piękną pamięć zostawiła po sobie harcmistrzyni inż. arch. Natalia Hiszpańska, wieloletnia 
drużynowa XVIII Drużyny Warszawskiej, założycielka okręgu starszoharcerskiego „Wilcze 
Gniazdo”, przed wojną kierowniczka Wydziału Starszego Harcerstwa  w Głównej Kwaterze 
Harcerek. W 1939 r. pracowała w służbie łączności Naczelnego Dowództwa, wraz z którymi 
opuściła Warszawę. Została ranna, po wyleczeniu wróciła do stolicy, wstąpiła do ZWZ-AK. 
Powierzono jej odpowiedzialną funkcję zastępczyni szefa łączności Oddziału II KG. Była również 
instruktorką szkolenia wojskowego. Aresztowana w maju 1943 r. z bronią i materiałami 
instruktażowymi, straszliwie torturowana w al. Szucha i w izolatce na Pawiaku, bita, topiona w 
specjalnym basenie – wytrzymała wszystko, nie powiedziawszy ani jednego zbytecznego słowa. 
Zamordowano ją w Oświęcimiu. Miała stopień podporucznika, była odznaczona Krzyżem 
Walecznych.

Halina Bretsznaj („Olga”)

W podobnie bohaterski sposób zachowała się w czasie śledztwa komendantka Pogotowia Harcerek 
uczestniczącego w bitwie pod Kockiem, komendantka obszaru radomskiego kieleckiej chorągwi 
żeńskich Szarych Szeregów, harcmistrzyni Halina Bretsznaj der („Olga”), zastępca szefa wywiadu 
komendy Radomskiego Obwodu ZWZ-AK. Aresztowana we wrześniu 1942 r. z grupą 
pracowników radomskiej Fabryki Broni, w październiku po okrutnym śledztwie została powieszona
w Radomiu.

Aleksandra Bukowiecka

Działaczki patriotyczne z terenów włączonych do Rzeszy ginęły wcześniej. W kwietniu 1940 r. w 
poznańskim Forcie VII została rozstrzelana jedna z czołowych działaczek Powstania 
Wielkopolskiego, Aleksandra Bukowiecka, żona generała WP. Nie zdążyła nawet rozpocząć pracy 
konspiracyjnej. We wrześniu 1939 r. zorganizowała i prowadziła przyfrontową izbę chorych, a po 
odejściu z Wielkopolski Armii „Poznań” stanęła na czele podjętej przez dawnych powstańców 
próby samoobrony Lublina pod Śremem w pobliżu którego miała swój niewielki majątek. Wtedy ją 
uwięziono.

Wanda Butkiewicz

Do grona założycieli utworzonej w grudniu 1940 r. w Toruniu konspiracyjnej organizacji 
niepodległościowej „Batalion Śmierci”, której jedynym celem programowym była bezwzględna 
walka z okupantem, należała nauczycielka gimnazjalna i aktywna w latach międzywojennych 
działaczka społeczna Wanda Butkiewicz. Aresztowano ją w marcu 1940 r., skazano na śmierć, 
stracono w więzieniu w Bydgoszczy.
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Z pokolenia dziewcząt, które w latach I wojny światowej walczyło o niepodległość Polski, a później
niepodległości tej broniło, wywodzą się niemal wszystkie kobiety, pełniące kierownicze funkcje w 
ZWZ-AK.

Zofia Franio

W szeregach POW już od marca 1917 r. znajdowała się komendantka WSK AK płk Maria Wittek. 
Również przez POW przeszła jej rówieśniczka, licząca 40 lat w chwili wybuchu wojny, dr med. 
Zofia Franio, instruktorka PWK, major Armii Krajowej, inicjatorka i organizatorka zespoły 
Kobiecych Patroli Minerskich, podporządkowanego dowództwu Kedywu Okręgu Warszawskiego 
AK. Zespołem tym dr Franio dowodziła przez cały czas okupacji oraz Powstania Warszawskiego. 
Podoficerem 2. baterii haubic I Brygady Legionów Polskich, a później w randze porucznika 
dowódcą II Wileńskiego Batalionu Ochotniczej Legii Kobiet była trzy lata od nich starsza 
inspektorka PWK mjr Wanda Gertz, organizatorka i komendantka „Dysku” (Dywersja i Sabotaż 
Kobiet) odznaczona nie tylko Virtuti Militari, jak wymienione tu jej towarzyszki broni, lecz także 
pięciokrotnie (!) Krzyżem Walecznych. Jako młoda 16-letnia dziewczyna broniła niepodległości 
Polski mjr Janina Karasiówna, czynna w SZP od chwili powstania tej organizacji, kierująca przez 
wszystkie lata wojny Wydziałem Łączności Konspiracyjnej KG ZWZ-AK.
Wszystkim im, gdy już osiągnęły wiek dojrzały, przyszło po raz drugi – jak tysiącom Polek i 
Polaków z tego pokolenia – zdawać  najtrudniejszy egzamin z patriotyzmu. I po raz drugi zdały go 
chlubnie.

Irena Bredel („Alina”) i Elżbieta Leta-Ostrowska („Justyna”)

15. III. 1944, w biały dzień, w ruchliwym punkcie Warszawy, bo na rogu Miodowej i Kapitulnej, 
został zastrzelony niebezpieczny konfident gestapo Mieczysław Darmaszek, sprawca wsypy i 
aresztowań w zespole Kobiecych Patroli Minerskich. Likwidacja ta tym różniła się od wielu 
podobnych, że wyrok na konfidencie wykonały dwie kobiety: Irena Bredel („Alina”) i Elżbieta 
Leta-Ostrowska („Justyna”). Obie były podkomendnymi dr Zofii Franio, każda z nich dowodziła 
jednym z patroli, należących do jej zespołu. Odważne, opanowane, świetnie wyszkolone, mające za
sobą udział w wielu akcjach bojowych także i to zadanie wykonały wzorowo.

Wanda Gertz („Lena”)

Nie był to pierwszy przypadek wykonania wyroku przez kobiety. W czerwcu 1943 r. w ramach 
akcji „C” (czyszczenie) na ścieżce łączącej Rakowiecką z Racławicką, w zbożu które  wówczas tam
rosło, komendantka „Dysku” Wanda Gertz („Lena”), ubezpieczana przez komendantkę grupy 
minerskiej Marię Jankowską („Margerita”) zastrzeliła skazaną na karę śmierci agentkę gestapo. Z 
pewnej odległości, na specjalne polecenie mjr Kiwerskiego, który widocznie nie w pełni był 
przekonany, że kobiety zadaniu ......?

Anna Jaworska   -  ofiara bestialstwa  Żydów

Okrutny był odwet hitlerowców na polskich kobietach i dziewczętach za ich patriotyzm, męstwo i 
niezłomność.
Najpierw, bezpośrednio po wkroczeniu do Polski, w bestialski sposób rozliczali – również z 
kobietami – stare rachunki. Późnym wieczorem 23.XI.1939 w ogrodzie  przemienionego na 
więzienie klasztoru księży misjonarzy 
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Św. Rodziny w Górce Klasztornej w pow. wyrzyskim, w trakcie zbiorowej egzekucji Polaków i 
Żydów na rozkaz führera  tamtejszego Selbstschutzu rozerwano żywcem Annę Jaworską z 
Liszkowa, matkę kilkorga drobnych dzieci. W okresie Powstania Wielkopolskiego Jaworska – 
wówczas Nowicka – była powstańczą łączniczką. Odważna i sprytna, wielokrotnie wyprowadzała 
w Pole Niemców, a jej postawę i zasługi dowództwo oceniło wysoko, odznaczając Virtuti Militari i 
Krzyżem Walecznych, co dla prostej wiejskiej dziewczyny było wyróżnieniem niesłychanym. Przez
Niemców, mieszkających po naszej stronie granicy, była okrutnie znienawidzona, bo przed wojną 
hardo im się stawiała, demaskując ich wrogie wobec Polski poczynania. We wrześniu 1939 r. 
Jaworska wyjechała z rodzinnej wsi, ale wkrótce niebacznie do niej wróciła. 

Natychmiast ją uwięziono. Pobita i storturowana znalazła się w Górce Klasztornej. W wieczór 
pamiętnej egzekucji komendant Selbstschutzu polecił przywiązać jej do nóg dwie liny, a następnie 
dwóm grupom Żydów, po pięciu mężczyzn każda, kazał je ciągnąć w przeciwne strony. Żydzi 
początkowo się opierali, ale gdy im powiedziano, że po wykonaniu tej makabrycznej roboty zostaną
zwolnieni – szarpnęli linami. Po zamordowaniu Jaworskiej hitlerowcy zastrzelili Żydów, a po nich 
– przyprowadzonych z klasztoru Polaków. Zginął wtedy także mąż Jaworskiej, Antoni.
Później przyszła kolej na inne Polki, bynajmniej nie obciążone udziałem w zrywach powstańczych 
Wielkopolski czy Śląska lub zatargami z mniejszością niemiecką. Mordowano je w zbiorowych 
egzekucjach, w katowniach gestapo, w pacyfikowanych wsiach. Masowo ginęły w obozach 
zagłady, gdzie wiele ich uśmiercono zastrzykiem z fenolu w serce. Tak zabito w październiku 1942 
r. – lecz nie w obozie, tylko w krakowskim więzieniu przy Montelupich – jedną z najpiękniejszych 
postaci konspiracji w Polsce południowej, znaną działaczkę społeczną, góralkę rodem z Jabłonki, 
Józefę Machy-Mikową, siostrę ks. Ferdynanda Machaya z Krakowa i ks. Karola Machaya z Lipnicy
Wielkiej na Orawie. Należała do ZWZ, była kwatermistrzem Obszaru Południowego i łączniczką 
między jego dowództwem a KG.

Irena Bobowska

Ginęły pod gilotyną i na szubienicy. W 1942 r. w poznańskim Forcie VII powieszono dziewczynę 
niemal całkowicie sparaliżowaną. Była to 20-letnia Irena Bobowska, którą przed wojną koleżanki 
przywoziły do szkoły na specjalnym wózku. Aresztowano ją o stracono pod zarzutem 
przynależności do organizacji konspiracyjnej i kolportażu podziemnej prasy. Po uwięzieniu zabrano
jej wózek i przez szereg miesięcy musiała się czołgać, wspierając na łokciach i podciągając 
bezwładne nogi.
Bezbrzeżna była nienawiść, jaką hitlerowcy darzyli polskie kobiety. Bali się ich nienawiści, bo znali
ich siłę i wiedzieli, że bez nich załamałyby się wszystkie struktury Polski Walczącej i o wiele łatwej
byłoby im rozbić ją i zniszczyć. 
Jak wiemy, ile ich należało do Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych, tak nie wiemy 
również, ile ich w tamtych latach zginęło. 

Janina Kolendo („Jasia”)

Na zakończenie wspomnijmy jeszcze jedną spośród tych, które działały w pierwszej linii, a po 
ujęciu przez wroga z podniesionym czołem przeszły przez hitlerowskie katownie, nie gnąc karku 
przed przemocą, nie pozwalając uczynić z siebie ludzkiej mierzwy. Myślę o Janinie Kolendo, ps. 
„Jasia”, od r. 1940 blisko związanej z Konfederacją Narodu, sekretarce i kurierce jej przywódcy, 
Bolesława Piaseckiego, później łączniczce AK. Dynamiczna, pełna pomysłów, potrafiąca 
dostosować się do każdej sytuacji, wyróżniła się odwagą, błyskawicznym refleksem i głębokim 
zaangażowaniem w sprawy, którym poświęciła się bez reszty. Od sierpnia 1942 r. poszukiwana 
listami gończymi, szczęśliwie unikała rozlicznych zasadzek i pułapek, mimo że ani nie osłabiła 
tempa pracy, ani nie zawęziła jej zasięgu.
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Wpadła w ręce Niemców w sierpniu 1943 r. na granicy w Małkini, która dla tylu łączniczek i 
kurierek stała się ostatnią stacją w ich wolnym życiu. Miała fałszywe dokumenty na nazwisko Zofii 
Krystyny Grzybowskiej, udawała głupawą, niczego nie rozumiejącą dziewczynę i tylko to ocaliło ją
przed śmiercią. Mimo, że zabrano jej walizkę z konspiracyjną pocztą. 
Zachowywała się tak i podczas okrutnego śledztwa w al. Szucha i na Pawiaku 5.X.1943 Janinę 
Kolendo, nadal nie rozpoznaną, wywieziono do Oświęcimia. Przeszła przez piekło najpiękniej, jak 
można było przejść. Nie pozwalała sobą poniewierać, hardo odpowiadała na wymysły i obelgi 
lagrowych prominentów, nie lękając się nawet przeciwstawić osławionej sadystce Steni Starostek, 
więźniarce, która jako Lagerälteste stała się panią życia i śmierci wszystkich kobiet osadzonych w 
Birkenau. Janina Kolendo, nazywana powszechnie „Grzybkiem”, aktywnie działała w obozowej 
konspiracji, ofiarnie pomagała innym, postawą swą imponując nawet kryminalistom, z ramienia 
Niemców rządzącym więźniarkami i pastwiącym się nad nimi. Wiele tygodni spędziła w bunkrze, 
wielokrotnie wzywano ją do Politische Abteilung, skąd wracała ciężko pobita, o mało nie zabił jej 
straszliwy lagrowy tyfus, zdołała jednak to wszystko przetrzymać.

Po zakończeniu wojny Janina Kolendo była jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia PAX, 
współtwórcą Instytutu Wydawniczego, jego długoletnim dyrektorem i redaktorem naczelnym, 
głównym architektem jego wielu trwałych osiągnięć edytorskich. Zmarła w styczniu 1978 r. jako 
redaktor naczelny tygodnika „Kierunki”.
Przypomnienie tego nazwiska uważam za swój obowiązek także i z tej przyczyny, że to właśnie z 
inicjatywy i inspiracji śp. Janiny Kolendo przystąpiłem do pisania tej pracy. 
________________________________________________________________

Konstanty Radziwiłł („Korab”)

W lutym 1944 r. gestapowcy otoczyli kościół Św. Krzyża w Warszawie oraz dom Księży 
Misjonarzy św. Wincentego á Paulo na Krakowskim Przedmieściu i aresztowali pięciu kapłanów. 
Ks. superior Jan Rzymełka był w tym czasie z posługą religijną w szpitalu Dzieciątka Jezus. 
Ostrzeżono go, by nie wracał na Krakowskie Przedmieście. Poszedł tam, dowiedział się, co zaszło, 
oświadczył, iż nie opuści swych współbraci i udał się w al. Szucha. Wrócił po 14 miesiącach, 
spędzonych w obozach koncentracyjnych.

Za podobny krok, uczyniony jednak w okolicznościach nie dających żadnej szansy ratunku, życiem 
zapłacił książę Konstanty Radziwiłł („Korab”), o którym Jan Dobraczyński pisze, że „była to 
jedna z najpiękniejszych postaci, jakie dane mi było poznać w latach okupacji”. Po wkroczeniu
Niemców przejściowo aresztowany, mieszkał następnie w Warszawie, gdyż hitlerowcy znali jego 
majątek koło Zegrza. Zostawili mu jedynie leśniczówkę w pobliżu Nieporętu, gdzie często 
przebywał. Bardzo aktywnie działał w konspiracji, był dowódcą utworzonego w tamtym rejonie 
oddziału AK,  kilkakrotnie osłaniającego odbiór zrzutów. po wybuchu Powstania usiłował na czele 
tego oddziału przedostać się do Warszawy. Doszło wówczas do walki z Niemcami, w czasie której 
oddział został rozproszony, a część partyzantów pojmali hitlerowcy. Radziwiłł ocalał. Gdy jednak 
dowiedział się, że jego chłopcy są bici i torturowani, sam zgłosił się do Niemców, oświadczając: 

„Jestem dowódcą tych ludzi i tylko ja jestem za wszystko odpowiedzialny”. Został zmasakrowany i 
osadzony w twierdzy modlińskiej, gdzie go zamordowano.
Dodajmy, że Konstanty Radziwiłł, przedstawiciel nie-nieświeskiej linii tego rodu, wydatnie 
pomagał twórcom i był głównym inicjatorem utworzenia wielkiego podziemnego tygodnika 
katolickiego. Zobowiązał się też zgromadzić na ten cel odpowiednie środki finansowe. Projekt nie 
został zrealizowany. Brat Konstantego, ks. Krzysztof Radziwiłł, niemal całą okupację spędził za 
drutami obozów koncentracyjnych
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                      KEDYW -  ZBROJNE  RAMIĘ  ARMII  KRAJOWEJ

Dokładnie 70 lat temu, 22 stycznia 1943 r., powołano do życia Kierownictwo Dywersji Armii 
Krajowej, znane szerzej jako Kedyw. Okryło się ono chwałą dzięki szeregowi brawurowych akcji 
wykonanych przez najbardziej elitarne oddziały armii podziemnej… 

Geneza – zanim powstał Kedyw

Po klęsce 1939 r. na terytorium okupowanej Polski powstała rozbudowana konspiracja 
podlegająca legalnym władzom Rzeczypospolitej: Służba Zwycięstwu Polski. Niedługo 
później przekształcono ją wpierw w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) a potem w Armię 
Krajową. Celem istnienia tych organizacji było przeprowadzenie powstania powszechnego 
na ziemiach polskich w dogodnym do tego momencie. Dla AK dywersja i sabotaż stanowiła
element tzw. walki bieżącej, czyli wszelkich tych działań skierowanych przeciwko 
okupantom, które nie były bezpośrednio związane z przygotowaniami do powstania.

Generał Stefan Rowecki - Komendant Główny Armii Krajowej W okresie od października 
1939 r. do kwietnia 1940 r. dywersja była prowadzona w sposób doraźny. Sytuacja uległa 
zmianie w kwietniu 1940 r. kiedy to z rozkazu komendanta ZWZ płk. Stefana Roweckiego 
„Grota”, powołano do życia Związek Odwetu (ZO). W tym okresie dywersję starano się 
prowadzić tak, aby akty sabotażu i dywersji nie mogły być kojarzone z armią podziemną. 
Dla przykładu, najsłynniejszą akcję Związku Odwetu, akcję „Wieniec” – czyli uderzenie w 
infrastrukturę kolejową w rejonie Warszawy z października 1942 r., początkowo planowano 
synchronizować z sowieckim nalotem na Warszawę. Zakładano, że uda się w ten sposób 
stworzyć pozory, że akcja była dziełem sowieckich dywersantów.
Kolejną organizacją dywersyjną utworzoną przez ZWZ AK był „Wachlarz”. Został on 
stworzony latem 1941 r. w związku z wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej. Celem jego 
powołania było prowadzenie akcji dywersyjnej na szlakach zaopatrzeniowych armii 
niemieckiej walczącej w ZSRR oraz organizowanie osłony dla planowanego powstania. Jak 
widać jeszcze przed utworzeniem Kedywu, ZWZ AK prowadziło szeroko zakrojoną akcję 
sabotażowo-dywersyjną. 

W drugiej połowie 1942 r. sytuacja wojenna wymusiła na dowództwie AK wzmożenie akcji 
dywersyjnej. Aby podołać nowej sytuacji, pod koniec 1942 r. utworzono Kierownictwo 
Walki Konspiracyjnej (KWK), przekształcone później w Kierownictwo Walki Podziemnej. 
KWK miało koordynować kierunki działania w walce bieżącej, skupiając pod swoimi 
auspicjami struktury AK zajmujące się kontrwywiadem, propagandą i dywersją.
Powstanie i zadania

Kedyw powołano do życia rozkazem komendanta głównego Armii Krajowej z 22 stycznia 
1943 r. Rozkaz gen. Stefana Roweckiego „Grota” ustanawiał komórki Kedywu na szczeblu 
Komendy Głównej (KG) oraz Okręgów AK – tworzono je przede wszystkim na bazie kadr 
Związku Odwetu i „Wachlarza”. Siły te wzmocniono innymi oddziałami, z których część 
dotychczas nie brała udziału w akcjach dywersyjnych. Faktycznie jednak prace 
organizacyjne trwały już od listopada 1942 r., kiedy to zaczęto tworzyć odpowiednie 
struktury przy komendach okręgów i obszarów AK. Kedyw dysponował własną, odrębną 
siecią łączności, co miało zabezpieczyć inne struktury ZWZ AK na wypadek wsypy w 
Kedywie.
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Pociąg wykolejony 
przez oddziały Kedywu 
Wraz z powstaniem Kedywu zmieniło się podejście AK do dywersji. Akcje te miały zostać 
zintensyfikowane i prowadzone w sposób jawny, „pod szyldem” AK. Jak wspominał 
komendant główny AK, gen. Tadeusz Komorowski „Bór”: Wiadomości o naszych akcjach 
odwetowych [dywersyjnych – G.R.] podawała prasa podziemna. Gestapo zawsze 
otrzymywało pocztą jeden egzemplarz takiego numeru. 
Do zadań Kedywu należało:

• planowanie i realizacja akcji dywersyjnych i sabotażowych,
• studia nad metodami i sposobami organizowania akcji dywersyjnych, sabotażowych i

partyzanckich, opracowywanie oraz wydawanie wytycznych i instrukcji,
• szkolenie dowódców zespołów i patroli dywersyjnych oraz instruktorów 

technicznych (w okresie do lipca 1944 r. kursy dywersyjne organizowane przez 
Kedyw KG ukończyło 1200 słuchaczy!),

• badanie i opiniowanie materiałów, sprzętu i pomysłów w zakresie akcji sabotażowo-
dywersyjnej,

• organizowanie oddziałów partyzanckich,
• centralna produkcja środków walki sabotażowo-dywersyjnej (głównie granatów i 

zapalników).
Kadra

Działalność dywersyjna wymagała wykształcenia w oddziałach konspiracyjnych specyficznych 
metod walki oraz obsadzenia ich specjalnie przeszkoloną, doborową kadrą oficerską. W tym celu 
przerzucano do Polski z Anglii specjalnie przeszkolonych oficerów Polskich Sił Zbrojnych – 
cichociemnych. Oficerowie ci przechodzili wyczerpujące i wszechstronne wyszkolenie (m.in. 27 
ukończyło kurs wyrabiania materiałów wybuchowych domowymi sposobami). O elitarności 
programu szkolenia cichociemnych niech świadczy choć fakt, że na 2413 kandydatów na 
cichociemnych, szkolenie ukończyło i zostało zrzuconych do Polski jedynie 316 osób. Nic więc 
dziwnego, że to właśnie takich patronów obrała sobie jedna z najlepszych na świecie jednostek 
specjalnych – Jednostka Wojskowa „Grom”. Po szkoleniu cichociemni byli przerzucani drogą 
lotniczą do Polski i otrzymywali przydziały w AK na różnych odcinkach walki (m.in. wywiad, 
łączność, dywersja). 27 skoczków trafiło do Kedywu z „Wachlarza”, a 6 cichociemnych ze Związku
Odwetu. 

http://histmag.org/grafika/articles5/kedyw/Kedyw2.jpg
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Przydział do Kedywu otrzymało także kolejnych 113 skoczków (z czego 20 bezpośredni do 
oddziałów partyzanckich). Oznacza to, że z 316 cichociemnych blisko połowa, bo aż 146, działała 
w Kierownictwie Dywersji. Cichociemni udowodnili swoje wysokie kwalifikacje nie tylko z bronią 
w ręku – stanowili oni znakomitą kadrę instruktorską szkoląc żołnierzy AK.

Niezwykle wartościową część kadry Kedywu stanowili harcerze z Szarych Szeregów. Któż z nas 
nie zna bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, którzy działali m.in. w Kedywie
- Janka Bytnara „Rudego” czy Tadeusza Zawdzkiego „Zośki”? Udział harcerzy w Kedywie był 
szczególnie znaczący w Okręgu Warszawskim oraz w oddziałach Kedywu KG AK. Na bazie Grup 
Szturmowych Szarych Szeregów utworzono m.in. bataliony „Zośka” oraz „Parasol”, wchodzące w 
skład powstańczego Zgrupowania „Radosław”.

W Polsce dywersja skierowana była głównie przeciw transportom kolejowym zmierzającym na 
front wschodni. Z tego względu Kedyw przywiązywał szczególną wagę do tworzenia oddziałów 
dywersyjnych i wywiadowczych złożonych z kolejarzy. Formacje takie zorganizowano na terenie 
kilku okręgów, m.in. Obszaru Warszawskiego, Okręgu Lublin i Kraków.
W 1943 r. w tych rejonach kraju w których warunki na to pozwalały, AK utworzyła oddziały 
partyzanckie. Oficerowie Kedywu w wielu okręgach byli inicjatorami oraz dowódcami takich grup. 
Wedle ocen badaczy stan liczebny wszystkich oddziałów partyzanckich AK w sierpniu 1943 r. 
wynosił 2 tys. ludzi. Oddziały partyzanckie tworzono często z tzw. „spalonych” członków 
konspiracji – ludzi którzy musieli ukrywać w obawie przed aresztowaniem.
Nie jesteśmy dziś w stanie podać dokładnej liczby żołnierzy AK działających w Kedywie. Siły 
Kedywu Okręgu Warszawskiego szacowane są na 750-800 ludzi, lecz w większości okręgów i 
obszarów stany osobowe były skromniejsze. 

Nie tylko Warszawa

W świadomości historycznej społeczeństwa Kedyw łączony jest przede wszystkim z akcjami 
przeprowadzonymi w rejonie Warszawy. Były to jednak struktury które objęły swoim zasięgiem 
niemal całe terytorium przedwojennej Polski.
Na terenie Obszaru Warszawskiego AK (patrz mapa) prowadzono liczne akacje przeciw 
transportom kolejowym wroga oraz niemieckim urzędom pracy, utrudniając tym samym Niemcom 
wywożenie ludności Polskiej do pracy przymusowej. Na całym tym terenie, w niemal każdym 
obwodzie utworzono także oddziały lotne i partyzanckie.AK (w oparciu o: M. Ney-Krwawicz, 
Armia Krajowa. Siły zbrojne polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2009, s. 34) 

W Okręgu AK Łódź rozwój Kedywu związany był z działalnością dwóch cichociemnych - por. 
Adama Trybusa „Gaj” i por. Artura Linowskiego „Karp”. W oparciu o siły Kedywu Okręgu 
zorganizowano pięć oddziałów partyzanckich - „Wicher”, „Burza”, „Grom”, „Błyskawica” i 
„Zryw”. Oddziały te stanowiły trzon 25 pułku piechoty AK, który brał udział w akcji „Burza”.

W Okręgu AK Radom-Kielce warunki naturalne szczególnie sprzyjały rozwijaniu partyzantki. Na 
terenie Okręgu działały łącznie 33 oddziały dywersyjne i partyzanckie AK, w tym legendarny 
oddział dowodzony przez cichociemnego por. Jana Piwnika „Ponurego”. Na przełomie 1943 i 1944 
r. liczebność oddziałów partyzanckich wynosiła tutaj 650 ludzi. W trakcie akcji „Burza” wzrosła do 
pięciu tysięcy ludzi.



Struktura terenowa 
Teren Krakowa, za sprawą dużego nasycenia siłami niemieckimi, był dla odmiany szczególnie 
trudny w prowadzeniu działań dywersyjnych. Pomimo tego, w Okręgu AK Kraków prowadzono z 
powodzeniem akcje dywersyjne i sabotażowe, w tym m.in. rozbicie więzienia w Jaśle oraz akcję 
„Jula”. Oddziały Kedywu stanowiły również wartościowe kadry dla sformowanej w czasie akcji 
„Burza” 106 Dywizji Piechoty AK.

W Okręgu AK Lublin dywersja przybrała większe natężenie przede wszystkim w rejonie Puław i 
Lublina. Wysiedlenia na Zamojszczyźnie zainicjowane jesienią 1942 r. sprawiły, że część oficerów 
skierowanych do rozwijania Kedywu na terenie Okręgu brała aktywny udział w walkach w obronie 
ludności polskiej oraz działalności oddziałów partyzanckich. Podobnie było na Wołyniu, gdzie 
rzezie ludności polskiej dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich zmusiły do porzucenia akcji 
dywersyjnych na rzecz tworzenia samoobrony ludności polskiej.

Kedyw Okręgu Polesie, Nowogródek i Wilno wspierał głównie rozwijanie oddziałów 
partyzanckich. Na Polesiu udało się zorganizować 30 Dywizję Piechoty AK, natomiast oddziały 
partyzanckie z Nowogródczyzny i Wileńszczyzny brały udział w wyzwalaniu Wilna – operacji 
„Ostra Brama”. Konspiracja w Okręgach AK Wołyń, Polesie i Nowogródek była zaopatrywana w 
broń przez podlegającą pod Kedyw KG Centralę Zaopatrzenia Terenu. Z kadr tej ostatniej 
utworzono w okresie Powstania Warszawskiego batalion „Czata 49”.
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Kedyw Obszaru Lwów, w skład którego wchodziły Okręg AK Lwów, Tarnopol i Stanisławów, 
działał w niekorzystnych warunkach, spowodowanych przede wszystkim aktywnością oddziałów 
nacjonalistów ukraińskich. Pomimo tego, prowadzono tam aktywne działania dywersyjne 
doprowadzając m.in. do wykolejenia pięćdziesięciu pięciu transportów kolejowych w samej tylko 
pierwszej połowie 1944 r.                                                                                                        

Przygotowania do 
akcji „Jula” 
Czyniono także starania zorganizowania Kedywu na terenie Obszaru Zachodniego (Okręg AK 
Pomorze oraz Poznań) i Okręgu AK Śląsk, czyli terenów Polski włączonych bezpośrednio do III 
Rzeszy. W wypadku Obszaru Zachodniego, nie udało się jednak przerzucić grup oficerów Kedywu.
W ogniu walki
Odziały podlegające Kierownictwu Dywersji mają na swoim koncie szereg brawurowych akcji. Oto
kilka z nich:

Akcja „Arsenał” – uwolnienie więźniów przewożonych z al. Szucha na Pawiak, przeprowadzona 
26 marca 1943 r. przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów, podlegające Kedywowi. Jest to jedna 
z najbardziej znanych akcji polskiego Podziemia. Akcja została opisana w książkach Aleksandra 
Kamińskiego „Kamienie na Szaniec” oraz Stanisława Broniewskiego „Akcja pod Arsenałem”. W 
oparciu o te wydarzenia w 1977 r. nakręcony został również film w reżyserii Jana Łomnickiego pt. 
„Akcja pod Arsenałem”.

Akcja „Celestynów” – odbicie z pociągu czterdziestu dziewięciu więźniów wiezionych do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz. Akcję przeprowadzono 20 maja 1943 r. przez oddział warszawskiego 
Kedywu.

Akcja pod Łęczną - zatrzymanie i ostrzelanie dwóch pociągów pośpiesznych na linii Warszawa 
Kraków przeprowadzona w nocy 2/3 lipca przez partyzantów ze zgrupowania por. Jana Piwnika 
„Ponurego”. W wyniku ataku zabito, bądź raniono pięćdziesięciu Niemców. W ramach represji za 
akcję partyzantów okupant spacyfikował wieś Michniów, stanowiącą jedną z baz zgrupowania. W 
odwecie „Ponury” na czele grupki swoich ludzi w nocy z 12 na 13 lipca 1943 r. zatrzymał kolejny 
pociąg pospieszny na linii Kraków-Warszawa. Partyzanci wdarli się do pociągu strzelając do 
każdego Niemca znajdującego się wewnątrz. W wyniku akcji zabito bądź raniono siedemdziesięciu 
Niemców. 
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Akcja „Pensjonat” – rozbicie więzienia w Jaśle, przeprowadzone przez oddziały Kedywu 
Podokręgu Rzeszów w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. Uwolniono wówczas ponad stu dwudziestu 
więźniów.
                                                                                                                                            
Akcja „Góral” – przejęcie transportu pieniędzy dokonane 12 sierpnia 1943 r. przez oddziały 
Kedywu w rejonie Placu Zamkowego w Warszawie. W wyniku akcji zdobyto ogromną wówczas 
sumę 100 mln złotych. Wybitny historyk Tomasz Strzembosz uznał ją za jedną z najlepiej 
przeprowadzonych akcji zbrojnych ruchu oporu w całej okupowanej Europie.

Płonący skład paliwa przy ul .Gniewkowskiej w Warszawie 
Podpalenie składu paliwa na ul Gniewkowskiej – zniszczenie składu materiałów pędnych na 
warszawskiej Woli, przeprowadzone 31 lipca 1943 r. Akcja została wykonana przez oddział 
warszawskiego Kedywu po dowództwem ppor. Stanisława Sosabowskiego „Stasinka”, syna gen. 
Stanisława Sosabowskiego, dowódcy Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

Opanowanie Końskich – opanowanie miejscowości Końskie w czwartą rocznicę wybuchu wojny, 
w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1943 r. przez oddział partyzancki cichociemnego, ppor. 
Waldemara Szwieca „Robot”. Oddział zlikwidował pięciu konfidentów i zaopatrzył się w lokalnych
magazynach.

Akcja „Szymanów” – wykolejenie niemieckiego pociągu poprowadzone w nocy z 21/22 listopada 
1943 r. pod Szymanowem na linii Warszawa Łowicz. W wyniku akcji zginęło, bądź odniosło rany 
stu Niemców.

Akcja „Taśma” – uderzenie w niemieckie posterunki graniczne w Generalnym Gubernatorstwie. 
W jej wyniku rozbito trzynaście posterunków granicznych. W ataku na posterunek graniczny w 
Sieczychach koło Wyszkowa w nocy z 20 na 21 sierpnia poległ ppor. Tadeusz Zawadzki „Zośka”.

Akcja „Główki” – zainicjowana jesienią 1943 r. akcja mająca na celu likwidacje szefów aparatu 
okupacyjnego w Generalnym Gubernatorstwie, którym udowodniono zbrodnie na narodzie 
polskim. Armia Krajowa sporządziła listę stu nazwisk funkcjonariuszy niemieckich przeznaczonych
do likwidacji. W ramach tej akcji dokonano m.in. zamachów na wysokiej rangi esesmanów - Franza
Kutscherę oraz Wilhelma Koppe 
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Akcja „Polowanie” – ostrzelanie samochodów niemieckich dygnitarzy wracających z polowania 
przeprowadzony 8 stycznia 1944 r. pod Warszawą. Nie udało się jednak zlikwidować żadnego z 
dygnitarzy. Akcję przeprowadzono w ramach akcji „Główki”. Kolejnego ataku na dygnitarzy 
niemieckich w ramach tej akcji dokonał krakowski Kedyw nocą z 29 na 30 stycznia 1944 r. 
ostrzeliwujące koło Grodkowic pociąg w którym podróżował gubernator GG Hans Frank.

Akcja „Kutschera” - udany zamach na Franza Kutscherę, wysokiego funkcjonariusza SS, 
przeprowadzony w dniu 1 lutego 1944 r. w Warszawie. Na podstawie przebiegu akcji „Kutschera” 
postał polski film fabularny „Zamach” w reżyserii Jerzego Passendorfera z 1959 r.

Akcja „Koppe” – nieudany zamach na Wilhelma Koppe, wysokiej rangi dowódcę SS i Policji w 
Generalnym Gubernatorstwie. Akcja została przeprowadzona przez Oddział Dyspozycyjny KG AK 
„Parasol” w Krakowie 11 lipca 1944 r.

Akcja „Jula” - wysadzenie trzech mostów w rejonie Tyńczy, Rogoźna oraz Nowosielec na 
Podkarpaciu, przeprowadzona w dniach 5/6 i 8/9 kwietnia 1944 r. Miała na celu zademonstrowanie 
Brytyjczykom efektywności działań Armii Krajowej. W akcji brały udział oddziały Kedywu 
Podokręgu Rzeszów oraz minerzy z Batalionu „Zośka” Kedywu KG.

Akcja „Bielany” - zniszczenie niemieckich samolotów transportowych na lotnisku w 
warszawskich Bielanach przeprowadzone w nocy 3/4 maja 1944 r. W akcji wziął udział Oddział 
Dyspozycyjny Kedywu KG AK „Osjan”. W wyniku akcji zniszczono pięć samolotów i uszkodzono 
trzy kolejne.

Napad na Bank Emisyjny w Krakowie – przeprowadzony w dniu 6 grudnia 1944 r. przez 
krakowski Kedyw.

Podane powyżej akcje to tylko niewielki wycinek działań Kedywu. W okresie od 1 stycznia 1941 r. 
do 30 czerwca 1944 r. w wyniku walki bieżącej: 
• wykolejono 732 oraz podpalono 443 transporty kolejowe,
• uszkodzono 6900 parowozów,
• wysadzono 38 mostów, 
• zniszczono 4300 samochodów wojskowych,
• spalono 120 magazynów i 8 składów wojskowych,
• zniszczono 28 samolotów,
• uszkodzono 19 tys. wagonów kolejowych,
• Zniszczono 1100 cystern benzyny,
• wykonano 5700 zamachów na Niemców,
• wykonano ponad 25 tys. innych akcji i aktów sabotażu,
W okresie od stycznia do czerwca 1944 r. zlikwidowano także 769 agentów Gestapo – wielu z nich 
zostało zlikwidowanych przez oddziały Kedywu.

Różne przedsięwzięcia organizowane przez AK wymagały transportu samochodowego. Kedyw, 
zwłaszcza ten warszawski, wyspecjalizował się w kradzieżach niemieckich samochodów 
wojskowych. Doszło nawet do tego, że oddziałom Kedywu udało się ukraść z warsztatów 
remontowych niemiecki samochód pancerny (sic!). Na tym nie kończy się obszerna lista zadań do 
których angażowanych był Kedyw. Do zadań realizowanych przez te formacje należała także walki 
z bandytyzmem czy bimbrownictwem. Oddziały podlegające Kedywowi mają także na swoim 
koncie liczne ataki na posterunki żandarmerii, policji porządkowej oraz urzędy niemieckie. 
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Żołnierze Kedywu brali również czynny udział w transportowaniu broni z zagrożonych magazynów
i skrytek AK oraz w akcjach dozbrajania się kosztem oddziałów niemieckich.
Kierownictwo Dywersji AK było jedną z najbardziej aktywnych struktur AK, a powyższy tekst 
zarysował jedynie pokrótce wybrane aspekty jego niezwykle szeroko zakrojonej działalności. 
Kedyw był zapewne najlepiej zorganizowaną organizacją dywersyjną okupowanej Europy.
Bibliografia:

• Armia Krajowa w dokumentach, t. 1: wrzesień 1939- czerwiec 1941, t. 3: czerwiec 1941-
kwiecień 1943, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1990;

• Wojciech Borzobohaty, Jodła. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, wyd. 2, 
Warszawa 1988;

• Tadeusz Bór- Komorowski, Armia Podziemna, wyd. 4, Londyn 1979;
• Cezary Chlebowski, Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii 

Krajowej wrzesień 1941-marzec 1943, wyd. 3, Warszawa 1990;
• Jan Gozdawa-Gołębiowski, Obszar Warszawskie Armii Krajowej. Studium wojskowe, Lublin

1992;
• Marek Ney-Krawawicz, Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, 

wyd. 2, Warszawa 2009;
• Grzegorz Ostasz, Podziemna Armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010;
• Strzembosz Tomasz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, wyd. 2, 

Warszawa 1983;
• Jerzy Ślaski, Polska Walcząca, wyd. 2, Warszawa 1990;
• Jędrzej Tucholski, Cichociemni, wyd. 3, Warszawa 1988;
• Eugeniusz Wawrzyniak, Na rubieży Okręgu AK Łódź. Zarys dziejów Inspektoratu 

Rejonowego i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski, Warszawa 1988;
• Wiesław Józef Wiąk, Struktura organizacyjna Armii Krajowej, Warszawa 2003;
• Henryk Witkowski, Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-

1944, Warszawa 1984.
Autor : Grzegorz Rutkowski

Doktorant w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Członek Łowickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Interesuje się historią wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem 
drugiej wojny światowej. Prowadzi badania na zagadnieniami łączności lotniczej między 
ZWZ AK a PSZ na Zachodzie.

http://histmag.org/Kedyw-elitarne-oddzialy-Armii-Krajowej-7519

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach 
komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz 
miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 
3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest 
także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

50.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode


Dziewczęta z Armii  Krajowej w Oberlagen
26/11/10

Foto: NAC
Ponad dwa tysiące kobiet walczących w Powstaniu Warszawskim przez cztery miesiące 
przetrzymywano w największych obozach jenieckich przeznaczonych tylko dla kobiet. Stalagu w 
Oberlangen i oflagu w Molsdorf

Kobiety z Armii Krajowej, które trafiły do stalagu, po latach najchętniej przywołują najweselsze 
wspomnienia. Na przykład to, jak po pierwszym przedstawieniu obozowy zespół baletowy wyszedł 
z baraku i odtańczył krakowiaka na dworze w pięknych strojach krakowskich, a potem wszystkie 
dziewczyny puściły się w tany parami. Albo jak znienawidzony esesman oskarżył o kradzież chleba
aktorkę z obozowego teatru przebraną za krasnoludka i wygrażał jej. Albo jak niemieccy strażnicy 
konfiskowali polskie flagi, a w obozie wciąż „z niczego” szyto następne. Trzeba przyznać, że te 
dziewczyny miały sporo szczęścia. W czasie Powstania Warszawskiego Niemcy nie mieli 
skrupułów, czy kobiety z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu stawiać przed plutonem 
egzekucyjnym.

Stalag zamiast KL

Te, które trafiły do niewoli, miały być wysłane do obozów koncentracyjnych, o czym mówił nawet 
specjalny rozkaz Heinricha Himmlera z 8 września 1944 roku. Ale Niemcy najprawdopodobniej 
przestraszyli się gróźb brytyjskiego ministra spraw wewnętrznych Anthony’ego Edena. „Represje 
wobec żołnierzy polskiej Armii Krajowej, będącej integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, są 
pogwałceniem przepisów wojennych, do których się zobowiązali [hitlerowcy – przyp. aut.], i wobec
tego wszyscy Niemcy, którzy biorą jakikolwiek udział w tych gwałtach, są za nie odpowiedzialni, 
czynią tak na własne ryzyko i będą pociągnięci do odpowiedzialności za swoje zbrodnie” – 
powiedział Eden w Izbie Gmin w połowie września 1944 roku. Generał SS Erich von dem Bach, 
który przyjmował akt kapitulacyjny,zgodził się, by przyznać prawa jenieckie także 3 tysiącom 
kobiet żołnierzy. Jako żołnierze nie mogły więc być wysłane do obozów koncentracyjnych ani do 
pracy przymusowej. Musiały zostać umieszczone w obozach jenieckich, w których przestrzega się 
praw konwencji genewskiej. Hitlerowcy próbowali jednak złamać warunki umowy kapitulacyjnej, 
bo pod koniec wojny potrzeba im było coraz więcej niewolników do pracy. „Kuszono nas lepszym 
wyżywieniem i mieszkaniem. Próbowali nawet siłą, zdzierając nam z mundurów dystynkcje 
wojskowe. Ale byłyśmy harde i odpowiadałyśmy, że jesteśmy żołnierzami” – wspomina Aleksandra
Diermajer-Sękowska, w powstaniu łączniczka.

 Udało się skłonić do pracy tylko kilkaset kobiet. Stworzono dwa obozy jenieckie: 1726 żołnierek 
trafiło do Stalagu VI C w Oberlangen, położonym niedaleko granicy z Holandią, z kolei dla 350 
oficerów i 35 ordynansów przeznaczono Oflag IXC Molsdor w Turyngii. To był ewenement. Do tej 
pory nigdy nie organizowano tak wielkich ośrodków odosobnienia dla kobiet żołnierzy.
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Błota i bagna

Kiedy Polki przybyły do obu obozów, okazało się jednak, że te nie przypominają miejsc w których 
internuje się żołnierzy chronionych konwencją. Obóz w Oberlangen położony by na mokradłach, 
porośniętych wyschniętym drzewami, bo poprzedni mieszkańcy obozu – Rosjanie – objedli korę i 
wygryźli trawę. Jeszcze w październiku 1944 roku inspektorzy Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża (MCK) wykreślili Oberlangen z rejestru obozów jenieckich ze względu na tragiczny stan 
baraków, brak ogrzewania i ciepłej wody Niemcy nie uznali tej decyzji.

Molsdorf w Turyngii było równie podłym miejscem. „Obóz specjalny położony na pustkowiu w 
błotnistej kotlinie, jakby na dnie wyschniętego jeziora pokrytego gęstym, tłustym błotem. Składał 
się z siedmiu starych rozpadających się baraków, otoczonych gęstą siecią drutów kolczastych” – 
napisała we wspomnieniach kpt. Janina Kurowska (wtedy w randze podporucznika), która trafiła 
tam w listopadzie 1944 roku. „Długo musieli szukać, żeby znaleźć miejsce tak wstrętne, brudne i 
pełne robactwa. Jestem przekonana, że chcieli nas zniszczyć, tylko zabrakło im czasu” – mówi 
dzisiaj, kiedy rozmawiamy na ganku jej domu w Piastowie pod Warszawą. Spośród praw jenieckich
przysługujących Polkom respektowano kilka. Rzeczywiście nie były zmuszane do pracy, z 
wyjątkiem prac gospodarczych w obozie. Do stycznia 1945 roku, póki jeszcze front nie przekroczył
linii Wisły, mogły wysyłać listy do rodziny. Miały swoje przedstawicielki. Polską komendantką 
oflagu w Molsdorf była mjr „Kazik” (mjr Wanda Gertz), pięciokrotnie odznaczona Krzyżem 
Walecznych, a w Oberlangen komendantką została porucznik Maria Mileska „Jaga” (do obozu dla 
kobiet szeregowców i podoficerów przeniknęło kilkanaście pań ze stopniami oficerskimi, aby 
opiekować się młodszymi koleżankami). Do obu obozów przychodziły też czasem paczki 
Czerwonego Krzyża. Poza tym jako jeńcy panie miały prawo się uczyć. W Oberlangen odbywały 
się lekcje historii, fizyki, matematyki, literatury, sztuki, a nawet astronomii! Urządzano tam także 
wieczory poezji i przedstawienia teatralne. Wspomniany zespół baletowy tak się „wyćwiczył” w 
stalagu, że po wyzwoleniu zaproszono go na występy do Londynu.
Napad na latrynę

Warunki życia przypominały te z KL. Racje były głodowe. W południe mętna zupa, później 
kawałek chleba bądź odrobina ziemniaków. W zimie woda zamarzała w kranach, a baraki były 
nieogrzewane. W Molsdorf temperatura spadała do minus 17 stopni C. Głód był trochę łagodzony 
pożywieniem z paczek MCK. „Zwłaszcza tytoń był świetnym towarem. Sprzedawałyśmy go 
wachmanom, a czasem także nałogowym palaczkom z obozu. Dobierałyśmy się w grupy zwane 
gospodarstwami: jedna potrafiła zahandlować z Niemcami, druga coś ugotować, inna załatwiała 
opał” – wspomina pani Aleksandra. Janina Kurowska do dzisiaj potrafi pokazać, jak wycina się w 
puszce dziury, aby zrobić minipiecyk. 

To na nich podgrzewano kaszę, fasolę czy groch, które przychodziły w paczkach. „Paliwem były 
zwitki papieru, kawałki tektury i drzazgi z deseczek. Do wrzenia wody dochodziło w ciągu 30 
minut” – opowiada. Aby zdobyć opał, wyłamywano deski z prycz. Łupem padały nawet drewniane 
latryny.

O latrynie w Molsdorf żołnierki śpiewały piosenkę: „Raz w jasną noc do latryny/ Zakradła się 
gromada/ I ciągnie stamtąd desek trzy/ Ach, czy to tak wypada?/ Wszak latryna państwowy gmach/ 
Ze swastyką na dachu/ Wartownik wrzasnął och i ach/ I zemdlał wnet ze strachu./ A gdy się ocknął/ 
Pomknął w cwał/ Hauptmana budzić w nocy/ W Hauptmana dziki wstąpił szał/ Że musiał wstać 
spod kocy/ Więc za telefon chwyta wnet/ rozmowa alarmowa/ I do Berlina daleko het/ Odzywa się 
w te słowa: Najdroższy Führerze nasz/ Od trosk już tracę głowę/ 
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Choć wszędzie postawiłem straż/ Latryny mam połowę (...)”.W Molsdorf były ofiary. Jedna z 
kobiet oficerów zginęła i to od alianckiej kuli. 6 lutego 1945 roku nad obozem dwa alianckie 
samoloty strzelały do niemieckiego myśliwca. Seria z broni pokładowej przeszyła dach jednego z 
baraków. 
Podporucznik o pseudonimie „Żaczek” dostała kulę w brzuch i kręgosłup, szesnaście innych kobiet 
zostało rannych. Niemcy postanowili wykorzystać całą sytuację propagandowo: zorganizowano 
spektakularną akcję ratunkową, którą pokazała później niemiecka kronika filmowa. Pogrzeb ppor. 
„Żaczek” odbył się z honorami wojskowymi – niemieccy żołnierze wystrzelili salwę honorową, 
złożono wieńce od Wehrmachtu i od jeńców włoskich z napisem „Eviva Polonia – Eviva Italia”. 
Incydent ten miał swoją dobrą stronę: dzięki „Die Deutsche Wochenschau” o istnieniu oflagu w 
Molsdorf dowiedział się Międzynarodowy Czerwony Krzyż (wcześniej paczki dochodziły okrężną 
drogą przez inne obozy). Do obozu przysłano lekarza, który w swoim raporcie nie oszczędzał 
niemieckiej komendantury i stwierdził, że „to miejsce przypomina obóz koncentracyjny, a nie żaden
oflag”.

Polki próbowano szykanować tak samo jak więźniów obozów koncentracyjnych. Zarządzano 
rewizje, kilka razy wyprowadzano pod byle pretekstem, by stały w śniegu i błocie. Pewnego 
zimowego wieczoru w oflagu pojawili się esesmani z Buchenwaldu. „W czasie brutalnej rewizji 
jednej z naszych koleżanek esesmanka zabrała i zniszczyła zdjęcie jej męża. Kiedy kobieta 
zaprotestowała, Niemka uderzyła ją w twarz tak mocno, że ta upadła. Ale nasze komendantki 
doprowadziły do przerwania rewizji i oddania naszych rzeczy” – wspomina pani Janina. W 
Oberlangen „Jaga” i jej zastępczynie także walczyły, aby nie przeprowadzano niepotrzebnych 
rewizji, a ponadto o prawo do niewyprowadzania chorych kobiet na apel. W tym obozie złym 
duchem był esesman, niejaki Treiber, który co rusz uprzykrzał życie jeńcom różnymi zakazami i 
zarządzeniami. „Jadze” wygrażał nawet bronią.
Polska aż po Dniepr
Ale im bliżej końca wojny, tym bardziej w obu obozach Niemcy stawali się ludzcy. Do Oberlangen 
w marcu przyjechał oficer (pan Aleksandra pamięta tylko, że mówił o sobie „przyjaciel Hitlera”). 
Agitował: „jesteście najdzielniejszą armią świata”, „pomóżcie zniszczyć bolszewicką zarazę”. 
Obiecywał, że jeśli Polacy zgodzą się na oddanie Niemcom ziem nad Wartą, to Niemcy odrodzą 
Wielką Polskę aż po Dniepr.

 „Jaga” i inne oficerki bez ogródek mówiły mu o Majdanku, Oświęcimiu zniszczeniu Warszawy, a 
na koniec oświadczyły, że są tylko żołnierzami, a o nowej wojnie może zadecydować tylko ich 
wódz generał Bór-Komorowski. W ostatnich dniach przed wyzwoleniem jeńców w Oberlangen 
przestano karmić w ogóle. „Ale to już nie była zła wola Niemców, oni wtedy wręcz zabiegali o nas, 
żebyśmy dobrze o nich mówili, gdy przyjdą alianci Dawali nam klucze do magazynów, żebyśmy 
same  zobaczyły, że nic w nich nie ma. Pozwalali chodzić do bauerów, u których mogłyśmy kupić 
kartofle” – wspomina pani Aleksandra. 

12 kwietnia ok. godz. 18.00 obóz wyzwolił polski czołg z dywizji gen. Maczka. Podobno polski 
czołgista był tak umorusany, że wzięto go za amerykańskiego Murzyna i któraś z żołnierek 
zagadała do niego po angielsku. Niemiecki komendant obozu poddał się z załogą, teraz on stał się 
jeńcem wojennym. Esesman Treiber dostał kulę w łeb. W Molsdorf 5 kwietnia zdecydowano się z 
niewiadomych przyczyn ewakuować oflag. Mijając kolumny esesmanów, trzy i pół setki Polek 
maszerowało przez tydzień do miasteczka Blankenheim. W obozowym bunkrze została trzydziestka
chorych kobiet, między nimi Janina Kurowska z pękniętym kręgiem szyjnym. „Leżałyśmy i 
nasłuchiwałyśmy. Jedna z naszych koleżanek dostała bóli porodowych, ale dziecko nie 
przychodziło na świat. Potrzebowała lekarza – opowiada pani Janina. „Słyszałyśmy tylko jej jęki, 
ostrzał, huk artylerii. 
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Nagle wejście otworzyło się i zobaczyłyśmy postać w smudze światła. Myślałyśmy, że żołnierz 
rzuci granat Ale on zapytał po angielsku: »Kim jesteście. Czego potrzebujecie?«. Wiedziałyśmy, że 
jesteśmy uratowane” – dodaje. Ciężarna koleżanka trafiła do szpitala. Przeżyła, ale straciła dziecko.
Reszta jeńców z Molsdorf została wyzwolona pięć dni później. Wycieńczone kobiety przewieziono 
do Hesji, bo Turyngia miała dostać się w ręce sowieckie. „Chciałyśmy szybko wrócić do sił, 
byłyśmy przekonane, iż to nie koniec, że czeka nas jeszcze jedna wojna. Ale byłyśmy w fatalnym 
stanie. Przez cały czas niewoli większość z nas w ogóle nie miesiączkowała” – opowiada pani 
Aleksandra.

Po kapitulacji Niemiec Polacy dostali w swoje posiadanie na trzy lata miasteczko Haren 
przemianowane później na Maczków. Po wysiedleniu Niemców zatrzymało się tam wiele kobiet z 
Oberlan - gen. Aleksandra zaręczyła się z powstańcem Stefanem Sękowskim, później znanym 
chemikiem i opozycjonistą. Pobrali się już w Warszawie. Kobiety z oflagu Molsdorf, wyzwolone 
przez Amerykanów, w większości zostały na Zachodzie, garstka po kilku latach wróciła do kraju. 
Tak uczyniła Janina Kurowska. „Straciłyśmy ze sobą kontakt” – mówi o żołnierkach z oflagu. 
„Sytuacja w Polsce spowodowała, że spotykałyśmy się coraz rzadziej. Te z naszych koleżanek, 
które pozostały na Zachodzie, szukały nas. Potem skarżyły się, że kiedy przyjeżdżają do kraju, 
prosimy, by nas nie odwiedzać, bo mogło to oznaczać duże nieprzyjemności. Nie rozumiały” – 
uśmiecha się. Środowisko Oberlangen, znacznie liczniejsze, zorganizowało się w końcu – w latach 
80. Żołnierki zaczęły wydawać wspomnienia, w których nie stronią od humoru. Są w nich jednak 
również słowa piosenek, które wiele mówią o prawdziwym nastroju tamtych dni: „Wkoło moczary, 
dzikie pustkowia/ W sercu apatia, tęsknota wre./ Że nam jest smutno/ nikt się nie dowie,/ Że serce 
płacze, że jest źle/ Już idzie mięta, pijmy dziewczęta, utopmy troski w blaszanki dnie,/ Choćbyśmy 
chciały, nikt się nie dowie/ Jak źle w stalagu VI C”. 
www.focus.pl/historia/artykuly/

Syrenka walczyła w Powstaniu  Danuta Krahelska 

Łączniczka „Danuta”, jak na Syrenkę przystało, postanowiła bronić ukochanego miasta. 
Krystyna Krahelska urodziła się 15 marca 1914 roku w Mazurkach koło Baranowicz na Polesiu. 
Wraz z młodszym bratem Bohdanem i siostrą Haliną wychowywali się w inteligenckiej rodzinie. 
Matka, Janina (z domu Bury) była doktorem biologii. Ojciec Jan był z wykształcenia inżynierem 
metalurgiem.

W rodzinie były żywe tradycje służby Polsce. Dziadkowie (zarówno ci po mieczu, jak i ci po 
kądzieli) byli powstańcami styczniowymi, którzy za udział w tym patriotycznym zrywie zostali 
zesłani na Syberię. Ciotka Wanda była członkinią  Organizacji Bojowej PPS. 18 sierpnia 1906 roku 
rzuciła bombę pod karetę wiozącą znienawidzonego w Warszawie generała gubernatora Giergija 
Skałona. Jej brat, a zarazem ojciec Krystyny, jeszcze we wczesnych latach szkolnych dawał się 
zaborcom we znaki. Wstąpił do wojska, w którego szeregach walczył podczas I wojny światowej i 
(po odzyskaniu niepodległości) z bolszewikami. Został potem wojewodą poleskim (1926–1932), 
skąd trafił do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
Wartościami patriotycznymi przesiąkła i Krystyna. W 1920 roku, w czasie bolszewickiej nawały, 
przekazała swoje szczupłe kieszonkowe na rzecz wysiłku wojennego Polski.
Spokojna młodość

Rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. Rok po urodzeniu Krystyny, Krahelscy mieszkali
Piotrowszczyźnie koło Mińska. W 1917 roku przenieśli się do Godlewszczyzny niedaleko 
Baranowicz. W 1919 roku mieszkali w Krakowie, w 1920 w Puławach, w 1921 w Łachowie 
(Polesie). 
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W 1923 powrócili do rodzinnego majątku w Mazurkach, by dwa lata potem zamieszkać w Dęblinie.
Tam znów przeżyli tylko rok i w 1926 roku osiedli w Brześciu nad Bugiem, gdzie Krystyna 
Krahelska rozpoczęła naukę w Gimnazjum im. Romualda Traugutta.
Jej życie na Kresach nie zamykało się w ramach nauki, choć była bardzo pilną uczennicą. Kresowe 
jeziora i bagna stanowiły piękną scenerię do jazdy konnej. Świetnie też pływała (uratowała z opresji
koleżankę). Interesowała się również tenisem.
Od 13 roku życia pisała wiersze. Zbierała również polskie, rosyjskie, białoruskie i ukraińskie pieśni 
i przyśpiewki ludowe. Była tez uzdolniona muzykalnie. Wykonywała przyśpiewki ludowe, ale i arie
operowe.
W Gimnazjum im. Romualda Traugutta zaangażowała się również w działalność harcerską. Szybko 
zyskała sprawność sanitariuszki. Opiekowała się najmłodszymi harcerzami. W 1931 roku pojechała 
do Pragi na Zlot Skautów Słowiańskich.
W 1932 roku Krystyna Krahelska zdała maturę i zawitała w progi Uniwersytetu Warszawskiego. Z 
początku studiowała geografię. Zainteresowania jednak przeważyły. Wkrótce dostała się na historię.
Tym, w czym się odnalazła była jednak etnografia.
 
 

Krystyna Krahelska
 
 W stolicy Polski rozwinął się jej talent muzyczny. Jej głos gościł na falach radiowych. Słuchali jej 
mieszkańcy Warszawy, Wilna i Baranowicz. Jej głos charakteryzowano jako silny, barwny i mający 
bardzo wysoką skalę. Zainteresowały się nią wytwórnie fonograficzne. Dawała również prywatne 
koncerty. Niejeden z nich odbył się w domu profesor ASP, Ludwiki Nitschowej. Niestety, żadne 
nagranie z tych kameralnych występów nie zachowało się do naszych czasów.
Był rok 1936, kiedy Stefan Starzyński, ówczesny prezydent Warszawy, zainaugurował ideę 
„Frontem do Wisły”. Chciał utworzyć z warszawskich nadbrzeży piękne bulwary, które miały się 
stać miejscem odpoczynku warszawiaków oraz ozdobą stolicy. Jednym z głównych punktów miał 
być pomnik obrazujący herb stolicy-Syrenkę. Zadanie jego wykonania Starzyński polecił właśnie L.
Nitschowej. Miał on stanąć na Powiślu, miejscu urodzenia prezydenta. Symbol Warszawy był więc 
dla niego nie tylko herbem ukochanego miasta, ale miał i bardziej osobisty wymiar.
Dlatego też często odwiedzał on pracownię rzeźbiarki. Podczas jednej z wizyt, jego uwagę zwrócił 
odlew twarzy Krystyny Krahelskiej. Miał powiedzieć, że była to typowa, polska uroda, pełna 
wdzięku, a jednocześnie słowiańskiego charakteru i siły. Dokonał więc wyboru wizerunku jednego 
z najbardziej znanych w Warszawie i Polsce pomników. Tym samym uczynił Krystynę Krahelską 
nieśmiertelną.
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Pomnik warszawskiej syrenki stanął nad Wisłą w kwietniu 1939. Autorka zmieniła nieco rysy 
twarzy by, jak sama miała stwierdzić, nie było tak łatwo rozpoznać Krysię, chodzącą ulicami, co by 
Ją może krępowało. Bo chodziła ulicami warszawskimi prosta, wysoka, jaśniejąca uśmiechem 
wewnętrznej młodzieńczej radości i siły, gotowa na wszystko, co uczciwe, sprawiedliwe i piękne. 
Miesiąc potem Krystyna Krahelska obroniła pracę magisterską pt. „Monografia etnograficzna wsi 
Mazurki, powiat baranowicki, województwo nowogrodzkie”, zostając dyplomowanym etnografem.
Wojna obronna i konspiracja

1 września 1939 roku  Niemcy przekroczyły granicę Polski. Krystyna Krahelska, która ostatnie 
miesiące przed wojną spędzała w rodzinnych Mazurkach, na wieść o wybuchu konfliktu 
postanowiła udać się do Warszawy. Nie było już z nią brata, który został zmobilizowany do 5 pułku 
lotniczego w Lidzie.

Do Warszawy dotarła prawdopodobnie 4 września i od razu rzuciła się w wir pracy. Niemcy nie 
zdołali jeszcze podejść pod zabudowania, ale od pierwszych dni wojny bombardowali miasto. 
Wśród huku wybuchów i uważając na walące się budynki, Krahelska wykorzystywała do 
maksimum nabyte w harcerstwie zdolności. Rannym udzielała pierwszej pomocy i nosiła ich do 
szpitali polowych.

Tuż przed północą dnia 6 września K. Krahelska usłyszała z działających jeszcze ulicznych 
megafonów głos płk Romana Umiastowskiego. Polecił on cywilom opuścić miasto, a żołnierzom 
gotować się do obrony. Choć prezydent Starzyński wyrwał oficerowi mikrofon z ręki i przerwał 
nadawanie w pół zdania, to w mieście wybuchła panika. Rzesza cywili poniosła ze sobą Krystynę 
Krahelską, która wróciła do Mazurek.
Stamtąd jednak też musiała uchodzić. 17 września 1939 roku Związek Sowiecki, działając w 
porozumieniu z III Rzeszą, dokonał agresji na Polskę. Krystyna znów wyruszyła na zachód. W 
listopadzie 1939 roku, wraz z ojcem i matką była już w okupowanej przez Niemców Warszawie. 
Tam też, w grudniu 1939 roku została zaprzysiężona na członkinię Związku Walki Zbrojnej i stała 
się „Danutą”.

Krystyna Krahelska została łączniczką (prawdopodobnie była odpowiedzialna za obsługę Komendy
Głównej Armii Krajowej). Woziła dokumenty, prasę, ale i broń z amunicją. Dlatego też często 
zmieniała adresy. Była mieszkanką Pieszej Woli, Puław i Włodawy. Współpracowała tam z 
lokalnymi strukturami Armii Krajowej. Nocami zachodziła do partyzanckich obozowisk, by 
opatrywać rannych i szkolić sanitariuszki. Pomagała tez ukryć się uciekinierom z Sobiboru. 
Zawędrowała też do rodzinnych Mazurek. Tam od razu została rozpoznana przez mieszkańców. Nie
musiała się jednak obawiać dekonspiracji. Była wśród swoich.
Ciągnęło ją jednak do Warszawy. Starała się spędzać tam każdą chwilę. Pomagała tym, którzy 
potrzebowali. Podjęła się dorywczej pracy w szpitalu. Została też „ciotką”, pomagającą przybyłym 
do kraju cichociemnym zaaklimatyzować się w nowym środowisku.

Uzyskała także kontakt z Akowcami z „Baszty”. To właśnie dla nich, w styczniu 1943 roku, 
powstała sławna pieśń „Hej chłopcy bagnet na broń”. Pierwsze oficjalne wykonanie datuje się na 
luty tegoż roku podczas konspiracyjnego koncertu pieśni patriotycznych w mieszkaniu przy ul. 
Czarnieckiego 39/41. Powstało jeszcze kilka innych piosenek: „Kołysanka” (znana tez jako 
„Kołysanka o zakopanej broni”) i „Kujawiak” (inaczej: „Kujawiak konspiracyjny” lub „Kujawiak 
partyzancki”) oraz wierszy: „Polska”, „Wiersz o Tobruku” i „Modlitwa”. W innych poematach 
wyrażała strach o narzeczonego Stanisława i brata Bohdana. Nie wiedziała, że obaj zdołali 
przedrzeć się przez granicę i służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie jako piloci.
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Powstanie Warszawskie
W lipcu 1944 roku Krystyna Krahelska opuściła Kraków, gdzie po wielu perturbacjach zawitała jej 
rodzina, i definitywnie przeniosła się do Warszawy. Tuż przed wybuchem Powstania otrzymała 
przydział do 1 dywizjonu „Jeleń” 7 pułku ułanów lubelskich AK pod dowództwem  rtm. Lecha 
Głuchowskiego („Jerzycki”). Została sanitariuszką w 1108. plutonie pod dowództwem ppor. Karola 
Wróblewskiego („Wron”).

Żołnierze dywizjonu mieli bardzo trudne zadanie. Mieli szturmować obiekty silnie obsadzone przez
nieprzyjaciela, w tym m.in. Dom Prasy (ul. Marszałkowska 3/5), gdzie okupant drukował 
propagandowy „Nowy Kurier Warszawski”. Następnie pociągnąć na niemieckie placówki w rejonie
ul. Szucha kierując się na plac Unii Lubelskiej i ul. Bagatela. Wspierać ich mieli żołnierze AK 
nacierający od strony Al. Ujazdowskich i ul. 6 Sierpnia.
Ostatnią noc przed walką „Danuta” spędziła w kamienicy w rejonie ul. Marszałkowskiej i 
Oleandrów. Urządziła tam kameralny koncert, którego świadkami byli ppor. Wacław Koch 
(„Mistrz”) i jego rodzina oraz łączniczki: Janina Krassowska („Jagienka”) i Halina Krahelska 
(„Myszka”).

1 sierpnia 1944 roku w godzinach porannych do mieszkania zawitał ppor. „Wron”. Wydał on rozkaz
koncentracji plutonu w budynku przy ul. Polnej 46. Tam Polacy przywdziali biało-czerwone opaski 
i przyczepili orzełki. Sanitariuszki dostały torby z podstawowymi środkami medycznymi.
Plan zakładał atak dwoma sekcjami pod dowództwem kpr. pchor. Zygmunta Gebethnera 
(„Zygmuntowski”) i kpr. pchor. Leszka Krahelskiego („Korczyc”). Miały one szybko przebiec ulicę
Polną i dojść pod bramę Domu Prasy. Następnie Polacy mieli ją sforsować i od podwórza zając 
budynek. Wspomóc ich mieli Akowcy z drużyny pod dowództwem pchor. Butlera („Sęp”), 
ubezpieczający atak od strony Pola Mokotowskiego. Pod jego dowództwem znajdowały się 
„Myszka” i „Danuta”.

Im było bliżej Godziny „W”, tym atmosfera stawała się coraz gęściejsza. Nerwowe oczekiwane 
przerwało przybycie z odprawy zziajanego ppor. „Mistrza”, który zarządził wymarsz oddziału. 
„Danuta”, wraz z 43 kolegami przechodziła na wyznaczone pozycje. Wraz z „Myszką” zaległa na 
Polu Mokotowskim, skąd miała wyruszyć na pomoc rannym.
Niemcy, nawet jeśli mieli jakieś podejrzenia, nie zaczepiali idących Polaków. Żołnierze dostali się 
pod bramę i sforsowali ją. Podporucznik „Mistrz”, kpr. pchor. „Zygmuntowski” i kpr. pchor. 
Krzysztof Wędrychowski („Tur”) znaleźli się na podwórzu Domu Prasy. Towarzyszyli im ułani: 
Ryszard Smorągiewicz („Ryś”) i Stanisław Sawaniecki („Sawan”). Drużyna kpr. pchor. Leszka 
Krahelskiego („Korczyc”) szykowała się do pójścia śladami kolegów, kiedy „Zygmuntowski” 
spostrzegł Niemca i położył go serią z MP 40.

To zaalarmowało kompanię obsadzającą Dom Prasy. Pierwszy padł „Tur”. Otrzymał czysty postrzał
w głowę. Potem zaczęli padać inni zabici i jęczeć ranni. Wkrótce wystrzały z karabinów i 
pistoletów maszynowych zlały się z wybuchami granatów. Zdziesiątkowane sekcje wycofały się na 
Pole Mokotowskie.

Podchorąży „Zygmuntowski” wraz z kolegami wycofał się. Rzucił się na ziemię koło „Danuty”. 
Myślał zapewne, że tu uchroni się przed ostrzałem. Nic z tego. Niemcy atakowali ze strony 
gmachów Politechniki Warszawskiej, Domu Prasy, zabudowań Filtrów i zabudowań jednostki 
Straży Pożarnej. Intensywny ostrzał z północy, wschodu i południa spowodował, że Powstańcy byli 
pozbawieni manewru. Leżeli plackiem na ziemi poszukując osłony w kępkach krzewów i 
zabudowaniach działkowych.
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Było wielu rannych i sanitariuszki uwijały się jak w ukropie. „Danuta” opatrzyła rannego w głowę 
kpr. pchor. Gebethnera i odprowadziła go do zabudowań cukierni  ”G.G.Lardelli” przy ul. Polnej. 
Biegnąc na linię zobaczyła ppor. Kocha z przestrzelonym płucem. Nic nie robiąc sobie z ostrzału, 
zaczęła ciągnąć rannego oficera w kierunku jednego z zabudowań. Wraz z nim schroniła się za 
podmurówką,  gdzie zapewne udzieliła mu pierwszej pomocy.

Zrobiła co mogła i pobiegła pomagać innym żołnierzom ze swojego plutonu, którzy cofnęli się na 
ul. Polną. Wtedy właśnie wypatrzył ją jeden z żołnierzy niemieckich, obsadzający budynek Straży 
Pożarnej. Krahelską ugodziły w pierś trzy kule.

Do rannej dobiegli kpr. pchor. Zbigniew Wrześniowski („Wrzos”) i Janina Krassowska 
(„Jagienka”). Odwrócili oni leżącą na brzuchu „Danutę”. Jej rany okazały się poważne-pociski 
przebiły płuco. Krahelska zdołała jeszcze powiedzieć do swoich towarzyszy, by odeszli, jeśli chcą 
zachować życie. Sanitariusze zalegli obok „Danuty”. Kiedy siła ognia nieco zelżała chcieli 
odciągnąć ranną koleżankę w bezpieczniejsze miejsce. „Wrzos” podniósł się. Już chciał zacząć 
ciągnąc ranną kobietę, kiedy niemiecki snajper trafił go w głowę. „Jagienka” zrozumiała, że sama 
sobie nie poradzi. Wycofała się.

Sytuacja Powstańców na Polu Mokotowskim była katastrofalna. Nie było kontaktu z dowódcą 1 
Dywizjonu rtm. Gołuchowskim oraz pomiędzy poszczególnymi grupami żołnierzy. Wielu było 
rannych i zabitych, których ściągnięcie uniemożliwiał silny ostrzał niemiecki. Dopiero pod wieczór 
z cukierni Lardellego, która od pierwszych godzin walki pełniła role punktu sanitarnego, wyszedł 
patrol z zadaniem poszukiwania rannych. Po jakimś czasie natknął się na leżącą w kałuży krwi 
Krystynę Krahelską. Dzięki ciemności udało się załadować ją na nosze i zanieść do swoich.

Szybko przeprowadzono operację. Lekarze dokonywali cudów, by ratować nieprzytomnego 
Powstańca. Rany były jednak zbyt poważne. Krystyna Krahelska („Danuta”) zmarła ok. 400 2 
sierpnia 1944 r. Jej ciało złożono na prowizorycznym cmentarzu powstańczym w podwórzu 
kamienicy, z której wyruszyła do walki. Salwę honorową oddali żołnierze batalionu „Golski”. Na 
skromnym krzyżu umieszczono inskrypcję:
Krystyna Krahelska „Danuta”. Poległa 2 VIII 1944 r.
Jej nekrolog pojawił się w powstańczym czasopiśmie „Barykada” (numer 2 z 13 sierpnia 1944 r.):
Sanitariuszka Krahelska Krystyna, poległa na posterunku od kuli niemieckiej 2.8.44. Pochowana 
Polna 36. 
Po wojnie zwłoki K. Krahelskiej przeniesiono na Cmentarz na Służewie przy ul. Renety. 
Pośmiertnie mianowano ją plutonowym czasu wojny. Odznaczono ją Medalem Wojska, Krzyżem 
AK, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych. Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy nadaje Odznaka Honorowa im. Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania 
Warszawskiego za upamiętnianie pamięci Powstania Warszawskiego.
http://powstanie44.blog.pl/

  Krystyna  Córka Melchiora  Wańkowicza

 Szóstego [sierpnia] byłam na cmentarzu kalwińskim z moim punktem sanitarnym pierwszej 
kompanii „Rafała”. Widziałam, jak grupa «Gryfa» przebiegała Żytnią. Wyjrzałam przez furtkę: 
była cisza, formowali się w dwójki. Widziałam, jak przechodzili [przez] dziurę w płocie, śpiewali 
piosenkę „Parasola”: „Pałacyk Michla”. Łączniczka „Rafała”, „Anna”, szła z nimi. Widziałam, że
czegoś się śmieje. Tak ostatnie chwile Krystyny Wańkowicz zapisała w swej pamięci łączniczka AK
ps. „Lena”.
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Krystyna Wańkowicz urodziła się 9 października 1919 roku. Była córką sławnego dziennikarza 
Melchiora i Zofii z Małagowskich. Miała młodszą siostrę, Martę.
Uczyła się w Gimnazjum im. Klementyny Hoffmanowej, które ukończyła z wzorowym wynikiem. 
Następnie pobierała nauki w Wyższej Szkole Nauk Politycznych. Niestety. Studiów tych nie dane 
było jej ukończyć-wybuchła wojna. Podjęła naukę na Wydziale Historycznym tajnego Uniwersytetu
Warszawskiego.
Równocześnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną. W willi Wańkowiczów na Żoliborzu, 
sławnym „Domeczku” (ul. Dziennikarska 3, obecnie nie istnieje), zjawiali sie żołnierze Podziemia. 
Odbywali oni szereg szkoleń.
Niekiedy też „Anna”, bo taki pseudonim przybrała Krystyna Wańkowicz, znikała na całe dnie. 
Kończyła wtedy kursy konspiracyjne. Zdołała uzyskać patent oficera oświatowego, uprawnienia 
zawodowego kierowcy, nauczyła się jeździć konno i pisać na maszynie.
Wraz ze zbliżaniem się frontu „Anna” wychodziła na coraz dłużej. Miała przydział do PEŻET’u, 
czyli Pomocy Żołnierzowi. Pewnego jednak dnia otrzymała rozkaz wyjazdu na Wileńszczyznę. Jej 
matka, wiedząc o zaangażowaniu córki w konspirację, nie przyjęła tego dobrze. Obawiała się, że 
nie wróci. Z rozterki tej wyratował ją kolega Krystyny, Stanisław Leopold („Rafał”), leczący rany 
po jednej z akcji Podziemia.
 

Krystyna Wańkowicz („Anna”)
 
W lipcu 1944 roku „Anna” została jego łączniczką, zyskując przydział do 1. kompanii batalionu 
„Parasol”. 1 sierpnia 1944r. , ok. godziny 1600, batalion, koncentrował się na Woli, w Domu 
Starców przy ul. Karolkowej. Dla łączniczek był to gorący czas. Musiały donieść rozkazy 
koncentracji, a także inne dyspozycje. Przenosiły też broń.  Do Powstania „Anna” poszła w 
plisowanej spódniczce i jasnej bluzce. W talii oplatał ją gruby, skórzany pas.
Jako łączniczka miała przydział tyłowy (prowadzenie kantyny), ale dopominała się o przydział do 
walki. Już 3 sierpnia zawitała na pierwsze linie, donosząc dowodzącemu obsadą pałacyku Michlera 
plut. pchor. Januszowi Brochwicz-Lewińskiemu („Gryf”) rozkaz od „Rafała”.  Podchorąży 
przeczytał wiadomość i „Anna” odeszła na tyły.
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Do pałacyku wróciła niecałą dobę później, zaproszona wraz z „Rafałem” na wieczorne spotkanie 
żołnierzy „Parasola” podczas którego plut. pchor. Józef Szczepański („Ziutek”) napisał piosenkę 
„Pałacyk Michla”.  To właśnie wtedy wymogła na „Rafale” by mogła zostać na pierwszej linii, a na 
„Gryfie”, by ją przyjął do oddziału. Cywilną, plisowaną spódnicę i białą bluzkę zamieniła na 
charakterystyczną dla „Parasola” zdobyczną panterkę.

Krystyna Wańkowicz dzielnie zniosła walki o pałacyk Michlera. 4 sierpnia, dowodzący batalionem 
„Parasol” mjr Adam Borys („Pług”) rozkazał opuścić pozycję. „Anna” wraz z sekcją „Gryfa” 
cofnęła się w kierunku skrzyżowania ul. Żytniej z Młynarską. Żołnierze spędzili tam parę godzin, 
ponieważ między 2, a 3 nad ranem przyszedł rozkaz wycofania się na cmentarz kalwiński. Na 
samym przedzie miała iść siedmioosobowa grupa przecierająca szlak.
„Anna” na ochotnika zgłosiła swój akces do grupy. Wyszła wraz z siedmioma mężczyznami 
między4, a5 rano. Ludzie byli w dobrym nastroju, śmiali się. Wychodząc tylnym wyjściem, 
podśpiewywali niedawno skomponowaną piosenkę „Pałacyk Michla”. Kolejno uściskali rękę 
„Gryfa”. Liczyli, że niedługo znów się spotkają. Dwójkami, w niewielkich odstępach przebiegali ul.
Żytnią.

Niestety. Niemiecki obserwator artyleryjski zauważył przedzierającą się grupkę Polaków. Słusznie 
podejrzewając, że za nimi podąży reszta, nadał koordynaty obsługom moździerzy. Te wstrzeliły się 
idealnie. Polacy musieli pod ostrzałem przedzierać się na cmentarz.
Kiedy opadł kurz i nastała chwilowa przerwa w walce, „Gryf”, „Rafał” i łączniczka „Zofia” 
podczołgali się do leżących na ul. Żytniej, przy murze cmentarza ewangelicko-reformowanego ciał.
Szukali zapewne rannych. Natknęli się na martwe ciało Krystyny Wańkowicz. Miała dużą ranę szyi.
Jej oczy były półprzymknięte, a z otwartych ust spływała strużka krwi. „Gryf” przykrył ciało swoją 
panterką i, z pomocą kolegów, ściągnął je na teren cmentarza.
„Annę” i Powstańców, z którymi poległa, Akowcy pochowali je w długim, głębokim na ok.40 
centymetrówgrobie. Jamę przykryli cegłami i ziemią. Z desek i kawałka sznurka zrobili 
prowizoryczny krzyż. Przed śmiercią „Rafał” zdjął z ręki Krystyny zegarek i przekazał go jednej z 
łączniczek, z zamiarem przekazania go po wojnie rodzinie (nigdy nie dotarł do Wańkowiczów).
Wiosną i latem 1945 roku Zofia Wańkowicz przemierzała rejon cmentarza kalwińskiego w 
poszukiwaniu ciała córki. Nie znalazła go. Ktoś przeniósł ciało.

Od jednego z przebywających na cmentarzu robotników usłyszała, że w niedalekiej piwnicy zostało
pochowanych siedmiu żołnierzy Podziemia.  Poszła we wskazane miejsce, mając ze sobą dwa 
prześcieradła. Chciała z nich zrobić prowizoryczny całun.
Na miejscu zobaczyła napis żołnierze „Parasola”. Serce zaczęło jej mocniej bić, kiedy zobaczyła 
rozkładające się ciała sześciu mężczyzn i jednej kobiety. Zaraz jednak nadszedł zawód. To nie była 
Krystyna, ale łączniczka AK ps. „Irena”.

Zofia Wańkowicz opuściła Polskę w grudniu 1945 roku, jadąc do Włoch, gdzie czekał na nią mąż. 
Jeszcze w 1948 roku oboje podjęli poszukiwania ciała. Udało im się skontaktować z (już 
podporucznikiem) J. Brochwiczem-Lewińskim. Znał on jednak tylko to miejsce, w którym 
własnoręcznie pochował „Annę”. Wiedział, że została ona potem ekshumowana, ale nie potrafił 
określić jej nowego miejsca spoczynku. Inni, którzy byli świadkami któregoś z jej dwóch 
pogrzebów nie żyją.

Do tej pory nikt nie odnalazł ciała Krystyny Wańkowicz.
 http://powstanie44.blog.pl/
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Powstańcza Marynarka Wojenna w Armii  Krajowej

W Powstaniu walczyli również marynarze, choć mało kto o tym pamięta. 
Wraz z zakończeniem Kampanii Wrześniowej, wielu żołnierzy udało się na Zachód, by dalej 
walczyć w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Równocześnie zaczęło powstawać 
wiele organizacji konspiracyjnych. Swoją organizację powołali również marynarze.
Zbierał ich kmdr. ppor. Antoni Gniewecki („Witold”). Powołał on konspiracyjne ugrupowanie 
„Alfa”, które w 1940 roku podporządkował Związkowi Walki Zbrojnej. Kiedy ZWZ przekształcił 
się w Armię Krajową, „Alfa” stała się Wydział Marynarki Wojennej Komendy Głównej AK, 
przydano jej także nazwę „Ostryga”.

Wydział grupował w szczytowym okresie istnienia ok. 230 osób 51 oficerów, 153 podoficerów i 
marynarzy oraz 26 pracowników służby cywilnej i pomocniczej. Byli to żołnierze, jak i marynarze 
z Marynarki Handlowej, specjaliści od gospodarki morskiej, a nawet harcerze. Wszystko to po to, 
żeby w razie powstania powszechnego, marynarze odtworzyli polską Marynarkę Wojenną. 
Podobnie w wolnej Polsce mieli stać się głównym rdzeniem kadry.
Zadaniem jakie przypadło Wydziałowi było prowadzenie wywiadu, nawet na terenach wcielonych 
do Rzeszy. Dlatego też operowano na terenach Gdyni, Elbląga, Kołobrzegu, Gdańska, a nawet 
Królewca! Prowadzono także szkolenia z zakresu medycyny morskiej (tajna podchorążówka była w
szpitalu Św. Ducha w Warszawie) i z zakresu budowy okrętów, organizując kursy na Tajnym 
Instytucie Morskim wchodzącym w skład Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.  Zajmowali się 
także wywiadem.

Im wojska sowieckie coraz bliżej, tym Wydział coraz bardziej interesował się flotyllą na Wiśle. 
Uwagę oficerów zwrócił kuter patrolowy „Pionier”, stacjonujący na co dzień w Porcie 
Czerniakowskim. Niemcy używali go od wiosny 1944 roku. Był to podniesiony z dna Wisły 
samozatopiony w okolicach Płocka polski Ciężki Kuter Uzbrojony „Nieuchwytny”. Zadanie jego 
opanowania otrzymał oddział „Szczupak” pod dowództwem kmdr. ppor. Władysława Maciocha 
(„Mizio”). Była to część większego działania, mającego na celu opanowanie nadbrzeża i 
uruchomienie oraz zabezpieczenie przeprawy przez Wisłę.
Polacy zabrali się do roboty. Na pierwszy cel wzięli „Pioniera”. Udało się nawiązać kontakt z 
oficerem mechanikiem, volksdeutschem Janem Kalusem (ponoć dawny bosman Polskiej Marynarki
Wojennej i członek załogi „Nieuchwytnego”). „Mizio” liczył, ze z jego pomocą uda się opanować 
kuter zanim puści Port Czerniakowski. Według niepotwierdzonych informacji Kalus miał zniszczyć
silniki okrętu.

1 sierpnia 1944 roku „Mizio” zebrał ok. pięćdziesiąt osób w budynku Zarządu Dróg Wodnych przy 
ul. Solec 4 (obecnie nie istnieje) . Tymczasem Niemcy ogłosili ok. godziny 1630 alarm całego 
garnizonu. Żołnierze „Mizia” pewnie klęli widząc, jak „Pionier” ze statkiem „Halka” (dawniej 
„Polska”) wypływa z portu. Okręty następnie popłynęły na Żoliborz, gdzie zatopiono „Halkę” 
naprzeciwko wylotu ul. Krasińskiego.
Tymczasem żołnierze z oddziału „Szczupak” musieli  stawić czoła przeważającym siłom 
niemieckim. Zostali zepchnięci na Siekierki, ale już nocą z 1 na 2 sierpnia powrócili i zajęli Port 
Czerniakowski. Zobaczyli, że Niemcy nie zdołali wyprowadzić części okrętów.  Zajęli więc 
pogłębiarkę „Smok” , statek „Bajka”, jednostkę pasażerską „Faust” (przedwojenny „Łokietek”) i 
kilka przystali pływających.

Niemcy zaatakowali po południu 12 sierpnia. Niemcy podciągnęli na most Poniatowskiego działo i 
karabiny maszynowe. Wykorzystując także ustawione tam działko przeciwlotnicze, ostrzelali port. 
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Podpłynął także „Pionier” (a więc Kalus nie zniszczył maszyn), który ogniem ze swoich działek 
ostrzeliwał polskie pozycje. 
Na dno poszły „Faust”, „Bajka” i kilka przystani pływających.
Uczyniło to zadanie „Szczupaka” nieaktualnym. Po prostu nie było czym przewozić żołnierzy. 

Wobec tego, oddział podzielono na dwie części. Pierwszy pluton, pod dowództwem por. rez. Inż. 
Władysława Mączko („Władek”), obsadzała Port Czerniakowski. Drugi , pod komendą kpt.  mar. 
Piotra Szawernowskiego („Ignacy”), wszedł w skład kompanii ppor. Eugeniusza Kozłowskiego 
(„Łazarz”) z batalionu „Tur” Zgrupowania „Kryska” pod kpt. Zygmuntem Netzerem („Kryska”).
Niemcy, zajęci atakiem na Stare Miasto, nie przejawiali jednak większej inicjatywy strategicznej w 
tym rejonie. Dochodziło do potyczek, uniemożliwiając m.in. oddziałom kpt. Netzera próbę 
przebicia się na Mokotów. Broniono zajętych pozycji. Pod koniec sierpnia rozpoczęli także 
systematyczny ostrzał artyleryjski.

Po zajęciu Starego Miasta, na Czerniaków przybył płk Jan Mazurkiewicz („Radosław”), który 
przejął od kpt. „Kryski” dowodzenie obroną dzielnicy. Niemcy także zwrócili się ku dzielnicom 
nadbrzeżnym. 6 września zdławili Powiśle i zaatakowali Czerniaków. Szczególnie trudne walki 
miały miejsce 12 września, kiedy Niemcy podeszli pod sam Port, znów mając wsparcie załogi 
„Pioniera”. Pozycję udało się utrzymać, ale sytuacja była zła. Następnego dnia wróg przeciął 
przeciąć ul. Książęcą i ponownie zaatakował przystań. Tym razem natarcie było dość silne i nie 
udało się go utrzymać. Polacy opuścili port rzeczny.
W toku dalszych walk żołnierze rozproszyli się w Zgrupowaniu „Kryska”, większość z nich 
przeszła prawdopodobnie na Mokotów wraz z „Radosławem”. Nie można także zapomnieć o 
poległych.

Wydział Marynarki Wojennej Komendy Głównej AK został rozwiązany 19 stycznia 1945 roku, 
kiedy Armia Krajowa została rozformowana. Część służących w niej ludzi tworzyło po wojnie 
zręby polskiej gospodarki wodnej.
A „Pionier”? Popłynął w dół Wisły. Napotkał tam sowieckie jednostki pływające (przerzucona tam 
Flotylla Dnieprzańska). Wobec przewagi wroga okręt zatopiła jego załoga w okolicach Płocka. Po 
wojnie został podniesiony z dna i służył jako „Okoń” najpierw w Marynarce Wojennej, a potem w 
Wojskach Ochrony Pogranicza. W 1957 roku został zezłomowany.
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                              Z E U S

Leon SMOLEŃSKI ps. "Zeus"  
bohater  ARMII  KRAJOWEJ

LEON  SMOLEŃSKI ps. "Zeus" (1922-1995). Żołnierz 5 Wileńskiej Brygady AK. Ppor. 
czasu wojny. Urodził się 7 kwietnia 1922 w Wilnie, syn Józefa. Po śmierci ojca przeniósł się
wraz z rodziną w 1935 roku do Starej Wilejki. Uczęszczał do gimnazjum im Henryk 
Sienkiewicza, gdzie uzyskał "małą maturę". We wrześniu 1939 roku po ataku sowietów na 
Polskę, jako ochotnik zgłosił się do stacjonującego w Starej Wilejce oddziału KOP. Wraz z 
wycofującym się oddziałem dotarł do granicy litewskiej, której jednak nie przekroczył i 
powrócił do Wilna. W 1940 roku zamieszkał z matką w Trokiennikach, gdzie od sierpnia 
1942 roku rozpoczął pod pseudonimem "Zeus" działalność konspiracyjną w placówce 
kierowanej przez ppor. rez. WP Czesława Kozłowskiego "Bohuna". W grudniu 1943 roku 
dołączył do 5 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza 
"Łupaszkę". Został przydzielony do 4 szwadronu dowodzonego przez por. Mariana 
Plucińskiego "Mścisława" i uczestniczył we wszystkich walkach na Wileńszczyźnie 
stoczonych przez Brygadę. Gdy w lipcu 1944 roku sowieci rozpoczęli likwidację oddziałów 
AK , "Zeus" wraz z małą grupą żołnierzy pozostał przy "Łupaszce" i przedostał się wraz z 
nim na Białostocczyznę. Był członkiem oddziału działającego w obwodach Wołkowysk i 
Bielsk Podlaski. Po reaktywowaniu 5 Brygady walczył w 4 szwadronie dowodzonym przez 
"Mścisława". Po kolejnym rozwiązaniu oddziału razem z "Łupaszką" przeniósł się na 
Wybrzeże Gdańskie. Razem ze Zdzisławem Badochą "Żelaznym", Henrykiem Wieliczko 
"Lufą", Jerzym Lejkowskim "Szpagatem" i Henrykiem Wołczyńskim "Mercedesem" był 
członkiem dyspozycyjnego patrolu "Łupaszki". Przeprowadził on wiele akcji 
ekspropriacyjnych i likwidacyjnych, m.in. w Koszalinie, Słupsku, Toruniu, Gdańsku, 
Białogardzie. 



14 kwietnia 1946 roku ponownie wraz z majorem "Łupaszką" dołączył do odtworzonego 
oddziału. Został dowódcą szwadronu w stopniu ppor. czasu wojny. Jego oddział walczył z 
grupami pościgowymi na Warmii, Pomorzu, w Borach Tucholskich i przeprowadził wiele 
akcji bojowych przeciwko formacjom UB , MO i KBW. Jako jeden z nielicznych żołnierzy 
dostał od majora "Łupaszki" pamiątkowy sygnet z wygrawerowanym napisem: 
"Przyjacielowi - Żołnierzowi Łupaszko" 21 listopada 1946 roku, zgodnie z rozkazem ppłk. 
Antoniego Olechnowicza "Pohoreckiego", Komendanta Okręgu Wileńskiego, rozwiązał 
oddział i ukrywał się przez kilka miesięcy. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się 28 marca 
1947 roku w Gdańsku. Zamieszkał w Szczecinie, gdzie rozpoczął naukę w LO dla 
dorosłych. Jednocześnie podjął prace w szczecińskim Kuratorium Oświaty. 3 czerwca 1948 
roku został aresztowany przez szczeciński WUBP. W trakcie śledztwa próbowano znaleźć 
jakiś pretekst, który pozwoliłby na anulowanie ujawnienia i postawienie "Zeusa" przed 
sądem. Po trwającym 3 lata śledztwie 9 czerwca 1951 roku został w końcu zwolniony - jak 
podano- "wobec braku dostatecznych dowodów winy" Po wyjściu z więzienia nadal 
mieszkał i pracował w Szczecinie. W latach 1956-1989 inwigilowany i prześladowany przez
SB. Zmarł 12 stycznia 1995 roku. Ożenił się z Janiną z domu Wisłojć "Jachna" 
sanitariuszką V Brygady. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, 
medalem Wojska Polskiego.                           www.lupaszko.pl

Armia Krajowa: Nie damy broni Żydom  (skarżą się żydzi)
Autor: Rafał Kuzak | 14 kwietnia 2013 | 16,895 odsłon 
Marek Edelman wielokrotnie podkreślał, że celem powstania w getcie warszawskim była 
godna śmierć z bronią w ręku. Jednak w chwili rozpoczęcia starć, tylko niewielki odsetek 
bojowników posiadał broń palną. Dlaczego było jej tak mało? Odpowiedź jest prosta. Dowództwo 
Armii Krajowej po prostu nie wierzyło w sens przekazywania Żydom jakiegokolwiek uzbrojenia. 
Po utworzeniu w lipcu 1942 r. Żydowskiej Organizacji Bojowej jej głównym celem stało się jak 
najlepsze dozbrojenie żydowskiego ruchu oporu. Początkowo liczono, że uda się kupić broń na 
czarnym rynku. Pieniądze nie stanowiły problemu. W getcie przecież mieszkało ciągle wielu 
bogatych Żydów, którzy dobrowolnie lub pod przymusem sfinansowaliby całą operację. Szybko 
jednakże okazało się, że było to śmiertelnie ryzykowne przedsięwzięcie.

Potrzebujemy broni. Pomożecie?

Jak słusznie zauważa w swojej nowej książce „Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów” 
Matthew Brzeziński, na targowisku w pobliżu Dworca Centralnego, gdzie handlowano bronią, 
kręciło się pełno kanciarzy i informatorów Gestapo. W efekcie ŻOB jednorazowo mogła kupić 
zaledwie jeden lub dwa pistolety, gdyż w tym czasie większe zamówienie wzbudziłoby podejrzenia. 
W tej sytuacji żobowcom nie pozostawało nic innego jak liczyć na wsparcie ze strony polskiego 
podziemia niepodległościowego.  Pierwszy krok w tym względzie stanowiło uznanie 11 listopada 
1942 r. przez Armię Krajową istnienia Żydowskiej Organizacji Bojowej. Gdy tylko do tego doszło 
przystąpiono do negocjacji w sprawie dostaw broni dla getta. Od samego początku szły one jednak 
jak po grudzie. W pewnym momencie zdawało się nawet, że prośba zostanie w ogóle zignorowana. 
Dopiero pod naciskiem samego Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego, dowódca AK gen. Grot-
Rowecki zdecydował o przerzuceniu niewielkiej partii uzbrojenia za mury dzielnicy żydowskiej. 
Wcześniej wszakże – zgodnie z tym co pisze w swojej książce Matthew Brzeziński:

W zamian za udzielenie jakiejkolwiek pomocy zażądał on pisemnego zapewnienia, że Żydzi 
podejmą walkę ze Związkiem Radzieckim, jeśli zajdzie potrzeba zbrojnego wystąpienia przeciwko 
Armii Czerwonej.Na to z kolei nie chciał się zgodzić dowódca ŻOB, Mordechaj Anielewicz. 
Ostatecznie stanęło na tym, że w liście wysłanym do Roweckiego zapewnił on, iż decyzje rządu 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2013/04/14/armia-krajowa-nie-damy-broni-zydom/Mordechaj%20Anielewicz%20(fotografia%20z%20ksi%C4%85%C5%BCki%20%22Armia%20Izaaka%22).
http://www.znak.com.pl/ciekawostkikartoteka,ksiazka,3693,Armia-Izaaka-Walka-i-opor-polskich-Zydow
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/02/29/metody-niczym-z-filmow-gangsterskich-wwarszawskim-getcie/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/02/29/metody-niczym-z-filmow-gangsterskich-wwarszawskim-getcie/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/author/rafalkuzak/
http://www.lupaszko.pl/


polskiego są dla nas wiążące. Taka deklaracja mimo wszystko nie przekonała „Grota”, a wręcz 
pogłębiła jego wątpliwości. Dobitnie świadczył o tym meldunek, wysłany w grudniu 1942 r. do 
Londynu, w który pisał:

Żydzi poniewczasie z różnych grupek, również komuniści, zgłaszają się do nas po broń […]. 
Tytułem próby wydałem trochę pistoletów, nie mam pewności, czy w ogóle tę broń użyją.

Zawiedzione nadzieje

Wspomnianych pistoletów było w sumie „aż” dziesięć, z tego cztery okazały się zupełnie niezdatne 
do użytku. Dla Anielewicza i innych żydowskich przywódców w getcie, przekazanie tak małej 
dostawy było bolesnym ciosem. Nie tego się spodziewali po wielomiesięcznych negocjacjach. 
Stojący na czele syjonistów Icchak Cukierman uznał to nawet nie tyle za brak zaufania, co po 
prostu za przejaw antysemityzmu. Po latach napisał w swoich wspomnieniach: Łatwiej im było 
powiedzieć: „Nie wierzę ci, ty się nie bronisz” niż „Nienawidzę cię”.

Sytuacja zmieniła się nieznacznie po 18 stycznia 1943 r. Właśnie tego dnia Żydzi z warszawskiego 
getta po raz pierwszy chwycili za broń i skierowali ją przeciw swoim oprawcom. Od kul 
bojowników ŻOB zginęło kilku Niemców biorących udział w kolejnej akcji wysiedleńczej. W 
efekcie przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego uznali, że należy wznowić dostawy broni dla 
Żydów planujących wzniecenie powstania.

Nie wszyscy akowcy jednakże chcieli pogodzić się z taką decyzją. Przykładowo por. Bolesław 
Nanowski „Zadora”, ze stołecznego kontrwywiadu AK, 11 lutego 1943 r. jasno stwierdził, że:

Nie można liczyć na taki opór Żydów, dla którego warto by było dawać im broń. Straty 
Niemców nie wyrównają wartości broni, a opór Żydów nie zasłuży nawet na zaszczytną 
wzmiankę o honorze polskich Żydów.

Jego głos wcale nie był odosobniony. Dlatego też do 19 kwietnia Armia Krajowa dostarczyła ŻOB 
zaledwie jeden ręczny karabin maszynowy, jeden pistolet maszynowy, 50 pistoletów i rewolwerów 
oraz kilkadziesiąt granatów.Za mur przerzucono także pewną ilość materiałów wybuchowych oraz 
nafty. Dodatkowo członek „Bundu”, inżynier Michał Klepfisz, został przeszkolony w zakresie 
konstruowania bomb i granatów. Wszystko to było ułamkiem tego na co liczyli żobowcy. I tylko w 
minimalnym stopniu wspomogło powstanie.  Trzeba zaznaczyć, że powodem tak skromnych 
dostaw były nie tyle małe zapasy broni, jaką w tym czasie posiadała AK, ale w dalszym ciągu 
przede wszystkim postawa gen. Grota-Roweckiego. Nadal bowiem odnosił się ze sceptycyzmem 
wobec sympatii politycznych i lojalności Żydowskiej Organizacji Bojowej. Zaowocowało to tym, że 
w dniu wybuchu powstania w getcie tylko jeden na dziesięciu walczących miał szanse na – jak to 
ujął Marek Edelman – godną śmierć z bronią w ręku.
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Pyt.: Czy powstanie w Getcie miało jakiekolwiek szanse?
Odp.: W sensie militarnym - żadnych. Był to bohaterski zryw oporu, prowadzący do samobójstwa. 
Tego rodzaju sytuacje często zdarzały się w okupowanej przez Niemców Polsce. W obliczu śmierci 
ludzie Podziemia decydowali się umierać z bronią w ręku, w walce. Marek Edelman, jeden z 
przywódców walk w Getcie, powiedział: "Powstanie w Getcie nie miało szans, musiało upaść. Było
jednak zrywem, który zmuszał świat do uznania naszej woli walki" .

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2013/04/14/armia-krajowa-nie-damy-broni-zydom
http://www.rp.pl/artykul/320428.html?p=1
http://www.znak.com.pl/ciekawostkikartoteka,ksiazka,3693,Armia-Izaaka-Walka-i-opor-polskich-Zydow


 Pyt.: Dlaczego Naród Polski nie powstał by pomóc walczącym w Getcie?

Odp.: Narodowe powstania mają szanse tylko w przypadku, gdy zwycięskie armie zbliżają się do 
miejsca walk. ( I to nie zawsze, jak to wykazał przypadek Powstania Warszawskiego w 1944 roku). 
W każdej innej sytuacji jakikolwiek zryw narodowy nie miałby szans powodzenia. Byłby tyleż 
brawurowym co samobójczym gestem. 
Pyt.: Czy Armia Krajowa, składająca się z tysięcy ludzi w tym czasie, nie mogła udzielić 
istotnej pomocy ?
Odp.: Interwencja wojskowa nie miała szans, co już było powiedziane poprzednio. Dodatkową 
przeszkodą był także brak broni. Na przełomie 1942 i 1943 roku warszawski garnizon AK 
praktycznie jej nie posiadał.
 Pyt.: Jaki może być pożytek z nie uzbrojonej organizacji oporu?
Odp.: Partyzanckie oddziały Armii Krajowej działające na wschodnich rubieżach Polski były nieźle
uzbrojone, ale tylko w broń lekką. Oddziały miejskie, jak na przykład w Warszawie, szkoliły się do 
przewidywanego powstania powszechnego. Do ćwiczeń z bronią miały często tylko pistolet i 
karabin używane przez setki żołnierzy. Wyjątkiem były tu nieliczne oddziały do zadań specjalnych, 
które posiadały własną broń. Pozostali jej nie mieli licząc, iż w chwili wybuchu powstania 
otrzymają ją z Zachodu. Spodziewano się, że gdy nadejdzie czas otwartej walki, broń zostanie 
dostarczona drogą powietrzną przez Aliantów.
 Pyt.: Czy nie mogła Armia Krajowa pomóc walczącym w Getcie w jakiś inny sposób?
Odp.: Tak, przez dostarczenie im broni. Sprawa prosta, tylko skąd tę broń wziąć? Zacytujmy tu 
znowu Marka Edelmana: "Państwo Podziemne i Armia Krajowa były w 1942 roku na początku prac
organizacyjnych. Nie należy się dziwić, że w tych warunkach nasze próby otrzymania broni i 
amunicji od AK napotykały na trudności”          
http://www.polishresistance-ak.org/5%20Artykul

WIKIPEDIA
Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej – ogół pomocy polskich organizacji 
humanitarnych, rządu polskiego na uchodźstwie, struktur państwa podziemnego oraz ludności 
cywilnej RP jaka została skierowana wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w 
latach 1939-1945. Zawiera się w niej działalność informacyjna związana z prześladowaniami oraz 
zbrodniami dokonywanymi przez okupanta niemieckiego na ludności żydowskiej, a także pomoc 
materialna mająca wymiar humanitarny oraz ukrywanie Żydów przed deportacją do gett oraz 
obozów koncentracyjnych.

CAŁY  ARTYKUŁ  O  KATOLIKACH  RATUJĄCYCH  ŻYDÓW

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_pomoc

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_pomoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pa%C5%84stwo_Podziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_RP_na_uchod%C5%BAstwie
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