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rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 

 
 

Armia Krajowa na terenie Okręgu Kraków w latach 1939 - 1945. 
 

Zbrojne podziemie antyhitlerowskie, jakie uformowało się w czasie drugiej wojny 

światowej na terenie Okręgu Kraków można generalnie podzielić na cztery grupy:  

 związane ze Służbą Zwycięstwu Polski (SZP), Związkiem Walki Zbrojnej (ZWZ) i Armią 

Krajową (AK) 

 związane z Okręgową Delegaturą Rządu 

 związane z partiami politycznymi 

 związane z innymi organizacjami i grupami oporu społecznego 

Przedmiotem naszych rozważań będzie wyłącznie podziemie wojskowe i cywilne 

związane z Armią Krajową i Okręgową Delegaturą Rządu. Już 7 IX 1939 roku (czyli dzień po 

zajęciu Krakowa przez Niemców) mjr rezerwy Kazimierz Kierzkowski ps. „Prezes” utworzył 

pierwszą strukturę podziemną w mieście o nazwie Organizacja Orła Białego (OOB). Początkowo 

OOB miała charakter kadrowy, a w jej skład weszli głównie oficerowie z przedwojennego 

Związku Strzeleckiego m.in.: mjr Paweł Zagórowski ps. „Strzemię”, kpt. Ryszard Margosz 

ps. „Brzoza”, mjr Ludwik Muzyczka ps. „Benedykt” i ppłk Kazimierz Pluta – Czachowski 

ps. „Gołdyn”. Równolegle powstała organizacja „Kaerge” (nazwa od inicjałów nazwisk), którą 

utworzyli: płk. Tadeusz Komorowski – późniejszy Komendant Główny AK, ppłk Klemens 

Rudnicki i płk Edward Godlewski. Jej trzon stanowili wojskowi wywodzący się z kręgów 

ziemiańskich.  

Na terenie dawnego województwa krakowskiego utworzono też Związek Czynu 

Zbrojnego oraz związaną ze Stronnictwem Narodowym (SN) Okręgową Komendę Tajnej 

Organizacji Wojskowej (TOW). Wszystkie wymienione weszły z czasem w skład ZWZ.  

16 X 1939 roku przyjechał do Krakowa Komendant Służby Zwycięstwu Polski (SZP -  

powołana została 27 września 1939 jeszcze podczas oblężenia Warszawy na rozkaz dowódcy 

obrony Warszawy generała Juliusza Rómmla, była pierwszą organizacją zbrojną Polskiego 

Państwa Podziemnego) Michał Karaszewicz-Tokarzewski, który spotkał się z kierownictwem 

OOB. Zadeklarowała ona przystąpienie do ogólnokrajowych struktur wojskowych. Owocem 



wizyty Tokarzewskiego było utworzenie krakowskiego Okręgu SZP. Jego pierwszym 

komendantem został płk Julian Filipowicz ps. „Róg” (we wrześniu 1939 roku dowódca 

Wołyńskiej Brygady Kawalerii). Szefem sztabu został mjr Jan Cichocki ps. „Kabat”, a szefem 

wydziału organizacyjnego mjr Władysław Galica ps. „Bródka”. 

W początkach działalności wszystkie organizacje konspiracyjne na terenie Okręgu 

skupiały się na nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu ogniw terenowych, wymianie informacji 

i zbieraniu broni pozostawionej przez rozbite we wrześniu 1939 r. polskie oddziały. Pierwszym 

biuletynem, jaki wydawano były „Nakazy dnia” sygnowane przez OOB. Pismo funkcjonowało 

do lipca 1941 roku. 

Zgodnie z decyzją Rządu Polskiego na emigracji 13 XI 1939 roku SZP została 

przekształcona w Związek Walki Zbrojnej. Na terenie Okręgu krakowskiego nie nastąpiły 

w związku z tym żadne istotne zmiany personalne. Rok później funkcjonowało tu 10 

inspektoratów obwodowych i 32 komendantów powiatowych. Siły wojskowe liczyły 362 

plutony, około 14 tys. zaprzysiężonych żołnierzy w służbie czynnej i ponad 40 tys. rezerwistów.  

Obok już wspomnianych swoje formacje zbrojne tworzyły także działające w podziemiu 

stronnictwa polityczne. Największym poparciem w Małopolsce cieszyła się Polska Partia 

Socjalistyczna-Wolność Równość Niepodległość (PPS-WRN), która szybko rozbudowała sieć 

organizacyjną i kolportażową. W latach 1940 – 1943 siły bojowe tej partii brały udział 

w niszczeniu niemieckich magazynów zboża, materiałów pędnych i tartaków. 

Dawne województwo krakowskie było też tradycyjnie silnym ośrodkiem Stronnictwa 

Ludowego (SL). Jego przedstawiciele powołali w 1941 roku Bataliony Chłopskie (BCH), których 

dowódcą został ppor. rezerwy Narcyz Wiatr ps. „Zawojna”. Cztery lata później zginął z ręki 

Urzędu Bezpieczeństwa na Plantach krakowskich. Ludowcy prowadzili ożywioną działalność 

propagandową – w samym Krakowie wydawali aż dziewięć pism podziemnych. 

Silne wpływy w mieście posiadało Stronnictwo Narodowe (SN), które także dysponowało 

własną siłą zbrojną o nazwie Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Dużą rolę odegrał 

w niej Tadeusz Purzycki, zamordowany przez Niemców w Oświęcimiu. Część jej sił weszła 

w późniejszym czasie w skład AK. Pozostała wspólnie z tzw. Związkiem Jaszczurczym 

utworzyła Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).  

Ważną rolę w Małopolsce odgrywało też podziemie cywilne powiązane z Delegaturą 

Rządu na Kraj. Pierwszym Delegatem na Okręg krakowski został Jan Jakubiec – 65 letni profesor 



gimnazjalny. Mimo sympatii do ruchu ludowego był politykiem niezależnym, bezstronnym 

i sprawiedliwym. Szczęśliwie prowadził swą misję, aż do marca 1945 roku, kiedy został 

aresztowany przez NKWD.  

Krakowska Delegatura Rządu była jedną z najlepiej zorganizowanych 

i zakonspirowanych struktur podziemnych w kraju. Tworzyły ją: Delegatura miejska w Krakowie 

i 27 Delegatur powiatowych. Obok komórek wspierających niezależną oświatę i kulturę w jej 

składzie wyróżniało się zwłaszcza Biuro Ziem Nowych przygotowujące grunt pod przyszłe 

przejęcie przez Rzeczpospolitą Śląska Opolskiego. Od lata 1943 roku dzięki posiadaniu własnej 

radiostacji o kryptonimie „Wisła” Delegatura utrzymywała stały kontakt z władzami w Londynie 

i kierownictwem podziemia w Warszawie. Kierownikiem radiostacji był inż. Zdzisław 

Kurzawiński – jednocześnie pracownik techniczny niemieckiej radiostacji „Deutsche Post 

Osten”. 

„Wisła” była zorganizowana w dwóch bazach: w podkrakowskiej wsi Piaski Wielkie i 

w Golkowicach. Dzięki własnej prądnicy i 16 metrowej antenie pracowała właściwie bez 

przeszkód. Radiostację uruchamiano w godzinach od 20 do 24, a jej kody co miesiąc zmieniano. 

Ze względów bezpieczeństwa w pobliżu baz nie prowadzono nigdy jakiejkolwiek działalności 

dywersyjnej. Obie nie zostały nigdy namierzone przez Gestapo, na ich trop wpadło dopiero 

NKWD w marcu 1945 roku. Działalność radiostacji wspierali: w Piaskach Wielkich wybitny 

kapłan ks. Franciszek Dźwigoński i Stanisław Jędo, a w Golkowicach inż. Ludwik Góra.  

Podstawowym zadaniem Delegatury było kierowanie walką cywilną – przez co 

rozumiano wszelkie przejawy oporu wobec okupanta, na każdym odcinku życia społecznego, na 

każdym terenie i na każdy możliwy sposób. Poprzez swą propagandę Kierownictwo Walki 

Cywilnej (KWC) nawoływało do bojkotu Niemców i ich zarządzeń, przypominało, jak 

w warunkach okupacji mają zachowywać się Polacy. Jego szefem w Krakowie był Tadeusz 

Seweryn – etnograf i malarz.  

Przy KWC działały Cywilne Sądy Specjalne (CSS), które zajmowały się szczególnie 

ciężkimi przypadkami przestępstw (rozboje i bandytyzm, wymuszanie haraczy, stosowanie 

szantażu z racji pełnienia funkcji w aparacie administracyjnym wroga, działalność agenturalna, 

denuncjowanie i udział w akcjach eksterminacyjnych). W rozprawach uczestniczyli zawodowi 

sędziowie, prokuratorzy i adwokaci – od zasądzonych kar nie było apelacji. Krakowski CSS 

orzekł 67 wyroków śmierci na kolaborantów i osoby współpracujące w zabijaniu Żydów. Do 



stycznia 1945 roku wykonano 30 z nich. Zajmowały się tym specjalne grupy dywersyjne 

funkcjonujące w ramach ZWZ-AK. Łącznie na terenie Okręgu w latach 1939 – 1945 na 

podstawie wyroków Sądów Specjalnych (zarówno Cywilnych i Wojskowych), zlikwidowano 

kilkuset kolaborantów, konfidentów i przestępców. 

W sprawach lżejszej wagi orzekały Komisje Sądzące Walki Cywilnej. Zakres 

stosowanych przez nie kar stanowiły: nagana, upomnienie, chłosta dla mężczyzn, a dla kobiet 

golenie głów. Podziemny wymiar sprawiedliwości walczył też z procederem bimbrownictwa, 

pijaństwa i rozwiązłości.  

Ostatnim z zadań realizowanych przez Delegaturę była budowa podziemnej policji 

o nazwie Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, która miała się ujawnić w trakcie Akcji „Burza”. 

Jej członkowie byli jednocześnie oficerami policji granatowej pozostającej w służbie 

niemieckiego okupanta. Udzielili podziemiu wiele poufnych informacji, przejmowali i niszczyli 

donosy, prowadzili też ryzykowną działalność mającą na celu dezinformowanie Gestapo.  

W styczniu 1940 roku krakowski Okręg SZP został przekształcony w Obszar nr IV 

Południe (Krakowsko-Śląski) ZWZ. Jego komendantem został mianowany płk Tadeusz 

Komorowski ps. „Korczak”. Obszar składał się z dwóch okręgów: krakowskiego i śląskiego. Na 

czele pierwszego stał wspomniany już płk Julian Filipowicz ps. „Róg”.  

Do zadań realizowanych przez krakowskie struktury ZWZ należało: tworzenie grup 

dywersyjnych, druk i kolportaż prasy, wspieranie małego sabotażu, organizowanie przerzutów 

meldunków, zagrożonych osób i żołnierzy do Francji. Szlaki kurierskie wiodły przez Węgry 

i Słowację, główna baza znajdowała się w Budapeszcie. W okupowanym kraju ZWZ uruchomiła 

sieć punktów kontaktowych – pierwsze z nich znajdowały się w Krakowie (przy ul. Floriańskiej, 

Karmelickiej i Siemiradzkiego), kolejne w Nowym Targu, Nowym Sączu, Rabce i Zakopanem. 

Była to bardzo ryzykowna działalność– niejeden kurier wpadł w ręce Gestapo lub policji 

słowackiej. Wśród nich był znany skoczek narciarski Stanisław Marusarz, który aresztowany 

przez Niemców zbiegł z krakowskiego więzienia przy ul. Montelupich.  

Mimo rozlicznych trudności okręgowe struktury ZWZ rozwijały się, rozbudowując sieć 

podległych sobie inspektoratów i obwodów. Dobrze zapowiadającą się działalność przerwały 

wiosną 1941 roku liczne aresztowania. Zaczęło się od wsypy w śląskim oddziale Związku 

Odwetu (ZO). Była to ogólnopolska organizacja powołana jeszcze w 1940 roku przez 

komendanta ZWZ płk Stefana Roweckiego "Grota" do prowadzenia bieżącej walki sabotażowo-



dywersyjnej. W nocy z 9/10 IV 1941 roku Niemcy unieszkodliwili jej struktury w Krakowie. 

Następnie aresztowania dotknęły Szare Szeregi, Komendę Okręgu i miasta. W śledztwie załamał 

się szef ZO mjr Władysław Cyga i jedna z kurierek, co pociągnęło za sobą dalsze represje. 

W nocy 17/18 IV w lokalu przy ul. Sławkowskiej 6 w ręce Gestapo wpadł szef sztabu Obszaru 

IV mjr/ppłk Jan Cichocki ps. „Jaś”. Nieludzko torturowany nie wytrzymał śledztwa udzielając 

Niemcom wielu potrzebnych informacji. Kolejnemu szefowi ZO Aleksandrowi Bugajskiemu 

ps. „Halny” udało się uciec z więzienia Montelupich. W ogólnym bilansie aresztowano aż 300 

osób. W ręce wroga dostała się też kasa ZWZ licząca ponad milion złotych. 

Zdekonspirowani zostali: komendant Okręgu płk Julian Filipowicz ps. Róg”, jego szef 

sztabu mjr Władysław Galica ps. „Kozica” oraz komendant Obszaru IV Tadeusz Komorowski 

ps. „Korczak”, w związku z czym musieli opuścić Kraków. Ten ostatni ukrył się w mieszkaniu 

prof. Karoliny Lanckorońskiej przy ul. Wenecja 7, a następnie wyjechał do Warszawy.  

Wydarzenia te były szokiem dla krakowskiego podziemia, które zostało dość łatwo 

spenetrowane przez policję niemiecką. W stosunkowo „niewielkim” mieście trudno było 

zachować anonimowość, do tego doszła tak charakterystyczna dla wielu ludzi nieostrożność, 

brawura i zwyczajne gadulstwo. W efekcie Komenda Obszaru IV została rozwiązana, a struktury 

Okręgów krakowskiego i śląskiego odtąd były bezpośrednio podporządkowane Komendzie 

Głównej ZWZ, a potem AK. Ich odbudową z powodzeniem kierował przybyły z Warszawy 

inspektor ppłk Zygmunt Miłkowski ps. „Wrzos”. 1 XI 1943 roku na stanowisku komendanta 

Okręgu Kraków zastąpił go cichociemny mjr Józef Spychalski ps. „Luty”.  

Niestety podziemie ZWZ zostało spenetrowane także poza Krakowem. W styczniu 

i lutym 1942 roku Gestapo rozbiło inspektorat Jasło, aresztując 143 osoby. Nastąpił długotrwały 

paraliż działalności konspiracyjnej na tym terenie. Podobna sytuacja wystąpiła w inspektoracie 

AK Mielec, gdzie w 1943 roku zatrzymano kilkadziesiąt osób. Obawiając się dalszych 

aresztowań postanowiono czynnie się im przeciwstawić. W nocy z 29 na 30 III 1943 roku oddział 

Jędrusiów uderzył na więzienie w Mielcu, z którego uwolnił 126 osób. Na początku sierpnia 

zostało rozbite więzienie w Jaśle. 

14 II 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. 

Decyzja ta oznaczała podniesienie krajowych Sił Zbrojnych do rangi Armii, w skład której weszli 

wszyscy żołnierze pozostający w czynnej służbie wojskowej. AK miała w sobie ześrodkować 

wojskowy wysiłek całego Narodu.  Aby było to możliwe, konieczne było przeprowadzenie akcji 



scaleniowej i włączenie w jej skład formacji zbrojnych tworzonych przez różne ugrupowania 

polityczne. Jednolicie przygotowane i wyszkolone wojsko podziemne miało przystąpić 

w decydującym momencie do powstania powszechnego. 

 Na terenie Okręgu Kraków do AK włączono z zachowaniem ich wewnętrznej struktury 

większość sił BCH (20 tys. żołnierzy) oraz część NOW (4 tys. żołnierzy). Poza znalazły się 

utworzona przez SL Ludowa Straż Bezpieczeństwa (LSB), endeckie Narodowe Siły Zbrojne 

(NSZ) oraz związana z podziemiem komunistycznym Gwardia Ludowa (GL), a potem Armia 

Ludowa (AL). Ważnym posunięciem ze względu na potrzeby walki powstańczej było 

wyodrębnienie w marcu 1943 roku, jako nowej jednostki Podokręgu Rzeszów.  

Z początkiem 1944 roku Okręg krakowski AK osiągnął planowaną strukturę 

organizacyjną. Tworzyło go 8 inspektoratów: Kraków, Miechów, Tarnów, Nowy Sącz, Przemyśl, 

Rzeszów, Mielec, Jasło (ostatnie cztery w ramach Podokręgu Rzeszów) i 29 obwodów. Obsadę 

stanowiło prawie 17400 zaprzysiężonych żołnierzy zgrupowanych w 1050 plutonach pełnych 

i 220 w fazie organizacji. Dysponowano 4300 typami różnych karabinów, 30 pistoletami 

maszynowymi, 3000 pistoletów ręcznych, 3 działami przeciwpancernymi i ponad 40 tys. 

granatów. 

Niestety wiosną 1944 roku znów nastąpiła bolesna seria aresztowań. 24 III w Krakowie 

przy ul. Dietla 32 wpadli w kocioł komendant Okręgu płk Józef Spychalski ps. „Luty” i szef 

Oddziału I Sztabu Okręgu mjr Stefan Sikorski ps. „Okoń”. Niemcy przejęli wnioski awansowe 

o przyznanie Krzyży Walecznych, które po rozszyfrowaniu posłużyły im, jako materiał 

dowodowy. Akcją zatrzymań objęto także inspektoraty Przemyśl i Nowy Sącz. 

Z więzienia na Montelupich Spychalski przekazał gryps, w którym informował, że istnieje 

możliwość odbicia go w czasie przewożenia do siedziby Gestapo przy ul. Pomorskiej. Niemcy 

jednak wiedzieli już, kogo mają w swych rękach i dobrze go pilnowali. Liczyli, że okaże się 

pomocny w ewentualnych pertraktacjach z Komendą Główną AK, w sprawie zawieszenia broni i 

wspólnego wystąpienia przeciwko Armii Czerwonej.  

Planowano jego odbicie, co miało być skoordynowane z atakiem bombowców RAF-u na 

dzielnicę niemiecką w Krakowie. Aliancki nalot jednak nie nastąpił. Próbę uwolnienia 

komendanta podjęła 26 V 1944 roku grupa szturmowa AK z formacji „Żelbet I”. Zginęło dwóch 

Niemców ale zasadniczy cel akcji nie został osiągnięty. W odwecie Hitlerowcy rozstrzelali 

publicznie 50 Polaków. 



Nie był to koniec nieszczęść. 11 VIII 1944 roku w mieszkaniu przy ul. św. Marka 8 w 

potężny kocioł zorganizowany przez Gestapo wpadł inspektor KG AK gen. Stanisław 

Rostworowski. Jeszcze tego samego dnia w czasie przesłuchań, gdy czynnie przeciwstawiał się 

znieważaniu został zamordowany. 

20 X 1944 aresztowano przedostatniego komendanta Okręgu Kraków płk Edwarda 

Godlewskiego ps. „Garda”. Wpadł w drodze do Kielc, gdzie miał się spotkać z gen. Leopoldem 

Okulickim. Podobnie, jak w przypadku Spychalskiego AK planowała jego odbicie lub 

wykupienie – obydwa rozwiązania okazały się nierealne.  

Sukcesem zakończyła się natomiast akcja 12 Pułku Piechoty na więzienie w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, w trakcie której uwolniono aresztowanego dowódcę grupy operacyjnej Śląsk 

Cieszyński gen. Brunona Olbrychta wraz z grupą więźniów.  

Analizując zaistniałe wydarzenia, trzeba wziąć pod uwagę, że Kraków, jako stolica 

Generalnego Gubernatorstwa (GG) był wyjątkowo silnie nasycony niemieckimi formacjami 

wojskowymi i policyjnymi. W szczytowym okresie liczyły one nawet 50 tys. ludzi. Wiosną 1944 

roku wobec zbliżania się frontu sowieckiego żołnierze podziemia poczuli się swobodniejsi, co jak 

się okazało miało fatalne skutki. 

Przez cały okres drugiej wojny światowej na terenie GG trwała wojna pomiędzy 

niemieckim wywiadem i kontrwywiadem AK. Obie strony odnosiły w niej zarówno sukcesy, jak 

i porażki. W 1944 roku w samym Krakowie Gestapo dysponowało siecią około 1000 agentów, 

z czego 80% zostało rozszyfrowanych przez podziemie. Nasycenie agenturą było znaczne - 

statystycznie na 300 mieszkańców przypadał jeden konfident. Łącznie w Okręgu Kraków było 

ich ponad 5 tysięcy. Rekrutowali się ze wszystkich warstw społecznych. Byli wśród nich liczni 

Żydzi, Niemcy zamieszkujący Polskę przed wojną, Volksdeutsche, Ślązacy, Ukraińcy, 

funkcjonariusze przedwojennej policji granatowej, złamani brutalnym śledztwem członkowie 

podziemia oraz płatni zdrajcy. Zdarzali się podwójni agenci: Gestapo i AK. Za centralę 

konfidentów uchodziło Podgórze.  

Sprawdzoną metodą zwalczania agentów było podsłuchiwanie prowadzonych przez nich 

rozmów telefonicznych. Akowski kontrwywiad miał swe wtyczki nawet w siedzibie Gestapo 

przy ul. Pomorskiej. W 1943 roku udało mu się zdobyć listy płacowe jej funkcjonariuszy 

i szefów agentury, ich adresy zamieszkania i zdjęcia. Była to zasługa trzech ludzi: Józefa Madeja 

– szefa grupy Komendy Wywiadu przy Komendzie Okręgu, Stanisława Czapkiewicza – szefa 



kontrwywiadu „Żelbetu” oraz Jana Pasierskiego. 

Posiadane informacje umożliwiały rozbijanie siatek szpiegowskich. Pierwszy wyrok na 

niemieckim agencie wykonano 6 XI 1940 roku na Osiedlu Oficerskim. W 1943 roku 

zlikwidowano konfidentów Michała Pańkowa i Szymona Spitza. Zorganizowano też zamach na 

kawiarnię Ziemiańską (przy ul. Mikołajskiej), gdzie mieścił się punkt kontaktowy groźnej 

agentury, udającej polską grupę konspiracyjną.  

Likwidacją agentów i konfidentów skazanych przez Sądy Specjalne Polski Podziemnej 

zajmowała się tzw. Egzekutywa AK, która potem weszła w skład KEDYWU. Na terenie Okręgu 

Kraków jej najczynniejszym żołnierzem był Jan Kowalski ps. „Halszka” – dowódca dywersji 20 

Pułku Piechoty AK, który wykonał aż trzydzieści wyroków. Walkę z niemiecką agenturą 

przeprowadzano od 1943 roku w całym GG w ramach akcji o kryptonimie „C”. W tym samym 

czasie w ramach innej o nazwie „Kośba” na terenie Okręgu Kraków zabito kilkudziesięciu 

funkcjonariuszy policji granatowej współpracujących z Gestapo. Ta forma dywersji wywoływała 

szczególne przerażenie okupanta, który był przekonany, że jest ona wykonywana na rozkaz 

alianckiego dowództwa.  

Największym osiągnięciem wywiadu AK na terenie Okręgu krakowskiego było odkrycie 

tajemnicy broni rakietowej V-1 i V-2. Zorganizowane siatki konspiracyjne śledziły w tym 

zakresie wszystkie poczynania hitlerowców, którzy z ośrodka doświadczalnego w Bliźnie, 

wystrzeliwali pociski w rejon Sarnak Jeden z nich nie wybuchł i zanim Niemcy zdołali przybyć 

na miejsce, aby go zabezpieczyć, został ukryty przez miejscowy oddział AK w nurtach Bugu. Po 

wydobyciu i przebadaniu przez grupę ekspertów z Warszawy, przetransportowano najistotniejsze 

jego części do Londynu. Ta tzw. operacja „Most III” odbyła się w nocy z 25 na 26 VII 1944 

roku. Na polowym lotnisku (koło miejscowości Wał Ruda) osłanianym przez siły inspektoratu 

tarnowskiego AK wylądował brytyjski samolot. Obok cennej dokumentacji i części V-2 

przerzucono na zachód: Tomasza Arciszewskiego (późniejszego premiera Rządu emigracyjnego), 

Józefa Retingera (dyplomatę i byłego doradcę politycznego gen. Sikorskiego), cichociemnych 

por. Tadeusza Chciuka ps. „Celt” i por. Jerzego Chmielewskiego ps. „Rafał” oraz ppor. Czesława 

Nicińskiego. Całością akcji dowodził inspektor tarnowski płk. Stefan Musiałek-Łowicki 

ps. „Mirosław”. 

Najistotniejszą rolę w bieżącej działalności Armii Krajowej odgrywały jej formacje 

bojowe. Już w 1940 roku w Krakowie powstały dwa oddziały dywersyjne Związku Odwetu. 



W 1943 roku w miejsce ZO powołano Kierownictwo Dywersji (KEDYW). Jego okręgowym 

komendantem był ppłk dr Stefan Tarnawski, a po nim mjr Jan Pańczakiewicz ps. „Ziemowit”.  

Obok ZO i KEDYWU istniała też tzw. OSA – czyli Organizacja Specjalnych Akcji, 

zajmująca się wykonywaniem zamachów na wyższych hitlerowskich funkcjonariuszy. Celem 

pierwszego stał się dowódca SS i Policji w GG gen. Friedrich Krüger odpowiedzialny za liczne 

zbrodnie na Polakach. 20 IV 1943 roku oddział warszawskiej OSY wraz z krakowskim 

KEDYWEM zaatakował jego samochód przy al. Krasińskiego. Ciężko ranny Krüger zdołał 

jednak przeżyć. 

W nocy z 29 na 30 I 1944 roku grupa bojowa KEDYWU podjęła próbę zabicia 

Generalnego Gubernatora Hansa Franka, zmierzającego do Lwowa, na uroczystości związane 

z rocznicą objęcia władzy przez Hitlera. Decyzję o przeprowadzeniu akcji podjął komendant 

Okręgu płk Józef Spychalski, plan opracował Ryszard Nuszkiewicz, a wykonawcą był mjr 

Stanisław Więckowski. O godz. 22.40 ze stacji Kraków Główny odjechała specjalna lokomotywa 

sprawdzająca bezpieczeństwo torów. Pięć minut później w jej ślady podążył pociąg wiozący 

Franka wraz ze świtą i żołnierzami ubezpieczenia. 20 km dalej w pobliżu stacji Grotkowice 

nastąpił silny wybuch, który stoczył z nasypu trzy wagony wraz z lokomotywą, a pozostałe 

wytrącił z szyn. Kilkunastu Niemców odniosło rany. Frank ocalał ponieważ szczęśliwie dla 

siebie jechał w ostatnim wagonie.  

W ramach tej samej akcji rzeszowski KEDYW wysadził tory koło Dębicy. Niemieckie 

śledztwo potwierdziło, że AK posiadała swych informatorów w pobliżu samego Generalnego 

Gubernatora. W odwecie Hitlerowcy rozstrzelali aż 100 Polaków. 

Liczne wtyczki posiadało podziemie także w administracji okupanta. Byli nimi 

najczęściej Polacy zatrudnieni na pocztach, węzłach kolejowych, urzędach, zakładach pracy 

i w policji kryminalnej. Uratowali oni setki osób od aresztowania, a szereg składów broni i lokali 

konspiracyjnych od likwidacji. 

W miarę zbliżania się frontu sowieckiego Akowskie podziemie uaktywniało się coraz 

bardziej. W 1943 roku na terenie samego tylko Krakowa wykonano ponad 30 zamachów na 

Niemców i ich agentów, co plasowało miasto na drugim miejscu w kraju. Ostatnią wielką akcją 

KEDYWU w stolicy Małopolski Zachodniej był zamach na dowódcę SS i policji w GG 

Wilhelma Koppego.  

Wydano nań wyrok śmierci za masowe zbrodnie popełnione na Polakach i na Żydach. 



Akcja, co miało dalekosiężne konsekwencje, nie została wykonana siłami krakowskiego 

KEDYWU, a przez szturmowy oddział warszawskiego batalionu „Parasol”. Broń i sprzęt 

łączności zostały przywiezione ze stolicy.  

Sam zamach trwał kilkadziesiąt sekund. Wzięło w nim udział 10 bojowców. 11 VII 1944 

roku jadący od strony Wawelu w kierunku dzisiejszego Jubilatu samochód Koppego ostrzelano 

na końcu ulicy Powiśle. Drogę zastąpiły mu dwa pojazdy, dwa inne czekały na pl. Kossaka. 

Dowódcy SS uratował życie jego kierowca, który najpierw jechał sinusoidą, a potem wyminął 

silną blokadę i skręcił w ul. Zwierzyniecką. Koppe w czasie ostrzału położył się na podłodze 

opancerzonego mercedesa i dzięki temu ocalał. Zginęło jednak kilku Niemców, w tym jego 

adiutant.  

Po zakończeniu akcji członkowie grupy uderzeniowej rozpoczęli wycofywanie się 

samochodami w kierunku Warszawy. Dziś wiemy, że było to błędem. Zaatakowani koło wsi 

Kąty przez żandarmów wyszli z potyczki zwycięsko zabijając czterech z nich. Niestety we wsi 

Udórz niedaleko Wolbromia doszło do kolejnego starcia – tym razem z żołnierzami Wermachtu, 

którzy zabili dwóch Akowców, a pozostałych trzech rannych, wziętych do niewoli zamordowali.  

W ogólnym bilansie akcja zakończyła się tragicznie, a jedynym pozytywnym jej 

następstwem był wyjazd Koppego z Krakowa. Tym razem Niemcy nie zastosowali wobec 

ludności cywilnej działań odwetowych. Między krakowskim a warszawskim KEDYWEM 

wybuchł ostry spór. Miejscowi podważali  sensowność akcji przeprowadzonej przez ludzi 

nieobeznanych z terenem. Z kolei stolica zarzucała Krakusom, że odskok grupy bojowej był źle 

zabezpieczony, a także ogólne malkontenctwo i brak entuzjazmu do tego typu działań. Istotnie 

w Krakowie unikano spektakularnych akcji chcąc oszczędzić ludności cywilnej późniejszych 

represji. 

W czasie okupacji dokonano w mieście wielu aktów małego sabotażu. Kilkanaście razy 

w święta państwowe (3 maja, 11 listopada, 15 sierpnia) na grobie Nieznanego Żołnierza, a także 

kilka razy na kopcu Piłsudskiego różne grupy harcerskie, studenckie lub wojskowe składały 

bukiety kwiatów w barwach narodowych z patriotycznymi napisami na szarfach. Na wieść 

o tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego w wielu miejscach miasta pojawiły się 

klepsydry. W Rynku Głównym umieszczono napis „Plac im gen. Władysława Sikorskiego”. 1 XI 

1943 roku rozlepiono nekrologi przywołujące pamięć hitlerowskich ofiar w Krakowie 

i Oświęcimiu. Każdego roku w rocznicę niemieckiej agresji na Polskę bojkotowano imprezy 



rozrywkowe, cukiernie i restauracje. Ludność będąca świadkiem egzekucji zanosiła skrwawioną 

ziemię do kościołów, a w miejscach straceń składała dyskretnie kwiaty.  

Podtrzymaniu ludzi na duchu służyły też inne akcje podziemia o zabarwieniu 

humorystycznym. 1 IX 1943 roku zdumieni Niemcy przeczytali na tablicach swoich urzędów 

„z powodu ewakuacji, do poniedziałku zamknięte”. Pomysł ten powielono 22 II 1944 roku 

rozklejając fikcyjne obwieszczenie Koppego nakazujące im natychmiastowe opuszczenie 

Krakowa, co wielu wzięło na serio. Normą było malowanie swastyk na szubienicy lub 

wypisywanie antyhitlerowskich napisów na murach.  

Niemcy reagowali nerwowo na wszelkie takie próby oporu. W odwet za wywieszenie 

11 XI 1941 roku przez żołnierza ZWZ Edwarda Wyrobę na kopcu Piłsudskiego biało-czerwonej 

flagi ścięli znajdujący się tam maszt.  

Ważną formą walki z okupantem było spowalnianie lub sabotowanie pracy. Brało w niej 

udział wielu członków podziemia. Silna grupa konspiracyjna istniała na terenie fabryki 

Zieleniewskiego, gdzie uszkadzano maszyny i urządzenia, fałszowano dokumentację techniczną. 

Podziemie niszczyło także wszelkiego rodzaju rejestry lub księgi podatkowe. 27 I 1943 

odpalono bombę zegarową w Urzędzie Pracy przy ul. Lubelskiej, gdzie znajdowały się kartoteki 

Polaków przeznaczonych na wywózkę do Rzeszy. Dzieła zniszczenia dopełniła wtajemniczona 

w całą sprawę Straż Pożarna. 

W 1944 roku przeprowadzono w Krakowie szereg akcji, których celem było zdobycie 

większych ilości żywności, odzieży, a także pieniędzy dla AK. Jednego dnia w rejonie Poczty 

Głównej i przy kościele Dominikanów na oczach gapiów „opróżniono” aż trzy sklepy. 

W drukarni Banku Emisyjnego przy ul. Dietla oddział „Żelbetu” skonfiskował 23 mln zł. 

Pieniądze wrzucono do worków i tramwajem przewieziono przez most chroniony przez 

Niemców. 

Wzmożone akcje dywersyjne przeprowadzono także w innych rejonach Okręgu. W marcu 

1943 roku żołnierze z obwodów Łańcut i Jarosław uderzyli na magazyn w Nienadowej 

zdobywając sporą ilość broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Nocą z 31 I na 1 II 1944 

roku oddział inspektora rzeszowskiego Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w miejscowości Czarna 

k. Dębicy zaatakował niemiecki pociąg urlopowy. Zginęło kilka osób, a kilkadziesiąt było 

rannych. Z kolei w kwietniu na żądanie Aliantów ramach akcji „Jula” wysadzono most kolejowy 

na Wisłoku w Tryńczy i przepusty kolejowe w Pisarowcach i Rogoźnie (ten pierwszy 



w momencie przejazdu pociągu towarowego). Przedsięwzięcie to było swego rodzaju pokazem 

sprawności bojowej Armii Krajowej. Na bieżąco likwidowano konfidentów i agentów Gestapo. 

W akcjach sabotażowych obok oddziałów AK brali też udział harcerze. Pierwsze 

spotkanie konspiracyjne Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów odbyło się 15 XI 1939 roku 

w lokalu przy ulicy Szlak 21. Ostatecznie ukonstytuowała się ona w grudniu 1942 roku. 

Organizacją tą kierowało w czasie okupacji sześciu komendantów – z których trzech zginęło 

w Oświęcimiu, a jeden został rozstrzelany. Straty wśród szeregowych członków były znacznie 

większe. 

Na mocy porozumienia z KEDYWEM doszło do powstania dwóch kompanii bojowych 

Szarych Szeregów. W ich skład weszli harcerze, którzy ukończyli 17 rok życia. Starsi byli 

pionierami w dziedzinie tajnej kultury i oświaty. Młodsi oddali podziemiu nieocenione zasługi 

kolportując i przenosząc prasę podziemną, pomagając chorym i potrzebującym. Pewną część 

harcerek objęto szkoleniem w ramach Wojskowej Służby Kobiet AK. 

Od połowy 1943 roku trwał proces przekształcania grup dywersyjnych KEDYWU 

w regularne oddziały partyzanckie. Pierwszy nosił nazwę „Błyskawica”, kolejne „Grom”, „Skok” 

i „Huragan”. Na bazie wszystkich utworzono z czasem silny, liczący ponad 500 żołnierzy 

Batalion „Skała” AK, którego dowódcą był mjr Jan Pańczakiewicz ps. „Ziemowit”.  

Najsilniejszym zgrupowaniem partyzanckim był „Żelbet” dowodzony przez Dominika 

Zdziebło-Zdanowskiego ps. „Kordian”. Latem 1944 roku liczył 16 kompanii liniowych 

zlokalizowanych od Podhala po Miechów. Wraz z jednostkami zapasowymi, kobiecymi 

i kompaniami ochrony jego obsadę stanowiło prawie 5 tys. żołnierzy. Planowano tworzenie 

zawiązków broni pancernej, a także formowanie kadr artylerii dywizyjnej.  

Trzeba powiedzieć jeszcze parę słów o tej niezmiernie ważnej dziedzinie pracy 

konspiracyjnej, jaką było wydawanie prasy. Kierownikiem krakowskiego Biura Informacji 

i Propagandy (BiP) był mjr Kazimierz Kierzkowski ps. „Prezes”, a po jego aresztowaniu przez 

Niemców (latem 1941 roku) Kazimierz Rolewicz ps. „Kama”. Na terenie Okręgu wydawano 

kilkadziesiąt gazet, wśród których wyróżniały się: „Małopolski Biuletyn Informacyjny”, 

„Małopolska Agencja Informacyjna”, „Odwet”, „Czyn”, „Na posterunku”, „Placówka”, 

„Reduta”, „Świt”, „Służba Kobiet” i „Wiadomości”. Pod koniec okupacji, swój biuletyn posiadał 

niemal każdy inspektorat, niezależnie od tego ukazywały się pisma okręgowe i kolportowano 

prasę centralną. Udanym przedsięwzięciem krakowskiego BiP-u było dwukrotne wydanie 



w 1943 roku sfałszowanej wersji „Gońca Krakowskiego”. Na terenie Okręgu prowadzono Akcję 

„N”, a w ramach przedsięwzięć o nazwie „Egipt” i „Prom” rozpuszczano drogą szeptaną mylne 

informacje wśród Niemców.  

Opracowany jeszcze w 1940 roku przez ZWZ plan powstania powszechnego zakładał 

prowadzenie walk zbrojnych o Kraków. Po usunięciu Niemców miasto miało być jedną z baz, 

gdzie miała być odtwarzana armia polska. W 1943 w innej już sytuacji polityczno-militarnej 

objęto je założeniami Akcji „Burza” czyli planem powstania strefowego. Zakładano atak na 70 

najbardziej kluczowych punktów w mieście, w tym na siedziby wszystkich formacji policyjnych 

oraz opanowanie lotniska na Rakowicach-Czyżynach. Wiosną 1944 roku rozpoczęto intensywne 

przygotowania wojskowe. W lipcu zarządzono stan alarmowy, a nieco później stan czujności do 

powstania.  

Przygotowywano też zaplecze medyczne. Zadanie to wzięli na siebie właściciele 

krakowskich aptek, wśród nich bohaterscy Zygmunt i Jadwiga Karłowscy, których spotkała 

śmierć z rąk Niemców. Dużej pomocy udzielił podziemiu Polski Czerwony Krzyż przygotowując 

szpitale polowe oraz kadry sanitarne. Na plebaniach i we dworach gromadzono lekarstwa i środki 

opatrunkowe.  

Na terenie Podokręgu Rzeszów organizowano oddziały na ewentualną odsiecz Lwowa, 

gdyby podobnie, jak w 1918 roku wybuchły tam walki z Ukraińcami. Po oczyszczeniu terenu 

z band Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA); z Sanoka, Przemyśla, Jarosławia i Tomaszowa 

Lubelskiego miały wyruszyć w kierunku stolicy Małopolski Wschodniej kolumny marszowe. 

Działania bojowe zamierzano także prowadzić na Śląsku Cieszyńskim. 

Z chwilą przekroczenia Sanu przez Armię Czerwoną, rozpoczęto realizację „Burzy” na 

terenie Okręgu „Kraków”. Do szeroko zakrojonej akcji sabotażowo-dywersyjnej przeciwko 

Niemcom przystąpiły:  

 w Podokręgu Rzeszów 24 Dywizja Piechoty AK płk. Kazimierza Putka ps. „Zworny”  

 w inspektoratach przemyskim i rzeszowskim 22 Dywizja Piechoty AK mjr. Łukasza 

Świtalskiego ps. „Grzywacz”  

 w inspektoracie jasielskim, rzeszowskim i mieleckim 10 Brygada Kawalerii AK 

 w zachodniej części okręgu krakowskiego 6 Dywizja Piechoty płk. Wojciecha Waydy ps. 

„Odwet” 

 w inspektoracie tarnowskim i krakowskim 106 Dywizja Piechoty AK ppłk. Bolesława 



Nieczuji-Ostrowskiego ps. „Tysiąc” i oddziały Krakowskiej Brygady Kawalerii 

Zmotoryzowanej 

 w inspektoracie miechowskim Batalion partyzancki „Skała” mjr. Jana Pańczakiewicza ps. 

„Ziemowit”.  

Ostatnie cztery jednostki tworzyły Grupę Operacyjną „Kraków” pod dowództwem 

płk. Edwarda Godlewskiego ps. „Garda”. 

Zlikwidowano niemal wszystkie posterunki policji granatowej, tak że cały teren, 

z wyjątkiem większych miast i głównych dróg komunikacyjnych był kontrolowany przez 

oddziały podziemia. Powstały partyzanckie republiki: „Rzeczpospolita Hyżneńsko-Niebylecka”, 

„Rzeczpospolita Iwonicka” i „Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka”.  

Ciężkie boje toczyły oddziały z inspektoratów jasieńskiego, tarnowskiego i krakowskiego. 

Na terenie przemyskiego i mieleckiego zdobyto sporo broni oraz jeńców, których przekazano 

wojskom sowieckim. Akowcy pomogli Armii Czerwonej przy przeprawie przez San i przez 

Wisłę. Spektakularny sukces odniósł oddział bocheńskiego obwodu AK, który z niemieckiego 

więzienia w Nowym Sączu uwolnił 120 osób. Zgrupowanie „Żelbet” rozbroiło w Tokarni 

64 osobowy oddział Wermachtu zdobywając sporo broni i amunicji. 

Wybuch powstania w stolicy spowodował, że i w Krakowie zarządzono pogotowie 

bojowe. Niemcy szykowali się do odparcia ewentualnego ataku budując umocnienia i stanowiska 

strzelnicze w oknach budynków rządowych. Ściągnęli też do miasta oddziały wyspecjalizowane 

w walkach ulicznych. W celu zastraszenia ludności 6 VIII 1944 roku aresztowali ponad 8 tys. 

mieszkańców („Czarna Niedziela”), z których większość po jakimś czasie zwolnili. 

Komenda Główna długo wahała się, czy nakazać przeprowadzenie akcji powstańczej 

w innych miastach. Ostatecznie 17 VIII Tadeusz Bór Komorowski rozkazał oddziałom AK marsz 

na odsiecz stolicy. Wobec jej blokady przez siły niemieckie i sowieckie okazało się to 

niemożliwe. Spod Krakowa wyruszył m.in. Batalion „Skała” AK, który stoczył krwawy bój 

z Niemcami pod Złotym Potokiem. Inny oddział z inspektoratu rzeszowskiego, został częściowo 

rozbrojony i rozproszony przez NKWD pod Sokołowem Małopolskim. Po kilku dniach wycofały 

się z marszu w kierunku Warszawy, oddziały z mieleckiego i przemyskiego.  

Gen. „Bór” Komorowski sugerował jeszcze dowódcy Okręgu Kraków płk Edwardowi 

Godlewskiemu przeprowadzenie akcji, która doprowadziłaby do zajęcia miasta. Ten nie wierzył 

jednak w skuteczność takiego przedsięwzięcia zdając sobie sprawę z dysproporcji sił. Przeciwko 



wypowiedziały się wszystkie stronnictwa polityczne, a także przedstawiciele Kościoła 

rzymskokatolickiego. Radykalizowała się natomiast młodzież, która masowo zaciągała się 

w szeregi podziemia. Mnożyły się napady na pociągi, a także zamachy na policjantów i żołnierzy 

niemieckich. 

Miejscowa AK nie była jednak gotowa do powstania, a jej szanse na okresowe nawet 

powodzenie były iluzoryczne. W Okręgu stacjonowało, co prawda ok. 90 tys. żołnierzy, z tego 

jednak, aż 60 tys. w Podokręgu Rzeszów. Realnie do walki w Krakowie można było rzucić 12 

tys. żołnierzy skupionych w 375 plutonach. Siły przeciwnika były 3-4 razy większe. Tylko 10-

15% żołnierzy AK posiadało broń palną. Pozostali walczyliby granatami bądź butelkami 

z benzyną. Gestapo przechwyciło plany dotyczące celów uderzeń, co redukowało element 

zaskoczenia niemal do zera. 

Warto przy tej okazji powiedzieć parę słów o źródłach uzbrojenia polskich oddziałów. 

Broń pochodziła zasadniczo z czterech źródeł: ze zrzutów lotniczych, z produkcji we własnych 

warsztatach, z nielegalnych zakupów oraz zdobyczna w czasie akcji przeciwko Niemcom. Latem 

1942 roku utworzono w Okręgu Kraków szefostwo Produkcji Konspiracyjnej Broni tzw. 

„Ubezpieczalnię”. Na jej czele stał kpt. Bolesław Nieczuja-Ostrowski ps. „Tysiąc”. Pierwszą 

tajną wytwórnię materiałów wybuchowych uruchomiono przy ul. Siemiradzkiego 33 – naprzeciw 

komendy policji niemieckiej, a przy ul. Wielickiej 45 produkowano granaty. Zmontowano ich 

ogółem około 25 tysięcy. 

Najsłynniejsza krakowska montownia broni powstała w budynkach warsztatów 

samochodowych przy ul. Mogilskiej 37. Od 1943 roku składano w niej angielskie steny. Do 

kwietnia 1944 roku wyprodukowano ich kilkaset – wszystkie bardzo dobrej jakości. Wywożono 

je poza Kraków samochodami z podwójnym dnem. Całość była dobrze zakonspirowana, gdyż 

właściciele firmy handlując maszynami rolniczymi mogli podróżować po całym kraju. Na 

przełomie kwietnia i maja 1944 roku w związku z aresztowaniami działalność „Ubezpieczalni” 

przerwano. Pod koniec czerwca przewieziono ostatnią partię stenów w rejon rzeszowskiego. 

Transport pilotowali żołnierze węgierscy (oficjalnie sojusznicy Niemiec) pozyskani przez AK, 

całością operacji dowodził Stanisław Kostka ps. „Dąbrowa”. 

Niezwykle brawurowym sposobem pozyskiwania broni było jej odcinanie żyletkami od 

pasów żołnierzy i policjantów w tramwajach lub zdobywanie na ulicach miasta. Specjalizowało 

się w tym kilka niewielkich grup dywersyjnych. Z tyłu silnie chwytano delikwenta za pas, a z 



przodu przystawiano mu pistolet do brzucha, co skutecznie zniechęcało do próby oporu. 

Aliancka broń pojawiła się w większej ilości nad Polską dopiero w 1944 roku. W Okręgu 

Kraków najwięcej zrzucono jej na terenie powiatu miechowskiego i okolic. Część przechwycili 

partyzanci radzieccy, Armia Ludowa i niemiecki okupant. W pojemnikach przypiętych do 

spadochronów przesyłano też żywność i środki opatrunkowe. Samoloty, które uczestniczyły w tej 

operacji startowały aż z Brindisi (Włochy). Nie wszystkie powróciły do swych baz. Na terenie 

Małopolski ginęli też lotnicy niosący pomoc walczącej Warszawie.  

Wrogi stosunek Sowietów do powstania spowodował, że na terenach zajętych jeszcze 

przez Niemców „Burza” została wygaszona. Oddziały AK zostały zdemobilizowane, a broń 

ukryta. Partyzanckie republiki uległy likwidacji.  

Rozmiar klęski, jaki spotkał powstańczą Warszawę przeraził krakowian. Do miasta 

napływały tłumy uchodźców. Przed Akowcami, którzy wiedzieli już, jaki los spotkał ich kolegów 

walczących o Wilno i Lwów stawało widmo nowej okupacji. Dlatego też „Burzę” w Krakowie 

ograniczono jedynie do zabezpieczenia ważnych obiektów od zniszczenia przez wroga.  

Stosunek Sowietów do polskiego podziemia potwierdzały wydarzenia, do jakich doszło 

na terenie Podokręgu Rzeszów. Od lipca 1944 roku miejscowi dowódcy AK występowali tam, 

jako gospodarze terenu, udzielając wkraczającej Armii Czerwonej informacji wywiadowczych. 

Po krótkim okresie współpracy NKWD żądało od Polaków złożenia broni, wstąpienia do armii 

Berlinga i uznania Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) za jedyną legalną władzę. 

Wśród Akowców przeprowadzano masowe aresztowania.  

W zaistniałej sytuacji dowódca Podokręgu płk Kazimierz Putek ps. „Zworny” nakazał 

wszystkim podległym sobie oddziałom ponowne zejście do podziemia. Dowództwo AK wydało 

żołnierzom absolutny zakaz wstępowania do armii firmowanej przez komunistów. Podziemie 

przeszło do obrony – zaczęto wykonywać wyroki na zdrajców i konfidentów UB i NKWD. 

Do jednej z najważniejszych akcji doszło w nocy z 7 na 8 X 1944 roku, kiedy oddział 

inspektora rzeszowskiego kpt. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” dokonał próby rozbicia 

więzienia w Rzeszowie. Niestety zakończyła się ona niepowodzeniem. Dwa tygodnie później 

Najwyższy Sąd Wojskowy skazał w tym mieście 24 oficerów i żołnierzy AK na karę śmierci. 

Nowa władza odsłaniała swe prawdziwe oblicze. 

Spośród tysięcy Akowców aresztowanych na terenie Okręgu Kraków 2500 wywieziono 

w głąb ZSRR, do Riazania, Borowicz, Jegolska i Stalinogorska. NKWD ujęło komendanta 



Podokręgu Rzeszów płk „Zwornego” oraz większość oficerów jego sztabu. W więzieniu 

przekonano go o bezcelowości dalszego oporu, skutkiem czego zgodził się na organizowanie 

dywizji piechoty podporządkowanej PKWN. Za cenę zaprzestania aresztowań zobowiązał się 

wydać broń i akta organizacyjne. 

Cała akcja zakończyła się jednak fiaskiem – do wojska zgłosiło się niespełna 200 osób. 

Nowy komendant Podokręgu mjr Stanisław Pieńkowski ps. „Hubert” wstrzymał ujawnianie się. 

Przeciwny takiemu rozwiązaniu był także ostatni komendant Okręgu Kraków płk. Przemysław 

Nakoniecznikoff-Klukowski ps. „Kruk II”. 

19 I 1945 roku miasto zostało zajęte przez wojsko sowieckie, co zbiegło się 

z rozwiązaniem Armii Krajowej i zwolnieniem z przysięgi jej żołnierzy. Fakt ten nie chronił ich 

od inwigilacji ze strony NKWD, które ujęło komendanta Okręgu płk. Nakoniecznikoff-

Klukowskiego ps. „Kruk II” i jego szefa sztabu płk Jana Kantego Lasotę ps. „Przyzba”. 

W obliczu aresztowań Akowcy ignorowali wezwania do ujawniania się i masowo zasilali 

oddziały antykomunistycznego podziemia. 
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