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TEMAT MIESIÑCA

Wejście Armii Czerwonej na teren Polski nie było upragnionym przez społeczeństwo wyzwoleniem,
ale zapoczątkowało nową okupację i ostateczną rozprawę ze strukturami podziemia niepodległościowego.

19 stycznia 1945 r. gen. Leopold Okulicki podjął decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej. Struktury AK
i innych powstałych na jej miejsce organizacji podziemnych nie złożyły jednak broni i kontynuowały walkę

z sowieckim okupantem oraz jego kolaborantami z PKWN i rządu „lubelskiego”. Instytut Pamięci Narodowej
prowadzi obecnie badania nad dziejami tego ostatniego polskiego zbrojnego powstania.
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Ma rek Kle cel
Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego

Zbli ża ją cy się nie uchron nie ko niec
woj ny na prze ło mie 1944 i 1945 r. nie
przy no sił Pol sce zwy cię stwa i wy zwo le -
nia po pię ciu la tach oku pa cji, lecz klę -
skę. Za po wia dał wpraw dzie oba le nie
po tę gi nie miec kiej, ale i na dej ście no wej
po tę gi – so wiec kiej. Klę ska Nie miec dla
na szej czę ści Eu ro py by ła tyl ko zwy cię -
stwem ZSRR, któ ry za czął już wcze -
śniej dyk to wać i eg ze kwo wać wa run ki
te go zwy cię stwa i od ra zu, choć stop nio -
wo i pod stęp nie, wpro wa dzać swo je po -
rząd ki na zie miach, któ re zaj mo wa ła
Ar mia Czer wo na w po cho dzie na Ber -
lin. Jesz cze po wsta nie war szaw skie by ło
pró bą prze ciw sta wie nia się so wiec kie -
mu za gro że niu, ale po je go klę sce
– rów nież na sku tek pod stęp nej stra te gii
Sta li na – sta ło się ja sne, że cho dzi ło
o za pa no wa nie nad jak naj więk szą czę -

ścią Eu ro py. Pół rocz na zwło ka w mar -
szu Ar mii Czer wo nej na Ber lin zo sta ła
wy ko rzy sta na do pa cy fi ka cji wschod -
nich te re nów b. Rzecz ypo spo li tej i or ga -
ni za cji władz pod po rząd ko wa nych so bie
na Lu belsz czyź nie. Nie po wo dze niem
koń czy ła się ak cja „Bu rza” za pla no wa -
na na wiel ką ska lę już w 1943 r. na wy -
pa dek po now nej, jak 17 wrze śnia 1939 r.,
oku pa cji so wiec kiej wschod nich kre sów
Rzeczy po spo li tej. Po le ga ła ona na pro -
wa dze niu zróż ni co wa nych, rów nie po -
tęż nych ak cji par ty zanc kich i jaw nie już
dzia ła ją ce go Woj ska Pol skie go, z obro -
ną Lwo wa i Wil na włącz nie, tak by wy -
prze dzić na dej ście Ar mii Czer wo nej
i za de mon stro wać swą obec ność na tych
zie miach. Od po cząt ku 1944 r. trwa ły
ak cje zbroj ne naj pierw w Okrę gu Wo -
łyń skim AK, póź niej w Okrę gu War -
szaw skim i w Lu bel skim, w Kie lec kim
i w Kra kow skim. W koń co wym okre sie
ak cja „Bu rza” zo sta ła zmie nio na w ak -

cję „Deszcz” i trwa ła do stycz nia 1945 r.
Ak cje na Wo ły niu, Wi leńsz czyź nie
i No wo gród czyź nie osią gnę ły stan lo -
kal nych po wstań, w któ rych pod ziem na
par ty zant ka ujaw nia ła się już ja ko Woj -
sko Pol skie – go spo darz i za rząd ca tych
te re nów. W nie któ rych miej scach uda -
wa ło się na wet two rzyć en kla wy wol ne -
go pań stwa pol skie go. Do cho dzi ło tu
jed nak do walk mię dzy od dzia ła mi AK
a par ty zant ką ukra iń ską z jed nej stro ny
i od dzia ła mi AK i AL z dru giej, któ re to
od dzia ły, po dob nie jak ich po li tycz ni
zwierzch ni cy z PPR, by ły agen tu ra mi
nad cho dzą cej ze Wscho du wła dzy so -
wiec kiej w pol skim wy da niu (tzw. Pol -
ski Ko mi tet Wy zwo le nia Na ro do we go).

Fał szy wi sprzy mie rzeń cy
Do wódz two AK pod wpły wem trud -

nej sy tu acji, ja ką stwa rza ła na pie ra ją ca
Ar mia Czer wo na, by ło zmu szo ne
do współ pra cy i do za le ce nia swo im od -
dzia łom współ dzia ła nia z od dzia ła mi
so wiec ki mi, o ile by ło to moż li we.
Układ sił alianc kich, do mi na cja Sta li na,
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po wsta ją cy pod wpły wem suk ce sów Ar -
mii Czer wo nej po dział stref wpły wów
po wo do wa ły, że sy tu acja Pol ski sta wa ła
się wła ści wie bez wyj ścia: nie moż na
by ło od mó wić wspar cia „sprzy mie rzeń -
com na szych sprzy mie rzeń ców” w wal -
ce ze wspól nym wro giem, choć by ło
wia do mo, że to so jusz ni cy fał szy wi
i wia ro łom ni. Ten sche mat współ pra cy
był na ogół po dob ny: od dzia ły pol skie
wal czy ły sa mo dziel nie z Niem ca mi al -
bo wspól nie z od dzia ła mi Ar mii Czer -
wo nej, ale za wsze za cho wy wa ły się lo -
jal nie. „Po za koń cze niu okre ślo nej fa zy
wal ki – opi su je tę współ pra cę hi sto ryk
To masz Strzem bosz – gdy front
prze su wał się na za chód, wal czą ce
do tąd w pierw szej li nii od dzia ły
akow skie by ły prze su wa ne na ty ły,
gdzie od ra zu lub po pew nym cza -
sie by ły ota cza ne przez si ły Ar mii
Czer wo nej lub wojsk NKWD,
roz bra ja ne – i sta wia no im ta ką al -
ter na ty wę: al bo włą cze nie w skład
od dzia łów pol skich sfor mo wa -
nych w ZSSR pod au spi cja mi Biu -
ra Ko mu ni stów i Związ ku Pa trio -
tów Pol skich, al bo »in ter no wa nie«
[w ła grach]”.

Tak prze bie ga ło „współ dzia ła -
nie” z so wiec ki mi sprzy mie rzeń -
ca mi na wet naj więk szych ugru po -
wań AK – 27. Dy wi zji Pie cho ty
„Wo łyń skiej”, Okrę gów Wi leń -
skie go i No wo gródz kie go AK. Ta -
ki był tak że los spie szą cych na po -
moc po wstań czej War sza wie od -
dzia łów AK z Lu belsz czy zny.
Czę sto pod stęp nie aresz to wa no
do wód ców i ofi ce rów, za wsze roz -
bra ja no od dzia ły i ty sią ce lu dzi
de por to wa no na Wschód w głąb
Ro sji. Z po zo sta ło ści roz bi tych
od dzia łów po wsta wa ły jed nak
gru py par ty zanc kie, dzia ła ją ce
na tych te re nach już ja ko kon spi -
ra cja an ty ko mu ni stycz na. Po dob -
nie dzia ło się w Okrę gu Lwow skim,
gdzie lud ność pol ska by ła tak że nę ka na
przez ukra iń skie od dzia ły UPA,
a po wej ściu Ar mii Czer wo nej również
przez po moc ni cze jed nost ki NKWD
i mi li cję. Czę sto w pa ni ce ca łe ro dzi ny
pol skie opusz cza ły swe miej sca za -
miesz ka nia i ucie ka ły na Za chód. Z wy -
bra nej ka dry ofi cer skiej AK już wcze -
śniej po wsta ła or ga ni za cja „Nie” („Nie -
za wi słość”), za pla no wa na na wy pa dek
oku pa cji so wiec kiej lub wcie le nia
do ZSRR.

Sy tu acja mię dzy na ro do wa Pol ski sta -
wa ła się co raz trud niej sza, wręcz tra -
gicz na. Po klę sce po wsta nia war szaw -
skie go, na sku tek zręcz nej, a dla nas
pod stęp nej i wro giej tak ty ki Sta li na,
alian ci za chod ni co raz sła biej bro ni li
po zy cji Pol ski, jed ne go z naj ofiar niej -
szych alian tów w tej woj nie, ule ga jąc
obiet ni com Sta li na o su we ren no ści i de -
mo kra tycz nie obie ra nej wła dzy w Pol -
sce po za koń cze niu woj ny. Sta lin sta rał
się osła bić zna cze nie Rzą du Pol skie go
w Lon dy nie, czy wręcz po róż nić go

z alian ta mi, i uwia ry god nić wła dze so -
wiec kie two rzo ne dla Po la ków w Mo -
skwie i osa dzo ne jesz cze przed po wsta -
niem war szaw skim w Lu bli nie. Po nad to
po ło że nie na ci sku przez alian tów
na dzia ła nia wo jen ne tyl ko na Za cho -
dzie, a re zy gna cja z ude rze nia tak że
na Bał ka ny, jak prze wi dy wał plan Chur -
chil la, od da wa ło wła ści wie Eu ro pę
Wschod nią w rę ce Sta li na.

Po roz po czę ciu dzia łań fron to wych
w stycz niu 1945 r. Ar mia Czer wo na
prze kro czy ła li nię Wi sły i za ję ła ru iny
War sza wy. Sta wa ło się ja sne, że wszyst -
kie wa run ki po dyk tu je Pol sce Sta lin,

mi mo złu dzeń i na dziei „wy zwa la nych”
na ro dów i po zo rów za cho wy wa nych
przez So wie tów wo bec za chod nich
sprzy mie rzeń ców. W tej sy tu acji do -
wódz two AK w oso bie gen. Le opol da
Oku lic kie go, któ ry za stą pił wzię te go
do nie wo li nie miec kiej gen. Bo ra -Ko -
mo row skie go, wy da ło 19 stycz nia 1945 r.
roz kaz roz wią za nia Pol skich Sił Zbroj -
nych w Kra ju. Nie by ła to li kwi da cja
AK, lecz w ob li czu ogrom nej prze wa gi
so wiec kiej i groź by re pre sji jej roz wią -
za nie, stop nio we roz for mo wa nie, umoż -
li wia ją ce ra to wa nie lu dzi, przej ście
w stan cy wil ny, a tak że wol ną rę kę
w za wią zy wa niu no wej kon spi ra cji.
W ten spo sób po wsta wa ło wie le no -
wych, choć mniej szych i bar dziej roz -
pro szo nych, struk tur pod ziem nych i od -
dzia łów par ty zanc kich. Wie le roz pro -
szo nych od dzia łów AK, od cię tych
od do wódz twa, do wiadywało się o roz -
ka zie roz wią za nia swych sił nie raz
po wie lu mie sią cach.

Po roz wią za niu w lu tym 1945 r. Okrę -
gu Wi leń skie go mjr An to ni Olech no -

wicz („Pod ho rec ki”) prze pro wa dził
przez gra ni cę kil ka ty się cy żoł nie rzy.
Wzmoc ni li oni gru py par ty zanc kie,
dzia ła ją ce na Bia ło stoc czyź nie, na Ma -
zu rach i Ka szu bach. Spo śród wie lu od -
dzia łów, któ re prze do sta ły się do cen -
tral nej Pol ski z Wi leńsz czy zny, naj bar -
dziej zna ne by ły – 5. Bry ga da „Śmier ci”
mjr. Zyg mun ta Szyn dzie la rza („Łu pasz -
ka”) czy 3. Bry ga da Wi leń ska NZW
kpt. Ro mu al da Raj sa („Bu ry”). 

Lu belsz czy zna już od la ta 1944 r. by -
ła te re nem cał ko wi cie pod le głym wła -
dzy so wiec kiej, nie ja ko po li go nem do -
świad czal nym PRL, ze swo im pro gra -

mem w ko mu ni stycz nym ma ni-
fe ście PKWN. Pa no wa ła tu już
nie po dziel nie Ar mia Czer wo na,
woj ska NKWD, for ma cje spe cjal -
ne kontr wy wia du woj sko we go
„Smiersz” („Śmierć szpie gom”).
„Wła dzę ich pod kre śla ło – pi sze
To masz Strzem bosz – prze ka za -
nie w rę ce są dow nic twa so wiec -
kie go ogrom nej licz by spraw
o »prze stęp stwa« po li tycz ne; do -
ko ny wa nie re kwi zy cji i ra bun ków
bez żad nej kon tro li władz pol -
skich; jaw ny za bór lu dzi wy wo żo -
nych do ZSRR dla róż nych ce lów
i pod róż ny mi pre tek sta mi”.

Wy rok Jał ty
Sy tu acja by ła przy go to wa na

do prze ję cia wła dzy przez agen tu -
rę so wiec ką sku pio ną w Pol skiej
Par tii Ro bot ni czej i spe cjal ną ka -
drę wy szko lo ną w Mo skwie, któ ra
mia ła stop nio wo opa no wać wszel -
ki mi spo so ba mi sy tu ację w kra ju
i stwo rzyć fa sa do wą wła dzę pol -
ską wspie ra ną przez si ły Ar mii
Czer wo nej i NKWD. Ten stan
rze czy przy pie czę to wa ła na pół
wie ku umo wa w Jał cie, za war ta
mię dzy trze ma so jusz ni ka mi
11 lu te go 1945 r. Na mo cy te go

ukła du ca ła wschod nia Eu ro pa zna la zła
się w stre fie wpły wów Sta li na. ZSRR
anek to wał wschod nie ob sza ry Rze czy -
po spo li tej z Wil nem i Lwo wem, usta la -
jąc no wą gra ni cę na li nii Bu gu. Sta lin
wy grał naj waż niej szą dla sie bie ba ta lię
dy plo ma tycz ną w tej woj nie. Pro so -
wiec ki, cho ry już zresz tą Ro ose velt
i ma ją cy sła bą po zy cję po li tycz ną Chur -
chill od da li po ło wę Eu ro py za mgli ste
gwa ran cje su we ren no ści jej kra jów.

Pol skie Pań stwo Pod ziem nie, fe no -
men II woj ny świa to wej, wraz z Ar mią
Kra jo wą prze stały ist nieć. Ale w swych
dal szych roz pro szo nych dzia ła niach
kon spi ra cyj nych i przy kła dach he ro -
izmu w cią gu ca łej woj ny trwa ły da lej
w in ny spo sób, przy go to wu jąc Po la ków
do opo ru i opo zy cji prze ciw no we mu,
po ko jo we mu – z cza sem – sys te mo wi
to ta li tar ne mu, ja kim był so wiec ki ko -
mu nizm. W swych ostat nich do ku men -
tach wła dze Pań stwa Pod ziem ne go za -
pi sy wa ły ro dzaj te sta men tu pa trio tycz -
ne go, któ ry przy szłe po ko le nia mia ły
– wła ści wie do dziś – wy peł niać.

Mjr Zygmunt Szyndzielarz ps. „Łupaszka”



NIEZALE˚NA

GAZETA POLSKA
Warszawa, 2 lutego 2007 r.

III

PRZE∏OM. LATA 1944–1945

Ra fał Sier chu ła
INP Poznań

Pod koniec 1944 r., w związ ku ze zmia na -
mi po li tycz no -woj sko wy mi na zie miach pol -
skich, Ko men da Głów na AK pod ję ła dzia ła -
nia na wią za nia kon tak tu ze struk tu ra mi Okrę -
gu Po znań skie go AK. W ostat nich dwóch
la tach oku pa cji hi tle row skiej sy tu acja po -
znań skiej kon spi ra cji AK sta ła się dra ma tycz -
na. W kwiet niu 1943 r., w wy ni ku aresz to wań
prze pro wa dzo nych przez ge sta po, ujaw nie ni
zo sta li sze fo wie pod sta wo wych pio nów or ga -
ni za cyj nych. Mie siąc póź niej aresz to wa ny zo -
stał szef Wy dzia łu II mjr Je rzy Kur pisz
(„Nyś”), a wraz z nim prze ję to do ku men ty
zwią za ne z pla nem ope ra cyj nym nr 154 (do -
ty czą cym po wsta nia), sche ma ty or ga ni za cyj -
ne i wiele do ku men tów szta bo wych. Sy tu-

acja ta za alar mo wa ła ko men dan ta Ob sza ru
Za chód płk. Sta ni sła wa Grodz kie go („Sa -
dow skie go”), zwierzch ni ka Okrę gu Po znań -
skie go AK. Uzna no, że ca ły sztab Okrę gu
jest za gro żo ny, do dzia łań osło no wych włą -
czo no Od dział II KG AK. Sy tu acja ta zbie gła
się z aresz to wa niem w War sza wie Flo ria na
Mar ci nia ka i gen. Ste fa na Ro wec kie go, co,
we dług opi nii ofi ce rów KG AK (gen. Sta ni -
sła wa Ta ta ra i płk. An to nie go Sa noj cy), do -
pro wa dzi ło sztab KG AK do psy cho zy zdra -
dy. 7 sierp nia 1943 r. na pod sta wie usta leń
Od dzia łu II KG AK do ko na no bez uzgod nień
z ko men dan tem Okrę gu Po znań je go re or ga -
ni za cji. Nie ste ty, wszel kie dzia ła nia by ły już
spóź nio ne wo bec roz bi ja nia ko lej nych struk -
tur kon spi ra cyj nych przez ge sta po.

W tym sa mym cza sie w Po zna niu ko -
men dant Okrę gu płk Hen ryk Ko wa lów ka

(„Dzie dzic”) i szef Wy dzia łu I Or ga ni za -
cyj ne go kpt. Jan Ka miń ski („Fra nek”) roz -
po czę li wdra ża nie za dań przy go to waw -
czych do po wsta nia zbroj ne go. Ure gu lo wa -
no struk tu ry Kie row nic twa Dy wer sji
(Ke dy wu), Woj sko wej Służ by Ochro ny Po -
wsta nia (WSOP), roz po czę to szko le nie
plu to nów przy go to wy wa nych do wal ki.
We wrze śniu 1943 r., w wy ni ku ak cji ge sta -
po, aresz to wa nych zo sta je 20 ofi ce rów
NOW i AK, fi na li zu ją cych ak cję sca le nio -
wą tych or ga ni za cji.

15 paź dzier ni ka 1943 r. zo sta je aresz to -
wa ny mjr Ka miń ski, pięć dni póź niej – płk
Ko wa lów ka otrzy mu je roz kaz ogra ni cza -
ją cy roz bu do wę struk tur przez za przy się -
ga nie no wych żoł nie rzy AK. W stycz niu
1944 r. KG AK roz po czę ła przy go to wa nia
do or ga ni za cji od praw ko men dan tów Ob -
sza rów i Okrę gów AK. Dla Ob sza ru Za -
chód by ły one pod sta wo we, w związ ku
z pre zen ta cją Pla nu Ope ra cyj ne go „Bu -
rza” i za dań prze zna czo nych dla te go Ob -
sza ru. Do od pra wy jed nak nie do szło wo -
bec ko lej nych aresz to wań.

22 stycz nia 1944 r. aresz to wa no ko men -
dan ta Okrę gu, w dwa dni póź niej kwa ter -
mi strza Okrę gu wraz z ku rie ra mi Wy dzia -
łu Ku rier skie go Okrę gu. Je den z nie aresz -
to wa nych ku rie rów Ka zi mierz Urba niak
(„Krok”) po in for mo wał o za ist nia łej spra -
wie kontr wy wiad Ob sza ru Za chód. Wo -
bec „Kro ka” Od dział II KG AK wsz czął
grę ope ra cyj ną, gdyż za ło żo no hi po te zę
zdra dy. Wy sła no go do Ostro wa, by tam
wy ty po wał ofi ce ra, któ ry od bu du je sztab
Okrę gu. Za rów no Ko men da Ob sza ru Za -
chód, jak i Od dział II KG AK uzna ły
wszel kie kon tak ty Urba nia ka za spa lo ne
i in fil tro wa ne przez ge sta po. „Krok”, dzia -
ła jąc w do brej wie rze, upo waż nił w imie -
niu Ko men dy Ob sza ru Za chód do peł nie -
nia funk cji ko men dan ta Okrę gu Po znań -
skie go por. Ja na Ko ło dzie ja („Drwa la”).
Łącz no ści z „Drwa lem” Ko man da Ob sza -
ru nie na wią za ły w 1944 r.

Od kwiet nia 1944 r. trwa ły oży wio ne
kon tak ty po mię dzy KG AK i KG NSZ. Puł -
kow nik „Grodz ki” pla no wał wy ko rzy sta nie
struk tur Okrę gu X Po znań skie go NSZ
do od two rze nia Okrę gu Po znań skie go AK.
Kon cep cję tę stor pe do wał Od dział I KG
AK, ar gu men tu jąc, że prze ję cie ini cja ty wy
w tym za kre sie przez NSZ na ru szy apo li -
tycz ność AK. Sca le nie na stą pi ło 3 ma -
ja 1944 r. Wo bec prze rwa nia łącz no ści
z Ko men dą Okrę gu Po znań skie go AK ofi -
ce ro wie AK nie mie li peł no moc nictw do ty -
czą cych sca le nia. Osta tecz nie po znań skie
NSZ sca li ły się ze struk tu ra mi Okrę gu
Łódź. Ko men dant Ob sza ru na to miast zo stał
od wo ła ny ze sta no wi ska 25 lip ca 1944 r.

Ko lej ne dzia ła nia zwią za ne z od bu do wą
łącz no ści i struk tur z AK w Wiel ko pol sce
pod ję to w ostat nich mie sią cach 1944 r.

Działa nia te prze bie ga ły dwu to ro wo
i nie za leż nie od sie bie. Z jed nej stro ny KG
AK (gen. Le opold Oku lic ki „Nie dźwia -
dek”) po wie rzy ła od bu do wę struk tur Ob -
sza ru Za chód AK płk. J. Szczur ko wi -Cer -
gow skie mu, z dru giej, nie ja ko rów no le gle,
gen. Emil Fiel dorf („Nil”) roz po czął or ga -
ni za cję Ob sza ru Za chód „Nie”.

Likwidacja Okręgu Poznańskiego AK

Ppłk Andrzej Rzewuski
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Adam Dziu ba
OBEP Ka to wi ce

De kon spi ra cja Okrę gu Ślą skie go
DSZ, wbrew ra chu bom sze fa WUBP
Ka to wi ce, nie ozna cza ła kre su dzia łal -
no ści pod zie mia po akow skie go na pod -
le głym je go wła dzy te re nie. Już la -
tem 1945 r. Łu kasz Cie pliń ski, prze wi -
dzia ny wów czas na sta no wi sko
ko men dan ta Okrę gu Kra kow skie go
DSZ, pra co wał nad re or ga ni za cją Ob -
sza ru Po łu dnio we go tej or ga ni za cji (po -

wstał Pod ob szar obej mu ją cy Okrę gi:
rze szow ski, kra kow ski i ślą ski). Za mie -
rzał na miej sce Jan ke go, któ re mu za pro -
po no wa no pra cę w szta bie DSZ w War -
sza wie, po wie rzyć do wo dze nie Okrę -
giem Ślą skim Ste fa no wi Mu siał kowi
(„Ku le sza”, „Ło wic ki”), daw ne mu in -
spek to ro wi tar now skie mu AK. Praw do -
po dob nie już wów czas roz wa żał kon -
cep cję opar cia przy go to wy wa nej suk ce -
sor ki DSZ na Ślą sku głów nie na ka drach
po cho dzą cych z Rze szowsz czy zny.
Po ujaw nie niu się czę ści żoł nie rzy
Okrę gu Ślą skie go DSZ po mysł ten
wcie lo no w ży cie. Cie pliń ski mógł go
zre ali zo wać przy pomocy żoł nie rzy AK,
któ rych ewa ku ację na Gór ny Śląsk sam
zor ga ni zo wał wio sną 1945 r. Wy ko rzy -

stał do te go two rzą cą się w wo je wódz -
twie ślą skim ad mi ni stra cję, w któ rej
uda ło mu się umie ścić swo je „wtycz ki”.
Punk ta mi kon tak to wy mi i prze rzu to wy -
mi, z któ rych ko rzy sta li żoł nie rze rze -
szow skiej AK, by ły zwłasz cza Tym cza -
so we Za rzą dy Pań stwo we (Urzę dy Li -
kwi da cyj ne). Jed ną z klu czo wych
po sta ci przy or ga ni za cji ewa ku acji
na Za chód zo stał Jó zef Ko kosz ka
(„506”), któ ry 7 lu te go 1945 r. zna lazł
się w Ka to wi cach ja ko czło nek Gru py
Ope ra cyj nej rzą du na wo je wódz two ślą -

skie. Wraz z nim przy był Wła dy sław
Pał ka („Zbi gniew”). Oby dwaj zwią za ni
by li z kon spi ra cją rze szow ską. Ob ję li
wy so kie sta no wi ska w apa ra cie ad mi ni -
stra cyj nym wo je wódz twa – Ko kosz ka
zo stał dy rek to rem TZP, zaś Pał ka je go
za stęp cą. Dzię ki sie ci pod le ga ją cych im
urzę dów mo gli umiesz czać ewa ku owa -
nych prak tycz nie na ca łym Gór nym Ślą -
sku, za pew nia jąc im pra cę (na ogół
w ad mi ni stra cji pań stwo wej) i lo ka le
miesz kal ne.

W paź dzier ni ku 1945 r. na Śląsk
przy był Mu sia łek, by stwier dzić, że
wstęp ne pra ce nad bu do wą Okrę gu Ślą -
sko -Dą brow skie go WiN zo sta ły już wy -
ko na ne. Czu wał nad ni mi je go za stęp ca
Je rzy Kor czyń ski. Po wsta ły już za wiąz -

ki sie ci te ry to rial nej Okrę gu. Wpraw -
dzie jesz cze z nie licz ną ob sa dą, ale zo -
sta ły zor ga ni zo wa ne re jo ny: ka to wic ki,
gli wic ki i biel ski. W li sto pa dzie po wstał
ko lej ny – opol ski – i siat ka WiN ob ję ła
nie mal ca łe wo je wódz two ślą skie.

W tym sa mym cza sie kie row nik Bry -
gad Wy wia dow czych – spe cjal nej struk -
tu ry wy wia dow czej Okrę gu Po łu dnio -
we go WiN – Edward Bzy mek -Strzał -
kow ski przy stą pił do roz cią gnię cia
pod le głej so bie siat ki na te re ny Za głę bia
Dą brow skie go i Gór ne go Ślą ska. Wy -
peł niał w ten spo sób lu kę, ja ka po wsta ła
po roz bi ciu przez apa rat bez pie czeń stwa
dzia ła ją ce go w wo je wódz twie ślą skim
Okrę gu Bry gad Wy wia dow czych kie ro -

wa ne go przez Ze no na Krze ko tow skie -
go. 20 sierp nia 1945 r. Krze ko tow ski
i co naj mniej 27 in nych wy wia dow ców
zo sta ło aresz to wa nych. Po nie waż lu dzie
Krze ko tow skie go mie li do brze roz wi -
nię tą sieć in for ma to rów w UB, moż na
przy pusz czać, że za ak cją prze ciw ko
Bry ga dom kry ło się so wiec kie NKWD.

Naj póź niej we wrze śniu 1945 r. z ini -
cja ty wy kra kow skich krę gów kon spi ra -
cyj nych do two rze nia in spek to ra tu za -
głę biow skie go Bry gad Wy wia dow czych
przy stą pił Sta ni sław La skow ski, mie siąc
póź niej po wsta ły do wo dzo ne bez po -
śred nio z Kra ko wa ko mór ki przy szłe go
in spek to ra tu gór no ślą skie go. W grud -
niu 1945 r. na je go kie row ni ka Bzy mek -
-Strzał kow ski wy zna czył Wła dy sła wa

Konspiracyjna hydra

Partyzanci oddziału AK Józefa Janika „Anioła” witają wojska sowieckie. Aresztowania będą później                                             Zdjęcie ze zb. M. Starczewskiego
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Szczep kę. Bry ga dy Wy wia dow cze,
oprócz spraw nej siat ki in for ma cyj nej,
roz bu do wa ły też kol por taż pra sy pod -
ziem nej, cze go za zdrosz czo no im
w Okrę gu Ślą sko -Dą brow skim WiN.

Ale to nie za koń czy ło pro ce su po -
wsta wa nia ko lej nych or ga ni za cji po -
akow skich. Od la ta 1945 r. do Pol ski za -
czę li się ewa ku ować żoł nie rze suk ce sor -
ki AK – or ga ni za cji „Nie” ze
wschod nich kre sów przed wo jen nej
Rzeczy po spo li tej. Po utra cie swych
ziem oj czy stych na rzecz ZSRR zde cy -
do wa li się wy ko rzy stać tzw. re pa tria cję
na Za chód, by uwol nić się od na ra sta ją -
cej pre sji so wiec kie go apa ra tu bez pie -
czeń stwa, do cze kać ko lej nej woj ny i po -
wró cić na Kre sy. Na Gór nym i Dol nym
Ślą sku osie dla li się zwłasz cza żoł nie rze
Ob sza ru Lwow skie go „Nie”, skła da ją -
ce go się z okrę gów: lwow skie go, tar no -
pol skie go i sta ni sła wow skie go. Ewa ku -
acja więk szej czę ści żoł nie rzy lwow -
skiej siat ki „Nie” na stą pi ła od wrze śnia
do koń ca grud nia 1945 r. Prze rzu co no
ich do Pol ski bez więk szych aresz to wań
i de kon spi ra cji. W tym sa mym cza sie
do Pol ski wy je cha li rów nież człon ko wie
kon spi ra cji tar no pol skiej – tak że uni ka -
jąc więk szych za gro żeń. Ja ko je den
z ostat nich – w grud niu 1945 r. – opu -
ścił do tych cza so wy te ren swo jej dzia łal -
no ści kpt. Bro ni sław Że glin („Or don”),
ko men dant siat ki „Nie” w Okrę gu Tar -
no pol skim. Do koń ca 1945 r. ofi ce ro wie
Ob sza ru do tar li do swo ich pod ko mend -
nych roz rzu co nych na te re nach od Je le -
niej Gó ry po Ka to wi ce i na wią za li
na no wo kon spi ra cyj ne kon tak ty.
Od prze ło mu 1945 i 1946 r. za rów no
Okręg Lwow ski, jak i Tar no pol ski by ły
go to we do wzno wie nia prze rwa nej ewa -
ku acją dzia łal no ści.

Szta bow com or ga ni za cji, nie świa do -
mym prze mian na ma pie kon spi ra cji
w Pol sce (od daw na nie mie li łącz no ści
z resz tą Pol ski i nie wie dzie li, że „Nie”
już od kil ku mie się cy nie ist nie je), uda -
ło się skon tak to wać z wła dza mi Zrze -
sze nia WiN. Po roz mo wach z pre ze -
sem II Za rzą du Głów ne go WiN Fran -
cisz kiem Nie po kól czyc kim kon spi ra cja
lwow ska zna la zła się w struk tu rach
Zrze sze nia na za sa dach eks te ry to rial -

nych i jej siat ki funk cjo no wa ły obok te -
ry to rial nych struk tur WiN. Róż ni ły się
zresz tą od ko mó rek or ga ni za cyj nych
Ob sza ru Po łu dnio we go WiN tym, że
na dal ho no ro wa no w nich hie rar chię
woj sko wą, gro ma dzo no broń, pro wa -
dzo no szko le nia woj sko we, sło wem 
– przy go to wy wa no się ca ły czas na wy -
buch kon flik tu alian tów za chod nich
z ZSRR.

Ko lej ną więk szą or ga ni za cją po akow -
ską, któ rą zor ga ni zo wa no je sie nią 1945 r.
w wo je wódz twie ślą skim, by ło Kon spi -
ra cyj ne Woj sko Pol skie. KWP za ło żył
kpt. Sta ni sław Soj czyń ski („War szyc”)
na ba zie kadr akow skich z Ra dom ska.
Za sięg or ga ni za cji stop nio wo roz sze rzył
się na spo rą część cen tral nej Pol ski. Jej
żoł nie rze pro wa dzi li ak tyw ne dzia ła nia
zbroj ne, or ga ni zo wa li od dzia ły par ty -
zanc kie, któ re sta ra ły się roz bi jać wię -
zie nia, prze ciw dzia łać pa cy fi ka cjom
lud no ści cy wil nej i li kwi do wać szcze -
gól nie uciąż li wych przed sta wi cie li re żi -
mu. Kon takt z KWP zdo ła li na wią zać
by li akow cy z oko lic Ka to wic i Ru dy
Ślą skiej. Od la ta 1944 r., po wiel kiej
„wsy pie” w Okrę gu Ślą skim AK, licz ne
gro no żoł nie rzy pod zie mia z tych te re -
nów po zo sta ło bez przy wód ców i łącz -
no ści z ko men dą Okrę gu. Na prze ło -
mie 1944 i 1945 r. prze ję ła ich kon spi ra -
cja na ro do wa. Wio sną 1945 r. NKWD
roz bi ło jej do wódz two i część struk tur
or ga ni za cyj nych na Gór nym Ślą sku.
Wśród oca la łych po wsta ła ko lej na or ga -
ni za cja pod ziem na, któ rą zli kwi do wa ły
aresz to wa nia la tem 1945 r. Jed nak sze -
re gi kon spi ra cji na tym te re nie by ły
na ty le licz ne, że ko lej na gru pa by łych
akow ców za ini cjo wa ła roz mo wy
z „War szy cem” i pod po rząd ko wa ła mu
się. 1 li sto pa da 1945 r. z Ra dom ska
przy je chał na Śląsk ku rier Soj czyń skie -
go, któ ry przy wiózł z so bą roz ka zy ko -
men dan ta KWP i pra sę or ga ni za cyj ną
– ga zet kę „W świe tle praw dy”. Po otrzy -
ma niu prze sył ki ini cja to rzy po wo ła nia
KWP: Pa weł Sto pa, Ger hard Szczu rek
i Ste fan Gürtler po wo ła li sztab or ga ni -
za cji, któ ra na szcze blu wo je wódz kim
no si ła kryp to nim „Klim czok”. Okręg
Ślą ski KWP „Klim czok” w pierw szych
mie sią cach 1946 r. roz bu do wał struk tu -

ry te ry to rial ne i stał się naj sil niej szą li -
czeb nie or ga ni za cją po akow ską w wo je -
wódz twie ślą skim. Nie ba wem w te ren
wy ru szy ły kil ku na sto oso bo we od dzia ły
par ty zanc kie KWP.

Pa no ra mę kon spi ra cji po akow skiej
po wsta łej pod ko niec 1945 r. w wo je -
wódz twie ślą skim do peł nia kil ka grup
o mniej szym za się gu. W po wie cie za -
wier ciań skim od two rzył się od dział
Wła dy sła wa Mu sia li ka („Bo le sław”).
Po przed nio pod le gał in spek to ra to wi
czę sto chow skie mu AK/DSZ (na le żą ce -
mu do Okrę gu Kie lec ko -Ra dom skie go)
i na po le ce nie prze ło żo nych ujaw nił się
w cza sie amne stii. Prze wi du ją cy do -
wód ca zdał jed nak co gor sze eg zem pla -
rze bro ni, a lep sze ukrył. Gdy we
wsiach po wia tu za wier ciań skie go do -
szło do eks ce sów z wy mu sza niem przy -
mu so wych świad czeń od miej sco wej
lud no ści i in ter wen cji wojsk KBW,
„Bo le sław” wraz z uzbro jo ny mi ad hoc
par ty zan ta mi prze pę dził na past ni ków.
Od tąd na cze le swych par ty zan tów po -
now nie za czął zwal czać ko mu ni stów
i funk cjo na riu szy UB w wio skach
pod Za wier ciem.

W po wie cie ryb nic kim i pszczyń skim
prze trwał daw ny in spek to rat ryb nic ki
AK/DSZ, któ re go żoł nie rze, z ma ły mi
wy jąt ka mi, po słu cha li su ge stii swo je go
do wód cy Paw ła Cier pio ła („Ma ko pol”)
i nie sko rzy sta li z amne stii. Pa tro le dy -
wer syj ne or ga ni za cji Cier pio ła mia ły
nie ba wem za sły nąć śmia ły mi i uda ny mi
ak cja mi eks pro pria cyj ny mi.

Pod Gli wi ca mi za czął ope ro wać od -
dział Wa cła wa Pro szow skie go („Wam -
pir”), za ło żo ny przez by łych żoł nie rzy
AK z Kie lec czy zny.

Tym cza sem szef WUBP Ka to wi ce
nie miał po ję cia, że po myśl ne ro ko wa -
nia z ko men dan tem Okrę gu Ślą skie go
DSZ wca le nie za koń czy ły wal ki
z pod zie miem po akow skim w wo je -
wódz twie ślą skim. Na na ra dzie kie row -
ni ków po szcze gól nych WUBP w grud -
niu 1945 r. nie uznał na wet za sto sow -
ne o nim wspo mnieć. We dług je go
oce ny sy tu acji „cha rak te ry stycz ne dla
Ślą ska jest za gad nie nie NSZ”. Już nie -
ba wem prze ko nał się, jak po waż ną po -
peł nił po mył kę.

Adam Dziu ba
OBEP Ka to wi ce

Pi sem ne roz ka zy ko men dan ta Okrę gu
Ślą skie go wy da ne po roz wią za niu AK
nie są zna ne. Zresz tą moż li we, że mia ły
tyl ko po stać ust ną. Jed nak nie wąt pli wie
ist nia ły i nie od bie ga ły od po le ceń wy da -
nych pod ko mend nym przez „Kru ka II”
i „Eina”. Przede wszyst kim nie wol no by -
ło ujaw nić swej akow skiej prze szło ści.
Na le ża ło też chro nić się przed moż li wo -
ścią wy wie zie nia na Wschód w cha rak te -
rze nie wol ni czej si ły ro bo czej. Prze cież

na Gór nym Ślą sku So wie ci po trak to wa li
jak łup nie tyl ko przy sło wio we ze gar ki,
ro we ry czy kosz tow no ści, ale przede
wszyst kim ma ją tek prze my sło wy i lu dzi,
któ rzy mo gli go ob słu gi wać. Część żoł -
nie rzy trze ba by ło wy po sa żyć w do ku -
men ty, pie nią dze i ode słać na in ny te ren
lub ukryć na miej scu. Nie któ rzy zaś mu -
sie li tra fić do or ga ni zo wa nych przez ko -
mu ni stów władz, by roz po znać ich za -
mia ry, prze strzec ko le gów przed nie bez -
pie czeń stwem, zdo być in for ma cje, dru ki
po trzeb ne ko mór kom le ga li za cyj nym,
a na wet za jąć się ad mi ni stro wa niem, bo

ko mu ni ści po pro stu nie zbyt do brze so bie
z nim ra dzi li. Nada rza ła się do bra oka zja,
by w okre sie chwi lo we go wy ga sze nia ak -
tyw no ści AK (tak to w sze re gach roz wią -
zy wa nej ar mii po trak to wa no) wy ko rzy -
stać sła bość ko mu ni stów i umie ścić
w pod le głym im apa ra cie jak naj wię cej
swo ich lu dzi.

Jak ze znał w trak cie prze słu cha nia za -
trzy ma ny przez NKWD i prze ka za ny
póź niej UB Ja nusz Rajch man („Su li ca”),
ostat ni kie row nik Biu ra In for ma cji i Pro -
pa gan dy Okrę gu Ślą skie go AK, Jan ke,
nie zwol nił go z przy się gi or ga ni za cyj -
nej, wy zna czył mu też, po dob nie jak in -
nym żoł nie rzom, ko lej ne za da nie: „Wie -
dzia łem o tem, że to był cel or ga ni za cji

Na eta tach u wro ga
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AK, że by we wszyst kich urzę dach mia ła
swo ich lu dzi i człon ko wie AK mo gli
w ten spo sób prze dłu żać za kon spi ro wa ną
pra cę”. 

O ta kim sa mym po le ce niu dla struk tur
pod zie mia usły szał do wód ca ba ta lio nu
par ty zanc kie go Okrę gu Ślą skie go Ge rard
Woź ni ca („Har dy”). „Har dy” nie miał go
re ali zo wać; je go od dział roz bro jo no, a on
mu siał się co ja kiś czas mel do wać w UB.
Był „spa lo ny”, dla te go ko men dant Jan ke
we zwał go na po cząt ku lu te go 1945 r.
do Ka to wic po pie nią dze i kom plet fał -
szy wych do ku men tów, dzię ki cze mu
mógł opu ścić te ren, na któ rym był na zbyt
do brze zna ny. Przy oka zji szef szta bu
Okrę gu po in for mo wał go, że żoł nie rzom
na ka zu je się obej mo wać sta no wi ska w lo -
kal nych wła dzach lub iść do woj ska.

Roz ka zy do syć szyb ko do tar ły na naj -
niż sze szcze ble w łań cu chu do wo dze nia.
W lu tym 1945 r. do wód ca kom pa nii AK
w Wy rach (In spek to rat Ryb nik) za wia do -
mił pod wład ne go, „że na szym za da niem
jest, że by wszę dzie na urzę dy gmin ne
i na wszyst kie sta no wi ska po wsa dzać na -
szych lu dzi z or ga ni za cji AK i że by mieć
wszyst ko swo imi ludź mi ob sa dzo ne”.

Wspo mi na ny już kie row nik BiP Ja nusz
Rajch man po wkro cze niu wojsk so wiec -
kich zdo łał zna leźć za trud nie nie w urzę -
dzie wo je wódz kim – i to na sta no wi sku
se kre ta rza Zdzi sła wa Wi śniew skie go,
prze wod ni czą ce go wo je wódz kiej ra dy
na ro do wej w Ka to wi cach. Wpraw dzie
w ze zna niach sta rał się prze ko nać śled -
czych, że by ło to dzie łem przy pad ku, że
za le ża ło mu przede wszyst kim na pra cy,
a Wi śniew ski znał go ja ko do świad czo ne -
go urzęd ni ka (w wy ra żo nej wo bec hi sto -
ry ka opi nii Rajch man stwier dził, że Wi -
śniew ski mógł o nim wie dzieć na wet wię -
cej, tak że i to, że miał związ ki
z kon spi ra cją), lecz ewi dent nie nie da no
mu wia ry. Prze ciw nie mu świad czy ło to,
że w Wo je wódz kiej Ra dzie Na ro do wej
zna la zło się cał kiem licz ne gro no je go
pod ko mend nych. Sam Rajch man za ła twił
pra cę dwu swo im pod wład nym (je den
z nich póź niej prze szedł do KW MO
w Ka to wi cach). Jed nak do WRN do sta li
się też in ni człon ko wie kie row nic twa
BiP: Sta ni sław Fla czyk (on też znał Wi -
śniew skie go) i Jó zef Ko nec ki. Po nad to
w dzia le WRN do spraw rad na ro do wych
niż szych szcze bli zna lazł się ko lej ny by ły
ako wiec, w dzia łach prze my sło wych
dwóch, a w po dró żu ją cych po te re nie wo -
je wódz twa eki pach kul tu ral no -oświa to -
wych pod ję ło pra cę dwóch ko lej nych.

Rów nież wy wiad Okrę gu umie ścił
swo je „wtycz ki” w ad mi ni stra cji.
Na przy kład je den z wy bit niej szych je -
go żoł nie rzy Adam Fa rys („Zrąb”) zna -
lazł pra cę w Za rzą dzie Miej skim w Gli -
wi cach.

Ope ra cję ob li czo ną na umiesz cze nie
swo ich lu dzi w lo kal nych wła dzach pod -
ję ły rów nież struk tu ry te re no we Okrę gu.
Szcze gól nie sku tecz ne oka za ły się in -
spek to ra ty Tar now skie Gó ry i Ryb nik.
Na przy kład w po wie cie lu bli niec kim,
z ini cja ty wy miej sco wych dzia ła czy kon -

spi ra cji, po wo ła no 19 stycz nia 1945 r.
Pol ski Ko mi tet Oby wa tel ski, ja ko tym -
cza so wą wła dzę. Funk cję se kre ta rza ob jął
w nim An to ni Żyw czyk, za stęp ca ko men -
dan ta Ob wo du Lu bli niec kie go In spek to -
ra tu Tar no gór skie go AK. Sam ko men -
dant ob wo du lu bli niec kie go Ja nusz To -
ma szew ski („So kół”) zo stał bur mi strzem
Tar now skich Gór. Po dob no w Lu bliń cu
uda ło się na wet opa no wać akow com Ko -
mi tet Po wia to wy PPR, lecz na sku tek sa -
bo to wa nia bądź złe go wy ko ny wa nia dys -
po zy cji władz wo je wódz kich zo sta li wnet
od wo ła ni przez ko mi tet wo je wódz ki.

Szta bow cy In spek to ra tu Ryb nic kie go
mo gli się wy ka zać nie mniej szy mi suk ce -
sa mi. Do koń ca lu te go 1945 r. prze wod -
ni czą cym Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Ryb ni ku z sie dzi bą w Knu ro wie
(w Ryb ni ku wów czas stał front) i jed no -
cze śnie peł no moc ni kiem władz so wiec -
kich był Adolf Szew czyk („Ko wal”),
czło nek szta bu In spek to ra tu Ryb nic kie go
AK. Na to miast za stęp ca in spek to ra Fran -
ci szek Ży meł ka („Or lik”, „Rę bacz”), któ -
ry zja wił się u wi ce wo je wo dy Je rze go
Zięt ka w po szu ki wa niu pra cy, otrzy mał
za da nie zor ga ni zo wa nia sta ro stwa ryb -
nic kie go, wy dzia łu po wia to we go i władz
gro madz kich – prak tycz nie ca łej ad mi ni -
stra cji rzą do wej i pseu do sa mo rzą do wej.
Wy wią zał się z nie go i zo stał czło wie -
kiem w po wie cie ryb nic kim bar dzo
wpły wo wym – peł nił funk cję dy rek to ra
wy dzia łu po wia to we go sta ro stwa, do brze
znał lo kal nych „no ta bli”, a ko lej ni sze fo -
wie Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go by li je go do bry mi zna -
jo my mi. Wstą pił oczy wi ście do PPR,
gdzie uwa ża no go za oso bę na ty le pew -
ną, że nie zro bio no afe ry, gdy pu blicz nie
roz gła szał po re fe ren dum z 30 czerw -
ca 1946 r., że w Ryb ni ku obóz wła dzy
prze grał je z kre te sem. Ży meł ka za pew ne
miał udział w tym, że rów nież na niż -
szych sta no wi skach – prze wod ni czą cych
gmin nych rad na ro do wych, rad nych
gmin nych czy soł ty sów – zna leź li się żoł -
nie rze ryb nic kiej AK.

Jed nak zdo by cie przy czół ków w ad mi -
ni stra cji by ło tyl ko jed nym z ce lów by -
łych akow ców. Nie mniej waż ne by ło
wej ście do struk tur apa ra tu bez pie czeń -
stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej. Ta ak cja
rów nież się po wio dła.

W In spek to ra cie Tar now skie Gó ry za -
stęp ca in spek to ra Cze sła wa Ga łec kie go
ppor. Ma rian Ku zior na wią zał kon takt
z od dzia ła mi Ar mii Czer wo nej i uczest -
ni czył wraz z ni mi w wal ce z Niem ca mi.
W efek cie ko men dant wo jen ny mia sta
mjr Ko złow po le cił mu zor ga ni zo wa nie
Mi li cji Oby wa tel skiej. W ten spo sób Ku -
zior zo stał ko men dan tem po wia to wym
MO w po wie cie tar no gór skim. Po dob nie
zda rzy ło się w po wie cie lu bli niec kim,
gdzie mi li cję or ga ni zo wa no z ini cja ty wy
wspo mnia ne go już To ma szew skie go.

Pod ko mend ni Paw ła Cier pio ła („Ma -
ko pol”), in spek to ra ryb nic kie go, do ko na -
li in fil tra cji mi li cji na jesz cze więk szą
ska lę. Je go szta bo wiec Roch Ko zio łek
zna lazł po sa dę ja ko kie row nik Biu ra

Pasz por to we go przy Ko men dzie Po wia -
to wej MO w Ryb ni ku. Jeden z po ste run -
ków MO pod Ryb ni kiem je go ko men -
dant – by ły ako wiec – Jó zef Gaw łow ski
prze kształ cił w re gu lar ny punkt wer bun -
ko wy i zdo łał na mó wić do udzia łu w kon -
spi ra cji kil ku swo ich pod wład nych.
Funk cjo na riu sze mi li cji w in nym pod ryb -
nic kim po ste run ku za opa try wa li w po ży -
wie nie swo ich ukry wa ją cych się w le -
śnym bun krze zde kon spi ro wa nych ko le -
gów, wy po ży cza li im nie kie dy broń czy
mun du ry, a póź niej sa mi za czę li cho dzić
z ni mi na ak cje.

Do wód ca kom pa nii AK w Wy rach
(rów nież z In spek to ra tu Ryb nic kie go) zor -
ga ni zo wał w tej miej sco wo ści po ste ru nek
mi li cji, zatrudniając swo ich pod ko mend -
nych. Bu dy nek, przez ja kiś czas po ste ru -
nek, słu żył ja ko ma ga zyn uzbro je nia
kom pa nii. Co cie ka we, broń po cho dzi ła
nie tyl ko z ma ga zy nów AK, ale tak że
od Ar mii Czer wo nej. Ja kiś so wiec ki do -
wód ca, do któ re go zwró co no się o po moc
w uzbro je niu lu dzi ma ją cych rze ko mo
prze pę dzić z la sów nie miec kich ma ru de -
rów, zli to wał się i od dał mi li cjan tom kil -
ka ka ra bi nów.

Ska lę in fil tra cji MO przez człon ków
In spek to ra tu Ryb nic kie go AK do brze
określiła miej sco wa ko bie ta, któ ra za py -
ta na przez funk cjo na riu szy UB, czy roz -
po zna ła pew ne go mi li cjan ta, od po wie -
dzia ła: „Te go mi li cjan ta nie znam ni
za Pol ski, ani za oku pa cji, bo wszyst ka
ta mi li cja by ła ukry ta w le sie ja ko par ty -
zan ci”. 

O wie le trud niej szym za da niem by ło
prze nik nię cie do UB, ale i ono się
gdzie nie gdzie po wio dło. Na przy kład
To ma szew ski ze znał „...z ra mie nia [In -
spek to ra tu Tar no gór skie go] AK do
Urzę du Bez pie czeń stwa we szli: dr Ma -
tu szek Jó zef, Wy pych, imię nie zna ne
i Nan kisz oraz, jak mó wił mi Ku zior
(za stęp ca in spek to ra tar no gór skie go
AK), on ze swo ich lu dzi do UB wsa -
dził 4, lecz ko go, nie mó wił”. Kil ku
swo ich pod ko mend nych umie ścił w UB
Sta ni sław We ncel („Twar dy”) (do stycz -
nia 1945 r. do wód ca od dzia łu par ty -
zanc kie go AK, a od ma ja 1945 r. De le -
ga tu ry Sił Zbroj nych).

Rów nież In spek to rat Ryb nic ki DSZ po -
sia dał swo je „wtycz ki” w UB. W PUBP
Ra ci bórz ja ko ofi cer śled czy ulo ko wał się
Pa weł So sna. Skoń czył na wet spe cjal ny
kurs dla funk cjo na riu szy. Ko zio łek utrzy -
my wał kon tak ty z funk cjo na riu szem
PUBP w Cie szy nie, na zy wa nym „Kaz -
kiem”. W PUBP Ryb nik umiesz czo no
praw do po dob nie dwie „wtycz ki”.

Pod ko mend ni Jan ke go wy ko na li wy -
zna czo ne im przez ko men dan ta za da nie
wzo ro wo. Wy ko rzy stu jąc sła bość ko mu -
ni stów, żoł nie rze by łej AK zdo ła li w po -
waż nym stop niu zin fil tro wać ad mi ni stra -
cję, mi li cję i UB, a na wet upla so wać się
na eks po no wa nych sta no wi skach. Sta no -
wi ło to do bry wstęp do ko lej ne go eta pu
dzia łal no ści żoł nie rzy zli kwi do wa nej ar -
mii, tym ra zem w sze re gach Okrę gu Ślą -
skie go De le ga tu ry Sił Zbroj nych.  
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Piotr Chmie lo wiec
IPN Rzeszów

„Smiersz” funk cjo no wał w okre sie
od 14 kwiet nia 1943 r. do 15 mar ca 1946 r.
Zo stał wy od ręb nio ny ze struk tur NKWD
na mo cy po sta no wie nia Ra dy Ko mi sa rzy
Lu do wych ZSRR z 19 kwiet nia 1943 r.
Na je go pod sta wie prze kształ co no Za rząd
Wy dzia łów Spe cjal nych NKWD w Za -
rząd Głów ny Kontr wy wia du „Smiersz”
Lu do we go Ko mi sa ria tu Obro ny (LKO)
ZSRR. Je go na zwa po wsta ła z po łą cze nia
słów: „Śmierć szpie gom” (Smiert szpio -
nam). Dzie lił się na osiem wy dzia łów,
z któ rych 3. zaj mo wał się po zy ski wa niem
agen tu ry prze ciw ni ka i pro wa dze niem
gier ra dio wych, a 4. pro wa dze niem pra cy
kontr wy wia dow czej w stre fie przy fron to -
wej. Za da nia śled cze spo czy wa ły głów nie
na Wy dzia le 6. Przez ca ły czas dzia łal no -
ści „Smier sza” (wcze śniej od lu te go 1941 r.
wy dzia łów spe cjal nych) na je go cze le stał
ko mi sarz bp 2. stop nia/gen. płk Wik tor
Aba ku mow. Za stęp cą na czel ni ka Za rzą -
du Kontr wy wia du „Smiersz” LKO ZSRR
i peł no moc ni kiem NKWD przy 1. Fron -
cie Ukra iń skim (FU) był gen. lejtn. Pa weł
Mie szik. Na cze le Za rzą du Kontr wy wia -
du „Smiersz” 1. FU stał gen. lejtn. Ni ko -
łaj Osie trow, a je go za stęp ca mi by li płk
Bu da riew i płk bp Ilia (Izra il) Gli na.
„Smier szem” 38. Ar mii do wo dził płk
Iwan Mo ska len ko, je go za stęp cą był płk
Bra gin. 

W po ło wie li sto pa da 1944 r. zo stał
wy da ny okól nik do ty czą cy try bu prze -
ka zy wa nia in for ma cji o wszel kich dzia -
ła niach po dej mo wa nych przez jed nost ki
„Smier sza” prze ciw ko żoł nie rzom AK.
Ra por ty dzien ne prze sy ła ne do sie dzi by
Za rzą du Kontr wy wia du 1. FU w Rze -
szo wie mia ły obej mo wać licz bę aresz to -
wa nych, za bi tych, ra nio nych i stra ty
wła sne, a tak że prze bieg ope ra cji w te -
re nie. Do dat ko wo co pięć dni mia ły być
prze sy ła ne mel dun ki za wie ra ją ce licz bę
aresz to wa nych akow ców, w tym ofi ce -
rów, oraz do kład ną ilość za re kwi ro wa -
nej bro ni i sprzę tu woj sko we go. Na stęp -
ne go dnia, po otrzy ma niu te go po le ce -
nia, mjr Olie nin do stał ko lej ny roz kaz
od płk. Gli ny, na ka zu ją cy prze sła nie mu
ma te ria łów śled czych żoł nie rzy AK
aresz to wa nych przez UB i prze ka za nych
or ga nom so wiec kim. Na ka za no mu
rów nież uzy ska nie po twier dze nia prze -
ka za nia więź niów spo rzą dzo ne go w ję -
zy ku pol skim przez kie row ni ka PUBP.
W prze sła nych do ku men tach mia ły się
zna leźć ko pie in for ma cji o aresz to wa -
nych prze sła ne wraz z ni mi do obo zu
kon tro l no -fil tra cyj ne go w Prze my ślu.

Dzia łal ność ope ra cyj na or ga nów bez -
pie czeń stwa pro wa dzo na by ła nie tyl ko
w kie run ku li kwi da cji or ga ni za cji
zbroj nych, ale tak że par tii po li tycz nych
nie po pie ra ją cych PKWN i po zo sta ją -
cych w kon spi ra cji. Na tym po lu zbie ra -
no in for ma cje o przy wód cach i o człon -

kach BCh i „Ro cha”; in for ma to ra mi by -
li agen ci „Wie ra” i „Mi chaj ło” (na le żą -
cy w cza sie oku pa cji nie miec kiej
do BCh). In for mo wa li o dzia ła niach
pro pa gan do wych prze ciw ko mo bi li za -
cji do woj ska i nie uzna wa niu przez nich
PKWN. Przed sta wi ciel „Smier sza”
ubra ny w mun dur ofi ce ra pol skie go to -
wa rzy szył kie row ni ko wi PUBP pod czas
pro wa dzo nych aresz to wań. 29 wrze śnia
w Lut czy za trzy ma no Ta de usza Woj -
tasz ka („Rę bacz”), Jó ze fa Ob ło ja („Pa -
rias”), a w Gol co wej ko men dan ta Od -
dzia łu Spe cjal ne go Lu do wej Stra ży
Bez pie czeń stwa Sta ni sła wa Anio ła
(„Agrest”) i Hen ry ka Bry sia. Za re kwi -
ro wa no ma szy nę do pi sa nia, po wie lacz,
pi sto let ma szy no wy PPSz, trzy ka ra bi -
ny, dwa pi sto le ty, sie dem gra na tów
i 2800 ulo tek. Nie za sta no w do mu po -
wia to we go ko men dan ta LSB mjr. Woj -
cie cha Dud ka („Ol sza”). Na stęp ne go
dnia prze ka za no za trzy ma nych
do WUBP. Bez po śred nia po moc dla
pol skiej bez pie ki do ty czy ła po zy ska nia
pię ciu in for ma to rów i prze ka za nia
agen ta o pseu do ni mie „Szerc”, do star -
cze nia wia do mo ści, na pod sta wie któ -
rych funk cjo na riu sze PUBP prze ję li
od żoł nie rzy AK sie dem sztuk bro ni.
W PUBP w Brzo zo wie za trud nio no ja -
ko ofi ce ra śled cze go Ja na Mo ra le wi cza,
któ ry dzia łał ja ko in for ma tor „Smier -
sza” pod pseu do ni mem „Mi chaj ło”.
Był współ pra cow ni kiem NKWD już
w la tach 1939–1941 w Ole sku (pow.
Zło czów) i we Lwo wie. Dru gi z prze ka -
za nych in for ma to rów – Hen ryk Pon do
„Wie ra” – roz po czął pra cę ja ko se kre -
tarz Sek cji II WUBP w Rze szo wie.
Do po ło wy mie sią ca udzie lo no do dat -
ko wej po mo cy w po zy ska niu trzech ko -
lej nych in for ma to rów. Głów nym źró -
dłem wie dzy funk cjo na riu szy so wiec -
kich o człon kach pol skiej kon spi ra cji
nie pod le gło ścio wej by li in for ma to rzy
wer bo wa ni do współ pra cy przez funk -
cjo na riu szy kontr wy wia du w trak cie
ich dzia łal no ści, jak rów nież in for ma to -
rzy, któ rzy roz po czę li współ pra cę
wcze śniej, jak wspo mnia ny Mo ra le -
wicz. Na pod sta wie ich mel dun ków do -
ko ny wa no aresz to wań.

Efek tem sze ściu ty go dni dzia ła nia
Gru py Ope ra cyj nej „Smier sza” w po -
wie cie Brzo zów by ło zdo by cie 82 in for -
ma to rów. Wśród tej bar dzo du żej licz by
by ło 58 osób, któ re na kło nio no
do współ pra cy wspól nie z funk cjo na riu -
sza mi UB. Wszy scy mie li zo stać prze -
ka za ni PUBP, ale są dząc z licz by je go
agen tu ry pod koniec ro ku, więk szość,
na kło nio na do współ pra cy na pod sta wie
ma te ria łów kom pro mi tu ją cych, udzie la -
ła in for ma cji w krót kim cza sie, za prze -
sta jąc po mo cy w na stęp stwie ukry wa nia
się, aresz to wa nia czy wy jaz du na zie mie
za chod nie. Na pod sta wie in for ma cji
uzy ska nych od in for ma to rów aresz to wa -
no 57 osób, wśród któ rych znaj do wa li
się: przed sta wi cie le De le ga tu ry Rzą du
(1 oso ba), szpie dzy (6), żoł nie rze AK
i „par tii lu do wo -de mo kra tycz nej” [BCh]

Grupa Operacyjna „Smiersza” 
na terenie powiatu Brzozów w 1944 r.

Konspiracyjne Wojsko Polskie było największą poakowską strukturą regionalną. Na zdjęciu oddział KWP
– krypt. „Balon” Andrzeja Jaworskiego ps. „Marianek”
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(18), człon ko wie OUN (13), współ pra -
cow ni cy ge sta po (19). W cza sie pro wa -
dzo nych ope ra cji prze ję to znacz ne ilo ści
bro ni (ka ra bi nów – 167, pi sto le tów ma -
szy no wych PPSz – 16, pi sto le tów – 5),
sprzę tu woj sko we go (gra na tów – 58,
amu ni cji – 2250, od bior ni ków ra dio -
wych – 21, ma szyn do pi sa nia – 7, po -
wie lacz – 1) i wy daw nictw AK i OUN.
Udzie lo na w tym cza sie po moc or ga ni -
zu ją ce mu się PUBP prze ło ży ła się na

48 spo tkań in struk ta żo wych w paź dzier -
ni ku, pod czas któ rych prze ka zy wa no
wie dzę na te mat spo so bów po zy ski wa -
nia i pra cy z agen tu rą. Uzy ska na wie dza
o żoł nier zach AK za owo co wa ła czte re -
ma ope ra cja mi te re no wy mi ma ją cy mi
do pro wa dzić do aresz to wa nia po dej rza -
nych, uzy ska niem 3 miesz kań kon spi ra -
cyj nych i prze pro wa dze niem 11 śledztw.
W ewi den cji ko mór ki „Smier sza” zna la -
zło się 19 po szu ki wa nych. Dzia ła nia te

– jak do no sił na czel nik Gru py Ope ra -
cyj nej mjr Olie nin – do pro wa dzi ły
do te go, że: „zo sta ła zli kwi do wa na
szpie gow ska re zy den tu ra »AK« po wia -
tów kro śnień skie go, sa noc kie go, brzo -
zow skie go i ja siel skie go na cze le z in -
spek to rem »AK« na ww. po wia ty
– Igna cym Wań cem (ka pi tan Woj ska
Pol skie go)”. Jak się wkrót ce oka za ło,
stwier dze nie to nie by ło jed nak słusz ne.

17 i 18 li sto pa da wy sła no z Brzo zo wa
do obo zu w Prze my ślu dwie gru py
aresz to wa nych żoł nie rzy AK, li czą ce
ra zem 35 osób. Sześć ko lej nych osób
wy sła no 21 li sto pa da. Wśród nich znaj -
do wał się je den ofi cer (ppor. Sta ni sław
Szczur „Lew”) i 11 pod ofi ce rów. Więk -
szość spo śród wy sła nych zo sta ła aresz -
to wa na w miej sco wo ści Bli zne pod czas
dwu dnio wej ope ra cji prze pro wa dzo nej
przez Gru pę Ope ra cyj ną w dniach
16–17 li sto pa da. Za trzy ma no wów czas
do wód cę plu to nu sierż. Pio tra Chę cia
(„Pat”, „Ta de usz”) i je go za stęp cę ppor.
rez. Edwar da Fi ca („Zna chor”). Łącz -
nie aresz to wa no 43 oso by, w tym zde -
cy do wa ną więk szość w Bli znem (41).
W miesz ka niu Chę cia prze ję to zrzu to -
wą broń: 1 rkm Bren, 4 au to ma ty
Sten, 9 gra na tów, 3500 sztuk amu ni -
cji, 6 eg zem pla rzy ma sek prze ciw ga zo -
wych ty pu BS i nie spraw ny od bior nik
ra dio wy. 

Dzia łal ność Gru py Ope ra cyj nej
„Smiersz” w Brzo zo wie zo sta ła za koń -
czo na 25 grud nia 1944 r. Efek tem jej
„pra cy” by ło aresz to wa nie 157 osób,
w tym 113 żoł nie rzy AK. Za trzy ma no
by łe go ko men dan ta ob wo du, 2 ofi ce rów
ko men dy ob wo du, 3 ko men dan tów pla -
có wek, 4 ko men dan tów plu to nów, 2 do -
wód ców dru żyn, 2 wła ści cie li lo ka li
kon spi ra cyj nych i 98 żoł nie rzy AK.
Z tej licz by do obo zu nr 49 (Prze myśl)
wy sła no 42 akow ców (2 ofi ce rów,
12 pod ofi ce rów i 28 sze re go wych).
Prze ję to na stę pu ją ce ilo ści bro ni i sprzę -
tu woj sko we go: strzel by – 193; rkm – 2;
PPSz – 21; au to ma ty nie miec kie – 6; pi -
sto le ty – 14; gra na ty – 83 sztu ki; na -
bo je – 6300 sztuk; ra dio od bior ni ki 
– 28 sztuk; ma szy ny do pi sa nia 
– 13 sztuk; ga zy bo jo we – 23 sztu ki; ro -
ta to ry [po wie la cze?] – 3 sztu ki. Wśród
po zo sta łych ka te go rii aresz to wa nych
by ło: 8 szpie gów, 23 kon fi den tów ge sta -
po i 13 człon ków OUN.

„Niezawisłość” – prasa WiN


