
Armia Krajowa

Zbrojne oblicze Polskiego Państwa Podziemnego                          

w dokumentach Archiwum Państwowego w Radomiu



Od początku zbrodniczej wrześniowej agresji Polacy prowadzili konspiracyjną działalność na różnych

płaszczyznach mającą na celu przeciwdziałanie destrukcyjnym poczynaniom najeźdźcy i minimalizowanie

wyrządzanych przez niego szkód. 27 września 1939 r. utworzona została tajna organizacja o charakterze

polityczno-wojskowym pn. Służba Zwycięstwu Polski, na której czele stanął gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski.

Już w listopadzie tego pamiętnego roku powołano do życia konspiracyjną organizację wojskową

o nazwie Związek Walki Zbrojnej. Jej tworzenie na terenie kraju, w miejsce SZP i na bazie struktur

organizacyjnych tejże, rozpoczęło się w styczniu 1940 r. Obowiązki Komendanta Głównego ZWZ powierzono gen.

Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Organizacja miała za zadanie prowadzić walkę o przywrócenie niepodległości

państwa polskiego.

Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski swoim rozkazem z dnia 14 lutego 1942 r. przemianował ZWZ

na Armię Krajową. Zmiana nazwy miała uwypuklić apolityczność organizacji, co miało pomóc w scalaniu

konspiracyjnych działań wojskowych i podporządkowywaniu się dowództwu AK niezależnych tajnych organizacji

oraz ukazać, że w kraju funkcjonuje armia, stale i aktywnie wspierająca zbrojny wysiłek aliantów zmierzający

do pokonania hitlerowskich Niemiec i jej sojuszników. Pierwszym Dowódcą AK został gen. Stefan „Grot” Rowecki.

Archiwum Państwowe w Radomiu dla uczczenia przypadającej w 2022 r. 80. rocznicy utworzenia Armii

Krajowej, zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego bohatersko walczącego o wolność naszej

ojczyzny, przygotowało wirtualne zestawienie materiałów archiwalnych pochodzących ze swojego zasobu, które

odnoszą się do tytułowej armii.

Pod osłoną nocy i w ciągu dnia bojownicy o wolność ojczyzny, oswobodzenie jej z rąk nazistowskich

oprawców, toczyli nierówne boje na śmierć i życie z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta. Fakt,

że konspiracyjni żołnierze w czasie walki kładli na szalę własne życie, nieraz niestety je tracąc, zasługuje

na największe uznanie oraz stałe przypominanie o tej ofiarności. Ich działania dumnie zapisały się w dziejach

naszego kraju złotymi, ale też i krwawymi zgłoskami.



Monografia Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK w odniesieniu do struktury organizacji podaje,

iż tereny na których działała AK podzielono na obszary i okręgi. W ramach obszaru funkcjonowały dwa lub trzy

okręgi, które obejmowały co do zasady terytorium województwa. Okręgi składały się z kilku inspektoratów

i podległych im obwodów, a te zaś dzieliły się na rejony i podobwody. Podstawową i najmniejszą jednostkę

struktury organizacyjnej AK stanowiła placówka sterująca działalnością na terenie jednej bądź kilku gmin.

Radom należał do opatrzonego m.in. kryptonimem „Jodła” Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK

i stanowił siedzibę Komendy Obwodu oraz Komendy Inspektoratu AK. Obwód Radom, prowadził działalność pod

kryptonimami „Cholewa”, „Ogrody”, „Agawa” i „Marian” w ramach Inspektoratu Radomskiego ZWZ-AK. W skład

poruszanego obwodu wchodziło 7 podobwodów. W stosunku do podobwodu Radom - miasto posługiwano się

kryptonimami „Róża”, „Regina” i „Bałtyk”.

Konspiratorzy ZWZ-AK prowadzili w Radomiu i okolicy ożywioną działalność (wywiad, sabotaż, dywersja,

zbrojne akcje bojowe). Najprawdopodobniej od 1941 r. zajmowali się z wynoszeniem visów z miejscowej fabryki

broni. W 1942 r. nasiliły się ataki na okupanta. Na uwagę zasługują chociażby działania oddziału dywersyjnego

dowodzonego przez por. Kazimierza Aleksandrowicza ps. „Huragan”, składającego się z członków radomskiej

Socjalistycznej Organizacji Bojowej, uznającej zwierzchnictwo AK. We wrześniu 1943 r. wspomniana grupa

uprowadziła w Radomiu wojskową ciężarówkę przewożącą prowiant. Z kolei w czerwcu 1944 r. podkomendni

ppor. „Huragana” zlikwidowali ośmiu esesmanów.

Trzeba także nadmienić, iż w 1943 r. zorganizowany został oddział inspektora radomskiego. Jako

pierwszy dowodził nim ppor. Michał Gumiński ps. „Cezar”. Z ważniejszych akcji żołnierzy „Cezara” należy

wymienić konfiskatę 60 000 zł z Urzędu Wodno-Melioracyjnego w Radomiu oraz 180 000 zł ze Spółdzielni

Rolniczo-Handlowej w Radomiu. We wrześniu tymże bojownikom udało się Radomiu przechwycić samochód

z dużym ładunkiem skóry, którą następnie wykorzystano do wykonania potrzebnego im obuwia.



Armia Krajowa została rozwiązana rozkazem jej ostatniego dowódcy gen. Leopolda Okulickiego

„Niedźwiadka” z dnia 19 stycznia 1945 r. Część bojowników kontynuowała walkę w tajnych organizacjach. Wielu

żołnierzy poddano represjom. Więziono ich w ZSRR, a także skazywano w oparciu o sfabrykowane oskarżenia na

długoletnie pozbawienie wolności lub śmierć.

Znacznie szerszy i szczegółowszy opis działań AK w regionie radomskim i samym Radomiu mieszczą,

przede wszystkim, następujące publikacje:

Wojciech Borzobohaty, „Jodła”. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Wydanie II poprawione

i rozszerzone, Warszawa 1988.

Sebastian Piątkowski, Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945), Lublin-Warszawa 2018.

Zachęcamy również do sięgnięcia po katalog wystawy pt. Radom i okolice w latach wojny i okupacji

niemieckiej, przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Radomiu oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego

w Radomiu, podnoszące także tą problematykę. Ponadto warto zapoznać się z publikacją autorstwa Krzysztofa

Busse i Arkadiusza Kutkowskiego przedstawiającą dzieje partyzantki antykomunistycznej pt. Bić się do końca.

Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945-1950.

Niniejsza źródłowa kompilacja została podzielona na 2. zasadnicze części. 1. prezentuje przede

wszystkim wyjątkowe wspomnienia członków AK, które rysują przed czytelnikami obrazy bohaterskich

i tragicznych wydarzeń czasów II wojny światowej, widziane oczami ich uczestników, naocznych świadków

czynów pełnych chwały oraz niemieckich zbrodni. Szczególnie interesujące są fragmenty relacji Józefa Roleckiego

dot. wywożenia Visów z radomskiej fabryki broni. 2. część mieści druki ulotne, wśród których znalazły się m.in.

wydawnictwa AK z lat 1942-1944, wydrukowane przez Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze podległe tej

organizacji, takie jak: Biuletyn Informacyjny, Insurekcja i Żołnierz Polski. Te tajne periodyki przekazują m.in.

informacje o powstaniu w getcie warszawskim, działaniach zbrojnych w kraju i za granicą, łodziach podwodnych

i wojskach spadochronowych, niemieckiej broni pancernej, a także o działalności konspiracyjnej w Warszawie

w czasie powstania styczniowego.



Wspomnienia żołnierzy 

Armii Krajowej



Fragmenty opracowania autorstwa Bolesława Szczykutowicza

pt. Ruch oporu na terenie ziemi radomskiej w latach 1939-1945, 

1970 r. 

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację                            

Zarząd Wojewódzki w Radomiu, sygn. 93.





Wspomnienia Stanisława Nowakowskiego, 1985 r.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd 

Wojewódzki w Radomiu, sygn. 86.



Fragment ankiety o działalności 

ruchu o poru na Kielecczyźnie 

w latach 1939-1945 

wypełnionej przez łącznika 

ZWZ-AK, Adama 

Ziętkowskiego, 1974 r.

Związek Bojowników o Wolność     

i Demokrację Zarząd Wojewódzki 

w Radomiu, sygn. 104.



Fragmenty ankiety o działalności ruchu o poru           

na Kielecczyźnie w latach 1939-1945 wypełnionej 

przez bojownika ZWZ-AK, Juliana Wąsika ps. „Kruk”, 

1982 r.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 

Zarząd Wojewódzki w Radomiu, sygn. 101.





Wspomnienia 

Stanisława Ślifirczyka, 

ps. „Kos”, 1996 r.

Stowarzyszenie Polskich 

Kombatantów w Kraju     

– Federacja Światowa 

Oddział w Radomiu, 

sygn. 83.



Fragmenty wspomnień 

Jana Świątka                  

z działalności  w AK,   

1993 r.

Stowarzyszenie Polskich 

Kombatantów w Kraju     

– Federacja Światowa 

Oddział w Radomiu, 

sygn. 84.



Relacja Jana Kowalczyka, świadka 

walk oddziału AK we wsi Żdżary, 

1976 r.

Związek Bojowników o Wolność     

i Demokrację Zarząd Wojewódzki 

w Radomiu, sygn. 78.



Fragmenty Wspomnień 

Stefana Wąsali, 

żołnierza AK, 1982 r.

Związek Bojowników           

o Wolność i Demokrację 

Zarząd Wojewódzki            

w Radomiu, sygn. 100.





Fragmenty wspomnień 

Józefa Roleckiego, ps. 

„Olek”, który zajmował 

się wywożeniem Visów 

z radomskiej fabryki 

broni, 1970 r.

Związek Bojowników            

o Wolność i Demokrację 

Zarząd Wojewódzki              

w Radomiu, sygn. 88.



















Fragmenty wspomnień 

podchorążego AK 

Władysława Kryścińskiego,               

ps. „Leliwa”, 1974 r.

Związek Bojowników            

o Wolność i Demokrację 

Zarząd Wojewódzki              

w Radomiu, sygn. 81.









Fragmenty referatu 

autorstwa Jana Pawelca, 

Sekretarza Rady 

Wojewódzkiej Środowiska 

b. Żołnierzy Armii Krajowej 

w Radomiu, 1997 r. 

Związek Bojowników            

o Wolność i Demokrację 

Zarząd Wojewódzki              

w Radomiu, sygn. 108.





Druki ulotne



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych                           

z lat 1939-1945, sygn. 524.

Hymn Polski Podziemnej, 1943 r.



Biuletyn Informacyjny, Nr 18 z dn. 7 maja 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 538.











Biuletyn Informacyjny, Nr 21 z dn. 28 maja 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 499.









Biuletyn Informacyjny, Nr 13 z dn. 1 kwietnia 1943 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 539.











Biuletyn Informacyjny, Nr 17 z dn. 29 kwietnia 1943 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 540.











Biuletyn Informacyjny, Nr 18 z dn. 6 maja 1943 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 541.











Biuletyn Informacyjny, Nr 19 z dn. 11 maja 1944 r. 

Zbiór afiszów plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 500.









Żołnierz Polski, Nr 6 (19),  Czerwiec-Lipiec 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 555.















Żołnierz Polski, Nr 7 (30), Lipiec 1943 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 556.













Insurekcja, Nr 3 (15), Marzec 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 544.

















Insurekcja, Nr 4 (16), Kwiecień 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 545.



















Insurekcja, Nr 5 (17), Maj-Czerwiec 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 546.

















Insurekcja, Nr 6 (18), Lipiec-Sierpień 1942 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 547.

















Insurekcja, Nr 6 (38), Czerwiec 1944 r. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 548.















Odezwa do narodu polskiego    

o karność wobec władz 

Polskiego Państwa 

Podziemnego,                          

2 sierpnia 1944 r.

Zbiór afiszów plakatów             

i druków ulotnych z lat 1939-

1945, sygn. 533.



Obwieszczenie prezentujące przepisy Dekretu z dnia 2 sierpnia 

1945 r. o amnestii, co miało skłonić partyzantów, wśród których 

znajdowali się byli członkowie Armii Krajowej, do porzucenia 

walki i oddania posiadanego uzbrojenia.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 570.



Ogłoszenie wzywające członków Polskiego Państwa 

Podziemnego i ich rodziny z powiatu kozienickiego,                      

do zarejestrowania się w Powiatowym Zarządzie                          

Związku b. Partyzantów Ziemi Kieleckiej,

15 września 1945 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 620.



Obwieszczenie informujące o uchwaleniu Ustawy  z dnia           

22 lutego 1947 r. o amnestii, która miała zachęcić członków 

podziemia antykomunistycznego do zaprzestania walki                     

i ujawnienia się. 

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych z lat 1939-1945, 

sygn. 983.
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