
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/178182,Dyskusja-w-80-rocznice-powolania-Kierownictwa-Dywersji-Komendy-Glow
nej-Armii-Kra.html
2023-05-23, 00:23

Dyskusja w 80. rocznicę powołania Kierownictwa Dywersji
Komendy Głównej Armii Krajowej (Kedyw) – 27 stycznia
2023 (online)

W związku z 80. rocznicą powołania Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii
Krajowej zapraszamy na dyskusję o Kedywie, która odbędzie się w Izbie Pamięci Strzelecka
8.

Rozmowę z udziałem dr. Kazimierza Krajewskiego, dr. Henryka Piskunowicza i dr.
Bartłomieja Szyprowskiego poprowadzi dr Tomasz Łabuszewski.

Premiera na kanale IPNtv w piątek 27 stycznia 2023 r. o godz. 20.00.

 

Działania Sił Zbrojnych w Kraju (ZWZ-AK), określane jako akcja czynna czy też akcja
bieżąca, były w latach okupacji niemieckiej prowadzone w sposób metodyczny i
uporządkowany. Wspomniane pojęcie akcji czynnej obejmowało sabotaż, dywersję,
samoobronę i partyzantkę. Działania te były kierowane i zarządzane centralnie przez
dowództwo ZWZ-AK. Wymienione formy podziemnej działalności niepodległościowej,
podejmowane były planowo. Dawkowano je w miarę potrzeb i zmian zachodzących na
frontach II wojny światowej.

22 stycznia 1943 r. dowódca AK wydał rozkaz „O uporządkowaniu odcinka walki czynnej”,
na mocy którego utworzona została nowa struktura organizacyjna, tj. Kierownictwo
Dywersji (Kedywu) w skład którego włączono aktywa dawnego Związku Odwetu,
„Wachlarza” i „Osy”-„Kosy”. Dowódcą Kedywu został płk August Emil Fieldorf „Nil”, zaś
jego zastępcą ppłk Franciszek Niepokólczycki „Teodor”, a od marca 1943 r. mjr/ppłk Jan
Mazurkiewicz „Sęp”, „Radosław”. Centralny ośrodek dowodzenia akcją czynną, Kedyw KG
AK, posiadał rozbudowany sztab, w skład którego wchodziły oddziały: organizacyjny,
informacyjny, operacyjny, wyszkoleniowy, łączności, biuro studiów, dział produkcji środków
walki, referat budżetowy, komórka sanitarna, referat prawno-administracyjny, referat
kontroli akcji.

Do czasu rozpoczęcia akcji „Burza” właśnie ta wyodrębniona specjalistyczna struktura AK,
tj. Kedyw, organizowała akcję dywersyjną i bojową przeciw niemieckim siłom okupacyjnym.
W strukturach terenowych od komend obszarów poczynając, poprzez komendy okręgów i
inspektoratów - po komendy obwodów, przewidziano funkcje szefów Kedywu,
odpowiedzialnych za planowanie i realizowanie akcji zbrojnych. (Więcej informacji w



załączniku).
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