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Andrzej Chmielarz: Armia Krajowa

Dnia 14 lutego 1942 r. prezes Rady Ministrów i Naczelny Wódz gen. Władysław
Sikorski przekazał komendantowi głównemu Związku Walki Zbrojnej gen.
Stefanowi Roweckiemu rozkaz o zmianie nazwy organizacji tajnej w kraju i tytułu
jej komendanta.

Gen. Władysław Sikorski (w środku) w rozmowie z płk. Leopoldem Okulickim (z prawej). Za
nimi od lewej: gen. Tadeusz Klimecki, gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, i gen.
Władysław Anders, grudzień 1941 r., ZSRS. Fot. AIPN

„Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie
wojskowej w Kraju stanowią «Armię Krajową», podległą Panu Generałowi jako jej
dowódcy”

– głosił rozkaz.

W znanych nam źródłach archiwalnych brak informacji w sprawie motywów, jakie legły
u podstaw przemianowania ZWZ na AK, nie wiemy również, kto był pomysłodawcą
i autorem nowej nazwy. Argumentacja, że ta decyzja gen. Sikorskiego znacząco podniosła
rangę podziemnego wojska w kraju, które ze „związku” stawało się „armią”, nie przekonuje
mnie, bo już we wrześniu 1941 r. ZWZ rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława
Sikorskiego został uznany za część składową Polskich Sił Zbrojnych, co komendant
rozkazem nr 51 z 30 września 1941 r. podał do wiadomości wszystkich członków
organizacji, ujawniając jednocześnie jej nazwę „Związek Walki Zbrojnej”.

Zmiana nazwy

Nowa nazwa organizacji „Armia Krajowa” przez następne kilkanaście miesięcy była
utajniona i nie ujawniono jej nawet kadrze dowódczej. Decyzję taką podjął ówczesny
komendant główny ZWZ gen. Stefan Rowecki. W zachowanym fragmencie pisanej przez
niego „kroniki” zanotował:

„W ciągu całego ubiegłego okresu, druga połowa 41 i 42 rok, ZWZ scalający niemal
wszystkie organizacje wojskowe, stopniowo przemianowałem na Siły Zbrojne w Kraju.
W tym czasie Londyn nadesłał nam przemianowanie ZWZ na Armię Krajową.
Pomijając już to, że w tym czasie było wydanych przeze mnie szereg rozkazów
i zarządzeń jako komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, sam termin Armia Krajowa nie
był szczęśliwy, gdyż jako pojęcie operacyjne mogłoby w tej Armii Krajowej nagle
znaleźć się kilka podległych armii na różnych kierunkach operacyjnych. Dlatego też
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pozostawiłem przyjęty dotychczas termin Siły Zbrojne w Kraju, obok równoległego
określenia Armia Krajowa, a równocześnie zwróciłem się do Londynu o wyrażenie na
powyższe zgody. W ten sposób przez blisko trzy lata używana nazwa ZWZ zaczęła
wychodzić z użycia. Jako codzienny kryptonim dla Sił Zbrojnych w Kraju przyjąłem
PZP” (Polski Związek Powstańczy).

Nazwa „Armia Krajowa” występuje jedynie w korespondencji nadchodzącej z Londynu.
Generał Sikorski pisał co prawda, że znosi dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ, ale
w dokumentach kierowanych przez Sztab Naczelnego Wodza do aliantów również nie
znajdziemy terminu „Armia Krajowa”. Zastępują ją określenia: Secret Army in Poland,
Underground Army, Polish Forces in Poland, Polish Secret Military Organisation.

Generał Rowecki był konsekwentny. W dostępnej nam korespondencji z Naczelnym
Wodzem próżno szukać dokumentu, w którym użyłby nowej nazwy. Znajdziemy PZP czy
konspiracyjne Siły Zbrojne w Kraju, ale nie Armia Krajowa. W wydanym przez gen.
Roweckiego 22 lutego 1942 r. rozkazie nr 58 o składaniu przysięgi, w formule, którą
wygłaszał przyjmujący, mamy jedynie stwierdzenie:

„Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy Wolności…”.

Formuła ta została zmieniona rozkazem nr 73 z 12 grudnia 1942 r.:

„Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej…”.

O tym, że ZWZ przestał istnieć, gen. Rowecki poinformował podkomendnych rozkazem nr
60 z 10 kwietnia 1942 r. Próżno w nim jednak szukać informacji, że zastąpiła go Armia
Krajowa:

„W związku z rozkazem Naczelnego Wodza Nr 2926 z dnia 3 IX 1941, nakazującym
zespolenie poczynań wojskowych na terenie Kraju, ustaliłem kryptonim PZP dla
zespolonych Sił Zbrojnych w Kraju.

Na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza Nr 627 z dnia 14 II 1942 ZWZ jako
organizacja specjalna przestaje istnieć.

Niniejszy rozkaz podać ustnie do wiadomości Komendantów, potem zniszczyć”.

Nic więc dziwnego, że w publikowanych w „Biuletynie Informacyjnym” komunikatach
Kierownictwa Walki Konspiracyjnej o działaniach podziemia nie padają słowa „Armia
Krajowa”. Akcje były dokonywane zawsze przez „oddział Sił Zbrojnych w Kraju”, bo jak
informował delegat rządu RP na kraj w komunikacie opublikowanym tamże 18 marca 1943



r.:

„Z ramienia Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej wszystkie sprawy
wojskowe w Kraju reguluje Komendant Sił Zbrojnych w Kraju…”.

Nazwa „Armia Krajowa” pojawiła się w przestrzeni publicznej dopiero piętnaście miesięcy
po przemianowaniu ZWZ na AK. 3 czerwca 1943 r. w „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się
rozkaz Naczelnego Wodza z 18 maja 1943 r. skierowany do żołnierzy, w którym po
informacji o zwycięstwie aliantów w Afryce Północnej znalazł się passus:

„Żołnierze Armii Krajowej! Nadejdzie chwila, w której i wy będziecie mogli jawnie
stanąć twarzą w twarz z odwiecznym wrogiem i odpłacić mu krwawo za doznane
cierpienia i krzywdy”.

9 listopada 1943 r. Dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz
nr 122 potępiający Narodowe Siły Zbrojne. Rozkaz ten był efektem przedłużających się
rozmów dotyczących scalenia obu formacji oraz odrzucenia przez kierownictwo NSZ
terminu 15 października 1943 r. jako ostatecznego do podporządkowania się dowództwu
Armii Krajowej. Został on opublikowany w „Biuletynie Informacyjnym” nr 47 z 25 listopada
1943 r. I tu po raz pierwszy uważny czytelnik mógł dowiedzieć się z przywoływanych
rozkazów, że wymieniana w tekście rozkazu „Armia Krajowa” to nic innego jak organizacja
wojskowa podległa Komendzie Sił Zbrojnych w Kraju i działająca od połowy 1942 r. (mówił
o tym przytoczony wyciąg z rozkazu NW i ministra spraw wojskowych z 15 sierpnia 1942
r.). Po tej dacie „Armia Krajowa” pojawia się coraz częściej.

W styczniu 1944 r. „Biuletyn Informacyjny” opublikował depeszę Rządu i Naczelnego
Wodza z życzeniami noworocznymi dla żołnierzy Armii Krajowej. I wreszcie w rozkazie nr
126 z 12 stycznia 1944 r., choć podpisanym przez komendanta Sił Zbrojnych w kraju
i formalnie skierowanym do „Żołnierzy Sił Zbrojnych w Kraju” możemy przeczytać:

„W tym ostatecznym uderzeniu na wroga – rozkaz mówi o tym, że wojna z Niemcami
wchodzi w okres końcowy – jawny, otwarty udział weźmiecie i wy, Żołnierze Armii
Krajowej, dzisiaj walczący w podziemiach”.

Od tej chwili na łamach „Biuletynu” nie pojawiało się już określenie „Siły Zbrojne w Kraju”.
Była wyłącznie „Armia Krajowa” (Armia Krajowa – wojskiem demokratycznym, BI z 17
lutego 1944; Jak walczy nasza Armia Krajowa, BI z 16 marca 1944), a w numerze z 6
kwietnia 1944 r. ukazał się pierwszy komunikat wojenny Dowództwa Armii Krajowej, choć
rozkaz Dowódcy AK nr 909 z 19 maja 1944 r., który znosi kryptonim „PZP”, zaleca
używanie nazw: Siły Zbrojne w Kraju lub Armia Krajowa.



Zmiana nazwy organizacji w najmniejszym nawet stopniu nie wpłynęła na organizowanie
walki podziemnej w kraju. Siły Zbrojne w Kraju realizowały nadal zadania postawione przez
naczelne władze wojskowe w 1940 r. Z jednej strony była to walka bie- żąca prowadzona
kompleksowo, co oznaczało nie tylko działalność bojowo-dywersyjną, wywiadowczą
i propagandową, ale i działalność pionów zabezpieczających, czyli legalizacji,
kontrwywiadu, łączności itd.; z drugiej zaś – podporządkowanie działalności bieżącej
odległemu, perspektywicznemu celowi, jakim było powstanie powszechne.

Rozwój organizacji

W początkach 1942 r. liczebność AK wynosiła ok. 75 tys. żołnierzy, zorganizowanych w 822
plutonach pełnych (liczących 50–60 żołnierzy) i 1587 plutonach szkieletowych (20–25
żołnierzy). Siły te wzrosły w początkach 1944 r. do prawie 380 tys. żołnierzy (6287
plutonów pełnych i 2613 plutonów szkieletowych). Najlepiej zorganizowanymi
i grupującymi 54 proc. stanów AK były okręgi centralne (Warszawa, Kielce, Lublin, Kraków
i Obszar Warszawa). Okręgi te grupowały także znaczną część kadry dowódczej: prawie 65
tys. na łączną liczbę 105 tys. Na ziemiach włączonych do Rzeszy najlepiej zorganizowanymi
okręgami były Łódź i Śląsk. Na Pomorzu i w Poznańskiem udało się stworzyć zawiązki
komend i siatek terenowych. Warunki okupacji na ziemiach włączonych do Rzeszy nie
pozwoliły na osiągnięcie poziomu zorganizowania i wyszkolenia, jaki istniał na terenach
Polski centralnej. Wyjątek stanowił Okręg Białystok, terytorialnie znajdujący się od połowy
1941 r. w obrębie niemieckich Prus Wschodnich, organizacyjnie ciążący jednak w stronę
terenów wschodnich i będący jednym z silniejszych okręgów AK. Na ziemiach wschodnich
większość posiadanych sił znajdowała się w okręgach: Lwów, Wołyń, Wilno i Nowogródek.
Nieco słabiej organizacyjnie stały okręgi: Polesie, Stanisławów i Tarnopol. W okręgach
południowowschodnich siły i środki organizacji w latach 1943–1944 w znacznym stopniu
absorbowała obrona ludności polskiej przed atakami nacjonalistów ukraińskich.

Stan zorganizowania terenu, kadra dowódcza – były ważnymi elementami, ale możliwości
bojowe organizacji określała ilość posiadanej broni. Na początku 1944 r. AK miała ponad 53
tys. egzemplarzy broni i 128 tys. granatów. W stosunku do potrzeb było to kilkakrotnie za
mało. Broń ta była ponadto nierównomiernie rozmieszczona: 73 proc. znajdowało się na
terenie Generalnego Gubernatorstwa. Nieodpowiednia była także struktura uzbrojenia – 64
proc. karabiny, 30,4 proc. pistolety i rewolwery, 2,9 proc. ręczne karabiny maszynowe,
2 proc. pistolety maszynowe, 0,7 proc. ciężkie karabiny maszynowe.

Nadzieją na poprawę stanu ilościowego i zmian struktury uzbrojenia były zrzuty lotnicze.
Pomoc w postaci zrzutów uzbrojenia dla AK prowadzona z różnym nasileniem od lutego
1941 do grudnia 1944 r. dała ok. 600 ton zaopatrzenia. Ze względu na brytyjskie decyzje
strategiczne były to jednak ilości przeznaczone tylko do prowadzenia działań
dywersyjnych. Dostaw na znacznie większe potrzeby działań powstańczych odmówiono.

Niedostatki w uzbrojeniu starano się uzupełnić, podejmując produkcję we własnym
zakresie. To bezprecedensowe w europejskim podziemiu przedsięwzięcie dało w efekcie



półprzemysłową produkcję dwóch typów pistoletów maszynowych (Sten i Błyskawica), kilku
typów granatów, miotaczy ognia, materiałów wybuchowych oraz innego sprzętu
sabotażowo-dywersyjnego. Dorobek w tej dziedzinie to ponad 1 tys. pistoletów
maszynowych, ponad 800 miotaczy ognia, kilkadziesiąt ton materiałów wybuchowych i ok.
300 tys. granatów.

Wielokrotny wzrost siły organizacji był wynikiem przystąpienia w 1942 r. do intensyfikacji
niełatwej akcji scaleniowej. Zgodnie z wytycznymi Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego
Armia Krajowa miała być jedyną organizacją wojskową działającą na terenie kraju,
skupiającą w swych szeregach bez względu na różnice przekonań politycznych
i społecznych wszystkich Polaków pragnących walczyć z okupantami. Akcja scaleniowa
była jednak przedsięwzięciem niełatwym. Hasło scalenia w jednym ośrodku wszystkich sił
wojskowych wywoływało obawy wśród stronnictw politycznych, że w ten sposób wojsko,
rzekomo opanowane przez sanatorów, stworzy w podziemiu swego rodzaju dyktaturę
wojskową. Pokonanie rozbudzonych ambicji politycznych, chęci odegrania samodzielnej roli
w konspiracji było zadaniem trudnym, wymagającym dużego taktu w rozmowach
scaleniowych, ciągnących się niekiedy miesiącami. Największe trudności Komenda Główna
miała z podporządkowaniem sobie pionów wojskowych dwóch stronnictw politycznych
– Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Narodowego.

15 sierpnia 1942 r. gen. Sikorski, pragnąc zakończyć akcję scaleniową, wydał rozkaz,
w którym zarządził m.in.:

„1. Wszystkie organizacje wojskowe istniejące na terenie kraju i których celem jest
współdziałanie w walce z nieprzyjacielem lub w pomocniczej służbie wojskowej,
podporządkowuję Dowódcy Armii Krajowej […].

5. Organizacje wojskowe uchylające się od podporządkowania Dowódcy Armii
Krajowej nie będą uznane przez władze polskie. Udział żołnierzy Armii Krajowej
w takich organizacjach jest zakazany”.

Rozmowy scaleniowe z Batalionami Chłopskimi zakończono 30 maja 1943 r. Mimo
podpisania umowy scaleniowej ludowcy nie zamierzali wywiązać się z niej w pełni
i całkowicie wyrzec posiadania własnej siły zbrojnej. Do szeregów AK przekazano część
oddziałów taktycznych, bo te tylko obejmowała umowa scaleniowa, a sam proces scalania
w praktyce nie został sfinalizowany do końca wojny.

Rozmowy ze Stronnictwem Narodowym w sprawie wcielenia Narodowej Organizacji
Wojskowej doszły do skutku dopiero w czerwcu 1943 r., a zakończono je w listopadzie
tegoż roku. Decyzja podporządkowania NOW doprowadziła do rozłamu w jego szeregach
i w konsekwencji do powstania nowej organizacji – Narodowych Sił Zbrojnych. Ostatecznie
do AK włączono ok. 70 tys. żołnierzy NOW. Próba scalenia Narodowych Sił Zbrojnych
zakończyła się fiaskiem. 7 marca 1944 r. doszło co prawda do formalnego podpisania



umowy, ale nie do jej pełnej realizacji.
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