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INSPERTORAT ZWZ - AK „ MARIA”, 106 DP AK i  KBKZmot.  w 

WALCE 

Słowo wstępne  

       Referat jest zebraniem faktów i opinii wypowiadanych w trakcie kontaktów autora 

z środowiskiem  miechowsko- olkusko- pińczowskich kombatantów podziemia 

wojskowego, a także wynika z przeglądanej literatury  naukowej i publicystyki. 

Płynący z tego wniosek może być tylko jeden : Inspektorat Miechów  oczekuje na 

swoją monografię tym bardziej, że jego bohaterowie  napisali swoje wspomnienia, 

opracowania i różne przyczynki. Jest też  zachowany podstawowy zrąb dokumentów 

Inspektoratu w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. A więc historycy, do pracy! 

 

1. Warunki terenowe, ludność. 

 

   
 

       PIŃCZÓW            MIECHÓW               OLKUSZ 

Korzystne warunki geograficzne i klimatyczne sprawiły, że wysokie urodzaje zbóż, 

buraków cukrowych oraz hodowli koni i bydła w tym obszarze, zapewniały dochód 

dla mieszkańców wsi. Funkcjonowały również  liczne majątki ziemskie. W obszarze 

Inspektoratu, oprócz cukrowni w Kazimierzy Wlk., odlewni żelaza w Charsznicy, 

fabryki wyrobów gumowych w Wolbromiu, oraz kilku gorzelni, innego przemysłu nie 

było. Dobrze rozwinięty był ruch spółdzielczy np.: Związek Plantatorów Tytoniowych 

w Proszowicach, Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Kazimierzy Wlk. i Spółdzielnia 

„Społem”. Sieć dróg kolejowych i drogowych słaba. Należy jednak wymienić szosę I 

klasy o strategicznym znaczeniu: Kraków – Miechów – Kielce - Warszawa oraz 

szerokotorową linię kolejową: Kraków – Tunel - Radom,- - Warszawa. Kilka dróg i linii 

kolejowych wąskotorowych o charakterze lokalnym np.: Miechów – Charsznica, 

Miechów – Kazimierza Wlk. i dalej do Pińczowa lub do Kocmyrzowa. Na płd. 

Inspektoratu Kraków – stolica GG, silny ośrodek administracyjno – wojskowy 
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okupanta. Na zachodzie wielkie centrum przemysłowe: Górny Śląski i Zagłębie 

Dąbrowskie. Ważnym punktem terenowym był tunel kolejowy w Kozłowie, z bliskim 

odgałęzieniem w kierunku Kielc i Śląska. Cechą charakterystyczną była niska 

lesistość terenu. Brak bagien z jedyną poważniejszą przeszkodą wodną – Nidą, 

chociaż w działalności  partyzanckiej pewne znaczenie mogły mieć Nidzica, 

Szreniawa  i Dłubnia. Teren pofałdowany, pagórkowaty z dobrze rozwiniętym 

osadnictwem. 

Obszar Inspektoratu przed wybuchem II wojny światowej zamieszkiwało ok. 370 

tyś mieszkańców, co zapewniało gęstość ok. 110 osób na km kwadratowy. Należy 

podkreślić, że liczba mieszkańców w czasie okupacji zmniejszała się, chociaż od 

1940 r. przybywali polscy przesiedleńcy z Wielkopolski, Pomorza i Śląska. Od 1941 r. 

Niemcy rozpoczęli organizować getta oraz wywóz miejscowych  Żydów do 

hitlerowskich obozów śmierci. Ponad 30 tyś mieszkańców zostało wywiezionych na 

„przymusowe roboty do Niemiec”. Ludność jednolita narodowościowo, patriotyczna. 

Pogranicze byłych zaborów zamieszkiwało 

 

 

 

Zdjęcie nr 2. Obszar Inspektoratu AK „Mara” z naniesionymi rejonami formowań dużych partyzanckich   

jednostek   bojowych.  

       .                     

wielu producentów bimbru, byłych współpracowników z tajną policją, stąd 

rekrutowało się wielu szmalcowników, trudniących się złodziejstwem, a nawet 

rozbojem, żądnych łatwiejszego życia w czasie okupacji hitlerowskiej. 
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2. Okupacja niemiecka   

Jednostki Wehrmachtu Miechów i okolice zajęły 6 września 1939 r. Wkraczając 

na terenie Charsznicy Niemcy    rozstrzelali 32 Polaków. Okupacja niemiecka trwała 

do 15 stycznia 1945 r. Niemcy szybko i sprawnie rozpoczęli administrowanie. W GG 

powołano cztery dystrykty (warszawski, lubelski, radomski i krakowski). Obszar 

powiatu miechowskiego znalazł się w Dystrykcie Kraków. Od początku okupacji 

Niemcy wprowadzili brutalny terror, łapanki, masowe egzekucje, aresztowania i 

branie zakładników. W 1941 r. zaczęto Żydów przesiedlać do gett (Działoszyce, 

Miechów, Wolbrom). Od 8 lutego 1942 r. rozpoczęto masową ich eksterminację, 

wywożąc do Bełżca i Sobiboru. Niezdolnych do wywózki ok. 500 Żydów 19 listopada 

tr. rozstrzelano w lesie Chodówki pod Miechowem. Ze szczególnym okrucieństwem 

prześladowano obywateli polskich. Pacyfikacje wsi w: Czaplach Wlk., Wysocicach, 

Pojałowicach, Nasiechowicach, Trzonowie i Książu Wlk., represyjne zbieranie 

obowiązkowych dostaw – kontyngentów; masowe wywózki na roboty do Niemiec; 

katowanie i mordowanie pod każdym pozorem - to rzeczywistość okupacyjnej nocy. 

3.1 . Początki konspiracji SZP – ZWZ - AK 

Inspektorat Rejonowy „Miś”- „Michał”- „Maria” obejmował teren przedwojennego 

powiatu miechowskiego, wsch. część olkuskiego z Wolbromiem i płd. część powiatu 

pińczowskiego i wynosił 2.971 km kwadratowych. Konspiracja antyniemiecka 

tworzyła się samorzutnie. Inicjatorami i organizatorami byli oficerowie i 

podchorążowie, którzy uniknęli niewoli, w tym liczni nauczyciele posiadający 

przeszkolenie wojskowe w okresie II RP. W Miechowe pierwsza organizacja 

konspiracyjna, w składzie 10 osób, pod kierownictwem inż. Tadeusza Lecha 

rozpoczęła działalność już w październiku 1939 r. W Kozłowie utworzono 

Organizację Orła Białego – dowódca ppłk dypl. Kazimierz Pluta – Czachowski, miała 

ona zasięg ogólnokrajowy, podobnie jak powołana w Warszawie  27 września  1939 

r. Służba Zwycięstwu Polski . Wiele innych organizacji, jak: Tajna Armia Polska – 

Konfederacja Zbrojna, Polska Organizacja Zbrojna, Narodowa Organizacja 

Wojskowa, Związek Odbudowy Rzeczpospolitej, Straż Chłopska – „Chłostra”, 

Chłopska Organizacja Wolności –„ Racławice”, zakładali wysłannicy central tych 

konspiracyjnych ugrupowań. Od 1942 r. doszły  Narodowe Siły Zbrojne. Powstały też 

założone przez skoczków jaczejki  komunistyczne i ich wojskówka Gwardia Ludowa 

(od 1944 r. Armia Ludowa) , zorientowana Moskwę i inne spontanicznie powstałe 

organizacje bojowe. 

 Ukształtowana w latach 1939 – 1942 ogólnopolska struktura ZWZ – AK była 

modyfikowana do końca okupacji. W zdecydowanej większości dowódcy AK, gen. 

Stefanowi Roweckiemu, udało się scalić prawie całe podziemie. Wyjątek stanowiły 

NSZ – uznające jedynie Rząd Emigracyjny i Naczelnego Wodza oraz promoskiewska 

GL (AL). Dokonano ogromnego wysiłku  organizacyjnego, powołano dowódców 

wszystkich szczebli, prowadzono działalność bojową, propagandową, szkolono 

przyszłą kadrę i żołnierzy, rozwinięto tajne nauczanie. Produkowano i gromadzono 
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broń, granaty, środki wybuchowe i zapasy. Likwidowano zdrajców, kolaborantów i 

zwyrodniałych Niemców, zapewniając skuteczne rozkazodawstwo, pomoc i kontrolę 

wszystkich przedsięwzięć.  

     Powołano bardzo liczne placówki - w Miechowie o kryptonimie „Mewa”,  

Charsznicy - „Czajka”, Książu Wielkim - „Kozioł”, Kozłowie - „Kozica”, Słaboszowie - 

„Sarna”, Słomnikach -  „Skowronek”, Proszowicach -  „Powój”, Wawrzeńczycach -  

„Wrzos”, Luborzycy -  „Lilia”, Wolbromiu - „Wilga”, Pilicy - „Powój”, Żarnowcu - 

„Żołna”, Skale - „Sylwester”, Kazimierzy Wielkiej - „Kasztan”, Pińczowie -  „Pies”, 

Koszycach - „Komin”, Działoszycach - „Dynia”, Wiślicy - „Wilk” oraz pełny batalion 

Wolbrom i batalion skalbmiersko - działoszycki. 

          Inspektoratem „Miś”-„Michał”- „Maria” dowodzili:  

 w latach 1939 – 1942 mjr/ppłk Łukasz, Grzywacz - Świtalski „Ryszard” – 

„Jodła”, 

 od I - VIII 1943 mjr/ppłk Aleksander  Wojciech Mikuła „Karol” -  „Władysław”, 

 od 15 IX 1943 do I 1945 mjr/ppłk Bolesław Michał Nieczuja – Ostrowski 

„Bolko” - „Tysiąc”.  

 

Zastępcy ostatniego:  1 – mjr/ppłk Leopold Bochnak „Piotr”, 2 – rtm./mjr Józef Bokota 

„Malina”. 

 Komendantami obwodów byli: Miechów – por. Piotr Massalski „Morena”, ppor. 

Stanisław Gutkowski „Janusz”, rtm. Jerzy Jasielski „Jawa”, por. Piotr Sławoń 

„Swarożyc”, ppor. Stanisław Pałetko „Rzecki”; Pińczów – zasadniczo kpt./mjr Roman 

Zawarczyński „Sewer”, ppor. Jan Pszczoła „Janczar” i ppor. Jan Maniak „Mar”; 

Olkusz – kpt. Lech Wiktor Trębaczkiewicz „Wierny”, por. Tadeusz Jakubczak 

„Zyburt”, chor. Leonard Mleczko – Nowowiejski „Imielski” i ppor. Stanisław Czech 

„Czarny”. 

             Wartość organizacyjną i bojową Inspektoratu „Maria” wysoko oceniali 

komendanci Okręgu Krakowskiego, zwłaszcza płk Józef Spychalski „Luty”,  płk 

Edward  Godlewski „Garda” oraz z Komendy Głównej płk Józef Rokicki „Karol” i gen. 

bryg. Stanisław Rostworowski „Odra” – „Brzask”.   

3.2  Wywiad i kontrwywiad w Inspektoracie Rejonowym  ZWZ- AK  Miechów został 

powołany w 1940 r. i funkcjonował do końca okupacji. Kierownictwo tego pionu 

wywodziło się z doświadczonych oficerów, podoficerów WP i policji. Zbierano 

wszystkie informacje o działaniach wroga, zwłaszcza rozmieszczeniu, 

przegrupowaniach drogowo - kolejowych, uzbrojeniu, morale. Pozyskiwano 

dokumenty, odbitki pieczęci, niszczono archiwalia, na pocztach przechwytywano 

donosy, wyrabiano fałszywe dokumenty. Bardzo ważnym zagadnieniem było 

demaskowanie kolaborantów. W lipcu i sierpniu 1944 r. wysiłek wywiadowczy został 

dodatkowo przecelowany na zdobywaniu informacji o działaniach wojsk sowieckich 
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na Wisłą. Tą dziedziną kierowali m. in. por. inż. Tadeusz Jakubczak ps. „Zyburt”, 

chor. Mieczysław Danecki ps. „Bogdaniec”,ppor Jerzy Kamiński ps. „Wigura”, st.sierż. 

Stanisław Musiałek  ps. „Rafał, ” ppor. Józef Raj ps. „Bruzda”, sierż. Franciszek Palus 

ps. „Bałtycki” ( w 1944 r. dowódca kompanii AK w Kazimierzy Wlk.), por.  Wiktor 

Brykalski ps. „Gryf” i dziesiątki, dziesiątki innych.  

 

3.3 Do pełnej łączności wewnątrz Inspektoratu „Maria” oraz z Komendą Okręgu 

Kraków zorganizowano niezawodny system łączności, na który składały się: zespoły 

łączników i łączniczek, skrzynki kontaktowe, lokale konspiracyjne, punkty 

legalizacyjne oraz punkty alarmowe i zapasowe. Należy wymienić pierwszego szefa 

łączności Inspektoratu por. Juliana Kajdę, ps. „Bem”, ppor. Franciszka Makucha ps. 

„Zawierucha” – szef łączności 106 DP AK-  oraz łączniczki, jak Agnieszka Perłówna 

ps. „Grażyna”, Mieczysława Wiejowska ps.”Miecia”, Henryka Czerwińska ps. 

„Koniczynka” - placówka Pińczów, ppor. Jan Baranek ps. „Narew” – późniejszy 

dowódca Placówki „Skała”-  i  wielu czy wiele  innych. Sztab Inspektoratu często 

zmieniał swoje miejsce postoju. Najczęściej funkcjonował w Proszowicach lub w 

pobliskiej Koniuszy, skąd zapewniona była najlepsza łączność z Komendą Okręgu i 

podległymi komendami Obwodów. Wszystkie planowe meldunki i nadzwyczajne 

informacje wysyłane były do Komendy Okręgu, a po zainstalowaniu na terenie 

Inspektoratu „Maria” (106 DP AK) radiostacji nr 42 (dowódca chor. Mieczysław 

Danecki ps. „Leliwa”), bezpośrednio do Bazy NW do Wielkiej Brytanii lub do Włoch. 

W warunkach Republiki Kazimierzowsko – Proszowickiej wykorzystywano 

stacjonarną łączność telefoniczną. 

 

3.4 Działalność propagandowa, w tym konspiracyjna akcja wydawnicza, to walka 

o podtrzymanie polskiego ducha, wiara w zwycięstwo. Wzywano więc  rodaków do 

biernego oporu, informowano o rzeczywistej, sytuacji na frontach, działalności Rządu 

i Wojska Polskiego na emigracji. To również zrywanie niemieckich afiszy, 

wyśmiewanie Niemców, a tym zajmowała się  akcja „N”. Z dobrym skutkiem 

kolportowano: centralny-  „Biuletyn Informacyjny”, okręgowy-  „Małopolski Biuletyn 

Informacyjny”, oraz wydawane  na ziemi miechowsko – olkusko – pińczowskiej   takie 

tytuły, jak  „Szarża”, „Placówka”, „Powstaniec”, „Naprzód”, „Czuwaj”, „Nasz front”, 

„Polska na fali Londynu”. Za stronę organizacyjną wydawania prasy w Inspektoracie 

odpowiadali: pchor. Józef Grzywacz ps. „Palma”, od 1942 r. por. Stanisław Pogoda 

ps. „Palma”, ppor. Walenty Adamczyk ps. „Granit”. Przykładowo w Obwodzie 

Pińczów za kolportaż odpowiadali ppor. Jerzy Grzymek ps. „Jur” i ppor. Jan Maniak 

ps. „Mar”. Informacje uzyskiwano z nasłuchów audycji radiowych BBC i rozgłośni 

sowieckich. Godzi się podkreślić, że od 1944 r. większość pism była 

podporządkowana szefowi BIP w Inspektoracie, przez co uzyskano zbliżony pogląd 

na sytuację polityczno – militarną w Polsce i w Europie. 

 

3.5 Szkolnictwo wojskowe. Już w początkowym okresie  budowy struktur ZWZ, 

wiosną 1940 r., w Inspektoracie  rozpoczęto na dużą skalę organizowanie kursów 

wyszkolenia podstawowego ochotników – przyszłych żołnierzy. Dla potrzeb szkolenia 
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podstawowych kadr w każdym obwodzie powołano szkoły podoficerskie 

i podchorążych trwające od kilku tygodni do 5 – 8 miesięcy. Zespoły szkoleniowe 

składały się z komendanta i 3 – 4 instruktorów. Szkolono taktykę, budowę broni 

i strzelanie, terenoznawstwo, organizację Wermachtu, walkę wręcz, terenoznawstwa, 

podstawy sabotażu i dywersji, udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano kursy 

dla konspiracyjnej służby zdrowia. W szkolnictwie wojskowym byli zaangażowani 

wszyscy kolejni Inspektorzy, komendanci obwodów oraz szereg wykładowców jak: 

kpt. Kamil Gutkowski ps. „Mak”, kpt. „Bolesław Buczyński ps. „Białoń”, por. Kazimierz 

Świtalski „Mierzeja”, ppor. Stanisław Wójcik „Brzoza”, ppor. Ludwik Walewski ps. 

„Szlemik” i wielu innych. 

Tajne nauczanie zorganizowano w ok. 75 placówkach, gdzie kształceniu podlegało 

ok. 90% młodzieży. 

 

3.6 Zaopatrywanie w broń, zrzuty. Pozyskiwanie broni, środków walki było 

podstawowym zadaniem działań organizacyjnych dowódców partyzanckich. 

Przeczesywano pola wrześniowych bitew, organizowano napady na magazyny 

i warsztaty uzbrojenia, posterunki policji, ochrony kolei, rozbrajano grupy żołnierzy 

niemieckich. Na przełomie lat  1942/1943  powołano Szefostwo Produkcji 

Konspiracyjne w Okręgu Kraków kryptonim „Ubezpieczalnia” i pod kierownictwem 

ówczesnego kpt. Bolesława Nieczui – Ostrowskiego  podjęto produkcję pistoletów 

maszynowych Sten i granatów ręcznych. Wyprodukowano ponad 300 PM i ok 30 tys. 

granatów typu „filipinka”. Ogromnym wsparciem dla AK w zakresie zaopatrywania 

stały się ze strony aliantów zrzuty lotnicze . Od grudnia 1943 do lipca 1944 r. na 

obszarze Inspektoratu „Maria” funkcjonowało sześć zrzutowisk, Pierwsze zrzutowisko 

kryptonim  „Kaczka” było usytuowane pod Moczydłem. Pierwszy zrzut odebrano w 

nocy 16/17marca 1943 r. Zrzucano cichociemnych oraz broń, materiały wybuchowe, 

lekarstwa, środki finansowe.  Na innym zrzutowisku, „Kos”, na polach majątku 

Wierzbno, z powodzeniem odebrano grupę 6 skoczków, w tym płk./gen. Leopolda 

Okulickiego ps. Niedźwiadek” – ostatniego Dowódcę AK. Łącznie odebrano 21 

zrzutów.  Należy podkreślić że tylko 50 % akcji zrzutowych kończyło się sukcesem, 

lotnictwo Aliantów poniosło straty ok. 30 %. 

 

 4 . Sabotaż, dywersja, partyzantka. 

W pierwszych latach formowania się konspiracji (1939 – 1942) na terenie 

Inspektoratu  unikano otwartej walki z okupantem, przede wszystkim w obawie o 

bezpieczeństwo ludności oraz z  braku wyszkolonych kadr wojskowych, zgranych 

oddziałów dywersyjnych i dostatecznej ilości broni. Szeroko podjęto formy walki 

typowe dla „małej dywersji” dopiero w 1943 r. w przeciwieństwie do  uprawianego 

szeroko od 1940 r. zwany  „sabotażu gospodarczego”, gdy  wróg rozpoczął 

zabieranie kontyngentów zbożowych i żywca. Fałszowano masowo  dokumenty, jak  

spisy, kwity, listy, kenkarty i itd. Uszkadzano linie telefoniczne, wykolejano 

pojedyncze wagony, niszczono drogowskazy, niszczono żywność skonfiskowaną 
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przez okupanta, podpalano tartaki, uwalniano więźniów i osoby kierowane na 

przymusowe roboty do Niemiec. Likwidowano bandy rabunkowe i konfidentów.  

 

Zdjęcie nr 4. ppłk/ gen. Michał Nieczuja – Ostrowski „Bolko”. „Tysiąc” – Inspektor Obwodu „Maria”, 

dowódca 106 DP AK. 

 

W latach 1943 – 1944 . gdy Inspektoratem „Maria” dowodził mjr Bolesław 

Nieczuja – Ostrowski ps. „Tysiąc” w obwodach, podobwodach, następnie 

w placówkach powołano oficerów, podoficerów ds. dywersji oraz sformowano 

pododdziały dywersyjne w sile od drużyny do plutonu. Do wiosny 1944 r. szefem 

dywersji i sabotażu był ppor. Stanisław Jazdowski  ps. „Żbik”. Następcą został  

cichociemny kpt.  Antoni Iglewski ps. „Ponar” – późniejszy dowódca Samodzielnego 

Partyzanckiego Batalionu Szturmowego „Suszarnia”. Oficerami w obwodach byli w: 

Miechowie – por. Józef Gargasz  ps. „Grot”, Olkuszu ( Wolbromiu) – pchor. /płk 

Leonard Wyjadłowski ps. „Ziemia” (podoficer KOP we wrześniu 1939 r., mój 
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Przyjaciel), Pińczowie pchor. Stanisław Wójcik ps. „Brzoza”, następnie ppor. 

Kazimierz  Przybysławski ps. „Młot”. 

 

 

Zdjęcie nr 5  Mjr Piotr Bochniak „Profesor”, „Piotr”         Zdjęcie nr 6  Rtm./płk Józef Bokota – „Malina”,  

         I.zastępca Inspektoratu „Maria”                            Zastępca Inspektora „Maria” ds. szkol. 

 

Dywersja miała piękny kryptonim „Dominika”, organizowana była w każdym 

obwodzie i wtedy nosiła nazwę: Obwód Miechów- „Dominika Magdalena”, Obwód 

Olkusz- „Dominika Olga” i Obwód Pińczów- „Dominika Pelagia”. Podobnie dywersja 

w podobwodach nawiązywała swoimi nazwami do ich  kryptonimów. I tak np. 

Podobwód Miechów miał oddział dywersyjny  „Dominika Magda”, a Podobwód  

Zarnowiec –„Dominika Zelcia”.    

       O ogromnym wkładzie w organizację walki z okupantem Inspektoratu „Maria” 

świadczy powołanie w 1944 latem 106 Dywizji Piechoty AK „Dom” pod dowództwem 

mjr./ppłk. Bolesława Nieczui – Ostrowskiego „Tysiąca” oraz Krakowskiej Brygady 

Kawalerii Zmotoryzowanej AK „Bank” pod dowództwem mjr./ppłk. Edwarda 

Kleszczyńskiego „Dzika”, razem obejmujących swym zasięgiem 20 tysięcy żołnierzy. 

        Zgodnie z rozkazem Komendy Okręgu z 31lipca 19 44 Nr 20/B ppłk. „Tysiącowi” 

polecono sformować: 

 106 DP Ziemi Miechowskiej, kryptonim” Dom” – dowódca mjr/ppłk 

„Bolko” – „Tysiąc”, w składzie: 
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 112 Pułk Piechoty  Miechowski – „Mleczarnia”, d-ca kpt./mjr 

Kamil     Gudowski „Mak”;                                                         

 116 Pułk Piechoty Olkuski „Winiarnia”, d-ca kpt./mjr Jan 

Kałymon  „Teofil”; 

 120 Pułk Piechoty Pińczowski – „Kawiarnia”, d-ca kpt./mjr 

Roman Zawarczyński „Sewer”. 

 

Wszystkie one składały się z czterech batalionów, miały pełną obsadę dowódczą i w 

każdym przypadku uzbrojenie na 10-15% stanów. 

      Nie sposób wymienić wszystkich dowódców batalionów, kompanii i plutonów. 

Por. rez. Juliusz Stanik ps. „Fałat”- pedagog, inspektor szkolny, w II RP związany z 

ZHP, był dowódcą mobilizowanego III batalionu 112  pułku piechoty AK – ojciec 

obecnej na sali Pani Teresy Eckhardt. 

       Były też: 

                                 

 Batalion sztabowy „Namiot”,d-ca por.Piotr Sławoń ps. „Swarożyc”: 

 Dywizjon artylerii 106 pal (skadrowany),d-ca kpt.Jerzy Turaszwili  ps. 

„Błysk”; 

 Dywizjon Kawalerii [przekształcony potem w 3 Pułk Ułanów 

„Kwieciarnia”,d-ca rtm.Kazimierz Kiereczyński ps. „Kruk”;   

 Kompania telegraficzna, kompania pionierów, pluton łączności 

radiowej,  

żandarmeria polowa, tabory, intendentura;  

 Kancelaria i poczet dowódcy, szef sanitarny, szef uzbrojenia, szef 

propagandy, proboszcz dywizji  oraz inne ważne ogniwa;                  

 (utworzony w IV kwartale 1944)Rezerwowy Pułk Piechoty 

„Restauracja”, d-ca rtm.Kazimierz Czarnek ps. „Komar”, a 

nast.rtm.Wiesław Żakowski ps. „Zagraj”. 

Razem było to ok. 10 000 żołnierzy. 

 Drugą Wielką Jednostką formowaną w zasadzie w rejonie Proszowic – Skały – 

Słomnik  była Krakowska Brygada Kawalerii Zmot.,kryptonim  „Bank”, dowódca  

mjr/ppłk” Dzik”, w składzie: 

 

 8 Pułk Ułanów „ Ul” d-ca mjr Józef Bokota „Malina”, nast. kpt. Kazimierz 

Tomczak „Lubicz”; 

 5 Pułk Strzelców Konnych „Pszczoła” d-ca rtm. Jerzy Jasielski „Jawa”. 

      Każdy pułk składał się z trzech batalionów po trzy kompanie (przywiązane do 

rejonów ich formowania: 

np. 8 Pułk  
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1 komp. Igołomia, 2 komp. Wierzbno, 3 komp. Wawrzeńczyce; 

np. 5 Pułk 

1 komp. Skała, 2 komp. Minoga, 3 komp. Cianowice.  

Razem we wszystkich kompaniach i służbach było to ok. 5000 żołnierzy. 

 

        

Aktywnie działało rozpoznanie, ogłoszono powszechną mobilizację, w terenie 

rozwinięto wojskową służbę zdrowia, pracowały patrole propagandowe. Piękną kartę 

współdziałając z Inspektoratem „ Maria” zapisali krakowscy aptekarze, w tym 

państwo Jadwiga i Zygmunt Karłowscy, zakatowani przez Gestapo wraz z gen.bryg. 

Stanisławem Rostworowskim ps. „Odra”- „Brzask”. Piękną kartę zapisał polski dwór - 

ziemianie  dawali schronienie, żywili, organizowali szpitale polowe. Przykład: majątek  

Przypkowskich w Swojczanach ze Stefanią, ps. „Kopaszyna”, ich córką Stanisławą, 

ps. „Jaskółka” pochowaną na cmentarzu parafialnym w Tczycy w grobowcu 

rodzinnym.  

Jednostki bojowe w zależności od sytuacji na froncie zewnętrznym, miały być 

w gotowości do marszu w kierunku Warszawy lub uderzenia na Kraków, w tym 

zdobycie lotnisk w Krakowie (KBKZmot). Dwa bataliony ze 116 pp AK miał 

Inspektorat  oddać do uderzenia na Śląsk. W tym celu należało opanować główne 

szlaki komunikacyjne, uderzać na szpice i tyły wroga, siać sabotaż i zniszczenia. 

Niszczyć posterunki niemieckiej straży granicznej. Chronić rodzimą ludność, 

organizować ochronę osiedli. W wypadku wkroczenie oddziałom Armii Czerwonej 

pokazać swą siłę i determinację. 

 Wyzwolony obszar ok. 1000 km kwadratowych określany już wtedy jako  

Rzeczpospolita Partyzancka ,  Rzeczypospolita Kazimierzowsko – Proszowicka, a 

nawet Republika Pińczowska , stanowiła w dniach 24 lipca – 12 sierpnia 1944 r. 

ogromną zaporę dla regularnego zaopatrywania i ewakuacji armii niemieckiej – 4 

Armii Panc. walczącej z armią sowiecką pod Baranowem. Wyzwolono: Działoszyce, 

Pińczów, Kazimierzę Wlk., Skalbmierz, Kocmyrzów, Luborzycę, Proszowice, Nowe 

Brzesko, Koszyce, Wiślicę, znaczne połacie  Obwodu Miechów, czyli wiele 

miejscowości leżących nad: Nidzicą i Szreniawą. Od 20 lipca do połowy września  

1944 r. przeprowadzono ok. 200 różnych akcji partyzanckich. W  Kazimierzy Wlk 

.rozpoczął działalność Powiatowy Delegat Rządu Jan Dąbkowski ps.” Dąb”, a w 

Proszowicach Stanisław Latała ps. „Żuk”. 

 5 sierpnia 1944 r. był niewątpliwie najważniejszym dniem w historii 

Inspektoratu „Maria” i jednym z najważniejszych dla  Okręgu  Kraków AK. Toczona 

siłami 120 pp AK (I i II batalion), oddziału NSZ, pododdziału AL, wspartych dwoma 

sowieckimi czołgami T-34  walka o Skalbmierz, a także przez IV batalion 120 pp  pod 
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Jaksicami  zakończyła się sukcesem w skali taktycznej i operacyjnej. Dowódcy nie 

zawsze poprawnie oceniali dane w zakresie rozpoznania oraz doceniano organizacji 

ubezpieczeń i współdziałania, które kosztowały wiele istnień ludzkich. Pod 

Skalbmierzem zginęło 24 partyzantów, 10  zostało  rannych. Niemcy i Ukraińcy 

zamordowali 77 mieszkańców Skalbierza, Szarbii i Rosiejowa, w tym dzieci i 

niemowlęta, które przebijano bagnetami, wrzucano do płonących domów, wieszano. 

Po stronie niemieckiej wzięło udział ok. 1000 żołnierzy i policjantów. Mieli 

zapewnione rozpoznanie i wsparcie lotnicze. Po stronie polskiej siły wzrastały, w 

końcowej fazie walki osiągając 400 partyzantów. Wsparcie czołgów sowieckich było 

nie tylko wsparciem psychologicznym. Pierwszym strzałem armatnim zniszczono wóz 

dowodzenia komendanta ekspedycji. W sumie prawdopodobnie  zabito lub zostało 

rannych ok. 80 Niemców. Zniszczono też  1 samolot pod Słonowicami.  

10 sierpnia 1944 r. utworzono Grupę Operacyjną „Kraków” w składzie 6 DP 

AK (Inspektorat Kraków), 106 DP AK, KBKZmot , Samodzielny Batalion Partyzancki 

„Skała” – dowódca Grupy płk Edward Godlewski „Garda” – dotychczasowy 

komendant Okręgu. Płk  „Garda” do 18 października przebywał w sztabie 106 DP 

AK. Generalnie stan „Czujności” zarządzony w Inspektoracie „Maria” 25 lipca – trwał 

do upadku Powstania Warszawskiego. Planowany z szerokim rozmachem plan - 

wariant „Powstanie”  oraz „Burza” nie doczekał się praktycznej realizacji, głównie z 

powodu sytuacji polityczno – militarnej, zwłaszcza nasycenia Inspektoratu wojskiem 

niemieckim (4 Armia Panc.), zahamowania ofensywy sowieckiej na całej długości 

frontu (wzdłuż Wisły). Brakowało broni (posiadano 1/3 potrzeb), amunicji wystarczyło 

by na 1,5 – 2 dni. Niemcy energicznie reagowały na wszelkie akcje partyzantów. 

Dokonano pacyfikacji: m. Wały, Krzeszówki, Książ Mały. W tym etapie wyróżnił się 

batalion „Skała”, złożony  z oddziałów  krakowskiego Kedywu, dowodzony przez kpt. 

Jana Panczakiewicza ps. „Skała”.   

 

5. Epilog 

        19 stycznia 1945 r. rozwiązanie AK zbiegło się z wyzwoleniem Krakowa. 

Rozpoczęła się kolejna okupacja – sowiecka. Większość żołnierzy AK „po 

ujawnieniu” wróciła do nowej polskiej rzeczywistości. Część żołnierzy AK rozpoczęła 

działalność w ROAK, NSZ, NIE, Smoobrona AK i in. Rozpoczął się trwający 10 lat 

dramat żołnierzy Inspektoratu AK „Maria”. W Polsce rozpoczęły się masowe 

aresztowania, sfingowane procesy, wyrafinowane szykany i tortury. Bezmiar cierpień 

w sowieckich łagrach i peerelowskich więzieniach. Wielu stracono. Zasłużonych 

żołnierzy  AK , patriotów, za Ich męstwo, wierność przysiędze, nazwano 

faszystowsko – hitlerowskimi zbrodniarzami, zdrajcami Narodu Polskiego lub 

„zaplutymi karłami reakcji”. Pierwsze trzy „amnestie” były w rzeczywistości sposobem 

na  rozpracowanie żołnierzy AK. Inwigilacja żołnierzy podziemia trwała do końca lat 

70.  ub.w. Dopiero czwarta amnestia  (z 27 kwietnia 1956 r.) uwolniła większość 

akowców. Kary śmierci zamieniono na 15 lat więzienia. Prawdziwa wolność przyszła 
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dopiero po wolnych wyborach w czerwcu 1989 r.  Mogła odbyć  się wreszcie polska 

Defilada Zwycięstwa żołnierzy wszystkich frontów i partyzanckich ugrupowań. 

            

 

Zdjęcie nr 7.  Znak Polski Walczącej 

Chwała żołnierzom AK Inspektoratowi AK „Maria”! 

 

 

                      OPRACOWAŁ: - płk dypl. art. r. mgr Andrzej Marciniak 

                           KRAKÓW  31. sierpnia  2017 r. 

 


