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8 lutego 2019
77 ROCZNICA UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Stała się największą podziemną armią w
czasach II wojny światowej. W czwartek w Częstochowie upamiętniono te wydarzenia.
Miejskie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji żołnierzy AK w kościele pw.
Najświętszego Imienia Maryi. Potem uczestniczy przeszli przed dawny budynek kwatery
Komendy Głównej Armii Krajowej, przy ul. 7 Kamienic 21. W tym domu od października 1944 do
stycznia 1945 roku mieścił się konspiracyjny lokal ostatniego dowódcy AK gen. Leopolda
Okulickiego „Niedźwiadka”. Pod tablicą mu poświęconą złożono kwiaty.
Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku w wyniku połączenia wielu różnych organizacji
konspiracyjnych. Szacuje się, że w jej szeregach służyło około 330 tysięcy żołnierzy. Podlegała
przebywającemu na emigracji w Londynie Wodzowi Naczelnemu gen. Władysławowi
Sikorskiemu. W kraju władzę sprawował Komendant Główny. W latach 1942-1943 był nim gen.
Stefan Grot-Rowecki, po jego aresztowaniu, w latach 1943-1944, gen. Tadeusz Bór –
Komorowski; po upadku powstania warszawskiego ostatnim komendantem został Leopold
Okulicki „Niedźwiadek”. Armia Krajowa posiadała wszystkie służby regularnego wojska łącznie z
wywiadem i kontrwywiadem. Jej działalność skupiała się na walce cywilnej i zbrojnej.
Do momentu rozwiązania Armii Krajowej jej oddziały przeprowadziły (dane PSZ, Tom III, Armia
Krajowa) 1175 akcji i wykolejeń pociągów, wysadziły 38 mostów, uszkodziły 19058 wagonów,
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zniszczyły 1167 cystern z benzyną, spaliły 272 magazyny wojskowe, zniszczyły 4 326
samochodów wojskowych, zlikwidowały w ramach samoobrony, ponad dwa tysiące agentów
Gestapo.
19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" - ostatni Komendant Armii
Krajowej wydał rozkaz rozwiązania AK.
W czasie wojny zginęło ok. 60 tys. żołnierzy AK. Ilu trafiło do obozów sowieckich – nie
wiadomo, zapewne nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy. Prawie połowa z nich zginęła.
W uroczystościach, które odbyły się w czwartek, 7 lutego uczestniczyli m.in. przedstawiciele
władz województwa, miasta, służb mundurowych, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna,
mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy.
Organizatorem uroczystości był Urząd Miasta Częstochowy, częstochowskie Koło Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych.
foto: Justyna Tomorowska
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