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ZWIĄZKI MAŁOPOLSKICH LUDOWCÓW 
Z ARMIĄ KRAJOWĄ 

RELATIONSHIPS BETWEEN THE LITTLE POLAND 
PEASANT PARTY AND THE HOME ARMY (AK)

Pod koniec II Rzeczpospolitej Stronnictwo Ludowe należało do głównych sił 
politycznych. Ostro krytykując rządzących krajem, deklarowało gotowość do 
najwyższych ofiar w obronie zagrożonej ojczyzny. Zdecydowanie najsilniejsza 
regionalna organizacja ugrupowania istniała w Małopolsce1.

Zajęcie ziem polskich przez III Rzeszę i ZSRR oraz masowe represje na-
jeźdźców uniemożliwiły dalszą działalność naczelnych władz Stronnictwa2. 
Jednak już w 1939 r. w wielu rejonach kraju aktywiści podjęli próby odbudowy 
struktur ugrupowania. W Małopolsce 5 grudnia 1939 r. powstało Okręgowe 
Kierownictwo Ruchu Ludowego w Krakowie. Obejmowało swym zasięgiem 
działania Polskę południową od Śląska po rzekę San3.

Do odbudowy jednolitych władz centralnych Stronnictwa doszło w lutym 
1940 r. Na czele ugrupowania stało Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowe-

1 Podstawowymi opracowaniami na temat ruchu ludowego w Małopolsce w czasie hi-
tlerowskiej okupacji i jego relacji z AK, pozostają oparte na bogatej bazie źródłowej książki 
A.  Fitowej, Bataliony Chłopskie w  Małopolsce 1939–1945. Działalność organizacyjna, poli-
tyczna i zbrojna, Warszawa–Kraków 1984 oraz A. Fitowej i J. Marcinkowskiego, Ruch ludowy 
w Małopolsce i na Śląsku 1939–1945: ludzie, myśl programowa, prasa konspiracyjna, Warszawa 
1987. Liczne nowsze prace dotyczące II wojny światowej zasadniczo pośrednio lub bezpo-
średnio powtarzają ustalenia A. Fitowej dotyczące stosunku małopolskiego SL „Roch” do AK. 
Przynoszą natomiast bardzo wiele cennych informacji odnośnie szeroko pojętego kontekstu 
okupacyjnej działalności tego ugrupowania w  południowej Polsce. Zaczątkiem niniejszego 
tekstu był referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Żołnierze majora Borowego, Armia 
Krajowa w Małopolsce i na Podhalu, 27 listopad 2009.

2  E. Duraczyński, Polska 1939–1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999, s. 166.
3 Szerzej na ten temat m.in. A. Fitowa, Początki konspiracyjnego ruchu ludowego w Ma-

łopolsce, [w:] Studia z dziejów ruchu ludowego, red. J.R. Szaflik, t. 2, Warszawa 1971, s. 168– 
–212.
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go. Nowa nazwa miała podkreślać szeroki zasięg organizacji i dawać jej pod-
stawę do występowania w roli reprezentanta wszystkich chłopów. Od jednego 
z kryptonimów „Roch” (Ruch Oporu Chłopów) ugrupowanie nazywane jest 
często Stronnictwem Ludowym (SL) „Roch”4.

Omawiane ugrupowanie należało do głównych podziemnych ugrupowań 
politycznych. Wobec obu okupantów władze „Rocha” zajmowały wrogie stano-
wisko5. W konflikcie powstałym na emigracji po zawarciu układu Sikorski–Maj-
ski opowiedziały się za premierem rządu. Odtąd Stronnictwo było najważniejszą 
podporą gabinetu Władysława Sikorskiego. Polityka ta poważnie wzmocniła 
pozycje ludowców w strukturach rządowych w Londynie i w Polskim Państwie 
Podziemnym. W 1943 r. premierem został Stanisław Mikołajczyk. Nie udało mu 
się jednak dojść do porozumienia ze Stalinem w sprawie granic wschodnich Pol-
ski i utworzenia rządu w kraju, ani zmniejszyć sprzeciwów na emigracji wobec 
prowadzonej przez gabinet polityki wobec Moskwy. Sytuacja ta wymusiła w listo-
padzie 1944 r. dymisję Rady Ministrów. Stronnictwo zbojkotowało nowy rząd6.

Program ugrupowania na przyszłość odwoływał się do agraryzmu, postulują-
cego oparcie gospodarki na rolnictwie. Jego podstawę miały stanowić silne rodzin-
ne gospodarstwa. Uznając chłopów za kluczową grupę społeczną SL przyznawało 
im prawo do dominującej roli politycznej w państwie7.

4  Najobszerniej początki konspiracyjnego ruchu ludowego w  skali kraju opisali przed 
laty m.in.: J.R. Szaflik, Początki konspiracyjnego ruchu ludowego, Warszawa 1973; A. Wojtas, 
Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej, t. 1, Warszawa 1979; A. Fitowa, 
Stronnictwo Ludowe po klęsce wrześniowej (IX 1939–VI 1941), „Studia Historyczne” 1972, z. 3, 
s. 365–416. Z wydanych po 1989 r. publikacji opisujących struktury ludowców i ich siły zbroj-
ne można przykładowo wymienić: H.C. Miciński, Ludowe twierdze: działalność Batalionów 
Chłopskich na terenie środkowej Lubelszczyzny 1940–1944, Warszawa 2009; T. Doroszuk, Kon-
spiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940–1944, Siedlce 2004; Prawda i pamięć o Batalionach 
Chłopskich: materiały z konferencji naukowej 15 września 2005 r. w Kielcach, red. M. Adam-
czyk, J. Gmitruk, Warszawa 2006; Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie: 
sympozjum naukowe, 16–17 września 2006, red. M. Wojtas, Zamość-Lublin 2006; Bataliony 
Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii, red. M. Pawlin-Meducka, Kielce 2001; J. Gmi-
truk, Powstanie Zamojskie, Warszawa 2003.

5 Zob. np. P. Swacha, Totalitaryzm komunistyczny w świetle prasy Stronnictwa Ludowego 
„Roch”, [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1939–1945, red. J. Gmitruk, E. Leniart, t. 3, 
Warszawa 2009, s. 233–243.

6 Szerzej np. M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa polityczne-
go i wojskowego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1945, Warszawa 1999, s. 143–432.

7  Myśl polityczną ludowców na tle programów innych ugrupowań politycznych okresu 
wojny opisał m.in. K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939–1945. Zarys problematyki, War-
szawa 2000.
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W czasie wojny w swym programie Stronnictwo na pierwszy plan wysuwa-
ło walkę o wyzwolenie kraju. Podnoszono społeczeństwo na duchu. Walczono 
z korupcją i demoralizacją, sabotowano zarządzenia okupanta. Niesiono po-
moc ofiarom prześladowań, walczono zbrojnie. 

Na szczeblu regionalnym najsilniejszą pozycję w SL miał okręg małopol-
ski8. Nieprzypadkowo był jedynym posiadającym własnego reprezentanta 
w Centralnym Kierownictwie Ruchu Ludowego9.

Od jesieni 1939 r. Stronnictwo było reprezentowane na spotkaniach delega-
tów małopolskich ludowców, narodowców, socjalistów i chadeków. Od stycznia 
1940 r. formująca się struktura przyjęła nazwę Krakowski Komitet Międzypar-
tyjny. Tajny ośrodek władzy politycznej miał czynnie współdziałać przy rychłym, 
jak przypuszczano wyzwoleniu Polski10. Politycy zasiadający w Komitecie uwa-
żali rząd Sikorskiego za jedynie legalny, postulowali zgodną walkę z III Rzeszą 
i ZSRR. Gotowi byli do współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami polityczny-
mi z wyjątkiem zwolenników szeroko pojętej sanacji. Uznawali za konieczne 
zjednoczenie „wysiłków w jednolitej apolitycznej organizacji wojskowej, która 
w chwili sposobnej i uzgodnionej z rządem polskim zorganizuje powstanie na-
rodowe”. Krakowscy ludowcy byli przeciwni prowadzeniu dwutorowo działal-
ności konspiracyjnej. Ich zdaniem sprawy wojskowe i polityczne powinny mieć 
jeden ośrodek kierowniczy11.

Ze Stronnictwem połączył się Związek Pracy Ludowej „Orka” i część sana-
cyjnej Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice”12. W przypadku tej ostat-
niej akcja scaleniowa w praktyce nie objęła Małopolski. Działacze „Racławic” 
kontynuowali niezależną działalność na marginesie sceny politycznej.

Wobec antysanacyjnej postawy krakowskich aktywistów Stronnictwa Ludo-
wego, generałowi Michałowi Tokarzewskiego-Karaszewiczowi udało się pozy-
skać dla Służby Zwycięstwu Polski jedynie niewielką część jego działaczy13.

8 E. Duraczyński, Polska..., s. 167 Szerzej o jego strukturach zob. np. A. Fitowa, Odbu-
dowa sieci organizacyjnej małopolskiego SL w czasie II wojny światowej, „Roczniki Dziejów 
Ruchu Ludowego” 1982, nr 22, s. 151–176.

9  M.in. E. Duraczyński, Polska..., s. 414, 572.
10 M.in. G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 

1996, s. 56–60.
11  A. Fitowa, Bataliony..., s. 22 (za tą s. też cytat), 24, 27–28.
12  A. Wojtas, Działalność..., cz. 1, s. 76–77.
13  G. Ostasz, Krakowska..., s. 50; por. D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy. Michał Toka-

rzewski-Karaszewicz, t. 2, Warszawa 2001, s. 218–219.
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Gdy powstał ZWZ małopolski „Roch” organizację tą uznał i przystąpił do 
ścisłej z nim współpracy. Wychodzono z założenia „Skoro uznajemy rząd gen. 
Sikorskiego, tym samym uznajemy i Wodza Naczelnego w osobie tegoż gen. 
Sikorskiego. Jeżeli zaś Wódz Naczelny uznał ZWZ jako jedyną organizację, do 
której mają wejść wszystkie inne organizacje wojskowe, tedy rzecz jasna win-
niśmy wchodzić do szeregów ZWZ bez tworzenia odrębnej organizacji woj-
skowej”14. Jak wiadomo powstała formacja miała być ponadpartyjna i ogólno-
narodowa.

Tymczasem słabszy konkurent w ruchu ludowym postąpił inaczej. Działa-
cze „Racławic” powołali Polską Organizację Zbrojną. Stworzyła ona na terenie 
Małopolski rozbudowane struktury. Przykładowo w Nowym Targu komen-
dantem siatki Polskiej Organizacji Zbrojnej był Tadeusz Herbert, pseudonim 
„Zygmunt”. Rozwój ten wydatnie ułatwiała polityka SL na tym polu i dążenie 
wielu chłopów do stawienia czynnego oporu okupantowi. Członkowie Polskiej 
Organizacji Zbrojnej lojalnie współpracowali z ZWZ. W Małopolsce wojsko-
wy pion „Racławic” scalił się z AK w latach 1942 i 1943. Komenda okręgu tej 
ostatniej popierała „Racławice”. Polska Organizacja Zbrojna wniosła w wianie 
około 450 oficerów, 310 podchorążych i około 3200 podoficerów. Jakość i ilość 
zawodowej kadry oficerskiej, jaką dysponowała Polska Organizacja Zbrojna 
zapewniła jej członkom mocną pozycję w strukturach AK. Przykładowo, do-
wódca okręgu Polskiej Organizacji Zbrojnej major Stefan Sikorski pseudonim 
„Okoń” objął funkcję szefa Wydziału Organizacyjnego sztabu Komendy Okrę-
gu Krakowskiego AK. Po scaleniu „Racławice” w Małopolsce nadal oddzia-
ływały propagandowo na niedawne struktury Polskiej Organizacji Zbrojnej 
i powiększały jej szeregi15. Notowana w literaturze mała ilość tarć przy sca-
laniu16 pośrednio potwierdza znaczną bliskość ideową lokalnych dowódców 
małopolskiej AK i Polskiej Organizacji Zbrojnej.

Relacje Stronnictwa Ludowego „Roch” z ZWZ–AK na omawianym tere-
nie można podzielić z grubsza na trzy okresy. Granice wewnętrzne wyznacza 

14 Cyt. za: K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony Chłopskie, t. 1, Warszawa 1985, s. 134.
15 Najszerzej na jej temat: S. Pietras, Polska Organizacja Zbrojna: Siew – Racławice – POZ 

– AK, Warszawa 1996; zob. też: Plan pracy dla powiatowych Komisji Propagandy opracowany 
przez kierownictwo Ruchu Ludowego Inspektoratu Rejonowego BCh i Ludowej Straży Bezpie-
czeństwa Rzeszów z 21 maja 1944, [w:] Ruch oporu na wsi małopolskiej w dokumentach konspi-
racyjnych ruchu ludowego (1940–1944), oprac. J. Buszko, A. Fitowa, J. Nowak, Wrocław 1973, 
dok 150, s. 298.

16  M. Ney-Krwawicz, „Mam szereg pierwszorzędnych pracowników...”. Z zagadnień kadro-
wych Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009, s. 170.
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wielka dekonspiracja kierownictwa Obszaru ZWZ w kwietniu 1941 r. oraz 
rozpoczęcie scalania siły zbrojnej ludowców z AK.

Zapoczątkowujące współpracę pierwsze spotkanie w Małopolsce regio-
nalnych władz ZWZ i SL nastąpiło w lutym 1940 r. Ludowcy obiecali stara-
nia o stworzenie przychylnej atmosfery na wsi dla podziemnego wojska oraz 
przekazanie ZWZ swoich członków przeszkolonych wojskowo. Nie poprze-
stali na ogólnikach. Odpowiednie instrukcje wysłali do struktur lokalnych 
ruchu ludowego. Członek władz Okręgu „Rocha” Stanisław Mierzwa17 pisał 
w drugiej połowie 1940 r. o dość dobrych relacjach z władzami obszaru ZWZ 
i łagodzeniu pojawiających się zatargów. W sprawach istotniejszej wagi na po-
siedzenia Krakowskiego Komitetu Międzypartyjnego zapraszano ówczesne-
go komendanta Obszaru ZWZ Tadeusza Komorowskiego18. W początkach 
1941 r. uważał on, „że wysiłek organizacyjno-wojskowy musi nosić charakter 
całkowicie apolityczny, z drugiej strony praca ośrodków kierowniczych musi 
się odbywać w oparciu i w stanie pełnego zaufania z Komitetem Porozumie-
wawczym Międzypartyjnym”19.

SL czynnie zaangażowało się w rozbudowę ZWZ. Uważało go wówczas 
za kadrę szkoleniowo-bojową. Zdaniem ludowców zasadnicze siły zbrojne 
przygotowywane na wypadek powstania, miały być ściśle związane z partiami 
politycznymi na czele z SL. Powołano Rezerwy Ludowe20. Na szczeblu Okręgu 
ich zwierzchnikiem politycznym był Józef Marcinkowski pseudonim „Tracz”. 
Równocześnie pełnił on funkcję stałego łącznika Stronnictwa z ZWZ21. Po-
dobne scalenie – funkcji łącznika struktur ruchu ludowego do ZWZ oraz 
zwierzchnika Rezerw Ludowych stosowano w Małopolsce na niższym szcze-
blu22. W powiecie nowotarskim funkcję tę pełnił Andrzej Waksmundzki23. 
Okręgowe Kierownictwo Ruchu Ludowego dążyło do przekazania organi-

17 Szerzej o  znaczeniu tej postaci dla ruchu ludowego: A. Fitowa, Stanisław Mierzwa 
„Słomka” na tle swoich czasów, Wierzchosławice 1994.

18 A. Fitowa, Bataliony..., s. 23, 24, 37, 47 przypis 82.
19 Relacja Jerzego Feliksa Szymańskiego, [w:] Generał Tadeusz Bór-Komorowski w  rela-

cjach i dokumentach, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2000, s. 87.
20  Zob. m.in. P. Matusak, Bataliony Chłopskie częścią wojska podziemnego 1939–1945, 

[w:] Prawda i pamięć..., s. 39.
21 M.in. J. Marcinkowski, A. Fitowa, Ruch..., s. 21, 333–334.
22 A. Fitowa, Bataliony..., s. 40, 43.
23 Zob. m.in. G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i Okupacja na Podkarpaciu i Pod-

halu. Na obszarze Inspektoratu ZWZ – AK Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998, s. 103.
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zowanych na szczeblu lokalnym Rezerw Ludowych do ZWZ24. Planowano 
jednak dokonywać tego całymi drużynami. Rezerwy Ludowe po przekazaniu 
nadal ideowo-politycznie podlegały SL. Godzono się na umieszczenie ich poza 
szeregami czynnymi ZWZ. Przekonywało do tego ludowców niebezpieczeń-
stwo dekonspiracji w razie zbytniej rozbudowy szeregów. Lokalni działacze 
ludowi w większości nie orientowali się jaki mają formalny status w ZWZ. 
Wstępowali tam przecież na polecenie swych władz okręgowych by walczyć 
z okupantem. Chłopi wchodzący do Rezerw Ludowych udzielali pomocy 
ZWZ przy organizowaniu punktów kontaktowych, ukrywaniu osób poszuki-
wanych przez gestapo, obsłudze szlaków przerzutowych przez Słowację itp.25 
Niektórym rolnikom mającym odpowiednie kwalifikacje wojskowe to nie wy-
starczało – wstępowali m.in. do Polskiej Organizacji Zbrojnej.

Przyczyny zmiany stosunku SL „Roch” do ZWZ w drugim okresie (wiosna 
1941–wiosna 1943 r.) były zarówno natury organizacyjnej, jak i politycznej. 
W obliczu „wsypy” w komendzie obszaru ZWZ, małopolscy ludowcy obawiali 
się w przyszłości dekonspiracji26. Ważniejsze były jednak motywy polityczne27. 
Popieranie ZWZ jako ogólnokrajowej organizacji wojskowej nie przynosiło 
ludowcom oczekiwanych rezultatów politycznych. Przeciwnie – rozwój struk-
tur wojskowych innych organizacji partyjnych, szczególnie prawicowej Naro-
dowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Polskiej Organizacji Zbrojnej zagroził 
wpływom SL „Roch” w wielu regionach wiejskich28. Niekorzystny dla ludo-
wców był też rozkaz polecający ZWZ ograniczyć aktywność zbrojną i przyjąć 

24 K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 1, s. 128; zob. też: A. Fitowa, Niektóre aspekty ge-
nezy BCh i walki Stronnictwa Ludowego o ich samodzielność organizacyjną, „Roczniki Dziejów 
Ruchu Ludowego” 1977–1978, nr 19, s. 188.

25 A. Fitowa, Bataliony...,  s. 41, 45–47.
26  O  wyjątkowo dużej skali tej dekonspiracji świadczy fakt, że Obszar Krakowski nie 

został już odtworzony – był to wyjątek w skali kraju. Później Małopolskę obejmował swym 
zasięgiem Okręg Krakowski (G. Górski, Polskie Państwo Podziemne 1939–1945, Toruń 1998, 
s. 180; A. Zagórski, Okręg Kraków Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, 
red. K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 99). Wobec tego, że była to jedynie największa z wielu 
dekonspiracji obserwowanych przez małopolskich ludowców w czasie wojny nie należy im się 
dziwić. (Zarzuty wobec AK sformułowane przez Komendę BCh Okręgu VI, w: Ruch oporu..., 
dok. 14, s. 51–54). O zdecydowanie mniejszej ilości „wsyp” BCh decydowało m.in. skupienie 
się tej formacji w Małopolsce na szeroko pojętej samoobronie wsi.

27 E. Duraczyński, Polska..., s. 303.
28 Z. Adamowicz, Stronnictwo Ludowe „Roch” a główne podziały Polskiej Sceny Politycznej 

w okresie II wojny światowej, [w:] Sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego 1895–1995, red. 
J. Jachymek, Lublin 1996, s. 160, 162.
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charakter kadrowy. Pozostawiał wielu chłopów pragnących działać z bronią 
w ręku bez możliwości walki z wrogiem29. Istniał też inny poważny problem. 
Małopolscy ludowcy, pamiętający niedawne represje autorytarnych władz, 
fatalnie odbierali znaczną nadreprezentację sympatyków i działaczy sanacji 
w kadrze oficerskiej ZWZ30.

Podejmowane przez rząd działania zmierzające do usunięcia z różnych sta-
nowisk piłsudczyków dały ograniczone efekty. W 1940 r. emisariusz z Francji 
Władysław Gieysztor wskazywał, że Komenda Główna ZWZ „innego mate-
riału ludzkiego nie miała w Kraju pod ręką”. W tej sytuacji działającym w tej 
organizacji byłym zwolennikom sanacji polecono podporządkować swe po-
lityczne przekonania walce z okupantami. Wobec braków kadrowych, także 
później w AK znajdowano miejsce „dla każdej jednostki z kadry oficerskiej, 
posiadającej odpowiednie morale i fachowość, [...] by na okres zmagań osta-
tecznych z wrogiem mieć skupione w szeregach wojska wszystkie znajdujące 
się w kraju siły żołnierskie”. W efekcie – jak pisał, może zbyt pesymistycznie 
Tadeusz Bór Komorowski, nie udało się dokonać „duchowego przestrojenia” 
zawodowej kadry oficerskiej AK. Była ona w 1944 r. „w zbyt małym procen-
cie świadoma charakteru przeżywanej epoki i [...] warunków przyszłej walki, 
a w dużym procencie zachowała światopogląd bardziej zachowawczy niż sze-
rokie masy społeczne”31. W tej sytuacji, gdy władze krakowskiego ZWZ zaczę-
ły tworzyć własną administrację cywilną32 i popierały Chłopską Organizację 
Wolności „Racławice”, wielu małopolskich działaczy SL obawiało się oddania 
swych oddziałów ludziom dążącym do odbudowy przedwojennego ustroju33. 
Własna siła zbrojna wydawała się jedynym wyjściem. SL postanowiło też wy-
cofać działaczy ludowych ze struktur ZWZ. Równocześnie jednak współpra-
cowało nadal z tą organizacją34.

29 P. Matusak, Ludowcy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945, [w:] 
Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1, pod. A. Kołodziejczyk i W. Paruch, Warszawa 
2002, s. 131.

30 M.in. E. Duraczyński, Polska..., s. 303.
31 Cytaty za: M. Ney-Krwawicz, „Mam..., kolejno s. 65, 161 i 164 (trzy cytaty).
32 O dużych wpływach w niej byłych piłsudczyków pisał ostatnio S. Salmonowicz, Kilka 

minionych wieków. Szkice i studia z historii ustroju Polski, Kraków 2009, s. 168, 171, 174–175; 
o administracji podległej na terenie Małopolski Delegatowi Rządu: G. Ostasz, Krakowska...; 
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 337–371.

33 K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 1, s. 128–129.
34 A. Wojtas, Działalność..., cz. 1, s. 116–117, przypis 166.
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W 1940 r. krajowe władze SL zdecydowały się stworzyć własną formację 
zbrojną Straż Chłopską (Chłostrę). W Małopolsce powstała ona dużo później. 
Wynikało to z niechęci regionalnych działaczy „Rocha” do psucia kontaktów 
z ZWZ35. Dopiero na przełomie kwietnia i maja 1941 r. wszystkim przewodni-
czącym powiatowych kierownictw ruchu ludowego i jego łącznikom z ZWZ 
polecono zerwanie kontaktów z tą formacją i nieprzekazywanie jej zorgani-
zowanych już drużyn Rezerw Ludowych. Te ostatnie przekształcono w Straż 
Chłopską. W Małopolsce miała ona długo charakter jedynie milicji. Miała 
chronić interesy „Rocha” oraz bronić wieś przed penetracją okupanta. Począt-
kowo nie ujawniano jednak przed małopolskim ZWZ faktu budowy własnej 
siły zbrojnej. Dopiero później wycofano z ZWZ wcielone już do niego drużyny 
Rezerwy Ludowej. W 1942 r. rozwinięto na szeroką skalę działalność organi-
zacyjną na szczeblu powiatów i gmin. Stworzono dzięki temu w Małopolsce 
zdecydowanie największą siłę zbrojną, podległą partii politycznej w czasie 
II wojny światowej. Okręg małopolski formacji zbrojnej „Rocha” zajął w cza-
sie wojny jedno z ważniejszych miejsc w kraju, pod względem walki zbrojnej 
i sabotażowo dywersyjnej przeciw Niemcom36. By nie drażnić AK37 dopiero 
w drugiej połowie 1943 i w 1944 r. upowszechniła się w Małopolsce nowa na-
zwa formacji SL – Bataliony Chłopskie (BCh)38.

Dominujące znaczenie w rozpoczętym wiosną 1943 r. trzecim, ostatnim 
okresie wzajemnych relacji ludowców i AK miało stopniowe włączenie więk-
szości siły zbrojnej SL do AK i relacje po scaleniu. Ze względów formalnopraw-
nych i koncepcji powszechnego wystąpienia zbrojnego dowództwo ZWZ od 
początku dążyło do włączenia formacji zbrojnej ruchu ludowego w swe szere-
gi. Przy planowaniu musiano m.in. wiedzieć jakimi siłami podziemne wojsko 
będzie dysponować w decydującym momencie39. By ułatwić połączenie z AK 
partyjnych formacji zbrojnych 15 sierpnia 1942 r. Naczelny Wódz pod groźbą 
sankcji zarządził podporządkowanie jej dowódcy wszystkich wojskowych or-

35 J. Marcinkowski, A. Fitowa, Ruch..., s. 41.
36 A. Fitowa, Bataliony..., s. 48, 51, 373–471, 506–523.
37 E. Olszewski, Sojusznicy, kontrahenci i  przeciwnicy ruchu ludowego w  latach wojny 

i okupacji (wybrane zagadnienia), [w:] Sojusznicy..., s. 180
38 M.in. A. Fitowa, Bataliony Chłopskie w Małopolsce, Kraków 1973, s. 21.
39  M. Ney-Krwawicz, „Mam..., s. 156–157. Szerzej o  poglądach kierownictwa AK na 

wystąpienie zbrojne w obliczu ewentualnego wkroczenia ze wschodu Armii Czerwonej np. 
A. Fitowa, Armia Krajowa wobec perspektywy wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie 
(w świetle korespondencji Stefana Roweckiego z Władysławem Sikorskim), [w:] Studia z historii 
Polski XIX i XX wieku, red. I. Paczyńska, Kraków 1999, s. 265–282.
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ganizacji na terenie kraju. Był to najostrzejszy wówczas rozkaz w sprawie scala-
nia40. Stał się odtąd wygodnym narzędziem władz AK wobec formacji zbrojnej 
SL. Scalenie było jednak od początku uwikłane w politykę. Mocna pozycja SL 
w rządzie utrudniała egzekucję rozkazu Naczelnego Wodza41.

Małopolscy ludowcy akceptowali samą ideę scalenia swej siły zbrojnej 
z AK. Wynikało to z wielu przyczyn: m.in. postawy premiera Sikorskiego, chę-
ci uczestnictwa w ogólnopolskim zrywie niepodległościowym; obaw przed 
samoizolacją polityczną i wojskową „Rocha” czy upadkiem rządu w Londynie. 
Ze scaleniem wiązali nadzieje oddziaływania ideowego na szeregowych człon-
ków AK oraz przeciwdziałania podobnej propagandzie ze strony scalanych 
formacji narodowców i „Racławic”42. Obawiali się natomiast utraty znacznej 
części dorobku ideowego i organizacyjnego, oraz „rozpłynięcia się” w AK.

Umowę scaleniową podpisano na szczeblu okręgu w kwietniu 1943 r. Roz-
mowy na ten temat w części powiatów rozpoczęto na początku maja. Do jesieni 
1943 r. były one jednak ze strony małopolskich ludowców w dużej mierze po-
zorowane43.

W zgodzie z instrukcjami Komendy Głównej BCh z 10 czerwca 1943 r.44 ma-
łopolscy działacze SL przy negocjacjach w powiatach, jako wstępny warunek 
stawiali likwidację przyczyn dotychczasowych nieporozumień. Dzielono je na 
szczegółowe, wynikające ze stosunków międzyorganizacyjnych na szczeblu lo-
kalnym, i zastrzeżenia ogólne wspólne dla całej Małopolski. Dotyczyły obecno-
ści byłych stronników sanacji w AK, postawy ideowej i dotychczasowych metod 
pracy tej organizacji zbyt często, zdaniem ludowców, grożących dekonspiracją. 
Stawianie takich warunków pozwalało ludowcom odwlekać scalanie na szczeblu 
powiatów i niższym. Miało to zmusić AK do ustępstw i pozwolić Stronnictwu na 
dalszą intensywną rozbudowę własnych struktur wojskowych45.

40 A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 68.
41  J. Gmitruk, Scalanie Batalionów Chłopskich z Armią Krajową, [w:] Bataliony Chłopskie 

w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1999, s. 55–59.
42 A. Fitowa, Akcja scaleniowa Batalionów Chłopskich z Armią Krajową (Geneza, zasady, 

przebieg), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1974, z. 53, s. 119–120, 145.
43 A. Fitowa, Bataliony..., s. 176, 181, 194.
44  A. Wojtas, Działalność..., cz. 1, s. 247.
45 Zarzuty wobec AK sformułowane przez Komendę BCh Okręgu VI 10 kwietnia 1943, 

[w:] Ruch oporu..., dok. 14, s. 51–54; Meldunek Komendanta BCh Okręgu VI z 18 sierpnia 
1943, [w:] ibidem, dok. 31, s. 89–90; A. Fitowa, Bataliony..., s. 182–183, 185, 187; L. Dusza, 
Kryptonim „nadleśnictwo 14”. Z  dziejów konspiracji w  Gorlickiem, Warszawa 1981, s. 172– 
–173.
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Członkowie BCh, po scaleniu, mieli wnieść w szeregi AK idee przekształca-
jące ogólnonarodowe wojsko w siłę pomagającą realizować program „Rocha”, 
ułatwić mu przejęcie władzy po zakończeniu okupacji hitlerowskiej46. Dlatego 
bardzo ważne dla nich było aby oddziały scalane z AK nie były później reorga-
nizowane47. Podobną rolę w przyszłej policji miały pełnić oddziały SL oddane 
do dyspozycji Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa oraz Straży Samorządo-
wej podległe Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj48. Z głów-
nej części sił, które małopolscy ludowcy wyłączyli ze scalenia, sformowano 
w latach1943 i 1944. Ludową Straż Bezpieczeństwa. Utworzona z najbardziej 
związanych z SL żołnierzy BCh stanowiła niezależną od AK siłę zbrojną. Mia-
ła realizować interesy Stronnictwa w czasie okupacji i w okresie wyzwalania 
kraju. Zapewniała na terenie wsi porządek, samoobronę, ochronę struktur 
i działaczy SL49. Na dużą skalę włączyła się do walki z Niemcami. W 1943 r. 
ilość członków w małopolskich BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa wzro-
sła w Małopolsce z ok. 6 do niemal 23 tysięcy50. Bardzo ważnym argumentem 
ludowców w negocjacjach scaleniowych była wielkość oddziałów zbrojnych. 
Liczebność miała zrekompensować niewielką ilość przedwojennych oficerów 
i podoficerów w BCh51.

Faktyczne rozmowy w sprawie scalenia rozpoczęli małopolscy ludowcy 
jesienią 1943 r. Zdaniem Aliny Fitowej, dopiero w drugiej połowie 1944 r., 
w obliczu polityki faktów dokonanych, stosowanej przez podwładnych Sta-
lina na ziemiach polskich nastąpiło z inicjatywy ludowców przyspieszenie 

46 Listy Komendanta Głównego BCh do Komendanta Okręgu VI z  30 listopada i  18 
grudnia 1943, [w:] Ruch oporu..., dok. 55 i 62, s. 137, 146–147; M. Ney-Krwawicz, „Mam..., 
s. 174–175; Rozkaz Komendanta Głównego BCh na dzień święta ludowego z maja 1944, [w:] 
Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 4: 1939–1945, Warszawa 1966, 
s. 411; por. P. Matusak, Bataliony..., s. 45–46.

47 M.in. Pismo Komendanta BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Okręgu VI do Ko-
mendanta BCh Obwodu Gorlice z 25 lipca 1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 185, s. 369; A. Fito-
wa, Bataliony..., s. 195.

48 M.in. Rozkaz Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu Miechów z  23 
września 1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 192, s. 390.

49  M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce... niepodległościowe oddziały partyzanckie 
w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 35, 113; zob. Pismo okólne kierownictwa Ruchu 
Ludowego Obwodu Miechów w sprawie kursów ideowo-organiacyjnych z 30 kwietnia 1944, 
[w:] Ruch oporu..., dok. 135, s. 269.

50 A. Fitowa, Bataliony..., s. 122.
51  Np. Raport Komendy BCh Obwodu Przeworsk z 15 kwietnia 1944, [w:] Ruch oporu..., 

dok. 126, s. 257.
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scalania małopolskich sił zbrojnych „Rocha”. Wcześniej zabiegała o to jedynie 
AK52.

Scalanie hamowała też niechęć lokalnych dowódców BCh53, stosunek tere-
nowych struktur AK54, stosowane już wcześniej pozyskiwanie przez ludowców 
z AK części wywodzącej się ze wsi kadry oficerskiej55, niechętna AK propa-
ganda w wielu jednostkach formacji zbrojnej „Rocha”56 oraz konsekwencje 
wybuchu powstania warszawskiego57. Poważnym problemem była też dyspro-
porcja między ilością przekazanych szeregowych członków, a liczbą oficerów 
i podoficerów. Lokalni dowódcy AK w Małopolsce nie byli skłonni obsadzać 
kluczowych stanowisk ludźmi niemającymi odpowiedniego przedwojennego 
przeszkolenia wojskowego58. 

Bywały oczywiście wypadki gdy scalanie przebiegało bez problemów. Przy-
kładowo z powiatu przeworskiego ludowcy meldowali: „Współpraca układa 
się dobrze. Wypadków wyraźnej złej woli w stosunku do ludzi z SCh [Straży 
Chłopskiej] dotychczas nie zanotowano. W kilku wypadkach zmieniono [...] 
dowódców plutonów, przy czym brano pod uwagę fachowe przygotowanie 
wojskowe i zdolności dowódcze. Komenda Obwodu AK kładzie duży nacisk 
na zgodną współpracę scalonych oddziałów”59. Inspektor Inspektoratu AK 
Rzeszów pisał: „zaznaczyć należy, że część scalonych z BCh [...] całą duszą od-

52 A. Fitowa, Akcja..., s. 141, 144; eadem, Bataliony..., s. 209 i n.; zob. A. Wojtas, Dzia-
łalność..., cz. 2, s. 109–110. W wielu rejonach scalanie nie zostało jednak zakończone przed 
przyjściem frontu. W niektórych regionach umowy scaleniowe były zrywane. Obszerny wy-
bór dokumentów o  jednym z  najostrzejszych konfliktów: A. Fitowa, Dlaczego zginął Kazi-
mierz Wątróbski „Sęp”?, „Studia Historyczne” 1970, r. 13, z. 1, s. 123–157. Problemy ze scala-
niem miały w Małopolsce także struktury podporządkowane narodowcom (por. A. Zagórski, 
Okręg..., s. 104).

53 L. Dusza, Kryptonim..., s. 172.
54 Np. Meldunek powiatowego kierownictwa Ruchu Ludowego w Miechowie do Okręgo-

wego Kierownictwa Ruchu Ludowego z 9 lutego 1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 92, s. 199–200; 
Meldunek Komendy BCh Obwodu Wadowice z 4 maja 1944, [w:] ibidem, dok. 139, s. 274.

55  A. Fitowa, Bataliony..., s. 119–120, 187.
56 A. Fitowa, Bataliony..., [1973], s. 23–24; Meldunek szefa sztabu Komedy BCh Okręgu 

VI do Komendanta tegoż okręgu z 17 października 1943, [w:] Ruch oporu..., dok. 43, s. 118.
57 J. Gmitruk, Scalanie..., s. 64.
58 Por. m.in. K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 3, s. 135; L. Dusza, Kryptonim..., s. 174; 

Meldunek powiatowego kierownictwa Ruchu Ludowego w Miechowie do Okręgowego Kie-
rownictwa Ruchu Ludowego z 9 lutego 1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 92, s. 199–200.

59 Raport Komendy BCh Obwodu Przeworsk z  15 kwietnia 1944, [w:] Ruch oporu..., 
dok. 126, s. 257. W późniejszym czasie wzajemne relacje w tym Obwodzie były gorsze: m.in. 
K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 3, s. 138.
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dają się pracy wojskowej i z zaufaniem odnosili się do swoich d[owódc]ów60”.
Bardzo dobre relacje na szczeblu powiatów stanowiły jednak, niestety, zde-

cydowaną mniejszość. Ludowcy, których w trakcie scalenia nominowano na 
różne funkcje, zbyt często nie byli wprowadzani do bieżącej pracy organizacyj-
nej. Dowódcy AK tłumaczyli to obawami przed penetracją wojska przez ludo-
wych polityków61. Wiele mówiąca w tym kontekście jest skarga komendanta 
BCh Obwodu Bocheńskiego: „Oczywiście na papierze przyznaje mi się „god-
ność” zastępcy d[owód]cy Obw[odu AK], podobnie jak reprezentantowi [nie-
chętnie traktowanej przez ludowców a potężnej w skali kraju] NOW (3 plu-
t[ony]) ale, broń Boże, nie prawa wglądu w placówki, wydawania rozkazów 
itd. Ponieważ istnieje jeszcze dawny zastępca z byłego ZWZ, więc stanowimy 
czcigodne trio od parady. Reprezentant NOW [...] jest traktowany na równi ze 
mną, obydwaj zaś nie mamy nic do gadania”62.

Konflikty w Małopolsce łagodziła postawa krajowych i okręgowych władz 
AK63. Scalały one podległą administrację z państwową64 i nasiliły budowa-
nie jedności w Armii. Kierujący krakowskim okręgiem polecił „tępić z całą 
bezwzględnością stronnicze i nierówne traktowanie grup wcielonych przez 

60 Cyt. za: M. Ney-Krwawicz, „Mam..., s. 185.
61 Zob. Protokół scalenia BCh z AK w Obwodzie Przemyśl z 18 maja 1944, [w:] Ruch 

oporu..., dok. 146, s. 287–288; Meldunek Komendanta BCh Obwodu Gorlice do Komendanta 
Okręgu VI BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 3 czerwca 1944, [w:] ibidem, dok. 157, 
s.  311; Meldunek Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu Gorlice do Ko-
mendanta Okręgu VI BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 3 czerwca 1944, [w:] ibidem, 
dok. 158, s. 313; Meldunek przewodniczącego powiatowego kierownictwa Ruchu Ludowego 
w Limanowej do Komendanta Okręgu BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 10 sierpnia 
1944, [w:] ibidem, dok. 188, s. 375; Meldunek komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa 
Obwodu Tarnów do Komendanta BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Okręgu VI z wrze-
śnia 1944, [w:] ibidem, dok. 190, s. 379–380; K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 3, s. 135; 
P. Matusak, Chłopi w wojsku Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945, [w:] „Żywią i bro-
nią”. Wieś i chłopi w obronie ojczyzny, red. J. Gmitruk i P. Matusak, Warszawa 2009, s. 172; por. 
A. Zagórski, Okręg..., s. 105.

62  Meldunek Komendanta BCh Obwodu Bochnia do Komendanta Okręgu BCh i Ludo-
wej Straży Bezpieczeństwa z 23 lipca 1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 184, s. 367.

63 M.in. A. Fitowa, Akcja..., s. 139, 142; Meldunek szefa sztabu Komedy BCh Okręgu VI 
do Komendanta tegoż okręgu o przebiegu akcji scaleniowej z AK z 17 października 1943, [w:] 
Ruch oporu..., dok. 43, s. 118–119; zob. A. Fitowa, Wywiad KG AK i polityka krajowa NW gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego w  1944 r. w  świetle listu Kazimierza Iranka-Osmeckiego, „Dzieje 
Najnowsze” 1997, z. 3, s. 206.

64 Scalanie obu administracji w Małopolsce trwało od listopada 1943 r. do października 
1944 r.: G. Ostasz, Krakowska..., s. 178–181; zob. J. Jakóbiec, Na drodze stromej i śliskiej. Auto-
biografia socjologiczna, oprac. G. Ostasz, Kraków 2005, s. 597–603.
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d[owód]ców wszystkich szczebli”. Podkreślał, „że d[owód]ców musi cechować 
m.in. bezstronne i sprawiedliwe traktowanie podkomendnych bez względu na 
środowisko i ośrodek polityczny, z którego wyszli”65.

Podpisywanie protokołów scaleniowych na poziomie powiatów trwało 
około roku. Rozpoczęło się we wrześniu 1943 r. Najpóźniej doszło do niego 
w powiecie jasielskim, chrzanowskim, bialskim i myślenickim66.

Ostatecznie do AK weszło maksymalnie około 21 tys. żołnierzy BCh w tym 
ponad 120 oficerów67, co najmniej 60 podchorążych i ponad 2650 podofice-
rów. Scalanie spowodowało wchodzenie do AK zwartych kompanii partyzanc-
kich pod własnym dowództwem. Łącznie po scaleniu było ich 56 w krakow-
skim Okręgu AK. Dopiero pod koniec wojny małopolscy ludowcy domagali 
się łączenia ich w większe jednostki – bataliony i pułki68. Często oddziały po 
scaleniu były reorganizowane69. Ludowcy podejrzewali, że niekiedy robiono to 
po to by lepiej wtopić ich w AK70. Większość broni jaką dysponowały wojsko-
we siły zbrojne ugrupowania SL przekazało Ludowej Straży Bezpieczeństwa71.

Po scaleniu lokalne struktury „Rocha” zintensyfikowały działalność orga-
nizacyjną i propagandową72. Działacze SL starali się nad scalonymi jednost-
kami utrzymać swą kontrolę, oddziaływać na nie ideowo73 oraz powiększać 

65 Oba cytaty za: A. Fitowa, Bataliony..., s. 246.
66 Ibidem, s. 197–203; M. Korkuć, Zostańcie..., s. 35, 39.
67 A. Fitowa, Bataliony..., s. 216. Można też spotkać dane o 1/3 niższe: M. Ney-Krwa-

wicz, „Mam..., s. 175; K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 3, s. 144; zob. Stan oddziałów 
BCh scalonych z AK w Okręgu VI z początku 1945, [w:] Ruch oporu..., aneks 1, s. 431–432; 
Meldunek organizacyjny Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu Tarnobrzeg 
do Inspektora Inspektoratu Rejonowego BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Rzeszów z 1 
czerwca 1944, [w:] ibidem, dok. 156, s. 309; Meldunek Komendanta BCh Obwodu Gorlice do 
Komendanta Okręgu VI BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 3 czerwca 1944, [w:] ibidem, 
dok. 157, s. 313.

68 A. Fitowa, Bataliony..., s. 217.
69 Raport Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu Rzeszów z 5 maja 1944, 

[w:] Ruch oporu..., dok. 140, s. 275; Meldunek Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa 
Obwodu Gorlice do Komendanta Okręgu VI BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 3 czerw-
ca 1944, [w:] ibidem, dok. 158, s. 313; L. Dusza, Kryptonim..., s. 174–175; K. Przybysz, A. Woj-
tas, Bataliony..., t. 3, s. 137.

70 A. Fitowa, Bataliony..., s. 239.
71 A. Wojtas, Działalność..., cz. 1, s. 248.
72  M.in. Wytyczne pracy dla Powiatowych Komisji Propagandy opracowane przez Okrę-

gową Komisję Propagandy Ruchu Ludowego w Krakowie, [w:] Ruch oporu..., dok. 170, s. 339– 
–340; Rozkaz Komendanta BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Okręgu VI do Komendan-
tów Obwodów Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 25 lipca 1944, [w:] ibidem, dok. 186, s. 371.

73 Rozkaz Komendanta BCh i  Ludowej Straży Bezpieczeństwa Okręgu VI do komen-
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ich stany osobowe74. W tej sytuacji władze AK dążyły do wygrania scalenia 
pod względem politycznym. Równocześnie starano się ograniczyć wpływ lu-
dowców na wojsko. Problemy wywołało np. wejście działaczy SL do aparatu 
propagandy Armii. Skala różnic ideowych między AK i BCh doprowadzała 
niekiedy do usuwania ludowców ze stanowisk lub odmowy kolportażu reda-
gowanych przez nich lokalnych akowskich pism75.

Jak jednak pokazał przebieg akcji „Burza”, gdy wreszcie przyszło do tak 
oczekiwanej walki z okupantem opisane wyżej trudności schodziły w Mało-
polsce na drugi plan76. Nic dziwnego zważywszy na patriotyzm ludowców i in-
strukcje kierownictwa SL w Krakowie77. W omawianej części kraju współdzia-
łano z AK także w walkach z Ukraińską Powstańczą Armią78. W tym zakresie 

dantów Obwodów Ludowej Straży Bezpieczeństwa 9 maja 1944, [w:] Ruch oporu.., dok. 142, 
s.  276–277; Sprawozdanie oficera szkoleniowego Inspektoratu Rejonowego BCh i  Ludowej 
Straży Bezpieczeństwa Rzeszów z inspekcji oddziałów BCh w Obwodach Łańcut i Przeworsk 
27 czerwca 1944, [w:] ibidem, dok. 169, s. 337; L. Dusza, Kryptonim..., s. 173–174, 177.

74 A. Fitowa, Bataliony..., [1973], s. 24.
75  Ibidem, s. 230, 234–235; Meldunek Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeń-

stwa Obwodu Gorlice do Komendanta Okręgu BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa 
z  15 maja 1944, [w:] Ruch oporu..., op.cit., dok. 145, s. 285–286. Małopolscy ludowcy 
mieli w wydawaniu pism konspiracyjnych spore doświadczenie. Tutejsza prasa ludowa 
w czasie okupacji hitlerowskiej była najlepiej rozwinięta w skali kraju. Szerzej o niej pi-
sze A. Fitowa, [w:] J. Marcinkowski, A. Fitowa, Ruch..., s. 169–323, tam dalsza literatura 
przedmiotu.

76  K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony..., t. 2, s. 210–214; M. Korkuć, Zostańcie..., s. 36; o ich 
zniknięciu nie było jednak mowy: Meldunek Komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa 
Obwodu Tarnów do Komendanta BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Okręgu VI o akcji 
„Burza” z września 1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 190, s. 379–380.

77 Z Krakowa nakazywano m.in. „stopniowe przygotowywanie się do czynnego wystąpie-
nia przeciw okupantowi niemieckiemu w zasadzie wspólnie z innymi organizacjami niepodle-
głościowymi (AK, Delegatura), wyjątkowo samodzielnie, jeśli tego wymagać będą miejscowe 
warunki, a wyższe władze Ruchu [Ludowego] wyrażą na to swoją zgodę” (Wytyczne pracy dla 
Powiatowych Komisji Propagandy opracowane przez Okręgową Komisję Propagandy Ruchu 
Ludowego w Krakowie, [w:] Ruch oporu..., dok. 170, s. 340; zob. też: Rozkaz Komendanta BCh 
Okręgu BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Okręgu VI do Komendantów Obwodów Ludo-
wej Straży Bezpieczeństwa z 25 lipca 1944, [w:] ibidem, dok. 186, s. 371–372).

78  Ostatnio szerzej walki polsko-ukraińskie w czasie wojny i ich konsekwencje opisał ca-
łościowo G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006. O stosunku małopolskich lu-
dowców do ukraińskich nacjonalistów: Rozkaz Komendanta BCh i Ludowej Straży Bezpie-
czeństwa Okręgu VI do Komendantów Obwodów Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 9 maja 
1944, [w:] Ruch oporu..., dok. 142, s. 278; Pismo politycznego kierownika Ruchu Ludowego 
Inspektoratu Rejonowego BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa Rzeszów do przewodniczą-
cych powiatowych kierownictw z 9 maja 1944, [w:] ibidem, dok. 143, s. 280.
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częściowo rację miało krajowe kierownictwo AK przekonując w 1943 r., że „po 
pierwszych walkach wszystkie uprzedzenia znikną”79.

W trakcie scalania i po jego zakończeniu okazało się, jak trudne jest godze-
nie sprzecznych w tym wypadku racji militarnych i politycznych. Kierownic-
two AK dążyło do budowy jednolitej ogólnonarodowej armii, w której poglądy 
polityczne muszą ustąpić racjom militarnym. Ludowcy chcieli realizować swe 
założenia ideowe i rozszerzać swe wpływy w armii i w społeczeństwie. Zawie-
ranie kompromisów utrudniały konspiracyjne warunki, terror okupanta, siła 
przedwojennych podziałów politycznych i przetaczający się front z wszystki-
mi tego konsekwencjami. Biorąc to wszystko pod uwagę scalenie zakończyło 
się sukcesem80.

Summary

Despite huge repressive measures of both 3rd Reich and USSR in 1939, the ac-
tivists initiated reconstruction of SL (Peasant Party) local networks. The Little 
Poland branch of SL enjoyed the strongest position among regional structures 
of SL. SL granted peasants the right to play a domineering role within the state. 
During the war however, the fight to liberate the country was the main task. 
When ZWZ (Armed Fight Union) was established, the Little Poland branch 
of SL recognized it and started close cooperation. Peasant Party members of 
Cracow believed, that both military and political affairs should be controlled 
by one headquarters. The weaker competitor within the peasant movement, 
Peasant Liberty Organisation „Racławice”, controlled by the pre-war “Sana-
cja” regime followers, established Polish Armed Organization. Its structures, 
which were strong in Little Poland, cooperated loyally with ZWZ.

Relationships between SL and ZWZ-AK in the given area can be divided 
into three periods, its boundaries being great arrests of the Area headquarters 
of ZWZ in April 1941 and the beginning of unification of the SL armed branch 
– Peasants’ Battalions and AK.

In the 1939–1945 it was very difficult to negotiate the then contradictory 
military and political reasons. National army, in which political views should 

79 Cyt. za: A. Fitowa, Akcja..., s. 139.
80 Szerzej na ten temat późniejszych losów Batalionów Chłopskich: A. Fitowa, Wychodze-

nie z konspiracji Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich po II Wojnie światowej 
(w świetle dokumentów źródłowych), [w:] Bataliony Chłopskie w ocenie..., s. 103–135.
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give way to military reasons was the AK headquarter’s aim. Pre-war officers 
were excellent at organizing the army. These were generally “Sanacja” sup-
porters. SL were very reluctant towards „Sanacja”. Their aim was to carry out 
their ideas and reinforce influence within the army and the society. Due to the 
resistance conditions, invader’s terror, strength of pre-war political divisions 
and the rolling German–Soviet front together with its consequences, it was 
difficult to find a compromise.


