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PRZEDMOWA REDAKTORA

Przeszło rok maszynopis IV tomu leżał w drukarni w Zamościu. 
Z powodu braku pieniędzy druk posuwał się prawdziwie żółwim kro-
kiem. Dopiero uzyskane w sierpniu b. r. subwencje z Instytutu Pamię-
ci Narodowej i z Ministerstwa Kultury i Sztuki dały możność w szyb-
kim tempie ukończyć druk.

Tom ten zawiera 39 artykułów omawiających różne akcje sabo-
tażowe, dywersyjne oraz inne wydarzenia w środowisku Zamojszczy-
zny Podziemnej. Drukowane są w porządku chronologicznym, wobec 
czego nieraz znajdują się obok artykuły daleko odbiegające od sie-
bie treścią. Wszystkie mają charakter wspomnień i relacji. Wszystkie 
były pisane przez bezpośrednich uczestników tych wydarzeń.

Wartość poszczególnych opisów jest bardzo nierówna, niektó-
re są całkiem błahe, kreślone nieudolnie, niemal bez znaczenia, jed-
nak wobec braku źródeł historycznych stają się one dokumentami 
i jako takie trzeba je traktować. – Nasza literatura dotycząca ruchu 
oporu jest dotychczas niesłychanie uboga. A przecież jest to zagad-
nienie bardzo ważne i obszerne. Niestety wciąż jeszcze pokutuje u nas 
nieuzasadniona obawa przed pisaniem i ogłaszaniem artykułów 
o konspiracji i walkach podziemnych za czasów okupacji niemieckiej. 
Wielu ludzi usprawiedliwia się brakiem czasu. Tymczasem uczestnicy 
tych walk rozpraszają się po świecie, wielu już nie żyje, i co raz trud-
niej bywa do nich dotrzeć. Nieraz trzeba dołożyć dużo starań, prosić, 
namawiać, przypominać, zanim uda się wydobyć jakiś artykuł .Wy-
dawca jest całkowicie zależny od autorów i tym należy tłumaczyć 
różnorodność, a nawet pewnego rodzaju chaos w doborze artykułów. 
Na razie nie ma jeszcze opracowań krytycznych, o syntezę pokusić się 
zbyt trudno, ogłaszam więc tylko przygodnie zebrane materiały i źró-
dła do historii okupacji w Zamojszczyźnie.
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Może mnie spotkać zarzut, że treść tego tomu jest zbyt jedno-
stronna, gdyż dotyczy jedynie działalności Armii Krajowej i scalo-
nych z nią Batalionów Chłopskich. Nie jest to jednak wina redaktora. 
Pomimo bardzo usilnych starań i nalegań nie udało się dotychczas 
uzyskać odpowiednich artykułów nawet od czołowych i zasłużo-
nych działaczy innych ugrupowań. Na razie są tylko mniej lub więcej 
solenne obietnice, które – mam nadzieję – z czasem zostaną zrealizo-
wane.

Dr ZYGMUNT KLUKOWSKI.
Szczebrzeszyn, we wrześniu 1947.



Z CYKLU »WIKLINA W WALCE«

ZYCH, sierż.

PLUTONY »ORLIK« I »WIKLINA«

W lutym 1940 r. Wicher Bogdan na rozkaz dowódcy obwodu 
Zamość przystąpił do organizowania plutonu, który miałby za za-
danie walkę czynną z okupantem. Po dobraniu odpowiednich lu-
dzi stworzono 4 sekcje bojowe, których członkowie rekrutowali się 
z gminy Kotlice, częściowo zaś z gminy Tyszowce i Nowa Osada. 
Dowódcą plutonu został Wicher Bogdan, zastępcą Lis. Dowódcami 
sekcji: I – Kiwi Ryszard, II – Zych Albin, III – Bajwoluk i IV – Kozak. 
Pluton otrzymał kryptonim »Orlik».

Lata 1940 i 1941 były okresem szkolenia i organizowania się 
plutonu. Szkolenie prowadzono nocami przy zachowaniu wszelkich 
ostrożności przed szpiclami i miejscową policją. Pluton posiadał tro-
chę broni zachowanej z 1939 r. i własny aparat radiowy zainstalowa-
ny w opuszczonej cegielni w Dubie.

Nadszedł rok 1942 – dla plutonu bardzo ciężki. W kwietniu plu-
ton wykonał kilka zadań, między innymi wypad i zdemolowanie 
szkoły niemieckiej w Antoniówce, gm. Komarów i wyrok śmierci na 
Wismana (Rusta).

Przychodzi okres wysiedlania gm. Kotlice. Ludzie rozpraszają 
się. Bogdan zostaje aresztowany przez Gestapo w Zamościu, giną 
Dołęga1), Lechita2) i inni, uwięzieni Bajwoluk, Kucharz3). – Lis pełniąc 
funkcję dowódcy nie może opanować sytuacji.

1) Zabity przez żandarmów niemieckich dn. 24 II 1943 r. podczas łapanki 
w Kazimierzówce, gm. Kotlice. (Przyp. Red.)

2) Dnia 15 III 1943 r. rozstrzelany w więzieniu w Hrubieszowie. (Przyp. red.)
3) Rozstrzelany w więzieniu w Hrubieszowie dnia 15 III 1943 r. (Przyp. red.)
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Rozkazem z dn. 15.II 1943 r. dowództwo plutonu obejmuje Ry-
szard, zastępstwo Zych. Pluton zmienia kryptonim »Orlik« na »Wikli-
na«. Następują przesunięcia i reorganizacja plutonu. W miejsce roz-
proszonej w Rozdołach IV sekcji, której dowódca kpr. Kozak poległ 
pod Lasowcami1), organizuje się IV sekcja W Honiatyczach. Pluton 
się kompletuje. Ryszard bierze silnie tu garść podoficerów i żołnierzy.

Dnia 25 II. 43 pluton wraz z dwoma plutonami dywersji Hru-
bieszów wykonuje zadanie zlikwidowania Niemców nasiedlonych 
w Cieszynie jako odwet za wysiedlanie Zamojszczyzny.

Druga połowa 1943 r. nie była tak ciężka. Pluton wykorzystuje 
czas szkoląc się oraz uzupełniając broń i amunicję. Wysyła do lasu 
na przeszkolenie kilku żołnierzy i podoficerów. Ryszard przechodzi 
kurs aplikacyjny, Zych kurs praktyczny, kilkunastu strzelców idzie 
do szkoły podoficerskiej. W terenie spokój – szpicle zlikwidowani, 
urząd gminy Kotlice i policja granatowa opanowane. Montuje się 
sieć wywiadu we wsiach ukraińskich i niemieckich. Dowództwo wie 
o każdym ruchu żandarmerii niemieckiej w Kotlinach, Tyszowcach 
jak również o każdym kroku i zamiarach policji ukraińskiej w Werb-
kowicach i Miączynie.

Jesienią 1943 r. pluton znajduje się stale w pogotowiu bojo-
wym. Zaczynają się niepokoje w Hrubieszowskiem wskutek działal-
ności przybyszów zza Buga. Ludność polska tych terenów w obawie 
przed bandami »bulbowców« ucieka na zachód. Zachodzi obawa za-
atakowania nas przez Ukraińców. Pluton pełni służbę wartowniczą.

Niepokój w Hrubieszowskiem stale wzrasta, bulbowcy po ci-
chu wspierani przez Niemców palą całe wsie polskie i kolonie, w pień 
wycinając mieszkańców. Ofiarą ich padają starcy i dzieci. Oddziały 
bulbowców uzbrojone są po zęby. Dowodzą nimi zbiegli dezerterzy 
z dywizji SS Galizien. 

W tym czasie następuje ścisła współpraca plutonu z sąsiedni-
mi placówkami powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego w celu 
wspólnej obrony przed Niemcami i bulbowcami.

Nadszedł wreszcie rok 1944 Wrzenie w Hrubieszowskiem do-
chodzi do najwyższego natężenia. Starcie z ukraińskimi nacjonalista-
mi staje się nieuniknione. Zaczyna się nowy okres walk z Niemcami 
i ukraińskim SD. Sytuacja jest bardzo przykra. Od zachodu otoczeni 
jesteśmy przez Niemców, od północy i wschodu żywiołem ukraiń-

1) Dnia 4 II 1943 r. (Przyp. red.)
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skim. Wywiad nasz wie o każdym kroku żandarmerii i policji ukra-
ińskiej za Huczwą.

W lutym 1944 r. przybywa do nas pluton dywersji zza Buga 
pod dowództwem ppor. Kozaka i pluton Grzesia z Hrubieszowskie-
go. Siły nasze wzrosły do 3 plutonów czyli 180 ludzi i 20 RKM ów.

W kwietniu 1944 r. wywiad nasz stwierdził koncentrację ukra-
ińskich oddziałów na naszym odcinku bojowym Gestapo rzuciło tu 
mnóstwo szpiclów. Po przemarszu przez nasze okolice oddziałów 
partyzantki radzieckiej wsie zaroiły się od różnych »sprzedawców«, 
»dziadów« i innych. Rozpoczęła się intensywna walka naszego kon-
trwywiadu. Walka podstępna, bardzo niebezpieczna. Ginęli kon-
fidenci Gestapo i policji ukraińskiej, ginęli zdrajcy Polacy, Ukraińcy 
i Volksdeutsche. W ten sposób zginął agronom gminy Kotlice, Wit-
czak »Psza Panie« i żandarm niemiecki Kotala.

Dwóch policjantów granatowych wyleczyło się z ran i jeden 
z nich, Szostowicki, podobno służył potem w oddziałach leśnych 
w pow. tomaszowskim.

Zza Huczwy dochodziły wieści niepokojące. Oddziały Rysia 
(BCh) i Wiktora (AK) wycofały się na nasz teren i na północ pow. 
hrubieszowskiego. Ukraińcy przy cichej współpracy z Gestapo całko-
wicie opanowali wschodnią i południową część pow. Hrubieszów aż 
po linię Huczwy. Ludność polska ratując się przed śmiercią ewaku-
owała się na nasz teren. Pożar wzniecony za Bugiem stopniowo, lecz 
bezlitośnie posuwał się na zachód. Nienawiść Ukraińców do Pola-
ków i odwrotnie potęgowała się z każdą chwilą i mieszkający o mie-
dzę od niepamiętnych czasów Polacy i Ukraińcy stali się zaciętymi 
wrogami. Bywały wypadki, że członek rodziny ukraińskiej, Polak 
z pochodzenia, ginął zamordowany na rozkaz ukraińskich prowo-
dyrów z rąk samych najbliższych. Współżycie i ogólne zrozumienie 
ustąpiło miejsca wzajemnej nienawiści. I to było najstraszniejsze.

Ukraińcy na terenie naszego plutonu wiedzieli, że walki bra-
tobójcze nie doprowadzą do żadnego rezultatu. Trzeba było znaleźć 
jakiś wspólny język, ażeby dojść do pewnego porozumienia. W tym 
celu pluton przy pomocy ob. Wójcika Józefa1) z BCh w pierwszych 
dniach maja 1944 r. zawarł z ukraińskimi demokratami porozumienie 
co do wspólnej obrony przed ukraińskimi nacjonalistami. Nastąpiła 
wspólna organizacja wart i czujek dla wzajemnej obrony. Nieste-

1) Prezes SL. i poseł do Kr. R. N. (Przyp. aut.)
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ty, nie trwało to długo. Wywiad nasz doniósł, że wzdłuż Huczwy 
na przestrzeni 8 klm. zauważono ruchy oddziałów nieprzyjacielskich 
w mundurach niemieckich i uzbrojonych w niemiecką broń ma-
szynową. Zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia z oddziałami 
ukraińskiego SS z dyw. Galizien. Siły ich dochodziły w przybliżeniu 
do 1500 ludzi, a nasze do 600.

W każdej chwili spodziewaliśmy się natarcia. I rzeczywiście na-
stąpiło ono 14 maja 1944 r. o godz. 5 po południu. Po ostrzelaniu amu-
nicją zapalającą i zapaleniu wsi Honiatyczki SS i bandy przystąpiły 
do ataku. Zostały jednak odparte. Cofnęły się zostawiając na placu 
zabitych. W dniu 15 maja w godzinach popołudniowych powtórzono 
natarcie w sile 1000 ludzi z bronią maszynową i granatnikami. Od-
cinek bojowy wynosił 6 klm. Pluton nasz przy współdziałaniu od-
działów Groma i plutonu st. leutnanta Rudanowskiego z pułku so-
wieckiej partyzantki im. Suworowa przystąpił do przeciwuderzenia. 
Nieprzyjaciel wycofał się na linię Huczwy zabierając ze sobą rannych 
i broń i pozostawiając na placu zabitych. Straty nasze 2 zabitych od 
Groma i 2 rannych z naszego plutonu. W czasie akcji spalono wsie 
Honiatyczki i Honiatycze, skąd ludność ukraińska ewakuowała się 
za Huczwę. Kilku Ukraińców zostało z nami, aby bronić swych sadyb 
przed spaleniem, reszta rozproszyła się w terenie głównie przenosząc 
się za Huczwę, częściowo zaś mieszając się z ludnością polską, która 
wyjechała na zachodnie tereny naszego plutonu.

W dniu 16 maja wywiad stwierdził, że oddziały bulbowców 
skontaktowały się z Niemcami w Zawalowie i należy spodziewać się 
wspólnej akcji na nasze oddziały. Dn. 17 maja o godz. 7 rano pluton 
został zaalarmowany strzelaniną od strony Duba. Niemcy po zli-
kwidowaniu naszej placówki pod dowództwem pch. Wizimirskiego 
posuwali się tyralierą od zachodu na wieś Kazimierówkę. Byliśmy 
zaskoczeni. Stosunek sił: Niemców około 200, nas 30 – 40. Z okrzy-
kiem »hurra« wyparliśmy Niemców do Duba. Straty Niemców: 10 
zabitych, straty nasze – 6 zabitych i 2 rannych. W akcji tej zginął pch. 
Wizimirski, który pozwolił się zaskoczyć. Po wycofaniu się Niemców 
pluton zajął pozycję obronną na zachodniej części lasu Kotlice. Stro-
nę północną i wschodnią obsadził por. Czaruś, przybyły w między-
czasie od strony południowej zza Huczwy 

Około godz. 13 Niemcy w sile do 400 ludzi przy poparciu 3 sa-
molotów bojowych rozpoczęli natarcie na zachodnią część lasu. Po do-
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puszczeniu ich na 150 mtr. odkryto na nich ogień z broni maszynowej. 
Tyraliera niemiecka załamała się. W dniu tym Niemcy stracili 36 zabi-
tych i kilkudziesięciu rannych. Pluton nasz wyszedł bez strat.

Dalszych walk plutonu nie znam, gdyż w bitwie o Kazimie-
rówkę-zostałem ranny. Z opowiadań kolegów dowiedziałem się, że 
przechodził on jeszcze ciężkie chwile walk na wschodzie za Huczwą 
i na północy podczas wielkiej obławy niemieckiej w czerwcu 1944 r.

JEMIOŁA

WIZYTA U PP. PŁACHECKICH W ZAMOŚCIU

Była wojna. Na polach bitwy starły się nagromadzone siły, 
rozładowywały w fizycznych spięciach potencjały materialne. Lecz 
wojna sięgnęła głęboko w codzienne życie nie tylko tam na froncie, 
ale i na dalekich tyłach. Starły się nie tylko siły fizyczne, ale i świato-
poglądy, wartości moralne, pojęcia o celu i sensie życia. Wojna bru-
talnie zburzyła stary, tradycyjny gmach ustalonych pojęć i wartości.

Nowe warunki wymagały nowego stosunku do zjawisk i zda-
rzeń oraz zmuszały do przebudowywania systemu moralnego, do 
korygowania pojęć o »dobrem i złem«.

Nie było to łatwe zadanie–własna przemiana. Logika wojny 
jest brutalna i uproszczona: – albo działasz w myśl właściwych zasad 
i to umożliwia ci utrzymanie się przy życiu albo trzeba ginąć razem 
z fałszywą myślą, która zagnieździła się wewnątrz.

Śmierć albo życie.
W tym szarpaniu się między zbiorem ustalonych zasad a ko-

niecznością nowej rzeczywistości rodziły się nowe poglądy.
Sami często nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno nasz teraź-

niejszy stosunek do życia jest różny od dawnego, przedwojennego. 
Warunki obecne, okres trwałego, szalejącego ucisku nie pozwalają 
na dokładne uporządkowanie nowego systemu.

Jedno jest pewne, że wszystkie możliwe odcienia zakłama-
nia, jakie spadły na sumienia ludzi w kraju, odsłoniły tylko istot-
ną prawdę. Przyszłe dni pozwolą odmalować jej właściwe oblicze. 
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W tej chwili walka o prawdę jeszcze trwa. Być może, nikt inny nie 
miał możności poznać jej lepiej, niż ludzie, którzy o nią walczyli.

Jednym z pierwszych pociągnięć niemieckich na terenach oku-
powanych było pozbawienie ludzi opornych materialnych środków 
do życia. Kto nie był lojalny, ten tracił możliwości egzystencji. Słu-
żalcy; zaś robili pierwszorzędne interesy.

Tu już po raz pierwszy w małych rozmiarach zarysowało się 
pytanie, czy poddać się wielokrotnej przemocy, zejść do roli mate-
riału ludzkiego, czy trwać w oporze ratując honor i godność człowie-
czeństwa? Czy szanować własność prywatną wyrastającą na krzyw-
dzie innych, czy zużyć ją dla istotnie dobrych celów?

Pytania te w 1941 r. były świeże i jeszcze nierozstrzygnięte. 
Wojna postawiła je w sposób drastyczniejszy i więcej domagający 
się rozwiązania, aniżeli najbardziej bojowo nastawione teorie spo-
łeczne.

Pytanie to, kiedy poddać się wielokrotnej przewadze, a kiedy 
stawić opór, powzięcie decyzji takiej, by nie narazić narodu na za-
gładę przez zanik poczucia własnej wartości, czy własnej odrębno-
ści albo przez wyniszczenie fizyczne, pytanie rozstrzygane zazwyczaj 
przez najwybitniejszych mężów stanu, w kraju musiał rozstrzygnąć 
każdy Polak według swojego sumienia

Odpowiedź na to pytanie winno dać doświadczenie obecnej 
wojny. Odpowiedź ta w tej chwili nie może być jeszcze pełna.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Już w r. 1941 organizacja stanęła wobec konieczności zdoby-
wania środków pieniężnych dla utrzymania stale rozrastającej się 
machiny i dla trwałego rozmachu pracy. Przydziałów pieniędzy 
przez przełożone władze wtedy jeszcze nie było, zresztą władze te 
w tym okresie nie działały jeszcze sprawnie. Każdy obwód (po-
wiat) zdany był zasadniczo na własne siły. Środki musiały być wy-
ciągnięte z terenu.

W tym czasie w Zamościu świetne interesy robił p. Płachecki, 
rzeźnik, Volksdeutsch, pomnażający szybko swój majątek na krzyw-
dzie Polaków.

Na niego padł los, że ma dostarczyć pieniędzy dla organizacji. 
Ponieważ nie było pewności, że zrobi to chętnie »na dobre słowo«, 
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więc wybraliśmy się do niego we trzech – ja, Garbus1) i Dolina2) –
wieczorem, szarą godziną i z pistoletami.

Wywiad przygotował Wisman3).
Był marzec. Zwały śniegu leżały jeszcze na ulicach. Podstawą 

wypadową była, – jak to się często zdarzało, – t. zw. »13-ka«. Z bra-
ku innych palt włożyliśmy na siebie płaszcze licealne. Na odchodne 
zagrano nam na fortepianie jakiegoś marsza, co też stało się tradycją 
w życiu naszej grupki. 

Przeszliśmy kilka razy po Lubelskim Przedmieściu naprzeciw 
domu Płacheckiego. Wisman w międzyczasie sprawdził, czy nie ma 
tam jakiegoś uzbrojonego towarzystwa niemieckiego. Żegnamy się 
z nim i za chwilę idziemy.

– Złamać kark!
Jest to moja pierwsza akcja tego rodzaju. Nie znam jeszcze sie-

bie i nie wiem, jak się zachowam, ale czuję wewnętrzną chęć przeży-
cia tej próby. Serce bije mi nieco przyśpieszonym tempem.

Idziemy. – Dzwonek.
– Do pana Płacheckiego w sprawie handlowej. Jest tylko jego 

żona i służąca. Przedstawiamy się jako przyjezdni z Warszawy, którzy 
chcą nawiązać kontakt handlowy. Okazuje się, że p. Płachecka ma 
tam dużo znajomych. Pyta o nich, o jakieś ulice itp.

Na to nie byliśmy przygotowani. Żaden z nas nie znał do-
brze Warszawy, ale gładko operujemy kilkoma znanymi nazwami 
i wzbudzamy zaufanie. Poza tym nasze szkolne płaszcze nie budzą 
podejrzeń.

Gra radio (Volksdeutschom wolno było mieć aparaty). Przy 
okazji regulujemy swoje zegarki.

Płacheckiego nie ma, a on powinien mieć z sobą pieniądze.
Czekanie się przedłuża, wreszcie decydujemy się wyjść i przyjść 

później.
Wychodzimy na ulicę. Narada. Dotychczas wszystko jest w po-

rządku. Decydujemy się wrócić jeszcze raz i oczekiwać gospodarza, 
1) Zbigniew Rybiński z Zamościa. Zginął w 1942 r. (Przyp. red)
2) Kazimierz Doleżał, ur. 4.III. 1920, maturzysta, podharcmistrz, zginął podczas 

napadu na gminę Sułów 4.VII.1941 r. (Przyp. red)
3) Wisman« potem »Rust« – dowódca szturmówki. Aresztowany przez 

Niemców w Warszawie zaczął »sypać«, po czym jako umundurowany gestapowiec 
zjawił się w Zamościu. Wydał szereg członków organizacji oraz magazyny broni. 
W r. 1942 z wyroku Sądu podziemnego został zlikwidowany. (Przyp. red.)
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a gdyby do godziny policyjnej nie wrócił, zabierzemy to, co znajdzie-
my na miejscu.

Wracamy. Znów miła towarzyska rozmowa o Warszawie i co-
dziennych troskach wojny. Pani Płachecka uprzejmie częstuje nas 
ciastkami. Nie możemy odmówić gościnnej gospodyni.

Jednak wizyta ciągnie się zbyt długo. Od czasu do czasu wymie-
niamy porozumiewawcze spojrzenia i wtedy czuję, że się rumienię.

Zbliża się godzina policyjna. Siedzimy tu już około dwu godzin. 
Płachecki nie przychodzi. Wyrasta między nami pewne wahanie 
i niezdecydowanie wytworzone przez znalezienie innych warunków 
niż były przewidywane. Zaczynać, czy nie?

Omawiamy to głośno; prawie że oficjalnie, tylko małymi nie-
domówieniami maskując istotną treść rozmowy, w stylu:

– Nie ma co czekać. – Nie warto odkładać, mamy tylko pół go-
dziny czasu, najlepiej od razu.

Lecz grupka nie jest jeszcze zdecydowana. Jest to moja pierwsza 
akcja. Nie chciałbym odchodzić z niczym.

Wyciągam pistolet i mówię trochę nieswoim głosem:
– Pani pozwoli, że przedstawimy właściwą sprawę, w jakiej 

przyszliśmy. Proszę pieniądze.
Płachecka zbladła. Dolina w jednej chwili »obsadził« drzwi 

wejściowe i »umiejscowił« służącą.
Po chwili odrętwienia Płachecka ocknęła się.
– Nie mam żadnych pieniędzy. Wszystko ma mąż ze sobą.
– Poszukamy sami.
– Szukajcie panowie.
Szukamy gorączkowo w szufladach i szafie. Od tej chwili każda 

minuta naładowana jest napięciem nerwowym.
Lecz, jak się okazało, trzeba umieć szukać. Upłynęło już kilka-

naście minut, a my tu dalszym ciągu stoimy z pustymi rękami.
Wszystko odbywa się tak cicho, że staruszek śpiący w sąsied-

nim pokoju wcale się nie obudził.
Za kilka minut godzina policyjna. Jestem już prawie zdecydo-

wany odchodzić z niczym, gdy Garbus sięgnął do najniższej półki 
szafy z bielizną.

– Jest!
Było tego ponad 20.000 zł. Czym prędzej ładujemy banknoty po 

kieszeniach. Garbus znajduje jeszcze szkatułkę z monetami srebrnymi.
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Już prawie godzina policyjna. Wychodzimy. Domownikom za-
braniamy wychodzić wcześniej niż za godzinę. Na Lubelskiej mija 
nas jakaś dorożka. Na ulicy ruchu prawie już nie ma. Miejsca wolne 
od przechodniów przechodzimy biegiem. W czasie tego biegu tłuką 
się tylko srebrne monety o ścianki drewnianego pudełka. Idziemy 
przez Lubelską, Okrzei, w kierunku Karolówki.

Po półgodzinnym marszu, zwalniając go tylko naprzeciw war-
townika koło więzienia, jesteśmy znów na »13-ce«.

Zadowoleni z siebie i z życia oddajemy pieniądze. Dla zatar-
cia śladów jeszcze tej samej nocy »rozpływamy się w terenie«, co 
w praktycznym języku oznacza dla nas 20 klm marszu po błocie po-
lnych dróg. O świcie jesteśmy znów spokojnymi obywatelami, któ-
rzy ze zdumieniem dowiadują się, że kilku uczniów gimnazjalnych 
z Warszawy zabrało jakiemuś rzeźnikowi w Zamościu 6o (!) tysięcy 
złotych. Następnie najbezczelniej odjechali dorożką na stację kolejo-
wą do Zawady, a stąd do Warszawy.

Za kilka dni o wypadku tym pisały gazety.

JEMIOŁA

WYPAD NA KASĘ GMINNĄ W STARYM ZAMOŚCIU

Znów mamy zdobyć pieniądze dla organizacji. Tym razem ma 
to być »robota« trudniejsza.

Pieniądze znajdują się w ogniotrwałej kasie gminnej z szyfro-
wym zamkiem. Gmina w Starym Zamościu położona jest przy szosie 
naprzeciw budynku szkolnego, w którym w danej chwili kwateruje 
batalion Wehrmachtu. Do stu metrów od budynku gminnego, przy 
szosie, w kierunku na Krasnystaw, jest posterunek policji polskiej. 
Załoga niemiecka, gmina i policja mają własne telefony. W budynku 
gminnym mieszka sekretarz z rodziną. Klucze od kasy posiada wójt 
zamieszkały we wsi Wierzba.

Oto wiadomości, jakie otrzymaliśmy na punkcie zbornym na 
kilka godzin przed akcją.

Jesteśmy na punkcie w Kolonii Udrycze w domu ob. Urszuli. 
Przyjechaliśmy tu przed kilkunastoma minutami na rowerach ubło-
ceni po kolana.

Jest kwiecień 1941 r. Wiosenne roztopy. Czarna borowina przy-
lepiła się do butów zwiększając wielokrotnie ich ciężar.
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Sytuację referuje ob. Wisman.
Wypadem mam dowodzić ja. Grupa wypadowa liczy siedmiu 

ludzi: Norbert, Kropka1), Czwórka, Dolina, Urszula i jeszcze dwóch. 
Pięciu ma wykonywać właściwe zadanie, dwu zaś ubezpieczać na 
zewnątrz.

Omamiamy wspólnie plan działania. Całość planu opiera się 
na podstępie. Wystąpimy jako funkcjonariusze Gestapo. Wójt i se-
kretarz mają być aresztowani, przy okazji zostaną zabrane pieniądze. 
Język niemiecki powinien nam ułatwić przechodzenie obok garni-
zonu Wehrmachtu. Ewentualna warta musi uwierzyć, że należymy 
do SS, jeśli nam nie uwierzy, pozostają do dyspozycji tylko pistolety 
i granaty. Mundurów niemieckich nie mamy. Jesteśmy zabłoceni, 
poza tym czeka nas jeszcze ponad 5 kilometrów marszu po rozmię-
kłej ziemi. Wygląd nasz na pewno nie będzie przypominał groźnych 
zwiastunów nieszczęścia.

Jest jednak wtedy rok 1941. Wrażenie i zastraszenie, jakie wy-
wołuje sama nazwa Gestapo jest silne. Na to głównie liczymy.

Wójt i sekretarz są ludźmi z organizacji. O wypadzie nie są po-
wiadomieni. Łatwiej im będzie zachować naturalną postawę oraz 
swobodę tłumaczenia się. Ludzi tych czeka okres dużych przykrości. 
Wojna przynosi z sobą w codziennym życiu więcej bólu, niż chwil 
jasnych.

Plan zostaje przyjęty. Rozdzielamy role. Ja występuję jako ofi-
cer Gestapo, który mówi tylko po niemiecku. Tłumaczem jest Kropka 
Reszta słabiej znająca język niemiecki ma w ogóle unikać rozmowy. 
Urszula z jednym żołnierzem jako miejscowi będą ubezpieczać grupę 
na zewnątrz.

Nie chcemy czekać i wyruszamy. W działaniu nigdy nie ma za 
dużo czasu.

Jest czarna noc. Od czasu do czasu przechodzi fala chłodnego, 
wiosennego deszczu. Nic nie widać już w odległości kilku kroków. 
Idziemy gęsiego i pomimo uwagi czasem gubimy się. Przewodni-
kiem jest Urszula.

Nogi zapadają się w rozmiękłą ziemię. W pewnym momencie 
tracimy zupełnie orientację kierunku. Trzeba świecić latarkami, by 

1) Józef Zalejski, syn kolejarza w Zamościu. Ukończył szkolę handlową. 
Aresztowany w grudniu 1941 r. w Warszawie zginął w jednym z obozów w 1943 r. 
(Przyp. red.)
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odnaleźć właściwą drogę. Jest to pewne ryzyko, gdyż niedaleko już 
jest wieś Wierzba, a obok garnizon niemiecki.

Nie ma czasu na denerwowanie się. Zresztą odprężenie ner-
wowe zwykle następuje dopiero po akcji i wtedy wszystko przeży-
wa się na nowo, w toku działania każdy staje się doskonale czułym 
automatem reagującym z matematyczną dokładnością na podniety 
sytuacji.

Idzie z nami kilku nowych ludzi, którzy dzisiaj otrzymają swój 
»szturmowy chrzest«. Mrok nie zdradza, co czują w tej chwili. Nie-
dawno sam jeszcze byłem nowicjuszem.

Znajdujemy wreszcie właściwą drogę i po stoku wzgórza, z la-
sku, wchodzimy do Wierzby. We wsi jest zupełna cisza. Żadnego 
ruchu. Nawet psy nie szczekają.

Czas upływa, każda minuta jest droga. Krótkie przypomnienie 
planu i zaczynamy.

W jednej chwili dom wójta jest otoczony,
– Hier Polizei! Sofort öffnen!.. – Schneller! schneller!
Słowa te są straszne dla każdego Polaka.
Kilka brutalnych kopnięć w drzwi. Zachowujemy się całkowi-

cie po niemiecku.
– Also...
Ktoś otwiera. Wchodzimy świecąc latarkami.
Rodzina wójta jest wystraszona. Uspakajamy domowników. 

Tłumaczę, że wpłynęło do nas doniesienie, iż w kasie gminnej są 
niedobory z winy wójta i musimy to sprawdzić. Dlatego musi zabrać 
ze sobą klucze do kasy.

Wójt ubiera się. – W tym czasie kilku z naszej grupki ubezpiecza 
nas na zewnątrz budynku, dwu innych obserwuje szosę Zamość-Kra-
snystaw i koszary Wehrmachtu.

Wójt jest gotów. – Dwu pozostaje u niego w domu, by do-
mownicy nie narobili przedwcześnie alarmu, z resztą grupy idziemy 
do gminy prowadząc wójta pod rękę. Po drodze mówimy głośno po 
niemiecku.

– Es ist nur die Kontrolle. Wir müssen nur die Rechnun-
gs¬bücher durchsehen.

Poza tym:
– Wie alt sind sie? – Seit welcher Zeit sind sie Bürgermeister? – 

słowem rozmowa o wszystkim i o niczym. 
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Kropce od czasu do czasu brakowało słów niemieckich, tak że 
niekiedy ja czy wójt mówiliśmy swoje, a on tłumaczył swoje. Na 
szczęście nikt się na tym nie poznał.

Wchodzimy na szosę. Przed szkołą, obecnie koszarami wojsko-
wymi, nie ma nikogo. Pewność siebie, czy zaniedbanie w służbie? – 
Kilkuset ludzi będących w tej chwili o kilkanaście metrów od nas nie 
ma żadnego wpływu na bieg zdarzeń, – są wyłączeni z gry, tak jakby 
ich w ogóle nie było. To samo dotyczy posterunku policji polskiej.

Podchodzimy pod budynek gminny. Wójt na rozkaz wywołuje 
sekretarza. W ten sposób drzwi otwierają się same od wewnątrz. Od 
strony koszar w dalszym ciągu żadnego śladu życia, tylko w drzwiach 
błyszczy światło.

Wchodzimy. Znów gra w Gestapo. Robimy rewizję. Oskarżamy 
sekretarza o posiadanie broni. Kontrolujemy kasę. – Pieniądze zosta-
ły złożone do teczki i odesłane na zewnątrz. – W tym czasie wójt i se-
kretarz są trzymani w innym pokoju. Zdaje się, że zaczynają czegoś się 
domyślać. Kontrola kasy trwała dość długo przy niebieskim świetle 
latarek, przez ten czas mieli możność przyjrzeć się zabłoconym butom 
i przysłuchać niegroźnemu »mruczando« gestapowców.

Zadanie zostało już wykonane.
– Alles in Ordnung. Sie sind frei, – Jetzt müssen sie nach Hause.
Na twarzach radość. Szczególnie cieszą się kobiety. Chcą nas 

poczęstować wódką. Słowo »Gestapo« wywołuje jeszcze mocne 
wrażenie.

Telefon w gminie został przecięty.
Wychodzimy zabierając ze sobą wójta. Reszta ma iść spać.
Przed koszarami w dalszym ciągu cisza.
Rozchodzimy się. Część odprowadza wójta do domu i ściąga 

zostawioną tam wartę, skąd wraca do Udrycz, ja z Doliną i Czwórką 
idziemy na Nielisz. Musimy się śpieszyć. Niedługo świt.

Na miejscu pozostał wójt i sekretarz. Ciężar i przykrości spadły 
na ich barki. Sukces organizacji oni muszą jeszcze okupić swoim cier-
pieniem.

Nie wiadomo czyje poświęcenie w tę noc było większe: tych, 
co po półgodzinnym napięciu mogli wycofać się z niebezpiecznego 
koła, czy tych, co przywiązani do miejsca musieli przygotować się na 
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konsekwencje wypadu. Ci nie prędko mogli wrócić do »normalnego« 
życia.

MARCIN »GWIAZDA« OLCHOWSKI

WALKA POD WOJDĄ1)

W konspiracji pełniłem funkcję komendanta gminnego BCh 
gminy Mokre od pierwszej chwili powstania tej tajnej organizacji. 
Na początku praca polegała na werbowaniu nowych członków. Roz-
kazy otrzymywaliśmy od komendanta obwodu BCh Władysława 
»Warty« Wyłupka. Obwód nasz miał Nr. 15 i obejmował cały po-
wiat zamojski. Często odbywały się tajne odprawy i zebrania, które 
ogromnie podnosiły nas na duchu.

Terror stosowany w naszej okolicy przez Niemców; bezwzględ-
ne ściąganie kontyngentów, wysiedlanie, wysyłanie ludzi na robo-
ty do Niemiec i takie akty barbarzyńskie jak np. wymordowanie 
rodziny gajowego Radlińskiego w gajówce Wojda lub łapanki po 
wsiach i wywożenie niewinnych ludzi na Majdanek – wszystko to 
wzbudzało coraz większą nienawiść do Niemców i chęć odwetu. 
Nasi chłopcy z niecierpliwością oczekiwali chwili, kiedy będą mogli 
stanąć do czynnej walki z wrogiem.

Aż wreszcie postanowiono rozpocząć akcję zbrojną przeciwko 
Niemcom.

Dn. 27 grudnia 1942 r. rano dano mi znać, że przyjechał plu-
ton BCh z gminy Nielisz pod dowództwem ob. Sępa a z nim i ppr. 
Vis przysłany z centrali dla objęcia komendy nad całym oddziałem. 
Pluton ten przeze mnie miał dostać kontakt na punkt przewidziany 
w barakach niemieckich pod Lipskiem. Nie dochodząc do tego punk-
tu zebraliśmy się w kilku wraz z dowódcą i zaczęliśmy zastanawiać 
się nad zmianą wybranego miejsca postoju uważając, że baraki sto-
jące koło samej szosy są bardzo niebezpieczne. Było nas zaledwie 
około kompanii, nie mogliśmy więc przeciwstawiać się takiej sile. 
jaką mieli wówczas Niemcy. Dowódca zgodził się z naszym wnio-

1) Artykuł niniejszy został dostarczony redakcji przez b. sekretarza obwodu 
Nr. 15 BCh. (Przyp. red.). 
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skiem obrania na miejsce postoju osiedle Wojdę położone daleko 
w lesie. W razie większego naporu Niemców tam można łatwiej się 
bronić lub wycofać do lasu. Pomaszerowaliśmy więc do Wojdy.

W nocy z 27 na 28 przyszła jeszcze kompania z obwodu toma-
szowskiego. W dzień podzielono nas na kompanie, plutony, drużyny 
itd.

W nocy z 28 na 29. XII przybyło jeszcze około 40 »sowietów«, 
którzy uciekli zza drutów, i sporo ludzi z poszczególnych miejscowo-
ści, tak że razem było nas około 3 kompanii. Chłopaki wciąż czyścili 
broń i cały sprzęt wojenny.

Dnia 30XII. o świcie dochodzi wiadomość, że dziś Niemcy 
mają nas okrążyć i wszystkich wybić. Chłopcy śmieją się z tego, ale 
porucznik Vis i komendant grupy sowieckiej na wszelki wypadek 
postanowili pójść na zasadzkę w stronę Kosobud.

Pozostawszy w obozie mieliśmy właśnie pobrać śniadanie, gdy 
usłyszeliśmy strzelaninę w kierunku na Kosobudy. Byliśmy pewni, 
że wszczął się tam bój z Niemcami i że nasi nie dopuszczą ich do 
Wojdy. Aż tu od strony Adamowa, gdzie stał nasz patrol, przybiega 
goniec z wartowni i melduje, że Niemcy są już na wartowni.

W obozie powstał istny chaos. Jakiś plutonowy z kompanii to-
maszowskiej objął komendę nad obozem na czas nieobecności por. 
Visa, który z pierwszą grupą poszedł na zasadzkę na Kosobudy.

Plutonowy zarządził zbiórkę wszystkich żołnierzy w obozie 
i od razu poprowadził do ataku w stronę Adamowa, skąd posuwali 
się Niemcy. Niemieccy szperacze, na których natknęliśmy się w po-
bliżu wartowni, zostali zabici na miejscu, po czym atakowaliśmy 
dalej. CKM-y zagrały aż las huczał i bitwa zawrzała na całego. Od 
strony Kosobud, dokąd poszła pierwsza grupa, maszynki też grały, 
aż milo było słuchać. Jak się później dowiedziałem, i w okolicznych 
wioskach ludzie się cieszyli, że może już coś się zacznie. A niektórzy 
mężczyźni, co pozostawali w domu, wyciągali z ukrycia zardzewiałe 
karabiny i szli atakować Niemców z tyłu. Od strony Wólki Wie-
przeckiej również zebrało się kilkunastu chłopców. Marszem ubez-
pieczonym posuwali się w kierunku Wojdy chcąc przyjść nam z po-
mocą, lecz zobaczywszy dużą liczbę Niemców szybko wycofali się 
z powrotem.

My porozbijaliśmy się na małe grupki, każdy walczył na wła-
sną rękę i dowódców jużeśmy nie widzieli do samego wieczora. Do-
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piero gdy strzelanina ucichła, każdy poszedł w inną stronę nie wie-
dząc, gdzie kogo szukać. My nie ponieśliśmy w walce żadnych strat, 
jeden tylko »sowiet« został zabity,

Nie ma w tym nic dziwnego, że po wystąpieniu z Wojdy każdy 
poszedł na własną rękę, no bo co miał robić? Jak strzelił raz, to poży-
czał od kolegi kabeka i odbijał zamek. Wszystko to było zardzewiałe, 
a Niemcy mieli broń niezawodną i czystą. Wdarli się do naszej siedzi-
by, a było ich bardzo dużo, bo od strony Zamościa nadjechało ponad 
50 samochodów z wojskiem, od strony Zwierzyńca też nie mniej.

Nareszcie późno wieczorem każdy wyruszył do swego domu.
Dowiedzieliśmy się potem, że na polach kosobudzkich leżało 

kilkunastu zabitych Niemców, od strony Adamowa do folwarku 
powieźli 7 furmanek zabitych i rannych. Osiedle Wojda, gdzie było 
wszystkiego 5 gospodarstw, zostało przez Niemców spalone i do-
szczętnie zniszczone.

W kilka dni potem Niemcy przyjechali do wsi Kosobudy, spę-
dzili wszystkich w jedno miejsce, wybrali z tłumu 6 starszych ludzi, 
kazali im się położyć i rozstrzelali jako rzekomych bandytów. Nawet 
nie pozwolili pochować ich na cmentarzu, tylko kazali zakopać na 
miejscu.

TAMA1)

KOMENDANT W SYLWESTROWĄ NOC 1942/1943 R.

Dnia 31 grudnia 1943 r. o zmierzchu wpadł do nas Adam, 
a mieszkałem wówczas u Grosika w Zwierzyńcu. Adam jak zwykle 
małomówny, zmachany, zapowiedział, że spędzi u nas noc sylwe-
strową i chce ten nowy rok spotkać w butach i przytomny. Mówiąc 
to klepał się po cholewie buta. Spojrzeliśmy na siebie z Grosikiem. To 
coś znaczyło, coś musi zajść. Pytać nie wypadało, a zresztą i tak nicby 
nam nie powiedział. Znaliśmy już go z tego, że o sprawach organiza-
cyjno-politycznych nic nigdy nie mówił nad konieczną potrzebę. By-
liśmy więc jego powiedzeniem bardzo zaintrygowani i czekaliśmy, 
co nastąpi dalej.

1) Stanisław Bohdanowicz. Zmarł nagle na serce w Zwierzyńcu w 1946 r. 
(Przyp. red.)
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Dzień zimowy prędko się skończył, zrobiło się ciemno. Po bar-
dzo skromnej kolacji Adam powiedział do nas: »Gdy nastąpią lepsze 
czasy, to już w wolnej i niepodległej Polsce będziemy inaczej spoty-
kać Nomy Rok, przy wódeczce itd., a teraz to na razie nie czas o tym 
myśleć«. – Mówiąc to spoglądał no zegarek.

Gdy Grosik wychodził na dwór, Adam zwrócił się do niego 
prosząc, by posłuchał, co tam słychać. Grosik wrócił i zakomuniko-
wał, że wszędzie bardzo cicho i spokojnie. – »Tak, to za wcześnie« 
– odpowiedział Adam zerknąwszy znów na zegarek. – Po jakiejś go-
dzinie wysłał mnie, bym zobaczył co słychać i ja również wróciwszy 
powtórzyłem, że wszystko spokojnie. – Żona Grosika zaczęła się nie-
pokoić i wciąż pytająco spoglądała to na Adama to na nas.

Zbliżała się godz. 12. Adam sam wybiegł na podwórko, a ja 
za nim, – tak byłem ciekaw, co to wszystko ma znaczyć. Po krótkiej 
chwili Adam wrócił do mieszkania, ja zaś pozostałem na dworze. 
Byłem przezorniejszy od niego, bo narzuciłem na siebie futro i wło-
żyłem czapkę. Adam bez ciepłego ubrania nie mógł długo być na 
mrozie. Stałem i gapiłem się na gwiazdy coraz szczelniej otulając 
się futrem, bo mróz był nie na żarty. Wiem posłyszałem pojedyn-
cze strzały karabinowe, a następnie serię rkm-u. Kule zaczęły gwiz-
dać nad dachami domów. Natychmiast wróciłem i zameldowałem 
o tym Adamowi. Ten z zadowoleniem spojrzał na zegarek; – »Tak, 
chłopcy rozpoczęli punktualnie, a teraz proszę wyjść, może pan zoba-
czy łunę pożaru«. Gdy wyszedłem, to faktycznie w stronie Szczebrze-
szyna ujrzałem czerwoną łunę i posłyszałem coraz gęstsze strzały. 
Gdy i o tym zameldowałem Adamowi, ten zapytał mnie, czy od 
strony Krasnobrodu nic jeszcze nie słychać. Lecz stamtąd nic nie było 
słychać, zresztą duża odległość uniemożliwiała to. – Żona Grosika 
usłyszawszy, że gdzieś się pali zaniepokoiła się jeszcze więcej i ze-
brawszy się na odwagę zapytała, co to ma znaczyć – te strzały i te 
pożary. Na to Adam z uśmiechem odpowiedział: – »Nic ważnego, 
proszę się nie niepokoić i spać spokojnie, ja też zaraz się położę. To 
tylko została podpalona i wysadzona wieża ciśnień w Szczebrzeszy-
nie, a strzały to jedynie po to, żeby sterroryzować ochronę stacyjną. 
Niech się pani nie boi, nic nie będzie, najlepszy dowód, że i ja tu-
taj będę spał«. Ostatnie słowa trafiły pani do przekonania, bo znała 
Adama z rozwagi, że na próżno i bez potrzeby nie będzie ryzykować 
i narażać całego domu. Pod tym względem miała do niego wyjątko-
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we zaufanie. – Po kolei życząc sobie dobrej nocy rozeszliśmy się spać. 
Leżąc w sąsiednim pokoju słyszałem, jak Adam kilka razy wychodził 
na dwór, widocznie czymś zaniepokojony.

Rano w Zwierzyńcu wielka sensacja: wysadzono i spalono wie-
żę ciśnień w Szczebrzeszynie. Później nadeszła wiadomość o uszko-
dzeniu wieży ciśnień w Krasnobrodzie. Ludzie z zadowoleniem opo-
wiadali rozmaite szczegóły o tych napadach. Oczywiście znaleźli się 
naoczni świadkowie, którzy jakoby widzieli całe oddziały «bandy-
tów» dywersantów. W ciągu dnia słychać było coraz fantastyczniej-
sze opowiadania i coraz więcej znajdowało się tak zwanych naocz-
nych świadków.

Adam przez cały dzień siedział u nas w domu, śmiał się ze znoszo-
nych nowin i opowiadań, przyjmował kurierów i łączników. O zmierz-
chu, gdy już miał odjeżdżać, opowiedział nam, że w noc sylwestrową 
nie tylko na tych dwóch wspomnianych stacjach, lecz w bardzo wielu 
punktach przeprowadzono akcję dywersyjno-sabotażową w odwecie 
za wysiedlanie polskich wsi w powiecie zamojskim. –

Życzył nam szczęśliwego przetrwania dalej i znów na jakiś czas 
znikł w niewiadomym kierunku, aby knuć coś nowego i dalej czymś 
kierować.

WIT

NAPAD NA STACJĘ W SZCZEBRZESZY-
NIEW SYLWESTROWĄ NOC 1942/43 R.

Rok 1942 na terenie Zamojszczyzny przeszedł pod znakiem bar-
barzyńskiego wysiedlania ludności polskiej utrwalając w naszej pa-
mięci jak to setki i tysiące rodzin zostało bez dachu nad głową i bez 
środków do życia. – I dla swych niecnych planów wybrali Niemcy 
najgorszą porę, bo późną jesień i zimę.

Na dwa dni przed Nowym Rokiem otrzymałem krótki rozkaz od 
ppor. Podkowy spalić wieżę ciśnień na stacji kolejowej Szczebrzeszyn. 
Poza rozkazem nie dostałem żadnych wskazówek ani wyjaśnień.

Natychmiast wziąłem się do roboty, zawiadomiłem niektórych 
ludzi, kazałem przygotować broń, granaty i amunicję, jak również 
butelki z benzyną. 
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Dn. 31 grudnia 1942 r, na godzinę 22 przybyło na wyznaczone 
miejsce zbiórki w lasku koło wsi Bagno 13 ludzi wraz ze mną. Oka-
zało się, że jest tylko 5 karabinów i 1 RKM, reszta posiadała jedynie 
rewolwery różnych systemów i granaty. – Z tą garstką ruszam do 
miejsca przeznaczenia odległego od nas o 7 kim. Musimy się śpie-
szyć, bo zadanie mamy wykonać punktualnie o godz. 24.

Idziemy po zamarzniętej ziemi ledwie przyprószonej śniegiem, 
co się daje we znaki maszerującym, bo coraz to któryś potyka się 
i przewraca. Dochodzimy wreszcie do szosy Zwierzyniec – Szczebrze-
szyn. Maszerujemy teraz szybciej i zbliżamy się do miejsca naszego 
zadania. U niektórych żołnierzy zauważyłem lekką tremę i ociąganie 
się. Na dodanie im odwagi nakazuję szeptem szybki marsz.

Dochodzimy do parkanu, którym otoczona jest fabryka »Alwa« 
w pobliżu stacji. Idziemy tuż przy parkanie i wmaszerowujemy na 
teren stacji. Na torze spotykamy jakiegoś pijanego kolejarza, któremu 
każemy kłaść się w śnieg. Jeden z żołnierzy ma go pilnować. – Szyb-
ko obstawiamy budynek stacyjny, co zauważył któryś z kolejarzy, 
bo zaświecił na peronie światło. Wbiegamy do poczekalni i równo-
cześnie do kancelarii stacyjnej niszcząc przede wszystkim urządzenia 
telefoniczne i telegraficzne. Kolejarzom i wartownikom, którzy byli 
w poczekalni, kazaliśmy położyć się na podłodze. Jeden z naszych 
był na tyle uprzejmy, że żartując podkładał im gazety pod głowę. 
Później pozwoliliśmy im podnieść się i usiąść.

Po zabraniu pieniędzy z kasy podręcznej zażądaliśmy otwarcia 
kasy głównej, Okazało się, że klucz od niej posiada zawiadowca sta-
cji, udałem się więc z dwoma żołnierzami do jego mieszkania W tym 
czasie inni wykonywali wyznaczone sobie zadania. Po przybyciu 
z zawiadowcą na stację otworzyliśmy kasę i zabraliśmy pieniądze, 
ogółem około dwóch tysięcy złotych. Trwało to bardzo krótko.

Wieży ciśnień na razie nie mogliśmy podpalić, bo co rzucimy 
butelkę z benzyną, to ta się spali, a ściany wieży nie zajmują się. 
Dopiero wpadliśmy na pomysł i zaczęliśmy do środka rzucać płoty 
i zapalać je. Zdążyliśmy na czas, bo kiedy wybiła godzina 24 wieża 
ciśnień była już cała w płomieniach.

Dla dodania sobie i żołnierzom otuchy oraz nadziei na przy-
szłość wyprowadziłem wszystkich obecnych z poczekalni i wskazu-
jąc na palącą się wieżę ciśnień powiedziałem, że już nadszedł czas, 
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żeby rozpocząć z wrogiem walkę czynną. Rzuciłem potem granat, 
co według rozkazu uczynili i inni. Postrzelaliśmy jeszcze trochę z ka-
rabinów. RKM nie działał, bo zamarzła wazelina, za co odpowied-
nie kazanie wojskowe otrzymał karabinowy śp. Lasota. Po wybu-
chu granatów i po strzałach karabinowych w pobliskich wioskach tj. 
w Żurawnicy, Kawęczynie i w Brodach Małych wartownicy wszczęli 
alarm uderzając w szyny, które Niemcy celowo kazali porozwieszać 
w różnych punktach każdej wsi. Mnie osobiście zdenerwował alarm 
w Żurawnicy, ponieważ trwał dość długo i był sygnalizowany za 
pomocą trąbki. Obchodziło mnie to zwłaszcza dlatego, że mieliśmy 
maszerować właśnie na Żurawnicę. Dałem rozkaz strzelać w kierun-
ku wioski, lecz sygnał wciąż nie ustawał. Po przybyciu do wsi tak się 
rozzłościłem, że odbezpieczyłem granat zaczepny i rzuciłem go w śro-
dek wioski. Dopiero to uspokoiło zapalonego alarmistę.

Obserwując z daleka w swoim rodzaju piękny widok pożaru na 
stacji byłem zadowolony, że zadanie wykonałem. Wieża ciśnień nie 
była zdatna do użytku.

Na drugi dzień, tj. w Nowy Rok, dowiedziałem się, że podobne 
akcje sabotażowe były wykonane w bardzo wielu miejscowościach 
jako protest za wysiedlanie ludności polskiej w Zamojszczyźnie.

GRUDA

NAPAD NA STACJĘ KOLEJOWĄ W KRASNO-
BRODZIEW SYLWESTROWĄ NOC 1942/3

Dnia 30 grudnia 1942 r. otrzymałem rozkaz: spalić wieżę ciśnień 
na st. kol. Krasnobród, wykonać w noc sylwestrową przy pomocy 
własnych ludzi i środków.

Wysyłam wywiadowcę, który melduje mi, że stacja nie jest 
broniona. W tartaku odległym o 800 mtr. od stacji jest ochrona skła-
dająca się z 12 ludzi, Niemców i policji granatowej.

Do wykonania zadania wyznaczam 24 ludzi z 3 RKM-mi. Zbiór-
ka całości – 1,5 klm. od Górecka Starego na drodze w kierunku Flo-
rianki o godz. 16 ej dnia 31.XII. Hasło: Kolba – Krasnobród. Na miej-
scu zbiórki będę oczekiwał sam przybycia grupek. Dalsze rozkazy na 
miejscu. 
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O godz. 13-ej maszeruję do Górecka Starego, gdzie zawiado-
miłem tamtejszego dowódcę plutonu o przemarszu mojej grupy. – 
Było to konieczne z tego względu, że na każdej prawie wsi istniała 
zorganizowana samoobrona przed bandami rabunkowymi, których 
wtedy było bardzo dużo.

O godz. 16-ej jestem na miejscu zbiórki. Noc bardzo ciemna. 
Stoję pod drzewem tuż przy drodze i oczekuję spóźnionych ludzi. 
Każdy szelest spadającego śniegu z gałęzi, każdy trzask złamanej ga-
łązki pobudza mnie do czujności i uwagi. Czekam godzinę, dwie, trzy, 
wreszcie mija i czwarta. Cierpliwość moja jest na wyczerpaniu. Posta-
nawiam czekać jeszcze godzinę.

W pewnym momencie słyszę kroki kilku ludzi. Idą szybko i cicho.
Wciskam się za drzewo, chwytam do prawej ręki granat, do 

lewej pistolet. Są już ode mnie 15 mtr. – 10 mtr. – 8.
– Stać! Kto idzie?
Nareszcie! – jest ich siedmiu i 1 RKM. Gdzie reszta? Chyba zbłą-

dzili. Przyszedł tylko Most 1 ze swoją grupką, w której jest Lis, Czar-
ny i czterech innych. W drodze Most przypadkiem przestrzelił sobie 
palec lewej ręki ze swego »słynnego« Hispana strzelającego w mo-
mentach jemu odpowiadających, a niezależnych od strzelca. Zapro-
wadziłem go do sanitariuszki w Górecku Starym, gdzie nałożono mu 
opatrunek. Straciliśmy znowu 1 ½ godziny.

Reszty ludzi nie ma.
O godz. 22 min. 30 wyruszamy do Krasnobrodu. Na stacji ci-

sza. Przechodzi jeden pociąg, wkrótce po nim drugi i trzeci. Wreszcie 
spokój.

Rozdzielam zadania: Lis + 1 z RKM-em – 100 mtr. od wieży 
ciśnień ma osłonić »robotę« przed ewentualną pomocą ze strony 
ochrony tartaku. Jeden idzie na peron, dwóch przepatrzy domki ko-
lejowe, po czym rozdzielą się na 2 posterunki – jeden od strony Maj-
danka Kasztelańskiego, drugi przy oknie budynku stacyjnego Czar-
ny, Most i ja – do bezpośredniego opanowania budynku stacyjnego. 
Ze względu na to, że wszyscy kolejarze tamtejsi znali mnie i Mosta, 
Czarny miał wejść pierwszy.

Szybko sprawdzam rozstawienie. – Gotowe.
1) Plutonowy Jóźwiakowski ze Szczebrzeszyna. Zabity przez żandarmów 

niemieckich w Tereszpolu dn. 9.VIII.1943 (Przyp. red.)



29

Czarny z pistoletem i z latarką wchodzi energicznie do pocze-
kalni i nagle cofa się. Podbiegamy z granatami.

– Co jest? mówić!
– W poczekalni dużo ludzi z Tereszpola. Nasi sąsiedzi, przecież 

nas każdy pozna. Co robić?
Zostawiam Czarnego pod drzwiami z zadaniem niewypuszcza-

nia nikogo.
Wartownik pod oknem przerywa przewody telefoniczne.
Biegniemy do sklepiku, zdobywamy litr nafty i ścierkę, wyła-

mujemy drzwi wieży ciśnień, oblewamy naftą węgiel, szmatę, karpinę, 
słomę i podpalamy. – Nafta spaliła się i ogień przygasa. Zbieramy drza-
zgi i rozpalamy dwa ogniska wewnątrz wieży. Ściana zaczyna się palić. 
Wybijam szyby w oknach i już płomień rozpala się bardzo dobrze.

Sprawdzam ubezpieczenia. Wszędzie cicho i spokojnie. Nie ma 
nic podejrzanego.

Za pół godziny wieża podobna jest do wielkiej pochodni. Już 
jej nikt nie uratuje.

Ściągam posterunki i odmarsz.
– A można strzelić? – pytają.
Kilkanaście strzałów i marsz do lasu na bezdroża, duchtami, 

przez bagna i pola. Świt zastaje nas kilometr od domu. Zmęczeni je-
steśmy bardzo.

Nakazuję wszystkim przespać się dwie godziny, a później roz-
począć normalnie dzień tak uroczysty jak Nowy Rok. O wyprawie 
nic nie mówić.

Okazało się potem, że była to pierwsza większa akcja dywer-
syjna, wykonana przez odrębne grupy na wieże ciśnień i mosty ko-
lejowe.

JEMIOŁA

NAPAD NA WIERZBIE W NOC SYLWESTROWĄ 1942/3.

W bólach, przez jakie przechodziła Ziemia Zamojska, były róż-
ne momenty. W twardej, upartej walce na śmierć i życie o własną 
ziemię, często o prawo do biologicznego istnienia, rodziło się boha-
terstwo i poświęcenie, ale były też i chwile zwątpienia. Dumna i he-
roiczna postawa ludności tej ziemi nie wytworzyła się w ciągu dni 
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czy tygodnia, postawa ta rodziła się jak każde nowe życie, w męce 
i bólu, w wewnętrznym szamotaniu się z nałogami dawnego wy-
godnego życia i potrzebą obecnej chwili.

Ciężkie i piękne zarazem były te chwile. Tworzył się wtedy 
nowy człowiek, łamał się z sobą, mężniał i potężniał. Rosła nowa 
dusza oparta na niezmiennych, wyczutych w głębi sumień warto-
ściach moralnych, które stały się spójnią dla garstki rozrzuconych 
w przestrzeni ludzi.

Niech czyny tej garstki straceńców pozostaną w pamięci przy-
szłych pokoleń, niech też zostanie ślad ich wewnętrznych zmagań.

Otrzymałem rozkaz, aby – dla zaznaczenia i podkreślenia woli 
oporu polskiej ludności wobec wysiedlań – spalić i zniszczyć w noc 
sylwestrową 1942/3 świeżo nasiedloną wieś Wierzbie, wykonać dy-
wersję na linii kolejowej Zamość – Hrubieszów w rejonie Miączyna 
i, jeżeli to będzie możliwe, przeprowadzić w tym samym czasie likwi-
dację agentów Gestapo w Zamościu i w okolicy.

Wszystkie stojące do mojej dyspozycji plutony dywersyjne 
znajdowały się w terenie wysiedlonym i były teraz zdezorganizo-
wane i rozproszone. Sieć łączności nie działała.

Trudno, trzeba wszędzie być samemu.
Ob. Lawina1) we wsi Trzepieciny dostaje ode mnie zadanie zli-

kwidowania w Krasnobrodzie aktywnego agenta niemieckiego, by-
łego podoficera 9 p. p. Muszyńskiego. Lawina jest nastrojony zaczep-
nie. To mnie upewnia, że akcja zostanie wykonana.

Wypad na wieś Wierzbie biorę na siebie osobiście. Oceniam te-
ren rejonu Krasnobród, z którego mam wziąć ludzi do akcji, za mało 
wyrobiony i proszę dowódcę rejonu ob. Bystrego, późniejszego ko-
mendanta obwodu zamojskiego Bartosza2), o przydział dwóch plu-
tonów własnych. Chcę mieć rezerwy na wypadek, gdyby część ludzi 
nie dopisała i nie stawiła się do akcji.

Czas i punkt zborny określony.
Dnia 28 grudnia ginie we wsi Rahodoszcze dowódca jedyne-

go, nierozproszonego jeszcze plutonu, ob. Krótki3) w chwili, gdy ma 
1) Stanisław Liński, dowódca plutonu dywersyjnego. W r 1943 »zginął z rąk 

polskich – na tle zawiści, niezrozumienia«. (Przyp. red.)
2) Kpt. Wacław Stasiewicz, aresztowany w r. 1943 popełnił samobójstwo 

rzucając się z II piętra gmachu Gestapo w Zamościu w chwili, gdy go prowadzono 
na badanie. (Przyp. red.).

3) Ogniomistrz Józef Gawda dowódca plutonu dywersyjnego. (Przyp. red.) 
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odjeżdżać celem przygotowania plutonu do wypadu w noc sylwe-
strową.

Wypadek ten i represje za spaloną uprzednio wieś Lipsko zała-
mują moralnie wieś Rahodoszcze, która miała być podstawą wypa-
dową i organizacyjną montowanej akcji.

Jedyną nadzieję pokładam teraz w dwóch plutonach rejonu 
Krasnobród, które mają domaszerować w dniu 31 XII na umówiony 
punkt zborny. Jest już za późno na ściąganie oddziałów z bardziej 
odległych komórek.

W dniu 29.XII. jestem w Zamościu, by i tu zorganizować jakąś 
akcję. Staram się uchwycić dowódcę placówki Stary Zamość, który 
z innego krańca powiatu dokonałby zniszczenia jednej z niemieckich 
wsi. Lecz jest on nieobecny w Zamościu, na szukanie w terenie nie 
mam już czasu. Kierunek ten nie będzie więc aktywny w noc sylwe-
strową.

W samym Zamościu ma być zlikwidowany jeden z głównych 
agentów niemieckich. Szczegóły omówione.

Pozostaje działanie dywersyjne na linii kolejowej w okolicy 
Miączyna. Dowódca najbliższego plutonu dywersyjnego z gminy 
Łabunie ob. Konrad jest chory na zapalenie płuc. Na szczęście udaje 
mi się uchwycić zastępcę plutonu ob. Zadrę. Akcja ta była już przy-
gotowana dawniej, nie przedstawia więc większych trudności. Usta-
lamy tylko termin i omawiamy bliższe szczegóły.

31 grudnia jestem znów w Rahodoszczach. Widzę przygotowa-
nia do wypadu. Tu i ówdzie ktoś wychyla kieliszek wódki dla do-
dania sobie odwagi. Z Rahodoszcz i z najbliższych wsi ma wyjść co 
najmniej jedna silna drużyna. W miarę zbliżania się zmroku nastroje 
u ludzi stają się coraz bardziej nerwowe.

O zmierzchu z jednym strzelcem odchodzę na umówiony punkt 
zborny – północny skraj lasu Rahodoszcze przy drodze Rahodoszcze 
– Ruszów. Tu oczekujemy przybycia dwu plutonów z rejonu Krasno-
bród. Drużyna z Rahodoszcz miała wyruszyć tuż za nami.

Mija godzina, – nic.
Zaczynam się niecierpliwić. Przypomina mi się pewien opis 

z powstania styczniowego, gdzie dowódca, – bodaj że na Podlasiu, 
– na próżno całą noc oczekuje w krzaku swych podkomendnych, 
wreszcie o świcie wyrusza sam na poszukiwanie oddziałów.

Zniecierpliwiony pozostawiam strzelca dla podjęcia oddziałów, 
a sam wracam do wsi. Po drodze spotykam b. nauczyciela ze wsi 
Wierzbie ob. Lipeckiego, który miał zapewnić w czasie akcji pomoc 
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sanitarną, i dowódcę jednego z plutonów. – Meldują, że wieś nie 
pójdzie.

Wtem z mroku wyłania się kilkanaście postaci. –
Zatrzymanie. – Rozpoznawanie się.
To maszeruje drużyna ze wsi Bondyrz prowadzona przez ob. 

Wichurę.
Błysk nadziei.
Odsyłam tę drużynę na punkt zborny, zwalniam niefortunne-

go dowódcę plutonu i wraz z ob. Lipeckim idziemy do wsi wyjaśnić 
sytuację.

Trudno tu kogokolwiek znaleźć. – Dowódcy ukryli się, żołnierze 
rozeszli się do domów. Zaledwie kilku samorzutnie dołącza się do 
nas.

Wracamy na punkt zborny.
Oczekuje nas tylko jedna drużyna z Bondyrza, nikt nowy nie 

przybył.
Razem tworzymy grupkę około 18 ludzi. Na zniszczenie wsi sta-

nowczo za mało.
Kto był żołnierzem i samodzielnym dowódcą, ten zrozumie, co 

się działo wtedy w mojej duszy.
Z dwu plutonów, ze spodziewanych 70 ludzi, miałem pod ręką 

tylko jedną silną drużynę. – Zadanie jednak musi być wykonane. 
Czuję, że od tego momentu zależy postawa moralna najbliższego re-
jonu, że ludzie albo się załamią albo odrodzą. Rozkaz wykonany być 
musi.

Idziemy.
Zostawiam kilku starszych wiekiem żołnierzy przy wyjściu 

z lasu celem ubezpieczenia drogi powrotnej i zbierania świeżo przy-
byłych, na co niewiele już liczyłem. Reszta marszem ubezpieczonym 
przesuwa się skrajem Kolonii Ruszów, Białowoli i Kol. Pniówek 
w stronę Wierzbia.

Noc jest ciemna, – w odległości 50 mtr. kształty idących zatra-
cają się w mroku.

W drodze obmyślam nowy plan działania.
Akcja musi się udać. Porażka grozi załamaniem się i tak już nie-

pewnej postawy moralnej. Ze względu na szczupłość sił udana akcja 
nie może mieć dużych rozmiarów. Decyduję się jedynie na przepło-
szenie nowych osadników i ewentualnie krótką walkę ogniową.

Podchodzimy pod pierwsze domy Wierzbia. Drużyna rozsypu-
je się w tyralierkę i usadawia na stanowiskach Patrole sprawdzają 
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najbliższe chałupy. Są to domy Polaków, – niemieckie nieco dalej. 
Ostatnie informacje o sytuacji, o kierunku ognia, o sygnałach, o kie-
runku i porządku wycofania się.

– Przygotować się!
Lufy karabinów wysunęły się cicho w mroku w stronę zwartej 

masy wsi.
Za sekundę miały paść pierwsze strzały polskie po trzech latach 

milczenia. Rozpoczynała się bitwa o Zamojszczyznę, o wewnętrzną 
godność polskiego chłopa, o człowieczeństwo. Rozmiary tej pierw-
szej walki były zbyt skromne w stosunku do sił, którymi dyspono-
wała ziemia zamojska.

Nie było jeszcze mocnej, jednolitej postawy moralnej, – tu do-
piero miało drgnąć sumienie polskiego chłopa i zdecydować się na 
poświęcenie za innych. Dotychczas współczucie dla wysiedlonych 
było wyrażane tylko słowami. Na czyn zdobywała się tylko nielicz-
na garstka.

– Ognia!
W mroku nocnym wykwitła świetlista linia płomieni wyplu-

wanych z luf, huk strzałów wstrząsnął powietrzem. Kule z gwizdem 
poszły upominać się u obcych o prawo własności.

Wieś nie odpowiedziała na wyzwanie ogników luf karabino-
wych. Jak się później okazało, rozpędziliśmy we wsi zebranie, na 
którym osadnicy mieli witać Nowy Rok.

Wystrzały ucichły.
Wycofaliśmy się bez trudności.
Na przełomie starego i nowego roku nastąpił przełom moralny.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W tym samym czasie zginął w Krasnobrodzie szpicel Muszyń-

ski. Lawina nie zawiódł.
Koło Miączyna wysadzono tor na przepuście kolejowym. Znisz-

czono kilkaset metrów linii telefonicznej przy torze i szosie.
W Zamościu grupka, która miała przeprowadzić likwidację 

agenta Gestapo, rozeszła się do domu, po wypiciu butelki wódki 
z racji Nowego Roku.

Tam przełom moralny nastąpił znacznie później.
Dnia 11 stycznia 1943 r., przy 22 stopniach mrozu przeprowa-

dziłem nową akcję na wieś Wierzbie, – częściowo przy pomocy tych 
samych ludzi. Część wsi została spalona, około 7 osadników zabitych, 
dużo było odmrożonych.

Przełom moralny został potwierdzony.
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Z CYKLU »WIKLINA W WALCE«

JÓZEF »CZAD« WŁOSZCZUK kpr.

MOJE PRZEŻYCIA

Dnia 28 stycznia 1943 r. o godz. 8 rano przez kol. Franka-mionkę 
na przestrzeni 1 klm. idzie wiara z plutonu Ryszarda. Pod końskimi 
kopytami skrzypi mróz. Spieszą się bardzo, bo dzień już jasny, słon-
ko wzeszło, a Niemcy są na tropie. Gwałtownie śpieszą chłopcy do 
swych chat, aby umknąć przed Szwabami, broń dokładnie zachować, 
rannych zakonspirować i zatrzeć ślady marszu. Wtem nagle sanie, na 
których wieziemy jednego rannego, łamią się na kawałki. Dowódca 
twardym głosem każe podać drugie sanie.

– Są już – odpowiada jeden z drużynowych – tylko pełne broni.
– Więc kłaść rannego na broń, tylko prędzej, bo ludzie się pę-

tają i widzą nas. Mogą nas zdradzić Volksdeutsche, a rannego trze-
ba zostawić lepiej na tej kolonii, bo w dzień trudno będzie jechać 
ze względu na posterunek żandarmerii niemieckiej w Honiatyczach, 
składający się z Niemców i Ukraińców. – Gdzie zostawimy rannego? 
– zwraca się dowódca do sanitariusza Kuli.

– Chyba u ob. Czada – odpowiada zapytany.
– Dobrze. Proszę wnosić rannego – rozkazuje dowódca.
Wnosimy rannego do mieszkania. W mieszkaniu pusto, gdyż 

rodzina w obawie przed wysiedleniem wyjechała. Ranny, zziębnię-
ty i trzeba mu zrobić opatrunek. Zapalamy w piecu z sanitariuszem 
Kulą, grzejemy wodę i zabieramy się do opatrunku. Trwało to ze 
dwie godziny. Ja jestem na czatach. Przychodzi do mnie sąsiadka Po-
lka i pyta, czy do mnie ktoś się zwoził, że tyle ludzi było rano. Może 
to są wysiedleni z Horyszowa? Czy prawda, że u nas ma być wysie-
dlenie, bo ludność ucieka. I tak gwarzymy sobie spokojnie.

Sanitariusz tłumaczy mi, że rannemu nic nie grozi, kość nie jest 
naruszona, tylko rana silnie krwawi, może przebita jest żyła.

– To nic – mówi sanitariusz – u nas 4 rannych, a Niemców na-
kładliśmy pełno.

Wtem spojrzałem w okno, które trochę się rozmarzło, i zoba-
czyłem jakieś fury. Wypadam na dwór i widzę dwie furmanki, a na 
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każdej po 6 żandarmów. Co robić? Mamy Visy i 3 granaty. Gotów 
jestem bronić się. Odbezpieczyłem granat i czekam. Kula to samo. 
Trudno, innej rady nie ma. – Lecz Niemcy przejeżdżają koło domu nie 
wstępując. Pojechali do sołtysa. Prawdopodobnie w sprawie prze-
marszu oddziału.

Wpadam do domu i mówię, że we wsi może być rewizja. Trze-
ba koniecznie usunąć rannego i zatrzeć ślady połamanych sań. Ran-
nego trzeba odwieźć do Kazimierówki. Za godzinę mogą wpaść żan-
darmi, nie powinno być żadnego śladu. Sprzątam szybko mieszkanie, 
usuwam ślady krwi, tak samo na śniegu przed domem Delikatnie 
kładziemy rannego na sanie i furman z sanitariuszem odjeżdżają na 
Kazimierówkę.

Ledwo skończyłem pracę nad usuwaniem śladów krwi i zdą-
żyłem zrobić jaki taki porządek w domu, wchodzi sołtys w towarzy-
stwie żandarmów.

– Dlaczego dom pusty, gdzie rodzina? Wiemy, wiemy – mówią 
żandarmi – boicie się wysiedlenia.

Tłumaczę, że żona z dziećmi wyjechała do rodziny.
– Nieprawda. Tędy przejeżdżała »banda«. Ty wiesz i widziałeś – 

krzyczą Niemcy. – Czemu tyle śladów przed domem?
– Przepraszam – przerywa sołtys – dziś był tu ojciec tego gospo-

darza i zabierał jego żonę z dziećmi.
– Jedziemy – powiada żandarm i zwracając się do sołtysa doda-

je: – jeśli się przekonamy, że mówisz nieprawdę, świata nie zobaczysz 
więcej, bandyto.

Odjechali. Dziękowałem Bogu, że ranny w bezpiecznym miej-
scu i że ja ocalałem.

WIR

W BIŁGORAJSKIM SZPITALU

Jestem ranny1)... Leżę bezwładnie na wózku. Każdy wstrząs na 
korzeniach leśnej drogi przypomina mi boleśnie fakt, że zostałem 
ranny, nie pozwala łudzić się, że to sen, że to coś nierealnego, że za 

1) 10 marca 1943 r. (Przyp. red.)
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chwilę otrząsnę się z tego, że będę zdrów. To nieprawda, że pocisk 
strzaskał mi jedną nogę w kostce, druga noga jest przestrzelona...

A jednak. Przedwczoraj nasi chłopcy byli ostrzelani przez zało-
gę tartaku z Markowic na Budzyniu, wczoraj poszliśmy ich pomścić, 
zasadzka... nie wiem. Robi mi się dziwnie chłodno. Zwisającą sto-
pę usztywnił Szumek sztachetą wyrwaną z płotu. Boli, coraz więcej 
boli...

Dojeżdżamy do obozu. Z baraku wychodzą chłopcy. Jest Bey. 
Dziś mieliśmy omawiać »robotę« tartaku. Ma przyjechać Miszka, do-
wódca sowieckiego oddziału partyzanckiego. Chcieliśmy zlikwido-
wać załogę niemiecką tartaku Długi Kąt.

Chłopcy znoszą mnie z wozu. Całe szczęście że jest Biskup. Robi 
mi natychmiast opatrunek Patrzę na niego i staram się domyślić co 
sądzi o ranie. Jest wyraźnie zaniepokojony i nie potrafi tego ukryć. 
Rana musi być bardzo ciężka. Nie mam odwagi zapytać go o to. Jed-
nak pytam, czy nogę trzeba będzie amputować. Odpowiada, że nie. 
Nie wierzę mu. Odnoszę wrażenie, że stara się mnie pocieszyć. Ale 
twierdzi, że muszę jak najszybciej jechać do szpitala.

Opatrunek skończony. Chłopcy przenoszą mnie na posłanie. 
Usiłuję zasnąć, lecz nic z tego nie wychodzi. Natrętnie powraca upo-
rczywa myśl, że stracę nogę. Później przyplątuje się druga – nie to jest 
istotne, że stracę nogę, ale że fakt ten wyraźnie, tak boleśnie rozdzieli 
moje życie (o ile żyć będę), że powstanie granica nie do usunięcia, od 
której czas będzie się mierzyć na okresy przed wypadkiem i po nim.

Dzień schodzi na jedynym pragnieniu: usnąć. Chłopcy rozma-
wiają półgłosem, są wyraźnie przygnębieni. W południe przybiega 
ktoś z Józefowa. Kuba aresztowany. Jest Gestapo. Samochód stoi 
jeszcze w Józefowie. Korsarz1) wysyła patrol na szosę, może jeszcze 
zdążą, może jeszcze uda się zatrzymać samochód i odbić tego dziel-
nego i lubianego dowódcę2).

Po kilku godzinach wracają. Nie zdążyli, chociaż biegli cały 
czas. Co za pechowy dzień. Same niepowodzenia i straty. – Po połu-
dniu zjawił się powiadomiony o wypadku Kruk3) i długo naradzali 
się z Biskupem. Kruk zawiadomił obwód i oczekiwał odpowiedzi, do 

1) Ppor. Hieronim Miąc, zginął w sierpniu w 1943 r. pod Dębowcami. (Przyp. 
red.)

2) St. sierżant Piotr Wasilik, rozstrzelany na Zamku w Lublinie w czerwcu 1944 r. 
(Przyp. red.)

3) Ppor. Stanisław Makuch, zginął pod Osuchami 25. VI.1944 r. (Przyp. red.)
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jakiego odwieźć mnie szpitala. Wszystko to niewyraźnie docierało 
do mojej świadomości.

Wieczorem przyjechał Miszka. Bardzo martwił się moim wy-
padkiem i proponował, że odwiezie mnie na swoją dobrą melinę do 
Zielonego pod Tomaszów. Podziękowaliśmy mu serdecznie i wyja-
śnili, że wypadek wymaga opieki chirurga i szpitala. Patrzył na mnie 
swoimi naiwnie współczującymi oczyma. Potrząsał mi rękęi mówił.

– Nic, kolega, budiet dobrze, budiet dobrze, ne spurtis (!)1).
Z szyi zwisał mu na brudnym sznureczku medalik z Matką Bo-

ską. Dostał go od jakiejś kobiety pod Częstochową w czasie ucieczki 
z lagru i wierzył święcie w jego nadprzyrodzoną moc. A był to Tatar 
z Jałty2).

Pośrodku baraku płonęło ognisko. Dym sączył się ku górze 
i uchodził dziurą w dachu. Przy ognisku rozsiadła się grupa party-
zantów. Omamialiśmy sprawę likwidacji załogi niemieckiej tartaku 
Długi Kąt. Kpt. Miszka przywiózł spirytus. Niebawem rozmowa 
się ożywiła i nastrój nieco się poprawił. Omawiano szczegóły akcji. 
Z naszymi chłopakami pójdzie Biskup, Miszka poprowadzi swoich.

Po spirytusie zrobiło mi się cieplej. Usnąłem. Przebudziłem się 
w nocy. Wszyscy spali. Służbowy czuwał przy ogniu i dorzucał od 
czasu do czasu gałęzie. Tuż przy ognisku leżał Miszka. Dziwacznie 
skręcona, wielka jego postać robiła niesamowite wrażenie. Gęste, 
długie kędziory spadały na twarz, przez pierś zwisał pas z granatami, 
na lewej piersi Eisenkreutz. Dalej spało trzech Tadzików – Butrym, 
Szumek i Sobczak. Młodzi chłopcy, przy każdym RKM. Jeszcze dalej 
Mikita, Czarny, Biały, Fiat i wreszcie nierozerwalne kłębowisko ciał.

Znowu usnąłem i obudziłem się rano. Miszka z towarzyszami 
odjechał.

Ból w nodze się wzmógł. Koło południa przyjechała furmanka 
z Osuch. Wieczorem mam jechać do Osuch, a stamtąd nad ranem do 
Biłgoraja, do szpitala.

Wieźli mnie na dobrze wymoszczonym wozie. W pewnej chwi-
li wóz skręcił z szosy, wjechał w jakąś bramę i stanęliśmy przed du-

1) Nie martw się. (Przyp. red.)
2) Kpt. Miszka Tatar był to jeden z najpopularniejszych dowódców sowieckich 

oddziałów partyzanckich w lasach Józefowskich. Zginął w walce z Niemcami 
w Józefowie 1 czerwca 1943 r. (Przyp. red.)
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żym, murowanym budynkiem. Poznałem szkołę w Osuchach. Za 
chwilę wyszedł Kruk. Było już późno, za parę godzin trzeba ruszać 
dalej. Mam dostać papiery na robotnika leśnego, który uległ wy-
padkowi w lesie i teraz jedzie do szpitala.

Kruk daje ostatnie wskazówki woźnicy. Ja jeszcze raz przeglą-
dam dokumenty. Nazywam się Jan Szostak, urodziłem się w r. 1916 
w Pisklakach.

Jedziemy. Wóz toczy się wolno polnymi drogami. Mijamy 
z dala wsie i osiedla. Nie spotykamy nikogo. Niestety w końcu trze-
ba wyjechać na szosę. Gdzieś koło Księżpola wykręcamy w prawo 
i już jesteśmy na szosie. Zaczyna się tu zwykły, ranny ruch do mia-
stowy.

Przeżywamy pierwszą emocję. W pewnej chwili furman od-
wraca się i mówi:

– Niemcy idą...
Leżąc nie widzę nic. Mija nas wóz. Jadący na nim 3 żandarmi 

przypatrują się nam badawczo.
Tego rodzaju spotkań przed samym Biłgorajem mieliśmy kilka. 

Wreszcie dojeżdżamy do szpitala. Na wstępie małe nieporozumienie. 
Pielęgniarka, która wyszła do furmanki, pyta, czy to ten robotnik po-
strzelony przez bandytów? Odnoszę wrażenie, że jest zorientowana 
i przyjmuję to jako nową formę tłumaczenia wypadku. W tym mo-
mencie podchodzi do mnie młody, sympatyczny lekarz – Radwan. 
Właśnie do niego miałem skierowanie.

– Proszę mówić, że to wypadek w lesie z drzewem.
Zły jestem z powodu poprzedniego incydentu z pielęgniarką. 

Za chwilę zdejmują mnie z wozu i na noszach od razu przenoszą na 
salę opatrunkową.

Świadomość fachowej opieki, rychłego zabiegu i warunków 
szpitalnych nieco uspokoiła mnie.

Podchodzi do mnie jeden z lekarzy i wypytuje o szczegóły wy-
padku, przypuszczając – podobnie jak pierwsza pielęgniarka –że je-
stem postrzelony przez bandytów. Drugi młody lekarz, który w tym 
czasie mył ręce do zabiegu, przykłada znacząco palec do ust. Był to 
dr Oldan 1 którego jeszcze wtedy nie znałem. Zrozumiałem, że mam 
być ostrożny, że to ktoś niewtajemniczony.

1) Ppor. Tadeusz Błachuta, poległ pod Osuchami 25.VI.1944 r. (Przyp. red.)
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Wchodzi dr Pojasek. Już pierwszy kontakt z nim wywołuje 
u pacjenta uczucie zaufania i pewność dalszej, starannej opieki. Poza 
tym nie trudno zauważyć, że dyrektor biłgorajskiego szpitala nie boi 
się brać w opiekę tak kłopotliwych i niebezpiecznych pacjentów, ja-
kim ja byłem w danym wypadku.

Leżę na stole. Każda zmiana pozycji sprawia okropny ból. Każ-
de dotknięcie lekarza wywołuje bolesne refleksy. Chwilami chciał-
bym zemdleć. Kiedy to nie przychodzi, pocieszam się myślą, że to 
jest już granicą bólu, której nie da się przekroczyć, że już bardziej 
boleć nie będzie.

Opatrunek skończony, chodzi teraz tylko o upozorowanie po-
tłuczenia ogólnego. Krótka narada i dyrektor nacina mi w paru miej-
scach skórę na głowie. Na twarzy rysują mi szminką kilka plam, któ-
re wyglądają jak sińce, po czym bandażują mi całą głowę. Ma to 
chronić mnie przed rozpoznaniem i przez znajomych, jakich w każdej 
chwili mogę spotkać w szpitalu.

Niedługo na to czekałem. Nie pomogła pomysłowa charak-
teryzacja i pierwsza poznała mnie p. Lesiukowa, żona lekarza z Jó-
zefowa, w chwili, gdy przenoszono mnie z wózka opatrunkowego 
na salę. Następnego dnia poznał mnie syn gospodarza, u którego 
mieszkałem w Józefowie – Stefan P., późniejszy jeden z najlepszych 
żołnierzy oddziału, młodziutki entuzjasta Kos.

Dni mijały jeden po drugim, podobne do siebie i monotonne. 
Czas mierzył się od opatrunku do opatrunku. Każdy z nich – to nowy, 
bolesny wstrząs. Wysoka, skacząca temperatura i ten stały, nieprze-
mijający ból.

Najgorsze były długie, wolno wlokące się noce. Ranek przyno-
sił wyzwolenie od mroków nocy i bólu. Wrażliwość zmniejszała się, 
ból wydawał się nie tak przejmujący.

Po tygodniu miałem poddać się operacji. Już leżałem na stole 
operacyjnym, gdy w ostatniej chwili dyrektor zmienił zamiar i za-
łożył gips. Wielki, biały kikut. Gips sięgał aż po pachwinę i natych-
miast zaczął uciskać. Potraktowałem to jednak jako nową fazę cho-
robową, ponadto upewniłem się, że przynajmniej na razie nie grozi 
mi amputacja.

Któregoś dnia uczułem w nodze dziwne ciepło. Przywołana 
siostra stwierdziła krwotok, założyła mi opaskę gumową na udo 
i od tego dnia sypiałem stale z przygotowaną na wszelki wypadek 
gumą. Wkrótce musiałem z niej skorzystać, ponieważ krwotok się 
powtórzył. Na szczęście po raz ostatni. 
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W pierwszych dniach odwiedził mnie Orsza, przybywający 
wówczas również w szpitalu. Później przez kilka dni towarzyszył mi 
na salce Oldan, który też przechodził jakąś operację.

Dyrektor chcąc skrócić czas przynosił mi książki, jak dziś pa-
miętam, wydane przez »Bibliotekę Wiedzy«. Czytanie sprawiało mi 
pewną trudność, ale niemniej absorbowało umysł i odsuwało świa-
domość bólu. Zdziwione pielęgniarki z zaciekawieniem zerkały na 
»robotnika leśnego« szczerze zajętego taką lekturą.

Bywały też momenty groźne i przykre, które tylko z powodu 
ogólnego osłabienia przeżywałem mniej sensacyjnie, niżby to było 
przy pełnej, zaostrzonej świadomości.

Któregoś dnia w chwili, gdy siostra podawała mi termometr, 
wpada jej koleżanka z wiadomością, że w szpitalu są gestapowcy 
i sprawdzają nazwiska chorych. – Siostry patrzą na mnie z niepoko-
jem, zdaje się zdają sobie sprawę z mojej sytuacji. Podobne wizyty 
zdarzają się często i nie uprzyjemniają mi pobytu w szpitalu. 

Mijają długie trzy tygodnie – maksymalny termin jaki można 
było wyleżeć w Biłgoraju położonym tak blisko od miejsca wypad-
ku i mojego stałego zamieszkania. Wiedziałem jak bardzo narażam 
ludzi, którzy tak-starannie mną się opiekują. Czułem troskliwość dy-
rektora, kolegów lekarzy konspiracyjnych. Widziałem jak silnie nie-
pokoi ich mój stan.

Tymczasem z terenu dochodziły do szpitala najrozmaitsze wie-
ści i w takich chwilach mocno odczuwałem tragizm mojej bezczyn-
ności. Spalił się kiedyś tartak i składy niemieckie w Rapach. W kilka 
dni potem Niemcy spalili Pardysówkę i Majdanek Kasztelański pod 
Józefowem. Te wiadomości specjalnie mnie poruszyły ze względu na 
związek z tym terenem i świadomość odpowiedzialności.

Chorzy w łóżkach zmieniali się często. Przychodzili, odchodzili, 
umierali... Zwykły ruch w sali szpitalnej. – 

Aż wreszcie któregoś dnia dyrektor komunikuje mi, że jest dla 
mnie miejsce w innym szpitalu.

Furmanka czeka. Szykuję się do drogi. Prawa noga jest już zu-
pełnie zdrowa, ale nie mam jej w co obuć – ani butów, ani skarpetek. 
Zresztą but jest zbyteczny, lecz skarpetka? Zaaferowany dyrektor ścią-
ga własne białe skarpetki i zakłada mi na nogę. Niebawem jestem 
gotów. Dziękuję dyrektorowi i siostrom. Z wdzięcznością ściskam ich 
ręce. Radwan i siostry pieczołowicie układają mnie na miękko wy-
moszczonym wozie.
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Zostawiam za sobą to miejsce, gdzie ludzie tak ochotnie i bar-
dzo po prostu spełniają swój obowiązek i pokonują trud dnia co-
dziennego. Przede mną długa, bolesna i niebezpieczna droga. Wiem, 
że pozostawać tu dłużej nie mogę, ale świadomość podróży w tak 
beznadziejnej bezradności jest przykra.

Mroźny, przedwiosenny dzień – ostatni marzec. Noga jak naj-
czulszy instrument rejestruje każdą najdrobniejszą nierówność tere-
nu, każdą grudę.

Słońce stało już całkiem nisko, gdy wjeżdżaliśmy w lasy Huty 
Krzeszowskiej. Ogarnął nas mrok lasu. Czułem się w nim tak bardzo 
bezradny i samotny.

Szpital biłgorajski został już daleko za nami. Jaki też będzie ten 
drugi i jak mnie tam przyjmą?1)

WIT

JAK ZLIKWIDOWANO TUDOROWSKIEGO W ZWIERZYŃCU

Mieszkał sobie na terenie Zwierzyńca, a raczej na Rudce, u dwoj-
ga staruszków jako sublokator niejaki »pan Tudorowski« vel Teodo-
rowski. Chodził zawsze elegancko ubrany, nigdzie nie pracował, niby 
to handlował, ale mało kto widział go zajmującego się handlem. 
A jeżeli sprzedawał co, to tylko wódkę i tytoń. Nigdy nie przestrzegał 
godzin policyjnych i uważał się za wielkiego pana. Mieszkał u wspo-
mnianych staruszków podając się za ich kuzyna. Dom na zewnątrz 
nie wyglądał efektownie, pokryty był słomą, ściany miał dookoła 
obłożone ściółką z igieł sosnowych. Słowem, mieszkanie to niezbyt 
odpowiadało panu Tudorowskiemu, który przebywał tu od r. 1940.

Jak się później pokazało, pozostawał on w zażyłych stosunkach 
z miejscową żandarmerią oraz z gestapowcami jak z Zamościa tak 
i z Biłgoraja i byt szpiclem na teren Hrubieszowa. I nie dziw, że miej-
scowe społeczeństwo zachodziło w głowę, dlaczego podczas różnych 
łapanek, aresztowań itp. pan Tudorowski miał zawsze odpowiedni 
»Ausweis«?

Dn. 1 kwietnia 1943 r., kiedy w Zwierzyńcu przeprowadzano 
liczne aresztowania, a w przeddzień spalono Wywłoczkę, postano-
wiono Tudorowskiego zlikwidować.

1) Autor przeleżał następnie około 5 miesięcy w szpitalu w Nisku. (Przyp. red)
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Zwrócił się z tym do mnie Podkowa. Zaraz tego samego dnia 
dobrałem sobie »Jaskółkę«, który mieszkał niedaleko Tudorowskie-
go i kazałem mu śledzić wszystkie jego ruchy. – Podkowa, ja i st. strz. 
»Grom« czekaliśmy w umówionym miejscu. Gdy Jaskółka zawiado-
mił nas, że Tudorowski jest u pewnej krawcowej, u której często prze-
bywał i stale wracał do domu około północy, postanowiliśmy udać 
się na zasadzkę. Jeszcze przed godziną policyjną wysłaliśmy Groma, 
żeby niedaleko mieszkania Tudorowskiego mógł wszystko obserwo-
wać, my zaś we trójkę tj. Podkowa, Jaskółka i ja po upływie godziny 
udaliśmy się na Rudkę przeklinając w duchu jasną księżycową noc. 
Na moście na Wieprzu spotkaliśmy wartę cywilną, która jednak nas 
nie zaczepiła, ani my jej. Byliśmy zadowoleni, że nas nie zatrzyma-
no, bo mnie i Jaskółkę dobrze wszyscy znali. Szczęśliwie dostaliśmy 
się na Rudkę i zatrzymaliśmy się w pewnej stodole. Jaskółka po-
szedł zmienić Groma, który zjawił się u nas. Czekaliśmy tak około 
1 ½ godziny, wreszcie przybiegł Jaskółka meldując, że Tudorowski 
przed chwilą wrócił do domu. Kocim krokiem udajemy się pod jego 
mieszkanie. Podkowa puka do drzwi. Ja stoję przy nim. Tudorowski 
wyszedł do sieni i pyta: »kto tam?« Mówimy »policja« i zapytujemy, 
kto przed chwilą wszedł do mieszkania? Odpowiada »ja«. – »Co za 
ja?« – Po raz drugi mówi »ja«.

– Otwierać! 
– Nie chcę.
Nie namyślając się dłużej mocno pociągamy z Podkową drzwi. 

Były one od wewnątrz zamknięte tylko na haczyk i ten łatwo zerwa-
liśmy szarpnięciem. Wbiegamy do sieni świecąc latarkami w oczy 
i trzymając pistolety gotowe do strzału. Wołamy »ręce do góry!« – 
Tudorowski podniósł ręce i krzyczy: »ludzie, czego chcecie ode mnie? 
« – Rzucił się między nas i wybiegł na podwórze.

Z pistoletu Podkowy padły trzy strzały. Upadł. Dobiegliśmy do 
niego i jeszcze jedną kulę ja mu dałem.

Wyzionął ducha szpicel niemiecki.
W momencie kiedy się to działo, żandarmeria i policja grana-

towa przechodziły na drugą Rudkę w odległości może 50 metrów. 
Wszczął się alarm, zaczęto uderzać w szyny i garnki wiszące przed do-
mami. Ale my przeskakując płoty, rowy i inne przeszkody kpiliśmy 
już sobie ze spóźnionego alarmu i hałasu.

Na drugi dzień przyjechało Gestapo z Biłgoraja i żandarmeria 
z psami policyjnymi.
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Nie wykryto jednak sprawców napadu, ani też »panu Tudo-
rowskiemu« nie wrócono życia.

ZIĘBA

AKCJA SABOTAŻOWA NA POCIĄG Z BENZYNĄ POD SUŚCEM.

Nadchodziła wiosna roku 1943. Stałych oddziałów leśnych 
jeszcze u nas nie było, ale słyszało się, że por. Podkowa organizuje 
właśnie taki oddział w okolicach Zwierzyńca. W tym celu należało 
przede wszystkim oczyścić okoliczne lasy z przebywających tam ban-
dytów. Las zwany »Potokiem« zajmowali bandyci, którzy po ucieczce 
z więzienia w Biłgoraju schronili się tu i stąd robili ratunkowe wy-
pady na sąsiednie wioski. Niebezpieczna banda złożona z wyrzut-
ków społeczeństwa była postrachem dla wsi ze względu na częste 
rabunki, a nawet i morderstwa. Bandyci ci ściągali jeszcze na ludność 
i represje Niemców, którzy nie mogąc nic zrobić bandytom mścili się 
na niewinnych. Kilkakrotne wyprawy żandarmerii nie odniosły żad-
nego skutku, gdyż bandyci zawsze na czas zdążyli się usunąć.

W nocy z soboty na Niedzielę Palmową wyruszyliśmy ze Zwie-
rzyńca pod dowództwem plut. Wita dla rozprawienia się z bandyta-
mi w »Potoku«, a także w celu przeszkolenia bojowego i wypróbo-
wania broni, gdyż w skład oddziału wchodzili chłopcy przeważnie 
młodzi, którzy nie służyli w wojsku, a broń i amunicja –długo prze-
chowywana w skrytkach często zawodziła.

Na zbiórce w pobliskim lasku plut. Wit sprawdza uzbrojenie. 
Mamy zdobyty w akcji na stację Biały Słup jeden RKM sowiecki, 
który nazywamy »patefonem«, kilka karabinów polskich i rosyjskich 
oraz pistolety. Plut. Wit wysyła dwóch żołnierzy znających teren 
jako szperaczy, my zaś posuwamy się w pewnej odległości za nimi. 
Idzie więc Grom z »patefonem«, jego brat Grad, Wilczek, Skała, kpr. 
Kurek, Nadolny, Derwisz i jeszcze kilku chłopców, których pseudo-
nimów nie pamiętam. Razem około 15 ludzi.

Jest piękna księżycowa noc, tak że po wyjściu na pole wi-
dzę dokładnie długi wąż ludzi stąpających cicho, ostrożnie, w każ-
dej chwili gotowych do obrony przed niespodziewanym atakiem. 
Po przyjściu na miejsce wystawiamy warty i układamy się do snu. 
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Rano na umówiony sygnał 3 strzałów z pistoletu mają przyjść do 
nas bandyci, którym zamierzamy dać ultimatum: albo zaprzestają ra-
bunków i przechodzą na naszą stronę, albo przeniosą się stąd daleko, 
gdyż w przeciwnym razie przy pierwszym spotkaniu każdego z nich 
czeka kula w łeb.

Budzimy się rano zziębnięci, bo noc była bardzo chłodna, pa-
limy ognisko, a plut. Wit strzela trzy razy z »Visa« na znak dla ban-
dytów, że czekamy na nich. Mija godzina, dwie, trzy, lecz nikt się nie 
zjawia. Wtedy zawieszamy tarczę na drzewie i zaczynamy strzelać do 
celu. Obznajmieni z bronią informują innych jak należy zachować 
się przy strzelaniu, jak celować itd. Ogólne zainteresowanie budzi 
»patefon« jako nowa broń, tek rzadko spotykana, iż nawet Grom nie 
zna jej dokładnie. Plut. Wit chcąc się bliżej zaznajomić sam mani-
puluje przy niej, jednak za każdym pociągnięciem spustu »patefon« 
strzela tylko raz i za nic nie chce oddać serii. Dopiero po dłuższych 
zabiegach znienacka zagdakał długą serią, tak że wszyscy aż podsko-
czyli nie spodziewając się takiego huku. – Wtem wartownik donosi, 
że zauważono w pobliżu dwóch uzbrojonych ludzi. Momentalnie 
porywamy broń i pędzimy we wskazanym kierunku. Okazuje się, 
że to bandyci, którzy szli do nas, ale słysząc tyle strzałów nie mieli 
odwagi podejść bliżej. Prowadzą nas do swego obozu, gdzie zastaje-
my jeszcze kilku mężczyzn i młodą kobietę. Jest ich razem 7, w tym 
jeden b. oficer sowiecki, zapewne zbiegły z obozu jeńców. Nazywa-
ją go tu »Markiem«. Plut. Wit wyłuszcza im cel naszego przybycia. 
Oczywiście wszyscy zgadzają się na nasze warunki, lecz z nieufnych 
spojrzeń niektórych widać, że ci nie wrócą już do uczciwego życia 
nigdy. Na następną noc naznaczony jest wymarsz na akcję, na którą 
mają pójść także i bandyci. Obiecują, że wezmą w niej udział wszy-
scy. Nie bardzo im wierzymy, a plut. Wit ma wielką chęć »rozwalić« 
całą bandę, lecz na to nie ma rozkazu. – Przed zapadnięciem zmroku 
ruszamy z powrotem umówiwszy spotkanie z bandytami następnej 
nocy w pobliżu Zwierzyńca.

Na spotkanie przyszło ich 4, reszta wymówiła się tym, że nie 
mogą pozostawić obozu bez opieki. Wymarsz jednak odłożony zo-
stał na noc następną.

Po przygotowaniach do dłuższej drogi, w nocy wyruszyliśmy 
ze Zwierzyńca na miejsce zbiórki. Po drodze dołączyło się do nas tych 
4 bandytów, którzy przybyli wczoraj na spotkanie. Jest z nami także 
ppor. Topola. Zbiórka odbyła się koło browaru, skąd po rozdaniu 
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broni, żywności i amunicji ruszyliśmy w stronę Tereszpola. Najwię-
cej kłopotu sprawiały nam ciężkie pudła z zapasowymi magazynka-
mi do »patefonu«, które trzeba było nieść w ręku. Każdy »migał« się 
od tego jak mógł, lecz nieśliśmy wszyscy na zmianę. – Około godz. 12 
w nocy dochodzimy do Tereszpola. Marek – bandyta idzie ze szpe-
raczami. W pewnym momencie zatrzymuje ich warta w niemieckich 
mundurach i hełmach. O mało nie doszło do strzelaniny, gdyż Marek 
przekonany, że to Niemcy chciał walić do nich z pistoletu. W samą 
porę powstrzymali go inni poznawszy w »Niemcach« kolegów. 

»Niemcy« prowadzą nas do lasu, gdzie zastajemy por. Podko-
wę, plut. Mosta, plut. Osę i jeszcze kilku. Obok nich leżą niemieckie 
mundury, pasy, ładownice i hełmy zdobyte w akcji na Biały Słup. 
Chłopcy ubierają się w nie i wyglądają teraz naprawdę groźnie.

Por. Podkowa robi zbiórkę, sprawdza uzbrojenie i zarządza:
– Odlicz!
Jest nas 24.
– Dwa tuziny, – mówi Podkowa – wystarczy. Dowódcą oddzia-

łu jestem ja, a to mój zastępca – wskazuje na plut. Mosta i zarządza 
wymarsz.

Naprzód idą »Niemcy«, których jest 12. Dalej maszerują cywil-
ni, a na końcu dwóch reporterów z »BIP’u«, którzy specjalnie przyby-
li, aby być świadkami akcji i opisać ją potem w prasie podziemnej.

Maszerujemy. Coraz mocniej daje się we znaki zmęczenie, nogi 
odmawiają posłuszeństwa, karabin i plecak z żywnością i amuni-
cją ciążą niemożliwie. Podkowa co jakiś czas świeci latarką i bada 
mapę, ponieważ posuwamy się przesiekami w lesie i łatwo można 
zmylić kierunek. Zaczyna wreszcie świtać. Jeszcze kilka kilometrów 
drogi i zaszyci w gęstym lesie rozkładamy się na odpoczynek. Mamy 
tu spędzić cały dzień, a potem dalej w drogę. Głodni jesteśmy bar-
dzo, więc ochoczo zabieramy się do posiłku. Zapasów jednak mamy 
niewiele: chleb kontyngentowy na kartki, który otrzymaliśmy przed 
wymarszem i słonina. Po ciężkim marszu trochę tego za mało, musi-
my jednak pogodzić się z losem. Zaczyna nam dokuczać pragnienie, 
a wody w pobliżu nie ma. Osa radzi kopać studnię, a że okolica jest 
bagnista, więc już na głębokości pół metra dostajemy się do wody. 
Jest ona brudna, mętna, na wpół z ziemią. I tu Osa znów służy nam 
radą. Trzeba menażkę nakryć chusteczką i pić przez nią. W ten sposób 
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wszystek brud zostanie na płótnie. Okazuje się, że rada była dobra 
i wszyscy ugasili pragnienie.

Wartę trzymamy po dwóch w pewnej odległości od obozowi-
ska. Reporterzy robią zdjęcia wartowników na posterunku, chłopców 
przy ognisku i posiłku. Ukaże się to później w tajnych gazetkach 
i wszyscy będą mogli zobaczyć jak wygląda życie partyzanckie.

My ze Skałą doprowadzamy do porządku broń czyszcząc ją sta-
rannie, gdyż do tej pory nie można było tego uczynić, następnie 
zabieramy się do porannej toalety, bo wyglądamy strasznie. Włosy 
rozczochrane, na twarzy ciemne smugi od potu, oczy zaspane, ręce 
czarne od brudu. Nogi nieprzyzwyczajone do długiego marszu pieką 
niemożliwie, każdy krok sprawia nieznośny ból. Po zdjęciu butów 
widzimy duże bąble i obtarcia. Skała wziął ze sobą pudełko kremu 
do opalania się. Smarujemy nim stopy, co sprawia nam pewną ulgę. 
Zaraz potem idziemy na wartę. Gdyśmy ją odbyli, urządziliśmy sobie 
posłanie z gałęzi i ułożyliśmy się do snu.

Przed zapadnięciem zmierzchu budzą nas na zbiórkę. Por. Pod-
kowa informuje wszystkich o celu naszej wyprawy. Mamy napaść 
na pociąg z benzyną idący od Suśca i podpalić go. Cały oddział dzieli 
Podkowa na trzy grupy: pierwsza pod dowództwem plut. Osy ma 
załatwić się z Niemcami eskortującymi transport, druga dowodzona 
przez plut. Mosta, po przestrzeleniu cystern ma je podpalić, trzecia 
zaś, której dowódcą został ppor. Topola, ma ubezpieczać naszych od 
Krasnobrodu. My ze Skałą wyznaczeni zostaliśmy do grupy trzeciej. 
Nie bardzo nam to dogadzało, ponieważ chcielibyśmy brać udział 
w akcji, ale trudno – taki jest rozkaz.

Po napełnieniu manierek wodą i zatarciu śladów obozowania 
wyruszamy w drogę. Po całodziennym odpoczynku idziemy dosyć 
raźno, jednak już po kilku godzinach odczuwamy coraz silniej głód, 
a do jedzenia mamy tylko kartkowy chleb, który ma tę specjalną 
właściwość, że po spożyciu większej jego ilości zaczyna silnie piec 
w gardle. Dochodzimy właśnie do jakiejś nędznej wioski. W nadziei, 
że tu dostaniemy coś do zjedzenia Podkowa wysyła do wsi »Niem-
ców«. Niestety nie znaleźli oni nic oprócz kawy, którą ugotowali 
i nam przynieśli. Dobre i to. Wypijemy ją naprędce i ruszamy dalej. 
Co jakiś czas słyszymy gwizd parowozu, który w miarę posuwania 
się staje się coraz głośniejszy. Wnioskujemy z tego, że zbliżamy się 
do celu. 
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Było już koło północy, kiedy zatrzymaliśmy się w bagnistym 
lesie. Mieliśmy tu czekać do rana. Spać się chce ogromnie, więc wy-
brawszy suchsze miejsce na wzgórku kładę się koło Skały i zasypia-
my. Po pewnym czasie budzę się sztywny z zimna. Skały koło mnie 
nie ma, poszedł na wartę. W świetle księżyca połyskuje szron. Cały 
dygocę, a zęby szczękają, tak że nie mogę słowa wymówić, inni też 
nie śpią, chodzą dla rozgrzewki tam i z powrotem. Dłużej nie da 
się wytrzymać i zaniechawszy ostrożności palimy ogień, przy któ-
rym trochę się rozgrzałem. Nad ranem zmieniam Skałę na warcie, 
a o wschodzie słońca podsuwamy się już pod sam tor kolejowy. 
Między drzewami widać już nasyp i połyskują szyny. Nareszcie je-
steśmy u celu.

Podkowa wydaje ostatnie rozkazy. Na odgłos wybuchu wszy-
scy mają zacząć akcję, ubezpieczenie zaś zająć swoje stanowisko wy-
znaczone przez dowódcę. Na odgłos gwizdka – zbiórka i szybki od-
marsz. Teraz poszczególne grupy udają się na miejsca, z których mają 
robić wypad i ukryte w zaroślach czekają Moja grupa pozostaje na 
miejscu. Podkowa przygotowuje ładunek, którym ma wysadzić tor, 
a huk jego wybuchu oznaczać będzie rozpoczęcie akcji.

Nie wiadomo zresztą, kiedy nasz pociąg nadjedzie. Może zaraz, 
może za godzinę lub dwie, a może nawet wcale. Najgorzej, że palenie 
każdemu się skończyło, a palić się chce ogromnie. Szukamy po kie-
szeniach okruchów tytoniu, kręcimy jednego papierosa i palimy go 
wszyscy po kolei – Po jakimś czasie słyszymy zbliżający się od Suśca 
pociąg. Może to właśnie ten. Zapinamy pasy, chwytamy broń i je-
steśmy gotowi. Mnie oddał któryś z kolegów pudło z magazynkami 
do »patefonu« i mam z nim teraz wielki kłopot, bo jest strasznie cięż-
kie i utrudnia ruchy. Pociąg coraz bliżej, widać już lokomotywę, ale 
wybuchu nie słychać. Okazuje się, że to towarowy. Przejechał z hu-
kiem i znowu cisza. Zawiedzeni zrzucamy z siebie plecaki, chlebaki 
oraz inne ciężary i znowu czekamy. – Tak powtarzało się coś ze cztery 
razy i za każdym razem jechał jakiś osobowy lub towarowy, to znów 
sama lokomotywa, a naszego jak na złość nie widać. Już zaczęliśmy 
tracić nadzieję, czy w ogóle nadjedzie.

Aż wreszcie koło godz. 12 z daleka dało się słyszeć ciężkie sapa-
nie lokomotywy zwiastujące zbliżanie się obładowanego pociągu. 
No! teraz to już na pewno ten. Pociąg posuwa się bardzo powoli, ale 
jest coraz bliżej, słychać go coraz wyraźniej. Już nad lasem ukazał się 
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wielki pióropusz dymu buchającego z komina parowozu. Wyłania 
się wreszcie lokomotywa i... leci w powietrze ziemia, kamienie, Ga-
jówka Duda koło Brzezin spalona przez Kałmuków w lipcu 1944 r. 
(Przyp. red.) drzazgi. Słyszymy ogłuszający huk. W tym momencie 
zaczynają grać RKMy i kabeki drużyny Osy wycelowane w wagon 
służbowy, w którym mieściła się eskorta. Pociąg stanął. – Na odgłos 
wybuchu zajmuję swoje stanowisko ubezpieczające i obserwuję cały 
bieg wypadków. Na strzały z naszej strony Niemcy odpowiedzieli 
strzałami z wagonu z RKM-ów i Mpi. Powstała taka piekielna strze-
lanina, że strzały zlewały się w jeden ciągły trajkot. Ktoś z naszych 
wrzeszczy:

– Amunicja do »patefonu«, kto ma amunicję?
Porywam więc nieszczęsne pudło i biegnę. w stronę krzyku. 

Jednak długa seria z Mpi nad głową przygważdża mnie do ziemi.Ro-
bię »padnij«, stawiam pudło przed głową i leżę nie mogąc się ruszyć, 
gdyż kule co chwila bzykają nade mną. Mam wyrzuty sumienia, że 
nie mogę donieść amunicji, ale nie będę przecież wystawiał łba na 
kule, a czołganie się z pudłem jest niemożliwe. Z niecierpliwością 
oczekuję przerwy w ogniu, aby zrobić skok. Wtem widzę, że »pate-
fon« milczy, a Podkowa i Grom coś przy nim majstrują. Jak się oka-
zało, oddał on tylko jeden strzał, więc Grom miał aż nadto amunicji 
i ja niepotrzebnie się martwiłem, że mojej zabraknie.

Zza mojego pudła obserwuję lokomotywę i kręcącego się przy 
niej Marka. Maszynista widząc, że wybuch nie uszkodził toru chciał 
wywiać razem z pociągiem, ale Marek przestrzelił zbiorniki z powie-
trzem, tak że ten nie mógł odhamować. Koła lokomotywy zrobiły 
tylko kilka obrotów w miejscu, a z komina buchnął z hukiem słup 
pary i dymu. Na wzgórzu widzę Osę, który stojąc oparty o drzewo 
raz po raz strzela z RKM-u a w około niego leżą inni prowadząc 
ogień z kabeków. Grupy podpalającej nie widać, gdyż skryta jest 
za wzgórzem. Niemcy bronią się zaciekle i wcale nie myślą uciekać, 
a ogień od nich nie ustaje. Na domiar złego u nas zaciął się »pate-
fon« i strzelają tylko dwa RKM-y. Jednak Podkowa nie daje za wy-
graną, wykręca lufę z »patefonu« i wśród gęstej strzelaniny biegnie 
z nią do nas po wycior, którym chce wybić tkwiącą w lufie łuskę. 
Tymczasem w powietrzu dał się wyczuć silny zapach spalonej ben-
zyny i zza wzgórza ukazał się słup dymu. To grupa Marka wykonała 
swoje zadanie. Cysterny z benzyną płoną. 
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Wtem ktoś daje znać, że zbliża się pancerka od strony Suśca. 
Rozlega się gwizdek, ustaje strzelanina i robimy odwrót. Podkowa 
nagli do pośpiechu. Musimy odskoczyć jak najdalej, żeby ubezpie-
czyć się przed pościgiem. Pędzimy biegiem. Słońce przygrzewa moc-
no, robi się gorąco, pot zalewa oczy, czuję, że ze swoim pudłem daleko 
nie pobiegnę. Proszę jednego z kolegów, żeby wziął je ode mnie, ale 
ten nie chce słyszeć, gdyż i bez pudła goni ostatkiem sił. – Przebiega 
koło mnie por. Podkowa. Widząc, że już się wykańczam bierze ode 
mnie pudło i niesie je sam. Podkowa nigdy chyba nie jest zmęczony. 
– Bez pudła czuję się ogromnie lekko, mogę teraz biec. – Z rzadkiego 
lasu wybiegamy na pole i pniemy się miedzami pod górę. Wreszcie 
śmiertelnie znużeni dostajemy się na szczyt. Obejrzawszy się widzę 
nad lasem wielki słup dymu, o wiele większy niż przedtem. Zapew-
ne pożar obejmuje coraz to nowe cysterny. O kilkaset metrów przed 
nami widnieje ciemna ściana lasu. Aby tylko dopaść do niego, tam 
dopiero odpoczniemy. Wtem ktoś od przodu krzyczy: – »Szwaby«! – 
Cholery odcięli nam drogę. Rozsypujemy się w tyralierkę i dopada-
my do lasu. Mniemanymi Szwabami okazują się gajowi w zielonych 
mundurach. Odetchnęliśmy.

Niedaleko turkocze furmanka. Zatrzymujemy ją, jadącym każe-
my zejść i paść twarzą do ziemi. Z Osą i Skałą rewidujemy ich. Broni 
nie mają, lecz za to papierosy i tytoń. Mamy więc palenie, czego każ-
dy jest najwięcej spragniony. Częstujemy kolegów, a zatrzymanym 
dziękujemy za papierosy i ostrzegamy, by uważali, bo mogą natknąć 
się na Niemców, którzy niewątpliwie przyjadą na miejsce akcji.

Ruszamy dalej i maszerujemy śpiesznie, gdyż przed świtem 
chcemy dojść do Zwierzyńca, a jest już około 4-ej po poł. Mocno do-
kucza nam głód i pragnienie. Wkrótce wchodzimy na bagna, gdzie 
nogi zapadają się głęboko. We wgłębieniach zaczyna się zbierać 
woda. Poczekawszy chwilę można ją już nabrać menażką. Brudna 
cuchnąca, ale pragnienie można ugasić. Z jedzeniem jest gorzej, bo 
nikt już żadnych zapasów nie ma. Zapada noc, a my ciągle maszeru-
jemy prawie bez odpoczynku. Kolumna zaczyna się rozciągać, gdyż 
słabsi ustają nie mogąc nadążyć. Wreszcie zatrzymujemy się w le-
sie koło Tereszpola, każdy wali się na ziemię jak nieżywy, natych-
miast zasypiając Wkrótce jednak budzą wszystkich, ponieważ od-
chodzi Podkowa, Most i Osa, a my przed wschodem słońca mamy 
być w Zwierzyńcu, bo w dzień z bronią nie dostaniemy się do domu. 
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Pożegnawszy się z Podkową ruszamy dalej. Wleczemy się ostatkiem 
sił. Ale już niedaleko, jeszcze kilka kilometrów i będziemy w domu.

Zaczynało świtać, kiedy doszliśmy do Zwierzyńca. Tu schowaw-
szy broń, amunicję, pasy i plecaki porozchodziliśmy się do domów. 
Idę spać do Skały. Oczy się kleją, ale trzeba się jeszcze umyć, bo 
jesteśmy strasznie brudni. Skała wyciągnął kawałek chleba i jemy 
aż uszy się trzęsą. Nigdy nam tak nie smakował jak teraz. Nareszcie 
po tylu trudach możemy się położyć do łóżka i twardo zasypiamy. 
Kiedy wstaliśmy wieczorem zupełnie wypoczęci dowiedzieliśmy się, 
że dym z palącego się pociągu widać było aż w Zwierzyńcu. Opowia-
dano, że banda złożona z tysiąca ludzi napadła na pociąg, jeszcze tam 
jest nikogo nie dopuszczając, a Niemcy boją się jechać na odsiecz. 
Uśmiechamy się do siebie ze Skałą jesteśmy zadowoleni, że zrobili-
śmy Niemcom świąteczną niespodziankę.

CZERWIEŃ

FRAGMENTY Z DZIENNIKA DZIAŁAŃ DRUŻYN DYWERSYJNYCH 
OBWODU BIŁGORAJSKIEGO

Na początku roku 1942 rozkazem komendy obwodu biłgoraj-
skiego zostały utworzone drużyny dywersyjne przeznaczone dla ce-
lów specjalnych.

Każdy z rejonów miał posiadać przynajmniej jedną drużynę.
Na terenie rejonu »Liceum«, czyli Frampola, zorganizowałem 

trzy drużyny dywersyjne, które razem jako całość udziału w niczym 
nie brały ze względu na brak broni. Każda drużyna składała się z 10 
ludzi razem z dowódcą i wszystkie posiadały łącznie tylko 2 RKM 
i kilkanaście Kb. W roku 1943 stan uzbrojenia podniósł się na 8 RKM 
i 39 Kb., przybył również inny sprzęt. Członkowie dywersji rekruto-
wali się spośród miejscowej młodzieży, przeważnie przedpoborowej.

Dużo czasu poświęciłem na szkolenie drużyn i zapoznanie się 
z bronią. Praca w owym czasie była trudna. Trzeba było sprytnie się 
urządzać, by ktoś nie podpatrzył i nie zameldował Niemcom. A lud-
ność wówczas dość często jeszcze nieświadomie pracowała z Niem-
cami i załogi niemieckie były liczne. Pracę i poruszanie się m terenie 
utrudniało nam to, że wszyscy dywersanci byli miejscowi, w dzień 
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musieli pracować przy swoich warsztatach, w nocy zaś często chodzić 
z karabinem w ręku.

I.

S p a l e n i e  u r z ę d u  g m i n n e g o  w   G o r a j u 
i   l i k w i d a c j a  k o n f i d e n t k i  Pa j ą c z k o w e j

Otrzymuję od komendanta obwodu rozkaz likwidacji wszyst-
kich gmin na terenie rejonu Frampol.

Jest dzień 25 maja 1943. Piękna, ciepła majowa noc. Zbiórka 
drużyn w lesie. Z magazynu sześciu żołnierzy przynosi broń. Zabie-
ram 15 żołnierzy, reszta ze smutkiem musi odejść do domu, a każdy 
rwie się do pracy.

– Chłopcy, idziemy do Goraja spalić urząd gminny, – lecz broń 
Boże nie budynek tylko akta! – i wykonać wyrok śmierci na kon-
fidentkach Gestapo Marii Kapko Pajączkowej 1 i Teodorze Kuraś.

Podchodzimy pod Goraj. – spokój, cisza, gdzieniegdzie tylko 
pies zaszczeka.

Daję rozkaz: – Jasiu, na słup telefoniczny – i druty lecą na zie-
mię. Połączenie zerwane. Obsługę jednego RKMu pozostawiam 
na stanowisku dla ubezpieczenia szosy od strony Biłgoraja w razie 
wjazdu Niemców.

Na palcach, bez szmeru maszerujemy na rynek. Warta złożona 
z miejscowych ludzi w jednej chwili znalazła się zamknięta na war-
towni.

Zabieram 4 żołnierzy i idziemy po konfidentkę Marię Kapko 
Pajączkową. Gdy ta nas zobaczyła, powiada:

– Ja wiem, przyszliście mnie zabić za to, że ja z Niemcami chodzę.
Oddaję Pajączkową pod opiekę dwu żołnierzy. Drugą rzekomą 

konfidentkę Teodorę Kuraś na skutek interwencji miejscowego ko-
mendanta placówki »Borówki« pozostawiamy w spokoju.

Idę teraz do reszty załogi i zabieramy się do spalenia aktów 
gminnych. Żołnierze przy pomocy strażników gminnych wynoszą 
akta na plac przed gminę, układają je na stos i podpalają. Wartowni-
cy drążkami przewracają płonące papiery, żeby się spaliły doszczęt-

1) Pajączek byt kierownikiem szkoły w Goraju. Umarł w Oświęcimiu w roku 
1941 (Przyp. red.)
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nie. Po wykonaniu tego zadania oddział posuwa się to kierunku 
wymarszu.

W odległości 1 ½ klm. za osadą następuje likwidacja konfident-
ki. Przeżywam nad wyraz ciężkie chwile. Mamy rozstrzelać kobie-
tę, matkę, w dodatku nauczycielkę... Lecz trudno, jestem żołnierzem 
i – mam rozkaz wykonać ten wyrok.

Stawiam ją przed świeżo wykopaną mogiłą i mówię:
– Za zdradę Narodu Polskiego i Ojczyzny jest pani skazana na 

karę śmierci.
Komenda – salwa – wyrok wykonany.
Po tej smutnej ceremonii wróciliśmy do miejsca wyjścia. Broń 

złożono do magazynu.
Słońce już wschodziło. Chłopcy rozeszli się do swych zwykłych 

zajęć, o spaniu nie było mowy.

II.

Z n i s z c z e n i e  u r z ę d ó w  g m i n n y c h  w   K o c u d z y 
i   F r a m p o l u  o r a z  i n n y c h  i n s t y t u c j i

Na terenie rejonu zostały nam jeszcze dwie gminy – w Ko-
cudzy i we Frampolu, następnej więc nocy tj. 26 maja, o godz. 23 
w tym samym składzie wyruszamy do Kocudzy celem zniszczenia 
tam aktów gminnych.

Robota poszła nam zupełnie gładko, ponieważ straż od razu 
zbiegła. Pomagali nam teraz sekretarz gminy wraz z synem przewra-
cając specjalnymi drążkami palące się na stosie akta.

Idąc na tę wyprawę wiedziałem, że w urzędzie gminnym jest 
kasa ogniotrwała, w której spodziewałem się znaleźć pieniądze. 
Kazałem więc strz. Borkowi zabrać ze sobą potrzebne narzędzia do 
otworzenia kasy. Wiedziałem również, że partyzanci sowieccy dwu-
krotnie usiłowali ją otworzyć, a nawet strzelali, lecz bezskutecznie. 
– W tym czasie, kiedy chłopcy wynosili i palili akta, Borek zajął się 
kasą. Ku mojemu zdziwieniu po 5 minutach zameldował, że kasa jest 
już otwarta i wręczył mi pieniądze. Po przeliczeniu okazało się, że 
było 4.040 zł. Nie mogłem pojąć, jak on potrafił w tak krótkim czasie 
otworzyć kasę ogniotrwałą!

Po uporaniu się z gminą zniszczyliśmy jeszcze za jednym za-
chodem akta sołtysów w Kocudzy i w Zdzisławicach, a także biura 
leśniczego państwowego w tychże Zdzisławicach. 
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Pozostała nam jeszcze do likwidacji gmina Frampol, a także 
mleczarnia i biuro kolczykarza bydła.

Dnia 27.V. 1943. o godzinie 23 min. 20 wyruszamy pamiętając, że 
we Frampolu znajduje się posterunek policji granatowej składający 
się z 12 policjantów i 1 żandarm.

Sprawa poważna i niebezpieczna tym bardziej, że i posteru-
nek i cała miejscowa ludność spodziewają się przyjścia »bandytów«, 
bo w poprzednich dwóch nocach sąsiednie gminy zostały spalone. 
W dodatku urząd gminy mieści się w tym samym budynku i na tym 
samym korytarzu co posterunek policji. Zastanawiam się nawet, czy 
nie odłożyć napadu na inny dzień. Żołnierze jednak koniecznie chcą 
iść dzisiaj.

Do pomocy ma jeszcze dołączyć się drużyna z rejonu.
Na miejscu wraz ze mną jest nas 13 ludzi, – jak niektórzy sądzą, 

liczba fatalna. Jeżeli zawiedzie drużyna miejscowa, trochę jest nas za 
mało.

Lecz trudno, idziemy w 13-kę. Wpadamy na rynek w chwili 
zmiany warty miejscowej. Spędzamy ją do wartowni i zamykamy 
tu około 20 ludzi. Rynek jest wolny. Biegiem, lecz po cichu, zdążamy 
pod gminę i posterunek, skąd spędzamy resztę wartowników. Do-
okoła wciąż cisza zupełna.

Żołnierze zajmują wyznaczone im miejsca. Gmina i posterunek 
już otoczone, lecz drużyna pomocnicza na umówiony czas nie nade-
szła. Co robić dalej?

– Strzelec Jastrząb, drabinę!
Żołnierz stawia drabinę przy oknie i pnie się po niej z RKM-em. 

W tym samym czasie z frontu i z boku domu odzywają się seriami 4 
nasze RKM-y. Jastrząb z RKM-em wskakuje przez okno na korytarz, 
wystawia swoją maszynę i wali seriami.

Korytarz opanowany. – Przez okno wchodzi drugi i trzeci żoł-
nierz. Policja zamarła, ciszę nocną przerywają jedynie »śpiewy« 
RKM-ów.

Wkrótce akta znoszone przez wartowników leżą już na ziemi 
przed gminą i płoną.

Dopiero teraz dołącza się drużyna pomocnicza.
Daję rozkaz zniszczenia urządzenia mleczarni. Po chwili słyszę 

brzęk tłuczonych szyb, wirówek i naczyń.
Krótka była rozprawa i z biurem kolczykarza.
Na drugi dzień znalazły się na rynku kolczyki dla bydła i świń 

w cenie po 50 gr. za sztukę. 



54

4 żołnierzy posłałem jeszcze do mieszkania Czesława Fiebiga, 
pracownika »Holztransportunternehmen«, ażeby sprawili mu lanie 
za zbyt gorliwą pracę na rzecz Niemców i złe obchodzenie się z go-
spodarzami wysyłanymi na »forszpan« do lasu. Chłopcy ściśle wyko-
nali rozkaz i dali Fiebigowi kilka razy po »mordzie«. Odniosło to ten 
skutek, ze Fiebig przyrzekł poprawę, zwolnił się z Holztran sportun-
ternehmen i całkowicie zmienił swoje postępowanie. 

Wszystko było już załatwione. Posterunek w dalszym ciągu 
jakby wymarły. Teraz trzeba się posilić.

– Chłopcy na kolację.
A był tu jeden gospodarz, który zawsze urządzał przyjęcia dla 

Gestapo i żandarmerii, dlaczegóż i nam »bandytom«, nie mógłby dać 
coś do zjedzenia.

Po kolacji wszyscy do lasu.

III.

L i k w i d a c j a  k o n f i d e n t a  O s t a s z e w s k i e g o

Dnia 29 stycznia 1944 r. otrzymałem od komendanta obwodu 
rozkaz zlikwidowania konfidenta Gestapo Artura Ostaszewskiego, b. 
ucznia gimnazjum w Szczebrzeszynie, który ostatnio pełnił służbę 
jako szofer niemieckiego starosty w Biłgoraju.

W dniu 1 lutego Ostaszewski ma objąć nową posadę i włożyć 
mundur gestapowca. Krawiec już mu ten mundur szyje.

Był to człowiek, który dużo szkodził, znał wielu ludzi z Armii 
Krajowej i wiedział, kto gdzie pracuje. Kilkakrotnie odgrażał się: »ja 
wam pokażę, niech tylko włożę mundur«.

Bardzo niebezpieczny osobnik, ostatnio starannie ukrywał się, 
bo wyczuwał, że ma zostać »sprzątnięty«.

Mocno zastanawialiśmy się z komendantem obwodu, jak daną 
rzecz przeprowadzić. Była to akcja trudna do wykonania, ponieważ 
Biłgoraj miasto małe, to nie Warszawa, gdzie człowiek po spełnieniu 
zadania ginie wśród tłumu.

Ale Ostaszewskiego trzeba unieszkodliwić za wszelką cenę, i to 
zanim zdąży włożyć mundur gestapowca.

Wywiad na miejscu na razie nie może ustalić, czy jest on obec-
nie w Biłgoraju, czy też ukrywa się gdzieś dalej.

Zabieram ze sobą dwóch żołnierzy – Brzozę i Jastrzębia oraz 
wywiadowcę Gryfa. O świcie dnia 31 stycznia idziemy do mieszka-
nia prywatnego naprzeciw posterunku policji granatowej, gdzie – jak 
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przypuszczamy – Ostaszewski najprędzej może się znajdować. Każdy 
z nas jest uzbrojony.

Czekamy. Wywiadowca Gryf cały czas wygląda zza firanki 
i obserwuje czy Ostaszewski nie zjawi się na ulicy.

O godz. 9 min. 55 wywiadowca z radością krzyczy »idzie«! Daję 
rozkaz: – »Chłopcy, za nim w ślad, do roboty«!

Wypadają z mieszkania, na ulicy opanowują się i jak lisy zdą-
żają w ślad za nim. Ja musiałem pozostać w mieszkaniu, bo zanadto 
jestem znany w Biłgoraju i mógłby mnie ktoś poznać.

Wywiadowca za chwilę już był na nowym punkcie obserwa-
cyjnym.

Po kilku minutach żołnierze za Ostaszewskim wchodzą do ja-
kiegoś domu. Tu na korytarzu pomylili się w drzwiach i weszli do in-
nego pokoju. Przepraszają gospodynię i idą do drugiego mieszkania. 
Brzoza otwiera drzwi. – Ostaszewski całuje swą kochankę. 

Padają dwa strzały z Visa. Ostaszewski wali się na ziemię.
Kochanka jego podnosi wrzask. Żołnierze wzywają ją do spo-

koju. Gdy to nie pomaga, jeden z nich strzela. Ranna. – choć nie 
śmiertelnie, – też pada na podłogę.

Jastrząb podchodzi do żyjącego jeszcze Ostaszewskiego i strzela 
mu w głowę, – Już nie będzie gestapowcem.

Żołnierze opuszczają mieszkanie i spokojnym krokiem wycho-
dzą na ulicę. Przeszedłszy około 250 mtr, skręcają w stronę lasu.

Wywiadowca melduje mi, że wyrok wykonany.
W dalszym ciągu siedzę w mieszkaniu i obserwuję. Dopiero po 

16 minutach został powiadomiony o wypadku posterunek policji 
granatowej. Ludzie przechodzący koło domu, w którym dokonano 
wyroku, nie zorientowali się, co to były za strzały.

Policja melduje o zabiciu Ostaszewskiego do Gestapo. Momen-
talnie zarządzono alarm i ostre pogotowie na ulicach. Na jezdni i na 
chodnikach ukazały się patrole po 8 żandarmów z karabinami goto-
wymi do strzału. Na miejsce wypadku przyjeżdża Gestapo i starosta. 
Kochankę Ostaszewskiego furmanką odwożą do szpitala.

Żandarmi legitymują na ulicach przechodniów, lecz wszelki 
ślad sprawców napadu zaginął.

Po paru dniach w Zwierzyńcu w odwecie za zabicie Ostaszew-
skiego rozstrzelali Niemcy 20 więźniów przywiezionych z Zamościa.
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IV.

L i k w i d a c j a  k o n f i d e n t a  R a p y

Na rozkaz komendanta obwodu dn. 11 maja 1944 zjawiam się 
w Biłgoraju. Mamy wykonać wyrok śmierci na konfidencie Gestapo 
Michale Rapie z Biłgoraja.

Na umówione miejsce i na wyznaczoną godzinę wysyłam 
dwóch żołnierzy bez broni – Brzozę i Borsuka, sam udaję się tam ro-
werem z 4 pistoletami w teczce przyczepionej do ramy roweru.

Czekamy do godz. 10 min. 30. – Wpada wywiadowca Rudy 
i woła »idzie«!

– Do roboty!
Brzoza jest już na ulicy 3 maja, za nim podąża Borsuk prowa-

dząc 2 rowery. 
Brzoza idzie wprost na spotkanie Rapy. Najpierw go mija, po-

tem zawraca, szybko się przybliża, wyjmuje »siódemkę« i jednym 
strzałem w skroń kładzie go trupem.

Zanim ludzie się zorientowali, obydwaj żołnierze na rowerach 
pognali za miasto i skryli się w kochanym lesie dywersji.

Po kilkunastu minutach wszczęto alarm. Przyszedł dr Moraw-
ski, popatrzył, machnął ręką. – Trup.

Niemcy się wściekli, konfidenci drżą ze strachu. – Jest to w Bił-
goraju już drugi napad, – w biały dzień.

Tym razem nikogo w odwecie nie rozstrzelano. 

V.

L i k w i d a c j a  k o n f i d e n t a  M o t t e

W czerwcu 1943 r. polecono mi wykonać wyrok śmierci na 
Edwardzie Motte ze Zwierzyńca. Wyrok na niego był wydany jesz-
cze w r. 1941.

Żołnierz Osa ze Zwierzyńca dobrze znający Mottego i jego szko-
dliwą działalność, usilnie prosił mnie, ażebym mu powierzył wyko-
nanie wyroku. Zgodziłem się i przydzieliłem mu 5 żołnierzy.

Którejś nocy w majątku Abramów pod Frampolem chłopcy za-
częli szukać Mottego, który w tym czasie był tam chwilowo zatrud-
niony jako monter. Po długich wysiłkach wytropiono go wreszcie 
w kryjówce w stajni. Usłyszawszy podejrzane szmery Motte zaczął 
uciekać. Na wezwanie »stój« nie zatrzymał się, strzelono więc do nie-
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go. Upadł na ziemię, po chwili poderwał się i zaczął biec dalej. Lecz 
teraz celne strzały położyły go trupem1).

VI.

Z n i s z c z e n i e  t a r t a k u  O .  Z   w   K o r y t k o w i e

Żeby oszczędzić trochę nasze lasy i przeszkodzić Niemcom w wy-
wożeniu cennego materiału drzewnego zniszczono szereg tartaków.

Ja otrzymałem rozkaz przeprowadzić to w Korytkowie koło 
Frampola. Ponieważ jednak tam właśnie mieszkałem, więc nie chcąc 
być poznany poprosiłem o zastąpienie mnie komendanta rejonu 
Szczupaka.

Pod jego to dowództwem dn. 4 czerwca 1943 »banda« »zdemo-
lowała urządzenie tartaku O. Z. w Korytkowie i zabrała pasy trans-
misyjne. Nie zgodziłem się na całkowite zniszczenie, ponieważ są-
dziłem, że gdy wojna się skończy, tartak będzie potrzebny. Na razie 
unieruchomiony był najmniej na pół roku.

Równocześnie zniszczono w Korytkowie biura Nadleśnictwa 
i Leśnictwa Państwowego.

SELIM (WRAGA)

ZLIKWIDOWANIE GESTAPOWCÓW W JÓZEFOWIE 
W MAJU 1943 R.

Po odbiciu Wira w dniu 25 lutego 1943 r przez długi czas nie 
mogłem pokazywać się w Józefowie, zwłaszcza że znajdowała się 
tam załoga niemiecka. Gdy jednak od kwietnia została z nami tyl-
ko policja granatowa, postanowiłem pójść do Józefowa i odwiedzić 
starych znajomych.

W mieście spotkałem Barykę i Zagłobę. Zatrzymaliśmy się koło 
gminy dzieląc się nowinami. Już miałem pożegnać się z nimi, gdy 
wtem podjechał do nas Hak z Majdanku Kasztelańskiego.

1) Na cmentarzu w Zwierzyńcu w dwóch długich rzędach ciągną się mogiły 
zamordowanych i zmarłych niby śmiercią naturalną ofiar niemieckiego terroru 
w obozie internowanych w Zwierzyńcu. Prawie na wszystkich grobach stoją krzyże 
z napisem zmarł śmiercią tragiczną. – W tym samym rzędzie rodzina pochowała 
Mottego i postawiła krzyż z takim samym napisem. Ludzi nieznających sprawy 
wprowadza to czasem w błąd: zlikwidowanego konfidenta zaliczają też do 
niewinnych ofiar niemieckiego okrucieństwa. (Przyp. red.)
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– Szukam pana wszędzie – zwrócił się do mnie. – Idzie tu trzech 
szpiclów.

– Skąd wiesz, że to szpicle?
– Gdy szli przez Majdanek, poznała ich pewna kobieta, która 

widziała ich w obozie w Zwierzyńcu. Mówi, że to gestapowcy, którzy 
strasznie katowali ludzi w obozie.

Wkrótce potem spostrzegliśmy na szosie od Zwierzyńca trzech 
elegancko ubranych mężczyzn maszerujących miarowym, żołnier-
skim krokiem. Byli w butach z cholewami, w jesionkach, z teczkami 
pod pachą. Twarze mieli czerwone, opasłe, od razu można było po-
znać Szwabów. Idąc ulicą bacznie rozglądali się na wszystkie strony. 
Gdy przechodzili obok nas, starałem się zapamiętać, ich twarze. To 
się może przydać. Skierowali się do restauracji Volksdeutscha Marta.

– Pójdę, zobaczę co mają zamiar robić – powiada do nas Zagłoba.
Po chwili wraca mówiąc, że będą nocować.
– Jak myślicie – pytam Zagłobę i Barykę – trzeba ich chyba 

»zrobić«.
Zagłoba od razu mi przytakuje, zawsze ostrożny Baryka stara 

się odwieść mnie od tej myśli. Jednak zdając sobie sprawę, jakie 
mogą być następstwa penetracji w terenie takich osobników, posta-
nawiam temu zapobiec i Niemców zlikwidować.

Przede wszystkim trzeba było wysłać meldunki polecając ob-
stawić wszystkie drogi prowadzące z Józefowa. Nie chcąc bowiem 
ściągać represji na miasteczko należało wykończyć szpiclów poza Jó-
zefowem. Wysłałem więc meldunek do Biskupa, który wówczas pod 
nieobecność Wira chwilowo był dowódcą oddziału leśnego Przed-
stawiłem mu sytuację i prosiłem, aby zrobił zasadzkę na szosie Alek-
sandrów–Józefów i Hamernia–Józefów. Do Jeża wysłałem meldu-
nek z zadaniem obsadzenia szosy Józefów-Długi Kąt. Sam ze swoimi 
chłopcami postanowiłem zrobić zasadzkę na szosie Zwierzyniec-Jó-
zefów i na drodze Brzeziny–Józefów. Baryłka miał następnego dnia 
o świcie wysłać meldunek do wszystkich dowódców podając, czy 
szpicle są jeszcze w Józefowie i co zamierzają robić.

Już o zmierzchu wróciłem do Brzezin, gdzie zarządziłem pogo-
towie dwóch drużyn przeznaczając na każdą po dwa RKM-y.

Nazajutrz 31 maja o świcie, przyjechał goniec z Józefowa z mel-
dunkiem, że gestapowcy mają wyjść o 8 rano w kierunku Aleksan-
drowa. Pomimo tego, sądząc, że może mylnie podali trasę, zarządzi-
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łem zbiórkę swoich chłopców, którzy w tym dniu porzucili wiosenne 
roboty w polu i chwycili za broń.

O godz. 7 byliśmy już na stanowiskach. Odprowadziwszy pa-
trol na drogę Brzeziny–Józefów sam zostałem na szosie Józefów– 
Zwierzyniec, dwa kilometry od Józefowa. Nawiązałem łączność z za-
sadzką Biskupa na szosie Aleksandrów–Józefów. Dowiedziałem się 
od żołnierzy, że Biskup z drugim patrolem jest na drodze Hamernia–
Józefów Niezależnie od tych zasadzek gestapowcy są obserwowani 
w mieście. Mamy być powiadomieni m jaką stronę pójdą.

Tymczasem ruch na szosie odbywa się normalnie. Nikt nie 
przypuszcza, że o pięć metrów od szosy leży 10 uzbrojonych chłop-
ców. Przygotowałem dość silny patrol, bo jak podawał meldunek 
Baryki, gestapowcy są bardzo dobrze uzbrojeni. Każdy z nich ma po 
kilkanaście granatów i krótką broń. Z wczorajszej obserwacji Szwa-
bów wywnioskowałem, że są zdecydowani na wszystko.

Około godz. 11 usłyszeliśmy nagle serię z automatu, tak jakby 
w Józefowie. Z zazdrością pomyślałem, że zapewne dopadł już ich 
Biskup. Wtem druga i trzecia seria, a potem strzelanina bezładna. 
Czyżby przyjechali Niemcy z tartaku w Długim Kącie? – Nie namy-
ślając się długo siadam na rower i jadę dowiedzieć się, co się tam 
stało. Drużynie kazałem zostać na miejscu, a gdyby ze Zwierzyńca 
jechali Niemcy, otworzyć ogień, aby ubezpieczyć naszych w Józefo-
wie, gdyż jak można było domyślać się z odgłosu strzałów, akcja 
rozpoczęła się na dobre.

Po chwili znalazłem się w mieście. Od razu na pierwszej ulicy, 
którą wypadło mi przejeżdżać, spotkałem kilku żołnierzy i Biskupa. 
Biskup klął jak szewc.

– Co się stało? – pytam.
– Sk ... syn wpadł tu właśnie do obory Kolaszyńskiego1) i strze-

la – warknął wściekły Biskup. – Wyrzucił już sześć granatów, Koby-
las2) jest ranny.

W tej chwili zauważyłem sam, jak wysunęła się ręka z okien-
ka i Szwab oddał kilka strzałów z pistoletu. Wnet posłano mu serię 
z RKM-u.

– Drań złapał 14-letniego chłopca Kolaszyńskiego i trzyma go 
przy sobie – objaśnił mnie Biskup.

1) Rolnik z Józefowa. Do organizacji nie należał. (Przyp. red.).
2) W r. 1944 zlikwidowany jako szpicel. (Przyp. red.).
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– Gdzie są pozostali Niemcy i dlaczego robi ich pan m mieście? 
Przecież mogą być represje.

– Szli w kierunku Hamerni, gdzie zrobiłem na nich zasadzkę – 
tłumaczy Biskup – lecz jakaś baba ostrzegła ich. Szpicle zorientowali 
się i zaczęli uciekać do miasta kierując się m stronę gminy. Zapewne 
chcieli telefonować do Zwierzyńca lub do Biłgoraja wzywając pomo-
cy, Wówczas zaczęliśmy się zbliżać i sypać seriami.

– Te właśnie strzały zaalarmowały mnie – wtrąciłem.
– Tak – ciągnie dalej Biskup nie zważając na to, że Szwab znów 

strzela z okna, a chłopcy odpowiadają mu seriami – gdyśmy pod-
biegli jeszcze kilka kroków, szpicle w nagłym strachu rozpierzchli się 
w różne strony. Dwaj poskoczyli polami m stronę kamieniołomów, 
gdzie jednego z nich dosięgły nasze kule, drugi został ranny, lecz 
zdołał zbiec. Trzeci właśnie tu się broni. Trzeba chyba podpalić oborę.

Odwiodłem go jednak od tego zamiaru obawiając się, że może 
zapalić się dom i stodoła stojące w pobliżu, zresztą obora była mu-
rowana i kryta dachówką.

Tymczasem chłopcy zaczęli posyłać w stronę obory granaty, 
lecz gestapowiec odrzucał je, tak że rozrywały się tuż obok nas. Wi-
docznie postanowił drogo sprzedać swe życie. Wiedział co go czeka.

– Trzymać na muszce okno! – krzyknąłem. – Może zechce ucie-
kać.

I znowu posłano mu w okno kilka krótkich serii.
Widząc, że bezsensowna strzelanina przeciąga się poradziłem 

Biskupowi, żeby odbezpieczył granat, przytrzymał go dwie sekundy 
w ręku i dopiero rzucił. Wówczas Szwab nie będzie miał czasu pod-
nieść go.

Biskup poszedł za moją radą. Głuchy wybuch wewnątrz oznaj-
mił nam, że już chyba po Niemcu. Szkoda tylko chłopca.

Z obory usłyszeliśmy głuchy jęk, potem rozpaczliwy głos Ko-
Iaszyńskiego: – Szwab nie żyje! – Biegniemy do obory. Rzucił mi się 
w oczy wstrząsający widok, którego nie zapomnę do końca życia. 
Rozszarpany Niemiec leżał na gnoju. Oparty o jego zwłoki wił się 
młody chłopiec z pocharataną nogą. W ręku trzymał parabellum ge-
stapowca. Nie zważając na poszarpaną nogę podczołgał się do szpic-
la i ze stygnącej ręki odebrał mu pistolet.

– To mój, – nie odbierajcie mi go!
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Przeszukaliśmy kieszenie szpicla i ku naszemu zdziwieniu zna-
leźliśmy ostatni Nr »Biuletynu Informacyjnego« i biało-czerwoną 
opaskę. Udawał Polaka, żeby tym więcej ludzi zgubić. – Tymczasem 
rannego Kolaszyńskiego umieścili chłopcy na wozie i powieźli do 
szpitala w Biłgoraju, gdzie mu za parę dni nogę amputowano. Na 
drugą furmankę wrzucono Niemca i wywieziono do lasu zabierając 
po drodze drugiego trupa z kamieniołomów. Za trzecim została zarzą-
dzona obława po okolicznych wsiach i lasach, udało mu się jednak 
zbiec1).

AKCJA REKWIZYCYJNA W FABRYCE »ALWA«

WIT

I.

R e l a c j a  u c z e s t n i k a  n a p a d u

Z początkiem 1943 r. powstały pierwsze stałe oddziały dywer-
syjne, na co potrzeba było dużo pieniędzy, – na wyżywienie, na 
ubranie, obuwie itp. W czerwcu powstała myśl przeprowadzenia 
rekwizycji w fabryce »Alwa« pod Szczebrzeszynem, gdzie w maga-
zynie było sporo ubrań roboczych, butów, kurtek i innych rzeczy. 
Treuhänder, Niemiec Becker nie rozdawał robotnikom wszystkich 
przydziałów, troszczył się raczej o własny majątek, bił i znęcał się 
nad robotnikami i nad urzędnikami. Chodziło więc i o to, żeby przy 
sposobności sprawić Niemcowi porządne lanie i nauczyć, jak ma po-
stępować z ludźmi.

Zebraliśmy się w lesie koło wsi Topólczy. Całością dowodził 
ppor. Podkowa. Podział funkcji był następujący: st. sierż. Wichura 
z nowoprzybyłej kompanii warszawskiej kpt. Żegoty ze swoimi ludź-
mi miał opanować »Alwę« wewnątrz, ja – stację kolejową, podch. 
Żuraw miał prowadzić ubezpieczenie od strony Szczebrzeszyna, inni 
od Zwierzyńca.

Po przybyciu na miejsce przystąpiliśmy każdy do swego zada-
nia. Po opanowaniu stacji kolejowej, zniszczeniu urządzeń telefonicz-
nych i telegraficznych, zabraniu kilkudziesięciu złotych z kasy, – bo 
więcej nie było, – zameldowałem Podkowie, że wszystko w porząd-
ku i czekałem na sygnał gwizdka, jak było umówione.

1) Porównaj w t. III Wydawnictwa artykuł Bruzdy p. t. »Sochy« (str. 86).
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Z chwilą usłyszenia sygnału ściągnąłem wszystkich swoich lu-
dzi i samorzutnie posłałem jednego żołnierza z kompanii warszaw-
skiej ściągnąć ubezpieczenie od strony Szczebrzeszyna. Miało ono 
pilnować ścieżek biegnących wzdłuż Małych Brodów w odległości 
150 do 200 mtr od miejsca akcji. Goniec przybiegł i zameldował, że 
ubezpieczenia nie ma. Z tego powodu mieliśmy sporo kłopotu i za-
mieszania.

Cała grupa odeszła na wyznaczone miejsce zbiórki na »kępie« 
czyli do młyna Łysaka na łąkach koło Kawenczyna, skąd Podkowa 
wysłał mnie, st. strz. Huzara i st. strz. Wyrwę na poszukiwanie Żura-
wia i jego grupy ubezpieczeniowej. Koło »Alwy« Huzar, który zdążył 
już napić się zarekwirowanej wódki, pobił jakiegoś Ukraińca wysłu-
gującego się Niemcom, pobiegł za nim aż do biura fabrycznego i tu 
narobił hałasu. Dalej natknęliśmy się na żandarmów, którzy dopiero 
co nadjechali pociągiem półpancernym. Wywiązała się strzelanina, 
rzuciliśmy kilka granatów i wycofaliśmy się do naszego miejsca po-
stoju. Po drodze spotkaliśmy Żurawia z jego ludźmi. Okazało się, że 
odszedł on dość daleko od szosy i nie słyszał gwizdka sygnalizujące-
go zakończenie akcji.

Zadanie było wykonane. Wszystkie rzeczy z magazynu fabrycz-
nego zostały zarekwirowane na potrzeby naszych oddziałów. Nie-
stety Niemiec, którego mieliśmy pobić, uciekł skoczywszy z I piętra, 
za co chłopcy zemścili się i zdemolowali mu mieszkanie.

Nazajutrz ludzie twierdzili, że w napadzie brały udział setki 
partyzantów, a nas ogółem było tylko 32.

KAMA

II.

W r a ż e n i a  c ó r k i  d y r e k t o r a

Dnia 19 czerwca 1943 r. z pierwszego mocnego snu obudził mnie 
przerażony szept mamy: »wstawaj i ubieraj się prędko, bandyci! – Na 
górę do Treuhändera poszli jacyś ludzie i drzwi wyłamują!«. Rzeczy-
wiście słychać było na pierwszym piętrze tupot ciężko obutych nóg, 
brzęk tłuczonych szyb i jakby trzask wyłamywanych drzwi. Zerwa-
łam się półprzytomna wkładając po ciemku niektóre części gardero-
by. Ostrożnie odchylając papier do zaciemniania okien zaczęłyśmy 
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z mamą wyglądać na podwórze. Mogła być chyba godzina druga po 
północy, noc była jasna. W łagodnym świetle księżyca zobaczyły-
śmy jakiś wóz stojący przy głównym wejściu do budynku fabrycz-
nego i szereg postaci biegających w różne strony. Hałas z góry nie 
ustawał, słychać było teraz jakby rozbijanie kolbami mebli, przesu-
wanie ciężkich szaf itp.

Czułam jak z przestrachu głos uwiązł mi w gardle, nie wie-
działam, co o tym wszystkim sądzić. Może to sowiecka partyzant-
ka? A może zwykli miejscy bandyci, którzy skończywszy rabunek na 
górze przyjdą z kolei tu i ograbią nas doszczętnie? – Pod wpływem 
tych niewesołych domysłów zaczęłyśmy z mamą chować cenniejsze 
rzeczy w różne zakamarki, a ojciec mimo naszych protestów podszedł 
do drzwi, aby zobaczyć, czy dom jest obstawiony dookoła i czy nie 
można by cichaczem zwiać. Ostrożnie uchylił drzwi wejściowe, lecz 
w tejże chwili nadbiegł jakiś człowiek z karabinem w ręku krzycząc 
»stać! ręce do góry«. Zobaczywszy ojca we drzwiach rzekł do niego 
ostro, po polsku: »proszę wyjść i iść za mną«. Gdy to usłyszałam, wy-
obraziłam sobie, że teraz ojca na pewno zabiorą ze sobą do lasu i kto 
wie, co go tam spotka... Była to najgorsza chwila owej nocy. Cha-
otycznie i żałośnie zaczęłyśmy z mamą prosić, aby nam ojca nie za-
bierał albo żeby pozwolił nam iść razem z nim. Chłopiec z karabinem 
był najwidoczniej speszony naszymi prośbami i przerażeniem. Był 
to bardzo jeszcze młody chłopak. Przyjrzałam mu się dokładnie, bo 
światło księżyca padało wprost na jego postać, mógł mieć najwyżej 
jakieś osiemnaście lat, miał na sobie żołnierską bluzę, granatowe 
spodnie i beret, jego miła i poczciwa twarz wyrażała zakłopotanie.

– Proszę włożyć ciepłe okrycie i wyjść za mną tam, gdzie wszy-
scy – rzekł grzecznie.

To chyba nie bandyci – pomyślałam wkładając palto.
W tym momencie do przedpokoju wszedł z hałasem nowy 

osobnik, krzyknął »ręce do góry!« i wymierzył w nas ręczny karabin 
maszynowy tzw. »fujarkę«. Ubrany był w niemiecki mundur, w nie-
mieckim hełmie na głowie, cała postać krępa i kwadratowa, ale mó-
wił czystym, polskim językiem. Musiał mieć jakąś wyższą rangę, bo 
młodzik na ganku wyprężył się przed nim jak struna. – Posłusznie 
podnieśliśmy ręce do góry, a nowoprzybyły oświetlił latarnią nasze 
wystraszone twarze i zapytał ojca: – »Nazwisko i zawód?«. 
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– Pozwolą państwo, że przejrzę pokoje, gdyż podejrzewam, że 
tutaj ukryj się Treuhänder.

Z jakimś trzecim mężczyzną, który zjawił się w międzyczasie 
ubrany w gabardinowy płaszcz, szybko obszedł całe nasze mieszka-
nie zaglądając do wszystkich kątów.

– Nie ma go tu – rzekł wreszcie. – Gdzie mieszka pani X...? praw-
dopodobnie tam się Niemiec ukrył – a widząc nasze wahanie dodał: 
Proszę powiedzieć, nie zrobimy jej nic złego.

Wreszcie nieznajomy zbliżył się do wyjścia.
– Proszę zostać w mieszkaniu i zamknąć się od wewnątrz, nic 

się złego państwu nie stanie, proszę się nie bać.
Pośpiesznie zamknęliśmy drzwi i odetchnęliśmy z ulgą. To nie 

bandyci, tylko nasi z lasu! – Dostałam dreszczy z emocji, – – zawsze 
tak bardzo chciałam ich zobaczyć!

Wszystko to razem trwało zaledwie parę minut. Kiedy pode-
szliśmy do okna, zobaczyliśmy liczne, uwijające się w różne strony 
postacie, a na górze u Treuhändera wciąż słychać było okropny ru-
mor. Przed domem ładowano coś na wóz. – »Wynoszą wszystko 
z magazynu« – powiedział ojciec. – Wśród ładujących zauważyliśmy 
ze zdziwieniem chyżo biegających kierowników działu techniczne-
go i chemicznego Eugeniusza Sordyla i Józefa Lewona. Obaj boso 
i w piżamach, pomimo porządnie chłodnej nocy. Gdy ułożono jeden 
wóz, podjechał drugi.

Jak dowiedzieliśmy się później, opróżniono niemal cały ma-
gazyn ubrań, koszul, butów itp. przeznaczonych dla robotników. Nie 
wiadomo dlaczego Treuhänder zamiast rozdać to, trzymał pod klu-
czem. – Byłam ciekawa, co się z nim stało? Jak zdołał uciec? – Mimo, 
że nie cieszył się on moją sympatią, byłam zadowolona, że się ukrył, 
bo w razie jego ewentualnej śmierci wszelkie konsekwencje z pew-
nością ponieśliby urzędnicy i robotnicy fabryczni.

Prawie godzinę staliśmy tak patrząc przez okno. Napadający 
wcale się nie śpieszyli, widocznie wiedzieli, że żandarmeria będzie 
się bała interweniować.

Po pewnym czasie tupania na piętrze ucichły, na dworze zaś 
rozległy się okrzyki »zbiórka, zbiórka!« Wkrótce odjechały wozy 
i zobaczyliśmy jak »bandyci« odmaszerowali szybko i znikli w ciem-
nościach nocy. Ostrożnie, jak myszy z nory, wyszliśmy z mieszka-
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nia. Wszystko już ucichło, tylko z daleka słychać było głos trąbki, 
a w pewnej chwili trzykrotnie wystrzeliła w niebo rakieta. 

Na drugi dzień wyjaśniły się niektóre szczegóły. Okazało się, że 
partyzantów było około stu1), fabryka cała była obstawiona, a po-
sterunki znajdowały się nawet hen daleko na szosie. Telefoniczne 
połączenie zostało przerwane natychmiast. W ogóle »robota« była 
pierwszorzędna. Jak nam opowiadali naoczni świadkowie, stróże 
nocni przez cały czas trwania akcji przeleżeli w biurze na brzuchach. 
Zresztą »bandyci« obeszli się z nimi zupełnie grzecznie, a nawet po 
przyjacielsku. Dostał lanie tylko jeden Ukrainiec.

Treuhänder ocalił się wyskakując przez okno z pierwszego pię-
tra i ukrywając się w krzakach. Zresztą, – jak powiedzieli »bandyci« 
kierownikom technicznemu i chemicznemu, którym kazano spełniać 
rolę tragarzy za zbyt lojalną współpracę z Treuhänderem, – nie mieli 
oni zamiaru zabijać go, chcieli tylko sprawić mu porządne lanie, aby 
na przyszłość miał nauczkę i lepiej odnosił się do Polaków. Zdemo-
lowali mu za to mieszkanie. Oglądaliśmy potem porozbijane lustra, 
połamane meble, potłuczoną porcelanę, poździerane firanki itp. Za-
brano mu całą baterię butelek z winem i wódką, wyniesiono radio, 
ubrania, pościel, walizy i moc różnych jego rzeczy osobistych.

Nazajutrz rano wszyscy mieli przyjemność patrzeć jak nasz pan 
Treuhänder wsiadał do samochodu tylko z pudelkiem cygar pod pachą 
i w pożyczonej marynareczce, zamiast jak zwykle z wytworną maszyną 
do pisania, teczkami ze świńskiej skóry, aparatem fotograficznym itd.

W ogóle całe to zdarzenie było dla nas korzystne. Pan Treuhäder 
przyjeżdżał do nas z Lublina o wiele rzadziej i nigdy już nie miał od-
wagi zostawać na noc.2) No, i zobaczyliśmy wreszcie z bliska naszych 
chłopców z lasu...

JEMIOŁA

ODBICIE WIĘŹNIÓW W BIŁGORAJU
(24 września 1943 r.)

Zapowiadał się normalny dzień pracy w obozie leśnym. 
Właśnie odbywała się poranna zbiórka i przegląd, gdy nagle 

przybyło do obozu dwu konnych (Pliszka i Smok) z rozkazem od kpt. 
1) W rzeczywistości tylko 32 (Przyp. red.).
2) Na wiosnę 1944 r. Treuhäder Becker zabity został w Lublinie we własnym 

mieszkaniu od wybuchu bomby zegarowej (Przyp. red.)
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Żegoty zameldowania się z oddziałem na godz. 17 w gajówce Rapy 
Bojarskie. 

Załączone pismo prywatne wyjaśniało, że kpt. Żegota czeka już 
kilka dni pod Biłgorajem i nie może zdecydować się na uderzenie na 
więzienie ze względu na szczupłość sił, żąda więc przybycia mojego 
oddziału.

Jest godzina 8, obóz w pobliżu wsi Bondyrz. Szybko kalkuluję 
na mapie odległość.

Zdążymy.
Chłopcy wyczuli już, że coś się święci. Szurgają nogami, uśmie-

chają się tajemniczo, ale nic nie mówią – »To nie nasza rzecz«.
Nie ma chwili do stracenia.
Alarm!
Pluton staje w pogotowiu bojowym.
– Kto się czuje źle, chory i nie może iść na akcję? – Takich prawie 

nie ma.
Szybko grupuję oddział do wymarszu. Część musi zostać w obo-

zie, trzeba ściągnąć nowych ludzi jako osłonę Na dowódcę pozosta-
jącej reszty wyznaczam plut. Zadrę, który dotychczas, – zdaje się – nie 
może mi tego przebaczyć.

Ludzie chwytają co się da żywności i ruszamy.
Przodem wyjeżdża dwu konnych (Kabel i Konrad), którzy mają 

zarekwirować furmanki i dostarczyć je na oś marszu oddziału. – Pieszo 
nie zdążymy, zresztą nie chcę mieć zmęczonych ludzi tuż przed akcją.

Marsz trwa bez przeszkód. Przeskakujemy gładko tor kolejki 
i szosę Zwierzyniec–Biłgoraj. Dalej trochę z mapy trochę instynktem 
przez Chlebną maszerujemy na Rapy.

Przygasł żar dnia, nastąpi! ciepły, słoneczny, jesienny wieczór. 
Po krętej, mrocznej, leśnej drodze snuje się kolumna wozów i roz-
brzmiewa smętna, melancholijna melodia piosenki, smutnej jak zie-
mia, po której jedziemy. – Nad bagniskami wznoszą się opary. – Las 
wchłania w siebie melodię piosenki i turkot wozów.

Dojeżdżamy do oddziałów kpt. Żegoty. Wita nas głośny gwar 
i rozpromienione twarze: –przybyli swoi–38 ludzi i 6 RKM ów.

Jest godzina 17 min. 30.
Kpt. Żegota nie daje chwili odpoczynku. Orientuje mnie w pla-

nie, żołnierze tymczasem jedzą kolację, którą podzielili się z nimi ko-
ledzy, ponieważ my wybraliśmy się »komunikiem«. 
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Plan przewiduje: 1. Grupa uderzeniowa por. Woyny zdobędzie 
więzienie i wypuści więźniów. Załoga więzienna ma być wezwana 
do poddania się, – w razie potrzeby brama zostanie wysadzona ma-
teriałem wybuchowym. Przygotowane są drabiny.

2. Grupa ppor. Norberta w składzie: oddział własny + przydzie-
lony CKM ma ubezpieczyć uderzenie na więzienie od strony miasta 
i wstrzymać tak długo ewentualne natarcie nieprzyjaciela, aż więź-
niowie zostaną przesunięci w bezpieczne miejsce. Stanowiska dla tej 
grupy – 200–300 mtr. od więzienia w kierunku miasta.

3. Podobne zadanie pełni na torze kolejki ppor. Dolina, któ-
ry ubezpiecza jednocześnie lewe skrzydło. Por. Podlaski ubezpiecza 
prawe skrzydło, kpt. Wacław kierunek Zwierzyńca. Za więzieniem 
w kierunku na Zwierzyniec umiejscowi się punkt sanitarny z dr He-
leną, która o mało nie rozpłakała się, gdy nie chciałem jej zabrać do 
akcji.

Po wykonaniu zadania przewiduje się odmarsz po szosie Biłgo-
raj–Zwierzyniec do Hedwiżyna, dalej drogami leśnymi.

Siły nieprzyjaciela w Biłgoraju ocenia się na około 300 umundu-
rowanych i uzbrojonych Niemców, siły własne, prawdopodobnie 97.

Pierwszy wyrusza patrol por. Woyny, który ma przychwycić 
mającą nadejść zmianę warty więziennej, rozbroić ją i przy jej pomo-
cy podstępem wejść na podwórze.

W kilka minut później rusza reszta kolumny.
Zmierzch jeszcze nie zapadł. Przez wierzchołki drzew sączą się 

złote promienie słońca. Cisza z wolna zapada w las i jego mroczną 
głębię, Tylko przyciszone rozmowy maszerującej kolumny mącą ma-
jestatyczny spokój boru.

O zmierzchu zatrzymujemy się. Jesteśmy tuż przed szosą. Z Bił-
goraja z szumem motoru przejeżdża auto z Schupo w stronę Zwie-
rzyńca. Będzie ich mniej.

Z boku dochodzi gwar miasta. Kto w tej chwili przypuszcza, 
że tu, o kilometr czeka na mrok kilkanaście karabinów maszyno-
wych, setka skupionych postaci gotowych do skoku, że czyjeś oczy 
przemkną niekiedy po niebie z niemym pytaniem o swój los.

Mrok się zwiększa. – Ruszamy.
Przechodzimy szosę, – z prawej strony widać światła Biłgoraja.
Grupki rozchodzą się w swoich kierunkach.
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My maszerujemy nasypem kolejki w kierunku miasta. Prowa-
dzi kpt. Żegota, do mnie przydzielono Wyżła dla ułatwienia orienta-
cji w terenie. Po drodze zostawiamy grupę ppor. Doliny.

Jesteśmy na wysokości kościoła, nawet już dalej. Teraz przez 
płoty wchodzimy do miasta. Na rogu jakiegoś domu, tuż koło ko-
ścioła, ustawiam 1 RKM. (kpr. Fryc, podchr. Czarny). Można stąd do-
skonale ostrzeliwać dolinkę przed kościołem. Tędy musi przechodzić 
każde natarcie niemieckie.

Reszta grupy mojej i grupa uderzeniowa maszeruje dalej. Już 
na ulicy koło kościoła szperacze natknęli się na patrol policyjny. 
Błysk latarki, strzał.

Grupa nie zdążyła się jeszcze rozminąć i w masie usadowiła się 
w rowie i na ulicy.

Kpt. Żegota widząc, że nikt nie odpowiada na jego »Stój, kto 
idzie!« – wali z pistoletu. Poprawiam ze swego PM-u. Na to hasło 
rozpoczyna się trochę bezładna strzelanina. Żołnierze nasi walą, gdzie 
kto może – przez płot, niektórzy w płot.

Małe zamieszanie. – Ale sytuacja zostaje szybko opanowana.
– Przerwij ogień! Drużyna 1 i 2 na prawo od szosy, 3 w lewo. 

CKM na miejscu. Ogień na mój rozkaz.
Grupa rozmieszcza się na stanowiskach i opanowuje nerwowo.
Później dopiero okazało się, że całą awanturę spowodował pa-

trol policji polskiej, który miał zluzować wartę z więzienia i którego 
oczekiwał na zasadzce por. Woyna.

Od strony więzienia co chwila wylatują czerwone rakiety, opi-
sują świetlisty łuk i gasną nam nad głowami. Jednocześnie słychać 
trzaski pojedynczych strzałów karabinowych.

To broni się załoga więzienia i daje sygnały garnizonowi nie-
mieckiemu.

Por. Woyna skupia swoją grupę.
Za chwilę słychać tam głos kpt. Żegoty:
– Woyna, zaczynać! – i równocześnie głos Woyny:
– Poddajcie się! Złożyć broń!
Wężowiska rakiet i suche strzały karabinów nie ustają. – Nie 

mam czasu zajmować się dłużej więzieniem, gdyż na moim przedpo-
lu zabłysła biała rakieta i odezwał się karabin maszynowy.

Niemcy rozpoczęli kontrakcję.
Zorientowałem się, że nie są jeszcze rozwinięci do natarcia.– 

Decyzja krótka: przydusić ogniem, nie dopuścić do rozwinięcia się, 
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lepiej tracić amunicję, niż ludzi. – Z chwilą dojścia nieprzyjaciela na 
wysokość kościoła uwięzienie znalazłoby się pod jego obstrzałem.

– Ognia!
Zaterkotały karabiny maszynowe i czerwone zygzaki amunicji 

świetlnej przeszyły czarne niebo.
Znów rakieta i świetlne kreski na niebie, – tym razem niemieckie.
Od tej chwili niebo co chwila zapalało się łunami rakiet i świetl-

nymi kreskami pocisków, które wylatywały z luf jednej i drugiej 
strony. Były tylko małe chwile przerwy.

Niemcy strzelali niecelnie, – pociski szły wysoko ponad głowa-
mi. Na dachu więzienia wybuchło kilka granatów, – później wszyst-
ko ucichło.

Widocznie weszli.
Patrzyłem ciągle na zegarek licząc minuty i zadawałem sobie 

wciąż to samo pytanie:–czy starczy amunicji? Z boku odezwał się ka-
rabin maszynowy pchor. Czarnego, – widocznie Niemcy zbliżyli się.

Pociski zaczęły bliżej gwizdać nad głowami.
Zaciął się CKM.
Kazałem obsłudze strzelać z karabinów.
Zaciął się RKM.
Posłałem gońca do kpt. Żegoty z meldunkiem, że amunicja się 

kończy. Jednocześnie prawie przyszedł rozkaz:
– »Norbert, wycofać się« i zagrała trąbka–sygnał zakończenia 

akcji.
Strzały ucichły, zapanowała głucha cisza.
W ciszy tej słychać tylko stuk butów zbierającej się grupy.
Wycofujemy się szosą w kierunku Zwierzyńca nawołując pchor. 

Czarnego, który się trochę spóźnił. Kilkaset metrów za więzieniem 
spotykamy resztę oddziału i więźniów. Stoją w kolumnie, gotowi do 
dalszego marszu.

Opowiadają teraz z ożywieniem o swoich przeżyciach. Niektó-
rzy martwią się, co robić dalej? Kilku, którym kończyła się kara, chce 
nawet wracać. Prawie wszyscy są rozpromienieni.

Kpt. Żegota nagli. Czasu niewiele, droga daleka.
Kolumna wyciąga się i za chwilę wchłania nas znów stary 

przyjaciel – mrok leśny.
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SŁAWIAN

PORT PODZIEMNY NR. IV

Oddział strzelców leśnych ppor. Zapory skoszarowany był 
w podziemnym forcie Nr IV. Skąd się len fort wziął? – Wykopali go 
własnymi rękami partyzanci w listopadzie i grudniu 1943 r. Żmudna 
była to praca, ale dla partyzantów nie ma rzeczy niemożliwych.

Postanowili sobie, że będą mieli własny fort i dopięli celu. Kuli 
skalistą powłokę oskardami i siekierami, dopomagali sobie rydlami 
i łopatami. A gdy brakowało innych narzędzi, pozostawały ręce par-
tyzanckie, które nigdy nie zawiodły. Kuli, jak swój los, kuli jak drogę 
do wolnej ojczyzny, – aż wykuli. I stanęły wreszcie koszary, zbudo-
wane z modrzewiowych belek głęboko skryte pod ziemią.

Wejście do nich było krótkie ciemne z prawie prostopadłymi 
schodkami. W górze, na powierzchni, klapa maskująca. W dole drzwi 
z desek z szybą wstawioną w otwór. W lewo od wejścia trzy długie 
piętra prycz, w prawo zaś broń na numerowanych stojakach. Nad 
bronią chlebaki z amunicją i granatami. Środek koszar wolny. W ra-
zie potrzeby wstawia się długi z nieheblowanych desek stół. Obok 
prycz ławki. Naprzeciw wejścia duże oszklone okno, również z kla-
pą maskującą, zamykaną o zmroku. Pod oknem nieruchomy stolik 
i dwie ławki. To miejsce podoficera służbowego. Na stoliku budzik, 
księga służb, kałamarz, pióro, ołówki. Na ścianie, między oknem 
a stolikiem, w krwawym polu srebrzysty Ptak Piastowy. Nieco 
w prawo od stolika wisi duży zegar ścienny majestatycznie wybi-
jający godziny. Tuż obok szarzeją ciemną plamą małe, niepozorne 
drzwi. To wejście do krętego tunelu, zapasowego, tajnego wyjścia 
z bunkru. Tam w rogu stoi mały, żelazny piecyk z wychodzącą na 
zewnątrz ledwie widoczną rurą. Na prawej ścianie, nad chlebakami 
długa podwójna półka. To biblioteka oddziału. Na półce przybiły 
w ornamencie święty obrazek – robota Stefana Smala. Pod stolikiem 
w mroku cichutko waruje patefon i paczka z płytami. Oprócz książek 
jest to jedyna rozrywka po pracy i ćwiczeniach, pozbawionego rodzi-
ny i praw człowieka, żołnierza partyzanckiego.

A więc możliwy komfort. – Nad drzwiami wejściowymi led-
wo dostrzegalny elektryczny dzwonek alarmowy mający połączenie 
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z wałem ochronnym, po którym krąży niestrudzony wartownik. – 
Długi wąski wąwóz prowadzi z bunkru do kuchni, również zbudo-
wanej z modrzewia i również skrytej w ziemi.

Tu w prawo od wejścia kloc do rąbania mięsa, długi stół i pa-
lenisko wyrąbane w prostopadłej ścianie. Na wprost w głębi maga-
zyn i skład artykułów żywnościowych. Stoją rzędem pękate banie 
z olejem i smalcem, leżą ociężałe mory z kaszą, mąką, ziemniakami 
i jarzynami. W skrzynkach znów jakieś drobiazgi niezbędne perle ku-
charzy – Karukowi. – Zamknięta szafka kryje w sinym przepaścistym 
wnętrzu skarby. Po podniesieniu wieka rzuca się przede wszystkim 
w oczy rząd butelek z wódką i piramida sześciennych kostek miodu. 
Znajdziesz tu i jabłka, a nawet pierniki, bo ppor. Zapora jest nie tylko 
dobrym dowódcą, ale i świetnym gospodarzem.

W tyle za kuchnią, za drogą i placem alarmowym, znajduje się 
stajnia. Naturalnie też w podziemiu. Tam wprowadza się konie, gdy 
wracają zgrzane z wyjazdu. Stajenka w ziemi mała, a więc i ciepła.

Wszystkie te »budowle« schowane są pod ziemią, świetnie za-
maskowane drzewem, krzakami, mchem z zeschłymi liśćmi tak, że 
nie tylko nieprzyjacielski lotnik, ale i przechodzący człowiek nie po-
zna, że tu w lesie, pod ziemią, wre życie, że tu, w podziemiach IV 
fortu stoi garnizonem leśny pluton.

SELIM (WRAGA)

UWOLNIENIE WIĘŹNIÓW W BIŁGORAJU 
20 GRUDNIA 1943 R.

W późny wieczór listopadowy zgromadziło się w mojej melinie 
w Brzezinach grono osób z konspiracji. A poza siedzibą komendy re-
jonu był u mnie wówczas i punkt prasowy. Zeszli się więc z »żelaznej 
gwardii« oddziału Groma sanitariuszka Maria, dr Oldan, intendent 
Zagłoba, którzy ze względu na zbliżającą się zimę lokowali się w te-
renie, kurierka obwodu Marysia Żar, która miała nazajutrz jechać po 
prasę do Warszawy, dalej Wir, Jeż i in.

Deszcz leje bez przerwy. Nie ma mowy o rozejściu się po kwa-
terach.

– Może będziemy wywoływać duchy – proponuje Wir. 
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Wszyscy przyjmują ten projekt z aprobatą. Po chwili zemocjo-
nowani wpatrują się już w talerzyk. Jednak przez pewien czas ta-
lerzyk nie porusza się. Stojąc opodal stołu robię krytyczne uwagi 
i żarty z mającego pojawić się ducha. Energiczna Żar grozi mi wyrzu-
ceniem z izby. Wreszcie gorączkowy szept oznajmia: kręci się, kręci. 
Siostra Maria, Oldan, Wir, Żar, Jeż i in. dotykają lekko palcami brze-
gów talerzyka. Wir zapytuje:

– Duchu, czy jesteś tu z nami?
Po twierdzącej odpowiedzi pyta znowu:
– Czyj duch jest wśród nas?
Po chwili ze wskazywanych liter wszyscy odczytują: Chodkie-

wicz. Padają różne pytania. Dalej zostają wywołane duchy Kościusz-
ki, Dąbrowskiego, Piłsudskiego. Pałające policzki i roziskrzone oczy 
dowodzą żywego zainteresowania obecnych seansem. Wiatr łomo-
cząc niedomkniętą okiennicą podsyca niesamowity nastrój. Wtem 
Wir pyta:

– Kogo pierwszego z obecnych spotka niebezpieczeństwo?
Talerzyk posuwając się szybko wskazuje: – Maria.
Ponieważ są dwie Marie: – siostra Maria Żar, Wir pyta:
– Czy siostra Maria?
– Nie.
Jasne więc, że chodzi o Żar.
– Czy cało wyjdzie z niebezpieczeństwa?-pyta dalej Wir.
– Tak.
Żar trochę zmieszana oddycha z ulgą. Nikt zresztą nie bierze na 

serio wypowiedzi ducha uważając całą historię jedynie za urozma-
icenie jesiennego wieczoru.

Następnego dnia odjeżdżając po prasę Żar pożegnała mnie sło-
wami:

– Czekaj na mnie w niedzielę. Przyjadę pośpiesznym.
I bez tego przypomnienia wyszedłbym na stację dla ubezpie-

czenia kurierki i prasy na wypadek jakiegoś zagrożenia.

*

Już drugi dzień wychodzę do pociągu. Żar nie przyjeżdża. Wra-
cam do domu. Staram się odpędzić złe myśli. Może wpadła?– Ale 
jej się zawsze udawało. Od dawno woziła przecież duże transporty 
prasy dla całego inspektoratu, a nawet broń do Warszawy. Dlaczego 
miałaby teraz wpaść? 
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Przygotowuję dla wywiadu zestawienie pociągów z dwóch 
dekad. Wtem przez zalane deszczem szyby spostrzegam rowerzystę, 
który z trudem jedzie po błocie. Poznaję Halnego1), gońca obwodu. 
Wchodzi cały zachlapany błotem. Jest jakiś poważny. Pisze Orsza: 
»Żar wpadła w niedzielę w Puławach. Zawiadomić Zwierzyniec. Li-
czyć się z możliwością aresztowań«.

Halny opowiada szczegóły jej wpadki, której świadkiem była 
pewna kobieta z Biłgoraja. Opowiadanie jej doszło do naszego wy-
wiadu. Na chwilę załamałem się, lecz wkrótce opamiętałem się. 
Pierwszą myślą było oczyszczenie mego mieszkania. Byłem pewny, 
że Żar nikogo nie wsypie, ale ta czynność należała do zasad konspi-
racji. W tym czasie przyszedł Burza2). Razem zabraliśmy się do oczysz-
czenia meliny. Przychodzi nam to z trudem, ponieważ miałem dużo 
kryjówek i zakamarków nie tylko w mieszkaniu, lecz także w sieni 
i na strychu. Młody Burza okazał się niezastąpiony w wykrywaniu 
materiału obciążającego wydobywając z różnych schowków Biule-
tyny, amunicję, materiał wybuchowy itp. Po pewnym czasie kwate-
ra moja była już czysta.

Gdy minęły chwile gorączkowej krzątaniny, opanowały mnie 
znowu czarne, niepokojące myśli.

Kilka dni przeszło bez żadnych zmian. Nowych wiadomości nie 
ma. We wsypę nie wierzę. Wbrew ostrzeżeniom śpię w domu. Myślę 
tylko o tym, jak przyjść Żar z pomocą.

Któregoś dnia wpada do mnie Łodyga3). Jest zgnębiony i smut-
ny, bowiem pod jego kierownictwem Żar rozpoczęła kiedyś pracę na 
tym terenie. Obydwaj naradzamy się, co robić. Ustaliliśmy, że ja 
będę wysyłał paczki, a on zajmie się utrzymywaniem kontaktu z ro-
dziną Żar i z naszą »górą«. Ponieważ nie wiedziałem, jakiej »Kenn-
karty« Żar ostatnio używała, wysłałem dwie paczki na dwa różne 
nazwiska, którymi najczęściej się posługiwała.

Prasa w tym tygodniu nie odeszła już na inne obwody. Gońcy 
odjechali ze złą wiadomością. Punkt prasowy inspektoratu przestał 
na razie istnieć.

Będąc w tym czasie w Zwierzyńcu spotkałem się z Orszą.
1) Eugeniusz Jaworski kpr., lat 23, kwatermistrz obozu Wira, pochodził 

z Łukowej. Poległ w walce nad Sopotem w czerwcu 1944 r. (Przyp. red.)
2) Władysław Bury, ur. W 1926 r., z Brzezin. Poległ w walce nad Sopotem 

w czerwcu 1944 r. (Przyp. red.)
3) Styr, Łowicki, Gajewski, Szyszka. (Przyp. red.)
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– No, Selim, jeżeli Żar przywiozą do Biłgoraja, to odbijamy, co 
pan na to?

Mijały dni. Na obwód padł blady strach. Meldunki przycho-
dzą coraz bardziej alarmujące. Gestapo aresztowało delegaturę R. 
G. O. w Biłgoraju, której Żar była pracowniczką. Wysyłam Helenę 
Szanajcównę do Biłgoraja, aby się dowiedziała czegoś konkretne-
go. Hela wraca potwierdzając treść meldunków, jakie otrzymałem. 
Nikt ze sztabu obwodu nie śpi w domu, Lada chwila spodziewają 
się aresztowań. Jeden tylko Wyżeł jest spokojny. Zapoznawał kiedyś 
Żar jako komendantkę obw. W. S. K. z tajnikami wywiadu, zna ją 
dobrze i jest jej pewny.

Wreszcie dochodzi mnie wiadomość, że Gestapo przywiozło 
Żar do Biłgoraja. Lecz nie jest to jeszcze całkiem pewne, więc znów 
wysyłam Helę do Biłgoraja, żeby to sprawdziła.

Hela wraca z Biłgoraja i przynosi pewną już wiadomość, te Żar 
przywieziono do Biłgoraja 10 grudnia 1943 r. Siedzi w więzieniu.

Czekam na rozkazy z obwodu, przecież coś musimy robić. Wy-
żeł ma dobrze zorganizowany wywiad, ja również jestem przygoto-
wany, mogę wystawić w ciągu krótkiego czasu ponad 100 ludzi. Nie 
wiem jednak jakim sposobem będziemy odbijać więzienie. Jesteśmy 
gotowi na wszystko.

Upłynęło jeszcze kilka dni, a z obwodu nie przychodzą żadne 
rozkazy. Czyżby wszyscy już o Żar zapomnieli i siedzieli cicho drżąc 
o własną skórę? Gdzie jest Orsza, Mały1), Wyżeł, – czyżby ci zawiedli. 
Zacząłem wątpić w moc więzów łączących członków armii podziemnej.

W duszy mojej powstaje bunt i niechęć do dalszej pracy. 
Znów wysyłam Helę z meldunkiem do obwodu. Piszę: »Jestem 

wraz z ludźmi gotów do odbicia więzienia. Gdyby trzeba było prze-
kupić Gestapo lub stróży więziennych, postaram się o większą go-
tówkę«.

Hela wraca przywożąc meldunek od Małego: – »Selim! 16.XII 
o godzinie 18 przybyć na gajówkę Kociołki. Wziąć jak najwięcej lu-
dzi. Gdyby Grom z ludźmi był w pobliżu, może również weźmie 
udział w akcji«.

Spoglądam na zegarek. Mam 24 godziny czasu na ściągnięcie 
ludzi, broni i marsz na Kociołki odległe od Brzezin o 20 klm. 

1) Ppor. Józef Wójcik, nauczyciel z Krzeszowa. Poległ w bitwie pod Osuchami 
w czerwcu 1944 r. (Przyp. red.)
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– Zawołałem Burzę, który zawsze miał coś u mnie do roboty 
i w tym właśnie czasie piekł z kwatermistrzem suchary.

– Na rozkaz, panie komendancie!
– Natychmiast wezwać wszystkich gońców.
Nie upłynęło kilka minut, jak gońcy zameldowali się u mnie 

jeden po drugim. – Pierwszy meldunek wysłałem do Jeża; – »Stawić 
się z 6o ludźmi 15.Xll na godz. 12 w poł., przy gajówce Duda1). Jak 
najwięcej broni maszynowej«. – Podobne rozkazy zmieniając tylko 
liczbę żołnierzy wysłałem na Tarnowolę, Majdanek Kasztelański, 
Górecko Stare, Górecko Kościelne, do tartaku w Krasnobrodzie i do 
Józefowa. Stały zaś kurier rejonu Peryskop pojechał z meldunkiem 
do Groma.

Chłopcy z Brzezin zgromadzili się w mojej melinie. Jest spo-
kojny, ale zawsze pewny Krakus, bojowy Wojtuś, zuchowaty Buks 
i inni. Czyszczą wyciągniętą z magazynów broń maszynową. Cicha, 
niepozorna melina tętni życiem. Szczęka rozbierana broń, w zwin-
nych rękach chłopców szybko pracują wyciory. Przygotowujemy 
także butelki zapalające na wypadek, gdyby Niemcy chcieli rzucić 
do akcji dwa czołgi, jakie mają w Biłgoraju. Wyciągamy także ka-
rabin przeciwpancerny. Sam przygotowuję miny do ewentualnego 
wysadzenia bramy więziennej. W tym celu biorę dwa pociski artyle-
ryjskie 155 mm. i 4 kg. trytolu.

Po kilku godzinach z samych Brzezin 9 RKM-ów stało goto-
wych do strzału. Jeszcze dojdzie kilka z terenu i kilka od Groma, czyli 
razem może być do 30 RKM-ów. Wcale ładna siła ogniowa.

Do rana wre praca. Gońcy meldują wykonanie rozkazów. Przy-
jeżdżają poszczególni dowódcy plutonów, aby wyjaśnić niektóre 
sprawy związane z przygotowaniami. Nad ranem przybywa Grom. 
Jak zwykle gotów jest do każdej akcji. Oddział jego podciąga na 
gajówkę Okno, dokąd ma przybyć i War ze swoim wojskiem. Sam 
Grom jedzie jeszcze do Górecka dopilnować, żeby Okrzeja stawił się 
punktualnie. Kwatermistrz rejonu Skarbonka, przezwany tak przez 
chłopców z powodu oszczędności, jakie stale robił, tym razem wycią-
ga spory prowiant obliczony na 15o ludzi na całą dobę. Na przygoto-
waniach schodzi nam czas do godz. 11 w południe.

1 Gajówka Duda koło Brzesin spalona przez Kałmuków w lipcu 1944 r. (Przyp. 
red.).
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Przed moim oknem zaczynają przejeżdżać pojedyncze furmanki 
z chłopcami z Józefowa i Tarnowoli. Broń mają przykrytą kocami 
i udają zwykłych podróżnych. Przed godziną 12-tą zajechały konie 
po drużynę z Brzezin. Wydaję jeszcze ostatnie zarządzenia Skarbonce, 
który pozostaje, i odjeżdżamy.

Sanna świetna. W ciągu niespełna 10 minut jesteśmy na punk-
cie koncentracyjnym Gajówka Duda i pobliskie krzaki roją się od 
chłopców. Poszczególni dowódcy plutonów i drużyn robią zbiórki, 
składają raporty. Pierwszy najsprawniej robi to Żbik. Ma w swojej 
drużynie chłopców młodych, ale rwących się do czynu. Jest także 
Fiat ze swoimi chłopakami, Muniek ze swoją gromadą, Dołek, Sta-
sio Sęp i por. Wrona witany przeze mnie uśmiechem, ponieważ rzad-
ko kiedy można go spotkać na wyprawach tego rodzaju. Nawalił 
tylko Jeż, który wcale nie przybył ze swoim plutonem tłumacząc się 
krótkim czasem, jaki miał na przygotowania. Ale i bez jego plutonu 
mamy 96 ludzi i 16 RKM-ów. Przybywa wreszcie Grom i po chwili 
wyruszamy wszyscy razem w kierunku gajówki Okno.

Długi wąż sań posuwa się wolno. Wtem spostrzegam starego 
Peryskopa z jakimś zardzewiałym karabinem w ręku.

– Wracajcie, Peryskop, do domu – mówię.
– Ja chcę jechać z wami, może na co się przydam.
Pomimo 55 lat trzyma się krzepko, tylko wódka mocno zalatuje 

od niego, co zresztą bywa na porządku dziennym.
– Niech jedzie – wtrąca się Grom. – Siadajcie Peryskop z nami.
Sanie suną duchtami leśnymi. Słychać pokrzykiwania furma-

nów, sypki śnieg syczy pod płozami sań. Gdzieniegdzie mignie w za-
roślach zając lub sarna.

– Gdy patrzę na to wojsko, przypomina mi się pospolite rusze-
nie – powiada Grom.

Po dwugodzinnej jeździe zbliżamy się do gajówki Okno. Po-
między drzewami widać palące się ognie i kręcących się chłopców. 
To czeka oddział Groma. Z gajówki wychodzi War, który również 
przybył tu ze swoimi ludźmi.

Sporządzamy wspólnie raport. Wojska jest sporo: – 180 ludzi 
i 34 RKM-y nie licząc automatów.

Po krótkiej naradzie Grom, War, Zagłoba i ja jedziemy przo-
dem, aby być szybciej na gajówce Kociołkach. Całość prowadzi por. 
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Wrona. Jako ubezpieczenie wzięliśmy Skrzypika1) i Desanta z RKM-
mi. Jedziemy szybko, żeby na Kociołkach zorientować się w sytuacji 
i omówić plan działania. Po drodze trochę błądziliśmy, lecz po kilku 
godzinach osiągnęliśmy wieś Wolaniny odległe o 3 klm.od Kocioł-
ków.

Nagle coś zachrobotało w pobliskich chaszczach. Porwaliśmy 
za broń. Po chrapliwym pomruku poznaliśmy stado dzików, które 
poczęło prędko oddalać się od nas.

– Puszczę serię – zapalił się Skrzypik – będzie co ogryść.
Grom jednak nie pozwala, bo Biłgoraj już niedaleko,
Po krótkiej chwili zajeżdżamy na podwórze gajówki Kociołki. 

Okna są oświetlone, widocznie ktoś z obwodu przyjechał na kontakt. 
Wszedłem pierwszy do izby. Przy stole siedzą por. Mały i Wyżeł. Po 
serdecznym przywitaniu Mały pyta:

– Gdzie wojsko?
– Zaraz nadejdzie.
– Przystąpmy do omówienia planu działania – rzuca Grom.
– Panowie koledzy – niespodziewanie zwrócił się do nas Mały 

– dałem rozkaz koncentracji na własną odpowiedzialność. W mię-
dzyczasie zawiadomiłem o tym komendanta obwodu Orszę, który 
jest na odprawie w Zwierzyńcu i ten kategorycznie zabronił mi ja-
kiejkolwiek akcji. Przykro mi, że spotyka panów zawód, ale jesteśmy 
wojskiem, musimy poddać się rozkazom. Panie kolego – zwraca się 
Mały specjalnie do mnie – nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. 
Gdybym był komendantem obwodu, na pewno już dziś odbijali-
byśmy Żar, lecz wiecie, że ja jestem tylko zastępcą, zresztą wchodzi 
w grę inna sprawa. Kierownik R.G.O. w Biłgoraju Skała Markie-
wicz, aresztowany przez Gestapo, umarł podczas badania. Był on ro-
dzonym bratem inspektora Kaliny. Rozgoryczony inspektor nie chce 
zgodzić się na odbicie. Gdyby teraz był tu Orsza, wymógłby na nim 
zezwolenie na odbicie.

– Robimy bez zezwolenia Orszy! – ostrym głosem mówi jak 
zwykle porywczy Grom. Lecz po chwili opamiętuje się nie chcąc brać 
na swoją odpowiedzialność ewentualnych strat. – Selim!–zwraca się 
do mnie – ale my ją odbijemy w ten czy inny sposób. Pójdziemy 
choćby w kilku.

Tych słów nigdy nie zapomnę Edkowi. 
1) Józef Mazur, l. 28 z Aleksandrowa, poległ w bitwie pod Osuchami 

w czerwcu 1944r. (Przyp. red.)
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Tymczasem zaczęli nadjeżdżać chłopcy. Gdy wojsku zakomuni-
kowano, że odbicia nie będzie, żołnierze poczęli szemrać. Niektórzy 
chcieli iść sami, bez zezwolenia.

Po krótkim odpoczynku Grom zrobił zbiórkę i złożył raport Ma-
łemu. W ciszy nocnej ostro padają twarde słowa meldunku Groma 
Wreszcie przemówił por. Mały.

– Żołnierze! Przybyliście tutaj na rozkaz swoich dowódców. 
Dziękuję wam za tak sprawną koncentrację. Jednak zamierzonego 
działania wykonywać nie będziemy. Jesteśmy żołnierzami związa-
nymi dyscypliną wojskową, musimy poddać się rozkazom zwierzch-
ników.

Niezadowoleni żołnierze zaczęli siadać na furmanki i rozjeżdżać 
się. Chłodno pożegnaliśmy się z Małym i Wyżłem i wróciliśmy do 
swoich kwater.

W strasznej rozterce minęły mi dwa dni następne. Obojętne mi 
były nawet sprawy organizacyjne. Trwałem w biernej martwocie. 
W międzyczasie przyszedł Łodyga. Miał gryps od Żar, w którym że-
gnała życie i przyjaciół.

*
 *  

*
Przyszła niedziela 19 grudnia. Niespodziewanie zjawił się 

u mnie Wyżeł.
– Selim! dobra nowina. Orsza ostatecznie zgodził się na odbicie. 

Jutro musimy wyrwać Żar z więzienia, bo pojutrze mają ją wywieźć 
do Lublina. Mam już gotowy plan akcji. – Tu w kilku słowach zapo-
znał mnie z nim. Kilku ludzi ma wtargnąć podstępem do więzienia 
i wyprowadzić więźniów. – Trzeba także ściągnąć Groma i jakąś nie-
wiastę – dodaje Wyżeł.

– Wyślę natychmiast gońca do Groma.
– Nie trzeba. Ja sam pojadę. Każda minuta jest droga.
Ze wzruszeniem ściskam Wyżła za jego oddanie sprawie. Na 

dworze mróz siarczysty, śnieg zawalił wszystkie drogi, nawet nie 
wiadomo dokładnie, gdzie Grom obozuje, w każdym razie nie bliżej 
jak 15 klm. od Brzezin.

Natychmiast wysyłam też gońca do Józefowa po Helę i po 
Krycha1), jednego z najodważniejszych żołnierzy Groma. Na ochot-

1) Kpr. Krystian Hertz. Zginął śmiercią tragiczną w 1945 r. (Przyp. red). 
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nika zgłaszają się Krakus i Mord. Będzie więc nas czterech, resztę 
weźmie Grom.

Wieczorem przyszła Hela i Krych. Przygotowuję wódkę, bo 
ci najodważniejsi lubią pociągnąć z kieliszka. Około 10-ej wieczo-
rem przyjechał Grom z Wyżłem, a z nimi Desant, Czarny, Fredek 
i Muniek. Teraz szczegółowo omówiliśmy plan działania. Skarbonka 
przygotował dla Heli paczkę żywnościową, którą miała podać straż-
nikowi więzienia przy bramie, kładąc do środka surowe kartofle.

Punktualnie o 24-ej załadowaliśmy się na sanie i »pod dobrą 
datą« ruszyliśmy na Brodziaki, gdzie u Lisa mieliśmy spotkać się 
z Orszą. Szybko sunęliśmy przez pola i lasy, minęliśmy młyn Wysoc-
kiego. Tu wzmogła się nasza czujność, gdyż liczyliśmy się z możliwo-
ścią spotkania się z Niemcami. Dniało już gdy zajechaliśmy do Lisa. 
Zaopiekował się nami częstując gorącym mlekiem i ubezpieczając 
nas swoimi ludźmi. Posiliwszy się położyliśmy się spać.

W mieście nie było żadnych zmian. O 1-ej Wyżeł poszedł do 
Biłgoraja, żeby być w kontakcie ze swoimi wywiadowcami. Mamy 
spotkać się z nim o 4-ej po południu w przecięciu toru kolejki z drogą 
Wola-Biłgoraj.

Po dwu godzinach mając Lisa za przewodnika wyjechaliśmy 
jakimiś wertepami w stronę miasta. Przed Wolą pozostawiliśmy sa-
nie w lesie pod opieką Krycha, Muńka i Władygi, a sami poszli-
śmy pieszo. Było już szaro, gdy przechodziliśmy obok tartaku Wola, 
gdzie kwaterowali Niemcy. Staramy się, żeby nas nikt nie widział, 
lecz przechodząc już obok ostatnich zabudowań natknęliśmy się na 
kobietę, która zaczęła nam mocno się przyglądać. Podskoczyłem do 
niej i zmusiłem do powrotu do domu grożąc zastrzeleniem, gdyby 
wyszła przed upływem dwóch godzin.

Często musimy schodzić z drogi, ponieważ o tej porze panuje 
jeszcze ruch.

Przychodzimy na umówione miejsce i czekamy. Wreszcie 
z mroków nocy wyłaniają się postacie Wyżła i Małego.

– Żar w więzieniu, nowych zarządzeń nie ma – objaśnia Wyżeł.
Z boku drogi powstaje coraz większa grupa przechodniów idą-

cych od Biłgoraja, zatrzymywanych przez Morda i Krakusa, którzy 
stanowią nasze ubezpieczenie. Wystraszeni patrzą na nas pytająco.

– Nic się nie bójcie, za chwilę was puścimy – uspakajam. 
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Wyżeł podaje Heli jeszcze pół litra wódki jako łapówkę dla 
dozorcy, gdyby nie chciał otworzyć furtki i przyjąć paczki, co ma uła-
twić nam wtargnięcie do więzienia. Orsza, Wyżeł i Mały pozostają 
na miejscu, tak samo Krakus i Mord jako ubezpieczenie i ogniowe na 
wypadek, gdyby Niemcy chcieli nas gonić.

Jest godz. 5. Ruszamy. Grom pod rękę z Helą idą pierwsi udając 
zakochaną parę. Hela niesie paczkę. Grom ma w kieszeni Visa i gra-
naty. W odległości 15o metrów za nimi idziemy Fredek i ja. Pod je-
sionką mam MPi, w kieszeni Visa i granaty. Po drugiej stronie szosy 
idzie Desant i Czarny. W takim ugrupowaniu posuwamy się w stro-
nę więzienia. W cyklistówkach nasuniętych na oczy z kolorowymi 
szalikami na szyjach i z podniesionymi kołnierzami jesionek wyglą-
damy jak zawodowi włamywacze. Pada gęsty śnieg. – Nagle usły-
szeliśmy warkot motoru. Oglądam się widzę, że z tyłu dogania nas 
niemiecka pancerka. Grom i Hela znajdują się już tylko kilkanaście 
kroków od furtki więziennej, przed którą stoi ktoś i dzwoni.

Nie tracę zimnej krwi i podchodzę do jakiejś kobiety ciągnącej 
sanki z dzieckiem. Chwytam za sznurek i proponuję pomoc. Fredek 
bierze pod rękę idącą obok drugą niewiastę. Kobiety nie rozumie-
jąc o co chodzi patrzą na nas jak na wariatów. Serca łomoczą nam 
w piersiach, jednak uśmiechamy się do nich zaczepnie. Pancerka ja-
dąc wolno minęła więzienie i pojechała dalej w stronę miasta.

Wtem widzę, jak Grom puszcza Helę i robi gwałtowny skok 
pod furtkę więzienną. Czyni to w ostatniej chwili, dozorca bowiem 
odebrawszy paczkę od oczekującej obcej kobiety ma już zatrzasnąć 
furtkę. Grom błyskawicznie wsuwa nogę między furtkę i próg. Jedną 
ręką odpycha drzwi, drugą wali dozorcę w szczękę.

– O Jezu! – dozorca z głuchym jękiem przewraca się na ziemię.
Grom wpada na podwórze więzienne, my z Fredkiem za nim. 

Popychamy przed sobą tych, którzy przechodzili obok więzienia, 
żeby nie wszczęli alarmu w mieście. Za furtką zatrzymuję się nad le-
żącym i stękającym dozorcą. Obok mnie przebiegają Desant i Czarny. 
Znikają w więzieniu.

– Masz broń? – syczę do leżącego strażnika.
– Mam, tu w kieszeni. Panie nie zabijaj! Ja Polak.
– Milcz, nic ci nie będzie.



81

Zabieram mu Visa i lecę dalej, Fredek zostaje przy furtce jako 
ubezpieczenie. Wpadam do sieni więzienia. Poznaję Żar stojącą tuż 
przy drzwiach. Wyciągam ją na podwórko.

– Puść, ja chcę zobaczyć akcję!
– Marsz za bramę! Fredek, bierz ją i dęba na punkt!
Fredek chwyta Żar pod rękę i znika z nią za bramą.
Wracam do wewnątrz więzienia. Tu już Grom sterroryzował 

naczelnika więzienia i drugiego dozorcę. Desant i Czarny przecięli 
połączenia telefoniczne i właśnie zaczęli otwierać drzwi jednej z cel.

– Wychodzić! – krzyczymy, lecz przerażeni więźniowie stoją jak 
wryci. Z maleńkiej, wypełnionej więźniami celi bucha zaduch nie do 
opisania.

– Wychodzić do jasnej cholery, bo nie mamy czasu! – krzyczy 
Grom.

– Do domu na gwiazdkę! – woła Czarny.
Gdy ci oniemiali stoją w dalszym ciągu, Desant i Czarny za-

czynają wyciągać najbliżej stojących. Dopiero za nimi cisnęli się już 
następni. Wyszło ich z tej celi 14.

– Czekać przy furtce! 
Otwieramy następną celę.
– Do domu, na święta! – krzyczy Czarny.
Ośmiu więźniów zorientowanych już o co chodzi rzuca się do 

drzwi.
– Czekać przy furtce – zapowiadamy znowu.
W końcu wypuszczamy 12 więźniów z ostatniej celi. 
Pędzimy teraz do bramy. Czas nagli. Lada moment mogą przyjść 

żandarmi na nocną zmianę lub Ukraińcy co jakiś czas przyprowadza-
jący więźniów z przesłuchań w Gestapo.

– Panowie, dokąd mamy iść? – pytają więźniowie.
– Uciekajcie, gdzie kto może – odpowiadamy, ponieważ nie ma 

wśród nich politycznych.
Wybiegają całą gromadą kierując się w stronę lasu. Zatrzymani 

poprzednio przechodnie rozpierzchli się również.
Gdy odgłos oddalających się kroków zaczął cichnąć, zamknęli-

śmy furtkę na klucz i rzuciliśmy go do rowu.
Na ulicy zupełna cisza. Ruszamy na punkt. Grom nie może iść 

szybko z powodu kłucia w płucach. Pozostaje z nim Desant i Czarny. 
Wszyscy trzej idą wolno. Dochodzę na punkt, gdzie czekają na nas 
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Orsza i Mały. Krótko witam się z Żar. Wkrótce dołącza Grom i wolno 
marszem ubezpieczonym oddalamy się wszyscy od miasta.

Gałęzie świerków uginają się pod grubą warstwą śniegu. Za-
czepiamy o nie głowami. Spadający śnieg chłodzi nasze rozpalone 
skronie, a serca rozsadza radość.

ORSZA

DRUGIE ODBICIE WIĘŹNIÓW W BIŁGORAJU 
(20 GRUDNIA 1943 r.)

Dzięki uzyskaniu kontaktów i sprytnym kurierkom, jakimi 
dysponował obwód Biłgoraj, przywożenie prasy dla inspektoratu 
z centrali spadło na barki naszego obwodu.

Najbardziej prostym sposobem przewożenia prasy w ilości 
rzadko spotykanej, bo około 600 egzemplarzy, posługiwała się ob. 
Żar. W większości wypadków po prostu pakowała całość w paczkę 
i wrzucała na półkę jednego z nielicznych wagonów dla Polaków. 
Zawdzięczając wyjątkowo skrupulatnym pachołkom pruskim kon-
trola dokumentów i bagażu była nieunikniona, lecz wódka i przy-
jemna minka ładnej dziewczynki mogły uchronić od przerzucania 
i rozwijania bagażu.

Tyle razy udawała się ta sztuczka. – Czemuż miałaby się teraz 
nie udać?

Wyjątkowo cenny materiał zawierający masę egzemplarzy du-
żej wartości, a nawet okazy londyńskie, miała Żar przywieźć na po-
niedziałek.

Termin przyjazdu kurierki minął. Czekamy następny dzień. Nie 
ma. Gubimy się w domysłach. Wysuwamy dwie możliwości: wpa-
dła albo została schwytana w jakiejś łapance, które w tym czasie 
były bardzo modne.

Jak uderzenie obuchem spadła na nas wiadomość przekazane 
przez naocznego świadka o aresztowaniu Żar na jednej ze stacji koło 
Lublina.

Po paru dniach Gestapo aresztuje Skałę, kierownika R. G. O. 
w Biłgoraju, jako zwierzchnika Żar, dopatrując się jakiejś łączności 
organizacyjnej pomiędzy tymi osobami. Lecz oprawcy się pomylili, 
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niemniej jednak rozpoczęli prowadzenie badań nadając im wyjąt-
kowo szybkie tempo. Trudno stwierdzić Jakiego rodzaju tortury sto-
sowano przy przesłuchiwaniu, faktem jest tylko, że po kilku dziesię-
ciogodzinnym badaniu Skała zakończył życie. Pseudonim »Skała«1) 
stał się symbolem trwałości i nieugiętości. – W tak tragiczny sposób 
obwód stracił kwatermistrza odznaczonego pośmiertnie Krzyżem 
Virtuti Militari V kl.

Bezpośrednio po śmierci Skały Żar zostaje przywieziona z Lu-
blina przez Zamość do Biłgoraja samochodem w towarzystwie szefa 
Gestapo Trautweina.

Wieść o przywiezieniu Żar obiegła lotem błyskawicy zakon-
spirowane miasteczko. Rozpoczynamy obmyślanie sposobu sparali-
żowania ewentualnych skutków wsypy. Równocześnie jako środek 
konieczny w decydujących momentach przekazujemy Żar dawkę 
silnej trucizny. Z biegiem dni sytuacja okazuje się zupełnie dobra. 
Widziano Żar odprowadzaną z Gestapo do więzienia i w przelotnym 
spojrzeniu nie zauważono ani odrobiny załamania.

Na polecenie przedstawienia dokładnego wywiadu w sprawie 
Żar »N 13« lata jak opętany.

»Mały« szykuje zbrojne działanie przy udziale 120 ludzi.
»Radwan« wpada co chwila, pyta o wyniki wywiadu i czeka 

na decyzję. Ze względu na obecność w mieście dwóch samochodów 
pancernych odrzucam jako nierealną myśl zbrojnego »stuknięcia« 
całą kompanią celem opanowania więzienia i decyduję odbicie przy 
pomocy tricku podanego przez .jednego z wywiadowców a przeka-
zanego przez »N 13«.

Wydaję pisemne rozkazy i wysyłam gońców. Plan musi być 
dobrze opracowany i wykonany. Trzeba uniknąć przykrych niespo-
dzianek, które mogłyby wyjątkowo niekorzystnie odbić się na po-
pularności naszej jako wojska.

»Gromowi«, chociaż nie jest moim bezpośrednim podwład-
nym, i »Selimowi« polecam dobranie sobie jeszcze 16 ludzi, w tym 
jednej kobiety z W. S. K. i stawienie się na godz. 9 w Biłgoraju dnia 
następnego. Wyposażenie 2 RKM-y, 2 PM-y. Odpowiednia ilość 
granatów i amunicji. Niezależnie od tego pistolety na cały stan. Za-
prowiantowanie na dwa dni. Niewiasta ma zabrać paczkę wagi 2 kg 
i pół butelki wódki. Dobra para koni, furaż na dwa dni.

1) Pseudonim »Skała« pochodził od nazwy miejscowości, w której zmarły 
kwatermistrz spędził dziecinne lata. (Przyp. red. )
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»N 13« opracowuje schemat więzienia i ponownie daje dokład-
ny wywiad z dnia i z ubiegłej nocy z wyszczególnieniem:

a. jakie, ile i gdzie jest ubezpieczenie więzienia,
b. jakie jest rozstawienie, uzbrojenie oraz rodzaj straży wię-

ziennej,
c. kontrola więzienia i patrolowanie,
d. patrolowanie dróg samochodami,
e. godziny ostatnich badań przez Gestapo,
f. ilość więźniów,
g. ilość załogi, uzbrojenie i rozmieszczenie na Woli (przy tar-

taku).
Dowódca patrolu sanitarnego z całkowitym wyposażeniem 

torby sanitarnej czeka na umówionym miejscu.
Wszyscy stawiają się w oznaczonym czasie.
Około godz. 13 informuję dowódców poszczególnych grupek 

0 sytuacji, o rozkładzie więzienia i podaję sposób przeprowadzenia 
akcji.

Krótka dyskusja, dobór ludzi i końcowe drobiazgowe przygo-
towanie do działania.

Ludzie dobrani, zdecydowani – gwarantują powodzenie.
Ze zbliżeniem się godz. 14 jako przewodnik i dowódca, zbie-

ram całość i prowadzę dróżkami pod wieś Wolę, gdzie w głębi lasu 
zatrzymujemy się czekając godziny 16. Odległość trzech kilometrów 
mamy przejść z takim wyliczeniem, by samo działanie było przepro-
wadzone o godzinie 17 i nie trwało dłużej jak 10 minut.

Zmrok miał dla nas o tyle ważne znaczenie, że w chwilę po 
zapadnięciu go straż więzienna nie przyjmowała już paczek przezna-
czonych dla więźniów.

Punktualnie o godzinie 16 wyruszamy marszem ubezpieczo-
nym bocznymi ścieżkami pozostawiając w lesie furmana z końmi.

Wszystko gotowe do walki.
Bijące serca mówią o niecodziennej gratce. Przyśpieszamy kro-

ku, mimo że i tak koszule przylgnęły nam do pleców. Mijamy ludzi 
wracających po pracy z Biłgoraja. Musimy ich legitymować i noto-
wać nazwiska zakazując opowiadania czegokolwiek na nasz temat.

Dochodzimy do toru kolejki i skraju kończącego się lasu przed 
samym miastem, gdzie ostatecznie rozchodzimy się grupkami do 
z góry określonych zadań. 
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Grom mając pistolet w kurtce bierze pod rękę »Helę«, która nie-
sie paczkę i idą zwierzyniecką szosą prosto pod więzienie. Hela ma 
zadzwonić do furtki i po otworzeniu jej przez dozorcę wręczy mu 
paczkę dla więźnia o znanym nazwisku. Grom w tym czasie przemo-
cą otworzy szerzej furtkę.

W odległości 50 metrów od pierwszej pary idzie Selim z kolegą 
trzymając pod jesionką PM. Zadaniem ich jest wtargnięcie do wię-
zienia, gdy Grom opanuje już furtkę. Dwaj następni też z PM mają 
podejść pod więzienie od strony południowej i ubezpieczać robotę 
przeprowadzaną wewnątrz. – Ubezpieczenie tylne z RKM-mi w od-
ległości 200 mtr czeka przy szosie na wypadek konieczności pokony-
wania oporu, względnie nadejścia niepotrzebnych gości, mianowicie 
patrolu nieprzyjaciela.

W chwilę po odejściu pojedynczych grup, które nie dotarły 
jeszcze do celu, widzę smugę światła nadjeżdżającego samochodu, 
niewątpliwie pancernego, gdyż w tym czasie żaden inny samochód 
nie odważyłby się wyruszyć poza miasto w dzień, a cóż dopiero 
w nocy. Na wysokości stacji Rapy samochód zatrzymuje się i gasi 
światła. Trudno przewidzieć jak długo będzie stał w tym miejscu.

Może to zdrada? – przychodzi mi na myśl. A przecież to jest je-
dyny kierunek wycofywania się po akcji. Jeśli się zważy, że około 30 
wypuszczonych więźniów, zdezorientowanych, oszołomionych wol-
nością wybiegnie na jezdnię, w każdej chwili może być zauważo-
nych i zniesionych śmiercionośnym ogniem z broni maszynowej, to 
ciarki przechodzą po grzbiecie. Odpowiedzialność za życie tylu ludzi 
przyśpiesza działanie myśli.

Ale nie czas na rozmyślania, człowiek nie wpływa już na bieg 
wypadków. – Toczą się one same i to szybciej niż można by przy 
puszczać.

Reflektory znów oświetlają drogę. Po warkocie motoru i drganiu 
światła łatwo domyślić się, że samochód ruszył. Wali prosto na nas 
w kierunku miasta. Czekam z łomocącym sercem co z tego wyniknie. 
Chyba długa seria ognia położy kres niepewności. – Z biegiem szybko 
toczących się kół samochodu wdziera się uczucie ulgi, które całkowicie 
opanowuje człowieka, kiedy widzi, że masa pancerna mija szczęśliwie 
więzienie nie zwracając uwagi na podejrzane typy.

Selim znalazłszy się w smudze światła reflektorów spokojnie 
podchodzi do jakiejś pani wiozącej dziecko na saneczkach, chwyta 
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za sznurek i pomaga zdziwionej matce ciągnąć sanki. Ale to tylko do 
czasu aż minęły go światła reflektorów. Zbyt pilno mu było do samej 
akcji –odbicia przyszłej żony.

Grom z Helą podszedłszy do więzienia zauważyli uchyloną 
furtkę i dwie osoby wręczające dozorcy paczkę dla jakiegoś więźnia.

Błyskawiczny ruch ręki Groma, włożenie nogi między furtkę 
i trzepnięcie dozorcy pistoletem przez łeb z miejsca umożliwia cał-
kowite wykonanie zadania. Rozbrojenie leżącego dozorcy trwa mo-
ment.

– Panowie, ja jestem też Polakiem–to krzyk trwogi powalonego, 
przy którym zostaje jeden z naszych ludzi.

Już i Selim w środku, już i drugi.
Krótkie urywane zdania świadczą o wtargnięciu do więzienia 

i to bez strzału. Ubezpieczenie stoi przy furtce. Na ulicy kompletna 
cisza, ani żywej duszy.

Wytężając wzrok widzę małą osóbkę idącą prawie biegiem 
w moim kierunku. To Hela wraca i melduje wykonanie rozkazu. 
Ucieszona twierdzi, te za chwilę będzie już Żar. Istotnie wkrótce 
»Fredek« prowadzi pod rękę tę, po którą poszliśmy. W bezpośredniej 
odległości za nimi posuwa się kilkanaście różnych cieni. To uwolnie-
ni więźniowie, którzy początkowo nie wiedząc kto wchodzi z bronią 
w ręku do ich celi jakiś czas zachowywali się z rezerwą, po chwili już 
krzyczeli:

– Niech żyje Polska! – Niech wam Bóg wynagrodzi! – Bóg za-
płać.

Podziękowaniom nie było końca.
Około 30 w najwyższym stopniu zdenerwowanych ludzi wali 

do otwartych drzwi cel i do furtki. Wielu z nich pyta, co robić?–gdzie 
iść?

– A może mnie panowie wezmą ze sobą?
Trudno było odpowiadać na wszystkie pytania ze względu na 

czas. Ochotników mieliśmy dużo.
Po pomyślnie przeprowadzonej akcji szykuję ten mały zespół 

swoich ludzi do marszu powrotnego ubezpieczając się i licząc z możli-
wością pościgu, co jednak mało jest prawdopodobne. Znamy Niem-
ców. Wiemy, że las, a w dodatku w nocy, to dla nich wielka niewia-
doma, której unikają jak ognia.

Do kompletu brak nam Groma, który z nieznanych powodów 
nie dołącza do nas zbyt długo. Jednak powoli posuwamy się w na-
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dziei, że rychło nas dopędzi. I rzeczywiście po pewnym czasie zjawia 
się jak gdyby wyczerpany fizycznie.

Idziemy dalej raźniej mając na uwadze jedno niebezpiecz-
ne miejsce – mostek obok Woli. Wysyłając ubezpieczenie więcej 
w przód przechodzimy most bez niespodzianek.

Przygodnie spotkaną furą podwozimy bardziej zmęczonych 
prawie do samej podwody czekającej na nas w głębi lasu.

Nadmiar wrażeń i świeże powietrze wpłynęły na Żar oszała-
miająco, dlatego też niewiele mówi czując się wyraźnie zmęczona. Po 
kilku godzinach jest już na nowym miejscu zamieszkania.

Następnego dnia obiegła Biłgoraj wiadomość o uprowadze-
niu więźniów przez grupę gestapowców i innych umundurowanych 
Niemców, którzy mieli podjechać pod więzienie dwoma autami. 
Więźniów politycznych mieli zabrać ze sobą, resztę zaś zwolnili.

Trudno było prostować tak sensacyjną plotkę.

Z CYKLU »WIKLINA W WALCE«

ZYCH sierż.1)

ST. LEUTNANT RUDANOWSKIJ
(Pierwszy kontakt z partyzantką Czerwonej Armii).

W lutym 1944 r. dostaliśmy wiadomość, że przez Bug przeszła 
większa grupa partyzantów Czerwonej Armii. Nasze oddziały otrzy-
mały rozkaz ścisłej współpracy z tą grupą. Łączność tej grupy z za-
pleczem pozafrontowym Czerwonej Armii zachowano przy pomocy 
radia i komunikacji lotniczej. Samoloty sowieckie zaopatrywały te 
oddziały w broń, amunicję i środki sanitarne za pomocą zrzutów.

W drugiej połowie marca 1944 r. dość liczna grupa sowiecka zja-
wiła się w rejonie Stanisławki i Grabowca2). Grupa ta po skon tak-
towaniu się z miejscowymi oddziałami A. K. i A. L. 3, z terenu Stani-
sławka Rozdoły, idąc marszem ubezpieczonym w kierunku Łabunie 
na lasy biłgorajskie, natknęła się w Horyszowie Polskim na Niem-

1) Tor. Alfred, stud. prawa K. U. L.
2) W powiecie hrubieszowskim. (Przyp. red).
3) Na terenie gm. Grabowiec był oddział PPR »Miszki« Krasowskiego, który 

jednak nie przejawiał wielkiej działalności. (Przyp. aut).
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ców okopanych wzdłuż szosy Hrubieszów-Zamość na przestrzeni 8 
kilometrów. Po krótkiej walce z Niemcami oddziały sowieckie wy-
cofały się na północ zostawiając na placu boju część taborów i dość 
materiału sanitarnego. Rannych zabrano ze sobą, zabitych nie było. 
– Dowódca grupy zorientowawszy się w sytuacji postanowił szo-
sę Hrubieszów Zamość przejść na linii Hostynne – Horyszów Ruski 
i w tym celu podzielił swój oddział na kilka grupek, które w terenie 
zamieszkałym przeważnie przez nacjonalistów ukraińskich i Niem-
ców (t. zw. czarnych) mogłyby poruszać się swobodnie. 

W dniu 25 IV44. pierwsze konne patrole grupy sowieckiej na-
tknęły się na naszą placówkę wystawioną od strony rz. Huczwy 
koło wsi Honiatycze. W ślad za patrolem zjawił się dowódca gru-
py w stopniu pułkownika w otoczeniu oficerów, pomiędzy którymi 
było kilku Polaków. Po miłej rozmowie zapoznaliśmy ich z warun-
kami terenu i sytuacją na naszym odcinku. Wyłoniła się sprawa za-
opatrzenia i zakwaterowania grupy. – Po rozkwaterowaniu oddziału 
zajęliśmy się zbiórką chleba i nakarmieniem żołnierzy, którzy wprost 
słaniali się na nogach ze zmęczenia i głodu. Wspólnie już ubezpieczy-
liśmy teren przed ewentualnym napadem ze strony »bulbowców« 
i Niemców.

W nocy przymaszerowała druga część oddziału, która zatrzyma-
ła się w lesie Tyszowce. Żołnierze tego oddziału byli tak zmęczeni, że 
nie zważając na zimno walili się na ziemię, aby wreszcie odpocząć 
i opatrzyć odparzone nogi.

Odkomenderowany jako przewodnik i doradca terenowy od-
działu zgłosiłem się do dowódcy kompanii minerów st. leutnanta 
Rudanowskiego, z którym miałem pozostawać w stałym kontakcie 
aż do czasu odmarszu oddziału. – Po dłuższej rozmowie dowiedzia-
łem się, że Rudanowskij jest potomkiem powstańca polskiego z r. 
1863 zesłanego wraz z innymi na Syberię. Sam leitnant urodził się 
na Kaukazie, o którym opowiadał nam cuda. – Od niego dowiedzia-
łem się, że grupa, w której służy, ma rozkaz za wszelka cenę dołączyć 
do oddziału, który przyszedł od strony Sokala i znajduje się obecnie 
w lasach biłgorajskich.

Wkrótce żegnaliśmy żołnierzy z I oddziału kpt. Sankowa puł-
ku im. Suworowa. Po wyznaczeniu przewodników grupa pomasze-
rowała w stronę Bukowca, gdzie miał znajdować się nasz oddział 
łącznikowy. Nie spodziewałem się już więcej ujrzeć mojego nowego 



89

przyjaciela st. leutnanta Rudanowskiego. Żegnając się zostawił mi 
swój adres polowy i adres rodziców na Kaukazie.

Znów zostaliśmy sami, otoczeni z jednej strony przez bulbow-
ców, z drugiej przez Niemców. Zaczęło się ciężkie życie partyzanckie.

Po kilku dniach otrzymujemy meldunek, że jakiś oddział ma-
szeruje na naszą placówkę. Oddział ma broń maszynową i większą 
ilość materiałów wybuchowych. – Wielkie było nasze zdziwienie, 
kiedy w dowódcy oddziału poznaliśmy st. leutnanta Rudanowskie-
go. Przywitaliśmy się jako starzy znajomi i przyjaciele. Po rozkwa-
terowaniu żołnierzy Rudanowskij poinformował nas, że z rozkazu 
dowódcy pułku im. Suworowa pułk Żytowa ma na linii kolejowej 
Hrubieszów-Zamość wykonać pewne zadanie bojowe, a nas prosi 
o pomoc. Na wykonanie rozkazu i zameldowanie się u swego do-
wódcy dano Rudanowskiemu dwa tygodnie czasu.

My byliśmy zadowoleni, że siły nasze wzrosły o 15 sztuk broni 
maszynowej, partyzanci zaś radzieccy, że będą mogli wypocząć.

Omówiliśmy plan działania. Rudanowskij zamierzał masze-
rować całym oddziałem na linię kolejową i tam czekać na pociąg 
z wojskiem i amunicją, jadący na front wschodni. Myśmy uważali, 
że plan ten, chociaż w zasadzie wykonalny, to jednak niepotrzebnie 
narażał nas na walkę z Niemcami i ukraińskimi S. D. i na ewen-
tualne straty w ludziach. Nasz plan polegał na tym, żeby jednego 
z naszych żołnierzy pracującego na kolei zapoznać z mechanizmem 
spłonek i zapalarek elektrycznych min, a następnie polecić mu sa-
memu wykonać zadanie. Rudanowskij po namyśle zgodził się na 
nasz plan z tym, że w razie niepowodzenia my bierzemy na siebie 
odpowiedzialność.

Po odpowiednim przeszkoleniu jednego kolejarza i przeprowa-
dzonym wywiadzie oczekiwaliśmy wyników akcji dywersyjnej, cho-
ciaż Rudanowskij nie bardzo wierzył, że to się uda. W międzyczasie 
wywiad nasz stwierdził koncentrację bulbowców wzdłuż rz. Huczwy 
z kierunkiem natarcia na wieś Honiatyczki i Honiatycze.

Wyłoniła się sprawa zaopatrzenia w żywność oddziałów dy-
wersyjnych znajdujących się na terenie Puszczy Solskiej i okolicy. 
Trzeba było zarekwirować żywność w »Liegenschafcie« Niewirków1),

1) Powiat Tomaszów Lub., gmina Kotlice. (Przyp. red). 
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który stanowił jakby stolicę okolicznych folwarków niemiec-
kich. Z rozkazu por. Norberta odmaszerowałem, aby zameldować się 
u sierż. Konrada.

W tym właśnie czasie nastąpiło natarcie bulbowców i Niem-
ców na wieś Honiatyczki. Rudanowskij znacznie przyczynił się do 
odparcia natarcia mając tylko 1 rannego.

Po powrocie spotkałem go i ze smutkiem musiałem wysłuchać 
tego, co mówił o stosunkach między Polakami i Ukraińcami. Dowo-
dził, że jest przeciwnikiem wszelkich walk bratobójczych, mordów 
i gwałtów. Całkowicie podzielałem jego zdanie.

Dnia 17.V. zaatakowali nas Niemcy w Kazimierówce. W walce 
tej znalazłem się z plutonem na odcinku, gdzie atakowali »czarni« 
i żandarmi. Atak został odparty, lecz straciliśmy w walce 6 zabitych 
i wielu rannych, pomiędzy którymi znalazłem się i ja.

Leżąc na punkcie opatrunkowym w lesie tyszowieckim otrzy-
małem wiadomość, że na linii Zamość-Hrubieszów wyleciał w po-
wietrze pociąg z amunicją i wojskiem.

Rudanowskij dziękował nam za pomoc i przygotowywał się 
do odmarszu. Koledzy mieli odtransportować mnie do szpitala w To-
maszowie. Rudanowskij podjął się odprowadzić mnie do Bukowca. 
Nie mógł zrozumieć, że odważam się jechać do Tomaszowa, gdzie 
jest tylu Niemców. Proponował mi, żebym razem z nim jechał do 
jego pułku, skąd odtransportują mnie wraz z innymi do Moskwy. 
Wycieńczony wskutek upływu krwi nie mogłem całkiem świado-
mie dysponować sobą. Jednak mój konwojent stanowczo sprzeciwił 
się oddaniu mnie pod opiekę Rudanowskiego, gdyż miał rozkaz od-
wieźć mnie na najbliższy punkt opatrunkowy w Wożuczynie. Poże-
gnałem więc Rudanowskiego w Bukowcu. Chłopcy jego kolejno ści-
skali mi rękę, życząc szybkiego powrotu do zdrowia. Odszedł smutny 
st. leutnant Rudanowskij, dowódca kompanii, dziękując nam jeszcze 
raz za pomoc w wykonaniu zadania bojowego. Odszedł w bój za zie-
mię, za którą jego dziad wałczył z przemocą carską, w bój o wolność 
i niepodległość Polski.

Leżąc w szpitalu tomaszowskim na oddziale zakaźnym pod czu-
łą opieką dra Petera, siostry przełożonej i siostry Angeli, życzyłem 
leutnantowi Rudanowskiemu powodzenia i przetrwania.



91

ZATOKA

MARCOWY DZIEŃ1)

Zdawałoby się, że powinno robić się coraz cieplej, a tu nic. Zima 
już nam dała się we znaki i czekamy tej miłej piosenki, aby prę-
dzej swobodnie położyć się pod sosną, a nie przeszkadzać komuś 
w mieszkaniach albo nie cisnąć się w barakach.

Puszysty śnieg jeszcze leży i wiatr zimny wieje. Nasza pierwsza 
kompania kwateruje w folwarku Florianka. Piękne to miejsce i zna-
ne każdemu chłopakowi z O. P. 9. Leży między Zwierzyńcem a Gó-
reckiem Starym. Zaniedbany wprawdzie i obrabowany kilka razy 
przez bandytów folwark ma swoją historię. – Dalej stoi leśniczówka 
i gajówka.

Czujemy się tu dobrze. Mamy zadanie ubezpieczyć nasz tak 
długo oczekiwany pierwszy zrzut broni i amunicji. Ciekawi jesteśmy, 
jak to będzie wyglądało. Myślimy, że będziemy mieli dużo broni, 
a Szwaby to odczują.

Minął termin dyżuru. Nie mieliśmy szczęścia. Pogoda nie dopi-
sała. Samoloty nie przyleciały. Mają tak daleko... Odchodzimy w re-
jon Bondyrza. Na nasze miejsce przychodzą inni, aby dalej pełnić 
służbę.

Odchodzimy, ale po drodze należałoby zrobić jakąś »robotę«. 
Los padł na stację i linię Krasnobród. Część ludzi z ppor. Norbertem 
poszła na stację, część zaś ze mną na linię w rejon gaj. Kruglik. 

Zadanie: zdemolować stację, wysadzić w powietrze pompę 
i zwrotnice, zerwać tor i słupy z przewodami telefonicznymi.

Chłopcom imponuje każda robota, więc z dokładnością party-
zanta z O. P. 9 poszła »w drebiazgi« stacja, wodociąg i zwrotnice. 
Wybuch wodociągu był sygnałem do wysadzenia toru i zerwania 
przewodów telefonicznych. Przyjemna robota... Kilogram trotylu, 
spłonka i lont i już kawałka toru nie ma.

Szwaby wściekli się, że transporty wstrzymane. Za to nasi 
chłopcy zadowoleni odmaszerowali ze słowami na ustach:

»Bo to pierwsza kompania dywersji«.
1) 1944 r.
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ZIĘBA

LIKWIDACJA GESTAPOWCA MAJEWSKIEGO

Wieczorem w Wielki Czwartek 6 kwietnia 1944 r. drużyna nasza 
otrzymała rozkaz stawienia się w nadleśnictwie w Panasówce na 
godz. 3 w nocy. Ponieważ kompania leśna na okres zimowy została 
zredukowana do minimum, przebywaliśmy obecnie w Zwierzyńcu 
gotowi na każde wezwanie mając broń zmagazynowaną w skryt-
kach. Zaraz też rozpoczęliśmy przygotowania do wymarszu. Należa-
ło wydobyć broń, doprowadzić ją do porządku, sprawdzić i oczyścić 
amunicję, zaopatrzyć się w żywność.

Wyruszyliśmy o godz. 13 w sile 6 ludzi. Uzbrojenie mieliśmy 
dość dobre; 2 RKM-y, 4 kabeki i 2 Visy, oprócz tego po 2 granaty 
każdy i 200 sztuk amunicji. Prowadzi kpr. pchr. Spokojny, dalej st. 
strz. Grom – celowniczy I-go RKM-u, Skała, Żbik, Sarna i ja jako ce-
lowniczy II-go RKM-u.

Spokojny i Grom to starzy partyzanci, od dawna pracujący 
w konspiracji. Już w niejednej akcji dywersyjnej brali udział. Skała, 
nieodłączny mój przyjaciel, też doświadczony już w kilku wypra-
wach, przy tym ogromnie odważny i wytrwały. Zaopatrzył 0n całą 
kompanię Podkowy w pasy, szelki, ładownice, siodła, będąc bowiem 
rymarzem nie oszczędzał siebie i pracował całymi nocami, żeby 
dostarczyć kolegom niezbędnych w polu przedmiotów. Żbik i Sar-
na– dwaj niedowarzeni nowicjusze idący na pierwszą wyprawę– są 
przedmiotem ciągłych docinków kolegów.

Do Panasówki mamy około 7 klm. Droga jest fatalna, ponie-
waż wieczorem upadł mokry śnieg i zrobiło się tak ślisko, że co jakiś 
czas któryś z nas siada z rozmachem na ziemi, co innych pobudza do 
śmiechu. Z początku posuwamy się lasem, ale wkrótce droga staje 
się wprost niemożliwa. Nogi głęboko zapadają się w śniegu, który 
w lesie jeszcze nie stopniał, a mokre gałęzie biją po twarzy. Wycho-
dzimy więc na szosę Biłgoraj-Zwierzyniec i z zachowaniem wszelkich 
ostrożności posuwamy się dalej. Skała i Sarna maszerują pierwsi, 
reszta w odległości wzrokowej za nimi.

Wreszcie po dwóch godzinach uciążliwej drogi spostrzegamy 
zarysy pierwszych zabudowań Panasówki. Szperacze nasi docierają 
wkrótce do płotu okalającego budynek nadleśnictwa i kiedy przez 
dziurę w płocie zamierzają dostać się na podwórze, osadza ich na 
miejscu ostry głos:
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– Stój! Kto idzie?
Poznajemy głos Wilczka i po podaniu hasła wchodzimy na 

podwórze. Od Wilczka dowiadujemy się, że por. Podkowa już nad-
ciągnął i czeka na nas. Wchodzimy do wnętrza domu, gdzie prócz 
Podkowy zastajemy jeszcze pdch. Rysia i Kotwicę, kucharza naszej 
kompanii. Budynek jest zupełnie opuszczony przez mieszkańców, 
jednak robi wrażenie, że ktoś jeszcze niedawno musiał tu mieszkać, 
ponieważ wszystkie pokoje są umeblowane, w kuchni pełno naczyń, 
znaleźliśmy nawet kawał świeżego mięsa, które Kotwica zaczął zaraz 
gotować.

Por. Podkowa oznajmia nam cel dzisiejszej wyprawy. Wywiad 
nasz doniósł, że w piątek dn. 7.IV. ma przejeżdżać tędy Stanisław Ma-
jewski, gestapowiec, kat Polaków, na którego już niejednokrotnie ro-
biono zasadzki, jednak bez skutku, ponieważ ten jakby przeczuwając 
zawsze odkładał swój wyjazd. Obecnie porucznik spodziewa się, że 
Majewski będzie przejeżdżał około godz. 9 rano. Zadaniem naszym 
jest ostrzelanie i rozbicie auta, w którym będzie jechał, a głównie 
uśmiercenie samego Majewskiego. Ponieważ budynek, w którym 
się znajdujemy, stoi o kilka metrów od szosy, więc strzelać będziemy 
wprost z okien. Jeżeli do godz. 12 nie nadjedzie, będziemy rąbać do 
pierwszego lepszego samochodu z żandarmerią, jaki się tylko nawi-
nie. Nad ranem ma dołączyć do nas por. Dolina i kilku chłopców ze 
swych zimowych kwater. Musimy więc czekać całą noc.

Rozgrzani marszem odczuwamy teraz nieznośne zimno, grupu-
jemy się koło kuchni, pod którą pali się ogień i z zajęciem słuchamy 
opowiadania Podkowy o ostatnich wydarzeniach. Niektórzy rozło-
żyli się na ławkach i zaczęli chrapać w najlepsze.

Wtem wpada Wilczek, który stał na warcie i melduje:
– Panie poruczniku, od strony Zwierzyńca zbliżają się samochody.
Porywamy się z miejsc, chwytamy broń i budzimy śpiących. 

Porucznik Podkowa spokojnym głosem wydaje rozkazy.
– Wszyscy wysuwać się nieznacznie, zebrać się koło parkanu 

od strony lasu.
Wyskakujemy na dwór i wzdłuż parkanu biegniemy na ozna-

czone miejsce. Wysuwam głowę zza rogu płotu i obserwuję zbliża-
jące się samochody. Pełne żandarmerii suną z głuchym pomrukiem, 
bardzo wolno, bez świateł. Jest ich 6. Rozlegają się ciche przekleń-



94

stwa pod ich adresem, a ręce świerzbią, żeby posłać im kilka serii 
z RKM-u.

Przejechały, wreszcie, a my wracamy na dawne miejsce. Zmie-
niamy na warcie Wilczka, który pokazuje nam nowozdobyty na 
Niemcach pistolet maszynowy »Schmeiser«. Z zainteresowaniem 
oglądamy nową broń, rzadką jeszcze w naszych oddziałach, a Wil-
czek opowiada jak doszedł do jej posiadania.

Zaczyna świtać. O godz. 6 od strony Lipowca nadciąga por. 
Dolina, a z nim pdch. Maf, pdch. Orlicz, pdch. Kaktus, strz. Wiarus. 
Wszyscy mają RKM-y, por. Dolina pistolet maszynowy. Skała został 
odesłany do pilnowania ukrytego w lesie wozu, którym przyjechał 
Dolina. Żbik idzie z lornetką na ganek od strony Biłgoraja celem 
obserwowania szosy, dowódcy zaś zaczynają wyznaczać stanowiska. 
Grom i Kotwica z RKM-mi stają w pierwszych dwu oknach. Orlicz 
z RKM-em w następnym pokoju zajmuje trzecie okno. Maf z RKM-
-em, Spokojny i Sarna z kabekami stają w oknach na strychu, skąd 
mają doskonały obstrzał. Wiarus, Kaktus i ja z RKM-mi i Wilczek 
z MPi mamy zająć stanowiska za płotem od strony Zwierzyńca przy 
szosie na wypadek, gdyby tamci chybili. W tym celu wybiliśmy kil-
ka desek w płocie, żeby prędzej dostać się na wyznaczone miejsce.

Por. Podkowa zarządza próbny alarm. Udaje się znakomicie. 
Wszyscy momentalnie zajęli swe stanowiska i po sprawdzeniu przez 
Podkowę wróciliśmy do kuchni. – Następują chwile denerwującego 
oczekiwania. Przyjedzie, czy nie przyjedzie?

Tak upływają dwie godziny, gdy nagle Żbik daje znak, że widać 
taksówkę zbliżającą się od strony Biłgoraja. Rozlega się ostry gwizd 
i wszyscy pędem biegną na swoje stanowiska. Przez dziurę w pło-
cie wyskakujemy na pole i rozkładamy się wzdłuż szosy. Odbezpie-
czywszy RKM czekamy z napięciem. Nagle Kaktus jako dowódca 
naszej grupy każe nam wycofać się za płot, bo nadjeżdżająca tak-
sówka może okazać się cywilną i nasza zasadzka zostałaby zdema-
skowana. Z niechęcią biegniemy z powrotem, i w chwili, gdy ostatni 
wciskałem się przez dziurę, rozległy się pierwsze strzały i cały bu-
dynek zatrząsł się od huku RKM-ów. Ledwie zdążyłem zrobić w tej 
nieszczęsnej dziurze w tył zwrot, kiedy ukazała się taksówka jadąca 
w szalonym pędzie. Oparłszy RKM na ryglu począłem strzelać do 
auta krótkimi seriami. Ponieważ zająłem sobą całą dziurę, Kaktus 
strzelał oparłszy lufę RKM-u na moim ramieniu, a Wiarus nie mając 
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już miejsca rąbał przez deski w płocie. Wilczek wyszukał szczelinę 
między deskami i przez nią wypuszczał serię za serią ze swego MPi.

Taksówka była otwarta, tak że dokładnie można było widzieć 
siedzące w niej osoby: 2 kobiety i 2 mężczyzn w mundurach Gestapo. 
Wszyscy przywarli do siedzeń, żeby przedstawiać jak najmniejszy 
cel. Jeden z mężczyzn zwisł nad stopniem zapewne z zamiarem wy-
skoczenia, lecz natychmiast osunął się do wewnątrz. Strzały grzmiały 
bez przerwy, okazało się jednak, że do pędzącej taksówki trafić nie 
jest tak łatwo. Mimo gęstej strzelaniny auto pędziło naprzód oddala-
jąc się coraz bardziej. Wyskoczyliśmy z Kaktusem na szosę i w biegu 
zmieniwszy magazynki strzelaliśmy dalej bez wielkiej nadziei trafie-
nia z powodu dużej już odległości.

Wtem zauważyliśmy, że samochód stanął. Nadbiega Podkowa 
i tyralierą pędzimy za nim. Jednak po chwili auto ruszyło i znikło za 
zakrętem.

Podkowa gromy ciska na nasze głowy. Jesteśmy zrozpaczeni, że 
wymknęła się nam taka gruba ryba. Ale nie ma czasu na rozważa-
nia, trzeba wycofać się, bo lada chwila może nadjechać żandarmeria. 
Polami posuwamy się w kierunku Lipowca. W drodze dowiaduję się 
od kolegów bliższych szczegółów o przebiegu całej akcji.

Kiedy zauważono samochód, nie było pewności, czy to jest 
właśnie ten oczekiwany. Jechał bardzo powoli. Gdy zbliżył się na 
taką odległość, że rozpoznano Majewskiego, Grom stojący w pierw-
szym oknie wziął go na muszkę i pociągnął spust. Zamiast strzału 
rozległ się tylko trzask zamku. Niewypał. Wtedy szofer jakby coś 
przeczuwając dodał gazu. Grom zarepetował RKM i dał ognia. Po 
pierwszych strzałach auto ruszyło pędem.

Teraz wypadki potoczyły się błyskawicznie. Chłopcy z okien 
zdołali oddać zaledwie po kilka strzałów i stracili z oczu samochód. 
My zaś w dziurze niewiele mogliśmy dokonać. Może byłoby inaczej, 
gdyby nie niefortunny rozkaz Kaktusa. Wielka była szkoda, bo Ma-
jewski wiózł ze sobą ważne papiery i wypełnione walizy uwożąc 
majątek zrabowany w Polsce.

Po kilku godzinach uciążliwej drogi dotarliśmy do bunkru 
w lesie koło Kawenczyna. Ogromnie zmęczeni rozłożyliśmy się na 
pryczach i zasnęliśmy. Tymczasem przynieśli prowiant z Kawenczyna 
wraz z wiadomością, że Majewski zdrów i cały chodzi po Szczebrze-
szynie.
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– Panie poruczniku – odzywa się zgnębiony Kaktus – dajcie mi 
Visa, pójdę i sam go rąbnę.

Śmiejemy się wszyscy z niego.
Wieczorem szóstka nasza rusza do domu. Tu czeka nas niespo-

dzianka, dowiadujemy się bowiem, że Majewski, który sam prowa-
dził auto, dojechał do Zwierzyńca na obręczach, ponieważ opony 
zostały przestrzelone, a cały samochód wyglądał jak sito. Majewski 
dostał w bok kulą, która przeszła przez blachę samochodu, spłaszczy-
ła się i wyrwała mu dziurę w ciele.

Na wpół żywego z upływu krwi wyciągnięto go zza kierowni-
cy i odstawiono do szpitala w Zwierzyńcu. Przy nakładaniu opatrun-
ku, podobno, wył z bólu wzywając po polsku Matkę Boską, żonę 
i dzieci. Zmarł nazajutrz w szpitalu w Zamościu. Dziwnym trafem 
dwie kobiety i żandarm, którzy mu towarzyszyli, ocaleli.

Tym sposobem akcja nasza osiągnęła jednak swój główny cel, 
uwalniając Polaków od jednego z największych zbrodniarzy w na-
szej okolicy. Skonał w okropnych męczarniach, dopiero w obliczu 
śmierci przypominając sobie, że kiedyś był Polakiem.

ŻAR

NAPAD NA KOLEJKĘ POD TERESZPOLEM

W okresie wielkanocnym 1944 r. Niemcy w związku ze swą 
niepewną sytuacją na wschodzie wzmogli ogałacanie naszych ziem 
z żywności. Aby nie dopuścić do zupełnego ogołocenia terenu ko-
mendant obwodu Orsza zarządził przeprowadzenie akcji dywer-
syjnej na kolejkę Biłgoraj–Zwierzyniec. Tą bowiem drogą Niemcy 
wywozili najwięcej zboża, cukru, bydła itd. Wykonanie zadania po-
wierzył Orsza naszemu rejonowi, ponieważ trasa kolejki przechodzi-
ła przez nasz teren. Komendant rejonu Wir obmyślił plan akcji, jego 
zastępca Selim przygotował pluton dywersyjny, broń, materiał wy-
buchowy (trotyl). Wobec tego, że wypad miał być wykonany pod 
Tereszpolem, placówka tamtejsza dostała rozkaz przeprowadzenia 
wywiadu. Tymczasem tereszpolacy w obawie o własną skórę dali 
wywiad bardzo niedokładny. Właściwie starali się odwieść od tego 
zamiaru tłumacząc, że nigdy nie wiadomo, kiedy pójdzie transport. 
Myśmy jednak jeszcze przed świętami wiedzieli, że zaraz po Wielka-
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nocy będą wywozić zboże. Wywiadu udzieliła jedynie placówka W. 
S. K.1) –Tereszpol, obw. Biłgoraj.

Ostatecznie więc bez ścisłego i należytego wywiadu wybra-
liśmy się we wtorek poświąteczny. Wyprawa była zorganizowana 
znakomicie. Przyłączył się nawet do nas oficer służby saperskiej ob-
wodu Huk a także Jeż, podoficer miner z rejonu. Zabraliśmy sze-
reg podwód po zboże i o godz. 4 po południu byliśmy na miejscu. 
O godz. 7 wiecz. prawdopodobnie miała iść kolejka. Porozstawiano 
ubezpieczenia, drużyna pozajmowała stanowiska. Magik rozkręcił 
w jednym miejscu szyny. Czekaliśmy do 8. Wreszcie źli i rozczarowa-
ni wróciliśmy do domów.

Rozkaz jednak musiał być wykonany. Wir i Selim postanowili, 
że wyruszymy nazajutrz wczesnym rankiem, aby mieć przed sobą 
cały dzień. Wybraliśmy się rano nie biorąc już tyle podwód co po-
przednio. Nie pojechał z nami również i Wir, który musiał udać się 
do prowadzonej przez siebie szkoły podoficerskiej, zdając dowódz-
two Selimowi.

Przed 10 byliśmy na miejscu. Od razu pobiegłam zobaczyć 
rozkręcone wczoraj szyny. Były już naprawione. –Podwody zostały 
w lesie, drużyna dywersyjna rozlokowała się w zagajniku w pobliżu 
toru. Selim wystawił jedno ubezpieczenie od strony Szozdów i dru-
gie od Tereszpola. Wystrzałem z karabinu miało ono zasygnalizować 
nadejście transportu. Po wystrzale Jeż miał szybko skoczyć na tor 
i podłożyć minę, która rozsadziłaby lokomotywę.

Czekamy, czas dłuży się niemiłosiernie. Tymczasem nadchodzi 
dowódca placówki z Tereszpola Zemsta i wspólnie z naszym podofi-
cerem gospodarczym Skarbonką, z którym przedtem się umówił, usi-
łują odwieść Selima od wykonania zadania. Zemsta przekłada mu, 
że transporty jakoby wcale już nie chodzą, a na osobówkę przecież 
napadać nie możemy. Okropnie zdenerwowana nie daję Zemście 
przyjść do słowa. Selim nie słucha żadnych podszeptów i postana-
wia czekać cały dzień nie licząc już nawet na transport. Chce wysa-
dzić bodaj lokomotywę, chociażby to była osobówka. Tymczase m 
o godz. 1 w południe przechodzi do Biłgoraja kolejka osobowa, zaraz 
za nią pędzi lokomotywa ciągnąc puste wagony towarowe. Radość 
nasza nie ma granic. Transport będzie na pewno! Na twarzach Ze-
msty i Skarbonki maluje się wściekłość.

1) Wojskowa Służba Kobiet. 
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W gorączce oczekiwania mija czas. Jest już po 3; lada chwila 
powinna nadejść kolejka. Rzeczywiście zaczyna nas dochodzić cha-
rakterystyczny odgłos.

– RKM-y na stanowiska! – komenderuje Selim.
Ogarnia nas szalone podniecenie. Coraz wyraźniej słychać nad-

chodzącą kolejkę. Biją nam serca jak młoty, płoną twarze, spogląda-
my po sobie rozognionym wzrokiem.

Nagle huk RKM-u rozdziera powietrze. Transport idzie! Jeż jak 
jeleń śmiga pomiędzy drzewami, wpada na tor, zakłada trotyl i ucie-
ka. Nadjeżdża lokomotywa ciągnąc wagony osobowe i towarowe. 
– Lecz cóż to? Słychać tylko suchy trzask, – (trotyl był zwietrzały), – 
maszynista zwiększa szybkość, zdobycz wymyka się.

– RKM-y ognia! – ryczy Selim.
Wali przeciągła seria. Z kolejki słychać piski kobiet. Z wagonów 

skaczą jacyś mężczyźni. Pod ogniem RKM-ów Selim biegnie do ko-
lejki. Maszynista zwalnia bieg. Dopiero teraz Selim krzyczy:

– Przerwać ogień!
Chłopcy w zapamiętaniu jeszcze walą serię. Selim rozkazuje 

wszystkim pasażerom opuścić kolejkę i zgromadzić się w jednym 
miejscu. Maszyniście każe cofnąć pociąg kilkadziesiąt metrów do 
tyłu. Sam z częścią drużyny podąża za pociągiem. Podjeżdżają pod-
wody, Selim dopilnowuje ładowania zboża z wagonów na furmanki.

Obejmuję wówczas samorzutnie komendę nad pozostałą czę-
ścią drużyny i pasażerami. – Stąd powstała wersja, że kobieta dowo-
dziła akcją.

– Mord, Magik, do mnie!
W towarzystwie żołnierzy, z parabellum w dłoni, legitymuję 

rzucających się w oczy mężczyzn. Dopiero teraz rozglądam się do-
kładniej wśród pasażerów. Na twarzach kobiet jeszcze maluje się 
przerażenie. Poznaję kilka dziewcząt z W. S. K. z Józefowa. Te są spo-
kojne. Porozumiewawczym uśmiechem witam Szyszkę, mego daw-
nego szefa z BiP'u, który także jechał kolejką.

Kobiety ze wsi patrzą na moje spodnie i pistolet jak na dziwo-
wisko. Idę dalej. Wtem dochodzi mnie z tyłu odgłos jakiegoś zatar-
gu. Oglądam się i widzę jak jeden z żołnierzy spędzających mężczyzn 
do pomocy w ładowaniu zboża zamierza się karabinem na Szyszkę, 
który nie kwapił się do tej pracy. Z poważną miną czując komizm 
sytuacji krzyczę:

– Zostaw, weź kogo innego. 
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Następnie podchodzę do jakiegoś młodego jegomościa w ele-
ganckim futrze. Właśnie to futro i jego niespokojne oczy zwróciły 
moją uwagę.

– Dowód!
– Zostawiłem w teczce w kolejce.
– Proszę, przejdziemy tam.
– Kiedy tam już wszystko pozabierali.
– Ach, pozabierali! Mord, odprowadź tego pana do chłopców, 

potem sobie pogadamy.
Przeszłam kilka kroków dalej i znów rzucił mi się w oczy jakiś 

młody mężczyzna, który starał się nieznacznie oddalić od grupy pa-
sażerów.

– Hallo! Proszę dowód.
– Ja nie mam.
– A gdzie jest?
– Myślałem, że to bandyci i wyrzuciłem.
– Ach, »bandytów« pan się bał? Magik, zaopiekuj się tym pa-

nem.
Pod drzewami z dala od pasażerów stoi dwóch policjantów, 

którzy konwojowali 7 zakładników z Wywłoczki. Ci już wolni od kaj-
dan stoją opodal. Podchodzimy do policjantów trzymających w rę-
kach karabiny.

– Proszę oddać broń! – mówię.
Policjanci spoglądają na mnie, potem na Morda. Widocznie 

jego RKM ma swoją wymowę, bo oddają mi karabiny. Podaję je 
Magikowi.

Już nie widzę tu nic dla siebie do roboty. Idę do wagonów ze 
zbożem, ale i tam praca skończona. Podłożono teraz granat do pa-
leniska parowozu. Huk, słup dymu i ognia. »Samowarek« wyleciał 
w powietrze.

Selim zwraca się do obsługi kolejki–a wszyscy swoi ludzie – i po-
leca tłumaczyć władzom niemieckim, że napadu dokonali sowieci.

Furmanki ze zbożem już odjechały w las. Wracamy z Selimem 
do pasażerów. Selim każe im spokojnie rozejść się. Zbiera swój plu-
ton, daje eskortę szpiclom i odmaszerowujemy. W międzyczasie kpr. 
Grom, popularnie zwany Bolkiem1) przyprowadził jeszcze trzeciego 
typka, który okazał się zaciekłym bulbowcem.

1) Zginął w czerwcu 1944 r. nad Sopotem. (Przyp. Red.)
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Już na drodze zauważyłam idących przede mną Zemstę i Skar-
bonkę. Wściekłość mnie ogarnęła na ich widok. Przecież kierując 
się wywiadem Zemsty mogliśmy utracić tak wspaniały połów: dwa 
wagony zboża, 7 odbitych więźniów politycznych, dwóch szpiclów, 
jeden bulbowiec1) i rozbita lokomotywa. Podchodzę bliżej i zaczy-
nam wygłaszać niezbyt pochlebne dla nich zdania wymachując przy 
tym trzymanym w ręku parabellum. Widząc to rozgniewany Selim 
krzyczy: oddać broń! Chwilę waham się, ale czując, że w razie niepo-
słuszeństwa padnę chyba trupem, dla przykładu, oddaję broń.

I tak udana wyprawa skończyła się dla mnie dość smutnie.

ROGALA

KONCENTRACJA

Ostatnie dni kwietnia 1944 r. Jest zimno i pada przenikliwy 
deszcz. Niedużo sobie jednak z tego robimy. Siedzimy w luksuso-
wych bunkrach ukrytych w odległych jarach leśnych, gdzie mieści 
się chwilowo nasza radiostacja. Jest nam tu doskonale, mamy nawet 
elektryczne oświetlenie. Poczciwy Kotwica, kucharz podkowiaków, 
dogadza naszym żołądkom, więc życie układa się byczo.

I nagłe w tę spokojną, sielską rzecby można, atmosferę, prze-
rywaną tylko dalekimi odgłosami bomb spadających z niemieckich 
samolotów na lasy, w których Szwabi upatrują naszych obozów, 
wpada wieść, że mamy odejść – nie cały oddział zresztą, tylko my 
obaj z ppor. Lasockim. Nie dziwi nas ta nagłość rozkazu, bo życie 
oddziałów leśnych płynie stale pod znakiem nagłych decyzji. Cie-
kawi nas jedynie pytanie; dokąd idziemy i po co? Tajemnicza mina 
dowódcy radiostacji sympatycznego por. Leszcza, który wrócił z tym 
poleceniem z odprawy u komendanta, świadczy, iż wie on o co się 
rozchodzi. Możemy jednak tylko tyle wydusić, iż nie jest to odko-
menderowanie do innej kompanii, lecz coś innego, o wiele bardziej 
ważnego i interesującego.

Odchodzimy z bunkru o godz. 1 w nocy z plutonem sztabo-
wym prowadzonym przez niezwykle bojowego plut. Osę, który po 
nas specjalnie wstępuje idąc z okolicy Radecznicy. Plut. Osa. Znany 

1) Wszyscy trzej zostali zlikwidowani. (Przyp. aut.)
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już dobrze z reportażu w »Polsce Karzącej«, – to niewysoki blondyn, 
szczupły i bardzo flegmatyczny, który jednak potrafi doskonale opa-
nować każdą sytuację. Wraz z nami jedzie nasz kapelan ks. Wacław, 
którego dopiero teraz poznajemy. Jest to człowiek bardzo jeszcze mło-
dy, robiący wrażenie tylko w części duchownego, więcej zaś żołnierza. 
– Droga jest przykra ze względu na ciemności i deszcz. Przechodzimy 
z całym orszakiem obok punktu, gdzie siedzą zabarykadowani żan-
darmi marzący tylko o tym, aby nie zaczepili ich »polscy bandyci«. 
Idziemy żwawo, bo droga daleka. Późnym rankiem dopiero, około 
g. 6 dochodzimy do punktu odległego o niecały dziesiątek klm od 
miejsca przeznaczenia. Po drodze wypatrzył nas niemiecki »Bocian«, 
który specjalnie zawrócił, aby się nam przyglądnąć. Ujrzał on jednak 
tylko parę niewinnie wyglądających chłopskich furmanek i krzaki, 
w których zdążyliśmy się ukryć. W punkcie, w którym zatrzymaliśmy 
się, ludzie witają nas jak starych znajomych – ufnie i radośnie. Odczu-
wa się wyraźnie, jakim autorytetem cieszą się wszędzie na prowincji 
Oddziały Leśne i jak popularni są tu nasi dowódcy. Dowiadujemy 
się w końcu, o co chodzi. Oto nazajutrz ma się odbyć koncentracja 
wszystkich O. L. Zamojszczyzny. Serca nam żywiej uderzają. Oto my, 
przybysze z krwawiącej pod terrorem niemieckim Warszawy, od lat 
pozbawieni widoku polskich mundurów i polskich szeregów, mamy 
po raz pierwszy ujrzeć polskie oddziały w zwartym szeregu i usłyszeć 
żołnierskie pieśni śpiewane przez setki młodych piersi.

Nadchodzi wreszcie upragniony ranek dnia następnego – 23 
kwietnia 1944. Jest niedziela. Szybko doprowadzamy do porząd-
ku nasz wygląd zewnętrzny, aby godnie wystąpić na podwójnym 
święcie: na koncentracji i na Mszy św., której byliśmy pozbawieni 
od długich tygodni. Szybko myjemy się przy studni, golimy nasze 
zarosłe oblicza i nagle stajemy się podobni do ludzi. Śniadanie na-
stępujące: olbrzymia porcja czysto wieprzowej kiełbasy, w którą za-
opatrzył tabor plutonu sztabowego przewidujący i sympatyczny szef 
– i ruszamy. Droga prowadzi przez rzadki las sosnowy i jodłowy. Po 
przebyciu kilku klm. dochodzimy w końcu do biwaków skoncentro-
wanych tu Oddziałów Leśnych. Widok niezapomniany! Olbrzymia 
połać rzadkiego lasu przecięta liniami i sączącym się leniwie stru-
mieniem, przestrzeń ciągnąca się w głąb na jaki kilometr, cała jest 
zajęta przez namioty zamaskowane jedliną przed okiem nieprzyja-
cielskiego lotnika, czy przez szałasy szybko zbudowane z jodłowych 
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gałęzi. Dziesiątki ogni obozowych, przy których ogrzewają się zzięb-
nięci od nocnego chłodu żołnierze, szereg kotłów, w których bulgoce 
smakowicie gorąca kama – żołnierskie śniadanie. – Na prawo i lewo 
od wąskiej drożyny przecinającej obozowisko, ukryte wśród drzew 
stoją liczne tabory i wierzchowe konie oficerów i konnego zwiadu. 
Rozglądamy się po obozie tętniącym porannym życiem i gwarem. 
Szukamy znajomych. – Są już gromiacy i żołnierze Wara, którym 
do punktu koncentracji było najbliżej, są ludzie punktualnego i za-
wsze solidnego ppor. Norberta, który przyszedł z daleka i spędził noc 
w pobliżu. Jest w końcu jeden olbrzymi pluton z kompanii Ciąga, 
który przymaszerował osobno i w drodze złączył się z Norbertem. 
Inne oddziały mają nadejść później, dopiero około południa. Ale 
i tak widok setek ludzi żwawo kręcących się po obozie robi wrażenie 
czegoś potężnego. Wśród naszych żołnierzy spostrzegamy nagle obce 
twarze i wraże mundury, to jeńcy niemieccy przyprowadzeni tu przez 
oddział Norberta. Traktowani po ludzku widzą naocznie, że różnica 
pomiędzy germańskimi krwawymi żołdakami a »bandytami polski-
mi« wychodzi na korzyść, tych ostatnich.

Czas szybko mija. W centralnym punkcie biwaku, na małej 
polance, stanął ołtarz. Zwykły, skromny polowy ołtarz zbity z de-
sek, ale jakże dla nas piękny! Zasłany biało-czerwonym sztandarem, 
z prostym drewnianym krzyżem i obrazem Częstochowskiej Pani, 
umajony jedliną, wzrusza nas swym widokiem do łez. Za chwilę od-
będzie się Msza św. Jest już 10 min 30. Kapelan nasz śpiesznie ubiera 
się w ornat, wspomagany przez dwóch ministrantów w żołnierskich 
mundurach. Oddziały stają w dwuszeregu w dużym czworoboku, 
którego górny szczyt stanowi ołtarz. W pośrodku widnieje potęż-
na, wysoka postać naszego komendanta w skromnym żołnierskim 
płaszczu, otoczonego grupą oficerów, wśród których można zauwa-
żyć sympatyczne twarze kpt. Wacława, adiut. Cezarego i ppor. Sasa. 
Są i jacyś cywile: to goście z sąsiedniego obwodu. Dzwonek. Rozpo-
czyna się suma przerwana kazaniem, w którym ks. Wacław wzru-
szająco przemówił o wartości poświęcenia się żołnierza polskiego. 
– Chóralny śpiew »Boże coś Polskę« zakończył Mszę św.

Tymczasem nadchodzą kompanie Podkowy i Ciąga. Czas już, 
gdyż komendant rozpoczyna właśnie przegląd poszczególnych kom-
panij. Stają oddziały w długich dwuszeregach, poszczególne kom-
panie w różnych punktach obozu. Idziemy wraz ze sztabem za ko-
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mendantem i przyglądamy się naszym chłopcom. Umundurowanie 
niejednolite: czasem mundury polskie, czasem zdobyczne, żandarm-
skie czy Esesów. Wszędzie za to widnieją na czapkach polskie orzełki. 
Uderzają dziarskie miny i doskonała postawa żołnierzy. Są i kobiety: 
to oddział Ciąga przyprowadził z sobą trzy sanitariuszki o miłych, 
inteligentnych twarzach. Przed dwuszeregiem wysunięta broń ma-
szynowa. Jest jej sporo, nie brak nawet i działek przeciwpancernych. 
W ogóle broni dużo i dobrej. Komendant ogląda poszczególnych lu-
dzi i broń. Od czasu do czasu zadaje krótkie pytanie. Czasem pochwa-
li, czasem zgani to i owo, lecz na ogół w jego twarzy widnieje zado-
wolenie z wyników przeglądu. Przegląd trwa bardzo długo i kończy 
się dopiero późnym popołudniem. W międzyczasie kompanie, które 
zostały już przejrzane, rozchodzą się na obiad. Idziemy i my. Po dro-
dze do naszego taboru zaglądamy do znajomych, gdzie nas oczywi-
ście przyjmują gorącą strawą, kipiącą w olbrzymich kotłach. Menu 
urozmaicone: tu krupnik na mięsie, tam znowu grochówka na bocz-
ku w ilościach olbrzymich. Zaciągnięci przez starego naszego znajo-
mego Strzelca Czwartego walimy do kuchni gromiaków. Przy kotle 
widnieje trochę egzotyczna postać: to Francuz z Alzacji, uciekinier 
z Wehrmachtu, który od dawna już dzieli dolę i niedolę polskich 
partyzantów, dzierży w ręku oznakę swej władzy nad żołądkami ko-
legów: ogromną warząchew.

Po przeglądzie odprawa, w której bierze udział cały sztab, wszy-
scy oficerowie i dowódcy plutonów. Po odprawie jeszcze godzina 
spędzona w miłym gronie kolegów, wśród pieśni i muzyki. Zwłasz-
cza harmonista oddziału Ciąga Jung gromadzi dokoła siebie tłumy 
kolegów. Brzmią piosenki partyzanckie, smętne czasem, częściej we-
sołe i zadzierżyste. Śpiewają o rumianych dziewczętach patrzących 
z okien na maszerujące nasze oddziały, śpiewają o żołnierzu, który 
serce dziewczęce uniósł w plecaku na wojenkę, śpiewają pieśni zna-
ne w całej Polsce lub melodie zrodzone w szumie lasów jodłowych, 
od roku już jedynym domostwie leśnego żołnierza...

No, ale trzeba pomału żegnać miłych towarzyszy broni. Na 
godz. 21 naznaczył komendant koniec koncentracji. Musimy odcho-
dzić. Idziemy z wolna z kompanią ppor. Norberta. Jakiś smutek nur-
tuje nasze serca, bo przecie, – jak mówi stare francuskie przysłowie– 
»odejść, to jakby trochę umrzeć«.
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Dr ZYGMUNT KLUKOWSKI

ŚWIĘTO NARODOWE W OBOZIE LEŚNYM

3 maja 1944 r.

(Fragment z pamiętnika)

Dzień pełen nadzwyczajnych wrażeń. Trzeci maj, święto naro-
dowe! – Około godz. 10 rano komendant Wyrwa przez jednego ze 
swych podkomendnych przysłał mi zaproszenie na obchód dzisiej-
szego święta, do obozu kursu strzeleckiego. Bez namysłu kazałem 
założyć konie i okrężną drogą sam jeden bez furmana pojechałem 
do Kawenczyna. Tam we wsi zostawiłem konie, a spotkawszy kil-
ku znajomych udaliśmy się dalej zwykłym, chłopskim wozem, przy 
czym towarzyszył nam konno ppor. Sęp. Zresztą do obozu jest bardzo 
niedaleko, najwyżej 2 klm od wsi. Położony on jest na t. zw. Łuka-
szowcu, na stoku dużego wąwozu porośniętego sosnowym lasem.

Gdyśmy wjechali do pierwszego parowu, nagle na wysokim 
jego brzegu spośród krzewów wyłoniła się postać żołnierza z kara-
binem gotowym do strzału. Zapytał o hasło. Jeden z nas podał je: 
»karabin, kurek«, wówczas żołnierz pozwolił nam jechać dalej. To 
pierwsze zetknięcie się z uzbrojonym żołnierzem dało mi odczuć, że 
zbliżamy się do obozu i zrobiło na mnie duże wrażenie. – O kilkaset 
metrów dalej furmanka nasza zatrzymała się na skraju lasu. Sądzi-
łem, że wypadnie teraz iść w głąb lasu, tymczasem tuż za pierw-
szymi drzewami znaleźliśmy się już na terenie obozu. Podszedł do 
mnie uśmiechnięty, miody oficer w mundurze, o znajomej twarzy 
i przedstawił się jako ppor. Beton. Wówczas dopiero przypomniałem 
sobie, że przecież to mój dawny uczeń z Seminarium Nauczycielskie-
go w Szczebrzeszynie. – Za chwilę byliśmy w samym środku obozu 
rozłożonego na spadzistym brzegu głębokiego wąwozu, pośród nie-
zbyt gęstego tu lasu.

Ciekawie rozglądałem się dookoła. Pomiędzy drzewami widać 
było gdzieniegdzie małe grupki zaproszonych gości cywilów i żoł-
nierzy z karabinami. Mnóstwo znajomych twarzy. Witaliśmy się 
i kłaniali na wszystkie strony. Honory gospodarza pełnił por. Wy-
rwa, a przy nim kilku innych oficerów i podoficerów, wśród których 
najwięcej uwijali się Gruda, Miot i Kawka. Spośród żołnierzy i gości 
większość znałem osobiście lub tylko z widzenia, lecz nie wszystkie 
nazwiska mogę sobie przypomnieć.
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Oprowadzono mnie po całym obozie. Najpierw poszliśmy do 
bunkru. Wąskim przejściem weszliśmy do wnętrza bardzo czysto 
utrzymanej ziemianki o jednym okienku, z pryczami piętrowymi, ze 
ścianami wyłożonymi odartymi z kory, niegrubymi bierwionami. 
Ziemianka niezbyt duża z zapasowym wyjściem z drugiej strony. – 
Udaliśmy się następnie do kuchni. Tu celebrował ob. Stary. W ko-
tłach gotował się barszcz i bigos. Parę panienek ze Szczebrzeszyna 
pomagało Staremu krając mięso. Na poczekaniu znalazła się butelka 
wódki. Wypiliśmy po kieliszku zagryzając kawałem mięsa. – I tak 
łaziliśmy po całym obozie gawędząc to z tym, to z owym.

Na bardziej otwartej przestrzeni, lecz zawsze pomiędzy drzewa-
mi, ustawiono ołtarz polowy. Przykryto go kocami, jakimiś kapami, 
postawiono krzyże, świece itp. Na pochyłości poniżej ołtarza ułożo-
no z piasku dużą tarczę obramowaną gałązkami jedliny, a na niej 
orła z takich samych gałązek. Obok postawiono ciężki i ręczny kara-
bin maszynowy.

Żołnierze ubrani byli rozmaicie, tylko na głowach wszyscy mie-
li jednakowe furażerki uszyte ze zgrzebnego, wiejskiego płótna. Ofi-
cerowie przeważnie w mundurach, lecz bez odznak. Czapki polowe 
z orzełkami, rewolwery, u niektórych przy pasach ręczne, jajkowate 
granaty. Wszędzie rygor ściśle wojskowy, ciągłe meldunki w pozycji 
na baczność.

Wśród żołnierzy uwijał się mały, tłusty chłopaczek o wyglą-
dzie wiejskiego pastuszka z torbą płócienną zawieszoną przez ramię. 
Nazywano go Antałkiem. Pochodzi z Kawenczyna, ma już lat 16. Tak 
kręcił się koło Kawki, tak wciąż nie wiadomo skąd wydostawał co-
raz to nową broń, którą mu zaraz odbierano, że w końcu Kawka 
przyjął go do swego plutonu. Opowiadano mi, że którejś niedzieli, 
gdy oddział szedł na ćwiczenia, macocha nie chciała go puścić i scho-
wała mu buty. Antałek wstydził się iść boso, wyczekał więc chwili, 
że ojciec wyszedł z chałupy, schwycił karabinek i groźnie skoczył ku 
macosze: »dasz ty, cholero, buty, czy nie?« – Kobiecina przelękła się, 
oddała Antałkowi buty i ten uszczęśliwiony poleciał na ćwiczenia.

Wszystko co widziałem zrobiło na mnie ogromne wrażenie. 
Takie było realne, a równocześnie takie romantyczne. Szczątki daw-
nego Wojska Polskiego, niedobitki starające się skupić i zachować 
wszelkie cechy wojskowe, a przy nich świeży, młody narybek pe-
łen zapału i entuzjazmu. Ten malutki oddziałek ochotniczy to jedna 
z kadrowych komórek przyszłego, regularnego Wojska Polskiego. – 
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A cały ten obóz w lesie jakby żywcem przeniesiony z czasów po-
wstania 1863 r.

Komendant Wyrwa wziął mnie na bok i prosił, żebym po na-
bożeństwie przemówił do żołnierzy. – Tyle już razy w życiu przema-
wiałem publicznie w różnych okolicznościach, że nie sprawiłoby mi 
to żadnej trudności, przeciwnie – mówiłbym do tej garstki żołnierzy 
polskich ze specjalną przyjemnością ze względu na niezwykłe wa-
runki. Jednak odmówiłem. Otwarcie wytłumaczyłem Wyrwie dla-
czego i ten mnie zrozumiał.

Wrażenie, pod jakim się znajdowałem i wzruszenia jakich co 
chwila doznawałem, były tak silne, że nie mógłbym się oponować. – 
Prawie 5 lat wojny wycisnęły na naszym systemie nerwowym fatal-
ne piętno. Już kilka razy dzisiaj chwytało mnie coś za gardło. Byłem 
pewny, że w żaden sposób nie potrafię się opanować, że załamię się 
już na samym początku przemówienia. I żeby nie skompromitować 
się, acz z wielkim żalem – odmówiłem.

Obecna wojna i szalony, potworny terror okupantów, usiłują-
cych zniszczyć nas doszczętnie, dokonały ogromnie dużo przeobrażeń 
duchowych. Uświadomienie narodowe wśród najszerszych mas lud-
ności osiągnęło niebywały dotychczas poziom. Uczucie patriotyzmu 
i okrutna żądza zemsty zespoliły nasz naród. Żywiołowa nienawiść 
do Niemców nawet wśród najobojętniejszych rozbudziła rozmiło-
wanie w polskości, nieprzepartą tęsknotę do wszystkiego co polskie. 
A polskie wojsko, które zawsze było naszą dumą i umiłowaniem, 
dzisiaj ma taki urok jak nigdy przedtem. – Nie dziwię się teraz, że 
wielu ludzi, nawet o silnym charakterze i twardych mężczyzn, żyją-
cych pod wiecznym strachem gestapowców i żandarmów niemiec-
kich, zobaczywszy po kilku strasznych latach po raz pierwszy oficera 
lub żołnierza polskiego w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu i ze 
wszystkimi dystynkcjami, z doznanego wrażenia i wzruszenia nie 
może powstrzymać się od łez. Bo ten żołnierz staje się w danej chwili 
symbolem wolnej i niepodległej Polski.

Długo czekaliśmy na zapowiedziane przybycie inspektora i nie-
których dowódców oddziałów. Lecz ci właśnie musieli wyruszyć na 
wschodnie tereny Zamojszczyzny. Przez pewien czas lasy zamojskie 
będą stały pustką.

Dopiero po 2-ej zaczęła się msza połowa. Odprawiał ją kapelan 
oddziałów partyzanckich. Żołnierze ustawili się naprzeciw ołtarza, 
goście w dwóch szeregach po bokach – tworząc tym sposobem czwo-



107

robok, pośrodku którego stanął Wyrwa i paru oficerów. Dyżurny ofi-
cer przy raporcie zameldował obecność 41 (!) żołnierzy. Sprezentowa-
no broń, po czym ksiądz rozpoczął nabożeństwo. Razem z kazaniem 
nie trwało ono dłużej jak pół godziny.

Już podczas nabożeństwa komendant placówki Kawka przy-
prowadził swój pluton– około 30 żołnierzy z Antałkiem w ostatniej 
parze. Po skończonym nabożeństwie przemówił do żołnierzy Wy-
rwa. Na tym uroczystość zakończono.

Teraz zaproszono gości na obiad żołnierski. Było parę stołów 
z ławkami pomiędzy drzewami i tu rozmieszczono gości. Żołnierze 
grupkami rozproszyli się po całym obozie. Dostaliśmy po talerzu do-
skonałego barszczu, potem bigosu, no i »krupniczku« przyrządzonego 
przez »Starego«. Własnoręcznie kubeczkiem nalewał on z wiadra ten 
trunek do jedynego kieliszka, który wciąż krążył dookoła stołu. Rzu-
cono też na stół sporo rozmaitego pieczywa nadesłanego tu z miasta 
i z cukrowni Klemensów.

Opuściłem obóz o godz. 5 bo musiałem wracać do szpitala. Wy-
prowadził mnie poprzez wąwozy aż do końca lasu ordynans Sępa 
Boguś z automatem rosyjskim »pepesza« na ramieniu Ten karabin 
przez dłuższy czas był marzeniem ppor. Sępa, aż wreszcie niedawno 
dostał go w prezencie od »sowietów«. – Większa część gości pozosta-
ła do wieczora, niektórzy mieli nawet nocować.

Byłem niezmiernie wdzięczny Wyrwie, że zaprosił mnie na 
dzisiejszą uroczystość. Spędziłem kilka wspaniałych, nigdy niezapo-
mnianych godzin. Czułem się wolnym obywatelem odradzającej się 
już Polski. Wróciłem do domu w doskonałej formie psychicznej, pe-
łen sił i energii.

ROGALA

ZRZUT

Jest piękny wieczór majowy.1) Wiosna idzie już ku nam z wolna 
się ociągając. Jest zimno przenikające do szpiku kości, ale wynagra-
dza to jasna noc księżycowa roztaczająca wokoło swój czar. Zmęcze-
ni całodziennymi zajęciami obozowymi i marszem zasiadamy wraz 
z całą grupą oficerów i podoficerów skoncentrowanych tu dwóch 

1) Trzeci albo czwarty maj 1944 r. (Przyp. red.).
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kompanij O. L. do mocno spóźnionej wieczerzy. Najwyższy czas coś 
przełknąć i udać się na spoczynek. Powieki ciążą, członki rozprężają 
się leniwie – błogi przedsmak snu, który dziś zapowiada się luksuso-
wo: na słomie i pod dachem.

Nagle w tę błogą ciszę wmieszał się jakiś zgrzyt. Jakieś szybkie 
kroki zdążają ku nam. To przybywa goniec z depeszą od kierowni-
ka naszej radiostacji oddalonej o parę dziesiątków kilometrów od 
naszego obecnego m. p. Zelektryzowani, zaciekawieni, zapominamy 
o niezaspokojonym jeszcze apetycie i o przygniatającym nas fizycz-
nym zmęczeniu. Za chwilkę wiemy już o co chodzi. Oto Londyn de-
peszuje, że dziś w nocy, wkrótce już, bo za jakąś godzinę nadlecą 
na nasz teren alianckie samoloty, które zrzucą nam transport broni 
i amunicji. Okazja niebywała! Spoglądamy z ppor. Lasockim po so-
bie i od razu decydujemy się. Idziemy na miejsce zrzutu! Tymczasem 
wśród oficerów i w obozie zaczyna się ruch. Momentalnie postawio-
no na nogi oddział, którego zadaniem będzie osłonić teren, na któ-
rym dokona się zrzut. Komendę obejmuje doświadczony ppor. Pod-
kowa. Wśród podoficerów widzimy sympatycznego Wartę z komp. 
Norberta i plut. Wita.

Idziemy marszem bardzo śpiesznym, bo czasu mamy mało, 
a miejsce zrzutu jest od naszego obozu oddalone o dobre kilka ki-
lometrów. Na czele jedzie na dzielnym koniu komendant Podkowa. 
Po drodze widzimy sznury furmanek dążących w tymże kierunku co 
i my. To sprężysta organizacja terenowa śpieszy z pomocą naszemu 
taborowi i podesłała nam przeszło 20 błyskawicznie zmobilizowa-
nych furmanek, których zadaniem będzie przewieźć zrzucony ma-
teriał do naszych magazynów w lasach. Na parę kilometrów przed 
polem zrzutu dowódca rozdziela drużyny, których zadaniem będzie 
ochronić teren z 3 stron zagrożonych w promieniu paru kilometrów. 
Od tyłu jesteśmy bezpieczni, bo za nami stoją liczne nasze oddziały 
uzbrojone po zęby. Tędy Szwaby nie przejdą.

Dochodzimy wreszcie do właściwego miejsca. Jesteśmy bardzo 
zmachani, bo w przeciągu 1 ½ godziny zrobiliśmy ponad 8 klm. Jak 
na ciężką drogę i na poprzednie zmęczenie jest to nieźle. Miejsce, 
na którym ma się odbyć zrzut, to bardzo rozległe pole wznoszące 
się nieco ku łańcuchowi niewysokich, zalesionych pagórków. Na 
miejscu czeka już specjalna drużyna, która ma za zadanie oświetle-
nie pola zrzutowego przy pomocy specjalnych sygnałów z góry już 
określonych. Jest tam również i inspektor. – Długi szereg ludzi zaopa-
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trzonych tu różnobarwne latarki ma wskazywać lotnikowi kierunek 
wiatru, rzecz bardzo ważna dla wytyczenia rozrzutu materiału, które 
z reguły ma leżeć po prawej stronie linii świateł. Do centrum pola 
zrzutowego dochodzi tylko parę drużyn, których zadaniem będzie 
gromadzić zrzucony materiał. – Chwila oczekiwania... I oto nagle sły-
szymy odległy, cichy, jednostajny szum motoru, szum odmienny od 
buczenia niemieckich aparatów. To on! – na wydaną donośnym gło-
sem inspektora komendę zapalają się latarki sygnalizacyjne. Czeka-
my. Niestety, samolot krąży nieco bokiem, widocznie zmylił drogę, 
może też wprowadziły go w błąd jakieś specjalnie ułożone ogniska, 
od których jarzą się w nocy nasze lasy. Nasze sygnały nie zwabiają 
go i odchodzi. I znowu chwilka czekania, tym razem bardzo krótka. 
Podchodzi drugi samolot. Za chwilę jest wysoko ponad nami. Zauwa-
żył widocznie nasze sygnały, bo również sygnalizuje w umówiony 
sposób. Krąży nad nami opuszczając się coraz to niżej. Nareszcie zja-
wia się na wysokości 200-300 metrów, lecąc wprost na nas, na pra-
wo od linii sygnałów. Jest to potężny 4-motorowiec, który wprost 
przygniata nas swym ogromem. Już jest ponad nami! Jesteśmy sku-
pieni w centrum pola wokół pewnego ustalonego już z góry punktu. 
I nagle tuż nad naszymi głowami odrywają się od samolotu białe 
płachty, które wypełniają się i z dużą szybkością opadają na ziemię 
gnane wiatrem. To spadochrony z umocowanymi do nich paczkami. 
Rozbiegamy się, bo grozi nam zmiażdżenie. Decyduje często ułamek 
sekundy. Niezwykle komiczne wrażenie robi widok ludzi, którzy źle 
wybrali kierunek ucieczki i wyrywają ile charakteru w nogach z wia-
trem, a spadochron zdaje się ich figlarnie gonić. My obaj z ppor, La-
sockim mamy podwójny kłopot: musimy z jednej strony uważać na 
nasze głowy, z drugiej zaś obliczać z rozkazu inspektora ilość spadają-
cych ładunków i uważać gdzie spadają. Jest to kłopot dość znaczny, 
bo pole rozrzutu jest bardzo duże, a część paczek upada nawet poza 
zalesione wzgórza. Samolot zrzuciwszy kilka paczek odchodzi, aby 
przygotować się do drugiej serii zrzutu. Czas ten wykorzystuje do-
wództwo na zgromadzenie paczek w jeden punkt. Na dany rozkaz 
cały oddział migiem rzuca się do znoszenia ciężkich nieraz pak w je-
den punkt centralny i do zwijania spadochronów śpiesząc się usilnie, 
aby druga seria nie zastała nikogo w miejscu zagrożonym upadkiem. 
Za chwilę samolot znowu idzie prosto na nas. Operacja taka powta-
rza się jeszcze dwukrotnie, po czym następuje pożegnalny sygnał 
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i maszyna znika, aby ustąpić miejsca drugiemu samolotowi, który 
za parę minut się pojawi. I znowu ta sama czynność. I jeszcze jeden 
samolot. Razem odwiedziły nas trzy maszyny, prócz tego samolotu, 
który zagubił kierunek. Jeden lotnik rzuca celniej ciężary, inny nieco 
mniej trafnie; wysokości pułapu są różne, parę paczek oderwało się 
nawet od spadochronów, co musiało sprawić trochę emocji kolegom 
będącym w pobliżu. Jedna paczka nawet się rozbiła, ale w końcu jest 
wszystko w porządku: rachunki nasze się zgadzają. Ostatni samolot 
żegna nas błyskając figlarnie kilku światłami i odlatuje.

Jest już godzina 2 min. 30 rano. Niedługo już będzie świtać. 
Czym prędzej ładujemy paczki i spadochrony na furmanki, które 
tymczasem kolejno podjeżdżają. Po załadowaniu wszystkich furma-
nek odchodzą one pod silną eskortą do naszego magazynu w lesie.

Wracamy już rankiem zziajani i wyczerpani, ale z uczuciem ra-
dości. Oto mamy widomy znak solidarności z nami naszych zachod-
nich sprzymierzeńców: broń, którą użyjemy dobrze w odpowiednim 
momencie.

BOŃCZA, kpr. pdchr.

NIESUBORDYNACJA

Zbliżała się noc z 5 na 6 maja 1944. Zimno było przejmujące. Od-
dział nasz biwakował w lesie koło gajówki Helacin. Wiara kładła się 
spać w wisielczych humorach. Nie mogła bowiem wpłynąć dobrze 
na samopoczucie żołnierza pogoda prawie jesienna, wgryzająca się 
zimnem pod ubrania, ani kolacja składająca się z menażki gorzkiej 
kawy i kromki postnego chleba. Na dobitek dowództwo zabroniło 
palenia ognisk, więc szczękaliśmy zębami, bo nie było nawet czym 
się przykryć. Jeszcze ci, co mieli słomę, koce i płaszcze ostatecznie 
mogli przebiedować, ale w naszym szałasie nie było słomy, a koców 
w ogóle nie posiadaliśmy.

Nasza drużyna umieściła się na krańcu obozowiska. Było nas 
tylko pięciu, bo reszta pozostała z II-im plutonem za Suścem celem 
ochrony polskich wsi przed bulbowcami.1)

1) Watahy ukraińskie mordujące ludność i palące wsie polskie (Przyp. red.) 
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Zimno dzisiejsze nie pozwoliło nam usnąć, o czym nie pomy-
ślał dowódca kompanii zajmujący wygodną i ciepłą kwaterę na wsi.

W szałasie, oprócz mnie, spał nasz dowódca drużyny pdchr. 
Sławian,1) bardzo dobry kolega, lubiany przez nas dzięki sutej ko-
leżeńskości i bojowości wykazanej wielokrotnie, choć do naszego 
oddziału przyszedł stosunkowo niedawno. Szczególnie dużo energii, 
szybkiej decyzji i odwagi wykazał przy ostatniej akcji na transport 
niemiecki goniąc wraz z dwoma żołnierzami2) pociąg jadący po od-
siecz. Pędził go samotrzeć aż do stacji kolejowej Susiec, którą opano-
wali we trzech. Pociąg wykoleił i zdobył. Ta »robota« zjednała mu 
wśród żołnierzy jeszcze więcej sympatii.

Drugim mieszkańcem naszego szałasu był młody chłopak 
Żbik.3) Przed wstąpieniem do oddziału pracował na kolei, skąd po 
kilku sabotażach wraz z kolegami musiał uciekać do lasu. Był on 
wspaniałym ucieleśnieniem polskiego partyzanta, odważnym do 
szaleństwa i nieuznającym kompromisu w walce z najeźdźcą. Jego 
duch bojowy przejawił się w całej pełni podczas walki susieckiej, 
kiedy mszcząc się za zabitych kolegów wskoczył zuchwale na wagon 
broniony przez Niemców i z dachu przez okno i otwór wentylacyjny 
zarzucił ich granatami nie zważając na silny ogień otwarty na nie-
go przez sufit z wewnątrz wagonu. Jego szalona odwaga i pogarda 
śmierci winny stać się wzorem jak walczyć i krew przelewać za na-
ród i ojczyznę żołnierz partyzancki. Mały, krępy, zwinny, rzeczywiście 
jak żbik, potrafił zawsze wykorzystać najodpowiedniejszy moment 
w walce. Przy tym wszystkim uczynny kolega i nieoceniony kompan 
w szarym życiu partyzanckim.

Drugi szałas, oddalony o parę metrów od nas zajmowali nasi 
dwaj dzielni rkm-iści – Palasek4) i Stół.5)

W obozie panowała cisza zupełna, mącona tylko szczękaniem 
naszych zębów. Mimo późnej pory żaden z naszej trójki nie mógł 
zasnąć, choć szczelnie otuliliśmy się posiadanymi płaszczami i kurt-

1) Podchorąży przydzielony do nas rozkazem pułku z II baonu. Pełnił funkcję 
dowódcy drużyny, następnie oddziału minerów. (Przyp. aut.).

2) Strzelcy Lis i Borys. Obydwaj polegli. (Przyp. aut.).
3) Emil Zuba, lat 20, strzelec z naszej drużyny (pluton szturmowy), późniejszy 

miner. Zginął bohatersko w ataku nad Sopotem w czerwcu 1944 r. (Przyp. aut.).
4) Żołnierz Kompanii Warszawskiej, później III komp. Dzielny celowniczy 

RKM-mu. (Przyp. aut.).
5) Również z Komp. Warsz., potem III komp. – Poległ nad Sopotem w czerwcu 

1944 r. (Przyp. aut.). 
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ką. Mróz tej nocy chciał nas ostatecznie zgnębić. – W pewnej chwili 
ktoś zaproponował zapalenie małego ogniska pod dachem szałasu. 
Ogólna aprobata z akceptem drużynowego zmieniła projekt w czyn. 
Po chwili przyjemne ciepło poczęło rozchodzić się po skostniałych 
ciałach. Dopiero teraz zaczęła ogarniać nas senność. Gdy ognisko do-
gasało, ten, któremu zimno najbardziej dokuczało, wstawał i dokła-
dał do ognia gałązek.

Usnąłem. Jak długo spałem– nie wiem. Zbudził mnie podnie-
siony głos Sławiana:

– »Pali się! Rozrzucać dach!«
Zerwaliśmy się jak oparzeni. Drużynowy już wyrzucał z szałasu 

broń i ładownice z amunicją. Błyskawicznie zaczęliśmy opróżniać 
wnętrze naszej »kwatery«. Leciał sprzęt, płaszcze, menażki i buty, któ-
rych nie było czasu wciągnąć na nogi. – W tej samej chwili płomień 
ogarnął stojącą obok jodłę i buchnął w niebo olbrzymim snopem 
iskier i ognia.

Sytuacja stała się groźna, gdyż na domiar złego usłyszeliśmy 
przeciągły jęk pikującego samolotu. Żbik rzucił się do dachu i gołymi 
rękami począł rozrzucać płonące gałęzie. Dzielnie sekundowaliśmy 
mu prowadząc energiczną akcję przeciwpożarową. Zdawaliśmy sobie 
sprawę z powagi chwili. – W kilka chwil pożar został zlokalizowany 
i przestał być groźnym. Ogień na jodle też zginął między wilgotnymi 
konarami. Humor zaczął się poprawiać tym bardziej, że warkot sa-
molotu ścichł w oddali. Sądziliśmy, że cały wypadek, trwając zaled-
wie kilka minut, zostanie niezauważony w odległym obozie i minie 
bez następstw.

Niestety! Okazało się, że ogień zobaczono i w komendzie, bo 
z ciemności rozległ się głos sierżanta Kmicica.1) – »Czy pdchr. Sławia-
nowi nieznany jest zakaz palenia ognia? Co do ciężkiej cholery strze-
liło wam do głów?! Fajerwerki po nocy robicie? Jutro pdchr. Sławian 
zamelduje się do karnego raportu!«

Sławian coś niepolitycznie mruknął pod nosem i na razie na 
tym skończyło się.

Groźne »jutro« przeszło jakoś bez zapowiedzianego raportu.
Dopiero po paru dniach przy jakiejś okazji dowódca kompanii 

udzielił podchorążemu nagany za niesubordynację.

1) Szef kompanii. We wspomnieniu występuje jako podoficer służbowy. 
Poległ nad Sopotem w czerwcu 1944 r. (Przyp. aut.). 



Z »CYKLU WIKLINA W WALCE«

ZYCH, sierż.

REKWIZYCJA ŻYWNOŚCI W NIEWIRKOWIE

Po skoncentrowaniu większej ilości oddziałów dywersyjnych 
w rejonie Puszczy Solskiej i w lasach biłgorajskich palącym zagad-
nieniem stała się sprawa zaopatrzenia ich w żywność. Bardzo wiele 
wsi powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego i innych sąsiednich 
było zniszczonych przez ciągłe wysiedlania polskiej ludności jak 
również przez pacyfikacje. Niemcy zabierali z zagród ostatnią krowę, 
ostatniego prosiaka, strzelali nawet do pojedynczych kur. Ludność, 
siedząca nieraz na biednych piaskach i stale żyjąca pod strachem 
i niemieckim terrorem, nie mogła zapewnić nam żywności.

Kwestia wyżywienia stała się jeszcze bardziej paląca z chwilą 
przybycia licznych oddziałów partyzanckich Armii Czerwonej. Wów-
czas uwagę naszą zwróciły niemieckie folwarki t. zw. »Liegen – scha-
fty«, gromadzące w swych majątkach inwentarz żywy jak również 
duże ilości zapasów żywności zrabowanej biednej ludności polskiej. 
Ponadto wywiad nasz stwierdził, że w Liegenschafcie Niewirków 
znajdują się składy żywności przeznaczonej dla Niemców z okolicz-
nych niemieckich folwarków.

Dnia 10 maja 1944 r. zostałem wezwany do por. Norberta 
w sprawie przeprowadzenia wywiadu w folwarku Niewirków, któ-
ry był czymś w rodzaju stolicy okolicznych folwarków niemieckich. 
Skierowano mnie do Kruka Kumorowicza, kierownika młyna w Nie-
wirkowie, który miał rozkaz dać mi plan rozmieszczenia folwarku 
i posterunków niemieckich oraz podać ilość stacjonowanych tam 
żołnierzy. Kruk przygotował mi plan i poinformował o bojowości 
Niemców w folwarku.

Folwark Niewirków zarządzany był przez Niemca Mixtackiego, 
który miał do pomocy Polaka z Poznańskiego Szymańskiego, arcyło-
tra. Obaj byli postrachem służby folwarcznej i ludności okolicznych 
wsi. Karabinem i gumą zmuszali ludzi do pracy na swych folwarkach 
i jeżdżąc po wsiach po prostu rabowali chłopów.

Pałac w Niewirkowie obsadzony był przez 30 żołnierzy SS. plus 
warta Niemców cywilnych, wartujących we wsi Niewirkowie odle-
głej 200 mtr. od folwarku, 2 kilometry na północ znajduje się wieś 
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Miączyn i Zawałów, nasiedlone przez »czarnych« z posterunkiem 
żandarmów niemieckich. Na wschód w odległości 1 klm, znajduje się 
wieś Kotlice, również nasiedlona, z posterunkiem żandarmerii i po-
licji granatowej. W zachodniej stronie położona jest niemiecka wieś 
Cześniki i kol. Niewirków. Wszystko to uzbrojone w broń maszyno-
wą, Kb i granaty. W folwarku są wielkie składy cukru, wódki, poza 
tym dużo krów, koni, wozów i innych rzeczy.

Akcję naznaczono na 15 maja 1944 r. na godz. 11 wieczór. Miejsce 
zbiórki w lesie na północ od Niewirkowa. W tym celu w dniu 14.V. 
na godz. 6 rano przymaszerował pluton z oddziałów dywersji stacjo-
nowanych w lasach biłgorajskich pod dowództwem sierż. Fruniaka-
-Konrada. Stan 4 – + – 40. Uzbrojenie:5 RKM-ów, reszta Kb i granaty. 
Czekaliśmy tylko na przemarsz naszego plutonu, który znajdował się 
w lasach nad Huczwą. Całością miał dowodzić sierż. Konrad, ja mia-
łem ubezpieczać teren działania według planu. W dniu 15.V. stawi-
łem się na miejsce zbiórki, gdzie zastałem Konrada, któremu zamel-
dowałem, że pluton nasz nie przybędzie, gdyż znajduje się obecnie 
w kontakcie z nieprzyjacielem. Już od 4 godzin trwa walka i widać 
łuny pożarów od strony Huczwy.

Więc co będziemy robić?– Po krótkim namyśle Konrad decydu-
je się na przeprowadzenie akcji z tym, że ja obejmę dowództwo nad 
ubezpieczeniem.

Do dyspozycji dostałem 5 RKM-ów wraz z obsługą i odma-
szerowałem na północną stronę folwarku, gdzie spodziewałem się 
spotkać patrol cywilnych wartowników. Po obezwładnieniu war-
towników, którzy – jak się okazało – byli robotnikami folwarku i peł-
nili służbę z rozkazu Szymańskiego, udałem się wraz z nimi w głąb 
folwarku, aby zlikwidować resztę posterunków. Udało mi się to bez 
żadnych trudności. Po przecięciu przewodów telefonicznych obsadzi-
łem wszystkie wyloty uliczek folwarku przez ludzi ubezpieczenia, zaś 
dwa RKM-y skierowałem na pałac, gdzie mieściły się kwatery 30 
SS owców.

Zameldowałem kol. K., że wszystko w porządku i można zaczy-
nać robotę. Konrad przystąpił do pracy. Z miejsca wysłał 80 krów 
w kierunku Łabuń. Część ludzi użył do ładowania na wozy żywności.

Teraz chciałem porozmawiać z Szymańskim. W tym celu we-
zwałem na ochotnika dwóch kolegów i przy pomocy rozbrojone-
go wartownika obudziłem Szymańskiego. Udawaliśmy żandarmów 
z Kotlin, z którymi Szymański współpracował. Jakież było jego zdzi-



115

wienie, kiedy zamiast żandarmów zobaczył skierowane ku sobie 
lufy karabinów. – Miałem rozkaz aresztowania Szymańskiego. Bla-
dy ze strachu w dłuższym wywodzie upewniał o swej niewinności, 
przyznawał się, że jest kapralem podchorążym i że utrzymuje kon-
takt z dowództwem AK obwodu Hrubieszów. Puściliśmy go wolno 
zabierając jedynie broń. A trzeba przyznać, że był uzbrojony solidnie 
– 2 Kb, fuzja, 4 granaty obronne i pistolet.

Konrad po załatwieniu strony technicznej wycofał się do lasu 
położonego o 1 klm na południe, skąd za pomocą rakiety dał mi 
znak, aby ściągnąć ubezpieczenie. – Chłopcy nie mogli odejść, żeby 
sobie nie postrzelać. Pozwoliłem na dwie serie z RKM-ów, aby napę-
dzić Niemcom strachu. Z ich strony nie padł ani jeden strzał. Pocho-
wali się, gdzie kto mógł.

Będąc już 3 kilometry od Niewirkowa usłyszeliśmy strzelani-
nę. To Niemcy bronili folwarku. Ogarnął nas pusty śmiech. Chłopcy 
popijając »kontygentówkę« i zagryzając cukrem posłali im na poże-
gnanie kilka rakiet i pomaszerowaliśmy dalej.

Na drugi dzień wywiad nasz stwierdził, że Niemcy oceniali nas 
na 1000 ludzi uzbrojonych w działka przeciwpancerne i karabiny 
maszynowe i dlatego nie otwierali na nas ognia.

Sprawa aprowizacji oddziałów dywersji była na pewien czas 
rozwiązana. Sierż. Konrad pomaszerował w stronę Puszczy Solskiej, 
aby dołączyć do swych oddziałów, ja dołączyłem do swych ludzi 
znajdujących się nad Huczwą, gdzie spodziewaliśmy się natarcia 
»bulbowców« i Niemców.

LESZCZYNA, st. strz.

NAPAD NA POCIĄG Z CUKREM NA ST. KRASNOBRÓD 
W MAJU 1944 R.

Dnia 12 maja 1944 r. wywiad nasz donosi, że torem kolejowym 
Zamość–Krasnobród–Rawa Ruska ma przejeżdżać pociąg naładowa-
ny cukrem.

Dowództwo organizuje napad obok Górecka. Zadanie to w ca-
łości wykonuje Warta ze swoim plutonem zwanym »Trawa«. Pociąg 
wpada na miny i siłą rzeczy zostaje zatrzymany. Okazuje się jednak, 
że jest załadowany nie cukrem, lecz amunicją. Tym lepiej. Pociąg 
zostaje podpalony wraz z całym tonażem oprócz kilku wozów poci-
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sków do granatnika, które zabrał ppor. Podkowa. Przy eksplozji amu-
nicji ziemia drżała, a nam serca skakały z radości, bo pałały chęcią 
jak największej zemsty nad tyranem.

Wieczorem dano nam znać, że pociąg z cukrem znajduje się na 
stacji w Krasnobrodzie. Nie zwlekając udajemy się tam pod dowódz-
twem ppor. Norberta. Po drodze rekwirujemy furmanki i zabieramy lu-
dzi. Na stacji już gwarno, gdyż i inne oddziały chcą osłodzić sobie życie.

Ze stacji wypada pierwsza lokomotywa pusta wraz z kilkoma 
wagonami. Wkrótce słyszymy detonację. To lokomotywa wpadła na 
założone uprzednio miny. Cisza. Ze strony Niemców żadnej reakcji, 
chociaż w Krupcu znajdowała się większa ich ilość. Zapewne woleli 
siedzieć bezpiecznie w schronach.

Po możliwie największym opróżnieniu wagonów resztę podpa-
lamy i pełną parą puszczamy pociąg na zgliszcza dwóch poprzednich 
pociągów. Widok był przepiękny. Pociąg pod pełną parą, otoczony 
długimi językami płomieni, szedł na swoją zgubę.

Ppor. Norbert zapytany, czy robota była dobra, wyraził swoje 
zadowolenie jednym słowem: »możliwa«.

Część naszych oddziałów oddaliła się z cukrem, część zaś miała 
wziąć udział w napadzie na tartak w Krupcu, w którym znajdowało 
się kilkudziesięciu Armeńczyków i Niemców. Napad ten jednak nie 
udał się.

Wróciliśmy do swoich stałych kwater z nadzieją, że niedługo 
będzie nowa »robota« i świeże wrażenia.

WARTA

ZASADZKA NA POCIĄG Z AMUNICJĄ

12 maj 1944 r. Świt,– godzina 3, pobudka. – Chłopcy naprędce 
pakują swoje manatki, zjadają śniadanie i gotowi oczekują wymar-
szu. Przechodząc koło nich słyszę – »będzie dziś jakaś fajna robótka, 
bo nasz szefunio się uśmiecha«.

O godz. 3 min. 30 wymarsz. Za godzinę przychodzimy na miej-
sce przeznaczenia. Tu żołnierze dowiadują się, co mamy wykonać. 
Rozkaz brzmi: wywiad nasz (żołnierze z oddziału Groma) stwierdził, 
że w dniu dzisiejszym od strony Rawy Ruskiej ma przybyć pociąg 
z amunicją pod ochroną około 30 Niemców. 
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Zadanie nasze: Zaminować tor pomiędzy stacjami Zwierzyniec 
i Krasnobród, wysadzić właściwy pociąg w powietrze, unieszkodli-
wić załogę pociągu i zabrać amunicję.

Po uprzednim ubezpieczeniu wychodzimy z drużynowymi 
w bezpośrednią bliskość toru, aby wybrać miejsce założenia min 
i rozlokować KM-y.

»Narada dowódców«, którą prowadził Podkowa, trwała krót-
ko. Zadanie:

Dowódca minerów ma założyć minę 7 kg – 250 mtr od zakrętu 
toru na nasypie. Od tego miejsca 2 klm z obu stron wysłać patrol 1 
+ 3, który założy miny w celu powstrzymania ewentualnej pomocy 
dla wysadzonego pociągu ze strony Zwierzyńca (5 klm) i stacji Kra-
snobród (4 klm.). A w tych miejscowościach znajdowali się Niemcy.

I pluton + 2 drużyny II plutonu mają zająć stanowiska wzdłuż 
toru, około 40 metrów od niego z zadaniem »rąbać Szwabów«, któ-
rzy przyjmą walkę albo będą wiali po wybuchu.

Wir z jedną drużyną + 2 RKM-y i 2 PM-y stanie tuż przy torze 
z przodu z zadaniem strzelania wzdłuż pociągu na wprost i wykań-
czania uciekających Szwabów.

Pluton III Wita na ubezpieczeniu, podobnie jak patrole miner-
skie.

Po wydaniu zadania nastąpiło szybkie i sprawne przystąpienie 
do jego wykonania. Żołnierze nauczeni, co to jest zasadzka i jak na-
leży się zachować, wnet zajęli swoje stanowiska, aby tam się okopać 
i dobrze zamaskować.

Praca szybko postępuje naprzód, tak że w krótkim czasie żoł-
nierze czekają już po prostu wryci w ziemię i dobrze zamaskowani.

Jest godz. 7. – czekamy. – Czekamy na pociąg z amunicją, której 
tak dużo nam potrzeba, a której nigdy nie mamy dość. – Mija godzi-
na za godziną. Cisza. Nic nie mąci pięknego majowego poranku. – Aż 
nagle z daleka dolatuje nas stuk kół pędzącego pociągu. Chłopcy 
skupili się w sobie i czekają gotowi w każdej chwili otworzyć piekiel-
ny ogień. – Coraz bliżej i wyraźniej słychać jazgot kół.

Od Podkowy po linii przechodzi ciche: – »to nie ten, na który 
czekamy. Nie było słychać wybuchu granatu«. A był to znak umó-
wiony z obserwatorem postawionym niedaleko stacji. – Jakby w od-
powiedzi słychać »szkoda, psiakrew!«.
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Zza zakrętu ukazuje się nam pociąg. Przed lokomotywą 4 puste 
platformy. Szwabi nauczeni utratą niejednej lokomotywy i cennego 
materiału przeznaczonego na front postępują z wielką ostrożnością.

I takich pociągów przeszło jeszcze kilka, a my wciąż czekamy. 
Czekamy na amunicję, gdyż tej nam potrzeba.

Nie wyprowadził nas z równowagi i cierpliwości nawet po-
ciąg policyjny, który kontrolował linię. Kiedy przejeżdżał obok nas, 
gdyby nie opanowanie i wielka dyscyplina naszych chłopców, po-
sypałyby się strzały z KM-ów i Kb do tych znienawidzonych przez 
partyzantów schupowców, którzy niejedną mieli z nami potyczkę. 
Dziś byliśmy panami sytuacji, bo wystarczyło pociągnięcie za sznur, 
a siedem kg. materiału wybuchowego zrobiłoby z 30 dumnych 
i pewnych siebie schupowców kupę mięsa. Lecz nie oni byli dzisiaj 
naszym celem. Chęć zemsty ustępuje rozkazom, a rozkaz był wyraź-
ny: zdobyć amunicję.

Oczekujemy w dalszym ciągu, aż nagle o godz. 17 min. 30 sły-
chać z dala zbliżający się jakiś pociąg. Następuje chwila niepewności 
i nareszcie słyszymy wyraźny wybuch granatu czyli znak, że jedzie.

– Jedzie! – przechodzi po linii. 
Chłopcy jakby w gorączce, to sprawdzają odbezpieczenie, to 

poprawiają stanowiska i czekają, a pociąg zbliża się na swoje miej-
sce przeznaczenia, na swoje miejsce zniszczenia. Wolno przesuwa się 
wzdłuż linii luf wycelowanych w wagony środkowe, bo tam ma być 
ochrona. I kiedy już platformy przeszły przez założoną minę, nagle 
nasz spokojny miner szarpie za sznur. Błysk, straszny huk, łamanie 
się żelaza i przeraźliwe wycie syreny zlewa się w jedno tworząc istne 
piekło. Dzieło zniszczenia zostało dokonane. Nieustający ryk syreny 
zostaje wstrzymany serią RKM-u w kocioł parowy. Szwabów ubez-
pieczających nie ma, pozostali na jednej ze stacji nie dojeżdżając na 
miejsce przeznaczenia, jakby przeczuwali, że zagłada ich jest bliska.

Maszynista prowadzący transport oświadczył: – »Jechałem na 
pełnym gazie i pod pełnym gazem – i pewno dzięki temu nic nam 
się nie stało, gdyż Bozia dzieci i pijanych bierze pod swoją opiekę«. 
– W danym wypadku kolejarze mieli prawdziwe szczęście, gdyż ni-
komu z obsługi, a wszyscy byli Polakami, – nic się nie stało.

Następuje wzmocnienie ubezpieczenia i szybkie rozładowanie 
pociągu z »naszej« amunicji. Zbędna amunicja, której sami nie mogli-
śmy zużytkować, zostaje podpalona w wagonach. Potężne detona-
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cje wzbudziły strach wśród Szwabów w pobliskich miejscowościach 
i niepokój u naszych rodaków o swoich »chłopaków z lasu«. A za-
wiadowca stacji Krasnobród uciekł w niewiadomym kierunku.

Przeszło 4 tygodnie tor był nieczynny na tak ważnej linii jak 
Zwierzyniec – Rawa Ruska. A była to jedyna linia na front w kierun-
ku Lwowa i dalej na wschód.

SŁAWIAN

WYSADZENIE MOSTU KOLEJOWEGO W ZWIERZYŃCU 
(13 MAJA 1944 R.)

Po długim, uciążliwym marszu kompania ppor. Podkowy i mój 
polsko-sowiecki patrol minerski, który objąłem z rozkazu ppor. El-
skiego, dotarły pod Zwierzyniec nad Wieprzem. Moim zadaniem 
było zniszczenie mostu kolejowego na Wieprzu, podczas gdy Pod-
kowa miał opanować osadę, zabrać zdobycz i ubezpieczyć minerów. 
W tym samym czasie ppor. Ciąg miał bez przeszkody odebrać zrzut.

Po dojściu do gajówki Słupy oddziały rozłożyły się na odpo-
czynek, a Podkowa zrobił odprawę. Główny plan zniszczenia mostu 
opracował w szczegółach por. Leszcz,

Wśród minerów oprócz Elskiego był Reja. Z oficerów przypomi-
nam sobie jeszcze por. Dana, Natana i por. dra Skibę – Na odprawie 
poszczególne odcinki oddano poszczególnym dowódcom.

Na plan akcji plutonów szturmowych zwróciłem mniej uwagi, 
bo bezpośrednio mnie jako dowódcy minerów nie obchodził. Przy-
pominam tylko sobie, że ktoś, zdaje się ppor. Natan, miał opanować 
rejon dworca z zabudowaniami, sierż. Osa miał atakować wartow-
nię Kałmuków i most z jednej strony, podczas gdy Wilczek samotrzeć 
miał unieszkodliwić obsługę CKM-u, okopanego z drugiej strony 
mostu, wystrzelaniem z karabinu z tłumikiem (»bezszumka«), ew. 
przez wrzucenie granatów. Zdobyty CKM miał natychmiast skiero-
wać na npla. Dan miał kierować całym centralnym atakiem. Wiem 
tylko tyle, że nawet zabrali mi część moich minerów i wcielili ich do 
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plutonów szturmowych, co później ujemnie odbiło się w akcji, gdyż 
most był dwa razy dłużej pakietowany niż można było to zrobić.

Naszym zadaniem było zapakietować most, a więc drewniane 
filary, co trzeba było robić w wodzie, – przęsła, no i szyny. Ogółem 
mieliśmy do założenia, o ile się nie mylę, 35 min połączonych lon-
tem wybuchowym.

Gdy posłyszeliśmy warkot alianckich samolotów, w napięciu 
czekaliśmy na atak na miasto. W kilkanaście minut później nastąpiło 
to, na co oczekiwaliśmy. Wśród jaskrawych błyskawic różnokoloro-
wych rakiet ruszyły plutony do natarcia. Po chwili olbrzymia łuna 
rozświetliła ciemności nocy.

To Niemcy podpalili osadę.
Odtąd walka staje się bardziej systematyczna. Zasadniczo sły-

chać tylko krótkie serie RKM-ów i pistoletów maszynowych. To Ste-
ny zdają egzamin.

Systematyczna walka jest dla mnie okropnie nużąca. Nie mam 
ochoty nawet przyglądać się. Wyciągam się na wozie na przygoto-
wanym trotylu kładąc pod głowę bęben z lontem błyskawicznym.

Na pierwsze słowo o minerach zrywam się. Zabieramy mate-
riał i pędzimy co tchu do mostu.

Z miejsca przystępujemy do pracy. I tu dopiero wychodzi na 
jaw brak zgrania minerów. Sowieccy »spece« nie mogą zrozumieć, 
czego od nich żądamy, moich zaś minerów porozdzielano już wcze-
śniej do innych prac. Wreszcie zabrakło nam materiału. Reja twier-
dzi, że to było też do przewidzenia, biegniemy więc do osady po 
rosyjski »toł«.

Podjeżdżam jak najbliżej mostu i przy tym widzę, że plutony 
szturmowe wychodzą już na skraj osady.

Nie mogę zrozumieć tej taktyki.
Po chwili jestem z trotylem na moście. Przybiegł por. Leszcz 

i klnie na czym świat stoi minerów, którzy z przejęcia się akcją parta-
czą robotę. Wobec tego ja sam biorę trotyl i spuszczam się na dół, aby 
od spodu założyć jedną z najważniejszych min. Dzielnie sekunduje 
mi jeden z moich minerów – Żbik.

Już prawie kończę pracę, gdy ni stąd, ni zowąd otrzymujemy 
silny ogień maszynowy. Piorą wprost po moście. Zaczynamy pra-
cować szybciej. Wkrótce jednak dostajemy z flanki serie z RKM-u, 
tak że niemożliwością jest pozostawać na moście. Wycofujemy się 
za nasyp i wartownię. Nawet zuchwały por. Leszcz zbiega z nami 
dziwiąc się co to wszystko znaczy. Otóż okazało się, że Niemcy 
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ośmieleni odejściem szturmowców podeszli na bliski dystans do nas 
i otworzyli ogień. Nasze nieliczne ubezpieczenie, jakie pozostawiło 
nam dowództwo, zbyt późno zorientowało się w sytuacji. Myśląc, że 
to Niemcy opanowali most i już rozbrajają miny, zaczęli nas siekać 
ogniem RKM-u. Jednak sytuacja wyjaśniła się, gdy patrole zrozu-
miawszy co się stało uderzyły na Niemców. W walce wręcz przepę-
dzono ich z powrotem.

Przystąpiliśmy do kontynuowania rozpoczętego dzieła. Po 
chwili wszystko gotowe. Szybko wycofujemy się do reszty oddziału. 
W tym samym momencie olbrzymi zryw wstrząsa ziemią i powie-
trzem. W ułamek sekundy drugi. To uwieńczenie naszej pracy. Most 
poleciał w powietrze.

Raduje się serce z dobrze wykonanego zadania. A tu znów 
wybuchy, coraz częstsze, coraz bliższe. Jesteśmy zdumieni. Co to ma 
znaczyć? To Niemcy walą z artylerii. Lecz spóźnili się, bo most już 
w gruzach. Teraz biją po nas zawzięte Stukasy. Coraz bliżej. Padamy 
za każdym wystrzałem i szybko wycofujemy się. Najwyższa pora, bo 
pociski padają już o jakieś 50 mtr. od nas. Robi się dziwnie gorąco. 
Nie można utrzymać spłoszonych koni. Wyrywają się i pędzą na-
przód rozbijając wóz. Trzeba śpieszyć, za chwilę zacznie świtać.

W ½ godz. po naszym odejściu wyszli Niemcy. Było już jasno.
Długo jeszcze za nami grzmiały strzały, ale my już dochodzili-

śmy do Topólczy, gdzie oczekiwał nas największy nasz sprzymierze-
niec – las.

Z CYKLU »WIKLINA W WALCE«

ALFRED TOR »ZYCH«

BITWA O KAZIMIEROWKĘ

Na placówkę wystawioną od strony wschodniej lasu Kotlice 
i dowodzoną przez podch. Wizimirskiego dnia 16 maja 1944 r. o godz. 
9-ej wieczorem zgłosił się goniec z kompanii por. Rana z meldun-
kiem: Niemcy w sile 150 – 200 ludzi z bronią maszynową maszerują 
z Komarowa w kierunku Duba.

– Bujasz bracie, to bujna wyobraźnia ob. Rana. Dać mu spiry-
tusu i spać. 
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Oczywiście spirytus zrobił swoje. Placówka spała.
W dniu 17 maja o godz. 3 w nocy pchr. Wizimirski odebrał od 

Rana jeszcze jeden meldunek: »Niemcy w Dubie, dwóch moich ludzi 
zastrzelonych, kierują się na Kazimierówkę. Stalla jako przodownik«.

Wizimirski znowu zbagatelizował meldunek i nie przedsięwziął 
żadnych środków zaradczych ani też nie meldował do dowództwa 
grupy.

Jako inspekcyjny oddziału o godz. 6 rano odprawiałem IV dru-
żynę na patrol w stronę wsi Honiatycze spalonej przez bulbowców, 
skąd spodziewaliśmy się natarcia. W tym momencie usłyszałem od 
strony placówki Wizimirskiego gęstą strzelaninę i zobaczyłem ucie-
kających w naszą stronę ludzi w bieliźnie. Drużyna mająca iść w pa-
trol momentalnie rozpierzchła się w terenie. Za chwilę zjawił się 
Ryszard i z trudem zebraliśmy około 15 – 20 ludzi z trzema RKM-ami. 
W międzyczasie przybiegł boso z »finką«1) Żbik, który uciekł spod kul:

– Wizimirski zabity, Pirat zabity, wielu rannych, Niemcy napa-
dli nas podczas snu!

Tymczasem tyraliera niemiecka posuwając się w naszą stronę 
doszła na 150 – 200 mtr. pod nasze stanowiska.

– Ognia, chłopcy!
Otworzyliśmy na nich ogień z trzech RKM-ów i pistoletów ma-

szynowych.
– Celować dobrze! Prosto w kolana, a zawsze trafi się w brzuch 

– twierdzi któryś z żołnierzy.
Niemieckie kule gwiżdżą jak osy, zrywają pył spod nóg, czasem 

śmiesznie śpiewają przeciągle. Śpiewające kule są niegroźne. Celow-
niczy II RKM-u, bojąc się wychylić, strzelał Panu Bogu w okno, za co 
dostał od Ryszarda porządnie po czapce. To poskutkowało.

Po ostrzelaniu Niemców nasza tyraliera z okrzykiem »hurra!» 
zaczęła stopniowo posuwać się naprzód. Niemcy zbaranieli. Zatrzy-
mała się ich tyraliera i to nam dodało ducha.

Ja z kilkoma ludźmi znalazłem się na północnej stronie wsi, 
Ryszard zajął środek, północną zaś stroną posuwała się II drużyna. 
Wywiązała się obustronna strzelanina. Po ostrzelaniu drogi północ-
nej mój »Maksym« pod osłoną budynków i kopców z kartoflami 
zaczął posuwać się naprzód. Dzielnie strzelał z niego kpr. Edward Du-

1) Rosyjski pistolet maszynowy. (Przyp. red.)
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bel przezwany przez kolegów »Niebronowany« z powodu śladów po 
ospie. Co chwila któryś Niemiec fikał kozła i koledzy ciągnęli go za 
nogi do tyłu. Niebronowany nie szczędził im kul ze swego Maksyma. 
Niemcy zaczęli planowo wycofywać się zabierając ze sobą rannych 
i zabitych. Trzech lub nawet czterech ciągnęło jednego, co służyło za 
dobry cel dla naszego Maksyma. Widać było, że »Szwaby mają pie-
tra«, jak mówił Niebronowany. – Walimy dalej. Dochodzimy prawie 
do lasu, gdzie Niemcy starali się ogniem RKM-ów wstrzymać naszą 
tyralierę, aby móc zabrać swoich rannych.

Wtem poczułem, jakby mi ktoś kijem przetrącił nogę. Okazało 
się, że jestem ranny w prawe udo. Idąc do tyłu zobaczyłem Niemca 
SS rabującego trupy rannych żołnierzy. Tak był zajęty swą »pracą«, 
że nie zauważył naszych chłopców i luf ich karabinów.

– Hände hoch!
Nie pomogły tłumaczenia i płacz. W myśl prawa został za ra-

bunek rozstrzelany na miejscu. Znaleziono przy nim 4 zegarki i port-
fele naszych żołnierzy.

Przystąpiliśmy do obliczania strat. Mieliśmy 6 zabitych, w tym 
jedną sanitariuszkę i pchr. Wizimirskiego. Rannych wraz z cywilami 
ośmiu. Kolegów pochowano w ogrodzie we wspólnej mogile. Trupy 
Niemców pozostawiono ich własnemu losowi. Nikt nie myślał ani 
liczyć ich ani chować.

Spodziewaliśmy się ponownego napadu Niemców. – Wywiad 
doniósł, że Niemcy wycofali się do Duba i Kotlic ściągając posiłki 
z Zamościa, ponadto, że na polach kotlickich koło posterunku żandar-
merii wylądował samolot i szykuje się natarcie.

I rzeczywiście o godz. 4-5 po południu pola okalające las Ko-
tlice od południa i zachodu zaroiły się od czarnych mundurów SS, 
niebieskich mundurów żandarmów i cywilnych Volksdeutschow, 
pomiędzy którymi znajdowali się, jak dowiedziałem się potem, moi 
stryjeczni bracia. Z racji swego niemieckiego nazwiska stali się oni 
Niemcami. Jeden z nich był ranny w głowę. Może nawet od mojej 
kuli, może ja od jego – nie wiem. Byliśmy dla siebie wrogami.

Po dopuszczeniu Niemców na 150 – 200 mir. otwarto na nich 
ogień ze wszystkiej broni jaka była. Zachodniej części lasu bronił 
por. Czaruś, który przybył w międzyczasie z kompanią. Reszta ludzi 
broniła południowej. Nie pomogły 2 samoloty bojowe. Niemiecka 
tyraliera załamała się całkowicie. Strzelano do Niemców jak do za-
jęcy. W dniu tym Niemcy stracili 36 zabitych i rannych. Zbliżał się 
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upragniony wieczór. Byliśmy uratowani. Pod osłoną nocy pomasze-
rowaliśmy w dalszą drogę, na dalsze trudy, tułaczkę i poniewierkę.

Dr ZYGMUNT KLUKOWSKI

ŚWIĘTO LUDOWE W LESIE 29 MAJA 1944 R.

(Fragment z pamiętnika)

Doznałem dziś dużo wrażeń i niezwykłych emocji. – W tym 
roku BCh postanowiło w drugim dniu Zielonych Świąt zorganizo-
wać tradycyjne święto ludowe połączone z przeglądem Batalionów 
Chłopskich, na co zaprosiło całe dowództwo obwodowe wraz z no-
wym kursem strzeleckim, jaki odbywał się w kawenczyńskich lasach 
i właśnie w tym dniu miał być zakończony. Będąc przez komendanta 
Wyrwę zaproszony na tę uroczystość, o godz. 8 rano udałem się koń-
mi do Szperówki, a stamtąd już pieszo z przewodnikiem poszedłem 
dalej przez las rozrzucony po dołach i wąwozach. W odległości mniej 
więcej 2 klm. od wsi, na łące w wąskiej, długiej kotlinie, zewsząd 
otoczonej pięknym, młodym, liściastym lasem już były ustawione 
plutonami oddziały wojskowe.

Na pierwszym planie stała w dwuszeregu drużyna kursu strze-
leckiego prowadzonego przez ob. N. Znajdowało się w niej sporo 
znajomej młodzieży ze Szczebrzeszyna. Na lewym skrzydle stało 11 
młodych kobiet w mundurach pod bronią. – Dalej ustawiły się inne 
plutony, oddział podchorążówki BCh, kurs szkoleniowy ppor. B. itd.

Powoli zbierało się coraz więcej publiczności, zupełnie jak to 
bywało w normalnych warunkach przedwojennych podczas za-
baw i festynów ludowych. Oficerowie przeważnie w mundurach, 
uzbrojeni, z granatami u pasa, lornetkami itp., większość b. żołnierzy 
również w przedwojennych jeszcze mundurach, płaszczach i czap-
kach z orzełkami. Publiczność cywilna ubrana odświętnie, zwłaszcza 
dziewczęta wiejskie.

Na uroczystość przybyło kilku działaczy ludowych, a więc ko-
mendant główny BCh major Kamiński-Trawiński, ubrany po cywil-
nemu, przedstawiciel »Rocha« Wąsik, zastępca delegata Rządu, zna-
ny działacz »Marek«, b. uczeń gimnazjum zamojskiego, dalej wójt 
gminy Nowa Osada Denkiewicz i in. 
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Zaczęły się raporty dowódców poszczególnych plutonów. Po 
podliczeniu stwierdzono obecność w szeregu 782 ludzi. Ogółem licz-
bę zgromadzonych można śmiało i bez przesady określić na przeszło 
2000.

Kapelan oddziałów partyzanckich odprawił nabożeństwo, 
podczas którego śpiewał mieszany chór wiejski. Po nabożeństwie 
odbyło się coś w rodzaju zgromadzenia ludowego. – Na zboczu zale-
sionego wzgórza urządzono prowizoryczną mównicę w postaci małej 
barierki, na której przemawiający mógł oprzeć ręce. Przed mównicą 
na polance stanęły oddziały wojskowe, dookoła nich publiczność. 
Zagaił zebranie i przewodniczył wspomniany wójt Denkiewicz. Po 
kolei przemawiali wszyscy przyjezdni, czołowi działacze ludowi. 
W imieniu nieobecnego inspektora powitał zgromadzenie ob. Cze-
remcha, ubrany na wpół po wojskowemu, z rewolwerem, z granata-
mi i w połówce.

Wszystkie przemówienia miały jednolity charakter, podkreśla-
jący znaczenie ruchu ludowego. Jako mówca wyróżnił się przedsta-
wiciel »Rocha«, wspaniały typ Polaka z dużymi, jasnymi wąsami. 
Mówił długo, z ożywieniem, w miarę gestykulując rękami, z dużym 
przekonaniem, używając mocnych, twardych słów i określeń. Mó-
wił głównie o roli chłopa polskiego w obecnej wojnie i w przyszłej 
Polsce niepodległej, która – jego zdaniem – może i musi być tylko 
Polską ludową. W imieniu kobiet przemawiała wcale dobrze jakaś 
przyjezdna, młoda niewiasta. Wreszcie komendant Wyrwa zarządził 
jedną minutę milczenia dla uczczenia pamięci poległych. Na zakoń-
czenie odśpiewano Hymn Narodowy.

Po półgodzinnej przerwie odbyła się defilada oddziałów woj-
skowych. Przyjmowała ją osobno stojąca grupa składająca się ze 
sztabów BCh i komendy obwodu oraz kilku gości honorowych. Pro-
wadził defiladę por. Rolicz. Najpierw przeszedł poczet sztandarowy 
z dużą, biało-czerwoną chorągwią, potem podchorążówka BCh i da-
lej poszczególne oddziały–przepisowym ceremonialnym krokiem. 
Ogólny wygląd i stan żołnierzy bardzo dobre. Postawą wyróżniali 
się zwłaszcza wyćwiczeni w normalnych warunkach b. żołnierze Ar-
mii Polskiej. Większość szeregowców miała na sobie stare mundury 
lub płaszcze i czapki wojskowe. W ostatnich szeregach można było 
widzieć stroje różnorodne: mundury strażackie, policyjne, czarne 
typu niemieckiego, wiatrówki, bluzy i zwykłe marynarki cywilne. 
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U wielu żołnierzy na lewym ramieniu naszyte były tarcze z or-
łem polskim i z literami: u góry »W. P.« i u dołu »Ch, S.« – co zna-
czy Chłopska Straż, tu skrócie nazywana »Chłostra«. Niektórzy mieli 
u dołu tarczy litery L. S . B., t. j. »Ludowa Straż Bezpieczeństwa«. – 
Broń stanowiły karabiny zwykłe i stosunkowo w bardzo dużej ilości 
karabiny maszynowe oraz t. zw. fujarki. Wielu żołnierzy miało za 
pasem ręczne granaty różnego kształtu.

Przyjezdni delegaci przywieźli ze sobą speców operatorów, któ-
rzy filmowali całą defiladę i porobili mnóstwo zdjęć z poszczegól-
nych momentów uroczystości.

Po skończonej defiladzie zespoły wiejskie rozpoczęły produkcje 
chóralne, deklamacje, tańce ludowe itp., nas zaś, gości, zaproszono 
na obiad żołnierski. Gęsta, zawiesista fasolanka i bigos przyrządzone 
przez ob. »Starego« były znakomite.

Publiczność powoli rozchodziła się i rozjeżdżała. Żołnierze roz-
leźli się po lesie i od czasu do czasu zaczęli strzelać. Gdy strzały te sta-
wały się coraz częstsze i dolatywały z różnych stron. Wyrwa zarzą-
dził złapanie i przyprowadzenie strzelających. Dostali najpierw przed 
frontem porządną naganę, a potem mieli być odpowiednio ukarani.

W czasie opisywanej uroczystości 4 razy przelatywały nad nami 
pojedyncze samoloty niemieckie, z tych dwa wywiadowcze bardzo 
nisko. Wówczas na komendę »lotnik, kryj się!« wszyscy w jednej 
chwili wpadali w las i polanka świeciła pustką. – Nabożeństwo też 
raz było przerwane wskutek przelotu bombowca.

O godz. 6 pożegnałem pozostające z żołnierzami dowództwo 
i puściłem się w powrotną drogę.

Dzisiejsze moje przeżycia, tak niecodzienne w obecnych wa-
runkach ciężkiej niewoli, były bardzo silne i wywarły na mnie głę-
bokie wrażenie. Zaimponowały mi też oddziały BCh składające się 
z tęgich, mocnych chłopów i z niedojrzałej jeszcze młodzieży, spraw-
nie wykonujące ćwiczenia bronią i maszerujące pewnym, równym 
krokiem w karnych, zwartych szeregach.

W ogóle święto dzisiejsze nosiło charakter całkowicie ludowy, 
uwydatniony zwłaszcza przez przemówienia wszystkich przyjezd-
nych delegatów. Mimo woli wyczuwało się tę siłę, jaką przedstawia 
zorganizowana i uświadomiona masa chłopska. – Wszystko co dziś 
widziałem i słyszałem jeszcze mocniej utrwaliło mnie w moim sta-
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łym przekonaniu, że w przyszłości, w odrodzonej Polsce chłop odegra 
jeżeli nie dominującą, to w każdym razie bardzo wybitną rolę.

Mieliśmy przed oczyma rezultaty pracy podziemnej. Mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, ile trudu, ile poświęcenia trzeba było na 
to, żeby przy szalejącym i bezwzględnym terrorze niemieckim tak 
zorganizować wieś i na nowo stworzyć Wojsko Polskie. – Do tego 
wojska i w ogóle do jakiejkolwiek pracy konspiracyjnej, wyzwoleń-
czej, z żywiołową siłą rwie się dzisiaj niemal całe społeczeństwo pol-
skie. W tym właśnie widzę najlepszą gwarancję wytrwania i osta-
tecznego naszego zwycięstwa.

Z CYKLU »WIKLINA W WALCE« 

TUŁACZ, kpr.

W KOCIOŁKU

Jednak naszym plutonem opiekuje się jakaś niewidzialna moc, 
steruje nami i wyprowadza z najgorszej matni na spokojną przystań. 
Tak było z nami w Honiatyczach i na Kazimierówce, tak było w lesie 
koło Józefina, gdy po prostu cudem wyszliśmy z tego lasku na parę 
godzin przed atakiem niemieckim. Zdawało nam się, że możnaby tu sie-
dzieć spokojnie jak u Pana Boga za piecem do końca wojny, tymczasem 
ten lasek któregoś dnia był bombardowany przez artylerię niemiecką 
przez 24 godziny i otoczony przez czołgi, tak że mysz by się nie przedarła.

15 czerwca 1944 r. raniutko pluton nasz zakwaterował w Roz-
dołach. Jest to maleńka wioska położona na skraju niedużego lasku. 
Mieliśmy tu pozostać czas dłuższy. Ponieważ dowódca tutejszej pla-
cówki sierż. Kary zabronił nam wychodzić w dzień na wieś, żeby nie 
zdekonspirować terenu, więc zapowiadało się, iż skonamy z nudów. 
Przybyło nas tu niedużo, gdyż część ludzi zdezerterowała po akcji 
w Świdnikach, znaczną liczbę żołnierzy Ryszard urlopował ze wzglę-
du na niemiecką akcję pacyfikacyjną w Hrubieszowskiem, wreszcie 
po oczyszczeniu broni maszynowej zwolnił następną partię żołnierzy 
już z samych Rozdołów. Zostało nas tu tylko kilkunastu: Ryszard, 
szef Dzięcioł, kapr. Czarny, kapr. Czad (?), kapr. Tułacz, kapr. Biały, st. 
strz. Delfin, st. strz. Bokser, strz. Maszynka, strz. Brzoza, strz. Zdzich, 
kapr. Płot, sanitariuszki Kama i Wrzos oraz inni.
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Po oczyszczeniu broni paru z nas w ścisłej tajemnicy ukryło ją 
w schronie w lesie, po czym zamaskowaliśmy go. Tam też pocho-
waliśmy inne wojskowe sprzęty zostawiając przy sobie tylko krótką 
broń.

Na północ od nas słychać było odgłosy strzelaniny i widać 
było smugi dymu. To Niemcy przeprowadzali w dalszym ciągu pa-
cyfikację. Ale byli od nas jeszcze dosyć daleko, – jakieś kilkanaście 
kilometrów.

Mieliśmy niemały kłopot z kapr. Płotem, dowódcą 4 drużyny. 
Biedny kapral zaczynał wariować. Nerwy jego odmawiały już po-
słuszeństwa. Płot wczesną wiosną przeżył oblężenie Kowla, z nami 
przeżywał napady ukraińskie, a ostatnio dobiła go akcja w Świd-
nikach. Stał się zupełnie nienormalny. Początkowo ciągle się mel-
dował, ganiał swoich ludzi, uciekał w las. Mieliśmy z nim wiele 
kłopotu, bo stale musieliśmy go pilnować.

Wczesnym rankiem 16 czerwca 1944 zaalarmował nas dziwny 
szum. Niedaleko od nas szły czołgi niemieckie. Najwyżej kilometr 
drogi od nas. Za chwilę usłyszeliśmy strzały i salwy z działek czołgo-
wych. Robota się zaczęła i to bardzo niedaleko. Niemcy wjechali do 
Sławęcina1) i do Stanisławki. Poza tym czołgi buszowały po polach 
niemiłosiernie tratując zboża. Od czasu do czasu Szwaby dla dodania 
sobie animuszu puszczali serie. Na szczęście młodzież zdołała uciec 
z wiosek.

Zebraliśmy się natychmiast, pochowaliśmy do schronu gra-
ty, jakie jeszcze pozostały. Furmani założyli konie. Postanowiliśmy, 
póki jeszcze czas, wysłać kobiety do Zamościa. Sanitariuszki odjecha-
ły, została tylko Kama, która kategorycznie odmówiła wyjazdu. Nie 
chciała opuścić nas w najgorszej chwili. Został też i kapr. Płot, który 
właśnie w tym czasie dostawał ataku. Uspokajał się tylko na widok 
Ryszarda, salutował wtenczas, meldował się, żeby za chwilę znów 
się zapomnieć. W pewnym momencie zaczął nawet uciekać, trzeba 
było go gonić i przyprowadzić do Ryszarda.

Tymczasem badaliśmy sytuację. Rozesłaliśmy patrole, które 
wróciły ze złymi nowinami. W tej wiosce Niemcy, w tamtej czołgi, 
tu wojsko, tam wojsko, wszędzie wojsko. Zrozumieliśmy: jesteśmy 
otoczeni, o przedarciu się przez pierścień i to jeszcze z furami nie ma 
mowy. O jakiejś obronie zbiorowej też nie ma co myśleć, gdyż mamy 
za mało ludzi, obrona nie miałaby żadnych Szans powodzenia i tyl-

1) Wieś w gm. Grabowiec. (Przyp. red.). 
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ko szkoda byłoby broni maszynowej, która stanowi własność pluto-
nu. Strata tej broni byłaby zbyt dotkliwa. Zostały nam jedynie pisto-
lety i chociaż wiedzieliśmy, że one nas nie uratują, jednak z nimi nie 
chcieliśmy się rozstać. Każdy ostatnią kulę rezerwował dla siebie.

Zaszyliśmy się w środek lasu i... czekaliśmy na śmierć. Trzeba 
było wobec innych nadrabiać miną, ale to nie przychodziło tak ła-
two. Paru chłopców próbowało szukać sobie schronienia na wła-
sną rękę. Nie przeszkadzaliśmy im. Tym sposobem zawieruszyli się 
i Dzięcioł z Czadem.

Nasza pozostała, mała grupka zżyła się wówczas ze sobą bar-
dzo. Przeszliśmy przez las, który ku naszemu niemiłemu zdziwieniu 
okazał się znacznie mniejszy niż był wymalowany na mapie. Ze 
środka naszego skrzydła można było widzieć krańce lasu.

A tu strzały dochodzą nas ze wszystkich stron. Nie bardzo przy-
jemnie.–Teraz słychać silniejszą strzelaninę. To Niemcy bombardują 
las świdnicki, odległy od nas o jakieś 3 kilometry.

W lasku kręci się dużo uciekinierów z różnych stron. Początko-
wo sprawdzamy dokumenty strzegąc się szpiegów, później zaprze-
stajemy. I tak nam wszystko jedno.

Dzień jest cudny. Słońce silnie grzeje, przyroda rozkoszuje się 
ciepłem, zboża falują i wchłaniają promienie słońca, ptaki w lesie 
świergocą, łąki nęcą swoją świeżością, wszystko jest piękne... oprócz 
ludzi. I patrząc na przyrodę, trochę człowiekowi robi się żal, że trzeba 
pożegnać się z nią na zawsze...

Powróciły nasze sanitariuszki. Mówią, że dojechały do Hory-
szowa Polskiego, ale tam też parę samochodów z wojskiem. Wróciły 
i przywiozły nam trochę jedzenia. Poczciwa Wrzos, przecież mogłaby 
jeszcze dojechać do Zamościa, ale wolała wrócić i nas nakarmić.

Po posiłku, mówiąc nawiasem bardzo smacznym, położyliśmy 
się spać. Ułożyłem się obok Ryszarda i Czarnego. Niedaleko słychać 
było chrapanie Delfina i Białego. My zawsze blisko koło siebie. Raź-
niej będzie umierać. Nie ma tu z nami tylko Boksera, bo szczęściarz 
na parę godzin przed akcją wyjechał do Zamościa. No, ale na pewno 
o nas się bardzo boi.

Spaliśmy tak parę godzin. Sytuacja w zasadzie nie zmieniła się. 
Wciąż to samo. Jakoś mamy szczęście, że dotychczas Szwaby nie od-
wiedzili nas. Głupcy nie przypuszczali, że schronimy się w tak ma-
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łym, niepozornym lasku. Właściwie była to z naszej strony bezczel-
ność. W samym środku kociołka, prawie że odkryci.

Całe szczęście, że kapr. Płot uspokoił się. Jednak Ryszard ma na 
niego duży wpływ. Tylko jego poznaje i jego jedynie słucha. Furma-
ni poszli kosić siano dla koni, my wylegujemy się. Czarny opowiada 
nam wesołe kawały i zapominamy o rzeczywistości.

Po południu zameldowano nam, że Niemcy wchodzą do lasu 
od strony Sławęcina. Napięcie wzrosło do maksimum. Próbujemy 
dostać się na kraniec zachodni. Do pobliskiej wioski wysyłamy po 
wiadomości Zdzicha w mundurze kolejarza. Oczekujemy na niego 
z niecierpliwością. Po pewnym czasie wraca i mówi, że w wiosce są 
Armeńczycy. A więc nic z tego. Wybieramy miejsce najbardziej za-
kryte i czuwamy. Patrol donosi, że Niemcy tylko okopali się na pół-
nocnej stronie lasu i robią zasadzkę dla obławy, która szła z północy 
na południe. Ale i tym razem mieliśmy cholerne szczęście. Akurat na 
tym krańcu lasu skończył się pierścień obławy.

I znów poprawiły się humory. Zaczęliśmy się zaraz domagać 
jedzenia u sanitariuszek. Zbliżał się wieczór, strzały ucichały, Niemcy 
samochodami i czołgami przenosili się w inne strony.

Poszliśmy spać, rozstawiając gęste warty. Nie rozbieraliśmy się. 
Sen szybko zmorzył zmęczone ciało. Obudziwszy się nazajutrz rano 
już nie słyszeliśmy kanonady. Tylko z daleka dochodziły nas złowro-
gie pomruki. To szła akcja na Grabowiec.

Postanowiliśmy wyrwać się z pierścienia, ponieważ Niemcy 
stali jeszcze po sąsiednich wioskach. Zaprzęgliśmy dwie fury i ja 
z Czarnym, z Delfinem i jedną sanitariuszką na pierwszej furze, a Ry-
szard, Biały, Płot i sanitariuszka na drugiej furze – przekradaliśmy się 
polnymi drogami, węsząc, żeby nie wpaść na zasadzkę. Z początku 
jechaliśmy ostrożnie, później trochę szybciej, a od Rozdół, im bliżej 
Zamościa, coraz to szybciej.

Już jesteśmy w Zamościu. Wyrwaliśmy się z piekła, uratowali-
śmy się. Dziwnie uderzył nas normalny ruch na ulicach w Zamościu, 
pary zakochanych, uśmiechy, kłótnie... Ludzie żyją tu innym życiem, 
codziennym, małostkowym i zapewne nie zdają sobie sprawy, że 
w tym samym czasie, tak niedaleko od nich giną inni Polacy. Czło-
wiek nie może się jeszcze otrząsnąć z przeżytych wrażeń, nie może 
jasno uświadomić, że jest w mieście, że żyje, a przecież mógł tak ła-
two leżeć gdzieś pod jodłą z rozwaloną głową i nikt by nawet o tym 
nie wiedział. 
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Ulicami miasta jadą samochody ciężarowe naładowane woj-
skiem i żandarmami. Naliczyłem ich chyba ze sto. Jadą w kierunku 
Tomaszowa. To Niemcy z obławą przerzucają się w zwierzynieckie 
lasy.

A na ulicach życie wre dalej...

RADWAN

SZPITAL LEŚNY 665

W roku 1943 i 1944, kiedy terror niemiecki dochodzi do szczytu, 
kiedy co dzień dymy unoszące się nad fabrykami śmierci w Maj-
danku, Bełżcu, Oświęcimiu oznajmiają, że giną niewinnie tysiące 
ludzi, z dnia na dzień wzrasta opór narodu. Stosowane na początku 
sporadycznie akty sabotażowe i dywersyjne oraz opór bierny zmie-
niają się z czasem w zorganizowaną, zaciętą, zbrojną walkę z oku-
pantem, z każdym dniem przybierają na sile. Polska ludność wiosek 
i miast mordowana, wysiedlana, wywożona na roboty do Niemiec, 
osadzana w obozach koncentracyjnych, niszczona nadmiernymi kon-
tyngentami, broni się, tworząc organizacje terenowe i wstępując do 
oddziałów partyzanckich.

W walkę z okupantem Zamojszczyzna wniosła olbrzymi wkład. 
Ona też jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła czynną, odwetową 
akcję dywersyjną. – Na jej terenie w r. 1944 działał szereg organizacji 
konspiracyjnych. Najliczniejszą była Armia Krajowa, powstała tutaj 
ze scalenia PZP z BCh, – obok niej AL. NSZ było bardzo nieliczną 
grupą. Akcję dywersyjną poza organizacjami terenowymi prowadzi-
ły oddziały partyzanckie AK, BCh, AL i sowieckie. Na ogół trudno 
rozgraniczyć organizację terenową od oddziałów leśnych. Oba rodza-
je ściśle ze sobą współpracowały dopełniając się wzajemnie. Często 
zdarzało się, że żołnierz terenu czasowo znajdował się w oddziale 
leśnym lub odwrotnie.

Głównym zadaniem oddziałów partyzanckich była dywersja. 
Organizacja zaś terenowa oprócz zadań bieżących takich, jak sabo-
taż, dywersja, utrzymanie sieci organizacyjnej i jej stała rozbudo-
wa, wywiad dla użytku własnego i aliantów oraz utrzymanie wła-
snego pionu psychicznego społeczeństwa drogą propagandy-miała 
w swym założeniu przygotowanie powstania. W tym celu tworzyła 
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jednostki bojowe i pomocnicze, np. WSOP1), WSK2), szkoliła żołnie-
rzy i dowódców opracowując odpowiednie plany. Oddziały leśne 
pomyślane były głównie dla ludzi »spalonych«, podczas gdy w or-
ganizacji terenowej najczęściej pracowali »lojalni« obywatele GG. 
Niejednokrotnie ci »lojalni« obywatele mieli za sobą więcej »robót 
politycznych«,3) aniżeli niektóre oddziały partyzanckie.

Jednym z bardziej aktywnych w Zamojszczyźnie był powiat 
Biłgoraj,

W r. 1944 pełniłem funkcję naczelnego lekarza Obwodu Bił-
goraj.4) Na jego terenie toczyła się w tym czasie ustawiczna wal-
ka podjazdowa Polski podziemnej, która tutaj zdążyła zlikwidować 
już niemal wszystkie posterunki żandarmerii (Stützpunkt’y). policji 
ukraińskiej i granatowej oraz zdezorganizować aparat administra-
cyjno-gospodarczy przez zniszczenie takich placówek jak urzędy 
gminne, tartaki, mleczarnie itp. Leciały w powietrze mosty, szyny 
kolejowe, pociągi, samochody wiozące Niemców, ginęli »bez wie-
ści« znienawidzeni szpicle, na błysk luf partyzanckich otwierały się 
bramy więzień pełnych »przestępców« politycznych. Duże tablice 
z napisem: »Achtung! Bandengefahr. Nicht einzeln fahren. Scbuss – 
waffe bereitzuhalten« ostrzegały kolumny niemieckie jeżdżące tylko 
po głównych szosach i pod konwojem. – Okupant opuszcza rozległy 
teren powiatu skupiając się jedynie w miastach, gdzie zabezpiecza 
najważniejsze obiekty silnymi oddziałami Schupo, buduje umocnie-
nia i bunkry, a stamtąd tylko w znacznej sile robi grabieżcze wypady 
na wsie.

Zwalczając Polskę podziemną Niemcy w bestialski sposób sto-
sują odpowiedzialność zbiorową rozstrzeliwując ludzi całkiem nie-
winnych. Wieś nienawidzi Niemców i żyje tylko myślą o odwecie. 
A w lasach biłgorajskich jest wolna ojczyzna żołnierza partyzanta.5) 
Działają tu organizacje terenowe oraz biwakują stale lub przejścio-
wo oddziały partyzanckie Groma, Podkowy, Sępa, Norberta, Lancy, 
Jaskółki, Antona, kompania specjalna Woyny i stałe obozy komen-

1) Wojskowa Służba Ochrony Powstania.
2) Wojskowa Służba Kobiet.
3) Tak w gwarze partyzanckiej nazywano akty dywersyjne.
4) Obwód obejmował najczęściej powiat.
5) Np. okolice Józefowa nazywano wówczas żartobliwie »Rzeczpospolitą 

Józefowską«
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dantów rejonów Corda i Wira spełniające rolę ośrodków szkolenio-
wych. Prócz tego znajdują się tu grupy AL i oddziały sowieckie. Od-
działy partyzanckie w znacznej większości rekrutują się z chłopów 
z okolicznych wiosek i stosunkowo w niewielkiej ilości z elementu 
napływowego.

Ze stałym rozrostem organizacji terenowej i oddziałów party-
zanckich oraz z rozszerzaniem ich zadań wzrastają również obowiąz-
ki służby zdrowia. Mimo funkcjonowania terenowej sieci sanitar-
nej z lekarzami rejonowymi, podoficerami sanitarnymi i patrolami 
sanitarnymi, dotychczasowe metody udzielania pomocy rannym 
z każdym dniem stawały się coraz mniej wystarczające. W prakty-
ce pomocy udzielało się najczęściej doraźnie w polu i w zakonspiro-
wanych izbach rannych, ciężej zaś rannych umieszczano w szpitalu 
powiatowym w Biłgoraju, gdzie przebywali pod fałszywymi nazwi-
skami i fikcyjnymi rozpoznaniami chorób. W pracy tej nieocenione 
usługi oddawał dyr. szpitala dr Pojasek ratując niejednego »bandy-
tę« od śmierci, nie skąpiąc swych cennych wskazówek, intensywnie 
szkoląc w chirurgii mnie i moich kolegów i nie krępując nas zajęcia-
mi szpitalnymi.

Z biegiem czasu dowiezienie rannego do Biłgoraja i »zamelino-
wanie« go w szpitalu stawało się coraz trudniejsze. Niemcy zaczęli 
dokładniej penetrować drogi wiodące do Biłgoraja, rewidować fury 
i legitymować ludzi oraz obserwować szpital. Z drugiej strony długa 
podróż z odległego nieraz obozu nie zawsze wychodziła na zdrowie 
rannemu.

Wówczas to powstała myśl zbudowania w lesie szpitala dają-
cego rannemu możliwie najlepsze warunki leczenia i poczucie bez-
pieczeństwa znacznie większe, aniżeli w Biłgoraju, gdzie nieustannie 
groziło aresztowanie przez Gestapo ze wszystkimi dalszymi konse-
kwencjami.

W długich dyskusjach z kol. Korabem opracowaliśmy dokład-
ny plan budowy szpitala leśnego. Liczyłem przy tym, że otrzymam 
aprobatę i poparcie przełożonych, którzy-jak np. mjr Kalina i kpt. Or-
sza – już na sobie doświadczyli znaczenia służby zdrowia.

W kwietniu 1944 r. otrzymałem wezwanie od ppor. Kuli na-
stępującej treści: »Radwan! Mamy kilku rannych. Leżą w mp Wira, 
przyjedź natychmiast! Gdyby nie udało się ich stąd zabrać, Wir pro-
ponuje urządzenie szpitala u niego«.

To było chyba bezpośrednio powodem powstania szpitala po-
lowego.
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Dzięki poparciu por. Małego Orsza dał mi zezwolenie na budo-
wę i obiecał przeznaczyć na ten cel subsydium.

Tego samego dnia z Halnym, który przywiózł mi list od Kuli 
i zabierał żywność dla Wira, »bandziorską drogą«1) pojechałem do 
»bunkru«. Przypuszczając, że może zaistnieć konieczność przeprowa-
dzenia operacji zabrałem ze sobą narzędzia chirurgiczne. Lekarstwa 
i materiał opatrunkowy powinny były znajdować się na miejscu.

Obóz Wira, powszechnie zwany »bunkrem« od ziemianki bę-
dącej w okresie zimowym głównym pomieszczeniem dla żołnierzy, 
leżał w gęstym zagajniku doskonale zamaskowany, także nawet 
z bliska trudno go było spostrzec, a istnienie jego zdradzały jedynie 
wyjeżdżone drożynki i gwar.

Rannych zastałem w bunkrze. Było ich kilku: z oddziału Gro-
ma Kuchnia – ślepy po postrzale, Rąb, Zapałka i Szerszeń. Od Wira 
ranny w udo Zięba. Oprócz nich jeszcze żołnierz sowiecki Mikołaj. 
Opatrunki mieli już założone przez Ninę, która dopiero przed kilku 
dniami przyjechała z Warszawy i pełniła teraz funkcję pielęgniarki 
w oddziale Wira.

Prócz Zięby, któremu musiałem naciąć ropień, rany innych wy-
magały tylko zmiany opatrunków.

W ciągu kilku następnych dni z pomocą Pilocika2) wybrałem 
odpowiednie miejsce na szpital. Leżało ono w wysokim sosnowo-
-jodłowym lesie w odległości około 2 klm. na północ od Trzepietnia-
ka.3) Ze względu na swoje położenie pośrodku obozowisk oddziałów 
partyzanckich i dużych bagien od północy miejsce to dawało najlep-
szą gwarancję bezpieczeństwa. 1 ½ klm. na płd.-wschód znajdował 
się oddział Wira, około 4 klm. na płn.-wschód w Helacinie oddział 
Topoli (Groma), około 2 klm. na płn.-wschód nad rz. Studczkiem od-
dział Woyny; dojścia od Biłgoraja bronił jeszcze dalej biwakujący 
Cord.

Do chwili ukończenia budowy szpitala chorzy pozostają 
w bunkrze. Ponieważ pracuję jeszcze stale w szpitalu w Biłgoraju, 
więc w czasie mojej nieobecności opiekuje się rannymi Biga, peł-

1) Tak nazywali partyzanci drogę idącą przez lasy od wisi Ćwikły przez 
Edwardów, Brodziaki i dalej koło Margoli do Trzepietniaka.

2) Czesław Bzdziuch, lat około 18 z Trzepietniaka, poległ pod Osuchami 35-VI 
1944 r.

3) Osada składająca się z kijku gospodarstw, odległa o i'/2 kim na północ od 
dużej wsi Aleksandrowa. 
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niący obowiązki lekarza rejonu Józefów, i siostra Nina. Tym sposo-
bem bunkier– duża ziemianka z oknami w dachu– zamienił się na 
izbę chorych. Zanim został postawiony budynek szpitalny, w bun-
krze nie tylko leżeli ranni i ciężko chorzy, lecz także stale udzielano 
tu pomocy ambulatoryjnej zarówno partyzantom jak i zgłaszającej 
się z okolicznych wiosek ludności cywilnej. Będąc jednocześnie salą 
chorych, salą operacyjną i gabinetem lekarskim pomieszczenie to nie 
odpowiadało nawet najprymitywniejszym wymogom sanitarnym. 
W tej zaimprowizowanej sali operacyjnej wykonywano najrozmait-
sze zabiegi, a więc nacięcia ropni, usuwanie kul i odłamków, szycie 
ran, zakładanie gipsów itp.

Do ciekawszych należy przypadek ropnia okołonerkowego 
u majora sowieckiego Feliksa z oddziałów »Szytowców«1) Około 10 
maja przywiózł go komendant Adam. Chorował już od trzech tygo-
dni. Skarżył się na brak leków i na to, że niedostatecznie wyszkolony 
personel sanitarny jego oddziału nie umiał rozpoznać choroby i le-
czył go nieodpowiednio. Lekarz naczelny OP9 dr Skiba, do którego 
chory dotarł po pewnym czasie, nie mógł dokonać zabiegu chirur-
gicznego ze względów technicznych. Tak więc został skierowany do 
nas w stanie bardzo ciężkim z objawami zakażenia ogólnego. Po-
stawienie rozpoznania wobec typowych objawów przedmiotowych 
było bardzo łatwe. Po zbadaniu natychmiast przystąpiłem w asyście 
siostry Niny do zabiegu operacyjnego. Mycie rąk, przygotowanie 
pola operacyjnego, narkoza chloretylowa – to dzieło kilku minut. 
Szeroko otworzyłem dojście do głębokiego ropnia, z którego wypły-
nęło parę litrów cuchnącej, zielono-brunatnej ropy.

Już po zabiegu w oczach budzącego się Feliksa zauważyłem 
przerażenie. Okazało się, że w pośpiechu przedoperacyjnym zapo-
mniałem wyjąć zza pasa Visa i granaty, a oszołomiony jeszcze nar-
kozą pacjent patrząc na broń i na moje zakrwawione ręce – jak mi 
to sam potem opowiadał – wyobrażał sobie, że leży na stole tortur 
w Gestapo. Po operacji stan chorego szybko się poprawił i po 2 ty-
godniach mjr Feliks wrócił całkowicie do zdrowia i dopiero wówczas 
zabrał go samolot sowiecki.

Ponieważ lada dzień mieliśmy przystąpić do budowy szpitala, 
zacząłem przygotowywać sprzęt potrzebny do jego urządzenia we-
wnętrznego. Od mjr Kaliny otrzymałem na ten cel subsydium w wy-

1) Nazwa dużego oddziału niemieckiego.
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sokości 20.000 zł., z rozdziału zrzutów dostałem 40 koców, mundury 
dla sanitariuszek i 15 spadochronów. Ppor. Cord ofiarował parę tę-
gich koni, ppor. Wir mleczną krowę. Taki był zawiązek gospodarstwa 
szpitalnego.

Lekarstwa, materiał opatrunkowy i narzędzia były w obwo-
dzie już dawno przygotowane. Bielizny operacyjnej, pościelowej 
i osobistej miała dostarczyć W.S.K. Agnieszka1) i Halina z 9 »WSK-
-aczkami« urządziwszy szwalnię we wsi Trzepietniak zaczęły szyć dla 
nas bieliznę ze spadochronów. O sprzęt gospodarski byłem spokojny, 
kupi się go lub jakoś zdobędzie w Biłgoraju.

Z postawieniem budynku szpitalnego byłoby mniej pracy 
i kosztów, gdybyśmy zabrali Szwabom barak ze stacji Długi Kąt 
i przewieźli go do lasu.

Dn. 13 maja porozumiawszy się z Wirem i z dowódcą placówki 
w Majdanie Nepryskim wybrałem się z Hukiem, Niną, Butrymem 
i innymi na Długi Kąt. Kilkudziesięciu furmanek potrzebnych na 
przewiezienie baraku miał dostarczyć Jeż.

Niespodziewana »robota« oddziału Wara, który w tym cza-
sie zatrzymał i wysadził w powietrze pociąg z cukrem koło stacji 
Krasnobród, przeszkodziła nam w przewiezieniu baraku tego dnia. 
Jednak nie żałowaliśmy tego, gdyż zamiast baraku przywieźliśmy 
6 metrów cukru i byliśmy świadkami emocjonującego widowiska 
jak współdziałający z oddziałem Wara partyzanci sowieccy nacierali 
na Aserbejdżanów2) broniących się w umocnionym tartaku leżącym 
opodal stacji.

Barak ten w kilka dni później przywiózł przy pomocy aleksan-
drowiaków ppor. Huk, który jako saper kierował budową. Posta-
wienie go w wybranym uprzednio miejscu, zrobienie łóżek, zbudo-
wanie kuchni, magazynu, pomieszczenia dla personelu trwało kilka 
dni. Przydzielona drużyna kpr. Żbika pracowała z zapałem. Około 20 
maja szpital był gotów i mógł przyjąć rannych i chorych.

Duży, stojący wśród drzew barak składał się z trzech izb – jednej 
przeznaczonej na salę zabiegową i dwóch dla rannych. Kilka okien 
z szybami, mimo rzucanych przez drzewa cieni, wpuszczało dostateczną 
ilość światła. Przed natrętnymi komarami chroniły założone w oknach 
siatki z gazy. Wewnątrz baraku w jednej z izb dla chorych rosła po-

1) Aniela Nowakówna z Długiego Kątu. Poległa pod Osuchami 25.VI.1944 r.
2) B. obywatele ZSRR zdrajcy, którzy przeszli na służbę w armii niemieckiej.
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tężna jodła, która przechodząc przez wycięty w dachu otwór ogromną 
swą koroną znakomiciemaskowała go od góry. Sala zabiegowa wy-
posażona była w stół, stolik na narzędzia, szafkę i kilka »zasobników«1) 
wypełnionych lekarstwami, narzędziami i materiałem opatrunkowym 
i robiła choć surowe, lecz miłe wrażenie. W obu izbach dla chorych 
stanęło na razie 14 łóżek zasłanych jednakowymi, granatowymi koca-
mi. Nad łóżkami półki na rzeczy pacjentów. Zamiast stolików służyły 
deseczki między łóżkami. Kilka krzeseł uzupełniało umeblowanie.

Z zewnątrz barak był widoczny tylko z bliska. Obrzucony ga-
łęziami jodłowymi zlewał się z otoczeniem przyległych drzew. Inne 
»budynki« jak kuchnia, magazyn, pomieszczenie dla personelu i staj-
nia były wykonane bardziej prowizorycznie i stały w pobliżu bara-
ku. Duży stół otoczony wkopanymi w ziemię ławkami pod natural-
nym dachem z koron drzew zastępował stylową jadalnię. Niedaleko 
kuchni wykopana, studnia dostarczała wody. Przepływający w po-
bliżu potoczek spełniał rolę łazienki i pralni.

Zostałem mianowany komendantem szpitala, Biga moim za-
stępcą. Dalszy personel składał się z 17 następujących osób:

3 sanitariuszki – Nina, Danusia i Brzoza.
Personel administracyjny – Halina i Stefcia.2)
Drużyna osłonowa kpr. Żbika3) – 4-ech st. strzelców Kruk, Cza-

pla, Czajka i Wrzask, oraz 7-iu strzelców Pniaczek4), Bocian, Lis, Szysz-
ka, Witek, Szron i Wolak. Drużyna ta doskonale uzbrojona w 2 LKM-
-y, 2 RKM-y, karabin przeciwpancerny, schmeisery i steny pełniła 
służbę wartowniczą i patrolową

Prócz stałego personelu w szpitalu, który był jednocześnie 
ośrodkiem szkoleniowym dla służby zdrowia, stale przebywało kilka 
sanitariuszek na kursie praktycznym.

Ponieważ szpital powstał na terenie obwodu biłgorajskiego 
i głównie własnym wysiłkiem, stał się też jego jednostką organi-
zacyjną, co zostało zadokumentowane w nazwie »Szpital polowy 
665«, gdyż liczba ta była wówczas kryptonimem naszego obwodu. 
Korzystali natomiast ze szpitala wszyscy, którzy walczyli z Niemcami 
bez względu na przynależność służbową, organizacyjną czy też poli-
tyczną.

1) Zasobnik – duża, szczelnie zamykająca się puszka blaszana służąca za 
opakowanie dla broni zrzutowej.

2) Poległa pod Osuchami.
3) Władysław Drygas, robotnik tartaczny, poległ pod Osuchami.
4) Jan Kołtun ze wsi Oseredek, poległ pod Osuchami 25.VI.1944 r. 
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Przewiezienie rannych z bunkru nie zabrało wiele czasu. Ułoże-
ni teraz na czystych prześcieradłach i poduszkach, przykryci nowymi 
kocami czuli się tu znacznie lepiej. Mieli nawet rozrywkę w postaci 
przydzielonego nam z ostatniego rozdziału zrzutu radia »propagitu«. 
Codziennie z przejęciem słuchaliśmy najnowszych wiadomości, cza-
sem pogadanek i muzyki, co dawało nam miłe złudzenie łączności 
ze światem.

W piękny, pogodny dzień Zielonych Świąt odbyło się uroczyste 
poświęcenie szpitala. Od samego rana poczęli ściągać ze wszystkich 
stron zaproszeni goście. Można było zobaczyć przedstawicieli całej 
Polski podziemnej z tego terenu. A więc komendant obwodu Or-
sza ze swoim zastępcą Trojdanem, Beskid z WSOP’u i Maka z WSK, 
Szyszka i Ksantypa, a dalej dowódcy i delegaci oddziałów Wir, Cord, 
Kula, Bej, Zagłoba, Rzut, dowódcy placówek i wielu, wielu innych.

W odpowiedzialnej roli organizatora i gościnnego gospodarza 
pomagali mi niestrudzenie Korab, Mały i Huk.

Nina z pomocą kilku niewiast i chłopców z drużyny Żbika urzą-
dziła ołtarz, który ozdobiony skrzyżowanymi karabinami z prostym 
brzozowym krzyżem w środku i figurką Matki Boskiej, przykryty 
śnieżnobiałym obrusem, upiększony masą zieleni i kwiecia dosko-
nale harmonizował z tłem i panującym nastrojem. Obok wśród wy-
smukłych jodeł i sosen na maszcie powiewała biało czerwona flaga, 
świadcząc, że las do nas należy. Odległy o kilkanaście metrów szpital 
z widniejącym znakiem Czerwonego Krzyża ograniczał plac nabo-
żeństwa.

Około godz. 11 przybył nasz kapelan i odprawił mszę polową, 
zakończoną błagalnym hymnem: »Boże coś Polskę... Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić, Panie!«

Poświęcenie budynku i krótkie przemówienie kapelana za-
mknęło część oficjalną uroczystości.

Skromny, żołnierski obiad, obficie zakropiony zdobyczną wód-
ką i piwem zmienił nastrój z uroczystego na wesoły. Przemówienia 
i toasty dawały obraz naszych myśli i bojowego nastawienia.

Około godz. 18 goście zaczęli rozchodzić się do swych »domów«–
obozów i kwater. Właśnie w tej chwili goniec przywiózł meldunek, 
że w okolicy Łukowej pokazały się patrole Ukraińców i Kałmuków 
będących w służbie niemieckiej. Wir natychmiast poderwał swój 
oddział i furmankami z Aleksandrowa pojechał osobiście sprawdzić 
stopień zagrożenia swojego terenu. 
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Gdy w naszej ojczyźnie-lesie życie tętni, pozwalając marzyć 
o przyszłej wolnej Polsce, od Biłgoraja zaczynają nadciągać złe wia-
domości, pierwsze zwiastuny nieszczęść, jakie nas miały spotkać.

Jest to chwila, w której żołnierz Armii Czerwonej, miażdżąc 
przeciwnika, podchodzi pod Lwów i Włodzimierz Wołyński, kiedy 
alianci zajmują Rzym, a w Normandii rozpoczynasię inwazja.

Niemcy cofając się oczyszczają zaplecza swego frontu.
W Biłgoraju widać przygotowania do wielkiej, planowej akcji 

pacyfikacyjnej. Na razie zaczyna się oczyszczanie terenu leżącego na 
północ od Biłgoraja. Szosy Biłgoraj – Frampol – Janów i Biłgoraj – 
Krzeszów oraz rzeka San zostają gęsto obsadzone wojskami, tworząc 
rodzaj worka. W worek ten udaje się Niemcom od strony Kraśnika 
zepchnąć oddziały partyzanckie lasów janowskich. Oddziałom tym 
udało się bitwą pod Szklarnią1) przebić się do kompleksów leśnych 
Puszczy Solskiej na południe od Biłgoraja, zadając przy tym Niem-
com dość znaczne straty.

Wsie i lasy na północ od Biłgoraja zostają spenetrowane. Prócz 
kilku zaledwie członków organizacji Kałmuki przypędzają za druty 
kilkaset zupełnie niewinnych ludzi, w tym wiele kobiet i dzieci. Nie 
osiągnąwszy celu, Niemcy przygotowują dalszą akcję na terenach na 
południe od Biłgoraja. Ściągają SS i wojsko. Siły ich, biorące udział 
w akcji, liczą 3 dywizje i brygadę Dolla (Kalmukenverband Dolla).

Niemcy tworzą zamknięty kocioł, obsadzając drogi Zwierzy-
niec– Biłgoraj – Księżpol – Łukowa – Ruda Różaniecka – Susiec – Gra-
bowiec – Krasnobród – Zwierzyniec.

Równocześnie samoloty wywiadowcze co dzień obserwują 
lasy. Bombowce niszczą samotne gajówki, osady i niektóre wsie2) . 
W kotle tym znalazły się oddziały partyzanckie Corda, Rysia, Topoli, 
Wira, Woyny, Jaskółki, Antona, liczące w sumie przeszło 800 ludzi, 
oraz nieznana mi bliżej grupa oddziałów radzieckich i AL. Większość 
z nich chciała »przeskoczyć« w już spacyfikowane lasy janowskie 
jeszcze przed ostatecznym zaciągnięciem kotła. Szpital zamierzałem 
również przenieść w bezpieczniejsze miejsce.

1) Wieś położona około 20 km na północ od Biłgoraja. Bitwę tę stoczyły 
w pierwszych dniach czerwca oddziały AL i sowieckie. Zginęli w niej por. Lipa i sierż. 
Wujek – dowódcy oddziałów AL.

2) Np. 6 maja zbombardowano gajówkę Okno, 13 czerwca osadę Trzepietniak, 
około 15 czerwca wieś Lipowiec, Osuchy itd.
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Inspektor Kalina miał jednak inną koncepcję. Wydaje oddzia-
łom rozkaz pozostania na miejscu i zarządza przygotowanie rozbudo-
wy szpitala do 40 łóżek.

W urządzonym w tym czasie już ostatecznie szpitalu, który ma 
nawet połączenie telefoniczne z oddziałem Wira i z niedawno po-
wstałym obozem kompanii specjalnej Woyny, – ruch rannych i cho-
rych stale wzrasta. Udzielamy pomocy lekarskiej partyzantom pol-
skim i sowieckim, cywilom rannym podczas bombardowania wiosek 
i często zwykłym chorym z okolicy.

Do specjalnego działu gospodarki szpitalnej należało zaopa-
trywanie go w żywność. Głównymi jej »dostawcami« byli sami 
Niemcy. Pociągi wiezionego do Reichu zboża i cukru, samochody in-
tendentury wojskowej, »Liegenschafty« itp. były źródłem, z którego 
oddziały partyzanckie czerpały stale prowiant, oddając zwykle pew-
ną część szpitalowi, tym bardziej że często w tych wyprawach brała 
udział i nasza drużyna osłonowa Żbika. Tak np. około 31 maja nigdy 
nie mogąca spokojnie usiedzieć na miejscu siostra Nina, zostawiw-
szy chorych na opiece Brzozy, z kilku chłopcami Żbika przyłączyła się 
do wyprawy Corda na «Lieganschaft Rożnówka«, leżący w samym 
Biłgoraju. »Robota« mimo wielkiego ryzyka powiodła się i Nina 
z dumą przytaszczyła worek drobiu, którym przez kilka dni karmiła 
chorych. Drób ten był osobistym wyczynem Niny, prócz tego szpital 
otrzymał wówczas od Corda kilka prosiaków. Przy takiej organizacji 
byliśmy na ogół stale dobrze zaopatrzeni, tak że rzadko tylko wypa-
dało żywność kupować.

W tym czasie, po powrocie ze służbowego wyjazdu do Lublina, 
przenieśliśmy się już na stałe do lasu z Korabem, który przekazał do-
tychczasową swoją funkcję Szyszce i mając wolny czas, poświęcał go 
pracy w szpitalu. Pomoc jego była tym cenniejsza, że Biga w szpitalu 
już nie pracował.

Wśród szeregu drobnych zabiegów niejednokrotnie musieli-
śmy wykonywać i poważniejsze operacje. Szczególnie utrwaliły mi 
się w pamięci dwa wypadki ran postrzałowych brzucha u żołnierzy 
z oddziału Rysia (BCh). Niestety zbyt późno przywiezionym, bo aż po 
48 godzinach, natychmiastowa operacja nie zdołała uratować życia.

Do innych, codziennych naszych zajęć należało prowadzenie 
krótkich historii chorób, księgi zabiegów i ewidencji chorych.

Wolne chwile spędzaliśmy na konnych przejażdżkach, nauce 
jazdy na motocyklu po wyboistych, leśnych ścieżkach lub na odwie-
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dzaniu kolegów w sąsiednich obozowiskach. Również i my w szpi-
talu miewaliśmy częstych gości spośród znajomych partyzantów. Za-
glądali do nas także i lekarze oddziałów – »dr Helena« od Norberta 
i Oldan1) od Topoli, dowiadując się o stanie swych chorych. Kol. 
Helena w jednym wypadku wyjęła w szpitalu kulę z uda rannego 
Tadzia z oddziału Jaskółki (BCh).

Od czasu do czasu próbowaliśmy polować na kozły, które pod-
chodziły w nocy pod szpital i zakłócały spokój odpoczywających »le-
śnych ludzi«.

Niestety Niemcy nie dali nam zażyć spokoju. Po ukończeniu 
dokładnych przygotowań i zaciągnięciu kotła dn. 21 czerwca rozpo-
czynają natarcie od szosy Biłgoraj-Zwierzyniec rzucając do środka 
wyborowe jednostki specjalne, szkolone do walk leśnych. Dochodzi 
do pierwszych starć z naszymi oddziałami pod Brodziakami i Mar-
golami. Tego dnia wczesnym popołudniem, nie wiedząc jeszcze o za-
czętych walkach, pojechaliśmy we czterech z Małym, Hukiem i Kora-
bem do Aleksandrowa, aby zakupić paszę dla koni. Ostra strzelanina 
w niedalekiej odległości spod Margoli skłoniła nas do powrotu.

W szpitalu otrzymuję rozkaz telefoniczny od mjra Kaliny, żeby 
nazajutrz rano przysłać patrol sanitarny do obozu Woyny i przygo-
tować szpital do ewentualnej ewakuacji. – Z patrolem w składzie 
Irka, Danusia i Brzoza zdecydował się jechać kol. Korab. Wieczorem 
nadciąga do szpitala wycofujący się po całodziennych walkach od-
dział Corda, który dotychczas znajdował się na przedpolu. Mamy 
pierwszych dwóch rannych.

Kiedy nazajutrz, 22 czerwca, powracający od Woyny patrol 
przywiózł rozkaz ewakuacji szpitala, jesteśmy już gotowi. Bębny 
zrzutowe ze sprzętem szpitalnym są już zakopane i zamaskowane. – 
W przewidywaniu walk starałem się od pewnego czasu mieć w szpi-
talu jak najmniej zajętych łóżek, odsyłając lekko rannych, nadają-
cych się do leczenia ambulatoryjnego do domów lub do oddziałów, 
ciężkie zaś przypadki w miarę możności wyprawiałem do szpitala 
w Biłgoraju. Toteż teraz przy ewakuacji miałem mniejszy kłopot. 
Kilku pozostałych rannych, wśród których leżeć musiał tylko ppor. 
»Dzierżyński«,2) oraz żywność i konieczny do stałego użytkowania 

1) Ppor. Tadeusz Błachuta. Poległ pod Osuchami 25.IV 1944 r.
2) Zbigniew Pielachowski, ppor. zaw. Sit. Poż. z Warszawy. Był w oddziale 

Rysia. Poległ pod Osuchami. 
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materiał załadowaliśmy na furmanki i odesłaliśmy je do obozu Wira 
gdzie miały czekać na dalsze rozkazy.

Wypadki teraz toczą się szybko. Niemcy nacierają na oddział 
Woyny. Po krótkiej, lecz zażartej walce uderzenie zostaje wstrzyma-
ne. Koło szpitala przechodzą wycofujące się oddziały Rysia, Topoli 
i wreszcie Woyny. – Jest kilku rannych, którym zakładamy opatrun-
ki. Na końcu oddziału Woyny idzie sztab inspektoratu z mjr. Kaliną 
i rtm Mieczem. – Czas więc i na nas. Z żalem zostawiamy pusty już 
barak z powiewającym znakiem Czerwonego Krzyża. Niestety nie 
uratowało go to. Niemcy spalili wszystko doszczętnie.

Szpital na wozach jest stale przy oddziałach walczących. Nie 
ma obecnie żadnej możliwości rozmieszczenia chorych po wsiach. 
Byłoby to równoznaczne z wydaniem ich w ręce Niemców.

Po potyczce pod Karczmiskami nad Sopotem obok spalonej ga-
jówki, stoczonej dn. 23.VI, odparto Niemców kontratakiem. Przybyło 
nam wówczas kilku dalszych rannych.

Pierścień niemiecki stale się zacieśnia. Sytuacja nasza staje się 
z godziny na godzinę coraz cięższa. Dowództwo postanawia jeszcze 
przed ostateczną rozprawą spróbować zapaść w bagna. Tabor ulega 
likwidacji, zostają tylko wozy z najciężej rannymi. Niestety i te nie 
mogą przejechać bagnistymi ścieżkami, po których teraz się posuwa-
my. Robimy więc nosze i układamy na nich rannych, którzy wracają 
do swoich macierzystych oddziałów. Niosą ich koledzy partyzanci. 
Pozostały materiał opatrunkowy zostaje rozdzielony między pielę-
gniarki i żołnierzy.

I choć w dalszych walkach nieśliśmy pomoc rannym, a obok 
żołnierzy padły i sanitariuszki,1) moment przejęcia rannych2) przez 
oddziały macierzyste należy uważać za koniec dziejów szpitala le-
śnego 665, który stał się jedną z wielu ofiar krwawej tragedii party-
zanckiej, znanej w historii pod nazwą walk nad Sopotem – albo pod 
Osuchami.3)

1) Oprócz kilku sanitariuszek oddziałowych dnia 25.VI 44. W walkach nad 
Sopotem zginęły 3 sanitariuszki szpitala – Irka Piskorska, Stefcia Mazurówna, 1. 18, 
z Aleksandrowa i Aniela Kukiełka, 1. 19, z Aleksandrowa.

2) Dnia 24 czerwca o godz. 14-tej.
3) Autor niniejszej pracy dn. 25.VI pod Osuchami też został ciężko ranny. 

(Patrz w t. III Wydawnictwa artykuł Niny p. t. »Wspomnienia sanitariuszki z akcji 
pod Osuchami« str. 161 – 165. (Przyp. red,). 
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KORAB

WSPOMNIENIA Z NIEMIECKIEJ AKCJI PACYFIKACYJNEJ 
W LASACH BIŁGORAJSKICH W CZERWCU 1944 R.

Przeprowadzane przez Niemców »pacyfikacje« stanowią od-
dzielny rozdział w dziejach gehenny polskich wsi i miasteczek. 
Pacyfikacje te, mające teoretycznie za zadanie zniszczenie szerzącej 
dywersję partyzantki, w praktyce godziły przede wszystkim w bez-
bronną ludność wsi. Nic też dziwnego, że efekt był wręcz odwrotny, 
bo niemająca innej obrony ludność chroniła się do lasu, a zdolni do 
walki mężczyźni wstępowali do oddziałów leśnych. Toteż z biegiem 
czasu wytworzyła się taka sytuacja, że całe wsie były »bandziorskie«, 
a w każdej bez mała chałupie można było spotkać uzbrojonego żoł-
nierza partyzanta. »Bohaterscy« żandarmi niemieccy nie mieli dość 
odwagi, aby zapuszczać się w głąb lasów i tam walczyć. Mało tego, 
bojąc się jakiejś akcji dywersyjnej jedynie w większych oddziałach 
i samochodami pancernymi wjeżdżali do poszczególnych wsi. Prze-
cież łatwiej i bezpieczniej było zbombardować z samolotów zapadłą 
wśród lasów wioskę nie bacząc, że giną niewinne dzieci, kobiety 
i starcy, lub znaczną siłą wpaść do wioski i część bezbronnej ludności 
wymordować, a resztę zamknąć za druty.

W ten sposób zostały zniszczone, całkowicie lub częściowo, pra-
wie wszystkie wsie mające u Niemców opinię »bandyckich«. Do naj-
bardziej poszkodowanych należały: Sochy, Momoty, Kiszki, Uście, 
Aleksandrów, Podlas, Osuchy, Lipowiec.

Dopiero w letnich miesiącach 1944 r., kiedy skutkiem ofensywy 
Czerwonej Armii groziło załamanie na froncie wschodnim i przesu-
nięcie się walk na teren okupowanej Polski, dowództwo niemieckie 
celem oczyszczenia zaplecza postanowiło zlikwidować groźną party-
zantkę-zarówno polską jak i sowiecką. Wówczas pacyfikacja przybra-
ła nieco inny charakter.

Akcję tę rozpoczęli Niemcy od ogromnego kompleksu lasów 
janowskich, gdzie znajdowały się duże siły partyzanckie, przede 
wszystkim sowieckie i AL’u. Po kilkudniowych walkach i znacznych 
stratach z obu stron partyzanci wycofali się do lasów leżących na 
północ od Biłgoraja.

Ten właśnie teren został objęty następną fazą działań. Zgod-
nie z tradycją samolotami zostały zbombardowane wsie Uście, Kiszki 
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i Momoty. Niemcy skrupulatnie spenetrowali wsie, lecz niezbyt do-
kładnie las, tak że znajdujące się tam oddziały manewrując, po kilku 
potyczkach, bez większych strat przeszły częściowo z powrotem w lasy 
janowskie, częściowo za Wisłę (np. oddz. Lancy), reszta zaś wycofa-
ła się w kierunku południowo-wschodnim, do lasów józefowskich. 
Ogromne te obszary leśne, ciągnące się bez przerwy dziesiątkami ki-
lometrów, były schronieniem i bazą wypadową dla wielu oddziałów 
partyzanckich. Toteż w tym czasie, oprócz świeżo przybyłych z tere-
nów pacyfikowanych sowietów i AL'omców, znajdowały się tu od-
działy O. P. 9 –Topoli i Woyny, BCh-owców–Rysia, Jaskółki i Antona, 
poza tym stałe siły komendantów rejonowych Wira i Corda, zwięk-
szone ilościowo przez chroniących się żołnierzy ze wsi, a przy nich 
kursy szkoleniowe dla podoficerów i podchorążych, wreszcie szpital 
leśny i oddział Skrzypika. Łącznie należy liczyć około 800 żołnierzy 
AK, oraz nieokreślony bliżej stan sowietów i AL-omców.

Wywiad doniósł, że Niemcy gromadzą znaczne, nowe siły. Po-
wstało więc zagadnienie, czy odejść w spacyfikowane już lasy ja-
nowskie, czy też pozostać na miejscu, ewentualnie przyjąć walkę 
i postępować dalej zależnie od sytuacji. Zdania były podzielone.

Inspektor Kalina zdecydował się przyjąć drugą koncepcję. 
Opierając się na zdobytym doświadczeniu z lat ubiegłych i na obser-
wacji ostatniej akcji wyszedł z założenia, że Niemcy przede wszyst-
kim pacyfikują wsie i nie zagłębiają się zbytnio w lasy. Pozostając 
więc w nich może uda się uniknąć poważniejszych starć, a w razie 
potrzeby można będzie dać obronę chroniącym się tu ludziom i przez 
nękające wypady pomóc wsiom. Przejście natomiast na inne tereny 
bynajmniej nie wykluczało możliwości spotkania i walki z Niemca-
mi, a narażało na pewne zniszczenie pozostawiony bez opieki szpi-
tal i na utratę magazynów zawierających znaczne zapasy «zrzutów«. 
I mimo że powyższa koncepcja skutkiem zmienionego systemu po-
stępowania Niemców okazała się wprost tragiczną, nie można od-
mówić jej znacznej dozy słuszności, ani też bezapelacyjnie potępić 
jej twórcy.

Rozpatrując przyczyny strat w tej akcji należy podkreślić jeszcze 
jeden moment. Dowództwo decydując się na pozostanie, a więc na 
walkę, nie tylko nie doceniało sił nieprzyjaciela i nie wzięło pod 
uwagę możliwości zmiany przez Niemców taktyki, lecz również prze-
ceniało własne siły. Przede wszystkim uzbrojenie, które mimo zrzu-
tów było wystarczające tylko do prowadzenia potyczek i robienia 
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zasadzek, było jednak niedostateczne w porównaniu z uzbrojeniem 
niemieckim. Równie ważnym był fakt, że żołnierz nasz stanowił typ 
partyzanta ze wszystkimi jego zaletami i wadami. A więc w niektó-
rych wypadkach zdolny do niebywale bohaterskich i pełnych sa-
mozaparcia czynów zachował przy tym dużo cech „cywilnych“ jak 
brak zdyscyplinowania i względną łatwość szybkiego załamywania 
się w sytuacji na oko bez wyjścia. Toteż dowódca nie mogąc liczyć 
na żołnierza deprymował się, wahał, co jeszcze bardziej pogarszało 
ogólny stan rzeczy. – Zresztą przypatrzmy się, jak wyglądał przebieg 
całej akcji.

13 czerwca 1944 r. powróciliśmy z Radwanem samochodem 
z Lublina. Było już po zakończeniu pacyfikacji w terenach leżących 
na północ i północny zachód od Biłgoraja. Wokół wyczuwało się 
atmosferę naprężenia. Na szosie Zwierzyniec–Biłgoraj stały silne od-
działy niemieckie. Kilkakrotnie też zatrzymywano nas, sprawdzano 
dokumenty i rewidowano samochód, zresztą dość pobieżnie. Do 
Biłgoraja zajechaliśmy stosunkowo późno, bo na godz. 20. W domu 
czekał już na nas rozkaz por. Małego, zastępcy komendanta obwodu, 
abyśmy natychmiast „ewakuowali“ się do lasu. Rozkaz – to rozkaz. 
Przebrać się, zlikwidować resztę „trefnych" rzeczy w domu, to dzieło 
jednej chwili. Nawet nie trzeba było specjalnie pozorować naszego 
zniknięcia ze szpitala. Wszyscy wiedzieli, że wyjechaliśmy do Lubli-
na, mało kto widział nasz przyjazd, po prostu jeszcze nie wróciliśmy.

Już o godz. 21 wymaszerowaliśmy z Biłgoraja. Nocleg u do-
wódcy plutonu ob. Lisa1 na wsi Brodziaki i rano jazda dalej do szpi-
tala leśnego.

Szpital ten mieścił się w baraku, zawierał trzy izby – dwie dla 
chorych, jedną na salę operacyjną. Obliczony był na 10 do 15 ran-
nych. Stał w lesie Józefowskim, w odległości 2 klm od wsi Trzepiet-
niak. W sąsiedztwie o 1 ½ klm był bunkier komendanta tamtejszego 
rejonu Wira, z drugiej strony, za gajówką Okno, o 3 klm od szpitala 
stał oddział Woyny.

Pierwsze dnie pobytu w lesie mijały szybko, a nawet przyjem-
nie. Nie miałem żadnej funkcji służbowej, nie miałem też żadnych 
obowiązków. Czas spędzałem na wizytach u Wira, na strzelaniu, słu-
chaniu radia lub wylegiwaniu się na słońcu. Tematem rozmów była 

1) Róg Wawrzyniec, lat około 45, gospodarz z Brodziaków. Zginął bez wieści. 
Pozostawił żonę i 7 dzieci. (Przyp. red.) 
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zbliżająca się akcja. Nadchodzące meldunki o ruchach nieprzyjaciela 
bynajmniej nie nastrajały nas optymistycznie. Niemniej podawane 
stany ilościowe uważaliśmy stanowczo za przesadzone.

Któregoś dnia, jeszcze tego tygodnia, Wir miał robić próbne 
strzelanie z działka przeciwpancernego i Piat‘a pochodzącego ze 
zrzutu. Jako miejsce na strzelanie wybrał Wir ruiny po spalonym 
młynie leżącym przy szosie Aleksandrów-Józefów. W drodze na ten 
zaimprowizowany »poligon« byliśmy świadkami jak »niezwyciężo-
ne« lotnictwo niemieckie bombardowało bezbronną wieś Lipowiec. 
Samoloty nadlatywały falami, zrzucały bomby, a później krążąc nad 
palącą się wsią ostrzeliwały ludność z broni maszynowej. Trwało to 
około godziny, można więc sobie łatwo wyobrazić co zostało ze wsi.

W niedzielę 18 czerwca przyjechał do szpitala w powrotnej dro-
dze z odprawy komendant obwodu kpt. Orsza, nie zabawił jednak 
długo, gdyż śpiesząc się odjechał na swoje mp. zaraz po obiedzie. 
Tego również dnia odwiedził nas kolega ppor. Oldan, lekarz O. P, 9., 
przydzielony do oddziału Topoli.

W nocy z niedzieli na poniedziałek wpadł do szpitala, w prze-
jeździe z odprawy w Bondyrzu do oddziału Woyny, inspektor Kalina. 
Od niego dowiedzieliśmy się, że postanowił nie opuszczać zagrożo-
nego pacyfikacją terenu, a ze względu na możliwość zwiększenia licz-
by rannych polecił pomyśleć o rozbudowaniu szpitala do 40 łóżek.

Poniedziałek i wtorek, 19 i 20 czerwca, minęły pełne napręże-
nia. Każdej chwili oczekiwaliśmy rozpoczęcia akcji. Niemniej duch 
wśród żołnierzy i dowódców był dobry. Zupełnie nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z istotnej sytuacji. Nawet przez myśl nam nie przeszło, 
że Niemcy mogą użyć do walki tak znaczne siły.

W rzeczywistości zaciągnęli oni ogromny kocioł, który stale 
zwężali. Przed rozpoczęciem walk kocioł ten wyglądał następująco: 
szosa Zwierzyniec–Biłgoraj, Księżpol, Łukowa, Lubliniec, Ruda Róża-
niecka, Susiec, Grabowiec, Krasnobród, Zwierzyniec.

Środa 21 czerwca – to pierwszy dzień walk. Niemcy natarli od 
strony Biłgoraja i szosy Biłgoraj–Zwierzyniec. Najpierw natknęli się 
na stojącego w lasach podbiłgorajskich, między wsiami Brodziaki 
i Wolaniny, komendanta rejonu biłgorajskiego ppor. Corda.1) Od-
dział jego wzmocniony świeżo przybyłymi z poszczególnych wsi 
żołnierzami liczył około 200 ludzi. Pierwszym jego zamiarem, – jak 

1) Zginął pod Osuchami. 
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sam mówił, – było przebicie się przez szosę Biłgoraj–Zwierzyniec i za-
leżnie od sytuacji – albo odskoczyć dalej, albo prowadzić na tyłach 
niemieckich walki odciążające pozostałe oddziały. Dopiero na rozkaz 
mjra Kaliny zdecydował się pozostać i stanowić osłonę od strony 
Biłgoraja. Podzieliwszy więc swój oddział na plutony ubezpieczył 
główne przejścia prowadzące w las, równocześnie odsyłając tam 
swoje tabory. – Pod naporem Niemcom, ostrzeliwując się i minując 
drogi, wycofywał się m kierunku na oddział Woyny.

W szpitalu nic nie wiedzieliśmy, że walki już się zaczęły. Po 
południu tego dnia wybraliśmy się z por. Małym, ppor. Hukiem 
i Radwanem do Aleksandrowa chcąc tam kupić żywności i paszy dla 
koni. Ledwo wjechaliśmy do wsi ciągnącej się 8 km, kiedy od strony 
Margoli rozległa się silna strzelanina. Gdy zorientowaliśmy się, że 
to walka jakiegoś naszego oddziału z Niemcami, nie chcąc być od-
ciętymi od swoich, zawróciliśmy. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że 
to jeden z plutonów Corda pod dowództwem ppor. Śniardwego zo-
stał zaskoczony pod wsią Margole przez Niemcom i po krótkim star-
ciu wycofał się. Po niedługim czasie Śniardwy ze swym oddziałem 
przyszedł do nas. Wkrótce po nim przybył z resztą ludzi sam Cord. 
Zmęczeni całodziennym marszem i ciągłymi utarczkami zjedli kolację 
i odeszli do obozu Wira, aby odpocząć przed jutrzejszym dniem. Zo-
stał u nas tylko Cord martwiąc się ciągle o jeden ze swych plutonów, 
który pod dowództwem podch. Pazura ubezpieczał od strony wsi 
Smólsko i dotychczas nie przybył. Jak się później okazało, został on 
odcięty przez Niemców. Wówczas rozbroił się chowając broń w lesie 
i tym sposobem ocalał wraz z żołnierzami. – Teraz na naszym przed-
polu została tylko kompania Woyny,

Pierwszy dzień walk przekonał nas, że Niemcy odstąpili od 
swych zwyczajów pacyfikacyjnych i pchając się w głąb lasów chcą 
nas zniszczyć zupełnie.

Przed samym wieczorem ppor. Radwan otrzymał rozkaz, aby 
nazajutrz na godz. 5 rano przysłał do obozu Woyny, gdzie była głów-
na kwatera, patrol sanitarny.

Postanowiłem sam jechać z tym patrolem. Jako ochotniczki zgło-
siły się trzy sanitariuszki – Irka, Danka i Hanka »Brzoza«. Natychmiast 
przygotowaliśmy potrzebny materiał, który należało wziąć ze sobą.

We czwartek, 22 go, punktualnie o 5 rano byliśmy na miejscu. 
W obozie z wyjątkiem służbowego i warty wszyscy spali. Jak się 
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dowiedziałem od ppor. Watta, mjr Kalina chciał zrobić nocne ude-
rzenie na Niemców pod wsią Tereszpol. W tym celu oddział Woyny 
wyszedł z obozu. Kiedy jednak okazało się, że Niemcy są w samym 
Tereszpolu, inspektor nie chcąc narażać wsi na represje nie zdecydo-
wał się na uderzenie i kazał zawrócić. Nic też dziwnego, że po cało-
nocnym marszu wszyscy teraz odsypiają. W przewidywaniu ewen-
tualnych rannych mjr Kalina wezwał patrol sanitarny, lecz byliśmy 
już niepotrzebni. Niemniej zameldowałem mu się, jak tylko wstał 
i otrzymałem rozkaz natychmiastowego zwinięcia szpitala i przygo-
towania go do ewakuacji. Jadąc z powrotem, między obozem Woy-
ny a spaloną gajówką Okno, spotkałem stojące w lesie oddziały To-
poli i Rysia.

Po powrocie do szpitala od razu przystąpiliśmy do pakowania 
w blaszane bębny zrzutowe niepotrzebnego nam tu drodze sprzętu 
szpitalnego i zakopywania ich w ziemi. Resztę, a więc leki, narzędzia 
chirurgiczne, materiał opatrunkowy i trochę żywności wraz z ranny-
mi, których w tym czasie mieliśmy zaledwie dwóch, załadowaliśmy 
na dwa wozy i byliśmy gotowi.

Jeszcze nie ukończyliśmy tej roboty, gdy od strony obozu Woy-
ny rozległa się bardzo ostra strzelanina. A więc nowe starcie.– Po 
pewnym czasie koło naszego szpitala przeszły oddziały Topoli i Ry-
sia idące w kierunku na Wira. Strzały nie tylko, że nie ustawały, 
ale raczej przybierały na sile. Słychać było już nie tylko broń ręczną 
– RKM-y i CKM-y, ale nawet granatniki. My ich nie mamy, a więc 
niemieckie. Wreszcie po jakiejś godzinie wszystko ucichło, a po 
chwili nadszedł oddział Woyny. Poważniej rannych nie widać. Jest 
kilku lekko draśniętych, zakładamy im opatrunki. Na samym końcu 
oddziału idzie inspektor Kalina, jego zastępca rotmistrz Miecz i por. 
Woyna. Od nich dowiadujemy się, że Niemcy mimo przewagi broni 
i ilości żołnierzy cofnęli się.

Teraz idziemy do Wira. Tu zastajemy zgrupowane wszystkie 
nasze oddziały. Cord otrzymuje rozkaz ubezpieczenia szosy Aleksan-
drów – Józefów w punkcie, przez który będziemy przechodzić.

W międzyczasie przynoszą nam jeszcze jednego rannego. Jest 
nim Waligóra. Choć silnie skrwawiony, rany nie są groźne. Po nało-
żeniu opatrunku zostaje umieszczony na wozie. Mówi nam, że jest 
ciężko ranny, a może nawet zabity, jeszcze jeden żołnierz »Goraj«.1) 
Pozostał on na polu walki.

1) Tadeusz Ludwik (nazwisko) z Biłgoraja. Ranny zabrany został przez 
Niemców i po pewnym czasie rozstrzelany. (Przyp. aut ).
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Kto mógł, zjadł sklecony na prędce obiad. Mjr Kalina ustano-
wił kolejność oddziałów i wyruszyliśmy. Jako straż przednia poszedł 
oddział Topoli. Za nim Rysiowcy, Jaskółka, Anton, Woyna, dalej ta-
bory i Wir. Jako ubezpieczenie tylne pozostał pluton pod dowódz-
twem ppor. Kuli.

Maszerujemy w kierunku na Górecko Kościelne, potem rów-
nolegle do szosy Aleksandrów – Józefów, przeskakujemy ją w poło-
wie mniej więcej odległości między tymi obiema miejscowościami 
i idziemy dalej na Karczmiska. – Przed Góreckiem są trzy olbrzymie 
brody, których nie można wyminąć. Zatrzymują one i mieszają 
kolumnę. Przeprawa przedłuża się, tak że idąc przy Wirze, pod Ro-
sochaczem musimy dobrze się śpieszyć, bo Niemcy są już tuż, tuż. 
Ubezpieczoną przez Corda szosę przebywamy spokojnie. W dalszym 
marszu spotykamy konne patrole sowieckie, a nieco dalej mijamy 
jakiś oddział sowiecko-AL-owski.

Zatrzymaliśmy się na chwilowy postój. Pojedynczy żołnierze 
z tych oddziałów zaczęli przychodzić do nas proponując broń i amu-
nicję. Przypominam sobie, że Cord za kilka bochenków chleba kupił 
RKM.

Na tymże postoju Cord przysłał po nas z zaproszeniem na pod-
wieczorek pod sosenką, jak powiedział: »żeby doktory z głodu nie 
pomarli«. Należy zaznaczyć, że Cord był nie tylko dobrym dowódcą 
i wychowawcą, lecz także doskonałym gospodarzem. Jego placówka 
zawsze była świetnie zaopatrzona w żywność, a żołnierze zawsze 
byli czysto odziani. – Zebrała się nas pod tą sosenką paczka niema-
ła: por. Mały, porucznicy Cord, Wir, Huk, Śniardwy, Kula, Oldan, 
Radwan i ja. Był chleb, kiełbasa, ba, nawet ogórki kwaszone i wód-
ka monopolowa. I mimo że każdy zdawał sobie sprawę z powagi 
sytuacji, nie można powiedzieć, żeby zbywało na humorze.

Po pewnym czasie ruszyliśmy dalej. Mimo odpoczynku widać 
było u żołnierzy zmęczenie, co od razu odbijało się na zdyscypli-
nowaniu. Bowiem nie bacząc na napomnienia dowódców żołnierze 
z poszczególnych oddziałów poczęli mieszać się wprowadzając przez 
to bałagan w kolumnie. Począł wreszcie zapadać zmrok. W pobliżu 
Karczmiska zatrzymaliśmy się na nocleg. Nastąpiły zwykłe w takim 
wypadku czynności. Najpierw zaciągnięcie wart, dalej wyznacze-
nie oddziałom miejsca, maskowanie taborów, szykowanie kolacji. 
Wreszcie krzątanina ustała i wszystko ucichło. 
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W piątek 23 czerwca rano wstaliśmy nieco zmarznięci i z bolą-
cymi od twardej ziemi gnatami, ale wypoczęci. W czasie śniadania 
przyjechali łącznicy od dowództwa partyzantki sowieckiej. Jak do 
nas doszło, podobno postanowiono połączyć siły i razem przebijać 
się przez pierścień niemiecki. Sowieci mają drogą radiową wezwać 
pomocy z Moskwy w postaci lotnictwa, które, zbombardowawszy 
w wyznaczonym punkcie pozycje niemieckie, ułatwiłoby nam przej-
ście. Toby dopiero była zabawa, aż dusza rośnie, ale nie wiem, czy 
to przypadkiem nie jedna z plotek obiegających oddziały. Przez tę 
wiadomość samopoczucie u żołnierzy znacznie się poprawiło.

Tymczasem, niestety, zamiast samolotów rosyjskich nadle-
ciał myśliwiec niemiecki, wypatrzył nas wśród drzew i krążąc za-
czął ostrzeliwać z broni maszynowej. Na szczęście nie miał bomb, bo 
mógłby nam narobić nie byle jakiej krzywdy. Tylko ranił konia i po-
dobno kogoś drasnął. Myśmy chowali głowy, elegancko, według in-
strukcji, za możliwie najgrubszy pień drzewa, kręcąc się wkoło niego 
zależnie od położenia samolotu.

Wreszcie skończyła się ta zabawa. Ponieważ jednak miejsce 
naszego pobytu zostało odkryte, inspektor wydał rozkaz odmarszu. 
Tym razem szliśmy niezbyt daleko. Przeszedłszy bowiem rzeczkę So-
pot po półgodzinnym marszu zatrzymaliśmy się w lasku. Na ubez-
pieczeniu pozostał oddział Topoli. Czas wlókł się wolno. Nadeszła 
pora obiadowa. Z żywnością było krucho. Zabito więc konia i zabra-
no się do gotowania obiadu.

W międzyczasie nadjechało dwóch oficerów sowieckich, puł-
kownik i major. Był to głównodowodzący partyzantki sowieckiej 
ze swoim szefem sztabu. Jakkolwiek stałem blisko konferujących, to 
jednak nie znając języka rosyjskiego, niewiele zrozumiałem. Uchwa-
lono wówczas, że przebijamy się razem i ustalamy czas oraz miej-
sce przebicia. Z projektowanej pomocy lotniczej nic nie wyszło, gdyż 
Moskwa odpowiedziała odmownie. Pozostało więc tylko polegać 
na własnych siłach. Celem połączenia oddziałów sowieckich z na-
szymi i utrzymania stałej łączności mieli być wysłani do miejsca ich 
postoju nasi łącznicy. Po ukończonej rozmowie sowieci odjechali.

W niedługi czas po ich odjeździe zostaliśmy gwałtownie ostrze-
lani od strony Sopotu. Kule gwizdały nam nad głowami i z trza-
skiem trafiały w drzewa. W obozie wszczął się gorączkowy ruch. 
Pomieszani żołnierze nie od razu mogli znaleźć swoje oddziały. 
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Najszybciej przeszli do kontrataku Cord i Woyna. Temu ostatniemu 
szczególnie łatwiej było zgromadzić ludzi, gdyż wszyscy jednakowo 
umundurowani szybciej mogli się odnaleźć. Walka przesunęła się 
nad Sopot. Tymczasem tabory i szpital poczęły wycofywać się m 
głąb lasu, zatrzymując się dopiero w miejscu bezpiecznym od kul 
w odległości około 2 klm. od pola walki. Walczącymi oddziałami do-
wodził osobiście inspektor Kalina, wykazując dużo odwagi osobistej 
i zimnej krwi.

Niemcy zaatakowali dwoma czołgami i dopiero na skutek uży-
cia z naszej strony Piat-ów cofnęli się, nie przestając ostrzeliwać lasu 
z artylerii. Walka trwała około godziny. Z naszej strony było ośmiu 
rannych, którzy po opatrunku zostali ułożeni na wozach do dalszego 
transportu.

Około godz. 19, po ustaniu walki i wycofaniu się Niemców, 
pomaszerowaliśmy dalej po leśnych ścieżkach i wertepach. Szliśmy 
tak do całkowitego zmroku. Wreszcie padł rozkaz zatrzymania się, 
a wszyscy dowódcy oddziałów i oficerowie zostali wezwani na od-
prawę.

Pozostało więc nam albo przebijać się samym przez pierścień 
niemiecki albo, jeśli się to uda, manewrować po lesie i wreszcie za-
paść w bagna i tam próbować przetrwać akcję. Jak zwykle zdania 
były podzielone. O przebijaniu się tej jeszcze nocy trudno było my-
śleć ze względu na zmęczenie żołnierzy. Niemniej jednak większość 
była za przebiciem się, jeśli nie tej jeszcze, to stanowczo następnej 
nocy. Wychodzono bowiem z założenia, że koncepcja zapadnięcia 
w bagna nie uda się, gdyż Niemcy oprócz zaciągnięcia kotła pene-
trują dokładnie każdy sektor lasu, a oddziały o tej sile co nasze, z ty-
loma taborami, nie mogą przejść bez pozostawienia za sobą śladów.

Mimo tych argumentów inspektor Kalina zadecydował pró-
bować przetrwania akcji w bagnach. Na tym odprawa się skończyła.

Było już zupełnie ciemno. Wozy zjechały z linii w las. Jedni 
jeszcze łazili i rozmawiali o wytworzonej sytuacji, inni pokładli się, 
gdzie kto mógł. Ja z ppor. Hukiem ułożyliśmy się pod wykrotem 
i drżąc z zimna daremnie usiłowaliśmy zasnąć.

Nagle od strony Borowca rozległy się strzały. Zrazu pojedyncze 
i bezładne, po chwili zlały się w jeden potężny grzechot. To przebi-
jają się sowieci. Na tle bez przerwy grających PPSz-y, Schmeiserów 
i KB wyraźnie odbija się trajkot RKM – ów i CKM-ów, a basują im 
granatniki i artyleria niemiecka. Koncert jedyny w życiu. Zbłąkane 
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kule gwiżdżąc dolatują aż do nas i z suchym plaskaniem uderza-
ją w drzewa. Trwało to około półtorej godziny. Wreszcie natężenie 
ognia maleje, strzały poczynają milknąć. Przebili się, czy zostali od-
parci? Jak się okazało później, przebili się i to stosunkowo z małymi 
stratami.

Zmęczeni i zziębnięci, grzejąc się własnym ciepłem, usnęliśmy 
wreszcie niespokojnym snem nie dającym odpoczynku.

W sobotę, 24 czerwca, było jeszcze ciemno, kiedy zbudziłem się 
i widząc z dala palące się ognisko poszedłem w tamtym kierunku, 
żeby się nieco ogrzać. To inspektor Kalina z zastępcą rtm. Mieczem 
palili archiwum i pocztę inspektoratu. Cóż za ponury i przygnębia-
jący widok! Ogień pożera z zachłanną obojętnością pliki akt zawie-
rających wierny obraz pięcioletnich wysiłków całego inspektora-
tu, a wokół stoją ze spuszczonymi głowami oficerowie i żołnierze 
z wzrokiem nieruchomo wlepionym w ognisko. I zdaje się, że we 
wszystkich mózgach tkwi jedna natrętna myśl: – czyżby to już był 
koniec? I jakoś nieszczerze brzmi odezwanie się nadrabiającego miną 
rtm. Miecza:

– »Jeszcze nigdy dotychczas tak szybko i dokładnie nie załatwi-
łem poczty«.

To był chyba najgorszy moment w całej akcji. Niczym jest naj-
straszniejsza walka wobec świadomości własnej bezsilności i wobec 
biernego poddania się przemocy złego losu.

A potem znów narady – co robić dalej? Poruszone zostały 
wszystkie możliwości dające jakiekolwiek szanse ocalenia ludzi.

Wreszcie mjr Kalina zadecydował: »zlikwidować tabory, jedynie 
najciężej ranni pozostaną na wozach, próbujemy zapaść w bagna«.

Wyprzęgnięte konie z wyjątkiem kilku wierzchowców zosta-
ły puszczone luzem. Zapasy żywności rozdzielono wśród żołnierzy. 
Resztę zniszczono. Rannych ułożyliśmy na dwóch wozach i ruszyli-
śmy. Przed nami biegła leśna linia silnie podmokła i porosła wyso-
ką trawą nigdzie nienadgniecioną Po przejściu pozostawały za nami 
głębokie koleiny wyżłobione w bagnistej drodze przez wozy z ran-
nymi i szerokie, wyraźne ścieżki wydeptane przez pieszych. Wątpli-
we, czy uda się nam tak zatrzeć za sobą ślady, żeby one nie naprowa-
dziły na nas Niemców. Zresztą wozy ujechały niedaleko. Załamał się 
najpierw jeden, zapadł w bagno drugi. Konie nie mogą już uciągnąć. 
Koledzy biorą więc rannych na odręcznie zrobione nosze. Mżący od 
rana kapuśniaczek przechodzi w ulewny deszcz. Zimno i mokro jak 
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w listopadzie, nie jak w czerwcu. Po długim marszu wydostajemy się 
na nieco suchszy teren, a w chwilę potem wchodzimy w gęsty sektor 
lasu zewsząd otoczony głębokim bagnem i tu na rozkaz inspektora 
»zapadamy«.

Wychodzę z powrotem na drogę, którą przyszliśmy. Nawet śla-
dów nie widać. Może to i dobry projekt z tym »przeczekaniem akcji«. 
Jednak Cord i Wir są innego zdania. Jeszcze raz próbują przekonać 
Kalinę o konieczności przebijania się. I tym razem na próżno. Tym-
czasem artyleria niemiecka tłucze bez przerwy po lesie, a samoloty 
wypatrują z góry »bandytów«.

Nie wszyscy żołnierze wytrzymują nerwowo panujący nastrój. 
Szczególnie ci, którzy niedawno przyszli do oddziałów, chcą iść na 
własną rękę, twierdząc, że tak dobrze znają las, iż uda im się przedo-
stać do domu. Nic nie pomagają perswazje dowódców. Odeszli i,–
jak dowiedzieliśmy się później,–zginęli prawie wszyscy, wpadając 
w ręce niemieckich oprawców.

Idziemy z ppor. Radwanem do inspektora Kaliny. Chcemy zo-
rientować się, w jakim jest nastroju i jakie ma dalsze plany. Chociaż 
doskonale panuje nad sobą, widać wyraźnie, że jest przygnębiony 
i załamany. W rozmowie poruszamy wszystkie kwestie związane 
z naszą obecną sytuacją. A więc niemiecki system dokładnego pe-
netrowania każdego sektoru lasu, całkowity brak żywności, wpływ 
bezczynności na nastroje wśród żołnierzy itp. Przekonaliśmy się, że 
inspektor przemyślał każdy szczegół, a jego postępowanie wypły-
wało z przeświadczenia, że jednak przetrwanie akcji w ukryciu może 
mieć szanse powodzenia. Pozorny zaś brak zdecydowania był wyni-
kiem ciągle ujawniającej się różnicy zdań między nim i dowódcami 
poszczególnych oddziałów. W pewnym momencie powiedział nam:

– Nie sądźcie, że nie zdaję sobie sprawy z sytuacji lub z tego, na 
co się ważyłem i poniosę za to świadomie odpowiedzialność i kon-
sekwencję aż do końca.

Zaraz potem zmienił temat i zaczęliśmy obserwować siedzącą 
na drzewie sowę i mówić o zwyczajach tych ptaków. We wczesnych 
godzinach popołudniowych inspektor z oddziałem Topoli gdzieś się 
oddalił. Od tej pory nie widziałem go już więcej. Oddział Topoli też 
do nas już nie dołączył. W pewnym momencie wystawione czuj-
ki zameldowały o zbliżaniu się Niemców. Natychmiastowym ma-
newrem, brnąc po kolana w bagnie, udało się nam wymknąć bez 
strzału. Marszem ubezpieczonym szliśmy liniami i ścieżkami leśnymi 
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co chwila kryjąc się przed samolotami wywiadowczymi, natomiast 
nie reagując zupełnie na artylerię strzelającą bez przerwy po lesie.

Po dość długim postoju ruszyliśmy dalej. Podchodząc pod Ma-
ziarze usłyszeliśmy odgłosy walki. To podobno Kalina i Topola wal-
czyli z Niemcami. Artyleria i granatniki poczęły walić coraz bliżej, 
tak że niekiedy trzeba było już chować głowę. Na wiadomość, że 
Niemcy znów zbliżają się przeskoczyliśmy mały wzgórek.

Tu w zastępstwie nieobecnego mjra Kaliny objął dowództwo 
rtm. Miecz i ustępując żądaniom postanowił iść na przebicie się przez 
pierścień niemiecki. Całość została przedzielona na dwie części. Ry-
siowcy, Jaskółka i Anton mają przebić się między Fryszarką a Karcz-
miskiem, oddziały Wira, Corda i Woyny na wschód od Karczmiska.

Jest już ciemno, więc wyruszamy. Idziemy w absolutnej ciszy, 
bądź to gęsiego, bądź dwójkami. Po dość długim czasie czoło kolum-
ny zatrzymuje się. Okazuje się, że tuż przed nami są Niemcy. Słychać 
nawet ich szwargot i naszczekiwanie psów. Droga na Karczmiska 
odcięta, a w walkę wdawać się nie możemy, bo zaalarmowaliby-
śmy strzałami główne linie obronne, co w ogóle uniemożliwiłoby 
przebicie się. Musimy więc wracać. Wobec tego będziemy próbowali 
szczęścia pod Osuchami. Zawracamy cicho jak cienie i znów marsz. 
Im bardziej zbliżamy się do pozycji niemieckich, tym częściej słychać 
strzały i lepiej widać puszczane rakiety.

Wreszcie podchodzimy na pozycję wyjściową. Krótki postój 
i odprawa, na której poszczególni dowódcy otrzymują ostatnie roz-
kazy od Wira, który teraz objął dowództwo. A więc atakujemy na 
odcinku młyn przed Osuchami–Buliczówka. Mamy do przebycia 
rzeczkę Sopot. Za nią około 100 – 150 mtr otwartego pola. Jako je-
dyna osłona – żyto. Dalej polna droga i wizjera lasu. Tu znajdują się 
pozycje niemieckie. Trudno przewidzieć, czy i gdzie wystawione są 
czujki. Lewe skrzydło – Wir, prawe – Cord.

Chwilę czekamy na powrót rozpoznania. Zmęczony siadam na 
ziemi i natychmiast zasypiam. Żołnierze w większości robią to samo. 
Wreszcie ruszamy. Chwilka marszu i przed nami nadbrzeżne drze-
wa. Oddziały rozciągnęły się wzdłuż rzeki. Skok w wodę. Równo-
cześnie od strony niemieckiej padły pierwsze strzały. Od nas rozległ 
się gromki okrzyk »Hurra!«. Rozglądam się wkoło. Koło mnie jest 
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Radwan i jego siostra Ksantypa.1) Z drugiej strony Nina, Mały dalej 
por. Irka. Przede mną jakieś krzaki i wysoki brzeg zabezpieczający od 
kul. Nieco dalej o jakieś 40 – 50 mtr. zadrzewiony wzgórek, z któ-
rego szczeka RKM. Tak tu bezpiecznie, że choć mokro, nie chce się 
wychodzić. A pozycje niemieckie roztrajkotały się na dobre. Nasi też 
nie milczą. Ale nie ma czasu na namysły. Widzę jak por. Mały wy-
skoczył i skokami posunął się naprzód. Idę w jego ślady. Z okopów 
niemieckich wprost na nas leci co chwila wiązka świetlnych poci-
sków. Doskonale widać miejsca, skąd wylatują. Choć trochę daleko 
i niewiele mu zrobię, trzeba jednak wysłać tam seryjkę ze swego Ste-
na. Może mu choć nad głową świśnie. Tak dobrze. – Teraz następny 
skok na wzgórze. Siedzący tam Szwab zostawił RKM i zwiał. Obok 
mnie biegnie Ksantypa. Dopadamy prawego krańca wzgórka. Są tu 
już nasi. Widzę Małego, Ninę i sylwetki żołnierzy, których w mroku 
nie poznaję.

Teraz wyzwoliły się chyba wszystkie moce piekielne. Nieprze-
rwany trajkot strzałów zlał się w jeden wielki grzechot, przez który 
przebijają się czasem głośniejsze wybuchy granatów. Już i od strony 
Osuch, odległych o jakiś kilometr, grają niemieckie CKM-y. Słychać 
jeden huk, świst kulek nad głowami i okrzyki »Hurra!« – »Naprzód, 
chłopcy!« – Leżę wsparty na łokciu i strzelam seriami w punkty, skąd 
wylatują pociski niemieckie. Do szwabskich okopów jest jeszcze z 80 
metrów. Wtem ktoś krzyknął:

– Niemcy otaczają nas od tyłu. Cofać się.
Konsternacja. Co robić dalej? Cofać się, to znaczy wpaść w ręce 

Szwabom, a tu przejście jeszcze nie wywalczone. Widzę, że Mały 
podrywa się i robi skok naprzód. Trzeba jednak sprawdzić, czy istot-
nie jesteśmy otaczani. Mówię więc do Ksantypy, żeby została na 
miejscu i czekała bezwzględnie na mój powrót, a sam cofam się do 
rzeki. W drodze spotykam Radwana, który już wracał od Sopotu. 
Upewnił mnie, że nic nie wskazuje na to, aby Niemcy zachodzili 
nam od tyłu. Wracam więc z powrotem. Ksantypy nie ma. Szukam 
jej po całym wzgórzu na próżno. Poszła więc naprzód albo cofnęła 
się za rzekę. Zastanawiamy się z Radwanem jeszcze chwilę i decy-
dujemy się iść naprzód, mimo że nie wiemy, kto jest w lesie przed 
nami. Idziemy chyłkiem przez żyto. Żyto kończy się, jest polna droga, 
dalej las. Choć strzały ani na chwilę nie milkną, przed nami spokój. 

1) Zginęła bez wieści pod Osuchami. (Przyp. red). 
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Przeskakujemy więc drogę. Okopy są puste. Tylko w prawo od nas 
w odległości około 40 mtr. szczeka RKM w kierunku na wzgórze.

Mimo mych perswazji Radwan wraca na wzgórze jeszcze raz 
szukać Ksantypy. Pozostaję sam. Zbliżam się nieco do strzelającego 
ciągle RKM-u i puszczam kilka serii ze Stena. Wreszcie umilkł.

Wracam i czekam na Radwana. – Od czasu do czasu przemyka 
cień któregoś z naszych chłopców. Jest już prawie jasno – W pewnym 
momencie widzę idącego silnie kulejącego Irkę. Jest ranny w nogę. 
Wyszarpana cała łydka silnie krwawi. Zakładam mu naprędce uci-
skowy opatrunek i wspartego na dwóch nadeszłych właśnie żołnier-
zach odsyłam dalej. Nadchodzi jeszcze ppor. Bej, całkiem ogłuszony 
od huku, ze swą siostrą Danką, która pełniła funkcję pielęgniarki 
w szpitalu leśnym.

Mija jeszcze chwila. Znów przeszło kilka osób. – Teraz niosą ran-
nego Szuma. Sprawdzam ranę. Kulka najprawdopodobniej przeszła 
dołem przez jamę brzuszną.

Jest już niedziela 25 czerwca. Całkiem jasno, a Radwana jeszcze 
nie ma. Najwyższy czas wycofywać się. Kawałek lasu i szosa Łu-
kowa-Osuchy-Józefów. Przechodzimy ją zrywając rozciągnięty kabel 
telefoniczny i zagłębiamy się w las. Ale dokąd iść dalej? Terenu nie 
znam zupełnie, mapy nie mam. Ktoś mówi, że przed nami jest Wir 
i Huk z kilkoma żołnierzami. Zostawiam więc Szuma z niosącymi go 
chłopcami pod opieką siostry Danki polecając, żeby wolno posuwali 
się za nami, a sam z resztą gonię Wira. Co jakiś czas zostawiam łącz-
nika, żeby wskazywał im dalszą drogę. Wkrótce rzeczywiście widzę 
przed sobą grupkę ludzi. Z dala poznaję niesionego przez chłopców 
Wira i idącego Huka. Dalej idziemy już razem.

Spotykane po drodze druty telefoniczne, porozciągane przez 
Niemców na czas akcji, pozostawiamy w spokoju, żeby nie wskazy-
wać kierunku naszego marszu.

Przechodzimy stawy Michalskiego i zatrzymujemy się. Mamy 
tu czekać na rannych i tych, co jeszcze nadciągną. Pomału zaczynają 
schodzić się pozostawieni łącznicy. Nic nie wiedzą, rannych nie wi-
dzieli. Czekamy jeszcze chwilę. Jesteśmy głodni i przemoczeni, mimo 
że słońce już wzeszło, szczękamy z zimna zębami. Jest nas wszystkich 
zaledwie kilkunastu. A gdzie reszta? Czyżby wszyscy padli, czy też 
poszli innymi drogami? 
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Ktoś wypatrzył pasące się krowy i cielę. Zaraz zorganizowano 
wyprawę po »kawałek mięsa«.

Upłynęło już kilka godzin, a nikt nie przychodzi. Miejsce nie 
jest bezpieczne, więc Wir decyduje dalszy odmarsz. Idziemy na t. zw. 
»czwórkę«, stare obozowisko partyzanckie. Stale mijamy po drodze 
porozciągane przez las druty telefoniczne. I tym razem nie ruszamy 
ich. Na »czwórce« chłopcy rozpalają ognisko. Suszymy się i grzejemy. 
»Zdobyczny« cielak oprawiony jest w mig. Krajemy kawałki mięsa 
i smażymy na patykach nad ogniskiem. Bez chleba i soli smakuje 
nam jak najwytworniejsza pieczeń. Na rozmowach i drzemce czas do 
wieczora mija szybko. Wir postanawia przenieść się w dalsze rejony 
lasu. Jest już zmrok, gdy z dala dochodzą nas jakieś głosy. Trudno 
rozróżnić, czy to nasi czy Niemcy. Szybko opuszczamy obozowisko 
i zatrzymujemy się nieco dalej. Okazuje się, że to jest rtm. Miecz 
z kilkudziesięciu żołnierzami. Dowiadujemy się od nich, że niedaleko 
okopów niemieckich leży ukrytych w lesie trzech rannych – Radwan, 
Irka i Szum. Pozostała z nimi siostra Nina. Trzeba zorganizować na-
tychmiastową wyprawę po nich. Wszyscy są ogromnie zmęczeni 
i mają poobcierane nogi, tak że z trudem znajduje się 10 ochotników 
oprócz Huka, Śniardwego znającego w przybliżeniu miejsce pobytu 
rannych i mnie. Wir będzie czekać na »czwórce«.

Sprawdzamy broń i ruszamy. W drodze tuż za stawem słyszy-
my jakieś zbliżające się kroki. Padamy z ppor. Hukiem, chłopcy zaś 
odskakują w krzaki. Na odgłos powstałego szumu idący zatrzymują 
się, a po chwili słychać jak uciekają. Nie strzelamy, żeby nie robić 
zbytecznego hałasu. Robimy zbiórkę. Jeden z żołnierzy zgubił kara-
bin. Zostawiam go, żeby szukał, a jak znajdzie ma czekać w krzakach, 
aż będziemy wracać. Idziemy dalej. W lesie trudna orientacja. Śniar-
dwemu ciągle się zdaje, że to już tu, okazuje się jednak, że nie. Na 
próżno szukamy w pokazywanych miejscach, na próżno brodzimy 
tyralierą po bagnie i krzakach.

Jest już biały dzień, poniedziałek 26 czerwca. Wszyscy wprost 
upadają ze zmęczenia. Dla dopełnienia obrazu pokazują się z dala 
patrole niemieckie. Najwyższy czas wycofać się. Wracamy więc nad 
stawy i stąd wysyłam do Wira kartkę z prośbą o dokładniejsze okre-
ślenie miejsca pobytu rannych przez Miecza, o wypoczętych ludzi 
i o żywność. Czekamy do czwartej po południu. O czwartej przychodzi 
Selim z kilku chłopcami i przynosi materiał opatrunkowy, jedzenie i, 
co najważniejsze, oznaczony na mapie punkt, gdzie mają leżeć ranni. 
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Wprost nieprzyzwoicie opychamy się chlebem, zapijając suto mle-
kiem i ruszamy. Dochodzimy do miejsca oznaczonego na mapie. Szu-
kamy jednak bezskutecznie. W najbliższej okolicy też znaleźć rannych 
nie możemy. Decydujemy się na dalsze poszukiwania koło młyna 
Pukały. W drodze dopisało nam wreszcie szczęście. Kiedy przecina-
liśmy jakąś ścieżkę, zauważył nas chłopiec, który był przy rannych 
i został właśnie wysłany przez nich na obserwację drogi. Tylko dzięki 
temu udało nam się ich odnaleźć. Na ogół czują się dobrze i opatrun-
ki mają pozakładane. Przez ten czas, co się pożywiają, my robimy 
nosze. Jeszcze tylko zastrzyki nasercowe i znieczulające i powracamy.

Chociaż często zmieniamy się przy noszach, męczymy się szyb-
ko i noc zastaje nas jeszcze przy stawach. Postanawiamy więc tutaj 
nocować. Część chłopców z Selimem odchodzi zaraz do Wira. Uma-
wiamy się, że my wyruszamy skoro świt, a naprzeciw nas wyjdą 
wypoczęci ludzie i poniosą rannych dalej.

Noc zimna, że strach. Drżąc i szczękając zębami z utęsknieniem 
czekamy rana.

Wtorek 27 czerwca. Wreszcie świt i marsz dalej. Tak jak umówi-
liśmy się, po drodze spotykamy pomoc. Na »czwórce« po śniadaniu 
robimy z Niną opatrunki. Zebrało się tego sporo, z wyjątkiem jed-
nak tych trzech, wszystko lekko ranni. Wir zamówił na wieczór dwie 
furmanki dla rannych i mamy zmienić miejsce postoju. Szarówką 
przyjeżdżają zamówione wozy. Pod Góreckiem rozdzielamy się. Ppor. 
Bey ze zdrowymi i lekko rannymi idzie dalej, aż pod Helacin. Ciężko 
rannymi, przy których zostajemy Nina, Huk i ja, ma się zaopiekować 
Selim. Jedzie z nami i Wir.

Podjeżdżamy pod Brzeziny. Ponieważ jest późna noc, stajemy 
z brzegu lasu, a Wir i Selim odchodzą do domu. Selim ma przyjść 
rano, przynieść śniadanie i »zamelinować« nas. Rzeczywiście zjawia 
się rano w środę 28.VI, z wiadomością, że w Brzezinach odległych 
o 800 mtr. są Niemcy. Wjeżdżamy więc do wysuniętego cypla lasu 
między Brzezinami a Majdanem. Robimy tu ze słomy legowiska dla 
rannych na ziemi, bo furmanki muszą odjechać. W tym miejscu sie-
dzimy do wieczora. Jesteśmy źli i zmarznięci, bo nikt nie przynosi 
nam nic do jedzenia i pada deszcz. Stan Szuma jest bardzo ciężki, 
wprost beznadziejny. Wywiązało się zapalenie otrzewnej. Konieczna 
jest operacja. By zmniejszyć cierpienia, daję mu narkotyki. Wreszcie 
wieczorem przynoszą nam jakąś zupinę, której chorzy zupełnie nie 
chcą jeść. Postanawiamy jeszcze dzisiejszej nocy odjechać stąd. Szu-
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ma zabiera rodzina, Irka chce jechać na swój teren w Hrubieszow-
skie, Radwan też musi mieć szybką pomoc lekarską, zabieram go 
więc pod Biłgoraj.

Idziemy z Hukiem do Brzezin. Selim już śpi. Chcemy, żeby nam 
dał parę koni i kilku żołnierzy dla osłony. Odmawia, motywując 
tym, że po akcji wieś nie chce nawet słyszeć o żadnych świadcze-
niach na rzecz partyzantów. Nie zostaje więc nam nic innego jak sa-
mym zarekwirować konie. Spotkany żołnierz obiecuje zebrać kilku 
kolegów i odprowadzić nas. Niestety i ten zawiódł.

Z końmi też nie poszło łatwo. Biorę konia od jednego gospoda-
rza i każę właścicielowi czekać aż wrócę z drugim. Po pewnym czasie 
wracam, lecz nie zastaję ani gospodarza ani konia, a chałupa pusta. 
W innym miejscu wchodzę do chałupy. Na łóżkach śpią tylko małe 
dzieci. Stajnia zamknięta, ale od wewnątrz. Drzwi ustępują pod na-
porem. Ku memu zdziwieniu widzę przykucniętą przy progu kobietę. 
Mimo mych tłumaczeń, że konie potrzebne mi są dla rannych, że to 
jest obowiązek, że zostaną zwrócone, słyszę stale jedną odpowiedź 
– nie i nie, a od czasu do czasu jakieś mocniejsze słowo. Dopiero na 
widok Visa i »silniejszej argumentacji« gospodarze zmiękli i udało mi 
się wreszcie skompletować 2 konie i wóz. Ale jechać ze mną nie chciał 
nikt. Mówią, że wolą stracić konie niż narażać się. Trudno – jadę sam.

Wszystkie te przejścia zajęły mi prawie całą noc. Rano, we 
czwartek 29 czerwca, ładujemy na wóz Radwana i Irkę. Szum zo-
staje z siostrą, która ma go zaraz odwieźć do szpitala w Szczebrze-
szynie. Przejeżdżamy na drugą stronę Brzezin i zatrzymujemy się 
na dzień w lesie pod wsią Tarnowolą. W drodze spotykamy Ney’a, 
który przyjechał już z Biłgoraja z lekami i materiałem opatrunko-
wym. Zmieniam więc rannym opatrunki. Teraz już nie czekamy, czy 
ktoś nam przyniesie coś do zjedzenia, ale wysyłamy do Brzezin Ninę, 
która wraca po paru godzinach z pełnym koszykiem prowiantów. 
Była tam i kura gotowana i ziemniaki i sałata, słowem same delicje. 
Wieczorem jedziemy do Górecka Kościelnego, gdzie spotykamy się 
z Wirem. Zostaje tu Nina i Irką, który chce drogą przez Szczebrzeszyn 
jechać do siebie. Dalej jedzie tylko Radwan, Huk, Ney i ja. Jedzie-
my znów przez brody, bunkier Wira, mijamy bokiem spalony szpital 
i wyjeżdżamy na »bandziorską drogę«. Dojeżdżamy do Brodziaków 
już rano. Nikt nie chce przyjąć rannego Radwana do chałupy. Ukła-
damy go więc na słomie w stodole, a ja nie zwlekając jadę do Biłgo-
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raja. Konie zostawiam pod miastem u Wica i dalej idę pieszo. Udaje 
mi się niepostrzeżenie dostać do mieszkania. Ze zdumieniem stwier-
dzam, że to już jest piątek 30 czerwca. Z prawdziwą rozkoszą golę się, 
myję i zmieniam bieliznę. Przyszedł zawiadomiony o moim zjawie-
niu się »dr Adam«. Opowiadam mu krótko o wszystkich przejściach, 
a przede wszystkim o ranie Radwana. Rana tuż wyżej lewego łokcia, 
kość strzaskana. Dr Adam radzi założyć zwykły gips z »okienkami« 
na rany, do wewnątrz środki przeciwzakaźne i wzmacniające. Obie-
cuje sam wpaść do nas w najbliższych dniach. W szpitalu szykują mi 
paczki. Do pomocy biorę ze sobą pielęgniarkę i wracam na Brodziaki.

Po założeniu gipsu Radwan czuje się znacznie lepiej. Toteż na 
drugi dzień ruszamy dalej. Pod osłoną nocy przeskakujemy szosę 
Zwierzyniec–Biłgoraj. Kapral Grom prowadzi nas sobie tylko znany-
mi dróżkami leśnymi aż do Nadrzecza. Stąd już znamy dalszą drogę. 
Jeszcze jeden przeskok przez szosę Biłgoraj – Frampol i już jesteśmy 
w Korytkowie Dużym, gdzie mamy zamiar »zamelinować się« na 
dłużej.

Sł.AWlAN pdch.

»NA SWIAŻ!«

W skwarne, letnie popołudnie 1944 r. poszliśmy z kpt. Kina-
szem1 i »bojcem« Griszką na wzgórze pod m. Szczebrzeszyn celem 
nawiązania kontaktu (»na swiaź«) z dowódcą stacjonujących tu od-
działów rosyjskich, pozostających w służbie u Niemców. Zadanie na 
pozór nietrudne, było jednak niebezpieczne i groziło każdej chwili 
czymś gorszym niż śmierć, bo dostaniem się w ręce Niemców. A co 
znaczy partyzantowi dać złapać się Niemcom, wiedzieliśmy dobrze 
po dopiero co ukończonej akcji na nasze oddziały.

Ale szliśmy bez lęku. Z m. Szperówka wąwozami i laskami do-
szliśmy aż do Popławia, skąd pomiędzy zbożami przekradliśmy się 
na szczyt wzgórza.

1) Kpt. Kinasz – komisarz z oddziału partyzantów sowieckich im. gen Żukowa, 
współdziałającego z oddziałami partyzantów polskich. (Przyp. aut). 
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Było nas czterech. Dwaj sowieci i ja mieliśmy »finki«,1) strz. 
Władek2 z placówki terenowej amerykańskiego Schmied-Westona.3) 
Kapitan i bojec mieli na czapkach »krasne« gwiazdy, ja polskiego 
orzełka. Zaznaczę przy tym jeden szczegół. Otóż kapitan oprócz so-
wieckiej gwiazdy nosił nad nią maleńkiego orzełka polskiego, które-
go przypiął mu ktoś z naszych.

Zajmujemy na górze bojowe stanowiska. Ja w gryce układam 
się ze swoim »pepeszem« w kierunku m. Szczebrzeszyna, Griszka 
o kilkadziesiąt kroków ubezpiecza nas z lewa, kapitan z prawa, Wła-
dek zaś z tyłu.

Leżymy i czekamy. Czas nieznośnie się dłuży.
Różne myśli przychodzą do głowy. A może nie stawią się? 

Może zawiadomili Niemców? Mimo woli baczniej rozglądamy się, 
czy przypadkiem Niemcy nie okrążają nas. – Bo tym, którzy raz zdra-
dzili swój sztandar i przeszli do obozu wrogów ufać już nigdy nie 
można.

W międzyczasie włazi na nas jakaś zakochana para. Ona w ogó-
le nie ma żadnych dokumentów, on pochodzi z Rawy Ruskiej, »Ken-
kartę« ma z Biłgoraja, czasowo mieszka w Szczebrzeszynie.

Masz diable kaftan! – Puścić ich wolno nie można, bo mogą 
nas zdradzić. Zatrzymać też niedobrze, bo zobaczywszy naszych kon-
trahentów mogą się wygadać i w rezultacie Niemcy wszystkich »Ar-
meńców« ze Szczebrzeszyna wsadzą za druty. Decydujemy się więc 
na coś pośredniego. Każemy im trochę się oddalić i zostawiamy pod 
czułą opieką Władka.

Była ku temu najwyższa pora, bo właśnie nadchodzili ci, na 
których czekaliśmy. Było ich trzech. W nowiutkich zielono-siwych 
mundurach Wehrmachtu aż się prosili do wzięcia na muszkę. – Tym 
bardziej, że to już po akcji, która musi być pomszczona. Ale opano-
wuję się. Wszak są to posłowie, którym zapewniliśmy nietykalność 
i swobodny powrót.

Prowadzi ich nasz łącznik, mieszkaniec Szczebrzeszyna, st. strz. 
Hardy. Natykają się na Griszkę i momentalnie trzy pary rąk unoszą 
się w górę. Wstajemy i my. Idą ku nam z podniesionymi rękami 
i z uśmiechem na twarzy, maskując tym niepewne ruchy. Widać, 

1) »Finki« czyli »pepesza«(pulmiotnyj pistolet Szaposznikowa) – sowieckie 
pistolety maszynowe.

2) B. policjant granatowy, który uciekł ze służby u Niemców.
3) Rewolwer podobny do Nagana, zrzucany partyzantom polskim z Anglii.
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że czują się niezbyt dobrze, bo są bardzo bladzi, oczy niespokojnie 
błądzą, a pot kroplami ścieka po twarzy. Wzniesione ręce drżą. – Wi-
tamy się i przedstawiamy nawzajem, następnie każemy im siadać.

I oto dziwny obraz, nawet w partyzantce rzadko spotykany. Po 
jednej stronie siedzą partyzanci polscy i sowieccy, z bronią i odzna-
kami, po drugiej żołnierze w mundurach niemieckich. I to nie jako 
jeńcy, lecz w charakterze delegatów i przedstawicieli.

Nastrój panuje poważny, niemal uroczysty. Zaczynamy oma-
wianie warunków, na jakich moglibyśmy ich przyjąć. My żądamy, 
aby zabrali broń i sprzęt oraz, żeby »przejechali się« po załodze nie-
mieckiej, oni zaś starają się wytargować lżejsze warunki. Oczy ich 
z niepokojem patrzą na nas i co chwila zatrzymują się na naszych 
»finkach« i odznakach. Otwarcie przyznają, że po raz pierwszy widzą 
partyzantów.

Wreszcie układy zostały ukończone. Armeńczycy wstają i od-
chodzą z powrotem do koszar. Gdy się z nami żegnali, jeszcze drżały 
im ręce. Na odchodne dowódca ich, inżynier, patrząc niespokojnie 
spoza szkieł okularów na sowieckiego kapitana prosi bojca Griszę na 
bok i zapytuje go, dlaczego kapitan oprócz czerwonej gwiazdy ma 
jeszcze i polskiego orzełka.

Griszka mu wytłumaczył i rozwiał obawy.

WARTA

PLUTON »PIATÓW«

W czasie wielkiej obławy niemieckiej w czerwcu 1944 r. na na-
sze oddziały w zamojskich i biłgorajskich lasach, gdzie zginęło bar-
dzo dużo żołnierzy i ludności cywilnej, dowództwo nasze doskonale 
zdawało sobie sprawę, że Niemcy pchają się wszędzie tylko dzięki 
broni pancernej. My zaś nie mając odpowiedniego sprzętu i wy-
szkolonych do tych celów ludzi ponosimy takie straty. Zrzuty, jakie 
otrzymaliśmy z Anglii, w postaci broni maszynowej i amunicji, nie 
nadawały się do zwalczania broni pancernej nieprzyjaciela.

Aż pewnego razu stała się rzecz nadzwyczajna: dostaliśmy zrzut 
działek przeciwpancernych. Tak głosił cały obóz. Będzie teraz koniec 
z samochodami i czołgami niemieckimi. Jak się jednak okazało, nie 
były to działka przeciwpancerne, lecz miotacze granatów przeciw-
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pancernych, t. zw. »Piaty«. Broń ta była zupełną nowością i wyglą-
dem swoim nie wzbudzała w nas zbyt wielkiego zaufania. 

W praktyce jednak okazała się potem wcale niezła.
Otrzymałem rozkaz od dowódcy pułku mjra Adama sformowa-

nia ze stanu mego plutonu (I pluton I kompanii) »plutonu piatów«.
Stan tego plutonu, ustalony przez dowódcę pułku, był nastę-

pujący:
Dowódca plutonu, jego zastępca, kapr. obserwator, goniec, lu-

zak, woźnica, dwie obsługi piatów po 1 + 6 i jako ubezpieczenie 3 
RKM-y z trzema ludźmi każdy – + – dowódca. Razem pluton z kadrą 
liczył 30 ludzi.

Mając w swoim stanie plutonu 104 ludzi (zawiązek kompa-
nii przy organizacji baonu) i zdając sobie sprawę z ważności bro-
ni przeciwpancernej wybrałem najlepszy element chłopców, którzy 
pod każdym względem mogliby wykonać powierzone im zadanie. 
Nie sztuka przecież strzelać do nieprzyjaciela na odległość 400 mtr. 
i dalej, ale każdy to przyzna, że niemało potrzeba zimnej krwi, aby 
siedząc gdzieś z piatem na stanowisku wyczekać, aż czołg czy samo-
chód pancerny ziejąc ogniem z KM-ów i działek podjedzie na 50 mtr. 
i dopiero go unieszkodliwić. Toteż znając każdego jak własną kieszeń 
odpowiednio przydzieliłem funkcje.

Od razu na początku ćwiczeń rywalizacja u tych kochanych 
chłopców była tak duża, że nikt nie pozostał w tyle, każdy z naj-
większą precyzją i ambicją wykonywał swoje czynności. Nie widzia-
łem nigdy żołnierza zasmuconego, zawsze dziarskość i wesoła mina, 
jakie cechują naszych żołnierzy dywersji. Gdy nieraz w długich mar-
szach nocnych dawał im się we znaki ciężar piatów, – a był niema-
ły. – śmiali się sami z siebie mówiąc »cierp ciało jak ci się zachciało 
służyć w piatach«. – Tak dobrani podoficerowie i żołnierze w krótkim 
czasie stworzyli chór, który był osłodą całego baonu. Inne kompanie 
chciały z nimi rywalizować, ale – szkoda mówić – pluton piatów stał 
się wkrótce »plutonem kwiatów«. Pod batutą kpr. Wichra, Szakala, 
Ursusa, strz. Witolda i Rolanda »zaiwaniali« oni piosenki własnej 
kompozycji albo stare dywersyjne.

Byłem z nich naprawdę dumny i oni o tym, łobuzy, wiedzieli. 
Niejednokrotnie, gdy który coś przeskrobał, darowałem wszystko.

Raz w czasie dłuższego marszu przeglądając oddziały zjawił się 
dowódca pułku komendant Adam i uśmiechnąwszy się powiedział: 
»tak, tu to widzi się prawdziwe wojsko«. Słysząc to chłopcy nie dali 
mi spokoju: »a widzi pan szef – (nazywali mnie zawsze szefem) – do-
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wódca pułku nas pochwalił, a pan zawsze mówi, że jesteśmy niedo-
łęgi i daleko nam do dobrych żołnierzy«. A patrząc na nich widziało 
się twarze dziecinne. Byli tacy, co mieli zaledwie 17 lat. Dzieci-żoł-
nierze, którzy niejedną noc nie przespali, którzy nieraz głodni i wy-
męczeni, kładąc pod głowę karabin zamiast poduszki, zasypiali na 
chwilę, aby pokrzepić swe siły. Lecz nie było lamentu ani szemrania. 
Pokonywali wszystko z myślą, że uczą się i walczą dla Polski.

»To dla Ciebie, Ojczyzno Kochana, cześć i chwała, chwała 
i cześć« – mówiła jedna z naszych piosenek dywersyjnych.

SAS

ZASADZKA NA NIEMCÓW

Niemcy spodziewając się natarcia sowietów będących na li-
nii Buga postanowili za wszelką cenę oczyścić tyły z partyzantów. 
W tym celu zarządzono obławę, w której brało udział: 2 dywizje, 
1 pułk i banda dra Dolla– razem około 30.000 ludzi łącznie z artyle-
rią, czołgami i samolotami.

Obława rozpoczęła się najpierw w lasach na zachód od szosy 
Zwierzyniec–Biłgoraj. Obstawiona była ta właśnie szosa oraz linia 
Zwierzyniec-Frampol–Janów Lub. –Kraśnik–Rzeszów–Tarnogród – 
Biłgoraj. Oddziały szturmowe weszły w las penetrując go począwszy 
od strony zachodniej i spychając oddziały partyzanckie ku wschodo-
wi. Rezultat był żaden, gdyż partyzanci polscy sforsowali San i udali 
się w kierunku południowo-zachodnim, natomiast partyzanci so-
wieccy przedarli się przez szosę Zwierzyniec–Biłgoraj i zakwaterowali 
w lasach na wschód od tej szosy.

Dnia 16 czerwca 1944 r. Niemcy ukończyli obławę na wspo-
mnianym terenie przerzucając jednocześnie swoje siły na południe 
i na wschód od szosy Zwierzyniec-Biłgoraj, pozostawili przy tym 
w dalszym ciągu szosę tę ubezpieczoną plus linia Zwierzyniec –Kra-
snobród– Tomaszów Lub. – Bełżec– Płazów – Cieszanów – Tarnogród 
– Biłgoraj.

Obława na tym terenie trwała również prawie dwa tygodnie. 
Pierścień był stopniowo zaciskany i tutaj też Niemcy wchodzili 
w głąb lasu. W pierścieniu tym znajdowały się oddziały partyzanc-
kie polskie pod dowództwem inspektora mjra Kaliny oraz sowieckie, 
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które przedarły się z lasów leżących na zachód od szosy Zwierzyniec-
Biłgoraj, natomiast poza pierścieniem w lesie w rejonie Kamiennej 
Góry był dowódca O. P. 9. mjr Adam z niektórymi oddziałami.

W miarę jak Niemcy zagęszczali teren, musieliśmy wycofywać 
się w kierunku na Żurawnicę korzystając z tego, że droga Zwierzyniec 
– Kosobudy nie była jeszcze obstawiona. Niestety, przeczekaliśmy 
tam tylko do wieczora dn. 17. IV i nocą niezależnie od ruchu samo-
chodowego, jaki panował na szosie Zamość–Zwierzyniec, przedarli-
śmy się przez nią maszerując w kierunku zachodnim od szosy. Moż-
na powiedzieć, że byliśmy już »u siebie w domu«.

Etapami dotarliśmy w rejon Rap, skąd komendant Adam wy-
syłał patrole pod szosę celem zbadania siły ubezpieczenia nieprzy-
jaciela.

Nastrój w oddziałach nie powiedziałbym, ażeby był dobry, 
panowało raczej przygnębienie. Po wsiach gospodarstwa były okra-
dzione, szczególnie jeśli chodzi o bydło, kury, jaja itd. nadto– co naj-
ważniejsze–brak było wielu mieszkańców wsi. Taki stan rzeczy wi-
dzieliśmy prawie na każdej wsi, przez którą przeszli Niemcy.

Nie opuszczała nas myśl, co się dzieje z naszymi oddziałami, 
które pozostały na południe od szosy. Łączności radiowej z nimi nie 
mamy, patrole nasze krążące obok szosy nie dostarczyły żadnych po-
zytywnych wiadomości. Stoimy blisko szosy z myślą, że może tamte 
oddziały zrobią to samo i mając ubezpieczenie od zachodu przemkną 
się na naszą stronę.

Niestety wszystko dzieje się odwrotnie. Zamiast widzieć nasze 
patrole spostrzegamy okopanych Niemców i ich krążące patrole – 
piesze i samochodowe. – Jak zaznaczyłem, atmosfera wśród żołnierzy 
jak i wśród pozostałej ludności cywilnej była raczej zła, co dobija-
ło każdego z nas, patrzącego na buńczucznych Niemców, którzy byli 
pewni, że już wyłapali wszystkich »bandytów«.

Przeciwko takiemu stanowi psychicznemu trzeba było koniecz-
nie zaradzić. Komendant Adam, nie bacząc na to, że szosa jest ubez-
pieczona, decyduje się na zrobienie zasadzki na Niemców w rejonie 
st. kol. Rapy.

O świcie podchodzimy całym oddziałem pod szosę, z ukrycia 
dokładnie obserwujemy szosę, podciągamy się pod nią, zajmujemy 
stanowiska, ustawiamy broń ciężką i wyczekujemy odpowiednie-
go dla nas momentu. W międzyczasie dowiadujemy się, że mają 
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wieźć do Zamościa aresztowanych ze wsi okolicznych ludzi. – Cze-
kamy. Mija godzina 7-ma, 8-ma, widzimy pojedyncze samochody, 
ale bez Niemców. Czekamy na coś »grubszego«. Około godziny 9-ej 
widzimy samochód z Niemcami, jadący od strony Biłgoraja. Pada 
strzał z działka przeciwpancernego tak trafnie, że samochód w jednej 
chwili zaczyna się palić. Stało się to tak szybko, że szofer nie zdążył 
wyskoczyć z samochodu i spalił się, reszta załogi wyskoczyła z sa-
mochodu do rowów strzeleckich, z których zaczęła się bronić. Jednak 
obrona ich była bezskuteczna. Żołnierze nasi widząc palący się samo-
chód oraz załogę strzelającą w różne strony. – Nie wiedzieli bowiem, 
skąd padł strzał, – szybko wyskoczyli ze swych stanowisk wybijając 
broniących się Niemców i biorąc niektórych do niewoli.

Po udanej zasadzce wycofaliśmy się w głąb lasu, uradowani, 
pokrzepieni na duchu. Każdy z żołnierzy szedł uśmiechnięty. Wieść 
o zasadzce w Rapach przeszła po okolicy lotem błyskawicy. Oczywi-
ście, jak zwykle o każdym wypadzie tak i o tym mówiono, że bra-
ło w nim udział »tysiące lasowców«. Niemcy byli zdumieni, – skąd 
tutaj mogli się wziąć partyzanci? Przecież przez te lasy przeszła już 
obława. Ludność cywilna przestraszona obławą ogromnie bała się 
następstw, ale w rzeczywistości każdy był zadowolony. Powtarzano 
szeptem z ust do ust: »ale im dali«.

Obława dobiegła końca. Niemcy wycofali swoje wojsko, tyl-
ko w rejonie Aleksandrowa pozostawili korpus Kałmuków dr Dolla, 
nasze natomiast oddziały po zasadzce rozeszły się do swoich miejsc 
postoju.

WIT

ZASADZKA NA KAŁMUKÓW POD GÓRECKIEM KOŚCIELNYM

Po obławie i pacyfikacji powiatów zamojskiego, biłgorajskie-
go, janowskiego i tomaszowskiego w czerwcu i lipcu 1944 r. udaliśmy 
się z ppor. Podkową i małym oddziałem dywersyjnym na teren naj-
większych walk, w okolice Józefowa, Aleksandrowa, Osuch i innych 
miejscowości. Mieliśmy wykonać pewne rozkazy. Po przybyciu na 
te tereny widzieliśmy po lasach dużo ofiar ostatnich walk,– nie za-
grzebanych, w zupełnym rozkładzie, chociaż od chwili bitwy minęły 
już trzy tygodnie. Walki toczyły się z ogromnie przeważającymi siła-
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mi niemieckimi. Po jednej stronie, brały udział 2 dywizje piechoty, 
i pułk artylerii i dywizja pancerna, z drugiej zaś strony małe oddziały 
dywersyjne. Po skończonych walkach Niemcy pozostawili w Alek-
sandrowie batalion wojska, który dopuszczał się mordów i grabieży, 
gwałcił kobiety i nieletnie dziewczęta, a równocześnie dla rozrywki 
palił wioski. Nic też dziwnego, że przerażona ludność myślała tylko 
o sobie i swoim mieniu i nie mogła zająć się pozbieraniem i pogrze-
baniem zwłok rozrzuconych po lesie na dużej przestrzeni.

W tym czasie byliśmy pod wsią Osuchy, gdzie niedaleko nad 
rzeką Tanwią i Sopotem usadowili się i okopali Niemcy i Kałmuki. 
Strzelając z ręcznych i maszynowych karabinów, kończyli palić wieś 
Osuchy. Dowiedzieliśmy się, że zaczęli palić także i Górecko Kościel-
ne. Szybkim marszem o świcie docieramy do Górecka Kościelnego, 
zupełnie opuszczonego przez ludność. Z trzech stron po kilka chałup 
już spalono. Zajmujemy stanowiska przy kościele otoczonym muro-
wanym ogrodzeniem. Ppor, Podkowa i ppor. Grom, który był tu już 
od pewnego czasu, wyznaczają gdzie trzeba ustawić placówki i cze-
kamy na przyjazd gwałcicieli i podpalaczy. Tego dnia nie przyjechali, 
następnego również. Na trzeci dzień ppor. Kula udaje się na zasadzkę 
przy moście na szosie prowadzącej z Józefowa do Aleksandrowa, któ-
rędy podobno co dzień mają jeździć Niemcy i Kałmuki.

W południe zluzowałem Kulę ja z trzynastoma ludźmi. Jak na 
taki mały oddział uzbrojenie mieliśmy dobre: 5 RKM-ów i 3 pisto-
lety maszynowe systemu »Sten«. Zajęliśmy mniej więcej te same 
stanowiska co Kula z małymi zmianami. Wyznaczyłem obserwatora, 
który z lornetką miał pilnować szosy biegnącej dość prosto z Alek-
sandrowa. Reszcie oddziału nakazałem ciszę. Teraz czekamy. Poło-
żyłem się i drzemię, bo byłem trochę zmęczony. Nie upłynęło pół 
godziny, jak obserwator melduje mi, że jadą. Szybko zajmuję swoje 
stanowisko, które miałem przedtem wybrane, inni robią to samo. 
Obserwator melduje dalej: – »Jedzie ich około 60«. Któryś z żołnie-
rzy stremował i powiada, że Podkowa rozkazał, żeby – jeżeli będzie 
jechać dużo – nie strzelać, tylko przepuścić. Chociaż ja takiego rozka-
zu nie miałem, ale w pierwszym momencie nakazałem nie strzelać.

Słyszymy tętent koni i bicie naszych serc. Naprzeciw nas nad-
jeżdża szpica, – może z piętnastu, – i przed mostem zwalnia biegu. 
Wtedy nie wytrzymałem. Wybiegłem zza jałowca, za którym kry-
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łem się i krzyczę: – »Chłopcy ognia« – i sam strzelam ze »Stena«. Gdy 
zagrały RKM-my i »Steny», wstąpił w nas zupełnie inny duch. – Od 
razu padł jeden zabity Kałmuk i koń, reszta szpicy zapadła w żyto 
po przeciwnej stronie szosy. Kilku naszych rzuciło się za nimi. Za 
chwilę prowadzą już dwóch Kałmuków trzymających ręce do góry. 
Karabiny im odebrano. Nie pozwoliłem zapuszczać się zbyt daleko, 
oddaliśmy tylko kilka krótkich seryj. Z przeciwnej strony nie padł ani 
jeden strzał. Liczyłem się z tym, że do Aleksandrowa nie było więcej 
jak 1 klm i w każdej chwili mogła nadejść pomoc.

Po dostarczeniu do Górecka Kościelnego dwóch wziętych jeń-
ców Kałmuków i po przeprowadzeniu odpowiedniego badania do-
wiedzieliśmy się, że jechało ich 54 z zamiarem skończyć palić Gó-
recko Kościelne i Tarnowolę. Po skończonym badaniu Kałmuków 
rozstrzelano.

Nad wieczorem w tym miejscu, gdzie urządziliśmy zasadzkę 
słychać było silną strzelaninę. W nocy udaliśmy się tam z por. Lesz-
czem celem zaminowania mostu i szosy. Zostawiliśmy tu trzech żoł-
nierzy dla podsłuchu. Stwierdziliśmy przy tym, że zabity Kałmuk 
został zabrany i dlatego wieczorem słychać było strzały.

Na trzeci dzień po zasadzce samochód niemiecki jadący z Józe-
fowa do Aleksandrowa najechał na minę, która wybuchając uszko-
dziła mu przednie podwozie. Jadący udali się pieszo do Aleksan-
drowa, gdzie ich ostrzeliwali swoi towarzysze, musieli więc zawrócić 
i po naprawieniu samochodu odjechali do Józefowa.

W myśl rozkazu odkopaliśmy schrony z amunicją i umundu-
rowaniem i odmaszerowaliśmy w nasz rejon działania pozostawia-
jąc tu por. Groma, który ze swoimi żołnierzami trzymał w szachu 
rozbestwione oddziały niemiecko–kałmuckie, aż do przyjścia wojsk 
sowieckich. 
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Adam dr 160.
Adam mjr 23—25, 135, 163, 165. 
Agnieszka p. Nowakówna Aniela. 
Angela siostra zakonna 90.
Antałek 105, 107.
Anton 132, 139, 144, 149, 154.

Bajwoluk 9.
Bartosz p. Stasiewicz Wacław.
Baryka 57-59.
Becker Treuhänder 61, 65.
Beskid 138.
Beton ppor. 104, 124.
Bey (Bej) ppor. 36, 138, 156, 158.
Biały 37.
Biały kapr. 127, 129, 130.
Biga lekarz 134, 137, 140.
Biskup 36, 37, 58-60.
Błachuta Tadeusz, Oldan ppor.-lek. 38, 

40, 71, 72, 141, 146, 149.
Bocian strz. 137.
Boguś 107.
Bohdanowicz Stanisław Tama 23.
Boks 75.
Bokser st. strz. 127, 129.
Bończa kpr. pch. 110.
Borek strz. 52.
Borówka 51.
Borsuk 56.
Borys 111.
Bruzda 61.
Brzoza Hanka sanitariuszka 137, 440, 141, 

147.
Brzoza strz. 127.
Brzoza żołn. 54—56.
Bury Władysław Burza 73

Burza p Bury Władysław.
Butrym 37, 136.
Bystry 30.
Bzdziuch Czesław Pilocik 134.

Cezary por. 102.
Chodkiewicz 72.
Ciąg ppor. 102, 103, 119.
Cord ppor. 133, 134, 136, 138-141, 144, 146-

149, 151, 153, 154.
Czad p. Włoszczuk Józef.
Czajka st. strz. 136.
Czapla st. strz. 137.
Czarny kapr. 127, 129, 130.
Czarny podch. 68, 69.
Czarny żołn. 28, 29, 37, 79—81.
Czaruś por. 12, 123.
Czeremcha 125.
Czerwień 50,
Czwarty strz. 103.
Czwórka 18, 20.

Dan por. 119.
Danusia sanitariuszka 137, 141, 147, 156. 
Dąbrowski 72.
Delfin st. strz. 127, 129, 130.
Denkiewicz wójt 124, 125.
Derwisz 43.
Desant 77, 79—81.
Dolek 76.
Doleżał Kazimierz Dolina 15, 16, 18, 20. 
Dolina p. Doleżał Kazimierz.
Dolina ppor. 67, 68, 93, 94.
Doll dr 139, 164, 166.
Dołęga 9.
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Drygas Władysław Żbik kapr. 136, 137. 
138, 140.

Dubel Edward Niebronowany 
kapr. 123. 
Dzięcioł 137, 129.

Elski ppor. 119.

Feliks mjr sow. 135.
Fiat 37, 75.
Fiebig Czesław 54.
Francuz z Alzacji 103.
Fredek 79—81, 86.
Fruniak Konrad sierż. 114, 115.
Fryc kapr. 68.

Gajewski p. Szyszka.
Garbus p. Rybiński Zbigniew.
Gawoda Józef Krótki ogniomistrz 30.
Goraj p. Ludwik Tadeusz.
Grad 43.
Griszka 16o— 162.
Grom Bolek st strz. 48, 92, 94, 95, 99. 
Grom kapr. 160.
Grom ppor. 12, 71, 74—83, 85, 86, 116, 132, 

134, 167, 168.
Grosik 23, 24.
Gruda ppor. 27, 104.
Gryf 54, 55.
Grześ plut 11.
Gwiazda p. Olchowski Marcin.

Hak 57.
Halina 136, 137.
Halny p. Jaworski Eugeniusz.
Hardy st. strz. 161.
Helena dr 67, 141.
Hertz Krystian Krych kapr. 78, 79.
Huk ppor. 97, 136, 138, 141, 147, 49, 151, 

156-159.
Huzar st. strz. 62.

Irka p. Piskorska.
Irka por. 155-157, 159.

Jaskółka 133, 139, 141, 144, 149. 154.
Jaskółka 42.
Jastrząb strz. 53-55-

Jaworski Eugeniusz Halny kapr. 73, 134. 
Jemioła 13, 17, 29, 65.
Jeż 58, 71, 72, 75, 76, 97, 98, 136. 
Jóźźwiakowski Czesław Most plut. 28, 

45, 46, 49.
Jung 103.

Kabel ppor. 66.
Kaktus podch. 94—96.
Kalina p. Markiewicz Edward.
Kama 62.
Kama sanitariuszka 127, 128.
Kamiński »Trawiński« mjr 124.
Kapko Maria p. Pajączkowa.
Karuk 71.
Kary sierż. 127
Kawka 104, 105, 107.
Kinasz kpt. sow. 160.
Kiwi Ryszard 9, 10.
Klukowski Zygmunt dr 104, 124.
Kmicic sierż. 112.
Kobylas  59.
Kolaszyński 59—61.
Kołtun Jan Pniaczek strz. 137.
Konrad p. Fruniak Konrad.
Konrad sierż. 31, 66, 90.
Korab lekarz 133, 138, 140, 141, 143.
Korsarz p. Miąc Hieronim.
Kos p. P. Stefan.
Kościuszko 72.
Kotala żand. niem. 11.
Kotwica 93, 94, 100.
Kozak kapr. 9, 10.
Kozak ppor. 11.
Krakus 75, 78—80.
Krasowski Miszka 87.
Kropka p. Zalejski Józef.
Krótki p. Gawda Józef.
Kruk p. Makuch Stanisław.
Kruk st. strz. 137.
Krych p. Hertz Krystian.
Ksantypa 138. 155, 156.
Kuba p. Wasilik Piotr.
Kucharz 9.
Kuchnia 134.
Kukiełkówna Aniela sanitariuszka 142. 
Kula ppor. 133, 134, 138, 149, 167.
Kula sanitariusz 34, 35. 
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Kumorowicz Kruk młynarz 113.
Kuraś Teodora 51.
Kurek kapr. 43.

Lanca ppor. 133, 144.
Lasocki ppor. 1oo, 108, 109.
Lasota 27.
Lawina p. Liński Stanisław.
Lechita 9.
Lesiukowa 39.
Leszcz por. 100, 119, 120.
Leszczyna st. strz. 115.
Lewon Józef 64.
Liński Stanisław Lawina 30, 33.
Lipa por. 139.
Lipecki 31, 32.
Lis 28.
Lis 9.
Lis p. Róg Wawrzyniec.
Lis strz. 111, 137.
Ludwik Tadeusz Goraj 148.

Łodyga p. Szyszka.
Łowicki p. Szyszka.
Łysak 62.

Maf podch. 94.
Magik 97—99.
Majewski Stanisław gestapowiec 92, 93. 

95. 96
Maka 138.
Makuch Stanisław Kruk ppor. 36, 38. 
Mały p. Wójcik Józef.
Marek 124.
Marek oficer sow. 44, 45, 48.
Maria sanitariuszka 71, 72.
Markiewicz Edward Kalina mjr. 77, 133, 

135. 140-142, 144, 146— 149,151—154, 
164.

Markiewicz Skała kwatermistrz 77, 82,83.
Mart restaurator 58.
Maszynka strz. 127.
Mazur Józef Skrzypik 77, 144. 
Mazurówna Stefcia sanitariuszka 137, 

142.
Miąc Hieronim Korsarz ppor. 36. 
Michalski 156.
Miecz rtm. 142, 148, 152, 154, 157.

Mikita 37.
Mikołaj żołn. sow. 134.
Miszka kpt. sow. 36, 37.
Miszka p. Krasowski.
Mixtacki 113.
Młot 104.
Morawski dr 56.
Mord 78—8o, 98, 99.
Most p, Jóźwiakowski Czesław.
Motte Edward konfident 56, 57.
Muniek 76, 79.
Muszyński konfident 30, 33.

N. 124.
Nadolny 43.
Natan por. 119.
Ney 159.
Niebronowany  p. Dubeł Edward.
Nina sanitariuszka 134—138, 140, 142, 155, 

157-159.
Norbert ppor. 18, 67, 69, 90, 91, 102, 103, 

108, 113, 116, 132, 141. 
Nowakówna Aniela Agnieszka 136.

Okrzeja 75.
Olchowski Marcin Gwiazda 21.
Oldan p. Błachuta Tadeusz.
Orlicz podch. 94.
Orsza kpt. 40, 73, 74, 77—82, 96, 133, 138, 

146.
Osa plut.. 45, 46, 48, 49, 100.
Osa sierż. 119.
Osa żołn. 56.
Ostaszewski Artur konfident 54, 55.

P. Stefan Kos 39.
Pajączek 51.
Pajączkowa Maria 
Kapkokonfidentka 51. 
Palasek 111.
Pazur podch. 147.
Peryskop 75, 76.
Peter dr 90.
Pielachowski Zbigniew »Dzierżyński« 

141.
Pilocik p. Bzdziuch Czesław.
Piłsudski 72.
Pirat 122.
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Piskorska Irka sanitariuszka 141,142, 147. 
Pliszka 65. 

Sobczak 37.
Sordyl Eugeniusz 64.
Spokojny kapr. podch. 92, 94.
Stalla 122.
Stary 105, 107, 126.
Stasiewicz Wacław Bartosz kpt. 30. 
Stół 111.
Styr p. Szyszka.
Suworow 12, 88, 89.

Szakal 163.
Szanajcówna Helena 74, 78-80, 85, 86. 
Szczupak 57.
Szerszeń 134.
Szostak Jan 38.
Szostowicki policjant 11.
Szron st. strz. 137.
Szum 36, 37, 156-159.
Szymański 113—115.
Szyszka strz. 137.
Szyszka, Łodyga, Styr, Łowicki, Gajew-

ski 73, 78, 98, 138, 140.

Śniardwy ppor, 147, 149, 157.

Tadzio 141.
Tama p. Bohdanowicz Stanisław. 
Topola ppor. 44, 46, 134, 139, 141, 142, 144, 

146, 148—150, 153, 154.
Tor Alfred Zych 9, 10, 87, 113, 121. 
Trautwein gestapowiec 83.
Trojdan 138.
Tudorowski v. Teodorowski konfident 

41-43.
Tułacz kapr. 127.

Ursus 163.
Urszula 17, 18.

Vis ppor. 21, 22.

Wacław kpt. 67, 102.
Wacław ks. 101, 102.
Waligóra 148.
War por. 75, 76, 102, 136.

Warta 108, 115, 116, 162.
Warta p. Wyłupek Władysław.
Wasilik Piotr Kuba st. sierż. 36.
Watt ppor. 148.
Wąsik 124. 
Wiarus strz. 94.
Wic 160.
Wicher Bogdan 9.
Wicher kapr. 163.
Wichura 32.
Wichura si. sierż. 61.
Wiktor 11.
Wilczek 43, 93-95. 119.
Wir 117.
Wir 35. 57. 58, 71, 72, 96, 97, 133. 134. 136, 

148—140, 142, 144-149, 153, 154,
Wisman, Rust 9, 15, 18.
Wit plut. 25, 41, 43, 44, 1o8, 117, 166. 
Witczak agronom konfident 11.
Witek strz. 137.
Witold strz. 163.
Wizimirski podch. 12, 121—123.
Władek strz. 161.
Władyga 79.
Włoszczuk Józef Czad kapr. 34,127,129. 
Wojtuś 75.
Wolak strz. 137.
Woyna por. 67, 68, 132, 134, 139-142, 144-

149. 151. 154.
Wójcik Józef 11.
Wójcik Józef Mały ppor. 74, 77-81, 83, 

134, 138, 141, 145, 147, 149, 155. 
Wraga p. Selim.
Wrona por. 76, 77.
Wrzask st. strz. 137.
Wrzos sanitariuszka 137, 139.
Wujek sierż. 139.
Wyłupek Władysław Warta 21.
Wyrwa por. 104, 106, 107, 124, 125.
Wyrwa st. strz. 63.
Wysocki 79.
Wyżeł 68, 74, 77—80.

Zadra plut 31, 66.
Zagłoba wachm. 57, 58, 71, 76, 138.
Zalejski Józef Kropka 18, 20.
Zapałka 134.
Zapora ppor. 70, 71.
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Zatoka 91.
Zdzich strz. 127, 130.
Zemsta 97, 1oo.
Zięba 134.
Zięba 43, 93.
Zuba Emil Żbik (z drużyny  Sławiana) 

111, 112, 120.
Zych Albin g.
Zych p. Tor Alfred.

Żar Marysia 71—74, 78, 79, 81-83, 86, 87. 
96.

Żbik (z komp. Podkowy) 93, 94.
Żbik (z plutonu »Wiklina«) 122.
Żbik (z plutonu Selima) 76.
Żbik p. Drygas Władysław.
Żbik p. Zuba Emil.
Żegota kpt. 61, 66, 68, 69.
Żuraw podch. 61.
Żytow płk. sow. 89.
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