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PRZEDMOWA REDAKTORA
Wypuszczając już III tom »Wydawnictwa materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939–1944« pragnę dać kilka słów
wyjaśnień.
I tom torował sobie drogę powoli. Wielu ludzi sądziło, że jest
to wydawnictwo prowincjonalne, które nie może wzbudzić szerszego
zainteresowania. II tom poszedł już znacznie szybciej i pociągnął za
sobą pierwszy. W rezultacie ów I tom p. t. » Terror niemiecki w Zamojszczyźnie« jest już wyczerpany. Do powodzenia książek w znacznym
stopniu przyczyniły się liczne recenzje, jakie ukazały się w różnych czasopismach. Wszyscy recenzenci bardzo przychylnie ocenili moją próbę
stworzenia pewnego typu wydawnictwa poświęconego gromadzeniu i ogłaszaniu materiałów historycznych odnoszących się do ostatniej wojny i okupacji niemieckiej, zachęcając mnie do dalszej pracy.
Otrzymuję dużo listów od czytelników, którzy zadają mi szereg
pytań, proszą o informacje i udzielają rad. Niektórzy nadsyłają mi
swoje prace, przez co wzbogaca się moja teka redakcyjna i coraz bardziej narasta swego rodzaju archiwum, które powstaje u mnie mimo
woli. Nie wszystkie prace lub notatki, informacje i wyjaśnienia mają
być koniecznie ogłaszane drukiem, przedstawiają one jednak zawsze
pewną wartość jako materiał archiwalny, z którego w przyszłości historyk w niejednym wypadku będzie mógł skorzystać.
Często interpelują mnie czytelnicy i stawiają zarzut, dlaczego zbyt dużo poświęcam miejsca terrorowi niemieckiemu i za mało
uwzględniam postawę społeczeństwa i akcję oporu. Odpowiadając
na to wyjaśniam, że dla historii ważne jest i jedno i drugie. Pierwszy tom wydawnictwa celowo poświęciłem wyłącznie terrorowi
niemieckiemu jako pewnego rodzaju wstęp, gdyż właśnie ów terror
w następstwie wywołał reakcję i nie byle jaką działalność odwe-
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tową. Lecz są jeszcze i inne przyczyny. Łatwiej jest zdobywać wspomnienia ludzi, którzy siedzieli w więzieniach, obozach, wytrzymali
badania w Gestapo, byli świadkami egzekucji i pacyfikacji, znacznie natomiast trudniej o zgodne z prawdą relacje uczestników akcji
odwetowej. Zrozumiał to doskonale i trafnie oświetlił jeden z moich
krytyków1), który pisze:
»Redaktor Materiałów wykazał w tej kompozycji wydawnictwa głębokie wyczucie istoty zjawiska historycznego oraz wysoką
znajomość naukowych założeń edytorskich. W jaki sposób redaktor
zdobył właśnie takie materiały, które można było w ten sposób ułożyć, to już należy do jego tajemnicy osobistej. Przypuszczam, że komukolwiek innemu, mniej wrośniętemu w środowisko Zamojszczyzny, spełnienie tak ambitnego i pracowitego zamiaru nie udałoby
się zupełnie, bo sprawa najwyraźniej opiera się na zaufaniu autorów
wspomnień, artykułów i notat uczestników walki podziemnej do
osoby działacza-redaktora«.
Trzeba mieć na uwadze, że walka podziemna z tak silnym wrogiem, jakim byli Niemcy, musiała pociągnąć za sobą ogromne ofiary
w ludziach. Ginęły jednostki najofiarniejsze, najbardziej wartościowe i ideowe, ginął też liczny, szary tłum bojowników. Ci już nam nic
nie powiedzą o swoich czynach. A jednak udało mi się za ich życia
wydostać od niektórych opisy akcji, w jakich brali udział. I te drobne artykuły, nieraz podpisane tylko konspiracyjnym pseudonimem,
stanowić będą najtrwalszą po nich pamiątkę i przekażą ich nazwiska
lepiej niż wszelkie tablice pamiątkowe i nagrobki. – Ogromna część
uczestników konspiracji rozproszyła się po całej Polsce i nawiązanie
z nimi kontaktu jest dzisiaj wielce utrudnione. Inni nie chcą nic mówić ani pisać tłumacząc, że »jeszcze nie czas na to».
I przez to wiele rzeczy idzie w zapomnienie. Jest sporo takich
akcji, których wykonawcy wyginęli niemal wszyscy. Jako kapitalny przykład może służyć zamojski pluton szturmowy (dywersyjny),
z którego pozostał przy życiu tylko jeden człowiek.
Zawdzięczając temu, że gromadziłem swe materiały od pierwszych dni wojny, jak również i moim rozległym stosunkom osobistym
z oficerami i żołnierzami Polski podziemnej, artykułów dotyczących
sabotażu i dywersji mam stosunkowo bardzo dużo. Lecz nie wszyst) Feliks Araszkiewicz w artykule p. t. »Nie powtórzyła się historia z Odrowążem«.
(»Zdrój«, 1 marca 1946, Nr 5).
1
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kie z nich mogą być ogłoszone już teraz. Są to dzieje zbyt świeże, jest
wiele momentów, drastycznych, są sprawy dotyczące ludzi żyjących
i czynnych w życiu społecznym, pisano je często »na gorąco«, muszą
być poddane ścisłej kontroli, »odleżeć się«, zanim będą ujawnione.
Niektóre tematy są celowo i wstydliwie omijane, jak chociażby walki bratobójcze polsko-ukraińskie. A jednak nic nie zmieni faktu, że takowe były i historia zajmie się kiedyś i nimi. Mam już u siebie trochę
materiału dotyczącego i tej dziedziny, lecz jest on na razie jednostronny i dlatego wstrzymuję się z ogłaszaniem.
Już teraz przy opracowywaniu każdego artykułu dotkliwie od-czuwa się brak archiwum, brak źródeł informacyjnych. Nieraz na-suwają się ogromne trudności przy ustalaniu np. daty jakiejś akcji,
jej przebiegu, działających uczestników, ilości zabitych, rannych itp.
Albo przy odcyfrowywaniu niesłychanej mnogości najrozmaitszych
skrótów, kryptonimów, pseudonimów itd. Wiele rzeczy z konieczności trzeba opierać li tylko na zawodnej pamięci ludzkiej. Dotyczy to
zwłaszcza całej działalności konspiracyjnej. Poginęły w ciężkich warunkach wojny i okupacji archiwa wielu jednostek organizacyjnych.
Jeżeli nawet z pozostałych resztek powstanie kiedyś odpowiednie archiwum, to jednak będzie ono fragmentaryczne.
I dlatego póki czas należy zbierać jak najwięcej autentycznych
relacji od ludzi, którzy brali czynny udział w życiu społecznym, politycznym i konspiracyjnym w latach wojny. Bo tylko te prace potrafią
do pewnego stopnia zastąpić normalne źródła archiwalne.
Zamierzam w miarę możności stopniowo ogłaszać wszystko, co
ma istotne znaczenie dla historii Zamojszczyzny w tym okresie. M. in.
przygotowuję osobny dział p. t. »Źródła i dokumenty«. Znajdzie się tu
materiał niezmiernie ważny i podstawowy dla wszelkiego rodzaju
badań, lecz należy dobierać go z pewnym planem i systemem. Dlatego nie śpieszę z opublikowaniem dokumentów przygodnych, jakie
przypadkowo trafiają do moich rąk.
Dalej usilnie staram się o materiały do wielkiej »Księgi Poległych«. Kartoteka moja z tego działu rozrasta się z dnia na dzień.
Lecz liczba ofiar w ludziach na terenie Zamojszczyzny jest tak duża,
że skompletowanie wszystkich nazwisk jest ponad siły jednego człowieka.
Niestety zbiera się powoli materiał i do »Czarnej Księgi« Zamojszczyzny z nazwiskami szpiclów i konfidentów niemieckich, dobrowolnych odszczepieńców Volksdeutschów itp. Nawiasem mówiąc
interesuje mnie sprawa systemu prowadzenia badań i przesłuchiwa-
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nia złapanych szpiclów oraz likwidacja ich. Lecz ludzie wtajemniczeni
i kompetentni opowiadają o tym bardzo niechętnie i z wielkim trudem można coś od nich wydobyć na piśmie.
Do niniejszego tomu poza kilkoma artykułami z zakresu terroru wybrałem opisy napadów odwetowych na wsie nasiedlone przez
Niemców, dalej pierwszą na terenie Zamojszczyzny akcję mającą na
celu uwolnienie uwięzionego wybitnego działacza konspiracyjnego i jej konsekwencje. Ogłaszam też aż artykuły dotyczące wielkiej
i krwawej akcji pacyfikacyjnej i obławy niemieckiej w lasach biłgorajskich w czerwcu 1944 r.
Walki licznych oddziałów partyzanckich wszelkich odmian organizacyjnych z ciasno otaczającymi ich Niemcami w okolicy Osuch
i nad rzeką Sopotem należą do najbardziej krwawych bitew podczas
okupacji niemieckiej. Zginęło w nich przeszło 60% walczących partyzantów. Walki te miały ogromne znaczenie i z pewnością będą kiedyś
tematem gruntownych studiów strategicznych. Na razie jedynym
źródłem do ich poznania i zbadania są relacje uczestników. Z rozmysłem drukuję na początku opisy szeregowców malujących ogólne tło
i atmosferę tych ciężkich i beznadziejnych zmagań z wielokrotnie silniejszym nieprzyjacielem. Dopiero w dalszych tomach podam artykuły pisane przez dowódców i oficerów sztabowych, bardziej krytyczne i z dołączeniem map strategicznych.-Staram się też uwzględniać
sanitariat podziemny i ciężki los rannych partyzantów.
Jeżeli mi warunki pozwolą, w dalszych tomach mojego wydawnictwa będę w coraz szerszych ramach ujmował nasze akcje sabotażowe i dywersyjne.
Ponownie zwracam się do wszystkich czytelników z uprzejmą
prośbą o nadsyłanie mi swych prac oraz wszelkich dokumentów, jakie mogą mieć znaczenie dla historii Zamojszczyzny.
Dr ZYGMUNT KLUKOWSKI.
Szczebrzeszyn, w maju 1946 r.

M. S.
PAMIĘTNIK STAROSTY POW. ZAMOJSKIEGO
C z ę ś ć I. (ciąg dalszy) 1)
Z ciężkim sercem opuściliśmy Zamość.
Ja w samochodzie, urzędnicy w dużym autobusie. Kierownictwo transportu powierzyłem wicestaroście Lewińskiemu, który zabrał ze sobą skrzynię z najważniejszymi dokumentami starostwa.
Wszystkie inne księgi oraz akta mobilizacyjne i tajne zostały stosownie do obowiązującej instrukcji protokolarnie spalone jeszcze 11
i 12 września w obecności wicestarosty i referendarza Miketty.
Droga do Hrubieszowa była już odcięta, skierowaliśmy się
więc w jedyną pozostającą stronę, do Skierbieszowa, skąd odjechałem na wschód celem nawiązania kontaktu z naszym ministerstwem
kwaterującym według ostatnich danych w Łucku.
Następnego dnia pod Dubienką przeprawiłem się promem na
drugą stronę Bugu.
Tłumy uciekinierów koczowały nad rzeką.
Dalekie pomruki ciężkiej artylerii i ponure detonacje bomb sygnalizowały szybko zbliżający się front.
Przed południem dotarłem poprzez lasy do Lubomli. Tam poinformowano mnie w Komendzie Policji, że autobus z zamojskimi
urzędnikami przejechał niedawno w kierunku Kowla.
W starostwie palono papiery i przygotowywano się do ewakuacji. W miasteczku panował wyraźny niepokój podsycany przeciągłym wyciem syren alarmowych.
Piękny, słoneczny dzień, wymarzony dla turystycznej wycieczki, stał się naszym utrapieniem z powodu współczesnej »cywilizo) Patrz: II tom »Wydawnictwa materiałów do dziejów Zamojszczyzny« str. 7.
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wanej« wojny. Niezwykle ciężka, piaszczysta droga do Kowla nie
pozwalała na rozwinięcie większej szybkości, a patrolujące niemieckie samoloty urządzały formalne polowania nawet na pojedyncze
auta, rażąc je ogniem broni pokładowej. Nabraliśmy dużej wprawy
w wyskakiwaniu z samochodu i chronieniu się w załamaniach przydrożnego terenu.
Na widok liczniejszej grupy bombowców nadlatujących z sachodu schroniłem się do znajdującego się opodal zagajnika i tam
napotkałem całe towarzystwo biwakujących kolegów, mianowicie
naczelnika Kamińskiego Mariana z urzędu wojewódzkiego z Lublina, starostę Marka z Hrubieszowa, starostę Gulińskiego z Siedlec,
prezydenta miasta Siedlec Łaguna i pułkownika w st. sp. Markusa,
który według dyskretnej relacji Kamińskiego wiózł ze sobą poważniejszą gotówkę w dewizach. Koledzy również nie posiadali żadnych
rozkazów ani instrukcji, gdzie szukać władz, względnie, gdzie koncentrować ewakuowane urzędy. Wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt i wicewojewoda Tadeusz Chmielewski mieli pozostać w Lublinie. Naczelnik Kamiński prawdopodobnie wcześniej niż należało
opuścił Lublin i nie umiał udzielić mi bliższych informacji o sytuacji
w stolicy naszego województwa.
W Kowlu nastroje te same co wszędzie. W starostwie likwidowano urzędowanie. W okolicy dworca unoszą się dymy. Zapewne
po nalocie. Liczne pociągi złożone z nowych pulmanowskich wagonów zatarasowywały tory węzła kolejowego. Wielka rafineria
spirytusu wypróżniała zapasowe cysterny, więc bez kłopotu szofer
zaopatrzył nas w materiał pędny na dalszą drogę. Zbliżał się wieczór.
Ruch ożył. Liczne kolumny taborów posuwały się państwową szosą Kowel–Łuck. Leje od bomb, zwalone i tlące się jeszcze budynki
stacyjne linii kolejowej, biegnącej w sąsiedztwie drogi, świadczyły o gorącym dniu. W rejonie Łucka coraz to większe zmasowanie;
miasto, chociaż już w mroku, szumiało od mrowia ludzkiego. Ciężkie autobusy wiozły piechotę. Bystrzejsze oko mogło jednak dostrzec w tym kotłowisku pewien porządek i opanowanie. Coś działo
się z sensem i planem. Może przegrupowanie. Wstąpiła we mnie
otucha, chyba nie wszystko jeszcze stracone. Wkrótce jesień, błota
wstrzymają napór niemieckiej broni pancernej, nabierzemy tchu po
pierwszym tak gwałtownym uderzeniu, manewrem rezerw zorganizujemy jakąś kontrakcję, damy czas aliantom, którzy pośpieszą nam
z pomocą, a może już w tej chwili bombardują Berlin... Takie to my-
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śli kłębiły się pod czaszką, dzięki zapewne chwilowemu odprężeniu
i uspokojeniu nerwów.
Ucho uwolniło się od warkotu motorów i świstu spadających
bomb. Zapadła cicha, bezchmurna noc.
Wczesny świt szybko rozwiał nasze nadzieje. Rząd wyjechał już
z Wołynia. Zewsząd wiadomości jak najgorsze. Trzeba jechać dalej.
Wybrałem najspokojniejszą trasę przez Równe, Zdołbunów, omijając
Tarnopol przez Borszczów do Zaleszczyk. Dnia 16.XI. zatrzymałem się
w Borszczowie. Tamtejszy starosta Bay ułatwił mi rozmowę telefoniczną z urzędem wojewódzkim w Tarnopolu. Nikt już na serio nie
interesował się ewakuacją władz i urzędów. Tarnopolskie władze
administracyjne miały same pełne ręce roboty z falą uciekinierów
z centralnej Polski i zaopatrzeniem rozlokowanych na ich terenie wojennych szpitali. Dano mi do zrozumienia, że każdy powinien pamiętać o sobie. Kolega Bay dopowiedział mi resztę: ministrowie znajdowali się już częściowo w Zaleszczykach, częściowo w Kutach. Tam
też rezydowali Prezydent Rzeczypospolitej i Marszałek Rydz-Śmigły,
a przy nich ambasadorowie i posłowie państw obcych. Rumuński
przedstawiciel dyplomatyczny miał udzielać wiz na wjazd do swego kraju. W Zaleszczykach funkcję komisarza rządu pełnił krakowski
wojewoda dr Tymiński. Najbliższe godziny miały przynieść zupełną
katastrofę. Wyczułem, że kolega Bay wiedział coś jeszcze więcej, lecz
wolał zamilczeć.
Głowa pękała z bólu. Dnia 17.IX. około 9-tej przybyłem do Zaleszczyk. Tego samego dnia wczesnym rankiem przekroczyły wschodnią granicę wojska Czerwonej Armii.
Władze centralne opuściły kraj. Rumuńskie posterunki graniczne otwarły na oścież barierę na zaleszczyckim moście; zwykłe
legitymacje wystarczały w miejsce paszportów. Jeszcze ostatni nalot
o 11.30 i parę bomb przyśpieszyło ewakuację Zaleszczyk.
Pochód wojny zatrzymał się na płonącej fabryce rumuńskiej
już po drugiej stronie Dniestru.
Nadszedł czas na własną decyzję. Dojrzewał powoli we mnie
bunt przeciwko małpiemu obłędowi uciekania.
Skoro centralne czynniki pozostawiły administrację bez żadnych zarządzeń, skoro opuściły kraj w najcięższej dla niego chwili,
skoro zerwały się automatycznie subordynacyjne więzy, nasuwała
się logicznie myśl prosta: pozostania, nie opuszczania Ojczyzny i powrotu.
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W Zaleszczykach zetknąłem się z kilkoma kolegami. Zebraliśmy
się na krótką naradę. Byli obecni: krakowski wicewojewoda Władysław Długocki (przedtem lubelski), krakowski starosta grodzki dr
Wojnarowski, siedlecki starosta Guliński, prezydent Siedlec Łaguna,
urzędnik z województwa krakowskiego Krasiński, sekretarz wojewody Tymińskiego mgr Żuliński. Zapadła jednomyślna uchwała, nie
ulegać ogólnej psychozie, wracać. Zgodny był pogląd wszystkich, że
Naczelny Wódz powinien bronić Warszawy, niechby naród wiedział,
że w złym i dobrym on i jego kierownictwo są razem.
Uspokojeni wewnętrznie, zamieszkaliśmy w willi »Marii«,
gdzie znajdowało się radio. Wieczorami skupialiśmy się przy aparacie żądni pomyślniejszych wieści ze świata. W mocnych słowach
bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego znaleźliśmy niejako potwierdzenie naszej decyzji. Walcząca stolica, morskie
wybrzeże, Kutno, Modlin i wiele innych miejsc, to nowe liście do
wieńca sławy żołnierza polskiego, który uległ, ale kilkakrotnie większej i w żelazo zakutej przemocy.
18 września 1939 wmaszerowały do Zaleszczyk oddziały sowieckie. Granicę zamknięto. Niebawem na murach ukazały się zarządzenia nowych władz.
Po kilku dniach wypoczynku ruszyliśmy w powrotną drogę. Tym razem już mniej wygodnie. Auta uległy konfiskacie. Do
Czortkowa koleją, do Tarnopola podwodami, a dalej rozmaitymi
środkami lokomocji i pieszo. Granicę »interesów« przekroczyłem 11
października w rejonie stacji kolejowej Bełżec w powiecie rawsko-ruskim. Na trasie Rawa-Ruska – Lwów posuwała się powrotna
fala wracających.
Wszędzie było widać ślady burzy wojennej: zgliszcza wiosek,
sterczące kominy osad, przy drogach porzucony, zniszczony sprzęt
wojskowy, pogruchotane tanki, wozy pancerne, armaty, zwoje drutów, rozrzucone grupkami mogiły żołnierskie, na sosnowych krzyżach zawieszone hełmy, przeważnie polskie. Na szlaku tym, ściślej
w okolicy Tomaszowa i Zamościa, rozegrała się w drugiej połowie
września zażarta, ostatnia na większą skalę bitwa, według nowoczesnych prawideł kunsztu wojennego, z okrążeniami, obustronnymi
»kociołkami« itp. Sami Niemcy chylili czoła przed niezaprzeczonym
bohaterstwem żołnierza polskiego. (Relacje dr Petera z Tomaszowa).
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Nieprzyjacielskie szpice znalazły się tutaj w ciężkiej opresji,
niestety poważne rezerwy niemieckie położyły kres walkom, w których brała również udział zamojska 3 Dywizja Legionów.
Równo po miesiącu powróciłem do Zamościa, wieczorem dnia
13 października.
Po wycofaniu się Armii Czerwonej za linię Bugu, na terenie
Zamojszczyzny rozlokowały się pułki 45-tej dywizji niemieckiej.
Na widok Zamościa spotęgowała się w mej wyobraźni okropność naszej rzeczywistości. To samo miasto, te same pastelowe kamienice, ta sama patyna Akademii Zamojskiej, ta sama okazałość
kolegiaty, a jednak wszystko zdawało się być inne, odmienione, pogrążone w jesiennym smutku i żałobie.
Dumny, nieubłagany i pyszny zdobywca rozpoczął panowanie
bezwzględne i krwawe.
Zamość, dnia 31.X 1939.
C z ę ś ć II.
Zamojscy pracownicy urzędów prawie wszyscy zdążyli już powrócić z przymusowej »wycieczki«. Z naszych nie powrócił wicestarosta Jerzy Lewiński. Kolega Miketta złożył mi relację, że w rejonie
Kowla wyczerpała się im benzyna, utknęli więc w jakiejś wiosce,
a ponieważ ogólna sytuacja stała się całkowicie beznadziejną, zabrane ze sobą akta starościńskie spalili, broń krótką zakopali, a sami
rozeszli się gdzie kto uważał za stosowne. Niektórzy zamieszkali
w Kowlu, większa część powróciła do Zamościa.
Społeczeństwo tutejsze poczęło otrząsać się z bezpośrednich
przeżyć wojennych. Życie ma swoje prawa. Przystąpiono do urządzenia się stosownie do codziennych potrzeb. Burmistrz Michał Wazowski1) wraz z wiceburmistrzem Michałem Nowackim2) podjęli swoje
obowiązki, by zapewnić mieszkańcom przed zimą środki żywności
i być tym nieodzownym pomostem pomiędzy niemiecką władzą
wojskową, a ludnością miasta.
Z powodu ostatnich zmagań wojennych w okolicy Zamościa
pozostał pod komendą pułkownika dr Szebesty polski szpital polowy w gmachu Sądu Okręgowego. Wielkiej ilości ciężko rannych
śpieszył z pomocą Polski Czerwony Krzyż, na czele którego stanęła
1
) Rozstrzelany przez Niemców na Rotundzie w Zamościu w lipcu 1941 r.
(Przyp. red.).
2
)	 Rozstrzelany przez Niemców w r. 1940. (Przyp. red.).
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niezwykle dzielna działaczka, profesorka gimnazjum p. Śliwowska
wraz ze swoimi gorliwymi pomocnikami rejentem Henrykiem Rosińskim1) i kapitanem 9 p. p. Leg. Janem Śliwińskim. Instytucja ta
przejęła również opiekę nad uchodźcami, wysiedlonymi z Zachodu
i innymi ofiarami wojny.
Urzędnicy miejscy i samorządu powiatowego powrócili do
pracy. Dyrektor Wiśniewski2) uruchomił powiatową spółdzielnię
zbożową, dyrektor Tomasz Fidala otworzył Kasę Komunalną, p.p.
Kazanecki i Sendłak zorganizowali dostawę środków żywności przy
pomocy sklepów spółdzielczych »Społem«.
Szpitale powiatowe zamojski i szczebrzeski pracowały bez przerwy. Dr Bogucki Bolesław w Zamościu wraz z całym personelem
pozostali na miejscu i chorych swoich nie opuścili. Dyrektor szczebrzeskiego szpitala dr Klukowski Zygmunt, zmobilizowany w pierwszym dniu wojny, również powrócił i objął swoje stanowisko.
Znany ten w Polsce bibliofil i entuzjasta Zamojszczyzny, dowiedziawszy się o naszym powrocie, odwiedził nas wraz ze swoim
przyjacielem Henrykiem Rosińskim, by omówić z moją żoną, jako
współpracowniczką redakcji »Teki Zamojskiej« sprawy tegoż wydawnictwa na przyszłość. Ze wzruszeniem patrzyliśmy na promienne
oblicze tego człowieka, który z wiarą i pełen najlepszych myśli zachęcał zebranych do skrzętnego notowania wszystkiego, co mogłoby
być ważnym dla historii ukochanej ziemi zamojskiej. Stąd wywodzi
się również i mój skromny udział w formie niniejszego pamiętnika.
Na rozkaz władz wojskowych uruchomiono niektóre szkoły
średnie, lecz po kilku dniach te same władze zarządziły zamknięcie
gimnazjum męskiego i żeńskiego. Ławki poszły na opał, gabinety
szkolne uległy rozgrabieniu, a wartościowsze pomoce szkolne wysłano do Niemiec. Pozostały tylko szkoły powszechne, w których przeważnie kwaterowało wojsko. Nauczycielstwo pokonując ogromne
trudności rozpoczęło nowy rok szkolny.
W kościołach zakazano księżom wygłaszania kazań, zabroniono również śpiewania po nabożeństwach patriotycznej pieśni religijnej »Boże coś Polskę«.
1
) Aresztowany w czerwcu 1940 r. Zmarł w obozie w Dachau w r. 1941.
(Przyp. red.).
2
) Był parę razy aresztowany przez Niemców. Zmarł w Warszawie w r. 1944.
(Przyp. red.).
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Zaczęto na razie niezorganizowane prześladowanie ludności żydowskiej.
Ulice miasta wypełniło żołdactwo niemieckie poszukujące polskiej kiełbasy i polskiego masła. Codziennie ciężarowe wozy »Feldpost’u« odwoziły na dworzec kolejowy góry paczek żywnościowych
do »Heimat’u«, jako »pozdrowienia świąteczne« ze zdobytego kraju.
Wojskowa komenda placu (Ortskommandantur) i dowództwo
dywizji umieściły się na ratuszu, oddziały wojskowe w koszarach
i innych budynkach publicznych. Budynek Urzędu Skarbowego zarezerwowano dla »landrata« i Urzędu Skarbowego. W dawnej akademii zakwaterował batalion »Schutzpolizei«, zaś w budynku starostwa oddział łączności dywizji.
Godzinę 20-tą oznaczono jako godzinę policyjną. Rozkazano
oddanie wszelkiej broni i radioodbiorników.
Po kilku dniach dowiedzieli się Niemcy o mojej obecności
w Zamościu. Burmistrz Wazowski przybył po mnie z wezwaniem
stawienia się w Komendzie Placu. Byłem z góry przygotowany na
niemiłe przejście zetknięcia się z wrogiem.
Z miejsca zaczęto mnie badać i wypytywać, co skłoniło mnie
do powrotu. Wyjaśniłem tę sprawę względami rodzinnymi. Dowódca dywizji, generał, z pochodzenia Austriak, jak wnioskowałem
z akcentu, zagroziwszy rozstrzelaniem w razie sprzeciwu, polecił mi
oczekiwać wraz z urzędnikami przybycia niemieckiego »Kreishauptmann'a« (starosty).
Oczywiście nie podjęliśmy w starostwie żadnych czynności
urzędowych.
Osobiście z uwagi na dobro ogólne zainteresowałem się sprawami samorządu powiatowego i zaleciłem sekretarzowi Tadeuszowi
Burzmińskiemu1) zabezpieczenie inwentarzy naszych przedsiębiorstw
powiatowych, jak ośrodków zdrowia i weterynaryjnych, domu ludowego, kinoteatru, klinkierni, sejmikowego hoteliku, majątku
ziemskiego, szkół rolniczych itd. Okazało się, że już wiele dobra społecznego poginęło lub uległo rozgrabieniu. Niemcy nie oszczędzali
niczego, palili szkolnymi ławkami, stołami, stołkami, kradli, co tylko
przydać im się mogło – makaty, dywany z biur, obrazy i inne urzą)	 Aresztowany w r. 1941, zmarł w obozie w Oświęcimiu. (Przyp. red).
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dzenia. Udało się jednak sekretarzowi Tadeuszowi Burzmińskiemu
wiele uratować i ocalić. Kierownik kina Władysław Biernawski1)
zajął się teatrem i domem ludowym; dyrektor Stefan Bauer2) męską
Szkołą Rolniczą w Janowicach, powiatowy agronom Syta sejmikowymi instytucjami rolniczymi; dyrektorka żeńskiej Szkoły Rolniczej
Wanda Popławska i zarządca Koch pilnowali majątku powiatowego
w Sitnie. Wszyscy ci, od lat związani z samorządem pracownicy bronili jak mogli własności społecznej, narażając się osobiście zachłannemu okupantowi.
Urzędnicy starościńscy pokazywali się w biurze tylko dla i wymiany aktualnych wiadomości radiowych.
Wysłannik (oficer) z dowództwa dywizji, kontrolujący nas niemal codziennie, okazywał wyraźne niezadowolenie z biernej postawy urzędników. Widocznie zniecierpliwiony zawezwał referendarza
Jerzego Mikettę i polecił mu przepisywać księgę poborowych, znajdującą się w referacie ewidencyjnym w Zarządzie Miejskim. Kolega
Miketta zaraz powiadomił mnie o tym zarządzeniu, którego dyskretnie postanowiliśmy nie wykonywać, co w zupełności udało się
i nigdy ewidencja ta, chociaż bez istotnego znaczenia i nieaktualna,
nie dostała się w żadnej formie do rąk niemieckich. Trochę popsuło
nam szyki wcześniejsze przybycie, około 11.XI, »Kreishauptmann’a«
Weihenmeiera, przez co Miketta nie zdążył wszystkiego zniszczyć,
ja zaś w międzyczasie 6.XI. zostałem aresztowany, ale rejestr porzucony w biurze Urzędu Skarbowego został spalony przez urzędnika
skarbowego Węgrzeckiego, który opowiedział mi o wszystkim, gdy
spotkaliśmy się później jako współtowarzysze niedoli w lubelskim
więzieniu w celi Nr 69.
Z chwilą objęcia urzędu starosty przez »landrata« sytuacja
urzędników polskich została automatycznie rozwiązana. Wszyscy
opuścili dotychczasowe miejsce oczekiwania. Niemiecki szef administracji nie orientując się sądził, że Polacy zechcą pracować, a mocno
rozczarowany odmowną odpowiedzią zajął postawę nieprzychylną,
wręcz wrogą.
Na konsekwencje nie trzeba było zbyt długo czekać. Dnia 6
listopada oficer »Schutzpolizei« w asyście dwóch żołnierzy areszto) Aresztowany w r. 1941, zmarł w obozie. (Przyp. red).
) Aresztowany W czerwcu 1949 r., powrócił z Oranienburga w r. 1941, zmarł
w r. 1943. (Przyp. red.).
1
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wał mnie na ulicy i z polecenia »Kreishauptmann’a« odprowadził do
zamojskiego więzienia.
Przejście przez miasto, chociaż w przykrej sytuacji, dało mi pewną satysfakcję, ponieważ w dniu tym rozpoczęło się dla mnie prawdziwe dzielenie nie tylko doli, ale i niedoli z ludnością miasta i powiatu. Spotykający mnie przechodnie kłaniali mi się i odprowadzali
serdecznym i pełnym troski wzrokiem. Niech będą im dzięki za to.
Otwarły się ciężkie podwoje, osobista rewizja, stuk zamków,
potem kraty w oknie, chłód i pozostałem sam ze swoimi myślami
w czterech szaro-brudnych ścianach w celi Nr 23.
Powoli zacząłem oswajać się z nowym otoczeniem. Na stole
znalazłem resztki chleba, na pryczy jakieś zakrwawione szmaty, na
drzwiach ślady rozpaczliwych uderzeń, z boku wyżłobione jakby
odłamanym trzonkiem łyżki dwie litery S. i O. Domyślałem się, że
w tej celi przed moim przybyciem, przebywał ktoś bardzo nieszczęśliwy, nie mogący pogodzić się ze swoim losem. Później dowiedziałem
się, że litery S. O. odnosiły się do delikwenta Stanisława Owsińskiego z Lublina.
Czas dłużył się okropnie. Siedzenie w »pojedynce« stawało się
z każdą godziną coraz bardziej przykre i niepokojące. Pod drzwiami
celi postawiono specjalny posterunek niemiecki, widocznie nie dowierzano polskim strażnikom. Pomimo tego zdołałem dowiedzieć
się, że w sąsiednich celach znajdują się: gwardian i rektor kolegium
serafickiego w Radecznicy O. Jan Duklan Michnar, wikary O. Stefan Puklicki1) i kapitan 3-go pułku artylerii lekkiej Hofman. Strażnicy więzienni zachowywali się względem aresztowanych zupełnie
poprawnie, przychylnie, przemycali »grypsy«, jedzenie i tytoń. Po
ośmiu dniach bez żadnego przesłuchiwania, zjawił się w celi ten sam
oficer policji z oświadczeniem, że zostaję z więzienia zwolniony, ale
równocześnie zakazano mi opuszczać śródmieście Zamościa jako internowanemu i poddanemu pod nadzór policyjny. Możliwe, że osadzenie mnie w więzieniu miało częściowo charakter prewencyjny
w związku z datą Święta Niepodległości tj. dniem 11 listopada. Były
to zresztą jeszcze bardzo łagodne czasy w Zamościu, nie było jeszcze
»Gestapo«, instytucji umundurowanych zbrodniarzy, oficjalnie zwanej »Sicherheitspolizei«.
) Zmarł w Radecznicy w r. 1943. (Przyp. red.).
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Władze wojskowe wyznaczyły mnie głównym zakładnikiem
i na każdy miesiąc doręczano mi, aż do czasu ponownego aresztowania mnie przez »Gestapo«, pismo podpisywane przez »Ortskommandanta«. – Odpis z oryginału z miesiąca lutego, który zachował się
dotąd w moim posiadaniu, brzmi następująco:
Der Ortskommandant
Zamosc, den 28 Febr. 1940.
»Hern S. M. – Zamosc.
»Sie sind für die Zeit ab 1.II. 1940 als Geisel bestimmt
»worden. Es gillt für Sie die in der Kundmachung
»zum 6.XI 1939 getroffene Anordnung.
»Es wird Ihnen hiermit verboten Zamosc dauernd oder
»vorübergehend zu verlassen. Die Anordnung einer
»Meldepflicht und weiterer Beschränkung Ihrer Frei
»heit behalte ich mir vor. Sie haben sich am 1. März
vormittags 10 Uhr zur Unterschrift in der Ortskom»mandantur zu melden.
(–) Wagner

Hauptmann und Ortskommandant
Nawiasem dodaję, że zarządzenie publiczne z dnia 6 listopada
1939 przewidywało rozstrzelanie zakładnika za jakikolwiek wypadek
sabotażu. Mieszkanie moje było częstokroć inwigilowane, szczególnie w porze wieczornej.
Dywizja niemiecka wkrótce opuściła Zamość udając się na
front francuski, pozostały nadal Komenda Placu i oddziały garnizonowe.
Tymczasem przez listopad i grudzień 1939 r. ściągnęły na teren
powiatu coraz liczniejsze urzędy cywilne i jednostki partyjne N. S.
D. A. P., następnie wszystkie kategorie policji: »Sicherheitspolizei«
(Gestapo-czarne otoki na czapce i trupie główki), Schutzpolizei w sile
dwu batalionów, Bahnschutz, Hilfspolizei, oddziały S.S. Ogółem
około 5000 ludzi miało trzymać w ryzach tutejszą ludność i czuwać
nad bezpieczeństwem »nowej Europy« w powiecie. Gestapo zarekwirowało kamienicę Stanisława Czerskiego naprzeciw kolegiaty.
Najpierw okupowało mieszkanie adwokata Kuncewicza, by potem
rozszerzyć swe biura na cały blok, którego piwnice i stare lochy przeznaczyło na więzienie śledcze.
»Schutzpolizei« (mundury zielonkawe) przystąpiła na wstępie
swej działalności do zapoznania się z terenem przy pomocy lotnych
patroli terroryzujących okoliczną ludność. Rowy przeciwlotnicze za-

19

częły się wypełniać mordowanymi ludźmi, Żydami i przywiezionymi z sąsiednich powiatów nieznanymi osobami. Zapewne kiedyś
będą odkopane rowy znajdujące się naprzeciw gimnazjum pod starą bramą lubelską, by świadczyć o hitlerowskim bestialstwie. Gestapowcy wraz z oddziałami SS rozpoczęli prześladowanie ludności
żydowskiej. Najpierw stosowano szantaż i grabienie żydowskiego mienia. Dla ułatwienia sobie zadania powołało Gestapo t. zw.
smutnej pamięci »Judenrat« jako oficjalny czynnik reprezentujący
ludność żydowską. Przez tę instytucję szły nakazy kontrybucji, konfiskat, świadczeń rzeczowych, przymusowej pracy itd. Już od kilku
tygodni paradowali urzędnicy niemieccy w nowych garniturach,
mieszkania swe zasłali dywanami, a gestapowcy zbijali fortuny
w brylantach i złocie. Dla poparcia swych żądań urządzali czarni
siepacze soboty terroru, stosując masowe rewizje. Bito przy tym
Żydów i znęcano się niemiłosiernie nad nimi bez różnicy wieku
i płci. Zawsze po takim dniu cmentarne trupiarki wywoziły ofiary
hitlerowskiej gorliwości.
Dla ludności polskiej uruchomiono na razie urząd pracy, »Arbeitsamt«, który według wyznaczonego kontyngentu werbował
»ochotników« i odsyłał ich pod strażą policyjnej eskorty do pracy
w Niemczech.
Nie tylko te akcje absorbowały niemiecką policję.
Zaczęła się nowa wędrówka pomimo ciężkich mrozów dochodzących do 30°C. Pierwsze ciężarowe pociągi zwoziły wyrzuconych
z własnej ziemi braci poznaniaków, których »Kulturträgerzy« częstokroć wyrwanych w przeciągu 5 minut z domu, źle odzianych i głodnych, wieźli po kilka dni w nieogrzewanych wagonach. Nie dziw,
że dzieci marzły na śmierć na rękach zrozpaczonych matek. Społeczeństwo miejscowe przyjęło gościnnie nieszczęśliwych, a Polski
Czerwony Krzyż otoczył ich opieką. Należy podkreślić ofiarną pracę
dyrektorki Kamili Kopcińskiej, p. Ireny Laskowskiej, p. Kniazia, p.
Pieszkowej, sędziego Dytry’ego Mieczysława, prokuratora Karpowicza1), p. Marii Markuszewskiej, p. Bajankiewicza Bolesława i innych.
Ze wschodu zaś ciągnęły długie i ciężko wyładowane dobytkiem tabory z zakutanymi w futra i wełniane chusty Volksdeutschami z Wołynia i Małopolski Wschodniej. Dla tych władze niemieckie
) Aresztowany, wywieziony do obozu pod Hamburgiem.
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przygotowały kuchnie polowe z gorącym jadłem i troskliwą pomoc
sanitarną.
Nasi wysiedleńcy zaciskali zęby i nie tracili wiary tu sprawiedliwość Opatrzności, natomiast Volksdeutsche jechali milcząco, jakoś
ponuro i z żalem oglądali się poza siebie.
Pewne jednostki przybyłe z zachodu, zapewne dzięki znajomości języka niemieckiego i z braku innych środków do życia, poszły na
służbę do niemieckich urzędów.
Tymczasem szef Gestapo, Niemiec o polskim nazwisku, Marcinkowski wraz ze swoim zastępcą Krügerem, zabrał się do rozszyfrowania stosunków i obywateli zamojskich. W tym celu z okien
biur »Sicherheitspolizei« przez kilka niedziel filmowano wychodzących po nabożeństwie z kolegiaty, do której pilniej niż przed wojną uczęszczała miejscowa inteligencja. Niewielu dostrzegało tę na
pozór niewinną zabawę gestapowców. Specjalni agenci penetrowali
kartotekę biura meldunkowego, o czym ostrzegał urzędnik Bolesław
Kazanecki, zaś dyrektor Kasy Kom. zwracał uwagę na zainteresowanie się Gestapo kontami stowarzyszeń i związków. Taki już zwyczaj
przyzwoity ustalił się przed wojną, że wszystkie społeczne organizacje umieszczały swój gotówkowy majątek na kontach Komunalnej Kasy lub Kasy Oszczędności. Nastąpiła urzędowa konfiskata
pieniędzy społecznych, a poszczególni prezesi lub skarbnicy, których
uwierzytelnione podpisy znajdowały się w kasie, byli wzywani do
Gestapo, gdzie po przesłuchaniu otrzymali oficjalne zarządzenia rozwiązujące organizację i wezwanie oddania całego majątku i aktów
stowarzyszeń. Aktów prawie nikt nie oddał, przezorni członkowie
zarządów popalili ważniejsze papiery dzięki właśnie poufnym przestrogom dyrektora Fidali.
Każdy dzień przynosił coś nowego i gorszego. Z okolic napływały wiadomości o aresztowaniach, o odwetowych rozstrzeliwaniach, o wystrzelaniu wszystkich chorych w szpitalu dla umysłowo
chorych w Chełmie, gdzie przy tym zginęły zdrowe dzieci, które dostały się do zakładu na dożywienie.
Również i u nas rozpoczął Marcinkowski serię pierwszych
aresztowań. Ujęto profesora gimnazjum Stefana Milera, prezesa
Związku Legionistów, któremu po paru miesiącach udało się wyjść
na wolność dzięki zdaje się tej wyjątkowej okoliczności, że będąc
założycielem Ogrodu Zoologicznego i przyrodnikiem potrzebny był
jako fachowiec do karmienia lwów i innych egzotycznych okazów
Ogrodu Zoologicznego, a wiadomo, że »Niemcy bardzo kochają
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zwierzęta«(!). Drugi z kolei wpadł w ich ręce dyrektor Banku Polskiego Józef Gregor1), pod zarzutem wydania wojskom sowieckim pieniędzy bankowych. Tak zwany sąd specjalny (Sondergericht) wydał
wyrok pomyślny dla dyr. Gregora. Nie czuł się on jednak bezpiecznie
w Zamościu, wolał w porę ulotnić się, by nie być ponownie aresztowanym przez Gestapo, które nie lubiło respektować wyroków nawet
niemieckich sądów.
Następnie wywieziono na Zamek w Lublinie wójta Sitańca i posła na Sejm Bolesława Wnuka2) i mgr. Zbigniewa Klaudela3) redaktora
tygodnika wychodzącego w Zamościu p. t. »Prawda«. Był to młody,
lecz dobrze zapowiadający się publicysta i o szerokich horyzontach
społecznik. Obu wyżej wymienionych nazwało Gestapo podżegaczami do wojny (»Kriegshetzer«), ponieważ brali czynny i wybitny udział
w propagandzie na rzecz pożyczki na dozbrojenie lotnicze.
Nowy Rok 1940 przyniósł jeszcze większy ucisk i terror, który
szeroką falą objął wszystkie tereny Zamojszczyzny i wszystkie dykasterie społeczne.
Posługiwano się rozmaitymi sposobami, między innymi prowokacją, czego dowodem jest sprawa dr. Tyczkowskiego Juliana. Mianowicie, lekarz ten, zdaje się, w styczniu 1940 roku otrzymał pismo
z Lublina upoważniające go do natychmiastowego wszczęcia akcji
ulotkowej w imieniu podziemnej organizacji bojowej »Orzeł Biały«.
Dr Tyczkowski przyszedł zasięgnąć mej opinii w tej sprawie. Poradziłem mu wówczas poczekać do zetknięcia się z mającym przyjechać mocodawcą, gdyż uważałem, że zaczynanie jakiejś akcji od wypuszczania
ulotek jest co najmniej dziwne, jeżeli wręcz nie podejrzane. Wkrótce
przekonał się dr Tyczkowski o słuszności mej rady. W kilka miesięcy
później masowe aresztowania wśród inteligencji lubelskiej wyjaśniły
wszystkim jaką rolę spełniła prowokacyjna organizacja »Orzeł Biały«.
W dalszym ciągu aresztowano profesorkę Śliwowską, prezeskę P. C. K. nie licząc się wcale z konwencjami haskimi, dyrektora
Ubezpieczalni em. ppłk. Jana Kozłowskiego4) i szereg innych osób
w Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu. W ciągu kilku tygodni uległ likwi)
)
3
)
4
)
1

2

Obecnie dyrektor Banku Polskiego w Gdyni. (Przyp. aut.)
Rozstrzelany w Lublinie. (Przyp. red.).
Rozstrzelany w Lublinie. (Przyp. red.).
Zmarł w obozie w Buchenwaldzie w 1941 r. (Przyp. red.).
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dacji polski szpital wojenny, oficerów wywieziono do »Oflagów«,
szeregowych pozostawiono własnemu losowi. Gmach zajął z powrotem Sąd Okręgowy i na stanowisko prezesa »Justitzabteilung«
w Lublinie wyznaczyło b. wiceprezesa S. O. Stanisława Cybulskiego1). Prezes Sądu Okr. z 1939 r. Kozłowski Władysław, sędziowie Tadeusz Koziorowski, Juhn Ottokar, Pajewski, Godziszewski Czesław
i Dytry Mieczysław nie zgłosili się do pracy, woleli w inny sposób
zarabiać na życie.
Niedługo i mnie dano zażywać pseudowolności. Dotychczas
jako zakładnik należałem do dyspozycji »Ortskommandantur«; z tego
tytułu prawdopodobnie Gestapo nie rzuciło się na mnie pierwszego.
29 marca 1940 r. o 6-tej rano wpadło do nas ośmiu gestapowców, którzy rozbiegłszy się po całym mieszkaniu dokonali szczegółowej rewizji i po godzinnym poszukiwaniu broni (uważałem tylko,
by jej sami nie podrzucili) aresztowali mnie i odwieźli do zamojskiego więzienia. W celi przywitano mnie dowcipnie jako »recydywistę«. Tego samego dnia przywieziono do więzienia ppłk. lekarza
wet. Eugeniusza Górniewicza, majora artylerii Zygmunta Muchę, kapitana piechoty Jana Śliwińskiego i sędziego Leonowicza, którego po
24 godzinach zwolniono.
Umieszczono nas każdego osobno w innej celi. Fakt ten pozwalał wnioskować, że możemy być objęci wspólną sprawą.
Osobiście dostałem się do celi, której okna wychodziły na
główną bramę, dzięki czemu miałem przegląd przybywających i wychodzących z więzienia.
Gmachu więziennego pilnowała policja niemiecka, służbę wewnętrzną powierzono dawnym polskim strażnikom, a podczas spacerów rozstawiano posterunki »schupowców«. – Nazajutrz rozpoczęło
się przesłuchiwanie. Pierwszego zawezwano majora Muchę. Przyjechało po niego dwóch tęgich, zezowatych drabów gestapowskich,
nazwanych przez więźniów »zbójami«. Po kilku godzinach odwieziono go z powrotem. Major szedł wolno, blady, lecz głowę niósł wysoko i hardo spoglądał, jakby się starał dać poznać, że mimo zadanych
mu cierpień, trzymał się mocno. Następny poszedł ppłk. Górniewicz,
potem kapitan Śliwiński, którego potłuczono prawie do nieprzytomności. Towarzysze z celi mając już nieco doświadczenia, szybko zimnymi okładami postawili go na nogi.
) W r. 1943 zapisał się na Volksdeutscha. (Przyp. red.).
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Czwartym z kolei byłem ja. »Zbóje« – jakby się paliło, krzycząc
»los, los, los«, wepchnęli mnie do wozu i pognali setką na godzinę
do głównej jaskini.
Po przeczekaniu około dwóch godzin w pustym pokoiku, wprowadzono mnie do biura śledczego, gdzie urzędowało czterech gestapowców. Najpierw wypytywano mnie o mój życiorys, następnie
dość długo trwały indagacje na temat mego pobytu w Zaleszczykach i przyczyny powrotu, wreszcie postawiono mi konkretny zarzut,
jakobym brał udział w tajnym zebraniu działaczy chłopskich w Kalinowicach, przez co posądzają mnie o »Wiederstand«, tj. organizowanie oporu i powstania w powiecie. Przesłuchujący, niezbyt inteligentny typ, starał się speszyć mnie, że Gestapo wszystko wie i żadne
wykręty z mej strony nie pomogą. Powstrzymałem mimowolny
uśmiech, by go nie podrażnić, bo nie będąc nigdy w Kalinowicach
spokojnie mogłem zaprzeczyć zarzutom, a w duchu pomyśleć sobie,
że wszechwiedza gestapowców polega na sfingowaniu oskarżeń, by
chwalić się wynikami przed swymi przełożonymi, no i akta mieć na
wszelki wypadek w porządku. – Spisano krótki protokół, w którym
zaznaczono, że do winy nie przyznaję się.
Z ulgą odetchnąłem, gdy odwieziono mnie do więzienia. Wieczorem, dzięki naszym strażnikom, skomunikowałem się z kolegą
Górniewiczem, któremu również insynuowano udział w jakimś zebraniu w Kalinowicach. Mucha był oskarżony o zbieranie informacji
o wojsku niemieckim, czyli zarzucano mu uprawianie szpiegostwa.
Śliwińskiego posądzono o werbowanie do tajnej organizacji byłych
wojskowych i także o Kalinowice.
3-go kwietnia zaelektryzowała więzienie wiadomość o wywózce do Lublina. Rzeczywiście wjechały wkrótce na dziedziniec
dwa ciężarowe auta z kilkunastoma uzbrojonymi w maszynowe pistolety gestapowcami. Wywołano około 40 więźniów, między tymi
i naszą czwórkę.
Rozkazano nam siąść skulonym jeden obok drugiego na dnie
wozu, zabroniono pod karą śmierci rozmawiania ze sobą, do każdego
wozu jako bezpośrednią straż przydzielono po sześciu esesowców.
W takiej paradzie wjechaliśmy do Lublina. Majora Muchę i kilku
nieznanych mi więźniów powieziono, zapewne jako bardziej niebezpiecznych, w zamkniętej karetce. Kawalkadę aut prowadził w aucie
osobowym dowódca eskorty. Auta ciężarowe w środku, tyły zamy-
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kały trzy samochody z eskortą uzbrojoną w ręczne karabiny maszynowe.
Po godzinnej, wariackiej jeździe zobaczyliśmy szczyt wieży
zamku lubelskiego.
W styczniu 1942.
Część III.
Zamek lubelski, niegdyś rezydencja królów, a od roku 1820
przeznaczony na więzienie, jedno z najcięższych podczas okupacji
niemieckiej.
Komendant eskorty odczytał nazwiska, odliczył przywiezionych i przekazał naszą nieco oszołomioną gromadę komendantowi
więzienia, na którego skinienie otoczyli nas gestapowcy i wprowadzili do sieni bramy wjazdowej.
Głośno zamknięto za nami ciężkie, okute podwoje i wysoką
z żelaznych sztab przegrodę.
Natychmiast od pierwszego momentu zapoznaliśmy się z reżimem panującym w więzieniu: ten oberwał pałką gumową po głowie, tamten poczuł mocne kopnięcie poniżej krzyżów, ktoś dalszy
wysłuchał całego słownika swego rodowodu, zanim ustawiono nas
w odpowiedni do miejsca czworobok celem dokonania formalności związanych z przyjęciem i wciągnięciem nas do ewidencji więziennej. Rejestrowanie i segregowanie trwało kilka godzin, a przez
cały ten czas zmuszeni byliśmy stać na baczność i nie wolno było
korzystać z ustępów. Mniej wytrzymałych spotykały razy i wyprowadzanie do klozetów pod gradem uderzeń i wymyślań. Wreszcie
po przeprowadzeniu ścisłej osobistej rewizji i odebraniu nam posiadanych przy sobie przedmiotów odprowadzono nas, politycznych,
na »oddział drugi« przeznaczony dla »izolowanych«. Oddział II-gi
mieścił się na pierwszym piętrze w skrzydle przylegającym do zamkowej wieży.
Tak się szczęśliwie złożyło, prawdopodobnie przez niedopatrzenie ze strony zarządu więzienia, że ja, ppłk. Górniewicz i mjr. Mucha dostaliśmy się razem do celi Nr 69. Kpt. Śliwińskiego zamknięto w celi Nr 1. Funkcje głównego profosa na tym oddziale pełnił
gestapowiec Neumann, 22 letni mężczyzna, bardzo miłej powierzchowności, o twarzy niewinnego chłopca, ale jakby na ironię, wbrew
wszelkim pozorom, obdarzyła go natura instynktami zbrodniarza,
lombrozowskiego zboczeńca. Rychło przekonaliśmy się na własnej
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skórze dlaczego ochrzczono go w gwarze więziennej mianem »dentysty«. Jednym uderzeniem wybijał zęby, jak na zamówienie.
W celi zastaliśmy sędziego Czerny’ego z Lublina, wójta z powiatu lubelskiego Luterka, rolnika z powiatu kaliskiego Kazimierza Żywanowskiego, podchorążego lotnika Bazylego Krawczenkę,
rolnika Doroszewskiego z Chełma, strażnika z lubelskiego więzienia
Rozmusa i Volksdeutscha Weidemana, którego podejrzewaliśmy
o odgrywanie roli tzw. »kapusia«. –
Cela była dość obszerna, na noc rozkładało się 10 łóżek, które
podczas dnia wisiały podniesione na specjalnych hakach, przytwierdzone do półkolistej ściany wieży zamkowej, do której właśnie przytykała nasza cela; stół, dwie ławki, półka na menażki i kubeł w kącie
dopełniały umeblowania.
Z okna celi mogliśmy obserwować budynek kuchni, większą
część dziedzińca zamkowego i całe lewe skrzydło zamku, gdzie były
oddziały III i IV, a w suterenach warsztaty więzienne.
Wkrótce jako współmieszkańcy celi zapoznaliśmy się bliżej ze
sobą, jakoże wspólna niedola najszybciej ludzi łączy i zaprzyjaźnia.
Strażnik Rozmus, który odbywał karę jednomiesięcznego, ostrego aresztu za ułatwianie dostarczania więźniom paczek z żywnością,
stał się naszym cicerone w zaznajamianiu nas sposobem teoretycznym ze wszystkimi zwyczajami, niespodziankami więzienia, dzięki
czemu uniknęliśmy zapłacenia niejednego frycowego.
Pułkownika Górniewicza, jako najstarszego wiekiem obraliśmy
komendantem celi. Dzielny ten i życiowo doświadczony człowiek
zachowywał zawsze taki wspaniały hart ducha i pełną osobistej
godności postawę, że nawet Niemców zmuszał do respektowania
swojej osoby. Główną jego troską było utrzymanie słabszych duchem w odpowiedniej formie moralnej i fizycznej. Umiał osobistym
przykładem zachęcić wszystkich do przestrzegania w celi porządku
i czystości. – Codziennie myliśmy okna, szorowali podłogę, trzepali
koce, czyścili naczynia, cuchnący kubeł itd. Każdy dzień staraliśmy
się przeżyć według jakiegoś programu, co miało ten zbawienny skutek, że pozbawieni spacerów dzięki pracy mieliśmy ruch, zaś przez
zachowanie czystości zapewnialiśmy sami sobie potrzebną w tej
niedużej przestrzeni higienę. Po południu odbywały się referaty lub
dyskusje na najrozmaitsze tematy. Z chleba sporządziliśmy szachy,
a nawet zdobyliśmy po pewnym czasie karty do bridża.
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Po upływie kilku dni po kolei brano nas na przesłuchanie. Na
stawiane, podobne jak w Zamościu pytania, dawaliśmy te same odpowiedzi. Grożono śmiercią, dożywotnim więzieniem, ale nikogo na
razie nie maltretowano. Niedawno wypróżniony oddział zapełniał
się coraz to liczniejszym towarzystwem zwożonym z rozmaitych okolic Lubelszczyzny. Od nas wypuszczono na wolność Doroszewskiego
i Weidemana, przybył zaś nowy aresztant Józef Król, przodownik
policji z Bychawy z powiatu lubelskiego.
Były świeże wiadomości ze świata, a co najważniejsze świetny
chleb i słonina. Zaczynał nam bowiem coraz bardziej dokuczać głód,
bo przecież trzykrotne na dzień spożywanie beztreściwej i bez kropli
tłuszczu prawie czystej wody, do tego ćwiartki czarnego chleba, nie
dawało żadnej wartości odżywczej.
Królowi zezwolono na podawanie raz w tygodniu paczki. Traktowano go względnej, ponieważ przyczyną jego aresztowania było
powołanie go tylko na świadka (!) w związku ze sprawą jego kolegów, oskarżonych przed »Sondergerichtem« o pobicie jeszcze przed
wojną kilku Volksdeutschów.
W tym miejscu dla pamięci na przyszłość notuję, że w »Generalnym Gubernatorstwie« pobicie Niemca przez Polaka należy
do spraw gardłowych, ale pobicie Polaka, a nawet zabicie go przez
Niemca praktycznie nie jest karalne. Na odwrót za zabicie Niemca
stosuje się odpowiedzialność zbiorową, w postaci odwetowej represji przez rozstrzelanie przynajmniej 10 Polaków.
Tymczasem rodziny nasze znalazły drogę do naszej celi z inicjatywy mej żony, która weszła w porozumienie ze strażnikiem Majką,
człowiekiem odważnym i ideowym. Majka chętnie, bezinteresownie, podjął się przemycania małych pakiecików z żywnością. Czasem
dochodziła przesyłka za pośrednictwem tzw. »bandziorów« tj. więźniów odsiadujących karę za przestępstwa pospolite, których używano do rozmaitych posług, m. i. do roznoszenia na oddziały kotłów
z »kawą«; wówczas »bandzior« korzystając z najmniejszej nieuwagi dyżurującego gestapowca nieznacznym ruchem zostawiał w celi
przesyłkę. Innym razem i tylko podczas ciemnej nocy na umówiony
znak spuszczaliśmy sznurek z okna, a strażnik Majka doczepiał paczuszkę, którą szybko bez szmeru wyciągaliśmy na górę. Droga ta
była pewniejsza jeżeli idzie o zawartość przesyłki, ale o wiele niebezpieczniejsza dla strażnika, którego mógł dojrzeć SS-owski posterunek
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obserwacyjny, pełniący służbę w tak zwanym »bocianim gnieździe«
znajdującym się na środku dziedzińca. Na szczęście okno naszej celi
było od strony czuwającego Niemca zakryte występującą na zewnątrz półkolistą ścianą wieży.
W odwrotnym kierunku łatwiej było utrzymać kontakt ze swymi najbliższymi: rzucało się zwyczajnie »grypsik« schowany w gałce z chleba pod nogi przechodzącego Majki, który w odpowiednim
momencie umiał ją bez zwrócenia czyjejkolwiek uwagi podnieść,
by przekazać gdzie należy. Niestety zapomnieliśmy, że w więzieniu
znajduje się rozmaity element ludzki; jeden hartuje się, a drugi podleje do reszty.
W sąsiedniej celi Nr 68 komendantem celi był niejaki Rabinowicz, który cieszył się specjalnymi względami Neumanna. Posiadał
on indywidualne zezwolenie na spacery, otrzymywał obiady dostarczane z miasta, często siadywał w towarzystwie »dentysty« na
ławce pod budynkiem kuchennym, słowem dobrze mu się wiodło.
W celi swojej siał postrach, bił i znęcał się nad kolegami, a szczególnie z całym wyrafinowaniem znęcał się nad księdzem Bocianem
z Suchowoli z powiatu zamojskiego. Przez ściany nieraz słyszeliśmy,
co musiał wycierpieć ksiądz, którego ta kanalia uczyniła swoim ordynansem. Otóż Rabinowicz podpatrzył nas i zdradził Neumannowi,
że z celi 69-tej rzucano gałkę z grypsem.
Dnia 13 kwietnia 1940 o godz. 6-tej wszedł Neumann do celi
podenerwowany i zły. Nie czekając na regulaminowy raport zakomenderował »biegiem do ustępów«.
Nie upłynęły dwie minuty, gdy wpada za nami Rabinowicz
i wymyślając nam od rozmaitych »synów«, zarządza iure caduco natychmiastowe wyjście na korytarz. Oczywista rzecz w lot poznaliśmy,
że zanosi się na jakąś grubszą awanturę. Nie reagujemy wcale na
prowokację »kapusia«, który traci tupet, tchórzy i na wszelki wypadek cofa się w kierunku drzwi. Przybył mu z pomocą Neumann i nie
pozwoliwszy na dokończenie zwykłej toalety zapędził nas z powrotem do celi.
Rozpoczął śledztwo żądaniem wydania winnego rzucenia kulki
i wskazania strażnika. Posługując się »starym kawałem« zapewniał,
że wszystko wie i obiecuje bezkarność w wypadku przyznania się
do winy. – Odpowiedzią było głuche milczenie. Powtórzył jeszcze
raz pytanie i obietnicę, przy czym na policzki »niewinnego chłopca«
wystąpiły ceglaste rumieńce, a z oczu jego padały błyski niesamowitego podniecenia.
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Znowu milczenie.
Obrócił się na pięcie, trzasnął drzwiami za sobą. Po chwili wywołał na korytarz pułkownika Górniewicza. Usłyszeliśmy głośne zaprzeczenie naszego komendanta celi. Po chwili zawezwał Neumann
sędziego Czernego... odbił się o uszy nasze stłumiony jęk bitego kolegi; następny Luterek, ten milczał, choć odgłosy uderzeń przeszywały
serca pozostałych w celi. Wtem padło moje nazwisko – wychodzę na
korytarz... pod ścianą stoją koledzy... niektórzy już krwawią... Neumann z rewolwerem w ręku zbliża się do mnie... pozostała mi w mózgu jedna, jedyna myśl »Boże dodaj mi siły...«
Pada pytanie: »wer?« – Milczę. – Trzask uderzenia w głowę
czymś tępym, szum w uszach i ból w kręgosłupie. (Po zapaleniu stawów choruję kilka lat na sztywnienie kręgosłupa).
Drugie pytanie: »wer?« – Dojrzałem tylko zamglone oczy zboczeńca i nowe uderzenie z drugiej strony głowy powaliło mnie na
kolana.
Po mnie wyszedł Żywanowski, potem major Mucha i Krawczenko. Wszyscy milczeli, chociaż oczy puchły, wargi pękały, z nosów
krew ciekła, włosy lepiły się od potu i krwi...
Czy może rzucić się na kata i rozerwać na sztuki? I co dalej?
Wystrzelają cały oddział... tak myśleli wszyscy.
Przerwa, – po chwili nastąpił akt drugi.
Zmęczony Neumann przywołał Rabinowicza i rozkazał mu
udzielić nam »lekcji gimnastyki«.
Degenerat ten znał tylko dwie komendy: chodzenie »żabką«
i padanie na twardą, betonową posadzkę korytarza, którego długość wynosiła co najmniej 100 kroków. Nic dziwnego, że zdarliśmy
kolana i łokcie do krwi. Sprawniejsi fizycznie mniej ucierpieli. Jeżeli
chodzi o mnie, to z powodu przejmującego bólu w kręgosłupie po
kilku komendach byłem całkowicie wykończony. Zwaliłem się na
podłogę i nie mogąc powstać nie bałem się już ani kopnięcia, ani
groźby Neumannowego »rozpylacza«.
Nie zauważyliśmy nawet, że zbliża się pora obiadowa. Neumann przerwał sadystyczną zabawę i zamknął nas w celi. Wkrótce
jednak powrócił w towarzystwie trzech gestapowców – Dietricha1),
) Były student z Warszawy.
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Schmidta1) i »Fajki2)«. Sądziliśmy, że przyszli, by nas gdzieś za murem
»rozwalić«. Tymczasem to prawdopodobnie Neumann w obawie, że
zanadto na własną rękę przeholował, sprowadził swych kompanów
do asysty w dalszym śledztwie. A może chciał nas bardziej nastraszyć, – nie wiadomo. Schmidt rangą najstarszy i jako tłumacz »wyłożył« nam, że »jesteśmy sobie sami winni«, gdyż nie chcemy wydać
sprawcy. Dają nam w tej chwili ostatnią okazję wskazania strażnika.
– Znaliśmy dobrze tę starą śpiewkę, przecież »wojnę też sami wywołaliśmy«.
Milczeliśmy dalej. Następnie Dietrich straszył nas rozstrzelaniem, to znów obiecywał złote góry, by tylko dostać nazwisko strażnika. Nic nie pomogło. Sprzykrzyło im się, bezradni dali wreszcie
spokój.
Od tej chwili przez wspólne wylanie krwi staliśmy się braćmi.
Zniknęły tytuły i konwenanse. Byliśmy na – ty. –
Następne dwa dni nie przyniosły nic nowego, Neumann nie
pokazywał się, zastępował go gestapowiec bez rangi, którego nazywaliśmy »Kożuszkiem«. Był to naprawdę łagodnego usposobienia, starszy około 60 lat jegomość, były nadleśniczy z radziwiłłowskich lasów, inżynier, który chyba przez nieporozumienie znalazł się
w Gestapo lub może z tego tytułu, że bywał u nas i w Rosji, zdaje
się, w charakterze agenta niemieckiego wywiadu, o czym nam sam
opowiedział chwaląc się znajomością języka polskiego i rosyjskiego. Prawdziwe nazwisko jego brzmiało Jaghold. Do służby wkładał duży barani kożuch, stąd nadaliśmy mu przydomek »Kożuszek«.
Było nam z nim wygodnie. Pozwalał nam nieraz dłużej niż było
dozwolone przebywać w ustępie, gdzie mogliśmy pod kranem umyć
się należycie lub przeprać koszulę. Patrzył przez palce na nasze rozmowy prowadzone przy pomocy więziennego alfabetu na odległość
z więźniami III oddziału, gdzie siedzieli Bolesław Wnuk, mgr. Zbigniew Klaudel i prokurator S. O. w Lublinie, przedtem w Zamościu,
Tadeusz Korolko3). Z kolegą Klaudelem zdołaliśmy tak sprawnie na
migi rozmówić się, że zrozumiał, czego chcemy i przysłał nam bridżowe karty, które dyżurny »bandzior« przemycił do naszej celi. Nie
wystarczały już jedne szachy, bo rodzinka w celi powiększała się.
) Podobno były sędzia z Katowic, Volksdeutsch.
) Nazywany tym przydomkiem przez więźniów, ponieważ nie wypuszczał
z zębów fajki. Miał twarz podobną do trupiej głowy.
3
) Zmarł w obozie w Niemczech. (Przyp. red.).
1

2
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Przybyli dr Tadeusz Eysmont z Lublina, kapitan-lekarz, którego zgubił »Orzeł Biały«. Dr Eysmont prosił, by kiedyś ogłosić, że podczas
konfrontacji celowo »sypnęła« go na śledztwie w Gestapo pielęgniarka ze szpitala w Lublinie Lasocka. Następnie inżynier ze Stalowej Woli Fryszczyn i młody akademik leśnik z Poznania Schmidt.
Usłyszawszy nazwisko tego ostatniego spojrzeliśmy nań nieufnie
z myślą »pewnie gestapowiec«, bo jakże Schmidt, Polak i więzień?
Zauważył chłopak pewną konsternację u nas i z uśmiechem spuścił
spodnie odsłoniwszy tylną i część ciała, po czym zakręcił się w koło
z wdziękiem baletnicy i przedstawił się »nazywam się Schmidt, a oto
moja legitymacja«. Siedzenie miał zbite i sine jak wątroba. Uściskaliśmy chłopca i przeprosili serdecznie.
Z każdym dniem rósł stan liczbowy więzienia. Z okna widzieliśmy przybywające coraz to nowe partie aresztowanych. Ograniczono
więźniom spacery, wyprowadzano od czasu do czasu jedynie księży
i zakonników. Patrząc na przechadzających się wolno w sutannach
i habitach na tle starych murów zamkowych, można było ulec złudzeniu, że znajdujemy się w jakimś wielkim klasztorze. Diecezja lubelska była terenem szczególnego prześladowania i z tego powodu
poniosła duże straty na odcinku personalnym.
20 kwietnia zamek obchodził uroczyście urodziny »Führera«.
W tym dniu bardziej niż zwykle przestrzegano zakazu zbliżania
się do okien, bo na podwórzu odbywała się parada. Kilkunastu gestapowców stało w rzędzie, wszystkie »Mädel« biurowe oczekiwały
przybycia komendanta więzienia w randze oficera «SS« Domanek’a.
Nowe mundury, czapki, świecące buty uszyte już na polską modę,
wcale nie dodawały uroku zgrai zwyrodnialców pieczętujących się
trupimi główkami.
Zjawił się Domanek i pada komenda »Achtung«: salutują
wszyscy fladze ze »złamanym krzyżem« potem główny »Pastuch«
(tak nazywaliśmy Domanka) wrzeszczał przez kilka minut, co miało
być przemówieniem i zakończył uroczystość trzykrotnym okrzykiem
»Heil. Heil, Heil Hitler«.
Poszli pić. Mieliśmy cały dzień spokój, wszystkie okna pełne
głów, w więzieniu gwar, jak w ulu; z oddziału dla kobiet popłynęła
pieśń »Serdeczna Matko«.
Z początkiem maja »Kożuszek« poinformował nas w tajemnicy, że niedługo przyjedzie na inspekcję więzienia lubelskiego »ktoś
bardzo wysoki«. Jak zwykle w takim wypadku przyszły rozkazy prze-
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prowadzenia generalnych porządków. Nikt nie domyślał się nawet,
że zobaczymy wkrótce szefa niemieckiej policji Himmlera.
Istotnie, pewnego dnia wyprowadzono nas oddziałami na
dziedziniec i ustawiono w czworobok ponad 1000 ludzi w czterech
rzędach według numeracji cel. Naprzeciw każdej ściany czworoboku
ustawiono po jednym ciężkim karabinie maszynowym z obsługą,
w rogach ustawili się gestapowcy z odbezpieczonymi pistoletami
maszynowymi.
Cela 69-ta przypadkiem zajęła pierwsze miejsce na prawym
skrzydle.
Wtem ryk »Pastucha« »Achtung« oznajmia przybycie inspekcji. Wchodzi Himmler w otoczeniu szefa lubelskiej »Sicherheitspolizei« Globocnika i całego sztabu. Zatrzymali się naprzeciw pierwszych
czwórek prawego skrzydła. Raport, po czym Himmler obraca się w naszą stronę. Średniego wzrostu, szczupły brunet w binoklach, w płaszczu skórzanym, nic osobliwego, tak jak na wszystkich zdjęciach. Oczy
szare bez wyrazu ślizgają się po szeregach bladych i wynędzniałych
postaci. Wskazał pytająco na nas: »wer sind die«, Domanek odpowiedział »Widerstand«, potem znowu o coś zapytał, wywołano księdza Bociana. Himmler machnął lekceważąco ręką i poszedł dalej.
Obszedł szybkim krokiem czworobok i wizytacja skończona.
Profosi oddziałów zakomenderowali »biegiem w ordynku do
celi«. Na schodach podsunął się do mnie ks. Bocian i wyszeptał:
– Jestem skazany na śmierć, starosto, gdy wyjdziecie może, powiedzcie biskupowi, że odcierpiałem wszystko i przekażcie pozdrowienie dla ludzi z Suchowoli. –
Ksiądz Bocian, proboszcz z Suchowoli, został skazany za »profanację« zwłok żołnierzy niemieckich. Jako stary legionista i żołnierz
polski z wojny 1914–1920 nie wykonał rozkazu oficera niemieckiego,
który gdy jeszcze toczyły się ostatnie walki w okolicy Suchowoli,
polecił mu pochować uroczyście na cmentarzu zwłoki poległych niemieckich żołnierzy. Grabarz wykopał dołek pod murem cmentarnym,
bo »jegomość słusznie nie chcieli dać pludrom poświęconej ziemi«,
i po wszystkim. Znalazł się jednak jakiś wiejski Judasz i niedługo po
wizycie Himmlera zginął rozstrzelany proboszcz suchowolski, uparty
księżyna i nieprzejednany stary żołnierz polski.
Koszmarna to była noc. Żaden z nas nie spał. Kuli ich w łańcuchy, ręce wiązali kolczastym drutem, – gestapowskie psy – wilki
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warczały złowrogo... odczytali nazwiska, wyszli... Neumann głośno
klął po niemiecku... Klękliśmy, »wieczne odpoczywanie racz im dać
Panie«...
W celi 68-mej pozostał sam Rabinowicz.
Ledwie doczekaliśmy się świtu. Wstrząśnięci do głębi odczuliśmy potrzebę modlitwy. Niech nikt nie śmieje się, to jedyny ratunek
dla udręczonej duszy. – Kiedyś, kiedyś od matki mej żony dostałem
obrazek Matki Boskiej wraz z modlitwą. Miałem go przy sobie. Zacząłem głośno czytać, koledzy powtarzali.
»O Matko, racz spojrzeć na nas z Twego czystego tronu niebieskiego. Jeżeli serce Twoje wtedy miłosierdziem się nie wzruszy, to
odwróć od nas oko Twoje, bo będziesz wiedziała, żeśmy niegodni
Twej łaski. Patrz jak niewdzięczność naszymi sercami zawładnęła,
jak sami staliśmy się przyczyną, że Bóg na nas niełaskawie spogląda.
Jeżeli chcesz, aby oko Boga znów się ku nam zwróciło, to wyrzeknij
tylko słowo, a stanie się wedle woli Twojej, bo Ty nam tylko otworzyć możesz drogę do szczęśliwości. By się Bóg przestał gniewać,
oświadcz Matko Boża, żeśmy synami Twymi, a Bóg zaraz nad nami
się zmiłuje. Droga, najsłodsza Matko, wysłuchaj próśb naszych, wysłuchaj tego, kto się do Ciebie w modlitwie udaje i dopomóż temu,
kto Tobie zaufał. Amen«.
Pobyt Himmlera w Lubelszczyźnie spowodował nową falę szerokich represji. »Kożuszek« znowu odsłonił trochę tajemnicy urzędowej, że będzie w więzieniu teraz intensywniejszy ruch, odbędzie się
szereg posiedzeń sądów doraźnych, większość pewnie wyjedzie na
roboty lub do obozów itp.
Powitaliśmy nowych towarzyszy w naszej celi: Grabiszewskiego nauczyciela, Węgrzeckiego urzędnika skarbowego z Zamościa,
którego potwornie zbitego wprost z ciemnicy przyprowadził Neumann, lekarza weterynarii Sawickiego z Warszawy i ziemianina Laskowskiego ze Starogardu, natomiast Czerny, wójt Luterek i Bazyli
Krawczenko wyszli na wolność. Lekarz wet. Sawicki miał od początku wojny dziwnego pecha: dostał się do niewoli rosyjskiej, jakoś
udało mu się wrócić do Warszawy, tam złapali go Niemcy i odesłali
do Oflagu. Zdołał wyjaśnić, że nigdy nie był zmobilizowany, więc
wypuszczony wracał szczęśliwy do domu. Na dworcu w Warszawie wzięty za kogoś innego znalazł się na Pawiaku. Po wyjaśnieniu
puszczono go. Posiedział kilka dni w domu i wybrał się na posadę
do Bychawy. Dostał mieszkanie we dworze. W pierwszą noc jego
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tam pobytu wpadło Gestapo i wszystkich mieszkańców tego domu
zabrało do Lublina na zamek. Z nami poczekał cztery tygodnie na
wyjaśnienie.
W drugiej połowie maja znowu kilka większych egzekucji
szarpnęło nerwami uwięzionych. Głębokie również wrażenie wywarło na nas następujące wydarzenie: pewnego dnia spędzono na
dziedziniec zamku około 600 Żydów, którym kazano stać, nic więcej
tylko stać, bez przerwy nie więcej tylko przez trzy dni i dwie noce.
Po kilku godzinach już słabsi padali. Gestapowcy batami i kolbami karabinów zmuszali do powstania mdlejących ze znużenia. Nikomu nie pozwalali występować z szeregu, każdy załatwiał naturalną potrzebę tam, gdzie stał i musiał potem zbierać ekskrementy
własnymi rękoma i chować do kieszeni lub kapelusza. W drugim
dniu stójki kilka osób zmarło na udar serca. Dopiero trzeciego dnia
przystąpili »oprawcy« do spisywania i segregowania złapanych, przy
czym urządzili sobie wyrafinowaną rozrywkę: odchodzący od stolika,
przy którym legitymowali się, musieli skakać przez stołek, następnie
w odstępie 10 m. jeszcze przez wystawioną nogę Dietricha. Oczywiście kiepski skoczek dostawał kolbą przez plecy lub co najmniej
tęgiego kopniaka na pożegnanie.
»Judenrat« złożył kontrybucję, większą część zwolniono, podejrzanych zamknięto, bilans: kilkanaście trupów i kilkadziesiąt pokaleczonych.
Nie było już jednej spokojnej nocy.
Ciągle przybywali nowi więźniowie. W celach z powodu przepełnienia spano na zmiany. Grono naszych współlokatorów powiększyło się o Kozakiewicza, działacza społecznego z Lubartowa,
Morawskiego z Lublina, b. obrońcę Oksywia, Weilanda z Sitańca (p.
Zamość), Łopuskiego z Krasnegostawu, niepodległościowca z 1905 r.
i b. oficera Legionów, Ganczarskiego adwokata z Lublina, którego po
pięciu dniach zwolniono, Wojtusia Kalickiego, 16-to letniego ucznia
gimn. z Lublina i szereg innych, których niestety nazwisk nie zapamiętałem. W każdym razie było nas razem około 25 – 30 osób.
Z Wojtusiem Kalickim mieliśmy sto pociech. Humoru nigdy
nie tracił, wybierając się na przesłuchanie sprytnie czymś wymoszczał spodenki, względnie wdziewał trzy pary kalesonów, do winy się
od razu »przyznawał«, gdy go pytano czy należy do jakiej organizacji,
odpowiadał »owszem«, do jakiej? – »a no do Sodalicji Mariańskiej«.
Brał w skórę, ale przekonał prowadzących śledztwo, że mają przed
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sobą głupiutkiego i naiwnego chłopca. Zjadał wszystko co dawali,
sypiał świetnie jak nowonarodzone dziecię w kołysce, dostosował
się do otoczenia znakomicie i »odwalał« starego »bandziora« pierwszorzędnie.
Ktoś nas określił kiedyś jako naród smutny, cierpiętniczy, lubujący się w szatach żałoby i festonach kiru, sądzę jednakże, choćby na
podstawie własnej obserwacji w wycinku jednej celi, że opinia taka
jest jednostronna i niesłuszna. Było źle, beznadziejnie, a tzw. kawały
sypały się jak z rogu obfitości.
Urwały się paczuszki, chudliśmy w oczach, Eysmont zabawiał
nas odgrywaniem głodnego człowieka przedpotopowego, obgryzającego piszczel końskiej nogi, pozostałość wyłowioną w kotle zupy.
Laskowski chłopisko jak dąb, typowy hreczkosiej, nagle chwytał się
za głowę i jęczał na temat żony, dzieci..., major Mucha organizował
orkiestrę, są przecież świetne instrumenty – łyżki, talerze, stary grzebień itd. Sam tańczy bajaderę, robi się nastrój, jest lepiej.
Pewnego dnia radość: w paczce do Króla przesłała nam moja
żona prowianty i tytoń. Obdzieliliśmy bractwo uczciwie, – (prawdziwa
komuna jest tylko w więzieniu), – wkrótce okruszyny nie było, ale tytoń i zapałki – to niezwykłe bogactwo należało oszczędzać. Spragnieni
palacze popełnili błąd. Wszyscy razem zaczęli palić, po chwili kurzyło
się z okna jak z komina. Biegnie Neumann z Dietrichem (»małym
bydlakiem«), rewidują, szukają, tytoniu nie ma. Wyszli. Odkrywamy
pokrywę z kubła, pudełko z tytoniem zwisa wewnątrz na nitce. Skarb
uratowany i nikomu »dentysta« zębów nie wybił.
Ileż to razy Jaghold dziwił się »z czego wy Polacy tak się cieszycie«? Przynosił nam czasem wiadomości z frontu o rozbiciu Belgii,
Holandii, klęsce wojsk francuskich, myślał, że nas przerazi lub całkiem pognębi, nigdy nie orientował się kiedy kpimy z niego, a kiedy
odpowiadamy poważnie.
Swoją drogą powodów do radości nie było. Sądy doraźne odbywały się w tempie przyśpieszonym, częstokroć wyroki wydawano
zaocznie. 68-mą celę przeznaczono wyłącznie dla skazańców, którzy
po kilka dni oczekiwali na egzekucję.
Nasze losy rozstrzygnęły się z końcem maja. »Pastuch«, »Fajka«, »Mały Bydlak« i tłumacz Schmidt, wszyscy z »rozpylaczami«,
zestawili według listy mały oddziałek i poprowadzili nas do kościoła zamkowego św. Trójcy, gdzie urzędował sąd gestapowski

35

»Volksgericht«. – Zatrzymano nas w przedsionku, w rzędzie, twarzą
do ściany.
Czas jakby nie posuwał się, – serce wali młotem, – czekamy
w naprężeniu. Słyszę swoje nazwisko, Dietrich wskazuje mi wejście.
W pośrodku kaplicy stoi długi stół nakryty zielonym suknem,
za którym siedzi Trybunał złożony z kilku oficerów i podoficerów
»Sicherheitspolizei« i »Sicherheitsdienst». Parodia sądu. Władza, która aresztuje oczywiście bez nakazu prokuratorskiego, oraz sama sądzi
i wykonuje wyroki – czy może być coś prostszego?
Ma się rozumieć, że o obrońcy nie ma mowy. Oskarżony sam
staje, o ile jest w ogóle dopuszczony przed oblicze sędziów i broni
się jak umie i może. Patrzę pod światło, widzę tylko szereg »trupich
główek« i błyszczące epolety.
Przewodniczący pyta, czy potrzebuję tłumacza. Podziękowałem:
wiedzieliśmy od strażnika Rozmusa, że Schmidt tłumaczy umyślnie
na niekorzyść sądzonego.
Odczytują mi krótką treść oskarżenia: a) celowy powrót z Zaleszczyk do Zamościa, by zorganizować dywersję lub bierny opór, b)
udział w tajnym zebraniu w Kalinowicach.
Na pierwszy punkt odpowiedziałem argumentem, że przecież
nie miałem w ogóle czasu do przedsiębrania czegoś skoro w połowie
października wróciłem, a 6 listopada zostałem już unieszkodliwiony.
Co się tyczy punktu drugiego oświadczyłem, że będąc w więzieniu
nie potrafię dać dowodu niewinności, dlatego proszę o udowodnienie mi winy.
Na to jakiś kapitan siedzący po prawej ręce przewodniczącego
zapytuje:
– No dobrze, ale dlaczego będąc na granicy nie pojechał pan
dalej?
Cóż miałem odpowiedzieć, jak go przekonać, myślę, niech będzie co chce i krótko odparłem:
– Bo mam prawo na mojej ziemi żyć i umierać.
Znudzeni SS-owcy popatrzyli na mnie, szef sądu, typowy prusak z monoklem w oku, poruszył nieznacznie ręką. Spodziewałem
się najgorszego. Odniosłem jednak wrażenie, że odpowiedź moja źle
mi nie zrobiła. Cóż, kiedy sędziowie z powrotem jakby skamienieli.
Widocznie nie przekonałem nikogo. Odczuwam chłód wiejący ku
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mnie, – rezygnuję z walki. Wtem nowy błysk w mózgu,– zrywam się
ponownie, – pytają, czy jeszcze mam coś do dodania, tak...
W moim powiecie mieszkał przed wojną jeden jedyny Niemiec
Ladenberger, b. oficer austriacki, inwalida z wojny 1914 r. Pracował
jako buchalter w fabryce kalafonii w Szczebrzeszynie inżyniera Waligóry1). Kierując się zawsze prawem, a nie zbiorową odpowiedzialnością nie wysłałem go do obozu w Berezie, lecz tylko umieściłem
w Radecznicy, gdzie zamieszkał w klasztorze pod dozorem policyjnym. Dlatego uważam, że znajdę również dla siebie tutaj sprawiedliwość. Ktoś z trybunału zapytał:
– Kiedy to było?
Wiem dokąd zmierza pytanie. – Odpowiadam:
– Na dwa tygodnie przed wybuchem wojny, żądam sprowadzenia świadka.
Przewód sądowy skończony i dalej nic nie wiem. Odprowadzono mnie do celi.
Długo jeszcze myślałem nad całą rozprawą. Zastanawiałem się,
czy słusznie postąpiłem wyciągając sprawę Ladenbergera jako mój
ostatni atut w walce o swoje życie. Zasadniczo, to Ladenberger nie
powinien być nawet umieszczany poza miejscem stałego zamieszkania, posiadał bowiem obywatelstwo polskie, a inż. Waligóra uważał
go za człowieka przyzwoitego i ręczył za niego. Zarządzenie usunięcia
go z terenu fabryki wydałem tylko ze względów zapobiegawczych,
bo raczej żona jego mogła budzić pewne zastrzeżenia, jako pochodząca z nowosądeckich kolonistów. Wszystko będzie zależało od zeznań
Ladenbergera. Czy będzie się uważał za pokrzywdzonego, czy zechce
ze względu na swoją osobę świadczyć za Polakiem.
Niebawem powrócili z »sądu« Górniewicz i Mucha, lecz natychmiast na rozkaz Neumanna zabrali swoje rzeczy i przeniesieni zostali
– pierwszy do celi Nr 14-ty, drugi do 67-ej. Dopiero teraz spostrzegł
komendant więzienia Domanek, że jesteśmy połączeni wspólnym
doniesieniem. Neumann dostał porządny »wygawor« i patrzył na
wszystkich wilkiem, szukając jakiejkolwiek zaczepki. Niedługo znalazł ją w kuchni, pobił dyżurnych kucharzy i któregoś strażnika. Zupę
w tym dniu otrzymało więzienie dopiero razem z wieczorną kawą.
) Edmund Ladenberger przyczynił się potem do uwolnienia gwardiana
z Radecznicy O. Duklana z więzienia lubelskiego.
1
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Nadszedł czerwiec, wyszedł na wolność Żywanowski, Sawicki,
6-go czerwca wypuszczono pułkownika Górniewicza.
Nabrałem otuchy, w każdym razie jedno było pewne, że czeka
mnie śmierć lub wolność; zazwyczaj sąd doraźny wydawał decyzje
w ramach tych dwóch ewentualności; do obozów odchodzili, przynajmniej w tym czasie, aresztowani bez sprecyzowanych zarzutów.
Jeszcze dwa tygodnie trwała moja niepewność, Bóg się zlitował. 17 czerwca o 7-mej rano wywołano mnie z celi, chcę wrócić po
bluzę. Schmidt wtrąca: »nie potrzeba«. – Krew zastygła mi w żyłach
– więc koniec, – dlaczego tak samego. Przypomniał mi się profesor
Miler, któremu przed zwolnieniem przykładali jeszcze rewolwer do
głowy, by go do końca dręczyć. Na bramie odbierają mnie dwaj
obcy gestapowcy. Kamień spada mi z piersi, jedziemy do miasta,
do komendy »Geheime Staatspolizei«. Jeden z członków »Volksgerichtu« w Randze kapitana ogłasza mi wyrok. Będę wolny, ale równocześnie proponuje mi stanowisko burmistrza w Puławach. W lot
pojąłem całą perfidię oferty. Zdecydowany na najgorsze stawiam
sprawę jasno i pytam go otwarcie jak oficer oficera, czy w odwrotnych okolicznościach, on jako Niemiec, przyjąłby ode mnie taką propozycję. Pomyślał chwilę, – zastanowił się i odrzekł:
– Ma pan rację, – jest pan wolny (haben Sie Recht sind Sie entlassen). Potem zatrzymuje mnie jeszcze i dodaje – Zwalniamy pana,
ale musi pan pozostać nadal pod nadzorem policyjnym, my Niemcy
jesteśmy także sprawiedliwi.
W więzieniu oddano mi depozyt, przy czym Neumann usiłował zatrzymać sobie moje wieczne pióro.
Zamek opuściliśmy razem z Wojtusiem Kalickim.
Z naszej czwórki zamojskiej pozostali kpt. Śliwiński i major
Zygmunt Mucha. W kilka dni potem, 29 czerwca w dzień śś. Piotra
i Pawła, zostali rozstrzelani.
Kochani koledzy, myślę o nich i modlę się za nich.
*

*
*
Wróciłem do domu ze zrujnowanym sercem i mocno nadwerężonym zdrowiem. Byłem chory, – mimo tego musiałem zgłosić się
na wezwanie w Gestapo zamojskim, gdzie oznajmiono mi, że jestem
pod nadzorem policyjnym. Czułem, że grają ze mną komedię, by
skorzystawszy z pierwszej okazji pozbawić mnie na nowo wolności.
Do meldowania się poszedłem zaopatrzony w bieliznę i żywność,
nie będąc pewnym powrotu.
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I na tym koniec. Po raz drugi już mnie tam nie zobaczono. Zdawałem sobie sprawę, że nie mogę dłużej dzielić losów z ludnością
powiatu, który tak ukochałem, że dalszy mój pobyt w Zamościu jest
zupełnie bezcelowy. Opuszczając wczesnym rankiem kanclerski gród,
przy przekraczaniu linii dawnych murów przy bramie szczebrzeskiej,
uchyliłem kapelusza: – Żegnaj miasto, w którym przeżyłem tyle ciężkich, ale przecież i tyle jasnych i słonecznych chwil.
W grudniu 1943.
A. S.
»U. W. Z. LAGER« W ZAMOŚCIU
Przy ulicy Lubelskiej między ulicami Okrzei i Wiejską na obszernym kartoflisku i dziś jeszcze można spotkać ocementowane
doły, dużo gruzu i strzępy drutu kolczastego na obwodzie. Są to
ostatnie ślady czternastomiesięcznego istnienia tu obozu. Pierwotnie
był to »lager« dla jeńców radzieckich, w roku 1942 przeznaczono go
dla celów systematycznej akcji wysiedleńczej, która miała rozpocząć
się późną jesienią.
»Dienststelle der U. W. Z.« (Umwandererzentralle) w Zamościu
było filią oddziału w Łodzi, który z kolei miał centralę w Poznaniu.
Zarząd U. W. Z., a więc mózg całej akcji, mieścił się przy ul. Lubelskiej
Nr 69, komendantura zaś lagru pod Nr 47. Prócz tego na mieszkania
prywatne personelu U. W. Z. zajęte były domy przy ul. Okrzei Nr 5
i przy ul. Lubelskiej Nr 5, sam zaś Hauptsturmführer Hütte, szef U. W.
Z, zajmował dom Pomarańskiego przy ul. Brzozowej.
Około 10 listopada 1942 r. zjechał personel lagru i zaczęto przygotowywać obóz do przyszłych zadań. Baraki otrzymały osobne
ogrodzenia, baraki Nr 2, 3 i 4 połączono w jeden blok.
27 listopada wysiedlono Skierbieszów. Od tego czasu co dzień
przywożono po kilkaset ludzi i aparat wysiedleńczy przystąpił do
pracy całą parą. – Wysiedlonych najpierw zrzucano na »piątkę«. Był
to wielki, pusty barak pod »bocianem« zaopatrzony w pojedynczą
pryczę. Przebywało się w nim krótko – kilka godzin, najwyżej noc.
Stąd pędzono ludzi na »komisje«, które odbywały się na »dwójce«,
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»trójce« i »czwórce« i skąd wychodziło się z przydziałem losu na przyszłość. Jeśli ktoś dostał się do baraku Nr 8 lufa 6 (później 10), mógł
się cieszyć, bo po odsiedzeniu kilku miesięcy w »ósemce« wychodziło się na jaką taką wolność za pośrednictwem Arbeitsamtu. Z »szesnastki« po nieludzkich udrękach transportu lądowało się w Siedlcach lub w Garwolinie, ale takiego »szczęścia« dostępowali tylko
niegroźni dla Wielkiej Rzeszy staruszkowie i dzieci. – »Trzynastka«
i »czternastka« wróżyły wywiezienie do Berlina i pracę na fabryce,
»dwunastka« skazywała na Oświęcim. »Komisja« oznaczała rozbicie
każdej rodziny, a rozdziału tego dokonywał wyspecjalizowany personel z całą bezwzględnością i precyzją. Działy się tu sceny dantejskie, ale było ich tyle tysięcy, że po prostu spowszedniały i dziś już
mało kto o nich pamięta.
Stan lagru wahał się w tych grudniowych dniach między dwoma a trzema tysiącami ludzi. Stały napływ uwięzionych stwarzał
konieczność wysyłania częstych transportów. Toteż odchodziły one
niemal co dzień. Co do ich składu ilościowego i przeznaczenia nie
mam materiałów szczegółowych.
Niemiecka załoga lagru w tym okresie była następująca. Na
pierwsze miejsce wysuwał się komendant, Unterscharfführer Artur
Schütz. Młody, niskiego wzrostu, przystojny, dobrze wysportowany
był postrachem całego obozu, znanym pod przezwiskiem »komendant Ne«. Bił nahajem, z którym się nie rozstawał, a robił to z makabrycznym humorem, lubił obalać na ziemię fachowym ciosem pięści
w szczękę. Miał niezwykle sugestywne oczy. – Mniejszy strach od
Schütza budził Bruno Jende, ogromny, brzuchaty Niemiec z miną
buldoga. Był on kierownikiem kancelarii. Chodził również z bykowcem i przy lada okazji wpadał do baraku bijąc gdzie i kogo popadło.
Z czasem oswoił się i nieco złagodniał.–Prócz tych dwóch często kręcił się po placu Grunert w brązowym mundurze S. A., mało ważny
bydlak, który dodawał sobie znaczenia bijąc i wrzeszcząc, gdzie tylko
mógł. Z resztą nic innego nie potrafił. – Z rzadziej widzianych osobistości należy jeszcze wspomnieć starego Richtera, Klinka, Pfütznera, Heidla i Neumanna. Stary, siwy Richter o krogulczym nosie był
w obejściu uprzejmy i ludzki, ale twierdził, że Niemcy muszą w Europie zrobić porządek i wytępić wszystkich darmozjadów i szkodników
(diese Lumpen). – Mały, czarny Klink chodził stale z nahajem, ale
nie był bardzo groźny. – Pfützner, który faktycznie zwał się podobno
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Kałużewski, pracował tylko w biurze i w obozie nie pokazywał się.
Był to Volksdeutsch o charakterze słabym, miękkim, stale zalatany,
niemający czasu ani energii na to, by być groźnym. Cały niewielki zapas energii wkładał w to, by wobec kolegów jak najwyraźniej
demonstrować swoją niemieckość. – Obersturmführer Heidel, kwatermistrz obozu, zawsze sztywny i wymuskany, nie zachodził nigdy
do lagru głębiej jak do komendantury i stąd na ogół był nieznany.
– Edmund Neumann wreszcie, młody sudetczyk z Mähr-Schönbergu
jako człowiek był wspaniałym wyjątkiem. – Sam Hauptsturmführer
Hütte urzędował na ul. Lubelskiej 69 i wizyty jego w lagrze miały
charakter inspekcji. – Również jako gość sezonowy przybywał do
Niemiec co najmniej dwumetrowej wysokości, znawca ras. Zwano
go »doktorem«, może dlatego że czynności jego na komisji przypominały oględziny lekarskie. On to właściwie był duszą komisji,
on z urzędu rozbijał rodziny i skazywał na Oświęcim lub na Berlin.
Funkcję swoją spełniał zawsze z niewzruszonym, uprzejmym spokojem, jakby wysyłał pacjentów do Nałęczowa lub Krynicy. Ta sama
chłodna uprzejmość towarzyszyła mu i w rozmowach prywatnych.
Czasem ukazywał się wraz z innymi wysoki SS-man o okrągłej
twarzy, w okularach, zwany z imienia Wolfem. Ten przechodząc koło
okien magazynu prowiantowego, w którym pracowałem wpatrywał się we mnie uporczywie. Być może niejasno przypominał sobie
nasze spotkanie w dniu wysiedlania Ruszowa.
Warta obozowa składała się z byłych jeńców sowieckich, z których następnie stworzono specjalną żandarmerię. Tylko »Wachmajstrami« byli Niemcy.
Wyżywienie dzienne składało się podówczas z 140-gramowej
porcji chleba i 80 dkg kartofli, oprócz których dodawano do zupy 30
gr. płatków owsianych lub kaszy na osobę. Przesyłek pocztowych
początkowo nie dopuszczano, kiedy jednak nie można było powstrzymać przerzucania paczek z zewnątrz przez druty z konieczności
zgodzono się na przyjmowanie dwukilogramowych paczek.
W styczniu 1943 r. skończyły się masowe wysiedlania. W związku z tym zmniejszyła się ilość wysyłanych transportów. Rozpoczęła się natomiast akcja oczyszczająca na terenach już wysiedlonych,
głównie w powiecie hrubieszowskim. Równocześnie dają się zauważyć pierwsze przejawy reakcji ze strony wysiedlonych, pierwsze zrywy i napady na »czarnych«.
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Od pierwszych dni lutego akcje represyjne ze strony Niemców
zapełniają baraki 12 i 13. Rozpoczynają się śledztwa, wobec poźniejszych jeszcze dziecinnie łagodne. Od dnia 2 lutego 1943 r. datuje się
specjalny okres w historii 13 baraku trwający do końca sierpnia. Akcje oczyszczające tracą powoli na sile, wreszcie wygasają zupełnie.
Równocześnie lager się wyludnia. 29-go lutego odchodzi do Mińska
Mazowieckiego duży transport liczący ponad tysiąc ludzi, a potem
I8-tego marca transport do Berlina. Część rzemieślników z ósemki
zabiera Arbeitsamt, zaś dnia 1 kwietnia Arbeitsstab – 16 rodzin barakowych, furmanów itd. Dostają one gospodarstwa w Szopinku. Stan
więźniów ustala się i obóz nabiera charakteru roboczego: ludzie pracują w ogrodzie Hauptsturmführera na Brzozowej, ładują kopalniaki
do wagonów w Janowicach, rozbierają budynki dla »czarnych« w Sitańcu. Trzon lagru stanowią baraki 12 i 13, przy czym coraz bardziej
zaznacza się izolacja trzynastki. 16-go kwietnia przybywa transport
około 30 aresztowanych. Zwleczono i zniesiono ich na szóstkę, która
staje się na pewien czas ekstra trzynastką. Na dwójce toczą się śledztwa. Słychać stamtąd niesamowite odgłosy i krzyki badanych. Po
śledztwie popychają i wloką sponiewierane do ostateczności ludzkie
stworzenia. Czasem już w ogóle żywych z powrotem nie wynoszą.
W maju nasilenie prac poza obozem osiąga punkt szczytowy.
Lager na dzień pustoszeje zupełnie. Stan ten przerywa nagle wybuch
epidemii tyfusu plamistego. Z obozu nikogo nie wypuszczają, zarządzają odwszenie, ale pomimo tego epidemia rozszerza się dalej. Wtedy komendantura chwyta się drugiego środka: stara się zmniejszyć
stan ilościowy obozu i pośpiesznie przeprowadza rokowania z Arbeitsamtem. 27-go maja odchodzi transport do Berlina w ilości 180
ludzi, a od dnia 4 czerwca Arbeitsamt zaczyna zabierać ludzi do swojej dyspozycji. Dzień ten był całkiem niezwykły. Druty otaczające
obóz wprost gięły się pod naporem ludzi z ulicy. Komendant Schütz
pierwszy raz patrzył na to bez słowa sprzeciwu. Wyjechało tego dnia
około 600 ludzi. W następnych dniach wywieziono jeszcze kilka małych grup i wreszcie stan lagru zatrzymał się na liczbie poniżej 500.
Warto tu wspomnieć jeden charakterystyczny szczegół. W maju
i czerwcu U.W.Z. masowo wyprzedawała »czarnym« kartofle. Zostały
one zakopcowane w jesieni 1942 r. obok lagru w olbrzymiej ilości.
Świadczyło to o rozmachu, z jakim Niemcy przystępowali do akcji
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wysiedlania. Jeśli w końcu U. W. Z. zmuszona była sprzedać znaczną
część tego zapasu, to było poniekąd dowodem jej niepowodzenia.
Między 5-tym a 25-tym czerwca w wyludnionym lagrze panuje cisza, krąży nawet pogłoska o mającej nastąpić całkowitej likwidacji
U. W. Z. niestety przedwczesna. Ten trzy tygodniowy względny spokój jest zakończeniem pierwszego okresu w historii lagru i wysiedleń zimowych.
Jeszcze przed tym okresem, w maju 1943, jako zapowiedź tego
co ma wkrótce nastąpić, przeprowadzili Niemcy pacyfikację po spaleniu niemieckiej wsi Siedlisk pod Zamościem. Przywieziono wówczas setki chłopów z Szewni, Zarzecza, Kosobud. Z tego »na oko« wybrano 160 ludzi i wysłano na Majdanek.
Syntezą tego rodzaju pacyfikacji była »Grossaktion«. Rozpoczęła się ona wysiedleniem Huty Różanieckiej w pow. biłgorajskim
i była dziełem osławionego Globotznika. Z jego rozkazu wykonywał ją Hauptsturmbannführer Krumey, szef U. W. Z. w Łodzi, który
w tym celu zjechał do Zamościa z całym sztabem nieznanych figur.
W lagrze przygotowania do tej akcji były krótkie, lecz tajemnicze.
Naprzód Schütz rozkazał stolarzom przygotować znaczną ilość drewnianych zasłon na okna barakowe. Potem nagle nowy szef prowiantury, następca Neumanna, Schillhabel zaczął zwozić na łeb na szyję chleb do magazynu. Kiedy zdziwiony zapytałem, po co w ciągu
dwóch dni robi się taki zapas, odpowiedział, że pojutrze może go
zabraknąć.
26-go czerwca przybyły pierwsze transporty. Szły grupami po
600–700 ludzi, przeważnie kobiety i dzieci w otoczeniu zakurzonych
żandarmów z bronią maszynową. Ludzi tych na razie umieszczono na
dziesiątce i więcej nie ruszano. Nie było żadnych komisji, żadnych
śledztw. Nie mogliśmy zorientować się, jaki charakter ma ta akcja –
wysiedleńczy czy pacyfikacyjny? Lager osiągnął stan z grudnia 1942
i stycznia 1943 r. Wyczekiwaliśmy co będzie dalej. – Już po czterech
dniach nastąpiły gruntowne zmiany. Warta została zdwojona i zaopatrzona w broń maszynową. Schütz dobrawszy sobie kilku ludzi
z Arbeitsstabu wyjechał sprawniej zorganizować obóz w Zwierzyńcu.
W Zamościu rządził niepodzielnie Krumey. Transporty przybywały
coraz liczniejsze. Zjawił się dawno niewidziany dwumetrowy »doktor« i rozpoczęły się zwyczajne »komisje«. Na razie traktowano nowoprzybyłych jak wysiedlonych. Lecz wkrótce na dwójce przystąpili
Niemcy da masowych śledztw i trzynastka znów się zaludniła, także
musiano utworzyć jej filie: czwórkę i część piątki. – Kolumny piesze
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ze stacji przybywały nadal, a równocześnie nadjeżdżały samochody
wprost z terenu. Zakurzoną ulicą ciągnął się olbrzymi sznur ciężarówek wojskowych, prywatnych, autobusów miejskich itp. Zdawało
się, że zmobilizowano je z całego województwa. Stan rósł przerażająco; po południu dnia 5-go lipca osiągnął swoje maksimum: 12.079.
Od pierwszych dni lipca ruszyły transporty do Niemiec. Szły
co dzień, ale ze względu na ich masowy charakter nie były prowiantowane i dlatego nie posiadam danych jak o ogólnej ilości tak
i o składzie poszczególnych transportów. W końcu zabrakło czasu na
ich wysyłanie w dzień. Tysiące ludzi świeżo wyładowanych z samochodów czekały dniami i nocami na placu pod gołym niebem na
zarejestrowanie. Zaczęto wysyłać transporty wyłącznie w nocy. Przy
świetle reflektora na rogu dwunastki jakiś ochrypły głos przez blaszaną tubę godzinami wykrzykiwał nazwiska. Wreszcie nad ranem
tłum formowano i przez koszary doprowadzano na bocznicę kolejową. Pomiędzy transportami z terenu zaczęły nadchodzić transporty
z obozu zwierzynieckiego, potem małe grupki z Budzynia. W tym
zgiełku i nerwowym pośpiechu uszedł mojej uwagi moment, kiedy
przestały napływać transporty z terenu. Skonstatowałem to dopiero,
gdy pod koniec lipca zaczęto wysyłać delegacje do wysiedlonych
wsi, by dobrowolnie ściągnąć stamtąd rodziny, które nie dały się
ująć. Lager był jeszcze pełny i funkcjonował całą parą. Ze Zwierzyńca
przybywały setki i tysiące ludzi.
Wielka bitwa pod Kurskiem, rozpoczęta dnia 5-go lipca, piorunująco wpłynęła na zwichnięcie »Grossaktion«. Innej przyczyny
chyba nie było. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że »Wielka Akcja«
załamała się w pełnym rozmachu. – Na wartowni leżał spis Niemców, którzy mieli, bodaj czy nie z Schützem, – organizować nowy
lager we Włodawie, jednak nigdy do tego nie doszło. Na początku
sierpnia wypychano transporty już nie do Niemiec, lecz przez zamojski Arbeitsamt do Dyrekcji Lasów, na lotniska itp., byle łatwiej i prędzej. – Jende jeszcze wysyłał delegacje do wysiedlonych wsi, by ściągać ludzi z dobrej woli. Rezultat był ten, że zgłosiło się wprawdzie
kilka kobiet, lecz nie powróciło 80% delegatów. Wreszcie trzynastego sierpnia po ostatnim transporcie starców i chorych pod Warszawę
lager stał się nagle prawie pusty. Owego dnia zostało w lagrze mniej
niż 700 ludzi: Arbeitsstab zamojski, Arbeitsstab zwierzyniecki, który
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po zlikwidowaniu lagru w Zwierzyńcu zjechał do Zamościa i Arbeitsstab trzynastki, której należy poświęcić kilka słów specjalnych.
Z chwilą wzmożonego napływu transportów trzeba było powiększyć Arbeitsstab o kilkadziesiąt ludzi. Wybrano ich spośród inteligencji na trzynastce. Zainteresowano się nią na nowo wraz z rozpoczęciem »Wielkiej Akcji«. Zjawiły się nowe figury gestapowców.
Przychodzili regularnie i przeprowadzali śledztwa. Wreszcie w połowie lipca cały barak z wyjątkiem Arbeitsstabu odtransportowano
na Majdanek. Po opustoszeniu lagru zaczęto członkom Arbeitsstabu
robić jakieś mgliste obietnice, które jednak były zwykłą blagą. Sześciu korzystając ze sprzyjających okoliczności zwiało. Resztę dnia 29
sierpnia zabrano na Majdanek.
Trzynasty sierpnia zakończył drugą fazę w historii lagru czyli
okres »Grossaktion«. Znikł gdzieś Krumey z gromadą satelitów. Wrócił natomiast Schütz, który nieźle pohulał sobie w Zwierzyńcu. Zaczęły krążyć coraz uporczywsze pogłoski o likwidacji U. W. Z. Do końca
sierpnia przez Arbeitsamt zwolniono zwierzyniecki Arbeitsstab. Pozostało około 200 ludzi koniecznych do utrzymania lagru.
Po kapitulacji Włoch Schütz został nagle odwołany do południowej Francji. Po kilkunastu dniach doszła nas wiadomość o jego
śmierci. Podobno zastrzelił go w Nicei jakiś Żyd. Z czasem od wołano
kilku innych: Richtera, Grunerta, Gerharda. Wreszcie zostały rozgrodzone wewnętrzne przybarakowe druty. Likwidacja obozu zdawała
się być nieuchronna. A wielka bitwa na froncie wschodnim jeszcze
trwała. – Przyjechał z wizytą Krumey, po czym zaczęto wywozić co
cenniejsze graty i materiały do Łodzi. Wreszcie w październiku zwolniono część Arbeitsstabu, lecz sam lager wegetował nadal. W listopadzie jeszcze raz przyjechał Krumey i po jego odjeździe zaczęto przygotowywać dwa baraki: ósemkę na przyjęcie ludzi i szesnastkę dla
koni i krów. Zapewne pozostali Niemcy ratowali siebie przed służbą
frontową i nie chcieli pogodzić się z myślą o ostatecznym upadku
lagru, dość że wymyślili »Flüchtlingsaktion« czyli ściąganie uciekinierów zza Buga. Rezultatem tej akcji, trwającej sześć tygodni, było
65 ludzi i jedna krowa.
W okresie Bożego Narodzenia po raz trzeci przyjechał Krumey.
Zaraz po Nowym Roku wypuszczono wszystkich uciekinierów i zostało tylko czterdzieści kilka osób ze starego Arbeitsstabu.
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Teraz likwidacja stała się już rzeczą pewną. Zaczęły kręcić się
jakieś figury z Wehrmachtu oglądając baraki. »Sowieci« byli już
w Sarnach i uciekinierzy ukraińscy z Łucka i z Dubna samochodami
zajeżdżali do obozu na kwatery. Wreszcie na któryś dzień stycznia
1944 r. wyznaczono oficjalny termin zwolnienia nas. Termin ten minął i Jende wobec zniecierpliwionego Arbeitsstabu znalazł się w sytuacji dość kłopotliwej. Aż pewnego dnia obudziliśmy się bez warty!
To był koniec.
Zaczęliśmy wywozić kancelarię i magazyn prowiantowy do
Hauptsturmführera na Brzozową. – Jakie były dalsze losy tej kancelarii? Czy została zniszczona w Zamościu czy też wywieziona do
Łodzi? Może w Łodzi wpadła w ręce polskie? Były w niej dużej
wartości materiały dotyczące około 70.000 ludzi, którzy przeszli przez
zamojską U. W. Z.
Jeszcze zanim wymaszerowaliśmy ze zwolnieniami w ręku, już
Wehrmacht zapędził do wnętrza obozu jeńców sowieckich, którzy
przystąpili do remontu.
Dnia 18 stycznia zamojszczanie z zaciekawieniem patrzyli na
gromadkę ludzi idącą chodnikiem ul. Lubelską w kierunku stacji
obok sań wyładowanych tobołami. I zapewne mało kto wiedział, że
w taki właśnie sposób kończą się dzieje dwóch wielkich akcji wysiedleńczych i lagru U. W. Z. w Zamościu.
S t a n U .W. Z . L a g r u w Z a m o ś c i u .
Liczby od dnia 18.XI. 1942 do dnia. 17.XII.1942 są przybliżone.
Dane cyfrowe poczynając od dnia 18.XII.1942 do końca są całkiem
ścisłe, oparte na zapotrzebowaniach dziennych do magazynu prowiantowego, w którym pracowałem.
Uwaga. Pierwsze kolumny cyfr oznaczają stan lagru, drugie
(w nawiasie) – stan szpitala w lagrze, przy czym stan szpitala nie
zawiera się w stanie lagru. W danych od dnia 7.XI.1943 do 31.XII.1943
kolumna środkowa oznacza liczbę uciekinierów zza Buga.
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listopad
1942

grudzień
1942

styczeń
1943

luty
1943

marzec
1943
1625(24)
1520(26)

1
2

2600
2770

2618
2580

2649(80)
1592(51)

3

2270

2580

1002(48)

1514(24)

4

2270

3574

1129(48)

1506(24)

5

2675

2556

1317(48)

1486(33)

6

2835

2578

1287(46)

1435(24)

7

3600

2499 (89)

1557(49)

1590(26)

8

3000

2479 (75)

1557(49)

1433(27)

9

2645

2460 (96)

1550(51)

1376(30)

10

3000

2460 (80)

1554(51)

1398(31)

11

3300

2451 (83)

1828(52)

1309(33)

12

2700

2509 (88)

2192(54)

1309(35)

13

1860

2575 (89)

2198(52)

1355(37)

14

1800

2862(91)

2194(56)

1339(35)

15

2126

3057(100)

2191(56)

1380(34)

16

2000

3089(100)

2153(60)

1376(34)

2300

3086(107)

1959(61)

832(30)

18

17
11

2425

3081(106)

1779(65)

863(28)

19

11

1532

3158(114)

1774(65)

858(31)

20

11

1585

3425(116)

2296(64)

809(30)

21

20

2380

3433(116)

2408(64)

860(30)

22

20

2286

3739(122)

2407(65)

833(49)

23

35

2346

3877(123)

2489(64)

858(49)

24

35

2387

4288(118)

2423(66)

1113(53)

25

35

2411

3839(116)

2619(71)

1113(49)

26

40

2399

3922(118)

2609(74)

1085(59)

27

40

2396

3917(127)

2717(25)

1088(58)

28

1080

2395

4027(131)

1684(24)

1140(58)

29

1500

2378

4015(133)

1136(61)

30

1765

2468

3642(135)

1108(61)

2582

2660 (79)

1113(62)

31
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kwiecień
1943
1
2

1046(61)
1039(62)

3
4

maj
1943

czerwiec
1943

lipiec
1943

sierpień
1943

1315 (56)
1314 (56)

1155(118)
1123(104)

9832(52)
9145(60)

4397(78)
4469(80)

1035(62)

1312 (56)

1080 (96)

7762(58)

4421(80)

1034(62)

1310 (56)

501 (73)

11253(60)

4371(74)

5

1050(64)

1271 (53)

506 (65)

12018(61)

4366(77)

6

1050(66)

1269 (52)

522 (65)

11157(57)

4745(79)

7

1031(58)

1269 (55)

597 (71)

10714(57)

3660(81)

8

1084(56)

1262 (56)

589 (64)

9694(68)

3579(84)

9

1063(60)

1292 (56)

625 (6a)

9900(80)

2655(78)

10

1114(60)

1300 (57)

611 (62)

9332(65)

2085(80)

11

1119(60)

1289 (67)

572 (49)

6952(65)

2057(81)

12

1120(60)

1290 (65)

402 (56)

7529(60)

605(48)

13

1141(62)

1148(68)

1400 (53)

7160(68)

645(36)

14

11059(66)

1142 (69)

412 (53)

6880(68)

641(34)

15

1020(65)

1123 (73)

411(53)

4443(77)

619(34)

16

1125(65)

1240 (76)

428 (55)

4902(81)

616(35)

17

1152(50)

1199 (81)

421 (55)

4887(83)

217(30)

18

1183(50)

1180 (91)

442 (35)

5234(83)

220(20)

19

1251(49

1178 (98)

434 (36)

5502(86)

220(20)

20

1301(50)

1176(110)

429 (32)

3626(88)

219(20)

21

1222(50)

1146(102)

429 (31)

4483(88)

219(21)

22

1254(51)

1394(102)

421 (32)

3722(68)+641

221(21)

23

1263 (51)

1376(111)

415 (31)

4370(67)

222(21)

24

1299(50) 1401(108)

410 (32)

4370(69)

222(21)

25

1306(50) 1368(109)

495 (33)

4893(76)

222(21)
221(22)

26

1291(51)

1294(114)

1269 (33)

5251(76)

27

1289(50)

1484(114)

3960 (21)

4695(73)

222(21)

28

1246(53)

1115(111)

4658 (31)

4661(77)

223(21)

29

1256(59)

1180(112)

4802 (33)

4661(79)

177(22)

30

1283(56)

1172(114)

7658 (45)

4662(78)

178(21)

4420(77)

177(22)

31

1171(114)
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wrzesień
1943

październik
1943

grudzień
1943

Styczeń
1944

173(23)
174(22)

113(10)
113(10)

66(4)
66(4)

40+64(11)
40+64(7)

69 (8)
69 (8)

3

174(22)

4

173(23)

113(10)

66(4)

40+64(7)

69 (8)

113(10)

66(4)

40+64(7)

69 (8)

5

132(11)

113(10)

66(4)

40+64(7)

69 (8)

6

132(11)

113(10)

66(4)

40+64(7)

41(8)

7

128(11)

113(10)

66+ 5(4)

40+64(7)

47(4)

8

128(11)

114 (8)

66+5(4)

40+29(7)

47(4)

9

128(11)

114 (8)

66+ 5(4)

40+29(7)

47(4)

10

128(11)

113 (8)

66+ 5(4)

40+29(7)

41(4)

11

130(9)

113 (8)

66+ 5(4)

40+29(7)

41(4)

1
2

listopad
1943

12

130(8)

82 (8)

66+ 5(4)

40+29(7)

40(4)

13

130(8)

82 (8)

64+41(4)

40+29(7)

40(4)

14

130(8)

69 (8)

64+64(4)

40+32(7)

40(4)

15

129(8)

69 (8)

64+64(4)

40+32(7)

40(4)

16

128(7)

69 (8)

64+64(4)

40+31(7)

40(4)

17

128(7)

69 (8)

39+64(4)

40+31(7)

40(4)

18

128(7)

69 (8)

39+64(4)

40+32(6)

40(4)

19

128(7)

67 (8)

39+64(4)

40+32(6)

20

128(7)

67(6)

39+64(4)

40+32(6)

21

128(7)

68(4)

39+64(4)

40+32(6)

22

128(7)

68(4)

39+64(4)

40+32(6)

23

128(7)

68(4)

39+65(4)

40+32(6)

24

126(7)

68(4)

39+65(4)

40+41(6)

25

125(7)

68(4)

39+65(4)

40+41(6)

26

112(7)

68(4)

39+65(4)

40+41(6)

27

113(10)

68(4)

39+65(4)

40+41(6)

28

113(10)

66(4)

39+65(4)

40+41(6)

29

113(10)

66(4)

39+65(4)

40+41(6)

30

113(10)

66(4)

39+65(4)

40+41(6)

31
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WACŁAW SKURATOWICZ
BARAK Nr 13
(»U. W. Z. Lager in Zamosc«)
(Dokończenie)1),
Przy kolegiacie skręcamy w prawo. Serce zaczęło bić mocniej
i pewniej.
– Baraki… obóz… – przeleciał wśród szeregów z trudem powstrzymywany radosny szept.
Nastąpiło odprężenie nerwowe, nogi odmawiały posłuszeństwa, czwórki załamały się, słabszych trzeba było prowadzić. Przechodnie mijali nas z pośpiechem, ukradkiem i lękliwie spoglądając
na nasza wynędzniałe twarze. Powoli, krok za krokiem, wlokła się
ulicami Zamościa kolumna »bandytów«.
Ostatkami sił dobrnęliśmy do łaźni koszarowej. Była zajęta,
musieliśmy czekać na dworze szczękając z zimna zębami. Tylko Kola
nie tracąc humoru tańcami i śpiewem zabawiał gestapowców.
Nigdy ciepła kąpiel nie była tak rozkoszna jak wówczas, z przyjemnością wciągaliśmy na siebie odwszone i ciepłe ubrania.
»U. W. Z. Lager in Zamosc« gościnnie otworzył przed nami najeżoną drutem kolczastym bramę. Przydzielono nas na barak Nr 14,
pusty i pozbawiony szyb.
Przy wejściu na schodach siedział dwuletni chłopczyk. Na nasz
widok podniósł się i z beztroskim uśmiechem, na jaki w podobnych
warunkach stać tylko dziecko, wyciągnął do nas swoje brudne rączyny2).
W baraku nie było ani sienników, ani desek, którymi możnaby
było zasłonić okna,
Ta pierwszo noc była ciężka. Wiatr hulał po całym baraku,
u my rozgrzani w łaźni trzęśliśmy się z zimna i nie mogliśmy zmrużyć
oka. Rano wybuchy głębokiego, piersiowego kaszlu zapełniły barak.
Kaszlali wszyscy.
1
) Pierwsza część p. t. »Ze wspomnień więźnia« była drukowano w I tomie
»Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzna w latach wojny« (str. 21-34),
Druga część p. t »Bunkry zamojskie« ukazała się w II tomie tegoż »Wydawnictwa«
(str. 28–41).
2
) Kilka dni później chłopczyk ten został odłączony od rodziców i wywieziony
na wychowanie do Rzeszy (Przyp. aut.).
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Na obiad dano nam zupę z wytłoków buraczanych i zmarznięte słodkie ziemniaki. Naczyń nie mieliśmy żadnych. Na gwałt cięto
sznurkami butelki przezornie zabrane z »bunkrów«. Górne ich części
z otworkiem zatkanym papierem służyły za talerze. Niektórzy nie
mieli i tego, gorące ziemniaki sypano im wprost do garści.
Komendant obozu Schütz »specjalną opiekę« nad nami powierzył Koli, który sam nic nie robił, a pod pozorem utrzymania porządku okładał kijem i wymyślał każdego, kto się nawinął. Gdy
powszechnie szanowany »Dziadzio« Nowak zwrócił mu uwagę na
niewłaściwość jego postępowania, doniósł o tym komendantowi.
Ten zjawił się natychmiast, wywołał staruszka na środek sali uderzeniem w szczękę powalił na ziemię i skopał niemal do nieprzytomności. Postępowanie Koli i akt bezprawia w stosunku do »Dziadzia«
oburzył nawet apatycznych chłopów z Szarowoli. Tylko płeć piękna
zareagowała inaczej. Już następnego dnia jedna z towarzyszek niedoli położywszy głowę Koli na swoich kolankach z namaszczeniem
robiła mu swoisty »manicure«.
W naszym najbliższym sąsiedztwie znajdował się osławiony
barak Nr 13, z którym dzieliliśmy podwórze i ustęp.
Mieszkańców tego baraku widzieliśmy jedynie w czasie wydawania paczek oraz gdy wypuszczano więźniów do ustępu. Brudni,
obdarci i wynędzniali, popychając się nawzajem, biegli na wyścigi,
aby zdążyć załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Ubikacja. Jedna na
dwa baraki, mogła pomieścić mniej więcej 30 osób, barak zaś 13 ty
liczył wówczas około 400 ludzi. Kobiety, które osobnego ustępu nie
miały, chorzy i starcy nie mogąc zdążyć i siłą zdobyć miejsca, nie doczekawszy się kolejki, po 30 minutach wracali do baraku popędzani
kolbą wartownika. Toteż zdarzały się wypadki używania jednego
i tego samego naczynia do potrzeb fizjologicznych i do jedzenia.
Rĕgime obozowy był jeszcze dla nas nowością, stąd często
wynikały przykre nieporozumienia. I tak któregoś dnia po przepisowych 30 minutach pozostał w ubikacji 11 –13-letni chłopak, który nie
zdążył wrócić do baraku na czas z powodu wrzodu na kolanie. Pijany
wartownik za karę kazał mu przez cały placyk przed barakiem przejść
»żabką« t. j. w przysiadzie wykonywać skoki trzymając się za kostki.
Wrzód, obrzęk kolana i ból uniemożliwiały chłopakowi wykonanie
przysiadu. Przy każdej próbie przewracał się na bok kwiląc żałośnie
i wzywając matkę. Nie pomogły nawet uderzenia kolbą. – W oknach
13-tki pojawiły się głowy ciekawych, a niektórzy zaczęli nawet dow-
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cipkować na temat wzywanej »matuli«. Zwiększone audytorium
i czynione uwagi podnieciły wartownika do dalszych pomysłów.
Nie mogłem dłużej znieść widoku tej »zabawy« i głośno zwróciłem
więźniom uwagę na niestosowność ich zachowania się. Głowy natychmiast zniknęły, wartownik zaś porzuciwszy chłopca zwrócił się
ku mnie. Chciał zmusić mnie do zrobieniu »żabki«, lecz odmówiłem.
Posypały się wówczas razy kolbą i lufą, na sztorc i płazem, w piersi,
w brzuch, po ramionach i plecach, potem kopniaki i znowu razy. Wyczekawszy dogodnej chwili z pasją chwyciłem za lufę. Może nieco
wytrzeźwiał, a może powstrzymało go spojrzenie Józefa Rzeszutki,
który jedyny pozostał na placu i bez ruchu przyglądał się oprawcy
z taką nienawiścią i pogardą, jakiej nigdy dotąd nie widziałem.
Wróciłem do baraku, lecz uspokoiłem się dopiero po kilku mocnych papierosach. Bólu fizycznego nie czułem, najbardziej bolało to,
że każde bydle z karabinem w ręku mogło znęcać się nad nami bezkarnie.
Opatrunki robiłem wszystkim, kto tego potrzebował, gdyż materiał opatrunkowy przysyłała mi matka i wuj dr W. Wróblewski.
Stałymi moimi pacjentami z 14-tki byli: Wasilik Piotr, który po dłuższym pobycie w szpitalu wrócił z ropiejącymi pośladkami, Miarczyński Mieczysław z Tomaszowa z podciętymi żyłami na rękach, Pitura
Jan, Świderek Piotr z Szarowoli oraz kilku innych.
Piotr Świderek z Szarowoli wyróżniał się inteligencją, wyrobieniem, odwagą cywilną i prawością charakteru. Złapany wraz
z innymi i oskarżony przez własnych ludzi o posiadanie karabinu
maszynowego mimo potwornych tortur nie zdradził miejsca, gdzie
był ukryty CKM. W czasie badań rozbito mu lewe jądro, które już
w bunkrach zaczęło ropieć. Od pierwszego dnia pobytu na 14-tce robiłem mu opatrunki, jednak stan jego wciąż się pogarszał. Wystąpiło
silne zaczerwienienie podbrzusza i wysoka temperatura, chodzić już
nie mógł. Zdecydowałem się wówczas na operację, t. j. na usunięcie
uszkodzonego jądra i powiedziałem mu o tym zamiarze. Zgodził się
od razu i prosił o pośpiech.
Któregoś dnia rano przyprowadzono Marysię Krasulankę. Gdyby nie znajome futro, nie poznałbym jej. Twarz blada, wychudła, ze
śladami ciężkich przeżyć i rozpalone gorączką oczy powiedziały więcej niż słowa. Szła chwiejąc się jak po ciężkiej chorobie. Nie mogłem
patrzeć na scenę powitania z matką i siostrami, zajrzałem do ich sali
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później. – Okazało się, że ma silną gorączkę i głębokie, ropiejące rany
od pobicia. Pod wieczór stan jej znacznie się pogorszył, zaczęło dokuczać serce, a leków żadnych nie mieliśmy. Na prośbę jej matki i ku
wielkiej mojej radości zjawił się lekarz obozowy dr Rembacz, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Zmierzył ciepłotę, zbadał puls
i w obecności chorej oświadczył, że nic jej pomóc nie może, a ran
nie chciał nawet oglądać. Poprosiłem go do Świderka. Początkowo
odmówił, ale gdy nie ustępowałem, zajrzał do naszej sali. Spojrzawszy na chorego cofnął się natychmiast i wyszedł wyjaśniwszy, że
pobitych leczyć mu nie wolno. O bandażach i lekarstwach, o które
go prosiłem, też nie chciał słyszeć.
– To Polak? – zapytał Świderek.
Chciałem powiedzieć »nie wiem«, żeby zatrzeć przykre wrażenie, lecz inni mnie uprzedzili. Rumieniec oburzenia zabarwił blade
policzki chorego, w oczach zakręciły się łzy.
To zadecydowało.
– Zrobimy sami – powiedziałem starając się nadać słowom
swobodę i pewność.
Ręce mi się trzęsły, gdy strugałem patyczki i dezynfekowałem
spirytusem salicylowym ręce, żiletkę i otoczenie rany. Źiletką naciąłem otwór i przy pomocy patyczków zastępujących pincetę i żiletki
zamiast skalpela usunąłem zmiażdżone i zropiałe jądro. Podczas całej
operacji Świderek ani drgnął, widziałem tylko, że kurczowo zacisnął
szczęki i pięści a ciało pokryło się kroplami potu. Wieczorem oddałem mu ostatnie dwie pastylki septaziny. Następnego dnia czuł się
lepiej, zaczerwienienie ustąpiło, temperatura spadła. – Przy opatrunku długo czułem na sobie jego wzrok a gdy skończyłem, rumieniąc
się jak panna wyszeptał:
– A możeby panu moja kapota się przydała?
Zbeształem go jak umiałem najordynarniej.
Wieść o udanej »operacji« dotarła natychmiast do trzynastki
i stamtąd omijając przepisy obozowe i zakazy też zjawili się pacjenci.
Odmówić udzielenia pomocy oczywiście nie mogłem. Od tej chwili w czasie »ubornej« – jak nazywano 30-minutowy spacer dla załatwienia czynności fizjologicznych – byłem na 13-tce codziennym
gościem. Przywitali mnie tam bardzo serdecznie znajomi z »jedynki«
w Gestapo – Bondyra i stary Błaszczak. Tego ostatniego zapytałem
o syna. W dobrych, szarych oczach stanęły łzy, bolesny grymas przebiegł po twarzy.
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– Zabili kijami... na badaniach... w moich oczach – odpowiedział
zdławionym głosem. Jednak po chwili opanował się i wymownie
patrząc mi w oczy dodał z naciskiem – ale choć zabili, nie powiedział
i nikogo nie wydał.
Nie dziwię się, że trzynastka miała złą sławę. Brud i zaduch
były nie do zniesienia, setki pcheł opadały każdego kto przekraczał
próg tego baraku, szpary w ścianach i pryczach roiły się od pluskiew,
zawszeni, wygłodniali i wychudli ludzie robili wrażenie półludzkich
zwierząt. Nie obchodziło ich nic poza żołądkiem i kolbą wartownika.
Nieraz przy rozdziale chleba, obiadu lub paczek dochodziło do kłótni
i bójek, z reguły kończących się – ku uciesze patrzących Niemców
i wartowników Ukraińców – wylaniem resztek zupy i młóceniem
kolbą po kudłatych łbach i plecach winnych i niewinnych.
Tyfus był tu zjawiskiem codziennym. Pobici na badaniach z olbrzymimi ropniami na pośladkach lub z cuchnącymi ranami, w ubraniach przesiąkniętych ropą i stwardniałych jak skórzana zelówka,
leżeli w gorączce bez opieki, zawszeni i brudni. W najlepszym razie za
»bandaże« służyły grube lniane szmaty zrobione i ostatniej koszuli
lub gaci.
Wszystko to dziwiło mnie tym więcej, że oprócz chłopów na
trzynastce było sporo inteligencji. Do wyjątków należał chłop komunista Michał Ogryzko z Hrubieszowskiego, który jak ojciec dbał
o swego towarzysza niedoli Plonetę z Krynic »zmywając« jego zaropiałe szmaty w resztkach wody pozostałej po myciu naczyń i dzieląc
się z nim naczyniem używanym przez obu i do jedzenia i do potrzeb
fizjologicznych.
Przy opatrunkach na 13-tce pomagał mi zawsze Michał Bondyra. Rozpocząłem od przecięcia ogromnego wrzodu powstałego wskutek pobicia na pośladku młodej dziewczyny z Różańca. Od dwóch
dni wiła się ona z bólu z temperaturą 40° wymiotując wszystko co
zjadła. – Z przerażeniem oglądałem podcięte gardło Pokrywki z Różańca, złamaną na badaniach rękę Żmudy z Józefowa, głębokie, zaropiałe rany wielkości dłoni na pośladkach Plonety, Jana i Franciszka
Larwy oraz wielu innych, których nazwisk nie pamiętam.
Jak we wszystkich obozach tak i w naszym ściany miały i »oczy
i uszy«. Toteż komendant obozu wkrótce wiedział o wszystkim, co
się działo i co mówiono w poszczególnych barakach. Dowiedział się
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też o opatrunkach na trzynastce i mimo wystawianych czujek przyłapał mnie kiedyś na gorącym uczynku.
Oczekiwałem co najmniej »mordobicia«, ale usprawiedliwiłem
się nieznajomością przepisów obozowych. Wspaniałomyślnie przebaczył mi dodając:
– Ne, możesz polegać,.. Jeśli jeszcze raz cię złapię, będziesz rozstrzelany.
Robienia opatrunków nie zaprzestałem, chociaż było to połączone z dużym ryzykiem wymagającym napięcia nerwów, zwiększyłem tylko środki ostrożności.
Szybko zgłębiliśmy tajniki obozowego życia i omijając przepisy i zakazy stworzyliśmy zupełnie znośne warunki bytowania.
Okna częściowo zabiliśmy deskami, uzupełniliśmy naczynia i brakującą bieliznę, brudną odsyłaliśmy do domu przez Krasulanki, które
wraz z matką staruszką, Jadzią Kamińską i jeszcze kilku kobietami
codziennie chodziły do pracy w ogrodzie Gestapo. – Z niecierpliwością oczekiwaliśmy ich powrotu, gdyż przynosiły upragnione listy
od najbliższych, wiadomości ze świata, paczki żywnościowe, leki dla
mnie i czystą bieliznę.
Przez szczeliny w oknach od strony ulicy można było zobaczyć
krewnych i znajomych oraz zamienić z nimi kilka słów. Plebańskiemu z Zamościa tą drogą syn dostarczał grypsy i tytoń. Obiady poprawiły się, dawano nam zupę z buraków pastewnych i kartoflankę,
a rano i wieczorem gorącą kawę i dwie kromki chleba, czasem z marmoladą. Paczki dochodziły również.
Tuż przed Wielkanocą przyprowadzono dwóch pracownika firmy »Społem« w Zamościu oraz młodziutkiego księdza jezuitę
Rychwalskiego. Wszyscy byli posiniaczeni, a ksiądz najbardziej.
Aresztowano go, gdy wracał z kościoła i odstawiono do Gestapo.
Znęcał się nad nim głównie pijany Trautwein, zmuszając odprawiać
mszę przed kieliszkiem wódki i pijaną zgrają gestapowców. Ksiądz
odmówił i za to go tak pobito.
Jedyna rzecz, która nie dawała nam spokoju, to oczekiwanie
badań, o których przypominały nam co dzień zwierzęce ryki dochodzące z »dwójki« czyli baraku Nr 2 – miejsca badań bogato wyposażonego w specjalne narzędzia tortur.
Wreszcie przyszła kolej na nasz barak. – Przesłuchania Wandy
Krasulanki, Jadzi Kamińskiej, brata mego Józefa, J. Maciukiewicza
i Wacława Rzeszutki odbyły się bez bicia, dostało się tylko powtórnie J. Lembrychowi. Natomiast całą potworność wymyślnych badań
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przeszedł ponownie Józef Rzeszutko. Bito go, topiono lejąc wodę do
nosa, wieszano za nogi głową w dół lub za szyję jak gdyby z zamiarem powieszenia. W czasie tych badań mdlał kilkakrotnie. Oprawcą
był Zeig, a prawą jego ręką Zygmunt Schriede. Długo nie wracał,
wreszcie zawołano Wacława Rzeszutkę, który wyprowadził brata
z miejsca tortur. Szli powoli, widać było, że Józio goni resztkami sił.
Przed wejściem do baraku zemdlał. Nieprzytomnego ułożyliśmy go
na pryczy. Półgłosem w skupieniu śpiewaliśmy »pójdź do Jezusa«
– pieśń kojącą cierpienia, dodającą otuchy i tak bliską sercom więźniów jak żadna inna. – Gdy odzyskał świadomość, ze łzami błagał
o truciznę. Nie czuł się na siłach znosić więcej podobnych męczarni.
A pod pryczą biedaka współtowarzysze najspokojniej rozdawali karty.
Pod wieczór przyprowadzono nową partię aresztowanych z Tomaszowa. Byli to: adwokat Szuty Eugeniusz, Krauze Zbigniew, Kowalska Irena i Kwieciński Czesław.1)
Następnego dnia wywieziono do szpitala powiatowego brata
mego Józefa, u którego po pamiętnej łaźni wywiązało się ostre zapalenie płuc.
Wielkanoc spędziliśmy już na trzynastce, skąd zwolniono część
chłopów. Pobyt nasz tutaj rozpoczęliśmy za zgodą komendanta – od
porządków. Kubłami wody zlewaliśmy prycze i podłogi niemyte
od początku istnienia baraku, z zadowoleniem rozgniataliśmy pękate i opite krwią pluskwy zalewając następnie szpary lizolem. Najwięcej energii i młodzieńczego zapału włożył w tę pracę Wacław
Rzeszutko: sam nosił wodę, odrywał deski docierając do »ostępów«
pluskwich i równocześnie kierował wszystkimi. Za naszym przykładem poszły inne sale. Od tego czasu porządki odbywały się regularnie co tydzień, a nad utrzymaniem czystości i ładu czuwał Stanisław Przygrodzki, sekretarz z Tomaszowa, człowiek mądry i najlepiej
z nas wszystkich znający życie. Powoli doprowadził nawet do tego,
że chłopi, którzy myli nogi »raz przed Wielkanocą«, musieli to robić
co tydzień. Oczywiście nie dobrowolnie, lecz pod grozą pozbawienia obiadu musiał każdy pokazać bosą prawą nogę Przygrodzkiemu.
– Zawsze byłem przekonany, że myją prawą nogę i kiedyś żartem
wspomniałem o tym sekretarzowi. Przygrodzki sprawdził to przy
) Szuty, Krauze i Kowalska zapisali się później na listę VoIksdeutschów
i zostali zwolnieni z obozu. (Przyp. aut.)
1
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pierwszej okazji – lewe nogi były rzeczywiście brudne. Przygrodzkiemu zawdzięcza trzynastka utrzymanie czystości i porządku oraz
ograniczenie samowoli wartowników.
Dzięki tym ostatnim z początku nie mieliśmy ani jednej spokojnej nocy. Pijani, względnie udając pijanych, kradli lub rabowali zegarki, pieniądze, lepszą garderobę i obuwie, bijąc i kłując bagnetami
opornych. Skradzione i zrabowane przedmioty sprzedawali w mieście za wódkę. – Do ubikacji w nocy nie puszczali nikogo, a za zanieczyszczenie sali bili. Nowicjusze, najczęściej starcy, licząc na »dobre
serce« wartowników ośmielali się czasem prosić o wypuszczenie do
»ubornej«. Wówczas wartownicy Ukraińcy1) wypędzali na korytarz
całą salę, do której należał naiwny petent i rozkazawszy położyć się
na podłodze przez pół godziny trzymali rozespanych i rozebranych
do bielizny więźniów spacerując po ich głowach, nogach i tułowiach
w podkutych żołnierskich butach.
Z chwilą przybycia na 13-tkę znacznie powiększyła się liczba
stałych moich pacjentów, przy czym wskutek nieustannych badań
ilość ich wciąż wzrastała. Tym samym wzrosło zapotrzebowani na
bandaże i leki. Że ich nie zabrakło, zawdzięczam to lek. dent. Kirze
Wróblewskiej i dr Z. Klukowskiemu. Chociaż w robieniu opatrunków wkrótce doszedłem do dużej wprawy, mimo to na wszystkie
nie wystarczało mi czasu.
Któregoś dnia w momencie przecinania wrzódu zastał mnie
powtórnie komendant obozu. Zapytał, czy pamiętam naszą rozmowę
na 14-tce. Odpowiedziałem twierdząco. Przez chwilę przyglądał się
wygniłym pośladkom, żiletce, patyczkom i mnie oczekującemu na
wyrok i najniespodziewaniej zadecydował:
– Od dziś możesz robić opatrunki i będziesz mi meldował
wszystkich chorych na tyfus. Ne.
Na ogół cieszyłem się zaufaniem i wiele osób nawet niepytanych mówiło mi o swoich przeżyciach, ale nigdy opowiadania ich
nie były przejaskrawione ani przesadzone, – raczej przeciwnie.
Wielu już nie żyje i o nich chciałbym tu wspomnieć.
Piotr Wasilik z Majdanu Nepryskiego należał do typowych żołnierzy. Mężczyzna herkulesowej budowy i siły, o kościstej, męskiej
) Byli to t. zw. »Własowscy« czyli jeńcy z Armii Czerwonej, którzy dla
ratowania życia przeszli na służbę do Niemców. (Przyp. red.).
1
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twarzy, wytrzymał badania jedynie dzięki stalowym nerwom i takimże mięśniom. Przeszedł wszystkie rodzaje tortur i wreszcie zwalisty i gruby gestapowiec Wróbel próbował na nim metody własnego
pomysłu skacząc ze stołu w podkutych butach na piersi leżącego
i półprzytomnego po badaniach Wasilika. Pośladki wygniły mu prawie do kości i mimo starannie zmienianych opatrunków goiły się
kilka miesięcy. Prowokowany przeze mnie opowiadał po żołniersku,
zwięźle i treściwie, o potyczkach z Niemcami w lasach józefowskich.
O sobie mówił zawsze z zażenowaniem, lecz od innych, słyszałem
o jego odwadze i wyczynach bojowych. W życiu codziennym uczynny, prawy, koleżeński i stale optymistycznie patrzący w przyszłość,
należał do niezapomnianych i obok Józia Rzeszutki najbliższych towarzyszy. W okresie masowych wysiedlań będąc barakowym dbał
jak ojciec o wysiedlonych i z najbiedniejszymi dzielił się własnymi
zapasami żywności. Ostatni raz widziałem go na Majdanku. Gdy
wyczytano moje nazwisko do zwolnienia, on nie zważając na surowe przepisy obozowe wybiegł z szeregu i ze łzami w oczach wycałował mnie i uściskał jak brata. Z Majdanku przewieziono go później
na ponowne badania na Zamek i tam rozstrzelano za udział w dywersji z bronią w ręku1).
Twardością charakteru dorównywał mu Antoni Piprowski, nauczyciel z Tyszowiec. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, nawet w obozie starannie ubrany i dbający o wygląd zewnętrzny, rozmowny
i żywy, zasypywał nas mnóstwem pytań z różnych dziedzin i interesował się wszystkim. O sobie i o swoich przejściach nie mówił
nigdy, dowiedziałem się o nich od St. Przygrodzkiego. Aresztowany
był razem z »Dziadziem« Nowakiem i W. Błasiakiem, którzy prawie
bez bicia przyznali się do wszystkiego i zeznaniami obciążyli »Antosia«. Mimo że znajdowali się z nim w jednej celi, nie powiedzieli mu
o tym, prawdopodobnie ze wstydu. Dwukrotnie był na badaniach,
skąd przyniesiono go nieprzytomnego z policzkiem rozciętym nożem.
Do niczego się nie przyznał. Dopiero na konfrontacji, w obecności
Błasiaka i »Dziadzia«, gdy mu odczytano ich zeznania, potwierdził
wszystko prosząc o zaznaczenie w protokole okoliczności, w jakich
złożył zeznania. Najbardziej jednak imponował mi tym, ze przeba) Piotr Wasilik pseudonim »Bober«, st. sierż. z rejonu Józefów Wira.
Rozstrzelany przez Niemców na zamku w Lublinie 18.V.1944. (Przyp. red.).
1
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czył swoim oskarżycielom i nigdy im tego nie wyrzucał. Zginął na
Majdanku.
Najwięcej przeszedł Dorota, sekretarz z Tomaszowa. Historię
jego opowiadał mi jeszcze w »bunkrach« Julek Szpak. Po pierwszych
ciężkich badaniach podciął sobie żyletką żyły u obu rąk. Mimo to
wkrótce wzięto go na powtórne badania. Po nich poderżnął sobie
gardło, lecz scyzoryk wypadł mu ze słabych jeszcze palców i w ciemności nie mógł go odnaleźć. I tym razem towarzysze nie dali mu
umrzeć. Zniedołężniały, z twarzą przekrzywioną wskutek porażenia
nerwu, z bezwładnymi palcami u rąk, zawszony i opuszczony, niezrozumiałym bełkotem dziękował mi zawsze za opatrunek. W połowie maja odjechał transportem, o którym wieść zaginęła.
Obawa przed badaniami, szczególnie powtórnymi, była zjawiskiem powszechnym.
Kiedyś Jan Mróz wrócił z badań na rękach towarzyszy i miał
być badany powtórnie. Następnego dnia po południu usłyszeliśmy
głuche jęki z ustępu. Przepisowe 30 minut skończyły się już dawno i nikt tam być już nie mógł. Przygrodzki przywołał wartownika
i wspólnie udali się do ubikacji. – Z masy kału wystawała tylko czyjaś ręka. Zaczepiwszy paskiem za przegub wydobyto nieszczęśliwego.
Rozpoznaliśmy w nim Jana Mroza. Był tak cuchnący, że nikt nie
chciał się doń zbliżyć. Musiałem po nazwisku wywołać kilku byłych
moich pacjentów do pomocy wiedząc, że będą wstydzili się odmówić. Rozebraliśmy topielca, umyli i ułożywszy na rozgrzanym piasku
rozpoczęliśmy rozcierać całe ciało stosując równocześnie sztuczne oddychanie.–Nie wierzyłem w powodzenie – tętno było ledwie wyczuwalne. Lecz przyszła nam z pomocą siostra Teresa. Nie wiem jaką
drogą dowiedziała się o wypadku, dość że przez okno, narażając siebie, podała strzykawkę i zastrzyk. Masaży nie przerwaliśmy i po pół
godziny Mróz otworzył oczy. Wszyscy byliśmy przekonani, że wpadł
on do dołu kloacznego przypadkiem wskutek odurzenia osłabionego
organizmu cuchnącymi wyziewami, lecz pierwsze słowa delikwenta
wyjaśniły nam wszystko.
– Po co ratowaliście mnie, – ja chcę umrzeć.
Udało mi się przekonać ówczesnego komendanta obozu Jende
i niedoszły samobójca odesłany został do szpitala. Tam podleczył się
nieco, lecz na wiadomość o koniecznym powrocie do obozu rzucił się
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przez okno z II piętra na bruk. Tym sposobem śmierć wyzwoliła go
od powtórnych badań.
Kobiety na ogół gorzej znosiły ból fizyczny i stosunkowo łatwo i szybko załamywały się psychicznie. Nie umiały zachować
na dłuższą metę równowagi psychicznej, tak że stan skrajnego, niczym nieuzasadnionego optymizmu nieraz bezpośrednio przechodził
w depresję. Zdarzały się jednak i wyjątki. Taka np. Emilia Kuncówna
z Suchowoli (ur. w r. 1915) przeszła i wytrzymała wyjątkowo dużo. –
W jej oczach spłonął dom i zginął pod kijami żandarmów ojciec Józef
Kuniec. Wraz ze stryjem Tomaszem Kuńcem wytrzymała pierwsze
badanie na dwójce i wkrótce po nim drugie. Nie powiedziała ani
słowa, nawet krzyku jej nie słyszeliśmy, mimo że laski i pejcze »pracowały« przez kilka godzin. Z badań przyniesiono ją. Całe ciało nie
wyłączając nóg, rąk i twarzy było granatowe. Nigdy nie zdarzyło mi
się widzieć pobitych w ten sposób nawet mężczyzn. Przez 3 dni męczyła ją czkawka, przez tydzień zwracała przyjęty pokarm z powodu
– jak mówiono w obozie – »odbicia żołądka«. Gdy tylko odzyskała
apetyt, zaczęły jej dokuczać nerki, nogi obrzękły, spuchła maskowo
blada twarz, oczy były ledwie widoczne. Jednak mocny organizm,
wola i lekarstwa zrobiły swoje. Wytrzymała. – Jeszcze nie wyleczyła
się na dobre, gdy trzecim transportem wywieziono ją na Majdanek.
Byłem pewien, że jedzie na śmierć. Tymczasem kilka miesięcy później otrzymałem list pisany niewprawną ręką. Emilia Kuniec donosiła mi, że 11.XI. 1943 r. została zwolniona z Majdanku i »ma nadzieję
kiedyś wrócić do swoich stron«.
Na tej samej pryczy obok Kuncówny leżał jęcząc bez przerwy
Adolf Kudyka z Podlesina (ur. 1912 r.), b. kapral W. P. Wiedział dużo
i sam brał czynny udział w walce z Niemcami, lecz na badaniach
z góry odmówił jakichkolwiek zeznań. Brano go kilkakrotnie na tortury, lecz mimo okropnych ran, połamanych żeber, »odbitych« nerek
i żołądka milczał do końca. Od pierwszego dnia wymiotował krwią,
bez przerwy męczyła go czkawka – nawet wody pić nie mógł, połamane żebra sprawiały mu ból przy najmniejszym ruchu. Wiedział
dobrze, że umrze i mówił o tym ze spokojem. – Przywieziony 29.Vl.43
zmarł 10.VII.43.
Jeszcze krócej męczył się Wacko Jan z Ulowa (ur. 1898 r.). Był
oskarżony o bandytyzm, co zresztą potwierdzali jego współtowarzysze z tejże wsi. Bito go po pośladkach, kolanach i łokciach tak
silnie, że po kilku dniach mięśnie odpadły odsłaniając rzepkę, łokcie
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oraz kości miednicowe i krzyżową. Oczywiście nie mógł leżeć ani na
plecach z powodu ran na pośladkach, ani na brzuchu z powodu ran
na kolanach. Nieprzytomny z bólu krzyczał na cały barak zrywając
opatrunki i stale zanieczyszczając rany. Wywiązało się zakażenie, nie
pomogły septazina i sulfamid. Zawzięty i nienawidzący wszystkich,
ze wściekłością zrywał nałożone opatrunki, a równocześnie błagał
o ratunek. Żył zaledwie tydzień.
W połowie maja o 5-ej rano zbudzono nas na zbiórkę. Wyczytano nazwiska 30 – 40 osób, którym kazano spakować rzeczy! Byli to
najbardziej obciążeni bandyci«: »Dziadzio« Nowak, Piotr Świderek,
który w przeddzień chwalił się, że już może znowu siąść na konia,
zapalony szachista nauczyciel Vonau z gm. Rachanie pow. tomaszowskiego, pupilek baraku kilkunastoletni W. Otto, sparaliżowany
Dorota, J. Maciukiewicz ze Zwierzyńca, mój pomocnik Michał Bondyra, Ploneta i inni, których nazwisk już nie pamiętam, a wówczas
nie prowadziliśmy jeszcze ewidencji baraku. Transport ten odjechał
w nieznane i słuch o nim zaginął na zawsze.
Nie traciliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym – gazety
w które celowo owijano paczki, informowały nas o kruszeniu się
niemieckiego frontu na wschodzie i o zwycięskim pochodzie Czerwonej Armii. Przeglądające przez kolczaste odrutowanie płotu wierzchołki różowobiałych jabłoni mówiły nam o wiośnie, a wibrująca
melodia skowronka – o radościach życia na wolności.
5 czerwca w nocy obudziły nas dalekie wybuchy granatów,
trajkotanie broni maszynowej i bezładne strzały Kb. Olbrzymia łuna
zaczerwieniła niebo. Taksówki jak oszalałe pędziły bezładnie tam
i z powrotem, obóz oświetlono dodatkowymi lampami i wzmocniono straż. – Była to pamiętna akcja odwetowa oddziałów dywersyjnych na Siedliska, nasiedlone przez Niemców, za spalenie wsi Sochy
pod Zwierzyńcem i wymordowanie jej mieszkańców. Zabito również
szefa komisji wysiedleńczej przypadkowo przejeżdżającego wówczas
szosą koło Siedlisk.
Na skutki tej akcji długo nie czekaliśmy. 6 czerwca przypędzono
wziętych z kościoła i połapanych po drodze 60 mężczyźni z Kosobud,
Szewni i Wólki Wieprzeckiej. Badano i bito wszystkich. 11.VI w południe kazano im przygotować się do wymarszu, zdjąć czapki i śpiewać
nabożne pieśni. Byliśmy pewni, ze idą na Rotundę na rozstrzelanie,
tymczasem wywieźli ich na Majdanek, skąd wielu już w krótkim
czasie wróciło do domów.
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Poważnym wydarzeniem w życiu trzynastki była nieudana
próba ucieczki zainicjowana przez Jerzego Wejcherta i Komornickiego. Do spisku należeli także Antoni Piprowski, Ryszard Przygodzki,
Jan Żmuda, Józef Malec, Józef Szpyra1) i kilku młodych chłopców
ze wsi Zielone. Projektowano zamordowanie wartowników, opanowanie bramy i ucieczkę. Niestety spiskowcy nie potrafili utrzymać
planu w tajemnicy – wiedział o nim kilka dni naprzód cały barak.
Oczywiście dowiedział się i Schütz. – Najbardziej dostało się
najmniej winnym – Żmudzie, Malcowi i chłopom z Zielonego, którym wartownicy dowiedziawszy się o projektowanym zamachu
dołożyli jeszcze od siebie, inicjatorów zaś wywieziono natychmiast
samochodem do Lublina.
W końcu czerwca odjechał na Majdanek jeszcze jeden, tym razem bardzo liczny, transport i na trzynastce zostało tylko 109 osób.
Ale już w połowie czerwca zabito w naszym baraku okna wychodzące na ulicę, ponieważ według zapewnień Schütza spodziewano się
przybycia większej ilości »bandytów«.
W skwarne lipcowe popołudnie ujrzeliśmy ich. Szli otoczeni
zwartym pierścieniem Niemców uzbrojonych w pistolety maszynowe i RKM-y. Komendant triumfalnie otworzył bramę. Płacz i lament
wypełniły podwórze obozowe. Nie było wśród tych «bandytów«
ani jednego mężczyzny. Baby z tobołkami i dzieci w różnym wieku, zakurzone, zmęczone daleką drogą i upałem. Kobiety siadały na
ziemi karmiąc płaczące z głodu i pragnienia dzieciaki, inne ze łzami
w oczach tłumaczyły Schützowi, że w domu pozostawiły dzieci bez
żadnej opieki. Odpowiedzią były »fachowo« wymierzone policzki.
Tak rozpoczęła się sławna pacyfikacja Zamojszczyzny. Odtąd
nie było dnia, aby nie przychodziły nowe, coraz liczniejsze transporty
rosnąc w tysiące ludzi. W ciągu miesiąca przeszło przez »U.W.Z. Lager
in Zamość« około 40,000 osób, – kobiet i dzieci przede wszystkim.
Załogę dwójki powiększono kilkakrotnie i »pracowano« tu od
rana do zmroku. Co dzień o 8-ej zjawiał się gestapowiec »specjalista«,
chudy brunet o bladej, chorobliwej twarzy i cienkich, zaciśniętych
wargach. Powoli i dokładnie badał po kolei twarze ustawionych
) Został zabity przez wartowników w chwili, gdy z dachu baraku zeskakiwał
na ul. Okrzei. (Przyp. aut.)
1
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w szeregu mężczyzn i nieznacznem skinieniem głowy wyznaczał
»upatrzonych«. Żandarmi z zakasanymi rękawami uśmiechając się
i głupawo dowcipkując, z zadowoleniem sadystów prowadzili niewinnych na tortury. Widocznie »specjaliście« sprawiały przyjemność
przerażone i pobladłe twarze ofiar, – wychodził podniecony z błyszczącymi oczami i wypiekami na policzkach.
Spocone twarze ukazujących się czasem żandarmów, potworne
ryki badanych i bezustanne odgłosy uderzeń już nie szpicrutą czy laską, lecz kołkami i pałami, mówiły nam, starym więźniom, o piekle
na dwójce. Wszyscy pozostali na 13-tce »bandyci« otrzymali jakieś
funkcje. Mnie przydzielono do przepełnionego chorymi szpitalika
obozowego do pomocy siostrze Teresie. Był zbyt mały i nie mógł
pomieścić wszystkich chorych. Wielu pozostawało nadal w barakach
szerząc epidemie tyfusu, szkarlatyny i czerwonki. Umierały przede
wszystkim dzieci–nierzadko wywożono gnojówką dziennie po 10 – 12
maleńkich, wychudzonych, martwych ciałek. Pracowaliśmy z siostrą
Teresą od rana do wieczora w maleńkiej przychodni. W czasie obiadu – wbrew zakazowi nowego szefa – robiłem opatrunki pobitym
chłopom, a gdy o zmroku waliłem się zmęczony na twardą pryczę
w pralni, siostra Teresa jeszcze pracowała dalej. Pocieszała chorych,
obierała ich ze wszy i sama do północy prała ich zawszoną, brudną
i zaropiałą bieliznę. Zawsze ruchliwa, pogodna, z uśmiechem na twarzy i w dobrych, niebieskich oczach – łagodnością, dobrocią i poświęceniem zaskarbiła sobie najgłębsze uznanie i szacunek u wszystkich,
kto miał sposobność z nią się zetknąć. Bardzo wielu ludzi tylko jej
zawdzięczało utrzymanie się przy życiu.
W tym czasie przez obóz przewinęło się 8 księży, ale trwłą
pamięć po sobie zostawił tylko jeden – ks. proboszcz z Trzęsin. Nie
poszedł do baraku Nr 8, gdzie księża mieli własną salkę, lecz przez
cały czas pozostał z gromadką swoich parafian. Pocieszał, doradzał,
uspokajał i bez strachu oczekiwał badań. Była to jedna z jaśniejszych
postaci w obozie.
Niestety nie mogę choć ogólnikowo nie wspomnieć o ludziach,
i to inteligentach, którzy na czystym dotychczas sumieniu 13-tki zostawili czarną plamę. – Można darować winę donosicielom i szpiclom
obozowym, działającym bądź ze strachu bądź za cenę wolności, ale
ludziom ze średnim co najmniej wykształceniem którzy zostawszy barakowymi śmieli bić po twarzy kobiety i wyłudzać od nich ostatnie
pieniądze na wódkę, trzymać w zamkniętych, cuchnących barakach
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zabraniając starcom i dzieciom korzystać z ustępu w nocy, a w dzień
odetchnąć świeżym powietrzem – tym przebaczyć nie można,..
Po skończonych wysiedleniach byliśmy już niepotrzebni
i ostatniego sierpnia 1943 r. pod eskortą Ukraińców i gestapowców
powieziono nas pociągiem na Majdanek1).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blady to i spłowiały fragment tego co widziałem w czasie pobytu w »U. W. Z. Lager in Zamosc«. – Podkreślam słowo »widziałem«, nie dotknąłem bowiem strony duchowej, wewnętrznych przeżyć więźniów. I nie chcę tego robić. Niech to pozostanie wyłącznie
naszą własnością.
STEFAN MARIAN ROSTWOROWSKI
WIĘZIENIE W BIŁGORAJU
w okresie 18.V.1942 – 17.XI. 1942
Na skutek donosu zostałem aresztowany w poniedziałek 18
maja 1942 w Biłgoraju przez »Forstinspektora« Knisslinga2) pod zarzutem szkodzenia wojennej gospodarce niemieckiej w dziedzinie
drzewnictwa w związku z zajmowanym przeze mnie od dwóch lat
stanowiskiem Nadleśniczego O. Z. w Józefowie. Półroczny pobyt
w więzieniu w Biłgoraju podzielony był dla mnie na dwie części:
w ciągu pierwszych trzech miesięcy pozostawałem w dyspozycji
»Forstinspektora« i sprawa moja traktowana była przez kolegów jak
i przez nadzór więzienny jako lekka. Zasadniczo nic mi nie groziło
1
) Po kilku dniach pobytu na Majdanku autor został wypuszczony na
wolność. (Przyp. red.).
2
) Knissling, degenerat, furiat nerwowo chory był »Forstmistrem
Forstinspekcji« w Biłgoraju. Niecierpiany przez podwładnych, a nawet kolegów
Niemców był postrachem wszystkich. Na szosie potrafił zabić chłopa nazbyt wolno
zjeżdżającego mu z drogi, bił ludzi za byle co. Polakom wchodzącym do jego gabinetu
nie wolno było usiąść. Miał wysokie odznaczenie hitlerowskie za udział jaki brał
w morderstwie Dolfusa. Przesiedział wówczas w więzieniu i nabawił się choroby
nerwowej. W kwietniu 1943 pojechał na polowanie na głuszce w lasy biłgorajskie
i tam został przez partyzantów zabity. Mimo natychmiast zorganizowanej, silnej
obławy żandarmerii i Gestapo Niemcy nie odnaleźli nawet ciała.
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poza niezrozumiałym przeciąganiem w nieskończoność bez przesłuchania, bez aktu oskarżenia, nawet bez formalnego zlecenia trzymania mnie w uwięzieniu. Dnia 18 sierpnia sytuacja kardynalnie się
zmieniła. Około godziny 9-ej usłyszeliśmy telefon w kancelarii (słychać było dzwonek przez ścianę celi) i po chwili wywołano mnie do
kancelarii. Naczelnik więzienia trzymał słuchawkę przy uchu i zaczął
mnie pytać o personalia, podając je bezpośrednio w telefon. Miałem
złe przeczucie. Gdy telefon się skończył, zapytałem naczelnika kto to
dzwonił? – naczelnik ponuro patrząc na mnie odrzekł krótko: – Majewski1) – To mi wystarczyło. Okazało się, że Knissling wyjechał na
dwa miesiące na urlop i oddał mnie w ręce Gestapo jako sabotażystę. Rozpoczął się wówczas okres pobytu w więzieniu bardzo ciężki
moralnie z nieznośnym uczuciem niepewności ani dnia ani godziny.
Każda egzekucja, każdy wyjazd transportu do Lublina, Oświęcimia
czy Majdanku utrzymywały nerwy w napięciu do ostatniej chwili.
*
*
*
Przez pierwsze trzy miesiące charakter mego aresztowania pozwalał służbie więziennej na traktowanie mnie z dużą pobłażliwością.
Miałem więc znacznie większą swobodę i możność poruszania się po
więzieniu, po podwórku, często brano mnie do pisania w kancelarii.
Więzienie biłgorajskie mieściło się w dawnej willi, otoczonej
wysokim 4 – 5-cio metrowym murem. Przed wejściem było podwórko na spacery, kawałek ogródka warzywnego, w którym z największą przyjemnością więźniowie pracowali dla naczelnika. Pobyt na
dworze był zawsze najmilej widziany, zwłaszcza w letnie, ładne dnie.
Wejście do więzienia zaczynało się małą sienią, skąd wchodziło się do korytarza. Na prawo od wejścia była kancelaria więzienna,
jednocześnie stanowiąca wartownię dla strażników i nocnego posterunku. Za kancelarią po prawej stronie korytarza była cela Nr 3, popularnie zwana »trójką«, która uważana była za najlepszą i najczystszą, Tam głównie siedzieli więźniowie polityczni. Poza rojami pcheł,
innych insektów było znacznie mniej niż na innych celach, a wszy
1
) Majewski Stanisław, Polak, był mundurowym gestapowcem i najczęstszym
gościem w więzieniu: przyprowadzał i odprowadzał więźniów z przesłuchania,
dokonywał osobiście egzekucji. Zlikwidowany został przez dywersję w kwietniu
1943 roku, pod Panasówką.
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tylko »w miarę« nam dokuczały. Po lewej stronie korytarza była (naprzeciwko kancelarii) cela Nr 1 czyli »jedynka«, w głębi zaś po tej samej stronie korytarza najmniejsza cela Nr 2, »dwójka«, na której byli
zwykle zakładnicy, Żydzi, więźniowie z »łapanek« lub wysiedleń.
W połowie korytarza szły strome schody na górę. Tam znajdowała się cela Nr 4 kobieca (nad »trójką«) i dwupokojowe mieszkanie
naczelnika.
Personel dozoru więziennego składał się za mego pobytu z naczelnika i trzech dozorców; w lipcu został stworzony czwarty etat
dozorcy.
Naczelnikiem więzienia był 65-cio letni Wojtyniak, poznaniak
pochodzący z Wronek. Niezmiernej zacności człowiek. Z zawodu był
dozorcą więziennym jeszcze sprzed pierwszej wojny. Mówił biegle
po niemiecku. Jako starszy dozorca we Wronkach dosłużył się emerytury polskiej. W październiku 1939 został wysiedlony wraz z rodziną, przeszło rok trzymani byli w obozach we Wrześni i Łodzi, wreszcie
zmuszono go do objęcia stanowiska naczelnika więzienia w Biłgoraju. Długie lata pracy w swym zawodzie wyrobiły w nim wysokie
poczucie odpowiedzialności, służbistość i sumienność rzadko spotykaną. Był bardzo dobrym psychologiem i trzeba z całą stanowczością stwierdzić, że robił wszystko co mógł, by ulżyć doli więźniów.
Postawą przypominał zupełnie znanego Krupkę z przedwojennego
»I. K. C.« Wiele ułatwień dla więźniów, które kolidowały z przepisami dozwalał robić żonie i synowej, jednak tak, by on oficjalnie
o tym nie wiedział. Żona jego, »stara naczelnikowa«, trzymała męża
pod pantoflem i choć często gburowata i nieufna była w gruncie
kobietą ogromnej dobroci. Gdzie mogła tam pomagała więźniom,
ułatwiając im przede wszystkim łączność z rodziną rzadko przenosząc »grypsy«, ale ustnie chętnie służąc za pośredniczkę. Od lipca na
nowo stworzony etat czwartego dozorcy został przyjęty syn naczelnika »młody Wojtyniak«. Człowiek w wieku około 35 lat, z zawodu
technik budowlany, przedsiębiorczy, który porzucił przymusowo narzuconą mu posadę w niemieckiej gospodarce wojskowej we Lwowie i wolał być pomocny staremu ojcu, spokojnie oczekując końca
wojny przy rodzinie. On tak jak ojciec zewnętrznie oschły, służbista,
wiele ułatwiał więźniom, zwłaszcza politycznym. Żonaty był z Polką
z Gdańska Lucy Wojtyniakową. Postać Lucy Wojtyniakowej, znanej
w całym więzieniu i przez wszystkich zwanej »synową«, pozostanie

66

zawsze we wspomnieniach wszystkich, którzy przeszli przez biłgorajskie więzienie, jako postać opiekuńcza, dobroci idealnej, niosąca ulgę
wszędzie, wszystkim tam, gdzie tylko pomoc materialna, humanitarna czy duchowa były potrzebne.1)
»Synowa« miała powierzchowność iście niemiecką: utleniona blondynka, mówiąca lepiej po niemiecku niż po polsku, uważana była przez Gestapo, żandarmerię, starostwo niemal za Niemkę.
Wszyscy ją lubili, – ona zaś nigdy nie dopuszczając do jakiegokolwiek zbliżenia z Niemcami wykorzystywała to ustosunkowanie się
Niemców do niej, by pomagać wszystkim więźniom. Sami Niemcy
nie wiedzieli jak dla nas, czy to więźniów czy dywersji jej współpraca była konieczna i cenna. We wszelkich poczynaniach wykazywała
nie tylko wielki spryt, ale i rozsądek i mądrości, którą wybijała się
wśród całej swej najzacniejszej rodziny. Teść jej, stary naczelnik, miał
do niej bezgraniczne zaufanie: wiedział bowiem, że cokolwiek ona
zrobi dla kogokolwiek z więźniów, on nie tylko będzie kryty, ale
będą z góry obmyślone wszystkie kroki obrony jego rodziny w razie
kompromitacji. W pierwszych trzech miesiącach mając możność łatwiejszego poruszania się po więzieniu zachodziłem do mieszkania
naczelnika na górę i zżyłem się z całą tą rodziną. Łączność więc jaką
miałem z więźniami na celi mogłem w porozumieniu z »synową«
wykorzystać, by dawać jej wszelkie materiały i zagadnienia, które
ona w nadzwyczaj sprytny sposób rozwiązywała. Iluż to więźniów
w kilka godzin po aresztowaniu dzięki tej drodze miało nawiązany
kontakt z rodziną, czy najbliższymi. Zanim Gestapo się spostrzegało,
już wszyscy ewentualni zainteresowani byli uprzedzeni i aresztant
przed przesłuchaniem często miał możność ustalić swoje alibi, uzgodnić ewentualnej zeznania, uniknąć wsypy i osłonić innych. Był raz
wypadek, że w nocy Gestapo przywiozło na naszą celę aresztowanego w Zawadzie Małka. Jako starszy celi miałem możność do rana
uzyskać jego zaufanie i dowiedzieć się meritum sprawy. Okazała się
konieczność natychmiastowego uprzedzenia całej komórki organizacyjnej w Zamościu. Na rannym spacerze postarałem się o wymianędwóch słów z »synową«, – ona szybko zdecydowała się i poszła
na żandarmerię. Wykorzystując ustosunkowanie się Niemców do
niej poprosiła, by ją wzięli samochodem do Zamościa, gdzie rzekomo
miała sobie kupić pończochy na punkty. O 7.30 wyjechała, – w Zamo) Patrz Tom I str 48, str. 71, Tom II str. 72, 75, 76.
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ściu uprzedziła ludzi, którzy jeszcze nic nie wiedzieli o aresztowaniu
w Zawadzie, tak, że gdy Gestapo o 11-tej zjechało na rewizję już cały
materiał był uprzątnięty i nic nie znaleziono. Przykładów takiej pracy było bez liku. Gdy więzień wracał z przesłuchania pobity, potłuczony, pierwsza synowa niosła mu zakazaną pomoc w lekarstwach,
opatrunkach. Aresztantki z celi kobiecej miały zaraz pełną jej opiekę.
Najstarszym dozorcą w charakterze zastępcy naczelnika był Jan
Cieślak. W stosunku do niego można wysunąć wiele zastrzeżeń. Był
to człowiek bardzo prosty, przez pewien czas mieszkał w Ameryce,
ale przywiózł stamtąd jedynie najgorsze cechy nowego kontynentu.
Materialista nieokiełznany; nie było złej drogi do celu dorobienia
się. W okresie likwidacji Żydów dorobił się znacznie. Obiektywnie
należy jednak stwierdzić, że nigdy nikomu nie zaszkodził ani w żandarmerii ani w Gestapo. Nie miał jednak najmniejszych skrupułów
przy żerowaniu na więźniach czy ich rodzinach. Zdarzały się wypadki
(pod nieobecność naczelnika), że żandarmeria lub »Kripo« telefonowały do więzienia o zwolnienie któregoś z więźniów: Cieślak oczekiwał wówczas do południa i gdy ktoś z rodziny zjawiał się z paczką,
mówił »w tajemnicy«, że jeżeli przyniesie 500 lub 1000 złotych to
syn, czy mąż, czy ojciec będzie zwolniony. – Tylko zaraz! za godzinę!
Biegła taka biedna żona czy matka do miasta, zapożyczała się, przynosiła pieniądze i Cieślak »zwalniał« aresztanta uzyskując wdzięczność i opinię poza więzieniem, że on »wszystko może«. Oczywiście
wypadki podobne miały miejsce tylko względem ludzi nieorientujących się w stosunkach więziennych. Ten brak jakichkolwiek norm
etycznych u Cieślaka był oburzający, lecz nie można było nic robić
wobec ewentualnej złośliwości i szykan z jego strony, zwłaszcza że
domyślał się pracy »synowej« i niesionej przez nią bezinteresownej
pomocy więźniom i mógł przy złej woli bardzo zaszkodzić w poważnych sprawach.
Drugim dozorcą był Wolanin, człowiek bardzo dobry i bardzo
głupi. Wybijał się spośród trzech dozorców swoją bezwzględną uczciwością i drobną uczynnością. Sam bardzo krytycznie patrzał na Cieślaka i Flisa.
Trzecim, najmłodszym dozorcą był Flis, syn gajowego ordynacji, młody, z zawodu rzeźnik, bardzo głupi, przejęty swą wielkością
i poczuciem władzy, złośliwy, łasy na pieniądze, zupełnie nie liczący się z atmosferą zdenerwowania wśród więźniów. Robił często tu
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swoim rozumieniu »kawały«, straszył więźniów, kazał im czasem
wychodzić z celi udając, że idą na wolność, przy bramie odpowiadał
rodzinie, że kogoś wywieźli, podczas gdy to było nieprawdą itp. –
Ogólnie był nielubiany, a wobec swej głupoty zupełnie niepewny.
Nigdy nie można było na niego liczyć, a wszystkiego można się było
spodziewać. Donosicielem jednak nie był. Gdy sytuacja niemiecka
stawała się gorsza, coraz bardziej starał się pomagać więźniom politycznym. Bał się »synowej« i słuchał się jej ślepo.
Czwartym, nowym dozorcą był syn naczelnika Wojtyniak.
W końcu mego pobytu przybyli nowi dozorcy Działo i Kowal, obaj
o bardzo złej opinii.
*
*
*
Gdy przyszedłem na celę Nr 3 w dniu 19 maja 1942, byłem czternastym więźniem. Ponieważ na pryczy zasadniczo było miejsc osiem,
a w dużym tłoku dziesięć, więc jako »najmłodszemu« przysługiwała
mi podłoga albo stół. Wobec tego że przedostatni, który przede mną
dostał się na celę, był dużego wzrostu i stół był dla niego za mały,
objąłem w posiadanie stół i pierwsze dwa tygodnie sypiałem na
nim. Zastałem trzynastu więźniów: Kleine masarz z Józefowa, Mystkowski ze stacji Biały Słup, Kraczkiewicz Józef administrator majątków ordynacji sieniawskiej, Ślusarz Józef sekretarz gminy Kocudza,
Bielak Antoni kancelista gminy Kocudza, Blacha Stanisław drobny
sklepikarz z Kocudzy, Semenowicz Ryszard zaaresztowany w pociągu w Klemensowie za handel cebulą – warszawiak, Newlaczyl
kasjer browaru w Zwierzyńcu, Rybicki urzędnik Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, Zub i Sas obaj z Korczowa jeden gospodarz, drugi
młynarz, Tyszko Franciszek kolejarz ze stacji Biały Słup i Sołtysik ze
Szczebrzeszyna. Z tego grona przez pół roku mego pobytu pozostali
prawie cały czas ze mną na celi stanowiąc niemal stałą obsadę: Ślusarz, Bielak, Blacha, Semenowicz, Zub, Sas i Zabłotny fryzjer z Biłgoraja, który niedługo po mnie był aresztowany i osadzony na »trójce«.
Przez sześć miesięcy łącznie ze mną przeszło przez »trójkę« 113
więźniów, z których 23 wyszło bezpośrednio (lub pośrednio przez
krótki pobyt w innych więzieniach) na wolność, 6 zostało skazanych na dłuższe więzienie, 6 wywieziono na roboty do Niemiec, 2
uciekło (jeden z nich Hodara zaginął), 21 Francuzów przekazanych
zostało do Stalagu do Rawy Ruskiej, 55-ciu zaś zostało wywiezio-
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nych do obozów karnych, do Lublina na Zamek, do Majdanka i do
Oświęcimia.
Gdy przyszedłem, otrzymałem numer 528, – gdy wychodzili
numer ostatniego więźnia był 1462, – łącznie więc przez ten okres
sześciu miesięcy przeszło przez małe więzienie biłgorajskie 935 więźniów. Egzekucji na miejscu z więzienia było 176.
*
*
*
W trzy tygodnie po przyjściu do więzienia zostałem wyznaczony przez naczelnika »starszym celi«. Regulamin już poznałem. Poza regulaminem więziennym, oficjalnym był regulamin wewnętrzny celi,
nie pisany ale tradycyjny. Przepisy te zwyczajowe należało trochę
uzupełnić, tak by przymusowy pobyt w więzieniu mógł być przez
każdego wykorzystany jako czas poświęcony trochę głębszej myśli
i wymianie zdań. Co wieczór więc staraliśmy się o jakiś nowy temat
czy to z wiedzy technicznej, czy z historii, czy, z literatury, o życiu gospodarczym, o morzu, o portach i ich pracy, o podróżach, o przygodach itp. Przyznaję, że zawsze zespół celi był niezmiernie chłonny
na te wiadomości i zazwyczaj domagano się »pogadanki« wieczornej.
Wyjątkiem były dnie, w których przeżyliśmy wstrząsy nerwowe, egzekucje, ostre badania któregoś z kolegów lub zapowiedziany odjazd
transportu nazajutrz, co było zawsze wielką niewiadomą dla każdego.
Potrzeba modlitwy spokojnej, ale głębokiej była powszechna.
Zainicjowałem zrobienie krzyża i powieszenie go w celi, Naczelnik
nieoficjalnie pozwolił, tylko tak miał być powieszony, by Gestapo
schodząc na celę nie widziało go. Krzyż zrobił Sołtysik, a powiesiliśmy ten krucyfiks nad drzwiami celi. Ranna i wieczorna modlitwa
była wspólna i wolno było ją śpiewać. W maju więc śpiewano litanię do Matki Boskiej i »Pod Twoją Obronę«, w czerwcu litanię
do Serca Jezusowego. Poza tym zawsze na intencję każdego z nas
jeden pacierz i codziennie jakaś dorywcza intencja! A tych było zawsze wiele! – czy za duszę tych, którzy dziś zostali zgładzeni, czy na
specjalną intencję poszczególnego kolegi umęczonego dzisiejszym
przesłuchaniem, czy na intencję wyjeżdżających, czy nawet intencja
dziękczynna, gdy ktoś wychodził na wolność.
Gdy przyprowadzano nowego więźnia aresztowanego przez
Gestapo, nie wolno było dopytywać się go o szczegóły; jeśli chciał
to sam mówił. To samo najściślej było przestrzegane, gdy kogoś Gestapo odprowadzało z przesłuchania. Wychodziliśmy bowiem z za-
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łożenia, że nie tylko jest to niedyskretne wobec więźnia, ale i wobec
pracy podziemnej.
Oczywiście staraliśmy się utrzymać w miarę możności (gdy
nerwy pozwalały), pogodny nastrój na celi. Urządzaliśmy różne konkursy, gry nawet ruchowe o ile miejsce w celi pozwalało. Do tego
nadawała się głównie niedziela, gdyż wiadomo było, że ani żandarmeria ani Gestapo do więzienia tego dnia nie przychodziło. Wielką
wygodą dla celi był kucharz więzienny, który z zasady rekrutował
się z więźniów celi Nr 3. Zadaniem kucharza było dwa razy dziennie
ugotować kawę dla całego więzienia. Ale przy tej sposobności musiał narąbać sobie drzewa, przynieść opał, wymyć wiadra od kawy,
co stanowiło powód wystarczający do wytłumaczenia swej nieobecności »pod celą«. Z początku mego pobytu kucharzem był Tyszko,
później Semenowicz przez wszystkich zwany »Warszawiakiem«. Nazwa ta była tak popularna, że nawet na celi mało kto znał jego prawdziwe nazwisko.
Ponieważ kuchnia więzienna była na końcu korytarza, kucharz
poruszał się swobodnie po więzieniu i był poinformowany co się
dzieje: kto przyszedł, kogo przyprowadzili i jakie władze, kogo wzięli
na przesłuchanie itd. Mógł też nam przez »judasza« wciąż opowiadać
o wszystkim. W ten sposób »trójka« była informowana dokładnie
o biegu wypadków w więzieniu.
W więzieniu nie było wody bieżącej, tylko studnia na podwórzu. Woda jednak nadawała się tylko do mycia i wobec wiecznej
obawy Niemców przed zarazami, zwłaszcza tyfusem, był obowiązek
przynoszenia wody na kawę i na potrzeby kuchni naczelnika z pompy, która znajdowała się poza terenem więzienia o 236 I kroków
od bramy. Raz dziennie 5-ciu więźniów pod eskortą dozorcy chodziło z 10-ma wiadrami po wodę do pompy. Wybierani do tego byli
przede wszystkim więźniowie niepolityczni, niepodlegający Gestapo, przeważnie wyrokowi, to znaczy tacy, którzy mielił jeszcze do
odsiedzenia określoną ilość czasu. Z tytułu specjalnie lekkiego charakteru mego aresztowania w pierwszych trzech miesiącach prosiłem
o zabieranie mnie po wodę i z największą przyjemnością nosiłem
ją. Był to upragniony spacer, wysiłek fizyczny a przy tym jedyne 10
minut, kiedy człowiek mógł spojrzeć poza mury na szerszy horyzont.
Na takich spacerach po wodę trzeba było bardzo uważać, czy gdzie
w perspektywie nie widać gestapowca, żandarma lub »schutzpolizei’a«, gdyż jakakolwiek wsypa mogła się skończyć zakazem noszenia
wody. Spacery po wodę dawały praktycznie możność niemal nie-
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ograniczonego kontaktu ze światem. I tu trzeba podkreślić, że wszyscy ze straży więziennej szli na rękę więźniom jak najdalej. Ponieważ
byłem po niedługim czasie uważany za stałego »nosiwodę«, przez
to mogłem widywać ludzi poza bramą choć przez sekundę. W okresie sierpnia i września, gdy więzienie było przepełnione, między innymi dużymi transportami więźniów z łapanek w Szczebrzeszynie,
możność wymiany dwóch słów z matką, żoną czy córką czekającymi
przed bramą więzienną, była ogromną pociechą dla więźniów, a ten
kontakt pośredni, ale szczery dzięki zaufaniu jakim mnie darzono,
niemałą odgrywał rolę dźwigni moralnej dla uwięzionych. Mogłem
migawkowo powiedzieć czego zamknięci potrzebują, o co proszą
i czego mają w nadmiarze. Na przykład chleba otrzymywaliśmy pół
kilo dziennie i to zupełnie dobrego, tak że ilościowo było zupełnie
wystarczająco. Natomiast poza chlebem i dwa razy dziennie kawą
niesłodzoną, nie otrzymywaliśmy regulaminowo nic więcej. Dosyłanie więc paczek było koniecznością. Regulamin więzienny pozwalał
na donoszenie paczek codziennie, a nawet na codzienne donoszenie
obiadów indywidualnych. Po miesiącu mego pobytu porozumiałem
się z naczelnikiem i ten poczciwy staruszek odwiedził miejscowe R.
G. O. i ustalił możność donoszenia zupy dla więźniów. Codziennie
od tego czasu R. G. O. przysyłało wiadro, a w okresach większego nasilenia więźniów dwa wiadra, doskonałej, tłustej, pożywnej i bardzo
smacznej zupy. Wszyscy więźniowie, którzy korzystali z tego posiłku,
nie mogli się nachwalić, a wdzięczność dla pań organizujących tę
pomoc była ogromna.
Sam poza pomocą rodziny doznałem mnóstwo rozczulających
dowodów pamięci. Przede wszystkim pani Klimkiewiczowa, pani
Grobelna wdowa po leśniczym Ordynacji i p. Koszarski leśniczy Ordynacji pomagali mi we wszystkim. W niejednym wypadku korzystałem z ich dobroci, by przyjść z pomocą i innym więźniom, wysyłając listy, wiadomości itd.
Pół roku więzienia utwierdziło mnie w wierze w stosunku do
ludzi; tylu jest dobrych ludzi, tyle dobrej woli, mimo wszystko tyle
solidarności i wzajemnego zrozumienia nieszczęść drugich i bólów!!!
*
*
*
Dziesięć dni po mnie przywiozło Gestapo aresztowanego Łasochę, młodego chłopca o blond włosach i sympatycznej powierzchowności, praktykanta kolejowego ze stacji Klemensów. Oskarżony
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był o »bibułę« i udział w dywersji. Zamknięty został na celi Nr 2. Po
pięciu dniach wzięty był przez gestapowca Majewskiego na przesłuchanie; powrócił na obiad zbity i posiniaczony z odgniecionymi
rękami od kajdanek, które raniły kiście przy wieszaniu na drągu.
Po obiedzie ponownie go zabrano na przesłuchanie. Powrócił ledwo
trzymając się na nogach. Wówczas naczelnik przeniósł go na trójkę,
by mógł jako-tako wypocząć na lepszej celi. Przyjęliśmy go z całą
serdecznością, niosąc pomoc w miarę naszyć możności. Dwa dni minęło spokojnie. Trzeciego dnia zabrano go znów na przesłuchanie.
Odprowadzony na obiad z zakrwawionym okiem, z posiniaczonymi
plecami i z opuchniętymi rękami, przez ból i łzy wyraził przypuszczenie, że po obiedzie ponownie go wezwą na męki. Minęła jednak
godzina trzecia, czwarta, piąta i nie wzięli go.
Nazajutrz było Boże Ciało – dzień jasny, słoneczny, zapowiadał
się upalny. Rano wychodzimy na »kiblowanie« czyli spacer poranny,
który dla trójki był zawsze nieco dłuższy – około pół godziny. Pod
koniec spaceru wracam »pod celę«, w której już dwóch towarzyszy
szykowało sobie śniadanie i widzę, że Łasocha, klęczy przed krzyżem
i modli się. Siadłem za stołem, by przygotować się do śniadania.
Łasocha przeżegnawszy się wstał z klęczek i zapytał mnie, czy nie
mam kilku zapałek. Dałem mu parę zapałek, on zaś wyszedł jeszcze
z celi. Nie minęły dwie minuty, nagle wpada na celę »warszawiak«
(Semenowicz) z okrzykiem:
– Wiecie co się stało? kolejarz uciekł!
– Kto? gdzie? przecież tylko co tu był!
– Uciekł przez furtkę odtrącając naczelnika!
Okazało się, że Łasocha wyszedł na podwórze i nagle zobaczył, że naczelnik idzie do bramy otwierać furtkę. Gdy furtki została
otwarta, wnoszono przez nią w dużych koszach chleb dla więzienia.
Błyskawicznie Łasocha dobiegł z tyłu do naczelnika i jednym susem
przewinął się pod jego ręką, wpadł w furtkę i już był za bramą. Rzucił się do ucieczki w prawo wzdłuż muru więziennego w stronę lasu
widocznego o kilometr. Na alarm naczelnika rzucili się w pogoń dwaj
dozorcy i dwaj zaufani więźniowie-robotnicy. Dalszy bieg uciekającego i ścigających był dobrze widziany z okna celi kobiecej. Kobiety
głośno nam mówiły co widzą. My wszyscy natychmiast zostaliśmy
na celi zamknięci i z najwyższym zainteresowaniem słuchaliśmy
»komunikatów« podawanych nam z góry:
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– Aby dobiegł do lasu! aby zdążył! biegnie przez pola... wywrócił się... biegnie coraz wolniej! pogoń też zwalnia, widać zmęczeni!...
skacze przez rów! znów się wywrócił! wstaje... biegnie dalej! – Z goniących dwóch więźniów biegnie przodem, dozorcy za nimi i przez
to nie mogli strzelać. – Biegnie! jeszcze ma ze 200 kroków! już! już!
dobiega do lasu! pogoń wyraźnie zmęczona! No! już go nie złapią!!!
Nastrój na celi dziwny: radość, że się chłopak uratował, bo
wiadomo było co mu groziło. W najlepszym razie Oświęcim, jeśliby
do tego czasu wytrzymał, ale z drugiej strony troska co z nami będzie? przecież znane są wypadki odpowiedzialności zbiorowej reszty
celi, zwłaszcza jeśli w grę wchodziła ucieczka więźnia politycznego!
Oczekiwanie na przyjazd Gestapo było okropnie ciężkie. Po
godzinie na skutek telefonicznego meldunku zjechało Gestapo: ówczesny szef Gestapo biłgorajskiego von Dollen, Mrozik1) i Majewski. Słyszymy przez ścianę indagacje i ostro prowadzoną rozmowę
w kancelarii. Po chwili kroki na korytarzu, zgrzyt zasów i zamków,
drzwi się otwierają, na progu staje Dollen, za nim Majewski i naczelnik. Stoimy wyprężeni – cisza... serca biją... Dollen spokojnie, obojętnie liczy nas... Minuty te zdają się wiekiem. Po chwili ku naszemu
zdziwieniu, odchodzą, każąc zamknąć celę. Na razie więc spokój, – ale
czy w ogóle, czy tylko do wieczora? do zwykłej godziny egzekucji
o zmroku?
Po paru godzinach podeszła do drzwi »synowa« i mówi, że sądząc z toku przesłuchania nie będzie dla nas żadnych konsekwencji.
Wiedziałem później, że synowa poszedłszy tego dnia rano z córeczką na grzyby do lasu, spotkała w drodze powrotnej w lesie Łasochę, który leżał w krzakach odpoczywając po tym biegu. Dziwiłem
się, że znalazł tyle sił na to po katowaniu na przesłuchaniach. Synowa poszła dalej i spotkała dozorców szukających go. Na pytanie czy
Łasochy nie widziała, świadomie skierowała ich w zupełnie inną
drogę zapewniając, że tu skąd idzie nikogo na pewno nie było.
Odpowiedzialność naczelnika była poważna. Jednak dzięki synowej sprawa została skierowana tylko na drogę formalną, karno-sądową. Groziła naczelnikowi kara do roku więzienia. Dwa miesiące później odbyła się rozprawa przed »Sondergerichtem« w Chełmie,
) Polak, gestapowiec, zabity został w Zwierzyńcu w 1943 r. (Przyp. red.).
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gdzie wskutek uprzedniego omówienia sprawy przez synową z prokuratorem, zapadł wyrok skazujący naczelnika jedynie na karę pieniężną, (którą później rodzina Łasochy poufnie mu zwróciła).
Cała sprawa nie skończyła się jednak na tym. Zaraz po ucieczce
Łasochy, dozorca Cieślak pojechał z żandarmerią do Klemensowa na
stację, gdzie zaaresztowano matkę i siostrę Łasochy młodą mężatkę
w odmiennym stanie. Po południu przywieziono je do więzienia
i osadzono na celi kobiecej w charakterze zakładniczek. Przebyły one
w więzieniu dwa miesiące odgrywając doskonale rolę ofiar wyrzekających na marnotrawnego syna, który spowodował ich nieszczęście.
Jedynie synowa, która zaraz zaopiekowała się nimi, zwłaszcza córką
ze względu na jej stan, wiedziała z rozmów, jak matka Bogu dziękowała za uratowanie jej syna. »Siedziałabym tu i dwa lata, gdybym
tylko wiedziała, że on żyje i jest bezpieczny« – mówiła. Przez dwa
miesiące musiały grać komedię rzucania przekleństw na syna i brata.
Wreszcie Gestapo zwolniło je i wróciły do domu do Klemensowa,
skąd przysłały nam kilka razy paczki. Łasocha później brał czynny
udział w dywersyjnych oddziałach1).
*
*
*
W połowie lipca 1942 przywiozła żandarmeria ze Szczebrzeszyna kobietę z chłopcem. Kobieta w wieku trzydziestu lat, zgrabna, nie
wyglądała na żydówkę, była tancerką baletu opery warszawskiej.
Miała bardzo dobry głos i podczas swego tygodniowego pobytu na
celi kobiecej wyśpiewywała arie z oper i operetek, co wieczorami dawało nawet miłą dystrakcję. W wieczornych i rannych modlitwach
brała udział razem z całą celą. Była zdaje się wychrzczoną żydówką.
Zaaresztowano ją pod zarzutem przewożąnia koleją chłopca Żydka
bez zezwolenia. Chłopiec ten, syn dentysty Sztreichera ze Szczebrzeszyna, lat około jedenastu, dostał się na naszą celę. Typ zdrowego,
dobrze odżywionego syna zamożnych rodziców, miał być dowieziony przez tę kobietę do Falenicy czy Wawra, a rodzice wysyłali go do
rodziny w obawie przed zapowiedzianym wysiedlaniem Szczebrzeszyna.
Minął tydzień. Synowa chcąc ulżyć doli aresztowanych pojechała do Szczebrzeszyna i była u tego dentysty, który błagał ją
) Stanisław Łasocha »Łamacz« uczeń gimnazjum w Szczebrzeszynie. Poległ
pod Osuchami w czerwcu 1944 r. (Przyp. red.).
1
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o opiekę nad synem. Przyznał się przy tym, że już wpłacił przez komitet żydowski w Biłgoraju 20.000.– złotych dla Gestapo na uwolnienie synka. Na zapytanie synowej co będzie z opiekunką, dentysta
wykazał bardzo małe zainteresowanie.
Pewnego dnia rano zgrzyt otwieranych zamków naszej celi jak
zawsze niemiłe robi wrażenie; w progu staje gestapowiec Majewski
i pyta po polsku – »gdzie ten mały?«. – Chłopiec podszedł; Majewski
przyjrzał mu się i wyszedł pozostawiając go na celi.
Tego dnia po południu słychać telefon w kancelarii. Warszawiak kucharz informuje nas po chwili, że mówi Gestapo. Parę minut
później wchodzi na celę naczelnik i każe chłopcu zabrać rzeczy, gdyż
idzie na wolność. Koledzy z celi podają mu adres dentysty – Żyda
w Biłgoraju, żeby tam się zgłosił po pomoc i tłumaczą mu jak ma
iść, gdyż chłopiec nie znał Biłgoraja. Wyszedł mały i udał się, jak
mu wskazano, w kierunku miasta. – Zaraz za skrętem za kościołem
stał Majewski z drugim SS-manem i gdy chłopiec nadszedł, jednym
strzałem położył go trupem na miejscu. Drgające ciało zaciągnęli
za mur, a po chwili podjechał znany nam tak dobrze wóz śmierci,
którym wywożono na egzekucję więźniów, zabrał ciało i wywiózł
w brzezinki koło stacji Rapy, gdzie były gotowe całe szeregi grobów.
Tak cynicznie sprawa została załatwiona: Gestapo wzięło
20.000 złotych łapówki, dało polecenie zwolnienia z więzienia, zarząd więzienia polecenie wykonał i wypuścił chłopca na wolność.
Formalnie było wszystko w »porządku«!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zwolnienie chłopca wpłynęło bardzo deprymująco na jego
opiekunkę. Biedna ogromnie była zdenerwowana. Fakt, że chłopca
zwolnili a ją pozostawili w więzieniu budził w niej niepokój, mimo
że o śmierci chłopca nikt jej nie powiedział. Modliła się nie mogąc
sobie znaleźć miejsca. Minęła noc. – Rano koło godziny 9-ej przyszło
dwóch schupowców i kazali ją wywołać z rzeczami na podwórze.
Dozorca Wolanin wiedział na co się zanosi, poszedł na górę i wywołał ją. Na trwożliwe jej pytanie, dokąd ją biorą, nie mógł jej prawdy
powiedzieć–skłamał, mówiąc, że »pewno na Dyle do robót«1). Wy) Dyle, wieś koło Biłgoraja, gdzie przez pewien czas był mały obóz karnej
pracy w kamieniołomach. Jeńcy ginęli masowo – przeważnie Żydzi.
1
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szła ubrana porządnie, z walizeczką w ręku. Przez okno celi widzieliśmy jak rozmawiała z schupowcami (mówiła biegle po niemiecku)
siląc się na pewną wesołość i naturalność. Patrząc na nich miało się
wrażenie, że wszyscy troje bawią się towarzyską rozmową. Po paru
minutach wyszli z nią za bramę nie przerywając rozmowy w tonie towarzyskim. Wkrótce usłyszeliśmy... strzał! Wiedzieliśmy co to znaczy.
Wolanin nie zamknął zaraz za nimi bramy i patrzał: zdążali
w stronę brzezinki: ona szła między schupowcami nie zdając sobie
sprawy z sytuacji. Nagle schupowiec idący po lewej stronie jednym
ruchem schwycił ją za kark, podniósł i rzucił na ziemię, drugi w tej
samej chwili strzelił z rewolweru w głowę leżącej już kobiety... zabił
jak psa.
Jeden z nich zatrzymał przejeżdżającą za chwilę furmankę,
włożyli ciało i odwieźli w brzezinkę. Pół godziny później widziałem
z okna mieszkania naczelnika, jak spokojnym krokiem wracali do
miasta, jeden niósł w ręku jej walizeczkę, drugi buciki swej ofiary...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W parę dni później, mimo zakazu poruszania się Żydów, ojciec
chłopca, dentysta Sztreicher ze Szczebrzeszyna, przyjechał do Biłgoraja w poszukiwaniu syna. Gestapo zaaresztowało go i osadziło na celi
Nr 2. Spotkałem go na spacerze, – podszedł do mnie dziękując gorąco
jako starszemu celi za opiekę jaką mieliśmy nad chłopcem, gdy był
w więzieniu. Nazajutrz pod wieczór cela nasza była na wieczornym
»kiblowaniu« na podwórzu, gdy gwałtowny, złowrogi dzwonek od
bramy oznajmił przyjście Gestapo. Weszli Majewski i drugi SS-man.
Zażądali wypuszczenia z dwójki dentysty Żyda. Wyszedł. Kazali mu
czekać na podwórzu, sami zaś zapowiedzieli głośno, że idą po wóz!
– Wiadomo było co to oznacza. Biedny człowiek w szale lęku i rozpaczy biegał między nami, żegnał się, płakał, ściskał, całował...a my
musieliśmy być bierni, bezradni, nawet nie znajdując jakichś słów
otuchy, jakiejś pociechy religijnej. Po kwadransie zadudnił złowrogi wóz przed bramą. Weszli Majewski i SS-man, zawołali go i wyprowadzili popędzająca okrzykiem: schnell! schnell! Po chwili wóz
śmierci potoczył się w stronę brzezinki. Daleki strzał świadczył o zakończeniu tej tragedii.
Wieczorem odmówiliśmy na celi jak zwykle modlitwę na intencję duszy, która przed Bogiem stanęła. – Wszyscy byliśmy wstrząśnięci do głębi bestialstwem metod... Nerwy drgały...
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*
*
*
Pogodny dzień letni kończy się. Słońce zachodzi za murami
więzienia. Jesteśmy na wieczornym spacerze na podwórzu. Dzwonek
od bramy, – wchodzi dwóch żandarmów z pistoletami maszynowymi. Z »jedynki« wyprowadzają skazanego więźnia bandytę, który
przyznał się do kilku napadów rabunkowych i morderstw. Wychodzi skuty, w zgrzebnej koszuli i portkach prostych, boso. Gdy wychodzi na podwórze, głośno mówi:
– Ja chcę księdza!
– Los! Los! Schnell! Schnell!...
Podbiegłem mówiąc:
– Jeśli naprawdę chcesz księdza, to Bóg ci przebaczy.
Długie, wdzięczne spojrzenie smutnych oczu idących na śmierć,
– ale oczu, w których przebijał błysk dobrej myśli, pozostanie mi zawsze w pamięci.
Parę minut później oczy te już zgasły...
*
*
*
Odnoszenie się Gestapo do złapanych Rosjan było okropne.
W okresie mego pobytu około 30 Rosjan, złapanych m terenie jako
dywersanci albo uciekinierzy z obozów jeńców czy z obozów pracy,
przeszło przez więzienie. Wszyscy bez wyjątku byli rozstrzelani i wóz
śmierci wywoził ich w brzezinki. Zwykle przebywali w więzieniu 2 –
3 dni, podczas których byli badani. Odprowadzano ich albo odwożono w takim stanie, że nie mogli utrzymać się na nogach. W połowie
sierpnia trzech naraz było uwięzionych. Skuci byli we trzech »na tył«
cały czas: prawa ręka z lewą następnego zamknięte były masywnymi kajdankami niemieckimi w ten sposób, że wszyscy trzej byli
do siebie obróceni plecami. Mogli tylko stać albo z trudem usiąść
»w kuczki«. Jeść nie mogli, gdyż więzień ciągnąc rękę do ust wykręcał lewą rękę sąsiada.
Cela Nr 1, na której byli, zorganizowała im pomoc w jedzeniu:
karmiono ich i pomagano w innych czynnościach. Synowa mimo
zakazu Gestapo donosiła im nieco jedzenia. Z jej też inicjatywy cela,
w której wówczas było tak pełno, że na leżenie dla wszystkich nie
było miejsca, skupiła się, tak by mogli na godzinę się położyć. Położyli się na wznak z rozkrzyżowanymi rękami tworząc gwiazdę. Ze
zmęczenia zasnęli i cela w tym potwornym tłoku wytrwała parę
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godzin, by mogli znaleźć choć trochę wypoczynku. Po dwóch dniach
zostali przez Gestapo rozstrzelani w brzezince.
*
*
*
W lipcu 1942 odbyły się masowe aresztowania w Zwierzyńcu –
wówczas na naszą celę trafili: budowniczy Tadeusz Rogowski z zarządu Ordynacji, Litwin i Buczak kupcy z Rudki, Ciećko z fabryki mebli,
Głębocki, Mazurkiewicz i Gimel ze służby kolejowej. Wszyscy byli
później wywiezieni do Lublina i innych obozów pracy. Trzej ostatni
umarli.
W sierpniu i wrześniu żandarmeria i Gestapo przywiozły ze
Szczebrzeszyna większe partie więźniów z łapanek. Na celi naszej
wówczas byli: Franciszek Rypin, Michał Jurczykowski, Władysław
Cichocki, Tałanda Leonard i Aleksander ojciec i syn, Borkowski, Franciszek Kowalik, Edward Otłowski, Żebrowski, Hojda, Wybacz, Misiarz (rozstrzelany w Biłgoraju), Franciszek Materna, Antoni Ostowicz, Kucharski, stary Krzeszowski Marcin, Fik, adwokat Wilk Adam,
Czerniakowski Jan, Marszycki Jan, Czerw Jan, Tymczak Mikołaj, Kruk
Józef, Gardjas, Stropek Aleksander, Szeptuch Michał, Samulak Jan,
nauczyciel Leonard Kryk. Nie wszyscy byli jednocześnie na celi, ale
był to okres, w którym stan więzienia dochodził do 140 więźniów.
Na naszej celi maksimum było wówczas 34 przy zasadniczych 8-iu
miejscach. Toteż łamigłówka układania się do snu była skomplikowana. Większość z nich wywieziona została do Lublina i Oświęcimia, skąd mało kto powrócił.
*
*
*
Osiemnasty września 1942 był tragicznym dniem w więzieniu
Biłgorajskim!
Więzienie przepełnione: na celi Nr 1 przeszło 65 więźniów,
w tym około 15-tu zdecydowanych kryminalistów, bandytów, morderców czekających na sprawy sądowe za rabunki w celu zysku, zabójstwa itp. Na celi Nr 2, najmniejszej, 27-iu więźniów. Na naszej
»trójce« było wówczas 34 aresztowanych. Wobec tłoku na celi trzeba
było zorganizować kolejkę jedzenia przy stole, wówczas część musiała wchodzić na pryczę, by dać możność innym poruszania się.
Od paru dni nastrój w więzieniu był ciężki: każdy sobie zdawał
sprawę, że ten natłok nic dobrego nie wróży – coś z tą masą ludzi zro-
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bić muszą, a o transporcie nie ma jeszcze wieści. Podobno i Zamość
i Lublin są przepełnione i nie ma dokąd wywieźć transportów.
Zaraz po obiedzie (co się rzadko zdarzało) przyszli gestapowcy,
wzięli pięciu więźniów z łopatami i wyprowadzili ich poza teren
więzienia. Około siódmej wieczór więźniowie ci zostali odprowadzeni »pod celę« i zaraz zapytani opowiadali kolegom, że kopali długi, niezbyt głęboki rów w brzezinkach. Wymiary rowu pozwalały
sądzić, że to ma być grób na około 30-tu ludzi. Oczywiście wieść ta
rozniosła się lotem błyskawicy po więzieniu – wnioskowano, że dziś
wieczór albo jutro rano będzie jakaś większa egzekucja.
Nadszedł wieczór. Po »kiblowaniu« wieczornym rozpoczęto na
celi jeść kolację. Okno otwarte, ciepło było jeszcze na dworze i zaduch w celi okropny. Przed oknem mieliśmy widok na ustępy stare
i nowobudujące się: stosy cegieł, piasku, kamieni oświetlone były
snopem światła padającego z naszego okna, – dalej pod murem stały
gotowe ramy do drzwi nowobudujących się ustępów.
Po pierwszym turnusie kolacji zasiadłem przy stole pod samym
oknem, by jeść. O godzinie 8-ej jak zwykle następowało zdawanie
służby przez dozorcę, który ją pełnił przez dzień, dozorcy który ją
miał pełnić przez noc. Polegało to na przeliczeniu więźniów. Drzwi
się otworzyły, wchodzi młody Wojtyniak jako przyjmujący służbę,
za nim Flis jako zdający a za nimi stoi granatowy policjant Kowalski
pilnując drzwi (na noc zawsze dozór wzmacniany był posterunkiem
składającym się z trzech policjantów, – na razie inni policjanci jeszcze
nie nadeszli i na terenie więzienia był tylko Kowalski). Po przeliczeniu nas, Wojtyniak powiedział nam »dobranoc« i zamknął drzwi na
rygle i zasuwy.
Kończymy kolację. Słychać otwieranie celi Nr 2 i przeliczanie...
drzwi już zamykają. Słychać zgrzyt krat i drzwi otwieranych na »jedynce«. Nie zwracamy na to uwagi, bo i tak na celi rojno i gwarno.
Nagle zwraca naszą uwagę jakiś tumult na korytarzu, tupanina, coraz głośniejsza, dołącza się do tego szczekanie pieska naczelnika, stale kręcącego się na podwórzu, – szczekanie coraz zajadiejsze,
hałasy coraz głośniejsze... nagle strzał!... słychać nerwowe kroki po
schodach z góry – po chwili drugi i trzeci strzał!... pies umilkł... tumult wzrasta, okrzyki, sensu zrozumieć nie można. – Na naszej celi
panika: co to może być? może Gestapo »wykańcza« całe więzienie?
może to masówka? Wszyscy instynktownie chowają się pod ławki,
pod stół, pod prycze, ja się wcisnąłem w kąt koło okna obawiając
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się rzucenia granatu przez okno do wnętrza celi, – zza okna bowiem
słychać jakieś szmery i jakieś kroki... Tumult na korytarzu nie ustaje,
ktoś zbiega z góry... rozdzierający krzyk kobiety, padają strzały już
słyszane z podwórza...
Zaczynam głośno mówić »Pod Twoją obronę…« Krzyczą na
mnie towarzysze, bym się położył... słychać dalsze strzały z podwórza...
Nic nie rozumiem! serce bije jak młotem, czyżby zbliżał się koniec nas wszystkich?
Nagle słyszę biegnącą z krzykiem kobietę po korytarzu... to »synowa« przypada do naszych drzwi ze spazmatycznym krzykiem i bije
pięściami w zasuwy:
– Ratunku! Ratujcie! wszystkich nas tu wymordują!
Jednym susem doskakuję do judasza. –
– Co się dzieje? – wykrztuszam jednym tchem.
Krzyk synowej nie przerywa się:
– Zamordują nas tu wszystkich! ojciec zabity! matka zabita! policjant zabity! bunt na jedynce!!! – odbiegła...
Mimo zgrozy położenia – migawka myśli: to nam właściwie
nic nie grozi: to nie jest wymierzone przeciw nam,–głośno mówię na
celę, że to bunt na jedynce, żeby nieco uspokoić wszystkich,– ale co
tu pomóc synowej? przecież jesteśmy bezradni, zamknięci na rygle
i sztaby żelazne. Ktoś na celi wzywa, by zgasić światło.– Nie pozwalam. Nic na celi nie ma być zmienione!
Hałasy za oknem, bieganina, pojedyncze strzały jeszcze padają
na podwórzu, nagle po jednym strzale okrzyk »ojciec?« dobrze słyszany z ciemności. ...Powoli wszystko ustaje i ucisza się, słychać spazmatyczny szloch synowej z kancelarii... bieganina po korytarzu...
Nerwowe, gwałtowne szarpnięcie dzwonka przy bramie, kroki
i otwieranie bramy... słychać strzały już z zewnątrz więzienia... rakiety oświetlające idą w górę... Na tle oświetlonego nieba widać przez
okno kontury murów więziennych. Chwile te wydają nam się wiekiem... niepewność własnego losu wstrząsa do głębi... nerwy drgają,
serce bije, skupić myśli nie można. – Czas płynie... ciągle otwierane
i zamykane rygle bramy.
Poleciłem wszystkim na celi wyjść spod prycz i ławek. Siedzimy w spokoju nadsłuchując odgłosów. Mija pół godziny, godzina,
półtorej. Podchodzi wreszcie pod drzwi celi Cieślak, zagląda przez judasza. – Pytam go, co się stało? – Spokojnie daje Cieślak informacje
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szeptem, gdyż w kancelarii jest Gestapo, żandarmeria, Kriminalpolizei...
– Kowalski zabity w korytarzu, naczelnikowa ciężko ranna
w rękę i głowę jeszcze żyje, młody Wojtyniak zabity na podwórzu, –
jedynka rozpoczęła bunt i część więźniów uciekła. Spokojnie siedźcie
na celi, zachować ciszę!
Podaję te wiadomości szeptem na celę i rozpoczynam cichą modlitwę wspólną dziękując Bogu, że żyjemy, za duszę tych co zginęli
i polecając nasz los Opiece Bożej. Cicho, szeptem płynie modlitwa,
jakże gorąca! jakże szczera! jakże kojąca nerwy!
Dzwonki od bramy ciągle dźwięczą; słychać, że ktoś wchodzi,
słychać kroki po podwórzu, widać latarki, oświetlanie murów, rakiety świetlne rozjaśniają od czasu do czasu podwórze. Widać w ich
świetle gestapowców i żandarmów w hełmach, oglądających stosy
cegieł, mury, odrzwia nowe, stosy kamieni.
Mija znów godzina. Wreszcie słychać kroki – idzie kilku –
i otwierają drzwi celi. Zgrzyt zasów jakiż okropny. Każdy zapytuje,
co on dla nas oznacza? Wszyscy stoją na baczność, część na pryczy,
gdyż miejsca brak. W progu staje szef Gestapo von Dollen, za nim
szef Kripo, obaj w hełmach z maszynowymi pistoletami w ręku, za
nimi grupa żandarmów i gestapowców. Na celę wchodzi szef Kripo
z książką więźniów i zaczyna nas spisywać po kolei: imię, nazwisko, od jakiego dnia przebywa w więzieniu? Spisywanie następuje
powoli, systematycznie, – panuje cisza przerywana przez stawiane
pytania i drżące głosy odpowiadających. Patrzę na von Dollena,
a obecność jego mnie uspakaja: chociaż był gestapowcem i wszelkie
akty terroru były przez niego zarządzane, znany był jednak ze spokoju, sam zawsze ludzko odnosił się do więźniów nawet tych, których
sam przesłuchiwał i nigdy decyzji nie pobierał pod wpływem impulsu chwilowego. Dawało to choć trochę uczucia, że przynajmniej
na razie, dziś, nic nam nie grozi – może dopiero jutro – ale noc namysłu może też wpłynąć na umiarkowanie jakieś w decyzjach co do
naszego losu.
Po spisaniu nas wszystkich von Dollen zapowiada równym,
spokojnym głosem, że ma być spokój na celi, mamy iść spać jak zwykle... Drzwi się zamknęły. Spisali podobnie celę Nr 2, później celę
kobiecą Nr 4, wreszcie celę Nr 1 najbardziej doświadczoną tego dnia.
Układamy się do snu w milczeniu; tego dnia nie śpiewaliśmy
modlitwy pierwszy raz od czasu mego pobytu w więzieniu. Moje
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miejsce było na pryczy najbliżej drzwi, tak że klęknąwszy mogłem
spojrzeć przez judasza.
Już leżymy ułożeni w łamigłówkę, gdy słyszę ciche kroki na
korytarzu – ktoś podchodzi pod nasze drzwi. Spoglądam judasza i widzę nisko główkę dziewczynki, wnuczki naczelnika.
– Co ci potrzeba, Boguniu?
– Mamusia prosi, żeby panowie się za tatusia modlili–mówi
cicho płacząc.
Łzy mi się zakręciły w oczach, klęknąłem na pryczy, za mną
wszyscy i odmówiliśmy szeptem modlitwę za zmarłych.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Przebieg buntu był następujący: w tragicznym dniu na jedynce
było 65 aresztowanych, w tym około 15-tu zdeklarowanych kryminalistów. Wiadomość o kopaniu grobu wzbudziła w nich lęk i zdecydowała o zmowie. W chwili gdy na jedynkę wszedł młody Wojtyniak z Flisem a policjant Kowalski stanął w progu celi, zmówieni
więźniowie korzystając z tłoku stanęli w półkole w pierwszym szeregu i rzucili się na obu dozorców. Wywiązała się krótka walka, której celem było rozbrojenie dozorców. Policjant widząc to niepotrzebnie pchnął kolbą w tłum więźniów, by nieść pomoc dozorcom. – Za
kolbę karabinu schwycili więźniowie i szamocząc się z Kowalskim
odbezpieczyli karabin i nacisnęli spust. Wystrzał trafił Kowalskiego
w krtań i na miejscu go zabił przebijając aortę. Potwornie krwawiąc
zwalił się na ziemię i w mgnieniu oka cały korytarz był zalany krwią
a ściany obryzgane. Na odgłos strzału i ujadanie psa żona naczelnika i synowa zaczęły zbiegać z góry. Gdy naczelnikowa ukazała się
na schodach wystrzelono jeszcze z celi dwa razy: jedna kula trafiła
naczelnikową w dłoń, druga ześlizgnęła się po kości czoła rozcinając
skórę i silnie kontuzjonując. – Wówczas zwaliła się ze schodów brocząc krwią i tracąc przytomność.
Więźniowie zaczęli uciekać przez otwarte drzwi celi na korytarz i na podwórze. Jeden z nich wpadł do kancelarii, której otwarte
drzwi były naprzeciwko celi, spotkał już wybiegającego starego naczelnika i uderzeniem jakimś trwardym przedmiotem ogłuszył go,
tak że naczelnik zemdlał. Drugi zerwał telefon ze ściany kancelarii
i obaj wybiegli na podwórze.
W ten sposób synowa widząc leżących obojga teściów i zabitego policjanta, a nie widząc męża, który jeszcze się nie wyrwał z celi,
sądziła, że cała rodzina nie żyje.
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Dwudziestu więźniów uciekło, w tym kilku młodych zakładników wziętych za kontyngenty. Reszta pozostała na celi i nie uciekała
mimo drzwi otwartych. Flis i młody Wojtyniak, który nie dał się
rozbroić z rewolweru, wybiegli wreszcie z celi. Flis złapał z kancelarii
zapasowy karabin, pobiegł na górę i z okna mieszkania naczelnika
ostrzeliwał pojedynczymi strzałami bramę wyjściową. Młody Wojtyniak zaś z rewolwerem rzucił się na podwórze strzelając w ciemności w kierunku ustępów. Właśnie w tym momencie synowa w rozpaczy dobiegła do naszych drzwi wołając o pomoc.
Naczelnik ocknąwszy się, podniósł się z ziemi, wziął swój
duży rewolwer i wyszedł chwiejnym krokiem na dwór przed sień;
w ciemności ujrzał poruszający się w stronę ustępów cień, wystrzelił
i trafił... w syna!!! – Okrzyk »Ojciec!!!« był ostatnim tragicznym słowem młodego Wojtyniaka. Dostał kulą w płuca koło serca i zwalił
się na twarz.
Co za okropna tragedia tak zacnej, tak kochającej się rodziny!!!
Uciekający więźniowie rzucili się w kierunku ustępów, próbowali
wziąć po drodze drabinę, która była przy studni, ale była zamknięta na kłódki, wydrapali się na pięciometrowy mur naprzeciw okna
naszej celi po przygotowanych nowych ramach drzwiowych dla budowy, które przystawili do muru. Ślady krwi na tych ramach świadczyły, że któryś z nich był ranny.
Gdy nadjechało Gestapo, żandarmeria i »schutzpolizei«, zaczęli
Niemcy robić pościg, ale na swoją modłę, rakietami, strzałami na
oślep, jednak w nocy dalej ku lasom się nie zapuścili.
Biedna synowa odwiozła zaraz samochodem żandarmerii teściową i umierającego męża do szpitala oddając pod opiekę d-ra
Pojaska, sama zaś wykazując bohaterski hart ducha powróciła natychmiast do więzienia, by bronić tych wszystkich, którym groziła
śmierć za karę. Powróciwszy zaczęła w kancelarii najusilniej dowodzić Niemcom, że inne cele wzorowo i spokojnie się zachowały, że
nie był to bunt zorganizowany w całym więzieniu, a jako dowód
służył fakt, że większość więźniów nawet z otwartej jedynki nie
uciekała, że wszyscy pozostali są niewinni, – cały swój wysiłek przez
łzy własnej tragedii włożyła, by ratować, ratować, ratować wszystkich przed bestialską sankcją zbiorową, z której Gestapo dobrze było
znane. Wreszcie szef Kripo jej powiedział:
– Jak może pani bronić tych ludzi, pani, która straciła męża
i matkę? krzywda pani wymaga zemsty!
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A na to biedna kobieta, w tak strasznym, tragicznym stanie
nerwów znalazła odpowiedź jedną:
– Bo jestem Polka i katoliczka i zemsta nad ludźmi niewinnymi
jest mi niepotrzebna!
Mimo bohaterskiej perswazji synowej, Gestapo zdecydowało
rozstrzelać wszystkich więźniów z celi Nr 1, których pozostało 45-iu,
a z celi Nr 2 i Nr 3 dla przykładu »po kilku«. W tym momencie nadjechała Feldżandarmeria z Puszczy Solskiej z Hauptmannem na czele.
On wysłuchawszy opisu przebiegu buntu zaprotestował przeciw tej
decyzji. Na razie zamknięto cele. Synowa odjechała do szpitala.
Stan naczelnikowej rannej w rękę i w głowę okazał się niegroźny. Syn zaś, młody Wojtyniak, skończył życie o 12-ej w nocy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O wpół do piątej rano usłyszeliśmy ostre szarpnięcie dzwonka. Poderwało nas to wszystkich, usłyszawszy kroki na podwórzu
przeczuliśmy Gestapo. Poleciłem wszystkim szybko i cicho ubrać
się i być gotowymi. Odmówiliśmy szeptem wspólnie modlitwę. Po
kwadransie rozmów w kancelarii usłyszeliśmy zgrzyt otwieranej celi
Nr 1, po czym głos Cieślaka wywołującego nazwiska. Z przytkniętym
uchem do judasza nasłuchiwałem. Nazwiska padały wolno... liczyłem... raz... dwa... trzy.. cztery... pięć... przerwa. Słychać wychodzenie, po czym zamykanie drzwi i krat. Kroki się zbliżają, – otwierają
celę Nr 2. Przez judasza widzę Majewskiego, innego SS-mana, dwóch
schupowców w hełmach, wszyscy z pistoletami maszynowymi. Cieślak otworzył celę, wywołuje nazwiska i spokojnym głosem każe
wychodzić wywołanym na korytarz. Liczę: raz... dwa... trzy... cztery...
pięć... sześć. Cisza. Ostatni wychodzi. Celę zamykają, Teraz kolej na
nas. Stoimy bladzi, z bijącymi sercami... – tymczasem celi naszej nie
otwierają. Znów patrzę przez judasza: odchodzą. Uczucie ulgi!
Słychać kroki na podwórzu. Świtało.
Komenda niemieckim systemem pada ostra, krzykliwa, bez-względna... czuć zdenerwowanie: – Schnell! schnell! los! los!
Brama się zamyka... – odeszli!
Po kwadransie słychać salwy maszynowych pistoletów...
w brzezince!
Rozstrzelano tego świtu jedenastu więźniów jako sankcja karna za bunt!
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Na celi jeszcze raz wspólną modlitwą podziękowaliśmy Panu
Bogu za opiekę i za to, że nikt z nas nie zginął.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W całym więzieniu nastrój był niezmiernie poważny. Wszyscy
byli jak po przejściu ciężkiej choroby. Tragedia rodziny Wojtyniaków, tak lubianych za swą zacność i uczynność, wstrząsnęła wszystkich do głębi.
W południe byłem chwilę poza celą. Stojąc na korytarzu ujrzałem biednego starego naczelnika schodzącego wolno z góry z mieszkania, – miał iść do szpitala do rannej żony i do zabitego przez tak
tragiczną pomyłkę ukochanego syna. – Schodził po schodach wolno,
słaniając się, głęboko oddychając i łapiąc na wpół otwartymi ustami powietrze, z tragicznym, ponurym spojrzeniem, pełnym niewypowiedzianego bólu. Chwiał się na nogach...
Nie znalazłem słowa, by do niego przemówić... uścisnąłem mu
dłoń i łzy mi z oczu popłynęły...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pogrzeb młodego Wojtyniaka i policjanta Kowalskiego odbył
się dwa dni później. Obecne były na nim wszystkie znienawidzone
władze niemieckie. Żeby dać wyraz uznania chcieli ich pochować
na cmentarzu w rzędzie mogił niemieckich. Synowa się sprzeciwiła
i ku niemałemu zgorszeniu Niemców wybrała miejsce koło grobów
żołnierzy polskich z 1939 roku.
*
*
*
Po buncie nastały ciężkie czasy w więzieniu. Zaostrzono regulamin do tego stopnia, że przez trzy dni nie wolno było nas wypuszczać nawet na »kiblowanie«, – toteż warunki w tym tłoku na
celi były bardzo ciężkie. Trzeciego dnia przyjechały duże samochody
ciężarowe Gestapo z Lublina i odszedł największy transport do Lublina i Oświęcimia. Do ostatniej chwili żyłem w obawie wywiezienia,
zwłaszcza że wiedziałem o tym, iż Gestapo kazało sobie dać dokładne sprawozdanie jak zachowałem się podczas buntu i czy miałem
moralny wpływ na wybuch buntu?
Pozostało nas na celi ośmiu. Dotychczas niezakryte okna otrzymały więzienne kosze. Po wodę nie chodziliśmy przez dwa tygodnie, a ze względu na zapotrzebowanie wody z więziennej studni na
kawę, wstrzymane było nawet prawo mycia!
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*
*
*
W połowie października zachorowałem na tyfus plamisty.
Gestapo pozwoliło zabrać mnie niezwłocznie do szpitala powiatowego. Możność snu w łóżku po tylu miesiącach i świadomość, że
tu wszyscy wszystko zrobią, bym żył, jak i możność spowiedzi i sakramentów Świętych stanowiły kontrast wstrząsający z warunkami
więzienia, gdzie żyło się wciąż w obliczu śmierci, bezprawia, zwyrodnienia oprawców, ciągle napiętych nerwów wśród nieszczęść drugich i w ciągłej bierności i bezradności.
W szpitalu przebyłem cztery tygodnie łącznie z rekonwalescencją sztucznie przedłużaną, by uratować się od konieczności powrotu
»pod celę«.
Nie mam słów wdzięczności za opiekę i pomoc jaką otaczał
mnie dyrektor dr Pojasek oraz cały zespół sióstr Serafitek.
W szpitalu przeżyłem jeszcze przykre chwile likwidacji Żydów.
Gdy fala mordowania Żydów w Biłgoraju rozszalała się, przyszedł
dzień i na szpital. Zajechały zwykłe wozy, eskortowane przez żandarmów, z przymusowo wziętymi ludźmi z łopatami. Gestapo kazało
wynieść wszystkich chorych Żydów. Siostry z pielęgniarkami musiały to robić. Dr Pojasek nie był w stanie nic przeciwdziałać. Osobiście
sam obtulał jeszcze chorych kocami, poduszkami mówiąc do sióstr:
– póki są na terenie szpitala, obowiązkiem naszym jest ich traktować
jako chorych pod naszą opieką.
Wozy wyjechały i za parkanem szpitala zostali wszyscy metodycznie zabici i na miejscu, pod płotem pochowani!
*
*
*
Dnia 17-go listopada gestapowiec Barda przyniósł mi do szpitala oficjalny papier zwolnienia z więzienia. Byłem wolny!
Co to za uczucie, wiedzą o tym setki tysięcy Polaków, którzy
mieli szczęście przeżyć to dzięki Opatrzności Bożej!
BRUZDA
SOCHY1)
W połowie maja 1943 r. w rejonie Zwierzyńca, Sochów, Szozdów i Tereszpola uwijała się grupa partyzantów nieznanego dowód) Porównaj z artykułem Kazimiery Świtajowej p. t. »Pacyfikacja wsi Sochy«
w I tomie Wydawnictwa (str. 130).
1

87

cy w liczbie 12 ludzi, bardzo dobrze uzbrojonych w broń niemiecką
i rosyjską. Poruszali się ci »partyzanci« tylko w dzień, a »praca« ich
ograniczała się do propagandy na rzecz A. K. i namawiania do wstępowania do ich oddziału. Grupkami po trzech chodzili oni po polach, rozmawiali z orzącymi chłopami, robotnikami i przechodniami
wypytując o miejscowe stosunki, o ludzi wpływowych, nauczycieli,
pracowników gminnych, sołtysów, o partyzantkę itp. równocześnie
proponując duże sumy za broń, którą chcieli kupować. – Ludność
przyzwyczajona do tego, że z obcymi nie należy rozmawiać na podobne tematy, dawała odpowiedzi wymijające nie dostarczając żadnego materiału. Niektórzy składali częste meldunki o tych »partyzantach« do mnie i do niemieckiej żandarmerii.
Wysłałem w teren ostrzeżenie wskazujące, że są to prowokatorzy
i kazałem obstawić ich wywiadem. Po kilku dniach zameldowano mi,
że »partyzantka« ta sypia w Zwierzyńcu na posterunku żandarmerii.
Postanowiłem przy najbliższej, sprzyjającej okazji schwytać żywcem
małą grupkę lub od razu ją wykończyć. Teren ostrzegłem powtórnie.
Przez tydzień jednak nigdzie ich nie zauważono. Wreszcie pokazali się znowu na polach tereszpolskich obok Szozdów. Wyszedłem
sam na obserwację. Było ich trzech: jeden wysoki, z teczką pod pachą
wyładowaną czymś ciężkim, dwaj inni średniego wzrostu o twarzach
typowo niemieckich. Rozmawiali po polsku, czasem tylko wtrącając
słowa niemieckie.
Wróciłem do wsi po ludzi z bronią. Niestety chłopców nie zastałem w domach.
Niekiedy trzeba iść w pojedynkę. Zabrałem więc RKM, magazynki, 2 granaty i lisim chodem zacząłem skradać się do legowiska
wroga. Ale już ich nie było.
Klęcząc obserwuję pola. Pytam przechodzącą kobietę o trzech
mężczyzn. – Owszem, widziała ich pod Tereszpolem – Piaski. – Niestety spóźniłem się. Chowam broń w zboże i idę do Tereszpola.
*
Ob. Lis1) otrzymuje meldunek, że trzech bandytów usiłuje zabrać chłopu jałówkę. Gospodarz nie daje, lecz prosi o pomoc, gdyż
sam nie da sobie rady.
) Kapral, dowódca plutonu, zginął w akcji w 1944 r.

1
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Jakto, o 4-ej po południu bandyci? To już tak cholery dokazują?
Lis z pistoletem w kieszeni wybiega. Po drodze łapie dwóch
chłopców też z pistoletami, kilku gospodarzy z widłami i hejże na
bandytów.
Jałówki nie dali. Lis zorientował się, że nie są to ani bandyci,
ani partyzanci, lecz z pewnością ludzie z grupy grasującej tu od paru
tygodni. – Trzeba ich zlikwidować, lecz ma za mało ludzi. Zostawia
obserwatora, a sam organizuje chłopców.
»Bandyci« wyczuli niebezpieczeństwo wiszące nad ich głowami. Wyszli na drogę, zatrzymali przejeżdżający wóz, zrzucili furmana
i galopem odjechali w kierunku Górecka.
Lis natychmiast wysyła gońca z meldunkiem do Górecka lecz
niestety wszyscy trzej już pojechali do Józefowa.
Meldunek poszedł dalej.
Następnego dnia w walce w Józefowie został zabity szef żandarmów z Zamościa Lange i drugi żandarm o nieznanym nazwisku.
Trzeci, ranny w rękę, zdołał zbiec.
»Partyzantki« tej już więcej nie widziano.
*
Wieś Sochy, gm. Tereszpol, pow. zamojskiego, odległa o 4 klm.
na południe od Zwierzyńca, położona w ścieku między dwoma
wzgórzami, swoim krańcem wschodnim dotyka lasu, zachodnim sięga szczytu wzgórza. Liczyła dawniej około 500 mieszkańców.
Mieszkańcy trudnili się rolnictwem, a w czasie okupacji niemieckiej prawie w każdym domu znajdowała się »wytwórnia bimbru«.
»Bimber« pili wszyscy. Rozmawiałem kiedyś z jedną gospodynią, która twierdziła, że na czczo musi wypić szklankę, – lepiej jej
się wtedy pracuje i »w dołku nie mgli«. – Po świętach, weselu lub
chrzcinach dzieci chwaliły się, że wypiły tyle a tyle. Matki chętnie
dawały dzieciom kieliszek twierdząc, że bimber »zabija robaki i wypędza zarazę«.
Od wielu lat chłopcy żenili się tylko w swojej wiosce i wszyscy
byli bliższymi lub dalszymi krewnymi. Pokrewieństwa te wywoływały kłótnie na tle majątkowym, nieraz bójki, często dochodziły do
spraw sądowych, co znowu było kością niezgody na długie lata.
We wsi tej miałem tylko dwóch swoich ludzi. Bali się oni rozszerzać robotę konspiracyjną i praca ich ograniczała się tylko do wywiadu i to dorywczego.
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*
Pierwszego czerwca 1943 r. o świcie obudził mnie ogień broni
maszynowej i wybuchy granatów. A byłem w tym czasie w Szozdach odległych od Soch o 700 mtr. Wybiegłem na podwórze i zobaczyłem kłęby czarnego dymu nad Sochami, najpierw w jednym
miejscu, potem w drugim, trzecim, aż wreszcie cała wieś stanęła m
dymie i ogniu. Strzałów słychać coraz więcej, ogień broni maszynowej wzmaga się.
Co się dzieje? Czyżby walka?
W Szozdach ludzie potracili głowy, nie wiedząc co robić, co
ratować, gdzie się skryć. A może biec na ratunek?
Za chwilę przylatuje z pola chłopiec mokry od potu. Woła bezprzytomnie:
– Ludzie... uciekajcie... Niemcy Sochy palą... Ludzi strzelają..,
Uciekajcie!.. Przyjdą i do was... Uciekajcie!..
W jednej chwili jakby piorun strzelił. Wszyscy ludzie w Szozdach wpadli do swych domów, obór i stajni. Krowy gnane przez
małe dzieci pobiegły w las, wozy wyładowane chwytanymi naprędce rzeczami, nabite dziećmi i kobietami, popędziły galopem, aby dalej od miejsca kaźni, aby dalej od zbrodniarzy i katów.
Za kilka minut wieś była już pusta. Tylko pootwierane drzwi
domów i zabudowań służyły dowodem, że wygnał stąd ludzi strach.
A nad Sochami dym i ogień wciąż się powiększał, strzały stawały się
coraz częstsze. Lecz co tam jest naprawdę, nikt nie wie.
O godz. 8-ej pięknym kluczem nadleciało nad wieś 9 niemieckich samolotów nurkowców. Jedno okrążenie, drugie, a potem grad
bomb i jeszcze raz i jeszcze. A po bohaterskim wykonaniu zadania
równie pięknym kluczem odleciały nad Józefów prezentując swoje
»piękno«, siłę i zbrodnię.
Około południa ogień przygasł, strzały umilkły. Idziemy zobaczyć, może trzeba dać jaką pomoc? Ale została nam tylko zemsta!
Pięści same zaciskały się grożąc hitlerowskim zbrodniarzom, równocześnie jakiś ból ściskał serce i nieproszona łza spływała z oka.
W sadzie na pięknej trawie pod jabłonią leży kobieta, a przy
piersi niemowlę kilkomiesięczne ostatnim ruchem obejmuje pierś
matczyną. Usnęły na zawsze. – Obok dziewczynka 6-letnia, dalej
chłopiec 9-letni, później ojciec rodziny i wreszcie siwowłosa staruszka. Wszyscy zginęli na własnym podwórzu...
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W następnym ogrodzie leży ojciec i matka, a przy nich żywe
dziecko. Nie płacze, nie prosi, lecz oczyma pełnymi strachu i bólu
patrzy na nas i czeka, kiedyby uciec.
Pod płotem leży 8-letnia dziewczynka i nie może wstać.
– Co tobie?
– Tata i mamę Niemcy zabili, mnie kazali uciekać w pole ale
coś mnie palnęło i nie mogę się ruszać.
Odwracam ją. Obydwa pośladki wyrwane odłamkiem bomby.
– Jezu, co robić, nie mam żadnych środków opatrunkowych. Okręcam ją w koc.
– Boli?
– Nie, tylko spać mi się chce.
Umarła w szpitalu.
W zbożu leży chłopiec 10-cio może 11-letni z przestrzelonym
płucem, przy nim klęczy jego ojciec. Zobaczył nas.
– Panowie, ratujcie mego jedynaka! O Jezu! Ratujcie, on jeden
mi został...
Z bólu nie wie co mówi, biega, jęczy i znów pada na kolana. Zakładamy prowizoryczny opatrunek. Każemy zaprząc konia, kładziemy na wóz kilku rannych. Odwożą ich do czekającej kolejki wąskotorowej i dalej do szpitala w Biłgoraju.
Nadjeżdżają wozy z Szozdów po rannych.
Przy spalonym budynku leży już tylko zwęglony szkielet ludzki
z wzniesioną ku górze prawą ręką.
A dalej nic tylko śmierć i zgliszcza...
Pozostali przy życiu mają wyraz bólu i zdumienia, że jeszcze
żyją, że mogą się ruszać i widzą innych żywych. Nieufnie oglądają
się nawzajem.
Musiałem odejść, gdyż nerwy moje nie mogły już dłużej znieść
tego widoku. Nie każdy może spokojnie oglądać szeregi trupów mężczyzn, kobiet i dzieci.
*
Zbiorowy cmentarz pod lasem będzie po wieczne czasy dowodem zbrodni niemieckiej i męczeńskiej śmierci wielu niewinnych
polskich ofiar. Będzie również pomnikiem i świadectwem jaką metodą Niemcy przeszczepiali tu swoją »kulturę«.
Lecz naród polski nie załamał się i nie załamie się, bo wie że
wolność jest największym skarbem człowieka i w jej obronie gotów
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jest ponieść największe ofiary krwi, z której powstają nowi bojownicy, nowi bohaterzy i mściciele.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jak powiedziałem już poprzednio, grupa Langego krążyła po
okolicy, a celem jej było zdobycie jak najwięcej informacji o partyzantach, o konspiracji w terenie, o magazynach broni itp. – Jak
się dowiedziałem potem, pewnego dnia 3 langowców zetknęło się
z 20-letnim chłopcem z Sochów. Rozmowa potoczyła się łatwo,
a pokazana opaska biało-czerwona z orłem i literami A. K. oraz prasa konspiracyjna dana do przeczytania zrobiła swoje. Chłopiec został
przekonany o ich szczerych chęciach i zamiarach, zgodził się wstąpić
w szeregi ich partyzantki. Otrzymał rozkaz zameldować się za kilka
dni z drugim ochotnikiem i z własną bronią oraz przeprowadzić wywiad, od kogo można kupić broń i amunicję.
Po kilku dniach rzeczywiście kupili 1 RKM, dużo amunicji, 2 pistolety, 3 lornetki i stali się prawie codziennymi gośćmi w Sochach.
Konsekwencje tego opisałem wyżej.
*
Podczas akcji w Sochach zabito na miejscu 187 osób, w tym
mężczyzn powyżej lat 16-tu – 84, kobiet i dzieci – 103.
Rannych było 33, z czego zmarło 7.
Z pożaru ocalały 3 domy mieszkalne i 2 stodoły.
JAN BEŁZ1)
JAK NIEMCY ZABRALI NAS Z KOŚCIOŁA W KOSOBUDACH
Dnia 6 czerwca 1943 r. poszedłem do kościoła parafialnego
w Kosobudach, gm. Zwierzyniec. Modlących się było bardzo dużo.
Pod koniec nabożeństwa wpadła do kościoła jakaś nieznana mi kobieta, złożyła ręce w kierunku ołtarza i krzyknęła na cały głos:
– Jezu, wybiją nas!
Choć nabożeństwo nie było jeszcze skończone, wszyscy rzucili
się do ucieczki. Wyszedłem i ja zobaczyć, co się dzieje.
1
) Autor tego wspomnienia, z zawodu stelmach, mieszkał w kol. Hubale, gm.
Mokre, parafii Kosobudy. Obecnie jest zast. k-dta posterunku Milicji Obywatelskiej
w Szczebrzeszynie. (Przyp. red.)
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Dookoła pełno już było żołnierzy Schutzpolizei i SD, tak że
w pierwszym momencie zaledwie paru mężczyznom udało się uciec.
Wróciłem więc do kościoła, gdzie mała garstka ludzi wraz z księdzem
kończyła śpiewać »Kto się w opiekę podda Panu swemu«. Wreszcie
i ksiądz wyszedł, a ja jeszcze ukląkłem przy ołtarzu, żeby odmówić
cząstkę różańca za swego ojca, który zabity przez Niemców w październiku 1942 r. za krowy, co mu je partyzantka zabrała, spoczywa
na tutejszym cmentarzu. Gorąco modliłem się do Matki Boskiej i do
Pana Jezusa prosząc o opiekę nad sobą, nad żoną i 4-letnim synkiem.
Tymczasem SS-owcy zegnali wszystkich pod płot w pobliżu kościoła i zaczęli szukać ukrywających się w kościele. Wszędzie słychać
»raus« i »Ios«. Wszystkich nas mężczyzn spędzili w jedną grupę i kazali siadać. Sądząc na oko było nas około 250 ludzi. Obstawili nas
bronią maszynową. Jeden z Niemców mówiący po polsku zapytał,
czy mamy dowody osobiste. Niektórzy zadowoleni, że posiadają takowe, trzymali je w ręku z książką do nabożeństwa. Kilku starcom
kazano wystąpić i wracać do domu. Uradowani, ze łzami w oczach
patrzyli na nas jako idących na zgubę.
Wreszcie kazali nam powstać, ustawić się czwórkami i otoczywszy SS-owcami poprowadzili w kierunku Zamościa. Był to
odwet za akcję na nasiedloną przez Niemców wieś Siedliska pod
Zamościem. – Szliśmy środkiem drogi okropnie zakurzeni. Pognali
i nas przez Wólkę Wieprzecką. W pewnym momencie na komendę
zatrzymaliśmy się. Było bardzo gorąco. SS-owcy zakasali rękawy po
łokcie i pili lemoniadę, którą mieli ze sobą, po czym pognali nas
dalej, a obok szły matki, żony i dzieci podając nam chleb i papierosy. W Zarzeczu zebrał się większy tłum wiejskiej ludności i SS-owcy
zaczęli strzelać dla postrachu. – Zaraz za wioską koło figury znajdują
się pastwiska gromadzkie. Tu kazali nam zejść z drogi, usiąść w koło
na ziemi i znów obstawili nas bronią maszynową. Jakiś starszy SS-owiec zaszwargotał coś po niemiecku do tego, co mówił po polsku.
Ten odwrócił się do nas i powiada:
– Kto ma broń, niech podniesie rękę do góry.
Lecz z naszych chłopców żaden ręki nie podniósł. Nie znalazł
się nikt wśród nas, twardych Polaków, ktoby przyznał się, że posiada
broń.
Kobiety powracały do domu, a nas popędzono dalej. Mówiono nam, że będą przeprowadzać śledztwo. – Doszliśmy do folw. To-
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pornica. Tu znów kazali nam usiąść i wyjąć dowody, jakie kto miał.
Bardzo małą garstkę oddzielono na prawo i tę zwolniono do domu.
Całą resztę zatrzymano. Podjechały autobusy osobowe. Przy wsiadaniu do pierwszego dostałem kolbą w ramię. Powieźli nas do Zamościa, najpierw pod Rotundę. Tu wyszedł jakiś stary hitlerowiec,
machnął ręką i kazał jechać dalej. Podjechaliśmy pod gmach Sądu
Okręgowego. Tu obejrzeli nas jacyś oficerowie i dali rozkaz wieźć nas
jeszcze dalej. Wreszcie po kilku minutach znaleźliśmy się w obozie za
drutami kolczastymi. Zarządzono zbiórkę w dwuszeregu i – odliczenie. Przyjął nas komendant lagru mówiący po polsku i dał kierunek
do baraku Nr 11 – Spojrzałem na tego komendanta, a on mnie pyta:
– Coś ty za jeden?
Ja milczałem, uderzył mnie wówczas kilka razy po twarzy aż
krew mnie oblała i tak bił do samego wejścia do baraku.
Weszliśmy do środka baraku. Okna bez szyb, pomotane drutami, z zamkniętymi okiennicami. Siedzimy tak do wieczora i całą
noc. Spotkałem tu dużo znajomych. Wreszcie zająłem wyznaczone
dla mnie miejsce. Każdy się modli i ja też wyjąłem swoją książeczkę
i zacząłem modlitwę do Boga.
W poniedziałek rano o godz. 7 rozpoczęło się śledztwo. Wkrótce
przyprowadzono jednego, mocno pobitego. Nazywał się Wróbel ze
wsi Lipsko, gm. Mokre. Bijąc brali coraz to kogo innego na badanie
i prowadzili do baraku Nr 2. W piątek o godz. 10-ej rano zabrano
w końcu i mnie na »2-kę«. Zaraz za drzwiami na powitanie dostałem
gumą po twarzy. Kazano mi usiąść i zapytano, kto ma broń?
– Jeśli powiesz, to pójdziesz do domu.
Odpowiedziałem, że nie wiem i nic wam nie powiem. Wówczas kazali mi wstać i podejść bliżej. Bili mnie po łokciach, po kostkach nóg i po głowie, aż zostałem bez pamięci. Wreszcie wyrzucono
mnie za drzwi jak psa. Dopiero po pewnym czasie przyszedłem do
swego baraku.
Naraz słyszę rozkaz blokowego, żeby szykować się do odjazdu.
Zbiórka na placu. Tu jeszcze kilku puszczono do domu. Resztę nas
ustawiono czwórkami i popędzono na stację. Przy bramie wyjściowej sfotografowano nas. Wciąż słyszymy słowa »Polnische Banditen«. – Szliśmy ul. Akademicką i niedaleko kolegiaty znów nas fotografowano. Doszliśmy w końcu do stacji, gdzie od razu załadowano
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nas do bydlęcego wagonu i zamknięto. Wyglądaliśmy tylko szparami i zorientowaliśmy się, że wiozą nas w kierunku Lublina.
Po przyjeździe do Lublina poprowadzili nas najpierw na Krochmalną, a stąd szosą na Majdanek. Widać tu wielkie obszary dookoła
których co 40 mtr. stoją Niemcy z psami na smyczy. Wewnątrz obozu
gestapowcy powitali nas gumą i kijami. Jeszcze raz sfotografowano nas i pognano dalej całą grupą popędzając jak bydło pałkami.
Wpuszczono nas za ogrodzenie z drutu, kazano szybko rozebrać się
i popędzono dalej zrywając nam z szyi medaliki, wyrywając z rąk
różańce i książki do nabożeństwa, któreśmy mieli ze sobą, bo byliśmy zabrani wprost z kościoła. Poszliśmy teraz do łaźni po cegłach
natłuczonych w kostkę, wszyscy nago, a po obydwu stronach stali
Niemcy i bili nas po gołym ciele. W łaźni czekali na nas Żydzi, którzy
strzygli każdego dokładnie, gdzie tylko znajdował się jaki włos. Kazano nam potem wymyć się jakimś jadowitym mydłem i wydano
bieliznę, spodnie i marynarkę. Stąd zaprowadzono nas na pole 4 do
bloku Nr 1. Tu blokowy, czeski Żyd, wciąż robił zbiórki i bił każdego
toczoną, lakową pałką. Zamiast posiłku dawano nam jakiś chwast
zmielony na maszynce. Już po kilku dniach opadłem z sił i spuchłem
do połowy, tak że nie mogłem chodzić. A tu co dzień trzeba nosić
w tragach piach lub kamienie. Po pewnym czasie wzięto mnie na
roboty ogrodowe. Tu było trochę lżej i można było po kryjoma zjeść
kawałek surowego buraka lub kapusty. Potem wyznaczono mnie do
pracy w Schutzpolizei w Lublinie, gdzie we dwóch nosiliśmy węgiel.
Czasem na śmietniku znajdowaliśmy odłamki chleba. Uciec nie można było, bo bardzo nas pilnowano.
W końcu zachorowałem na tyfus plamisty. W niewiadomy
sposób zostałem wówczas zwolniony z obozu. Pamiętam tylko, że
prowadził mnie pod rękę w stronę Lublina kol. Józef Pańczyk z Michałowa, też wypuszczony z Majdanku. Dobrzy ludzie dali mi pomoc. Przenocowałem na przedmieściu w szopie na sianie, a na drugi
dzień byłem już w szpitalu cywilnym, gdzie leczyłem się przez cały
miesiąc, aż wreszcie wyszedłem na wolność.
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Z CYKLU »WIKLINA W WALCE«
ZYCH
PIERWSZA WYPRAWA NA NIEMIECKĄ SZKOŁĘ
Wiosną 1941 r. na terenie Zamojszczyzna zaobserwowano silny
nacisk na niemczenie niektórych wsi zamieszkałych przez ludność
o nazwiskach niemieckich, potomków byłych kolonistów niemieckich. W tym celu sprowadzono na nasze tereny nauczycieli niemieckich i pozakładano różne »Kindergarten’y« i szkoły.
Aby choć częściowo przeszkodzić takiemu niemczeniu otrzymaliśmy w dniu 18 kwietnia 1942 r. rozkaz zlikwidowania szkoły niemieckiej w Antoniówce koło Komarowa.
Wieczorem 19.IV na rozkaz Bogdana stawił się na punkt zbiórki
w lesie Dub Ryszard ze swoją sekcją. Dojście na punkt musiało odbywać się bardzo ostrożnie i w pojedynkę, ponieważ ludność w terenie była mieszana (30% Ukraińców), a Polacy nie byli jeszcze zdyscyplinowani. Stan ludzi 1 +10, broń krótka i granaty. Po objaśnieniu
i wyznaczeniu funkcji odmaszerowaliśmy w kierunku Antoniówki.
Po dojściu na miejsce ubezpieczyliśmy teren szkoły i wystawiliśmy
posterunki od strony Komarowa, skąd mogliśmy spodziewać się zaskoczenia przez niemieckich żandarmów z posterunku w Komarowie.
Trafiliśmy właśnie na zebranie Volksdeutschy. Po wezwaniu
do otwarcia drzwi z domu w kierunku Bogdana i Ryszarda padł
strzał. Kula przeszła przez drzwi tuż koło głowy Ryszarda. Wówczas
Bogdan dał rozkaz otwarcia ognia z pistoletów. Do okien wrzucono
dwa granaty obronne.
Strzały z wewnątrz umilkły. Weszliśmy do środka szkoły,
w której po różnych dziurach pochowali się Niemcy. Wyciągaliśmy
ich za nogi i łby spod łóżek i szaf. Każdy był »Polakiem«, nawet nauczyciel, który strzelał do nas, chciał nazywać się Borkowski, chociaż
prawdziwe nazwisko jego było Koch. Rannych Niemców było 4. Po
wylegitymowaniu każdy z obecnych z nauczycielem na czele dostał
należną mu porcję kijów. Zdobyliśmy 1 Kb i pas z amunicją. Była to
nasza pierwsza zdobycz.
Po wykonaniu zadania wycofaliśmy się grupkami do swoich
kwater. Dnia 20.IV wywiad nasz stwierdził, że nauczyciel Koch ze
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swymi Mädel wywiał już do Lublina. W okolicy padł strach na różnych Sonderdienstów i SS-manów. Zaczęli oni masowo uciekać do
Zamościa.
Dowódca plutonu »Orlik« Bogdan mógł zameldować, że zadanie wykonano.
ZADRA
PIERWSZY WYPAD W CELU SPALENIA WSI UDRYCZE
W LISTOPADZIE 1942 R.
Listopad 1942 r. Z północnych krańców naszego rejonu dochodzą alarmujące wieści o nowym niemieckim sposobie tępienia polskości, o t. zw. pacyfikacji. – Pacyfikacja – słowo na pozór niestraszne,
lecz ileż w rzeczywistości kryje w sobie tragizmu i beznadziejnej rozpaczy dla ludzi, których dotyka.
Wszystkim dobrze jest znany los tych Polaków, którzy zostali
objęci wysiedleniem. Zapełniły się obozy karne w Zamościu i Zwierzyńcu tysiącami kobiet, dzieci i starców. Mężczyzn i kobiet zdolnych
do pracy wywożono przymusowo w głąb Niemiec, na opróżnionych
zaś wioskach zaczęli gospodarzyć nasiedleni »czarni« i Volksdeutsche.
Co robić?–Pytanie to było na ustach każdego Polaka. A działać
należało natychmiast, gdyż wysiedlanie postępowało systematycznie z dnia na dzień nie mijając żadnej polskiej chaty.
W naszej wsi też zamieszanie i strach. Lada dzień można tego
samego spodziewać się u nas.
Byliśmy wtedy naprawdę bezradni. Ale nagle któregoś dnia po
południu otrzymuję pisemny rozkaz od swego przełożonego, żebym
natychmiast stawił się w wyznaczonym miejscu z bronią gotowy do
drogi. Zadrgały mi nerwy, bo nie było wątpliwości, że »coś będzie«.
Po upływie 15 minut jestem na wyznaczonym miejscu gotowy na
wszystko. Spływa na mnie uczucie ulgi, gdy staję na baczność przed
ppor. Norbertem.–Nie wiem, czy wszyscy koledzy z czasów partyzanckich, którzy mieli zaszczyt choć na chwilę z nim się zetknąć albo
służyć pod jego rozkazami, odczuwali to samo, bo na mnie ten dowódca miał dziwny wpływ. Gdy spojrzałem na jego spokojną twarz,
zdawało mi się, że ten człowiek już wszystko przemyślał i wszystko
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naprzód przewidział, należało tylko sprawnie i dokładnie wykonać
ułożony przez niego plan działania.
Tak było i tym razem. Obecność Norberta dodała nam wszystkim otuchy i nadziei, że »jakoś to będzie«. Zaczynamy po cichu pytać
jeden drugiego, dokąd pójdziemy, ale domysły nasze kończą się na
niczym. W końcu na rozkaz naszego wodza zbieramy się wszyscy
w jednym miejscu i w krótkich słowach zostajemy poinformowani
o celu naszej schadzki.
A więc idziemy do kolonii Udrycze, gdzie od kilku dni hulają
osadnicy niemieccy, aby nie mając innego wyjścia po prostu podpalić wieś w kilku miejscach i tym sposobem wykurzyć stamtąd zmienawidzonych wrogów, którym tak pachnie polska ziemia. – Spojrzałem po obecnych. Oprócz Norberta i mnie jest jeszcze Borowicz,
Konrad, Stokrotka i Szapiro, który jako znający dobrze teren ma nas
doprowadzić bocznymi drogami na miejsce.
Rozkaz jest dla nas aż nadto jasny i zrozumiały, abyśmy mogli
o cokolwiek jeszcze zapytywać, a więc z nastaniem zmierzchu uzbrojeni w cztery karabiny ręczne, dwa pistolety i kilka granatów oraz
zaopatrzeni w butelki z benzyną ruszyliśmy w drogę.
Omijając wieś Jarosławiec przechodzimy przez tor kolejowy,
szosę Zamość – Hrubieszów i zapadamy w bagniste łąki i stawy wsi
Szopin i Czołki. Często natrafiamy na takie bagno, że brodzimy jak
bociany, a raz przy przeskakiwaniu przez dość szeroki rów jeden z naszych z rozmachem wpakował się nawet po pas w zimną wodę. Ale
to nic nie szkodzi, bo chociaż mróz wynosi około 10 stopni każdego
zagrzewa jedna myśl i nieprzeparta chęć zemsty za łzy i poniewierkę
naszych braci.
Około godz. 10 wychodzimy na szosę Zamość–Skierbieszów.
Jest bardzo ciemno. Pomimo, że na ziemi leży dość gruba warstwa
śniegu, trzymając się jeden drugiego i zataczając się po śliskiej drodze
jak pijani, ciągle przemy naprzód. O 11 jesteśmy na miejscu, zmordowani marszem i głodni. Mamy za sobą około 20 klm. żmudnej drogi,
przed sobą zaś zaledwie kilka godzin nocy do wykonania zadania
i zrobienia jeszcze tyleż samo, jeśli nie więcej, kilometrów w przyśpieszonym tempie.
Krótka przekąska z zapasów zabranych z domu, składających
się z chleba i cukru, no i »zakurka« w rękawie, – ponieważ w nocy
palącego się papierosa daleko widać, – a następnie chwila wypoczynku i rozpatrzenie się w terenie zabiera nam pół godziny czasu.
Wreszcie krótki rozkaz i rozsypani w tyralierkę skradając się chytrze
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jak lisy zbliżamy się do wsi odległej o jakieś 150 mtr. W kieszeniach
mam kilka butelek z benzyną, które krępują moje ruchy, za pasem
granaty, w ręku pistolet. Obok mnie kroczył Konrad. Zatrzymujemy się przy pierwszym zabudowaniu i nadsłuchujemy. Gdzieś dalej
we wsi szczekają zajadle psy i widać światło w jednym z domów.
To wartownia. Te diabły nie śpią –pomyślałem – boją się ciemności
nocnych. Czekajcie poświecimy wam za chwilę.
Znowu idziemy chyłkiem przysiadając co chwila w śniegu dla
podsłuchania. Jeszcze jedna stodoła i jeszcze jedna. W końcu słyszę
cichy rozkaz Norberta:
– Dosyć, zatrzymać się...
Kilka ruchów butelką z benzyną, trzask zapałki i piorunowy
skok do następnej stodoły. Tutaj ta sama czynność i znowu skok.
Potem jeszcze parę i już słyszę rozkaz:
– Wycofać się!
Był najwyższy czas, gdyż ogień wzbił się już jasnym słupem
w górę i oświetlił szeroko okolicę. Wszystko to trwało kilkanaście
sekund i już mknęliśmy z szybkością, na jaką stać było nasze nogi.
Byle dalej od wsi! Jednym skokiem przesadzamy szosę biegnącą
o jakieś 300 metrów ód wsi i mamy przed sobą jeszcze kilkaset metrów diabelnie niebezpiecznej drogi, bo pod górkę, gdzie jesteśmy
widoczni wszyscy jak na dłoni. Zwalniamy kroku dla wytchnienia.
Odwracam się, aby spojrzeć na dokonane dzieło. Wspaniały widok!
Kilka zabudowań z bliższego nam końca wsi tonie w morzu ognia
strzelając w ciemne niebo snopami iskier jakby zapowiadając w ten
sposób hitlerowskim rabusiom, że straszna będzie nasza zemsta za
dokonane krzywdy.
Gdzieś od strony Zamościa zagrała syrena, potem zawarczał
samochód, ale za mało mieli odwagi niemieccy »bohaterowie«, bo
samochód zatrzymał się na górce w odległości kilometra od pożaru.
Niemcy bali się jechać dalej. Czułem duże zadowolenie spoglądając
na szczupłą naszą gromadkę i na ten samochód pełny uzbrojonych
po zęby Niemców. Jak niewiele trzeba, żeby napędzić strachu tym
»zdobywcom świata«. Aby tylko działać zdecydowanie i odważnie.
Jeszcze chwila a osiągnęliśmy grzbiet wzgórza i zaczęliśmy zbliżać się do wsi Czołki, gdzie słychać było ożywiony ruch i alarm. Ale
z polskich wsi jakoś nikomu nie śpieszyło się jechać na ratunek własnym katom.

99

Przechodząc koło jednej z wiosek natknęliśmy się na wartę złożoną z dwóch chłopów z widłami. Zatrzymani przez nas z daleka i zapytani »kto to?« nic nie odpowiadali, stali nieruchomo w miejscu. Po
chwili zgrzyt zamka w karabinie dał im wiele do zrozumienia, bo już
bez wahania zawrócili w stronę wsi. Dzwoniąc widłami po grudzie
zmykali co sił w nogach, my zaś pośpiesznie ruszyliśmy dalej kierując się w stronę kompleksu lasów wsi Dębowiec odległego jeszcze
o jakieś 3 kilometry.
Jeszcze godzina i z trudem dotarliśmy do lasu. Było nam nie
ciepło, lecz formalnie gorąco. Czuliśmy się za to bezpieczni przed
pościgiem. Pozostała nam tylko droga powrotna, trochę dłuższa niż
przedtem, bo wycofywaliśmy się celowo w odwrotnym kierunku,
aby zmylić pościg. Po wielu uciążliwych przeszkodach myszkując po
wertepach, łąkach, bagnach i lasach punktualnie o godzinie 5 rano
stanęliśmy w miejscu, z którego rozpoczęliśmy nasz szalony krok.
Zaczynało świtać. Obejrzałem się w stronę dalekich Udrycz,
a tam na niebie jeszcze rozlewała się krwawa łuna i czarna chmura
dymu kładła się na obłokach, niczym niema skarga do Boga na los Polaków i widomy znak protestu przeciw barbarzyństwu hitlerowców...
Z CYKLU »WIKLINA W WALCE«
TUŁACZ, ST. STRZ.
AKCJA NA CIESZYN1)
24 stycznia 1943 r. Ryszard zapowiedział w plutonie pogotowie
bojowe i przygotowanie się do odmarszu. Dostaliśmy zaproszenie
z obwodu hrubieszowskiego do udziału w akcji odwetowej na niemieckich nasiedleńców. Miała to być pierwsza zbrojna odpowiedź
polskich sił podziemnych na nieludzkie wysiedlanie Polaków w Zamojszczyżnie.
Ponieważ nasz pluton na własnej skórze odczuł wysiedlanie
niemieckie, przeto przyjęliśmy wiadomość o udziale naszego plutonu
w akcji z przyjemnością, po prostu z dziką rozkoszą. I nikt nie myślał
) Wieś w powiecie zamojskim, gm. Skierbieszów. (Przyp. red.).

1
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o tym, że to niebezpieczne, że można stracić życie, że można dostać
się do niewoli. Każdy natomiast był dumny z tego, że to on pierwszy pomści tysiące wysiedlonych rodzin polskich, że po żołniersku
zaprotestuje przed całym światem przeciwko temu szatańskiemu
germanizowaniu czysto polskiego zakątka. Bo podobno Niemcy wyszperali gdzieś tam w swych kronikach, że Zamość i jego okolice, to
dawne ziemie niemieckie i dlatego Zamojszczyznę chcą zamienić na
ośrodek ruchu germanizacyjnego i nawet sam Zamość przemianować na »Himmlerstadt«. Wszystkie lepsze gospodarstwa w pow. zamojskim miały być oddane nasiedleńcom niemieckim i Volksdeutschom, Polacy zaś mieli być wysiedleni.
Przez cały dzień panował w naszym oddziale uroczysty nastrój:
tajemnicze szepty i snucie planów, czyszczenie broni, rozbieranie amunicji, odprawy drużynowych u Ryszarda, tajemniczy gońcy. W miarę
jak zbliżał się wieczór rozgorączkowanie wzrastało. Nic dziwnego,
przecież miała to być nasza pierwsza bitwa w całym zespole. – Pluton nasz rozproszony był po paru wioskach i trzeba było zachować
jak największą ostrożność, gdyż zwłaszcza wioska Honiatycze była
mieszana i nie można było zdradzić się przed wrogimi nam Ukraińcami, że coś w ogóle knujemy. W dodatku psuło nam trochę to, że
właśnie w tym czasie ze wsi Honiatycze i okolicy odchodził oddział
bojówki na ćwiczenia zimowe w lasy krasnobrodzkie (ze wsi Honiatycze odeszło 7 chłopców).
Wreszcie nadchodzi oczekiwany odmarsz. Noc dosyć ciemna,
śniegu na polach mało, zato mróz srogi szczypie w policzki. Marsz
ciężki, gdyż gruda nie pozwala na szybkie posuwanie się, nogi wciąż
potykają się o zmarzniętą ziemię, słychać ciche przekleństwa itp. Dochodzimy do miejsca zbiórki, do stodoły strz. Szczerego, gdzie już
czeka kpr. Lis ze swoją drużyną. Błysk latarki, ciche zapytanie o hasło
i cicha odpowiedź, komenda »rozejść się«, odpoczynek.
Ryszard zwołuje drużynowych, sprawdza stan drużyn i uzbrojenie, wreszcie zarządza zbiórkę plutonu i odmarsz. Drużyn jest trzy:
pierwszą prowadzi kpr. Jastrząb, drugą kpr. Brzost, trzecią kpr. Lis.
Całość prowadzi plut. Ryszard. Przekradamy się pomiędzy wioskami
cicho, jak duchy. Po drodze wycofuje się z wyprawy sanitariusz strz.
Agronom, który zwichnął sobie przy poślizgnięciu się nogę, chociaż
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bardziej złośliwi otwarcie mówili, że stchórzył i »nawalił« i ta druga
wersja raczej jest prawdopodobniejsza, ale Bóg z nim.
Na mostku między Honiatyczami a Frankamionką znów przystanek. Czekamy tu na pluton Luxa (późniejszego Wiktora). Czekamy niedługo. Za chwilę wyłaniają się szare postacie i Lux ze swoim
plutonem przyłącza się do nas. Szukamy, czy nie znajdziemy znajomych, no i jak zwykle każdy ma tam jakiegoś kompana. Z plutonem
Luxa przymaszerował plut. Skała, zastępca Luxa, były drużynowy
sekcji »C« naszego plutonu.
I znów marsz. Idziemy już dwoma plutonami. Robimy koło,
gdyż mijamy kolonię Frankamionkę i przystajemy obok zagospodarowań ob. Jurka W. Odpoczynek 20-minutowy. Ob. Jurek W. przyłącza się do nas. Ponieważ zna dobrze drogę, prowadzi nas do pierwszego etapu marszu.
Zaczyna padać śnieg, coraz to większy. Oddział nasz wygląda
jak orszak duchów. Idziemy pojedynczo, rozciągnięci, żeby nie robić dużo śladów, wszystkie postacie wyglądają dosyć niesamowicie,
gdyż idziemy w milczeniu. Przechodzimy przez szosę i znów polami.
Zmęczeni już na dobre, – ponieważ ciążą nam naładowane chlebaki
oraz musimy nosić RKM-y lub LKM-y, – dochodzimy do lasu. W butach zupełnie mokro. W lesie zatrzymujemy się – trzeba znaleźć kwatery na nocleg. Szukamy kryjówek żydowskich, które miały znajdować się w tym lesie, jednakże świeży śnieg zasypał nam wszystkie
ślady. Po bezowocnych poszukiwaniach wysyłamy patrol do wioski
Cz., żeby nam znalazł jakąś kwaterę. Czekamy dosyć długo, teraz dopiero dają się nam we znaki mróz i przemoczone nogi, które wprost
zamarzają. Każdy rozgrzewa się jak może. Wreszcie komenda:
– Pojedynczo do chałupy skok!
Po cichutku pakujemy się do chałupy jednego z naszych ludzi
i rozkwaterówujemy się w warsztacie stolarskim. Przynieśliśmy słomę, rozesłaliśmy ją, zdjęliśmy buty i skarpety, które zanieśliśmy do
kuchni, żeby przeschły, przekąsiliśmy coś niecoś i zasnęliśmy snem
sprawiedliwych. Ciasno było, bo ciasno, gdyż 50 chłopa, to nie żarty,
ale zmęczenie wzięło górę i zaraz rozległy się chrapania.
Cały dzień następny musieliśmy spędzić w chałupie nie pokazując się na dworze, aby sąsiedzi gospodarza nic nie zauważyli.
Czyściliśmy broń, graliśmy w pokera, spaliśmy z nudów i cicho rozmawiali. Wolno wlokły się godziny. Głodni byliśmy bardzo, toteż
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jedliśmy nawet surową kapustę z beczki naszego gospodarza która
niefortunnie tam stała.
Doczekaliśmy się wreszcie zmroku. O godz. 6 wychodzili z chałupy i zbieramy się w lesie. Tam dołączył nowy pluton ob. Alberta
i drużyna ob. Huragana. Zjawił się dowódca ppor. Góral. Zbiórka
całości, raporty dowódców plutonów, po czym Góral przemawiał.
Mówił prosto, po żołniersku. Ma to być pierwsza bitwa oddziałów
dywersyjnych naszych okolic. Wspomniał o strasznym dziele hitlerowskich zbirów, o nieludzkim obchodzeniu się z Polakami i rozkazuje: zniszczyć doszczętnie zamieszkałą przez kolonistów niemieckich
wioskę Cieszyn nie wypuszczając ani jednego Niemca. Będzie to akcja odwetowa, więc nie powinno w niej być miejsca na żadną litość.
Za dzieci polskie zginą dzieci niemiecki! I za kobiety polskie – kobiety niemieckie. Zakończył swe przemówienie okrzykiem: Niech żyje
Rzeczpospolita Polska!
I kompania nasza rusza w szyku bojowym. Zostałem przydzielony ze st. strz. Dołęgą do pocztu Górala. Idziemy na czele i oddziału,
zaraz ze szperaczami. Góral nadał z miejsca ostre tempo. Droga była
bardzo ciężka. Paru żołnierzy miało na nogach drewniaki i podziwiałem ich jak porali się z terenem. Mróz panował poniżej 30 stopni.
Ludzie chwytali się za uszy i nosy. A teren był jakby na złość: raz
trzeba piąć się w górę, to znów stromo zsuwać się na dół. I to cały
czas po zmarzniętej roli. Jak zeszliśmy na jakąś ścieżynkę, to śnieg
aż skrzypiał pod nogami. – Droga strasznie się dłużyła. Nigdzie nie
spotykaliśmy osiedli ludzkich. Makabryczny pochód duchów. Już się
zdawało, że nie dojdziemy. Chlebaki obładowane amunicją ciążyły,
nie czuło się ramienia.
Przemknęliśmy znów przez szosę, jeden strzelec zdjął buty,
wdarł się na słup telegraficzny i przeciął druty. To znów patrol z paru
strzelców został wysłany w bok celem zatrzymania przejedżających
niedaleko sań. A my dalej suniemy w piekielnym tempie. Prawie
biegiem. Wreszcie zatrzymujemy się w wąwozie. Informujemy się
od przewodnika, że już niedaleko – jakiś kilometr drogi. Wolno palić
w garści. Troszeczkę się ogrzewamy. – Każdy tańczy w kółko chcąc
ogrzać nogi. Znów posuwamy się naprzód, ale już wolniej i bezszumnie. Przechodzimy paręset metrów i zatrzymujemy się w niezamieszkałej chałupie. Znów odpoczynek, ostatnie narady i instrukcje.
Dostajemy trochę spirytusu na rozgrzewkę i posilamy się. Wykombinowałem gdzieś kawałek kury. Paru kolegów pociąga trochę więcej
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spirytusu od przepisanej dawki, w czym rej wodzi st. strz. Lechita,
st. strz. Sowa i strz. Niezgoda. Ale to nie przeszkadza, że trzymają się
dobrze.
Odchodzi wreszcie patrol do pobliskiego młyna i za chwilę słychać wybijanie szyb. Patrol chwyta jakiegoś robotnika Polaka, który
będzie przewodnikiem. Jest on bardzo przerażony.
Góral wydaje rozkazy i poszczególne oddziały wyruszają, aby
zająć wyznaczone pozycje. Akcja rozpoczyna się. Przed samą wsią
usłyszeliśmy nagle gong. Jakiś wartownik rumuński zaczął biec przez
wieś i wrzeszczeć na całe gardło:
– Alarm II
Odezwały się strzały i wartownik zamilkł. Uderzenie rozpoczęło się w środku wsi, po czym pluton Ryszarda miał robić »robotę«
na prawym skrzydle, Lux zaś z Albertem na lewym. Ryszard wysłał
drużynę Lisa na ubezpieczenie i zamknięcie odwrotu Niemcom od
tyłu, od strony wioski Wolica Uchańska.
Dopadliśmy z Góralem do pierwszej chałupy. Oddano z niej do
nas parę strzałów, chłopcy przestraszyli się i za żadną cenę nie chcieli
dotrzeć do chałupy. Wtedy Góral z pocztem dopełzł do okna, zbił
szybę i wrzucił granat. Strzały umilkły i za chwilę buchnął z chałupy
pierwszy płomień. I już dookoła zaczęły się palić najbliższe domy
i stodoły. Domy paliły się jak zapałki. Na dworze stało się widno
i naturalnie ociepliło się. Mróz już nam nie dokuczał.
Pierwszy atak udał się. Teraz siły nasze rozdzieliły się, jedni
poszli w lewo, drudzy w prawo. Słychać było porządną kanonadę,
co chwila wybuchały w jakiejś broniącej się chałupie granaty, słuchać było ryki bydła, trzask walących się domów, szum ognia, krzyki
przerażenia, płacz, pojedyncze strzały, rzężenia konających, czerwona
łuna zawisła nad nami. Wszędzie pełno dymu, konie i krowy w popłochu galopują przez wieś, strzały coraz to gęściejsze, słychać krzyki
walczących, wybijanie szyb i drzwi. Za chwilę na prawym skrzydle
pojawiają się ogniki płomieni, co znaczy, że już i Ryszard ze swymi
ludźmi wypełnia swoje zadanie.
Naokoło morze płomieni. Widok naprawdę fascynujący, ale
zarazem straszny. Góral jest wszędzie, – raz na prawym skrzydle, to
znów na lewym. Musi sprawdzać, czy wszystko idzie według programu. Jest zakrwawiony, – to od jakiejś ofiary. Chłopcy biegną z pochodniami i zapalają coraz to nowe chałupy. W wielu miejscach
jest to niepotrzebne, gdyż pożar w błyskawicznym tempie przerzuca
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się dalej szerząc swe niszczycielskie dzieło wokoło. Niektóre domy
trzeba zdobywać, gdyż Niemcy bronią się prawie wszędzie. Najgorzej z domami murowanymi. Ale tam do głosu dochodzą granaty.
Oddział specjalnie do tego wyznaczony zajmuje się rekwirowaniem
podwód. Ale nie wszędzie jest to możliwe, gdyż po prostu ogień za
szybko przerzuca się na stodoły i już nie można wyciągnąć przerażonych koni lub sań. Gdzie indziej znów wystraszone konie wyrywają
się strzelcom i pędzą oszalałe na oślep.
Nasze chłopaki mają szczęście. Jakoś kule nie imają się ich wcale. Zostawiają po sobie same trupy, w pojedynkach zamsze wygrywają. Wykorzystują przerażenie przeciwnika, któremu się zdaje, że
chyba z tysiąc żołnierzy wyborowej armii napadło go i w przestrachu
nie wie co robić, rzuca broń i chowa się pod łóżko. Wielu Szwabów
zginęło w zgliszczach przywłaszczonych domostw. Palili się żywcem
bojąc się zmierzyć z szatańskim przeciwnikiem. – W jednym wypadku pewien strzelec wyważywszy drzwi wpadł do chałupy wprost na
skierowaną w jego piersi lufę karabinu. Rumun ciągnie za cyngiel...
jednak karabin nie wypala, gdyż w przerażeniu zapomniał odbezpieczyć go. Momentalnie przypłaca swój błąd życiem, a potem ginie cała
jego rodzina. W innym znów wypadku z palącego się domu wypadł
SS-owiec i leci wprost na Alberta strzelając do niego w biegu z pistoletu. Albert odstrzeliwuje się, ale pierwszy nabój... niewypał, drugi...
niewypał, trzeci... też niewypał, a SS-owiec tuż, tuż. Na szczęście na
pomoc koledze przyszedł jakiś strzelec i zabił SS-owca na miejscu.
Grupa Luxa podeszła do jednego domu, z którego począł odstrzeliwać się Rumun. Chłopcy upadli na ziemię i otworzyli ogień do
nasiedleńca. Ten uciekł wtenczas do stodoły murowanej i stamtąd
bronił się dalej, przy czym trafił nacierającego Władysława Gałana
w brzuch. Ranny zaczął wołać o ratunek. Koledzy bali się podejść,
gdyż Rumun stał zaczajony. Góral usłyszawszy wołanie o ratunek
rozkazał mi podjąć rannego. W skokach dopadłem do niego i przyciągnąłem go do rowu, skąd już koledzy pomogli ułożyć rannego na
sanie. Jęczał bardzo, rana okazała się groźna. Okryliśmy go pierzyną.
Lewe skrzydło już kończyło swoje zadanie. Został jeszcze ostatni punkt oporu Niemców – murowana wartownia na skraju wsi.
Schroniło się tam kilkunastu SS-owców. Trudno było do nich dostąpić, ponieważ otworzyli niezły ogień. Podpalić wartownię też się
nie dało. Pozostały tylko granaty. Znalazło się paru śmiałków, którzy
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w skokach dopadli murów budynku przez okno zaczęli rzucać granaty: Jeden… drugi... trzeci... czwarty... Niemcy jeszcze odstrzeliwali
się, chociaż słabiej. Piąty granat… jeszcze strzelają… wreszcie szósty
i... cisza, zupełna cisza. Załoga została wybita. Na zakończenie swego
dzieła chłopcy podpalili wartownię od wewnątrz. Zadanie na lewym
skrzydle skończone. Trzeba tylko trochę oczyścić teren, podpalić parę
chałup, puścić salwę na uciekającą grupkę kobiet.
Wracamy. Opatrujemy rękę Polakowi robotnikowi, który został postrzelony przez pomyłkę, a właściwie z własnej winy, gdyż na
wezwanie do otwarcia drzwi nie otwierał ich. Uczynił to dopiero po
serii oddanej w drzwi, ale już ze skrwawioną ręką. Przerażony błagał
o darowanie życia jemu i rodzinie mówiąc, że jest niewinny, że jest
Polakiem. Po sprawdzeniu dokumentów »obrugaliśmy« go, dlaczego
od razu tak nie mówił. Poza tym jednym wypadkiem reszta Polaków, zdaje się, nie poniosła szwanku. Podczas akcji pomagaliśmy im
wynosić rzeczy przed pożarem i uspokajaliśmy ich. Ale w jednym
wypadku prawdopodobnie oszukali nas Volksdeutsche twierdząc, że
są Polakami i tłumacząc się, że zawieruszyli gdzieś swoje dokumenty. Ponieważ mówili po polsku i trudno było przekonać się, czy nie
kłamią, puściliśmy ich wychodząc z założenia, że lepiej pomylić się
na swoją niekorzyść, niż zabić Polaka.
Cała wioska stała w płomieniach, lecz Ryszard ze swoimi ludźmi jeszcze nie wrócił, natomiast słychać było z tamtej strony strzały coraz to wzmagające się. Maszynki grały na całego. Góral kazał
wystrzelić rakietę na znak odwrotu, lecz ponieważ było i tak jasno,
prawe skrzydło nie mogło tego zauważyć.
Tymczasem Ryszard musiał staczać walkę z odsieczą niemiecką jaka nadeszła z Wolicy Uchańskiej. Początkowo natknął się na
odsiecz Lis ze swoją drużyną i nie wytrzymawszy naporu wycofał
się gubiąc LKM. Ryszard zebrał cały pluton i natarł na Niemców.
Podczas tej walki miało miejsce następujące zdarzenie: z oddziału
niemieckiego wysunął sie jakiś Szwab i machając rękami zaczął
wrzeszczeć, żeby zaprzestać ognia. Wstrzymano więc ogień i Szwab
podchodził szwargocąc coś po niemiecku i wciąż machając rękami.
Wreszcie podenerwowany Sowa wycelował i trafił w samą głowę
Szwaba, który zaraz fiknął kozła. Czego chciał ten Niemiec zostanie
tajemnicą. Może myślał, że na widok niemieckiego munduru nasi
chłopcy zlękną się i poddadzą?

106

I znów rozpoczęła się strzelanina. Podczas natarcia kpr. Jastrząb
zetknął się z jakimś Niemcem i po niecelnej wymianie strzałów
zwarli się z sobą w walce wręcz. Na pomoc przyszedł mu Ryszard,
który z kilkudziesięciu metrów z pistoletu rąbnął Szwaba w głowę.
Tak mógł strzelać tylko Ryszard. Wściekli Niemcy otworzyli huraganowy ogień i trafili Jastrzębia w nogę. Chłopcy i przerazili się ognia
niemieckiego i zaczęli się cofać. Wtedy to Ryszard skoczył do tyłu,
zagrodził drogę uciekającym żołnierzom i grożąc rewolwerem zawrócił ich. W gronie tych dezerterów znalazł się także i Lis. Następnie
skokami dopadł Ryszard już ze swymi »nawróconymi« ludźmi do
rannego, potem do niemieckiego LMK-u i wybiwszy obsługę rozproszył resztę Niemców. Rannego ułożono na saniach i odjechano
do reszty oddziału.
Góral tymczasem wysłał patrol do polskiej wioski Żurawiowa
po kilka sań: Chłopi przestraszeni sąsiedzkim pożarem natychmiast
założyli konie i podjechali pod oddział. Widać było ich wystraszone, lecz równocześnie zaciekawione twarze. Dowiedziawszy się, że
to polska dywersja ucieszyli się mówiąc, że dobrze zrobiliśmy Szwabom, bo już zanadto się rozpanoszyli.
Zadanie było wykonane. Wieś spłonęła, mieszkańcy wybici.
Straty Niemców można obliczyć do 200 osób. Z naszej strony było
4 rannych, w tym jeden ciężko. Poza wspomnianymi, ranny został
jeszcze Huragan w usta i jeden strzelec odłamkiem granatu w rękę.
Zdobyliśmy parę karabinów maszynowych i kilkanaście karabinów.
Nasz pluton zyskał jeden LKM i parę KB–ków. Na inne wioski nasiedlone padł blady strach. Zaczęły krążyć legendy o przedarciu się
z frontu wschodniego przedniej straży sowieckiej kawalerii itp.
Odjeżdżaliśmy saniami. Furmanów po kilku kilometrach odesłaliśmy do domu zapisując ich nazwiska. Teraz znów odczuwaliśmy
siarczysty mróz. Zostawialiśmy po sobie morze płomieni. Zabawiliśmy w akcji dosyć długo, poczęło już świtać, musieliśmy więc i śpieszyć się, żeby odskoczyć jak najdalej. Jechaliśmy już śmiało i przez
wioski. Przestraszeni ludzie patrzyli na tę kawalkadę zza węgła. Dotarliśmy do tego lasu, skąd wyszliśmy na wyprawę i stąd poczęliśmy
rozjeżdżać się w różne strony. Już robił się dzień. Całe szczęście, że
nie natknęliśmy się na żandarmerię, która zjeżdżał się na miejsce
wypadku z Grabowca i z Zamościa, gdyż z powodu ostrego mrozu
wiele zamków zamarzło, tak że karabiny stały niezdatne do użytku.
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Już w dzień przejeżdżaliśmy przez Frankamionkę. Rannych
przewieźliśmy do Kazimierówki, gdzie po 2 dniach zmarł w domu
sanitariuszki Kamy Władysław Gałan. Cześć Jego pamięci!
W drodze natknęliśmy się na patrol policji polskiej i chociaż
wyglądaliśmy podejrzanie, policja umiała nas nie zaczepiać. Bardzo
wielu chłopców poodmrażało sobie stopy, ręce, uszy i nosy–prawie
każdy. Niektórzy musieli parę dni leżeć w łóżku. Ale nikt nie żałował, że był w tej akcji. Pomściliśmy naszych wysiedlonych braci!
ADAM
SIEDLISKA
Dnia 1 czerwca 1943 r. o świcie Niemcy otoczyli wieś Sochy
i na bezbronną ludność otworzyli ogień z RKM-ów. Po czym podeszli
bliżej, podpalili zabudowania, a rannych w bestialski sposób dobijali. Ludność Sochów zaskoczona była jeszcze we śnie i o żadnym
oporze nie było mowy. Dzieła zniszczenia dokończyły samoloty, które w liczbie dziewięciu – lecąc prawie nad dachami i wierzchołkami
drzew obrzuciły już palącą się wieś bombami, a następnie ostrzelały
ją z broni pokładowej.
Cała ta operacja nie trwała dłużej niż pięć kwadransów i wieś
przestała istnieć. Około 200 kobiet, dzieci i mężczyzn oddało życie.
Reszta – to ranni, poparzeni lub wariaci.
Sochy – to była spokojna wioszczyna wśród lasów, biedna, bo
na piaszczystym gruncie, zdobywająca z trudem kawałek chleba.
Powodem akcji niemieckiej było jakoby to, że wieś sprzyjała
»bandom« leśnym. Zastosowano więc niemieckie prawo o odpo-wiedzialności zbiorowej i to zastosowano w całej rozciągłości.
Tegoż dnia – 1 czerwca 1943 – spotkałem się z inspektorem Kaliną i po wspólnej naradzie postanowiliśmy dokonać odwetu na jednej ze wsi niemieckich. Odwet mam wykonać ja sam, wybór wsi
i czasu należy też do mnie.
Krótki namysł. Już mam. Pójdą Siedliska – wieś duża, położona tuż pod miastem Zamościem, nasiedlona wyjątkowo zaczepną
i wrogą dla nas ludnością niemiecką. – Biegną rozkazy nakazujące
koncentrację oddziałów.
Dnia 5.VI.1943 o godzinie 9-ej rano przybywam w rejon koncentracji, chwytam oddziały w marszu, – robię po raz pierwszy tego
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rodzaju przegląd. Jest tego sporo, – bo 10 oficerów i strzelców, 12
RKM-ów i i CKM. Tak. Z tym juz coś można będzie zrobić.
Sprawdzam więc wszystko dokładnie i po krótkim odpoczynku
maszeruję z całością przez tętniący życiem las w kierunku pół-nocnym. Maszerujemy skrajem kompleksów leśnych.
Marsz idzie dość ciężko, bo upał jest wielki, wody tu niema
nawet na lekarstwo.
Idziemy przesiekami leśnymi. Na wszystkich wzniesieniach
gruntu obejmuję wzrokiem kolumnę moich żołnierzy. Wszystko to
w większości młodzież, która na wojnie nie była. Kadra tylko jest
elementem doświadczonym i zaprawionym.
Po paru godzinach marszu osiągam wreszcie skraje lasów Kąty.
Daję ludziom odpoczynek, a sam wraz z paru oficerami udaję się
na wywiad terenu. Jesteśmy zmęczeni porządnie i pić nam się chce
ogromnie, ważkość jednak zadania i poczucie odpowiedzialności
każą zapomnieć o pragnieniu i znużeniu.
Przez lornetkę obserwujemy przedmiot naszego natarcia. Słońce chyli się już ku zachodowi i w lesie robi się przyjemny chłodek.
Przed zmrokiem podciągam oddziały na skraj lasu, dzielę na grupy
i sprawdzam raz jeszcze znajomość zadania u poszczególnych dowódców.
Oto grupa prawoskrzydłowa – dowódca ppor. Norbert – naciera na wschodni skraj lasu w rejonie cerkiewki. – Grupa Podkowy
– na.północny skraj obejściem od zachodu. – Odwód pod moim bezpośrednim dowództwem uderza na zachodni skraj wsi.
Por. Podlaski z CKM-em ubezpiecza kierunek od Zamościa na
szosie, ppor. Dolina z dwoma RKM-ami ubezpiecza od Zawady.
Znaki i sygnały trąbką oraz świetlne daję ja sam.
Dochodzi godzina 22 i robi się już zupełnie ciemno.
Ruszam. Wojsko wyłania się z lasu i maszerujemy do wsi cichutko, niemal na paluszkach....
Po godzinnym prawie marszu dochodzimy do wsi i tu oddziały
zgodnie z rozkazem rozwijają się w tyralierę. Wchodzą w żyto, które
pachnie oszałamiająco. W ciszy nocnej słychać chrzęst łamanej słomy i tupot nóg żołnierskich. Może wyolbrzymiam te dźwięki, ale
wolałbym, żeby moi żołnierze poruszali się jak duchy. Starają się też
jak mogą. Napięcie nerwów u wszystkich nas wzrasta.
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Osiągamy wieś. Uderzenia kolbami w szyby – tu – tam – w kilku naraz domach. Z mieszkań wybiega kilku Volksdeutschów. Strzelam do pierwszego. Do innych strzelają moi żołnierze.
Wtem zrywa się gwałtowny ogień RKM-ów. To wacha wiejska stawia opór Norbertowi. Odpowiadają z miejsca nasze RKM-y
i widzę, że Norbert praży świetlnymi pociskami, a nawet mi przedtem nie powiedział, że takie ma.
Po małej chwili czuję, że opór został złamany, – padają już tylko pojedyncze strzały i słychać wybuchy granatów.
Posuwam się z grupą wzdłuż wsi, – strzelam sam. Daję twarde
rozkazy żołnierzom.
Stają mi ciągle przed oczyma obrazy z Sochów, – popalone dzieci i kobiety, zmasakrowane ciała mężczyzn. Nie mam w tej chwili
sumienia. Mścić się! Ta jedna myśl bez przerwy panuje w moim mózgu.
Wtem w górę bucha płomień w rejonie walki Norberta. I ja
daję moim żołnierzom rozkaz podpalenia. Z początku nikłe ogieńki
wybuchają, by za moment całymi językami objąć dachy. 1-2-10 domów i zabudowań już w ogniu. Robi się zupełnie jasno, – wieje lekki, mały wiaterek niestety od wsi, – a więc dla nas mało korzystny.
Wybiegam za wieś i zaczynam się denerwować, że w północnej części wsi cicho. Czyżby spóźnił się Podkowa? Ale oto słyszę w tej
chwili wybuchy granatów. Podkowa osiągnął swój cel i zaczął robotę. Brawo!
Widzę wzdłuż wsi pędzące konie. Chwytam jednego, dosiadam
go na oklep i teraz już mi łatwiej dowodzić. Galopuję od grupy do
grupy i daję dorywcze rozkazy.
Dzieło zniszczenia trwa, – płomienie obejmują wszystkie budynki. Wybiegają z nich przerażeni Niemcy, by wpaść zaraz pod lufy
moich żołnierzy. Teraz już cała mieś stoi w ogniu.
Patrzę na zegarek. Upływa pięć kwadransów od czasu, gdy zaczęliśmy robotę. Akurat tyle samo, ile Niemcy działali w Sochach.
Już najwyższy czas kończyć, tym bardziej, że do świtu niedaleko.
Pilnie też nadsłuchuję, czy z Zamościa, który widać jak na dłoni,
– oświetlony jest zresztą dobrze, – nie nadchodzi odsiecz.
Z ubezpieczenia meldują mi, że słychać motory. Daję trąbką
znak do odskoku i cofam się powoli. Dołącza się też Norbert, – osią-
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gamy szosę. Tu czekać będę na Podkowę, aby stworzyć mu warunki
odwrotu.
Wtem CKM na ubezpieczeniu otwiera gwałtowny ogień. Słyszę motory. To Niemcy przybyli do majątku Płoskie. Najwyższy czas
już odrywać się dalej.
Niestety nie ma Podkowy. Prawda, że ma do nas najdłuższą
drogę, ale bez niego ani kroku dalej nie pójdziemy.
Z dala, na szosie widzę pędzące auto. Dwa nasze RKM-y z ubezpieczenia walą do niego. Szofer zrywa wóz i goni dalej zwiększając
szybkość. Cała grupa praży do niego. Czyżby uszedł? 100 metrów
dalej wóz skręca nagle w rów. A więc dostał. –
– Norbert, wziąć patrol, wykończyć! – krzyczę donośnie.
Norbert rusza i za chwilę rozpoczyna się walka. To ranni Niemcy bronią się do ostatniego. Jeszcze chwila i wszystko cichnie. Norbert wraca i melduje:
– Dwa pistolety maszynowe zdobyte, jeden kabek, – trzech
Niemców wykończonych.
Siadam na rower i sprawdzam. W zabitych rozpoznaję majora
i dwu podoficerów. Jak się później okazało, ów major był szefem Komisji Nasiedleńczej na Zamojszczyznę, SS-man mjr. Nerold. To rodzynek w całej akcji. Zaczynam wierzyć, że mam »żołnierskie szczęście «.
Każę podpalić auto i zabrać resztę rzeczy.
Nadciąga Podkowa i melduje swoje opóźnienie. Lżej mi się
robi, i mam znowu całość w ręku. Najwyższy czas do odskoku, bo
już prawie dzień.
Kolumna rusza. Ja na koniu posuwam się przy straży tylnej.
Dochodzimy do lasu, skąd raz jeszcze możemy sycić oczy nasze widokiem płonącej wsi niemieckiej. Widok to wspaniały, – wieś i zbudowana w gwiazdę – objęta morzem płomieni gore. Dochodzą nas
jeszcze ryki bydląt i rżenie koni. I to wszystko w odległości, zaledwie
5 kilometrów od bardzo silnego garnizonu zamojskiego! Na szosie
pochodnia z płonącego auta, a w nim we krwi szef nasiedlenia, którego dzieło w tej chwili przekreślił mały oddział O. P. 9.
Koniec kolumny kryje się w mrocznym lesie. Tu następuje zupełne odprężenie nerwów, oglądam kolumnę po dniu. Ludzie wszyscy, jest trochę zdobyczy. Oto wozy, konie, krowy itp. Twarze ludzi
blade, zmęczone, płoną tylko oczy złowrogie, zadowolone.
Każę przyśpieszyć marsz, który idzie zbyt powoli. Obiecuję ludziom później wypoczynek przez cały dzień.
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Dochodzimy wreszcie do miejsca wybranego na postój. Wydaję rozkazy do ubezpieczenia, po czym przemawiam do wojska dziękując za gorliwą i rzetelną robotę. Oto rozkaz został wypełniony.
Odwet za Sochy wzięty.
A teraz spać. Ranny chłód leśny doskonałe daje warunki odpoczynku. Po pewnym czasie budzę się nerwowo, – bo jeszcze odpowiedzialność ciążąca na mnie za moich ludzi nie pozwala mi spać spokojnie. Okazuje się, ze tym razem zaalarmował mnie tylko zapach
wiązanki leśnej konwalii, którą jeden z moich chłopców cichutko
położył koło mojej głowy.
Tuli nas do snu las zamojski, który będzie nam przez długie
miesiące schronieniem, domem i całym światem. W mrokach tego
lasu zrodzi się później niejedna myśl i stąd wyjdzie wiele czynów,
przynoszących chwałę oddziałom partyzanckim Zamojszczyzny.
Las ten będzie dla Niemców ciągłym źródłem niepokoju. Będzie na całe tygodnie wiązać dywizje niemieckie, ściągane nawet
z zaplecza frontu, – jak to się okazało w miesiąc i rok później.–
SŁAWIAN
W NOC ŚW. BARBARY
(Relacja uczestnika wypadu na Źrebce)
Ppor. Zapora, dowódca leśnego oddziału wchodzącego w skład
0. P. 9. a pośrednio podległego ppor. Podkowie, dokładnie opracował
plan uderzenia na nasiedloną przez Niemców wieś Źrebce w pow.
zamojskim. Chodziło przede Wszystkim o zdobycie odzieży i żywności, a także o ukaranie kilku zbyt gorliwych Volksdeutschów. Przy
sposobności mieliśmy uzupełnić nasz stan posiadania broni. Wiedzieliśmy, że nasiedleńcy z Besarabii i z Serbii jako też nasi zaprzańcy
z pow. hrubieszowskiego, bez względu na to, czy byli pochodzenia
polskiego, czy ukraińskiego, posiadają broń i prawdopodobnie zechcą się bronić. Wiedzieliśmy też, że byli oni wywiadem okupanta,
któremu starali się dawać możliwie najdokładniejsze wiadomości
o ruchach oddziałów partyzanckich. Poza tym maltretowali ludność
polską na każdym kroku. Dla tych więc względów postanowił komendant Zapora »przetrzepać« ich.
Na zarządzonej odprawie dowódców patroli oddziału wypadowego przedstawił plan działania, przy czym kategorycznie zabronił
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strzelać do nasiedleńców. Akcja miała być przeprowadzona bezkrwawo z tym, że niektórych zabierze się z sobą do lasu. Tych winnych
mieli wskazać miejscowi przewodnicy i ludzie z terenu. Zabijać wolno było tylko w obronie własnej. Domy Niemcóm, których dobro
przeznaczone było do zarekwirowania, też mieli wskazać przewodnicy.
Na zbiórce po wcześnie wydanej kolacji oddział wypadowy
został podzielony na grupę uderzeniową, której zadaniem było zlikwidować wartownię i grupę rekwizycyjną, nad którą objął komendę dobrze orientujący się w terenie ppor. Elski. – Grupą uderzeniową
dowodził osobiście ppor. Zapora. Oprócz niego przypominam sobie
Smala i Misia. 1)
Grupa rekwizycyjną składała się z kilku patroli. Dowódcą
pierwszego byłem ja. W skład jego wchodzili oprócz mnie: Strz. Gałka, strz. Grisza (Ormianin) i ob. Orłowski, dowódca komórki Latyczyn.
Dowódcą drugiego patrolu był kpr. Balica. – Innych nie pamiętam.
Było to w pierwszych dniach grudnia 1943 r., dokładnie w noc
imienin mojej siostry Barbary. Szliśmy marszem przyśpieszonym,
aby później w razie potrzeby mieć czas na odpowiednie ruchy. Nastrój panował pogodny, nawet wesoły. Chłopcy byli podnieceni,
bo wielu z nich szło po raz pierwszy na »robotę«. Chłodny zimowy
wiatr ciął jak biczem po rozgorączkowanych twarzach.
Marszem ubezpieczonym doszliśmy aż w pobliże wsi Źrebce.
Tu komendant Zapora rzucił nas na wieś, a sam z grupą uderzeniową
skoczył na wartownię.
Nas prowadził ppor. Elski. Gdy nie wiadomo skąd padł pierwszy strzał, przypadliśmy do ziemi otwierając na jego rozkaz ogień.
W międzyczasie przewodnicy wskazywali dowódcom patroli
»ich« domy.
Poderwani nagłym zrywem ruszyliśmy do ataku. Podniesionym głosem skupiłem swój patrol wokół siebie i parliśmy całą parą
naprzód. Obskoczyliśmy »nasz« dom. Ale tu stała się rzecz nieoczekiwana. Drzwi były zasunięte. Na moje wezwanie do poddania się
i otworzenia drzwi odpowiedziano milczeniem. Nie pomagało nic
– ani stukanie kolbą w drzwi, ani groźby, ani prośby. »Czarny« zaciął
się i trwał w upartym milczeniu.
) Obydwaj z radzieckich oddziałów partyzanckich. (Przyp. red.)
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Zaczęła mnie opanowywać złość bezsilności. Jakto, więc ja nie
potrafię wejść tam, gdzie chcę? – Nie! nie do pomyślenia.
Nie zważając na bzykające kule walę z karabinu parę razy do
drzwi. Nie skutkuje.
Donośnym głosem wzywam załogę domu do zaprzestania głupich żartów i otworzenia – Na nic!
Wobec tego podbiegłem do okna i walę w nie kolbą. Brzęk tłuczonych szyb miesza się z moim przekleństwem. Pod nieodpowiednim kątem wyrżnąłem kolbą w okno, przez które chciałem wejść do
środka, i karabin rozleciał się na dwoje. – To potęguje jeszcze moją
wściekłość.
– »Gałka! światło!« – ryczę na żołnierza, przyszło mi bowiem
na myśl, że może dom stoi pusty, a ja na wzór Don Kichota walczę
z wiatrakami.
Błysk latarki kieszonkowej rozwiał moje złudzenia. O mały
włos, a byłby je rozwiał na wieki. Bo równocześnie błysnęły od
wewnątrz wystrzałami lufy karabinów i pistoletu.
Nieodstępna kochanka partyzanta – śmierć otarła się o mnie
przymilnie.
Ach, więc tak, – pomyślałem sobie, – czekajcie! – I ponieważ
nie miałem w swym patrolu broni maszynowej, skoczyłem do patrolu drugiego, który w podobny sposób »przemawiał« do Niemców.
Pierwszym, na którego napatoczyłem się, był pdchr. Eol.
– »Zbych! Serię w te okna!« – wskazałem ręką zaciekle broniącą
się placówkę hitlerowską.
Nie zważając na strzały z okien, strychów czy też zabudowań
gospodarczych wybiegł Eol ze swoim RKM em na środek podwórza
i lekko pochyliwszy się w przód zaczął krótkimi seriami walić we
wskazany cel.
Posypało się szkło z obrazów w izbach.
– »Niżej«...! – wrzasnąłem.
Znów zagrał RKM.
– »Dość!« – krzyczę. – »Otwórzcie drzwi, bo znów będę strzelał«
– wołam na zaciętych Serbów po niemiecku.
W odpowiedzi na moje słowa padają strzały. Ale na odmianę
z sieni, przez drzwi.
– »Czekajcie! Dam ja wam!« – myślę i odbezpieczając granat
biegnę wzdłuż ściany do okna.
Słysząc zapewne moje kroki zaczynają walić z pistoletu. Nie
wstrzymuje mnie to jednak. Owoc zemsty w postaci granatu wpada
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do wnętrza. Odskakuję. Liczę długie sekundy... Trzy-cztery – pięć, –
Nic! – Cóż do najjaśniejszej cholery! – Niewypał?
Głośny huk i wstrząs przerywa moje słowa. Westchnienie ulgi
wydobywa mi się z piersi.
Ale oto już i Galka biegnie z odbezpieczonym granatem. I znów
śmiercionośny prezent leci do środka...
W tym momencie zjawia się Elski.
– »Zostawić go! Naprzód!«
Patrzę za kierunkiem jego ręki.
– »Tam! Szybciej!«
Zrywam patrol i pędzimy. Już cała wieś grzmi wystrzałami.
Z flanki gdzieś gra niemiecka szturmówka...
W przelocie dowiaduję się, że z siąsiedniej wioski przyszli »czarni« z odsieczą. – Strzały tu, strzały tam. Już nie orientuję się gdzie są
nasi, a gdzie nieprzyjaciel.
Ale oto nowe zabudowania. Obok pod ścianą leży nasz konający strzelec Haik. Dosięgła go zdradziecka, szwabska kula. Mijamy
dwa stanowiska naszych RKM-ów warujących niczym psy.
Naprzeciw mnie ktoś biegnie. Przypadam z patrolem do ziemi.
Gromkie »Stój! Kto idzie?!« – pozostaje bez odpowiedzi.
– »Stój! Będę strzelał!« – zrywam struny głosowe.
– »Swój, swój,« – pada odpowiedź!
Co za czort? – myślę. A on dalej chce iść.
– »Stój! hasło? «
– *Swój, Sewer. 1)«
– »Stój! bo strzelam! Hasło? «
Staję niezdecydowany. Głowię się, co za »Sewer«? Żołnierza takiego nie ma, chyba któryś z przewodników.
– »Hasło!?« – powtarzam.
– »Swój, Wache!« – dostaję odpowiedź.
– »Ach, so. No, komm näher« – mówię, a gdy zbliża się do
nas, przypominam sobie o stanie mego karabinu nie nadającego się
w obecnej chwili do użytku i ryczę:
– »RKM! Ognia!«
1
) Fonetycznie brzmiało to »Sewer«, choć on zapewne krzyczał »Cerner«, co
stwierdziliśmy później z dokumentów. Był to Volksdeutch, podoficer, renegat, który
w rzeczywistości nazywał się Czernik albo Czerniarz, a nazwisko nowe nabył z nową
narodowością.
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Wściekle zatrajkotały obie maszynki. Zbliżający się Wachmann
pada przeszyty serią przez pierś.
– »Przerwij ogień!« – krzyczę i tu następnej sekundzie jestem
już przy nim. Obok mnie strz. Griszka.
Łapię za lufę wyciągnięty ku mnie karabin i szarpnięciem wyrywam go z rąk rannego hitlerowca. Równocześnie Griszka strzela
mu w leb. Zdążył jednak jeszcze krzyknąć szwabskie przysłowiowe
»Caput!«.
–	 »Zrewiduj go i wszystko zabierz« – rozkazuję Griszce.
Sam zajmuję obok stanowisko ze zdobytym świeżo karabinem.
– »Gotowe!«
Podrywamy się i pędzimy dalej. Strzały padają ze wszystkich
stron. Dobiegamy do wskazanych mi przez Elskiego zabudowań.
I znów zaczynamy oblężenie od początku: Ale tu sprzyja nam
szczęście, bo wyciągam ze słomy poddasza młodego Niemca. Teraz
już wszystko idzie gładko. Nasi chłopcy z jego pomocą zaprzęgają
konie, przeprowadzają rekwizycję.
Wpadam do mieszkania. Za mną nieodstępny Griszka.
W drzwiach staje Orłowski.
– »Licht!« – krzyczę, aby zapalili lampę.
Stara matka pojmanego zapala zapałkę. W tej samej chwili rozlega się wystrzał i lecą szyby.
No, dziś chyba uwzięli się na mnie – myślę i cofam się od okna.
Co za dużo, to już niesmaczne!
Biorę wprowadzonego przed chwilą Niemca i postępuję z bronią gotową do strzału. Z tyłu idzie matka jego z dymiącym kagankiem lampki. Ale w podwórzu są już nasi chłopcy. Bez obawy przetrząsamy mieszkanie. W otwartym kufrze krwawią się czerwone
płachty hitlerowskich flag. Wyrzucamy je na podłogę.
Do rozścielonego koca ładujemy wszystko, co nam potrzeba. Idą
więc koce, bielizna, okrycie, kożuch i t. d. – W trakcie tego wzrok mój
pada na ścianę. Spod włosów opadających kosmykiem na czoło spoglądają na mnie oczy niepoczytalnego bandyty – Hitlera. Rżnę kolbą
karabinu w wiszący portret. Spada wśród brzęku szkła. Griszka z pogardą spoziera nań spod oka, a później flegmatycznie pluje mu między
oczy cedząc przez zęby: »swołocz«. I systematycznie »pracuje« dalej.
Wbiega Elski. Wzrok jego przykuwa leżący »Führer«. Kopie ze
złością i krzyczy:
– »Szybciej! Wycofujemy sięl«
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Zbieramy resztki rzeczy z pomocą Elskiego wkładamy na wóz.
– Odjeżdżamy.
Dopędzamy inne wozy. Na jednym leżą zwłoki Haika. Po
drodze dowiaduję się szczegółów całości. Otóż grupa uderzeniowa
zdekonspirowana naszymi strzałami zmuszona została do przedwczesnego wystąpienia. W rezultacie tego posterunek po ostrzelaniu
atakujących wycofał się pod osłoną nocy zabierając ze sobą jednego
rannego czy zabitego.
W akcji natomiast została zastrzelona młoda Niemka z hitlerowskiego »Bund Deutscher Mädel«., która w czasie ataku na wartownię nieopatrznie podbiegła do okną zdobytego domu.
W ogóle z atakiem to mogło być »mikro«. RKM Misia odmówił na mrozie posłuszeństwa i absolutnie strzelać nie chciał, dwa
karabiny zostały zagwożdżone, więc Stefan Smal walił tylko z Visa.
Miś biegł z pistoletem, który posiadał tylko jedyny nabój w lufie, bo
magazynek gdzieś mu wyleciał, o czym zresztą przekonał się dopiero
po akcji. Orłowski zgubił swój Parabellum. Ot, zwykła »lipa«.
Dobrze, że szkopy o tym nie wiedzieli, bo mogliby nam dać
porządnie w skórę.
Dochodzimy do miejsca, gdzie został raniony Haik. Stodoła,
z której padł ten fatalny strzał jest pilnowana. Zapora po bezskutecznym wezwaniu do poddania się jej załogi rozkazuje podpalić ją.
Pdchr. Eol z ochotą zmienia słowa dowódcy w czyn.
Za chwilę widno jak w dzień. Część chłopców pilnuje, aby nikt
z płonącego zabudowania nie uciekł.
W tym momencie otrzymujemy znów ogień z flanki z broni
maszynowej. Oddział dostaje rozkaz wycofania się. Pozostają tylko
mściciele Haika. W niedługim czasie dach załamuje się i wpada do
środka. – Nikt nie wyskoczył. Haik został pomszczony.
Po nowej serii przewraca się złapany przeze mnie młody Niemiec, którego zdałem Zaporze. Z daleka nie mogę zorientować się, czy
to porucznik strzelił mu w łeb, czy zginął od kul swych braci.
Komendant Zapora z chłopcami rzuca się jeszcze do wsi i przepada gdzieś w opłotkach.
Elski z wozami odjechał. Ja nie wiem zasadniczo, co robić? Ale
postanawiam, że bez komendanta nie wrócę do lasu.
Strzelanina we wsi wzmaga się. Kule zaczynają nam gwizdać
nad głowami. Obejmuję komendę nad całością i rozrzucam ją w ty-
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ralierę gotową każdej chwili ruszyć do ataku. Zajmuję stanowisko
z najlepszym polem widzenia na wzgórku pod krzyżem. Z drugiej
strony leży st. strz. Zając z RKM-em. Po chwili ze wsi napada jakaś
tyraliera i posuwa się równolegle do naszej linii. Zając odciąga rączkę RKM-mu. Stanowczo zabraniam strzelać bez rozkazu. Tymczasem
w naszym kierunku pada kilka niepewnych strzałów. My nie odpowiadamy. Przechodzą obok. Decyduję, że to są nasi. Podnoszę tyralierę i wycofuję się na las. Obok palących się domów pojawiają się
jakieś sylwetki. To Niemcy. Oddajemy parę odstraszających, bo na
taką odległość już nieskutecznych, strzałów.
Po 15 minutach dołączamy do reszty oddziału.
WIR
JESTEM WOLNY!
Każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu fatalistą. Nic więc dziwnego, że w specyficznych warunkach wojny, kiedy
przypadek tak łatwo niweczy logikę faktów, będziemy zawsze doszukiwali się, – nawet w najbardziej przypadkowych sytuacjach, –
irracjonalnej, a mimo to deterministycznej przyczynowości. – Gdzież
więc jest miejsce na wolę, na indywidualne wartości człowieka? –
Właśnie w tych nieraz przypadkowych sytuacjach. Bo jakkolwiek
wpływ nasz na bieg wypadków, które zachodzą, niejednokrotnie
jest niewielki, to jednak zależy tylko od nas jak się w nich zachowamy i jaka będzie nasza postawa. Tu możemy zawsze zdyskontować
nasze wartości.
Tak więc w historii wypadków należy najpierw oceniać sytuacje, często boleśnie przypadkowe, a dopiero na ich tle człowieka.
Pamiętnik często bywa raczej historią różnych wypadków i sytuacji z wieloma szczegółami, w których natomiast pomijamy człowieka. Ma to miejsce zwłaszcza tam, gdzie się chce zmniejszyć drażliwość opowieści, uniknąć bolesnego ekshibicjonizmu.
Zwykle w nocy siedziałem przy książce lub robiłem notatki pamiętnikarskie. Tym razem załatwiałem zaległe papierki organizacyjne. Karbidówka syczała wybuchając co pewien czas mocniejszym
płomieniem, niedomknięta okiennica uderzała od czasu do czasu
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w ramy okna. W pokoiku było cicho i przytulnie. Za krzesłem stało
rozebrane łóżko.
Była godzina około11-ej1). Za późno, żeby iść na nocleg gdzie
indziej. Rozebrałem się i położyłem do łóżka.
Nie spałem dłużej jak godzinę, gdy obudziło mnie wejście matki. Weszła do pokoju z lampą naftową w ręku. Była blada, ale jak
później rozpamiętywałem ten moment, to jestem przekonany, że nie
zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji.
– Policja stuka.
Głos jej drżał. – Zacząłem się szybko ubierać. Włożyłem spodnie,
buty, marynarkę, chwyciłem pistolet do ręki i skoczyłem do okna.
Otworzyłem je.
– Stój! bo strzelam!
Dom był obstawiony i pod oknem stał wartownik. Stałem
oświetlony w oknie nie widząc w ciemnościach wartownika. Mogłem strzelać w kierunku głosu. Ale rodzina... matka... – Zamknąłem
okno, schowałem do skrytki pistolet i wyszedłem do przedpokoju.
Matka, trzęsąc się nerwowo, wyszła za mną. Teraz już coraz bardziej zaczynała rozumieć okropność sytuacji. – Wolno podniosłem
hak i otworzyłem drzwi. Zobaczyłem mundury i broń skierowaną
w uchylone drzwi.
– Hande hoch! – Ręce do góry!
Wyszedłem na dwór. Policja granatowa i dwóch Schupowców.
Stało się! – Chaos dziwnych uczuć. Najmniej w tym wszystkim
strachu. Raczej zaś żal do siebie, po prostu do siebie. Faktem jest, że
mnie ten zespół nastroił mimo wszystko dość optymistycznie.
– Czemu tak długo nie otwierał pan drzwi?
Pytania niemieckiego leutnanta Schupo tłumaczył mi granatowy policjant.
– Matka bała się. Myślała, że banda.
Weszliśmy ponownie do pokoju. Ani policja, ani Schupowcy
nie przeprowadzali żadnej rewizji, polecili mi jedynie ubrać się całkowicie do wyjścia. To, że nie robili rewizji, było dla mnie wielkim
szczęściem i ubierałem się specjalnie szybko chcąc przyśpieszyć moment wyjścia.
Za chwilę szliśmy w kierunku posterunku policji. Szedłem
środkiem ulicy, policja i Schupowcy otaczali mnie półkolem. Było
) Noc z 25-go na 26-ty lutego 1943 r.

1
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ich sześciu. Uporczywa myśl o ucieczce towarzyszyła mi przez cały
czas marszu. Już wyznaczałem sobie nawet punkty na trasie, w których miałbym uciekać. Szanse jednak były minimalne, zwłaszcza, że
z sześciu policjantów co najmniej dwóch strzelałoby z chęci trafienia.
Niemcy szli z pistoletami w ręku. – Odległość do posterunku zmniejszała się z każdą chwilą. Na ucieczkę nie mogłem się zdecydować. Za
chwilę wchodziliśmy na schodki posterunku.
W pierwszym pokoju siedział już »Korsarz« – Miąc. Został on
aresztowany jeszcze przede mną i od pół godziny siedział już na posterunku. Zaledwie weszliśmy, a już Niemiec zarządził wysłanie nowego patrolu. Tym razem poszedł już tylko jeden z Schupowców,
natomiast leutnant przystąpił do spisywania naszych personaliów.
Nazwisko – imię – wykształcenie – Stopień wojskowy itd.
Niemiec kaleczył po polsku. Podaliśmy dane prawdziwe. Skończył
i wyszedł do drugiego pokoju. Z nami pozostał tylko jeden policjant
granatowy. W sąsiednim pokoju siedział Niemiec i dwóch policjantów. Na zewnątrz przed posterunkiem stało dwóch wartowników.
– Zamieniliśmy z Korsarzem kilka słów, ale komendant posterunku
zwrócił mi uwagę, że rozmawiać nam nie wolno. Zresztą w tych warunkach niewiele mieliśmy sobie do powiedzenia.
Myśl o ucieczce nie opuszczała mnie ani na chwilę. Oto najprostszy i jedyny plan: przy zmianie wartownika zewnętrznego, kiedy policjant z wewnątrz będzie otwierał drzwi, by zmienić swego
kolegę, skoczę do drzwi, pchnę obu, co na wysokich schodkach mogło dać właściwy efekt, i będę próbował uciekać. Na plan ten byłem
całkiem zdecydowany w tym też celu zdjąłem palto i powiesiłem na
wieszaku. Siedzący na ławie przy drzwiach granatowy policjant miał
niepewną minę i wyraźnie unikał mego wzroku. Kiedy z sąsiedniego pokoju przyszedł drugi policjant prosząc o ogień, nie omieszkali
obaj cichym szeptem dać wyraz swemu niezadowoleniu z losu, jaki
przypadł im w udziale.
– Cholerny czas – rzekł w końcu jeden do drugiego.
Przeszedłem się kilka razy po pokoju. Nikt tego nie zabraniał.
Jedyną myślą, która wracała na przemian z myślą o ucieczce, była
stała wątpliwość co do charakteru aresztowania. Przecież w ten sposób dotychczas nie odbyło się jeszcze żadne aresztowanie na tle politycznym.
Z sąsiedniego pokoju dochodziło chrapanie jednego z policjantów. Usiadłem znowu obok Miąca i zamieniliśmy ze sobą parę słów
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półszeptem. Że nie mówiliśmy nic ciekawego, najlepiej świadczy
fakt, iż dziś nie jestem w stanie nic sobie z tego przypomnieć. Powiedział mi tylko, że komendant tłumaczył fakt aresztowania nas
jakimś nieporozumieniem w związku z wartą nocną. Rzecz jasna, żaden z nas nie brał tego poważnie.
Tymczasem wskazówki zegara wiszącego nad biurkiem wskazywały godzinę wpół do drugiej. Byłem tu już przeszło pół godziny.
Zresztą, czasem interesowałem się nie tylko ja jeden. W pewnym
momencie do pokoju wszedł leutnant, wyjął swój zegarek i porównał czas ze wskazywanym na zegarze ściennym. Odniosłem wrażenie, że nie była to tylko zwykła ciekawość, lecz objaw oczekiwania
na coś, co miało się stać w najbliższym czasie. Dalsze wypadki miały
mi wszystko wyjaśnić.
Była za pięć druga. W pewnej chwili ze dworu doleciał nas
jakiś przytłumiony, nieokreślony hałas, który po chwili ucichł, niemniej jednak coś się tam musiało stać. Po krótkim czasie słyszę wyraźny szmer za ścianą szczytową domu, później kilka uderzeń tuż
pod sufitem i brzęk tłuczonego szkła. Spojrzałem w tym kierunku
i zorientowałem się. W tym miejscu wychodziły na zewnątrz przewody telefoniczne. Tam za ścianą ktoś je przecina. Śmiała myśl przychodzi do głowy, – czyżby? Za chwilę kilka uderzeń we drzwi frontowe. Mocny głos wzywa do otwarcia ich. Przestraszony policjant
zrywa się z ławki, z sąsiedniego pokoju wpada Niemiec z pistoletem
i strzela nerwowo we drzwi, pozostali policjanci gorączkowo chwytają za broń. Z zewnątrz padają strzały, policjanci strzelają z okna.
Komendant posterunku każe nam przejść do trzeciej z kolei ubikacji,
skąd drzwi prowadzą do prywatnego mieszkania gospodarza domu.
Pytam jednego z policjantów o klucz od tych drzwi, lecz ten odpowiada odmownie. Z dworu powtarza się wezwanie do poddania się
i wypuszczenia uwięzionych. Komendant posterunku na polecenie
leutnanta krzyczy, że na posterunku nie ma żadnych aresztowanych.
Z tyłu padają strzały, Niemcowi zacina się pistolet. Znów słychać brzęk tłuczonego szkła w mieszkaniu gospodarza domu. Jeden
z policjantów schował się pod łóżko.
Jednak przy tym wszystkim sytuacja nieprzyjemnie się przedłuża. Wracam ponownie do poczekalni, a policja nie zatrzymuje
mnie. Padają znowu strzały. Miąc idzie za mną. Podchodzę do komendanta posterunku, biorę go za rękę starając się, aby dzielił mnie
od Niemca. Mówię mu, że uspokoję pozostających na zewnątrz, o ile
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pozwoli mi przemówić. W tym czasie znów ktoś jest na schodach
i nawołuje do otwarcia drzwi. Trzymając jedną ręką komendanta
i manewrując nim tak, żeby oddzielał mnie od Niemca, który widząc
moje zamiary nie wiedział jak ma na to reagować,– zbliżyłem się do
drzwi i podniosłem hak. Drzwi się otworzyły.
Stał w nich policjant, wyraźnie przestraszony, za nim stali już
z bronią nasi chłopcy i Wraga (Selim). Policjant mówi coś niewyraźnie o wachmistrzu, który jest tam na ulicy, że go zabiją, jeśli nas – tu
wskazał na mnie i na Miąca – nie wypuszczą. Sytuacja stała się z tragicznej komiczna. Niemiec stał blady z karabinem w ręku, ogłupiały
i nie wiedział co ma właściwie robić. Komendant posterunku, blednąc i czerwieniąc się na zmianę, zwrócił się do nas prosząc, żebyśmy
opuścili posterunek.
– Idźcie już panowie, idźcie – mówił nerwowo, głos mu się przy
tym załamywał.
Wziąłem palto i czapkę, które ten nie omieszkał mi uprzejmie
podać. Wyszliśmy na ulicę. Wraga był ranny. Strzał padł raczej przez
nieostrożność od swoich, a pocisk przeszedł przez kość biodrową.
W rynsztoku leżał drugi Niemiec i przykładał głowę do śniegu. Co
pewien czas któryś z chłopców poszturchiwał go karabinem. Sam
nie potrafiłem powstrzymać się od tego, żeby go nie kopnąć, kiedy
kazaliśmy mu wstać i udać się na posterunek. Posterunku nie rozbrajaliśmy nie chcąc ściągnąć represji na miasteczko. – Z chwilą, gdy
wachmistrz zniknął we drzwiach, raz jeszcze wyjrzał ciekawie leutnant i drzwi na posterunek zamknęły się.
Byliśmy wolni!
Już po krótkiej wymianie zdań zorientowaliśmy się, że zwolnienie zawdzięczamy Wradze. Natychmiast po naszym aresztowaniu został on o tym powiadomiony przez Szuma i Chomika, którzy pierwsi pobiegli z Józefowa na Brzeziny. Wraga momentalnie
zorganizował ze swymi ludźmi odbicie nas. Teraz odchodził spod
posterunku ranny, podtrzymywany przez dwóch żołnierzy. Konieczny był natychmiast lekarz. Pobiegliśmy z Szumem i Chomikiem do
miejscowego lekarza1). Żona jego oświadczyła nam, że nie ma go
w domu, – co według wszelkiego prawdopodobieństwa nie było
zgodne z prawdą, – ofiarowała się natomiast sama udzielić rannemu
pierwszej pomocy. Wzięła opatrunki i wróciliśmy do Wragi. Był blady, czuł się niedobrze. – Żona lekarza nałożyła mu opatrunek, chłop) Dr Ignacy Lesiuk, późniejszy lekarz powiatowy w Biłgoraju. (Przyp. red.)

1
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cy poszli zrobić »furmankę«. Za chwilę zaterkotał wóz, na którym
ułożyliśmy Wragę. Mocny uścisk dłoni i długi, serdeczny pocałunek
miały wyrazić to, co dla niego czuliśmy w tej chwili. Leżał na boku
na wozie i patrzył na nas z nieukrywanym wzruszeniem w związku
z zaszłymi wypadkami. Cierpienie fizyczne nadawało przy tym jego
twarzy specjalny wyraz.
Wóz z rannym i grupa uzbrojonych chłopców oddaliła się
w kierunku szosy zwierzynieckiej, Miąc zaś i ja z chłopcami z Józefowa udaliśmy się do domów.
Drzwi były otwarte, matka czekała na mnie w przedpokoju. Wiedziała o przygotowaniach do odbicia i ze wzmagającym się
z każdą minutą niepokojem oczekiwała wyników próby odbicia nas,
o czym zaalarmowały ją strzały... Była bardzo wzruszona, lecz nawet
jeszcze i wtenczas nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. Prosiłem ją, żeby nakłoniła ojca do opuszczenia miasteczka. Niestety,
w owej chwili nawet ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jak konieczny był pośpiech. – Matka, jakkolwiek niechętnie, zgodziła się.
Ponieważ nie wiedziałem jak dalej potoczą się wypadki, chciałem być przygotowany na wszelkie ewentualności. Wyszedłem
z chłopcami, żeby ostrzec miasteczko oraz przygotować ludzi i broń,
która po ostatnich wypadkach lutowych była ukryta w nowym
miejscu. Jeszcze raz poprosiłem matkę, żeby przygotowała się do
wyjścia z domu. Miałem zamiar natychmiast wrócić.
Poszliśmy na miejsce zachowanej broni, skąd pod młyn Kraczki, gdzie wyznaczyłem zbiórkę. Miałem wydać dalsze instrukcje i zaraz wrócić do domu.
Wtem szosą zwierzyniecką zaczęły zbliżać się niemieckie samochody, niedostrzegalne jeszcze z naszego miejsca pobytu. W pomroce
zimowego poranka wozy dojeżdżały już do Józefowa. Słyszeliśmy
ponury pomruk przybywających stale maszyn. Zatrzymywały się
przed mostem na Morgach. Z samochodów wyskakiwali żołnierze
i drużynami obchodzili miasteczko z wyraźnym zamiarem otoczenia go kordonem. Do miasta nie miałem już powrotu. Była godzina
wpół do piątej.
Chłopcy oczyścili broń i ruszyliśmy do lasu. Po drodze coraz to
spotykaliśmy nowych ludzi uchodzących z Józefowa. Wszyscy cieszyli się z naszego uwolnienia. – Najmniej teraz cieszyliśmy się my.
Niepewność o los rodzin niepokoiła nas coraz bardziej. Wyszliśmy
na wzgórza biegnące wzdłuż Józefowa.
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Ranek był mglisty, ale powoli mgła poczęła opadać i leżąc na
szczycie wzgórza widzieliśmy Józefów otoczony kordonem Niemców, a w samym miasteczku ożywiony ruch. Niemcy wypędzali ludność z mieszkań i prowadzili w kierunku rynku. Trudno było określić
charakter tych ruchów i nie wiedzieliśmy, co właściwie dzieje się
w mieście. Ludzie chodzili grupami i gromadzili się na rynku. Mijały
długie kwadranse, od czasu do czasu padał strzał. Przed nami, na dole
rozgrywała się jakaś tragiczna pantomina.
Nagle kilka serii z automatu... Któż przypuszczał, że to właśnie
wtedy..
Upłynęło jeszcze trochę czasu i znów można było zauważyć
jakiś ożywiony ruch w miasteczku. Lecz tym razem ludzie rozchodzili
się do domów. Niemcy zaczęli ściągać kordon. Wyjeżdżały z Józefowa samochody i z ludnością cywilną. A równocześnie wąskimi
uliczkami prowadzącymi w pola i dalej na okoliczne wzgórza i lasy
wymykali się przerażeni ludzie.
Biegnie z miasteczka ścieżką w górę w naszym kierunku jakaś
młoda kobieta. Spieszę ku niej. Jest wystraszona, łzy spływają po
policzkach. Poznała mnie. W kilku słowach opowiedziała wszystko...
Stało się... To co przez kilka godzin uporczywie cisnęło mi się do
mózgu okropnym przypuszczeniem – stało się.
Rodzice i siostra nie żyli...
SELIM (WRAGA)
ODBICIE WIRA
(26.II.1943 r. w Józefowie).
»Nadajemy VII dziennik radia brytyjskiego w języku polskim«...
Dalsze słowa spikera zagłuszyło silne stukanie w ramę okienną. Porwałem za Visa sądząc, że ktoś sypnął mnie i żandarmeria składa mi
wizytę. Zdobyłem się jednak na silny głos i pytam »kto tam«? – »To
ja«. – Po głosie poznałem jednego z żołnierzy józefowskiego plutonu.
– Co się stało – pytam.
»Młot« jednym tchem zaczyna mówić: – »Wir aresztowany,
Korsarz1) aresztowany, jeden z policjantów mówił, że o godz. 3 ma
) Ppor. Hieronim Miąc, b. naczelnik Urzedu Pocztowego w Józefowie, potem
urzędnik spółdzielni. Zginął w sierpniu 1943 r. pod Dębowcami. (Przyp. red.).
1
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przyjechać żandarmeria, otoczyć miasto i przeprowadzić aresztowania. Miej się na ostrożności«.
Co ja mam się mieć na ostrożności, gdy tam Wir siedzi w areszcie i za chwilę będzie odesłany do Zamościa. Spojrzałem na zegarek.
Mam w ciągu jednej godziny i 45 minut zrobić alarm, wyciągnąć
z ukrycia i wyczyścić broń, przejść 5 klm. Czy zdążę? – Muszę zdążyć.
Natychmiast kazałem Młotowi budzić żołnierzy, a drużynowemu, który słuchał ze mną radia, uprzątnąć mieszkanie z radia i prasy.
A mieszkałem wówczas w Brzezinach pod Józefowem. – Nie upłynęło 10 minut, kiedy wpadli Mord, Miża i Burza1) z rkm-em, dalej Krakus i Wojtuś. Dwóch ostatnich wysłałem zaraz po ręczne karabiny
schowane na świerku – kilometr od wsi. Mord i Miża zaczęli czyścić
maszyny. W międzyczasie przybiegli jeszcze Wąs i Boks.
Dochodziła godzina druga. Zrobiłem szybko zbiórkę na dworze
i zapoznałem żołnierzy z czekającym ich zadaniem. Zorientowałem
się, że mam tylko 7 ludzi, a z broni maszynowej – dwa rkm-y. Trochę mało, trzeba bowiem ubezpieczyć szosę w dwóch kierunkach:–na
Biłgoraj i na Zwierzyniec. Pomyślałem jednak, że może ktoś dołączy
się z Tarnowoli, która była zaalarmowana przez Muńka.
– Za mną, biegiem marsz! Nie mamy ani chwili do stracenia!
Tupot ośmiu par butów zadudnił po zamarzniętej grudzie.
Gdzieniegdzie błysnęło światło w domu i zaciekawiony mieszkaniec wyjrzał przez okno, ale gdy zobaczył zbrojnych ludzi chował się
szybko i gasił światło. Po drodze spotkaliśmy jeszcze kilku ludzi z Józefowa, między innymi Szuma2) i Chomika, a także Kosunia z Brzezin, którzy przyłączyli się do nas.
Lecimy jak strzały. Od czasu do czasu któryś pada, bo w dzień
był deszcz, a teraz mróz ściął wszystkie kałuże. Mijamy Tarnowolę.
Przez brudny śnieg przebijają płaty czarnej ziemi. Jest bardzo silna
mgła i to dodaje ciemności. Żołnierze z rkm-i zmieniają się co kilkaset metrów. Dopadamy pierwszych zabudowań Morgów, jeszcze
kilometr, a już będziemy na miejscu.
) Wladysław Bury, syn gospodarza z Brzezin. Zginał w czerwcu 1944 r. nad
Sopotem. (Przyp. red.).
2
) Tadeusz Szanajca, syn mieszczanina z Józefowa, jeden z najdzielniej,
dywersantów, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ciężko ranny w czerwcu 1944 r.
nad Sopotem zmarł w szpitalu w Szczebrzeszynie. (Przyp. red.).
1
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Dochodzimy do wylotu szosy na Zwierzyniec i na Biłgoraj. Tu
trzeba swoje siły rozdzielić. Zostawiam jeden rkm i 4 ludzi z zadaniem skierowania ognia na szosę zwierzyniecką. Bo gdyby samochody jechały, to tylko ze Zwierzyńca. Ubezpieczenie miało jeszcze
za zadanie nikogo z miasta nie wypuszczać, ani też wpuszczać. Sam
z resztą ludzi skierowałem się na ulicę Biłgorajską, gdzie mieszkali
rodzice Wira. Chciałem się dowiedzieć, gdzie on jest uwięziony –
w areszcie gminnym, czy na posterunku.
Dopadam ze swoim oddziałkiem do domu Wira. Przez szczeliny okiennic przecieka światło lampy naftowej, w mieszkaniu słychać szmery. Zastukałem lekko w okiennicę, – w domu zrobiło się
cicho. Po małej chwili matka Wira pyta »kto tam?« – »Proszę otworzyć. Przyjaciel Konrada« – odpowiadam. Matka nie namyślając się
wiele otworzyła drzwi, a gdy zobaczyła uzbrojonych ludzi krzyknęła:
»Panowie, ratujcie go!« –
– Gdzie on siedzi?
– Na posterunku.
– Proszę dać mi siekierę, za 10 minut będzie pani miała syna.
Pędem poleciałem za swoją gromadką pod posterunek. – Załoga posterunku składała się wówczas z 7 policjantów granatowych i 2
żandarmów Niemców. Jeden z nich miał pistolet maszynowy, reszta
była uzbrojona w karabiny i granaty. Sam budynek był murowany
z grubymi okiennicami, tak że dostanie się do wnętrza sprawiało
pewną trudność. Postanowiłem związać kilka granatów, położyć je
pod drzwiami i zdetonować, resztę zaś wyłomu zrobionego granatami powiększyć siekierą.
Cichymi krokami skradamy się pod posterunek. W drodze wydaję rozkazy poszczególnym żołnierzom.–W odległości 150 mtr. od
celu gwizdnąłem. Ruszyliśmy dalej biegiem w zamiarze zaskoczenia
wartownika. – »Padnij!« – wydałem rozkaz i zaczęliśmy wyczekiwać
ognia, którego spodziewałem się dostać. Mija jedna sekunda, druga, trzecia. Cisza. – Decyduję się iść do drzwi posterunku udając interesanta. Może mi otworzą. Nerwy mam napięte, w uszach jakiś
dziwny szum. – Lada chwila spodziewam się dostać ogień. – Stukam
silnie do drzwi. – Kto tam? – pyta komendant Flisikowski.
– Proszę otworzyć.
– Nie otwieram.
– Czy aresztowani są wewnątrz?
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– Już są wypuszczeni i poszli do domu.
Gdy prowadzę tę rozmowę, Szum przecina druty telefoniczne.
Widząc, że tym sposobem nic nie wskóram krzyknąłem: –
Ognia! celować w okiennice i drzwi.
Zagrzechotały moje karabiny. Z wewnątrz odezwały się pojedyncze strzały. W tym czasie, gdy ogień był skierowany do okien
i drzwi, ja starałem się siekierą rozwalić główne drzwi wejściowe.
Gdy uderzyłem drugi raz, uczułem szarpnięcie w prawym boku.
Miałem wrażenie, że ktoś przeciągnął mi gorącym żelazem po ciele.
Przemknęło mi przez myśl, że jestem ranny. Odruchowo pomacałem
się po brzuchu, czy przypadkiem kiszki mi nie wyłażą. Ciemno mi się
zrobiło przed oczami, chciało mi się usiąść na ziemi, ale pomyślałem
sobie, że zadanie nie wykonane i nie wolno mi upaść. – Dwaj żołnierze widząc, że wypuściłem siekierę z ręki i zachwiałem się, podbiegli
chcąc mnie podtrzymać. Kazałem im odejść na swoje stanowiska.
Wtem usłyszałem z drugiej strony posterunku głos: – »Wraga
tutaj!« Poszedłem w tym kierunku. Jeden z żołnierzy, który stał na
ubezpieczeniu, zameldował mi, że słychać jakieś szmery w piwnicy
pod schodami posterunku. Wezwałem Morda z rkm-em i krzyknąłem: »Wychodzić! Hande hoch!« – Natychmiast wypadł z piwnicy
policjant i żandarm. W świetle latarki zobaczyłem błagalny wzrok
Szwaba, a ze słów, które wymawiał zrozumiałem, że prosi mnie
o darowanie życia, ponieważ ma małe dzieci. – Odpowiedziałem
»zobaczymy!« – A w bucie poczęło mi coraz więcej chlupać z powodu
krwawiącej rany. –
Żołnierze rozbroili zatrzymanych zabierając 2 karabiny i jeden
pistolet. Chcieli ich zabić na miejscu, ale zabroniłem kategorycznie
robić im jakąkolwiek krzywdę. Wtem przyszła mi do głowy myśl,
żeby tych dwóch, którzy są w naszych rękach, wymienić na Wira
i Korsarza. Idę więc pod posterunek po raz drugi i proponuję wymianę jeńców. – Komendant Flisikowski mówi, że za 15 minut da mi
odpowiedź. Tym sposobem chciał grać na zwłokę. W ciągu tego czasu mogła przyjechać żandarmeria i otoczyć Józefów. Oczywiście nie
zgodziłem się na te warunki dając dwie minuty czasu do namysłu
i zagroziłem, że w przeciwnym razie każę rozstrzelać jeńców.
Zacząłem wiązać granaty w celu wysadzenia drzwi, a Niemcowi poleciłem wydać rozkaz wypuszczenia aresztowanych. Niemiec
drżącym głosem kazał puścić więźniów. Z wewnątrz odezwał się głos:
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»nie strzelać!« Drzwi się otwierają i wychodzi Wir, a za nim Korsarz.
W zamian nasi jeńcy pośpiesznie skryli się wewnątrz posterunku. Na
widok Wira żołnierze pod wpływem radości krzyknęli »Niech żyje!«.
W tym czasie osunąłem się na ziemię. Na chwilę straciłem
przytomność. Gdy przyszedłem do siebie już doktorowa Lesiukowa
robiła mi opatrunek. Na pytanie Wira, czy rana jest niebezpieczna,
odpowiedziała, że nie. Są tylko rozerwane powłoki brzuszne, ale
kość miednicy cała. – Żołnierze postarali się o furmankę, na której
mnie ułożyli.
Mocny uścisk dłoni i gorący pocałunek uwolnionych. Zniknęli
w mrokach nocy, aby wykopać broń i oczyścić mieszkanie.
Przejechałem szybko przez miasto, jak tylko pozwalała mi na
to rana. Po drodze ściągnąłem ubezpieczenie i przez Morgi udaliśmy
się w kierunku Brzezin. Wtem słyszę z tyłu za furmanką wołanie:
»Wraga, Wraga!« Do fury podchodzi nieznany mi jegomość, jednak
przez myśl przemknęło mi, że go gdzieś widziałem.
– Wraga, nie poznaje mnie pan?
Karczmiska, – inspektor, – raport... przypominam sobie, jak Wir
składał kiedyś raport inspektorowi Głogowi (Kalinie) w czasie koncentracji.
Skręcamy w las. Kazałem swemu zastępcy zatrzymać oddział
i zdać inspektorowi raport z wykonanego zadania. – »W dwuszeregu
zbiórka, kolejno odlicz!« – pada komenda. Zastępca Miża składa raport inspektorowi: zadanie wykonane, zdobyto 2 kb, 1 pistolet, straty
1 ranny. Odzywa się inspektor: – Żołnierze, uratowaliście życie dwom
dzielnym ludziom. Wykonaliście swój żołnierski obowiązek. Wragę
przedstawiam do krzyża »Virtuti Militari«, a was – dowiecie się potem.
Gdy kończył, głuchy warkot samochodów oznajmił ludności
Józefowa o zbliżaniu się Niemców.
Dowiedziałem się potem, że inspektor uciekając z Józefowa,
gdzie w tym czasie przebywał, natknął się na nasze ubezpieczenie pozostawione na szosie. Żołnierze ubezpieczenia nie znając go, w myśl
rozkazu, zatrzymali. Inspektor niósł w ręku paczkę z aktami inspektoratu, a wewnątrz niej »siódemkę«. Kosuń, który był dowódcą ubezpieczenia, udając »sowieta« zabrał to wszystko, a samego inspektora
trzymał na ziemi pod bronią, ponieważ ten chciał uciekać. Dopiero
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po pewnym czasie przypomniał sobie, że go widział na koncentracji
w Karczmiskach, zwolnił, przeprosił i zapoznał z prowadzoną akcją.1)
MARIA PIASECKA
EGZEKUCJA RODZICÓW I SIOSTRY WIRA W JÓZEFOWIE
Dnia 26 lutego 1943 r. obudziłam się o godz. 6 min. 30 rano,
wyjrzałam przez okno i od razu uderzył mnie niezwykły widok: szef
mój »Łodyga2«) z paczką w ręku wchodził do piwnicy, a kilkanaście
kroków dalej na drodze stali Niemcy. Zatrwożyłam się o Łodygę,
gdyż wiedziałam, że w paczce na pewno jest świeżo przywieziona
bibuła. Łodyga szczęśliwie schował paczkę i wrócił do mieszkania.
W tym czasie w drzwiach kuchennych ukazało się czterech
Niemców. Obeszli całe mieszkanie, strych, kazali nam się ubierać
i iść ze sobą do gminy. Jak zapewniali, tylko po to, żeby sprawdzić
nasze dowody. – Ładny kwiat! A ja właśnie nie mam żadnego dowodu, gdyż niedawno ściągnięto mnie z Warszawy. – Po usilnych
prośbach Niemcy pozwolili zostać tylko żonie Łodygi, która miała
małe dziecko, jego zaś i mnie dopilnowano przy ubieraniu się i razem poprowadzono do gminy. Po drodze przyłączali się do nas i inni
ludzie, których Niemcy wyprowadzali z poszczególnych domów, tak
że gdyśmy doszli do celu była już nas spora gromadka. Zaprowadzono nas do Domu Ludowego. Na rynko, gdzie stał ten dom, kręciło
się kilkunastu żandarmów i gestapowców, przed gminą stały samochody ciężarowe, t. zw. »budy«, tak dobrze mi znane z warszawskich
łapanek.
Niemcy z różnych stron wciąż prowadzili wybladłych i przerażonych ludzi. W Domu Ludowym w obszernej sali była już zebrana
znaczna część ludności. Kręcili się pomiędzy nią Ukraińcy i granatowi
policjanci. Mężczyzn i kobiety rozdzielono. Kobiety stały swobodnie,
mężczyźni musieli ustawiać się szeregami. Jeszcze jakąś dobrą godzinę napływali coraz to nowi mieszkańcy. Potem wszystko z zewnątrz
1) Za odbicie Wira i Korsarza, przeprowadzone samorzutnie, bez zadnego
rozkazu, Wraga został odznaczony krzyżem »Virtuti Militari«, Krakus i Mord –
Krzyżem Walecznych.
2
) W tym czasie prowadził kuchnie R. G. O. w Józefowie.
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ucichło. Na sali zaczęła się niepokojąca nuda wielogodzinnego oczekiwania nie wiadomo na jaki cios. Małe dzieci głośno płakały. Słabszym niewiastom trudno było ustać na nogach.
Po kilku godzinach dwóch gestapowców i dwóch żandarmów
weszło na salę. Jeden z żandarmów łamaną polszczyzną wywoływał
nazwiska ludzi z organizacji, których na szczęście nie było.
Za nieobecnych brano ich rodziny. Tak między innymi wyprowadzono całą rodzinę tutejszego przywódcy organizacji Wira. Gdy
żandarm skończył imienne wywoływanie, zaczęto po kolei wybierać
młodszych mężczyzn i wyprowadzać ich na rynek. Na sali „wszczął się
straszny lament. Kobiety choć płaczem i spojrzeniem żegnały swoich
bliskich mężczyzn. Gdy już wyprowadzono przeszło 100 mężczyzn,
a na sali zostały tylko kobiety, dzieci i kilku starców, wszedł gestapowiec z żandarmem. Gestapowiec spojrzał wściekłym wzrokiem na
zebranych i warknął kilka słów, które żandarm powtórzył głośno
kalecząc język: – »Za to, co te bandyty w nocy zrobiły, wielu z was
zabieramy, a ci którzy zasłużyli będą ukarani. A teraz złaźta na dół«.
Zaczęliśmy szybko wychodzić na rynek. »Bud« już nie było,
kręcili się tylko Niemcy i Ukraińcy. Przed zwaliskiem gruzów po żydowskich domach kazano nam się zatrzymać. – Z boku zauważyłam
Łodygę z kilkoma mężczyznami. Ucieszyłam się, gdyż wyprowadzono go z sali razem z tymi, których już wywieziono samochodami do
Zamościa. Jak się później dowiedziałam, zdołał on wkręcić się do
grupy furmanów z Aleksandrowa, skąd sam miał dowód osobisty.
Po kilku minutach nieprzyjemnego oczekiwania Ukraińcy wyprowadzili przed tłum na gruzy rodzinę Wira. Szybko zrozumiałam
straszną prawdę: będą ich rozstrzeliwać. – Staruszkowie rodzice z córką stali spokojnie, wyprostowani. Odezwał się na wpół głośny płacz
kobiet z tłumu. Oddział złożony z 14 Ukraińców stanął przed skazańcami. Wszyscy troje uczynili znak krzyża i wzięli się za ręce. – Komenda – salwa – i trzy ofiary upadły na wznak na gruzy.
Bolesny skurcz zdławił mi krtań.
Potem żandarm podchodził kolejno do wszystkich trojga i strzałem z pistoletu bezcześcił leżące, martwe już głowy.
Dopiero po dokończeniu tej zbrodni pozwolono nam rozejść się
do domów.
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ZBIGNIEW JAKUBIK
PIERWSZA EGZEKUCJA W JÓZEFOWIE
(Fragment dłuższego opowiadania)
...Odprowadzają mnie do »Domu Ludowego«. Idziemy po schodach na pierwsze piętro. Duża, pusta sala. Siadam w kącie. Obok stoi
dwóch Ukraińców w żółtawo-szarych szynelach. – Powoli przybywa
coraz więcej ludzi. Ukraińcy rozdzielają mężczyzn od kobiet. My po
prawej stronie, one po lewej. Upływa pół godziny, godzina. Teraz
gonią już całe gromady wystraszonych józefowian. Staje się duszno
i tłoczno. Między mężczyznami a kobietami pośrodku przechadza się
uzbrojona warta. Od czasu do czasu wybuchają jakieś krzyki.
W jednej sali stłoczono niemal wszystkich mieszkańców Józefowa. Zapach potu, woń rozgrzanych ciał, smród gęsty, esencjonalny,
bije w głowy i przyprawia o mdłości. – Na salę wchodzi kilku gestapowców i schupowców. Odczytują podniesionym głosem listę. – Padają znajome nazwiska... Wychodzą. Trwożna niepewność i oczekiwanie na niewiadomy los szarpią ludziom nerwy. I znów wchodzą
gestapowcy. Teraz inny porządek nazwisk, przybyło, też kilka nowych. Ktoś ich w międzyczasie poinformował. Dane mają ścisłe.
Tak mija czas na wyrafinowanej, bezkrwawej męce. Zaczynają
sprawdzać dowody. Wyciągam »Kennkartę« i legitymację służbową Urzędu Drogowego. Podchodzę do grupy Niemców stojących na
środku sali. Żaden nie patrzy na trzymane w ręku papierki. Świdrują
mnie wzrokiem. Każą iść razem z innymi.
Schodzę po schodach i jestem na świeżym powietrzu. Gorąco
na słońcu jak w lipcu. – Obok drzwi siedzą posępnie na kupie mizernych tłumoczków rodzice Wira. Jakaś bezradna rezygnacja, jakaś
naiwna, ściskająca serce żałość, a jednocześnie spokój przedśmiertny
bije od tych trojga skurczonych postaci.
Mężczyzn ustawiono w trzy kolumny. Staję na końcu trzeciej
w przedostatniej dwójce. Podjeżdżają samochody, kordon Niemców
zdwaja się. Do samochodów pośpiesznie wsiadają wystraszeni młodzi chłopcy, dorośli mężczyźni i starcy.
Już ładują moją kolumnę. Jezu ratuj!
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Nieśmiało wychodzi z szeregu naczelnik poczty Gradowski i coś
z cicha tłumaczy Niemcom. Kapitan Schupo wysłuchuje go łaskawie
i przyzwalająco macha dłonią. Gradowski szybko niknie za murem
spółdzielni. Wówczas i ja rozgorączkowany wychodzę o jeden krok
przed szereg i milcząco wskazuję na opaskę pracownika drogowego
na ramieniu. Jakiś schupowiec pyta mnie po polsku:
– Czego chcesz, bandycka mordo!
Szybko tłumaczę, że jestem zamiejscowy, z Biłgoraja, a tu jestem przypadkowo. W tym czasie podchodzi również i p. Gajewski
z biletem kolejowym w ręku i tłumaczy, że jest z Aleksandrowa, dziś
dopiero przyjechał itd. Kapitan przejrzał dowody i – o radości! – pozwolił nas zwolnić.
Lecz na tym jeszcze nie koniec. Przechodzimy teraz wraz z grupą furmanów, którzy przyjechali na jarmark, pod komendę rosłego
żandarma. Lewą rękę ma na temblaku, w prawej ściska grubą sękatą pałkę. Formuje nas w dwójki i oprowadza po placu. Niemieckiej
komendy nikt nie rozumie, więc z rozmachem wali niektórych po
plecach.
Załadowane samochody ustawiają się jeden za drugim w wąskiej uliczce Piłsudskiego. Granatowi policjanci stoją osowiali i wystraszeni. Teraz Niemcy wypędzają kobiety, dzieci i trzęsących się ze
starości dziadków. Żandarm prowadzi nas pod spółdzielnię i komenderuje:
– Halt!
Kapitan Schupo podchodzi do rodziców i siostry Wira i ustawia ich na gruzach budek po – żydowskich. Równo pod rząd. Dreszcz
wstrząsa mnie całego. – Teraz rozumiem!
Szybkim krokiem występuje pluton egzekucyjny Ukraińców
i rozwija się w długą linię naprzeciw skazańców. Dzieli ich odległość
może 10 metrów. Krzyk i płacz w tłumie kobiet i dzieci przeradza się
w powszechny lament i ogólny szloch. Matki zakrywają dzieciom
głowy i same odwracają oczy od tego strasznego widoku. Rosłe draby w zielonkawych mundurach płazują tłum kijami i każą patrzeć.
– »Nasz« żandarm wsadza kij pod pachę, wyjmuje bułkę z szynką
i smakowicie zajada.
Kapitan podnosi rękę do góry.
– Ruhig! Ruhig! – ryczą schupowcy.
W ciszę padają słowa tłumaczone przez jednego z żandarmów:
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... »skazani są dla przykładu... Za chwilę zostaną rozstrzelani za
bunt, za gwałt na osobach niemieckiej policji... Jeżeli w dalszym ciągu powtórzy się coś podobnego, nie będzie litości... Każdego bandytę
spotka podobny los...«
Stary ojciec Wira drżącymi rękami obejmuje żonę i osiemnastoletnią córkę w ostatnim pożegnalnym uścisku. Całują się. Jeszcze znak krzyża na piersiach i prostują się patrząc prosto, nieugięcie
w żołnierzy stojących naprzeciw.
Kapitan ironicznym ruchem podnosi rękę do czapki, po czym
pada komenda.
Sprawnym, automatycznym ruchem podnoszą się karabiny
do twarzy. W niebo bije lament i pisk dzieci i kobiet. – Beztrosko
uśmiechnięty żandarm żre bułkę z różową, apetyczną szynką...
– Feuer!
Cichy trzask salwy. Trzy biedne, zmęczone życiem ciała prężą
się gwałtownie, drgają przez sekundę i podrzucone jakąś straszną
siłą do góry, w martwym półobrocie upadają ciężko na ziemię. Podchodzi kapitan z wyciągniętym pistoletem, nachyla się nad leżącymi
ofiarami i kilka razy strzela im w głowę.
Zaległa straszna cisza, stokroć wymowniejsza i boleśniejsza niż
niedawny lament. Tłum stoi w skupieniu czcząc zwłoki pierwszych
bohaterów Józefowa.
Niemcy dają rozkaz rozejścia się. Samochody z mężczyznami
ruszają na Zamość.
Siadamy z p. Gajewskim na pierwszą furę i oddalamy się z Józefowa. Do uszu naszych dolatują głuche stuki i trzask łamanych
desek. To pozostali starzy mężczyźni na rozkaz Niemców rozwalają
dom rodziców Wira.
TĘCZA
W KOMPANII WOYNY
Na początku czerwca 1944 r. wysłał mnie komendant placówki
Kawka na specjalny kurs łączności i radiotelegrafistów. Po otrzymaniu meldunków ze skierowaniem udałem się przez gajówkę Krzywe
do Bondyrza, gdzie był punkt zborny wszystkich kandydatów na ten
kurs.
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W ciągu kilku dni zebrało się nas przeszło 20. Spotkałem tu
i swego dobrego kolegę szkolnego sierżanta podchorążego Łamacza,
który również szedł na wspomniany kurs.
W sobotę 10 czerwca pod dowództwem ppor. Watta wyruszyliśmy z Bondyrza. Trzema furmankami jechaliśmy śpiewając w kierunku obozu por. Woyny, położonego koło gajówki Za Oknem przy
drodze Aleksandrów – Tereszpol w lasach wśród bagnistych terenów.
Przybyliśmy do obozu przed wieczorem. Zastaliśmy tu małą grupę
kolegów partyzantów. Był to pluton szturmowy. Sprawił na nas
dodatnie wrażenie. Wszyscy żołnierze byli umundurowani w angielskie ubrania zrzutowe i broń mieli tylko maszynową. – Na noc
zakwaterowano nas w poniemieckim baraku zajmowanym obecnie
przez ów pluton szturmowy.
Nazajutrz o godzinie 7 rano pobudka i zbiórka do apelu. Po modlitwie podzielono nowoprzybyłych na dwie grupy-plutony, które
potem uzupełniano w miarę przybywania nowych uczestników kursu z innych rejonów. Po śniadaniu każdy z nas otrzymał angielski
mundur i kamasze wojskowe, po czym przystąpiliśmy do budowy
baraków. Materiał do nich mieliśmy gotowy, gdyż zawczasu przywieziono w pobliże obozu baraki poniemieckie spod Zwierzyńca.
Po skompletowaniu tworzyliśmy jedną kompanię reprezentacyjną, sztabową, inspektora mjra Kaliny w sile około 100 ludzi.
Komendantem kompanii był por. Woyna1), dowódcą 1 plutonu »S«
(szturmowego) ppor. Boryna2), II plutonu »Ł« (łączności), do którego
i ja należałem,– ppor. Bej, III plutonu »R« (radiotelegrafistów) przy
znajdującej się tu radiostacji – ppor. Watt3). Magazynierem był ppor.
Tom. Prócz tego znajdował się w obozie patrol BIP’u pod dowództwem Kalifa4), który przed tygodniem zaledwie przybył z Warszawy.
Rozdział dnia w obozie był następujący: rano o godz. 7 pobudka, po której ubrani tylko do pasa biegiem pędziliśmy na plac
zbiórki na pobliskiej łące. Potem następowały kolejno – apel, mo) Por. Adam Haniewicz, poległ podczas opisywanej bitwy 15.VI.44 r. (Przyp.

1

red.).

) Ppor. Józef Wojciechowski z Rawy Ruskiej. Poległ w tejże bitwie. (Przyp.

2

red.).

3
) Ppor. Suchożebrski, inżynier elektrotechnik, rodem z Pomorza. Poległ
w tejże bitwie. (Przyp. red.).
4
) Poległ w tejże bitwie. (Przyp. red.).
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dlitwa, przeczytanie rozkazu dziennego, gimnastyka poranna i mycie
się w przepływającej obok rzeczułce. Po śniadaniu o godz. 8-ej szliśmy do swoich zajęć. O godz. 12-ej obiad z jednogodzinną przerwą
obiadową i znów nauka i ćwiczenia. O godz. 7 wieczorem kolacja,
potem apel wieczorny, modlitwa i po odśpiewaniu »Wszystkie nasze
dzienne sprawy« rozchodziliśmy się do swoich baraków. Po godzinie
9-ej w obozie zalegała cisza.
Oczywiście zorganizowana była też i służba wartownicza. Wystawiano dwa posterunki w przeciwnych stronach, w odległości 1
klm. od obozu, z którym połączone były telefonicznie. Wartownicy zmieniali się co dwie godziny. W obozie pełnił służbę podoficer służbowy. – Uzbrojenie nasze i umundurowanie wciąż jeszcze
kompletowano. Krawcowe, które znajdowały się w obozie, szyły
dla nas czapki wojskowe – furażerki albo połówki. Następnie każdy
otrzymał hełm polski, którego noszenie, szczególnie na warcie, było
obowiązkowe.
Przerabiając łączność uczyliśmy się budować linie telefoniczne,
obsługiwać aparaty telefoniczne i centralę, przyjmować i podawać
fonogramy itp. Zajęcia te przeplatane były wykładami o broni i ćwiczeniami polowymi całej kompanii.
W międzyczasie dochodziły nas różne wieści i przychodził meldunki do majora Kaliny o akcji niemieckiej w powiecie janowskim,
a następnie koło Bondyrza. W obozie naszym podwojono czujność,
wzmocniono posterunki wartownicze, stworzono patrole lotne, a co
noc jeden, z plutonów na zmianę był plutonem służbowym, którego żołnierze spali w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu, w każdej chwili – gotowi w razie alarmu wartowników odeprzeć lub powstrzymać atak nieprzyjaciela. – Obok naszego obozu znajdował się
jeszcze szpital leśny zorganizowany przez obwód biłgorajski, obóz
Wira i pod Tereszpolem obóz Topoli. – Program przewidziany dla
kursu łączności już ukończyliśmy, załączyliśmy telefony do szpitala
i do obozu Wira i następnie mieliśmy przejść do nauki o radiostacji.
We środę 21 czerwca po południu wyruszyliśmy całą kompanią
na ćwiczenia połowę, mieliśmy mianowicie wypróbować t. zw. piaty. Strzelaliśmy z odległości 100 metrów w komin spalonej gajówki
Za Oknem. Wracając z tych ćwiczeń zauważyliśmy na drodze od Tereszpola dwóch jeźdźców szybko jadących w naszym kierunku. Byli
to gońcy od Topoli. Stawili się oni przed będącym z nami majorem
Kaliną i w meldunku ustnym zameldowali mu, że Niemcy są w Te-
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reszpolu i idą na las. Gońcy otrzymawszy rozkazy dla ppor. Topoli
odjechali, a myśmy wrócili do obozu, gdzie wszczął się gorączkowy
ruch. Major pisał rozkazy i przez gońców rozsyłał je do pobliskich
oddziałów. Nam uzupełniono broń i amunicję, zastąpiono kabeki
Schmeiserami, rozdzielono granaty i opatrunki osobiste, przydzielono do poszczególnych plutonów LKM-y i piaty. Następnie szef
Łącznikowski zapowiedział zbiórkę całej kompanii gotowej do drogi
w pełnym uzbrojeniu i umundurowaniu. Po raporcie w kilku twardych, żołnierskich słowach przemówił do nas mjr Kalina, objaśniając
wytworzoną sytuację. Pierwszym naszym zadaniem będzie rozbicie
niespodziewanym napadem Niemców w Tereszpolu. Punkt zborny
dla wszystkich oddziałów wyznaczono koło jeziorka pod Tereszpolem. Przed wieczorem wyruszyliśmy w kierunku punktu zbornego
żegnani przez pozostającą część naszych ludzi jako ochrona obozu.
Nad lasem krążył niemiecki samolot wywiadowczy, oświetlając teren rakietami. Na miejsce przybyliśmy około północy. Zastaliśmy już tutaj inne oddziały. Uzbrojenie mają one gorsze od nas,
większość kabeki. Umundurowanie nie jest jednolite, lecz kombinowane. Spotykają się mundury polskie, niemieckie i ubrania cywilne.
Nastrój wśród żołnierzy dość beztroski i wesoły.
Major wezwał wszystkich dowódców i oficerów na odprawę.
Po odprawie pada rozkaz: »maszerować!« Sądzimy, że na Niemców,
lecz wkrótce orientujemy się w terenie i kierunku i poznajemy drogę
nie na Tereszpol, ale powrotną do obozu. Jak się okazało, major wydał rozkaz powrotu wszystkim oddziałom do swoich obozów i czekania na dalsze zarządzenia, dlatego że ludność cywilna z Tereszpola
i pobliskich wiosek nie zdołała zbiec ani się ukryć i w razie naszej
akcji zaczepnej ucierpiałaby bardzo i głównie na nią spadłyby represje niemieckie. Przemęczeni wróciliśmy do obozu około 4 rano 22.VI.
i ułożyliśmy się do snu.
Już o godzinie 6 pobudka i śniadanie. Ładujemy na wozy
najpotrzebniejsze nam rzeczy jak amunicja i żywność, to czego nie
możemy zabrać chowamy i zakopujemy. Naładowaliśmy zaledwie
dwa wozy, gdy naraz od strony naszej wartowni ułyszeliśmy strzały.
Odróżnialiśmy serie z naszego LKM-u i z nieprzyjacielskiej broni maszynowej. Następnie obóz nasz został obsypany gradem pocisków
z nieprzyjacielskich granatników. Powstało pewne zamieszanie. Por.
Woyna w porozumieniu z majorem zdecydował się nie przyjmować
walki, lecz wycofać się w kierunku obozu Wira.
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Jeden pluton z naszej kompanii, który w pierwszej chwili pośpie, szył z pomocą wartownikom, osłaniał teraz odwrót. Niemcy
zostali chwilowo odparci, myśmy zaś wycofali się szczęśliwie, mając
tylko paru rannych.
W obozie Wira skoncentrowały się wszystkie oddziały. Cała
nasza grupa liczyła teraz około 1000 ludzi. Tabor składał się z przeszło 20 parokonnych wozów. Znalazło się wśród nas i kilkunastu
żołnierzy od Podkowy. Zostali oni zaskoczeni przez Niemców podczas
kąpieli koło Bondyrza i nie mogąc przedostać się do swojego oddziału, wycofali się w lasy i później przyłączyli do nas. Zeznania ich i innych ludzi zbiegłych z okolicznych wiosek utwierdziły nas w przekonaniu, że jesteśmy otoczeni i to przez dość znaczne, przeważające
siły niemieckie. Dlatego teraz wyruszamy, by znaleźć możliwie najsłabsze miejsce i śmiałym atakiem przedrzeć się przez okrążających
nas niemców. Naokoło słychać kanonadę artylerii niemieckiej. Nad
lasem krążą niemieckie samoloty. Nad ranem zatrzymujemy się dla
odpoczynku. Niedługo jednak odpoczywamy. Wraca jeden z naszych
patroli i melduje o zbliżaniu się Niemców. Szykujemy się do ataku.
Rozlegają się strzały,– to nasze ubezpieczenie odstrzeliwując się cofa
się pod naporem przeważającej siły. Niemcy są już tuż przed nami.
Zatrzymujemy oddech, pada rozkaz dowódcy:
– Do ataku!
Podrywamy się i z głośnym »hurra« biegniemy. Zaczyna się
bezładna strzelanina. Niemcy ustępują, a gdy uciekając zniknęli nam
z oczu, dowództwo nasze w obawie przed zasadzką wydaje rozkaz cofnąć się. Mamy kilku rannych. Maszerujemy w przeciwnym kierunku.
Zatrzymujemy się nad jedną z rzeczek, których tutaj ze względu
na bagnisty teren jest dość dużo. Lecz i tu postój nasz nie trwał długo. Usłyszeliśmy warkot motorów i wkrótce otrzymaliśmy meldunek o zbliżaniu się dwóch niemieckich czołgów. Obsługa z piatami
wysuwa się naprzód. Podpuszczają czołgi na bliższą odległość i strzelają, lecz ze zdenerwowania niezbyt celnie. Niemcy oddają z Czołgów kilka serii z CKM-ów i natychmiast wycofują się. Sądzimy, że
po czołgach pójdzie do ataku niemiecka piechota. Okopujemy się
i czekamy, lecz zamiast piechoty odzywa się artyleria. Pociski padają przed nami, rwą się obok nas lub z sykiem przelatują nad nami.
Jest bardzo dużo niewypałów. Leżymy tak pod obstrzałem artylerii
przez jakieś dwie godziny zupełnie bez strat, a Niemców nie widać.
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Lecz w końcu zaczynają nas »macać«, pada jeden, drugi, trzeci pocisk
między nas. Nie ma sensu czekać dłużej, wycofujemy się więc dalej.
W wędrówce tej spotykamy również i partyzantów sowieckich.
Nie wiemy dlaczego dowództwo nasze zwleka z decydującym
momentem przebicia się. Uważamy, że to niezdecydowanie jest dla
nas szkodliwe, ponieważ pierścień otaczających nas wojsk coraz bardziej się zacieśnia, a tym samym skupiają się coraz większe siły nieprzyjacielskie. – Odczuwamy brak żywności. Ciągłe marsze bardzo
nas męczą. Artyleria niemiecka nie daje nam spokoju. Postój w jednym miejscu ponad pół godziny staje się niemożliwy. Tabor nasz
silnie utrudnia marsz. W ogóle niemożliwe jest posuwać się bezszelestnie i niepostrzeżenie. Zdradza nas rżenie koni i skrzyp wozów.
Dlatego w nocy z 23-go na 24-y decydujemy się rozbić nasze tabory
i zostawić je. Zabieramy z wozów najpotrzebniejsze nam przedmioty,
i żywność. Konie puszczamy swobodnie w las. Palimy archiwum inspektoratu. Rannych niesiemy teraz na zmianę na prowizorycznych
noszach. Podsuwamy się pod linie niemieckie. Zajmujemy stanowiska, maskujemy je. Mamy zamiar czekać aż Niemcy podejdą do nas,
niespodziewanie uderzyć i przebić się poza otaczające nas linie niemieckie. Nie udało się nam to jednak, ponieważ znów »wymacała«
nas artyleria.
Takie niezdecydowane postępowanie majora denerwuje nas
i niektórzy dowódcy oddziałów postanawiają przebijać się ze swoimi
oddziałami na własną rękę. Major Kalina na to nie zezwala. Zwołuje wszystkich dowódców na odprawę. Ostatecznie zdecydowano, że
przebijamy się przez linie niemieckie pod Osuchami w nocy z soboty
24-go na niedzielę 25-go czerwca.
Maszerujemy kilka godzin. Zbliżamy się pod stanowiska niemieckie zachowując wszelką ostrożność, jednak zauważono nas
i oświetlono rakietami. Zaczynają grać niemieckie CKM-y. Mkną ku
nam chmary pocisków, w tym dużo świetlnych. Chociaż noc ciemna,
robi się jasno jak w dzień.
Mój oddział znajduje się w środku maszerującej grupy. Przechodzimy przez drogę i wpadamy na miny. To nas na chwilę zatrzymuje, tracimy łączność z innymi oddziałami. Powstaje zamieszanie
i nasza kompania rozpada się na szereg małych grup. Nie ma żadnego dowódcy. Co robić? – Niemcy oświetlają nas rakietami, kierują
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w naszą stronę ogień karabinów maszynowych. Nie wiemy, tu którym kierunku udać się. Ostatecznie rozsypujemy się na bagna.
Ja, Łamacz i jeszcze kilku idziemy razem. Nad ranem spotykamy na bagnach majora Kalinę z kilkunastoma żołnierzami. Major
przyłącza się do nas, jest głodny tak samo zresztą jak i my, pyta czy
nie ma który z nas kawałka chleba, lecz niestety, żaden nie posiadał
ani kawałeczka. Postanawiamy spróbować razem, może uda się nam
przedrzeć.
Ruszamy. Wtem ktoś na nas zawołał. Oglądamy się i widzimy niedaleko kilkunastu naszych partyzantów. Major zapytuje »kto
tam«? Jeden z nich odpowiada, że ten co stał na warcie. Major woła,
żeby na niego zaczekano, on zaraz do nich przyjdzie. Z tego wnioskujemy, że nie był zdecydowany z kim ma iść.
W którą stronę nie zwrócimy się, wszędzie strzały. Nie ma wyjścia z tej matni. – Rozmawiając z Kaliną tytułujemy go jak zwykle
»panie majorze«, lecz ten zwraca nam uwagę tymi słowami:
– Chłopcy, jak się spotkamy z Niemcami, nie mówcie do mnie
panie majorze, tylko panie kapralu.
To nam się bardzo nie podobało, nie dopuszczaliśmy bowiem
myśli o poddaniu się Niemcom do niewoli. Uważaliśmy, że spotkanie z nimi to śmierć ich lub nasza. I dlatego w krótkim czasie odłączyliśmy się z Łamaczem od majora Kaliny.
Już się całkiem rozwidniło. Wstawał dzień, który miał zadecydować o naszym istnieniu. Postanowiliśmy ukryć się, przeczekać
obławę niemiecką, a jeśli Bóg pozwoli przeżyć, wieczorem pójdziemy dalej. Chciałem schować się w pobliżu kolegi Łamacza, lecz ten
tak szybko ukrył się, że nie zorientowałem się, gdzie i w jaki sposób
to zrobił. Na moje wołania nie odpowiadał.1) Byłem niezdecydowany, nie wiedziałem co robić i gdzie sie ukryć. A odgłosy strzałów
były coraz bliższe. Oddalając się od zbliżających się od tyłu Niemców pobiegłem w kierunku ich stałych pozycji. Biegłem przez moczary, co raz wpadając po pas w bagno, aż dostałem się na suchszy,
bardziej zalesiony teren. Postanowiłem ukryć się tutaj. Początkowo
pod gęstym krzakiem wygrzebałem wgłębienie, chciałem przykryć
się liśćmi i mchem, lecz porzuciłem ten zamiar w obawie, że psy,
które Niemcy mają ze sobą, wywęszą mnie. Ostatecznie wdrapałem
) »Łamacz« Łasocha Stanisław, z Brodów Dużych, uczeń IV kl. gimnazjum
w Szczebrzeszynie zginął pod Osuchami 25.VI 1944 r. (Przyp. red.)
1
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się na wysoką jodłę. Po pewnym czasie, głodny i zmęczony, zdrzemnąłem się na drzewie.
Naraz zbudziły mnie jakieś krzyki. Nadsłuchuję i słyszę wołania:
– Wojtek, Antek, koledzy, chodźcie, już nie ma nic, zbiórka!
Wychylam się ostrożnie myśląc, że rzeczywiście Niemcy już
odeszli i koledzy nawołują się nawzajem. Lecz był to tylko podstęp
ze strony Niemców. Chcieli, by ktoś się odezwał. – Zamiast kolegów
zobaczyłem dookoła Niemców idących fala za falą i dokładnie przeszukujących las. Cofnąłem się i zamarłem z przerażenia. Uprzytomniłem sobie całą grozę mojego położenia. Wiedziałem, że w każdej
chwili mogę być zauważony, a to oznaczało dla mnie śmierć. Przeniosłem się myślą do moich stron rodzinnych i ból ścisnął mi serce.
Mimo woli przymknąłem oczy. Nagle rozdzierający krzyk przerwał
mi tok mojej myśli. Spojrzałem w kierunku skąd dochodził i zobaczyłem rozbestwionych żołnierzy niemieckich bijących dwie kobiety.
Sylwetki przypominały mi nasze sanitariuszki, lecz nie mogłem ich
poznać ze względu na dość dużą odległość.
Po jakimś czasie Niemcy oddalili się i słychać było już tylko
przytłumione ich głosy. – Posłyszałem szmer na pobliskim drzewie
i ujrzałem zsuwającego się mężczyznę. Poszedłem za jego przykładem. Z kryjówek powychodziło dość dużo ludzi z sąsiednich wsi –
kobiet, mężczyzn i dzieci. Oraz kilkunastu towarzyszy niedoli z naszej
grupy. Był tu Zasuwa ze Szperówki, Szczupak z Suśca i jeszcze kilku
znajomych, których pseudonimy wyszły mi z pamięci.
Głodni kręciliśmy się szukając czegoś do zjedzenia. Dostaliśmy
po kawałeczku chleba od tutejszych ludzi, ale i oni siedząc w ukryciu
już kilka dni nie mieli go wiele. Pragnienie gasiliśmy pijąc mętną
i mdłą wodę z bagna. Wtem ktoś krzyknął;
– Obława, Niemcy idą!
Wszyscy się rozbiegli, ja popędziłem za jakimś tutejszym gospodarzem. Wpadł on w krzaki i znikł mi z oczu. Domyśliłem się, że musi
mieć gdzieś kryjówkę. Szukam, ale na razie bez skutku. Przypadkowo
tylko trąciłem niewielki świerk i spostrzegłem mały otwór. Nie namyślając się długo wcisnąłem się doń i uspokoiłem przestraszonego
gospodarza. Był już najwyższy czas, gdyż Niemcy zbliżali się i wkrótce wstrzymując oddech usłyszeliśmy odgłos ich kroków.
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W kryjówce tej przesiedzieliśmy całą noc. Zasnęliśmy dopiero
nad ranem i obudziliśmy się dość późno. Już wszyscy powychodzili
z ukrycia. Niemcy przeszli, tylko z daleka w sąsiedniej wiosce słychać
było ich krzyki i śpiewy.
Znaleźliśmy w bagnie zastrzeloną krowę, każdy ukrajał dla siebie kawałek mięsa i piekł swoją porcję nad rozpalonym ognikiem.
Głodni nie czekaliśmy aż się dobrze upiecze, zjadaliśmy ze smakiem
mięso twarde, na wpół surowe.
Rannym, który był między nami, zajęła się miejscowa ludność.
Powoli zaczęli się wszyscy rozchodzić, każdy w swoim kierunku.
Ja z kolegą z mojego plutonu Szczupakiem, który pochodził z okolic Suśca, udaliśmy się w tym kierunku. Jednak w połowie drogi
Szczupak zorientował się, że zbłądziliśmy i idziemy nie do Suśca, lecz
na Józefów, postanowił więc wrócić, ja zaś pożegnawszy się z nim
poszedłem dalej. Zrobiwszy kilka kilometrów zauważyłem starego
wieśniaka pasącego krowy. Dowiedziałem się od niego, że w Suścu
na stacji i w wiosce kwaterują Niemcy. W jakiejś chałupie w pobliżu
lasu napiłem się trochę mleka i znów skierowałem się w głąb lasu.
Zapadła noc. Uszedłem z kilometr, zaszyłem się w krzaki i zmęczony
zasnąłem. Na drugi dzieli rano zbudziło mnie dopiero przygrzewające słońce i śpiew ptaków. Zerwałem się i poszedłem dalej. Spotkałem
w lesie również samotnie maszerującego kolegę z oddziału Topoli
i razem doszliśmy do Majdanu Nepryskiego. Przestraszona ludność
niezbyt chętnie udzielała nam schronienia. Skontaktowaliśmy się
jednak z komendantem miejscowej placówki. Dowiedzieliśmy się,
że w pobliżu znajduje się mała grupa kolegów, przyłączyliśmy się
do nich i w nocy szczęśliwie przechodząc przez tor kolejowy i szosę
dostaliśmy się do Bondyrza. Stąd lasami przez Kosobudy i Krzywe
dobrnąłem do domu.
Pozostało mi jedynie wspomnienie minionych, koszmarnych
dni, chęć zemsty oraz tym większa nienawiść do Niemców.
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ANNA DANUTA BÓR-PRZYCZYNKÓWNA 1)
W BIŁGORAJSKICH LASACH I W NIEWOLI U NIEMCÓW
Niedziela dnia 18 czerwca 1944 r. była piękna, ciepła i słoneczna. Mieszkaliśmy z rodzicami w Bondyrzu w starej maziarni położonej nad samą rzeką Wieprzem w lesie, więc urok pięknego letniego
poranka jeszcze bardziej się potęgował. Wstałam wcześnie, żeby pojechać z ojcem do lasu, do obozu komendanta Adama, gdzie miało
odbyć się nabożeństwo i miesięczna odprawa wszystkich oficerów
O. P. 9.
O godzinie 8 wchodzę do pokoju na śniadanie. Przy stole siedzą
już moi rodzice i por. Irka z Hrubieszowskiego, który u nas nocował
po zakończonej poprzedniego dnia dwudniowej odprawie całego
Inspektoratu. Irka ma dzisiaj odjechać na swoją placówkę w Hrubieszowskie, czeka tylko na konie, które już powinny były po niego
przyjechać. Furmanka jednak spóźnia się, Irka się denerwuje, a my
również niecierpliwimy się, bo chcielibyśmy już odjechać do obozu.
Nagle wpada do pokoju goniec i melduje, że idzie obława.
Niemcy są już na fabryce mebli w Bondyrzu t. j. pół kilometra od
nas. Zrywamy się wszyscy od stołu. Ojciec pośpiesznie wyjmuje
ze skrytki różne papiery, dokumenty kwatermistrzostwa, pieniądze, rewolwery. Przed dom szybko zajeżdża wóz, – to przyjechał po
nas Wahadło. Siadamy wszyscy i jedziemy do drogi leśnej, którą
musimy przejechać, żeby dostać się do obozu położonego w lesie
ordynackim na t. zw. Kamiennej Górze. Z dala słychać już warkot
niemieckich samochodów i pierwsze strzały od strony Zwierzyńca.
Potem dopiero dowiedziałam się, że strzały te były skierowane do
szefa kompanii ppor. Doliny »Felicjana«, który konno przedzierał się
do obozu i został zabity. Ale teraz nic nie wiemy i jedziemy, może
jeszcze zdążymy przeskoczyć drogę, którą już widać. Wtem z za krzewów zobaczyliśmy na drodze pancerkę niemiecką. Niemcy też nas
zauważyli i z miejsca otworzyli do nas ogień z KKM-u. Zeskakujemy
wszyscy z wozu. Chyłkiem cofamy się w las w stronę rzeki Wieprz.
1
) Autorka, córka kwatermistrza Bora, znalazła się wśród walczących oddziałów
partyzanckich podczas obławy niemieckiej w lasach biłgorajskich w czerwca 1944
r. zupełnie przypadkowo. Miała wówczas 15 lat, obecnie jest uczennicą liceum
w Zamościu. (Przyp. red.).
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Irka i Wahadło pędzą przed nami, już są na mostku, lecz naraz drugi
samochód niemiecki zajeżdża na naszą maziarnię i otwiera ogień na
mostek. Widzimy jak Irka i Wahadło padają, ojciec wówczas cofa
się i już nie idziemy na most, tylko w bród przez rzekę za młynem.
Szybko biegniemy dalej w pole między zbożami pod górę, jakieś ze
300 metrów, żeby dostać się do lasu i w debry. Widzimy przed sobą
znowu Irkę i Wahadło oraz prawie wszystkich mężczyzn uciekających ze wsi.
Niemcy rozpoczęli silny ogień po nas wszystkich. Dopadamy
szczęśliwie lasu i zaszywamy się w debry. Wszyscy jesteśmy cali,
tylko Irka został rekoszetem uderzony w nogę. Ale to nic, jesteśmy
uśmiechnięci i zadowoleni, że nie wpadliśmy w ręce niemieckie.
Po mału zaczynamy się z siebie śmiać i żartować. Ale idziemy dalej
w las przez wieś Kątki do wsi Lasowce, bo Niemcy strzelają już po
lesie z działek. Pod Lasowcami spotykamy część żołnierzy z oddziału
Podkowy z podchorążym Czarnym i Korczakiem, którzy rano poszli
z obozu do kąpieli do Wieprza i nie zdążyli już wrócić, bo Niemcy
odcięli im drogę. Jest tu również duża grupa, około 250 ludzi, z oddziału B. Ch. Rysia pod dowództwem Igora i rannego poprzednio
w nogę »Dzierżyńskiego«1). Koło południa Niemcy podeszli pod Kątki i natknęli się na oddział Rysia. Doszło do krótkiej walki. Niemcy
cofnęli się, zabierając ze sobą swoich zabitych i podpalając wieś Kątki. W oddziale Rysia był jeden ciężko ranny, który potem w drodze
do obozu Groma zmarł. Swąd palącej się wsi doszedł do nas do lasu.
Znaleźliśmy się w dziwnym położeniu. Byliśmy odcięci, lecz
nie wiedzieliśmy, jaka jest siła Niemców i co zamierzają oni robić.
Czy przyszli po to, aby spalić wsie położone w lasach, wywieźć ludzi i w ten sposób uniemożliwić partyzantom pobyt w lesie, czy też
obława pójdzie na lasy. Czekamy i pożywiamy się tymczasem chlebem, bo od rana nic jeszcze nie jedliśmy. Robi się już chłodno i zaczynają dokuczać komary. O zmroku Irka i mój ojciec zadecydowali
wyjść z lasu do wsi Lasowce, tam się zgromadzić i uradzić co dalej
czynić. Lasowce to niewielka wioska położona wśród lasu, biedna
i częściowo spalona w lutym 1943 r. podczas walki Niemców z oddziałem ppor. Podlaskiego. Jest to dla mnie data bardzo pamiętna,
1
) »Dzierżyński« Pielachowski Zbigniew, ppor. zawod. Str. Poż. z Warszawy.
Był w oddziale BCh. Rysia. Zginał podczas opisywanej obławy w czerwcu 1944 r.
(Przyp. red.).
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bo wówczas cała wieś Bondyra wraz z moim ojcem brała udział
w odsieczy. Po naradach w Lasowcach zadecydowano, że oddział
Rysia pójdzie do obozu Groma i Wara, my zaś z podkowiakami będziemy się starali przedostać z powrotem do obozu mjra Adama.
Około godziny 12 w nocy zagłębiliśmy się w las. Droga była
ciężka, bo noc ciemna, teren silnie pagórkowaty, poprzerzynany jarami, a sam las o bardzo gęstym podszyciu. Po godzinie takiego męczącego marszu zatrzymaliśmy się w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi, którą mieliśmy przejść. Irka wysłał trzech żołnierzy na
zwiady. Czekamy, – jest taka cisza, że słyszę jak mi serce bije. Staram
się rozpoznać w ciemności stojące nieruchomo postacie. Wydaje mi
się wszystko jakieś niesamowite, koszmarne, że to nie ludzie, lecz pochód mar leśnych. Naraz słyszę cichy szept mamy, jak mówi do ojca,
że ma przeczucie, iż tutaj nie przejadziemy i cichą odpowiedź ojca,
że musimy być przygotowani na ostrzelanie. I nagle dalsze słowa
ojca giną w huku karabinów maszynowych. W lesie od razu robi się
widno jak w dzień. Niemcy bowiem oświetlili nas rakietami i biją
z karabinów kulami świetlnymi. Padam na ziemię, chwilę czołgam
się i gubię się z rodzicami. Znalazłam się sama w lesie razem z częścią
podkowiaków pod dowództwem podch. Korczaka, z por. Irką i Wahadłem. Postanowiono nie próbować po raz drugi przedzierać się
do obozu Adama, ale szybkim marszem jeszcze przed świtem przekroczyć tor kolejowy, który mógł być lada chwila obsadzony przez
Niemców, i udać się w stronę Górecka do obozu Wara i Groma.
W drodze do Górecka spotkaliśmy się z grupą partyzantów
sowieckich, którzy tak samo jak i my chcieli przejść tor i udać się
w lasy położone bardziej na zachód. – Po uprzednim ubezpieczeniu
i po przejściu oddziałów tor został wysadzony. Prędkim marszem doszliśmy do Górecka Starego, skąd do obozu doprowadził nas Murw.
W obozie nie zastaliśmy ani Groma ani Wara, gdyż w tym czasie byli
na odprawie w obozie komendanta Adama. Dowództwo nad kompanią obejmował ppor. Topola. Wiedział już on, że akcja zbliża się od
strony Górecka, ale był pewien, że Niemcy dotychczas o jego obozie
nie są poinformowani. Chciał nawet pozostać z obozem na miejscu.
Pomimo zbliżającego się niebezpieczeństwa chłopcy nie przejmowali
się tym sądząc, że Niemcy nie zapuszczą się tak głęboko w lasy. Po
naszym przybyciu Topola wysłał gońca do obozu Woyny z wiadomością o zbliżającej się akcji.
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Po południu tego dnia t. j. w poniedziałek 19 czerwca, przybiegł
do mnie jeden z żołnierzy z wiadomością, że z obozu Woyny przyjechał kwatermistrz Bór t. j. mój ojciec z ob. Totemem z BIP’u i pytają
o mnie. Bardzo ucieszyłam się zobaczywszy ojca, ale jednocześnie
zmartwiłam się, kiedy dowiedziałam się, że w walce pod Bondyrzem
zeszłej nocy i ojciec zgubił się z mamą. Byłam ogromnie przygnębiona. Dr Oldan1) pocieszał mnie, że mama na pewno żyje i znajdzie się.
Wieczorem z ojcem i Totemem pojechaliśmy do obozu Woyny.
Obóz ten położony był w lesie koło gajówki zwanej »Za Oknem«,
składał się z kilku baraków i namiotów zrobionych ze spadochronów.
Znajdowała się tu radiostacja obsługiwana przez inż. Watta, nazywanego czasem Omegą, oraz kilku radiotelegrafistów. Jeszcze tego
samego wieczoru poznałam Ksantypę2), siostrę dra Radwana, bardzo
miłą i sympatyczną, z którą wkrótce bardzo zaprzyjaźniłyśmy się. Po
modlitwie i odśpiewaniu piosenek partyzanckich, późno w noc, zmęczona poprzednimi marszami i przeżyciami, pokąsana przez komary,
położyłam się spać w namiocie razem z Basią Ksantypą.
We wtorek 20.VI rano, po śniadaniu, poszłam z Ksantypą do
magazynu po mundur i już przebrana po wojskowemu udałam się
do baraku inspektora Kaliny, gdzie nocował mój ojciec.
Przyjechała do obozu Aniela Kukiełkówna3), która przywiozła
nowe wiadomości o posuwaniu się akcji, o tym, że Niemcy odważyli
się wejść w lasy, ale żadnych bliższych szczegółów co do ilości Niemców biorących udział w obławie nie mieliśmy, przy tym radiostacja
przestała działać i nie mogliśmy nawiązać kontaktu z obozem mjra
Adama, a wysyłani gońcy nie przynosili żadnych dokładniejszych
danych. Żołnierze jednak wraz z inspektorem i jego zastępcą rtm.
Mieczem nie tracili ducha, przeciwnie byli podnieceni możliwością
stoczenia walki z wrogiem. – W obozie zaczynało brakować żywności. Ojciec i Wahadło pojechali po nią do magazynu w Górecku, skąd
została przysłana.
) Ppor. Tadeusz Błachuta, poległ 25.VI.44 nad Sopotem. (Przyp. red.).
) Przepadła bez wieści w opisywanej bitwie. (Przyp. red.).
3
) Poległa podczas opisywanej obławy. (Przyp. red.).
1

2
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We środę 21.VI ojciec mój jeszcze raz jedzie do Górecka Starego,
ale do wsi nie może już dostać się, bo Niemcy też do niej wkraczają.
Niezauważony razem z Wahadłem wracają do obozu, jednak na razie nie zwijamy go i pozostajemy na miejscu. Po południu mjr Kalina zwołuje na naradę dowódców oddziałów. Postanowiono urządzić
wypad na Niemców i rozbić ich. Wieczorem nastąpiła koncentracja
oddziałów Topoli, Rysia i części kompanii Woyny. Dowództwo nad
nimi objął sam inspektor Kalina. Ale po rozpatrzeniu się bliżej w sytuacji i wziąwszy pod uwagę, że Niemcy mogą wywrzeć represje na
ludności okolicznych wsi, Kalina nakazał oddziałom odejść z powrotem do swoich obozów.
Nazajutrz t. j. 22.VI rano mieliśmy zmienić miejsce postoju. Zaczęto zwijać obóz. Około godz. 9-ej razem z Ksantypą wyszłyśmy za
małą rzeczkę przepływającą koło obozu i nagle od tej strony usłyszałyśmy warkot motorów i głosy Niemców, którzy zbliżali się do nas.
Natychmiast pobiegłyśmy z powrotem, żeby zaalarmować obóz. Inspektor zaraz wydał rozkaz, aby tabory wycofały się w głąb lasu
w stronę szpitala leśnego i obozu Wira, ale nie zdążono jeszcze tego
wykonać jak już Niemcy byli koło obozu. Żołnierze razem z mjr. Kaliną, rtm. Mieczem i por. Irką otworzyli ogień powstrzymując Niemców i umożliwiając w ten sposób wycofanie się taboru, na którym
wieziono m. in. archiwum Inspektoratu i radiostację. Niemcy pod
naporem silnego ognia z naszej strony cofnęli się. U nas w walce tej
nikt nie został zabity, było tylko dwóch żołnierzy rannych.
Przybyliśmy do Wira, gdzie zastaliśmy już oddział Rysia.
Wkrótce za nami przybył oddział Topoli. Obóz Wira już był spakowany. Część rzeczy została zakopana i zaminowana. Nie było czasu
do stracenia. Wysłano ubezpieczenie i ruszyliśmy już wszyscy razem
przez Górecko Kościelne koło młyna w stronę Józefowa sądząc, że
może tam uda nam się niepostrzeżenie wymknąć Niemcom. – Bombowce i myśliwce niemieckie krążą nad nami i obserwują, ale dotychczas nas nie widzą. Dochodzimy do szosy Biłgoraj – Józefów.
Ubezpieczenie daje znać, że szosa jest wolna, więc przechodzimy ją
prędko. Tabor nasz dość liczny i ślady jego zdradzają nas. Po przejściu
szosy spotykamy oddział BCh Jaskółki i oddział Corda, które przyłączają się do nas, oraz oddział sowiecki. Na krótki czas zatrzymujemy
się koło jakiejś opuszczonej gajówki. Dowództwo partyzantki radzieckiej przyszło do insp. Kaliny, aby zasięgnąć wiadomości o sytuacji, ale my nie więcej wiedzieliśmy od nich. »Sowieci« radzili nam,
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żeby razem z nimi przedzierać się przez pierścień niemieckiej obławy.
Nie wiem dokładnie co na to odpowiedział mjr Kalina.
Po tej rozmowie ruszyliśmy dalej w stronę Józefowa idąc uważnie, by nie wpaść na Niemców lub na pozakładane winy. Wieczorem
około godziny 11-ej byliśmy już w odległości kilku kilometrów od
Józefowa i tu zatrzymaliśmy się na noc. Naraz ciszę nocną przerwała
seria z karabinu maszynowego. Poderwaliśmy się wszyscy sądząc, że
to Niemcy. Lecz okazało się, że strzelił ktoś w obozie. Niewiadomo
jednak kto, bo nikt się nie przyznawał. Przypuszczano, że zapewne
jakiś szpieg. Resztę nocy spędziliśmy spokojnie.–Było to nad rzeką
Sopotem koło spalonej gajówki.
W piątek 23.VI rano wysłane patrole przyniosły meldunki, że
jesteśmy otoczeni. Pozostajemy na tym samym miejscu do południa,
dopóki nie wykryły nas i nie ostrzelały niemieckie myśliwce. Na
szczęście nie mamy w ludziach żadnych strat, padły tylko dwa konie. Z konieczności wycofujemy się na drugą stronę rzeki Sopot i tu
stoimy ukryci w lesie. Po południu jeszcze raz przyjechali do obozu
dowódcy radzieckiej partyzantki. Odbyła się narada, której przysłuchiwałyśmy się obie z Ksantypą. Podobno »Sowieci« proponowali,
ażeby jeszcze tej nocy razem z nimi próbować przebić się i chcieli
objąć naczelne dowództwo, ponieważ było ich parę tysięcy, a nas
około tysiąca. Inspektor Kalina na to się nie zgodził, prawdopodobnie łudząc się nadzieją, że Niemcy podążą za przedzierającymi się
oddziałami rosyjskimi a nas ominą. Do porozumienia więc nie doszło i »sowieci« odjechali.
W obozie odczuwaliśmy już głód, bo nie mieliśmy przygotowanych zapasów na tyle dni okrążenia i na taką ilość ludzi. Zaczęto
gotować obiad z zabitych koni, ale nie zdążono, bo wkrótce po odjeździe »sowietów« odezwały się strzały od strony rzeki. To nasze ubezpieczenie zetknęło się z Niemcami. Momentalnie wszyscy zrywają
się i idą na pomoc. Zastępca inspektora rtm. Miecz wydaje rozkaz,
aby ojciec objął dowództwo nad wycofującym się taborem. – Nasi
walczą. Zaczynają grać piaty. »Rzut« z kompanii Woyny, najlepiej
strzelający z piatów, zostaje ranny. W końcu Niemców odparto. Dużo
ich wówczas poległo, po naszej stronie było tylko 10 rannych, których przynosiła do baraków razem z obsługą dzielna siostra Nina.
Było to nasze ostatnie zwycięstwo. Samopoczucie partyzantów
podniosło się, ale tylko na chwilę, bo wiedzieliśmy dokładnie, że
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jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron.–Ruszyliśmy z tego miejsca
i dalej kołując wśród lasów i bagien. Cały czas towarzyszył nam huk
niemieckich dział, które starały się nas wykryć. Wszędzie, dokąd tylko dojdziemy, są Niemcy. Sytuacja jest groźna i przygnębiająca, zniechęcenie i rezygnacja zaczynają ogarniać żołnierzy. Około północy
zatrzymujemy się wśród młodego lasu, mamy się tu ukryć, ale staje
się to niemożliwe, ponieważ wkrótce słyszymy, że gdzieś bardzo blisko zaczynają przedzierać się oddziały radzieckie, a kule niemieckie
dosięgają nas i kilku żołnierzy jest już rannych. Major Kalina postanawia porzucić tabory i bez nich iść dalej w głąb puszczy. Pozostawiając tabory musimy spalić archiwum Inspektoratu, żeby nie dostało się w ręce niemieckie. Rozpalamy ognisko i palimy akta. Ogień
podsycony papierami staje się coraz większy i oświetla las. Żeby był
mniej widoczny, osłaniamy go z góry kocami. Żołnierze palą również
swoje osobiste dokumenty. Inspektor przemawia, że być może czeka
nas śmierć, ale do końca musimy wytrzymać w walce za ojczyznę.
Mówiąc to miał łzy w oczach.
Po krótkim odpoczynku, gdy zaczęło szarzeć, głodni i zmęczeni
zabraliśmy ostatnią amunicję, opuściliśmy tabor i ruszyliśmy dalej,
by znaleźć gdzieś w puszczy miejsce na ukrycie się. – Jest to świt soboty 24 czerwca.
Po paru godzinach marszu dochodzimy do lasów Osuchowskich. Mamy ze sobą jeszcze dwie furmanki z ciężko rannymi, ale i te
musimy zostawić, bo bagna są nie do przebycia i rannych niesiemy
na noszach. Dochodzimy do jakiejś wioski, ale okazuje się, że jest
zajęta przez Niemców, wobec czego idziemy dalej i zatrzymujemy
się w suchszym miejscu naprzeciw polany. Parę kilometrów stąd ciągnie się droga, na której około południa słyszymy warkot samochodów. Niemcy już o nas wiedzą, bo samoloty niemieckie zauważyły
dym rozpalonych ognisk. Wtem widzimy, że ktoś przebiega polanę
i ucieka z obozu. Nie wiadomo kto to jest, żołnierze goniący wracają
z niczym, nie ulega jednak wątpliwości, że szpieg. Wywarło to na
nas przykre wrażenie. Mjr Kalina zwołuje naradę, wszycy już są zrezygnowani, bo widzą, że wprost nie ma wyjścia. Kalina proponuje
dowódcom oddziałów, by wziąwszy swych ludzi przebijali się oddzielnie, na własną rękę. Igor i Jaskółka nie zgadzają się mówiąc, że
gdyby inspektor zaproponował to wcześniej, chętnieby to zrobili, ale
nie teraz, kiedy nie znają ani terenu ani sytuacji ogólnej. Ostatecznie
postanowiono, że będziemy przedzierać się wszyscy razem. – Zaczę-
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liśmy szukać miejsca na przebicie się, ale już kule niemieckie zaczęły przelatywać i rozrywać się nad nami. Wreszcie zatrzymaliśmy się
o dwa kilometry od drogi, na której byli Niemcy i zajęliśmy pozycje.
Podch. Korczak ze swoimi ludźmi i częścią oddziału Woyny wysunął
się naprzód i zajął pozycję na wzgórzu. Spodziewaliśmy się walki
lada chwila. Do walki jednak nie doszło.
Około godz. 9-ej wieczorem ruszyliśmy dalej i doszliśmy do jakiejś rzeczki, przez którą mieliśmy się przedrzeć, ale to też okazało się
niemożliwe. Za duża tam była siła nieprzyjaciela. Niemcy widocznie
coś zauważyli, bo odezwały się strzały i ciemne już niebo oświetliły rakiety. Cofnęliśmy się idąc na Osuchy. My z ojcem, Ksantypa
i rtm. Miecz byliśmy przy oddziale Wira, który ruszył pierwszy. Szedł
z nami i oddział Rysia. Kalina, Woyna, Topola i inni poszli osobno.
W niedzielę 25.VI o świcie, rozsypani w tyralierę, dotarliśmy
do rzeki Sopot pod Osuchami. Żołnierze z bronią maszynową idą
pierwsi. I my i Niemcy równocześnie otwieramy ogień, odzywają
się nasze piaty, ale wkrótce milkną, grają tylko karabiny maszynowe, huczą granaty. Rozrywają się koło nas pociski artylerii niemieckiej i wszędzie słychać nasz krzyk – Hurra!
My z ojcem, Ksantypą, z rannym Waligórą i jeszcze z kilkoma
żołnierzami jesteśmy w korycie rzeki. Ogień wzmaga się, tak że nie
można stać. W tym momencie biegnie ktoś od lasu i woła, by dalej
nie iść, bo część naszych dostała się tam w ręce niemieckie, a reszta
poległa. – Ogień słabnie, zaczyna robić się coraz widniej. Wycofujemy się, przy czym widzimy koło siebie zabitych. Czołgam się obok
ojca, Ksantypa biegnie przed nami. Wtem zrywa się huraganowy
ogień, kule świszczą koło nas, rozrywają się pociski artyleryjskie. Cofamy się nie sami, przebiegają koło nas żołnierze i dopadają lasu.
W tym popłochu Ksantypa ginie nam w zaroślach z oczu. Wołamy,
ale się nie odzywa. Jesteśmy teraz sami, tylko z Waligórą i jeszcze
dwoma ludźmi. Na drodze, którą niedawno przechodziliśmy, słychać
warkot motorów. W lesie spotykamy ppor. Kulę i jeszcze jednego oficera z kilkoma żołnierzami, którzy również cofnęli się i idziemy razem
w bagna, żeby się tam ukryć. Dalej spotykamy jeszcze ludzi z rozbitego oddziału Rysia. I ci też idą, aby się gdzieś schować. Później
rozłączamy się z Kulą i jesteśmy tylko z trzema żołnierzami. W obranym miejscu zostać dłużej nie możemy, bo widzimy zbliżających
się na koniach Niemców. – Jak się potem okazało, byli to Kałmucy.
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– W dalszej drodze spotykamy mężczyznę w samej tylko bieliźnie,
całego oblepionego błotem. Jest to młody żołnierz z placówki w Borowcu, który już od dwóch dni ukrywa się w bagnach. Powiedział
nam, że Niemcy opuścili już pozycje w lasach za Borowcem. Postanawiamy więc iść w tamtym kierunku. Idziemy przez bagna. Pogoda
stawała się coraz piękniejsza, na słońcu rozgrzewaliśmy zziębnięte
w mokrych ubraniach członki. Ojciec szukał po kieszeniach tytoniu,
by choć papierosem zaspokoić głód i otrząsnąć się ze śmiertelnego
wprost zmęczenia. Broni maszynowej przy sobie nie mieliśmy, tylko
dwa Visy. Ojciec zauważył, że gdybyśmy się natknęli na Niemców,
to nawet nie mielibyśmy się czym bronić, ale miał nadzieję, że do
tego nie dojdzie.
Jest już godzina 2 po południu. Wciąż błąkamy się po lesie
i po bagnach. Wtem znienacka wyskakują z ukrycia Kałmucy, konno
i pieszo. Nie ma wyjścia. Albo uciekać i dać się zabić albo próbować
szczęścia i pozwolić się zabrać. Ojciec wybiera to drugie i nieznacznie odrzuca od siebie w bagno papiery, pieniądze i broń. Kałmucy
z przekleństwami i okrzykami radości otaczają nas dwoje i dwóch
żołnierzy i prowadzą do wsi Borowiec, gdzie oddają w ręce policji
ukraińskiej i Gestapo. Zamykają nas w komórce, chcemy próbować
ucieczki, ale zaraz wracają po nas i prowadzą na badanie do chałupy. Najpierw wprowadzają do pokoju ojca, ja zaś zostaję w pierwszej izbie. Jednak po krótkiej chwili wyprowadzają go. Chcę zamienić z ojcem parę słów, ale nam na to nie pozwalają. Ojciec tylko
uśmiechnął się do mnie i wyszedł. Naraz słyszę krzyki i strzały, podbiegam do okna i widzę, źe ojciec mój ucieka, jest już za drogą, jeszcze kilkadziesiąt metrów a będzie w lesie... i w tym momencie pada.
Niemcy zdenerwowani wpadają do izby, chwytają mnie i odciągają
od okna. Zrozpaczona chcę im się wyrwać i biec do ojca, ale nie mogę.
Rozpoczyna się badanie, Niemcy szaleją ze złości, że ojciec
uszedł im z rąk i że nic już od niego się nie dowiedzą. Badają mnie,
wszystko chcą ze mnie wydobyć, wiedzą, że zostałam wzięta z lasu,
a w dodatku świadczyła przeciw mnie mapa, której już nie zdążyliśmy odrzucić. Najpierw krzykiem i groźbą chcieli zmusić mnie do
zeznań, ale ja się tłumaczyłam, że nie wiem o niczym. Wtenczas rozwścieczeni zaczęli mnie bić i rzucili na ziemię. Z początku chciałam się
bronić, ale było to bezcelowe. Bili mnie kijami i żelaznymi prętami,
byłam już cała zakrwawiona, ale tego im za mało, biją mnie w pięty
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i krzyczą, te jeżeli będę mówiła, to przestaną, ale ja milczę, zresztą
było mi wszystko jedno. W tej chwili chciałam umrzeć. – Milczeniem swoim doprowadziłam ich do szalu. Zaczęli mi pręty żelazne
wbijać w głowę i za uszy, krew zalała mi oczy i poczułam, że głuchnę. Ogarnęło mnie przerażenie, że będę głucha, w końcu straciłam
przytomność.
Jak długo byłam nieprzytomna – nie wiem, ale ocknąwszy
się zauważyłam, że gestapowcy i Ukraińcy chodzą po izbie nieco
uspokojeni. Kiedy zobaczyli, że jestem już przytomna, podszedł do
mnie jeden z nich i tłumaczył mi, że lepiej byłoby dla mnie, gdybym
wszystko powiedziała. Zaczęli spisywać protokół.
Podczas tego wprowadzili do izby schwytanego pod Osuchami
żołnierza z oddziału Groma, który swego czasu uciekł z armii niemieckiej i przystał do partyzantki. Coś się tłumaczył po niemiecku,
ale niewiele z tego zrozumiałam. Poznał on mnie również, ale udawał, że mnie nie zna. Po przejrzeniu dokumentów wyprowadzono
go i co się z nim później stało – nie wiem. – Po chwili wyprowadzili
i mnie. Nogi uginały się pode mną, nie mogłam nimi poruszać, tak
były zbite. Wreszcie żandarm zamknął mnie w jakiejś komórce. Czułam się zupełnie rozbita i na ciele i na duchu, chciałam tak jak mój
ojciec już nie żyć i nie męczyć się. Do tej strasznej prawdy, że ojciec
mój nie żyje, że jestem w rękach Niemców, dochodziła trwoga o życie matki, o której do tej pory nie wiedziałam nic pewnego.
Tak rozmyślając wpadłam w stan jakiegoś odrętwienia, jak
gdyby w sen, z którego zbudzili mnie Niemcy. Przyszli po mnie i zaprowadzili do grupy kobiet zabranych ze wsi. Patrzyły one na mnie
z przerażeniem, tak strasznie wyglądałam. Rozcięta twarz silnie mi
nabrzmiała, nie miałam wody, żeby się obmyć. Kobiety powiedziały
mi, że ojciec mój leży nakryty już darnią tam, gdzie został zabity. Poprowadzili nas koło grupy mężczyzn i wśród nich zobaczyłam Leonidasa, który tydzień temu przyjechał z Warszawy z patrolem BIP’u do
obozu Woyny. Widzę jeszcze kilku znajomych żołnierzy z oddziału
Woyny, niektórzy z nich są ranni. Poznają mnie, nie mogę jednak
do nich podejść, bo straż na to nie pozwala. Potem nas kobiety zapędzono do jakiegoś chlewu i tam zamknięto. Po pewnym czasie
usłyszałyśmy, jak Niemcy z Kałmukami biegną w stronę lasu. Po
chwili zagrały karabiny maszynowe, tak jak gdyby toczyła się gdzieś
walka. Trwało to może ze 20 minut. Po godzinie Niemcy wrócili, byli
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hałaśliwi i zadowoleni, sądziłyśmy, że coś im się udało. A myśmy
siedziały cicho, zgnębionę.
We środę 28 czerwca popędzili nas Niemcy razem z mężczyznami do Tarnogrodu. Droga była straszna, iść musieliśmy prawie cały
czas biegiem, rzadko kiedy przystając, aby odpocząć. Ja szłam ostatkiem sił. Pobite i poranione nogi bolały mnie okropnie, piekła mnie
rana na głowie we włosach pozlepianych zakrzepłą krwią. Szłam
boso, bez butów i gdy przyszłam do Tarnogrodu, miałam pod stopami jeden wielki pęcherz – tak były odparzone i odbite. W czasie drogi
mogłam porozmawiać trochę z Leonidasem, który mi opowiedział,
że został rano w niedzielę zabrany pod Osuchami razem ze swoim
kolegą ppor. Kalifem, ale nic nie wie, co się z nim stało, bo jeszcze
tego samego dnia wywieziono Kalifa samochodem w stronę Tarnogrodu. Pytałam Leonidasa, czy nie słyszał czegoś o innych naszych
znajomych, ale też nic nie wiedział, był bardzo zgnębiony. Pocieszaliśmy się tylko jedną myślą, że może uda się nam jeszcze uciec. Zresztą
ta myśl nie odstępowała mnie nigdy.
Wieczorem przyszliśmy do Tarnogrodu, gdzie umieszczono nas
za drutami. W nocy, kiedy leżałam z grupą kobiet na brudnej słomie pod otwartą szopą, zjawili się Niemcy i oświetlając każdą z nas
po kolei doszli do mnie. Kazali mi wstać i iść z nimi. Wyprowadzili
mnie w pole za druty, przez głowę przeleciała mi myśl, że na pewno
teraz mnie rozstrzelają. Postanowiłam uciekać, ale wśród ciemności
zobaczyłam przed sobą jakieś słabo oświetlone baraki. Domyśliłam
się, że prowadzą mnie na ponowne badanie. Wchodzimy do baraku
i widzę jakiegoś człowieka potwornie zbitego i skrwawionego. Poznaję w nim Leonidasa. Pytają go, czy ja byłam z nim w lesie. Robi
mi się gorąco, ale nie tracę odwagi i uprzedzam jego odpowiedź.
Mówię, że w lesie w partyzantce nie byłam, że znalazłam się tam
przypadkowo podczas obławy i że tego człowieka nie znam. Niemcy
się wściekli na mnie i zaczęli mnie bić, ale po chwili przestali. Leonidas potwierdził moje słowa, mówiąc, że to nie ja byłam w partyzantce, że się pomylił. Odnoszę wrażenie, że Niemcy nie bardzo
wierzą, ale kończą badanie i odprowadzają nas z powrotem za druty.
Rano przychodzi jakiś gestapowiec z Ukraińcem i mówią mi,
że kłamię, bo widziano mnie w lesie z bronią jak strzelałam do żołnierzy niemieckich, czemu ja oczywiście stanowczo zaprzeczam. Oni
odeszli, a mnie wsadzono do samochodu i odwieziono do Biłgoraja.
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W Biłgoraju znalazłam się za drutami. Przestrzeń przeznaczona na obóz jest dość duża, kilka razy otoczona drutami kolczastymi,
przy których stoją wieże strażnicze, a na nich karabiny maszynowe.
Przez druty przeprowadzone są przewody alarmowe, ucieczka więc
jest bardzo trudna. W obozie jest już kilka tysięcy mężczyzn i kobiet,
których partiami wywożą do Lublina.
Po kilku godzinach przyprowadzają mnie przed gestapowców,
którzy siedzą przy stołach i spisują każdego po kolei. Po spisaniu mężczyzn dzielą ich na grupy. Kiedy przyszła kolej na mnie, podeszłam
do stołu, gestapowcy zapisali moje imię i nazwisko i oświadczyli mi,
że mój ojciec był bandytą, a ja jego córka też nią jestem i odprowadzili mnie do jednej z grup mężczyzn, w której był Leonidas i dwie
kobiety. Jedna z nich to »sowietka«, druga córka partyzanta z oddziału Jana. Ojciec jej poległ, a ona z matką została złapana w lesie.
Nazywa się Maria Kurylczuk. Ranna jest w nogę, ale Niemcy o tym
nie wiedzą. Z matką została rozłączona i nie wie co się z nią stało. Po
pewnym czasie gestapowcy odsuwają nas od grupy mężczyzn i zaprowadzają do lochu, do celi pod budynkiem Gestapo. W piwnicy
jest już kilka kobiet wziętych z lasu, ale nie znam ich, bo nie są z naszego obozu. W sąsiedniej celi zamykają grupę mężczyzn, w której
jest Leonidas. Przez całą noc ludzi tych brano na badania. Pokój do
badań był nad naszą celą, więc krzyki i jęki męczonych dochodziły
do nas. Rano przynieśli do naszej celi jakiegoś mężczyznę całego zbitego, z połamanymi rękoma i nogami. Dokonują tego gestapowcy
w specjalnym przyrządzie tortur t. zw. kołowrotku. Człowiek ten nie
tylko nie mógł się ruszać, ale nawet mówić. Po kryjomu, by Niemcy
tego nie widzieli, karmiłyśmy go, ale po trzech dniach najstraszniejszych męczarni w naszych oczach skonał.
Na razie nas na badania nie biorą, tylko mężczyzn. Po paru
dniach w naszej celi było tylko osiem kobiet i jeden mężczyzna, który po zabraniu go na badanie już nie wrócił. – W lochach siedzimy przez dwa tygodnie. Gestapowcy zaglądają do nas często, ale
na badania nie biorą. Czasami, kiedy nas wyprowadzają, widzimy,
że jednych ludzi wywożą, a drugich przywożą i że tam za drutami
również dręczą. Każą biegać do upadłego i padać na ziemię albo biją
i kopią. Po dwóch tygodniach zaprowadzili nas z lochów za druty.
Było tu już niewielu ludzi, bo wywieźli ich do Lublina i na roboty
do Niemiec. W lochach pozostała tylko nieduża grupa mężczyzn posądzonych o należenie do partyzantki.
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Tego samego dnia zostałam zabrana na badanie. Wprowadzono mnie do pokoju, z którego tak często w piwnicy dochodziły nas
jęki i krzyki. Widzę jakieś koziołki i różne narzędzia tortur.
W sali oprócz trzech gestapowców, którzy mają mnie badać,
jest jakiś mężczyzna ubrany po cywilnemu. Już go gdzieś kiedyś widziałam. Staram się być spokojna, opanowana i możliwie pewnie
odpowiadać na pytania. Jeden z gestapowcom mówiący bardzo dobrze po polsku zapytał mnie, czy należałam do partyzantki. Odpowiedziałam, że nie. Wtedy podszedł do stołu ten cywil i powiedział,
że kłamię, bo należałam do partyzantki razem ze swoim ojcem, którego zabili. Zaczyna dokładnie opowiadać, że nosiłam mundur i miałam broń, że jeździłam na bryczce z ojcem, jednym z najmiększych
bandytów, ponieważ dowodził całym taborem. Mówił jeszcze wiele
szczegółów, po których przekonałam się, że musiał to być szpicel, ale
otrząsnąwszy się z wrażenia spokojnie zaprzeczyłam wszystkiemu
dowodząc, że w obozie znalazłam się z moim ojcem zupełnie przypadkowo. Twierdziłam, że w niedzielę 18.VI, gdyśmy jechali z ojcem
na Hutę, zaskoczyła nas obława i już nie mogliśmy wrócić do domu.
Ponieważ akcja posuwała się i wszyscy ludzie uciekali przed Niemcami, bo nie wiadomo było co zamierzają robić, więc i my z ojcem
również uciekliśmy do lasu. Tu złapali nas partyzanci i nie chcieli
wypuścić, bo nie znając nas obawiali się, żebyśmy ich nie wydali
i nie wskazali, gdzie się znajdują. Potem musieliśmy już razem z nimi
maszerować i przyszliśmy pod Borowiec. A ponieważ było mi zimno, bo miałam na sobie tylko lekką sukienkę, więc dali mi mundur,
na bryczce posmolili mi jechać, bo mnie nogi bolały i nie mogłam
iść. Ale broni żadnej nie mieliśmy i nieprawdą jest jakoby mój ojciec był partyzantem. Zaczęto mnie wypytywać o pseudonimy, ale ja
udałam, że nie wiem co to jest pseudonim, mięć zapytali mnie o nazwiska, ale tych również nie znałam. Wtedy jeden z gestapowców
wyciągnął z biurka paczkę aktów z zeznaniami i przeszukując chwilę
między nimi odłożył jeden akt, przy którym spinaczem była przypięta fotografia. Pokazał mi ją i kazał powiedzieć, kto to jest. Była to
fotografia inspektora Kaliny. Major był na niej z gołą głową, w marynarce i w koszuli bez krawata. Posiedziałam, że nie mogę poznać
kto to jest, ale szpicel stojący obok przyskoczył do mnie i krzyknął:
– Co, nie poznajesz kto to jest? To przecież był wasz dowódca.
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Odrzekłam, że może to był i dowódca, ale ja go dobrze nie
znałam. Wtedy jeden z gestapowców patrząc porozumiewawczym
wzrokiem na drugiego rzekł z uśmiechem:
– Inspektor!
Odniosłam wrażenie, że chyba mjr Kalina został złapany. Zapytali mnie jeszcze ilu było partyzantów, czy mieli armaty i broń
maszynową. Odpowiedziałam, że ludzi było dużo, ale ilu to ja nie
wiem, armat chyba nie mieli, bo tylko Niemcy z nich do nas strzelali. Na broni maszynowej nic się nie znam, ale »taką z dziurkami«
to mieli. Więcej już mnie o nic nie pytali i kazali podpisać moje
zeznania. Potem wyprowadzili mnie i dołączyli do grupy kobiet za
drutami. Jeszcze raz zobaczyłam tego człowieka, który mnie wsypał.
Dowiedziałam się od Marysi Kurylczuk, że siedział on za drutami razem z nią w Tarnogrodzie jeszcze przed moim przyjściem i opowiadał
jej, że wzięli go partyzanci, chcieli zabić, lecz potem zostawili w obozie. Nazywano go Hansem, ale faktycznie jakie było jego nazwisko
tego ona nie wiedziała.
Któregoś dnia o świcie obudził nas ruch samochodowy. Zobaczyłyśmy jak z lochów wyprowadzają mężczyzn rozebranych do połowy, powiązanych ze sobą drutem za ręce po pięciu. Rozpoznałam
wśród nich kilku ludzi z kompanii Woyny i Leonidasa. Już wiemy
co z nimi będzie. Zostaną rozstrzelani. Tak się też stało. Wszyscy oni
w strasznych męczarniach skonali na Rapach pod Biłgorajem1). Tego
dnia Niemcy dręczyli nas cały dzień, stale dzielili na grupy, wymyślali i straszyli, że my też pójdziemy na rozstrzelanie.
Następnego dnia około godziny szóstej powieźli nas samochodami do Zwierzyńca na stację. Tutaj załadowali nas do kilku wagonów towarowych, przeciętnie po 80 osób do każdego, i zamknęli.
Jest upał i strasznie duszno w wagonie, Niemcy nie chcą otworzyć
drzwi ani dać choć trochę wody. Dopiero na drugi dzień o świcie
dojechałyśmy do Lublina. Tutaj powiedziano nam, że pójdziemy
na Majdanek. Między kobietami wszczął się krzyk i płacz, bo wiedziałyśmy co to jest Majdanek. Weszłyśmy na teren obozu i brama
zamknęła się za nami. Prowadzą nas dalej, zatrzymują koło łaźni,
sprawdzają, czy wszyscy jesteśmy i przeprowadzają rewizję, i czy
) W Rapach rozstrzelane wówczas 60 ludzi, w tej liczbie jedną kobietę.
U wszystkich zamordowanych przy ekshumacji zwłok stwierdzono strzały w tył
głowy, w potylicę i liczne obrażenia na całym ciele.
Protokół ekshumacji i nazwiska rozstrzelanych zostaną ogłoszone
w jednym z następnych tomów wydawnictwa. (Przyp. red.).
1
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kto przy sobie nie ma pieniędzy albo złota. Wszystko to odbierają.
Po wykąpaniu i odwszawieniu zaprowadzili nas do baraków. Idąc
z daleka widziałyśmy dymiące krematorium. Od starych więźniów
dowiadujemy się, że przez Majdanek w ostatnim miesiącu przeszło
kilka tysięcy Polaków.
Na Majdanku byłam tylko półtora tygodnia, bo z każdym
dniem zbliżał się front rosyjski. Niemcy byli tym przygnębieni, ale
to im nie przeszkadzało, że codziennie brali więźniów na badania,
skąd ci już nie wracali, a krematorium dymiło dzień i noc. Nie wolno
tu było chorować, bo kto był chory ten szedł do krematorium. Toteż
chociaż czułam się całkiem chora i miałam gorączkę, a nogi pobite
na pierwszym badaniu ropiały mi, chodziłam na roboty, aby nie
zaliczono mnie do chorych.
Gdy front zbliżył się jeszcze bardziej, Niemcy zaczęli wywozić
ludzi z Majdanku. W jednym takim transporcie i ja zostałam przewieziona do Lublina na Krochmalną, skąd na drugi dzień mieliśmy
odjechać do Niemiec. Będąc na Krochmalnej dowiedziałam się, że jeśli
mam przy sobie pieniądze albo złoto, to można będzie przekupić straż
i próbować ucieczki. Długo nie namyślając się, skoro nastał świt, przy
pomocy młodego człowieka z Hrubieszowskiego przekupiłam strażnika ukraińskiego dając mu złoty pierścionek, który udało mi się ukryć
we włosach. Strażnik zgodził się nie patrzeć, jak będziemy uciekały
z Marysią Kurylczuk. Podeszłyśmy pod wieżę, po stopniach jej dostałyśmy się na mur i z niego zeskoczyłyśmy na ulicę.
Poczułam się wolna. Pobiegłam zaraz do R. G. O., gdzie przypadkowo spotkałam Borówkę Kalweita i już z nim pojechałam na
nasz punkt. Tutaj widziałam się z mjr. Żegotą i innymi, którzy bardzo
ucieszyli się, że uciekłam. Tego samego dnia Borówka przewiózł mnie
samochodem do Zwierzyńca, do swego domu. Nazajutrz przyszedł
komendant Adam, któremu pokrótce opowiedziałam o wszystkich
swoich przejściach i o śmierci ojca. Od komendanta dowiedziałam
się szczegółów naszej tragedii w lesie, że Niemcy otoczyli nas wielką
siłą i przeszli całą puszczę i bagna i że poległo bardzo dużo ludzi. Zginął inspektor Kalina, Woyna, Topola, dr Oldan i wielu, wielu innych.
Przedarł się Wir z kilkudziesięcioma żołnierzami, Miecz i Irka, który
został ciężko ranny w nogę.
Po paru tygodniach, kiedy po Niemcach na naszych terenach
nie pozostało ani śladu, pojechałam z mamą i z por. Gromem jeszcze
raz w tamte lasy, gdzieśmy tyle wycierpieli, po zwłoki mego ojca.
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Leżał pod lasem na tym samym miejscu, gdzie padł i przykryty był
darnią, tak jak mi mówiły wtenczas kobiety. Tylko wsi już nie było,
sterczały nagie, wypalone kominy. A ludność została częściowo wybita lub wywieziona do Niemiec, częściowo zaś sama rozproszyła się
po całej okolicy.
NINA
WSPOMNIENIA SANITARIUSZKI Z AKCJI POD OSUCHAMI
Dochodzą nas niepokojące i niepewne wieści z objętego akcją
terenu janowskiego. Jedne z nich stwierdzają, że akcja idzie i na lasy,
inne że tylko na wsie. Do ostatniej chwili nie wiemy, czy się wycofamy. Dopiero w nocy z 21 na 22 czerwca przychodzi zdecydowany
rozkaz: jutro o świcie ewakuacja szpitala.
Calutką noc gorączkowo pakujemy i zakopujemy nieomal całe
nasze gospodarstwo. Długie, żelazne zasobniki zrzutowe jeden za
drugim pogrążają się w ziemię. Ze sobą zabieramy tylko trochę żywności, niezbędne narzędzia i lekarstwa – nie można przeciążać taboru,
najwięcej miejsca muszą mieć ranni.
Rano już przy akompaniamencie strzelaniny dr Radwan zbiera
personel: kto chce idzie z nami, inni mogą wracać do domów. Część
sanitariuszek będących na przeszkoleniu czasowym odchodzi. Zostaje
jak zwykle wierna Hanka, Danusia i Halinka.
Z ciężkim sercem plączemy się po pustych salkach baraczku szpitalnego. Powstawał na naszych oczach. Każdy nowy sprzęt, każda
innowacja tu wprowadzona była źródłem naszej radości. Wahamy
się chwilę co zrobić z Orłem Polskim wiszącym w salce operacyjnej.
Decydujemy się zostawić go na miejscu. Przecie niedługo powrócimy tu, a jeśli nie, to niech świadczy o tym, że ten las do nas należy.
Wreszcie nadchodzi decydująca chwila. Dnia 22 czerwca opuszczamy nasz leśny szpital, wycofując się przed mającą nastąpić akcją
pacyfikacyjną wraz z rannymi na placówkę Wira. W drodze słyszymy odgłosy walki toczącej się w oddalonym o półtora kilometra
obozie Woyny.
Przez cały tydzień, jaki przebyliśmy w kotle w atmosferze stale wzmagającej się niepewności i niepokoju, mogłam zaobserwować jak dużo ofiarności, karności, a przede wszystkim koleżeństwa
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wykazywali nasi partyzanci. Stosunek ich do rannych kolegów był
naprawdę wzruszający. Choć noce były zimne i wilgotne, a odpoczynek po całodziennym marszu tak potrzebny, często oddawali swe
płaszcze i koce rannym. W nielicznych wypadkach, kiedy udawało
się przygotować nieco gorącej strawy, pierwsze porcje szły zawsze
dla rannych. Hanka i Danusia były niestrudzone w wyszukiwaniu
i zdobywaniu resztek jedzenia w swej ciągłej czujnej troskliwości,
której ranni tak bardzo potrzebują.
A warunki nie tylko dla rannych stają się coraz cięższe. Niemcy
prawie od razu zorientowali się w kierunku naszego marszu, toteż
krążą nad nami samoloty wywiadowcze i artyleria ostrzeliwuje las,
starając się nas wymacać. Ciągle trzeba uskakiwać z taborem pod
osłonę lasu, a przy dużej ilości wozów maskowanie jest bardzo uciążliwe i ciągłe przerwy zwalniają tempo marszu. Ubezpieczenia i czołówki mają częste starcia z Niemcami. Przybywa kilku rannych. Coraz ciaśniejszy i mniejszy staje się promień naszego kotła. Jesteśmy
też coraz bardziej samotni, bo duża grupa partyzantów radzieckich
i oddziału Wandy Wasilewskiej, korzystając z tego, że Niemcy zajęli
się walką na naszym odcinku, przebija się w nocy sama.
Lecz trudno jest nas złamać. Gdy wjeżdżamy w bagna więżące
koła naszych wozów, gdy konie co chwila zapadają się i grzęzną,
chłopcy wyrąbują drzewa i rzucają je na linię, aby metr po metrze
zdobywać drogę dla taboru. A gdy konie już dalej iść nie mogą i tabory muszą ciągnąć ludzie, nasi chłopcy pościeranymi rękami jeszcze
walczą o zachowanie wozów przynajmniej dla rannych. Ale bagno
jest silniejsze, wozy trzeba porzucić, a rannych nieść na kocach i noszach prowizorycznych. Rośnie tylko stale konsternacja wewnętrzna:
– dlaczego my się nie przebijamy? Lecz mjr Kalina decyduje wszystko
sam.
Wciąż krążymy w zacieśniającym się kotle. Zabawa w kotka
i myszkę zaczyna szarpać nerwy... Żołnierze zbierają się w grupki.
Czekają na decyzję dowództwa, która jakoś nie nadchodzi. Z ciągle
odbywających się odpraw oficerów niewiele do nas dociera, lecz
w wyrazie twarzy naszych dowódców nie widzimy już dawnej pewności i spokoju.
Wreszcie dowiadujemy się, że major Kalina zniknął. Już nikt
teraz nie bierze na siebie całkowitej odpowiedzialności za przebieg
wydarzeń i nie hamuje inicjatywy innych.
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Dowództwo obejmuje Wir i postanawia wyzyskać pierwszą
sprzyjającą sytuację, aby się przebić. Stanowcza decyzja budzi we
wszystkich energię i ochotę aktywności.
Maszerujemy długą, rozciągniętą kolumną w kompletnym
milczeniu, pod stopami trzaskają tylko suche gałązki lub chlupie
błoto w licznych kałużach. Wbrew pierwotnemu planowi ranni nie
są zgrupowani razem, lecz przydzieleni do swoich oddziałów, które
same muszą o nich się troszczyć w czasie przebijania się przez pierścień obławy. Kolumna jest tak długa, że ani lekarze ani sanitariuszki nie mogą utrzymać łączności z poszczególnymi noszami. Noc jest
ciemna i chłodna. Marsz wolny i ostrożny. Od czasu do czasu dowódcy oddzielnych jednostek sprawdzają stan i podają nadeszłe od
czoła rozkazy. Często przystajemy, by ubezpieczenie miało czas spenetrować teren. Wreszcie po dłuższej przerwie wyruszamy na ostatni odcinek przed rzeką Sopotem, za którą, o jakieś 200 metrów, są
okopani Niemcy. Instrukcje od czoła wysuwają na przód całą broń
maszynową. Według planu ma ona zrobić wyłom i utrzymać przejście dla gorzej uzbrojonych, rannych i tych cywilów z okolicznych
wiosek, którzy się do nas przyłączyli.
– Broń maszynowa naprzód! – biegnie wzdłuż kolumny poderwany szeptem rozkaz,
Człapiemy nadal wolno po błocie i szeroko rozlanych kałużach, ale podniecenie zaczyna nas ogarniać coraz to mocniej. Nagle
na prawo od nas wzbija się w górę jedno migotliwe światło, potem
drugie, trzecie, rozlegają się silne odgłosy ognia maszynowego i wybuchy granatów. – To grupa por. Woyny, który miał przebijać się
nieco wcześniej od nas, zetknęła się już widać z Niemcami. Rakiety
wylatując z sykiem raz po raz oświetlają niebo i rzucają blask na
nas. Przykucamy wtedy nieruchomo, aby najlżejszym ruchem nie
zaniepokoić Niemców. Z odgłosów walki trudno zorientować się jaki
weźmie ona obrót. Jedno jest tylko pewne: – za chwilę my również
znajdziemy się w podobnej sytuacji. Gra już się rozpoczęła... toteż
wszystkie myśli kierujemy ku naszym kolegom, którzy w tej chwili
walczą, a może i giną tak blisko nas.
Wreszcie i my podrywamy się i zbliżamy ku rzece. Nie możemy
już iść kolumną, trzeba się rozsypać w tyralierkę. Dochodzi godzina
3. Niebo na wschodzie ledwo zaczyna szarzeć. Nad wilgotną łąką
i zbożem unoszą się tumany mgły. Trawa wydaje się w niej zupełnie
srebrzysta, brodzimy w niej po kolana, a mgła zaciera i pochłania
w sobie sylwetki naszych postaci. Żołnierze biegną teraz pochyleni
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z wysuniętą naprzód, zarepetowaną bronią i z granatami w ręku. Nie
zważam już na to, że opatrunki i narzędzia w mojej torbie sanitarnej brzęczą nieznośnie głośno. Staram się tylko biec jak najszybciej
i nie stracić z oczu por. Małego, Koraba i Radwana, którzy biegną
tuż przede mną. Za sobą słyszę głosy Hanki i Danusi. – Brzeg rzeki
zjawia się niespodziewanie – wysoki i urwisty. Woda szumi głośno
– widocznie prąd jest bystry, Ale nie ma czasu na wahanie. Mały
skacze pierwszy. Zanurzam się za nim w lodowatą wodę. Przychodzi
mi na myśl, że jeśli tak ma wyglądać przebijanie się, to nie jest ono
wcale atrakcyjne ani specjalnie groźne – najwyżej nieprzyjemne. Lecz
nagle rozlegają się suche, ostre serie – jedna, druga, trzecia, łączą się
ze zobą, zlewają i trwają już jako nieprzerwany terkot. Setki świetlistych pocisków jak rozwścieczone owady nalatują wprost na nas.
Bzykają gęsto po matowej od mgły trawie. Za chwilę i nasi zaczynają się odstrzeliwać. Zapach prochu drażni nozdrza. Walka rozpoczęta.
Por. Małemu zacina się magazynek, wściekły szarpie go i wyrzuca.
Po chwili spokojnie pruje z drugiego krótkie serie. Ale nagle zaczyna
nas gnębić ogień od tyłu. To nasi, wstrzymani pierwszym impetem
ognia niemieckiego, nie posuwają się naprzód, lecz strzelają po nas,
Krzyczymy z całych sił.
– Nie strzelać! Naprzód! Naprzód!
Nic nie pomaga. Głosy giną zgubione w piekielnym jazgocie.
Wreszcie Mały zawraca, by podciągnąć ludzi–i od tej chwili już go
więcej nikt żywym nie widział. Padł w zbożu o 80 mtr, w tyle1).
Ogień przybiera na sile. Nasi zaczynają się ostrzeliwać bardziej
metodycznie. Na tle nieustannego terkotu broni maszynowej słychać teraz wybuchy granatów i gamonów angielskich. W pewnej
chwili widzę, że biegnący przede mną chłopak z taśmą LKM-u na
szyi, prawdopodobnie amunicyjny, pada na wznak z rozkrzyżowanymi ramionami. Biegnę do niego. Ma ciężki postrzał w okolicy kości krzyżowej i widocznie uszkodzony kręgosłup, bo natychmiast nastąpił paraliż nóg. Podciągam go pod najbliższe drzewo, aby zyskać
choć tak prymitywną ochronę. Opatrunek w tych warunkach może
być tylko najprostszy. – Znowu ktoś ranny jęczy opodal, chcę biec do
niego, ale spostrzegam, że klęczy już przy nim siostra Danusia.
) »Mały« albo »Błysk* – Józef Wójcik, lat około 40, nauczyciel z Krzeszowa.
(Przyp. red.).
1
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– To Ziemba1) zabity-krzyczy przebiegając Radwan. – Niech siostra jak najszybciej stara się brnąć naprzód.
Ale wykonanie tego zlecenia nie jest takie łatwe. – Chwytam
rannego za ręce i staram się ciągnąć go za sobą. Jęczy z bólu, lecz nie
zważam na to, wiem że każda chwila jest droga. Ale siły szybko odmawiają mi posłuszeństwa. Nie zdawałam sobie dotąd sprawy, jak
nieprawdopodobnie ciężki jest bezwładny człowiek.
W rozpaczy rozglądam się za jakąś pomocą, krzyczę głośno, lecz
głos jest nikły i ginie w otaczającym mnie zgiełku i wiem jak trudno
go zlokalizować. Wreszcie przebiega tuż koło mnie grupa chłopców.
Jest wśród nich Żółty i sierżant od Corda. Widząc rannego zatrzymują się, aby mi pomóc. Teraz oni niosą kolegę. Ja tylko ciągnę za
sobą zdobyty przez nich LKM i amunicję, Brniemy przez wysokie
zboże stanowiące dobrą zasłonę. Strzały sypią się gęsto, ale na ślepo.
Dopiero gdy zboże się kończy, wydostajemy się na teren zupełnie
odkryty. Zaczyna nas tropić jakiś RKM, – trzeba go uciszyć. Sierżant
i Żółty zajmują stanowisko ze swoim LKM-em.
Znowu zostaję sama. Ranny zemdlał, bezwładne ciało stało się
tak ciężkie, że nie mogę poruszyć go z miejsca. Wybiegam naprzód,
aby znów złowić kogoś do pomocy. Wreszcie gdy tracę nadzieję zatrzymania kogokolwiek, spostrzegam Burzę2), który zza drzewa strzela ze Stena w kierunku stanowisk niemieckich. Wołam go do siebie.
Zrywa się i biegniemy razem z powrotem.
Przed nami szeroka dukta. Burza wstępuje na nią pierwszy
i pada natychmiast. Byłam pewna, że się potknął... nawet nie potrafiłam rozróżnić serii, która wyszarpała mu obie tętnice udowe.
Krew bucha rytmicznie zalewając mi ręce, którymi usiłuję rozerwać
spodnie i założyć opaskę. Uchodzi z niego wraz z życiem tak szybko,
że aż wydaje się to niemożliwe. Usta zatracają swój wyraźny kontur,
oczy matowieją. Głowa opada mu bezwładnie w tył. W rozpaczy
chwytam czapkę i chlustam mu w twarz wodę z kałuży. Otrzeźwia
go to na chwilę. Wie, że musimy uciekać. Rozpaczliwie stara się opanować zdobywającą go ciemność. W tej chwili nadbiega do nas Magik z Murzynem i jeszcze któryś z chłopców. Biorą go między siebie.
) Uczeń gimnazjum w Radomiu. (Przyp. red.).
) Władysław Bury, ur. w 1926 r. rodem z Brzezin. Kapral w oddziale Wira.
(Przyp. red.).
1

2

161

Chcemy odebrać mu Stena – jest przecież ciężki, ale za nic nie chce
wypuścić go z ręki.
– Nie oddam broni, siostro – szepcze bezkrywistymi wargami..,
Nie oddał jej do końca. Wiele kłopotu miał Magik zanim mu
ją wyjął z martwej już dłoni.
Okazuje się, że ranny, do któregośmy wracali z Burzą, również
już nie żyje.
Ktoś krzyczy:
– Siostro! Radwan ranny!
Biegnę w tamtym kierunku. Chłopiec, który mnie mijał przed
chwilą, leży na ziemi z rozkrzyżowanymi rękoma i szklistymi oczyma
spogląda w szarzejące niebo.
Jeszcze jakieś trupy, jeszcze i nagle strzały utraciły swój żywiołowy impet chwil poprzednich.
Czuję, że jestem już za kręgiem bezpośredniego, najczęstszego
niebezpieczeństwa. Wiem, że Radwan, do którego biegnę, jest tylko
ranny. Zabici pozostali za nami. Zabici i ci, którzy nie przeszli.
Na opatrunek nie ma czasu. Trzeba się wycofać jak najszybciej
i jak najdalej, zanim Niemcy ogłuszeni i zaskoczeni nagłym atakiem
nie zorganizują się znowu ze swoją metodyczną dokładnością tropienia. Od strony linii stanowisk niemieckich we mgle najwcześniejszego świtu majaczą grupki biegnących postaci. To ci, którzy przebili się
razem z nami.
Obieramy kierunek na północ i idziemy szybko potykając się
co chwila o czerwone druty linii alarmowych i łączności gęsto tnących las. Radwan chwieje się. Krew przesącza się przez tampon gazy
i kapie po zstrzępionym ubraniu. Ale wiem, że będzie się trzymał
do ostatka. Jeśli nie rozum, to instynkt każe nam przeskoczyć szosę
patrolowaną przez konne oddziały Niemców. Nieomal patrzą na nas
po przez odległość, ale las kryje nas wiernie i czyni niewidzialnymi.
Za szosą gromadka nasza powiększa się. Rozpoznaję już twarze niektórych chłopców. Zaczyna w nas narastać poczucie pewnego
bezpieczeństwa. Jesteśmy już grupą, można będzie coś uradzić, uplanować. Nadchodzi jeszcze jedna grupka. Oddycham z ulgą i ufnością
– jest wśród nich Murzyn. Poszarpana, stara jesionka, 2 automaty
przewieszone przez plecy, trzeci w ręku i ta najzwyklejsza w świecie
twarz spokojnego robotnika – nie znamionują właściwie niczego i nie
mogą być usprawiedliwieniem mojej ufności. Mimo, że znałam go
dawno–zobaczyłam Murzyna właściwie pierwszy raz tu kotle, kiedy
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pewnej zimnej, mokrej nocy przyniósł swoją jesionkę, aby okryć nią
rannego. Spokojny, usłużny i zawsze ostatni ze swoimi potrzebami stale zjawiał się tam, gdzie był najpotrzebniejszy. Przytrzymywał
rannych, pomagał ich opatrywać. Znikał niepotrzebny, by zjawić się
znowu wtedy, kiedy zdawało mi się, że nikt nie zechce mi pomóc.
Dzisiaj Murzyna nie ma już między nami, ale na zawsze zostanie w naszej pamięci takim, jakim był wówczas. Najwytrwalszym
i najofiarniejszym kolegą, oddanym całkowicie sprawie wolności,
jaką sobie wymarzył. – Trudno będzie zatrzeć gorycz jego śmierci
z pamięci nas wszystkich1).
*
Połączyliśmy się z grupą mającą ze sobą jeszcze dwóch ciężko
rannych: por. Irkę z paskudnie wyszarpaną łydką i Szuma, najweselszego kompana i najszczerszego kolegę z ciężkim postrzałem podbrzusza.2)
Ubrania nasze po przejściu wpław rzeki są mokrusieńkie. Świt
jest przejmująco zimny. Czerwonawe słońce barwi jasnymi plamami
trawę nie grzejąc jeszcze wcale. Palce mam tak zgrabiałe, że ledwo
rozwijam mokry materiał, by pozakładać prowizoryczne opatrunki.
Dzięki Bogu rany nie wymagają natychmiastowej ingerencji chirurga.
Nasze ubezpieczenie i obserwator z drzewa co chwila meldują
podejrzane ruchy gdzieś niedaleko. Może to rzeczywiście patrole niemieckie, a może imaginacja–w każdym razie trzeba szybko coś przedsięwziąć, tym bardziej że »bociany« wywiadowcze zaczynają krążyć
nad tym kompleksem lasu.
Wobec tego, że trudno określić, czy najbliższe wsie są zajęte czy
wolne od Niemców i ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zetknięcia się z patrolem niemieckim, obciążanie się rannymi na dalszy
marsz byłoby ryzykowne. Postanowiono więc, że zostaję z rannymi na miejscu, a inni spróbują skomunikować się z resztą oddziału i natychmiast w zwiększonym składzie przyjdą po nas z powrotem. Rtm. Miecz jako dowódca grupki orientuje nasze położenie na
mapie. W mgnieniu oka rośnie nasz »schron« – czyli szereg sosenek
1
) »Murzyn« Ignacy Pyter, plut., mechanik z tartaku w Długim Kącie, lat
około 40. Zginął tragicznie w kwietniu 1945 r. (Przyp. red.).
2
) »Szum« Tadeusz Szanajca zmarł wskutek odniesionej rany w szpitalu
w Szczebrzeszynie. (Przyp. red.).
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i świerczków zatkniętych nad naszymi legowiskami z trawy i mchu.
Pchamy mnóstwo gałęzi pod spód, bo grunt jest podmokły i bagnisty, a niebo zaczyna się zaciągać i chmurzyć niebezpiecznie.
Murzyn ściąga z siebie płaszcz, za jego przykładem idą inni, tak
że jest czym przykryć dygocących z zimna rannych. W futerał od lornetki każdy zsypuje resztki jedzenia–w efekcie wypełnia się prawie
cały okruchami chleba i brudnym cukrem wytrząśniętym z kieszeni.
Poza tym pusta manierka na wodę (bagniste bajorka są tuż opodal)
i garsteczka tytoniu – oto cały nasz magazyn.
Układam się sztywno w naszym »schronie« między Radwanem a Szumem. Irka ze względu na bezpieczeństwo oddalony jest od
nas o jakieś 60 metrów.
Ranni z chwilą wygodniejszego ułożenia i spokoju rychło zaczynają pogrążać się w błogosławiony sen. Nagromadzone zmęczenie ostatnich dni, opanowywane siłą woli, zalewa przepotężnie całe
ciało. Ciepło wilgotnych przykryć jest tak nieopisanie dobre, że głosy
chłopców wykańczających maskowanie napływają ku nam z oddali
świadomości. Ktoś daje nam jeszcze ostatnie przestrogi ostrożności,
ktoś zapewnia, że wrócą po nas natychmiast, gdy tylko będzie to
możliwe. Tak, tak... muszą przecież przyjść po nas niedługo... to nasi
chłopcy... nie zostawią nas samych – majaczy mi się jeszcze resztkami
świadomości.
Budzi mnie jęk Szumka, Chce pić. Wyczołguję się ostrożnie, aby
nie uszkodzić zamaskowania. Chyłkiem biegnę z manierką w stronę
bajorka, gdzie naciśnięta stopą trawa uwalnia mętną ciecz. Tym będę
gasić pragnienie Szumka. Po drodze podsuwam się do Irki. Nie śpi
już. Nie skarży się na nic wiedząc cierpliwie jak mało mogę mu pomóc. Wracam powoli do swego legowiska. Szum pije chciwie mętną
wodę i znów prawie momentalnie zapada w sen odgradzający go
tak litościwie od cierpienia. Gorzej jest z Radwanem. Ręka krwawi
nieustannie. Strzępki tętnic ciągle na nowo nasycają przemoknięty
krwią tampon. Trzeba założyć opaskę uciskającą Esmarcha.
*
Wieczór zapada powoli. Chorzy drzemią, a ja leżąc wśród nich
zdaję sobie nagle sprawę, jak bardzo samotni sa ci trzej ranni ludzie,
świadomi swojej niedołężności i pozbawieni możliwości samodzielnego działania. – Noc zbliża się spokojna i las jest cichy nieskończe-
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nie – na przekór dzisiejszemu świtowi i na przekór niepokojowi tych,
którzy nie zdołali dziś przedrzeć się z nami.
Wiem, że jutro o świcie ruszy znów obława lepiej zorganizowana dzięki dzisiejszemu doświadczeniu. Wiem, że zwiększy się liczba
tych którzy, nie przyłączą się do nas już nigdy. Zarysowują się przed
moimi oczami leżące, nieochronione postacie Burzy, Ziemby, Sęka1)
Corda2), Zawiszy3), Edka i wielu innych, których biegnąc mijałam.
Dla nich dzisiejsza noc jest niedoczekana...
Rano słońce stoi już wysoko, gdy budzą nas dalekie serie strzałów i wybuchy granatów. Widocznie obława ruszyła.
Nad nami zaczynają krążyć samoloty wywiadowcze, a artyleria
profilaktycznie ostrzeliwuje las gdzieś niedaleko od nas, po pewnym
jednak czasie milknie.
Ranni czują się dziś gorzej. Przytłumiony i odsunięty zmęczeniem ból wzmaga się. Szum patrzy na mnie niespokojnie. Wiem, że
chce zapytać, czemu »tamci« nie przychodzą? To samo pytanie dręczy
i mnie. Może nie mogą nas znaleźć? Może wpadli w zasadzkę, może
się rozproszyli? W tych warunkach każda niemożliwość jest możliwa
i wiele możliwości zatraca swe realne podstawy.
Śniadanie składające się z garstki okruchów i wody nie poprawia naszego humoru. Dzięki Bogu, że ręka Radwana przestała
krwawić.
Wyruszam na »obchód poranny« do Irki. Idę pewnie rozprostowując zastałe członki. Nagle niedaleka seria uświadamia mi jak
blisko jesteśmy za linią niemiecką i jak łatwo można nas zaobserwować. Potulnie zaczynam czołgać się po wysokim, pachnącym mchu
i mokradłowych burianach.
Irka siedzi klnąc nad rozbandażowaną nogą. Zeschnięte opatrunki sprawiają mu silny ból. Grzebię we wspomnieniu torby sanitarnej i wyciągam parę suchych opatrunków osobistych i flaszeczkę jodyny – to już coś jest. Po skończonym opatrunku zapalamy do
spółki papierosa i zaczynamy zastanawiać się nad sytuacją. No tak,–
mogliśmy już dzisiejszego ranka nie oglądać, ale jeśli go oglądamy,
to trzeba postarać się, żeby przeżyć i dalsze. Ponieważ nikt do nas nie
przychodzi, wykoncypowałam sobie, że spróbuję dostać się na którąś
) »Sęk« v. »Pióro« Zdzisiaw Sobczyk, strzelec z oddziału Corda. (Przyp. red)
) »Cord« Józef Stegliński, ppor., instruktor harcerski. (Przyp. red).
3
) »Zawiasa« Michał Puławski, st. strz. z oddziału Corda. (Przyp. red).
1

2
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z okolicznych wsi i sprowadzę stamtąd pomoc. Ale projekt ten upada
natychmiast. Przy moim »kobiecym« orientowaniu się w terenie nie
odnalazłabym nigdy naszego obecnego miejsca postoju, poza tym
jestem tu jedyną ruchliwą istotą i muszę zostać chociażby po to, by
podać wodę czy poprawić opatrunek. Bilans rozmowy pesymistyczny: – trzeba czekać,
Po wysłuchaniu relacji Radwan wie już co ma robić. On pójdzie po ewentualną pomoc, gdyby było potrzeba nawet do samego
Biłgoraja. Nie słucha naszych przerażonych protestów i trwa przy
swoim. Dopiero próba realizacji projektu, przy której omal nie zemdlał, utrąca pomysł.
Pogrążamy się znów w wyczekujące nadsłuchiwanie, męczące
i stałe. Każdy z nas czekając z osobna nie chce dać odczuć drugim
tego napięcia, jakie w nim tkwi. Szumek staje się coraz bardziej niespokojny. Rana dokucza mu nieznośnie. Uczucie bezsiły i opuszczenia staje się coraz silniejsze. Godziny wloką się poza nami, gdy zapadamy wszyscy w niespokojną drzemkę.
Nagle podrywa nas gwar głosów. Zanim zdążyłam sobie
uświadomić kogo one mogą zwiastować, już widać rozradowane
twarze biegnących ku nam ludzi. Jest dr. Korab, Huk, Murzyn, Sniardwy, Selim, Spadochron, Muniek i wielu innych. Ściskają nas za ręce
i jeden przez drugiego opowiadają jak nas szukali, jak nie mogli znaleźć, jak znów wracali, no i jak wreszcie trafili.
Patrzę jak szybko przygotowują nosze i karmią rannych. Chce
mi się płakać z radości.
Znowu jesteśmy razem!
MAREK
NA DRODZE DO ŻYCIA1)
Wojna, zła matka! Własne dzieci jako Saturn pożera, a których nie pożre, to poogryza jak pies kości. (H. Sienkiewicz. »Ogniem i mieczem«).

Jestem w obozie. Leżę po ciemku w rogu baraku na garści słomy zabranej z wozu. Jest czwartek, dzień Piotra i Pawła.
) Pierwsza część wspomnień p. t. »Z wrażeń i przeżyć szeregowca partyzanta
w lasach biłgorajskich« była drukowana w II tomie »Wydawnictwa« (str. 139-191).
1
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W obozie zastałem trzech żołnierzy z oddziału Woyny. Wir wyjechał we środę wieczorem z rannymi do Górecka. Spodziewają się
go tutaj dzisiaj w nocy lub jutro rano. Obecnie jest noc. Dwóch żołnierzy drzemie koło ogniska, trzeci pełni wartę na zewnątrz. Komary
brzęczą monotonnie i wciskają się wszędzie. Naciągam koc na głowę
i zapadam w graniczące ze snem odrętwienie.
Budzi mnie delikatne szarpnięcie. Otwieram oczy. Nade mną
pochyla się jakaś kobieca postać. Gdy odwraca głowę, refleks płomienia oświetla jej twarz. Rysy dziwnie znajome, nieregularne, nos
orli, śmiały w rysunku, usta kształtne i energiczne. Dziwnie szlachetna, ale nieładna twarz. Skąd ja ją znam?
Siostra Nina! Przez omroczony jeszcze snem umysł błyskawicą
przewija się przypomnienie dawnych wydarzeń. Widywałem siostrę
Ninę dosyć często w szkole podoficerskiej Wira. Niedaleko od obozu
wśród bagien był szpital leśny. Tam leczyli się nasi chłopcy. Była
tam i sala chirurgiczna, gdzie przeprowadzano nawet poważniejsze
operacje. Jedną z najcięższych i szczęśliwych była operacja chorego
na nerki oficera pol.-wych. Armii Czerwonej zrzuconego na nasz teren z powietrznym, dywersyjnym desantem. Oficer ów po kilku tygodniach pobytu w szpitalu wyszedł zdrów i zadowolony i wkrótce
odjechał ze swoim oddziałem. Drugim pacjentem był młody partyzant sowiecki Kola, dosyć poważnie postrzelony w nogi. Był to
wesoły, rozśpiewany chłopiec i miał niesamowite wprost szczęście
w kartach. Podczas kilkotygodniowego pobytu jako rekonwalescent
w gościnnym dla wszystkich obozie Wira codziennie szpetnie ogrywał Kulę i komendanta.
Oprócz dra Radwana i drużyn wartowniczych były także
w szpitalu kobiety przechodzące kurs sanitarny. Był to materiał
surowy, element miejscowy, którego niewyrobienie, nieznajomość
przedmiotu i przyrodzona każdej niewieście bojaźń na widok ran
i krwi współzawodniczyć mogły jedynie z wzruszającym patriotyzmem, naiwnie dobrymi chęciami i wdzięczną gotowością do ofiar.
Kurs ten prowadziła energiczna, o męskim charakterze, nielubiana
przez uczennice (-surowość, karność–) siostra Nina.
Teraz pyta mnie o szczegóły zranienia. Dziwi się i gorszy, że
leżałem cztery doby w lesie bez opatrunku. Potem ściąga spodnie
i unosi zeschłą, skrwawioną koszulę.
– To nie udo, lecz biodro – mruczy. Robi zastrzyk, nakłada opatrunek i odchodzi.
Powoli zasypiam.
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Rano budzę się i nie od razu zdaję sobie sprawę, gdzie się znajduję. Ktoś się do mnie odzywa.
Ach, toż to poczciwina Kos. Zaspana, kwaśna gęba wykrzywia
się uśmiechem. W ręku trzyma butelkę mleka.
– To dla pana.
–Skąd się tu wziąłeś? – pytam.
–Przyjechaliśmy z Wirem, siostrą Niną i z rannymi.
Rozglądam się bacznie po baraku i dopiero teraz spostrzegam,
że jest nas więcej niż wczoraj. Oprócz Wira, który jeszcze śpi i kilku
nowych żołnierzy leży dwóch rannych. Jeden to »Waligóra« z oddziału Woyny, chłop jak dąb, otrzymał postrzał w głowę i pachę.
Drugi to porucznik Irka z poszarpaną łydką.
Siostra Nina zmienia mi opatrunek. Na przesiąkniętej ropą wacie ogląda jakieś podejrzane ciemne punkciki.
Teraz kolej na tamtych dwóch. Porucznik i Waligóra syczą
z bólu i klną przy opatrunku. Budzi się Wir.
Siada przy mnie Stefan Kos. Dowiaduję się od niego co i jak było.
Przy prowadzeniu pomocy dla mnie spotkał się on z por. Hukiem i szli razem. Gdy przeszli szosę, natknęli się na dużą grupę
żołnierzy z Wirem na czele. Po trudnej przeprawie przez bagna oddział zapadł na »czwórce«. Jeść nie było co. Lutek Ogień wybrał się
na poszukiwanie żywności. Spotkał Niemców, wyminął ich i nad
wieczorem przyprowadził do obozu jałówkę. W poniedziałek rozesłał komendant patrole po rannych. Wróciły one z niczym. W nocy
postanowił Wir zlikwidować obóz i dotrzeć do Górecka. W drodze
spotkał się z chłopcami Selima. Zarządzono zbiórkę. Wszyscy ludzie
Selima i ochotnicy z oddziału komendanta wyruszyli jeszcze raz na
poszukiwanie rannych. Pozostali wrócili na »czwórkę«. Po pewnym
czasie patrole przyniosły rannych, m. in. Szuma ciężko rannego w pachwinę, dra Radwana i por. Irkę. Mnie nie znaleźli.
We wtorek w nocy obóz został zlikwidowany. Wir, dr Korab
i ranni pojechali do Górecka, żołnierze zapadli w lesie.
Przed południem przyszło jeszcze kilku żołnierzy. Jest Es, Fiat,
Magik – sami starzy znajomi. Witają się ze mną serdecznie i wypytują ciekawie o moje przeżycia. Obóz ożywia się za ich powrotem.
Nie mogę zrozumieć por. Irki. Jest to, zdaje się, człowiek miły
w obejściu, grzeczny, lecz jako pacjent bardzo grymaśny. Do siostry
Niny odnosi się wyraźnie wrogo. Opryskliwie odpowiada na jej py-
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tania, mruczy niechętnie w jej obecności, przeklina ją i gada różne
różności, gdy Niny nie ma w baraku. Jest to tym dziwniejsze, że
sanitariuszka wie o tym i im bardziej dokucza jej Irka, tym jest dla
niego grzeczniejsza. Impertynencje tego pana drażnią mnie i bolą, bo
siostra bardzo dba o wszystkich rannych, szczególnie zaś o mnie. Wir
udaje, że nic nie spostrzega.
Watę, płótno i koszulę mam przemoczone ropą, która sączy się
teraz z rany nieprzerwanie. Wobec tego Nina zmienia mi opatrunek.
W miarę rozwijania bandaży twarz jej poważnieje. Zaniepokojony
spoglądam przez ramię i widzę, ża wata nasiąknięta jest czymś czarnym. Z rany wycieka wąskim strumykiem kleista, gęsta ciecz. W nos
bije ohydny smród. Siostra milczy, obmywa starannie ranę i nakłada
kłęby czystej waty. Kończy bandażowanie i odchodzi.
– Nic panu nie jest. To przetoka kałowa. Ma pan przedziurawione biodro, przy czym kula uszkodziła jelita. Kał nie odchodzi normalną drogą, tylko przez ranę.
Wieczorem nowy opatrunek. Kał sączy się bezustannie. Dookoła mnie smród.
Noc spędzam bezsennie i męczę się do rana. Nogi swędzą mnie
i pieką. Po śniadaniu proszę, by ściągnęli mi buty. Jodła próbuje,
ale bezskutecznie. Tak samo Magik. Trzeba rozcinać buty, lecz i to
niewiele pomaga. Wobec tego żołnierze tną zeschłą skórę na drobne
paski. Stopy mam białe i dziwnie pomarszczone.
Chłopcy ze względu na smród trzymają się ode mnie jak najdalej, chociaż starają się tego nie okazywać. Rana zaogniła się i brzegi
jej gniją. Wszystko jest mi teraz obojętne, a gdybym leżał w szpitalu, miałbym choć cień nadziei, a tak...? Drogi obstawione, wszędzie
Niemcy. Gniję za życia! Co może być gorszego!
Przyjechał Grom. Jest także Kula, obrośnięty jak niedźwiedź,
zmęczony, brudny. Po kilka razy pyta wszystkich, czy nie widzieli
jego narzeczonej Ksantypy. Jest także Murw elegant, podobny teraz
raczej do dziada.
Dla mnie jednak najważniejsza jest obecność Groma. Obiecuje
wywieźć mnie do szpitala. Boże, gdyby to była prawda, co mówił.
Chociaż porucznikowi można wierzyć. Przecież to Grom, jeszcze jako
podchorąży, podczas akcji w 1943 r., gdy przyszedł rozkaz złożenia
i zakopania broni i rozejścia się do domów, powiedział swoim chłopcom, że broni nie rzuci i pozostanie z nimi w lesie. Jedenastu wtedy
poszło zdecydowanych na śmierć. I udało się! Może i teraz się uda?
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– Przyjechał pełen energii, tryskający beztroskim, żołnierskim humorem i zaraził wszystkich żywiołową, niewyczerpaną żywotnością.
W rezultacie Irka i Waligóra odjechali jeszcze tego samego dnia,
ja miałem jechać nazajutrz.
*
Z rana żołnierze pakują mizerne swe tobołki, zabierają broń.
Kolej na mnie. Krzepkie, żołnierskie ramiona podnoszą mnie wysoko
w górę i układają ostrożnie na suto wymoszczonym wozie, Magik
i Fiat pilnują, bym nie spadł.
Jazda męczy mnie niewypowiedzianie. Boleśnie odczuwam
każdy lekki nawet wstrząs. Po pewnym czasie skręcamy w boczną
drogę i za chwilę stajemy w zagajniku. Chłopcy rozciągają dwa spadochrony i tworzą namioty. Jeden dla mnie, drugi, obszerniej – dla
Wira i żołnierzy.
O zmroku wszczyna się jakiś ruch i bieganina. – To przyjechała
ekipa sanitarna. Jest dr »Kwiatkowski«, Grom i kilka kobiet. Siostra
Nina rozwija opatrunek. Doktór i nieznajoma kobieta o czarnych
włosach i szmaragdowych oczach schylają się.
– Przetoka kałowa – stwierdza doktór. – Jutro zabierzemy pana
do szpitala. Siostra Rena zaopiekuje się panem w drodze.
Zielonooka uśmiecha się do mnie.
Nie będę opisywać uczuć, jakich doznaję w tej chwili. Szpital
– to szczery zamiar ratowania mnie, to doktór, to operacja, miękkie
łóżko, czysta pościel. A może i... życie.
Doktór i sanitariuszki odchodzą. Zaczyna padać deszcz. Monotonnie bębnią ciężkie krople po rozpiętym płótnie. Robi się chłodno.
Przychodzi siostra Nina i szczelnie okrywa mnie.
Ekipa sanitarna przybyła z okolic Szczebrzeszyna. Sprowadził
ją Grom. Rano mają jechać na pole bitwy i zabrać tych, co jeszcze
zdołali utrzymać się przy życiu.
W poniedziałek 3 lipca wyjechali pod Osuchy. Zabrał się z nimi
i Wir. W obozie pozostało kilku żołnierzy i kilka sanitariuszek.
Ekipa wróciła wieczorem. Przynieśli dwóch rannych. Żołnierza
z powiatu tomaszowskiego kieruje Grom do Szpitala w Tomaszowie.
Drugi, podchorąży Cikota z oddziału Woyny, ranny w udo i oko ma
jechać ze mną.
Mglisty poranek otula burą płachtą las. Wilgoć przenika przez
angielskie, zrzutowe koce. Serdecznie żegnam się ze wszystkimi. Żoł-
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nierze przenoszą mnie na wóz. Siostra Rena1) siada przy rannym Cikocie, przy mnie siostra Janka.
Jedziemy. W pewnym miejscu musimy przeciąć szosę Józefów-Aleksandrów. Jest to najniebezpieczniejszy moment ze względu na
obecność Niemców.
– Trzymaj się, Mareczku – mówi Grom i krzyczy – wozy prędzej!
prędzej! galopem!
Przed nami miga spokojna, czysta wstęga szosy. Następuje szaleńczy zjazd z góry i gwałtowny wstrząs. Przymykam oczy. Ostry
dźwięk żelaznych obręczy kół i podków końskich daje znać, że przejeżdżamy szosę. Wstępujemy w las i tu czujemy się już bezpieczni.
Kierujemy się w stronę Górecka. Na małej polance, otoczonej gęstym,
jodłowym lasem zatrzymujemy się na odpoczynek. Zdejmują mnie
z wozu i kładą pod rozrośniętą jodłą na słomie przykrytej kocami.
Z lasu wyłaniają się jacyś żołnierze. Podchodzą, przyglądają się
nam i rozmawiają z siostrami. Są to chłopcy spod Szczebrzeszyna,
z oddziału Wrzosa. Przybyli wraz z ekipą jako ubezpieczenie i mają
nas eskortować do samego szpitala. Jest ich niewielu, bo tylko dwie
drużyny. Czuję, że nieprawdopodobny zrazu projekt Groma nabiera
coraz więcej cech realnych. Budzi się we mnie nadzieja, że jednak
dotrę szczęśliwie do Szczebrzeszyna.
Zbliża się południe. Wozy szykują się do drogi. W tym czasie
dają znać, że koło Aleksandrowa w krzakach leży ranny partyzant.
Okoliczna ludność przynosi mu jedzenie, lecz nic poza tym nie może
mu pomóc. We wsi są Niemcy i lada chwila grozi mu śmierć. Wyrusza po niego wozem siostra Rena, sanitariuszka Chłopczysko i dwóch
czy trzech żołnierzy.
Z niecierpliwością wyglądamy powrotu dzielnych sanitariuszek. Po paru godzinach słychać turkot furmanki. Przywożą rannego
chłopaka. – Siostra Rena, szczęśliwa, z wypiekami na twarzy, robi mi
opatrunek i opowiada ostatnią przygodę.
Gdy przyjechali na miejsce, zobaczyli z daleka konną patrolkę
niemiecką jadącą polami. Ranny leżał w krzakach o jakieś sto metrów od lasu. Zostawić go nie można, zabierać też duże ryzyko, lecz
) Kazimiera Osiecka, pielęgniarka ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie.
(Przyp. red.).
1
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chłopcy z siostrami podeszli do rannego i niemal na oczach Niemców załadowali go na furmankę1).
Słońce chyli się ku zachodowi, gdy żołnierze zaczynają zbierać
się do drogi. Niewidoczny do tej pory Grom zjawia się przy wozach
i żegna się ze mną. Dziękuję mu za wszystko. Teraz już wiem dlaczego
kochali go chłopcy jak ojca, byli dumni z niego i przechwalali się nim.
Jedziemy w stronę Górecka głębokim, jodłowym lasem.
W pewnym momencie wozy się zatrzymują, ponieważ ubezpieczenie
stwierdziło, że we wsi są Niemcy. Stoimy tak dość długo. Wreszcie
ruszamy i wjeżdżamy do Górecka. Niemcy opuścili go przed chwilą.
Wkrótce jedziemy dalej. Zaczyna się pamiętna dla mnie droga do
szpitala w Szczebrzeszynie.
Przeklęta drewnianka ciągnie się już kilka kilometrów. Przelotne deszcze i ulewy wymyły piasek i ziemię między poszczególnymi
balami, dyle poszły do góry lub pozapadały się w grunt.
Zarządzono krótki postój. Podchodzi Wrzos.
– Przed nami tor kolejowy. Będziemy przebijać się na drugą
stronę. – Drużyna P. naprzód. Reszta biegiem!
Konie ruszają z kopyta. Wóz fruwa w powietrzu. Podkładam
ręce pod pośladki i unoszę się na parę milimetrów. Nieznaczny ten
wysiłek męczy mnie straszliwie, lecz ramiona amortyzują wstrząsy
wozu.
– Biegiem! biegieml Prędzej, do cholery! Niemców tylko co nie
widać!
Dwa gwałtowne podrzuty i tor za nami. Wspaniałym wirażem
mijamy jakieś zabudowania i galopem wpadamy do lasu. Konie
zwalniają biegu. Powracam do normalnej pozycji. Teraz zaczyna się
piach.
Bandaże, koce, słoma – wszystko przemokło. Proszę siostrę,
żeby mi zmieniła opatrunek. Obiecuje to zrobić w Żurawnicy, do
której pozostało już tylko około 8 kilometrów.
Droga dłuży się w nieskończoność. Noc przygasa, a Żurawnicy
nie widać.
Godzina wpół do czwartej. Na polance w lesie wozy się zatrzymują. Okolica głucha, pusta i dzika. Zbliża się siostra Rena.
1
) Drzazga Bronisław »Bąk« z oddziału BCh Rysia. Otrzymał ciężką
ranę postrzałową ze strzaskaniem kości udowej. Przywieziony do szpitala
w Szczebrzeszynie 27 lipca 1944 przebywa tu do dn. 18.III 1945. (Przyp. red.).

172

– Niedaleko obóz – mówi. – My dalej nie pojedziemy. Siostry
Janka i Chłopczysko zaopiekują się panem. Do Szczebrzeszyna kilka
kilometrów. Przewodnicy wszystko załatwią.
Odjeżdżamy. Trzy wozy, trzech furmanów, dwie siostry i dwóch
konwojentów cywilów. Jedziemy ostrożnie, powoli. Za chwilę widzimy posuwający się wzdłuż toru patrol niemiecki. Ogarnia nas
niepokój. Musimy przeczekać.
Przejeżdżamy przez uśpioną wieś, przecinamy tor, szosę. Potem łąka, mostek, młyn »na kępie« i jesteśmy na Kawenczynie. Po
kilku minutach skręcamy w jakieś obejście i wjeżdżamy na wąskie
podwórze. Z domu wychodzi gospodarz. Składają mnie na słomie
w stodole.
Po godzinie staje w drzwiach jakaś panienka ubrana w jasną,
letnią sukienkę, w koturnach na bose nogi. Filigranowa figurynka
podchodzi i schyla się nade mną. Duże, niebieskie oczy patrzą z powagą. Domyślam się, że to sanitariuszka. I rzeczywiście, robi mi opatrunek, chwilę gawędzi i znika.
Zjawia się z kolei siostra Janka i mówi, że zaraz jedziemy. Na
podwórzu stoi wóz suto wymoszczony słomą. Za chwilę ruszamy.
Obok wozu idzie siostra Janka i siostra Chłopczysko. Zaczyna się najniebezpieczniejszy odcinek drogi. Musimy przejechać półtora kilometra przez wieś będącą przedmieściem Szczebrzeszyna i przez długą,
ludną ulicę. Co będzie, jeżeli spotkamy Niemców i nas zatrzymają?
Lecz okazało się, że nie doceniałem doskonałej, sprężystej organizacji na tym terenie. Od domu do samego miasta rozstawione
posterunki miały alarmować ewentualne zbliżanie się Niemców.
Mijamy pierwszą czujkę. Młody chłopiec, niedbale oparty o płot
przydrożny, mruga łobuzersko do siostry. Sanitariuszka odpowiada
mu uśmiechem. Droga wolna, możemy jechać dalej.
Kończy się przedmieście. Jedziemy teraz wąską uliczką pnącą
się w górę. Zatrzymujemy się przed szeroką bramą szpitalną. Siostra wchodzi do wnętrza budynku. Za chwilę wrota się otwierają
i wjeżdżamy na podwórze. Otaczają nas biało ubrane postacie, szybko zdejmują mnie z wozu i składają na noszach. Niosą mnie przez
długi, chłodny korytarz o arkadowych sklepieniach. Czuję specyficzną woń lekarstw. – Duża, jasna sala opatrunkowa. Układają mnie na
stole operacyjnym. Wysoki doktór o suchej twarzy pruskiego oficera
nachyla się nad moją raną. Padają krótkie rozkazy. Z krzesła podnosi
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się drugi lekarz, krępy, zażywny. Na energicznej twarzy srebrzą się
siwe wąsy i bródka.
– Z jakiego jesteście oddziału – pyta nawykłym do rozkazywania głosem. Odpowiadam posłusznie. Wypytuje następnie o pseudonim, miejsce i przebieg bitwy, wreszcie pod jakim nazwiskiem
wpisać do księgi chorych.
– »Jan Żaba« – mówię cicho po chwili wahania.
Odwożą mnie wózkiem na bardzo dużą salę chorych. Łóżka stoją dwoma długimi rzędami. Chorzy ciekawie obserwują mój
wjazd i bezceremonialnie dzielą się uwagami.
Noc spędzam bezsennie. Rano wchodzi na salę trzech lekarzy.
Chirurg dr Jentys o suchej, drapieżnej twarzy, dr Klukowski (ten
z bródką) i dr Matuszewski, blondyn o miłej powierzchowności. Za
nimi wtłacza się gromadka sióstr. Zaczyna się obchód.
W godzinę potem zabrano mnie na operację.
*
Gdy się obudziłem po narkozie, przyszedł sprowadzony przez
doktora ksiądz. Siostry dyskretnie usunęły się. Odbyłem spowiedź,
po czym ksiądz namaścił bezsilne moje ręce, nogi i głowę.
Nadeszła noc i wlecze się bez końca. Dyżurna siostra co kilka
minut zagląda do mnie. Dwie niebieskie żarówki umieszczone wysoko pod sufitem kąpią salę w błękitnym półmroku. Rano zaczynają
się zwykłe obrządki szpitalne.
Po południu wpada przerażona posługaczka.
– Niemcy! – szepcze przyduszonym głosem. – Niemcy! Rewizja!
– i biegnie do okna. Ledwie się wychyliła, cofa się gwałtownie. –
O Jezusie! Obstawione!
Na sali ogólne poruszenie. Z korytarza dochodzi głośna rozmowa w języku niemieckim. Przestraszeni chorzy wlepiają w drzwi
wylękłe spojrzenia. Wchodzi dwóch żandarmów – młody leutnant
o rasowej twarzy i wykwintnych ruchach oraz gruby »Unteroffizier«.
Za nimi drepcze nasz dyrektor i blada siostra dyżurna. Od progu wilczym spojrzeniem obejmują Niemcy całą salę. Podchodzą do pierwszego łóżka. Po kolei oglądają »Kennkarty«, czytają karty gorączkowe
i odkrywają koce, sprawdzając rodzaj choroby. Ja dowodów żadnych
nie mam. Przywieźli mnie tu prawie nagiego. Wystarczy popatrzeć
na mnie, nie trzeba nawet odwijać bandaży. Zbliżają się do końca
pierwszego szeregu łóżek. Dr Klukowski, co rzuci na mnie kose spoj-
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rzenie, zagryza wargi, siostra żegna się ukradkiem, Legitymują teraz
jakiegoś blondyna. Głośno padają pytania i odpowiedzi.
– Bogucki, piekarz ze Zwierzyńca, Ranny.
– Ach, sooo? – cieszy się żandarm.
Blondyn łamaną niemczyzną wyjaśnia, że zranili go Turkmeni
we własnym domu. Dyrektor dodaje, że wypadek ten meldował już
na posterunku.
Podchodzą do następnego chorego. Dowód ma w porządku,
Niemiec wskazując na podniesioną rękę sztywno przymocowaną do
ramy z desek zapytuje, czy jest ranny.
– Koń mnie ugryzł – pada spokojna odpowiedź.
Gruby żandarm bada przedostatniego chorego, leutnant zbliża się do mnie. Bierze kartę gorączkową, lecz nie wiele może z niej
zrozumieć. Na chwilę oczy nasze spotykają się. Oczy oficera są lekko
znudzone, zimne, obojętne. Muska moją postać przelotnym spojrzeniem.
– Co mu jest? – pyta
– Ślepa kiszka nawaliła. Jest właśnie po operacji – odpowiadają jednocześnie doktor i siostra. Żandarm odrzuca koc.
– A to co? – pyta wskazując gazik przyklejony do uda różowym
plastrem.
– Miejsce zastrzyku soli fizjologicznej – mówi siostra i odrywa
plaster.
Niemiec macha ręką i idzie dalej. O dowód wcale nie pytał.
A za mną znów żąda dowodów, odkrywa koce i dłużej bada
każdego. Padają spokojne, rzeczowe odpowiedzi – przebicia widłami,
owrzodzenia, zakażenia itp. Żandarmi jeszcze raz obrzucają salę twardym spojrzeniem i wychodzą.
Przez chwilę panuje cisza. Potem wybucha nerwowy gwar.
Wówczas jeszcze nie wiedziałem, że na sali leżało aż 8 rannych partyzantów.
Żandarmi szukali głównie partyzantów rannych pod Osuchami. Przetrzęśli cały szpital i nikogo nie znaleźli.
W szpitalu wszyscy są dla mnie bardzo życzliwi. Zaraz po rewizji siostry przyniosły pęk kwiatów i postawiły na moim stoliku.
Niektórzy chorzy domyślają się, że jestem »trefny«. O nic mnie nie
pytają, tylko spoglądają i coś szepczą porozumiewawczo. Szczególnie
uczynny jest dla mnie ten, którego »koń ugryzł« – Zygmunt S. »Dziewiątka«, podoficer zawodowy 9 p. p. Leg.

175

Po południu przychodzi siostra Czesia Poździkówna z dwiema
innymi. Kładą mnie na wózek i mówią, że będą mi płukać żołądek.
Zawiozły mnie na salę operacyjną. Zdziwiłem się niepomiernie, gdy
siostra Czesia zamknęła drzwi na klucz a z kąta wylazł jakiś młody
człowiek w cywilnym ubraniu. Siostra wydobyła z jakiegoś schowka koszulę, krawat i marynarkę i wytłumaczyła mi, że trzeba zrobić
fotografię do kennkarty. Nie miałem żadnego dowodu, a Niemcy
mogli wpaść jeszcze raz, więc po naradzie z dyr. Klukowskim siostra
Czesia miała zająć się tą sprawą.
Z trudem udało się siostrze ubrać mnie i podtrzymać na chwilę
w pozycji siedzącej przy fotografowaniu. Dla mnie był to wysiłek
nadmierny. Całkowicie wyczerpany wróciłem na salę.
Powoli zapoznawałem się z personelem szpitalnym. – W ranę
mam założony gruby dren, który odciąga na wierzch kał. – Siostry
opiekują się mną jak dzieckiem. Są to pełne życia młode dziewczyny,
stanowiące w szpitalu zgraną paczkę, choć różnią się charakterami,
temperamentem i urodą.
Starsza siostra – (ze szpitala Ujazdowskiego w Warszawie)
– Michalina Wosińska, popularnie zwana Misią, prawa ręka dra
Jentysa, pierwsza robiła mi opatrunek jeszcze w stodole w Kawenczynie. Teraz dba, żeby mi niczego nie brakło. Jej zastępczynią jest
siostra Czesława, zawsze poważna, słodka i cicha. Z praktykantek należy wymienić Marysię Januszewską, Irenę Jóźwiakowską, Wandzię
Słotwińską, która w bitwie pod Osuchami straciła stryja i narzeczonego oraz Basię Janiszowską błyskającą fajerwerkami nieocenionego, złotego humoru. Miałem też specjalną opiekunkę w osobie p.
Krysi Szczygłowskiej, córki właściciela apteki. Co dzień przychodziła
do mnie przynosząc z domu obiady i kolacje.
*
Niemcy wycofują się gorączkowo. Dniem i nocą przewalają się
przez Szczebrzeszyn masy piechoty, samochodów, tanków. Samoloty
nieustannie patrolują i strzegą dróg. Wyjechał posterunek żandarmerii i wszyscy Volksdeutsche.
Słychać dalekie wybuchy. Na sali podniosły, radosny nastrój.
Niemcy przelewają się w wąskim korycie drogi to w jednym, to
w drugim kierunku. Odnosi się wrażenie, że sami nie wiedzą, dokąd
jechać i co ze sobą robić. Strzały słychać coraz bliżej. Szyby drżą od
ciągłych wstrząsów. Ludzie mówią, że Armia Czerwona zbliża się do
Zamościa. Ze względu na możliwość bombardowania miasta dyrek-
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tor decyduje przenieść wszystkich chorych na długi, sklepiony korytarz. Niemcy wysadzają tor kolejowy i, zdaje się, minują ważniejsze
budynki.
23 lipca od rana wzmaga się bezład i zamieszanie wśród Niemców. Cały Szczebrzeszyn zajęty jest teraz przez piechotę. Są to już
wojska frontowe. Żołnierze zaglądają ciekawie do szpitala, lecz wycofują się widząc leżących na korytarzu chorych.
Późno wieczorem zjawia się jakiś niemiecki lekarz, szybko ale
szczegółowo ogląda szpital i każe w ciągu dwóch godzin oczyścić
cały parter dla rannych Niemców. – Wszystkich nas śpiesznie przenoszą na piętro.
Dnia 25 lipca Niemcy opuścili szpital. Znoszą nas znów na korytarz na parterze, bo tu bezpieczniej. Rozchodzi się pogłoska o zajęciu Zamościa przez Armię Czerwoną.
Polskie oddziały partyzanckie biorą żywy udział w walkach
z uciekającymi Niemcami. »Dziewiątka« chodzi podniecony i przynosi wciąż nowe wiadomości.
Z Błonia przywożą ciężko rannego w brzuch Samulaka. Ponieważ chirurg dr Jentys bał się pozostać w mieście i wraz z rodziną wyjechał do sąsiedniej wioski, więc operuje go dr Matuszewski w asyście dra Jóźwiakowskiego.
Niemiecki oficer uprzedza, że o godz. 2 w nocy będzie wysadzony żelazobetonowy most na Wieprzu tuż koło szpitala. Personel
szpitalny informuje nas o tym i uspakaja, żebyśmy się nie bali.
Przyszła ostatnia, krytyczna noc. Siostry i lekarze wciąż krążą
po korytarzach pomiędzy chorymi. Samoloty warczą nieprzerwanie.
Naraz... ziemia zakolebała się pod nami. Złowrogi trzask cegieł miesza się z przeraźliwym brzękiem szyb i cichym sykiem sypiącego się
tynku. Po potwornym huku panuje sekunda ciszy, lecz zaraz potem
targa powietrzem krzyk i lament.
– O Jezu! Co to było?... Co to było?
Płomyk świecy niepewnie drga w powietrzu pełnym kurzu.
Wszystkie szyby wyleciały. Jedna rozprysła się na głowie jeszcze
wpółprzytomnego Samulaka.
To ostatni, wycofujący się oddział Niemców, wysadził most.
O godzinie czwartej nad ranem ktoś przynosi wiadomość, że na
drodze Zwierzyniec – Szczebrzeszyn ukazał się patrol sowiecki. Kto
może utrzymać się na nogach, wychodzi przed szpital i na ulicę. Przed
wejściem do szpitala dumnie powiewa–pierwszy raz od pięciu lat–
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biało-czerwona chorągiew. Siostry z piskiem biegną do ogrodu, za
chwilę wracają z naręczami kwiatów i znikają na ulicy. Wzruszony
dr Klukowski śpieszy na rynek, by witać wkraczające wojsko polskie.
Teraz przenosimy się na sale. W całym budynku ruch i bieganina. Siostrom opadają ręce. Przybywają nowi pacjenci. Są to ranni
partyzanci. Zjawia się por. Podkowa w mundurze i kilku żołnierzy.
Rozmawiają z rannymi.
Powszechne podniecenie wybucha roztańczonym, pijanym
szczęściem i wolnością.
*
Sierpniowe niebo jest intensywnie lazurowe – dojrzałym, upalnym błękitem.
Wracam do zdrowia. Kroczę radośnie ku życiu! Fakt ten nie
może pomieścić się w mym umyśle.
»Są rzeczy, które nie śniły się filozofom...« – Cudu rozumem nie
pojmiesz.
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