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Słowo wstępne
Zwiedzając urocze tereny Zamojszczyzny, nie można przejść obojętnie nad jej tragiczną historią z okresu ostatniej wojny. Zamojskie
cmentarze są pełne mogił polskich żołnierzy września 1939 r., którzy
bili się do ostatniego naboju, wiedząc doskonale, że opuściło ich naczelne dowództwo Wojska Polskiego. Trzeba im za to oddać ogromny hołd, gdyż dotrzymali złożonej przysięgi wierności Ojczyźnie i do
końca zachowali żołnierski honor.
Kiedy w pierwszych dniach października 1939 r. ucichły na polskiej
ziemi salwy armatnie i strzały karabinów, przyszedł okres niemieckiej
okupacji i sowieckiej niewoli. Niemiecka okupacja była zupełnie inna
od tej sprzed 20 lat, kiedy Zamojszczyzną zarządzali Austriacy, gdyż
była wyjątkowo brutalna i skierowana na bezwzględną likwidację zamieszkującej tu ludności polskiej. Podjęta przez Niemców z końcem
listopada 1942 r. akcja wysiedleńcza w okolicach Skierbieszowa, stała
się prologiem wielkiego dramatu ludności Zamojszczyzny. Spotkała
się ze zdecydowanym oporem oddziałów partyzanckich Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. W raportach niemieckich dowódców batalionów pacyfikacyjnych do Szefa SS i Policji Dystryktu Lubelskiego Odilo Globocnika znalazły się stwierdzenia, że napotkano na
niespodziewany opór miejscowej partyzantki (zwanej przez Niemców
bandytami). Ten opór został określony mianem „powstania zamojskiego”. W istocie nie było ono zalążkiem ruchu oporu na Zamojszczyźnie, lecz jego zbrojną odsłoną. Już bowiem latem 1940 r. w ramach
rozrastających się struktur Związku Walki Zbrojnej zaczęto tu tworzyć oddziały zarówno dywersyjne jak również szturmowe. Jeszcze
wcześniej przeprowadzono akcję gromadzenia porzuconej lub zako-
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panej broni, amunicji, sprzętu wojskowego w rejonach licznych walk
i miejsc kapitulacji żołnierzy z września 1939 r. Po przemianowaniu
Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, przyszedł czas na stworzenie struktur militarnych. Komenda Sił Zbrojnych w Kraju udzieliła prawa do kontynuowania tradycji Wojska Polskiego i odtworzenia
na Zamojszczyźnie 9 pułku piechoty Legionów przez Armię Krajową.
Stacjonował on przed wojną w dawnych carskich koszarach, które od
pierwszych dni października 1939 r. zajęli niemieccy żołnierze. Przez
wiele tygodni maszerowali do koszar i pełnili wartę przed bramą
z wciąż widniejącym wielkim napisem nazwy zamojskiej jednostki
noszącej zaszczytne miano pułku legionowego. Być może ta tolerancja wynikała z tego, że walory bojowe polskich legionistów były wysoko cenione przez niemieckich dowódców w czasie walk na froncie
wschodnim w latach I wojny światowej. Jednak w nowej rzeczywistości, spadkobiercy tradycji legionowej nie zamierzali z Niemcami pić
herbaty, lecz z bronią w ręku wyrównać potworny rachunek krzywd
czynionych przez nich na tej ziemi. To właśnie historii działań bojowych Oddziału Partyzanckiego (OP 9) – 9 Pułku Piechoty Legionów
Armii Krajowej, stworzonego do walki z Niemcami i wrogimi Ukraińcami jest poświęcona niniejsza publikacja.
Zamojszczyzna w owym czasie była biednym regionem, a jednak
na tym terenie bardzo szybko stworzono wartościowe bojowo oddziały Armii Krajowej, które z determinacją podjęły walkę z niemieckim
okupantem. Ich siła nie tkwiła w uzbrojeniu, którego niedostatki stanowiły zawsze jeden z najbardziej dotkliwych problemów leśnych
oddziałów. To efekt przede wszystkim dzielnej postawy zwykłych
żołnierzy, którzy poszli pod komendę bardzo zdolnych dowódców.
Zaufali im do końca, wiedząc, że w każdej chwili trzeba będzie oddać
swoje młode życie. To jest właśnie fenomen zamojskiego OP 9, którego oddziały walczyły nie tylko z Niemcami ale także z Ukraińską
Powstańczą Armią. Zasługi bojowe OP 9, nie byłyby tak spektakularne, gdyby nie pomoc ze strony wyniszczonej przez okupanta ludności miejscowej, wspierającej oddziały partyzanckie schronieniem
i żywnością, której tak bardzo brakowało. Pomagając, nie jedna z tych
bezimiennych rodzin, nie tylko ryzykowała niemieckim odwetem, ale
także kładła się głodna spać. Jakże wspaniale w tą żołnierską solidar-
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ność wkomponowała się niezwykle ofiarna praca dra Zygmunta Klukowskiego oraz działalność na rzecz ratowania dzieci Zamojszczyzny
ze strony ordynata Jana Zamoyskiego.
W latach czterdziestych ubiegłego stulecia o bohaterach czasów
hitlerowskiej okupacji oficjalna propaganda wyrażała się gorzej niż
o pospolitych przestępcach. Ci, którzy ich znali niejednokrotnie musieli milczeć. Pierwsze wzmianki o zamojskim OP 9 pojawiły się dopiero po 1956 r. Kolejne były autorstwa niestrudzonych badaczy historii
Armii Krajowej na Lubelszczyźnie – prof. Ireneusza Cabana oraz prof.
Zygmunta Mańkowskiego, którzy zawodowo związani byli z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tę
wiedzę uzupełnia 2-tomowe dzieło Jerzego Jóźwiakowskiego „Armia
Krajowa na Zamojszczyźnie”. Jednakże okazuje się, że już po kilku latach od ukazania się tych publikacji, można z całą pewnością stwierdzić, że uwertura o losach dzielnych i zdolnych dowódcach Armii
Krajowej na Zamojszczyźnie i ich walecznych żołnierzach nie została dokończona. Dzięki wielkiej pasji badawczej regionalistów, możemy poznawać coraz nowsze fakty o ich poświęceniu kosztem rozłąki
z rodziną i wierze w to co ukochali najbardziej – wolną Polskę. Sukcesywnie ukazało się w latach 2014 – 2016 szereg publikacji o Tadeuszu
Kuncewiczu ps. „Podkowa”, Tadeuszu Ośko ps. „Sęp”. Dzisiaj przychodzi kolej na docenienie zasług jednego z największych talentów
dowódczych mjr Jana Turowskiego ps. „Norbert” – twórcy I Batalionu
9 pułku piechoty Armii Krajowej a następnie adiutanta i szefa sztabu
tej jednostki. Nie dane mu było zbierać laurów za walkę z hitlerowcami. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa od 1946 r. przebywał
w więzieniu na Zamku Lubelskim a następnie skazany wyrokiem sądu
wojskowego przetrwał aż do 1956 gehennę pobytu w wielu zakładach
karnych, w tym w Rawiczu, stanowiącym zaplecze do wykonywania
kary pozbawienia wolności dla żołnierzy Armii Krajowej z terenu Lubelszczyzny. Nie podjął współpracy z aparatem bezpieczeństwa, choć
proponowano mu stanowiska o które nigdy nie zabiegał. Znał cenę
wejścia w układ. Odmówił, gdyż tak nakazywał mu żołnierski honor
i zwykłe ludzkie poczucie godności. W tekście publikacji Czytelnicy
znajdą uzasadnienie nikczemnej taktyki stosowanej w czasie jego przesłuchań.
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W publikacji, którą Państwu gorąco polecam, znajdziemy wiele
wspomnień dowódców oddziałów Armii Krajowej o historii działań
bojowych jednego z najbardziej walecznych pułków legionowych Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. Bez wątpienia wnosi ona do naszej
regionalnej historiografii nowy kolejny zasób wiedzy. Trzeba ją traktować nie tylko w kategorii odtwarzania pamięci o wielkim poświęceniu zamojskiej partyzantki, ale także w duchu refleksji jak nowa Polska po 1944 r. podziękowała im za obronę Zamojszczyzny.
Najbardziej piękne jest, to, że przywołanie pamięci o zamojskim
OP 9 jest kolejną inicjatywą wychodzącą od mieszkańca Szczebrzeszyna. To w tym miasteczku urodził się Jan Turowski ps. „Norbert”.
To tę miejscowość wyzwolił 26 lipca 1944 r. Tadeusz Kuncewicz ps.
„Podkowa”. Ze wszystkich miejsc, to zagłębie partyzantki akowskiej
jest jak najbardziej godne by przedstawić tę publikację na chwałę tym,
dzięki którym żyjemy w Wolnej Polsce.
O ostatnich słowach, pragnę złożyć serdeczne podziękowania i słowa szacunku Panu Andrzejowi Skibie za trud dokumentowania historii i losów ludzi wywodzących się między innymi z jego przepięknego
miasta Szczebrzeszyna. To już jego kolejna publikacja po „Dzienniku
z lasu” Bolesława Polakowskiego – dzielnego żołnierza Tadeusza Kuncewicza. Dzięki działalności takich ludzi, możemy być pewni zachowania szacunku dla bohaterów i godnego dziatwy chowania.
dr Ryszard Maleszyk

Niezmiernie opanowany
i w mowie powściągliwy.
Śmiało może być nazwany
Norbertem Sprawiedliwym.
B. Ałapin – „Kwiatkowski”

Jan Turowski ps. „Grom”, „Jemioła”, „Kolba”, „Norbert”, „Tatar”.
Oficer służby stałej piechoty; sierżant podchorąży, podporucznik, porucznik (3 maja 1944), kapitan (1 czerwca 1945). Był wyjątkową postacią zamojskiej konspiracji. Należał do najzdolniejszych oficerów
Armii Krajowej. Cieszył się niezwykłą wprost popularnością wśród
żołnierzy i uznaniem przełożonych.
Jego zwierzchnik mjr „Adam” wydał o nim taką opinię: „Jako dowódca wykazuje wszystkie zdolności w najwyższym stopniu. Posiada za sobą
szereg czynów bojowych i organizacyjnych osiągnięć... Spokojny, zawsze
opanowany, myślący, młody oficer. Nie lubi ryzykować. Raczej oblicza i rozważa. Jeśli coś robi, to szczerze i z oddaniem. Posiada dużą ambicję. Mówi
dobrze, chętnie pisze, z zacięciem lirycznym. Przedstawia typ bezwzględnie
dodatni. Może być użyty na zupełnie samodzielne stanowisko. Koledzy go
szanują i lubią. Żołnierza zna i umie do niego podejść, jest dbały o jego potrzeby. Należy do dowódców, na których zawsze można liczyć.”
Jan Turowski urodził się 31 maja 1917 r. w Szczebrzeszynie jako
drugi syn Karola i Leony Turowskich. Tutaj ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę w męskim seminarium nauczycielskim.
Po jego likwidacji w 1934 r., dokończył naukę w Leśnej Podlaskiej,
gdzie w 1936 r. uzyskał maturę i dyplom nauczyciela. Jeszcze tego samego roku, we wrześniu, zgłosił się ochotniczo do wojska, otrzymując
przydział do 44 Pułku Strzelców Kresowych w Równem. Tutaj ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy z I lokatą. Jako prymus
i tytularny plutonowy z cenzusem, uzyskał tytuł podchorążego rezerwy piechoty i prawo dalszego kształcenia się w wojsku.
1 października 1937 r. został przyjęty do Szkoły Podchorążych
Piechoty w Komorowie (k. Ostrowi Mazowieckiej) na drugi rocznik.

10

Jan Turowski – HISTORIA OP 9

Latem 1939 r. zdaje końcowe egzaminy i po zaliczeniu obozu manewrowego dla kandydatów na oficerów służby stałej, wyjeżdża na praktykę do 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie, który po oficerskiej
promocji, miał być jego macierzystym pułkiem. Tutaj zastała go wojna.
Uczestniczy w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w 5
kompanii II baonu w stopniu sierżanta podchorążego. W bitwie pod
Iłżą zostaje ranny, a za okazane męstwo odznaczony Krzyżem Walecznych. Rozkazem Naczelnego Wodza WP z 13 września 1939 r., działającego na mocy Dekretu Prezydenta RP z dnia 1 września 1939 r.,
wszyscy podchorążowie III rocznika zostali mianowani podporucznikami służby stałej ze starszeństwem od 1 sierpnia. Z powodu działań wojennych, powyższy rozkaz nie dotarł do większości walczących
oddziałów, w tym i do 7 pułku piechoty. Podporucznik Turowski
występował jako podchorąży do lutego 1942 r., kiedy to komendant
„Adam” promował go po raz drugi, podobnie jak „Ciąga” i „Dolinę”
– jego kolegów z tej samej 6 kompanii.
Po zakończeniu walk wrześniowych pod Tomaszowem Lubelskim,
wraca szczęśliwie do rodzinnego domu i od razu włącza się w nurt pracy konspiracyjnej; organizuje zręby Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Pod koniec listopada został zastępcą, a później komendantem placówki Szczebrzeszyn. W marcu 1941 r. był już zastępcą
dowódcy oddziałów szturmowych zamojskiego obwodu ZWZ. Oddziały te przemianowano wkrótce na Oddziały Dywersji Bojowej, a po
aresztowaniu i zdradzie jej dotychczasowego dowódcy „Wismana” –
zwierzchnictwo nad nimi przejął Jan Turowski – wówczas „Jemioła”.
W tym najcięższym dla zamojskiego obwodu AK okresie, gdy
jego konspiracyjnym strukturom groziła zagłada, główny ciężar pracy organizacyjnej spoczywał na barkach „Adama” i „Norberta”. Dla
ułatwienia pracy obwód został podzielony na dwa odcinki dywersyjne: „Wschód” – obejmujący wschodnią część powiatu zamojskiego
(po prawej stronie Wieprza) i „Zachód” – pozostała część. Dowództwo nad pierwszym odcinkiem objął „Norbert” (nad drugim „Podkowa”) i już w maju 1943 r. zorganizował oddział partyzancki, który
stał się zawiązkiem I baonu (batalionu) przyszłego 9 Pułku Piechoty
Legionów AK. W maju 1944 r. oddział swój przekazuje por. „Dolinie”
i przechodzi do pracy w sztabie pułku jako adiutant taktyczny mjra
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„Adama”. Brał udział w akcji „Burza”, a po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał nadal w czynnej konspiracji.
27 września1944 r. został ujęty przez NKWD i osadzony w zamojskim więzieniu śledczym. Uwolniony przez grupę por. „Groma”–
wraca do konspiracji jako oficer sztabu Inspektoratu Rejonowego AK
Zamość. Po rozwiązaniu Armii Krajowej (19 stycznia 1945 r.) działa
nadal aktywnie w konspiracji poakowskiej.
W maju 1945 r. zostaje adiutantem inspektora i awansowany,
z dniem 1 czerwca, do stopnia kapitana, Uzasadniając swój wniosek
awansowy inspektor kapitan „Irka” – „Korab” kreśli jego charakterystykę takimi oto słowami:
„Dowódca niezastąpiony; ideowy, prawy charakter, bardzo dobry organizator, odważny. W pracę konspiracyjną wkłada maksimum wysiłku. Brał udział
w wielu akcjach zbrojnych i dywersyjnych z pozytywnymi rezultatami. Jako
adiutant – na najwyższym poziomie.”
W połowie czerwca 1945 r. zostaje przeniesiony do obwodu tomaszowskiego na stanowisko komendanta Delegatury Sił Zbrojnych
– od września Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Funkcję tę, pod
pseudonimem „Tatar”, pełni do lipca 1946 r., kiedy to będąc zagrożony aresztowaniem, przekazuje obwód swojemu zastępcy i wyjeżdża
do Warszawy, później do Sopotu.
Po powrocie do Warszawy, we wrześniu tegoż roku, zostaje aresztowany i przewieziony do więzienia śledczego na Zamku Lubelskim.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie został skazany
w 1947 r. na 9 lat więzienia. Przez prawie rok był więziony na zamku w Lublinie, później w Rawiczu i Sieradzu. Na wolność wyszedł
28 września 1955 r.
Po powrocie do Warszawy rozpoczyna studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ich ukończeniu przeniósł się do
Lublina, gdzie zamieszkał przy ulicy Wallenroda. Był żonaty z Wandą
Zagórską. Zmarł 16 września 1984 r. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy,
Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
W stulecie Jego urodzin oddajemy Mu cześć, w przekonaniu, że
swoją niezłomną postawą w walce z tymi, którzy chcieli zniewolić Naród Polski, wpisał się w krąg najwybitniejszych postaci naszego miasta.
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Jednocześnie do rąk czytelników, szczególnie młodszego pokolenia, zainteresowanych dziejami Armii Krajowej, przekazujemy napisaną Jego ręką historię oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny,
wiernie oddającą klimat tamtych heroicznych dni.
Andrzej Skiba
Prezes Koła ŚZŻAK w Szczebrzeszynie
23 lipiec 2017 r.

Wstęp
OP 9 to kryptonim oddziałów partyzanckich 9 Pułku Piechoty Legionów, który do wybuchu wojny w 1939 r. stacjonował w Zamościu. Tytuł ten i kryptonim został nadany rozkazem L. 1424 Komendy Okręgu
w Lublinie z dnia 30 listopada 1943 r. A oto jego brzmienie: „Zgodnie z rozkazem Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju z dnia 15 X 1943 r.
L 1134/I dla zadokumentowania ciągłości Wojska Polskiego, utrzymania tradycji oddziałów partyzanckich oraz związania ich z pułkami WP z 1939 r.,
nadaję oddziałowi leśnemu Ob. „Adama” tytuł I Oddział Partyzancki 9 pp
Leg. – kryptonim O.P. 9”
Dyrektor
w.z. „Wir” (Franciszek Żak)

W tym czasie „Adam” dowodził oddziałami partyzanckimi AK obwodu (powiatu) zamojskiego i częściowo biłgorajskiego, które powstały
w różnych okolicznościach, a szczególnie wskutek niemieckiej akcji
wysiedleńczej na Zamojszczyźnie.
Jak wynika z powyższego rozkazu Komendanta Sił Zbrojnych
w Kraju, nazwy pułków sprzed 1939 r. nadawano tylko oddziałom
„mającym za sobą pozytywny dorobek” w sile od plutonu wzwyż,
przy czym ten sam pułk, w warunkach konspiracji, mógł mieć kilka
oddziałów partyzanckich oznaczonych kolejnymi numerami, odpowiadającymi poszczególnym jednostkom pułkowym.
Wprawdzie rozkaz komendy okręgu mówi o I Oddziale Partyzanckim 9 pp Leg, a więc użyto liczby pojedynczej, ale w praktyce
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przez określenie OP 9 rozumiano oddziały partyzanckie (liczba mnoga) podległe mjr. „Adamowi”. Oddziały te korzystały z dużej swobody w działaniu, co było nieuniknione w warunkach konspiracji.
Na temat historii OP 9 opracowane zostały dwa zarysy: „Norberta” i „Sławiana”, a ponadto wiele relacji żołnierzy i dowódców różnego szczebla. Na podstawie istniejących materiałów, w tym również
dzienników działań zgrupowania, jak i niektórych pododdziałów,
najpełniejszego dotąd opracowania historii OP 9 dokonali Panowie
Ireneusz Caban i Zygmunt Mańkowski. Zostały one opublikowane
w tomie (zeszycie) XII Najnowszych Dziejów Polski, zawierającym
materiały i studia z okresu II wojny światowej.
Jan Turowski

Historia OP 9
Latem 1940 r., w ramach komórek organizacyjnych Związku Walki
Zbrojnej, rozpoczyna się tworzenie tak zwanych sekcji szturmowych.
Sekcje te w sile sześciu, niekiedy więcej, ludzi w placówce (obejmującej terytorialnie jedną – dwie gminy), dobierane ściśle konspiracyjnie,
miały za zadanie wykonywanie zadań bojowych na terenie obwodu
(głównie likwidacja agentów gestapo).
Pierwszym organizatorem i dowódcą oddziałów szturmowych obwodu zamojskiego był Ob. „Rymwid” (por. Antoni Rychel), późniejszy
komendant obwodu hrubieszowskiego, zamordowany przez Ukraińców.
W lecie tego roku następuje pierwsza akcja sekcji Sułów, a mianowicie zlikwidowanie wywiadowcy niemieckiego – Chytrosia. Akcję
tę sekcja wykonała samodzielnie przy współudziale ówczesnego dowódcy placówki Sułów Ob. „Betona” [ppor. Henryk Wróbel vel Radliński, dop. wydawcy].
Po akcji tej, głośnej na terenie powiatu, nastąpiło badanie ludności
wsi Sułów. Ludność i wykonawcy dzielnie wytrzymali bicie i tortury
badań – w rezultacie wszystkich podejrzanych zwolniono.
Jesienią 1940 r. nastąpiła inspekcja oddziałów szturmowych obwodu zamojskiego przez komendanta okręgu Ob. „Ścibora” [ppłk Józef Spychalski], który przeprowadził zbiórki kontrolne sekcji z bronią
w Zamościu i Zwierzyńcu.
Pod koniec 1940 r. dotychczasowy dowódca oddziałów szturmowych Ob. „Rymwid” odchodzi na inne stanowisko, jednocześnie
dowództwo obejmuje Ob. „Żyła” [ppor. Zygmunt Mańczak – oficer
3 pułku artylerii lekkiej], który pełni jednocześnie funkcję zastępcy komendanta obwodu.
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Ob. „Żyła” podejmuje pracę, zapoczątkowaną przez Ob. „Rymwida” i w pierwszym rzędzie kończy rozbudowę sieci organizacyjnej
oddziałów szturmowych. Poszczególne sekcje zostają złączone w plutony, jednocześnie uzupełnia się ich uzbrojenie. Plutonów w tym czasie jest sześć:
1. Zamość,
2. Szczebrzeszyn,
3. Zwierzyniec,
4. Krasnobród,
5. Udrycze (Skierbieszów) – niepełny,
6. Łabunie.
Plutony te są kierowane bezpośrednio przez dowódcę oddziałów
szturmowych lub przez komendantów rejonów, którzy pełnią rolę
komendantów garnizonów. Plutony szturmowe wyodrębniają się
z ogólnej masy członków organizacji, uzyskując własną sieć łączności
i wywiadu.
Dla ułatwienia dowodzenia plutony Zwierzyniec i Szczebrzeszyn zostają złączone w kompanię, której pierwszym dowódcą jest
Ob. „Lech” [ppor. Stanisław Dubiecki]. W tym okresie oddziały nie
prowadzą akcji bojowych – jest to czas wysiłku organizacyjnego.
Z początkiem 1941 r. następuje znów zmiana dowódcy: Ob.
„Żyła” odchodzi na stanowisko zastępcy komendanta obwodu, a oddziały szturmowe obejmuje Ob. „Wisman”, późniejszy pseudonim
„Rust” [por. Janusz Balicki].
„Wisman” nadaje oddziałowi rozpęd i rozmach w akcji bojowej. Następuje szereg wypadów, głównie pieniężnych. Dowództwo
oddziałów zostaje rozbudowane: w marcu 1941 r. dochodzi jako zastępca Ob. „Jemioła”, późniejszy pseudonim „Norbert” [ppor. Jan Turowski], i w lecie tegoż roku [jako szef wywiadu] Ob. „Wenda” [ppor.
Stanisław Gumowski].
Komendant obwodu Ob. „Kmita” [kpt. Stanisław Prus] na terenie
przydzielonym z powiatu Tomaszów Lubelski (gmina Kotlice) dobudowuje nowy pluton, których teraz jest 7.
Akcje bojowe wykonuje teraz w zasadzie dowództwo oddziałów
szturmowych, dobierając przy każdym wypadzie po paru ludzi z po-
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szczególnych plutonów dla wypróbowania, przeszkolenia i późniejszego usamodzielnienia mniejszych komórek.
Powstaje doborowa grupa wypadowa, w skład której oprócz dowódców wchodzą: Ob. „Kropka” [Józef Zalejski], „Garbus” [Zbigniew
Rybiński], „Rawicz” [Leszek Rybiński], „Dolina” [Kazimierz Doleżal],
„Czwórka” [NN z Nielisza]. Grupa ta prawie przez rok, dźwigała na
sobie główny ciężar, wykonywanych zadań bojowych.
Z ważniejszych akcji należy wymienić:
– wypad na volksdeutscha Płacheckiego w Zamościu,
– akcja pieniężna na gminę Stary Zamość,
– akcja pieniężna na gminę Sułów, w której ginie Ob. „Dolina”,
– zlikwidowanie komendanta posterunku policji polskiej w Krasnobrodzie (w lipcu 1941 r.; przy użyciu motocykla). Po za tym
kilka innych, drobniejszych, wykonanych przeważnie w celu likwidacji agentów gestapo.
Grupa bojowa obwodu zamojskiego jest pierwszą w okręgu lubelskim, a być może i w Polsce, która rozpoczęła czynną pracę. Gestapo
zwróciło baczniejszą uwagę na Zamojszczyznę, uważając ten teren za
jeden z najsilniejszych centrów ruchu powstańczego i zainteresowanie to związane ze wzmożonym naciskiem utrzymuje się do ostatniego dnia pobytu Niemców w Zamościu. Wyznaczane przez nich wielokrotnie, wysokie nagrody pieniężne za ujęcie sprawców napadów nie
przyniosły efektów.
Jesienią (listopad) 1941 r. „Wisman” wraz z „Kropką” i „Wendą”
zostają aresztowani w Warszawie. Dowódcą oddziałów szturmowych, przemianowanych w sierpniu na Oddziały Dywersji Bojowej,
zostaje Ob. „Jemioła”.
Następuje trudny okres, związany z załamaniem się w czasie badań Ob. „Wismana” i większymi aresztowaniami. Okres ten trwa do
kwietnia 1942 r.
Aresztowania przerzedziły szeregi najczynniejszych członków
oddziałów dywersyjnych. Aresztowano trzech dowódców plutonów,
obsadę personalną punktów kontaktowych. Wszyscy dowódcy plutonów i niektórzy z dowódców sekcji szturmowych zmuszeni byli do
ukrywania się.
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Dla ułatwienia pracy i dowodzenia, teren obwodu zostaje rozdzielony na 2 odcinki dywersyjne: placówki Szczebrzeszyn i Zwierzyniec, oraz Sułów, Radecznica, Tereszpol – obejmuje Ob. „Kmicic”,
późniejszy pseudonim „Podkowa” [ppor. Tadeusz Kuncewicz], resztę
terenu Ob. „Jemioła” [„Norbert”].
Rejonem, gdzie najczęściej dochodziło do aresztowań, było miasto Zamość; w nim zostaje ujęty dowódca plutonu Zakrzewski [Zygmunt] i kilku najczynniejszych współpracowników: „Judym” [Zbigniew Malinowski], „Garbus”, „Rawicz”, Mila Zakrzewska. Zamość
po tym ciosie, do którego później dołączyły się wysiedlenia, nigdy już
nie podniósł się do dawnego poziomu – główne tętno pracy organizacyjnej przeniosło się na okoliczne wsie.
W zimie 1941 r. pluton z terenu gminy Kotlice, noszący kryptonim
„Orlik”, przeprowadza samodzielnie wypad na starszego posterunkowego policji polskiej w Kotlicach – Szestowickiego. Wypadem dowodzi
dowódca plutonu „Wicher” [Wacław Kliszcz]. W wyniku akcji Szestowicki zostaje ranny, jednocześnie ginie woźnica, który go przewoził.
Nad całością pracy organizacyjnej ciąży jednak ciągle obawa
aresztowań, podkopanie zaufania do dowództwa, co wybitnie hamuje
dotychczasowy rozpęd i rozmach.
W marcu 1942 r., wskutek ciągłych gróźb i szantażów, zostaje zlikwidowana żona „Rusta”, a w kwietniu „Rust”, który został ściągnięty z Warszawy do gminy Kotlice. Tym samym najtrudniejsza sprawa
została zlikwidowana i usunięto największe bezpośrednie zagrożenie
organizacji. Kierownictwo likwidacji afery „Rusta” spoczywało w rękach komendanta obwodu Ob. „Kmity” i Ob. „Jemioły”.
„Rust”, wskutek dokonanej przez siebie wsypy, zostaje zwolniony z Pawiaka w okresie Wielkanocy. Bezpośrednio po uwolnieniu stara się ściągnąć do siebie żonę, która pozostawała w okolicy wsi Kotlice. Po wysłaniu dwu telegramów – rzekomo od żony, wzywających
go do przyjazdu – „Rust” przyjeżdża na stację Koniuchy. Tutaj zostaje
podjęty przez grupę bojową Ob. „Wichra”, a następnie zlikwidowany
w mieszkaniu Ob. „Zeusa” (uprzednio przygotowanym we wsi Dub).
W dużym stopniu do udanego załatwienia sprawy „Rusta”, przyczynił się Ob. „Wicher”, który nie uległ panice i osobistą pomocą ułatwił
przygotowania.

Historia OP 9

19

Począwszy od wiosny 1942 r., na codzienne życie Zamojszczyzny
i jednocześnie na sposób i kierunek pracy organizacji, duży wpływ
zaczyna wywierać nowy czynnik – uzbrojone oddziały uciekinierów
z obozu jeńców sowieckich, często połączone i poddane kierownictwu skoczków spadochronowych. Oddziały te początkowo próbują
pociągnąć za sobą ludność i wykorzystać do swoich celów. Jej opór
okazał się zbyt silny, wobec czego oddziały sowieckie działają samodzielnie, a wydzielone jednostki rozpoczynają pracę propagandową
i konspiracyjno-organizacyjną, co staje się podstawą dla późniejszej
organizacji PPR.
Obecność oddziałów sowieckich bardzo wydatnie odbiła się
na charakterze akcji bojowych oddziałów dywersyjnych. Oddziały sowieckie dokonywały raczej wypadów, celem zaopatrzenia się
w żywność. Nastąpiło zaostrzenie przepisów policyjnych na terenach przymiejskich i podważenie powagi władz niemieckich w okolicach przyleśnych. Walka nabrała charakteru bardziej otwartego
i masowego.
Grupki wykonawcze urastają do kilkunastu, niekiedy do kilkudziesięciu ludzi. Każdy oddział zawiera teraz kilku żołnierzy umiejących mówić po rosyjsku. W nowy „sowiecki” sposób na odcinku
„Norberta” wykonano kilka akcji, głównie likwidacji szkodników
społeczeństwa. Sekcja Skierbieszów, na zlecenie komendanta rejonu,
przeprowadziła około dziesięciu wypadów porządkowych. „Podkowa”, likwidując kierownika mleczarni w Adamowie (Najdera), nauczyciela Rytkę w Szczebrzeszynie, oraz wykonując kilka innych akcji. Wypadki w Adamowie i Szczebrzeszynie wywołały ostre represje
niemieckie: w obu miejscowościach rozstrzelano po kilka osób, w tym
ojca „Norberta”.
W 1942 r. rozpoczynają się, po raz pierwszy, szkolenia na większą
skalę. Dowódcy oddziałów dywersyjnych przeprowadzają z dowódcami plutonów ćwiczenia aplikacyjne na mapie i w terenie, ci ostatni
zaś ćwiczenia techniczne ze swymi żołnierzami. Celem ćwiczeń jest
ogólne zapoznanie z wojskiem i przygotowanie do służby w szeregach młodych roczników, którym wojna przeszkodziła w odbyciu
normalnej służby wojskowej, oraz przygotowanie dowódców do walki powstańczej.
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Niemieckie elkaemy krążą stale z rąk do rąk – dla zapoznania oddziałów z bronią. Dowódcy plutonów odbyli zbiórki i zapoznali się
z podstawami wyjściowymi do uderzenia na Zamość; ściśle przeprowadzony był plan koncentracji oddziałów, z uwzględnieniem dróg
i szos do marszu, a dowódcy plutonów osobiście sprawdzili przewidziane trasy.
Tymczasem akcja wysiedleń, rozpoczęta z końcem listopada,
zupełnie obaliła wszelkie dotychczasowe planowania i wytworzyła
zupełnie inne warunki. Dotychczasowa sieć organizacyjna przestała istnieć, oddziały zostały rozdzielone, odosobnione i w większości
rozproszone. Nienaruszony pozostał tylko teren „Podkowy” i rejon
Krasnobród, prawie cały odcinek „Norberta” podlegał wysiedleniu.
Jednocześnie trzeba było rozpocząć akcję odwetową i odpowiedzieć
walką na bezlitosne tępienie niewinnej ludności.
W tym krytycznym momencie kierownictwo akcji oporu przejmuje na swe barki dotychczasowy komendant obwodu „Adam” (dawniejsze pseudonimy „Łada”, „Kmita”, „Piotr”). Jemu głównie należy
zawdzięczać zdecydowaną postawę i opanowanie początkowego rozprężenia. Oddziały dywersyjne na terenie wysiedlonym reorganizują
się na nowo i zmieniają swoje oblicze.
Są to już teraz oddziały nieprzywiązane tak mocno do swoich
miejsc zamieszkania. Podstawą ich reorganizacji było kilku dowódców, którzy w trudnym momencie wysiedleń potrafili zachować twardą postawę i nie załamali się psychicznie. Dowódcy wywodzący się
z dawnych plutonów szturmowych i osób pozbawionych egzystencji,
wskutek wysiedleń, stworzyli nowe jednostki bojowe.
I tak, na terenie gminy Łabunie, na wyróżnienie zasługują „Konrad” [plut. Edward Lachawiec], „Zadra” [plut. Bolesław Firek], „Żbik”
[Bronisław Momot], „Młot” [Karol Pęcak]; w gminie Kotlice – „Ryszard” [plut. Józef Kaczoruk]; w rejonie Starego Zamościa – „Urszula”
[sierż. Roman Szczur] i „Żuraw” [pchor. Henryk Kapłon], w okolicach Skierbieszowa działali „Podlaski” [por. Piotr Złomaniec] i „Ciąg”
[ppor. Józef Śmiech].
W ten sposób, w grudniu i na początku stycznia na odcinku dowodzonym przez „Norberta”, odtworzono pięć dawnych plutonów
dywersyjnych:
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Kotlice dowódca plut. „Ryszard”
Łabunie dowódca kpr. „Żbik”
Zamość dowódca „Basik” [ppor. Leon Mojzes]
Stary Zamość dowódca „Urszula”, później „Żuraw”
Krasnobród dowódca „Krótki” [ogn. Józef Gawda], później „Lawina” [Stanisław Liński] i „Zadra”
Jednocześnie powstał szósty pluton, pod dowództwem „Konrada”, złożony całkowicie z ludzi wysiedlonych i zakwaterowany początkowo we wsiach: Rachodoszcze, Żyznów, Boża Wola, Feliksówka
i Majdan Ruszowski. Pluton ten, z chwilą utworzenia oddziału leśnego, wszedł w jego skład (rekrutował się z gminy Łabunie). Na odcinku dowodzonym przez „Podkowę” zmian nie było... Reorganizacja ta
była jednocześnie selekcją ludzi: słabsi psychicznie odpadli i poszli do
spokojniejszego życia.
Pierwszą akcję odwetową w okresie wysiedleń przeprowadza
„Norbert”, patrolem w sile 8 ludzi w dniu 27 listopada 1942 r., w czasie której spalono część kolonii Udrycze (od strony wsi Dębowiec).
Spłonęło, zgromadzone w całej kolonii, bydło. Patrol był ostrzeliwany
przez wartę wsi i posterunek SS w majątku Borowina Sitaniecka. Strat
własnych nie było.
W tym samym czasie ppor. „Ciąg” ma spalić wieś Hajowniki. Wieś
została tylko ostrzelana, bo nie udało się jej zaskoczyć. „Podkowa”, na
odcinku którego wyróżniają się dowódcy plutonów „Osa” [plut. Wincenty Kot] i „Wit” [plut. Michał Wysocki], wysadza 16 grudnia 1942 r.
most kolejowy w Ruskich Piaskach. Akcja została przeprowadzona bez
strat własnych, po stronie nieprzyjaciela jeden zabity. Do pracy organizacyjnej dochodzi teraz ppor. „Dolina” [Adam Piotrowski] jako zastępca dowódcy odcinka „Podkowy”.
W końcu listopada „Konrad” ściera się z oddziałem żandarmów
w rejonie wsi Cześniki (obie strony odnotowały po jednym rannym).
Główna i skoordynowana akcja dywersyjna w odpowiedzi na wysiedlenia, nakazana przez Komendę Główną AK, następuje w noc sylwestrową 1942 r. W tę noc na odcinku zachodnim („Podkowa”) wysadzono most kolejowy w Ruskich Piaskach, oraz uległy zniszczeniu
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wieże ciśnień na stacjach Szczebrzeszyn i Krasnobród. Na stacji Ruskie Piaski zdobyto 2 karabiny, straty nieprzyjaciela – dwóch bahnschutzów [ochrona kolei].
Por. „Podlaski” z 1 plutonem strzeleckim ostrzeliwuje wieś Cieszyn. Na odcinku wschodnim („Norberta”) ostrzelano wieś Wierzbie, zlikwidowano kilku szpiclów, oraz zniszczono tor kolejowy i linie telefoniczne (drogową i kolejową) w rejonie Miączyna. Łącznie,
w noc sylwestrową do posterunku policji niemieckiej w Zamościu
wpłynęło z terenu Zamojszczyzny około 60 meldunków o akcjach
dywersyjnych.
Akcje te wywołały ostre represje ze strony niemieckiej. Za wysadzenie mostu kolejowego w Ruskich Piaskach Schupo rozstrzelało
42 osoby we wsi Wierzba, 18 we wsi Krzak, 64 w Kitowie, 100 osób
zatrzymano, z liczby tej część zwolniono, reszta została wywieziona
na roboty do Rzeszy.
11 stycznia 1943 r. „Norbert” wykonuje z 1 plutonem powtórny
wypad na wieś Wierzbie, która została częściowo spalona. Siedmiu
Niemców poległo. W wyniku represji schupowcy rozstrzelali kilka
osób w Pniówku i wsi Zwódne. 12 stycznia pluton „Żbika” pali kilka
domów we wsi Horyszów Polski, dla odciągnięcia uwagi nieprzyjaciela z kierunku Wierzbia.
W końcu stycznia pluton „Ryszarda” z oddziału „Norberta” bierze udział, wspólnie z oddziałem z powiatu Hrubieszów, w akcji na
wieś Cieszyn. Wieś została prawie doszczętnie zniszczona, a osadnicy
w większości wybici. Straty własne plutonu to dwóch rannych.
Niezależnie od działań na większą skalę, stale odbywa się likwidacja agentów niemieckich. W ciągu kilku miesięcy teren powiatu zamojskiego został z nich całkowicie oczyszczony. Gestapo musi odtąd
posługiwać się wywiadowcami nasłanymi, którzy w większości są
wychwytywani i likwidowani (bywa, że w ciągu miesiąca jest likwidowanych kilkanaście, niekiedy więcej osób).
Z końcem stycznia por. „Podlaski” zbiera z rejonu Skierbieszów
kompanię w sile do 100 ludzi, złożoną głównie z żołnierzy, którzy
utracili możność pobytu w tamtym terenie w związku z wysiedleniami. Kompania ta jest słabo wyposażona w broń maszynową. 2 lutego
1943 r. por. „Podlaski” osiąga wieś Lasowce.
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Jest to pierwszy ruchomy oddział partyzancki, sformowany
z myślą o dłuższych działaniach i oderwany całkowicie od miejsca
zamieszkania żołnierzy, nastawiony na samodzielne obozowe życie.
Oddział ten jest zwiastunem późniejszych oddziałów leśnych.
Władze niemieckie planują większą akcję pacyfikacyjną. Z poszczególnych posterunków schupo w Generalnej Guberni i terenów
polskich, przyłączonych do Rzeszy, ściągane są grupki szeregowych
do Zamościa, gdzie formuje się specjalne oddziały. W dniu 3 lutego
rozpoczyna się pacyfikacja.
Siły nieprzyjaciela wynoszą około 2000 ludzi, w tym tankietki i 2
samoloty. Akcja obejmuje okolice Krasnobrodu, Zwierzyńca, Tereszpola, Józefowa, Dzierążni, Suśca i Długiego Kąta. W Dzierążni oddziały BCh stoczyły walkę z policją niemiecką.
Celem pacyfikacji było zniszczenie oddziałów partyzanckich,
wychwytywanie młodych mężczyzn, których później w większości
zwolniono, a część wywieziono na roboty do Rzeszy. W dniu 4 lutego oddział por. „Podlaskiego”, liczący 80 ludzi został zaskoczony
w miejscowości Lasowce przez dwie kompanie nieprzyjaciela. Walka rozpoczyna się o godzinie 14.00. Zaskoczony oddział cofa się pod
ogniem nieprzyjaciela w kierunku na Bondyrz, ponosząc duże straty
– 20 zabitych i 7 rannych.
Sytuację ratuje ppor. „Ciąg”, który pozoruje wykonanie szturmu, przez co umożliwia oderwanie się oddziału, który ulega początkowo rozsypce. Ranny w nogę por. „Podlaski” zdaje dowództwo ppor. „Ciągowi”– ten odprowadza ludzi w rejon Skierbieszowa,
gdzie rozmieszcza ich na kwaterach. Na powracającą z Lasowiec
kompanię niemiecką, ppor. „Ułan” [Stefan Banicki] urządza zasadzkę w Bondyrzu, w wyniku której ginie czterech Niemców, jeden
zostaje ranny. W Lasowcach poległo trzech Niemców, rannych nie
stwierdzono.
W dniu 5 lutego „Podkowa” z rozkazu „Adama” wykonuje zasadzkę na zmotoryzowaną kolumnę niemiecką w rejonie Malowanego Mostu na szosie Zwierzyniec – Józefów. Ginie dwóch niemieckich
żołnierzy, jeden zostaje ranny, nieprzyjaciel traci jeden samochód –
strat własnych nie było. Jako represje za tę akcję, odbyły się łapanki
w Tereszpolu, skąd wywieziono 30 osób. W czasie pacyfikacji czyn-
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ny był również oddział z powiatu biłgorajskiego, dowodzony przez
ppor. „Wira” [Konrad Bartoszewski].
Bitwa pod Lasowcami była pierwszym doświadczeniem w walkach partyzanckich i pierwszą drogo opłaconą lekcją przeglądową dowodzenia większymi oddziałami na dużej przestrzeni.
Po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej oddziały wracają znów do
swych domów i przystępują do normalnej pracy. W działaniach przeważa likwidacja agentów niemieckich i wypady „gospodarcze”, celem zdobycia zaopatrzenia we wsiach niemieckich (nasiedlonych).
28 lutego w lesie, w rejonie gajówki Stoki, odbywa się przegląd
1 plutonu z oddziału „Norberta” przez inspektora komendy głównej,
przybyłego z ramienia Komendanta Głównego Sił Zbrojnych w Kraju
Ob. „Grota” [gen. Stefan Rowecki]. Inspektor przekazał życzenia i pozdrowienia Komendanta Głównego, oraz zabrał ze sobą pozdrowienia żołnierskie plutonu, jakie tą drogą żołnierze Zamojszczyzny przesłali do Warszawy. Od tego momentu Komenda Główna AK zaczyna
interesować się losem zamojskich oddziałów.
16 marca 1943 r. plut. „Konrad” z patrolem w sile 5 ludzi wykonuje samorzutnie zasadzkę w lesie Majdan Ruszowski na 7 schupowców
[funkcjonariusze Schutzpolizei – niemieckiej policji prewencyjnej], celem odbicia aresztowanego. W wyniku akcji aresztowany został odbity, poległo 2 Niemców, 2 zostało rannych, zdobyto 1 pm, 2 karabiny
i inne przedmioty zaopatrzeniowe – po stronie własnej był jeden ranny.
W wyniku represji Niemcy rozstrzelali około 10 osób we wsi Rachodoszcze, skąd pochodził aresztowany, a samą wieś częściowo spalono.
25 marca plut. „Osa” z plutonem oddziału „Podkowy” dokonuje
rekwizycji świń na stacji kolejowej Zwierzyniec – Biały Słup. Transport ten miał odejść do Rzeszy. Z warty niemieckiej – jeden zostaje
zabity, dwu rannych, zdobyto 10 karabinów.
W początku marca 1943 r., rozkazem komendy okręgu, dowódcą
oddziałów dywersyjnych i leśnych inspektoratu południowego zostaje mianowany „Adam”, z równoczesną funkcją zastępcy inspektora.
Mianowanie to ogłoszono w rozkazie dziennym inspektoratu z dnia
10 marca 1943 r. Jednocześnie komendę obwodu zamojskiego przejmuje Ob. „Bartosz” [kpt. Wacław Stasiewicz] dotychczasowy komendant rejonu Krasnobród. Odtąd nowy wspólny dowódca kieruje pra-

Historia OP 9

25

cami i działaniami oddziałów dywersyjnych, aż do momentu rozbrojenia przez Armię Czerwoną – 30 lipca 1944 r.
Komenda Główna Armii Krajowej przewiduje na terenie Zamojszczyzny wznowienie akcji odwetowej z racji wysiedleń i kładzie nacisk
na zorganizowanie i usprawnienie oddziałów dywersyjnych. 15 marca 1943 r. wychodzi pierwszy rozkaz dowódcy oddziałów leśnych, regulujący organizację oddziałów, obsadę personalną dowództw i sprawy gospodarcze.
Na terenie powiatu zamojskiego tworzą się dwie kompanie: pierwsza „Norberta”, obejmująca dawny jego odcinek w sile 350 ludzi, oraz
druga „Podkowy”, złożona ze 150 ludzi dawnego zachodniego odcinka. Oficerem łączności i jednocześnie adiutantem zostaje mianowany
ppor. „Kabel” [Wacław Wnukowski], oficerem wywiadu por. „Rafał”
[Jan Grygiel], kwatermistrzem por. „Bór” [Wiktor Przyczynek]. Podstawą zaopatrzenia i gospodarki są przydzielone odpowiednio kwoty pieniężne, oraz zdobyczne z wiosek niemieckich. Kompanie zaprowadzają
dzienniki działań i książki gospodarcze. Na prośbę „Norberta”, ppor.
„Ciąg” zostaje przydzielony do niego jako zastępca.
1 kwietnia Niemcy palą wieś Wywłoczkę koło Zwierzyńca.
Aresztują 80 mężczyzn, z czego kilkunastu wywieziono na Majdanek.
W obawie przed dalszymi represjami dowódca oddziałów leśnych
zarządza patrolowanie dróg dojazdowych nieprzyjaciela i przygotowywanie zasadzek w pobliżu miejscowości zagrożonych represjami.
„Norbert” w pierwszych dniach kwietnia przygotowuje zasadzkę na
szosie Józefów – Aleksandrów, następnie „Konrad” i „Walter” [Jan
Ćwik] patrolują tor i szosę Zwierzyniec – Józefów. Kompania ppor.
„Podkowy” patroluje rejon Tereszpola.
6 kwietnia 1943 r. dwie drużyny z ppor. „Doliną”, wracając z likwidacji agentów niemieckich, wpadły na skrzyżowaniu szosy Szczebrzeszyn – Sułów z torem kolejki, w niemiecką zasadzkę. Patrol poniósł straty: 7 zabitych, 8 rannych, 1 rkm, 10 karabinów. Zabici: „Jastrząb”, „Dąb”, „Grab”, „Sikora II”, „Bratek”, „Żak”, „Wróbel”. Reakcji żandarmerii nie było.
Komenda Główna AK żąda od oddziałów bojowych akcji zaczepnej. Ob. „Adam” otrzymuje rozkazy, w których z góry określa się, jakie wsie niemieckie mają być zniszczone.
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Wszystkich zadań oddziały nie są w stanie wykonać. Na skutek
tych żądań „Podkowa” 22 kwietnia na trasie kolejowej Susiec – Długi Kąt niszczy transport benzyny, paląc 14 cystern. W starciu z eskortą, jeden z eskortujących został zabity, kilku rannych. Strat własnych
nie było. W akcji wyróżnili się plut. „Most” [Czesław Jóźwiakowski]
i „Osa”. W odwecie Niemcy wzięli 90 zakładników ze wsi Nowiny
i Oseredek. W wypadzie tym po raz pierwszy brał udział przysłany
z Warszawy patrol BiP (propagandowy o charakterze sprawozdawców
wojennych) w składzie ppor. „Totem” i pchor. „Lech” [Jerzy Fiedorow].
Zgodnie z duchem rozkazów Komendy Głównej AK, w nocy z 28
na 29 kwietnia, „Norbert” z plutonami „Konrada” i „Urszuli” (razem
53 ludzi) pali prawie doszczętnie niemiecką wieś Huszczkę. Wieś
ponosi duże straty (zabici i ranni). Strat własnych nie było. Niemcy
w odwecie aresztowali wszystkich polskich robotników pracujących
w tej wsi.
W kwietniu 1943 r. zaczyna ukazywać się pisemko oddziałów
leśnych pt. „Echa leśne”. Pismo ma być platformą wymiany myśli
i przeżyć między żołnierzami. Stworzone zostało pod hasłem „żołnierz dla żołnierza”. Stroną techniczną wydawnictwa zajmuje się początkowo dowództwo oddziałów leśnych, a później patrol BiP. Pisemko ukazywało się z przerwami, zależnymi od sytuacji i możliwości.
Ogółem wyszło 9 numerów, a pierwszy numer pisma składali osobiście „Adam” i „Kabel”.
W maju następuje dalsza rozbudowa organizacyjna oddziałów
leśnych. W rejonie 2 kompanii tworzy się podkwatermistrzostwo, ze
specjalnym zadaniem zaopatrywania tej kompanii. Kwatermistrz zapewnia oddziałom, będącym w akcji dostawę chleba i innych produktów z wyjątkiem mięsa, które należy zarekwirować we wsiach niemieckich, a w wyjątkowych wypadkach we wsiach polskich za opłatą
po cenach większych niż kontyngentowe. Kompanie rozbudowują
swój aparat gospodarczy.
Dowódca oddziałów leśnych kładzie nacisk na wyszkolenie.
W dniach 8 – 12 maja odbywają się w terenie ćwiczenia kadry, prowadzone przez „Adama” z udziałem inspektora [mjr Edward Markiewicz
ps. „Głóg”, „Jurand”, „Kalina”]. W toku ćwiczeń zwiedzano teren walki pod Lasowcami i omówiono jej przebieg. W międzyczasie obie kom-
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panie likwidują na swoim terenie szpiclów (między innymi Irenę Kuncewiczową z Zamościa), razem w ciągu miesiąca maja – 10 szpiclów.
W tym też czasie rozpoczyna się walka z bandytyzmem, który
staje się plagą spokojnej ludności. W dniach 18 – 23 maja „Podkowa”
umiejscawia się z dwoma plutonami w lesie Cetnar, celem likwidacji bandy rabunkowej Szpugi. Bandy nie udało się schwytać, ale pod
groźbą ciągłego zagrożenia walką – opuściła swoje siedlisko.
W nocy z 27 na 28 maja 1943 r. druga kompania likwiduje urzędy gminne w Radecznicy i Sułowie. W Sułowie wywiązała się walka
z osłoną niemiecką, w wyniku której nieprzyjaciel poniósł straty: 7
zabitych i 4 rannych. Po akcji władze niemieckie aresztowały czasowo
60 osób przybyłych do Sułowa na przegląd koni.
Komenda Główna AK w dalszym ciągu żąda akcji zaczepnej na
terenach wysiedlonych; aby sprostać tym zadaniom, Ob. „Adam”
decyduje się na utworzenie stałych obozów oddziałów leśnych, przy
pomocy których, po powołaniu w miarę potrzeby dalszych jednostek
z terenu, można by w każdej chwili reagować na niszczące działania
niemieckie.
W ostatnich dniach maja powstają dwa stałe obozy leśne: kompanii pierwszej w rejonie Bondyrza (dowódca „Norbert”, zastępca
„Ciąg”) i kompanii drugiej w rejonie Tereszpola (dowódca „Podkowa”, zastępca „Dolina”). Stan oddziałów w początkowym okresie wynosił po trzydziestu kilku ludzi w każdym. Pierwsze tygodnie pracy
w obozach zostały poświęcone przeszkoleniu zupełnie jeszcze młodych żołnierzy, dla wydobycia z oddziałów odpowiedniej sprawności
bojowej w przyszłych walkach.
1 czerwca 1943 r. Niemcy palą wieś Sochy, mordują ludność. Otoczona i płonąca wieś, jest dodatkowo zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Tego samego dnia bombardowany jest Józefów. Zapada
decyzja zniszczenia, w odwecie za te zbrodnie, jednej z niemieckich
wsi. „Adam” wybiera Siedliska koło Zamościa.
5 czerwca, połączone oddziały pierwszej i drugiej kompanii,
w sile 125 ludzi pod dowództwem „Adama”, wykonały akcję odwetową na wieś Siedliska. Akcja trwała od 23.00 do drugiej w nocy.
Podstawę wyjściową do uderzenia i jednocześnie rejon odskoku stanowi las Zawada. Wieś została częściowo spalona, a ludność nie-
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miecka w połowie wybita. Rozrzucono ulotki zapowiadające dalszy
odwet, w wypadku nowych aktów niemieckiego bestialstwa. Reakcja garnizonu niemieckiego w Zamościu była bardzo słaba. Schupo
nie wysunęło się poza wieś Płoskie. Pod koniec akcji, w momencie
wycofywania się oddziałów wpadł na ubezpieczenie samochód
z szefem komisji wysiedleńczej w Zamościu mjr. Heroldem i dwoma
podoficerami. Samochód został ostrzelany i uszkodzony. Po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się. Patrol „Norberta” zlikwidował załogę samochodu, zdobywając dwa peemy. Po akcji Niemcy
aresztowali 80 osób w kościele w Kosobudach, 30 w Szewni, i zapowiedzieli dalsze represje.
W kilka dni po akcji na Siedliska przybywa na teren Zamojszczyzny pluton podchorążych z Warszawy, dowodzony przez kapitana
„Żegotę” [Tadeusz Sztumberk – Rychter]. Celem ich przybycia jest
uzupełnienie teoretycznego wyszkolenia wojskowego, osiągniętego
drogą konspiracyjnej nauki, przez bezpośredni udział w walkach partyzanckich, oraz zacieśnienie więzów koleżeństwa między dwoma
ośrodkami walczącej Polski: Warszawą i Ziemią Zamojską.
Oficjalne przyjęcie plutonu warszawskiego w skład oddziałów
leśnych Zamojszczyzny następuje nad rzeczką Studczek, w rejonie
Tereszpola, 13 czerwca w dniu Zielonych Świąt. W dniu tym po raz
pierwszy została odprawiona w obozie leśnym msza święta, z udziałem wszystkich kompanii i gości spoza oddziałów leśnych.
Dowódca grupy warszawskiej, kapitan „Żegota”, z chwilą przybycia na teren zamojski, zostaje mianowany zastępcą dowódcy kpt.
„Adama”.
Jednocześnie przy okazji pobytu oddziałów zamojskich na terenie powiatu biłgorajskiego, następuje pierwszy kontakt z oddziałami leśnymi tego obszaru, które reprezentują ppor. „Korsarz” [Hieronim Miąc] i podchorąży „Grom” [Edward Błaszczak]. Z oddziałami biłgorajskimi została ustalona dalsza współpraca. Po uroczystości przyjęcia w skład oddziałów leśnych plutonu warszawskiego,
wszystkie oddziały przenoszą się w rejon Topólczy, gdzie wykonują
dwie, na małą skalę, obławy na ukrywające się tu bandy rabunkowe.
Pierwszą akcją kieruje „Norbert”, drugą „Podkowa”, pod ogólnym
nadzorem por. „Podlaskiego”. Wypady dały pomyślny wynik. Plu-
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tonem warszawskim, w zastępstwie kpt. „Żegoty”, dowodził por.
„Woyna” [Adam Haniewicz]. Bezpośrednio po tej obławie, „Podkowa” prowadzi akcję połączonych oddziałów na fabrykę „Alwa”
w Brodach Małych, gdzie zdobyto większą ilość ubrań, butów i bielizny. Zdobycz ta na długi czas była podstawą zaopatrzenia i ekwipunku oddziałów.
Tymczasem władze niemieckie przygotowują zakrojoną na szeroką skalę pacyfikację. Pierwsze przygotowania do tej akcji daje się
zauważyć już od 15 czerwca, gdy następuje zawieszenie czynności
urzędów pocztowych i ograniczenie ruchu ludności (zakaz jazdy pociągiem dla ludności polskiej na terenie dystryktu lubelskiego).
Na podstawie tych niepokojących sygnałów zapada decyzja przejścia wszystkich oddziałów w lasy zlokalizowane w północnej części
powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego. 23 czerwca wszystkie oddziały leśne (z jedną drużyną „Groma”), pod dowództwem kpt. „Żegoty” wyruszają w kierunku lasu w miejscowości Bończa. 24 czerwca
rozpoczyna się akcja niemiecka. Maszerujący oddział dwukrotnie (na
szosie Zamość – Tomaszów i podczas przekraczania szosy Zamość –
Hrubieszów) uprzedza o kilka godzin zamykanie dróg przez oddziały niemieckie i szczęśliwie wymyka się z zastawianej pułapki.
W lesie tym oddziały przebywają do 10 lipca. Dowództwo spoczywa w rękach „Adama”, który zapewnił stały dopływ wiadomości. Gospodarzem obeznanym w terenie jest „Ciąg”. W międzyczasie
teren Zamojszczyzny jest objęty pacyfikacją, nastawioną na oddziały leśne, jak i ludność wiejską. W działaniach biorą udział 2 dywizje
SS. Południowo-zachodnia część powiatu zamojskiego, część biłgorajskiego i tomaszowskiego została wysiedlona. Ogółem wysiedlono
i wywieziono około 16000 ludzi.
12 lipca wyruszają w swe rodzinne strony dowódcy kompanii
z małymi patrolami, celem podjęcia na nowo pracy. Kpt. „Żegota”
z oddziałem własnym i „Groma” o kilka dni wcześniej przybył w rejon Tereszpola, staczając po drodze drobną potyczkę w rejonie Hoszni
z posterunkiem policji polskiej w Radecznicy. „Ciąg” pozostaje w północno-wschodnim rejonie powiatu zamojskiego z zadaniem zorganizowania własnej kompanii i przygotowania terenu na przyjęcie ludzi
z wysiedlonych terenów.
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Rozkazem z dnia 12 lipca zostały stworzone cztery ośrodki leśne:
Południe dowódca por. „Woyna”
Wschód dowódca ppor. „Norbert”
Północny-wschód dowódca ppor. „Ciąg”
Północny-zachód dowódca ppor. „Podkowa”
Poza tym na terenie powiatu biłgorajskiego miał działać oddział
„Korsarza” (dowodził „Grom”). Poszczególne grupy miały prowadzić
walkę w swoich rejonach. Oddziały wchłaniają w swój stan żołnierzy
z terenów wysiedlonych, którzy stracili możność pobytu w swoich rodzinnych stronach. Następuje teraz dłuższy okres odbudowy i organizacji oddziałów.
Na skutek wysiedlenia Aleksandrowa tamtejsza placówka przenosi się do lasu i tworzy nowy oddział leśny, dowodzony przez ppor.
„Wara” [Włodzimierz Hascewicz]. Oddział „Groma” stacza szereg
walk z Ukraińcami i Niemcami. W czasie jednej z nich zostaje ciężko
ranny por. „Korsarz” – podczas operacji umiera. Dowodzenie oddziałem przejmuje po nim „Grom”.
W czasie starcia z większą grupą niemiecką „Grom” otrzymuje
postrzał w płuca. Jest zmuszony leczyć się, ale szybko, jeszcze niezupełnie zdrów, wraca do lasu.
15 sierpnia oddziały leśne obchodzą Święto Żołnierza. Uroczystością kieruje „Adam”. W święcie udział wzięły wszystkie grupy, które
w tym celu zostały skoncentrowane w rejonie wsi Guciów. Uczestniczyli też przedstawiciele inspektoratu, obwodów i ludności. Uroczystość połączona z mszą polową, apelem poległych i defiladą, była
przeglądem sił, które jednak nie zostały rozbite, oraz okazją do nawiązania ścisłych nici koleżeństwa między poszczególnymi grupami.
Koleżeństwo i wzajemny serdeczny stosunek utrzymują od tej chwili, aż do ostatniego momentu istnienia oddziałów. W dniu Święta Żołnierza po raz pierwszy grupa strzelców z kompanii „Norberta” wystąpiła
z repertuarem ułożonych przez siebie piosenek, które powstały w okresie uchylania się przed pacyfikacją. Piosenki te zostały przejęte przez
inne oddziały i były chętnie śpiewane przez wszystkie kompanie. W zorganizowanym święcie wzięło udział ponad 200 uzbrojonych żołnierzy.
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„Adam”, chcąc nawiązać do tradycji dawnych pułków WP, w specjalnym rozkazie z 25 sierpnia 1943 r., powołuje się na bogaty dorobek
bojowy 9 pułku piechoty z czasów dawnych i obecnej wojny, i wzywa
do pielęgnowania tych tradycji przez oddziały leśne, które stały się
spadkobiercami pułku.
Jednocześnie następuje reorganizacja. Tworzą się zawiązki trzech
baonów i dowództwo pułku. Planowana obsada personalna przedstawia się następująco:
Dowódca pułku kpt. „Adam”
Zastępca kpt. „Żegota”
Kwatermistrz por. „Bór”
Dowódca O. R. por. „Woyna”
I Baon ppor. „Norbert”
II Baon ppor. „Podkowa”
III Baon ppor. „War”
Oddział „Groma” został złączony z oddziałem „Wara” w jedną całość. Oddziały wykonują teraz najczęściej rekwizycje (celem własnego
zaopatrzenia) – we wsiach wysiedlonych: 2 września plut. „Konrad”
z 1 drużyną własną i z plutonem „Ryszarda” rekwiruje z magazynu niemieckiego w Łabuniach 150 koców. 15 września patrol plut. „Wiesława”
[Jan Flaga] w czasie rekwizycji, dokonywanej we wsi Potoczek, stacza
walkę z niemiecką wartą, w której ginie dwu Niemców, jeden zostaje
ranny. Po stronie własnej postrzał w nogę otrzymuje plut. „Wiesław”.
7 września „Podkowa” wspólnie z oddziałem warszawskim i jedną drużyną od „Norberta” przeprowadza akcję rekwizycyjną w Janowie Lubelskim. Przewodnikiem, znającym teren, jest ppor. „Sęk”
[Zdzisław Wilusz] z plutonu warszawskiego, który plutonem tym
dowodził w czasie akcji. Zdobyto 200 par butów, dużo materiału na
ubrania. W walce z załogą niemiecką dwu partyzantów zostało lekko rannych i jeden ciężko, po stronie nieprzyjaciela trzech zabitych
i dwunastu rannych. Stracono też 1 rkm.
27 września kpt. „Żegota” z oddziałem warszawskim, „Podkowy” (w zastępstwie dowodził ppor. „Dolina”) i „Norberta” o łącznej
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sile 97 ludzi, dokonuje odbicia więźniów politycznych z więzienia
w Biłgoraju. W walce z załogą niemiecką miasta, liczącą 300 ludzi, oddziały nie poniosły żadnych strat. Z obsługi więziennej zabity został
strażnik (za ścisłą współpracę z gestapo). Z więzienia uwolniono 72
więźniów, w tym prof. Ehrlicha, wykładowcę prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Lwowskim.
Poza tym odbywają się stałe rekwizycje i likwidacje szpiclów,
w czasie których często dochodzi do starć z patrolami niemieckimi.
29 września ppor. „Dolina” w drodze powrotnej, po dokonaniu rekwizycji we wsi Lipowiec, natknął się na zasadzkę niemiecką. W walce ginie
jeden Niemiec, trzech zostaje rannych. Strat własnych nie było. W tym
samym czasie patrol st. strz. „Dęba” [Feliks Świrgoń] z oddziału „Podkowy” likwiduje dorfuhrera we wsi Rozłopy [właściwie jego zastępcę].
Oddział „Groma” ma na swoim odcinku ciągłą walkę z posterunkami ukraińskimi, powstałymi po ostatniej pacyfikacji i nasiedleniu wsi polskich przez Ukraińców. Stanowią one ciągłe zagrożenie
polskiej ludności. 29 września i 1 października oddział rozdzielony
na dwie części: pierwsza pod dowództwem „Groma”, druga pod dowództwem sierż. „Murfa” [Jan Naklicki] wykonują szereg zasadzek
w rejonie Górecka Starego i Kościelnego. Nieprzyjaciel poniósł straty:
7 zabitych i 8 rannych.
W początkach października kpt. „Żegota” z wszystkimi oddziałami, z wyjątkiem grupy „Podkowy”, otrzymuje zadanie nawiązania
łączności i ustalenia współpracy z oddziałami leśnymi powiatu Janów
Lubelski, o odrębnej orientacji politycznej (NSZ).
4 października oddziały te zostały zaskoczone przez 2 bataliony
niemieckie w rejonie Rap Bojarskich koło Biłgoraja. Nieprzyjaciel został w walce odrzucony – straty własne jeden zabity. O wyniku walki
zadecydował pluton „Groma”, który przybył na dwie godziny przed
walką i mógł od razu ruszyć do przeciwuderzenia. Na wspólnej konferencji oficerskiej postanowiono żądać szybkiego scalenia oddziałów
AK i NSZ w jedno Wojsko Polskie.
Zbliża się zima. Żołnierze nie są na ogół zaopatrzeni na wegetację
w trudnych warunkach zimowych – zachodzi potrzeba przeprowadzenia rekwizycji we wsiach niemieckich. Akcję taką przeprowadza
15 października ppor. „Ciąg”, przy użyciu oddziałów „Norberta”
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i „Podkowy” we wsi Brody Duże. Z powodu wzrostu agresywności
zbrojnych band ukraińskich i posterunków ukraińskiej policji będącej
w służbie niemieckiej, coraz częściej dochodzi do mordów na ludności
polskiej.
Komenda okręgu nakazuje wystąpienia zaczepne z równoczesnym poszanowaniem cywilnej ludności ukraińskiej. Akcja ma być
wymierzona głównie przeciw posterunkom policji. 24 października
następują jednocześnie dwa wypady: na Łukową i Księżpol.
Pierwszą akcją dowodzi „Adam” (z oddziałami „Wara”, „Groma” i „Norberta”), drugą kpt. „Żegota” (z plutonem warszawskim
i „Podkowy”). W Łukowej walka trwa 5 godzin. Posterunek broni się
dzielnie. Dopiero wysadzenie trotylem drzwi przez „Osę”, pozwala
dostać się do budynku, którego wnętrze wysadzono przy pomocy pocisku artyleryjskiego i podpalono. Część załogi ginie w czasie ucieczki, reszta w płomieniach. Zginęło czterech Niemców i siedemnastu
Ukraińców. Po stronie własnej jest dwu zabitych i jeden lekko ranny.
Na wyróżnienie zasłużyli „Grom” i „Osa”.
Posterunek w Księżpolu nie został zdobyty. W toku wzajemnego
ostrzeliwania się ginie kpr. „Sosna” z plutonu warszawskiego. Pluton
„Podkowy” dokonuje tylko we wsi rekwizycji. Obie akcje wywołały
wśród nasiedlonej ludności ukraińskiej wielką panikę. Wsie Łukowa,
Księżpol i Aleksandrów zostały opuszczone, a ludność polska mogła
powrócić do swych domostw.
27 października podobną akcję wykonuje „Ciąg” na terenie powiatu hrubieszowskiego. Pali częściowo wieś Mołodiatycze i likwiduje 4 wartowników z posterunku ukraińskiej policji. W akcji tej zginęły
trzydzieści dwie osoby pochodzenia ukraińskiego.
W pierwszych dniach listopada rozwiązują się, na okres zimowy, oddziały „Norberta”, warszawski, częściowo „Groma” i „Wara”.
Ludzie ostatniego oddziału uzyskali możliwość powrotu do domów,
z chwilą opuszczenia Aleksandrowa przez nasiedlonych.
Pozostaje tylko pluton „Podkowy”, w przygotowanych dwóch
schronach w rejonie wsi Topólcza i Hosznia Ordynacka, oraz drużyna
„Groma”, która urasta stopniowo do plutonu w barakach koło Osuch.
Oddziały rozwiązane na okres zimowy mają być w stałej gotowości
do czynnego wystąpienia.
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Kpt. „Żegota” opuszcza teren Zamojszczyzny i po pewnym czasie odchodzi na teren Wołynia, na stanowisko szefa sztabu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Zastępcą dowódcy oddziałów leśnych
mjr. „Adama”, zostaje mianowany kpt. „Wacław” [Janusz Pstrocki vel
Pruszkowski].
Oddziały wykonują teraz drobne rekwizycje dla własnego zaopatrzenia i likwidują szpiclów oraz bandy rabunkowe. 4 listopada
„Grom” stacza walkę z silnym oddziałem żandarmerii w Długim
Kącie. W walce ginie ppor. „Fernando” [Zbigniew Rżewski], st. strz.
„Brunet” [Stefan Stec] z grupy „Norberta” likwiduje bandę rabunkową złożoną z czterech ludzi.
23 listopada patrol st. strz. „Sikorki” [Bronisław Wnukowski]
z kompanii „Ciąga” odbija aresztowanych na szosie Skierbieszów
– Zamość. W ciągu listopada przy oddziale leśnym „Podkowy” instaluje się radiostacja nadawczo-odbiorcza okręgu, kierowana przez
por. „Leszcza” [Mieczysław Skwarczyński vel Kwarciński]. Oddział
od tego momentu otrzymuje dodatkowe zadanie ochrony radiostacji, która przesyła i przyjmuje depesze komendy okręgu i komendy
głównej.
Jednocześnie komenda okręgu zaczyna przysyłać oddziałom
zimową odzież i oporządzenie wojskowe. Nowe rozkazy normują
stosunek jednostek leśnych do reszty organizacji. Oddziały leśne są
punktem zbornym dla żołnierzy ukrywających się, których kierują
właściwi dowódcy terytorialni.
W pierwszych dniach grudnia oddziały „Podkowy” i „Norberta” inspekcjonuje dowódca dywizji płk „Dąbrowa” [Adam Świtalski].
Rozkazem specjalnym komendanta okręgu „Marcina” [płk Kazimierz
Tumidajski] z dnia 30 listopada 1943 r. oddziały leśne Zamojszczyzny
otrzymują oficjalnie nazwę Oddziałów Partyzanckich 9 Pułku Piechoty Legionów – kryptonim OP 9. Jest to powtórne nawiązanie do tradycji polskich jednostek wojskowych i ścisłe związanie istniejących
grup bojowych z Ziemią Zamojską. Nazwę tę oddziały utrzymują do
ostatniego dnia ich istnienia.
Charakter pracy i działalność grup w następnych miesiącach
jest taki sam jak w listopadzie 1943 r. Drobne starcia z patrolami niemieckimi, likwidacja szpiclów i band rabunkowych. 9 grudnia grupa
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„Norberta” likwiduje trzech szpiclów niemieckich, grupa „Podkowy”
czterech, „Groma” jednego.
Podobny stosunek utrzymuje się przez następne miesiące. Ponadto, dla oddziałów w bunkrze Hosznia Ordynacka, ppor. „Zapora”
[Hieronim Dekutowski] dokonuje rekwizycji we wsi Źrebce. W walce
ginie pięciu Niemców i jeden partyzant (strzelec).
12 grudnia pluton „Groma” rozprasza w swoim terenie większą bandę rabunkową, zdobywając 1 rkm i dwa karabiny. 14 grudnia
„Grom” przeprowadza rekwizycję we wsi Rachodoszcze – warta niemiecka została rozbrojona, oddział zdobył 5 karabinów. 19 grudnia
„Grom” z patrolem 7 ludzi uwalnia 42 więźniów z biłgorajskiego więzienia. Akcja wykonana przez zaskoczenie, bez strat własnych.
„Norbert” w rejonie Kosobud organizuje nowy pluton – dowódca
ppor. „Wrzos” [Stefan Poździk]. 15 grudnia przy oddziale „Podkowy” został otwarty kurs podchorążych rezerwy, dowodzony przez
kpt. „Wacława”. Celem kursu było wyszkolenie nowych dowódców
plutonów piechoty i wypełnienie przez to luki w szkoleniu młodej kadry. W charakterze instruktorów zostali przydzieleni ppor. „Dolina”,
„Topola” [ppor. Jan Kryk], plut. „Osa”, plut. „Lasota” [Roman Paczos]
i czasowo ppor. „Norbert”. Kurs trwał do 5 lutego 1944 r. i odbywał
się początkowo w rejonie Topólczy, później w wiosce Maziarze (koło
Osuch), opuszczonej przez ludność w czasie letniej pacyfikacji. Kurs
ukończyło 35 podchorążych z poszczególnych oddziałów leśnych,
w tym i z innych obwodów. W styczniu kurs bierze udział w rekwizycji żywności przez połączone oddziały „Groma”, „Podkowy” i „Norberta” w Suchowoli.
W połowie lutego 1944 r. w dotychczasowym terenie dyslokacji
oddziałów OP 9 rozpoczyna działalność większy oddział partyzantki
sowieckiej liczący do 2000 ludzi, im. Sidora Kowpaka pod dowództwem ppłk. Petra Werszyhory. Fakt ten zmienił całkowicie sytuację
wojskową w terenie, gdzie odbywają się ciągłe starcia oddziału sowieckiego z obławą niemiecką.
Oddziały własne, chcąc zachować samodzielność i możliwość
swobodnej decyzji w działaniach przesuwają się w rejon wsi Kawęczynek i Radecznica. Pierwszy kontakt z dowództwem sowieckim
nawiązuje kpt. „Wacław” w rejonie Łukowej. Od tego momentu trwa

36

Jan Turowski – HISTORIA OP 9

stała współpraca obu partyzantek, aż do przybycia regularnej armii
sowieckiej.
Z oddziałem im. Kowpaka, który przebywał na terenie OP 9 do
10 marca 1944 r., nawiązują stały kontakt dowódcy poszczególnych
grup, ułatwiając oddziałowi walkę z Niemcami przez prowadzenie
dalekiego rozpoznania i wywiadu na jego korzyść. W niektórych akcjach występują wspólnie oddziały polskie i sowieckie.
18 lutego pluton „Groma” bierze czynny udział we wspólnym
wypadzie na Tarnogród, a następnego dnia „Podkowa” z udziałem
Sowietów wysadza wiadukt kolejowy w Wólce Orłowskiej.
W połowie marca przybywa zza Buga na Zamojszczyznę pluton
pchor. „Kozaka” [Jan Ochman], złożony z byłych polskich policjantów,
którzy uszli przed rozbrojeniem. Pluton ten zostaje włączony w skład
oddziałów „Norberta”. Następuje znów szereg drobnych starć z patrolami niemieckimi i likwidacja szpiclów. Dochodzi jeszcze stała służba
dyżurna przy zrzutach, którą pełnią kolejno wszystkie oddziały.
12 marca pchor. „Kozak” z 25 ludźmi dokonuje rekwizycji w majątku Adamów, a kpr. „Pingwin” [Bolesław Sobieszczański] z kompanii „Ciąga” z 7 ludźmi rozbraja „niemiecką” wieś Nowa Lipina.
13 marca ppor. „Szmaragd” [Konstanty Mikołaj] w zetknięciu z oddziałem niemieckim w rejonie Radecznicy traci tabor i 1 rkm. 15 marca pchor. „Ryś” [Jerzy Prystapczuk] z oddziału „Podkowy” w czasie
próby legitymowania przez osadników niemieckich – zabija jednego
Niemca. 17 marca w rejonie Wirkowic, patrol „Podkowy” w zetknięciu z patrolem schupo zdobywa jeden pm, zabijając jednego z schupowców. Tego samego dnia „Ciąg” i pluton „Ryszarda” z grupy „Norberta”, bierze udział wspólnie z oddziałem powiatu hrubieszowskiego w wypadzie na wieś Bereść. 24 marca oddział „Norberta” i „Wara”
pod dowództwem kapitana „Wacława” dokonuje zniszczenia stacji
kolejowej Krasnobród.
Podobny charakter mają działania w kwietniu. W miesiącu tym
oddziały zlikwidowały 11 szpiclów, wykonały 4 zasadzki (w czasie
jednej z nich, prowadzonej przez „Podkowę”, zginął gestapowiec Majewski), zatrzymały i wysadziły 3 pociągi towarowe („War” wspólnie
z oddziałami sowieckimi), oraz przeprowadziły kilka starć przypadkowych i szereg rekwizycji.
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22 i 23 kwietnia następuje koncentracja oddziałów w pełnym składzie, dla celów szkoleniowych i przeglądu. Ogólny stan oddziałów wynosi 535 ludzi. Są to kompanie „Norberta”, „Podkowy” „Ciąga”, „Wara”,
oraz plutony „Osy”, „Leszcza”, „Sępa” [ppor. Tadeusz Ośko] i „Sławiana” [Zbigniew Orliński]. W nocy z 23 na 24 maja kompania „Podkowy”
podejmuje pierwszy zrzut broni we Floriance koło Zwierzyńca.
Oddziały czasowo rozwiązane na okres zimowy znów zakładają
swe obozy leśne i prowadzą pracę szkoleniową z żołnierzami młodego rocznika.
W maju utrzymuje się podobne nasilenie działań, jak miało to
już miejsce w kwietniu. Na tok życia oddziałów leśnych duży wpływ
wywiera obecność partyzanckich oddziałów sowieckich. Większość
działań o charakterze dywersyjnym, zwłaszcza na linie kolejowe odbywa się teraz wspólnie.
Z ważniejszych akcji należy wymienić trzykrotne wysadzenie pociągów (2 przez oddział „Wara”, 1 przez połączone oddziały pod dowództwem „Podkowy”), wysadzenie mostu kolejowego w Zwierzyńcu („Podkowa”), oraz przeprowadzona samodzielnie przez pluton
„Ryszarda” w rejonie Kotlic walka z połączonymi oddziałami niemiecko-ukraińskimi. Mimo kilkukrotnej przewagi nieprzyjaciela, „Ryszard”
rozbił przeciwnika, ewakuował zagrożoną ludność ze wsi Kazimierówka i z małymi stratami wycofał się do lasu koło Tyszowiec.
W dniach 22 – 25 maja odbyły się ćwiczenia szkieletowe kadry,
prowadzone przez mjr. „Adama”, mające na celu przygotowanie dowódców do działania w ramach pułku.
Rozkazem z dnia 20 maja następuje zmiana obsady personalnej
stanowisk dowódczych pułku, które od tej pory przedstawiają się następująco:
D-ca mjr „Adam”
Z-ca d-cy ds. kpt. „Wacław”
I adiutant ppor. „Norbert”
II adiutant ppor. „Cezary” [Marian Kleban]
Oficer dysp. ppor. „Sas” (Marian Krzewski)
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Oficer łączn. por. „Leszcz”
D-ca plut. sztab. plut. „Osa”
D-ca konnego zw. ppor. „Dniestr” [Stefan Suchodolski],
czasowo ppor. „Sęp”
D-ca plut. art. ppor. „Sęp” [czasowo]
D-ca plut. pion. bosm. „Reja” [Michał Zawiślak]
D-ca plut. ppanc. [brak danych]
D-ca patrolu BiP „Rogala” [Tadeusz Lewicki]
Kwatermistrz por. „Bór”
Oficer gospodarczy ppor. „Colt” [Czesław Bończa Pióro]
Naczelny lekarz ppor. „Skiba” [Leopold Bodek – Bielecki]
Kapelan „Czarny” [o. Wacław Płonka]
D-ca I baonu ppor. „Dolina”
Z-ca d-cy ppor. „Kabel”
D-ca II baonu ppor. „Podkowa”
Z-ca d-cy ppor. „Dan” [Jan Brochowski]
D-ca III baonu por. „War”
Z-ca d-cy ppor. „Grom”
D-ca komp. zmot. ppor. „Ciąg”
Z-ca d-cy „Boy” [Kazimierz Wójtowicz]
25 maja mjr „Adam” z plutonem „Podkowy” udali się w teren, do
powiatu hrubieszowskiego dla organizowania przerzutu przez Bug
rozbitych oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Na Zamojszczyźnie pozostał kpt. „Wacław”, który kierował pracą szkoleniową
w oddziałach.
W powiecie hrubieszowskim podjęto grupkę ppor. „Głaza” [ppor.
Tadeusz Persz], która odeszła w skład swych oddziałów macierzystych. W tym czasie oddziały OP 9 prowadziły swą normalną pracę:
zasadzki, rekwizycje i likwidację szpiclów niemieckich.
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W dniach 18-28 czerwca teren Zamojszczyzny został objęty nową
pacyfikacją, w której brały udział 2 dywizje Wehrmachtu i korpus Kałmuków dra Dolla.
Oddziały zostały rozdzielone. Grupy „Doliny”, „Podkowy”,
pluton sztabowy „Osy” i konni zwiadowcy pod dowództwem
„Adama” znaleźli się poza pierścieniem obławy w lasach Kamiennej
Góry koło Bondyrza. Zgrupowanie to uniknęło osaczenia i walki,
uchylając się przed wypadami niemieckimi. Oddział „Wara” dowodzony w zastępstwie przez ppor. „Topolę” oraz oddziały wyszkoleniowe powiatu biłgorajskiego, z osłoną radiostacji por. „Woyny”,
w rejonie Górecka Starego – całość pod dowództwem inspektora
„Juranda” – znalazła się w okrążeniu. W pierścieniu znalazły się
również partyzanckie oddziały sowieckie płka Szangina, w sile około 1800 ludzi.
Oddziały polskie były w ciągu kilku dni spychane w kierunku
wsi Osuchy, gdzie nastąpiła rozpaczliwa próba przebicia się. Część
oddziałów zdołała się przebić, reszta zginęła w niemieckim kotle,
między innymi zginęli: inspektor „Jurand”, por. „Woyna”, ppor. „Topola”, por. „Cord” [Józef Stegliński] i cały patrol BiP przydzielony
z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. W walce odwagą i przytomnością umysłu wyróżnił się ppor. „Wir”.
27 czerwca grupa „Adama” wykonała w rejonie Hedwiżyna na
szosie Biłgoraj – Zwierzyniec zasadzkę na przejeżdżające auta niemieckie. Akcja miała na celu podniesienie poczucia własnej siły wśród
żołnierzy załamanych częściowo wynikiem pacyfikacji. W zasadzce
zginęło czterech Niemców. Bezpośrednio po zakończeniu działań niemieckich na pobojowisko udały się patrole poszczególnych oddziałów, które zebrały rozrzuconą broń i sprzęt.
Wynik pacyfikacji wybitnie wpłynął na obniżenie się nastrojów
w oddziałach OP 9 i wśród ludności. Odbiło się to ujemnie na dalszej
pracy oddziałów leśnych i organizacji jako całości.
OP 9 zostały podporządkowane inspektorowi, którym został
„Adam” i jednocześnie nawiązano ściślejszą współpracę między oddziałami leśnymi a pozostałymi komórkami organizacyjnymi.
W lipcu 1944 r. oddziały Armii Czerwonej weszły na teren Zamojszczyzny. 30 lipca na żądanie dowództwa sowieckiego [rozkazem
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„Marcina” Komendanta Okręgu Lubelskiego] nastąpiło złożenie broni przez podziemne Siły Zbrojne Inspektoratu Zamojskiego AK.
Praca niniejsza nie przedstawia wyczerpująco wszystkich działań
OP 9. W szczególności jej część druga ma charakter raczej szkicu wymagającego uzupełnień.
Oddział Partyzancki Nr 9 nie był jedynym oddziałem leśnym
i partyzanckim Zamojszczyzny. Jednak oddziały, które składały się na
jego strukturę, były pierwszymi oddziałami leśnymi. W późniejszym
okresie pozostałe oddziały (terytorialne), poszczególnych obwodów,
nie włączone w skład OP 9 – przerastały je pod względem liczebności.
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Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4339/Ia)

Turzynieckie doły.
9 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej. Pierwszy z lewej „Wit” Michał Wysocki
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4334/Ia)
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Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4336/Ia)

Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4337/Ia)
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Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”.
Pierwszy z lewej siedzi mjr Stanisław Prus „Adam”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4336/Ia)

Pierwszy z lewej stoi dowódca
I komp. „Podkowy” Janusz Bac „Vir”.
Pierwszy z prawej
Stanisław Bizior „Śmigło”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4340/Ia)
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Szperówka. Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”.
W środku klęczy Zbigniew Orliński „Sławian”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4341/Ia)

Żołnierze z oddziału
partyzanckiego „Podkowy”.
Pierwszy z prawej Janusz Bac „Vir”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4342/Ia)
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Lasy Krasnobrodzkie. Żołnierze 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4344/Ia)

Górecko Kościelne. Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4345/Ia)
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Puszcza Solska. Partyzanci
z oddziału „Podkowy”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4348/Ia)

Żołnierze z oddziału
partyzanckiego „Groma”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4773/I)

Na Łyścu. Żołnierze 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej.
Drugi z lewej Bolesław Polakowski „Wiarus”, trzeci z lewej Jan Jasina „Orzełek”
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4367/Ia)
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Górecko Stare. Zima 1943/1944. Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Groma”.
Piąty z prawej dowódca drużyny „Dąbek”
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4777/I)

Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Groma”

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4779/I)
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9. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej. Tyłem stoi mjr Stanisław Prus „Adam”
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4983/I)

9. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4986/I)
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9. Pułk Piechoty Legionów
Armii Krajowej

(fot. Woj. Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4988/I)

Ziemianka w Puszczy Solskiej, 1944
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)
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Obóz w Puszczy Solskiej, 1944. Partyzancka kuchnia
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)

„Podkowa”, „Osa” i „Kruk” – wiosna 1944 r.
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)
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Wejście oddziałów batalionu rejonowego Szczebrzeszyn
na plac przed ratuszem w Szczebrzeszynie. Prowadzi ppor „Komar”
(fot. ze zbiorów Jerzego Jóźwiakowskiego)

Od lewej Edward Błaszczak „Grom”, Bolesław Firek „Zadra”,
Stanisław Maksymilian Prus „Adam”, Jan Turowski
„Norbert” i Tadeusz Kuncewicz „Podkowa”
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)
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Por. Adam
Piotrowski
„Dolina”

Tadeusz Antoni
Ośko, ps. „Sęp”

Jan Turowski,
ps. „Norbert

Stefan
Suchodolski,
nominalny
dowódca zwiadu
konnego 9.
Pułku Piechoty

(fot. zbiory prywatne)

(fot. zbiory prywatne)

Bunkier na Łyścu koło
Hoszni Ordynackiej.
Od lewej: Stanisław Maksymilian
Prus „Adam”, Bolesław Ałapin
„Dr Kwiatkowski” i Tadeusz
Kuncewicz „Podkowa”
(fot. Muzeum Zamojskie)

(fot. zbiory prywatne)

(fot. Biblioteka KUL)

Żołnierze z oddziału „Podkowy”
(fot. Muzeum Zamojskie)

Więzienne wspomnienia
mjra „Norberta”
(Fragmenty)

[...] Po wkroczeniu wojsk radzieckich na teren Lubelszczyzny w 1944 r.,
ukrywałem się z obawy przed wywiezieniem do ZSRR, a od połowy
roku 1945 do połowy 1946 byłem komendantem organizacji Wolność
i Niezawisłość na terenie powiatu Tomaszów Lubelski. Aresztowany
pod koniec września 1946 r. w Warszawie, zostałem skazany [...] na 9
lat więzienia. Karę odbywałem początkowo w więzieniu w Rawiczu.
Przed aresztowaniem złożyłem u dra Zygmunta Klukowskiego
w Szczebrzeszynie szereg opisów akcji dywersyjnych i walk partyzanckich z okresu okupacji hitlerowskiej, oraz cykl artykułów [...]
obejmujących rozważania na temat sytuacji wynikłej z objęcia władzy
w Polsce przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.
Jesienią 1950 r. po wybuchu wojny między Północną a Południową Koreą, zjawił się u mnie w więzieniu w Rawiczu oficer Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, Biernat. Jego
rozmowa ze mną trwała 20 minut, przedtem jednak, tuż przed rozmową, trzymano mnie również przez 20 minut twarzą do ściany, co jak
później wyjaśnił, miało na celu „zmiękczenie poczekanta”. Chwyt ten
zapewne został zaczerpnięty z książki Juliana Kaden-Bandrowskiego
„Generał Barcz”.
W pierwszej fazie rozmowy Biernat usiłował mnie zastraszyć, złamać psychicznie i doprowadzić do biernego podporządkowania się
władzy komunistycznej (...) W arsenale chwytów zastraszających znalazły się takie jak:
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zgnijecie w więzieniu,
doprowadzimy do waszej śmierci przez przebicie igłą serca, co upozoruje
zawał, czy też inną chorobę serca, co jest niemożliwe do późniejszego
wykrycia,
załatwimy się z wami jak NKWD w więzieniu „Brygidki” we Lwowie
w 1941 r. (wystrzelano więźniów),
powiesimy was w celi i ogłosimy, że sami popełniliście samobójstwo, itd.

Kiedy to nie dało wyników i zestaw strachów się wyczerpał, Biernat oświadczył, że straszenie miało tylko na celu sprawdzenie mojej
odporności nerwowej i siły charakteru, a jego misja jest w rzeczywistości inna. Teraz zaczęły się propozycje współpracy związane z obietnicą zwolnienia z więzienia.
Najniższą ofertą była funkcja oficera śledczego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Następne, po odmowie poprzednich, rosły
o kolejne szczeble w hierarchii urzędów państwowych. W międzyczasie, w imieniu Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie, złożył propozycje przekazane mu przez szefa tego komitetu Feldmana
(prokuratora wojskowego) – zwolnienia z więzienia i zabezpieczenia
materialnego pod warunkiem zawarcia małżeństwa z Żydówką.
Jako przyszłą moją żonę wskazywano jedną z aktorek Teatru Żydowskiego w Łodzi. Propozycja ta miała charakter otwarty, to znaczy
że Komitet Żydów w Polsce zobowiązywał się do zwolnienia z więzień i zaopatrzenia materialnego również innych akowców, pod warunkiem zawarcia przez nich małżeństw z Żydówkami.
W komentarzu Biernat wypowiedział się, że Żydzi w Polsce uznają, że są wyobcowani ze społeczeństwa polskiego i chcą wrosnąć w to
społeczeństwo drogą mieszanych małżeństw.
Po odrzuceniu tej propozycji zaproponowano mi wejście w skład
Rady Państwa, w charakterze członka. Po pewnej refleksji odpowiedziałem, że swobodę działania daje tylko stanowisko posła i że nie
mam zamiaru siedzieć w więzieniu ani za Radę Państwa, ani za inny
urząd, w którym ofiarowywano mi pracę.
Zgadliście – odpowiedział Biernat i wyjaśnił, że oferty objęcia
eksponowanych stanowisk [...] istotnie miały na celu uzyskanie możliwości zwalenia winy na kogoś innego, w wypadku zmiany sytuacji
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politycznej. Autorem tego planu był Władysław Dworakowski, członek KC PZPR. Był on w swoim czasie sekretarzem partii w Lublinie
i zastępcą szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. „Natchnieniem” do opracowania tego planu była dla niego moja
postawa na procesie w Lublinie w 1947 r., kiedy to wziąłem odpowiedzialność na siebie za swoich podkomendnych. Teraz chciałby zwalić
na mnie odpowiedzialność za rządy komunistów w Polsce – prawdopodobnie twierdząc, że ich poczynania wynikały z mojej inspiracji.
Przyjęcie stanowiska członka Rady Państwa znakomicie ułatwiłoby
realizację tego zamierzenia.
Należy dodać, że według opinii Biernata, w kołach rządzących
ZSRR i Polski panowała w tym czasie psychoza, że konflikt koreański
przerodzi się w wojnę światową, w wyniku której nastąpi obalenie
reżimów komunistycznych i pociągnięcie ich działaczy do odpowiedzialności karnej [...].
Po wyjaśnieniu propozycji w sprawie mojego wejścia w skład
Rady Państwa PRL, Biernat oświadczył, że rozszyfrowanie tego podstępu było zdaniem przeze mnie egzaminu jako kandydata na działacza politycznego, i w tym przypadku upoważniony jest przez KC
PZPR do złożenia dalszych propozycji.
Powiedział również, że uwaga KC partii została zwrócona na
mnie po przestudiowaniu dwudziestu artykułów (szkiców) na tematy
polityczne, które złożyłem u dra Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Materiały te znalazły się w rękach UB po aresztowaniu
doktora.
Propozycja była następująca: rozważany jest plan utworzenia
federacji środkowo-europejskich państw komunistycznych (Polska,
Czechosłowacja, Rumunia, ewentualnie Węgry) w formie królestwa
podporządkowanego Rosji. W takim przypadku Stalin zostałby cesarzem, a ja stanąłbym na czele federacji. Warunek – moje małżeństwo
z córką Kaganowicza, siostrą ostatniej żony Stalina.
Uprzedzono, że Kaganowiczówna, oferowana na żonę, cierpi na
nadmierną pobudliwość seksualną, jak to miało miejsce w odniesieniu do [...] carycy Katarzyny II. Inspiracją do tego pomysłu była popularna przepowiednia Wernyhory o upadku Rosji i zjednoczeniu kilku
krajów Europy Środkowej.
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Propozycję tę odrzuciłem jako nierealną – nie miałem też zamiaru
być narzędziem w cudzym ręku. Samo małżeństwo z córką sowieckiego dygnitarza oznaczało wpuszczenie do domu „enkawudzistów”
przebranych za domowników i oddanie się pod ich kontrolę [...]; przez
to straciłbym zaufanie w społeczeństwie i uważany byłbym za agenta
komunizmu [...].
Wobec odrzucenia propozycji małżeńskich, Biernat zapowiedział,
że czeka mnie kara – zarażenie gruźlicą. Jeśli to przetrzymam, władze
odstąpią od wszelkich represji, z tym że za to, co zrobiłem przeciw
komunistom, będę musiał przebywać w więzieniu jeszcze przez sześć
lat [...].
Na wiosnę 1951 r. [...] umieszczono mnie w celi z dwoma studentami, z których jeden miał zaawansowaną gruźlicę (pluł krwią). Po
miesiącu kolegę gruźlika oddzielono ode mnie. Po tym wszystkim,
przez dłuższy czas, odczuwałem bóle krzyża, ale na gruźlicę nie zachorowałem.
W niedługim czasie zostałem przeniesiony do więzienia w Sieradzu [...]. Wyrok, jaki otrzymałem, odsiedziałem w pełni.[...] Sądzę, że
opis omówionych tu wydarzeń sporządził Biernat, zapowiadając, że
będzie to dla niego osłona w razie zmiany stosunków politycznych
w Polsce [...].
Jan Turowski

Jeszcze o „Podkowie”
20 lipca 1945 r. major Bedřich Reicin złożył podpis pod tajnym protokołem czechosłowackich organów bezpieczeństwa państwa StB (Stăni
Bezpečnost), przedstawiającym okoliczności śmierci oficera wywiadu
z Dĕčina, porucznika Josefa Šindelařa i jego kierowcy szer. Vlastimila
Maliny.1 Kopie tego raportu, w trybie pilnym, przesłano do kancelarii premiera Zdenka Fierlingera, ministerstwa spraw zagranicznych,
wewnętrznych, obrony narodowej oraz regionalnych i okręgowych
delegatur czeskiej bezpieki. Z jego treści wynikało, że dwa tygodnie
wcześniej, czyli 6 lipca ok. godziny 18.00, wyżej wymienieni funkcjonariusze zostali zastrzeleni w lesie Botzenberg koło Šluknova przez
członków polskiej, nielegalnej organizacji wojskowej. Wiadomość
o tym incydencie, podana po kilku dniach przez czechosłowackie radio, podgrzała antypolskie nastroje, zdominowane konfliktem granicznym o Ziemię Kłodzką i Raciborską.2
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy StB wynikało, że wczesnym popołudniem feralnego dnia, por. Sindelar wyjechał z Decina
służbowym BMW w towarzystwie swojego kierowcy V. Maliny i pochodzącej ze Sluknova Margit Maschke – dziewiętnastoletniej Niemki,
nowo zwerbowanej agentki do rozpracowania miejscowych struktur
NSDAP i Werwolfu. Po przyjechaniu do Sluknova Sindelar zatrzymał
się na posterunku żandarmerii, a Margit udała się w odwiedziny do
swojej siostry Elisabeth Matheaskovej, zamieszkałej w okazałej willi
1 Archiwum MSZ Czeskiej Republiki: Čj 1941-I/taj. Zprav. 1945
2 Jiři Friedl – „Niechciani Goście”, portal magazynu historycznego Mówią Wieki,
IV 2004 r., s. 32.
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pod numerem 820. Po godzinie zjawił się tu porucznik, którego zaskoczył widok obozujących w cienistym sadzie żołnierzy oraz ciężarowego auta z białą gwiazdą na drzwiach szoferki i napisem US. Po
stwierdzeniu, że to Polacy, wszedł do mieszkania i zażądał od dowódcy dokumentów. Gdy mu się wydały podejrzane, zabrał ze sobą
Margit i pojechał do wojennej komendantury odcinka granicznego
w Sebnitz. Sowiecki komendant mjr Szyszkow, u którego chciał zidentyfikować polski oddział, radził mu, aby przy pomocy wojska i policji
rozbroić Polaków, a oficerów odesłać do Pragi. Ten jednak wrócił do
Sluknova i wezwał polskiego dowódcę, aby podążył za nim do sowieckiej komendy. Po minięciu Wielkiego Senova polskie auto zatrzymało się z powodu awarii upozorowanej przez szofera. Tutaj udało
się Polakom rozbroić Czechów i obydwa auta zawróciły z powrotem
w kierunku lasu Botzenberg, gdzie ww. zostali zastrzeleni, a ich zwłoki ukryto. Przez Sluknóv, Rumburk i Krasną Lipę dojechali Polacy do
lasu Horni Chribskie, gdzie w ukryciu, przeczekali do zmroku. Później ruszyli w kierunku Czeskiej Kamienicy, aby przez Decin, Teplice
i Kadań dotrzeć do Klasterca nad Ochrzą, gdzie wysadzono Margit
Maschke. Młoda Niemka od razu udała się na miejscowy posterunek
żandarmerii z informacją o zaistniałym zdarzeniu. Wszystkie komendy policji i posterunki żandarmerii zostały postawione w stan alarmowy, a na skrzyżowaniach dróg wystawiono patrole wojskowe dla
przechwycenia obu aut. Żandarmi ze Sluknova i Hanschpachu znaleźli wkrótce zwłoki zabitych, a do organów wywiadu dotarła wiadomość, że uzbrojona grupa Polaków poddała się amerykańskiej jednostce wojskowej w Loket koło Karlowych Warów, gdzie 8 lipca została
uwięziona w miejscowej twierdzy.
Po czterogodzinnych pertraktacjach z kapitanem Oelsenem,
wszyscy Polacy w liczbie 23 zostali wydani Czechom. Podczas eskortowania ich do Czeskiej Kamienicy, na szosie między Lipticami i Duchcovem doszło do ucieczki, po uprzednim rozbrojeniu eskorty. Podczas strzelaniny zginęło 7 Polaków, 2 zostało rannych, 9 ujęto, a 5 zbiegło. Wśród zatrzymanych znaleźli się:
1. Tadeusz Kuncewicz, porucznik WP, członek AK, urodzony
26.11.1916 r. w Fastowie k. Kijowa, zamieszkały w Kowlu, obywatel państwa polskiego.
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Tadeusz Jankowski, polski partyzancki podporucznik, członek
AK, urodzony 19.10.1923 r., zamieszkały w Równem, obywatel
państwa polskiego.
Tadeusz Juściński, sierżant WP, członek AK, urodzony 06.03.1923 r.
w Tarnogórze (pow. Krasnystaw), tam zamieszkały, obywatel
państwa polskiego.
Tadeusz Wiatrowski, szeregowiec WP, członek AK, urodzony
04.11.1924 r. w Szczebrzeszynie (pow. Zamość), obywatel państwa polskiego.
Zbigniew Kulikowski [Hryckiewicz], członek AK, urodzony
14.03.1920 r. w Lidzie (woj. Nowogródzkie), obywatel państwa
polskiego.
Piotr Radziszewski, szeregowiec WP, członek AK, urodzony
19.05.1926 r. w Brodach Dużych (gm. Zwierzyniec), pow. Zamość,
obywatel państwa polskiego.
Seweryn Błaszczak, polski partyzant, członek AK, urodzony
06.10.1925 r. w Sitańcu (pow. Zamość), obywatel państwa polskiego.
Witold Lew, polski partyzant, członek AK, urodzony 27.01.1925 r.
w Bortatyczach (pow. Zamość), obywatel państwa polskiego.
Henryk Jóźwiakowski ze Szczebrzeszyna, pow. Zamość [brak
w protokole jego nazwiska i pozostałych danych osobowych].

Oprócz ww., zatrzymani zostali obywatele niemieccy, inicjatorzy
tego morderstwa:
1. August Eisel, urodzony 14.09.1903 r. w Rumburku, zamieszkały
w Sluknovie, członek NSDAP, Volkssturmu, potem Wehrwolfu.
2. Margit Maschke, urodzona 04.11.1926 r. w Sluknovie i tam zamieszkała.
3. Elisabeth Matheaskova z d. Maschke, urodzona 18.03.1911 r.
w Sluknovie i tam zamieszkała.
W dalszej części swego raportu major Reicin „przedstawia” oblicze ideowe, oraz główne cele i zadania, reprezentowanej przez zatrzymanych – Armii Krajowej. Pisze, że wszyscy byli aktywnymi
członkami tej nielegalnej organizacji, podległej rządowi londyńskiemu i mającej za cel walkę z Armią Czerwoną, Armią Polską podległą
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rządowi lubelskiemu oraz prowadzenie sabotażu i szpiegostwa przeciwko ZSRR. Jej członkowie rekrutowali się spośród polskiej szlachty
i bogatych warstw społeczeństwa polskiego. Armia Krajowa i jej grupy bojowe były nieustannie instruowane drogą radiową przez polski
rząd, a rozkazy dostawały prosto od Arciszewskiego. Wydawały też
nielegalną prasę i uprawiały szeptaną propagandę, w której szczuły
lud przeciw władzy lubelskiej.
Sami zatrzymani przyznali, że czuli się niepewnie na ziemi polskiej, organy władzy sowieckiej i rządu lubelskiego węszyły ciągle za
nimi, a za ujęcie Tadeusza Kuncewicza wyznaczyły nagrodę w wysokości 50000 zł. Dlatego postanowili przedostać się na tereny zajęte przez Amerykanów, pod pozorem wypełniania ważnej misji. Nieświadomie znaleźli się na terytorium Czechosłowacji, gdzie natknęli
się na por. Josefa Sindelara z czechosłowackiej armii. Udawali, że są
oddziałem do spraw repatriacji, którego przedstawiciel w randze majora urzęduje w Pradze...
Poważnym zagrożeniem dla niedobitków Werwolfu na terenie
powiatu Decin była wywiadowcza działalność por. Sindelara i jego
agenturalnej siatki z wymienionymi już siostrami Maschke. Ich rodzice i dwie pozostałe siostry zostali wysiedleni do Niemiec jeszcze
w maju 1945 r., do czego rękę przyłożył sam Sindelar. Chcąc ratować
resztki rodzinnego majątku, zgodziły się na współpracę z wywiadem.
Sprawy zaszły tak daleko, że Margit stała się wkrótce jego powiernicą,
kochanką i ... podwójną agentką, do czego przyznała się w śledztwie.
Według jej słów, z Augustem Eiselem zaplanowała sposób pozbycia
się Sindelara, wykorzystując przypadkową obecność polskiego oddziału, który w obawie przed dekonspiracją, nie cofnie się przed „rąbnięciem” czeskiego wywiadowcy. W wyniku tak zawiązanej intrygi,
Czesi przez dwa lata próbowali wymusić na Polakach przyznanie się
do współpracy z działającą na terytorium Czechosłowacji niemiecką
organizacją dywersyjną Wehrwolf.
Warto wiedzieć, że w demokratycznym rządzie III Republiki Czechosłowacji to komuniści tworzyli służbę bezpieczeństwa, która realizując politykę represji wobec przeciwników politycznych, posługiwała się fałszywymi dowodami i brutalnymi metodami wymuszania
zeznań od samego początku swego istnienia, czyli od czerwca 1945
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roku. Pełnię władzy komuniści zdobyli dopiero w 1948 r. Dla pełniejszego zrozumienia i wyjaśnienia niektórych faktów i zawiłości, przedstawionych tylko przez jedną stronę, należy przypomnieć, co wydarzyło się rok wcześniej.
Gdy w lipcu 1944 r. na teren Zamojszczyzny wkroczyła Armia
Czerwona, oddziały Armii Krajowej wchodzące w skład OP 93, znalazły się w podobnym położeniu jak nieco wcześniej oddziały AK na
Wołyniu i Wileńszczyźnie; krótkotrwały okres współdziałania bojowego, na które frontowe oddziały sowieckie godziły się bez stawiania warunków politycznych, kończył się rozbrajaniem akowskich oddziałów. Oddział „Podkowy”4 – II baon 9 pułku piechoty AK złożył
broń 30 lipca 1944 r. w Szczebrzeszynie. Żołnierz „Podkowy” st. strz.
„Wiarus”, w sposób niezwykle przejmujący, przedstawia dramatyzm
tamtych chwil: Przed północą 29 lipca obudził mnie „Wir” [podchorąży
Janusz Bac, dowódca I kompanii] gestem nakazując ciszę i ostrożność. Na
wpół ubrany wyszedłem z nim do dowództwa, gdzie byli już „Podkowa”,
„Dan” [por. Jan Brochowski, zastępca „Podkowy”] i dwóch podoficerów. Zadanie było proste: wybrać dwóch zaufanych i pewnych ludzi, po cichu
wziąć z koszar najcenniejszą broń i ukryć w bezpiecznym miejscu. Po przybyciu na swoją salę obudziłem „Wiernego” i „Wrzosa” i z wielką ostrożnością
pozbieraliśmy – co uważałem za odpowiednie, i załadowaliśmy w dwie duże
drewniane beczki. Były tam przeważnie steny, pistolety, granaty i amunicja.
Dwa erkaemy owinęliśmy kocem i ukryliśmy to wszystko na terenie Szcze3 Oddziały partyzanckie 9 Pułku Piechoty Legionów AK dowodzone przez mjr.
Stanisława M. Prusa „Adama”.
4 Por. Tadeusz Kuncewicz (1916 – 1991), ur. w Fastowie k. Kijowa. Dzieciństwo
i lata młodzieńcze spędził w Kowlu, gdzie ukończył szkołę powszechną
i trzyklasową szkołę handlową. Maturę uzyskał w Państwowej Szkole Handlowej
w Stanisławowie w roku 1935. W latach 1935 – 36 pełnił służbę wojskową jako
podchorąży Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty w Łucku i Kowlu. Od 1938 r. pracował na stacji kolejowej
Ruskie Piaski jako dyżurny ruchu. W kampanii wrześniowej udziału nie brał –
jako pracownik PKP nie podlegał mobilizacji. W listopadzie 1939 r. wstąpił do
konspiracyjnej organizacji Związek Czynu Zbrojnego, później w ZWZ – AK, gdzie
pełnił kolejno funkcje: wywiadowcy, dowódcy drużyny, plutonu szturmowego,
adiutanta komendanta obwodu oraz komendanta tzw. zachodniego odcinka
dywersyjnego. Od wiosny 1943 r. dowódca oddziału leśnego (podczas akcji
„Burza” – 2 batalion 9 Pułku Piechoty Leg. AK.).
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brzeszyna. Nadszedł wreszcie ów pamiętny ranek, rozpoczynający tak tragiczny dla nas dzień. Obudziły mnie głosy żołnierzy, którzy – zauważywszy
brak co lepszej broni – podnieśli gwałt, klnąc i wymyślając... Po półgodzinnym zbieraniu się, kompania mogła wreszcie wyjść na plac przed dowództwem batalionu, gdzie czekały już na nas dwie pozostałe nasze kompanie. Na
rozkaz „Wacława”, będącego już w randze majora [Jan Pstrocki vel Pruszanowski, zastępca „Adama”], ustawiliśmy się w czworobok, niecierpliwie oczekując punktu kulminacyjnego tej zbiórki, o którym już wszyscy
wiedzieli. Po krótkiej naradzie z otaczającymi go oficerami, mjr „Wacław”
wszedł na podwyższenie ochraniające studnię i odczytał odezwę gen. Berlinga zachęcającą nas do wstąpienia w szeregi jego armii. Żołnierze słuchali
tego w największej ciszy, z niecierpliwością i ze zgrzytaniem zębów, czekając
końca. Stojący obok „Wacława” dwaj oficerowie sowieccy i jeden berlingowiec, patrzyli na nas, jakby chcieli wyczytać w naszych oczach zamiary na
przyszłość. Po odczytaniu odezwy, mjr „Wacław” zwrócił się do wszystkich:
Żołnierze, koledzy, towarzysze niedoli! W tak ważnej chwili i ważnej sprawie
nie chcę sam decydować o waszym losie. Wiem, że kierowaliście się zawsze
hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna. Stosownie do zarządzeń gen. Berlinga, mamy
teraz dwie drogi: albo wstąpić w szeregi jego armii, albo rozbroić się, Ja sam
zgodzę się na to, co wszyscy. Wybierajcie!
Nie wiem, czy coś w życiu mogło tak przerazić oficerów sowieckich i berlingowca, jak wtedy nasze głosy. Kilkuset żołnierzy krzyczało na cały głos:
Precz ze zdrajcami! Rozbroić ich! Bić dziadów!..
Głosy te uciszył „Wacław”. Oficerowie, rozdawszy pomiędzy żołnierzy
pieniądze z kasy batalionowej, wygłosili krótkie przemówienia. „Podkowa”
mówił tak: Koledzy! Żołnierze! Pomyliliśmy się grubo co do naszej przyszłości. Dziękuję wam za szczerą i dobrą służbę. My swój obowiązek wobec Ojczyzny dotychczas spełniliśmy w całości i spełnimy go w przyszłości. Przeżyliśmy ze sobą dużo i dlatego proszę was – trzymajcie się naszego odwiecznego
hasła. Dziękuję wam za dzisiejszy dobry wybór. Broń nasza służyła dobremu
celowi i myślę, że nie będą mogli użyć jej przeciwko nam. Czołem koledzy!
Wszyscy mieli w oczach łzy żalu i nienawiści za hańbiące nas postępowanie gen. Berlinga, połowa żołnierzy dosłownie płakała, jednak na pożegnanie porucznika wszyscy, gromko jak za dawnych czasów, odpowiedzieli:
Czołem, panie...czniku! Po naszej odpowiedzi „Podkowa” pierwszy podszedł
do żelaznego drąga łączącego kierat ze studnią i z całej siły strzaskał o nie-
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go swoją pamiątkową pepeszę, którą otrzymał od dowództwa partyzantki sowieckiej w uznaniu swej dzielności i w podzięce za współpracę bojową. Za
jego przykładem poszła najpierw cała nasza kompania, a potem pozostałe.
Dwaj Sowieci i berlingowiec w milczeniu obserwowali, jak żołnierze, patrząc
na nich z nienawiścią, łamali i niszczyli swoją broń. Krótkim zasalutowaniem
oddawszy cześć swoim oficerom oraz stercie żelastwa, gdzie spoczywała ich
nieodstępna towarzyszka – broń, ze łzami w oczach i nienawiścią w sercach,
już jako cywile, odchodziliśmy do swoich domów.5
„Podkowa”, podobnie jak większość oficerów AK, pozostał nadal w konspiracji. Bojkotując zarządzenie PKWN o rejestracji, czekał
na ogłoszenie powszechnej mobilizacji przez rząd Mikołajczyka. Gdy
wybuchło powstanie w Warszawie, wraz z por. „Gromem” [Edward
Błaszczak] wyruszyli rowerami w kierunku stolicy z zamiarem włączenia się do walki. Dotarcie do walczących oddziałów okazało się
niemożliwe z powodu sowieckiej blokady na przedpolach Warszawy.
W drodze powrotnej nawiązał kontakt z przebywającym w Lublinie
„Adamem”, od którego otrzymał rozkaz powrotu na swój teren objęty falą aresztowań. Wkrótce stał się jednym z najbardziej poszukiwanych oficerów konspiracji: 29 VIII Wtorek. Zjawił się „Podkowa” – zawsze
uśmiechnięty, zawsze w dobrej formie. Nie przejmuje się zbytnio sytuacją,
w jakiej znaleźli się żołnierze AK. Swobodnie chodzi po Lublinie, po Zamościu, po Szczebrzeszynie, chociaż wie, że NKWD go szuka. Wciąż słyszymy
o coraz to nowych aresztowaniach w terenie.6
Konspiracyjna rutyna i „lewe” papiery na Feliksa Rokoszewskiego, pracownika Polskiego Monopolu Tytoniowego, dawały mu możliwość swobodnego poruszania się w terenie.7 Pełniąc funkcję adiutanta „Adama”, był niejako skazany na nieustanną tułaczkę po całym
inspektoracie... W pierwszych dniach listopada, NKWD – UB dopadło inspektora w Lublinie. Jadący rowerem „Adam”, od Wysokiego
ciągnął za sobą ogon bezpieki, a na melinie już od dwóch dni czekał
5 Bolesław Polakowski, „Dziennik z lasu”, Biblioteka Uniwersytecka KUL, zbiory
Dra Zygmunta Klukowskiego, sygn. 851, s. 69 – 70.
6 Dr Zygmunt Klukowski, „Dziennik 1944 – 45”, Oficyna Wydawnicza Fundacji
Solidarności, Lublin 1990, s. 45.
7 Archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie SR 1519/47 – ASRL Sr 1519/47, (1991 r.),
obecnie archiwum IPN.
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na niego kocioł.8 Próby nawiązania z nim kontaktu nie powiodły się,
a odbicie go siłą z więzienia na zamku nie miało szans powodzenia.9
Mjr Stanisław Maksymilian Prus, wybitny dowódca i niestrudzony
konspirator, w grudniu 1944 r. został skrytobójczo zamordowany.
Aresztowanie „Adama” było dotkliwym ciosem dla zamojskiego
podziemia i groziło rozkładem konspiracyjnych struktur. „Brak „Adama” daje się mocno odczuć na terenie inspektoratu. Jednak mimo wszystkich swoich wad i śmiesznostek trzymał on dość mocno w garści ster wszystkich spraw organizacyjnych. Obecnie nie znać w robocie kierowniczej ręki.10
Stanowisko inspektora objął dotychczasowy zastępca „Adama”, mjr
„Wacław”. Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. wyznaczył on „Podkowę” na dowódcę dywersji obwodu zamojskiego. W marcu podczas
odprawy z komendantami rejonów w Deszkowicach, „Podkowa” wydał rozkaz do utworzenia w każdym rejonie konspiracyjnym oddziału
dywersyjnego w sile plutonu. Oddziały te uzbrojone i zabezpieczone
przez rejony pod względem kwatermistrzowskim, miały pozostawać
w ciągłej gotowości bojowej i podlegały dowódcy dywersji. Komendanci rejonów mogli, w razie nagłej konieczności, użyć ich do akcji,
jednakże tylko w granicach swojego rejonu.11
Dowodzenie nimi objęli: rejon Krasnobród – sierż. Edward Lachawiec „Konrad”, rejon Radecznica – Tadeusz Borkowski „Mat”12,
rejon Skierbieszów – Bolesław Sobieszczański „Pingwin”13, rejon Stary Zamość – st. sierż. Roman Szczur „Urszula”, rejon Szczebrzeszyn
– kpr. podchor. Marian Mijalski – „Maf”, [w rejonach Mokre i Zamość
Miasto – NN]. Można przyjąć, że w 7 rejonach, było ciągle pod bronią
ponad 300 dobrze uzbrojonych żołnierzy, których liczbę można było
co najmniej podwoić po zmobilizowaniu placówek. Pozwalało to Armii Krajowej panować nad sytuacją w terenie. Po jesiennej i zimowej
fali aresztowań, nastał czas konsolidowania podziemnych struktur.
8 Relacja ówczesnego oficera wywiadu rejonu Zamość miasto, ogniomistrza
Kazimierza Kalety „Zakręta” z dn. 7 IV 1994 r. Zapis relacji w posiadaniu autora.
9 Relacja ustna Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” z dn. 27.06.1987 r.
10 Zygmunt Klukowski, Dziennik... op. cit. s. 92.
11 ASRL, SR 1519/47/, protokół przesłuchania Tadeusza Kuncewicza.
12 Przedwojenny starszy marynarz Flotylli Pińskiej.
13 Przedwojenny kapral piechoty.
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„Podkowa” jeździ po całym powiecie i obejmuje wszystkie placówki. Przewiduje się ożywioną działalność skierowaną przeciwko służbie bezpieczeństwa,
milicjantom, szpiclom, szkodliwym PPR-owcom itd.14
Jednak wkrótce spadł kolejny cios na niepodległościowe podziemie; podczas odprawy w Komendzie Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych w Warszawie, UB aresztowało 21 marca mjra „Wacława”.15 Podobnie jak „Adam”, został skrytobójczo zamordowany. Inspektorat po nim przejął kpt. Marian Gołębiewski „Irka”. Tymczasem
„Podkowa” przystąpił do robienia porządków: 25 marca poderwał
plutony „Urszuli” i „Pingwina” – w Skierbieszowie wysadził w powietrze posterunek MO, a budynek zarządu gminy puścił z dymem.16
Zginęło 2 milicjantów [w tym komendant posterunku] i jeden partyzant. Akcja rozpoczęta o zmierzchu przeciągała się do świtu i dopiero
trotyl rozwiązał sprawę. Za to w jedną noc, z 10 na 11 kwietnia, zostały „zrobione” posterunki we Frampolu i Kocudzy. Milicjanci, uprzedzeni, że „siedzą na minie”, złożyli broń. Na frampolskim posterunku zginął enkawudzista, komendanta zabrano i zastrzelono w Kocudzy.17 W obydwu akcjach brały udział plutony „Mafa”, „Mata” i grupa „Brzozy” [NN] z obwodu biłgorajskiego. Całością sił dowodził
„Podkowa”. Zdobyto broń, amunicję i mundury.
Głośnym echem odbiła się akcja na Janów Lubelski, kiedy to całe
miasto, w nocy z 27 na 28 kwietnia 1945 r., znalazło się w rękach „Podkowy”. Przed dwoma laty, we wrześniu 1943 r., wykonał tu zuchwały
„skok” aprowizacyjny na magazyny niemieckiego garnizonu. Teraz
przywiodła go tutaj konieczność uwolnienia towarzyszy broni z miejscowego więzienia. Były to łączniczki i sanitariuszki z powstania warszawskiego, przebywające tu od stycznia 1945 r., z wyrokami od 3 do
13 lat więzienia.18 W obawie przed zsyłką na Sybir, zwróciły się do
14 Zygmunt Klukowski, Dziennik... op. cit. s. 122.
15 Informator MSW „O nielegalnych organizacjach i bandach zbrojnych działających
w Polsce Ludowej w latach 1944-56”. Warszawa 1964 r. Wydawnictwo Retro,
Lublin 1993 r., s. 20.
16 Tadeusz Szymański, „Nocne alarmy”, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1979, s. 68.
17 ASRL, op. cit.
18 Andrzej Miś, Tadeusz Kuncewicz „Uwolnienie więźniów w Janowie Lubelskim”,
maszynopis, 1990 r. Kopia w posiadaniu autora.
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współwięźniarki Władysławy Nalewajko z Janowa – skazanej na pół
roku pozbawienia wolności za nielegalny handel słoniną – o pomoc
w powiadomieniu tutejszego dowództwa AK, o istniejącym zagrożeniu. Dzięki pobłażliwości strażnika Orłowskiego, Władysława mogła
się kontaktować ze swą młodszą siostrą Leokadią, za pośrednictwem
której poufna wiadomość dotarła do kpt. Bronisława Rębacza „Rymszy” komendanta janowskiego obwodu AK.19
Nie mając dostatecznych sił do wykonania takiego zadania, „Rymsza” postanowił nawiązać kontakt z „Podkową”. W tym celu wysłał
oddział dyspozycyjny obwodu pod dowództwem Antoniego Sanetry
„Mściciela” do Hoszni Ordynackiej. Tutaj Dominik Flis „Brzóska”,
doprowadził do spotkania Janowiaków z „Matem”, a ten o wszystkim
powiadomił „Podkowę”. 19 kwietnia 1945 r., spod cmentarza w Mokremlipiu, wyruszyły trzy plutony: „Mafa”, „Mata” i „Mściciela”
– razem około 150 żołnierzy, w kierunku Janowa. Po drodze „Mat”
rozbroił posterunki MO w Wysokiem i Zakrzewie, a w Tarnawie zarekwirował towar dla spółdzielni w Gródkach. 20
Do rejonu w Szklarni zgrupowanie przybyło nad ranem 27 kwietnia. Tutaj dołączyło kilkunastu partyzantów z miejscowych placówek
AK i byłego oddziału NSZ por. Wincentego Sowy „Visa.”21 Z informacji
uzyskanych „na mieście” wynikało, że stacjonujące tu od tygodnia siły
bezpieczeństwa opuściły Janów. Pozostał silnie obsadzony posterunek
MO-UB i kilkudziesięciu czerwonoarmistów z wojennej komendantury
miasta. Po krótkiej naradzie „Podkowa” postawił zadania:
1. „Mściciel”– ubezpieczyć główne drogi dojazdowe do miasta, zerwać linię telefoniczną, przydzielić przewodników pozostałym
grupom i być w stałym kontakcie z dowódcą całości.
2. „Mat”– rozbić posterunek MO-UB, dokonać rekwizycji towaru
spółdzielni rolniczo-handlowej i pieniędzy z urzędu skarbowego.
3. „Maf”– nie dopuścić do jakiejkolwiek ingerencji Sowietów poprzez zaryglowanie ogniem ich pozycji (jak się da – rozbroić).
19 Relacje sióstr Władysławy Krzak i Leokadii Kasprzak, de domo Nalewajko,
spisane przez autora 20 V 1994 r.
20 Relacja Tadeusza Borkowskiego „Mata” z dnia 28 VIII 1990 r., w posiadaniu
autora.
21 Relacja Andrzeja Misia „Niedźwiedzia” z 31 VII 1994 r., w posiadaniu autora.
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Sobie pozostawił najważniejsze zadanie: zdobycie więzienia
i uwolnienie Warszawianek. O 23.00 rozpoczął się szturm na wyznaczone obiekty, a miastem wstrząsnęły dwie detonacje. To minerzy
„Podkowy” wysadzili bramy więzienia, gdy strażnicy nie złożyli broni na ich wezwanie. Po wdarciu się grupy szturmowej do więziennego
budynku, zatrzymano strażnika z kluczami do cel. Inni się pochowali,
lecz wkrótce wszyscy byli już rozbrojeni. Mimo to, cele były nadal pozamykane... bo klucze do zamków były w naszych rękach, ale rygle pozamykane były na kłódki, do których nie mieliśmy kluczy i ja te kłódki porozbijałem
z karabinu.22
Miner z plutonu „Mata” Marian Miazga „Jastrząb”, gdy wpadł
do celi jako pierwszy, zauważył że: jedne [więźniarki] leżały na podłodze, drugie modliły się klęcząc. Myślały, że nadszedł czas wysadzenia więzienia w powietrze. Gdy zszedłem do kancelarii więziennej, przyprowadzono
naczelnika, którego „Podkowa” zmusił do wydania akt więźniarek.23
Uwolniono 15 kobiet, 14 z Warszawy i jedną z Janowa – Władysławę Nalewajko. Pospolici przestępcy i volksdeutsche trafili z powrotem do cel. Groźnego bandytę, udającego partyzanta, rozpoznali
ludzie z Janowa, i od razu wykonali na nim wyrok śmierci. Główny
cel akcji – wykonany. Posterunek rozbity:
Atak na budynek MO-UB nastąpił od ulicy Zamojskiej. Aby uniemożliwić im ucieczkę, trzeba było przeskoczyć korytarz i zająć stanowiska po drugiej stronie budynku, za studnią z betonowych kręgów. Gdy to uczyniliśmy,
ubowcy chcąc się ratować ucieczką, zaczęli zeskakiwać z balkonu na podwórze, ale serie z naszych automatów uniemożliwiły im ten zamiar, jeden z nich
został trafiony.24
Po krótkiej wymianie ognia milicjanci złożyli broń, zginął jeden
ubowiec. Komplikowała się natomiast sytuacja przy siedzibie komendy miasta. Sowieci zabarykadowali się w kamienicy, i mimo wezwań,
nie chcieli się poddać. Gdy przybył tu zniecierpliwiony „Podkowa”,
kazał przygotować gammony [zrzutowe granaty przeciwpancerne],
lecz... w tym momencie w drzwiach budynku, owinięci kocami, pojawiają się
22 Relacja Tadeusza Borkowskiego „Mata”... op. cit.
23 Relacja Mariana Miazgi „Jastrzębia” z 19 V 1995 r., w posiadaniu autora.
24 Henryk Kaźmierczak, Opanowanie Janowa Lubelskiego, rękopis z 20 IV 1995 r.,
kopia w posiadaniu autora.
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gospodarze prosząc o oszczędzenie dorobku ich życia. „Podkowa” wstrzymuje
akcję...25 Ale i tu osiągnięto sukces; nieopodal, na placu, stały 4 auta
– 2 zisy i 2 studebakery z kierowcami i 600-litrowym zapasem paliwa. Takiej gratki „Maf” nie przepuścił i już za chwilę Sowieci „grzali”
maszyny, by stawić się przy spółdzielni i więzieniu. Po załadowaniu
towaru i uwolnionych dziewcząt... banda ze śpiewem odjechała samochodami na Krzemień – jak zeznał strażnik M. Tylus. 26
Podczas tej spektakularnej akcji zdobyto:
– w kasie urzędu skarbowego 421500 zł i 68704 rubli,
– w spółdzielni rolniczo-handlowej różne artykuły o wartości
357153 zł i 45 gr., w tym między innymi:
 3 konie o wartości 60000 zł
 1 wóz ciężarowy
15000 zł
 1 uprząż parokonna 5000 zł
 1 waga uchylna
20000 zł
 1 waga dziesiętna
5000 zł
 9 sztuk świń
90000 zł oraz broń, amunicję i mundury.27
We Flisach „Podkowa” wypłacił po 2000 zł „zapomogi” uwolnionym kobietom, a opiekę nad nimi powierzył dowództwu miejscowej
placówki AK. Stąd, zgodnie z jego wytycznymi, zostały przewiezione
do klasztoru Ojców Bernardynów w Radecznicy. Wkrótce... zjawiła się
grupa więźniów uwolnionych przez oddział „Podkowy” z więzienia w Janowie Lubelskim. Były to młode niewiasty, aresztowane za udział w powstaniu warszawskim i do Lubelszczyzny wywiezione. Po tym wypadku inne
grupy partyzanckie, poza „Zaporą”, sporadycznie przewijają się przez „Górkę” [klasztor]. Przyczyną tego było to, że na zapleczu frontu, UB i NKWD
ożywiły swoją działalność co wywołało reakcję AK – wzmagał się tak zwany
„Dziki Zachód”.28
Tymczasem „Podkowa” odskoczył w głąb Lasów Janowskich, do
wioski Szewce, skąd po chwili wytchnienia ruszył w Biłgorajskie. Ma25
26
27
28

Henryk Kaźmierczak, Opanowanie... op. cit.
ASRL SR 1519/47...op.cit.
ASRL... op. cit.
o. Wacław Płonka, Klasztor w Radecznicy, rękopis, Archiwum Prowincji Ojców
Bernardynów w Krakowie. Kopia w posiadaniu autora, s. 80 – 81.
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jąc do dyspozycji 4 samochody i dwa plutony swojego wojska, w ciągu jednego dnia, (29 kwietnia) „obrobił” 3 posterunki MO: w Biszczy,
Tarnogrodzie i Łukowej. Milicjanci poddawali się bez walki; w Tarnogrodzie na sam widok samochodów załoga posterunku rozpierzchła
się w popłochu, w Łukowej wychłostano członków PPR. W drodze
z Łukowej do Biłgoraja zatrzymano komendanta MO z Księżpola, idącego na odprawę do komendy powiatowej. Po rozbrojeniu puszczono
go wolno. Pod Tereszpolem „Podkowa” zwolnił sowieckich kierowców, oddając im jeden samochód i 200 litrów paliwa, drugi przekazał
„Wirowi” [por. Konrad Bartoszewski], trzeci popsuł się, więc spalono
go, a czwartym – studebakerem wrócił do Szperówki.29 5 maja „Podkowa” z plutonem „Mafa” zarekwirował w Klemensowie 45 ton cukru
(2 wagony). Przez całą noc rozwożono zdobycz po melinach, a każdy
przechowawca otrzymał ćwierć metra cukru.30
Wiosną 1945 r. krasnostawska bezpieka nasiliła terror wobec ludności wspierającej niepodległościowe podziemie. Represje dotknęły
szczególnie mieszkańców terenu leżącego na styku powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego. Podczas pacyfikacji gminy
Turobin zginęło 13 osób... Strzelali do ludzi jak do kaczek. Było to fanatyczne zaślepienie na tle rozgrywek politycznych; zginęły 3 osoby z Turobina, 2
z Rokitowa, 2 z Żurawia, 2 z Czernięcina i 4 z Wólki Czernięcińskiej. Akcja
ta dosięgła i naszej wsi [Hoszni Ordynackiej], która została spalona od północnego – zachodu – 10 zabudowań.31
W pierwszych dniach maja udało się „Matowi” nakłonić „Podkowę” do wypadu na Krasnystaw: Podczas naszego spotkania zaproponowałem uderzyć na bezpiekę i więzienie, w odwecie za wymordowanie 17
mieszkańców w gminie Turobin i spalenie 13 gospodarstw w Hoszni Ordynackiej, a w drodze powrotnej porozbrajać i porozpędzać posterunki milicji.
Spod cmentarza w Mokremlipiu ruszyliśmy marszem ubezpieczonym... Po
podciągnięciu pod Krasnystaw dołączyło do nas kilkudziesięciu żołnierzy
z miejscowych placówek AK, tak że nasze siły wzrosły do około 300 ludzi.
Zatrzymaliśmy się na dzień w miejscowości Widniówka, około 7 kilometrów
29 Relacja Tadeusza Wiatrowskiego „Nevady”, spisana przez autora 8 IV 1991 r.
30 ASRL SR 1519/47... op. cit.
31 Dominik Flis „Brzóska”, Wygrzebane z mroków pamięci, rękopis pamiętnika.
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od Krasnegostawu. Stąd wyruszyły patrole pod dowództwem „Podkowy”,
ponieważ wywiad dał nam wiadomość, że do miasta przybyło 700 żołnierzy
NKWD, a my nie mieliśmy rozpoznania gdzie stacjonują... Wobec tego postanowiliśmy wycofać się. W drodze powrotnej – 12 maja rozbiliśmy posterunek
milicji w Żółkiewce.32 Zdobyto jedną pepeszę, cztery karabiny, rower
i maszynę do pisania. Zginął sekretarz gminny PPR i funkcjonariusz
UB.33 Po akcji w Żółkiewce pluton „Mata” powrócił na swój teren...
„Maf” dotarł do Wirkowic i zatrzymał się w pobliskim lesie.
W planach „Podkowy” była kolejna robota – tym razem w Izbicy i Tarnogórze. Na terenie obu tych gmin od jesieni 1944 r. ukrywali się dezerterzy z 31 pułku piechoty w Białce. Niektórzy milicjanci
z nadmierną gorliwością tropili zbiegów, do niedawna członków AK
i BCh. 15 maja wieczorem, dwa silne patrole „Ogończyka” [NN] ubezpieczyły teren akcji od strony Zamościa i Krasnegostawu. Gdy grupa
„Mafa” robiła porządki ze zwolennikami „nowego ładu” w Tarnogórze (chłosta), grupa szturmowa „Gryfa” [Janusz Barcicki] uderzyła na
posterunek. Po 15-minutowej wymianie ognia milicjanci złożyli broń:
jedną pepeszę i jedenaście karabinów. W zarządach gmin [mieściły się
w jednym budynku] zniszczono akta i zabrano pieczęcie. Z posterunku zabrano milicjanta Alfreda J., którego zastrzelono w lesie Pańska
Dolina.34 Wśród milicjantów był oficer WP w stopniu porucznika; nie
odpowiadał na pytania, tylko żądał rozmowy z dowódcą. Miał przy
sobie pieczęcie wojskowe, więc go zabrano i następnego dnia rozmawiał z „Podkową”, na którym wywarł pierwszorzędne wrażenie.
Okazało się, że jest oficerem żandarmerii garnizonu Zamość i już od
paru dni szuka kontaktu z AK, do której chce teraz wrócić. I wrócił...
jako porucznik „Szary”.35
Ostatnią akcją naszej grupy było starcie z ubowcami we wsi Czysta Dębina. Na nasze kwatery w Kolonii Borów zgłosił się z miejscowej placówki
32 Relacja Tadeusza Borkowskiego „Mata”, op. cit.
33 ASRL..., op. cit.
34 ASRL, op. cit, oraz: Ferdynand Orzechowski, Oddział partyzancki por. Podkowy,
Kopia w posiadaniu autora, s. 6. Relacja ustna Seweryna Błaszczaka „Szczygieł”
z dn. 09.09.1991 r.
35 ASRL, op. cit., oraz relacja ustna Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” z dn. 27.06.1987 r.,
a także relacja Janusza Barcickiego „Gryf”, spisana przez autora 29.05.1994 r.
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jej członek z wiadomością, że w Czystej Dębinie ubowcy z Krasnegostawu
aresztują ludzi. Wraz z „Mafem”, którego byłem zastępcą, podjęliśmy decyzję o uderzeniu na bezpiekę. Przeciwnik, po utracie 5 ludzi – poszedł w rozsypkę. Przy jednym z zabitych znaleziono kennkartę z literą „U” (Ukrainiec).
Powrócili tu 2 dni później, 25 maja kiedy to ubezpieczani przez NKWD, podpalili wioskę, mordując kilku jej mieszkańców. Wiadomość o tym dotarła do
nas podczas postoju w Mościskach.36
Inny uczestnik tej potyczki „Jurand” bardziej szczegółowo przedstawia jej przebieg: W ostatnich dniach maja 1945 r., po likwidacji szczególnie uciążliwych posterunków w Żółkiewce i Izbicy, kwaterowaliśmy we
wsi Kolonia Borów. Okolice, wydawało się, spokojne; taki relaks przydał się
nam po dwóch pracowitych nocach. Około południa zjawił się u nas członek
miejscowej organizacji AK z informacją, że do sąsiedniej wioski Czysta Dębina przyjechali furmankami ubowcy z zamiarem dokonania aresztowań. Podchor. „Maf” zarządził alarm i oddział wyruszył w kierunku Czystej Dębiny.
Prowadzeni przez przewodnika szliśmy do zagrody, w której zatrzymali się
ubowcy. Wydzielony patrol z karabinem maszynowym zajął stanowisko na
skraju wsi w celu odcięcia im drogi powrotnej. Idziemy z „Mafem” tuż przy
płocie i widzimy jak z domu wychodzi umundurowany ubowiec z pistoletem
w dłoni i przez ogród podchodzi do płotu, aby wyjrzeć na drogę. Krzyknąłem:
„Ręce do góry!”, ale ubowiec zaczął uciekać. „Maf” strzelił, raniąc go śmiertelnie, a z podwórza i z domu padają strzały w naszym kierunku. Wpadamy
pędem między zabudowania, ale ubowcy pouciekali, lub pochowali się. Na
podwórzu zastajemy tylko gospodarza, a w domu wystraszone kobiety i stół
zastawiony obiadem. Nasi chłopcy rozbiegli się i przeszukują wszystkie zakamarki, ale po ubowcach ani śladu. Naraz z poddasza obory padają strzały;
to kilku z nich ukryło się na strychu i przez szpary w facjacie próbują nas
wystrzelać. Po kilku seriach z naszej broni, „Maf” wezwał ich do poddania
się, ale odpowiedzią były dalsze strzały. W międzyczasie zebrali się nasi, którzy wrócili z poszukiwań. Na rozkaz „Mafa” wrzucono granat do obory, a po
chwili, z jej wnętrza następny – na strych, gdzie była słoma. Za chwilę bucha płomień, a z obory wychodzi 3 czy 4 ludzi, po cywilnemu, z rękami do
góry... Obora paliła się coraz mocniej i już z niej nie strzelano. Rozległy się
36 Ferdynand Orzechowski „Orlicz”, Oddział partyzancki... op. cit. str. 6 oraz jego list
do autora z 24 XII 1994 r.
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natomiast serie z erkaemów na skraju wioski. Z opowiadań kolegów wynika, że ubowcy puścili dwie puste furmanki, a gdy one przejechały swobodnie – następnymi chcieli uciekać z Dębiny, ale nasi nie dali się na to nabrać.
Przyprowadzili ze sobą dwóch ubowców... Po wykonaniu zadania oddział
nasz wyruszył w nocy na kolejną kwaterę w rejonie Bzowca. Zabraliśmy ze
sobą ujętych ubowców, do których niespodziewanie dołączyło dwu kolejnych.
Przyprowadził ich „Orlicz”, który tuż przed wymarszem odprowadzał swoją
siostrę do sąsiedniej wioski. Udawali, że są z 27 Dywizji Wołyńskiej i szukają
kontaktu z partyzantami. Jednak w kieszeni jednego z nich znaleziono bilet
do kina w Krasnymstawie, a konfrontacja całej czwórki rozwiała resztki wątpliwości. Ich los był przesądzony...37
Niektórzy publicyści zajmujący się tą sprawą zarzucają „Podkowie” popełnienie „omyłki”, a nawet „politycznego błędu”, co w konsekwencji miało doprowadzić do tragedii w kolonii Czystej Dębinie.
W swych osądach opierają się głównie na opinii Pawła Czuby „Burzy” – komendanta obwodu BCh i LSB, którego w tym czasie (prawdopodobnie) już tu nie było.
Właściwy gospodarz terenu, komendant krasnostawskiego obwodu AK, ppor. rez. Kazimierz Kapłon „Kalina” rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości. W swojej notatce służbowej z dnia 24 maja 1945 r. adresowanej do „Podkowy” napisał: W dniu 23 V 1945 r., w godzinach popołudniowych, przez połączone siły oddziału podchorążego „Mafa” i oficera dywersji bojowej obwodu 633 ob. „Witka”, został rozbity oddział Bezpieczeństwa
z Krasnegostawu, w liczbie około 25 ludzi, dokonywujący [tak w oryginale]
aresztowań w miejscowości Dębina gmina Gorzków. Należy podnieść z całym
uznaniem szybkość decyzji, powziętej przez podchorążego „Mafa” i jego brawurową akcję przeciwko nieprzyjacielowi, w wyniku czego nieprzyjaciel stracił
około 13 zabitych. Liczby rannych na razie nie ustalono. W imieniu Komendy
Obwodu 633 składam żołnierskie podziękowanie pchor. „Mafowi” za jego pełen
poświęcenia zryw i proszę o udzielenie mu z tego tytułu pochwały.38
Inny uczestnik przedstawianych zdarzeń, w pełni potwierdza
słowa „Kaliny”. Dr Zygmunt Klukowski 26 maja 1945 r. zanotował:
37 Henryk Marczewski „Jurand”, Potyczka z ubowcami we wsi Czysta Dębina,
maszynopis z 11 VII 1995 r. Kopia w posiadaniu autora.
38 ASRL SR 1519/47, op. cit.

Jeszcze o „Podkowie”

73

Był u mnie chłopak z oddziału „Podkowy” – „Żelazny”. Jego pluton składa się z około 40 ludzi. Wszyscy dostali urlop do 1 czerwca. Przez ostatnie
trzy tygodnie byli na robocie w Krasnostawskiem. W jednej wsi mieli większe
starcie ze szturmówką z Krasnegostawu. Zabili 13 szturmowców – Ukraińców, reszta uciekła. Sami nie mieli żadnych strat... Z uwielbieniem mówił
o „Podkowie”, jego odwadze i jak dba o swoich żołnierzy. Ma wrażenie, że
szykuje się jakaś poważniejsza akcja, bo „Podkowa” ściąga podobno więcej
grup likwidacyjnych.39
Tą poważniejszą akcją miało być rozbicie więzienia w Chełmie. Tam,
tak jak w Janowie, więziono żołnierzy AK, głównie z obwodu hrubieszowskiego. Na odprawie w Szperówce, pod koniec maja inspektor
„Irka” w obecności komendanta obwodu ppor. Michała Polaka „Żelaznego”, zlecił tę robotę „Podkowie”. W pierwszych dniach czerwca na
koncentrację w Pańskiej Dolinie stawiły się plutony „Mafa” i „Urszuli”; po drodze miał dołączyć „Pingwin”. W Tuczępach koło Grabowca,
pod presją miejscowych władz AK, marsz na Chełm został wstrzymany. Powodem tego była gigantyczna operacja sił bezpieczeństwa
i NKWD przeciwko oddziałom NSZ kpt. Mieczysława Pazderskiego
„Szarego”, który 6 czerwca spacyfikował ukraińską, prokomunistyczną wieś Wierzchowiny koło Siennicy Różanej. Na styku 3 powiatów
trwała pożoga...40
Te wszystkie opisane wydarzenia pokazały dobitnie dramat „leśnych”. Choć więzienia pękały w szwach, UB sporządzało coraz to
nowe listy proskrypcyjne. Fala haniebnych oszczerstw i prowokacji ze
strony niechcianej władzy osiągnęła apogeum, a każda próba oporu
wobec niej groziła odwetem na ludności cywilnej, na tym prostym,
wiejskim ludzie, który już piąty rok był ich opoką i ostoją.
Obserwując rozwój wypadków w Polsce, nie byłem z tego zadowolony.
Zdecydowałem się więc przedostać do kół polskich na Zachodzie, aby przedstawić im całą sprawę – mówił „Podkowa”.41
39 Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1944 – 1959, Tom II, Wyd. Karta, W-wa
2007, s. 187.
40 ASRL, op. cit., Protokoły przesłuchań podejrzanego (T. Kuncewicza z 30 VII 1947 r.
i T. Jankowskiego z 1 VIII 1947 r.).
41 ASRL, Protokół przesłuchania podejrzanego z 15 VII 1947 r., w X Oddziale WOP
w Gliwicach w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy.
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Gdy na początku czerwca 1945 r. przyjechał do Szperówki Tadeusz Jankowski, plany „Podkowy” zaczęły nabierać realnych kształtów. Należy wyjaśnić, że Jankowski od 1943 r. aż do złożenia broni,
był podkomendnym „Podkowy”, jako podchorąży „Żbik”. Później
wyjechał do Lublina, gdzie pracował w szkole jazdy Zamellego jako automechanik. W styczniu 1945 r., zamiast do wojska, trafił do pracy na
kolei, która w tym czasie była jednostką zmilitaryzowaną. Dzięki protekcji ówczesnego ministra komunikacji Jana Rabanowskiego, został
awansowany do stopnia podporucznika i wszedł w skład resortowej ekipy do spraw przejęcia śląskiego taboru kolejowego na rzecz
PKP. Tak trafił do Katowic. Tutaj spotkał swoich byłych przełożonych
z AK, por. Adama Piotrowskiego „Dolinę” i por. Jana Brochowskiego
„Dana”. Obydwaj, w swoim czasie, byli zastępcami „Podkowy”. Teraz są szeregowymi żołnierzami, kierowcami z 4 batalionu 1 Pułku Samochodowego. Pułk stacjonował w Podkowie Leśnej pod Warszawą,
a ich batalion został oddelegowany do Katowic dla transportowego
wsparcia tej aglomeracji.
Ostatni raz widzieli się z sobą jesienią ubiegłego roku w Lublinie; „Żbik” uczył ich wtedy jazdy na studebakerach u Zamellego. Po
ukończeniu kursu, zgłosili się do rejestracji. Mieli lewe papiery, nie
podlegali poborowi, ale w RKU okazało się, że kierowców biorą bez
względu na rocznik. Tym sposobem 3 XI 1944 r. trafili, jako rekruci, do
formowanego w Lublinie pułku samochodowego.42
Pod koniec maja 1945 r. „Żbik”, widząc, że nowa władza aż nadto interesuje się nim, przenosi się do Zamościa, a po kilku dniach do
Szperówki koło Szczebrzeszyna. Gdy „Podkowa” wysłuchał historii
o swoich kolegach, kazał „Żbikowi” sposobić studebakera do drogi.
Powiadomił jeszcze „Urszulę”, u którego było „przytulisko” chłopaków z dezercji, aby najbardziej zagrożeni stawili się w Szperówce.
Po kilku dniach wszystko było gotowe; zgłosiło się 22 ochotników,
w miarę jednolicie umundurowanych, ale uzbrojonych po partyzancku. Dominowały szmajsery, czyli niemieckie MP-40 i sowieckie pepe42 Relacja Tadeusza Jankowskiego z 1991 r., w zbiorach autora, oraz Adama
Piotrowskiego, spisana przez autora 10 XI 1991 r. (Podczas rejestracji „Dolina”
i „Dan” zataili swoje stopnie wojskowe i akowską przeszłość ).
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sze. Było też parę stenów, pistoletów (FN, Parabellum...), kilkadziesiąt
granatów (zrzutowe gammony i polskie granaty obronne), oraz niemiecki MG-34 w wersji lekkiego karabinu maszynowego, w gwarze
partyzanckiej nazywany suką.43
Na Szperówce „Podkowa” polecił mi, abym przyszykował samochód;
studebakera zdobytego w Janowie. Zajęło mi to ze 4 dni i ruszyliśmy „za
Wisłę” – jak powiedział „Podkowa”. Tak zaczęła się nasza przygoda!44
Skład oddziału:
1. por. Tadeusz Kuncewicz „Podkowa”, dowódca.
2. por. Wiesław Rudzoński „Szary”, dezerter z garnizonowej żandarmerii w Zamościu, pochodził z Kresów.
3. ppor. Tadeusz Jankowski „Żbik”, z Równego.
4. sierż. Tadeusz Juściński „Lew”, z Tarnogóry, dezerter ze Szkoły
Oficerów Politycznych w Lublinie. Służył w oddziale „Urszuli”.
5. kpr. podchor. Marian Mijalski „Maf”, ze Zwierzyńca, dowódca
plutonu, „Podkowiak”.
6. kpr. podchor. Stanisław Bizior „Śmigło”, ze Szczebrzeszyna, dezerter ze Szkoły Lotniczej w Zamościu, „Podkowiak”.
7. podchor. Zbigniew Hryckiewicz vel Kulikowski „Szczerbaty” –
„Olcha”, z Lidy, dezerter ze Szkoły Lotniczej w Zamościu. Służył
w oddziale „Urszuli”.
8. podchor. Władysław Olechnowicz „Żuraw”, z Wileńszczyzny,
dezerter ze Szkoły Lotniczej w Zamościu. Służył w oddziale „Urszuli”.
9. podchor. Marian Wodyk „Szabelka”, ze Skierbieszowa, z oddziału „Pingwina”.
10. plut. Zdzisław Szyndelarz „Pilot”, z Wysokiego, dezerter z II Armii WP, kierowca.
11. kpr. Władysław Węgliński „Ryś”, z Izbicy. Służył w oddziale
„Urszuli”.

43 ASRL SR 1519/47, op. cit., oraz relacja Zbigniewa Hryckiewicza, spisana przez
autora 29 VIII 1991 r.
44 ASRL SR 1519/47, op. cit. oraz relacja Tadeusza Jankowskiego „Żbika”, op. cit.
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12. strz. Henryk Marczewski „Jurand”, z Brodów Dużych. Do 1944 r.
w BCh, później u „Podkowy”.
13. strz. Seweryn Błaszczak „Szczygieł”, z Sitańca, Służył w oddziale
„Urszuli”.
14. strz. Tadeusz Wiatrowski „Piorunek” – „Nevada”, ze Szczebrzeszyna, z oddziału „Norberta” (pluton „Wrzosa”).
15. strz. Zygmunt Kuncewicz „Podkówka”, z Kowla, brat „Podkowy”.
16. strz. Tadeusz Hołowiński „Żwirko”, pochodził z Kosobud. Do
Szczebrzeszyna przybył w składzie zbornego baonu z 27 Dywizji
Wołyńskiej. Celowniczy MG-34.
17. strz. Henryk Jóźwiakowski „Żmijka”, ze Szczebrzeszyna, z oddziału „Norberta” (pluton „Wrzosa”).
18. strz. Augustyn Poździk „Korsarz”, ze Szczebrzeszyna, brat
„Wrzosa”.
19. strz. Wacław Mączka „Wierny”, ze Szczebrzeszyna. Zapasowy
kierowca, „Podkowiak”.
20. strz. Jan Chwiejczak „Wrzask”, z Brodów Dużych, „Podkowiak”.
21. strz. Witold Lew „Azja”, z Bortatycz, służył w oddziale „Urszuli”.
22. strz. Piotr Radziszewski „Gwiazda”, z Brodów Dużych.
23. strz. Stanisław Olczyk ze Szczebrzeszyna, kucharz oddziału.
Rankiem 21 czerwca 1945 r. wyruszyli z „Łączek” na Szperówce
w rajd, którego trasa, jak się wkrótce okaże, przebiegać będzie przez
terytoria trzech państw. Pierwszy etap podróży pokonali bez przygód, jednym skokiem. Jadąc przez Radecznicę, Frampol, Janów, Sandomierz, Kielce i Częstochowę, dojechali do Miasteczka Śląskiego. Na
postój zatrzymali się w wiosce Bibiela, 30 kilometrów na północ od
Katowic. Na kwaterę wybrali zabytkową, poniemiecką willę, mieszczącą obecnie leśniczówkę Lasów Tarnogórskich.45
Po przybyciu na miejsce i zorientowaniu się w sytuacji, doszliśmy do
wniosku, że nasza wyprawa nie miała sensu. Sugestie „Doliny”, jakoby tu
były korzystne warunki, były błędne. My nie znaliśmy ani Śląska, ani tego
społeczeństwa. Był to naród zniemczony, nieufny i zastraszony. Na jego poparcie, w żadnym wypadku, nie mogliśmy liczyć. Tu były idealne warun45 Relacja Seweryna Błaszczaka, spisana przez autora 9 IX 1991 r.
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ki do szabrowania... Lasów mało, setki miasteczek, wsi i osiedli połączonych
w jedną całość, uniemożliwiały poruszanie się w terenie nawet nocą. I jeszcze
jedno: olbrzymie ilości sowieckiego wojska dosłownie w każdym zakątku tego
regionu. Po naradzie postanowiliśmy jechać na „Zachód”!46
Decyzja w sprawie wyjazdu zapadła po dwutygodniowym pobycie w Bibieli i poprzedziły ją dwa wydarzenia; „skok” na garbarnię
(w Tarnowskich Górach?) i spieniężenie zdobycznych skór na prowiant i paliwo, oraz spotkanie z „Doliną” i „Danem” w katowickich
koszarach: Któregoś dnia, leżąc pod samochodem, naprawiałem hamulce,
gdy któryś z kolegów dał mi cynk, że wypytuje o mnie jakiś podejrzany porucznik. Wygramoliłem się spod wozu i zdębiałem! Przede mną stał „Podkowa” w otoczeniu kilku swoich chłopaków. Ich wygląd, zwłaszcza uzbrojenie,
mogły budzić podejrzenia. Odszukałem zaraz Janka Brochowskiego i wraz
z „gośćmi”, dla uniknięcia sensacji, udaliśmy się do mieszkającego w pobliżu
mego szkolnego kolegi Ludwika Kołkowskiego. Po dłuższej i nieco chaotycznej
rozmowie poznaliśmy cel przyjazdu „Podkowy”. Okazało się, że za przykładem „Adama”, większość podległej mu kadry dowódczej nie ujawniła się, lecz
pozostała w konspiracji. Teraz, po zakończeniu wojny, Tadeusz, uważa że
czas wyjść z podziemia i z częścią ludzi ze swego oddziału zamierza przedostać się na Zachód. Proponuje mnie i Jankowi udział w tej eskapadzie. Ale
zapowiadana jest konferencja w Poczdamie, na której mają zapaść ważne dla
Polski decyzje; więc namawiam go, aby się powstrzymał z wyjazdem. Tadeusz
nie daje się przekonać i nazajutrz ruszają przez Czechosłowację na Zachód.47
Jeszcze „Dan”, na pożegnanie, wręczył „Podkowie” rozkaz wyjazdu (in blanco) na samochód i ludzi. Następnego dnia („legalnie”)
wyruszyli z Bibieli i przez Bytom, Gliwice, Opole i Wrocław dotarli do
Zgorzelca. Na moście granicznym na Nysie, był posterunek sowiecki,
ale: Moja dobra znajomość języka rosyjskiego i wspomnianych dokumentów
zrobiła swoje; most przekroczyliśmy bez przeszkód. Jednak muszę powiedzieć
o ważnej sprawie, która zaważyła na całej naszej eskapadzie. Nie mieliśmy
map sztabowych tego terenu, tylko zwykłą mapę fizyczną, z Sudetami w gra46 Relacja Tadeusza Jankowskiego, op. cit.
47 Adam Piotrowski, Wspomnienia, Warszawa 1986 r. Kopia maszynopisu
w posiadaniu autora [obydwaj oficerowie, przedwojenni podporucznicy WP, po
ujawnieniu się przed komisją „Radosława”, zostali zweryfikowani we wrześniu
1945 r. jako porucznicy piechoty WP, ze starszeństwem od 1 XI 1944 r.).
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nicach Niemiec. Nie uwzględniliśmy tego i zupełnie przypadkowo znaleźliśmy się w Czechosłowacji. „Pilot”, który prowadził samochód, przebywał
w tych stronach wiosną 1945 r. jako żołnierz II Armii WP, podczas działań
wojennych. Nakłonił więc „Podkowę” na nocleg u swoich znajomych.48
Ci znajomi to Kłusowscy, polska rodzina pracująca u bogatego
Niemca [ojca Margit Mischke] w Sluknovie, których obecnie już tu nie
było, o czym „Pilot” nie wiedział. Ten sam bieg zdarzeń przedstawia
„Podkowa”, lecz jego przekaz jest nieco dokładniejszy: Jechaliśmy dalej
w kierunku Drezna... 5 lub 6 lipca, gdy chciałem zatrzymać się na nocleg, jeden z moich podwładnych, który służył w II Armii Polskiej działającej kiedyś
na tych terenach i dlatego mu znanych, powiedział, że ma tutaj w odległości kilkunastu kilometrów znajomą rodzinę, i że tam możemy się zatrzymać.
Przyjąłem tę propozycję i gdy pojechaliśmy we wskazanym przez niego kierunku, przejechaliśmy nieświadomie granicę z Niemiec do Czech. Gdy to spostrzegłem, zdecydowałem się jechać dalej przez Czechy w kierunku Zachodu.
Zatrzymaliśmy się na odpoczynek w miejscowości Szluknow, w domu,
gdzie zamieszkiwała polska rodzina. Córka właściciela tego domu, który był
wysiedlony jako Niemiec, zameldowała komendantowi miasteczka, że w domu
tym kwateruje jakieś podejrzane wojsko. Komendant przyjechał autem osobowym i prosił o pokazanie dokumentów. Jankowski pokazał mu rozkaz wyjazdu, który go jednak nie zadowolił i oświadczył, że musi on jechać z nim na
komendę dla wyjaśnienia sprawy. Gdy mnie o tym powiadomiono, oświadczyłem, że jeżeli mamy jechać, to wszyscy razem. Dałem przy tym rozkaz
szoferowi zjechać w pierwszą boczną drogę, aby pozbyć się komendanta.
Komendant czeski jechał przed nami w odległości 200–300 metrów.
W jego aucie znajdował się szofer i kobieta narodowości niemieckiej, kochanka komendanta. Ponieważ nie było nigdzie bocznej drogi, kazałem zatrzymać
auto, aby zawrócić i odjechać. Lecz komendant to zauważył i też się zatrzymał. Tak się to powtarzało kilkakrotnie, aż wydałem rozkaz rozbrojenia go
i zatrzymania.
Zatrzymaliśmy swoje auto i szofer począł niby to reperować motor. Komendant zatrzymał także swoje i obserwował z daleka. Dałem rozkaz Mijalskiemu ps. „Maf” i Jankowskiemu, aby rozbroili obu Czechów i przyprowadzili ich do mnie. Rozkaz mój został wykonany. Następnie rozkazałem
48 Relacja Tadeusza Jankowskiego, op. cit.

Jeszcze o „Podkowie”

79

podwładnym, „Wrzaskowi” i „Wiernemu”, aby zaprowadzili ich do lasu,
związali i tam zostawili. Po jakimś czasie usłyszeliśmy cztery strzały. Po
powrocie konwojenci oświadczyli, że rozstrzelali zatrzymanych.
Przy tym wyjaśniło się, że szofer Szyndelarz, który znał rodzinę polską
zamieszkującą dom, w którym myśmy się zatrzymali i który obawiał się, że
komendant czeski może dowiedzieć się, gdzie mieszka jego rodzina i ściągnąć
na nią represje, przed odejściem powiedział konwojentom, że niby to ja miałem powiedzieć, aby tamtego rozstrzelać. Konwojenci biorąc to za mój prawdziwy rozkaz, wykonali go.49
Wersję „Podkowy” o śmierci Czechów potwierdzał w czasie
śledztwa Jankowski. Jednak w swojej pisemnej relacji z 1991 r. [brak
dokładnej daty] napisał: Po kilku minutach byliśmy w drodze, a po przejechaniu paru kilometrów stanęliśmy w lesie...licząc na to, że jadący przed
nami cofną się. Byli ostrożni, czekali o jakieś 100 metrów dalej. Nie było innego wyjścia; z empemami [pistolety maszynowe] na ramieniu, wolnym
krokiem podszedłem do nich. Tłumaczyłem, że mamy awarię cewki zapłonowej, czekając, żeby obaj wyszli z samochodu. Gdy to uczynili, skierowałem
automat w ich stronę i kazałem im podnieść ręce do góry. Tymczasem już kilku kolegów biegło w naszą stronę. Po rozbrojeniu zostali zabrani do naszego
samochodu. Ja nie mogłem przekręcić kluczyka w stacyjce i kilka chwil mi to
zajęło. Jak przyjechałem do swoich z Niemką, tamci już byli zabici. „Podkowa” do końca twierdził, że kazał ich tylko związać.
Zupełnie inaczej to tragiczne zdarzenie przedstawia Tadeusz Juściński „Lew”, z Tarnogóry: „Podkowa” wydał rozkaz przywiązania czeskiego porucznika do drzewa. Kiedy był już zasznurowany sznurem spadochronowym, tak aby mógł się po jakimś czasie rozplątać- – podbiegł „Maf”
i strzelił mu z bliska prosto w głowę... Kiedy doszliśmy do samochodu „Podkowa” był bardzo wzburzony...50
Szczegóły tego ponurego epizodu pozostaną tajemnicą Lasu
Botzenberg. Dalszy tok zdarzeń jest na ogół zgodny z opisem zawartym w protokole mjr. Reicina [występują rozbieżności co do dat]. Po
zwolnieniu Margit, czeskie auto porzucono, a studebakera zepchnię49 ASRL SR 1519/47, Protokół przesłuchania podejrzanego (Tadeusza Kuncewicza)
z 15 VII.1947 r., op. cit.
50 Relacja Tadeusza Juścińskiego z 12 XI 1991 r., w zbiorach autora.
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to do Ochrzy. Tuż za Karlowymi Warami przebiegała linia rozgraniczająca wojska amerykańskie i sowieckie. W Elbogen [obecnie Loket]
stacjonowała jednostka 3 Armii gen. Pattona, do której udali się na negocjacje Marian Mijalski „Maf” i Tadeusz Jankowski „Żbik”. Pierwszy
znał francuski, a drugi rosyjski...
Po dwóch godzinach nadjechał Willys; „negocjatorzy” machaniem rąk z daleka dawali znaki, że jadą „swoi”. Amerykanie [dwu
oficerów] już na wstępie zażądali złożenia broni i oddania się do ich
dyspozycji. Po obiedzie, a więc tego samego dnia;
[...] rozmawiałem z oficerem amerykańskim, który dowiedziawszy się, że
przyjechałem na własną rękę, a nie jestem wydelegowany z ramienia przywódców ruchu podziemnego w Polsce, oświadczył nam, że oddaje nas w ręce
władz czeskich.51
Na wychodzących ze stołówki „Podkowiaków” czekał już podstawiony samochód, którym zostali przewiezieni do „zamku na
skałach”.52 Było to więzienie mieszczące się w miejscowej twierdzy
[na mistnim hrade] – na zamku królewskim. Hrad Elbogen był więc
pierwszym więzieniem Polaków.
W tym więzieniu trzymano nas z początku na dziedzińcu przy bramie.
W tym czasie zabrano Szyndelarza na konfrontację, a po godzinie zaostrzono
nad nami nadzór. Wieczorem umieszczono nas w dwóch celach... Rano, po
ostrej kontroli pod lufami karabinów, przewieziono nas do linii demarkacyjnej i przekazano Czechom. Po godzinie jazdy, samochód zatrzymał się przy
posterunku policji. Wywołani zostali „Podkowa”, „Żbik”, „Wrzask”, „Żwirko” i paru innych, których poddano strasznej masakrze. Gdy ich przypędzono
silnie pokrwawionych do samochodu, „Podkowa” wykrzyknął: „Chłopcy zginęliśmy! Musimy uciekać!” Jechaliśmy dalej, a „Podkowa” bacznie obserwował okolicę i po chwili jazdy zawołał: „Chłopcy teraz!” 53
Przebieg ucieczki tak przedstawia „Lew”: Przekonani, że wiozą nas
na rozwałkę, rzuciliśmy się na eskortę, którą stanowiło trzech uzbrojonych
konwojentów. Ja wyrwałem któremuś automat i oddałem serię do szoferki. Po
wyskoczeniu z samochodu zacząłem uciekać w stronę widocznego zagajnika,
51 ASRL SR 1519/47, op.cit.
52 Relacja Zbigniewa Hryckiewicza, op. cit.
53 Relacja Henryka Marczewskiego z 15 II 1992 r., w posiadaniu autora.
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lecz musiałem zmienić kierunek, gdyż z przeciwka [tak w oryginale] pędziła
w naszą stronę ludność cywilna z widłami i grabiami, bo były akurat sianokosy. Wskoczyłem do głębokiego leja po bombie, zarośniętego trzciną i tatarakiem. Przykryty szuwarami leżałem w wodzie do wieczora, gdy usłyszałem
ujadające psy i wezwanie do wyjścia bo będą strzelać... Wojskowy samochód
już na mnie czekał. Gdy mnie przywieziono do pobliskiego aresztu, już tam
siedział Tadek Wiatrowski; zaczęli nas, nie wiadomo po co konfrontować.
Obaj w polskich mundurach...54
Do wyskakujących z samochodu Polaków zaczął strzelać jeden
z konwojentów, któremu nie zabrano broni. Z szoferki wyskoczyło jeszcze dwóch z automatami i zaczęła się masakra. Ci, którzy wyskakiwali
jako pierwsi zaczęli uciekać, pozostali nie mieli szans – zginęli od razu.
Jako pierwszy został ujęty Seweryn Błaszczak „Szczygieł”. Prowadzony w pobliżu miejsca ucieczki widział zabitych kolegów, ułożonych
w przydrożnym rowie i ograbionych już z butów i mundurów. Byli to:
„Szabelka”, „Żwirko”, „Żuraw”, „Podkówka”, „Korsarz”, „Ryś” i Stanisław Olczyk. Ciężko ranni „Szary” i „Maf”– konali w męczarniach.
Dziewięciu ujętych wyszczególnił mjr Reicin. Piątce dopisało szczęście.
Byli to: „Jurand”, „Wrzask”, „Śmigło”, „Pilot” i „Wierny”. Jako pierwszy wrócił do domu „Jurand” – 21 lipca 1945 r. Następnego dnia Petronela Niechaj „Zorza” ze Szczebrzeszyna, z siatki wywiadowczej szefa
wywiadu obwodu, Stanisława Sobieraja „Asa” meldowała: Wrócił 21
VII Marczewski z Czech, który brał udział w wyprawie „Podkowy” do Anglików, która zakończyła się bardzo tragicznie. Początkowo sprzyjało im szczęście,
jechali przeważnie nocą. Pod Pragą zostali zatrzymani na punkcie kontrolnym,
z którego komisarz [komendant Pragi] kazał im jechać razem z nim do Pragi
dla sprawdzenia prawdziwości ich tłumaczeń. Komendant Sowiet55 jechał specjalnym autem, którego nikt nie miał prawa zatrzymać...
Z nim jechała jego kochanka, prawdopodobnie Niemka. Chłopcy postanowili pozbyć się towarzystwa. Zatrzymali swoje auto... i dwóch, wychodzącego
z auta komisarza położyło trupem. Po czem [tak w oryginale] zabrali auto
razem z Niemką i wyruszyli w kierunku obozu amerykańskiego. W drodze
54 Relacja Tadeusza Juścińskiego, op. cit.
55 Wersję „Juranda” potwierdzają „Żbik” i „Lew”, wg których obaj Czesi
występowali w sowieckich mundurach, a por. Sindelar zwracał się do nich po
rosyjsku.
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naradzali się, co mają zrobić z Niemką. W końcu postanowili puścić ją wolno.
Do obozu zostali przyjęci bardzo serdecznie, wykąpani, nakarmieni. Na drugi
dzień mieli być umundurowani i odesłani dalej.
Tymczasem Niemka w Pradze zrobiła alarm. Władze sowieckie
zażądały wydania tych, którzy przyjechali poprzedniego dnia. Z rana,
pod eskortą samochodu pancernego, zostali odesłani do więzienia.
Zostali bardzo pobici, najbardziej „Podkowa”. Podczas przewożenia
do większego więzienia, udało się chłopcom zabić obsługę i rozproszyć się. Każdy ratował się na własną rękę. Kto ocalał Marczewski nie
wie – sam nie znając terenu, bez pieniędzy, błąkał się dłuższy czas...
Znajomość języka niemieckiego ułatwiła mu podróż. Od granicy przyjechał pociągiem bezpłatnie, po uzyskaniu tymczasowego dowodu. Podał się
za powracającego z robót w Niemczech. Oprócz Marczewskiego nikt jeszcze
nie powrócił. Było ich wszystkich 23. Był w sobotę, w przejeździe do domu,
u państwa Wróblów. Opowiadał Miecio Wróbel.56
W chwili gdy raport mjr. Reicina trafiał na ministerialne biurka
czeskich dygnitarzy, zamojski wywiad i komenda obwodu AK wiedziały już wszystko o całej sprawie. A jeszcze przed paroma dniami
krążyła po Szczebrzeszynie pogłoska, że udało mu się [„Podkowie”]
przedostać na angielską stronę.57
Dwa dni po powrocie do domu w Brodach, Marczewski spotkał
idącego ze stacji kolejowej w Klemensowie Wacława Mączkę „Wiernego”.
Wracał on do domu w Szczebrzeszynie i był przekonany, że wszyscy zginęli. Nie rozmawiałem z nim długo, ze względu na powiększające się grono
gapiów. Został on wkrótce aresztowany przez UB. Po mnie też przychodzili,
ale ja już byłem na Dolnym Śląsku... Z tego co mi pisał kiedyś „Wrzask”,
wiem że uciekał on razem z „Podkową” i podczas ucieczki natknęli się na
dwóch cyklistów, którym siłą zabrali rowery i na nich uciekali. Na rozwidleniu dróg „Wrzask” skręcił w pole, a „Podkowa” do jakiejś wioski, gdzie go
ujęto. „Wrzask” przedostał się na teren Niemiec, a później do Włoch, do II
Korpusu Polskiego gen. Andersa.58

56 AP Lublin, sygn.. 104, t. III, zespół AK – WiN, meldunek „Zorzy”.
57 Zygmunt Klukowski, „Zamojszczyzna”, op. cit., s.198
58 Relacja Henryka Marczewskiego, op. cit.
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Pod koniec lipca wrócił „Śmigło”. W 1947 r. ujawnił się i ożenił,
lecz wkrótce, jako dowódca żandarmerii pod pseudonimem „Eam”,
wszedł do odtwarzanego przez kpt. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” Zamojskiego Inspektoratu AK. Aresztowany w kwietniu 1950 r., został
skazany 16 X 1951 r. na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Lublinie. Wyrok wykonano w marcu 1952 r.59
„Pilot” po powrocie do domu ukrywał się w Wysokiem i Sitańcu. W 1947 r. wyjechał do Tolkmicka koło Elbląga, gdzie przez kilka
lat pracował w spółdzielni rybackiej. Zmarł tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach na początku lat pięćdziesiątych.60
Gdy piątka ocalałych z pogromu zmierzała bezdrożami w kierunku polskiej granicy, dziewięciu pojmanych przewieziono do aresztu
śledczego w Pradze, gdzie zostali poddani brutalnemu śledztwu. Czesi za wszelką cenę chcieli wymóc na „Podkowie” przyznanie się do
współdziałania jego oddziału z Wehrwolfem. A gdy mimo tortur, im się
to nie udało, uwięzili ich na Hradczanach, potem przenieśli na Pankrac,
a w grudniu 1945 r. do Czeskiej Lipy. Tutaj, z powodu katorżniczych
warunków, zmarli Witold Lew „Azja” i Piotr Radziszewski „Gwiazda”.
Dopiero jesienią 1946 r. zaczęły nadchodzić od rodzin pierwsze
listy i paczki z żywnością. Stało się to dzięki wychodzącemu na wolność Frantiskowi Mauderowi, któremu zmyślny „Szczygieł” podał
parę adresów. Przez ponad rok czasu, nasi chłopcy, nie mogli wysłać
do domu zwykłego listu, bo nie mieli paru halerzy na kopertę i znaczek. Cynizm i bezduszność Czechów wynikała z ich głębokiego przekonania, że każdy uczciwy Polak zginął w obozie koncentracyjnym.
Wiosną 1947 r. zanosiło się, że dojdzie do procesu w Czechosłowacji, ale sprawa przybrała niespodziewany obrót: Z końcem czerwca rozmawialiśmy z konsulem polskim, któremu oświadczyliśmy, że chcemy
wracać do Polski. Dnia 12 VII 1947 r. zostaliśmy przekazani polskim władzom WOP w Chałupkach.61
Większość sądziła, że był to efekt porozumienia Polski z Czechosłowacją z 10 marca 1947 r., tylko Wiatrowski „Nevada” twierdził
59 Witold Hryniewiecki, Nie dla nich zagrzmiały zwycięskie fanfary, Łódź 1993, s. 209.
60 Relacja Jana Waśki, spisana przez autora 1 V 1994 r.
61 ASRL SR 1519/47, protokół przesłuchania podejrzanego (T. Kuncewicza), op. cit.
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uparcie, że od śmierci głodowej w Czechach uratowały ich koneksje
starego Jankowskiego (ojca „Żbika”), z „jakimś” ministrem...
Z Chałupek przewieziono ich do X Oddziału WOP w Gliwicach,
gdzie zostali przesłuchani na okoliczność nielegalnego przekroczenia
granicy. Stąd, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, gdzie zastępcą komendanta był mjr Bolesław Kaźmierak vel Kowalski – słynny „Cień” z lubelskiej AL, który na widok
„Podkowy” nie mógł się powstrzymać... To ty kurwa, jeszcze żyjesz?!62
Ta „spontaniczna” reakcja „Cienia” jest zrozumiała, zważywszy
na fakt, że on wiedział najlepiej jak z „faszystami” postępować. Jego
oddział już w maju 1944 r. podstępnie wymordował pod Opolem
Lubelskim kilkunastu żołnierzy z oddziału wydzielonego 15 pułku
piechoty AK por. „Krycha” – Mieczysława Zielińskiego. I nie był to,
niestety, jego jedyny „wyczyn”.
Na polecenie płk. Czaplickiego z III Departamentu Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego przekazano całą siódemkę do dyspozycji naczelnika III wydziału WUBP w Lublinie kpt. Lachowskiego. Do
30 lipca 1947 r. przebywali w areszcie UB przy ulicy Krótkiej, a od
31 w więzieniu śledczym na Zamku Lubelskim, gdzie oczekiwali na
rozprawę. 15 XII 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy, postanowieniem
o zastosowaniu amnestii na podstawie ustawy z 22 II 1947 r., uchylił tymczasowe aresztowanie wobec „Żbika”, „Nevady”, „Szczygła”
i „Żmijki”.
22 stycznia 1948 r. o godzinie 12.30 rozpoczęła się rozprawa jawna
przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie przeciwko oskarżonym: Tadeuszowi Kuncewiczowi, Tadeuszowi Juścińskiemu i Zbigniewowi Hryckiewiczowi. Składowi sędziowskiemu przewodniczył
mjr Witold Smoczyk, ławnikami byli szeregowi Józef Mierzwa i Józef
Bujas. Oskarżał prokurator mjr Amons, bronił oskarżonych mec. Stanisław Wiśniewski z Lublina. W toku rozprawy „Podkowa” przyznał
się do 22 spośród 25 ciążących na nim zarzutów. Zarówno w śledztwie, jak i podczas rozprawy zachowywał się z godnością, nie kajał się
i nikogo nie obciążał, podkreślając częstokroć; Byłem dowódcą oddzia-

62 Relacja Tadeusza Wiatrowskiego, op. cit.
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łów leśnych, byłem więc organem wykonawczym, i jeżeli ktoś został zabity
w czasie akcji, to biorę odpowiedzialność na siebie.63
Następnego dnia, 23 stycznia o godzinie 14.00 sąd ogłosił wyrok:
Jankowski, Wiatrowski, Błaszczak i Jóźwiakowski, zwolnieni przed
miesiącem, otrzymali po 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Juścińskiego
i Hryckiewicza, których obciążał głównie zarzut dezercji z WP, skazano trzykrotnie na 5 lat więzienia. Jako karę łączną otrzymali po 5 lat
pozbawienia wolności i utratę praw na 3 lata. Postanowieniem sądu
o zastosowaniu amnestii, środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego został uchylony i po tygodniu obydwaj wyszli na
wolność. Główny oskarżony Tadeusz Kuncewicz został skazany aż
dziewiętnastokrotnie na 10 lat pozbawienia wolności. Jako karę łączną otrzymał 10 lat więzienia i utratę praw na 5 lat. Jednocześnie sąd
utrzymał środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie.
Na łamach Przeglądu Kresowego z 11 VII 1990 r. ukazał się artykuł Henryka Pająka Jak uciekał Podkowa, w którym napisał, że od kary
śmierci uratowało „Podkowę” oświadczenie profesora Ludwika Ehrlicha z UJ, zawierające znakomitą o nim opinię. Nie zauważył jednak,
że choć poświadczone notarialnie i adresowane do Wojskowego Sądu
Rejonowego w Lublinie, nosiło datę 20 VIII 1948 r. W tym czasie „Podkowa” był już siedem miesięcy po wyroku, a od dwóch we Wronkach.
Należy też dopowiedzieć, że w czasie trwania śledztwa Czesław
Bończa „Pióro” – „Colt”, przedwojenny nadleśniczy, porucznik i kwatermistrz Inspektoratu AK Zamość w 1944 r., a teraz major WP, jeździł
do Krakowa prosić Ehrlicha, by zgodził się być świadkiem obrony
w procesie „Podkowy”. Profesor odmówił, twierdząc że nie zna takiego.64 A przecież to Podkowiacy nadstawiali karków, gdy we wrześniu
1943 r., odbijano go z więzienia gestapo w Biłgoraju. To w Panasówce u „Colta” wracał do zdrowia zanim został przerzucony do obozu
„Podkowy” w Topoleckich Dołach. A gdy zbliżała się zima, to „Podkowa”, poprzez „Ciąga”, załatwił mu wygodną kwaterę w majątku
hrabiego Potockiego w Bończy k. Krasnegostawu...
63 ASRL SR 1519/47, op. cit.
64 Relacja Adama Piotrowskiego „Doliny”, op. cit.
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To, że nie został skazany na karę śmierci, jest osobistą zasługą
samego „Podkowy”, jego pięknej karty bojowej i ludzi, którzy mimo
czasu pogardy, nie zawahali się ani przez chwilę, stanąć w obronie
swego dowódcy i towarzysza broni. Szczególną rolę odegrał dr Zygmunt Klukowski – świadek Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w procesie norymberskim dotyczącym zbrodni niemieckich na
ludności Zamojszczyzny. Z wielką starannością sporządził, specjalnie
dla sądu, kalendarium wszystkich akcji bojowych jego oddziału, od
chwili powstania, aż do złożenia broni w lipcu 1944 r.
Bolesław Polakowski „Wiarus” ze Szczebrzeszyna dawał liczne
przykłady współdziałania bojowego swojego dowódcy z partyzantką sowiecką. W sposób szczególny wyeksponował fakt wręczenia mu
pepeszy przez podpułkownika Petra Werszyhorę z dedykacją: Poruczniku „Podkowa”, w czest bojewoj drużby polskowo i sowietskowo narodow,
ot Kowpakowcow.
Maria Grochowicz z Majdanu Nepryskiego i Maria Wrzesińska
z Józefowa podkreślały życzliwość oskarżonego do ludności żydowskiej i jego osobiste zaangażowanie w niesieniu pomocy ukrywającym
się w lasach józefowsko-borowieckich Żydom... Oprócz wymienionych powyżej, sąd na wniosek obrońcy, zezwolił na przesłuchanie
Konrada Bartoszewskiego, sławnego „Wira” z biłgorajskiej AK, oraz
znanego adwokata zamojskiego i posła na sejm Jana Witoszki – oficera
BCh. Nawet świadkowie oskarżenia nie obciążali „Podkowy”.
Wyrok, jaki otrzymał, odsiedział co do jednego dnia; nie objęła go
żadna amnestia, a dwa lata „czeskiego” więzienia zostało mu zaliczone dopiero w styczniu 1955 r. Praga, Czeska Lipa, Zamek Lubelski,
Wronki, Zamość, Chełm i obóz pracy w Knurowie, znaczą szlak jego
więziennej Golgoty. Nawet w więzieniu nie dali mu spokoju o czym
mówi poniższa relacja: Pewnej nocy wpadli do mnie ubecy na czele z oficerem, przyprowadzili ze sobą półżywego „Podkowę”. Posadzili go na krześle i rozkazywali, aby mówił. Niewyraźnym, chrapiącym głosem odezwał się:
„Felek, ciebie nie było, jak kazałem zakopać trochę broni, był Fiedia, on nie
winien, to ja kazałem, niech powie gdzie, bo ja już dłużej nie wytrzymam”.
Odrzekłem: Fiedia zastrzelony przez UB, „Podkowa” na to jęknął: „Może
jego żona wie”. Kazali wsiąść do samochodu i pokazać dom Fiedi. Po dłuższym waleniu do drzwi otworzyła kobieta o strasznym wyglądzie. Oficer UB

Jeszcze o „Podkowie”

87

zaczął ją pytać, gdzie jest zakopana broń. Wydała rozpaczliwy głos i szlochając krzyczała: „Mordercy, zabiliście męża, zabiliście syna, zabijcie mnie, zabijcie mnie”, odwróciwszy się tyłem krzyczała przez szloch: „Pocałujcie mnie
w dupę, zbrodniarze, zabijcie i mnie, zabijcie!” Wyszli wlokąc „Podkowę”,
o mnie jakby zapomnieli.65
W 10. rocznicę dotarcia do Amerykanów – 10 VII 1955 r. wyszedł na wolność. Zamieszkał w Lublinie i tutaj wrócił do pracy na
kolei; jako kasjer biletowy. W marcu 1957 r. przeniósł się do Białej
Podlaskiej, gdzie dostał przydział na mieszkanie, a żona pracę. Początkowo pracował jako dyspozytor, a później inspektor BHP na stacji w Małaszewiczach. W 1966 r. został przeniesiony na stanowisko
inspektora BHP do Centralnej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie. W tym zakładzie zakończył pracę zawodową i w 1977 r.
przeszedł na emeryturę.
Przez prawie 35 lat był stałym gościem i ozdobą wszystkich kombatanckich uroczystości na Zamojszczyźnie. Gromadził zawsze wokół siebie liczne grono, nie tylko tych, co mieli honor bić się o wolność pod jego komendą. Każdy jego przyjazd do Zwierzyńca, Osuch,
Szczebrzeszyna czy Radecznicy był wydarzeniem. Był przyjmowany
jak bohater narodowy. A on zawsze skromny, nieśmiały, wręcz zakłopotany taką admiracją, odpowiadał z lekko kresowym zaśpiewem: Ta
panie, ja miałem więcej szczęścia niż rozumu...
Mjr „Adam”, jego bezpośredni przełożony, taką wydał o nim
opinię: Brunet, przystojny, wzrost jak „Norbert”. Chód elastyczny. Z urody i zachowania – typ buńczuczny. Umysł jasny, ale mało ścisły. Ryzykant
i szczęściarz. Ma bardzo dużą ambicję. Jest ona motorem wielu czynów. Jako
dowódca wykazuje wszystkie zdolności w najwyższym stopniu. Posiada za
sobą szereg czynów bojowych i osiągnięć organizacyjnych. Obliczać nie lubi,
ale na każdą ryzykowną robotę jedzie bez zastrzeżeń i z humorem. Jest bardzo
lubiany przez żołnierzy. Wytworzyła się koło niego legenda, która towarzyszy mu od pewnego czasu. W OP 9 ma swoje miejsce, sławę i miłość. Młody
oficer – jak już swego czasu o nim napisano – jest lubiany przez wszystkich;

65 Feliks Świrgoń „Dąb”, Moja amnestia, [w:] J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na
Zamojszczyźnie, Zamość 2007, s. 940.
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karny i przywiązany do przełożonych. Jednostka bardzo ideowa i pełna poświęceń. Fizycznie wytrzymały.66
Z ukochaną Zamojszczyzną pożegnał się podczas pierwszych,
w wolnej Polsce, uroczystości Narodowego Święta Niepodległości,
11 listopada 1989 r., w Zamościu. Jeszcze zdążył odwiedzić w USA
Jana Chwiejczaka ps. „Wrzask”, który jako jedyny dotarł do celu
tej niezwykłej wyprawy. Powrócił wiosną 1990 r., będąc już ciężko
chorym. Zmarł 8 lutego 1991 r. Pochowany został z wojskową asystą
honorową na cmentarzu parafialnym w podwarszawskich Pyrach.
Jego podkomendny, kpr. pchor. „Blask” [Jerzy Janowski], żegnając
swojego dowódcę, poruszył wszystkich swoim wystąpieniem: Byłeś
dla nas nie tylko dowódcą, byłeś ojcem i bratem, przyjacielem i niańką nieledwie, a czasem i surowym, ale sprawiedliwym sędzią, gdy przyszła potrzeba. Łączyłeś w sobie w szczególny sposób różne cechy charakteru: odwagę,
zdecydowanie, brawurę i ryzykanctwo szalonego, partyzanckiego watażki,
z łagodnością i wyrozumiałością ojca dla swoich żołnierzy, nienawiść do
wroga z rycerskością wobec pokonanego, pogardę dla zdrajców z szacunkiem
dla porządnych, prostych obywateli. Ten szacunek, z jakim odnosiłeś się do
szarego człowieka, do tej rzeszy mieszkańców Zamojszczyzny, którym zawdzięczaliśmy tak wiele, którzy nas żywili, wspomagali z narażeniem życia,
jednał Ci wszystkich napotkanych ludzi i do dziś jesteś przez nich nieledwie
czczony. Odważny i dzielny w potrzebie, sprawiedliwy w osądach, wesoły
kompan w towarzystwie... wierzyliśmy w Twoją szczęśliwą gwiazdę. Z Tobą
mniej baliśmy się śmierci i zranienia. Z Tobą wszystko musiało się udać. Za
to Cię też kochaliśmy.67
Przez 45 lat przyszło mu żyć z piętnem bandyty i zaplutego karła
reakcji. Dopiero w 1992 r. wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego unieważniony został przez Sąd Wojewódzki w Lublinie. W nocie biograficznej poświęconej Tadeuszowi Kuncewiczowi, Ireneusz
Caban w swojej książce o osobach sprawujących kierownicze funkcje
w lubelskim okręgu Armii Krajowej napisał, m.in. tak: Nigdy nie zweryfikowano stopni wojskowych nadanych mu w partyzantce. W książeczce
66 Ireneusz Caban, Ludzie Lubelskiego Okręgu AK, Lublin 1995 r., s. 98-99.
67 Nagranie wideo z uroczystości pogrzebowych „Podkowy” (15 II 1991 r.),
w posiadaniu autora.
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wojskowej pozostał w randze kaprala. Za działalność w ruchu oporu był odznaczony m.in. VM V kl, KW i KP.68
Po śmierci „Podkowy” Warszawskie Środowisko Żołnierzy 9 Pułku Piechoty AK podjęło starania o mianowanie go na stopień majora. Jednak z przyczyn, jakie przedstawia powyżej I. Caban, sprawa
utknęła w martwym punkcie na 7 lat. Śp. redaktor Krzysztof Czubara
z Tygodnika Zamojskiego, w poszukiwaniu dokumentów do swojego
przewodu doktorskiego, odnalazł w zbiorach lubelskiego Archiwum
Państwowego wnioski awansowe do stopnia kapitana z 15 maja 1945 r.
(L.dz.7/Pers/45). W grupie poruczników Zamojskiego Inspektoratu
AK, pod pozycją nr 8 figurował „Podkowa”. Kopię tego dokumentu
przekazałem córce „Podkowy” – Pani Marii Kuncewicz. Na tej podstawie, decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 257, z dnia 31 sierpnia
1998 r., kapitan Tadeusz Kuncewicz został mianowany pośmiertnie
majorem WP. Ostatni rozdział wojennego życiorysu „Podkowy” został zamknięty.
Waldemar Seroka

68 Ireneusz Caban, Ludzie... op. cit.
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Tadeusz Kuncewicz jako kapral podchorąży
50 pułku piechoty. Kowel – rok 1936
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Tadeusz Kuncewicz jako starszy strzelec z cenzusem 24 pułku piechoty w Łucku
wraz z ojcem Stanisławem, szwagrem i najmłodszym
bratem Leopoldem. Kowel, 1935 r.

Tablica pamiątkowa w kościele
pw. Świętego Jana Chrzciciela
w Janowie Lubelskim
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Marian Wodyk ps.
„Szabelka” – zginął
w Czechosłowacji

Kazimierz Kapłon ps.
„Kalina” – „Kruszewski”.
Komendant Obwodu
Armii Krajowej
Krasnystaw

Fałszywa kennkarta „Podkowy” na nazwisko Rokoszewski Feliks
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Raport Komendanta Obwodu AK Krasnystaw, por. Kazimierza Kapłona
z akcji oddziałów „Mafa” i „Witka” w Starej Dębinie
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Janowskie więzienie, widok w latach 90-tych XX wieku
(fot. Z. J. Nita)

Hrad Elbogen – zamek królewski w Loket. Pierwsze więzienie „Podkowiaków”
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List „Lwa” pisany z więzienia w Czeskiej Lipie do rodziców,
Salomei i Józefa Juścińskich zamieszkałych w Tarnogórze, pow. Krasnystaw

96

Jan Turowski – HISTORIA OP 9

List „Lwa” pisany z więzienia w Czeskiej Lipie do rodziców,
Salomei i Józefa Juścińskich zamieszkałych w Tarnogórze, pow. Krasnystaw
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Por. Tadeusz
Kuncewicz ps.
„Podkowa”. Zdjęcie
sygnalityczne
wykonane przez
funkcjonariuszy
WUBP, Lublin
31.VII.1947 r.
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Aleksandra Wiśniewska (z lewej) i Leonora
Węgrowska, dwie spośród uwolnionych
uczestniczek Powstania Warszawskiego, uwolnione
z janowskiego więzienia przez oddział „Podkowy”

(Źródło: IPN)

Stanisław Biozior ps. „Śmigło”, przy CKM-ie
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Jeszcze o „Podkowie”

Witold Lew ps. „Azja” – zmarł
w więzieniu w Czeskiej Lipie

Piotr Radziszewski ps. „Gwiazda” –
zmarł w więzieniu w Czeskiej Lipie
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Oddział AK por. „Krysi” z okręgu nowogródzkiego. Drugi od lewej w dolnym
rzędzie Zbigniew Hryckiewicz ps. „Szczerbaty”

Tadeusz
Jankowski
ps. „Żbik”

Wiesław Rudzoński ps. „Szary” w mundurze

Tadeusz Juściński ps. „Lew”

Jeszcze o „Podkowie”
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Bolesław
Sobieszczański
ps. „Pingwin”

Edward Lachawiec
ps. „Konrad”

Marian Mijalski
ps. „Maf” zginął
w Czechosłowacji

Tadeusz Borkowski
ps. „Mat”

Władysław Węgliński
ps. „Ryś” zginął
w Czechosłowacji

Stanisław Olczyk
zginął
w Czechosłowacji

Zygmunt
Kuncewicz ps.
„Podkówka” zginął
w Czechosłowacji

Augustyn Poździk
ps. „Korsarz” zginął
w Czechosłowacji

Seweryn Błaszczak
ps. „Szczygieł”
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Tadeusz Wiatrowski
ps. „Newada”

Henryk Jóźwiakowski
ps. „Żmijka”

Wacław Mączka
ps. „Wierny”

Jan Chwiejczak ps. „Wrzask”, w środku

„Podkowa” z autorem w Osuchach – 1987 r.

Henryk Marczewski
ps. „Jurand”

Jeszcze o „Podkowie”

103

104

Jan Turowski – HISTORIA OP 9

Jeszcze o „Podkowie”
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Jeszcze o „Podkowie”

Tajny raport czeskiej bezpieki
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Jak to z „Sępem” było

Tadeusz Antoni Ośko
ps. „Sęp”

Wstępując jako członek do Stowarzyszenia
Wolność i Niezawisłość przysięgam:
być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej
Polskiej, stać nieugięcie na straży jej
honoru, uczynić wszystko co leży w mojej mocy
dla wyzwolenia Polski z pęt niewoli
bolszewickiej, oraz krajowych czynników
komunistycznych...
Tak mi Panie Boże dopomóż

Na początku 1946 r. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Bydgoszczy rozpracował Pomorski Okręg Zrzeszenia WiN, i w ramach tych działań, w kwietniu przystąpił do likwidacji jego struktur.
Aresztowano kilkudziesięciu członków tej organizacji na czele z szefem referatu bezpieczeństwa okręgu Maksymilianem Jakubowskim
ps. „Jur”. We wrześniu tego samego roku przed Wojskowym Sądem
Rejonowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces obejmujący aktem
oskarżenia 21 osób.
Jednym z głównych oskarżonych był znany na Zamojszczyźnie
ppor. „Sęp” – jedna z barwniejszych i zagadkowych postaci akowskiej
i poakowskiej konspiracji na terenie 3 okręgów. Wybitny znawca tej
problematyki Ireneusz Caban w swojej publikacji Ludzie Lubelskiego
Okręgu AK tak go scharakteryzował: „Ośko Tadeusz (Tadeusz Ogiński)
ps. „Sęp”. Oficer rezerwy artylerii; plutonowy, podchorąży, podporucznik
(1 XI 1943 r.). Działalność konspiracyjną rozpoczął w organizacji Wojskowa
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Grupa Nadwiślańska (WGN), założonej przez chorążego 10 pp w Łowiczu
Buczmę-Kozłowskiego, która w 1942 r. połączyła się z AK. Później pracował
na odcinku wywiadu w I Ośrodku Kedywu w Łowiczu. Na teren inspektoratu Zamość przybył, po „wsypie” w Łowiczu, z grupą żołnierzy z Warszawy
w lipcu 1943 r. Był żołnierzem kompanii warszawskiej kpt. „Żegoty” i służył
w niej bez określonego przydziału. Po jej rozwiązaniu pozostał na Zamojszczyźnie. Występował tu jako podporucznik. Ranga ta jest kwestionowana
przez jego współpracowników z Łowicza, którzy uważają, iż miał tylko stopień podoficera.
Od jesieni 1943 r. był faktycznym dowódcą zwiadu konnego zgrupowania OP 9 (nominalnie funkcję tę pełnił ppor. Suchodolski ps.„Dniestr”).
Po wojnie wyjechał z Lubelszczyzny. W 1945 r. Wojskowy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy skazał go na karę śmierci.
Wspomniana „wsypa” to prowadzona od 1940 r. niemiecka akcja
prewencyjna o kryptonimie AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion),
mająca na celu likwidację „przywódczych i niepożądanych elementów
narodu polskiego”. Masowe aresztowania rozpoczęte 3 marca 1941 r.
objęły szerokie kręgi znaczniejszych obywateli Łowicza, wśród których znaleźli się ludzie związani z konspiracją. Przeczuwając możliwe
zagrożenie, „Sęp” opuszcza Łowicz i nawiązuje kontakt z otoczeniem
kpt. „Żegoty” [Tadeusz Sztumberk – Rychter] w Warszawie. „Żegota”
[wówczas „Miłosz”] był w tym czasie czołowym oficerem II Wydziału
Komendy Okręgu, później I Wydziału Komendy Głównej AK. W maju
1943 r. otrzymał rozkaz zorganizowania oddziału dywersyjnego do
obrony pacyfikowanej Zamojszczyzny. Nowo sformowany oddział
[Kompania Warszawska] przybył na Zamojszczyznę w dwóch rzutach.
W drugim znalazł się „Sęp” – przyszły dowódca konnego zwiadu i plutonu artylerii w 9 pułku piechoty AK. Jako oficer artylerii konnej, która
łączyła w sobie „przednie cnoty jazdy z kunsztem artylerii”, nadawał
się na te stanowiska jak nikt inny. Pluton konnego zwiadu, w drugiej
fazie operacji Odtworzenia Sił Zbrojnych, stanowić miał zawiązek 2
pułku strzelców konnych z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, w którym
przed wojną pełnił służbę „Dniestr”.
Stefan Konstanty Suchodolski urodził się 9 marca 1915 r. w Starosielu nad Bugiem (powiat hrubieszowski). Do szkoły powszechnej
uczęszczał w Dubience, maturę uzyskał w lubelskim gimnazjum im.
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Stefana Batorego w 1935 r. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu w 1938 r. otrzymał przydział służbowy do 2
psk w Hrubieszowie na stanowisko dowódcy plutonu kolarzy. W czasie kampanii wrześniowej dowodził szwadronem kolarzy – oddziałem rozpoznawczym brygady. W 1941 r. był członkiem ZWZ w Suścu.
Później został skierowany na teren obwodu zamojskiego: wykonywał
różne prace organizacyjno-sztabowe w Zwierzyńcu, gdzie oficjalnie
występował jako praktykant leśny w zarządzie Ordynacji Zamojskiej.
W grudniu 1944 r. zgłosił się na ochotnika do wojska. W RKU Lublin
otrzymał skierowanie do 4 pułku zapasowego w Hrubieszowie, skąd
został przeniesiony do 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii. Od 15 lutego 1945 r. był dowódcą szwadronu w 3 pułku ułanów. Brał udział
w walkach na Wale Pomorskim, w operacji brandenburskiej, oraz
w bojach na Havellandzie, w trakcie których został ranny (21 kwietnia, pod Grunthal, na przedpolach Berlina). W szpitalu przebywał do
30 maja 1945 r., potem wrócił do macierzystego pułku. Awansowany
do stopnia porucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych, medalami „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, oraz „Zwycięstwa i Wolności”; został
zdemobilizowany, a w 1948 r. przeniesiony do rezerwy. Zamieszkał
w Gdyni, później w Szczecinku, gdzie pracował jako urzędnik statystyczny. Nigdy nie ujawnił swej przynależności do AK, dzięki czemu
uniknął represji. Zmarł na atak serca w 1958 r.
Zupełnie inaczej potoczyły się losy „Sępa”. Po zapoznaniu się
z terenem, z kadrą dowódczą OP 9, trzymał się najchętniej „Podkowy” [Tadeusz Kuncewicz], ponieważ konny zwiad był jeszcze w powijakach. Dopiero w czerwcu 1944 r. stał się prawdziwym plutonem
kawalerii po wzmocnieniu Wołyniakami ze zbornego baonu 27 dywizji
AK. Uczestniczył w akcji zaopatrzeniowej na niemiecki garnizon w Janowie Lubelskim (7 IX 1943 r.), rozbiciu więzienia gestapo w Biłgoraju
(24 IX) i posterunku policji ukraińskiej w Księżpolu (24 X).
W listopadzie 1943 r. Kompania Warszawska została rozwiązana;
część żołnierzy i oficerów, w tym kpt. „Żegota”, wyjechało do Warszawy. „Sęp” pozostał. Brał udział w akcjach rekwizycyjnych i likwidacji
konfidentów gestapo [Tatuliński, Wojewódzki]. 22 kwietnia 1944 r. na
czele swojego oddziału uczestniczył w koncentracji oddziałów leśnych,
27 czerwca w zasadzce pod Hedwiżynem na niemiecki samochód pod-
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czas operacji „Sturmwind II” w puszczy Solskiej. Często przebywał
na terenie Szczebrzeszyna, gdzie zyskał pewną popularność. Doktor
Zygmunt Klukowski w swoim „Dzienniku z lat okupacji” pod datą
28 lutego 1944 r. napisał: Byli u nas dzisiaj „Podkowa” i „Sęp”, uzbrojeni, jakby chodzili po lesie. Nadzwyczajne typy... Innym razem, w Święto
3 Maja, zanotował: Trzeci Maj, święto narodowe. Około godz. 10 rano komendant obwodu „Wyrwa” [por. Stanisław Książek] przysłał mi przez jednego ze swych podkomendnych zaproszenie na obchód dzisiejszego święta do
obozu kursu strzeleckiego. Bez namysłu kazałem założyć konie i okrężną drogą przez Brody pojechałem sam jeden, bez furmana do Kawenczyna, gdzie we
wsi zostawiłem konia, a spotkawszy por. „Sępa” i o. Wacława Płonkę („Czarnego”) zakonnika Bernardyna z Radecznicy i równocześnie kapelana OP 9,
pojechałem dalej zwykłym chłopskim wozem. „Sęp” towarzyszył nam konno.
Jego ordynans Boguś Lepionko, bardzo sprytny chłopak ze Szczebrzeszyna,
jechał z nami na wozie. Do obozu, zresztą jest bardzo niedaleko... Położony on
jest na tzw. Łukaszowcu, na stoku dużego wąwozu, porośniętego sosnowym
lasem... Wszystko co widziałem zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Takie było
realne, a równocześnie takie romantyczne. Szczątki dawnego Wojska Polskiego, niedobitki, starające się skupić i zachować wszelkie cechy wojskowe,
a przy nich, świeży, młody narybek żołnierski, pełen zapału i entuzjazmu.
Ten malutki oddziałek ochotniczy – to jedna z kadrowych komórek przyszłego
Wojska Polskiego. A cały ten obóz w lesie jakby żywcem przeniesiony z czasów powstania roku 1863... Opuściłem obóz o godz. 5, bo musiałem wracać
do szpitala. Wyprowadził mnie aż do końca lasu Boguś Lepionko z karabinem
rosyjskim „Pepeszą” na ramieniu. Ten karabin przez dłuższy czas był marzeniem por. „Sępa”, aż wreszcie dostał go w prezencie od Rosjan.
Od końca maja 1944 r. pluton „Sępa” był oddziałem samodzielnym. Realizując plan „Burza”, operował w rejonie Radzięcin – Teodorówka – Hosznia Ordynacka, gdzie w potyczkach z wycofującymi
się Niemcami zdobył broń i tabory. Podczas wkraczania Armii Czerwonej został włączony w skład kompanii sztabowej, tworzonej jako
ośrodek dowodzenia pułku. 30 lipca 1944 r., w rejonie wsi Lipsko, wykonując rozkaz mjr. „Adama” (Stanisław Prus), dowódcy OP 9, pluton złożył broń i formalnie został rozformowany. Lepsza broń i oporządzenie zostały ukryte, a żołnierze i dowódcy [zastępcą „Sępa” był
plut. „Pliszka”] pozostali nadal w konspiracji.
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Dla żołnierzy Armii Krajowej rozpoczął się nowy, o wiele trudniejszy okres ich życia. Atmosferę tamtych dni sugestywnie przedstawia Dr Klukowski: I znów trzeba iść do lasu, do podziemia, prawdopodobnie
konspirować się znacznie więcej niż przy Niemcach, trzeba zaczynać nowy,
być może cięższy niż dotychczas, okres walki z drugim okupantem – z bolszewikami... Po fikcyjnym rozbrojeniu nasi ludzie chodzą jak błędni i nie mogą
jeszcze zabrać się do żadnej pracy. Dziś już wiemy dokładnie, że oddano tylko
bardzo znikomą liczbę broni... Oddział „Groma” [por. Edward Błaszczak]
nie zdał absolutnie nic.
Początek nowej konspiracji zastaje „Sępa” w Szczebrzeszynie,
później wyjeżdża gdzieś w teren, prawdopodobnie do Abramowa
k. Goraja. W listopadzie wraca do Szczebrzeszyna i wkrótce popada
w poważne tarapaty opisane przez Dr. Klukowskiego: 21 listopada.
Wczoraj około szóstej wieczorem wpadło do mego mieszkania dwóch bandytów w czapkach mocno nasuniętych na oczy, z twarzami całkowicie zasłoniętymi szalikami, z visami w ręku. Trzeci pozostał w przedpokoju... Herszt
bandytów zaczął mnie bić i kopać, żądając natychmiastowego wypłacenia
100.000 złotych. Dałem ile miałem w szufladzie i w portfelu, w sumie około 15.000 złotych... Ten, który mnie bił, to „Sten”... Drugi to „Piorun” ze
Szczebrzeszyna... Po ich odejściu dowiedziałem się, że z pokoju żony... zabrali
30.000 złotych, które dopiero co „Katarzyna” otrzymała od kwatermistrza
na utrzymanie stacji radiowej... Nigdy nie przypuszczałem, że którykolwiek
z żołnierzy OP 9 będzie mógł dokonać napadu bandyckiego na mnie, gdyż
zanadto byłem znany i za blisko współżyłem z ludźmi „z lasu”. Dopiero jakiś
czas potem dowiedziałem się, że inicjatorem napadu na mnie był „Sęp”, oficer
dywersji. [celowo w to wrobiony przez „Stena” – dop. aut.].
Jakby tego było mało, „Adam” oskarżył go o defraudację 35 tys.
złotych za spieniężenie siodeł konnego zwiadu. W sytuacji gdy grunt
mu się palił pod nogami, postanowił zgłosić się do wojska. Ten desperacki krok „Sępa” tak przedstawia Dr Klukowski:
5 grudnia... Był dziś u mnie z pożegnaniem „Sęp”, który jednak wstąpił do
wojska jako rotmistrz kawalerii. A dawniej zaklinał się, że nigdy tego nie
zrobi, że nie będzie „zdrajcą ojczyzny”, za jakiego uważał każdego żołnierza
z armii berlingowskiej. Zostawił u mnie list do „Groma” i „Norberta” [por.
Jan Turowski], tłumacząc się ze swego kroku. List ten dał mi do przeczytania.
Podpisał się „ks. Tadeusz Wojciech Marek Ogiński”. Żalił się przede mną na
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krzywdzący stosunek do niego komendanta „Adama”, na niesłuszne posądzenie go o zdefraudowanie 35.000 złotych.
Do RKU Lublin zgłosił się jako rotmistrz Armii Krajowej Wojciech Kossowski, syn Jana, urodzony 11 maja 1905 r. w Nowym Targu. Otrzymał przydział do 2 pułku ułanów 1 Warszawskiej Brygady
Kawalerii na stanowisko dublera dowódcy 2 szwadronu [dublerów
utrzymywano na przydziałach mobilizacyjnych przewyższających
etatowe potrzeby, celem zapewnienia pełnej obsady w przypadku
braku uzupełnienia zasadniczego]. Z zapisów w księdze ewidencyjnej
oficerów 2 pułku wynika, że w 1931 r. ukończył Szkołę Zawodowych
Oficerów Kawalerii w Grudziądzu, brał udział w kampanii wrześniowej, a po kapitulacji wstąpił do konspiracji, gdzie jako członek AK
odznaczony został 15 lutego 1942 r. Krzyżem Walecznych. Brał udział
w akcji na Janów Lubelski.
Ujawnienie przynależności do AK groziło represjami. A było to niedługo, o czym „Sęp” nie wiedział, po jesiennej fali aresztowań byłych
oficerów AK brygady. Wówczas to aresztowani zostali, m.in. dowódca 3
pułku ułanów ppłk Edward Pisula i rtm. Józef Niderhaus-Zawistowski,
zastępca dowódcy brygady do spraw liniowych. Mjr Pisula ps. „Tama”
z 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich od 1943 roku był szefem „Kedywu”
w Tarnopolskim Okręgu Armii Krajowej. Latem 1944 r. ochotniczo wstąpił do WP, w październiku został aresztowany. 12 kwietnia 1945 r. został
rozstrzelany (opinie dotyczące okoliczności jego śmierci są podzielone).
Rotmistrz Zawistowski dopiero w 1956 r. wrócił z zesłania.
Niekorzystnie na kadrze brygady odbijały się represyjne działania wobec byłych żołnierzy Armii Krajowej. Aresztowani zostali... podpułkownik Edward
Pisula i rotmistrz Józef Zawistowski... Zastępca dowódcy brygady do spraw
polityczno-wychowawczych (ppłk Stanisław Arkuszewski) tak napisał
o ppłku Edwardzie Pisuli: Nowy dowódca 3 pułku ułanów okazał się czynnym członkiem Armii Krajowej i został aresztowany. Pisulę rozgryźliśmy
dzięki porucznikowi K. Pisula zwołał do siebie wszystkich oficerów AK i podzielił się z nimi uwagami jak opanowywać władze wojskowe i cywilne (E.
Kospath-Pawłowski, St. Pataj i M. Szczurowski, „Hej, hej ułani” z dziejów
1 Warszawskiej Brygady Kawalerii).
„Sęp” szybko przejrzał na oczy i nie mając już żadnych złudzeń,
przy pierwszej okazji „prysnął” z brygady, gdy ta zmierzała w kie-
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runku Pomorza. Pod koniec stycznia zjawił się w wyzwolonej Bydgoszczy i szybko nawiązał kontakt z głęboko zakonspirowaną Armią
Krajową. O początkach swej działalności na Pomorzu mówił tak:
Z początkiem lutego 1945 r. znalazłem się w Bydgoszczy, gdyż moim zamiarem było pracować na roli. Chodziłem wówczas w mundurze kapitana WP,
gdyż taki miałem z czasów partyzantki. Do Bydgoszczy przyjechałem z Lubelszczyzny wraz z „Elfem” – oficerem dywersji na terenie pomorskim... Po
skontaktowaniu się z „Bochenem” [tak w oryginale], zamieszkałem u niego (w Bydgoszczy). „Bochen” mając do mnie zaufanie, wtajemniczał mnie
w sprawy organizacyjne AK na terenie Pomorza. Mając mundur i fałszywe
papiery wystawione przez kwatermistrza „Konta”, mogłem się swobodnie poruszać na terenie Pomorza. Papiery te opiewały na moje nazwisko jako oficera
UB z Zamościa, oraz miałem wystawione zaświadczenie w języku rosyjskim,
upoważniające mnie do legitymowania osób podejrzanych. Mając dokumenty, „Bochen” zobowiązał mnie do dawania mu informacji, co do stanu bezpieczeństwa AK na tym terenie. Dzięki swoim papierom chodziłem po komisariatach MO i UB, starając się o wiadomości, czy nic nie zagraża członkom
AK (z akt WSR w Bydgoszczy – Wojskowy Sąd Rejonowy Sr. 519/46).
W stylu filmowego pułkownika Kwiatkowskiego dokonuje inspekcji powstających posterunków z komendą miejską milicji włącznie, a główny punkt kontaktowy instaluje pod przysłowiową latarnią,
czyli w 1 komisariacie MO. Jego komendantem był Stanisław Henne,
przedwojenny podoficer zawodowy 62 pułku piechoty w Bydgoszczy, od 1943 r. członek AK.
To tutaj [na terenie komisariatu], 27 lutego 1945 r., dotarła do
„Sępa” wiadomość o konwojowaniu przez 3 milicjantów siedmioosobowej grupy akowców z koronowskiego więzienia do Jastrowia.
W grupie tej byli dwaj bydgoszczanie: Ludwik Augustyniak i Florian
Dudkiewicz. Obydwaj pełnili ważne funkcje w bydgoskiej AK. Augustyniak, przedwojenny podoficer zawodowy w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu VIII w Toruniu, podjął na rozkaz przełożonych
pracę kancelisty w RKU Bydgoszcz. Dudkiewicz był komendantem
rejonu kolejowego, pełnił obowiązki oficera organizacyjnego garnizonu. Jako starszy sierżant WP, został zmobilizowany do czynnej służby i skierowany do RKU na stanowisko zastępcy kierownika referatu
oficerskiego.
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Obydwaj zostali aresztowani 23 lutego przez nadzorującego pracę RKU majora Demkowa z NKWD i przewiezieni do więzienia w Koronowie. Po krótkim śledztwie zostali wysłani wraz z pięcioma innymi pomorskimi akowcami, pod eskortą, do Jastrowia znajdującego
się wówczas w strefie przyfrontowej. Do Bydgoszczy konwój dotarł
pieszo 26 lutego, w godzinach popołudniowych. Pociąg w kierunku
Jastrowia miał odjechać dopiero następnego dnia rano. W tej sytuacji
milicjanci przystali na propozycję Dudkiewicza, aby przenocować
u niego. W drodze z dworca do domu przy ulicy Śniadeckich 41 udało mu się powiadomić kolegów z AK, że jest aresztowany. Następnego dnia rano (pod ww. domem), zjawił się „Sęp” w towarzystwie
Hennego i Leopolda Mroczka ps. „Lop” – jednego z aktywniejszych
dowódców AK.
Podczas legitymowania, jeden z milicjantów oświadczył, że jest
współpracownikiem NKWD i okazał „Sępowi” pismo, bez pieczęci,
podpisane przez sowieckiego oficera zawierające jedno zdanie: Przekazujemy niżej wymienionych faszystów – akowców celem rozstrzelania w strefie przyfrontowej. Próba upozorowania odbicia aresztowanych, wobec
sprzeciwu milicjantów nie powiodła się. Wówczas „Sęp” oświadczył im, że zostaną rozstrzeleni za wysługiwanie się NKWD. Po tych
słowach sprowadzono ich do piwnicy i tam zastrzelono. Skazani na
śmierć akowcy odzyskali wolność. Niektórzy, niestety, na krótko...
Po tych dramatycznych wydarzeniach „Sęp” wyjechał z Bydgoszczy. Wiele wskazuje na to, że zaczął działać na własną rękę, a swoją
prywatną wojnę z „nowym ładem” prowadził pod szyldem AK. Oczywiście nie sam. Pod koniec sierpnia 1945 r. ściągnął do Gdyni swoich
podkomendnych, braci Tadeusza i Bogusława Lepionków ze Szczebrzeszyna. Bogusław ps. „Sztorm”, starszy ułan konnego zwiadu był
podoficerem gospodarczym i prawą ręką por. „Sępa”. To on ściągnął
później kolejnych ułanów ze Szczebrzeszyna: Adama Szymańskiego
ps. „Stal” oraz,,Igłę”[NN].
„Sęp” na początku marca 1945 r. wyjechał na Śląsk. W jego zeznaniach, co zrozumiałe, jest sporo konfabulacji, jednak ogólny tok zdarzeń jest zgodny z rzeczywistymi wydarzeniami. Oddajemy mu głos:
Tam [na Śląsku] handlowałem skórą, bo z odprawy oficera, jaką otrzymałem
przy rozformowaniu dywizji, pozostało mi troszkę pieniędzy i chciałem zro-
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bić obrót gotówką... Między Jelenią Górą a Katowicami zostałem okradziony
przez radzieckich żołnierzy. W grudniu przyjechałem do Bydgoszczy i zacząłem szukać posady, jednak moje poszukiwania były bezowocne. Martwiłem się
brakiem zajęcia, więc zacząłem malować akwarele i z tego się utrzymywałem.
19 marca poznałem u Wali [Władysław Walla, członek WiN] „Romana”
i „Ewę” [Alfons Jarocki i Bronisław Guczalski, członkowie WiN], „Obniskiego” [Marian Obniski ps. „Hubert”, prezes Pomorskiego Okręgu
WiN, później szantażem zmuszony do współpracy z UB jako TW.
„Ignacy”] znałem jeszcze z Lubelszczyzny. „Roman” i Guczalski zapoznali
mnie z ideologią organizacji WiN, która wkrótce miała zostać zalegalizowana.
Zgodziłem się na współpracę i wstąpienie do tej organizacji, jednak funkcji
mi nie wyznaczono. Rozmowa ta odbyła się 3 kwietnia 1946 r. (z akt WSR).
Rozmowa, o której mówił „Sęp”, to w rzeczywistości odprawa
kierowniczych działaczy WiN, którzy powierzyli mu misję utworzenia oddziału specjalnego dla potrzeb okręgu. W tym bowiem czasie
w dyspozycji komendy była organizacja zbrojna licząca zaledwie 70
ludzi, działająca w kilku grupach na terenie 3 powiatów. Jej dowódcą
i zarazem szefem referatu bezpieczeństwa okręgu był „Jur” (Maksymilian Jakubowski). Jednym z bardziej zaufanych ludzi bydgoskiego
WiN-u był leśniczy Chwirot, którego leśniczówka w Boluminie pod
Ostromeckiem miała być bazą przyszłego oddziału. To tutaj, 15 kwietnia, zamelinował się jego zalążek, który tworzyli „Sęp” i jego dawni ułani: Tadeusz Lepionko, jego brat Bogusław, Szymański i „Igła”.
Wszyscy mieli być oficjalnie zatrudnieni jako robotnicy leśni, lecz już
po paru dniach, 18 kwietnia rano, zostali „zgarnięci” przez grupę operacyjną UB. Ironią losu pozostaje fakt, że sprawcą ich wpadki był jeden
z uwolnionych przez „Sępa” akowców [Relacja Bogusława Lepianki].
Bydgoskie więzienie, zlokalizowane przy ulicy Wały Jagiellońskie
4, zapełniło się działaczami antykomunistycznego podziemia. Z około stu osób aresztowanych wiosną i latem 1946 r., 20 sądzonych było
wraz z „Sępem”, w tym i Adam Szymański. Bracia Lepionkowie, leśniczy Chwirot, ksiądz Gajdus i inni sądzeni byli w oddzielnych procesach. Po 5 miesiącach intensywnego śledztwa rozpoczął się proces
„Sępa”, figurującego na liście oskarżonych pod numerem 18 jako:
Kossowski Wojciech ps. „Sęp”, syn Jana i Stanisławy z d. Brodecka, urodzony 11 maja 1905 r. w Nowym Targu, ob. polskie, wyznania rzymsko-katolic-
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kiego, inżynier – agronom, wykształcenie uniwersyteckie, kawaler, majątku
nie posiada, w wojsku służy od 1928 do 1939 r., oraz 1944 r. – partyzantka, posiada Krzyż Virtuti Militari i Krzyż Walecznych, rzekomo nie karany,
zam. w Bydgoszczy ul. Witebska 21, obecnie w więzieniu w Bydgoszczy.
Podczas składania zeznań uzupełniono jego dossier o dalsze
szczegóły: [...] w latach 1927-28 w szkole podchorążych rezerwy kawalerii
w Grudziądzu w stopniu wachmistrza podchorążego. W 1930 r. mianowany
podporucznikiem kawalerii, w 1935 porucznikiem (rezerwy), w 1938 został
powołany do służby zawodowej i służył w 12 pułku ułanów w Krzemieńcu.
Brał udział w wojnie z Niemcami, od 1939 r. należał do ZWZ jako komendant obwodu Łowicz. W 1940 wysłany do utworzenia batalionu szturmowego „Żoliborz”. Od wiosny do lata 1942 r. był adiutantem „Żegoty” i wyjechał w Lubelskie organizować partyzantkę. Tam mianowany rotmistrzem
był adiutantem 9 pułku legionów, a od wiosny 1943 r. dowódcą kompanii
szturmowej. W lipcu tego samego roku zorganizował I dywizjon strzelców
konnych nazwy Hrubieszowskiej i brał udział w walkach z Niemcami do 27
lipca 1944 r. W latach 1935-38 należał do Polskiego Ruchu Zjednoczenia Słowian. Rodzice zamordowani na Pawiaku w 1941 r. za pracę konspiracyjną.
W odpowiedzi na pytanie przewodniczącego składu sądzącego
o prawo do wydawania wyroków śmierci [nawiązując do rozstrzelania milicjantów] „Sęp” mówił tak: Z ramienia organizacji AK wolno mi
było wydawać takie wyroki. Za czasów okupacji niemieckiej wydawałem je na
gestapowców. Pistolet znaleziony podczas rewizji został zdobyty na gestapowcu. W końcu stycznia 1942 r. na terenie Lubelskiego przebywał z oddziałem
partyzanckim armii czerwonej generał Kołpaków [tak w oryginale], z którym
nawiązałem łączność i na jego prośbę udałem się z 17 ułanami do Izbicy,
gdzie wysadziliśmy most kolejowy. W marcu 1942 r. generał Kołpaków został
osaczony przez Niemców w miejscowości Kosobudy. Wówczas ja z własnej
inicjatywy poszedłem mu na odsiecz. Po przedarciu się... uszedł w Karpaty. Przed odejściem wyraził mi podziękowanie na piśmie, które upoważniało
mnie do przebywania we wszystkich oddziałach partyzanckich Armii Czerwonej. Jeśli chodzi o moją działalność... to uwolniłem jeszcze 70 jeńców z więzienia w Biłgoraju i 180 z więzienia w Janowie Lubelskim. Zlikwidowałem
szticpunkt w Łukowie i posterunek żandarmerii niemieckiej we Frampolu. We
Włodzimierzu rozbiłem batalion SS, a pod Gorajem baterię artylerii niemieckiej. Walkę z Niemcami miałem w Suchowoli i Źrebcach. Walczyłem rów-
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nież z bandami ukraińskimi... i współpracowałem z partyzantami rosyjskimi.
Z dniem 21 lipca 1944 r. oddział którym dowodziłem został rozformowany,
a ja wjechałem do majątku Abramów i od tej chwili czynnie w organizacji AK
nie pracowałem.
Sytuacja „Sępa” była rozpaczliwa. Przedstawione przez niego
zdarzenia w większości miały miejsce, ale myliły mu się daty, nazwiska, nazwy miejscowości... Wyolbrzymia swoje zasługi, przypisuje
sobie dokonania innych, głównie „Podkowy”, chcąc się w ten sposób
ratować przed śmiercią. Trwający 3 dni proces (26-28.09) zakończył się
ogłoszeniem wyroku w dniu 30 września 1946 r., w którym inżynier
Wojciech Kossowski został uznany winnym:
– że w okresie czasu od początku kwietnia 1946 r., aż do jego aresztowania w dniu 18 kwietnia 1946 r. w Bydgoszczy należał do
tajnej organizacji WiN, czym popełnił przestępstwo z art. 88 § 1,
w związku z art. 86 § 2 K.K. za co skazuje się go w myśl art. 88 § 1
K.K.W.P. na karę więzienia przez 2 (dwa) lata. W myśl art. 46 § 1
K.K.W.P. orzeka się ponadto utratę praw na 1 rok.
– że w okresie czasu od wyzwolenia Polski aż do chwili jego aresztowania, bez prawnego zezwolenia władzy posiadał pistolet „Walter” kaliber 7,65 mm, numer 466447, czym popełnił przestępstwo
z art. 3 dekr. z dnia 16. 11.1944 r. za co skazuje się go na więzienie
przez 5 (pięć) lat.
– że w dniu 27 lutego 1945 r. w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich 41
podając się za kapitana UB, objął dowództwo nad milicjantami: Sikorskim Julianem, Michalskim Józefem i Kwiatkowskim Franciszkiem, eskortującymi 7 zatrzymanych członków AK i wydał rozkaz...
ich zabicia z pistoletu, czym popełnił przestępstwo z art. 27 i 28
K.K.W.P. w związku z art. 225 § 1 K.K. w idealnym zbiegu z art.3
lit. „a” Dekretu o Ochronie Państwa, za co skazuje się go na karę
śmierci... i orzeka się ponadto utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, oraz przepadek całego mienia
na rzecz Skarbu Państwa. Jako karę łączną wymierza się karę śmierci wraz z utratą praw na zawsze i przepadkiem całego mienia.
Jego podkomendny i towarzysz niedoli, Adam Szymański, skazany został na 5 lat więzienia. Na liście oskarżonych był pod numerem
17: Oskarżony Szymański Adam syn Józefa i Zofii z Kosińskich, urodzony
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11.11.1910 r. w Zdołbunowie, ostatnio zamieszkały w Szczebrzeszynie, Polak, syn robotnika rolnego, stanu wolnego, wykształcenie – 4 oddziały szkoły
powszechnej, z zawodu robotnik, bez majątku i rodziny, w Wojsku Polskim
służył w latach 1933-35 w 12 pułku ułanów w stopniu ułana, zna język rosyjski, w roku 1939 brał udział w wojnie z Niemcami, do 1943 r. przebywał w niewoli niemieckiej, po ucieczce zamieszkał w Dubnie... należał do AK w stopniu
szeregowca, a po wyzwoleniu Polski do żadnej organizacji społeczno-politycznej nie należał. W 1944 r. rodzice zostali zamordowani na Majdanku.
Rzekomo nie karany... W początku kwietnia 1946 r., będąc w Szczebrzeszynie
pow. Zamość, otrzymał od Bogusława Lepionki list z zawiadomieniem, aby
przyjechał jak najprędzej do Bydgoszczy, ponieważ ma dla niego posadę. Szymański natychmiast udał się do Bydgoszczy, gdzie Lepionko skontaktował
go z Wojciechem Kossowskim ps. „Sęp”, członkiem nielegalnej organizacji
Wolność i Niezawisłość. Kossowski oznajmił Szymańskiemu o istnieniu tejże
organizacji, mówiąc jednocześnie, że wyjadą gdzieś do folwarku i rozpoczną
pracę. W dniu 15 kwietnia 1946 r. wyjechali do leśniczówki Bolumin, gdzie
oczekiwali na dalsze rozkazy ze sztabu w/w organizacji. Do wspomnianej
leśniczówki zawiózł ich niejaki Bronisław Guczalski ps. „Ewa”, który pełnił
funkcję łącznika pomiędzy członkiem sztabu organizacji WiN Alfonsem Jarockim ps. „Roman” a Marianem Obniskim ps. „Hubert”. W dniu 16 kwietnia 1946 r. będąc w lesie znalazł pistolet FN kal. 7,65 mm, który to pistolet
posiadał do chwili aresztowania go, tj. do 18.04.1946 r.
Oprócz „Sępa” na karę śmierci zostali skazani Florian Dutkiewicz
i Ludwik Augustyniak. Bogusław Lepionko opuścił bydgoskie więzienie po amnestii lutowej 1947 r. i powrócił do Szczebrzeszyna. „Sęp”,
po wniesionym odwołaniu od decyzji Wojskowego Sądu Rejonowego, oczekuje na wyrok Sądu Najwyższego. Jednocześnie jego obrońca
z urzędu, adwokat Janusz Tydelski, zwraca się z prośbą do sądu o zezwolenie skazanemu na zawarcie aktu małżeństwa z Małgorzatą M.
która pozostała mu „jedynym bliskim człowiekiem i nie opuszczała
go w nieszczęściu”. Licząc na spadek z dalszej rodziny, chciał w ten
sposób przekazać jej (ewentualne) prawa spadkowe.
Ich ślub odbył się 12 listopada 1946 r. w celi śmierci bydgoskiego
więzienia, w obecności świadków: Janusza Tydelskiego i Józefy Klundel, i mógłby być ostatecznym dowodem, że Wojciech Kossowski
to prawdziwe nazwisko „Sępa”. Okazuje się jednak, że oprócz imion
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rodziców, pozostałe jego dane osobowe to „legenda”. Dlaczego w tak
ważnej, nie tylko dla niego, sprawie nie ujawnił prawdziwego nazwiska? Można się jedynie domyślać, że nie chodziło tu o żadne prawa do
spadku, a doświadczony mecenas Tydelski sięgnął w obliczu śmierci
swego klienta do starego zwyczaju znanego w dawnym prawie polskim, jako „wypraszanie od kary śmierci”. Polegał on na zawarciu
małżeństwa przed wykonaniem wyroku i poręczeniu przez kobietę
za poślubionego skazańca. Jednak wyrok sądu I instancji (WSR) został utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy, a prezydent Bierut nie
skorzystał z prawa łaski. 27 listopada 1946 r. o godzinie 1835 pluton
egzekucyjny UB rozstrzelał na terenie więzienia „Wojciecha Kossowskiego” i dwóch jego towarzyszy niedoli: Ludwika Augustyniaka
i Floriana Dutkiewicza, a ich zgon stwierdził asystujący przy egzekucji lekarz więzienny Klemens Friedel. Akt zgonu „Sępa” zarejestrowano w bydgoskim USC pod numerem 753/1947, miejsce pochówku
pozostaje nieznane.
W „Indeksie represjonowanych w PRL z powodów politycznych” sporządzonym przez Gdański Oddział IPN-u figuruje pod
nazwiskiem Kossowski. Jego kwestionariusz osobowy wypełniono
w oparciu o akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, bez
ich uprzedniej weryfikacji lub konfrontacji z innymi materiałami.
Kim więc był „Sęp”? Na pewno nie był Wojciechem Kossowskim,
absolwentem grudziądzkiej podchorążówki. Wśród 3208 podchorążych, którzy ukończyli tę szkołę, nie ma jego nazwiska w indeksie
osobowym absolwentów (Stanisław Radomyski „Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939”). Nie
mógł być też rotmistrzem, nie będąc nigdy oficerem ani podchorążym.
Jego prawdziwe nazwisko to Tadeusz Antoni Ośko, syn Jana i Stanisławy Brodeckiej, urodzony 11 maja 1913 r. w Warszawie. Jego ojciec
pracował na stacji kolejowej Chodecz koło Włocławka, skąd przeniósł
się w 1938 r. [wraz z rodziną] do Łowicza. Tutaj został zawiadowcą stacji. Tadeusz dołączył do rodziny pod koniec października 1939 r. Z zapisów w domowych książkach meldunkowych wynika, że przybył ze
Słowacji (z Jaworiny), jest bez zawodu, stopień wojskowy – kapral.
W styczniu 1944 r. jego rodziców aresztowało gestapo. Matka
przebywała w obozie śmierci w Ravensbruck, skąd wróciła we wrze-
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śniu 1945 r. Ojciec zmarł podczas transportu do Gross-Rosen w kwietniu 1945 r.
O wcześniejszym okresie życia Tadeusza Ośko opowiada spokrewniona z nim Ewelina Cześnik z Warszawy: Tadzio od dziecka był
strasznym urwisem. Nie mogąc okiełznać jego żywiołowej natury, rodzice
wysłali go do zakładu wychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie w powiecie Samborskim na Kresach. Mieściła się tu elitarna szkoła o statusie gimnazjalnym zawdzięczająca swą renomę wybitnym pedagogom oraz doskonałym
metodom nauczania i wychowania stosowanym przez jezuitów. Tutaj zetknął
się z przyszłą pasją swojego życia – jeździectwem. Był też znakomitym narciarzem, łyżwiarzem i pływakiem. Po ukończeniu gimnazjum, kolejnym etapem
w jego życiu była służba wojskowa, którą przez kilka lat pełnił w Korpusie
Ochrony Pogranicza na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. W marcu
lub kwietniu 1939 r. został przeniesiony do strażnicy Podspady – Jaworzyna
na granicy polsko-słowackiej. Tutaj zastała go wojna...
Ta krótka relacja, uzupełniona unikalnymi fotografiami, pozwala
na definitywne stwierdzenie, że „Tadzio” był nadterminowym podoficerem KOP w stopniu kaprala. Korpus Ochrony Pogranicza został utworzony w 1924 r. do obrony granic ze Związkiem Sowieckim
(od 1926 również z Litwą i Łotwą), pozostałe granice Rzeczpospolitej ochraniała Straż Graniczna. Jednak po rozpadzie Czechosłowacji
i ogłoszeniu niepodległości przez Słowację wspieraną przez Niemcy, zaszła konieczność wzmocnienia granicy południowej. W tym
celu, w marcu i kwietniu 1939 r. przegrupowano 6 batalionów KOP
z granicy wschodniej w Karpaty. Były to bataliony piechoty „Snów
I”, „Snów II” i „Wołożyn” z Nowogródczyzny, batalion „Żytyń”
z Wołynia, oraz bataliony „Berezwecz” i „Wilejka” z Wileńszczyzny
(nazwy batalionów pochodzą od nazw miejscowości ich rozlokowania). Weszły one w skład 1 i 2 pułku piechoty KOP (oprócz batalionu
„Żytyń”) 1 Brygady Górskiej, która osłaniała odcinek od Węgierskiej
Górki do Czorsztyna. Podhale, z częścią przyłączonego do Polski
Spiszu i Orawy, znalazło się w pasie obrony batalionu „Snów I”.
Można więc przyjąć, że był on macierzystym oddziałem kpr. Tadeusza Ośko. Zrozumiały staje się teraz wpis w domowej księdze meldunkowej, w której w rubryce „skąd przybył” – wpisano Javorina,
Słowacja.
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Na zakończenie tej niezwykłej historii pragnę przytoczyć fragment pisma z Archiwum Państwowego w Łowiczu w odpowiedzi na
moje zapytanie dotyczące „Sępa”: [...] informuję, iż jestem w posiadaniu
kopii listu Mariana Buczmy-Kozłowskiego, będącego przed wybuchem II
wojny światowej chorążym 10 pułku piechoty w Łowiczu, do znanego łowickiego historyka, m. in. kustosza w latach 1945-1968 Muzeum w Nieborowie
i Arkadii – dra Jana Wegnera z dnia 27 VII 1971 r., w którym zostały opisane
początki i działalność powstałej na przełomie października i listopada 1939 r.
organizacji konspiracyjnych pod nazwą Polska Organizacja Zbrojna. Na jej
czele stał b. dyrektor Liceum Pedagogicznego w Łowiczu Stanisław Smorowski, a jego zastępcą był ks. Józef Kopczewski, sprawami wojskowymi zajmował się Buczma – Kozłowski, a za łączność w Warszawą odpowiadał chor. 10
pułku piechoty Jan Łyszkowski. Wśród „cywilnych” członków tej organizacji
autor listu wymienia Tadeusza Ośko z dopiskiem „późniejszy pułkownik”.
Jest to jedyna wzmianka o tej postaci...
Kierownik APW O/Ł
mgr Marek Wojtylak

Jedyna wzmianka dająca tyle do myślenia, szczególnie określenie
„późniejszy pułkownik”, nieodparcie kojarzy się z filmowym pułkownikiem Kwiatkowskim. Tyle tu analogii... Jestem głęboko przekonany,
że pierwowzorem głównego bohatera tego znakomitego filmowego
komediodramatu był nasz zamojski partyzant Armii Krajowej, kapral
KOP-u Tadeusz Ośko. Małgorzata M. to filmowa Krysia – żona Kwiatkowskiego, a Boguś Lepionko ze Szczebrzeszyna to ppor. „Dudek”.
Warto jeszcze nadmienić, że autorem scenariusza tego filmu był Jerzy Stefan Stawiński, powstaniec warszawski i kombatant AK, dobrze
znany kombatantom warszawskiego środowiska zamojskiego pułku.
A „Sęp”, no cóż; jego historia, gdzie fikcja splata się z rzeczywistością, tworzy tragiczny obraz pokolenia „zaplutych karłów reakcji”.
Już od pierwszego dnia wojny bił się w Karpatach z Niemcami i Słowakami. Był uczestnikiem dwóch, a właściwie trzech konspiracji, bo
i służba w LWP też miała takie znamiona. I mimo pewnych wad, należy podkreślić jego heroiczną postawę niezłomnego żołnierza Rzeczy-
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pospolitej. W strukturach zamojskiej AK był ważną i znaną postacią.
Był też nie lada „pistoletem”, trochę takim Nikodemem Dyzmą niepodległościowej konspiracji, ale nigdy nie był hochsztaplerem, a za
wierność Niepodległej zapłacił cenę najwyższą. Na ołtarzu wolności
Ojczyzny rodzina Ośko złożyła wielką daninę; ojciec, zamordowany
przez Niemców w ostatnich dniach wojny, też nie ma swojej mogiły.
Matka cudem przeżyła obozową gehennę w Ravensbruck. Spoczywa
na Bródnowskim Cmentarzu w Warszawie, a jej grobowiec jest też
symbolicznym miejscem wiecznego spoczynku jej ukochanego Tadzia... Cześć Ich Pamięci!
Waldemar Seroka

Jak to z „Sępem” było
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Rotmistrz „Sęp” jako kapitan UB. Bydgoszcz, marzec 1945 r.

Jan Zawiślak ps. „Czarny” z Radecznicy (brat bosmana „Rei”) i „Sęp” (w mundurze).
Majątek rodziny Zakrzewskich w Górecku Starym, jesień 1943 r.
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„Czarny” i „Sęp”, Górecko Stare, rok 1943

„Sęp” u Wiatrowskich w Szczebrzeszynie

Jak to z „Sępem” było

127

Rotmistrz „Sęp” jako kapitan UB. Bydgoszcz, marzec 1945 r.

Rotmistrz „Sęp” jako kapitan UB. Bydgoszcz, marzec 1945 r.
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Jak to z „Sępem” było
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Tadeusz Antoni Ośko jako kapral z cenzusem i jako kapral nadterminowy (z prawej).
Strażnica KOP Podspady na Słowacji, kwiecień 1939 r.
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Z siostrą Zdzisławą i siostrzenicą Bożenką oraz w gronie przyjaciół pograniczników.
Podspady – Jaworzyna Spiska, kwiecień 1939 r.

Małżonkowie „spod celi śmierci” – Wojciech i Małgorzata Teresa Kossowscy

Żołnierz przeżył lochy, kraty,
Lecz na zdrowiu doznał straty.
Więc z honorem śmiało powie:
Mam charakter, co się zowie.

Biografia niepokornego
Bronisław Malec urodził się 21 lipca 1922 roku w miejscowości Nowiny (powiat Tomaszów Lubelski). W 1936 roku ukończył siódmą
klasę szkoły powszechnej i wstąpił do młodzieżowej organizacji „Orlęta”. Do wybuchu II wojny światowej pracował, razem z bratem Janem, jako stolarz budowlany. Pochodzi z rzemieślniczej rodziny: brat
Szczepan był także stolarzem, Józef kowalem.
Pamięta okres mobilizacji w 1939 r., wkroczenie Niemców, walki
polsko-niemieckie, kiedy przez Nowiny [miały tutaj stacjonować oddziały polskiej artylerii] przebiegał front, wszyscy mieszkańcy rodzinnej miejscowości ukrywali się w pobliskich lasach. Jego brat Jan brał
udział w kampanii wrześniowej, służąc w 2 Pułku Artylerii Ciężkiej
Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Chełmie, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Przypomina sobie też, że we wrześniu 1939 r. przechodziły oddziały Armii Czerwonej, które po dojściu
do Janowa Lubelskiego, wycofywały się przez Nowiny.
Bezpośrednio po zakończeniu kampanii wrześniowej, myśląc
o przyszłej walce, zaczął zbierać i magazynować porzuconą broń,
amunicję i materiały wybuchowe.
Wychowany w tradycyjnej, patriotycznej rodzinie postanowił, że
podejmie walkę o niepodległą Ojczyznę [do ZWZ-AK należeli także
jego bracia: Franciszek, Szczepan, Józef, Jan] z niemieckim okupantem. W noc sylwestrową 1939 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej;
pierwszą komórkę organizacyjną ZWZ w Nowinach założył kierownik szkoły podporucznik rezerwy Alfred Janur ps. „Norwid”. Przed
nim złożył przysięgę, przyjmując pseudonim „Żyj”. Z czasem, kiedy
struktura organizacyjna zaczęła się powiększać, powołana została

134

Jan Turowski – HISTORIA OP 9

kolejna drużyna (ZWZ), decyzją zwierzchników został jej dowódcą.
Zgrupowany w tajnej organizacji wojskowej, przez kolejny rok (1940),
nadal magazynował broń, konspiracyjnie spotykał się z kolegami-partyzantami, szkolił się w sztuce wojennej, ukrywał przed Niemcami,
którzy wielokrotnie nachodzili jego dom rodzinny.
Niemcy, poprzez politykę strachu, prześladowań i morderstw,
chcieli zniszczyć ducha narodowego w mieszkańcach Nowin, okolic,
Polski. W 1941 r. w Majdanie Sopockim gestapo aresztowało kilkanaście osób, w tym między innymi: proboszcza parafii, organistę, wójta
gminy, sekretarza, komendanta policji granatowej, kierownika szkoły
i wiele, wiele innych osób.
Po jakimś czasie kierownik placówki ZWZ wyjechał do Krakowa, w swoje rodzinne strony. W ten sposób jednostka organizacyjna pozostała bez dowódcy. Nowe życie tchnęli w nią, przybyli do
Nowin jesienią 1942 r., porucznik Marian Warda ps. „Polakowski”
i podporucznik Witold Kopeć ps. „Ligota”. Zorganizowali na nowo
podziemną organizację wiosce. Dzięki ich pracy powstały trzy drużyny [pluton liczący 36 partyzantów]. Nowym dowódcą plutonu został
wyznaczony Stanisław Biszczanik ps. „Ogień”, a dowódcami drużyn
Bronisław Malec ps. „Żyj”, Jan Kukiełka ps. „Chrzan”, Stanisław Malec ps. „Miód”. Zorganizowany pluton [Nr 3 Nowiny] wszedł w skład
3 kompanii Susiec pod dowództwem podporucznika Witolda Kopcia
ps. „Ligota”. W strukturze organizacyjnej przynależał on do rejonu
Nr 5 ZWZ Susiec, na czele którego stał porucznik Marian Warda ps.
„Polakowski”, oraz obwodu Tomaszów Lubelski, pod dowództwem
majora Wilhelma Szczepankiewicza ps. „Drugak”.
Niemcy w tym okresie pacyfikują zamojskie wsie, terror i mordy
dokonywane na Polakach są na porządku dziennym. Partyzanci zgrupowani już w Armii Krajowej nie pozostają obojętni. Walka idzie na
śmierć i życie. 19 marca 1943 r. Bronisław Malec bierze udział w zorganizowanej przez placówkę AK w Nowinach, akcji przeciwko wyjątkowo szkodliwemu konfidentowi gestapo, członkowi UON, Ukraińcowi
Józefowi Kozakowi, który miał na sumieniu śmierć wielu Polaków.
Nasz bohater w połowie 1943 r. zgłasza się do leśnego oddziału
kapitana „Polakowskiego”, w którym bierze udział w szeregu akcji
i potyczek przeciwko Niemcom, aż do wkroczenia Sowietów w lipcu
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1944 r. Między innymi, w nocy z czwartego na piątego lipca 1943 r.
uczestniczy w akcji sabotażowej polegającej na wysadzeniu pociągu
z wojskiem niemieckim, jadącego na front wschodni, na szlaku kolejowym Długi Kąt – Nowiny linii Rejowiec – Rawa Ruska. Kolejna akcja
(noc z 17 na 18 lutego 1944 r.) to atak na niemiecki oddział [w skład
którego wchodzili także własowcy], którego zadaniem było ubezpieczanie mostu kolejowego na rzece Sopot w Nowinach. Cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie; w jej wyniku straty ponieśli
okupanci: zginęło trzech niemieckich oficerów, cała sotnia własowców została zabrana do lasu i przekazana do partyzanckiego oddziału
sowieckiego Miszki Tatara. Udało się również zaminować most i częściowo wysadzić go w powietrze. 25 lutego 1944 r., na śródleśnej drodze pomiędzy Majdanem Sopockim a Grabowicą, uczestniczy w ujęciu, Ukraińca, członka UON; podczas rewizji okazało się, że posiadał
dwa dowody tożsamości (niemieckie kenkarty): polski i ukraiński.
Kiedy Ukrainiec zaczął uciekać, jeden z partyzantów (ps. „Burta”) oddał kilka strzałów w jego kierunku i położył go trupem.
Następny dzień, wspomina „Żyj”: „26 lutego 1944 r. ujęliśmy
w Nowinach drugiego upowca, który nocował u jednej kobiety.
W czasie rewizji zabraliśmy mu wisa (pistolet), którego nie zdążył
użyć, bo został przez nas zaskoczony. Ukrainiec ten nie miał żadnych
dowodów przy sobie, miał za to bilet na przejazd pociągiem od stacji
Chełm do stacji Lwów. Most kolejowy w Nowinach tydzień wcześniej
został wysadzony, pociągi od stacji kolejowej Rejowiec dojeżdżały tylko do stacji Zawada i Zamość, a od strony Lwowa do stacji Bełżec,
dlatego ten odcinek drogi musieli przejść pieszo. Rozeszli się, każdy
szedł inną drogą i wpadli w nasze ręce.”
Kiedy 1 maja 1944 r. został zabity dowódca plutonu AK Nowiny
Stanisław Biszczanik ps. „Ogień”, „Polakowski” wyznacza Bronisława Malca na to stanowisko. Obejmując dowództwo plutonu, przyjmuje pseudonim „Żegota”; w jego miejsce, dowódcą drużyny, zostaje
jego starszy brat Jan ps. „Jawor”.
W nocy z 26 na 27 maja 1944 r. Bronisław Malec bierze udział w kolejnej akcji żołnierzy AK na ten sam, odbudowany już most kolejowy
w Nowinach. Należy ona do udanych, także dzięki zaangażowaniu
„Żegoty”, który kontaktuje się z Turkmenami, a ci informują, gdzie
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znajduje się kwatera niemieckich oficerów. W czasie ataku żołnierze
AK zabili sześciu niemieckich oficerów, aresztowali 20 Turkmenów
i przekazali ich do oddziału sowieckiej partyzantki w Puszczy Solskiej. Mimo że akcja udała się, sam został ranny od wybuchu granatu.
W czerwcu 1944 r. w Puszczy Solskiej ukończył, prowadzony
przez porucznika Stefana Kobosa ps. „Wrzos”, kurs dla młodszych
dowódców piechoty i został awansowany na kaprala. Na zakończenie
szkolenia zdał egzamin, z nabytych umiejętności, u „Polakowskiego”
i Karola Kosteckiego ps. „Kostek”.
20 czerwca 1944 r. w lesie Dąbrowa (trasa Tomaszów Lubelski
– Zamość) „Żegota”, pod dowództwem kaprala AK Michała Skurcza
z Sabaudii [w akcji brali również udział: Edward Skurcz, Bolesław
Skurcz, Bolesław Ważny], uczestniczy w zasadzce na niemieckich
żandarmów. Samochód został rozbity, zginęło kilku żandarmów. Jeden z nich został lekko ranny i zabrany do Puszczy Solskiej, aby uzyskać od niego informacje o ruchach wojsk niemieckich w tym rejonie.
Bronisław Malec brał jeszcze udział w wielu akcjach i walkach
z Niemcami. Należały do nich: rozbrojenie posterunku policji granatowej i rozbicie liegenschaftu w Narolu, spalenie tartaku w Suścu.
Walczył do końca z niemieckim okupantem i przed wkroczeniem Armii Czerwonej w ramach akcji „Burza”, uczestniczył w koncentracji
oddziałów AK [w lesie pod Bondyrzem], które miały iść z pomocą
walczącej w powstaniu Warszawie. „Żegota” wspomina: „Podczas
marszu w kierunku Zamościa zatrzymaliśmy się w Wólce Wieprzeckiej, gdzie zakwaterowaliśmy. Przeczekaliśmy prawie tydzień, bo Sowieci nie chcieli nas przepuścić w dalszą drogę, kazali złożyć broń.
Tego rozkazu nie wykonaliśmy. Pod osłoną nocy wracaliśmy w swoje
strony z bronią, która przydała się nam w niedługim czasie do walki
z nowym – sowieckim okupantem”.
Po wkroczeniu w lipcu 1944 r. na Zamojszczyznę wojsk sowieckich, a wraz z nimi oddziałów NKWD, żołnierze Armii Krajowej
wcześniej wytrwale walczący z niemieckim okupantem, teraz byli
aresztowani, mordowani, wywożeni na Sybir. Taki los spotkał partyzantów AK z IV kompanii Majdan Sopocki, m.in. Władysława Kostura ps. „Huk”, Marcina Bondyrę ps. „Potępa” z Ciutuszy Nowej.
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Bronisław Malec wspomina, że we wrześniu 1944 r. do Majdanu
Sopockiego, gdzie swoją siedzibę miały Urząd Gminy i posterunek
Milicji Obywatelskiej przyjechał oddział NKWD. Oprawcy tutaj zakwaterowali się i już po kilku dniach zaczęli przeprowadzać zorganizowane obławy na żołnierzy Armii Krajowej. W wyniku tych działań, NKWD aresztowało wielu żołnierzy AK z rejonów Susiec i Józefów. Z relacji „Żegoty” wynika, że Sowieci prowadzili je aż do końca
stycznia 1945 r. Jak dodatkowo informuje, wówczas również zaczęli
przygotowywać się do budowy w Błudku koło Nowin obozu NKWD,
przeznaczonego dla żołnierzy i oficerów Armii Krajowej [przez pewien okres przywożono do niego osadzonych na Zamku Lubelskim,
w niedługim czasie miał stać się jego oddziałem].
W grudniu 1944 r. do Błudka dotarły oddziały wojska i Armii
Ludowej, przywożąc ze sobą więźniów Armii Krajowej z Zamku Lubelskiego. Powoli powstawał obóz, w którym stacjonowało około 200
żołnierzy (dwa baraki) pilnujących więźniów [jeden barak].
Kiedy „Żegota” posiadał niezbite dowody, że w obozie przebywają, katorżniczo pracują i są mordowani żołnierze Armii Krajowej,
powziął decyzję o przeprowadzeniu akcji, której celem miało stać się
ich odbicie i uwolnienie. Skontaktował kilku żołnierzy AK przebywających w obozie z komendantem AK Rejonu Susiec kapitanem „Polakowskim”, który poprosił „Żegotę” o wyznaczenie dnia, miejsca i godziny spotkania z żołnierzami z obozu. Doszło do niego 26 marca 1945 r.
w miejscowości Czarny Las, nieopodal wzgórza Piekiełko [niedaleko
miejscowości Stanisławów].
W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli: komendant AK Rejonu Susiec Marian Warda ps. „Polakowski”, komendant AK Rejonu
Józefów Konrad Bartoszewski ps. „Wir”, „Żegota” i żołnierze z obozu.
W trakcie spotkania podjęto decyzję o przeprowadzeniu tego samego
dnia, tj. 26 marca 1945 r. akcji na obóz i uwolnieniu więźniów – żołnierzy AK. Mimo tego, że jeden z żołnierzy ostrzegł dowództwo obozu
o planowanym ataku, dzięki czemu więźniowie zostali wyprowadzeni z obozu i wywiezieni pociągiem ze stacji kolejowej Długi Kąt do Poniatowej, akcja udała się. Rozbito i spalono obóz, rozbrojono stacjonujących żołnierzy, pojmano komendanta obozu i prokuratora, których,
po przeprowadzonym śledztwie, skazano na karę śmierci. Szczegóło-
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we informacje dotyczące zarówno przygotowań, jak i przebiegu akcji
na obóz w Błudku publikujemy jako oddzielną Relację świadka, autorstwa podpułkownika Bronisława Malca.
„Żegota” w czasie okupacji niemieckiej likwidował konfidentów
gestapo, walczył z oddziałami niemieckimi, aż do wkroczenia Armii
Czerwonej. Nie ujawnił się i rozpoczął walkę z nowym sowieckim
okupantem. W nocy z 26 na 27 marca 1945 r. brał udział w rozbiciu
przez połączone oddziały AK-Rejonu Susiec [dowodzone przez Mariana Wardę ps. „Polakowski”] i Rejonu Józefów [dowodzone przez
Konrada Bartoszewskiego ps. ”Wir”] obozu w Błudku koło Nowin.
Wyzwolono żołnierzy AK, spalono baraki, zaniechano jego odbudowy. Za swoją patriotyczną postawę i zaangażowanie został ukarany
przez przedstawicieli nowego komunistycznego porządku.
W nowych warunkach był zmuszony ukrywać się. Niestety, jego
miejsce pobytu zdradził Marcin Pardus [były dowódca drużyny AK
w Nowinach]. „Polakowski” przyjechał z dwoma partyzantami i powiedział: „Masz tu ludzi. Idźcie do Pardusa i dajcie mu w skórę za to,
że jest szpiclem”. Kiedy Pardus dostał lanie, wyjechali za wioskę. Za
około pół godziny, psy zaczęły ujadać. Okazało się, że Nowiny zostały
obstawione przez UB i wojsko. Za dwie godziny w podobny sposób
w sidła UB wpadł [w okolicach Hamerni] sam „Polakowski”, wracając
od żony, która mieszkała w Huciskach.
W nocy z 3 na 4 sierpnia 1946 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Tomaszowa Lubelskiego, którym towarzyszyli żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najpierw zawieziono go [razem z „Polakowskim”; w czasie konfrontacji nie przyznali się jakoby mieli się wcześniej znać] do siedziby UB w Tomaszowie Lubelskim, gdzie przechodził ciężkie śledztwo. Przesłuchiwał go, m.in. szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego Czesław Cygler. Brano go na przesłuchania o różnych
porach dnia i nocy, po kilka razy na dobę. Zamiarem ubowców było
złamanie psychiczne człowieka i uzyskanie obciążających zeznań. Pytania, w trakcie przesłuchań, dotyczyły głównie uzyskania informacji
o personalia osób, które brały udział w rozbiciu obozu w Błudku.
Pan Bronisław wspomina, że w czasie przesłuchania ubecy brali
człowieka w krzyżowy ogień pytań, a potem zaczęli stosować różne
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metody tortur; podłączano mu prąd do palców, wbijano szpilki za paznokcie, zrywano paznokcie z nóg, bito w pięty aż do zupełnej utraty czucia w nich. Po takich torturach całe ciało miał obolałe, pokryte
ranami i zbroczone krwią. Nie było jakichkolwiek opatrunków, żeby
je zabandażować i zabezpieczyć przed muchami, które nawet w czasie krótkiej drzemki siadały na ranach, co powodowało ich zakażenie.
„Żegota” przypomina sobie, że: „Rany zasklepiały się, w ich wnętrzu
pojawiły się robaki i żywcem człowieka jadły. Czułem silny ból i jak
rozerwałem zakrzep na ranie, to robaki sypały się jak mak z makówki.
Pomimo tak ogromnych cierpień, niczego ze mnie nie wydobyli, nikogo nie sypnąłem, odpowiadałem sam za siebie”.
Pod koniec września został przewieziony do więzienia na Zamek
Lubelski, gdzie najpierw osadzono go w celach przejściowych, które znajdowały się w basztach. Do czasu rozprawy sądowej (dopiero
na niej był obecny jego brat Franciszek) nikt nie mógł go odwiedzać.
W Lublinie nie było już śledztwa, a wszystkie potrzebne, obciążające
informacje próbowano pozyskać w terenie (zbierał je Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim).
Po miesiącach katorgi, dopiero 20 grudnia 1946 r. miał pierwszą
sprawę w Rejonowym Sądzie Wojskowym w Lublinie, w trybie doraźnym. Po spisaniu personaliów sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Po koniec czerwca 1947 r. odbyła się kolejna rozprawa, która i tym
razem nie zakończyła się wyrokiem. W lipcu znowu miało miejsce posiedzenie sądu z udziałem szefa grupy operacyjnej UB z Tomaszowa
Lubelskiego porucznika Dmitrocy, który pełnił rolę oskarżyciela. Miał
przyjechać jeszcze drugi świadek oskarżenia (szef grupy operacyjnej,
major KBW), ale zginął w zasadzce między Tomaszowem Lubelskim
a Hrubieszowem [wspólnie z Dmitrocą aresztował Bronisława Malca]. Mimo usilnych prób, znów przełożono sprawę do późniejszego
rozpatrzenia.
W końcu, 25 sierpnia 1947 r. bezprawną decyzją sądu został skazany na 15 lat więzienia. Orzeczono również utratę praw publicznych,
obywatelskich i praw honorowych na 3 lata w związku z przestępstwami szczególnie niebezpiecznymi w okresie odbudowy państwa
[na mocy amnestii z 1949 r. zmniejszono wyrok do 3 lat].
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W nocy z 17 na 18 lutego 1948 r. został wywieziony do więzienia
w Rawiczu. Po wyładowaniu więźniarki, przyprowadzono go pod
eskortą do więzienia na tzw. pawilon biały [polityczny; był również
tzw. czerwony, w którym osadzano pospolitych przestępców] i rozdzielono po czterech więźniów na celę. Tak się złożyło, że 18 lutego
następowała zmiana naczelnika więzienia. We dwóch, odchodzący
i obecny, chodzili po celach. Kiedy weszli do tej, w której znajdował
się „Żegota” zobaczyli na stoliku książeczki do nabożeństwa. Kiedy
nikt nie chciał odpowiedzieć nowemu naczelnikowi, co leży na stoliku i skąd się tutaj one wzięły, Bronisław Malec powiedział, że są to
książeczki do modlitwy. „Żegota” wspomina: „On [naczelnik] tylko
na to czekał, chciał to usłyszeć i natychmiast mi odpowiada, że bandytom modlić się nie potrzeba. Ja odpowiedziałem, że bandytą nie
byłem i nie jestem, za bandyctwo nie byłem sądzony i za bandyctwo
nie siedzę. W niego jakby piorun uderzył, aż posiniał ze złości i zapytał mnie, za co siedzę. Odpowiedziałem, że za przynależność do AK
i WiN-u, a on mi mówi, że zgniję tu w więzieniu, wolności oglądał
nie będę, on się o to postara – i wyszli z celi. Za jakieś może dwie lub
trzy godziny przyszedł politruk z oddziałowym i powiedzieli, bym
zabierał swoje rzeczy i wychodził. Miałem tylko miskę i łyżkę, wziąłem je i wyszedłem z celi na korytarz. Poprowadzili mnie po schodach
korytarzem na piętro, oddziałowy otworzył drzwi i kazał wejść do
celi. Była to pojedynka – cela dla jednego więźnia. Ukarał mnie jeszcze
dodatkową karą – zatrzymał pisanie listów, spacery, paczki żywnościowe i widzenia z rodziną na okres roku.”
Poza zagrożeniem życia, zdrowia, warunki więzienne były iście
spartańskie. W celi znajdowały się: żelazne łóżko, słomiany siennik, stary, wystrzępiony koc, prześcieradło, stołek do siedzenia, sedes – to całe
wyposażenie celi. Okno pod sufitem założone było żelazną kratą i blindą, przez które można było widzieć tylko niebo. W celi znajdował się
również piec, ale nigdy w nim nie palono, zawsze było bardzo zimno.
W więziennej izolatce „Żegota” przesiedział niemal 11 miesięcy.
Warunki, w jakich przebywał spowodowały, że pod koniec grudnia
1948 r. ciężko zachorował. Sanitariusz Władysław Kawecki zaprowadził go do więziennego lekarza, który zbadał go. Okazało się, że miał
ponad czterdzieści stopni gorączki. Został ulokowany na łóżku w izbie
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chorych. Od tego czasu, za pieniądze pozostawione w więziennym
depozycie sanitariusz kupował w aptece (poza więzieniem) potrzebne
leki. Dzięki wstawiennictwu sanitariusza, lekarz wyraził zgodę, aby
przez okres trzech kolejnych miesięcy otrzymywał dziennie litr mleka [kupowane również za pieniądze pozostawione w depozycie]. Po
pewnym czasie stan zdrowia „Żegoty” nieco poprawił się.
W kwietniu 1949 r. na izbę przyjęć zostali skierowani ewidentni
kapusie: Dorosiewicz [były kapo w niemieckim, nazistowskim obozie
koncentracyjnym i zagłady w Auschwitz-Birkenau, Lis z Łodzi, Kamski
z Krakowa, których przydzielono, aby obserwować i podsłuchiwać].
„Żegota” pamięta, że wizyty były codziennie, razem z lekarzem
przychodzili sanitariusz i politruk. Przypomina sobie też, że: „Pewnego dnia lekarz zapytał mnie, jak się czuję? Odpowiedziałem, że już
dużo lepiej. Wówczas Dorosiewicz powiedział, że jestem zdrowy tylko jak się zdenerwuję, to wpadam w gorączkę. Wtedy politruk zerwał
moją kartę i powiedział, że pójdę już do celi. Wróciłem do izolatki.
W więzieniu przesiedziałem jeszcze około trzech miesięcy”.
Trzeciego sierpnia 1949 r. wyszedł na wolność. Nauczony przykładem więźnia, który po powrocie w rodzinne strony, w krótkim
czasie znów został aresztowany, najpierw pojechał do rodziny we
Wrocławiu, dopiero potem wrócił do Nowin. W zaświadczeniu zwolnienia z więzienia nakazano obowiązkowe meldowanie się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa. Przez następnych kilkadziesiąt lat
stale nachodziło go UB, MO, aż do 1956 r., a później SB.
Podpułkownik AK w stanie spoczynku Bronisław Malec od pierwszego stycznia 1940 r. podjął walkę z niemieckim okupantem o wolną
i suwerenną Polskę, kładąc na ołtarzu Ojczyzny swoje życie i zdrowie.
Kiedy zakończyła się walka, na śmierć i życie, z Niemcami, rozpoczęła
się kolejna, tym razem z Sowietami, którzy również dążyli do uśmiercenia i zniszczenia najbardziej patriotycznej części polskiego społeczeństwa – żołnierzy Armii Krajowej. Choć komunistom, spod znaku
sierpa i młota, Rosjanom, a potem ich polskim poplecznikom udało
się zaprowadzić rządy bezprawia i ucisku w całym naszym kraju, byli
żołnierze Armii Krajowej nie złożyli broni i nadal walczyli o wolność
Tej, co nie zginęła; a nawet aresztowani, torturowani i mordowani, pozostali wierni zawołaniu „Bóg, Honor i Ojczyzna”.
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Do tych bohaterów z pewnością należy podpułkownik Bronisław
Malec, który za swoje zaangażowanie w obronie Ojczyzny otrzymał
gorzką jak piołun zapłatę w postaci tortur, bardzo ciężkiego więzienia
na Zamku Lubelskim i w Rawiczu, utraty zdrowia, pozbawienia praw
obywatelskich, wyrzucenia na śmietnik historii dokonanego przez tych,
którzy nieśli, jakoby, na sztandarach wolność i równość. „Żegota” tak
jak i jego koledzy – żołnierze Armii Krajowej, Żołnierze Wyklęci byli
uważani za wrogów nowego komunistycznego porządku. Nowa Polska Rzeczypospolita Ludowa za patriotyzm skazała go na zawodową
wegetację, bez jakichkolwiek szans awansu i godnego życia [po powrocie z więzienia pracował jako stolarz budowlany, a potem, aż do emerytury jako toromistrz w PKP]; wszystko za to, że celująco zdał egzamin
w czasie niemieckiej okupacji, i w okresie późniejszym.
Dopiero zmiany społeczno-polityczne w 1989 r. pozwoliły na to,
że działalność Armii Krajowej, ich członków oraz ich późniejsze tragiczne losy powoli były odkrywane i stawały się tematami publicznymi. W latach 90. XX wieku byli żołnierze ZWZ-AK uzyskali możliwość zrzeszania się w Światowym Związku Żołnierzy AK, na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, aby zachować dla przyszłych
pokoleń wiedzę o chlubnej działalności organizacji.
Przez cały okres Polski Ludowej pułkownik Bronisław Malec
był upokarzany i prześladowany za wykazaną patriotyczną postawę
w służbie Ojczyźnie, a sprawa obozu w Błudku na całe dziesięciolecia
stała się tematem tabu, o której rozmawiali jedynie w prywatnych rozmowach byli żołnierze Armii Krajowej.
Dopiero 27 marca 1992 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie został uznany za nieważny wyrok Sądu Rejonowego
w Lublinie z dnia 25 sierpnia 1947 r.
W latach 90. XX wieku „Żegota” uznał, że nadszedł czas, aby na
nowo podjąć walkę patriotyczną, tym razem nie z bronią w ręku, ale
angażując się w działalność związku – Armii Krajowej i pełniąc nieprzerwanie od 1990 r. funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w jego Kole Rejonowym w Suścu
oraz członka Prezydium Zarządu Okręgu.
Dążył niestrudzenie do godnego upamiętnienia bezlitośnie wykorzystywanych do katorżniczej pracy, a potem bestialsko mordowa-
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nych kolegów z Armii Krajowej, którzy w 1944 r. zostali uwięzieni
przez Sowietów w obozie w Błudku. Mimo wielu przeszkód i niemłodego już wieku, przy wsparciu dawnych kolegów z AK, udało się mu
dokonać tego, co wydawało się niemożliwe: przywrócić pamięć, spowodować, że obóz w Błudku stał się nieodzownym elementem historii regionu i Polski.
Własnymi siłami wykonał inwentaryzację terenu, odtworzył lokalizację obozu, cmentarza, kamieniołomów, w których pracowali więźniowie. Był inicjatorem oznaczenia miejsc, gdzie w 1944 r. znajdowały
się baraki więźniów, ochrony obozu, gajówka zajmowana przez prokuratora obozu i oficerów ochrony, domu, w którym mieszkał komendant
obozu. Z jego też inicjatywy, on i koledzy-kombatanci, własnym wysiłkiem finansowym ufundowali miejsca pamięci tragicznych lat, istotne
dla historii regionu. W końcu doprowadził do tego, że już od wielu lat
w pierwszą niedzielę, po 3 maja, odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne, upamiętniające rocznicę likwidacji obozu w Błudku.
Podpułkownik Bronisław Malec za swoje zasługi został odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem
Armii Krajowej, Medalem Wojska, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem WiN-u oraz
Krzyżem OOP, Medalem „Pro Patria”; decyzją Prezydium Zarządu
Głównego w 2015 r. został odznaczony Odznaczeniem Pamiątkowym
za zasługi „ŚZŻAK”.
Był również, decyzjami Ministra Obrony Narodowej, kolejno
awansowany na stopień podporucznika (3 czerwca 1989 r.), porucznika (18 kwietnia 1995 r.), kapitana (22 lutego 2000 r.), majora (29 października 2009 r.), podpułkownika (11 sierpnia 2015 r.). Mimo sędziwego wieku, 96 lat, pełni funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Suścu, jest członkiem Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Zamość, niestrudzenie krzewi patriotyzm wśród młodego pokolenia,
pozostaje żywym świadkiem walk w obronie Ojczyzny, bierze czynny
udział w pracach związku i uczestniczy w organizowanych uroczystościach patriotyczno-religijnych.
Dariusz Górny

Relacja świadka zdarzeń
We wrześniu 1944 r. do gminy Majdan Sopocki przyjechała sotnia NKWD; tutaj zakwaterowała się i po kilku dniach enkawudziści
zaczęli przeprowadzać systematyczne aresztowania akowców, które
trwały aż do stycznia 1945 r.
Miesiąc później, w październiku 1944 r. do Błudka koło Nowin
dotarli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Gajowym Ordynacji
Zamojskiej nakazali opuścić gajówkę, sami ją zajęli. Zaczęli wycinać
las, przygotowując miejsce pod budowę baraków mieszkalnych dla
wojska i więźniów. Przywożono materiały i zaraz je zaczęto budować.
Wybudowano 3 baraki o wymiarach 30 metrów długości i 12 szerokości. Cały teren: 200 metrów długości i 150 szerokości ogrodzono (wraz
z gajówką) potrójnym płotem z drutu kolczastego o wysokości trzech
i pół metra.
Po zakończeniu robót w drugiej połowie grudnia 1944 r., przywieziono tu 150 więźniów. Wraz z nimi przybyło też ponad 200 żołnierzy do ochrony obozu i pilnowania więźniów. Mówiono, że są to
Niemcy, choć większość ubrana była w polskie mundury wojskowe.
Wśród nich były też i kobiety; a że wszyscy mówili po polsku, więc
coś tu nie pasowało. Wtedy zmienili zdanie, że to nie są Niemcy, lecz
volksdeutsche, którzy się Niemcom podpisali i im służyli.
Dowódcą tego wojska i jednocześnie komendantem obozu był oficer w stopniu kapitana. Występował w mundurze polskim, ale mówił
tylko po rosyjsku. Był też prokurator, w polskim mundurze, ale bez
dystynkcji. Był on Żydem znającym zarówno język polski, jak i rosyjski. Było jeszcze 6 oficerów i 12 podoficerów, pozostali to szeregowcy.
Część z nich pochodziła z Wileńszczyzny (ok. 50), reszta z dawnego

146

Jan Turowski – HISTORIA OP 9

województwa lubelskiego, przeważnie z Kraśnika, Janowa Lubelskiego, Chełma, a nawet z samego Lublina. Wywodzili się przeważnie
z organizacji lewicowych GL, AL; w każdym bądź razie byli zwolennikami ustroju komunistycznego.
Żołnierze i podoficerowie kwaterowali w dwóch skrajnych barakach, w środkowym – więźniowie. Barak ten był bez sufitu i podłogi. Oficerowie zajmowali gajówkę, komendant obozu z prokuratorem mieszkanie prywatne należące do byłego pracownika kamieniołomów, który podczas czerwcowej pacyfikacji 1943 r. został wywieziony z rodziną na przymusowe roboty do Niemiec. Mieszkanie to
stało na placu tychże kamieniołomów, w odległości około 50 metrów
od baraków.
Po osadzeniu więźniów zamknięto drogę dla ruchu ludności
(droga przebiegała tuż przy obozie) z wiosek Nowiny, Hamerni do
wsi Oseredek i Suśca. Nie wolno było nikomu tą drogą przejeżdżać
ani przechodzić pieszo. Więźniów do pracy prowadzono w trzech
grupach: jedna pracowała przy wyrębie starodrzewu, druga w kamieniołomach (znajdowały się około 300 metrów od obozu), a trzecia
przy transporcie urobku. Koleby wąskotorowej kolejki były popychane przez więźniów, aż do rampy załadowczej na stacji w Nowinach,
oddalonej o 2 kilometry od kamieniołomów.
Źle odżywieni, wycieńczeni pracą i zimnem więźniowie, byli nieludzko traktowani przez swych oprawców. Częste były przypadki
pobicia, w czasie pracy, aż do utraty przytomności. Do pracy musieli
chodzić, mimo mrozu, z gołymi głowami. Niska wydajność, spowodowana katorżniczymi warunkami, była powodem ciągłego znęcania
się nad nimi. W drodze powrotnej zmaltretowanych więźniów musieli nieść do obozu współtowarzysze niedoli. Po przybyciu na miejsce
kładziono ich na placu apelowym, a pozostałych ustawiano w dwuszeregu, grożąc im, że spotka ich podobny los, jeśli nie wzrośnie wydajność pracy. Później tych ledwo żyjących nieszczęśników dobijano
na oczach przerażonych współwięźniów. Czyniono to w dwojaki sposób: jednych strzałem, drugich uderzeniami pałką w głowę, mówiąc
przy tym, że na bandytów to i kuli szkoda. Uczestniczyli w tym barbarzyńskim spektaklu zarówno oficerowie (z żydowskim prokuratorem na czele), jak i podoficerowie, a nawet niektórzy szeregowcy. Za
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zabicie więźnia zaraz wyróżniano i awansowano. W ten sposób zdobywano gwiazdki i belki na pagonach.
Cmentarz zrobiono w odległości 150 metrów od obozu. Ciała
grzebano równo z ziemią, bez mogił, a pozostałą ziemię rozrzucano,
aby nie było żadnych śladów. W miejscu tym rośnie teraz las. W tym
Małym Katyniu spoczywają prochy 78 więźniów zamordowanych
w bestialski sposób.
W lutym 1945 r. żołnierze z tego obozu aresztowali w Nowinach mojego brata Jana Malca ps. „Jawor”. Zabrali go do obozu
i przez dwie doby trzymali w bunkrze, ale nie razem z więźniami.
W czasie śledztwa wypytywali o miejscowe organizacje akowskie.
Zarzucali mu także współpracę z okupantem niemieckim. Jak mogłem współpracować z Niemcami, mówił brat, skoro brałem udział
wspólnie z oddziałem radzieckim, w rozbiciu własowców przy moście kolejowym w Nowinach, w maju 1944 r., gdzie zostało zabitych
6 Niemców, a 18 własowców wzięto do lasu. Jedźcie do mojej wioski
i sprawdźcie czy tak nie było – mówił brat. Po sprawdzeniu zwolnili
go do domu. Przedtem jednak pytali jeszcze o mnie – gdzie przebywam. Odpowiedział im, że poszedłem do wojska; że w domu mnie
nie ma. Nie wierzyli mu, bo często, o różnej porze dnia i nocy, wpadali po mnie do domu. Kogokolwiek zatrzymali, to legitymowali;
koniecznie chcieli mnie złapać, ale im się to nie udało za pierwszym
razem. Przez cały czas miałem się na baczności, więc uniknąłem
aresztowania.
Jednocześnie czyniłem starania, by nawiązać jakiś kontakt z tym
wojskiem, czegoś się więcej o nim dowiedzieć. Chciałem, żeby to
wszystko można było rozbić, zlikwidować. Okazja ku temu nadarzyła
się w lutym 1945 r., kiedy to komendant obozu zapoznał panienkę we
wsi Oseredek, Marię Wrębiak. Tak mu się spodobała, że po dwóch
tygodniach porwał ją i zamieszkali na terenie obozu. W tym czasie
prokurator przekwaterował się do gajówki. Komendant trzymał ją
u siebie około miesiąca. Na pewno prosiła go, żeby się z nią ożenił.
Po miesiącu, w marcu, pojechali oboje do parafii rzymsko-katolickiej
w Majdanie Sopockim, gdzie Sowiet wymusił na księdzu udzielenie
im ślubu kościelnego. A przecież był on bezwyznaniowcem i komunistą. Za udzielony ślub pan młody zapłacił księdzu drzewem (były
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to metry szczapowe), które zabrał bezprawnie spod pieca wapniarki
naszemu człowiekowi, Michałowi Biszczanikowi ps. „Jałowiec”.
19 marca 1945 r. o godzinie 11.00 zjawili się „oblubieńcy” z orszakiem podkomendnych, będącym jednocześnie obstawą pana młodego. Będąc na lewych papierach, jako Bronisław Gajewski, czułem się
pewnie, widziałem na własne oczy to widowisko.
Po ceremonii ślubnej, wyjściu z kościoła, wojsko ustawione było
przed kościołem w dwuszeregu. Oddało swemu komendantowi trzy
salwy honorowe, a jego świta składała gratulacje i życzenia na nową
drogę życia. Po przyjęciu życzeń i gratulacji wszyscy żołnierze otrzymali przepustki do godziny 19.00, a nowożeńcy ze świtą odjechali do
obozu. Reszta żołnierzy pozostała. Po chwili zaczęli złorzeczyć na komendanta i na takie przepustki, bo byli głodni i bez grosza przy duszy. Słysząc ich narzekania, pomyślałem sobie, że mam dobrą okazję
do nawiązania z nimi kontaktu. Po charakterystycznym, kresowym
zaśpiewie domyśliłem się, że to Wilnianie. Podszedłem więc do trzech
stojących obok i zaproponowałem im posiłek, a nawet i kielicha. Żołnierze ucieszyli się bardzo, i we czterech udaliśmy się do znajomego
gospodarza – naszego człowieka. Poprosiłem gospodynię, aby zrobiła
nam obiad, a ja za wszystko zapłacę. Pomyślałem, że chyba uda mi się
wykonać założony wcześniej plan.
Gdy już sobie podjedli i nieco wypili, rozwiązały im się języki
i zaczęła się rozmowa. Na moje pytanie, skąd pochodzą, odpowiedzieli, że z Oszmiany na Wileńszczyźnie, gdzie należeli do AK. Po
wkroczeniu na ich tereny Armii Czerwonej, nie mieli innego wyboru
jak tylko pójść do Wojska Polskiego, żeby uniknąć deportacji na Sybir
lub więzienia. Tym sposobem znaleźli się na naszym terenie. Wówczas ja powiedziałem, że jestem bratem tego aresztowanego, który był
przetrzymywany w ich obozie przez dwie doby, i że jestem przez nich
ścigany.
Ucieszyli się bardzo, że trafili na swojego człowieka, ponieważ
już od przyjazdu chcieli nawiązać kontakt z AK. W obozie mówiono
im, że są tu bandy spod znaku AK, i żeby mieli się na baczności. Do
tej pory nie mogli się z nikim z AK spotkać, dopiero ślub „komandira”
dał im taką okazję. Zacząłem więc ich wypytywać o ten obóz, kto tu
właściwie siedzi, jacy to więźniowie, bo tu u nas się mówi, że to vol-
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ksdeutsche. Odpowiedzieli, że są to akowcy, aresztowani na terenach
zajętych przez armię sowiecką; i zaczęli opowiadać, co się w tym obozie i poza nim, w miejscach pracy, dzieje. Mówili jak ich traktują: biją
pałkami, kopią, maltretują w nieludzki sposób; że nie mogą się na to
wszystko patrzeć, żeby Polak Polaka tak męczył i zabijał. Mówili, że
ci wszyscy oprawcy prócz Sowieta i Żyda są Polakami pochodzącymi
przeważnie z województwa lubelskiego z miejscowości: Janów Lub.,
Chełm, Krasnystaw i z samego Lublina, oraz z wielu jeszcze innych
terenów zajętych przez Sowietów. Są to przeważnie ci, co należeli do
AL-u i GL-u, komuniści. Wówczas zaproponowałem im rozbicie tego
obozu i uwolnienie więźniów, bo w przeciwnym razie wszyscy zostaną wymordowani. Gdy się na to zgodzili, powiedziałem, że plan ten
przedstawię swojemu dowódcy. Jak on się zgodzi, to ich z nim skontaktuję, i wtedy cały plan akcji zostanie uzgodniony.
Wyznaczyłem dzień, miejsce i godzinę ponownego spotkania.
Następnego dnia skontaktowałem się z moim dowódcą – komendantem Rejonu AK Susiec – kapitanem „Polakowskim”, któremu dokładnie zrelacjonowałem, o co chodzi. „Polakowski” odrzekł, że musi całą
sprawę dobrze przemyśleć, ale propozycję spotkania z żołnierzami
akceptuje.
W niedzielę 26 marca przyprowadziłem dwóch (z tej trójki) żołnierzy, na spotkanie do miejscowości Czarny Las – Kolonia, pod
wzgórze Piekiełko (obok wsi Stanisławów, w odległości 9 kilometrów
od obozu). Tam już czekał mój komendant Marian Warda ps. „Polakowski” i komendant Rejonu AK Józefów Konrad Bartoszewski ps.
„Wir”. Była 9 rano, dzień był pogodny i słoneczny. Po krótkim zapoznaniu się i przywitaniu, przystąpiono do omówienia przebiegu akcji.
Wyznaczono, że odbędzie się w godzinach wieczornych (tego samego
dnia), z tym że ja mam się z nimi (żołnierzami) jeszcze raz spotkać
o godzinie 20.00.
Na spotkanie idę z moim bratem Janem ps. „Jawor”, który mnie
ubezpiecza. Mimo uzgodnienia całego planu, byłem przezorny, nie
dowierzając do końca naszym wspólnikom. Jednak żołnierze przybyli
punktualnie i razem udajemy się do rezerwatu nad Sopotem, pod pomnik Szkoły Podchorążych Sanitarnych, gdzie czekali nasi dowódcy
ze swoimi ludźmi gotowymi do akcji.
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Tutaj dowiadujemy się od żołnierzy, że wszystkich więźniów wyprowadzono z obozu przed samym wieczorem i pod eskortą poprowadzono na stację kolejową Długi Kąt. Razem z więźniami odszedł
prokurator – Żyd, w obozie pozostał komendant, oficerowie, część
podoficerów i około 160–170 żołnierzy. Plan uwolnienia więźniów
nagle pokrzyżował się. Co robić? Krótka narada dowódców i zapada
decyzja: Rozbić obóz i ująć oprawców!
Wystawiono natychmiast posterunki dla zamknięcia dróg prowadzących z okolicznych wiosek (Hamerni, Nowin, Oseredka) do obozu, który został otoczony ze wszystkich stron. Po drodze zdjęto, bez
przeszkód, wszystkie posterunki, ponieważ znaliśmy od „naszych”
żołnierzy aktualne hasło.
Otrzymałem zadanie zdobycia gajówki i rozbrojenia znajdujących
się tam oficerów. Baraki z wojskiem zaatakował dowódca 4 kompanii
z Majdanu Sopockiego Antoni Kusiak ps. „Bystry” ze swoimi dowódcami plutonów: Janem Dardą ps. „Grom”, Zygmuntem Frolikiem ps.
„Huk” i Janem Makuchem ps. „Żbik” oraz żołnierzami.
Po otoczeniu gajówki, zastukałem do drzwi i wezwałem znajdujących się wewnątrz oficerów do poddania się. W odpowiedzi padły
pojedyncze strzały z pistoletu. Powtórzyłem wezwanie, a gdy to nie
przyniosło skutku, puściłem kilka serii. Drzwi otworzyły się i oficerowie zaczęli pojedynczo wychodzić, z podniesionymi rękoma. Jeden
z nich został śmiertelnie trafiony i pozostał na łóżku (był to porucznik
z Lublina, którego nazwiska już nie pamiętam).
„Polakowski” i „Wir” zajęli się komendantem, którego nasi chłopcy już wyprowadzili na zewnątrz wraz z małżonką i aktami zgonów
pomordowanych więźniów. Zameldowałem „Polakowskiemu” o wykonaniu zadania i o zabiciu jednego z oficerów, podczas ataku na gajówkę. Za chwilę o rozbrojeniu wojska zameldował „Bystry”.
Gdy akcja praktycznie dobiegła już końca, przyprowadzono z jednego z naszych posterunków ubezpieczających oficera, który jechał furmanką z Hamerni w stronę obozu. Zaprowadzono go zaraz do dowództwa
i tam się okazało, że to prokurator – Żyd, który nadzorował załadunek
więźniów do wagonów towarowych. Wagony te doczepiono do składu
osobowego i pod ochroną wojska odjechały do Poniatowej. Nie przeczuwając, że obóz jest już zlikwidowany, nieoczekiwanie wpadł w nasze ręce.
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Po spaleniu baraków wyruszyliśmy, wraz z rozbrojonym wojskiem i ich dowódcami, do lasu Kalina (między Hamernią i Nowinami
– z jednej strony, a Długim Kątem i Majdanem Sopockim – z drugiej.
Gdy zaczęło się rozwidniać, odłączyliśmy się z bratem od zgrupowania
i pozostaliśmy w swojej wsi, aby się nie dać zdekonspirować szpiclom.
Oto nazwiska żołnierzy, którzy pomogli nam rozbić obóz:
Piotr Trepiet, urodzony 29 kwietnia 1907 r. w Oszmianie, województwo wileńskie, przedwojenny podporucznik rezerwy WP, występujący teraz jako szeregowiec. Zmarł w 1978 r.
Józef Wincałowicz, urodzony w maju 1905 r. w Nowej Wilejce na
Wileńszczyźnie, przedwojenny sierżant WP, obecnie szeregowiec.
Ksiądz Józef Gonkowski udzielił ślubu komendantowi obozu.
Ignacy Dzida i jego małżonka Agnieszka, to gospodarze podejmujący mnie i trzech żołnierzy z obozu obiadem w Majdanie Sopockim.
Sowieckim komendantem obozu w Błudku był Wołodia Konowałow.
Prokurator Żyd występował pod imieniem i nazwiskiem Marek Malinowski, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Miodowej 32.
Jeszcze parę zdań uzupełnienia do innej zbrodni, dokonanej
przez oprawców z Błudka. Na parę dni przed ślubem komendanta
obozu, grupa żołnierzy pod dowództwem kilku oficerów, wybrała się
na „rekwizycję” do wsi Olchowiec w gminie Obsza. Od miejscowych
gospodarzy zażądali dwie podwody, na które załadowali kilka zrabowanych świniaków i dwie krowy – a wszystko to na ucztę weselną
komendanta.
Na drugi dzień przyszło do obozu dwóch chłopów po odbiór
koni z zaprzęgami, bo czas było w polu pracę zaczynać. Komendant
kazał ich zamknąć, a na drugi dzień wywieźć do gminnego aresztu
przy posterunku MO w Majdanie Sopockim. Tam przesiedzieli drugą
dobę, i zostali zabrani przez żołnierzy (z obozu), którzy wywieźli ich
do lasu między Majdanem Sopockim a Ciotuszą Starą. Tutaj (w zagajniku świerkowym, 30 metrów od drogi) zostali zastrzeleni i pozostawieni na miejscu zbrodni, które odkryto wskutek fetoru rozkładających się ciał. W ten sposób rodząca się władza komunistyczna wraz
z Sowietami „wyzwalała” naród polski spod okupacji niemieckiej.
Pragnę jeszcze nadmienić, że tylko ciało jednego zamordowanego
więźnia zabrała rodzina (pochodził z Jarosławia). Drugiego zamordo-
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wanego odnalazła żona – był on majorem WP. Po odkopaniu zwłok
rozpoznała go po znakach szczególnych, jakie posiadał. Miała zaraz
przyjechać z trumną i zabrać zwłoki do Warszawy, ale nie wiadomo
co się z nią stało, bo już się tu nie pokazała.
Dopiero po jakimś czasie wyjaśniła się sprawa trzeciego żołnierza, który był na obiedzie z nami u Ignacego Dzidy, lecz nie włączył
się później do akcji. Był to Bogdan Markiewicz. Służył w Informacji
Wojskowej, i to on zdradził, gdyż wyprowadzono więźniów na dwie
godziny przed atakiem na obóz. Nie znał on jednak dokładnego terminu, bo nie był na ostatnim spotkaniu. Świadczy o tym powrót do
obozu prokuratora, i to że wojsko było w pełnym pogotowiu – żołnierze spali w umundurowaniu, z bronią przy sobie.
Na zakończenie mojej relacji chciałbym przytoczyć istotną uwagę
przekazaną mi przez kapitana „Polakowskiego”:
„Po zakończeniu akcji i przeprowadzeniu śledztwa, w stosunku do komendanta
obozu i prokuratora, został wydany wyrok skazujący ich na karę śmierci. Po
odczytaniu wyroku przez dowództwo, komendant obozu NKWD rzucił się do
prokuratora obozu i wykrzyknął: „Ty Jewreju, ja przez tiebia ginu”. Natomiast
małżonkę komendanta i wojsko z ochrony obozu puszczono wolno.”
Bronisław Malec „Żegota”
dowódca plutonu
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Kwestionariusz osobowy Bronisława Malca ps. „Żegota”, „Żyj”
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Relacja „Żegoty”
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Postanowienie z dn. 27 marca 1992 r. Sądu Wojewódzkiego w Lublinie
unieważniające wyrok Sądu Rejonowego Wojskowego z 1947 r.
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Postanowienie z dn. 27 marca 1992 r. Sądu Wojewódzkiego w Lublinie
unieważniające wyrok Sądu Rejonowego Wojskowego z 1947 r.
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Postanowienie IPN w Lublinie z dnia 19 czerwca 2009 r. o umorzeniu śledztwa
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Wspomnienie autora dot. wysadzenia mostu kolejowego
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Wspomnienie autora dot. wysadzenia mostu kolejowego
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Partyzanci AK z oddziału „Polakowskiego”

Partyzant AK M. Wieczorek ps. „Dżigit” z Huciska
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Szkolenie oddziałów partyzanckich z obwodu Tomaszów Lubelski

Drużyna AK z Oseredka
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Partyzanci AK z Rudy Różanieckiej

Zbiórka partyzantów AK z Narola
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Żołnierze AK z oddziału „Kata”

Od lewej: K. Kostecki ps. „Kostek”, Z. Jachymek ps. „Wiktor”,
W. Kopeć ps. „Ligota” w czasie odprawy
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Odprawy dowódców AK – rejon V Susiec

Żołnierze AK w czasie okupacji – rejon Susiec
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Oddział AK Karola Kosteckiego ps. „Kostek”

B. Malec w czasie okupacji
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Zdjęcie B. Malca z okresu nauki w szkole

B. Malec ps. „Żegota”

Jan Malec ps. „Jawor”
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Uroczystości pogrzebowe śp. Z. Jachymka ps. „Wiktor”

Oddział AK – rejon Susiec
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Pierwszy od lewej Jan Malec w czasie służby wojskowej w Chełmie

Staraniem B. Malca został postawiony pomnik Jana Leonowicza ps. „Burta”
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Dowódcy AK – rejon Susiec, Narol, Ruda Różaniecka

Szkolenie żołnierzy AK z 3 kompanii Susiec
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Wyrok z dnia 25 sierpnia 1947 r. Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie,
skazujący B. Malca
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Zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczystość
z okazji Dnia Weterana
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Spotkanie autora z kolegami „z lasu”. Od lewej: autor, M. Gołębiewski ps. „Irka”,
W. Bartosiński ps. „Kat”, M. Warda ps. „Polakowski”

Spotkanie partyzanckie w Suścu. Trzeci od lewej Śmiech ps. „Ciąg”,
Z. Jachymek ps. „Wiktor”, K. Kostecki ps. „Kostek”, Książek ps. „Wyrwa”
i pierwszy z prawej W. Surowiec ps. „Sosna”
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Spotkanie żołnierzy i środowiska ŚZŻAK Koło w Suścu.
Czwarty od lewej B. Malec ps. „Żegota

Spotkanie w biurze ŚZŻAK Okręg Zamość. Od lewej: J. Sierleczko ps. „Szarfa”,
M. Warda ps. „Polakowski”, M. Gołębiewski ps. Irka”, T. Niemczuk ps. „Tęgi”,
B. Sobieszczański ps. „Pingwin”, B. Malec ps. „Żegota”
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W domu B. Malca. Drugi od lewej M. Warda ps. „Polakowski” z żoną

Zjazd żołnierzy AK w Zwierzyńcu.
Drugi od lewej B. Malec, St. Książek, B. Sobieszczański
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Uroczystości pogrzebowe śp. M. Wardy ps. „Polakowski”

Uroczystości pogrzebowe śp. M. Wardy ps. „Polakowski”
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Uroczystości pogrzebowe śp. M. Wardy ps. „Polakowski”

Jan Turowski

HISTORIA

OP 9
Wybór i opracowanie:

Dariusz Górny, Waldemar Seroka, Andrzej Skiba

Zamość 2017
ISBN 978-83-948249-1-4

