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Konkurs historyczny 

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o 

żołnierzach SZP–ZWZ–AK Inspektoratu Zamość 

        oraz ich powojenne losy”. 

 

 

 

To On – ten Niepokorny, czyli rzecz o podpułkowniku 

Bronisławie Malcu ps. „Żegota”. 
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 Jestem uczennicą gimnazjum i mieszkam na terenie gminy Susiec. Gminy, 

która ma swoje miejsca pamięci z czasów II wojny światowej. Ma swoich bohaterów, 

swoją historię. Czas, w którym przyszło żyć mojemu pokoleniu, nie jest łatwy pod 

wieloma względami. Jednym z nich jest brak prawdziwych wzorów do naśladowania. 

To nie znaczy, że ich nie ma wcale. Trzeba się tylko rozejrzeć wokół, by dostrzec, że 

żyją jeszcze prawdziwi bohaterowie. Bohaterowie, którzy swoim życiem 

poświadczyli, że „[...] pomimo tak ogromnych cierpień, niczego ze mnie nie 

wydobyli, nikogo nie sypnąłem, odpowiadałem sam za siebie”. Dziś te słowa 

brzmią jak życiowe credo, które niejeden człowiek chciałby wypowiedzieć przy 

końcu swoich dni. 

 Takim prawdziwym bohaterem jest podpułkownik Bronisław Malec ps. 

„Żegota” – żywy świadek walk w obronie Ojczyzny, a zacytowane powyżej słowa 

odnoszą się do wspomnień z przesłuchiwania go przez ubeków i metod tortur, jakie 

stosowali wobec pana Bronisława. 

 Nasz bohater mieszka po dzień dzisiejszy w Nowinach, pięknej wsi położonej 

na Roztoczu Środkowym. Zadbany dom i podwórze, w pokoju, w którym „urzęduje” 

pan Bronisław w oszklonej gablocie pełno książek i różnych ważnych dla niego 

dokumentów zbieranych pieczołowicie latami. 

Ma 96 lat i z powodu reumatyzmu, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa o własnych 

siłach porusza się po mieszkaniu, na zewnątrz – jest na wózku inwalidzkim. Te 

schorzenia to skutki dawnego życia w lesie, tortur, więzienia i pobytu w więziennej 

izolatce. 

 Choć po wojnie dla wielu nastał czas siania, budowania i powolny powrót do 

normalności, to pan Bronisław żył pod „kontrolą” ubeków jako wróg nowego 

systemu. W 1949 roku po powrocie z więzienia razem z bratem Janem zajmowali się 

stolarką – wyrabiali otwory okienne i drzwi, a w 1951 roku zaczął pracę na kolei jako 

robotnik fizyczny. Pracował m.in. przy budowie mostu kolejowego w Nowinach. 

Potem zrobił kurs na toromistrza i miał za zadanie – bieżące utrzymanie toru 

kolejowego na odcinku 7 km. Często był wysyłany do pracy poza domem i 



3 
 

Nowinami, aż do emerytury. 

W międzyczasie pobudował dom i inne budynki gospodarcze, urodziły mu się dzieci: 

Wiesia, Bogusia, Marysia i Krzysztof. Żona Janina z domu Mielniczek również 

działała w konspiracji. On sam doczekał się siedmiu wnuków i trzech prawnucząt. 

Przez cały czas utrzymywał kontakt ze swymi dowódcami – komendantem Rejonu 

Susiec – pułkownikiem Marianem Wardą ps. „Polakowski” i komendantem Obwodu 

Hrubieszów – pułkownikiem Marianem Gołębiewskim ps. „Irka” 

 Bronisław Malec urodził się w 1922 roku 21 lipca w Nowinach (powiat 

Tomaszów Lubelski). Ukończył siódmą klasę szkoły powszechnej w 1936 roku i 

wstąpił do młodzieżowej organizacji „Orlęta”. Pochodził z rodziny uprawiającej 

rzemiosło. 

Tuż po zakończeniu kampanii wrześniowej zajął się zbieraniem i magazynowaniem 

broni, amunicji i materiałów wybuchowych. W noc sylwestrową 1939 roku wstąpił 

do Związku Walki Zbrojnej, której komórkę założył kierownik szkoły w Nowinach – 

podporucznik rezerwy Alfred Janur ps. „Norwid”. To przed nim złożył przysięgę i 

przyjął pseudonim „Żyj”. 

19 marca 1943 roku „Żyj” bierze udział w zorganizowanej akcji przez placówkę AK 

w Nowinach przeciwko Ukraińcowi Józefowi Kozakowi, który miał na swoim 

sumieniu ogromną ilość torturowanych i zabitych Polaków. 

Bronisław Malec w połowie 1943 roku przyłącza się do leśnego oddziału kapitana 

Mariana Wardy ps. „Polakowski”, w którym bierze udział w wielu bitwach przeciwko 

Niemcom, m. in. w nocy z 4 na 5 marca 1943 roku uczestniczył w akcji sabotażowej 

mającej na celu wysadzenie pociągu jadącego z armią niemiecką na front wschodni.   

Kolejną zwycięską akcją był atak (noc z 17 na 18 lutego 1944 roku) na niemiecki 

oddział, którego zadaniem było zabezpieczenie mostu kolejowego na rzece Sopot w 

Nowinach. Udało się pokonać okupantów, a także zaminować most i częściowo 

wysadzić go w powietrze. 

25 lutego 1944 roku uczestniczy w ujęciu Ukraińca, członka UON, a dzień później 

jego drużyna ujęła kolejnego upowca. 

1 maja 1944 roku został zabity dowódca plutonu AK Nowiny Stanisław Biszczanik 
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ps. „Ogień”, dlatego jego miejsce zajął „Żyj”. Obejmując dowództwo plutonu, 

przyjmuje pseudonim „Żegota”. 

W nocy z 26 na 27 maja 1944 roku Bronisław Malec bierze udział w kolejnej akcji 

żołnierzy AK na ten sam, odbudowany już most kolejowy w Nowinach. Akcja 

żołnierzy powiodła się. 

W czerwcu 1944 roku zdołał ukończyć prowadzony przez porucznika ps. „Wrzos” 

kurs dla młodszych dowódców piechoty i został awansowany na kaprala. 

 „Żegota” brał udział jeszcze w wielu akcjach i walkach przeciwko Niemcom, 

np. uczestniczenie w zasadzce na niemieckich żandarmów, rozbrojenie posterunku 

policji, spalenie tartaku w Suścu. 

Po wkroczeniu na Zamojszczyznę wojsk sowieckich razem z NKWD w lipcu 1944 

roku zaczęto prześladować w ogromnym stopniu żołnierzy Armii Krajowej (AK). 

Byli oni torturowani, aresztowani, mordowani i wywożeni na Sybir. 

 W październiku 1944 roku do Błudka niedaleko Nowin przybyli żołnierze 

Ludowego Wojska Polskiego, którzy mieli zamiar wyciąć część lasu i wybudować 

tam baraki mieszkalne dla wojska i więźniów. Wybudowano 3 baraki, cały teren: 200 

metrów długości i 150 metrów szerokości ogrodzono potrójnym płotem z drutu 

kolczastego o wysokości trzech i pół metra. 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. Po zakończeniu robót 

w drugiej połowie grudnia tego samego roku przywieziono tu 150 więźniów. Razem 

z nimi przybyło ponad 200 żołnierzy do ochrony obozu i pilnowania więźniów. 

Mówiono, że byli to Niemcy, aczkolwiek mówili po polsku i nosili polskie mundury. 

Uznano ich ostatecznie za folksdojcze, czyli ludzi, którzy służyli Niemcom. 

Więźniami tego obozu była głównie ludność z woj. lubelskiego. Byli zakwaterowani 

w barakach o skrajnych warunkach. Źle odżywieni, wycieńczeni pracą i zimnem 

więźniowie, byli traktowani nieludzko. Męczono ich do stracenia przytomności, a 

następnie zabijano. W odległości 150 metrów od obozu znajdował się cmentarz, 
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gdzie grzebano zmarłych równo z ziemią, bez mogił. 

W lutym 1945 roku brat „Żegoty” Jan Malec ps. „Jawor” został aresztowany przez 

Niemców i trafił do obozu w Błudku. Wypytywali go o dane żołnierzy AK i miejsce 

przebywania Bronisława Malca. Często nachodzili ich rodzinny dom z nadzieją na 

złapanie „Żegoty”, jednak on się dobrze ukrywał. 

Bronisław Malec czynił wiele starań, aby dowiedzieć się nowych informacji na temat 

obozu w Błudku. Okazja ku temu nadarzyła się w lutym 1945 roku, gdy komendant 

obozu zapoznał kobietę z Oseredka, Marię Wrębiak. Sowiet wymusił na księdzu 

udzielenie im ślubu. Ceremonia się odbyła, a po niej wszyscy żołnierze otrzymali 

przepustki na określony czas. „Żegota” wykorzystał ten moment i udało mu się 

porozmawiać z tamtejszymi żołnierzami, którzy pochodzili z Wileńszczyzny. 

Postanowił zorganizować akcję rozbicia tego obozu i uwolnienia więźniów z pomocą 

poznanych wcześniej żołnierzy. Napotkał pewne komplikacje, ale ostatecznie ta akcja 

była kolejnym zwycięstwem nad Niemcami. 

Niestety „Żegota” został ukarany przez komunistycznych przedstawicieli porządku 

za postawę patriotyczną, dlatego musiał się ukrywać. Jego miejsce pobytu zdradził 

Marcin Pardus. 

W nocy z 3 na 4 sierpnia 1946 roku Bronisław Malec został aresztowany przez UB. 

Najpierw zawieziono go razem z „Polakowskim” do Urzędu Bezpieczeństwa w 

Tomaszowie Lubelskim, gdzie przesłuchiwano ich w nieludzki sposób. 

Pod koniec września „Żegota” został przywieziony do więzienia na Zamek Lubelski, 

gdzie czekał na sąd. 25 sierpnia 1947 roku bezprawną decyzją sądu było skazanie go 

na 15 lat więzienia. Pozbyto go praw publicznych, obywatelskich i honorowych. 

W nocy z 17 na 18 lutego 1948 roku został przeniesiony do więzienia w Rawiczu. Tu 

jego stan zdrowia się bardzo pogorszył. Dzięki leczeniu przez sanitariusza „Żegota” 

był w lepszym stanie. 

W 1949 roku 3 sierpnia Bronisław Malec wyszedł na wolność. Kiedy skończyła się 

walka z Niemcami, rozpoczęła się kolejna, tym razem z Sowietami. „Żegota” tak jak 

i jego koledzy – żołnierze AK, Żołnierze Wyklęci byli uważani za wrogów nowego 

komunistycznego porządku. Nowa Polska Rzeczpospolita Ludowa za patriotyzm 
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skazała go na wegetację zawodową. 

Przez cały okres życia w PRL – u był upokarzany i prześladowany. Dopiero w 1992 

roku wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 25 sierpnia 1947 roku został uznany 

za nieważny. 

W latach 90. XX wieku „Żegota” postanowił walczyć o upamiętnienie zmagań ludzi 

z okresu wojny. Wykonał inwentaryzację terenu, odtworzył lokalizację obozu, 

cmentarza, kamieniołomów oraz wiele innych rzeczy. 

Podpułkownik Bronisław Malec za swe zasługi został odznaczony: Krzyżem 

Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem 

Wojska, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem WiN-u oraz Krzyżem OOP, 

Medalem „Pro Patria”, Odznaczeniem Pamiątkowym za zasługi „ŚZŻAK”. 

 Cmentarz wojenny w Błudku jest położony około 100 metrów na południowy 

– zachód od drogi Oseredek – Hamernia. Obok na postumencie z kamieni stoi 

kamienna stela zwieńczona krzyżem, ufundowana przez Żołnierzy Światowego 

Związku AK Koło Rejonowe Susiec w 47 rocznicę wyzwolenia obozu. Od 1993 roku 

żyjący żołnierze AK spotykają się, by wraz z władzami lokalnymi i lokalną 

społecznością czcić pamięć swoich kolegów. Od kilku lat drużyna harcerska naszej 

szkoły przygotowuje część artystyczną do obchodów kolejnych rocznic wyzwolenia 

Błudka. Dba także oto miejsce pamięci przez cały rok, mijając po drodze dom pana 

Bronisława. Zdaniem naczelnika więzienia w Rawiczu miał zgnić w więzieniu — a 

tak się złożyło, że jest dziś żywym dowodem jak bezlitośni i brutalni byli ludzie, 

którzy starali się przysłużyć nowemu porządkowi. 

 Pan Bronisław z wyglądu jest niewielkiej postury, życzliwy, uśmiechnięty i aż 

trudno uwierzyć, że taki z niego nonkonformista i „żelazny” człowiek w środku. Ani 

Niemcy, ani Rosjanie, ani nowa władza PRL — nie były na tyle silne, by skłonić tego 

człowieka do ugięcia się, do poddania. 

„[...] byłem tym niepokornym [...]” uśmiecha się niby do nas, a tak naprawdę 

zagląda w głąb swej duszy, wraca do tamtych wspomnień. 

Prawdziwy bohater, w którego życiorysie, nie znajdzie się nic, co chciałoby się ukryć 

czy zapomnieć. 
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Wzór do naśladowania i do tego, by na lekcjach historii mieć stałe miejsce w 

tematach dotyczących wydarzeń naszej małej Ojczyzny. 

Wiersz pod tytułem „Sylwester” napisany po wojnie przez  Bronisława Malca ps. 

„Żegota”. 
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Plan obozu w Błudku, w którym uwzględniono rozmieszczenie, miejsce 

koncentracji, oddziały AK i kierunki ataku na obóz. 
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Własnoręcznie sporządzony „Wykaz walk, w których brał udział” Bronisław 

Malec ps. „Żegota”. 
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Dyplom Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji nadania odznaczenia Krzyża 

za wolność i niepodległość Z Mieczami za czynny udział w walce o wolność Polski. 
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