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Podziękowanie

W naszej przebogatej, a jednocześnie tragicznej historii XIX i XX wieku, by-
wały takie okresy, kiedy trudno było być Polakiem. Bez wątpienia były to, między 
innymi, lata okupacji hitlerowskiej, kiedy z powodu przynależności narodowej 
Polaków wtrącano do więzień, transportowano do obozów koncentracyjnych, 
wysiedlano z rodzinnych domów, mordowano w katowniach gestapo, rozstrze-
liwano na egzekucjach oraz zabijano w obozach śmierci. Na terenie Generalnej 
Guberni, te okropieństwa najbardziej dotknęły Zamojszczyznę, której synowie 
chwycili za broń by samotnie przeciwstawić się bezkarności okupanta. Jednym 
z nich był Bolesław Polakowski ps. „Wiarus” – żołnierz jednego z najdzielniej-
szych partyzantów Zamojszczyzny – Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Pozo-
stawił po sobie pamiętnik z czasów wojny, który dzisiaj stanowi świadectwo nie 
tylko partyzanckiej niedoli ale również tej wielkiej determinacji by walczyć za to 
co najbardziej ukochał – wolną i niepodległą Polskę. 

W roku 71. rocznicy wyzwolenia Szczebrzeszyna przez oddział Tadeusza Kun-
cewicza, prezes Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Szczebrzeszynie – Pan Andrzej Skiba doprowadził do wydania w druku 
pamiętników Bolesława Polakowskiego. To wielkie wydarzenie ma w sobie także 
wielką symbolikę. Szczebrzeszyn przecież był miastem rodzinnym autora pa-
miętników a spadkobiercy etosu Armii Krajowej z tego miasta nie zapomnieli 
o swoim dzielnym partyzancie. Za podjęcie inicjatywy, wielomiesięczne stara-
nia z dopełnieniem formalności oraz ogrom pracy nad przygotowaniem dzieła 
do druku, składam Panu Andrzejowie serdeczne podziękowania. Pragnę także 
serdecznie podziękować Panu kpt. rezerwy Waldemarowi Seroce, za to, że nie 
szczędząc czasu ani własnych pieniędzy przywołał mieszkańcom Szczebrzeszy-
na pamięć o Tadeuszu Kuncewiczu. Kolejne podziękowania składam członkom 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Okręgu Zamość, w jakże 
szczególnym roku 25-lecia jego założenia na Zamojszczyźnie. To głównie ich sta-
raniem na murze ratusza w Szczebrzeszynie odsłonięto 27 lipca 2014 r. tablicę 
pamiątkową poświęconą mjr. Tadeuszowi Kuncewiczowi. Zawsze możemy liczyć 
na ich wsparcie w wielu cennych inicjatywach naszego związku. W kontekście 
przygotowania wspomnień „Wiarusa”, pragnę serdecznie podziękować Panu mjr. 
dr. Ryszardowi Maleszykowi za cenne uwagi wydawnicze oraz przygotowanie 
wstępu. O innych żołnierzach Tadeusza Kuncewicza, już wkrótce ukażą się boga-
te materiały zebrane przez kpt. Serokę a opublikowane przez dr. Maleszyka. 
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Podsumowując, pragnę Szanowni Czytelnicy podzielić się refleksją. Dzięki 
takim inicjatywom możemy choć po części wskrzeszać prawdziwą historię i od-
dać hołd naszym bohaterom. Oni są równie wielcy, jak ci, którzy nimi dowodzili 
i którzy stali w tamtych latach na czele Polskiego Państwa Podziemnego. Zacho-
wywanie pamięci o tych ludziach to nasz obowiązek i nasza inwestycja w świado-
mość oraz tożsamość narodową kolejnych pokoleń. 

 Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
 Prezes Zarządu 
 Światowego Związku Żołnierzy 
 Armii Krajowej Okręg Zamość 
 

 Sławomir Zawiślak 



Krasnystaw, 22 czerwca 2015 r.

Wstęp

Społeczeństwa wielu krajów wciąż mają problem z identyfikacją nie tylko tego 
gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, ale także tego, jaki ona przyniosła ogrom 
okropieństw zwłaszcza na terenach Polski zajętych przez wojska niemieckie oraz 
Armię Czerwoną. Tym bardziej zachodzi potrzeba, by o tym wciąż przypominać, 
gdyby nawet wydawało nam się, że w tych tematach już wszystko napisano a czas 
zabliźnił stare rany. To z mocy pamięci o naszych bliskich – ofiarach tej wojny – 
winniśmy kultywować tradycję przekazywania historii zwłaszcza młodemu poko-
leniu. Ta misja nabiera szczególnego formatu tu na Zamojszczyźnie, która stała 
się od 1942 r. terenem szczególnej eksterminacji ludności wraz z rozpoczętym pro-
cesem jej wysiedlania. To tutaj, nie mając znikąd pomocy, mieszkańcy Zamojsz-
czyzny chwycili za broń i stanęli do nierównej walki z Niemcami, kolonistami nie-
mieckimi i wreszcie Ukraińcami, którzy w kolaboracji z okupantem, rozpalili ogień 
nienawiści do Polaków przyniesiony z wymordowanych wsi polskich na Wołyniu. 
Ten wielki zryw, który doczekał się zasłużonego określenia „Powstanie Zamojskie”, 
stał się zalążkiem wojny partyzanckiej jaką toczono na tym terenie aż do wypędze-
nia z niego Niemców w lipcu 1944 r. Wśród licznych oddziałów partyzanckich był 
także oddział Armii Krajowej Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, który zasłynął 
z wielu brawurowych akcji siejących nie tylko postrach wśród okupantów ale także 
podnoszących morale ludności czekającej na upragniony dzień wolności. 

Życie codzienne w leśnym oddziale partyzanckim na Zamojszczyźnie było nie-
zwykle trudne, gdyż wymagało od każdego ogromnej wytrwałości i hartu ducha, by 
poradzić sobie ze wszystkimi niewygodami. O tym życiu opowiada w swoim dzien-
niku żołnierz Kuncewicza – Bolesław Polakowski ps. „Wiarus”, który pod koniec 
1943 r. zostawił rodzinny dom, oraz ukochaną dziewczynę i poszedł do lasu, gdzie 
głód, zimno, zmoczone ubranie, wymarsze na akcje i uchodzenie przed obławami, 
stały się codziennością dnia powszedniego. Autor dziennika postanowił z począt-
kiem 1944 r. zapisywać wydarzenia w swoim oddziale. Notatki opatrywał datami. 
Nie zawsze zapewne miał czas na to by pisać, gdyż momentami cofał się by opisać 
wydarzenia sprzed kilku dni. To zrozumiałe, gdyż 1944 r. był niezwykle trudny ze 
względu na ogrom zadań bojowych ale także coraz bardziej zorganizowane przez 
Niemców operacje przeciwko partyzantom. Pochodzący rodem ze Szczebrzeszyna 
Autor w swoim dzienniku pisze nie tylko o życiu codziennym, przebiegu licznych 
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akcji i potyczek z Niemcami ale także o swoich spostrzeżeniach, dolegliwościach 
i pragnieniach. Prosty język wspomnień oraz fakt, że w relacji nie są pomijane sytu-
acje kontrowersyjne, świadczy o tym że jest to przekaz bardzo szczery, wynikający 
nie tylko z odwagi tego młodego człowieka ale także z wielkiej skromności. Opisane 
walory czynią to dzieło niezwykle unikalnym dokumentem z tamtych czasów o nie 
dającej się przecenić wartości historycznej. Wyróżnia go przede wszystkim auten-
tyzm, gdyż napisany został na przysłowiowym „kolanie” i noszony „za pazuchą” 
jak cenna pamiątka z domu rodzinnego. Nie znajdziemy w nim retuszu i takiego 
nadęcia w opisie swojego bohaterstwa jakie niekiedy towarzyszy wspomnieniom 
spisywanym dopiero po kilku latach. 

Choć Bolesławowi Polakowskiemu niejednokrotnie śmierć zaglądała w oczy, 
przetrwał niemiecką akcję likwidacji oddziałów partyzanckich „Sturmwid II” 
(Puszcza Solska) i szczęśliwie powrócił do rodzinnego Szczebrzeszyna wraz ze swo-
im partyzanckim dziennikiem. Nie związał się z nowymi strukturami konspiracji 
akowskiej, ale ani przez moment nie zawahał się gdy trzeba było stanąć w obronie 
swojego dowódcy Tadeusza Kuncewicza jako świadek w procesie przed sądem woj-
skowym, doskonale zdając sobie sprawę jakie to może mieć konsekwencje. Być może 
jego dziennik nigdy by nie trafił do rąk czytelników, gdyby nie dotarł do niego nie-
strudzony w swojej pracy dr Zygmunt Klukowski – zasłużony dla Zamojszczyzny 
lekarz pieczołowicie gromadzący wszelkie pamiątki po żołnierzach Armii Krajo-
wej, które stały się niezwykle cennym zbiorem słusznie określanym mianem „Archi-
wum zamojskiej AK”. Dziennik został opublikowany w kwartalniku historycznym 
„Karta” nr 72 w roku 2012, przez co trafił do bardzo szerokiego grona czytelników 
pasjonujących się historią. Moim zdaniem i zdaniem wielu kolegów historyków 
i regionalistów, publikacji tej nie można uznać za finalną, albowiem tekst skie-
rowany do druku został poddany selekcji i kilku retuszom. Kierując się maksymą 
twórcy nowoczesnego modelu nauki jaką jest historia, „Wie es eigentlich gewesen?”, 
niemieckiego historyka Leopolda von Ranke, zdecydowaliśmy się tu w rodzinnym 
mieście „Wiarusa” opublikować pełny tekst jego dzienników by oddawał on w peł-
ni prawdę historyczną i spełniał odpowiedź na pytanie „Jak to faktycznie było?” 
A było naprawdę bardzo różnie, jak to na wojnie, gdzie dróg i słów się nie wybiera 
a i niektóre zachowania, gdy puszczą nerwy są dalekie od bohaterstwa do którego 
zawsze chcemy się odwoływać. Po wtóre nikt nas nie upoważnił do tego byśmy na 
swój sposób interpretowali intencje Autora, który zapisywał swoje przeżycia chcąc 
zapewne zostawić po sobie jakieś skromne świadectwo swojej miłości do tych, któ-
rych zostawił, na wypadek gdyby śmierć przerwała jego młode życie. 

Czytanie dziennika Bolesława Polakowskiego sprawiło mi wiele wspaniałych 
wzruszeń i rodzinnych wspomnień choć z zupełnie innego krańca Lubelszczyzny. 
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Dlatego też z wielkim uznaniem pragnę wyrazić się o twórcach pomysłu jego pu-
blikacji, wiedząc, że jest to działanie służące zarówno oddaniu hołdu Autorowi jak 
również piękny akcent w kierunku naszej młodzieży, wśród której zainteresowanie 
historią nie słabnie. To dobrze, że przywołujemy tego typu wspomnienia, bo są one 
potrzebne, nie tylko po to by uczyć młodych przepięknych wartości z jakimi nasi 
dziadowie i ojcowie szli do partyzantki, ale także nam samym, byśmy z każdym 
dniem stawali się ludźmi dobrymi i wiernymi niepodległej Polsce. 

Gorąco polecam wszystkim Czytelnikom lekturę dzienników skromnego czło-
wieka, jakim był Bolesław Polakowski. Jednocześnie składam serdeczne gratulacje 
autorowi przedsięwzięcia, który z ogromną konsekwencją doprowadził to dzieło do 
godnego finału.1

Dr Ryszard Maleszyk 

1 Oryginał dziennika Bolesława Polakowskiego znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Kato-
lickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, której dyrekcja wyraziła zgodę na jego opublikowanie. 
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Bunkier „Podkowy”. 05. I. 1944. 

Dla utrwalenia w pamięci dni leniwie ciągnących się na ustroniu, w lesie, 
opisuję te oto swoje przeżycia. W grudniu 1943 r. wstąpiłem do partyzantki, do 
oddziału „Podkowy”. Pierwsze moje dni upłynęły szybko na musztrach, które 
przeprowadzał z nami „Śmigło”2 i kpr. Vir3. Po tygodniu dwunastu nas przenieśli 
od Podkowy do „Zapory”...

Nadeszły święta Bożego Narodzenia. Miałem dostać przepustkę chociaż na 
dobę, lecz nie stało się tak jak chciałem. Sam Zapora chciał mnie rozweselić 
i upoić wódką, żebym o wszystkim zapomniał, jednak nie dotknąłem jej nawet 
i leżałem na pryczy tłumiąc swój żal. Wspomnienia same przychodziły na myśl, 
o dniach spędzonych w pobliżu Niej, dniach tak pięknych, do których brak jedy-
nie wolności, aby były najpiękniejsze. Z powodów tylko mnie wiadomych odsze-
dłem potem do wojska i tu jako „Wiarus” czekam końca.

Po trzech tygodniach pobytu w forcie „Zapora” wróciłem do obozu macierzy-
stego. „Jutro Nowy Rok!” – słyszę głosy kolegów, staję do raportu z prośbą o prze-
pustkę. Dostaję! Radość moja nie ma granic. Będę znów przy Niej! – Idziemy więc 
do domów. Ja idę z „Dębskim”4, „Siekierą”5 i „Wilkiem”6. Cudny wieczór, mróz, 
księżyc świeci, a u mnie w sercu radość. Do domu nie zachodzę, idę od razu do 
Niej. Trochę mi przykro, że jestem taki brudny, zawszony, ale Ona wybaczy...

Trzeciego raniutko odchodzę do oddziału. Droga strasznie zła, deszcz i wi-
chura. Dostaję karę za przyprowadzenie wbrew regulaminowi kolegi Tadeusza 
Zbawiciela ps. „Brzozowski” ze Szczebrzeszyna, który był już tu „spalony”7. Tego 
samego dnia stoję dwie godziny pod karabinem. Wieczorem słyszę przez radio 
komunikat: „Bolszewicy pod granicą polską”. Na drugi dzień rano słyszę, że pa-
trole kozackie w kilkunastu miejscach przekroczyły granice Polski.

Idzie do domu Dębski, bo jest chory na żółtaczkę.
Wieczorem przyprowadzają „gościa”. Znamy go wszyscy, nie chcieli byśmy 

jego śmierci, ale to nie nasza rzecz. Ładny chłopak, lata ma te same co i ja, jak 

2 Bizior Stanisław z Przedmieścia Zamojskiego m. Szczebrzeszyna. W 1951 r. przez Sąd Wojskowy w Lu-
blinie skazany na karę śmierci.

3 Pdch. Janusz Bac z Klemensowa.
4 Bolesław Miazga ze Szczebrzeszyna.
5 Jan Samulak z Przedmieścia Zam. Ukończył podchorążówkę partyzancką przy O.P.9. Po wyzwoleniu 

wstąpił do „Armii Berlinga”, awansował na kapitana. Późną jesienią 1944, podczas urlopu, został zabity 
na terenie Zamojszczyzny.

6 Hasiec ze Szperówki
7 Z zawodu krawiec. W czerwcu 1944 r. poległ pod Osuchami.
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również i narzeczoną, z którą miał zamiar się ożenić. Dzielna ta jego dziewczyna 
odprowadziła go kawał w las, po czym pozwolono im pożegnać się i w wielkim 
płaczu oboje rozstali się na zawsze. – W tej chwili jest śledztwo. 12 godzina 
w południe była kresem życia tego „gościa”. Wyprowadzony został na dół, gdzie 
czekał już gotowy grób, nie pomogły żadne prośby. Pomodlił się i usłyszał wyrok 
odczytany przez ppor. „Dolinę”8: „W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej na takiej 
i takiej podstawie Aleksander Tatuliński9 zostaje skazany na karę śmierci”. Dru-
żyna wartownicza sprezentowała broń, rozległ się strzał i zakończyło się jego 
życie. 

Jakiś ptak, który siedział na drzewie na terenie obozu, przeraźliwie piszczał 
dopóki nie zginął ten gość. Później wszystko ucichło i ptak odleciał.

Pracując przy rżnięciu drzewa z „Łosiem” i „Brzozowskim” na chwilę spoczą-
łem i zadumałem się...

O 6.00 komunikat: wojska sowieckie zajmują Berdyczów, oddziały głów-
ne w granicach Polski. Drugi komunikat o 7.00: rokowania polsko-sowieckie 
o współpracy obu narodów.

06. I. 44.
Wojska Sowieckie zbliżają się do Sarn. Wiadomość ta podniosła nas ze spania. 

Dzień Trzech Króli zapowiada się ładnie. Idę z „Łasicą”10 i „Wilczkiem”11 myć się 
do źródełka. Zimno cholerne, ale za to zdrowo. Będziemy mieli więcej godzin 
warty, bo dwóch – „Ochocki”12 i „Gzyms”13 – poszli do domu. Kolega „Sęp”14 jako 
chory poszedł też. Dostajemy od ppor. „Sępa” ciepłe buty służbowe dla drużyny 
na wartę, ale nikt ich nie wkłada, więc ja się za nie wziąłem, bo grunt to ciepło 
w nogi (nie wiem na jak długo).

Gdy to pisałem, o mało co nie przegapiłem zbliżającej się furmanki raczej 
sań, którymi przyjechał ppor. „Podkowa”. Trzasnąwszy jak się należy kopytami 
zameldowałem się. Podczas zmiany warty zmienił mnie „Dębica”15 i już miałem 

8 Adam Piotrowski, był zastępcą Podkowy. Po wyzwoleniu wstąpił do Wojska Polskiego
9 Syn „granatowego” policjanta skazany za szkodliwą współpracę z Niemcami.
10 Jan Lepionko ze Szczebrzeszyna.
11 Bolesław Grudewicz ze Zwierzyńca.
12 Aleksander Sierputowski ze Zwierzyńca.
13 St. strz. Stefan Pańczyk z Deszkowic, zginął pod Osuchami w VI.44.
14 Ppor. Tadeusz Ogiński („Ośko” – dop. wydawcy) dowódca Konnego Zwiadu. W 1946 r. Sąd Wojskowy 

w Bydgoszczy skazał go na karę śmierci.
15 Adam Karpik ze Zwierzyńca.
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odejść, gdy nadjechały drugie sanie. Usłyszałem z sań głos „Młota”16 który wi-
tał mnie po nazwisku prawdziwym. Powiedziałem, że takiego nie ma, jest tylko 
„Wiarus”. Słyszałem o nim dużo, często u nas bywa ale nie miałem sposobności 
go zobaczyć, aż dopiero dziś. Przyjechał też „Gromski”17. Wszyscy są w oczekiwa-
niu komendanta „Adama”18. Coś się święci, ale my nie wiemy jeszcze co. – „Młot” 
wspomniał dawne lata, kiedy ja miałem 6 lat, a on mnie huśtał na rękach. Miłe 
wspomnienia lat, kiedy byłem jeszcze pod opieką matki...

Komunikat o 11 wieczór donosi, że wojska sowieckie zajęły Rokitno. Premier 
polski Mikołajczyk przemawiał do Polaków o zbliżającej się chwili wyzwolenia 
i o bliskości naszego wymarszu. Rząd Polski już nic nie tai, więc i Niemcy wiedzą 
o wszystkim. Może za tydzień, może wcześniej lub później pójdziemy do walki. 
Każdy niecierpliwie oczekuje tej chwili. Mam dziwne przeczucie, że nie przeżyję, 
prosiłem „Łasicę” i Brzozowskiego, by w razie gdybym zginął oddali moje papie-
ry i te oto notatki w miejsce pewne, o którym wiedzą...

07. I. 44.
Przyjeżdża do obozu z mojej miejscowości por. „Wyrwa”19, komendant obwodu 

Zamość. Poznaję go. Są tu dwaj jego bracia – „Strzałka”20 i „Nieuchwytny”21. Jutro 
odprawa oficerów. Coś się święci. Radia nie słuchamy, nie wiemy co się dzieje.

08. I. 44.
Od samego rana zjeżdżają oficerowie z całego batalionu. Ja dostaję pochwałę 

od majora Adama. Ruch od licha, jest ze 25 oficerów. Gdy stałem na warcie, oko-
ło godz. 2, nadleciał niemiecki samolot wywiadowczy, dostrzegł ruch w obozie 
i zaczął krążyć nad nami. Wracam z warty, w obozie ruch jeszcze większy. Spo-
dziewając się ataku bombowego wystawiono przed bunkrem C.K.M. i wszystkie 
R.K.M-y. Każdy musi chodzić z bronią. Drużynowi dostają rozkaz stawić się do 
Komendy. Otrzymują rozkaz przygotowania żołnierzy do odmarszu. Ruch, gwar, 
pośpiech. Pogotowie bojowe. W tym czasie, gdy się to wszystko działo w obozie, 

16 Aleksander Łysak ze Szczebrzeszyna, komendant placówki.
17 Piotr Bohun, nauczyciel ze Szczebrzeszyna. Zabity przez Niemców w 1944 r. w Czarnymstoku w chwili, 

gdy przyszli go aresztować, przy czym stawiał im opór.
18 Stanisław Maksymilian Prus, komendant 0.P.9, potem inspektor. Zginął na Zamku w Lublinie w 1945 r.
19 Stanisław Książek ze Szczebrzeszyna, b. nauczyciel.
20 Potem „Orlicz” – Antoni Książek. Po wyzwoleniu zginął z rąk milicjanta polskiego.
21 Marian Książek ze Szczebrzeszyna.
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kilku żołnierzy dostało rozkaz zlikwidowania niejakiego Surmacza, gajowego la-
sów państwowych. Wykonują rozkaz niezbyt dokładnie. Powstaje ruch na Topól-
czy, bo tam właśnie został on zabity. Niedługo odjedziemy, wszystko spakowane. 
Wchodzi ppor. Podkowa, zagrzewa nas na duchu.

09. I. 44.
Dnia 8 o godz. 12.00 w nocy wyjeżdżamy z obozu. Jedziemy na dziesięciu 

furmankach. Podróż straszna. Zimno i śnieg, czasem silny wicher ze śniegiem. 
Jedziemy przez Czarnystok, Lipowiec, Terespol, Górecko. Przez Tereszpol prze-
jechaliśmy rano. Ludzi na drogach pełno, każdy z radością wita polskie wojsko 
mówiąc, że już niedługo nadejdzie chwila wyzwolenia. 

Nareszcie przyjeżdżamy w lasy bagniste, głuche. Przedostatnim etapem jest 
gajówka Fryszarka, zniszczona przez bandy bolszewickie. Na ścianach mieszkań 
jeszcze jest zaskrzepnięta od dawna krew pomordowanych. Nareszcie przyjeż-
dżamy do wsi Maziarze. Domy puste, ludzi nie ma od lipca 1943 r. Niemcy wy-
mordowali. Nikt sobie nie wyobraża takiego spustoszenia. Tylko groby i rumo-
wiska. Zajmujemy kwatery w starych domach. Raz dwa porządek zrobiony i już 
się mieszka. Ma przyjechać także oddział por. „Zapory”.

10. I. 44.
Rano wysyła mnie kapitan „Wacław”22 poszukać jakiegoś źródła, bo studnie 

zawalone i woda brudna. Biorę pas, ładownice, granat, karabin na plecy, przy-
pinam narty i jadę. Znalazłem leśny strumyk, woda niezła. Melduję kapitanowi, 
a tu zajeżdżają fury. Jest już oddział Zapory, znajome chłopy. W tej chwili życie 
naprawdę jak w wojsku. Powitania, okrzyki.

Oddział ten przybył pod dowództwem ppor. „Elskiego”23 gdyż „Zapora” został 
przydzielony do innego Inspektoratu. Początkowo myśmy nic o tym nie wiedzieli. 
Stało się to wiadome dopiero po kilkunastu dniach, kiedy „Zapora” nas odwie-
dził. Zapora był przez żołnierzy szanowany i łubiany, prawie na równi z „Podkową”. 
Ten pospolicie zwany „zrzutek” – ponieważ podobnie jak ppor. „Leszcz”24 i ppor. 

22 Komendant Szkoły Podchorążych i zastępca komendanta Adama. Zginął już po wyzwoleniu (Jan 
Pstrocki vel. Pruszczanowski – dop. wyd.)

23 Stanisław Mazur z Gruszki Zaporskiej.
24 Kierownik podziemnej radiostacji. Mieczysław Kwarciński.
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„Szmaragd”25 był przysłany z Armii Polskiej z Londynu – zyskał to sobie u żołnierzy 
swoim postępowaniem. Kto zna Łysieć w lasach Hoszniańskich, ten wie, że bunkier 
Zapory mieścił się na samym szczycie góry i wyobraża sobie jakie jest tam życie 
w zimie. Żeby wystać na takim wygwizdowie 2 godziny na warcie w noc nie tylko 
mroźną, ale i z zadymką śnieżną, trzeba było mieć dobre buty i okrycie. Zdarzało 
się, że Zapora oddawał żołnierzowi odchodzącemu na wartę swoje buty, kurtkę 
i płaszcz mówiąc: „my w środku, nam ciepło, a ty tam i tak dość się namarzniesz”. 
Nigdy nie traktował żołnierzy z góry, jak to czyni ppor. Elski, lecz żył po koleżeń-
sku, spał między żołnierstwem byle gdzie, jadał zawsze razem ze wszystkimi, tak 
jak prosty żołnierz. Pomimo takiej koleżeńskości z żołnierzami, (a może właśnie 
dlatego), miał u ludzi mir i poszanowanie. Wszyscy wodzili za nim oczami jak za 
dobrym ojcem. Niech więc nikogo nie dziwi, że żołnierze, dowiedziawszy się o jego 
odejściu, szczerze go żałowali, bo był on nie tylko dla każdego dobrym dowódcą, 
opiekunem, ale też dobrym towarzyszem niedoli partyzanckiej.

Później pojechałem z ppor. Sępem na patrol.
A teraz przyjechali żołnierze od „Groma”26. Rozmawiałem z kolegą z gimna-

zjum, potem z Tarnogrodu. Nie spodziewałem się tu go zobaczyć, a on już 7 mie-
sięcy jest w partyzantce.

11. I. 44.
Dzień ładny, toteż i roboty do diabła. Pracując wspominamy naszą podróż 

ze starego obozu, mianowicie miejsce biwaku w lesie za Tereszpolem, nad rze-
ką Szum. Śnieg kurzył, a myśmy stali rozmawiając i od czasu do czasu bijąc się 
gałkami ze śniegu. Dostaliśmy na rozgrzewkę po kieliszku spirytusu, kawał szyn-
ki i chleba. Potem ppor. „Kabel”27 przywiózł nam kawę. Trochę ciepłego dobrze 
nam zrobiło, nie to są wspomnienia, bo w tej chwili jesteśmy na kwaterach. Zjeż-
dżają się delegaci oddziałów, które stoją w pobliżu nas. Więc najpierw przyjechało 
2 Komendantów z oddziałów sowieckich, potem z BCh i inni. 

Jutro będą przeprowadzać telefony do każdego oddziału oprócz żydowskiego. 
Oddział ten liczy 60 ludzi. Nie wiemy w ogóle, po co oni jeszcze żyją.

Jutro od 12.00 ma nasza IV drużyna iść po jedzenie do obozu Zapory odległe-
go o paręset metrów od nas. Kuchnia już tam jest, a my jej jeszcze nie mamy, więc 
jest źle, bo musimy jedzenie przynosić w kotłach z tamtego obozu do naszego.

25 ppor. cc. Ignacy Konstanty
26 Edward Błaszczak, dowódca oddziału.
27 Wacław Wnukowski.
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Przyjeżdża komendant i jest do licha gości, a nawet jedna panienka – kurierka. 
Łasica chory, kładzie się. Ja też czuję się źle, ale to chyba z melancholii. Staram się 
o przeniesienie do Groma, ma mi to ułatwić „Tur”28 t.j. ten kolega z Tarnogrodu. 
Komunikat dzisiejszy podaje, że wojska sowieckie walczą w rejonie Sarn. Wie-
czór spędzamy na wesoło, śpiew i żarty.

12. 1. 44.
Wilczek odjeżdża z ppor. „Sępem”, więc ja zostaję zastępcą drużynowego. Na 

wartę nie idę. Drużyna nasza ma przynieść śniadanie dla całego obozu, więc 
idziemy we czterech: ja, „Sztorm”29 „Twardy”30 i ”Zwinny”. Po przybyciu mam 
awanturę z ppor. Elskim, który niesłusznie rzucił się na mnie grożąc w gniewie 
bronią. Gdy wróciłem do swego obozu, poprosiłem ppor. „Topolę”31 o przedsta-
wienie mnie do raportu z zażaleniem i opowiedziałem mu całą hecę. Do raportu 
z pewnością nie pójdę, bo był to wielki skandal, że żołnierz staje z zażaleniem na 
oficera. Ale wiem na pewno, że „Elski” dostał porządną burę od majora t.j. od 
komendanta Adama.

O 12.00 przeprowadzam zbiórkę drużyny do odmarszu do obozu „Elskiego”. 
Melduję Podkowie i idziemy. Z kolei melduję znów przybycie drużyny „Elskie-
mu”. Popatrzył na mnie, lecz nic nie mógł powiedzieć, bo załatwiam wszystko 
służbowo.

Jestem teraz w pierwszej drużynie u kapr. „Pantery”32. Od wstąpienia do oddzia-
łu Podkowy do odejścia do oddziału Zapory byłem w II drużynie u kapr. „Vira”33, 
później u „Zapory” też w II u kapr. „Pantery” i znów u „Podkowy”, w IV drużynie 
u st. strz. Ochockiego.

Obecnie każdy już ma zajęcie i pracujemy, ale ja nie pracuję. Dostaję RKM, 
a swój karabin zostawiam luzem. Amunicyjnym moim jest „Łasica”. To jest dobry 
kolega, poznaję jego koleżeńskość dopiero tu, w biedzie. Nie mam ani grosza, 
bieda jak cholera, a przeważnie brak nam bibułki. Ja i moi najbliżsi koledzy pa-
limy w „sowieckiej bibułce”, t.j. w papierze gazetowym. Mój kalendarzyk też ma 
dobre poważanie. Zacząłem nawet brać „bibułkę” z mojego pamiętnika. Takie to 
życie partyzanta. „Choć głodno i chłodno, żyjem sobie swobodno” – jak mówi 

28 Alfred Pudełkiewicz. 
29 Lepionko Bogusław ze Szczebrzeszyna. 
30 Tadeusz Glas ze Zwierzyńca. 
31 Jan Kryk, ppor. rez. b. nauczyciel. Poległ pod Osuchami w czerwcu 1944 r.
32 Mikołaj Glas ze Zwierzyńca
33 Feliks Tcnórz z Nawoza.
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jedna piosenka – „śpiew na kolację żołnierz ma, żołnierska dola – cha – cha – 
cha”. Wieczorem śpiewki żołnierskie.

Długo dźwięczą mi w uszach słowa z „Wojenki”, słowa, które znów naprowa-
dzają moje myśli ku Niej: „w ciemnym grobie leży z dala od rodziny, a po nim po-
został cichy płacz dziewczyny”. Nie wiadomo, czy tak nie będzie. I tu już utkwiły 
mi w pamięci słowa drugiej pieśni: „A gdy ja umrę, przyjdź na mój grób, uklęknij 
luba, litanię zmów i wspomnij, że tu leży ten, co w życiu miał tak cudny sen”.

13. I. 44.
Alarm! – To nas zerwało na nogi o godz. 4 nad ranem. Trochę marszu, tro-

chę znów ruchu w śniegu, przemokliśmy, ale to frajer. W tej chwili wypoczy-
wamy, bo to był alarm próbny, chociaż każdy z nas był pewny, że to naprawdę 
Niemcy atakują. Zaraz po południu przyjechał „Waśka”, komendant obozu so-
wietów. Podczas zajęć popołudniowych byłem z „Zającem” u podchorążaków, 
aż tu naraz usłyszeliśmy na drodze muzykę. Przyjechali Gromiący, fajne chłopy. 
Prosiłem Tura, żeby mnie wkręcił do oddziału Groma. Prawdopodobnie da się 
to wkrótce zrobić. Idą wszyscy na muzykę i śpiew do obozu Zapory. „Niech się 
bieda wścieknie” – śpiewamy, chociaż niejednemu serce się kraje. – Przed wie-
czorem przyjeżdża „Zapora”, „Miś”34 i pchr. „Sławian”35. Mówią o aresztowaniach 
w Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie. Nie wiem, czy nie stało się tez coś złego mojej 
rodzinie... Miałem straszne sny i boję się o nich. Żebym choć jak najprędzej miał 
o nich wiadomość!

Przed samym wieczorem podszedł do mnie „Stykała” i rzekł, że major z Gro-
mem wspominali moje nazwisko prawdziwe. Czuję przez skórę coś złego. Może 
niedługo wpadnie Dębski albo „Bohun”36 lub ktokolwiek, kto by przywiózł jakąś 
wiadomość z domu. Polubiłem kapr. „Starotę”, fajny chłop, przyjemny i inteli-
gentny. Smutne jest życie partyzanta z daleka od wszystkiego, co drogie i kocha-
ne. Codziennie ma on prawie że jednakowe zajęcie i codziennie widzi dookoła 
te same twarze i ten sam las szumi ponuro. Urozmaiceniem jest śnieżyca, wicher 
albo przyjazd żołnierzy z innego obozu. Człowiek się zżywa z otoczeniem, przy-
zwyczaja i dopiero wówczas wyczuwa naturę drugiego człowieka, tu poczuje co 
to tęsknota, co to przyjaciel.

34 Stanisław Wojciechowski ze Zwierzyńca. 
35 Zbigniew Kubicki (Orliński – dop. wyd.)
36 Józef Mazur z Kawenczyna.
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14. I. 44.
Dzień upływa szybko, jak zwykle. Koło południa odchodzą od nas Armeńczy-

cy37 do oddziału sowietów. Pluton nasz liczy w tej chwili 18 ludzi. Znów miałem 
małą awanturę z ppor. „Elskim”. Nie chciał mnie puścić do lekarza. Sowieci przy-
wieźli spirytus, kilku naszych się upiło i powstały awantury z kolegami, a nawet 
z oficerami. Ale to minęło. Ja wiem tylko, co mam z tego sądzić. Mam taki dziwny 
może „zabobon”, że piątek i trzynastka to dla mnie fatalne i wiem, że to racja.

15. I. 44.
Połowa stycznia. Wiemy, co było, nie wiemy, co będzie. Rosja nie chce pogo-

dzić się z Rządem Polskim i nie wiadomo co z tego wyniknie. Wracają żołnie-
rze z urlopu, niektórzy są z mego miasta (Szczebrzeszyna). Jedni mówią, że były 
wielkie aresztowania, drudzy – że nie. Myślę, że nie chcą smucić innych...

Stojąc na warcie o mało co nie zastrzeliłem człowieka. Nie chciał zatrzymać się 
i zaczął uciekać, więc rąbnąłem, ale nie w niego. Choć nie od razu, ale w końcu 
zatrzymał się. Ciekawi jesteśmy jaką wiadomość przywiezie nam patrol. Z na-
szego obozu pojechali „Podkowa”, „Zapora”, „Topola”, Miś, „Marynarz”38 i Zając, 
oprócz tego jeszcze 8 ludzi od Groma. Wszyscy z bronią maszynową. Mają zrobić 
zasadzkę na żandarmów, ale my nie wiemy gdzie.

Około godz. 1.00 wrócili do obozu z urlopu: „Gzyms”, „Ochocki”, pdch. „Eol”39, 
pdch. „Smal”40 i ppor. Szmaragd, a oprócz nich jeszcze dwóch, których nie zna-
łem – „Wis”41 i „Kurek”42.

16. I. 44.
Idę pierwszy na wartę od 7 do 9. W domu w tym czasie jeszcze spałem, bo 

to przecież niedziela. Tu nie ma niedzieli. Z rana pojedynczo powrócili z patro-
lu. Zasadzka się nie udała, rozbili jednak jakieś auto niemieckie i wzięli porząd-
ną pakę pasty do butów i inne artykuły gospodarcze. Niedziela upływa smutno, 

37 Byli w oddziale Podkowy w plutonie Zapory od jesieni 1943 r.
38 Józef Tchórz z Kitowa.
39 Z kompanii Warszawskiej.
40 Z kompanii Warszawskiej. 
41 Klik Władysław ze Zwierzyńca.
42 Kapr. Czesław Teper ze Zwierzyńca.
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dzień brzydki, człowiekowi nie wiadomo czego się chce, ogarnia go jakaś melan-
cholia, a raczej tęsknota za czymś, co minęło, za czymś niedoścignionym, nie do 
spełnienia. Widzę to na twarzy każdego, a wiem co to jest, bo sam to najlepiej 
czuję. Nie mogę doczekać się wiadomości od Niej, nie ma Dębskiego. Cały dzień 
łażę z kąta w kąt i szukam jakiejś rozrywki. Staram się o niczym nie myśleć, a jed-
nak nie mogę tego na sobie wymusić. Inni grają w karty, opowiadają kawały, aby 
ten czas jakoś przeszedł.

 Był u nas ppor. „Norbert”43, prawdopodobnie zbiera swój oddział. Będę chciał 
dostać się do tego oddziału. 

Ogólny śmiech najczęściej bywa z żartów „Nadolnego”44 i „Komara”45, a gdy 
jeszcze jest „Potok” i „Zapotoczny”, to dwaj pierwsi tak się z nich zgrywają, że 
trudno powstrzymać się od śmiechu. – Jest jeszcze trochę czasu do wieczora, 
trzeba sobie pocerować skarpety i wybić wszy. Amunicja też dopomina się o swo-
je. Roboty jest moc, nie wiadomo za co się wziąć.

17. I. 44.
Znów skoro ranek – alarm! Mam iść z „Zającem” i „Podkową” na patrol, ale 

„Zając” wraca do obozu, a ja zostaję jako łącznik. Wraca „Nadolny”, który przez 
noc był w obozie BCh. Odbieram od niego mój KB. Idzie patrol w sile 7 ludzi, 
między nimi ja. Chciałem sobie rąbnąć na próbę i wlazłem, do piwnicy żeby nie 
było słychać strzału. Niestety ktoś z BCh zmienił sprężynę. Dobrze, że wypróbo-
wałem, bo w razie czego byłoby ze mną źle. Teraz odpoczywamy po patrolu. –

Szkoda Gromskiego, który został zabity przez Gestapo.
Mamy gości, którzy przyjechali do ppor. „Colta”46. Jutro prawdopodobnie 

idziemy na robotę, możliwe, że i ja pójdę.
Wieczór upływa nam wesoło przy wódce i śpiewach. Wis odegrał dość ważną 

rolę w tym wieczorku. Gdyśmy byli rano na patrolu, znalazł liść figi, jeszcze dość 
świeży. Zaczął na nim wygrywać, a wieczorem to tak grał jak na flecie. Słuchał go 
każdy z zapartym oddechem. Prawdziwa leśna muzyka...

Od Bożego Narodzenia do chwili obecnej w obozie panował nie tylko głód, ale 
można powiedzieć nędza. Mięsa nie widzieliśmy tygodniami, a zdarzało się i tak, 
że po 3 lub 4 dni chleba nawet nie było, nie mówiąc już o papierosach. Tylko od 

43 Jan Turowski ze Szczebrzeszyna.
44 Czesław Daniłowicz ze Zwierzyńca. Zginął w 1947 r.
45 Józef Kozyra ze Zwierzyńca.
46 Nadleśny Ord. Zam. w Panasówce inż. Czesław Bończa-Pióro.
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czasu do czasu przywożono worek tytoniu, jak to nazywano „zza stodoły”, który 
ćmiliśmy w sowieckiej bibułce. Wiara głodowała w tym czasie do tego stopnia, że 
zapanował w obozie szkorbut. Był to skutek nie tylko niedożywiania, lecz i post-
nego oraz bardzo często zimnego jedzenia. Ci którzy ten czas spędzali w oddziale 
czują to po dziś dzień, bo wielu z nas ma zęby popsute, a niektórzy nawet całkiem 
potracili część uzębienia. Za uratowanie nas od dalszych skutków tej choroby je-
steśmy bardzo wdzięczni dr „Kwiatkowskiemu”47 który kazał sprowadzić furę ce-
buli i karmił nas nią przez kilka tygodni wyznaczając normę: 4 duże główki na 
dzień dla jednego żołnierza. Z początku nie wszyscy byli zadowoleni, bo nie każdy 
to lubił, a na dodatek zęby chodziły jak na zawiasach że trudno było zgryźć, póź-
niej jednak przyzwyczajono się, tym bardziej że widać było dobry skutek takiego 
leczenia. Dlatego właśnie w tym czasie bogata we wszy i wszelką biedę wiara urzą-
dzała wieczorami śpiewki, tańcówki i inne kawały dla zapomnienia o wszystkim 
złym i pośmiania się z własnej biedy. Jednym z najweselszych był wieczór imienin 
ppor. „Szmaragda”, który z tej racji postawił 5-litrowy butel bimbru. Skorzystali 
z niego wszyscy, od oficerów do kucharzy włącznie. Potem zaczęły się śpiewki, 
później kawały, wreszcie na zakończenie muzyka z potańcówką. Orkiestrę stano-
wiły organki i „gęby muzykalnych ludzi”, którzy potrafili głosem naśladować róż-
ne instrumenty. Kilku poprzebierało się za kobiety i dalej tańcować.

Często wieczorami grano w karty, oczywiście nie za pieniądze, bo to było za-
bronione, niektórzy czytali książki, które dostarczały nam placówki. Najczęściej 
jednak wszyscy razem zabawiali się grą pospolicie zwaną dupniakiem albo salo-
nowcem. Na ogół każdy czuł się tutaj lepiej, ponieważ nie było takiej ciasnoty jak 
w bunkrze „Podkowa”, który miał 5 mtr długości i tyleż szerokości oraz 2,5 mtr 
wysokości, a mieściło się w nim około 40 ludzi stałej załogi, radiostacja, broń, 
amunicja itp. Spaliśmy jak śledzie jeden przy drugim, leżąc na boku, bo inaczej 
nie można było, a przewracać się musieliśmy prawie że na komendę.

18. I. 44.
Po obiedzie „Podkowa” każe naszemu drużynowemu wyznaczyć patrol – je-

den plus trzech, w tym dwa RKM-y. Dowódcą tego patrolu jest kpr. „Balica”48. 
Prócz niego idzie trzech strzelców – „Miś”, „Gałka” i ja. Jedziemy furmanką do 
obozu „Groma”, gdzie mieliśmy dołączyć do „Gromiaków”. Jestem pierwszy raz 
w obozie ppor. „Groma”. Fajnie sobie mieszkają w barakach, śpią pod pierzynami 

47 Dr Bolesław Ałapin, neurolog.
48 Feliks Grdyniec z Wielączy. 
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i są bardzo gościnni. Wkrótce okazuje się, że jest nas za mało i „Grom” wysyła 
mnie z listem i z rozkazem słownym do ppor. „Podkowy”. W rezultacie od „Pod-
kowy” jedzie jeszcze 8 ludzi z dwoma RKM-mi. Nie wiedzieliśmy dobrze o co 
chodzi. Jest zbiórka całego patrolu. Jest nas razem 22 ludzi, przy czym mamy 9 
RKM-ów. „Grom” wydaje rozkazy, wyjeżdżamy trzema saniami. Przejeżdżamy 
przez Osuchy, ludzie życzą nam szczęścia. Wjeżdżamy do Łukowej, gdzie nasi 
ludzie chodzą z bronią jako warta przeciw bandzie Ukraińców i Niemcom. Za 
Łukową droga biegnie przez pola. Dmie cholernie. Mijamy Babice, mamy obro-
bić Wolę Obszańską49. Wpadliśmy do wsi rozdzieleni na grupy, prędko zorgani-
zowaliśmy furmanki i sanie, co się tylko dało. Ukraińcy mają za swoje. Wzięliśmy 
co potrzeba i odjechaliśmy.

Początkowo był zamiar przeprowadzić akcję w Dzikowie i Obszy, ale ze wzglę-
du na śnieżycę jaka zapanowała pod wieczór i na to, że szpicle już zdążyli uprze-
dzić stojące tam załogi niemieckich i ukraińskich żandarmów, została przepro-
wadzona akcja rekwizycyjna tylko w ukraińskiej wsi Woli Obszańskiej. Późnym 
wieczorem wraz z tumanami szalejącej śnieżycy wpadliśmy znienacka do wsi 
z dwu stron. Całością dowodził ppor. „Grom”, utrzymując przy sobie jednocze-
śnie dowództwo jednej grupy. Drugą grupą, złożoną przeważnie z podkowiaków, 
dowodzili podch. „Wicher” i „Błyskawica”50. Z rzadka odezwały się wystrzały 
karabinowe i kilka serii broni maszynowej, kiedy któryś z naszych, natknął się 
na uzbrojonych Ukraińców. Chłopcy szybko porozbiegali się, żeby każdy mógł 
wypełnić uprzednio nałożone na niego zadanie. Ja pozostałem z „Huzarem”51 
i pierwszą naszą czynnością było „zorganizowanie” furmanki, a następnie za-
ładowanie jej mięsem i inną żywnością. Był to dzień jakichś świąt ukraińskich. 
W każdym domu leżały na sianie pod stołem bułki i placki, które były zupełnie 
niesłone. Wykonanie zadania nie było łatwe. Ja pilnowałem jakiegoś Ukraińca, 
który zakładał konie do wozu, a „Huzar” w tym czasie przeglądał chlewy i obory, 
żeby jak najszybciej załadować furmankę z mięsem. Małą chwilę swojej nieuwa-
gi byłbym przypłacił życiem. Kiedy odwróciłem się w drugą stronę, Ukrainiec 
szybko sięgnął pod strzechę i wyciągnął ukryty tam karabin. Lufę jego od razu 
skierował we mnie, lecz w tym momencie zjawił się niespodziewanie „Huzar” 
z okrzykiem „stój! ręce do góry”, a Ukrainiec na to w nogi. „Huzarowi” zaciął 
się karabin, a zanim ja zorientowałem się o co chodzi, ów bandzior odbiegł już 
kawał drogi wystrzeliwszy uprzednio do nas dwa razy. W końcu obaj z „Huza-
rem” wypaliliśmy do niego parę razy, prawdopodobnie ze skutkiem, bo już po 

49 Wieś, w której Niemcy osadzili Ukraińców.
50 Jan Guzowski ze Szczebrzeszyna.
51 Bolesław Jóźwiakowski ze Szczebrzeszyna. Zginął już po wyzwoleniu na jesieni.
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akcji widzieliśmy w tym miejscu ślady krwi na śniegu. Po paru godzinach wyko-
naliśmy wreszcie swoje zadanie i podjechaliśmy na środek wsi, gdzie był z góry 
oznaczony punkt zborny dla załadowanych furmanek. Stało ich tam już kilka-
naście. Zostawiwszy furmankę pod eskortą wyznaczonych do tego żołnierzy, 
pobiegliśmy obaj z „Huzarem” w stronę operującej grupy „gromiaków”, ażeby 
wreszcie solidnie gdzieś podjeść i popić dla rozgrzewki. Po całej wsi rozchodził 
się zapach „kropelek” czyli tak nazywanej „hanodyny”. „Gromiący” przyzwycza-
jeni do „kropelek” już sobie podpili i tym bardziej stukali kolbami po plecach 
Ukraińców, od których nie jeden „gromiak” ucierpiał ale z naszych rzadko który 
wziął do ust ten smród. W wyniku akcji uzyskano kilkanaście fur żywności, która 
została rozdzielona dla odżywienia zgłodniałych żołnierzy pomiędzy oddziały 
„Podkowy” i „Groma”.

Wróciliśmy do obozu Groma. Tu zatrzymaliśmy się, żeby się ogrzać. Dano 
nam trochę spirytusu. Po godzinnym odpoczynku odjechaliśmy do swego obo-
zu, dokąd przybyliśmy nad ranem.

19. I. 44.
Rok temu popijałem, bo to dziś Henryka. Mimo woli myśli moje kierują się 

w strony rodzinne.

23. I. 44.
Dnia 19 wychodzimy na akcję. Od nas idzie jedna drużyna i ja między inny-

mi. Dnia 21 uderzamy na Suchowolę52. Jest nas przeszło stu. Niemcy bronią się. 
Obrabiamy wieś podczas ciągłej strzelaniny. Kilku Niemców padło, kilku zostało 
rannych. Z naszej strony obyło się bez wypadków z wyjątkiem „Osy”53, który zo-
stał lekko ranny w lewą rękę.

Po kilkunastu godzinach odpoczynku, kiedy jeszcze żołnierze dobrze nie wy-
suszyli przemokniętego obuwia i okrycia po akcji na Wolę Obszańską, wieczo-
rem 19. I. jedna drużyna w sile 15 ludzi wyruszyła pod dowództwem „Podkowy” 
do obozu „Groma”. Tu dołączono nas do plutonu gromiaków w sile około 30 
ludzi. Dnia 20. I. rano wyjechaliśmy saniami z obozu „Groma”(około 10 klm na 

52 Wieś nasiedlona przez Niemców. W akcji wzięły udział patrole od „Podkowy” i od „Norberta” oraz 
oddział „Groma”.

53 Wiesław Podczaski ze Zwierzyńca, syn urzędnika Ord. Zamojskiej. 
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zachód od miejscowości Maziarze w puszczy Solskiej), udając się przez Osuchy, 
Podsośninę, Szostaki i Aleksandrów do Tarnowoli. Po kilku godzinnym odpo-
czynku, w czasie którego dołączyli do nas „Gromiący” z okolicznych placówek t.j. 
z Aleksandrowa, Górecka, Tarnowoli i Józefowa, wyruszyliśmy przez Brzeziny, 
Majdan Kasztelański, Senderki, Kaczórki do kilku stojących pod lasem domów 
w pobliżu wsi Jacnia. Tutaj żołnierze dostali dosłownie tylko trochę jedzenia 
i zostali rozkwaterowani, ażeby przeczekać cały dzień w ukryciu. Wszyscy byli 
zmarznięci do szpiku kości, głodni i w przemoczonych butach, tak że od razu 
gdzie kto miał wyznaczone miejsce walił się z nóg, żeby bodaj trochę przespać 
się przed akcją. Czuwały tylko ukryte warty, które wtedy składały się z żołnierzy 
„plutonów terytorialnych”, ponieważ reszta była zbyt wyczerpana. W tym czasie 
w jednym z domów sztab opracowywał szczegółowy plan akcji. W skład szta-
bu wchodzili: „Grom”, „Podkowa”, „Elski”, dr Kwiatkowski i kilku od „Norber-
ta”. Grupie podkowiaków, w której i ja byłem, przypadła „najlepsza” kwatera, bo 
w stogu słomy na polu za stodołami, gdzie było tak samo jak w lesie, kiedy się 
spało na gałęziach rzuconych na śnieg. Klęliśmy wszystkich i wszystko, jak tylko 
można było w słownictwie lasowym. Na to nadszedł „Podkowa”, któremu skarży-
liśmy się, że inni, nie tak przemęczeni jak my oraz „terytorialni”, śpią w domach 
lub na strychach domów i stodół w sianie, a my jak najgorsi na polu gdzie trudno 
nosa wychylić, bo mróz i śnieżyca a na dodatek w brzuchu orkiestra marsza gra. 
Uspokoił nas Podkowa słowami: „nie jesteście ani „terytorialni” ani kolonial-
ni, tylko żołnierze co się zowie i pokażcie tym dupkom żołędnym, że potraficie 
cierpieć i walczyć o wolność nie tak jak oni pod piecami i językiem, ale jak na 
żołnierzy i Polaków przystało”. Nie wszystkim to poszło w smak, a najbardziej 
jęczał w przemokniętych kamaszkach st. strz. „Marynarz” mówiąc: „koledzy, ja 
pierdolę takie „na ramię broń” jak już człowiek nie czuje ciała z zimna i brzuch 
przysycha mu do krzyża”. Znaliśmy się wszyscy i wiedzieliśmy, że żołnierz z niego 
dobry, ale jak się zdenerwuje, to gada co mu ślina na język przyniesie. W końcu 
jednak, przytuleni do siebie plecami lub brzuchami, obłożeni z boków snopami 
słomy, posnęliśmy jak kamienie z myślą o nadchodzącym wieczorze i akcji.

Przed wieczorem 20. I. wszczął się ruch. Ze wszystkich strychów i stodół po-
wychodzili rozespani żołnierze i zaczęli przygotowywać się do odmarszu. Dla 
otrzeźwienia i orzeźwienia zaczęliśmy się myć t.j. nacierać twarz i ręce śniegiem, 
co było u nas powszechnie stosowane w zimie, gdy w pobliżu nie było wody. 
W tym czasie podeszło do nas kilku „norberciaków”. Od nich dowiedzieliśmy 
się, że podczas przemarszu ich grupy, która ma brać udział w akcji, natknęli się 
na Niemców i w wyniku starcia zabili jednego żandarma, kilku zaś ranili. Niemcy 
nawiewając porzucili trochę broni: 2 karabiny, 2 dubeltówki i maszyn-pistolet.
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O zmroku wyruszyliśmy. Nasza grupa miała pierwsza zaatakować wieś od 
strony kościoła t.j. od strony wsi Hutków, „gromiący” – centrum wsi, żeby opa-
nować drogę wiodącą do Kolonii Suchowola, a „norberciacy” od strony Potocz-
ka. Powoli wychyliliśmy się z lasu na drogę mając przed sobą kościół o kilkaset 
metrów, gdy od strony Kol. Suchowola zbliżyły się sanie z „czarnymi wachma-
nami”. Jechali oni do Suchowoli, żeby razem strzec swoje wioski, ponieważ już 
wiedzieli, że w okolicy dla nich nie wesoło. Wiedzieli też o losie żandarmów. Od 
razu natknęli się na nasz patrol, który szedł jako szpica pod płotami przy drodze 
do kościoła, i zatrzymali się na moment wołając: „Halt? Wer da?” Na to tylko nasi 
czekali. Potok od razu odwalił mu: „ja ci skurwysynu dam werda!”. Wtedy jeden 
z wachmanów wystrzelił, a drugi zaczął trąbić na alarm. Nie mógł wytrzymać 
„Nadolny” i z okrzykiem „ja ci taki synu zagram, to z muzyką pojedziesz do Bel-
zebuba” walnął serię z RKM-mu prosto w sanie. Rozległ się jęk i trąbka wypadła 
z sań na drogę. Niemcy zostawili zabitego i sanie, a sami biegiem rzucili się do 
wsi. Teraz wypadki potoczyły się szybko. Z boku rozległa się komenda „Podko-
wy”: „Chłopcy w tyralierę! naprzód biegiem marsz!”. Nie było to jednak takie 
łatwe. Kilkudziesięciu dobrze uzbrojonych szkopów grzało w nas zza każdego 
domu. Poderwaliśmy się raz, ale dosłownie zasypani ogniem padliśmy z powro-
tem w śnieg. Wreszcie za trzecim razem, gdy kaemiści zacięcie bili do nas, część 
chłopców w skokach rzuciła się na szkopów. Natarcie się udało i w końcu osią-
gnęliśmy chałupy. Teraz walka toczyła się prawie o każdy dom. Po prostu cudów 
dokazywali „Piorun”54, „Osa”, „Nadolny”, „Komar”, „Twardy”, „Marynarz” i „Ko-
wal”. Zaczęła się gonitwa za pojedynczo uciekającymi przez sady szkopami, któ-
rzy nawiewali w pola nie wiedząc, że z tamtej strony lada chwila stukną gromiący, 
co też stało się po kilkunastu minutach. Nasza grupa sama nie dałaby rady rozbić 
oporu szkopów, którzy byli od nas liczniejsi, lepiej wyposażeni w broń i mieli 
dobrą osłonę i ochronę z domów, my zaś byliśmy widoczni z daleka na tle śniegu. 
Jednak nienawiść dodała nam takiego bodźca, że każdy postanowił dotrzeć do 
nich i walić ile się da. To że nasze trzecie natarcie się udało zawdzięczyć należy 
w znacznej mierze grupie „norberciaków” którzy właśnie w tym czasie natarli ze 
swojej strony na szkopów ze strasznym „hurra!” Niemcy wzięci w ogień z trzech 
stron bronili się zaciekle, zwłaszcza że połowa ich to byli przeważnie zdemobi-
lizowani i osiedleni na tej wsi SS-mani. Walka trwała od godz. około 17.00 do 
22.00. W tym czasie kilkunastu „gromiaków” przebiło się od strony pól i dołą-
czyło do nas. Z grupy tej wyróżniali się „Palasek”, „Stół”, „Krzych” i „Skrzypik”, 
którzy naprawdę nie nawalali.

54 Stanisław Ryzner, rzeźnik ze Szczebrzeszyna.
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Po przeprowadzonym natarciu, w którym brali udział wszyscy, „Podkowa” 
i dr Kwiatkowski zatrzymali się pod jednym z domów, pierwszy kierując ope-
racją grupy, drugi przygotowując się na wypadek niesienia pomocy lekarskiej 
rannym. Jako osłona zostaliśmy z nimi „Marynarz”, „Wilczek”, st. strz. „Sęp” i ja. 
Pomimo pilnej naszej uwagi jakiś Niemiec zza drugiego domu rąbnął w nas gra-
natem. Uniknęliśmy ran, a może i śmierci, tylko dzięki szybkiej orientacji Podko-
wy. Na jego komendę „padnij!” zdążyliśmy odskoczyć kilka kroków w bok i paść 
w śnieg. Było go tak dużo, że granat zarył się weń dość głęboko i wybuch jego 
niewiele nam zaszkodził, bo tylko jeden odłamek trafił w apteczkę doktora stoją-
cą na śniegu, a kilka drobnych pocięło mój płaszcz, którego jedna poła podczas 
mego padania zawisła na sękach opłotka. Po tym wypadku zerwaliśmy się go-
niąc szkopa, który nawiewał w stronę plebanii, gdzie jeszcze najmocniej bronili 
się Niemcy pod dowództwem samego Dorffuhrera. Skrzyknął Podkowa kilku 
jeszcze chłopaków i przypuściliśmy formalny atak na broniących się w plebanii 
Niemców. Atak się udał i już po chwili byliśmy panami sytuacji na całej wsi, bo 
Niemcy posłyszawszy że zacichła obrona Dorffuhrera, zaczęli uciekać i kryć się 
gdzie kto mógł.

Po wejściu do plebanii znaleźliśmy kryjówkę, do której każdy bał się wejść, 
wreszcie ja się zdecydowałem pod warunkiem, że w razie jakiejś strzelaniny 
w kryjówce od razu zarzucą ją granatami. „Podkowa” tylko się uśmiechnął i sta-
nął nad kryjówką wraz z dr Kwiatkowskim, „Marynarzem” i „Kowalem” z bro-
nią gotową do strzału. Wskoczyłem do kryjówki z latarką elektryczną w lewej 
ręce i EKM-em w prawej i głośno krzyknąłem „Hande hoch!” Na szczęście byli 
tam tylko ojciec Dorffuhrera, z karabinem, który od razu rzucił na ziemię i żona 
Dorffuhrera z córkami. 

Wyprowadziłem wszystkich na wierzch w celu przesłuchania ich przez „Pod-
kowę”. Wreszcie usłyszeliśmy głos „Podkowy”: „no, chłopcy, teraz możecie się 
wreszcie najeść i napić, zaznaczam tylko, żeby hulać bez gwałtów i jakichś dzi-
kich wyskoków, bo” - tu wskazał ręką na gardło - „i jak najszybciej ładować wozy”. 
Wszyscy rozbiegli się po wsi. Ja pozostałem z dr Kwiatkowskim i Podkową, żeby 
pomóc doktorowi przy robieniu opatrunku Niemcowi, którego przed samą ple-
banią podczas ataku pozdrowił „Wilczek” serią z RKM-mu po nogach, a równo-
cześnie służyłem „Podkowie” za tłumacza w rozmowie z rannym Niemcem. Jak 
się okazało był to zięć Dorffuhrera, który przyjechał tu na urlop. Po opatrzeniu 
rannego przejrzeliśmy leżące na biurku papiery, między którymi znaleźliśmy li-
stę z nazwiskami Polaków przyskarżonych przez szpiclów. A byli oni tak głupi, 
że zostawili na listach swoje podpisy, co w przyszłości dało możność organizacji 
zlikwidowania tych gości. Następnie zajrzeliśmy do szaf i kufrów, i trudno mi 
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jest wymienić dokładnie wszystkie rzeczy, jakie tam się znajdowały. Najwięcej 
było obrusów i kilimów kościelnych. Były nimi poprzykrywane również i łóżka 
wszystkich domowników. Widocznie używano ich zamiast prześcieradeł i kap. 
Łatwo było poznać, że to kościelne po powyszywanych krzyżach i krzyżykach 
oraz innych znakach kościelnych. W kredensie znaleźliśmy dwa kielichy kościel-
ne55 i wiele innych podobnych przedmiotów.

Gdy około godz. 24.00 byłem wreszcie wolny i wyszedłem na dwór, strzela-
nina na polach i po sadach była już bardzo słaba, słychać było natomiast głuche 
strzały po chlewach, gdzie nasi bili świnie i od razu ładowali je na sanie. Inni 
ładowali na sanie całą zawartość sklepu. Dookoła słychać było wesołe już głosy 
chłopaków. Każdy zdążył już fest się nażreć i zalać robaka. „Podkowa”, dr Kwiat-
kowski, st. Strz. „Sęp” i ja zrobiliśmy sobie kolację od razu w domu Dorffuhrera. 
Zabrałem przy tym solidne, nowe buty Dorffuhrera i jego plecak, który wyłado-
wałem podarkami dla kolegów pozostałych w obozie. A był u nas taki zwyczaj, 
że uczestnicy jakiejś akcji przywozili coś dla kolegów, którzy musieli pozostać 
w obozie. O 01.00 po północy odbyła się zbiórka i wszyscy załadowaliśmy się na 
sanie udając się z powrotem do obozu, na przedzie i na końcu kolumny jechali 
żołnierze, środek zaś stanowiło około 30-tu sań naładowanych żywnością, która 
potem – jak zwykle – była rozdzielona pomiędzy oddziały biorące udział w akcji. 
Po drodze przypominano sobie wypadki zeszłego dnia, głodne brzuchy i spra-
gnione podniebienia. Część słabszych od razu posnęła na saniach, inni dobrze 
podchmieleni żartowali lub klęli jeden na drugiego za jakieś tam niedociągnięcia 
w akcji. Najbardziej naśmiewano się z lekko rannego w rękę „Osy”, który wziął 
sobie mój bagnet, żeby kłuć nim świnie dla oszczędności amunicji, ale niestety 
pierwsza kłuta przez niego świnią wyrwała się z chlewka i z bagnetem w ciele 
biegała po wsi chyba z pół godziny, aż któryś z chłopców zlitował się nad nią 
i palnął jej w łeb.

Wracaliśmy zasadniczo tą samą trasą, tylko innymi drogami, w wesołym na-
stroju, bo każdy zaopatrzył się w się w przyjaciółkę niedoli „lasowców” t.j. wódkę, 
a zakąski zacząwszy od miodu, ciastek i cukierków, a skończywszy na mięsiwach, 
przynajmniej na drogę było dosyć. W drodze dopiero znów poczułem zimno 
w nogi i przypomniałem sobie zdobyte buty. Jednak w żaden sposób nie mogłem 
ich włożyć i dlatego bez wahania, choć były zupełnie nienoszone, zamieniłem 

55 Kielichy te oddaliśmy w obozie szefowi „Krukowi” (Teofil Bizior), który miał je przekazać ks. Wacławo-
wi „Czarnemu" (Wacław Płonka), naszemu kapelanowi.

x/ Teofil Bizior z Przedmieścia Zamojskiego Szczebrzeszyna. W r. 1945 zginął śmiercią tragiczną na Szpe-
rówce.

Xx/ Ks. W. Płonka, gwardian OO. Bernardynów w Radecznicy
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z furmanem naszych sań na jakieś stare, ale suche buciny, które po kilku dniach 
całkiem się rozleciały. Zadowolony wreszcie z ciepła w nogi, które obwinąłem 
jeszcze i kąpielowym ręcznikiem Dorffuhrera i po dobrej porcji pocieszycielki, 
zasnąłem wraz z kolegami na saniach. Po kilku godzinach obudzono nas gdyż co 
kilka godzin zmieniano żołnierzy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem całości 
oddziału i sanie nasze zostały cofnięte na koniec taboru. Podczas jazdy służbę 
ochrony pełniły: na przedzie kolumny 3 sanie (około 12 ludzi), pośrodku 1 sanie 
(5 ludzi z oficerem albo kimś z dowództwa) i na końcu kolumny 3 sanie (około 
15 ludzi). Reszta żołnierzy w tym czasie przeważnie spała przemęczona akcją 
i drogą do niej. Rankiem 22. 01. wróciliśmy do obozu witani przez kolegów spoj-
rzeniami, którymi liczyli czy kogoś nie braknie i wreszcie okrzykami radości na 
widok całości wszystkich i dużych ilości żarcia. 

Podróż powrotna nocą po lasach była żmudna, uciążliwa. 
Dzień dzisiejszy upływa nam na czyszczeniu broni i różnych pracach koło 

siebie.

25. I. 44.
Ludzie są dziwnie „dranni” i bezczelni. Wczoraj ukradł mi 700 zł i pamiątkowy, 

złoty pierścionek. Pytałem naokoło, ale przepadło. Przekonałem się, że nie war-
to być koleżeńskim, bo każdy będzie chciał Cię wykorzystać, a dranie i złodzieje 
śmieją się potem z każdego i dobrze im z tym. Zresztą wszystko jedno, nie ma 
o czym myśleć. Straciłem już chęć do wszystkiego i wszystko mnie nudzi. Myśla-
łem, że wojna już już się skończy, a tymczasem może dopiero na jesieni. Trudno. 
Prześladują mnie myśli o domu, cały czas krążą mi po głowie. Dni płyną szybko, 
a jednak za wolno dla mnie. Piękne dni, jakby wiosenne, nasuwają różne myśli. 
W lesie świeże powietrze, pachnie żywicą. Przeżywając takie dni i czując dooko-
ła siebie wesołość człowiek staje się roztargniony. Chodzi zadumany, stęskniony. 
Może przysuniemy się bliżej do naszych stron, to się wyrwę do domu na parę go-
dzin, każdy zalewa wódką swe smutki, a to ma później złe następstwa. Dziś np. jest 
po prostu umierający plut. „Lasota”56 i jest to działanie „wódeczności”.

W tej chwili wrócił ppor. „Elski”, który był na urlopie, a z nim przyjechali 
ludzie, którzy uciekli przed Niemcami. Podobno w Zwierzyńcu rozstrzelali 
30 ludzi, źle z nami, a przeważnie z tymi, co są w domach. Wieść o śmierci plut. 
Lasoty doszła do mnie, gdy stałem na warcie – między godziną 10.00 – a 12.00.

56 Roman Paczos ze Zwierzyńca, szofer ordynata Zamoyskiego.
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28. I. 44.
Dnia 25. I. po południu z rozkazu Podkowy przeznaczony zostałem jako fur-

man do koni. Nie bardzo mi to odpowiadało, ale wiedziałem, że to nie na dłu-
go. – 26. I. pojechałem z dr Kwiatkowskim do Łukowej. Po drodze spotkałem 
5 kolegów z Tarnogrodu – dzisiaj już stamtąd wysiedlonych. W samej Łukowej 
spotkałem znajomego, u którego nie spodziewałbym się być. Mieliśmy małą hecę 
z ukraińską policją. Nas dwu, a ich 5, ale dobrze się skończyło.

Przybyliśmy z doktorem do Łukowej saniami około 3 po południu. Pierw-
szą naszą czynnością było załatwienie korespondencji dlatego też wstąpiliśmy na 
pocztę, gdzie zabawiliśmy około godziny. Gdy chciałem wyjść na szosę do koni 
zauważyłem 5 żandarmów ukraińskich. Wszczął się ruch, bo i oni nas zobaczy-
li a i ludność widząc na co się zanosi zaczęła się wycofywać, gdzie kto mógł. 
Doktor wyskoczył na róg budynku i zajął pozycję obronną mając tylko pisto-
let, ja natomiast przechodząc przez poczekalnię odbezpieczyłem granat obronny 
z myślą natychmiastowego rzucenia go w Ukraińców, jeżeli ci zaatakują doktora. 
Następnie miałem zamiar skoczyć do sań, gdzie leżał RKM, który był do połowy 
widoczny spod słomy. Nie mając dobrego pola widzenia na stanowisko doktora 
z sali pocztowej wskoczyłem do czyjegoś mieszkania prywatnego – jak się póź-
niej okazało był to dom Czaplickiego, mego kolegi z ławy gimnazjalnej – skąd 
mogłem skuteczniej przyjść z pomocą doktorowi. Ten natomiast wiedząc, że ja 
mam przy sobie tylko granaty, chciał być w pobliżu mnie, żebyśmy w razie czego 
razem lepiej mogli się bronić. Podczas zmiany stanowiska został on zauważony 
przez żandarmów i już jeden z nich podniósł karabin, lecz go drugi wstrzymał 
wskazując na moje stanowisko, na sanie i na wyglądających z różnych domów 
dookoła ludzi, których zapewne wziął za naszych żołnierzy. Po krótkim namyśle 
wsiedli na swoje sanie i odjechali nieufnie rozglądając się na wszystkie strony. Po 
tym wypadku, który tak szczęśliwie się zakończył, udaliśmy się do apteki Gajew-
skiego, skąd mieliśmy zabrać leki i gdzie zatrzymaliśmy się, żeby nareszcie zjeść 
coś odmiennego od naszych biednych potraw obozowych i przenocować. Na-
stępnego dnia raniutko wyjechaliśmy z Łukowej i już bez przeszkód dotarliśmy 
do obozu.

W tym czasie, gdy ja byłem w Łukowej, odbył się pogrzeb Lasoty. Tego też 
dnia przybył do obozu brat „Sztorma”57 i został przeznaczony do koni, ja zaś 
z powrotem do oddziału.

57 Tadeusz Lepionko ze Szczebrzeszyna.
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27. I. 44.
Zwoziliśmy stodołę głęboko w las – 10 – 12 klm od Maziar, gdzie mamy zało-

żyć nowy obóz. Trochę tej pracy dobrze nam zrobiło. Czas jako tako leci, wieczo-
rami śpiewki i różne hopki. Dzisiaj mieliśmy alarm, ale grunt to się nie martwić. 
Wraca z urlopu st. strz. „Sęp”, a z nim „Bohun”, dobry kolega.

30. I. 44.
Wczoraj upłynął dzień na pracy przy zwózce baraku. Gdy wracałem z ranne-

go patrolu, dr Kwiatkowski zaproponował mi przejść na sanitariusza, na co się 
zgodziłem i od dziś już się w to „bawię”. W popołudniowych godzinach mam 
wykłady, które sobie notuję, bo przyda się wszystko umieć. 

01. II. 44.
Jest już luty. I znów upłyną dni na wyczekiwaniu końca. Praca jaką w tej chwili 

mam, tzn. sanitariusza, jest żmudna, jednostajna, mało mi daje ruchu i rozrywki. 
Doktor ma zamiar jechać jutro do Łukowej, możliwe, że i ja też pojadę... Już tro-
chę z zakresu sanitarnego coś niecoś kapuję, jak się to mówi.

03. II. 44.
Przedwczoraj wyjechałem na patrol, a wróciłem wczoraj. Byłem w wielu miej-

scach, o których nawet nie słyszałem. Drogi całe zalane wodą, podróż zła, ale jakoś się 
wróciło. Dziś u nas ostre strzelanie. Robię już opatrunki jak stary. Dni mgliste jeszcze 
bardziej się dłużą. Wczoraj pojechali od nas na robotę,, ale nie wiem dobrze dokąd. 
Z kolegów najbliższych pojechał Brzozowski. Robota miała być niebezpieczna.

Poznaję kapitana „Orszę”58, fajny chłop. Przyjeżdżają na kurs radiotelegrafi-
stów znajomi z Tarnogrodu. Jeden z nich ma mój Pseudonim, ale on jest u „Gro-
ma”. Dowiaduję się od „Łasicy”, który był u „Drugaka”59, że w sztabie jest pod-
porucznik mający pseudonim taki jak moje nazwisko60 – Ppor. Norbert zajął się 

58 Józef Gniewkowski, komendant obwodu Biłgoraj.
59 Wilhelm Szczepankiewicz, komendant obwodu Tomaszów.
60 Marian Warda, komendant rejonu w obwodzie Tomaszów.
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zbieraniem materiału na założenie czasopisma, którego tytuł będzie „Echa Le-
śne”61. Napisałbym i ja coś do niego, ale mam trochę lenia, wolę łazić z kąta w kąt.

04. II. 44.
Wczoraj około 04.00 usłyszeliśmy z obozu strzelaninę w kierunku Osuch, 

a wiedzieliśmy, że tam pojechał nasz patrol. W obozie ruch, poszedł drugi pa-
trol, w którym i ja byłem. Gdyśmy już dochodzili do Osuch strzały ustały. Na 
przywitanie zobaczyliśmy rannych. Ochocki ciężko ranny w bok i ma naruszone 
płuco, „Max”62 – z oddziału Groma – dostał postrzał w okolicy szyi, przy czym 
kula została w ciele.

Doniesiono naszemu dowództwu, że w pobliżu Osuch kręcą się jacyś ludzie, 
najprawdopodobniej bandyci, a trzeba wiedzieć, że oddziały leśne zwykły ban-
dytyzm tępiły bezlitośnie. Dla spatrolowania tego terenu wysłano dwie druży-
ny czyli około 16 ludzi – jedna drużyna „podkowiaków”, druga „gromiaków”. 
Zaledwie patrol ten zbliżył się do pierwszych domów wsi Osuchy, gdy został 
przywitany gradem kul. W wyniku zaskoczenia od razu zostali ranni „Ochocki” 
i „Max”. Wywiązała się strzelanina, na której odgłos zarówno z obozu „Podko-
wy” jak i „Groma” natychmiast wyruszyły silne patrole, a w obozach zarządzono 
pogotowie bojowe. „Gromiący” przybyli pierwsi i od razu natarli na przeciwnika 
i wtedy dopiero tamci, zobaczywszy że to nie żarty, zaczęli dawać znaki do za-
przestania walki. W tym czasie przybył na miejsce i nasz patrol. Okazało się, że to 
pijani „BChowcy” tak ugościli naszych. Zaczęli się tłumaczyć, że wzięli naszych 
za Niemców, ponieważ zauważyli jednego żołnierza w niemieckim płaszczu. Pa-
trol nasz, który przebył odległość około 8 klm prawie biegiem, był tak podnieco-
ny i podenerwowany widokiem swoich rannych że chciał od razu rzucić się na 
„BChowców”. Skończyło się jednak na tym, że dowódca BCh usprawiedliwił się 
u naszych dowódców w sztabie. 

Dzisiaj mam dużo pracy przy chorych, bo doktor pojechał do Łukowej, a oprócz 
tego porządnie bolą mnie nogi po wczorajszym patrolu, po tym forsownym mar-
szu. Dzisiaj śliczny dzień, który przypomina mi Wielki Piątek 1939 r. Ach! te wspo-
mnienia! Wieczorem spędzam godzinę z kolegami na łączce pod lasem na róż-
nych ganiankach.

61 Ukazało się kilka zeszytów w barwnych okładkach. Tekst pisany na maszynie.
62 Maciej Jegowd, syn lekarza z Różanej koło Tarnogrodu. Zginął w walce z Ukraińcami na terenie pow. 

biłgorajskiego.
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W ciągu kilku ostatnich dni tak pocieplało, że śnieg zginął prawie zupełnie, bo 
miejscami tylko, pod dużymi świerkami, leżały jeszcze małe jego kupki. Wczoraj 
gdy byliśmy na patrolu, widzieliśmy dwóch rolników orzących pole koło wsi Ko-
zaki. Dzisiaj prawie wszyscy wolni od służby i zajęć wylegli u nas na trawę pod 
lasem, żeby nie siedzieć w zasmrodzonej i zawszonej kwaterze. Ganianką nazwa-
łem urządzone przez nas polowanie na króliki, których kilkanaście błąkało się po 
pobliskich łąkach i krzakach. Króliki te chowały się dziko od czasu, kiedy Niem-
cy wymordowali tutejszą ludność. W wyniku tej ganianki upolowaliśmy kijami 
dwa króliki i jednego ustrzelił z floweru ppor. Colt. Polowanie to przeprowadzi-
liśmy celowo, żeby zdobyć trochę świeżego mięsa dla naszych chorych i rannych.

Czas upłynął szybko, nie mogę długo się bawić, bo muszę zobaczyć chorych, 
t.j. „Osę” i „Ochockiego”.

07. II. 44.
Piątego lutego elewi z podchorążówki ukończyli egzaminy i spotkała nas 

znów niespodzianka, bo z rana upadł śnieg. W niedzielę odbyło się uroczyste za-
kończenie kursu podchorążych. Gości pełno. Uczta. Najstarszy rangą był major 
Drugak, a z nim jego małżonka. Każdy patrzył na nią, bo to naprawdę zjawisko 
warte zauważenia – kobieta wśród głębokich lasów na kwaterach żołnierzy-tuła-
czy. Odbyła się msza polowa, bo z majorem przyjechał też i ks. kapelan „Skow-
ronek”63. Dziwny to był kościół: stara, opuszczona stodoła, prymitywny ołtarz, 
kilim, a na nim orzeł polski i krzyż. Podczas niektórych obrzędów na mszy jedna 
drużyna podchorążych prezentowała broń, w rogu stodoły stał chór i pełno było 
żołnierzy. Serca wszystkich skierowały się ku Bogu i płynęły pieśni za pieśniami. 
Czuliśmy samotność i dalekość domów rodzinnych. Po skończonym nabożeń-
stwie – przemowy różnych oficerów na temat tej wojny, w której my odegramy 
swoją rolę, a raczej spełnimy nasze zadanie. Hasłem naszym jest „Bóg, Ojczyzna 
i Honor”.

Wczoraj jeździłem do Groma i widziałem się z „Maxem”. Kula nadal siedzi 
w ciele, ale może jeść, a nawet pić. Jadą chłopcy na urlop, ale ja nie mogę, bo 
jedzie też i doktor, więc ja jako sanitariusz muszę zostać. W obozie zostaną znów 
starzy koledzy, a reszta rozjedzie się do domów.

63 Ks. Edward Kołszut. 
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11. II. 44.
Trzy dni temu wyjechał doktor na urlop, a z nim odjechali ranni, którzy mieli 

być odstawieni do szpitala. Zostałem sam na gospodarce.
09. II. jeździliśmy na rekwizycję owsa do Markowicz. Droga daleka, zimno 

od cholery. Jechało 16 furmanek i 2 oficerów konno. Fajny miało to wygląd. 
Dmie silny wiatr ze śniegiem, a tu sunie wyciągnięty sznur furmanek. Jechałem 
jako strzelec-sanitariusz. Spodziewaliśmy się rąbaniny, a tym czasem odbyło się 
wszystko bez jednego strzału.

Dla wyżywienia koni taborowych i wierzchowców potrzeba było wiele ziar-
na, które zabieraliśmy przeważnie z magazynów lub wiosek niemieckich i ukra-
ińskich. Jedna z największych rekwizycji zbożowych miała miejsce właśnie tu, 
w Markowiczach. Wioska ta leży na szosie Biłgoraj – Tarnogród. Mieści się tu tar-
tak i młyn, a przy nim magazyn zbożowy. Po przebyciu w pobliże tej wioski z lasu 
wyruszyły w pierwszym rzędzie dwa nasze silne patrole. Jeden zajął stanowisko od 
strony Biłgoraja, drugi – w którym ja byłem – od strony Tarnogrodu. Stanowiska 
nasze były przy samym moście na Tanwi. Byliśmy przygotowani na obronę maga-
zynu albo na przyjazd, w tym czasie Niemców lub Ukraińców. W takim wypadku 
mieliśmy bronić taboru i zabezpieczyć jego odjazd w lasy. Obyło się jednak bez 
strzelaniny, gdyż ukraińscy wachmani pilnujący magazynu od razu nawiali, tak że 
nasi ludzie szybko naładowali sanie i spokojnie odjechaliśmy w lasy, do naszych 
obozów. W rekwizycji tej brały udział patrole od „Podkowy” i od „Groma”. Pracy 
w obozie jest dość, ale mam też teraz trochę czasu na czytanie...

W tych dniach czytam nowele Domańskiej; Dygasińskiego. Fajne kawałki, czę-
sto opisują wypadki podobne do tych, jakie ja miałem w życiu normalnym w domu.

Znów są mrozy i ziarno panuje nadal. Teraz jest godz. 4 min. 20 nad ranem. 
Ja już wstałem i palę w piecyku, bo zimno nie daje usnąć. Coś mówią że niedługo 
może wszyscy pójdziemy do domów, gdy przyjdą tu bolszewicy. A front coraz 
bliżej... Nie notuję komunikatów, bo zabrakło by mi tego zeszytu, takie są teraz 
długie i częste.

13. II. 44.
Mieliśmy dzisiaj porządnego zajoba i trochę strachu. W nocy i cały dzień 

dzisiaj słychać było strzały, wybuchy granatów itd. Poszły patrole. Dowiedzieli-
śmy się, że to wielki oddział partyzantów sowieckich wkroczył na nasze tereny. 
Uzbrojenie mają pierwszorzędne. Namawiali nas do współpracy w imieniu Wan-
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dy Wasilewskiej. Nie wiem co z tego wyjdzie bo jeszcze nie koniec. Sądziliśmy, że 
to może przebrani Niemcy.

Wczoraj przyjechali z moich stron koledzy ze szkolnej ławy – „Mruczek”64 
i „Świerk’’65. Wrócił też patrol, którego tak długo nie było. Wszyscy cali, ale kil-
ku jest przeziębionych. Sowieci wymordowali po drodze dużo Niemców, zajęli 
kilka miejscowości, rozbili kilka posterunków żandarmerii ukraińskiej. Prawdo-
podobnie oni pierwsi zajęli Równe. Tak sami twierdzą. Teraz stoją na siedmiu 
pobliskich Wsiach. Jeździł do nich kapitan Wacław, w celu rozmówienia się, ale 
jeszcze nie wiem, jak się skończyła ta rozmowa. Jutro zobaczymy. Ciekawi jeste-
śmy, co też przyniesie nam komunikat.

W tej chwili dowiedziałem się, że kapitan po rozmowie z komendą sowiecką 
wysłał pilne meldunki do majora Adama i inspektoratu z prośbą o szybką odpo-
wiedź, co ma robić, czy przystąpić do nich, czy nie.

14. II. 44.
Niedziela, święto, więc każdy nic nie robi. Z rana robiłem opatrunki, potem 

„Łasica”, „Senkiewicz” i ja z nudów graliśmy w karty w tysiąca aż do obiadu. Mimo 
woli wygrywałem. Po obiedzie graliśmy dalej, ale już w 66 i też szło mi nieźle. Po-
tem przyszedł „Balica” i graliśmy w pokera... Przy kartach zeszło nam do zmroku. 
Atmosfera między nami jest przygnębiona. Kapitan Wacław pojechał rano z „Ju-
rem” i Coltem i jeszcze kilkoma do sowieckich partyzantów i dotąd nie wrócili. 
Pod wieczór przyjechał sowiet i pozwolił sobie na różne docinki, a nawet groził plt. 
„Nieborze”66 zastrzeleniem, po czym na środku podwórza wywalił cały magazynek.

Teraz jest pogotowie w obozie, niepokoi nas, co będzie dalej z nami. Jako sani-
tariusz spakowałem najważniejsze leki w torby, tak że w razie czego będę miał co 
dźwigać. Spać mamy w ubraniach. Trudno, co będzie to będzie. Życie swoje i tak 
poświęciłem dawno dla Ojczyzny. Jest mi wszystko jedno... W sąsiednim pokoju 
żołnierze śpiewają, aby przerwać myśli gnębiące nas w tej chwili.

64 Edward Kot z Przedmieścia Zamojskiego.
65 Jan Chwiejczak z Błonia.
66 Stanisław Karczewski ze Szperówki.
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15. II. 44.
Jadą gromiący na Józefów, – na razie nasz oddział nie wie po co. Sowieckie 

oddziały partyzanckie idą na Tarnogród. Nad ranem przyjechali z odprawy kpt. 
Wacław i „Podkowa”. Coś się znów święci, ale my jeszcze nie wiemy co. Czytam 
bardzo ładną książkę „Pierścień z krwawnikiem”. Bardzo fajna rzecz. Zabijam 
wszelkie złe myśli i nudy czekając niecierpliwie na wiadomość od Niej.

17. 11. 44.
Dziwne są wyroki Boskie. Wczoraj kpt. Wacław, „Podkowa”, Dolina i Sęp po-

jechali do sowietów, a ja z nimi za furmana, dlatego że jako polski żołnierz po-
rządnie wyglądam w zielonym mundurze. Po drodze byliśmy w oddziale BCh 
i w obozach żydowskich. W jednym z nich jest ranna w nogę fajna Żydówecz-
ka, jak określił jeden z naszych. Widziałem wielu oficerów sowieckich. Dziwne 
u nich życie, pełno kobiet (sowieckich), którymi robią co chcą. Na odjezdnym 
darowali nam dwóch Niemców. Kiedyś oni wozili kogoś z naszych, dzisiaj my ich. 
Jeden z nich był prawdziwy Szwab, taki zakuty jak wieprz i ten po próbie ucieczki 
z naszego obozu został rozwalony. Drugi – człowiek skromny, cichy, potulny jest 
z nami i prawdopodobnie będzie żył. Mam trochę czasu, więc uczę go po polsku 
(...) (Nikomu nie może podziękować słowami, więc robi to zachowaniem się). 
Nazywamy go Walter, bo takie jest jego imię.

„Podkowa” z kilku naszymi i oddziałem sowietów pojechał na jakąś robotę. 
Nie ma to chłopa jak nasz „Podkowa”. Wszyscy za nim poszli by w ogień. Z każ-
dym rozmawia grzecznie, po ludzku, umie żołnierza ująć, a przede wszystkim 
jest bojowy.

U Groma jest już ta policja67. Będą z nich żołnierze.
Przedwczoraj byliśmy w kilku na pogrzebie jednego z kolegów z BCh68. Przy-

jechali teraz koledzy – żołnierze od „Groma”, dziwią się, żeśmy zostawili żywego 
Niemca i starają się przegadać, żeby go rozwalić. My sami jednak nie chcemy mu 
złego, tym bardziej że nawet sowieci wyrażali się o nim bardzo dobrze i twierdzi-
li, że on by z nimi żył, bo to „dobryj czełowiek”. Ale o tym potem.

Jestem dziwnie roztargniony i smutny, sam nie wiem czemu. Żeby gdzie prędzej 
na jakiej akcji dostać w łeb, żeby skrócić ten czas i te cierpienia. Myślę dziś o domu, 

67 „Grom” w lutym 1944 r. przyjął do swego oddziału cały posterunek polskiej policji „granatowej” z Józe-
fowa w pełnym składzie.

68 Pochowany koło figury przy trakcie niedaleko Fryszarki.
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może nawet za dużo. Czekam niecierpliwie na powrót „Siekiery”, może przywiezie 
coś od Niej. Chciałbym tam być teraz choć minutę, może by ta melancholia odeszła 
ode mnie. Z drugich kwater słychać muzykę (patefon), walczyki, smętne serenady 
Szuberta, wszystko to dziwnie człowieka usposabia. Jak to dobrze było kiedyś, kie-
dy zadowoleni siedzieliśmy przy patefonie, zapatrzeni na choinkę, to znów w swoje 
oczy, ciepłe, gdzie nie było ani wszy, ani takich brudnych słów jak tu. Co za piękne 
chwile! Często jak gdyby widzę to, a później znów wszystko na czarno i wtedy zdaje 
mi się, że to już nigdy dla mnie nie wróci. I na pewno tak będzie, odwalę gdzieś 
kitę! – jak się to w obozie mówi – i nikt nawet nie będzie wiedział gdzie moja mogi-
ła. Ale że ja też znowu mam teraz takie myśli zamiast żeby o tym wcale nie myśleć.

U „Groma” jest Francuz, dbają chłopcy o niego i mają z nim dużo uciechy 
i zajęcia jak koło dziecka, które nie umie jeszcze mówić. 

Przed godziną znów niektórzy pojechali na urlop, a inni będą już w tych 
dniach wracać. Spodziewamy się, że to wszystko już niedługo się skończy, może 
za dwa – trzy miesiące. Aby tylko dożyć końca.

26. II. 44.
Jest znów komendant „Adam”. Jak się zorientowałem, to też fajny chłop. Przy-

jechał „Podkowa”. Mieliśmy już jechać w kilku na dywersję, gdy przyprowadzi-
li z placów dwóch „gości”. Obydwaj z Kripo [niemieckiej policji kryminalnej]. 
Jednego od razu poznałem. Był to ten, który mnie aresztował (w lutym 1942 na 
stacji kolejowej) i później bił (Andrzejczak) – w Zawadzie. Potem osobiście badał 
mnie w Zamościu, w obecności trzech gestapowców. Wszyscy bili mnie przy tym 
w straszliwy sposób, a najgorszy był Andrzejczak. Po trzech tygodniach zostałem 
jednak zwolniony.

Zamierzona akcja na Tarnogród (17 lutego na jednostki niemieckie) nie po-
wiodła się a tylko przysporzyła nam wielu przykrości w ciągu kilku następnych 
dni. Na wstępie nasz powrót 18 lutego powitały dymiące jeszcze zgliszcza na-
szych kwater, toteż po przybyciu do obozu nie było gdzie przytulić głowy. Każdy 
był przemęczony i przemarznięty, a w dodatku nasze koce i różne zapasowe łachy 
spaliły się. Kilku z nas spało dosłownie na zgliszczach. Ażeby w nocy podczas 
snu nie zamarznąć, na spalenisko położyliśmy drzwi ze stodoły na podkładach 
z kamieni i ułożyliśmy się na nich do snu. Spało się jak na piecu. Następnego 
dnia nadleciały samoloty niemieckie, które zrzuciły kilka bomb na sowiecki obóz 
„Waśki”. Nasz oddział w czasie nalotu przebywał w pogotowiu bojowym w lesie – 
zaraz po tym dowództwo zdecydowało, że musimy odejść z tych stron.
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Z Maziarz odjechaliśmy 19 lutego wieczorem. Wszyscy jechali na saniach, 
tylko dwóch z konnego zwiadu konno – ppor. „Sęp” i strz. „Sztorm” (Bogusław 
Lepionko). Mały strumyk, który przecina drogę z Maziarz do Fryszarki rozlał tak 
szeroko, że ciężko było się przez niego przeprawić. Chłopcy skakali po lodzie na 
piechotę i już od razu niejeden przemoczył sobie nogi; sanie przejeżdżały tylko 
z furmanem.

Zatrzymaliśmy się na Fryszarce, gdzie dołączył do nas oddział „Groma”, a póź-
niej oddział „Jaskółki” (Józefa Beliny) z BCh. Jechaliśmy dalej nocą i ciężko było 
utrzymać łączność, ponieważ często przejeżdżaliśmy przez bagna, co zatrzymy-
wało tabor. W dodatku drogi były leśne, rzadko używane, do połowy zarośnięte, 
a padające duże płaty śniegu uniemożliwiały łączność wzrokową. Cały czas po-
łowa żołnierzy czuwała, a druga spała. Przejazd po takich bagnach sprawił, że 
prawie wszyscy mieli już przemoczone obuwie – nie tylko musieli sami przecho-
dzić, ale też często trzeba było dosłownie przenosić lub pchać sanie, kiedy konie 
grzęzły w oparzeliskach niemal po brzuchy. 

Obudziłem się w nocy skostniały i poprosiłem „Sztorma”, abyśmy się zamie-
nili, dla wspólnej korzyści. Siadłem więc na jego wierzchowca, żeby trochę się 
rozruszać, on natomiast położył się na naszych saniach, chcąc się trochę zdrzem-
nąć, gdyż od kilkugodzinnej jazdy konno nie czuł już gnatów. Teraz ja byłem 
łącznikiem i wciąż musiałem wzdłuż całej kolumny, ażeby część jej nie skręciła 
z wytyczonej drogi. Nad ranem znów zamieniliśmy się i „Sztorm” dalej sprawo-
wał swoją funkcję. Ja zaś ze skostniałymi od zimna nogami znów położyłem się 
na saniach. Przytuliliśmy się w kilku do siebie i zasnęliśmy.

Gdy się obudziłem, przejął mnie zgrozą widok, jaki ujrzałem. Otóż cała ko-
lumna już odjechała, a pod ostatnimi saniami, których było sześcioro, załamały 
się lody, nadwyrężone przejazdem kilkudziesięciu poprzednich sań. Troje sań 
stało w brodzie między lodami, jedne były tuż przed drugim brzegiem, a dwoje 
jeszcze na przeciwnym. Żołnierze nie wiedzieli co ze sobą robić, czy siłą pchać się 
przez lód, czy zostawić sanie i ratować się wpław przez wodę. Wszyscy byli prze-
moknięci i wygłodniali. W ciągu nocy przeprawialiśmy się przez dwa podobne 
brody, ale były one pomiędzy drzewami, więc kilka ściętych i rzuconych na drogę 
drzew ułatwiło nam przejście, chociaż po łydki w wodzie.

Teraz na jednych saniach byłem i ja. Rozejrzałem się i od razu objąłem ko-
mendę nad grupą. Zdecydowałem siłą pchać się przez bród. Konie ruszyły z wy-
siłkiem, ale w połowie brodu ugrzęźliśmy ostatecznie. Stały tam już sanie z pro-
wiantem, bronią, amunicją i koma ludźmi. W tej chwili podjechał do brzegu 
„Sztorm” i rzekł: „Całość czeka w Tarnowoli, masz natychmiast dołączyć z tą gru-
pą, której z rozkazu „Podkowy” zostajesz dowódcą i odpowiadasz za tych ludzi”.
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Zabraliśmy się do roboty. Pozrzucaliśmy z dwojga sań kotły, mąkę, jakieś duże 
poduszki i pierzynę, weszliśmy w wodę i zaczęliśmy pchać sanie. Troje sań jakoś 
wyciągnęliśmy na brzeg i wtedy „Kotwica” (Kazimierz Orzechowski) z naszym 
Niemcem Walterem, poznosili z pozostałych w wodzie sań prowiant, a „Brzo-
zowski”, „Potok”, ja i jeszcze jeden znosiliśmy broń i amunicję. Dwóch ludzi na 
brzegu układało to na sanie, a dwóch innych chciało za wszelką cenę wyciągnąć 
jeszcze jedne sanie. Jeden koń przy tych saniach padł w wodę z przemęczenia 
i zimna, bo już przeszło godzinę stał pomiędzy krami; drugi okaleczony lodem, 
chociaż jeszcze stał, chwiał się na nogach. Kazałem natychmiast poodcinać po-
stronki i same konie wyprowadzić na brzeg. Znów jeden koń padł, gdy tylko 
wyszedł na brzeg, cztery pozostałe stały osowiałe, trzęsąc się z zimna. Sanie po-
zostawione w wodzie i prowiant oblałem naftą i podpaliłem, w czym pomagał mi 
„Kotwica”.

Teraz kilku usadowiło się na saniach, kilku szło piechotą, wszyscy z bronią 
gotową do strzału. Ja wybrałem najlepszego z czterech stojących na brzegu koni 
i udałem się pierwszy jako szpica, w odległości około 100 metrów przed sania-
mi. Jechałem na oklep z karabinem w jednym ręku i odbezpieczonym granatem 
w drugim. Szybko przejechałem szosę i na skraju lasku zaczekałem, aż nadje-
chały sanie. Zostawiłem zdychającego konia, sam przesiadłem się do kolegów 
i wolno odjechaliśmy w stronę Tarnowoli. Po kilkunastu minutach dopędził nas 
zadyszany Walter, objuczony bronią, którą się opiekował od ostatniego brodu 
(trzy kb i jeden rkm); zszedł z nią z sań, kiedy te przebywały szybko niewygodną 
i niebezpieczną szosę.

Po kilkudziesięciu minutach dotarliśmy do Tarnowoli. Tu uzupełniono tabor 
i odjechaliśmy dalej. Od tego czasu Walter całą drogę trzymał się moich sań i lu-
dzi, żeby go przypadkiem gdzieś nie zostawić. Z Tarnowoli wyjechaliśmy znów 
w lasy podobne do przebytych. Przed południem po silnym porannym mrozie 
zaczął padać śnieg. Zatrzymaliśmy się na postój koło ruin jakiejś gajówki. Kucha-
rze mieli przygotować gorące pożywienie, a wiara rozkładała się trochę pospać. 
Gdyby wtedy ktoś nieznający życia partyzanckiego spojrzał na nas, zobaczyłby 
cienie ludzkie, a nie młodych i chętnych życia ludzi.

Wokół sań, na których jechało dowództwo i dr „Kwiatkowski”, było formal-
ne oblężenie. Chorych, słaniających się na nogach żołnierzy było ze dwudziestu, 
a kilkunastu z odmrożonymi rękami, nogami, uszami i nosami. Doktor uwijał się 
jak w ukropie, a pomagali mu w tym oficerowie „Podkowa”, „Dolina” i „Leszcz” 
(Mieczysław Kwarciński). Ja wraz z kilkunastoma kolegami wtuliliśmy głowy 
w kołnierze płaszczy i nasunąwszy czapki aż na uszy, poukładaliśmy się w śniegu, 
bo na saniach nie było już miejsca – żeby przespać czekanie na żarcie. Po pew-
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nym czasie dowództwo, zobaczywszy to, nakazało rozbudzić wszystkich i zabro-
niło w ogóle snu, z obawy przed zamarznięciem.

Mnie zbudził „Brzozowski”, który podszedł bez butów, z nogami obandażowa-
nymi i okręconymi jakimś workiem. Miał tak odmrożone pięty i popękane ciało, 
że butów nie mógł włożyć. Po chwili mój najszczerszy kolega „Łasica” przyniósł mi 
trochę spirytusu, który nie wiem gdzie zdobył, kawał chleba i zmarzniętą słoninę, 
po czym przysiedliśmy się do ogniska, na którym gotowała się kawa, aby trochę 
osuszyć nasze łachy i innych ognisk nie było, bo ze względu na bezpieczeństwo 
całości zabroniono je rozpalać. „Kotwica” ugotował wreszcie kawę, którą pożywili-
śmy się wszyscy bez wyjątku – i od razu po tym śniadaniu ruszyliśmy w dalszą dro-
gę. Dwie godziny po zmierzchu byliśmy w Tereszpolu, a stamtąd przez Panasówkę, 
Lipowiec i Czarnystok doszliśmy do bunkra w lasach topoleckich.

Pojechaliśmy w końcu na robotę: komendant „Adam”, „Podkowa”, „Doli-
na”, sierż. „Jur”, „Marynarz”, „Miś”, „Wilczek”, pchor. „Wyrwa” (Jan Tyszko) i ja. 
Oprócz tego dwóch jako furmani – „Sztorm” i kpr. „Ufnal”. Całą drogę myślałem 
o tym, by zdążyć do obozu przed rozwaleniem tych dwóch. I zdążyłem. Za to, 
co ucierpiałem, miałem wykonać wyrok. Około dwunastej wykonałem rozkaz. 
Zemsta spełniona.

Wyrok wykonałem tylko na Andrzejczaku. Po całodziennym śledztwie, które 
przeprowadzili oficerowie naszego oddziału - kpt. „Wacław”, ppor. „Topola” (Jan 
Kryk), przy udziale st. sierż. „Kruka” (Teofila Biziora) i kpr. „Pantery” (Mikołaja 
Glasa), został spisany protokół. Po przybyciu komendanta „Adama” protokół ten 
został rozpatrzony i na podstawie niezbitych dowodów skazano Andrzejczaka na 
śmierć. Egzekucja – jak i wszelkie inne – odbyła się na terenie obozu, czyli w la-
sach koło Topólczy, 50 metrów od bunkra kuchni obozowej w Dolinie Józefata, 
zwanej tak przez naszych żołnierzy. Spoczywali tam już różni szpicle i współpra-
cownicy Gestapo, jak Pakuła, Łubiarz, Tatuliński i inni.

Skazany wyprowadzony został przed bunkier przez dwóch żołnierzy z drużyny 
wartowniczej. Tu oficer służbowy – w obecności, jak zawsze, ciekawych żołnierzy 
– odczytał wyrok i wysłuchał ostatniej prośby skazanego. Andrzejczak prosił, żeby 
o jego śmierci zawiadomić żonę i by go zabito jednym strzałem. Następnie kilku 
żołnierzy odprowadziło go do miejsca straceń, gdzie jako wyznaczony do tego żoł-
nierz wyrok wykonałem. Obie ostatnie prośby skazanego zostały spełnione.

Cwalińskim zaopiekowali się „Zwinny” i „Twardy”, których rodziny poginęły 
z rąk podobnych zdrajców. Cwaliński po wysłuchaniu wyroku zaczął uciekać – 
został zabity podczas ucieczki. Wszystkich skazańców zwykle strzelano z przodu 
w głowę, stali przy tym nad wybranym dołem, który po zakończonym śledztwie 
i ogłoszonym wyroku często sobie kopali.
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Niedługo mamy znów iść na robotę, bo ta dzisiejszej nocy nie całkiem się uda-
ła. (Mieliśmy zrobić zasadzkę na Niemców. Wobec złej pogody jednak Niemcy 
tym razem nie pojechali. Zniszczyliśmy więc tylko linię telefoniczną na prze-
strzeni około kilometra i za pomocą miny wysadziliśmy w powietrze transfor-
mator na Panasówce.) 

W tej chwili przyszli „Ryś”69 i „Pantera”, którzy są na punkcie. Chcieli zdążyć 
na egzekucję. „Ryś” otrzymał na własność broń po jednym z tych gości. 

27. II. 44.
Śliczny dzień, zupełnie wiosenny, nawet ptaki śpiewają jak na wiosnę. Nie-

dziela... Dobrze jest z kolegami, ale przy Niej czas upływał przyjemniej i szyb-
ko. Ot i teraz siedzę z „Wilczkiem”, „Nadolnym” i „Gzymsem” i nie wiemy sami 
o czym mówić, bo każdy myśli o swojej miejscowości i jakby to było, gdyby tam 
był teraz. Każdy łazi z kąta w kąt. I tak ppor. „Dolina”, pdch. „Wyrwa”, pdch. „Sła-
wian” i sierż. „Jur” grają w bridża. Por. Leszcz śpi, radiotelegrafiści ćwiczą Mors’a, 
„Biały”70 gra na harmonii, „Bicz”71 myśli jakby się dostać do domu, bo ojciec cho-
ry, „Szachowski”72 zawsze za czymś goni i ma pretensje, więc coś czyta. „Pies”73 
kucharz oddziału, dostał swoją miesięczną pensję, więc cieszy się, że wyśle rodzi-
nie, kapr. „Waler” jako szef rozprawia w tym czasie o jedzeniu. Brzozowski z od-
mrożoną nogą leży na pryczy. „Miś” z „Wirażem”74 idą po wodę, „Marynarz” tnie 
drzewo i śmieje się ze mnie, że mam nieczyste sumienie, a ja kpię z „Czarnego”75 
i „Zwinnego”. „Twardy” myśląc o wyczyszczeniu broni rąbie w śnieg żeby nie było 
głosu. Nawet Niemiec Walter wymył się dzisiaj porządnie. „Siekierę” „Dolina” 
„ochrzanił” i wspomniał o pistolecie Huzara, więc zawstydzony poszedł leżeć – 
i tak to upływa niedziela.

Byli w odwiedzinach urlopnicy – „Błyskawica”, „Starota”, jest nawet i Wojtek76. 
„Łasica” siedzi na punkcie. „Orzełek”77 ładuje karbidówkę i coś nuci pod nosem. 

69 Prystapczuk Jerzy podch. W r. 1944 wywieziony do Rosji, skąd powrócił w 1946. Zaczął pracować na 
kolei i zginął śmiercią tragiczną w 1947 wpadłszy pod pociąg.

70 Teofil Hasiec ze Szperówki.
71 Marylek Dobrzański ze Szperówki.
72 Giejsztor Jan. Lublin.
73 Kawa ze Zwierzyńca.
74 Henryk Doroszewski ze Szperówki.
75 Jakub Czernicki ze Zwierzyńca.
76 Wojciech Kwiatkowski, syn fryzjera ze Zwierzyńca.
77 Jan Jasina ze Zwierzyńca.
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Ma się ku wieczorowi. Kombinujemy z „Wilczkiem”, jakby się wyrwać po wódkę 
na wieś – tak po cichu, w nocy.

Prawdopodobnie pójdziemy wszyscy na kwatery, a na nasze miejsce przyjdzie 
I kompania, to zn. „Norbert” z oddziałem. Jutro 28. II. odprawa oficerów. Zoba-
czymy co z tego wyjdzie.

III. 44.
28 lutego jako goniec jeździłem konno do „Groma”, a raczej do jego oddziału, 

bo sam „Grom”78 leży ranny w szpitalu w Szczebrzeszynie. Nie bardzo miałem 
ochotę, ale major Adam wysłał mnie dlatego, że w tym czasie w obozie nie było 
nikogo, kto by jeździł konno lepiej ode mnie. „Gromiący” zawsze mają lepiej od 
nas i teraz też siedzą na kwaterach.

Po odprawie przyszli do nas koledzy zza Buga z pdch. „Kozakiem”. Fajni chłop-
cy, sami kresowiacy, jest też z nimi jedna dziewczynka zwana Kasią, dość moż-
liwa. Tego dnia złapano jednego „gościa”. Jest w obozie, śledztwo miał „niezłe”, 
wysypał całą pakę szpiclów, tak że wczoraj pojechaliśmy we czterech do Zwie-
rzyńca i przywieźliśmy jednego ze Zwierzyńca, a drugiego z Żurawnicy79. Dzisiaj 
cały dzień trwa śledztwo.

Z naszego oddziału jest bardzo mało ludzi, wszyscy rozjechali się na punkty 
i na urlopy. Możliwe, że ja też pójdę, chociaż teraz muszę być w obozie jako sani-
tariusz. Brzozowski najlepiej wygrał, bo pracuje w swoim zawodzie jako krawiec 
na placówce. Na nasze miejsce przychodzi „Norbert” i „kresowiacy” z 23 pułku.

04. III. 44.
Jestem już na urlopie wypoczynkowym na punkcie. Piszę te słowa w jednym 

z domów na wsi w Kawenczynie, gdzie jestem na kwaterze, mianowicie u „Bo-
huna”, przynajmniej na razie. Jest nas kilku: „Wilczek”, „Ryś”, „Kotwica”, ja i inni. 
Obecnie stanowimy jakby eskortę przy rannym „Gromie”. Mam zamiar dostać 
się do domu.

78 Został ranny w prawą dłoń przy sprawdzaniu stanu karabinów u żołnierzy swojego oddziału. Zaraz po 
wypadku został przywieziony do szpitala w Szczebrzeszynie i tu operowany przez dra Jentysa. W szpita-
lu nie mógł przebywać długo w obawie, żeby Niemcy nie wykryli miejsca jego pobytu. Po kilku dniach 
wypisał się ze szpitala i przebywał w coraz to innej wsi w okolicy. W ciągu 6 tygodni opiekowała się 
nim stale, specjalnie w tym celu delegowana przeze mnie, pielęgniarka szpitalna Michalina Wosińska. 
Lekarze szpitalni co kilka dni odwiedzali go po wsiach.

79 Kurzawski.
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Żołnierze otrzymywali kilkudniowe urlopy z jednoczesnym skierowaniem 
do jednej z placówek, skąd byli kierowani do tzw. punktów. Placówką nazywano 
zakonspirowaną wieś, punktami zaś poszczególne domy, których gospodarze na-
leżeli do organizacji. Urlopy takie udzielane były po to, żeby żołnierz mógł pod-
leczyć rany lub też spędzić czas choroby w warunkach lepszych niż w bunkrach 
albo też dla solidnego odświeżenia się na ciele i wytępienia wszy. Żołnierzowi 
takiemu nie wolno było iść w tym czasie bez zezwolenia dowództwa z punktu do 
domu. Takie samowolne odwiedzanie domu, o ile dowództwo o nim się dowie-
działo, było uważane za sprzeczne z regulaminem i karane.

Wczoraj rano komendant Adam powiedział, że mam dostać starszego strzelca. 
Sądzę, że to żart. Chcę iść do szkoły podoficerskiej albo do podchorążówki. Zoba-
czymy, może co z tego i będzie. Spotkałem tu „Huzara” i „Żbika”. Trochę mi smut-
no, bo takie ładne dni, a ja nie mogę być w domu. Ale może jeszcze da się zrobić.

Dostałem urlop, bo wrócił dr Kwiatkowski. Chcę się zwolnić z obowiązków 
sanitariusza, ale jakoś nie można.

05. III. 44.
Nie wiem, co się ze mną dzieje, sam siebie nie mogę poznać. Stałem się pija-

kiem jakich mało. Dziwią się wszyscy koledzy, że mogę tyle pić i nie jestem pija-
ny. Ale to wszystko z roztargnienia i tęsknoty. Śmiejemy się ze wszystkiego i kpi-
my jeden z drugiego, a najwięcej to ja z „Wilczkiem”. Mam zamiar dziś w nocy 
pójść do domu. Rozweselamy się, jak możemy. Dzisiaj przyjechała do „Rysia” 
jego matka z siostrą z Zamościa. Zdaje mi się, że gdzieś kiedyś ją widziałem. 
Mam już nową kwaterę. Jestem razem z „Wilczkiem”. Zżyliśmy się bardzo. Mam 
zamiar poprosić moją NN, żeby którego dnia wpadła do mnie, o ile ja do niej nie 
będę mógł zajść. Żandarmi kręcą się kilka dni z rzędu koło naszych kwater. Nie 
wiemy, czy oni coś o nas wiedzą.

06.III.44.
Wczoraj miałem możność zajść do domu, chociaż nie na długo. Wieczorem, 

o zmierzchu, trochę na cywila, z pistoletem i granatem poszedłem do domu. 
Droga idzie koło cmentarza, więc wstąpiłem nań i odmówiłem krótką, lecz gorą-
cą modlitwę przed kościółkiem, który był już zamknięty i przez pola udałem się 
wprost do domu. Widziałem się z całą moją rodziną, ale Jej tym razem nie udało 
mi się zobaczyć. Zły wróciłem na swoją kwaterę.
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Myślałem, że dziś więcej nie będę miał co pisać. Tymczasem po południu 
wpadł do nas kapr. „Pantera” z meldunkami do „Kawki”80 i innych. Na nasze 
pytania, co się stało, odpowiada, że zwijamy obóz i wyjeżdżamy. Ja jako jeden 
z załogi przy „Gromie”, który ma też jechać. Wieczorem pojedziemy prawdopo-
dobnie za Bug. Na kwaterach odwiedziła „Sztorma” jego rodzina. Dopiero co 
odeszli. Najgorzej jest z „Wilczkiem”: poszedł do domu do Zwierzyńca, pełno 
tam żandarmów, a on do tego pijany. Dałem mu swoje granaty, żeby na wszelki 
wypadek miał przy sobie. Oby tylko wrócił zdrów.

07. III. 44.
Dzień wczorajszy daje dużo tematu do pisania. Wieczorem odwieźliśmy „Gro-

ma” na drugą placówkę. W drodze o mało co bylibyśmy się spotkali z sowietami. 
Obóz nasz jest jeszcze na miejscu. Pomiędzy żołnierzami krążą różne niejasne 
pogłoski co do naszego wyjazdu. Dowiedzieliśmy się, że tuż przed nami sowieci 
pojechali na Zwierzyniec na jakąś robotę. Każdy z nas, wróciwszy na kwatery, był 
zadowolony, bo służbę przy „Gromie” zdaliśmy innej eskorcie, gdy tylko usłysze-
liśmy pierwsze strzały w Zwierzyńcu. Nic sobie z tego nie robiliśmy. Ledwośmy 
się porozbierali, gdy robota zaczęła się na dobre. Nie wiemy, co z sobą robić, 
nie chcemy narażać wsi, czekamy więc na rozkazy. Naraz wpada ppor. „Sęp”: 
„chłopcy! Nie mamy tu nic do roboty, nie potrzebujemy się narażać, uchodzimy 
do Niebory na Szperówkę”. Bierzemy broń i idziemy. „Sęp”, ja, „Sztorm”, „Łasica”, 
„Kotwica” i „Ryś”, przy czym ten zabiera ze sobą dziewczynkę, u rodziców której 
kwaterował. Oprócz nas idą wszyscy ci, co byli w pobliżu na kwaterach. Drogę tę 
będę długo pamiętał, bo miała wygląd „Golgoty” – jak myśmy ją nazwali. Późną 
nocą byliśmy u Niebory, a już wczesnym rankiem dostaliśmy rozkaz powrotu 
na poprzednie kwatery do Kawenczyna. Wracamy więc głodni, niewyspani, ale 
mamy wisielczy humor. Śmiejemy się z ppor. „Sępa” i jeden z drugiego. Ja z „Ry-
siem” już nie mamy siły się śmiać.

Wróciliśmy więc na dawne kwatery i wszystko w porządku. Całą drogę my-
ślałem o Niej. „Ryś” najwięcej mi współczuł, bo sam ma od trzech lat narzeczoną 
i nie może się z nią zobaczyć. Teraz wszyscy śpią i ja też zdążyłem trochę się 
zdrzemnąć. „Kawka” wysyła do obozu w topoleckimi bunkrze wóz z prowian-
tem, więc chyba i ja pojadę, a gdy wrócę, to mam zamiar pójść na parę dni do 
domu.

80 Kowalczyk Leonard z Kawenczyna, komendant placówki, w r. 1945 w okrutny sposób zamordowany 
przez niewykrytych sprawców.
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9. III. 44.
W obozie jednak nie byłem, bo furmanka już odjechała, poszedłem więc do 

domu. Wczoraj widziałem się z Nią. Nie potrzebuję opisywać mych wrażeń i ra-
dości z tego powodu. Powiedziałem kolegom – niech się dzieje co chce, a ja na 
parę dni pójdę. Karę za ten urlop będę miał na pewno, ale co to znaczy wobec 
tego, że byłem z Nią. Warte to więcej niż jakaś kara. Teraz jest dzień i leżę w łóżku 
u siebie w domu. Wieczorem mam zamiar znów pójść do Niej. Jest też w domu 
Brzozowski, tak że obydwu nas może spotkać jednakowa kara, co mnie pociesza. 
Grunt teraz to Ona, a reszta jakoś tam będzie.

14. III. 44.
Po powrocie na kwatery zastałem wielkie zmiany. Oddział odszedł na inne 

kwatery, a tu są nowi; „Balica”, st. strz. „Sęp”, „Pies” i inni. Nie wiem, co mam 
robić, może pójdę z powrotem do domu. Spotkałem tu pannę Marysię Pipównę, 
sympatię Dębskiego. Nie mogę wiele pisać, bo sobie trochę wypiłem, na to konto, 
że wróciłem z urlopu cały. Wrócił „Wilczek”, znów jesteśmy razem. Ale to nie ma 
takiego uroku, co przebywanie koło Niej. 

15. III. 44. 
Wczoraj wieczorem wybrałem się ze „Sztormem” do domu. Poszliśmy z bro-

nią, tak jak chodzimy w obozie. Chciałem zajść do Niej, ale nie można było, bo 
za dużo kręciło się warty „czarnych”, napisałem do niej z domu kartkę, nie wspo-
minając o tym, że niedługo pójdziemy na Ukraińców, gdzie łatwo połknąć kulę. 
Nie chcę, żeby się martwiła. W domu bawiłem krótko, opatrzono mi rękę, którą 
miałem lekko zranioną w jednej z poprzednich akcji i poszedłem do „Sztorma”, 
z którym mieliśmy razem wracać. Posiedziałem trochę u niego i poszliśmy na 
kwatery. Wracając przez cmentarz pomodliliśmy się przy kościółku na grobach 
naszych bliskich. Po powrocie poszliśmy spać na górkę w siano. Teraz jesteśmy 
w lasku, bo na wieś przyjechali Niemcy po krowy. Piszę to leżąc koło jednego ze 
wzgórz i grzejąc się w słońcu. Jest nas tu kilku.
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16.III.44.
Jak dni poprzednich, tak i dzisiaj wpadła na wieś żandarmeria. Myśmy się 

skryli. Dokucza mi ręka, tak że ledwie nią ruszam. Przed południem spotkałem 
jednego z miasta, miałem chęć podać do Niej choć kilka słów, ale to Volksdeut-
sch, tak że lepiej niech nic nie wie, choć znam go dobrze. Jest też „Piorun”, chwali 
się, że dopiero wieczorem odszedł od narzeczonej... Dziwne to uczucie zazdrość, 
a jednak ja mu zazdrościłem, że się z nią widział. Pieskie nasze życie, żeby się to 
już jak najprędzej skończyło, człowiek łazi jak pies od domu do domu, trafiając 
na różnych ludzi. Idąc na kolację na drugi koniec wsi spotkałem jednego żoł-
nierza z oddziału „Kozaka”. Chce dostać się do swego oddziału, skierowałem go 
w pewne miejsce. Wczoraj wieczór zrujnował się „Balica”, bo postawił na wódkę 
itd. Śmiechu było z tego powodu do licha.

Prawdopodobnie ma być koncentracja oddziałów i pójdziemy, według pogło-
sek, ręka w rękę z sowietami, ale to jest chyba niemożliwe. Cały dzień łażę z „Ko-
twicą”, trochę ze „Sztormem” i „Wilczkiem”. Pisze w tym domu, gdzie jemy, bo 
czekam na kolację. Mają być kluski a ja to lubię.

20. III. 44.
Długi czas nie pisałem, ale to tak się złożyło. 17. III. nie miałem co pisać, bo 

tak jak i dni poprzednich co raz musieliśmy nawiewać przed Niemcami, a reszta 
to choroba. Dzisiaj trzeci dzień leżę chory w pewnym domu81 i nawet nieźli są tu 
ludzie, opiekują się mną tak, jak bym był ich synem... W mieście ruch, ludność 
niemiecka ma uciekać, a co z nami będzie? Nie wiem jak u mnie w domu, ani co 
u Niej. Mają łapać do Niemiec, aby tylko Jej czasem nie zabrali, ale chyba nie bę-
dzie nierozsądna i zwieje. Ręka niby się goi, ale jeszcze dokucza. – W sobotę była 
wielka chryja, ale ja w niej nie miałem nic złego.

W tym czasie na terenie placówki Kawenczyn po różnych punktach rozmiesz-
czono około 20 żołnierzy z kompanii „Podkowy”. Jak wiadomo, był tam różny 
element, dlatego też niektórzy nie mogli usiedzieć „bezczynnie” i po cichu upra-
wiali t.zw. „skoki” t.j. napady rabunkowe. Właśnie wtedy zrobili „skok” na sklep 
w Brodach Małych. Wodzirejami byli „Ryś” i „Piorun”, a udział brali: „Kotwica”, 
„Wilczek”, „Pies”, „Ster” i dwóch z oddziału podch. „Kozaka”. Po zabraniu warto-
ściowych rzeczy ze sklepu, przede wszystkim wódki, powrócili na Kawenczyn, 

81 U Stanisława Trusza na Kawenczynie. 
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gdzie serdecznie się popili i cała sprawa wyszła na jaw. Tego wieczoru otrzyma-
liśmy rozkaz przygotowania się do rychłego powrotu do obozu i w liczbie około 
15 zebraliśmy się w domu Mazura, ojca Józia Mazura „Bohuna”, rozprawiając na 
temat tego powrotu, naraz wszedł sierżant „Kawka” ze swoimi ludźmi, wśród 
których poznałem Józefa Mazura, Edwarda Czuka, Piaseckiego, Trusza, Kuźnię 
i innych. Wszyscy z bronią w ręku. Z okrzykiem „ręce do góry” obskoczyli nas 
i zaczęli rozbrajać. Mnie, „Sztorma”, „Łasicę”, „Brzozowskiego”, „Balicę”, „Potoka” 
i „Dalekiego” oraz dwóch od podch. „Kozaka” zostawiono w spokoju na uboczu 
i wtedy dopiero dowiedzieliśmy się od „Kawki”, co to wszystko znaczy. Skutek był 
taki, że część zrabowanych rzeczy mieli natychmiast zwrócić poszkodowanemu. 
O wydarzeniu „Kawka” wysłał zaraz raport do dowództwa oddziału, usuwając 
równocześnie niektórych uczestników napadu ze swego terenu. Wszyscy otrzy-
mali kary, ale cała ta sprawa przeszła jako tako, ponieważ większość tych, którzy 
poszli na „skok” była pijana. Działali pod wpływem namowy wodzirejów. Jednak 
czterech z wymienionych winowajców dostało ostrzeżenie, że za następny taki 
wypadek będzie „rozwałka”.

22. III. 44.
Dzisiaj miła niespodzianka. Zjawiła się Jadzia ze Zdzichem (bratem mojej na-

rzeczonej). Ucieszyłem się bardzo, że mogłem z nim się zobaczyć. Chwila rozmo-
wy, takiej przyjacielskiej jak kiedyś, dobrze zrobiła na moją skołataną łepetynę... 
Prosiłem Zdzicha, żeby powiedział Jej kilka słów ode mnie. W nocy był „Podko-
wa”. Prawdopodobnie za dwa – trzy dni zbierze oddział.

24. III. 44.
22-go wieczorem otrzymałem rozkaz stawienia się następnego dnia o godz. 7 

rano na Turzyńcu u ppor. „Doliny”. Wypełniam wszystko. Otrzymuję dalsze roz-
kazy. Zabieram ze sobą „Łasicę” jako furmana i jedziemy do Niebory, a później 
nocą na Lipowiec, gdzie kwaterował na nowo zbierający się oddział „Podkowy”. 
Dzisiaj jadę na Kawenczyn, skąd wrócę konno. Jest 4 kolegów z Krasnostawskie-
go, w tym 3 podchorążych. Jest z nami ppor. „Dolina”.
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26. III. 44.
Dopiero co wróciłem z Kawenczyna, gdzie byłem już drugi raz jako łącznik. 

Wczoraj nagle znów bardzo zasłabłem, tak że u „Bohuna” mieli dość strachu, że 
już chyba umrę. Przeleżałem u nich cały dzień. Jest teraz ppor. „Colt”, który przy-
jechał z „Podkową”. Dołączyła druga część naszego oddziału, która stała w Bon-
dyrzu. Mamy tez nowych kolegów z Lublina, wszyscy młodzi – po 18 lat. Dzisiaj 
mają musztrę.

Oddział „Ciąga”82 w 300 ludzi jest na Ukrainie, gdzie ma za zadanie tępić 
Ukraińców. My prawdopodobnie też posuniemy się stąd dalej. Czekamy na po-
wrót Podkowy, który ma wrócić jutro. Wiadomości radiowe dobre. Niemcy zbli-
żają się do punktów wyjściowych z 1941 roku.

27. III. 44.
Wczoraj jeździłem znów na Kawenczyn i do Turzyńca z meldunkami. Na To-

pólczy było trochę hecy, bo „Ryś” z ppor. „Grudą”83 rozwalili Uzbeka, a drugi 
zwiał, chociaż później i tak wykitował. Teraz jesteśmy na Kajetanówce czyli Świe-
bodzie koło Lipowca, jak nazywają ludzie. Nie ma tylko w tej chwili „Doliny”, 
„Colta” i podch. „Mafa”84, bo gdzieś chwilowo wyjechali.

28. III. 44.
Dzień cudowny. Po fajnym obiedzie jedziemy na Trzęsiny. Jedziemy „Doli-

na” i ja z p.m.-mi, podch. „Sam”85 z RKM - em i „Łasica” jako furman ze swym 
nieodstępnym KB. Mamy znaleźć kwatery na jedną noc. Potem wszyscy trzej 
odjeżdżają, a ja zostaję i mam rozkaz przygotować wszystko na przyjazd oddzia-
łu. Pozałatwiałem już najważniejsze, to mam czas trochę nabazgrać tutaj. Byłem 
przed chwilą w tutejszym kościółku. Jest śliczny, taki typowy wiejski kościółek. 
Gdy się pomodliłem, to sobie pomyślałem, kiedy to ja ostatni raz byłem w ko-
ściele w dzień bez strachu... Muszę jeszcze załatwić sprawę z mlekiem i światłem 
na jednej kwaterze.

82 Józef Śmiech, ze Skierbieszowa.
83 Stefan Krzaczek, b. nauczyciel.
84 Marian Michalski. W r. 1945 zginął w Czechosłowacji, dokąd przedarł się z grupą „Podkowy”.
85 Antoni Sikorski ze Zwierzyńca. 
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29. III. 44.
Z rana jest msza św. w tutejszym kościele, więc idziemy prawie wszyscy. „Pod-

kowa” jest też z nami. Przed południem wyjeżdżają oficerowie z podch. „Mafem” 
i „Łasicą”. Trochę popijamy z „Kaktusem”86 i „Marynarzem”, podczas gdy rekruci 
mają musztrę. Mamy stąd odjechać dalej.

30. III. 44.
Z rana mamy porządną pobudkę. Tutejsi mieszkańcy wzięli dwóch ludzi z od-

działu „Groma” za bandziorów i myśmy w kilku poszli za nimi w pogoń. Gimna-
styka z rana niezła. Dzisiaj jedziemy dalej. W pogoni za tymi gośćmi byliśmy we 
wsi Pulczyn, niedaleko Trzęsin.

31. III. 44.
Raniutko jadę na teren „Kawki” i do niego samego z meldunkiem, a z powro-

tem mam przywieźć prowiant. Jedzie ze mną „Łasica” jako furman... Od wczo-
rajszego wieczora do dzisiejszego stoimy na wsi Dzielce. Po powrocie od „Kawki” 
jeździłem z „Doliną” w poszukiwaniu kwater na kolonię Zaburzę. W ostatnich 
dniach jeżdżę stale z porucznikiem jako jego adiutant czy coś podobnego, obaj 
z p.m.-mi. Jutro 1 kwiecień – prima aprilis – trzeba wymyślić jakiś kawał.

02. IV. 44.
Wczoraj zrobiliśmy alarm dla drugiej kwatery – ‚ „prima aprilis”. Kwaterujemy 

na kol. Zaburzę, a wczoraj chodziłem na Dzielce w poszukiwaniu szefa „Becka”. 
Ppor. „Dolina” wydał rozkaz rozwalenia go w razie spotkania87.

Wieczorem byłem na Szperówce, gdzieśmy trafili na chrzciny u ob. „Gryki”88 
Tam też w trakcie uczty wypiłem bruderszaft z pdch. „Mafem”. – Dzisiaj „Pod-

86 Zbigniew Czernicki ze Zwierzyńca.
87 „Beck” Palmowski Jerzy z Warszawy samowolnie opuścił oddział i wrócił do Warszawy, pieniędzy jed-

nak nie zdefraudował, bo na drodze wstąpił do Szczebrzeszyna i tu wszystkie pieniądze pozostawił 
u swej siostry, sekretarki szpitala, dla przekazania ich oddziałowi. 

88 Czesław Dobrzański.
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kowa” i „Dolina” pojechali na odprawę, a z nimi odjechał „Czarny”89, który miał 
iść do domu, bo jest łajzowaty. Dzisiaj palmowa niedziela... Na Wielkanoc mam 
obiecany urlop... Z roztargnienia i tęsknoty idę do lasu postrzelać trochę, nie pa-
trząc czy będę miał za to karę.

03. IV. 44.
Byłem u tutejszego krawca90, gdy nagnało się 2 jakich podejrzanych gości, nie 

wiele myśląc, tym bardziej że mieliśmy ze sobą broń, obaj z „Orliczem”91 zatrzy-
maliśmy ich. Okazało się, że są to Ukraińcy. Znaleźliśmy przy nich ukryte do-
kumenty, chociaż z początku podawali się za Polaków z Kosobud. Teraz leżą na 
słomie, wartownik siedzi przy nich, czekamy na powrót „Doliny”. Wczoraj zaszli 
do sąsiedniego domu bandyci, a gdy dowiedzieli się, że my tu stoimy – uciekli. 
Spotkałem dziś czwartego znajomego z miasta, wszyscy fajni ludzie... Idę znów 
do krawca, bo przerobiłem bluzę, a jeszcze chcę przerobić i płaszcz.

04. IV. 44
Siedzimy sami, bo ppor. „Doliny” nie ma, jeszcze nie wrócił z odprawy. Cały 

dzień wygrzewamy się na słońcu nie mając nic innego do roboty... Jest znów zna-
jomy z miasta (Szczebrzeszyna), opowiada co się tam dzieje. Jeden z kolegów 
z Krasnostawskiego pyta mnie dlaczego nie idę do żadnej dziewczynki. Pytanie 
to wydaje mi się głupie, bo wie dobrze, że zawsze myśląc o dziewczynkach mam 
na myśli tylko Ją. Wieczorem przyjechał ppor. „Kraśnik”92, którego też znam.

08. IV. 44.
5-ego wrócił „Dolina”, a 6-go odbyło się śledztwo. Jeden Ukrainiec jako nie-

winny został wcielony do oddziału pod pseudonimem „Nieznany”, drugi – do 
rozwalenia. Wyprowadziło go trzech – „Hak”93, „Brodzic” i ja – tak tylko z roz-
kazu, przypilnowania wykonania wyroku, jedynie z nahajem w ręku. W drodze 

89 Kuba Czernicki ze Zwierzyńca. 
90 Bolesław Dziura.
91 Podch. Ferdynand Orzechowski z Zamościa. 
92 Józef Godzisz z Rozłop, b. nauczyciel, komendant rejonu w Radecznicy.
93 Grudziński Zbigniew z Krasnostawskiego, w r. 1945 „zlikwidowany” za bandziorkę.
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Ukrainiec zrobił „wiatrak” i uciekł boso, bez czapki. Ganialiśmy za nim z 10 klm 
po śladach, ale mądrze uciekał i zwiał. Wieczorem wyjechało nas kilku na ro-
botę – „Dolina” i „Łasica” z p.ma-mi, „Kaktus”, pdch. „Maf ”, pdch. „Orlicz” i ja 
z RKM-mi. W Lipowcu dołączył: „Podkowa” z PPSza, „Wilczek” z p.m., „Ko-
twica” z RKM-em i „Ryś” jako adiutant „Podkowy”. Same maszyny. Na Pana-
sówce robimy zasadzkę na gestapowca Majewskiego. Tam jeszcze dochodzą, dwa 
RKM-y i 4 KB. Nadjechało auto, ale się nie udało (czego się spodziewałem, bo 
to był piątek). „Kaktus” schrzanił całą sprawę94. Później marsz do 20 klm dał się 
dobrze we znaki. Wróciliśmy późną nocą wczoraj. Dzisiaj rozjeżdżają się wszyscy 
na święta. Ja też chciałem jakoś dostać się do domu, ale trudno – rozkaz rozka-
zem. Zostaję dowódcą patrolu 5 ludzi, tych którzy nigdzie nie mogą pójść i mam 
z nimi wieczorem odejść do Radecznicy. Mamy też w święta „zrobić” kilku gości, 
to znaczy „uspokoić”... Obawiam się, że o ile Majewski wyszedł cało z opresji, to 
zechce mścić się na Szczebrzeszynie. Dokładnie o losie tych gestapowców jeszcze 
nic nie wiemy. Jutro o tej porze będę w Radecznicy.

12. IV. 44.
8-go wieczorem byłem już w Radecznicy. Znajomych moc, kwatery porządne, 

ale to już nie to co w domu. W niedzielę wieczorem miałem chryję z pijany-
mi kolegami, zrobili mi awanturę, w czasie której porządnie oberwałem. Całymi 
dniami spacerowałem ze swoimi chłopcami po okolicy. 

Wczoraj wróciliśmy z powrotem do starych kwater na kolonii Zaburze. Przy-
byliśmy pierwsi, w kilka godzin po nas przyjechał „Maf ” ze swoimi, a przed 
chwilą wrócił ppor. „Dolina”. O świątecznej awanturze na pewno już wie i ma ze 
mną porozmawiać. Jest znów kilku nowych kolegów z Krasnostawskiego i z Za-
mościa, a przyjdą też i starzy koledzy. Mam być nadal sanitariuszem, co mnie 
wcale nie zadowalnia. Wieczorem odjeżdżają od nas ppor. „Colt”, plut. „Osa”95 
i „Błyskawica”, później przyjeżdża „Śmigło” już na stałe. Jutro przybędzie jeszcze 
więcej. „Nieznany” na spacerze nazbierał po pobliskich krzakach przylaszczek... 
Chociaż jest już wiosna i to ładna, ale mnie jest dziwnie smutno, nie cieszy mnie 
takie życie. Chciałbym dostać urlop, ale znów nic z tego.

94 Majewski został ciężko ranny i zmarł, o czym autor dziennika jeszcze nie wiedział. Dokładny opis 
zasadzki, skreślony przez „Ziębę” w artykule p.t. „Likwidacja gestapowca Majewskiego”, ogłoszony jest 
w t. IV „Wydawnictwa Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944”. Zamość 
1947, str. 92 – 96.

95 Wincenty Kot (dop. wyd.)
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13. IV. 44.
Jest dopiero ranek. Czekamy na Dolinę. Ma przywieźć buty, kurtki i wiele in-

nych rzeczy. Jakoś mi głupio. Dzisiaj fatalna dla mnie 13-stka. Mamy zamiar dzi-
siaj odjechać z tego miejsca. Dzień zapowiada się ładnie, tylko nie wiem, czy na 
wesoło. Przyjeżdża „Vir”, szef „Kruk” i „Wojtek”, jest także w odwiedzinach ppor. 
„Elski”. Wojska coraz to więcej.

14. IV. 44.
Z samego rana przybyło do oddziału 6 nowych kolegów. Przyszły też buty, 

koce, kurtki, menażki itp. Wciąż czekamy na powrót „Doliny”. Wrócił wreszcie 
„Dolina”. Cały dzień musztra. Pod wieczór przybywa jeszcze jeden kolega, ten 
właśnie ze Szczebrzeszyna. Wieczorem – śpiew.

15. IV. 44.
Po śniadaniu idziemy na ćwiczenia do lasu. Teraz przerwa obiadowa, potem 

będziemy mieli znów wykłady. „Dolina” przed chwilą gdzieś wyjechał... Spotkałem 
tu przypadkowo swoich sąsiadów, którzy jakiś czas byli Ukraińcami96. Tylko dzięki 
mnie wyszli cało. Teraz „Hak” gra na organkach, a mnie tak dziwnie tęskno.

16. lV. 44.
Niedziela. Minęły już dawno niedziele, których wyczekiwałem z upragnie-

niem, nie wiadomo czy w ogóle kiedyś wrócą. – „Łasicy” nie ma, wyjechał z „Do-
liną”. Idę ze „Żwirkiem”97 na spacer do lasu. Pogawędka przyjacielsko-koleżeńska. 
Po drodze zbieramy kwiaty... Wiara rozeszła się po „dziurach”, każdy w swoją 
stronę. Stara wiara, oprócz mnie i „Wojtka”, zebrała się w drugiej kwaterze. Jest 
tam „Vir”, „Smok”98, „Śmigło”, „Zwinny”. „Kaktus” poszedł z „Hakiem” na wieś. 
Do wieczora daleko, może znajdzie się co do napisania. Późno wieczorem wraca 
„Dolina”, a z nim ppor. „Topola”.

96 Michał Hasiec z żoną.
97 Stanisław Tałanda, piekarz ze Szczebrzeszyna. 
98 Jerzy Siemiątkowski, syn dzierżawcy z Widniówki.
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I7. IV. 44.
Dzisiaj od rana musztra rekrutów. My, starsi, za instruktorów. Dowódcą nad 

całością pdch. „Vir”. Rekruci dostają porządną lekcję. Dzisiaj mamy iść na jakąś 
robotę, prawdopodobnie na pociąg.

20. IV. 44.
Przez cały ten czas byliśmy w drodze i na robocie. Była to grubsza rekwizycja.
17-tego wieczorem wyruszyliśmy z kolonii Zaburze udając się przez Sąsiadkę, 

Mokrelipie, Zakłodzie, Gruszkę Zaporską, Gruszkę Dużą w lasy koło Nielisza. Tam 
zatrzymaliśmy się cały dzień czekając wieczora. Mieliśmy obrobić folwark Ru-
skie Piaski. Całością dowodził „Podkowa”. Po zmroku wyszliśmy z lasu i marszem 
ubezpieczonym doszliśmy w pobliże folwarku, gdzie całość rozpadła się w tyra-
lierę, podchodząc do parku i zabudowań. Z góry wyznaczone grupy kierowały się 
w stronę wskazanych im do roboty obiektów. Szybko wpadliśmy na teren zabudo-
wań majątku. Podczas gdy część żołnierzy ubezpieczała nas od strony mostu kole-
jowego na rzece, gdzie trzymał straż oddział „Własowców”, zaczęliśmy każdy swoją 
robotę. Ja byłem w grupie, która rekwirowała pasy młyńskie (z młyna) i mąkę, a na-
stępnie spirytus z gorzelni. Inni w tym czasie bili i ładowali na wozy świnie i kilka 
cieląt. Dużą przysługę oddali nam miejscowi ludzie, którzy wszystko nam wska-
zywali, oczywiście przy tej okazji nabierając dla siebie niemało spirytusu i innych 
rzeczy. Od nich dowiedzieliśmy się, że w budynku dziedzica jest niemiecka załoga 
pilnująca majątku. Załoga ta jednak nie oddała do nas ani jednego strzału, tylko 
zatarasowała dom i skryła się do suteren. Chłopcy puścili kilka serii z RKM-ów po 
oknach tak sobie, dla napędzenia szkopom większego strachu. Po zaopatrzeniu się 
w niezbędne dla nas artykuły zniszczyliśmy częściowo urządzenie gorzelni przez 
postrzelanie kotłów i innych sprzętów, po czym odjechaliśmy w powrotną drogę, 
wysyłając kilka serii w stronę niedalekiego posterunku niemieckiej ochrony mostu 
kolejowego. Dużo było chętnych, którzy chcieli za jednym zamachem zniszczyć 
ten most, ale na razie nie było to w planie dowództwa, tak że daliśmy temu spokój. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na Widniówce w folwarku rodziców „Smo-
ka”, skąd po krótkim odpoczynku odjechaliśmy do kol. Zaburze na swoje kwatery.

Dzisiaj byłem z „Hakiem” w Radecznicy. Za długośmy sobie posiedzieli, no i do-
stałem „sztorcówę”. Znów będzie gdzieś wyjazd. Nie wiem, czy pojadę. Niedługo ma 
się odbyć koncentracja. Czuję jakąś chryję co do mnie. Opowiadamy sobie z „Ha-
kiem” o naszych dziewczynkach. Straciłem mir u „Doliny”, nie wiem dlaczego.
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21. IV. 44.
Wczoraj wieczorem jeździł patrol do folwarku w Michałowie po konie. Ja nie 

jeździłem. Późno wieczorem pojechałem do Szczebrzeszyna, gdzie miałem zro-
bić zakupy różnych rzeczy. Przed dwunastą byłem już w domu i zaraz poszedłem 
do Niej... Z samego rana pozałatwiałem wszelkie sprawy i wróciłem na kwatery. 
Pogoda z rana brzydka, teraz się przejaśniło, i na duszy jakoś lżej. Była chryja 
z „Kaktusem”, w rezultacie nie ma go z nami. Jutro zdaje się koncentracja, tylko 
nie wiem, kiedy odmarsz...

22. IV. 44.
Przygotowania do odmarszu na koncentrację. W nocy przybył do nas oddział 

„Ciąga” w sile 140 ludzi. Do nas też dołącza do licha i starych i nowych. U Ciąga 
są sanitariuszki, nie wiadomo co o nich myśleć. Byłem w Radecznicy po prowiant.

24. IV. 44.
Dzisiaj była koncentracja w lasach koło Tereszpola. Były wszystkie oddziały 

z naszego pułku, był też pluton z naszego miasta z „Wrzosem”99. Kolegów wszę-
dzie pełno. Mamy dwóch nowych oficerów – ppor. „Dana”100 i ppor. „Natana”101. 
Przybywają w dalszym ciągu nowi koledzy. Za tydzień ma być kompania w peł-
nym składzie. Są teraz dwa kursy: sanitarny i saperski. Ja już sanitariuszem nie 
jestem, co mnie bardzo cieszy, bo już od dawna o to prosiłem. Jestem w I plu-
tonie, w III drużynie u „Śmigłego”. Zaraz będzie śpiew. Wszyscy są od cholery 
przemęczeni, po marszach. „Topola” ma od nas odejść, zdaje się do „Wara”102. Po 
kilku dniach niepogody jest ładnie... Dzień dobry na spacer, a nie takie siedzenie, 
jak w tej chwili.

99 Stefan Poździk ze Szczebrzeszyna, ppor. rez., b. nauczyciel
100 Jan Brochowski (dop. wyd.)
101 Karol Nowosadski (dop. wyd.)
102 Włodzimierz Hascewicz, por. rezerwy, b. nauczyciel, dowódca oddziału. Rodem ze Szczebrzeszyna.
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25. IV. 44.
Stoimy jeszcze od wczoraj na Kajetanówce, dziś za godzinę odchodzimy dalej. 

Całe dni musztra i ćwiczenia. Ludność tutejsza znosi nam co tylko ma wojskowe-
go – od broni do menażek. Mają przyjść jeszcze nowi ludzie, a raczej dołączyć do 
oddziału. Gdy kompania stanie w komplecie, pójdziemy do akcji.

26. IV. 44.
Wczoraj o 7.00 wieczorem odeszliśmy z Kajetanówki. Marsz cholerny, deszcz 

mżył całą drogę, błoto daj Boże wytrzymać. Po 4 godzinach marszu zatrzymali-
śmy się w Teodorówce na kilkugodzinny odpoczynek, a nad ranem dalej w drogę. 
Teraz jesteśmy na wsi Albinów, niedaleko od Hoszni. Do południa mamy niby 
to wolne do spania. Po południu będą ćwiczenia. Mam ich już dość. Będziemy 
tu stać dłużej, chciałbym dostać urlop, posiedzieć trochę przy Niej. Kwitną już 
narcyzy, różne wspomnienia nasuwają się same. 

27. IV. 44.
Do południa musztra luźna w pobliskim lesie. Ćwiczą nas jak regularne, 

przedwojenne wojsko. Po południu wykłady... Stąd już niedaleko do Gródek, ale 
nie ma wolnego czasu, żeby tam zajść. Koleżeńskość jest na naszej kwaterze, jak 
mało gdzie. Jest nas 6-ciu – „Sam”, „Śmigło”, „Step”103, „Wrzos”104, „Jastrząb”105 i ja. 
Opowiadamy sobie ze „Stepem” różne przeżycia. Fajny z niego chłop. Czekamy 
wszyscy niecierpliwie na przybycie ludzi do kompletu, bo jest ciężko z wartą.

28. IV. 44.
Musztra i ćwiczenia jak każdego dnia. Wczoraj był piękny wieczór wiosenny. 

Wyszliśmy w kilku z kwater na sad i siedząc na trawie i belkach gwarzyliśmy 
o różnych stronach. Księżyc – czyli jak my nazywamy kawaleryjskie albo party-
zanckie słońce – słabo wszystko oświecał, ciepły wiatr wraz z cichym szumem 

103 Bolesław Topolnicki, poległ w VI. 1944 po Osuchami.
104 Marian Żyło z Hrubieszowskiego, radiotelegrafista.
105 Józef Poździk z Rozłop.
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szedł na nas od lasu. W bok od lasu, gdzie są stawy na drugim Albinowie, słychać 
było rechot żab. W innej znów stronie, daleko za polami na wzgórzach, błyskały 
w oknach światła. Na średniówce słychać porykiwanie bydła i szczekanie psów, 
gdzieś z innej strony, spod lasu słychać cichą rozmowę koleżeńską. Wyczuwa się 
w niej nutę tęsknoty. Któryś z cicha pogwizduje melodię „Wijut witry”. Słowem 
chwila podobna do wiosennej sielanki... Powoli się rozchodzimy. Oficerów nie ma. 
Kilku podchorążych pojechało w goście. Robimy sobie – co się często zdarza – za 
własne pieniądze kolację po czym każdy idzie spać. Mam wartę od godz. 10 min. 
30 do 12.00. Czas upłynął szybko, jak mało kiedy, na różnych wspomnieniach z lat 
dziecinnych.

29. IV. 44.
Jak zwykle ćwiczenia. Dzień chłodny i deszczowy. Wraca „Dolina”, który był 

jakiś czas nieobecny, i przywozi granatnik. Mamy iść na Ukrainę. Nudno i smut-
no, nie wiadomo dlaczego. Jutro ostre strzelanie. Nie ma ppor. „Natana”, pdch. 
„Mafa”, „Smreka”106, podch. „Czarnego”107, strz. „Nieznango” i „Mewy”108. Poje-
chali w Krasnostawskie. Mam takie uczucie, jakbym coś utracił, w ogóle czuję się 
głupio i nieswojo. Za ostatnie grosze robimy sobie na naszej kwaterze wspólną 
kolację, bo szef marnie nas odżywia. Dziś była druga dawka zastrzyków przeci-
wtyfusowych. Ja dostałem dopiero jedną.

30. IV. 44.
Niedziela. Teraz jest wczesny ranek. Wczoraj późno wieczorem przyjechał 

„Podkowa”. W nocy przyjechali: „Wyrwa”, „Biały”, „Szachowski”, „Gryka” i Cesiek 
(„Nadolny”). Przywieźli ze sobą C.K.M. Robota zapowiada się porządna. Zaraz 
idziemy na strzelnicę. W nocy chłopcy myśleli, że alarm, a to ktoś z kadry wy-
strzelił rakietę, tak sobie – dla wypróbowania. Prawdopodobnie dziś odmarsz. – 
Po południu czyszczenie broni po strzelaniu. O 5-ej odmarsz. Idziemy na Ukra-
ińców. Niejeden może nie wrócić. Wszystkie graty spakowane.

106 Roman Łysakowski. 
107 Smyk Wiesław z Krasnostawskiego.
108 Karczewski z Hrubieszowskiego. Zginął w czerwcu 1944 pod Osuchami. 
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01. V. 44.
Cały czas, do tej pory, t.j. do 11 godziny przed południem – marsz. Stoimy 

teraz we wsiach Tereszpolskich niedaleko puszczy, koło gajówki Helacin. Mamy 
odpoczynek. Znów przybyło chłopców. Ze starych jest „Piorun”, „Brzozowski” 
i st. strz. „Sęp”. „Brzozowski” opowiada o tym, co jest w mieście (Szczebrzeszy-
nie) i u Niej. Jesteśmy bardzo pomęczeni. Każdy ledwo łazi. Wieczorem odcho-
dzimy stąd dalej.

02. V. 44.
Stoimy teraz na gajówce w Hamerni koło rzeki Sopot. Fajne miejsce. Szum 

drzew i potoku. Całą noc mieliśmy cholerny marsz. Droga zła przez Pardysów-
kę w bok od Józefowa samymi lasami. Przed chwilą porządnie wymyłem się 
w rzeczce. Woda zimna jak lód. Zaraz mamy odejść dalej. Naokoło pod każdym 
krzakiem leży teraz pełno chłopaków.

04. V. 44.
2-go maja wieczorem cofamy się spod Suśca na Stare Górecko i tu stoimy już 

drugi dzień. Wojska jest do cholery. Co rusz przechodzą też oddziały sowietów. 
Dzisiaj do późnego popołudnia był nasz pluton na placówce na cmentarzu jako 
ubezpieczenie. Coś ma być, ale nie wiem co. Ma przyjechać komendant „Adam”, 
jest „Podkowa” i kpt. „Wacław”. Jest też z nami oddział sowietów. Teraz odpoczy-
nek poobiedni. Przed wieczorem przyjeżdża komendant „Adam”, mjr „Drugak” 
z żoną i świtą. Od razu wiara śpiewa... Jest ppor. „Grom”, a z nim jeden znajomy 
sprzed wojny, który przypomina mnie sobie dopiero po dłuższej przerwie. Coś 
się znów szykuje. Teraz jesteśmy na Górecku, gdzie mamy spać tak jak wczoraj. 
Koledzy bawią się jak mogą, a każdy myśli jak by skombinować coś do zjedzenia. 
Ostatnio od cholery źle. Ciągłe marsze, brak snu i jedzenia. Co do tego ostatnia 
bryndza od licha. Teraz siedzę sam zadumany ze swymi myślami. W tej chwili 
nie powiedziałbym, że jestem gruby, zmizerniałem i co dzień inaczej myślę... Aby 
jak najprędzej pójść na urlop. Znów nudne wieczory, a ja sam. Z daleka, z innej 
kompanii słychać harmonię, a przez ścianę chłopcy popijają, ale to wszystko nie 
dla mnie. Czekam dnia jak zbawienia, bo te wieczory mnie dobiją.
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05. V. 44.
Piękny dzień, jak naprawdę w maju. Jak zwykle mamy trochę służby w le-

sie jako placówka, a teraz odpoczywamy po przebytych marszach. Stoimy nadal 
na Górecku, nie wiem na jak jeszcze długo. W ostatnich czasach są częste zrzu-
ty broni i innych rzeczy dla nas z Anglii. I tej nocy był również. Wszystko to 
przywożą nasze samoloty. Dzisiaj prawdopodobnie będzie znów zrzut. Wczoraj 
późno wieczorem zrobił nam „Dolina” alarm. Dzisiaj kombinuje się jakoś lepsze 
jedzenie. Przyjeżdża „Wiktor” i opowiada hopki z miasta...

07. V. 44.
Wczoraj wieczorem zaszliśmy na Brzeziny na nocleg. Ja pierwszy miałem war-

tę. Sam nie wiem, jak mam nazwać ten wieczór. W całej wsi cicho, od pól wieje 
ciepły wiatr, słychać rechot żab, spoza chmur prześwieca księżyc. Miałem w so-
bie dziwną jakąś apatię. Zadumałem się o swoich stronach i o Niej. Takie cudne 
wieczory to najgorsza męka. Wspomnienia jedne po drugich chodzą po głowie, 
porywa człowieka tęsknota za czymś niedoścignionym, za czymś kochanym, bli-
skim sercu, a tak dalekim. Wieczór tylko dla miłości, a nie dla męki... Z tej słod-
kiej zadumy obudził mnie głos kolegi, który mnie zmieniał. Położyłem się pod 
wrażeniem wieczoru, goniąc tęsknotą i myślami za Nią.

Dziś od rana słuchamy kawałów i żartów kolegów z Zamościa – Wikta, „Jura” 
i „Pycia”109. Mamy z nich dość pociechy. Przed południem jest msza św. Są na niej 
obecne trzy oddziały – „Podkowy”, „Wara”, „Groma” oraz pluton „Osy”. Poza tym 
grono oficerów z komendantem „Adamem” na czele i trochę ludności cywilnej. 
Po bokach stoi wojsko. Żołnierze idą do spowiedzi i komunii św. Myśli wszyst-
kich gonią do Boga, do swych domów, do wolności... Niech się lepsza wiosna zro-
bi, to wyrwę się do domu, bo już chyba nie wytrzymam. Najgorsze te wieczory.

10. V. 44.
7-go wieczorem poszliśmy na robotę na Panasówkę. Po długich trudach 8-go 

rozwaliliśmy niemieckie auta. Kilku szkopów poszło do Bozi, kilku do niewoli. 
Wieczorem „Brzozowski” idzie do domu, posyłam przez niego list do Niej.

109 „Pyci” (!) Edward Jasiński z Zamościa.



57 |

Dziennik z lasu |

Zaraz po powrocie z akcji dostaję wraz z kilkoma kolegami pochwałę od 
„Podkowy” przed całą kompanią, a później od komendanta Adama.

7-go wieczorem patrol nasz w sile około 30 ludzi wraz z 6-osobowym pa-
trolem sowieckim wyruszył leśnymi drogami w stronę Panasówki. Noc spędzili-
śmy w lesie, śpiąc na mchach i gałęziach rozłożonych na wilgotnej ziemi. Ranek 
8-go był chmurny, a koło godz. 9 zaczął padać drobny deszcz. Podsunęliśmy się 
na skraj lasu niedaleko figury św. Jana, stojącej przy szosie między Panasówką 
a Hedwiżynem. Wkrótce nadjechały wreszcie auta. Pierwsze jechało auto cię-
żarowe z eskortą złożoną z 18 Niemców, za nim trzy taksówki z różnymi urzęd-
nikami i na końcu też auto ciężarowe, tylko z dwoma żandarmami i szoferem. 
Z pierwszego auta ciężarowego Niemcy dla postrachu dawali co pewien czas se-
rie z broni maszynowej. Naraz rozległ się spokojny głos ppor. „Topoli”, dowódcy 
lewego skrzydła: „chłopcy, ognia!”. Leżący obok mnie ppor. „Natan”, dowódca 
prawego skrzydła, krzyknął głośno: „rąbać po autach!” Otworzyliśmy huraga-
nowy ogień, po czym na rozkaz „do ataku!” skoczyliśmy do szosy. Niemcy jed-
nak nie zrezygnowali z obrony. Grad kul wstrzymał nas w pół drogi do szosy. 
W naszej prawoskrzydłowej grupie przypominam sobie ppor. „Natana”, podch. 
„Jara”, „Pioruna”, „Klina”, „Blaska”, „Brodzica”, „Lubicza”, „Znicza” i mego amu-
nicyjnego strz. „Wrzosa”. W pobliżu nas leżeli też sowieci, ale gdy Niemcy cały 
swój ogień skoncentrowali na nas, zaczęli szybko się wycofywać. Po pewnym 
czasie ponowiliśmy nasz atak. Dopadliśmy wykarczowanej przestrzeni przed 
szosą. Wokoło nas ziemia rozbryzgiwała się od kul. Część Niemców zeskoczy-
ła z auta i zajęła stanowiska w przeciwległym rowie, bijąc w nas z l.k.m.-ów, co 
nas jeszcze bardziej zagrzało do walki. Zaczęliśmy zachodzić Niemców z boku. 
Nie było to jednak łatwe, bo co drugi Niemiec miał broń maszynową i amunicji 
pod dostatkiem, prali więc w nas solidnie. Osiągnęliśmy jednak rów przydrożny 
z naszej strony. Wtem „Brodzic” zauważył za pryzmą kamieni głowę Niemca, 
który walił w nas z automatu. Nie namyślając się długo „Brodzic” rąbnął prosto 
w hełm Niemca. Teraz gdy już z naszej strony rów był wolny od nieprzyjacie-
la, akcja poszła szybciej. Należało tylko przeskoczyć szosę i dopaść przeciwnego 
rowu. Koledzy jednak uważali, że „skok przez szosę, to śmierć pewna”. Wówczas 
zagotowało się coś we mnie i mówię do ppor. „Natana”, że ja skoczę. „Jak chcesz, 
to próbuj”. Zebrałem się w sobie, podciągnąłem RKM i puściłem się biegiem na 
szosę. Niemcy spodziewali się tego i od razu z kilku maszyn rąbnęli po szosie, 
pomimo że czują na sobie nasz ogień. Na przeciwnym skraju szosy potknąłem się 
o wystający kamień i upadłem jak długi w rów. Po chwili skoczyłem w pierwszy 
wykrot (zalany wodą) i puściłem długą serię po głowach Niemców widocznych 
za pryzmą piachu. Rozgrzany walką biłem seriami, co dało możność kolegom 
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zrobić skok przez szosę i przejść na moją stronę. W tym czasie cały swój ogień 
skierowali Niemcy na naszą czwórkę – „Pioruna”, „Wrzosa”, „Brodzica” i mnie, co 
dało możność całej naszej linii dojść do rowu przyszosowego.

Teraz żołnierze nasi strzelali przeważnie klęcząc albo nawet stojąc, zapomina-
jąc o własnym bezpieczeństwie. Po chwili Niemcy zaczęli umykać w las. Strzały 
z auta ustały, więc podskoczyliśmy do niego. Rzuciłem się pierwszy i już miałem 
wskoczyć do środka auta, gdy leżący tam Niemcy strzelili do mnie, ale widocznie 
nie przyszedł jeszcze czas mojej śmierci, bo chybili. Wystrzeliłem w nich cały 
magazyn z RKM-u, po czym szybko wskoczyłem do środka wozu i kopnięciem 
wytrąciłem rannemu podoficerowi pistolet, z którego chciał mnie jeszcze poczę-
stować, pomimo że sam był prawie konający. Po chwili pistolet ten znikł w moim 
chlebaku, gdyż obawiałem się, że oficerowie zechcą mi go odebrać jako zdobycz 
oddziału. W tej chwili wskoczyło do auta jeszcze kilku kolegów, którzy zabra-
li kilka karabinów, jeden automat oraz trzech żywych, ale rannych Niemców. 
Wewnątrz pozostało tylko trzech zabitych. Z taksówek wzięto dużo materiałów 
i różnych drobnych rzeczy codziennego użytku. Po zabraniu wszystkiego, co mo-
gło nam się przydać, potrzaskaliśmy motory we wszystkich autach i odjechali-
śmy do obozu zabierając ze sobą trzech rannych Niemców. Po przeprowadzonym 
w obozie śledztwie zostali oni rozstrzelani, ponieważ nie mieliśmy miejsca, gdzie 
moglibyśmy trzymać jeńców.

Z akcji tej wyszliśmy bez strat w ludziach z wyjątkiem kilku bardzo lekko ran-
nych. Niemcy natomiast stracili 6 zabitych i 3 wziętych do niewoli.

Po powrocie do obozu, zanim zdążyliśmy odpocząć, „Podkowa” – po rozmo-
wie z „Natanem” i „Topolą” – powinszował kilku nam zachowania się podczas 
akcji. Ledwie trochę zdążyliśmy się zdrzemnąć, gdy o całej akcji dowiedział się 
dopiero co przybyły do obozu komendant „Adam”, który natychmiast zarządził 
zbiórkę całego batalionu. Na placu pod laskiem ustawiły się wszystkie oddziały 
pod dowództwem swoich oficerów. Komendant „Adam” przyjął raport od ofi-
cerów, następnie wydał krótki krótki rozkaz „baczność!”, po czym z trzymanej 
w ręku kartki odczytał: „Blask”, „Wiarus”, „Piorun”, „Klin”. Po chwili dodał: „wy-
czytani wystąp”. Wystąpiliśmy stosownie do regulaminu. Oczy wszystkich spo-
częły na nas. Komendant wygłosił krótkie przemówienie do żołnierzy potem do 
nas dziękując za „tak chlubny i bohaterski udział w akcji”. Zwracając się nadal do 
żołnierzy szeroko mówił o czekających nas obowiązkach wobec Ojczyzny i sta-
wiał naszą grupę jako przykład męstwa. Lecz czwórka nasza wcale nie wyglądała 
w tej chwili na bohaterów. Rozespani, w pomiętych mundurach i w niedosznuro-
wanych kamaszach, gdyż zbudzono nas w ostatniej chwili, kiedy nasza kompania 
już stała w szeregach na polu zbiórki, wyglądaliśmy raczej na rozbitków. Uwolnił 
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nas spokojny rozkaz „Adama” „ustąpić”. Rozległa się jeszcze komenda „Adama” 
„spocznij”, po czym zwrócił się do oficerów: „dać rozejść się”. Po chwili kompanie 
zaczęły się rozchodzić i zniknęliśmy z najbliższymi kolegami w jednym z domów, 
ażeby „oblać” pochwałę dowódcy pułku. 

Późno wieczorem tegoż dnia poszliśmy na drugą robotę. Wybrano, jak zwykle, 
najlepszych. Wczoraj rozwaliliśmy pociąg z amunicją, później próżny i wreszcie 
z cukrem. Wszystko działo się koło Krasnobrodu.

8-go maja późnym wieczorem kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem 
„Podkowy” wyruszyło z Górecka Starego w stronę Krasnobrodu. Raniutko 9-go 
byliśmy na miejscu, żeby zorganizować zasadzkę na pociąg z amunicją, który 
wczesnym rankiem miał przejeżdżać w kierunku Rawy Ruskiej, t.j. na front. Żoł-
nierze szybko zajęli zamaskowane stanowiska. Kilku sowietów z grupy minierów 
„Sławiana” założyło miny w 3 miejscach. Mina, która miała wysadzić oczekiwany 
przez nas pociąg, była założona naprzeciw tyraliery plutonu pdch. „Vira”. Minier, 
który przeciągniętym i zamaskowanym sznurem miał w odpowiedniej chwili 
spowodować wybuch miny, leżał między nami. Pluton nasz miał za zadanie li-
kwidowanie spodziewanej eskorty niemieckiej. Po zaminowanym torze przeje-
chało kilka różnych pociągów, zanim nadjechał transport z amunicją. Wreszcie 
z daleka usłyszeliśmy stukot pociągu i rozkaz po linii „gotuj się”. Przed naszymi 
oczami mignęło kilka platform z piaskiem i kamieniami, a za nimi lokomotywa 
ciągnąc za sobą kilkanaście wagonów z amunicją. W tym czasie oddziały nasze 
używały min trzech rodzaji. Fachowe nazwy tych min znali tylko minierzy, my 
zaś nazywaliśmy je po swojemu: 1) uderzeniowe, które wybuchały przy wejściu 
na nie jakiegoś ciężaru, 2) zrywowe – wybuchały po wyrwaniu za pomocą sznura 
zawleczki zabezpieczającej uderzenie iglicy w spłonkę i 3) zapalne, które eksplo-
dowały przy użyciu lontu. Chwila wyczekiwania mija w napięciu. Minier trzyma 
sznur w ręku. Przepuszcza po minie platformy, a gdy wreszcie wjeżdża na nią 
lokomotywa mocno pociąga za sznur. Silny wybuch przyjęli żołnierze z głowami 
przy ziemi, obserwując równocześnie skutek wybuchu, lokomotywa wyskoczyła 
około 2 mtr w górę, wyrzucając jeszcze wyżej maszynistę i palacza. Chwilę po-
tem parowóz stoczył się w jeden rów, kolejarze zaś jak gruszki spadli w drugi. 
Ci naprawdę mieli szczęście, bo spadając z wysokości około 5 mtr nawet zbyt 
mocno się nie potłukli. (Wszyscy kolejarze Polacy z tego pociągu byli później 
u nas w oddziale jako żołnierze, lecz po kilkunastu dniach odeszli od nas, po-
nieważ bardzo tęsknili za swoimi rodzinami). Uszkodzona przy upadku loko-
motywy syrena przez kilka minut przeraźliwie gwizdała, aż zostało to przerwane 
serią z RKM-u po kotle z parą. Nie widząc eskorty żołnierze nasi nie otwierali 
ognia do pociągu, co było wielkim szczęściem dla jadących na brekach i buforach 
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szmuglarzy. Na widok naszych żołnierzy zeskakiwali oni z pociągu z podniesio-
nymi rękami. Po chwili wylegitymowaliśmy ich i wszystkich puścili wolno. Teraz 
zaczęto rozbijać wagony opatrzone czarnymi chorągiewkami z literą P (Patronen 
– amunicja). Przydatne nam pociski do granatników załadowaliśmy na wozy. Do 
pozostałych wagonów w ciągu kilkunastu minut naniesiono drzewa, gałęzi i tra-
wy. Wszyscy dostali rozkaz szybkiego usunięcia się w las, na miejscu pozostało 
tylko kilku ochotników, którzy mieli podpalić te wagony. Najbardziej uwijał się 
„Znicz”, który z zapaloną pochodnią w ręku biegał od wagonu do wagonu podpa-
lając nagromadzone tam między amunicją paliwo. Odskoczył od pociągu ostatni 
i ledwie zdążył uciec od pierwszych wybuchów kryjąc się za stojące z brzegu 
sosny. W tym czasie minierzy mieli rozbroić i zabrać 2 miny, które były założone 
w odległości około 1 klm z jednej i drugiej strony od miny głównej. Przy rozbra-
janiu jednej z tych min nastąpił wybuch. Jeden sowiet został zabity na miejscu, 
drugi śmiertelnie ranny. Był zupełnie przytomny, prosił, żeby go dobito. Uczynił 
to wystrzałem z rewolweru jego bezpośredni przełożony, oficer sowiecki, który 
dla złagodzenia swego postępku oświadczył nam po rosyjsku, że nie ma kogo 
żałować, bo to był Żyd. Po tym wypadku odmaszerowaliśmy dalej w lasy. Długo 
towarzyszyły nam wybuchy palącej się amunicji.

Po kilkugodzinnym odpoczynku wśród lasu i „przegnaniu” głodu suchym 
prowiantem udaliśmy się na st. kol. Krasnobród, gdzie miał znajdować się po-
ciąg załadowany cukrem, na stacji były dwa pociągi. Jeden pusty, który puścili-
śmy od razu ze stacji, ażeby wpadł na uprzednio założoną minę, drugi o składzie 
kilkunastu wagonów z cukrem stał gotowy do odjazdu. Dotychczas nie mógł 
on odjechać, ponieważ cały personel stacji kolejowej nawiał, tak że i konwojent 
i maszynista nie wiedzieli co robić. Żołnierz z kompanii „Norberta”, lepiej od 
nas obeznani z terenem, szybko zorganizowali furmanki i do północy prawie 
wszystkie wagony zostały opróżnione. Oddziały leśne jednak zabrały tylko około 
2 wagonów cukru, resztę rozchwytały placówki i ludność z okolicznych wiosek. 
W jednym z wagonów żołnierze nasi znaleźli kryjącego się między workami kon-
wojenta Volksdeutsha uzbrojonego w karabin, pistolet i granaty. Na rozkaz Pod-
kowy broń ta została zabrana.

Do wagonów nałożono pełno słomy i podpalono. Maszynista Polak puścił lo-
komotywę w ruch z miejsca na całą parę i sam szybko zeskoczył. Pociąg ruszył 
naprzód ciągnąc za sobą smugę ognia widoczną z daleka. Noc była dość ciemna, 
bo świecił tylko sierp księżyca. Stojący na stacji żołnierze i cywile długo patrzyli 
na pociąg widmo błyszczący łuną ognia, coraz bardziej zagłębiający się w las.

Teraz stoimy na gajówce za oknem. Będziemy mieli dwa dni odpoczynku.
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12. V. 44.
Cały czas tutaj upłynął szybko. Dzisiaj odchodzimy dalej. Wczoraj „Miś” po-

strzelił przypadkowo „Żwirkę”. Znów mamy tak jak kiedyś modlitwę rano i wieczór.

13. V. 44.
Wczoraj wieczorem poszliśmy na akcję. Jak zwykle, tak i teraz nie pokpiłem 

sprawy, ani ja ani „Piorun”. Nasza firma się trzyma. W tej chwili mam za sobą ze 
35 klm marszu, całonocne niewyspanie i około 5 godzin walki.

Wczoraj wieczorem oddziały nasze doszły w lasy koło Zwierzyńca. Zatrzy-
maliśmy się na odpoczynek niedaleko gajówki Słupy. Wiedzieliśmy, że ma być 
jakaś robota. W tym czasie, kiedy myśmy odpoczywali, dowództwo rozpraco-
wywało działalność poszczególnych grup w akcji. Po pewnym czasie przybył do 
naszego plutonu (I pluton szturmowy podch. „Vira”) ppor. „Natan” i zebrawszy 
nas koło siebie nakreślił nam nasze zadanie w akcji. Mieliśmy opanować rejon 
stacji Zwierzyniec Wieś wraz ze znajdującymi się tam barakami. Armeńczyków 
i Kałmuków, którzy pełnili straż przy ochronie mostu kolejowego. Nasz pluton 
miał zająć pozycję w centrum, z prawej pluton „Osy” powinien wspomóc nasze 
działanie przez zaatakowanie z boku wartowników przy moście i części baraków, 
z lewej ppor. „Dan” ze swoją grupą miał przeprowadzić natarcie wzdłuż toru na 
gniazda CKM-ów Armeńczyków, którzy pilnowali mostu. Tym sposobem inna 
nasza grupa minierów będzie mogła wysadzić most kolejowy. Oddziały nasze 
powoli okrążyły lasem Zwierzyniec zachodząc od strony tartaku. Weszliśmy 
między pierwsze domy i kilku naszych skoczyło do swoich domów („Depko”, 
„Czajka”110 i „Nadolny”), by powiadomić swoje rodziny o akcji i zapowiedzieć, 
żeby się odpowiednio zachowali podczas strzelaniny. Ostrożnie podeszliśmy do 
miejsca naszego działania, gdy naraz rozległ się wystrzał i w powietrzu zawisła 
biała rakieta. Natychmiast to samo uczynił ppor. „Natan”. Po chwili ukazały się 
jeszcze dwie takie rakiety. Był to sygnał, że wszyscy gotowi są do natarcia. Załogi 
niemieckie na razie jakby nie zorientowały się, co znaczą te rakiety i milczały, lecz 
wkrótce rozpoczęły strzelaninę. Niektórzy z nas wiedzieli, że tego dnia spodzie-
wany jest zrzut, który miał odebrać „Ciąg” i martwiliśmy się, że w Zwierzyńcu 
jest tak dużo Niemców, którzy z pewnością zechcą temu przeszkodzić. Nie wie-
dzieliśmy wówczas o tym, że celem naszej akcji jest nie tylko wysadzenie mostu, 

110 Kpr. Kaczor Józef ze Zwierzyńca.



| 62

| Bolesław Polakowski

lecz właśnie związanie w walce z nami wszystkich Niemców, żeby nie mieli czasu 
zająć się zrzutem. Wraz z pierwszymi strzałami posłyszeliśmy warkot samolotów 
wiozących dla nas zrzut. Początkowo rzadkie strzały zamieniały się stopniowo 
w jedną potężną strzelaninę. Pluton nasz całą parą natarł na baraki, ale zosta-
liśmy wstrzymani silnym ogniem nieprzyjaciela. Leżeliśmy więc w tyralierze 
wzdłuż jakiegoś toru pod wózki do przewożenia po placu desek. Myśleliśmy już 
o nowym natarciu, gdy z prawej strony posypał się na nas grad kul, na szczęście 
nieszkodliwych. „Vir” się zaniepokoił, bo przecież tam miał być pluton „Osy”. Za-
czął więc krzyczeć na cały głos: „Osa! Osa! przestańcie do jasnej cholery, przecież 
bijecie po swoich”. Nie mogliśmy jednak w ten sposób porozumieć się. Wówczas 
„Vir” z kilkoma pozostał na stanowisku, a pdch. „Orlicz”, ja, „Wrzos”, „Brodzic”, 
„Piorun”, „Sęp”, „Głaz”, „Step” i „Orzech” natarliśmy na strzelających do nas z pra-
wej strony. Szczęście od Boga, że nie wytłukliśmy ich z połowę. Okazało się, że 
to kilku bohaterów, ale od brudnej roboty, powsadzało głowy w ziemię i między 
deski, których całe stosy stały na placu, i w najlepsze tłukło nam po plecach, 
zamiast iść do ataku, jak dwa pozostałe plutony. Sklęliśmy ich od najgorszych 
i wróciliśmy na swoje pozycje. W tym czasie Niemcy wypuścili rakiety. Zrobiło 
się widno jak w dzień, co dało możność nieprzyjacielowi strzelania do nas. Akcja 
przewleka się. Zaczynamy niepokoić się, bo na lewym skrzydle słychać strzelani-
nę związanych ze sobą w walce grup nieco w tyle za nami. Naprzeciw nas biją bez 
przerwy CKM-y i LKM-y. Podczołguje się do nas ppor. „Natan” i mówi: „chłop-
cy, albo uderzymy i zamkniemy im jadaczki, albo oni nas tu wytłuką jak muchy”. 
Ogień ze strony nieprzyjaciela nie ustawał. Obawialiśmy się, czy aby Niemcy nie 
otrzymali pomocy. Wreszcie słyszymy głos „Vira”: „podać po linii – przygotować 
się do ataku”. Centrum naszej linii stanowią: podch. „Vir” i „Korczak”111 ze stena-
mi, ja i st. strz. „Sęp” z RKM-mi oraz podch. „Orlicz”, „Wrzos” i „Brodzic” z KB. 
Teraz kto ma bagnet – jak „Brodzic” i „Orlicz” – zakłada go na karabin, pistolety 
wyjęte z kabur zwisają na sznurach tylko lekko zatknięte za pasy główne, każdej 
chwili gotowe do użycia. Wreszcie „naprzód! hurra!” i pędzimy wprost na bara-
ki. Szczęśliwie kule nas nie trafiają, wpadamy do baraków i zderzamy się z Kał-
mukami i Niemcami. Kilka strzałów, kilka uderzeń bagnetami, kolbami i lufami 
karabinów wali żołnierzy nieprzyjaciela na podłogę, łóżka i ściany. Po kilku mi-
nutach naszego pobytu w barakach wpadli wreszcie ludzie z plutonu „Osy”. On 
sam z kilkoma jeszcze żołnierzami trafił do tego właśnie baraku, gdzie byliśmy 
ja, „Orlicz”, „Step”, „Orzech”, „Brodzic”, „Wrzos” i jeszcze kilku. Zorientowaw-
szy się w sytuacji ludzie „Osy” zaczęli ciągnąć, co się dało. Pierwszy podskoczył 

111 Ryszard Siwiński, student politechniki.
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„Osa” chcąc wyrwać z rąk Brodzica celtę, a jeden z jego żołnierzy chciał odebrać 
Wrzosowi plecak wraz z przypiętą do niego menażką i manierką. Jako przełożony 
„Wrzosa” i „Brodzica” podskoczyłem do „Osy” z zapytaniem, co to ma znaczyć, 
na co ten zapijaczonym głosem powiada „gówno cię to chuju obchodzi” i rów-
nocześnie sięga do pistoletu. Na szczęście byłem szybszy w ruchach i już dość 
doświadczony w akcjach, jak również wiedziałem o losie „Puchacza”, który zginął 
z rąk „Osy”, toteż szybciej od niego wyrwałem zza pasa swój pistolet. Staliśmy tak 
naprzeciw siebie kilka sekund, aż wszedł „Vir”, „Korczak” i wreszcie „Podkowa”, 
który widząc co się dzieje od razu rozkazał schować broń i zwracając się do mnie 
powiedział: „później powiecie, co to miało znaczyć”. Nadeszło więcej żołnierzy 
i szybko zaczęto wynosić na nasze furmanki broń, amunicję i inne przydatne 
nam rzeczy, po czym zaczęliśmy się zbierać do odmarszu. Po chwili usłyszeliśmy 
silny wybuch, co było znakiem, że minierzy Sławiana wysadzili wreszcie most 
kolejowy. Był już najwyższy czas oderwać się od nieprzyjaciela, bo zaczęło świ-
tać i na stację przybywały posiłki dla Niemców. Z jakiejś uliczki posypały się 
w stronę naszej kolumny strzały. Podch. „Vir” dostaje rozkaz natychmiastowego 
wykurzenia patrolu nieprzyjaciela, który zaczął nas ostrzeliwać oraz ubezpiecze-
nia całej kolumny od ewentualnego uderzenia na nią Niemców. Na rozkaz „Vira” 
biorę kilku ludzi ze swojej drużyny (funkcję drużynowego pełniłem już od tygo-
dnia, chociaż formalną nominację dostałem później), dołączają do nas ochotni-
cy pdch. „Czarny”, „Orlicz” i „Korczak”, który zabrał ze sobą jeszcze i „Pioruna”. 
Grupa ta pod dowództwem „Vira” odrywa się od kolumny i od razu przechodzi 
do natarcia. Przemykając się pod domami i płotami skontaktowaliśmy się szybko 
z nieprzyjacielem. Po kilkunastu minutach strzelaniny patrol ten odpędziliśmy. 
Nie wiedzieliśmy, że to była szpica większej grupy Niemców idących na pomoc 
załodze stacji. Miała ona ze sobą granatniki i lekkie działka. Wkrótce rozległy 
się pierwsze strzały tej broni. Pociski artyleryjskie i z granatników zaczęły coraz 
gęściej sypać się w stronę naszej kolumny. W dodatku wspomagane były seriami 
karabinów maszynowych nacierających Niemców. Prócz tego na niebie ukazało 
się kilka samolotów nieprzyjacielskich, które od razu skierowały swój atak na co-
fające się w stronę lasów nasze oddziały. Około godziny czasu marsz nasz był tak 
niepokojony tymi wybuchami, że mieliśmy ze 40 „padnij”, żeby się chronić przed 
rozrywającymi się pociskami. Wreszcie dostaliśmy się w „swoje” tereny. Po kilku-
godzinnym marszu zatrzymaliśmy się w Czarnymstoku, gdzie zostałem wezwany 
do „Podkowy” celem wyjaśnienia zajścia z „Osą”. Gdy wszystko opowiedziałem 
powołując się na świadków, „Podkowa” odpowiedział: „nie martwcie się, on się 
swego doczeka”.
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Warto wiedzieć, że żołnierze oddziałów na ogół nie lubili plutonu żandar-
merii plut. „Osy”, gdyż pluton ten opływał we wszystkim będąc stale w terenie 
lub przy komendancie „Adamie”. Żołnierze od „Podkowy” nienawidzili kolegów 
z tego plutonu, bo to byli ludzie wyłącznie do dyspozycji komendanta „Adama”, 
a komendant często „najeżdżał” na „Podkowę”. My wiedzieliśmy, że robi to przez 
zazdrość, gdyż nie tylko „Podkowa”, ale i „Norbert” i „Grom” mieli więcej powa-
żania i miru u żołnierstwa, niż „Adam”. I to bolało go bardzo.

15. V. 44.
Wczoraj z „Hakiem” i „Kaszubem” odwoziliśmy do Radecznicy chorego 

„Wojtka” i rannego „Żwirkę”. Po załatwieniu sprawy zrobiliśmy sobie kilka zdjęć, 
potem mała jazda z str. „Osą” po wódkę i powrót do obozu. Po drodze zbłądzili-
śmy i nie dojechaliśmy do miejsca. Teraz stoimy na Podborczu. Jestem drużyno-
wym. Dzisiaj dziesięciu z naszego plutonu stawało do raportu karnego, między 
innymi i ja za opóźniony powrót z Radecznicy.

Był to bardzo rzadki dla mnie wypadek. Spodziewałem się solidnej kary, bo 
jako dowódca patrolu byłem odpowiedzialny i za ludzi i za wykonanie poleceń 
oraz za wiezione meldunki. Był to jednak raport, jaki rzadko się zdarza. Otóż do 
raportu tego stanęło: 4 podchorążych, 5 podoficerów i tylko jeden strzelec „Jur”. 
Raport odbierał sam „Podkowa”, a „Dolina” i szef „Kruk” tylko notowali swoje 
uwagi. Pierwszy stał pdch. „Maf ”, za nim pdch. „Sam” i jeszcze dwóch innych, 
których pseudonimów sobie nie przypominam, następnie kpr. „Pantera”, „Śmi-
gło”, „Huzar”, ja, „Żbik” i wreszcie strz. „Jur”. Wiara nie mogła ustać w szeregach 
już wtedy, gdy „prawdał się” pdch. „Sam”, bo biedny Antoś i tak się zacinał, a jeśli 
się zdenerwował, to tym bardziej. Ale gdy doszło do „Jura”, który zaczął się uspra-
wiedliwiać jąkając się w fatalny sposób, nie tylko już żołnierze, ale i cała kadra 
wybuchła niepowstrzymanym śmiechem. „Podkowa” siląc się na spokój odrzekł 
„jechał was pies z takim raportem”, po czym sam nie mogąc wytrzymać bez śmie-
chu odwrócił się w drugą stronę. I tak kosztem jąkania się „Jura” żaden z nas nie 
dostał kary i „straszny karny raport” stał się kupą śmiechu.

18. V. 44.
Po wyjściu z Podborcza poszliśmy na kol. Zabuże, a stamtąd na różne wypa-

dy... Teraz jesteśmy znów na Albinowie. Jest dużo nowych kolegów z naszych 
stron... Dzień ładny, zbieramy się w kilku na pogawędkę. Jedziemy na urlop.
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06.VI. 44.
Jestem już dwa dni w oddziale. Drogę miałem z przygodami. Spotkałem „Pod-

kowę” i miałem burę za spóźniony powrót z urlopu. Podczas walki został zabity 
„Fiołek”112 z oddziału „Miecz i Pług”, który stoi razem z nami.

Rano tego dnia doniesiono naszemu dowództwu, że grupa Niemców z zare-
kwirowanymi świńmi ma przejeżdżać z Rudnika do Gorzkowa. Zebrano patrol 
20 ludzi, który furmankami podjechał w pobliże trasy przejazdu Niemców. Do-
wódcą był ppor. „Natan”, przewodnikiem pdch. „Korczak” jako najlepiej znający 
teren. W patrolu tym byli również chłopcy z organizacji „Miecz i Pług”, ogólnie 
nazywani przez naszych „trylogią”. Grupa ta w sile około 16 ludzi operowała na 
terenie powiatu krasnostawskiego dopóki nie zetknęła się z oddziałem „Podko-
wy”. Dowódca tej grupy nie chciał przystąpić do AK w myśl rozkazów otrzyma-
nych od swoich przełożonych, tak że o mały włos a zostaliby rozbrojeni przez 
nas, jako rzekomi wrogowie nie tylko AK, ale i ogólnego dobra przyszłej Polski, 
lecz wszyscy żołnierze tej grupy chcieli, a nawet żądali, przyłączenia się do nasze-
go oddziału, tak że w końcu ich dowódca musiał się na to zgodzić. O działalności 
i przystąpieniu tej grupy do nas dowiedziałem się od kolegów podchorążaków, 
którzy sprawę tą dobrze znali, bo ja powróciłem do oddziału z urlopu 4.V., a oni 
przystąpili do nas 2.V. Rwali się do jakiejś akcji, bo ich dotychczasowa działal-
ność była bardzo ograniczona. Ich zdatność bojowa i wyszkolenie jaskrawo od-
różniały się od naszych. Po przybyciu na miejsce zasadzki zachowanie ich było 
nerwowe i niepewne, podczas gdy nasi śmieli się i czuli jak na dobrej zabawie. 
Zaczęliśmy szybko rozstawiać się i zajmować stanowiska. Znajdowałem się jak 
zwykle w centrum z pdch. „Virem”, mając koło siebie ze swojej drużyny „Wrzosa” 
i „Brodzica” z prawej strony, z lewej zaś „Vira”. Zaraz za nim leżeli chłopcy z „try-
logii”, a pierwszym z brzegu był właśnie Fiołek. Nie zdążyliśmy jeszcze dobrze się 
rozlokować, gdy nadjechały spodziewane auta niemieckie i nieszczęście chciało, 
że na prawym skrzydle, którym dowodził pdch. „Korczak”, padający przy zajmo-
waniu stanowiska „Kowal” wystrzelił z RKM-u. Niemcy natychmiast otworzyli 
silny ogier i zastali lewe skrzydło w trakcie zmiany stanowiska. Kula z pierwszej 
wystrzelonej przez Niemców serii trafiła od razu Fiołka w samą głowę. Wykonał 
tylko mały pół-obrót z boku na brzuch i skonał. Otworzyliśmy silny ogień na auta 
i choć posypały się drzazgi z karoserii samochodów i Niemcy krwią zaznaczyli 
swoją dalszą drogę, to jednak uszli nam. Powoli zbieraliśmy się do powrotu, ma-
jąc ze sobą ciało zabitego kolegi. Klęliśmy siarczyście mając zamiast zwycięstwa 

112 Edward Fiala-Czuryłowski z Zamościa, uczeń gimnazjum. 
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pogrom, zamiast zdobyczy w broni i żywności wieźliśmy zwłoki kolegi. Drodze 
powrotnej towarzyszył nastrój przygnębienia i wyczucie sąsiedztwa śmierci. Roz-
mawiano o zabitym. Cieszył się on u naszych żołnierzy najlepszą opinią i był 
z całej „trylogii” najbardziej koleżeński. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że 
miał on w naszym oddziale kolegów ze swego miasta, t.j. z Zamościa. Koledzy ci 
jak „Wikta”, „Pyci” czy „Ryś” wprowadzili go w życie naszego oddziału i zapoznali 
go z nami bliżej. „Vir” zaczął serdecznie kląć, co u niego zdarzało się rzadko, mó-
wiąc, że ostatnio u nas coraz częściej „5 po 12-ej”, t.j. za późno. Wyliczał przy tym 
kilka ostatnich nieudanych wypadów. „Ot i dzisiaj, zamiast wyjechać pół godziny 
wcześniej dowództwo namyślało się a co, a jak, a gdzie, a skutek tego odczuliśmy 
dobrze”. Po przybyciu do obozu kilku kolegów zabrało się do robienia trumny, 
reszta porozłaziła się po kątach. Był to najciszej spędzony dzień obozowy w mojej 
pamięci. Na terenie folwarku, w którym staliśmy cały dzień, panowała taka cisza 
jak w wymarłym ulu.

Teraz siedzę sobie w parku w Borku koło Maszowa, o 15 mtr od folwarku, jak 
zwykle sam ze swoimi myślami. Daleko w dole widać Maszów i Płonkę, dookoła 
ruch, bo jest trochę wojska, tylko w parku cisza. Nie gonię za ruchem i gwarem, 
siedzę i snuję różne marzenia. Dobrze jest tak posiedzieć samemu i podumać, tym 
bardziej że często czuję wstręt i dziwny żal do wszystkich i do wszystkiego. Mało 
kto jest dzisiaj szczęśliwy i moje szczęście też jest daleko. Myślę o urlopie i o tych 
kilku pięknych dniach, przeżytych koło Niej, które zleciały jak godziny. Czasy idą 
coraz gorsze, nie wiem, kiedy znów i czy w ogóle będę na urlopie. Gdybym wierzył 
w zabobony, to powinienem chyba się powiesić, żeby nie doczekać tego, co mnie 
może spotkać, tyle złych wróżb... Nie wiem, tak jak nikt nie wie, co będzie dalej, 
ale czasem mam takie czarne myśli, gdy sięgnę w przyszłość... Może jednak Bóg 
da, że się wkrótce wszystko skończy, bo prawdopodobnie rozpoczęła się już na za-
chodzie inwazja. Wszystko nic, żebym tylko mógł jak najprędzej być szczęśliwym 
i zadowolonym z życia. Takie to teraz życie. Ot kolega ten zabity, przed sześcioma 
godzinami żył, a teraz zbierają kwiaty do jego trumny i co pewien czas słychać 
komendę padającą przy zmianie warty honorowej, która stoi koło niego.

Prawdopodobnie dzisiaj stąd odejdziemy, choć tu tak dobrze. 

08. VI. 44
6-go odeszliśmy z Borku do gajówki na Bzowcu. Wczoraj najechało pełno 

Niemców w te strony, więc robimy odskoki ledwie zdążając. Teraz stoimy na 
Chłopkowie i naszej drużynie trafiła się kwatera u dobrego znajomego, który miał 
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u nas (w Szczebrzeszynie) sklep. Prawie wszyscy zapomnieli, że to dzisiaj święto, 
aż dopiero tu, na wsi, zobaczyliśmy „strojnych” ludzi. W drugim pokoju jest „Vir”, 
„Czarny” i kpr. „Mik”113. Grają na patefonie. Zaszedłem tam na chwilę, ale jesz-
cze prędzej wygnała mnie tęsknota... I znów udałem się na drugą kwaterę, a tam 
pełno chłopców i dziewcząt, żarty i śmiechy, lecz i tu głupio się czując, długo nie 
zabawiłem. Schodzę na bok, patrzę na wszystko i jak zwykle dumam, tym bardziej 
że już coraz bliżej końca. Od dwu dni zaczęła się inwazja aliantów, wiadomości 
piorunujące, ale co z tego, kiedy nie u nas. Każdy myśli i nic nie może wymyślić, to 
znów jeden drugiego pociesza i przeszkadza w myślach, bo przed nami czarno. Po 
nocach męczą mnie straszne sny, a gdy pomyślę o wojnie i czasach najbliższych, 
to mi się robi zimno, chociaż każdy wie, że strachu nigdy we mnie nie ma. Zarzą-
dzenia dla nas coraz ostrzejsze, każdy czeka niecierpliwie, co będzie jutro, każdy 
określa czas powstania do dwu miesięcy. Mam zaproszenie na obiad do jednego 
domu, gdzie byłem jeszcze w zimie, gdy przechodziłem od „Zapory” do „Podko-
wy”. Przypominamy nasze ówczesne rozmowy. Powiadam, że nie spodziewałem 
się być tu jeszcze kiedy jako dywersant. Stała tu wówczas choinka...

11. VI. 44.
W Chłopkowie staliśmy z małą „przesiadką” do wczoraj. Czas upłynął szybko, 

tym bardziej że dostaliśmy żołd, więc nikt nie był głodny. Jak zwykle odsuwając 
się od towarzystwa zaszedłem nad staw. Siedząc zamyślony zauważyłem w wo-
dzie jakieś ryby. Od razu zabrałem się do łapania i choć śmieli się ze mnie, że ja 
w wiejskiej kałuży szukam ryb, złapałem 25 sztuk i to porządnych, aż się wszyscy 
dziwili. Kolacja była pierwszorzędna. Miałem dużo strachu o swój chlebak, bo 
go nie widziałem trzy dni. Więcej już go z rąk nie puszczę. – Teraz stoimy na 
Andrzejówce. Niedziela. Dzień fajny do kąpieli. Na naszej kwaterze jest muzyka 
– skrzypce i harmonia. Grają tutejsi mieszkańcy. Siadam z dala i słucham błądząc 
myślami w rodzinne strony. Przychodzą na myśl ubiegłe Zielone Świątki. A żeby 
nie myśleć wołam „Wrzosa” i „Mika” i idziemy kąpać się do tutejszego stawu. Ma 
się ku wieczorowi. Okolica piękna, wszystko dookoła wesołe, koło mieszkania 
kwitną kaliny, słychać śpiew dziewcząt z dołu wsi, a my z Mańkiem („Wrzosem”) 
leżymy zapatrzeni w niebo ze swymi myślami. Ciężkie jest życie i podłe.

113 Z kompanii warszawskiej.
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12. VI. 44.
Wczoraj wieczorem nadeszła burza z piorunami i deszczem. W nocy mieli-

śmy alarm. Do południa pracowaliśmy przy okopywaniu całego wzgórza, gdzie 
kwaterujemy. Po południu gramy w siatkę, bo szkoda marnować dnia ładnego na 
spanie. Teraz zachodzi słońce, jemy kolację jak zwykle, śmierdzącą kawę i chleb. 
Życie mamy pod psem, każdy narzeka i dożywia się jak może, tak że nawet łazimy 
po wsi po prostu prosząc mleka. Wspominamy zimę, kiedy to prawie o głodzie 
siedzieliśmy czasem nawet po kilka dni, a na dodatek nawet w niedostatecznych 
ubraniach i butach, gdy nieraz świeciło gołe ciało i ukazywały się liczne wte-
dy wszy. Koledzy wybierają się na dziewczynki, zostaję prawie sam na kwaterze, 
chciałbym coś napisać do Niej, ale nie mam jak. Jeżeli się uda, to pójdę znów na 
urlop, na dłuższy czas. Wrócił z urlopu „Hak”, myślałem, że dostanę swoje zdję-
cia, które on miał, ale dureń, jak twierdzi, zgubił, chociaż wiem, że jest inaczej.

14. VI. 44
Wczoraj byłem jeszcze z dwoma na patrolu w Komodziance. Jeszcze jedną 

wieś znam więcej. Wieczorem ze śpiewem odeszliśmy z Andrzejówki i po cało-
nocnej podróży doszliśmy do „Cetnara”114 i tu stoimy. Dzień ładny, wszyscy śpią 
lub opalają się, chociaż są porządnie głodni. Mamy iść na koncentrację. Coś ma 
być, bo komendant „Adam” był wzywany do dowództwa korpusu. Teraz jest już 
po południu, cały czas przespałem...

15. VI. 44.
Z wieczora porobiliśmy szałasy i namioty do spania. Ja z „Misiem” spięliśmy 

dwie celty i dobrześmy zrobili, bo w nocy deszcz padał cholerny. Dzień brzydki. 
Po południu byłem w drugim obozie u „Nieuchwytnego” na Łukaszowcu koło 
Kawenczyna. Spotkałem moc kolegów, a najważniejsze, że mam list od Niej. Nie 
wiedziałem, co z nim robić, taki byłem ucieszony, bo to rzadka rzecz w tych wa-
runkach.

114 Część lasu w Turzynieckich Dołach.
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17. VI. 44.
Jesteśmy już drugą dobę w lasach koło Guciowa, gdzie ma być koncentracja. 

Jest tu oddział „Doliny”, pluton „Osy” i Konny Zwiad „Sępa”. Stąd przesunęliśmy 
się w okolice Bondyrza i stanęliśmy na t.zw. Kamiennej Górze. Teraz mamy od 
obozowiska niedaleko do rzeki Wieprz, gdzie chodzimy myć się. Mówią, że po 
koncentracji pojedziemy za Wisłę. Zechcę jeszcze choć na dzień wpaść do Niej. 
Opowiadają, że u nas w mieście źle...

Przed chwilą mieliśmy musztrę, w czasie której przyjechał do obozu komen-
dant „Adam”. Teraz będzie trochę „wychowania fizycznego”.

Major „Adam” kładł duży nacisk na musztrę tak zwartą jak i luźną oraz na 
sprawność bojową żołnierzy. Każdej jego wizycie w naszej kompanii towarzy-
szyły zawsze musztry i alarmy, co nieraz tak się dało żołnierzom we znaki, że 
potem przez dłuższy czas pamiętali taki pobyt komendanta w obozie. Musztry te 
komendant nazywał żartobliwie „wychowaniem fizycznym”, ogół żołnierzy nie-
nawidził jednak nie tylko tego wyrażenia, ale i wszystkich podobnych zachcianek 
majora. A to tym bardziej, że kompania „Podkowy” w tym czasie składała się 
z żołnierzy starych czyli takich, którzy już nieraz patrzyli śmierci w oczy i prze-
szkolonych dobrze. 

19. VI. 44.
Ile to wypadków i to ważnych może zajść w ciągu jednego tylko dnia, jak np. 

u nas. W sobotę podczas gimnastyki jednej grupy, a gry w siatkę drugiej sta-
łem na warcie, gdy przyjechał ppor. „Dzierżyński”115 z oddziału „Rysia”116 (BCh). 
Każdy z nas ma w wielu oddziałach dużo znajomych. Tak też i teraz zebrało się 
zaraz przy nim kółko, między nimi i kpr. „Mik”. Miał ów podporucznik pisto-
let „hiszpan”, dziewiątkę dziesięciostrzałową, który to pistolet mało kto widział. 
Aby zaspokoić ciekawość towarzystwa „Dzierżyński” pokazał go nam i w trakcie 
zabezpieczania pistolet wypalił. Pocisk przeszedł mu przez kolano i na dodatek 
ugodził w stopę „Mika”. Pomoc trzech doktorów – „Skiby”117, „Kwiatkowskiego” 
i dr „Heleny”118 była dana natychmiast, po czym odesłano rannych na kwatery. 

115 Zenon Pielachowski (dop. wyd.)
116 Stanisław Basaj (dop. wyd.), w r. 1945 został zabity na terenie pow. Hrubieszowskiego
117 Leopold Bodek-Bielecki, ginekolog ze Lwowa, naczelny lekarz OP9, wywieziony do Rosji powrócił 

w 1946.
118 Helena Poradowska z Warszawy, lekarz oddziału Norberta.



| 70

| Bolesław Polakowski

Wieczorem nazjeżdżało się pełno oficerów i ks. kapelan o. Wacław119 na niedziel-
ne nabożeństwo, które miało się odbyć na rozpoczęcie koncentracji. 

Nadeszła ta niedziela, którą każdy będzie pamiętał. Po pobudce pełniłem 
w obozie służbę podoficera służbowego. Spokój panował jak gdyby nic, część 
kompanii poszła myć się do rzeki, aż tu nagle jak piorun wpada goniec krzycząc: 
„Niemcy jadą traktem na Bondyrz!”. Alarm. Dostaję rozkaz ściągnięcia tych lu-
dzi, którzy się kąpią. Na koń i jazda. Po drodze zawracam z dziesięciu i jadę do 
miejsca, gdzieśmy się zwykle kąpali. Jest tam tylko sześciu żołnierzy i kilkanaście 
taborowych koni. Wszyscy od razu dają wiatraka do obozu. Na drodze między 
rzeką a obozem jest właśnie ten trakt. Ażeby dojechać do miejsca, gdzie się wszy-
scy kąpali, trzeba jechać traktem aż do rozwidlenia dróg. Już słychać warkot mo-
torów, z konia leci już piana. Chcę wykonać rozkaz i jadę naprzeciw warkotu, bo 
w tym kierunku idzie droga do kąpieliska. Naraz zza górki wyjeżdża pierwsze 
auto pancerne. Niemcy zauważyli mnie, zeskoczyli w kilku z auta i w krzaki. Sko-
czyłem z konia i karabinem go po grzbiecie, a sam w las, czując nad głową serie 
Niemców. Do obozu wpadłem zlany potem, blady jak trup. Strz. „Wrzos” podaje 
mi całe moje oporządzenie, biorę swój RKM i idę na stanowisko. Tabory wycofu-
ją się w głąb lasu, bo stoimy na linii naprzeciw tego traktu i łatwo zauważyć cały 
nasz oddział. Zostaje Podkowa, bierze z sobą mnie, „Pioruna”, „Wrzosa” i „Bro-
dzica”. Zajmujemy stanowiska i czekamy jako patrol. Auta jadą bez końca waląc 
z granatników i maszyn. Koło południa na zakończenie jadą auta na gąsienicach 
i działka. Jesteśmy głodni, szukamy w namiotach resztek chleba, lecz trudno je 
znaleźć, bo w obozie od pewnego czasu bryndza cholerna. Pod wieczór piekłem 
kartofle, a „Podkowa” z „Piorunem” czuwali. W tym czasie przyszła zmiana zwal-
niając nas, ale nie do obozu. „Podkowa” dostał rozkaz od komendanta „Adama” 
spatrolowania drogi, którą jechały te auta, więc idziemy. Dołącza do nas pdch. 
„Ryś”. Jesteśmy przygotowani na wszystko, każdy wszystko zostawił na miej-
scu. Przed drogą zajmują stanowisko z RKM-em, a „Podkowa”, „Piorun”, „Ryś” 
i „Brodzic” idą na drogę. Ja mam im osłaniać odwrót, gdyby zaszła tego potrzeba. 
Wszystko w porządku, przeszliśmy tą drogą prawie pod sam Zwierzyniec, aż tu 
nagle usłyszeliśmy warkot samochodu. My w krzaki i leżymy, dziesięć metrów 
od nas przejechała pancerka. Myśleliśmy, tylko, żeby nas nie odcięli, jak tych 30 
kąpiących się w Wieprzu koło Bondyrza. Daleko za nami słyszymy strzały, wiemy 
że to na pewno nasi, broni się ta odcięta grupa. „Podkowa” twierdzi, że nie i sam 
się mocno zamyśla. Niepokoimy się o los tamtych, jeżeli ich otoczą. Głód czuje-

119 O. Wacław Płonka „Czarny” ks. bernardyn z Radecznicy, naczelny kapłan OP9. W r. 1951 wyrokiem 
Sądu Wojsk. w Lublinie skazany na 12 lat więzienia.
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my cholerny, niedopieczone kartofle nie bardzo nas pokrzepiły, czujemy wielkie 
pragnienie i zmęczenie. Ja sam niosłem 14 magazynków i RKM. O zachodzie 
słońca byliśmy w obozie. Wojska pełno, wszystkie oddziały. Chcemy jeść. Nic 
nie ma. Chcemy pić, kawa dopiero się gotuje. Pijemy rozegrzaną wodę, jak żurek 
z kotła. Koledzy wyrwali gdzieś chleba. Nareszcie można zapalić. Kilku z tamtej 
odciętej grupy przedarło się do obozu. Niemcy zabrali rannego „Mika”, który 
leżał na wsi. Po prawie całonocnym, okrężnym marszu, który był dla niektórych 
Golgotą, doszliśmy w lasy pod Zwierzyńcem naprzeciw Żurawnicy i tu stoimy.

Jest godz. 5.00 po południu, dostajemy cieniutką zupkę za śniadanie, obiad 
i kolację.

Po przebiciu się przez trakt opanowany przez Niemców, gdy dostałem się do 
obozu, zastałem nie tylko nasz, ale i pozostałe oddziały gotowe do odmarszu. 
Pierwszą moją czynnością było uzbrojenie się jako kaemista. Do każdej akcji sta-
wałem z RKM-em, co wcale mi nie przeszkadzało pełnić w tym czasie obowiązki 
drużynowego. Stojąc już w szeregu przypinałem ładownice z magazynkami do 
RKM-u, następnie włożyłem na siebie pełny chlebak granatów i drugi chlebak 
amunicji. W tym czasie ks. kapelan „Wacław” wygłosił do nas przemówienie 
o naszych obowiązkach względem Boga i Ojczyzny i na zakończenie obdarzył 
nas medalikami, które każdy zawiesił na szyi. Niektórzy po odejściu ks. kape-
lana powyrzucali je drwiąc sobie z nich. Z ludzi tych żaden już dziś nie żyje. 
Po skończonej przemowie kapelana oddziały zaczęły się formować do odmarszu 
i wówczas zawsze niechętny „Podkowie” komendant „Adam” zaczął „najeżdżać” 
na niego kończąc słowami: „wszyscy chcą uciekać, a kto będzie bronił cofające 
się oddziały?”. Na to Podkowa: „ja panu pokażę, panie komendancie, że są ludzie 
uczciwsi i bardziej bohaterscy od tych, którzy się za takich mają. Dość już mam 
tych docinków, nawet prości żołnierze rozumieją, o co tu chodzi i dlatego, choć-
bym miał nawet zginąć, pokażę panu, że są jeszcze żołnierze zdolni nie do uciecz-
ki, lecz do obrony i walki”. Przez chwilę „Adam” coś mruczał pod nosem, ale 
„Podkowa” nie zwracał na to uwagi, bo cały nasz oddział szumiał: „my z panem 
porucznikiem w ogień” – wołali żołnierze jeden przez drugiego, lecz „Podkowa” 
uciszył te szmery i głosy: „wszyscy nie pójdziemy, wystarczy patrol kilku ludzi”, 
po czym przeszedł przed stojącą, w dwuszeregu kompanią, mierząc oczyma każ-
dego żołnierza. Gdy skończył przegląd, stanął na uboczu, przez chwilę się namy-
ślał, potem podszedł bliżej, zatrzymał się naprzecie kompanii i zaczął wywoły-
wać: „Wiarus”, „Brodzic”, „Piorun” i „Wrzos” jako amunicyjny „Wiarusa” wystąpić 
reszta przygotować się do odmarszu za innymi oddziałami”. Wystąpiliśmy bez 
wahania i za przykładem „Podkowy” pooddawaliśmy różne nasze dokumenty 
kolegom. Ja, jak zwykle, nie tylko dokumenty, ale i chlebak wyładowany pamięt-
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nikiem, różnymi notatkami i listami oddałem „Łasicy”, który wiedział, gdzie to 
w razie czego podziać. Prócz broni i amunicji mieliśmy przy sobie tylko trochę 
tytoniu, zapałki i niezbędne w życiu partyzanta nożyki kieszonkowe. Rzuciliśmy 
krótkie „czołem chłopcy” i odeszliśmy.

Przy skrzyżowaniu linii leśnych, odległym od pierwszego postoju obozów o ja-
kieś 1/2 klm, rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Ja z RKM-em i mój nieodstępny 
amunicyjny „Wrzos” zajęliśmy stanowisko obserwując jedną linię, „Podkowa” 
z ppsza i „Piorun” z KB czuwali na drugiej linii. Łącznikiem między nami był 
„Brodzic”, gdyż odległość między mną a „Podkową” wynosiła około 100 mtr. Oko-
paliśmy swoje stanowiska i obserwowaliśmy nasze przedpola. Linia leśna przed 
nami dochodziła do traktu, którym jechali Niemcy. Odległość między moim sta-
nowiskiem a traktem wynosiła około 200 mtr, tak że łatwo mogliśmy liczyć nie-
mieckie auta, samochody pancerne, czołgi i działa. Byliśmy nie tylko głodni, ale 
i spragnieni, a w dodatku słońce grzało tak mocno, że czuliśmy się na pół omdleli. 
Około południa zauważyliśmy, że jedno auto przystanęło. Zeszło z niego około 10 
Niemców i po chwili namysłu ustawili dwa karabiny maszynowe wprost naprze-
ciw nas. Gdy to zobaczyłem, natychmiast wysłałem „Brodzica” z meldunkiem do 
„Podkowy”, co mam robić? Za kilka minut przybył do mnie sam „Podkowa” i po-
stanowiliśmy, że w razie gdyby Niemcy szli w naszą stronę cofniemy się za krzy-
żującą się linię, a gdyby chcieli iść jeszcze dalej, to będziemy od razu w nich walić. 
W czasie tej narady nadleciały samoloty, które albo nas zauważyły, czy też tylko dla 
postrachu, zaczęły ostrzeliwać zajęte przez nas stanowiska. W związku z tym każ-
dy z nas przez kilkanaście minut musiał tańczyć wokoło potężnych jodeł i buków, 
ażeby nie oberwać. Jednocześnie myśleliśmy o tym, czy nie zauważyli nas stojący 
naprzeciw niemieccy kaemiści. Wreszcie samoloty odleciały i zaraz potem Pod-
kowa odszedł na swoje stanowisko, zostawiając mi swoją lornetkę. Spojrzałem na 
stanowiska wroga i zdrętwiałem. Jakiś podoficer niemiecki również patrzył przez 
lornetkę na nasze stanowisko. Przez kilka chwil patrzyliśmy obaj na siebie. Nie 
wytrzymałem i roześmiałem się. Niemiec uczynił to samo. Zgłupiałem zupełnie 
i nie mogłem sobie wytłumaczyć, czy on mnie naprawdę widzi, czy to tylko przy-
padek i dla przekonania się, nie namyślając się wiele, zasalutowałem. Odpowie-
dział mi tym samym z tą różnicą, że uczynił to według regulaminu niemieckiego 
t.j. całą dłonią. Teraz wiedziałem już co jest. Za jakieś pół godziny potem Niemcy 
zabrali swoje LKM-y i odeszli na trakt, gdzie stało za drzewami niewidoczne dla 
nas auto. Na odchodne podoficer ów znów zasalutował patrząc w naszą stronę. 
Teraz od razu mu się odkłoniłem. Gdy ucichł warkot motoru, wysłałem „Brodzi-
ca” z meldunkiem pisemnym do „Podkowy”, zawiadamiając go z grubsza o tym 
co zaszło. Obawiałem się, żeby Niemcy nie zaszli nam z boku. W kilka minut po 
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odejściu „Brodzica” przybył do mojego stanowiska łącznik oddziału z rozkazem 
od mjr. „Adama” dla „Podkowy”, łącznik chciał rozkaz ten zostawić dla mnie, lecz 
ja na to się nie zgodziłem i tylko wskazałem kierunek jak ma iść do „Podkowy”. 
Jadący w tym czasie traktem Niemcy mieli ustawione na autach granatniki i wciąż 
bombardowali granatami las na przestrzeni około 1/2 klm po obydwu stronach. 
Widząc to łącznik nie chciał iść dalej. Zagroziłem mu pistoletem i to poskutko-
wało. Prawie z płaczem podczołgał się do stanowiska „Podkowy”. Po kwadransie 
przybył „Brodzic” z rozkazem od „Podkowy” opuszczenia stanowiska i przybycia 
na miejsce byłego postoju oddziałów.

Po zjawieniu się we wskazanym miejscu zauważyłem uśmiechniętą twarz 
„Podkowy”. W niektórych wypadkach było to u niego oznaką zdenerwowania 
i żołnierze nieraz mówili: „uważajmy, bo Podkowa się śmieje, to nie trudno 
o karny raport”. Gdy mu opowiedziałem o zajściu i zachowaniu się łącznika, po-
rządnie go objechał.

Co pewien czas nalatywały samoloty i zrzucały swoją porcję bomb. Po ich 
odejściu usiedliśmy na resztkach jakiegoś szałasu. Była godz. 3 po południu, nie 
jedliśmy nic od wczorajszej kolacji, lecz najbardziej odczuwaliśmy brak wody. 
Za zezwoleniem „Podkowy” rozeszliśmy się po zniszczonych szałasach w poszu-
kiwaniu czegoś do zjedzenia lub picia z myślą, że może ktoś z odchodzących 
coś zostawił. „Piorun” znalazł w obozowisku „Doliny” pół beczki wody, którą 
tabor zostawił w pośpiesznym odmarszu, „Wrzos” – pudełko tytoniu na terenie 
byłego obozowiska plutonu „Osy”, a ja 9 drobnych kartofli w miejscu, gdzie stała 
kuchnia. Rozpaliliśmy słaby ogień, ażeby upiec te kartofle. „Podkowa” przez cały 
czas siedział na pniu głęboko zamyślony. Napiliśmy się wody i wtedy „Podkowa” 
zagadnął: „jak myślicie, co będzie z tymi, którzy pozostali za rzeką?” Każdy mó-
wił, co sądził. Podkowa zamyślił się znów, popatrzył po nas i rzekł: „tak, trudno, 
a jednak byli przeważnie dobrzy żołnierze i uczciwe chłopaki. Czort ich poniósł 
dalej się kąpać, byle nie tu, gdzie zawsze. Ale stało się, a nie wiadomo, czy my 
swoje głowy donosimy do wieczora. To jest partyzancka dola, która raz jest na 
wozie, a dziesięć pod wozem”. – Teraz objuczyliśmy się wreszcie swoją bronią, 
„Brodzic” wziął na wszelki wypadek do butelki wody i poszliśmy. „Podkowa” 
dostał rozkaz spatrolowania drogi na odcinku Zwierzyniec – Bondyrz. Uważa-
liśmy to za jeszcze jeden wybryk „Adama” i jedną więcej złośliwość w stosunku 
do „Podkowy”. Gdy dochodziliśmy do traktu, dopędził nas podch. „Ryś”, który 
jakoś wyrwał się z obozu, żeby tylko być w pobliżu swego wodza. Odtąd cały czas 
posuwaliśmy się skrajem lasu wzdłuż traktu „z palcem na cynglu”. Co kilkaset 
metrów spotykaliśmy niemieckie gniazda karabinów maszynowych z kilkuoso-
bową obsługą. Omijaliśmy je z daleka, chociaż ręce nas swędziały. Patrolowanie 
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to solidnie dało się nam we znaki, ponieważ miejscami trzeba było czołgać się 
po kilkadziesiąt metrów przez różne rowy, zwalone pnie drzew, gałęzie, mchy 
lub piachy, a żaden z nas nie miał mniej na sobie jak 10 kg żelastwa. O zachodzie 
słońca dotarliśmy z powrotem do obozu. Czekanie na kawę skróciliśmy sobie 
godzinną drzemką, co się nam bardzo przydało po całodziennym wyczerpaniu. 
Zaraz po kawie nastąpił odmarsz. Całą noc kluczyliśmy różnymi drogami dla 
uniknięcia spotkania z Niemcami, aż wreszcie nad ranem dotarliśmy w lasy koło 
Żurawnicy, gdzie mieliśmy przeczekać do zmroku, ażeby pójść dalej.

Dzisiaj wrócił z tamtej, odciętej grupy pdch. „Czarny”, strz. „Czarny”, „Zając” 
i jeszcze kilku z „trylogii”. Stoi tu obóz, w którym jest „Dębski” i inni. Pójdziemy 
stąd dalej, nie wiadomo tylko czy przebijemy się z taborami. Gdyby tak w nasze 
strony! Najgorszy jest Wieprz, szosa i tor kolejowy. Żebyśmy tylko nie potrzebo-
wali przeprawiać się wpław przez rzekę jak ci, którzy dzisiaj dopiero wrócili, to 
może wpadłbym do domu. Ona nawet się nie domyśla, jak źle było ze mną.

20. VI. 44.
Już jesteśmy w „lisich jamkach” w lasach koło Lipowca. Podróż po wodzie, 

bagnach, krzakach o głodzie do północy się skończyła.
Żołnierze od „Podkowy”, jak zwykle, ubezpieczali przejście oddziałów przez 

tor kolejowy i szosę Szczebrzeszyn – Zwierzyniec. Od strony Zwierzyńca stały 
na ubezpieczeniu 2 CKM-y, a od Szczebrzeszyna 4 RKM-y. Ja i „Zając” mieliśmy 
stanowiska w rowie przy szosie. Tabory cięższe oraz oddział „Doliny” i pluton 
„Osy” mieli trasę przez młyn w Kawenczynie, wieś Kawenczyn, Topólczę i dalej, 
ponieważ tamtędy była lepsza droga. Nasz oddział miał tabor lekki, więc szli-
śmy na przełaj przez łąki i bagna. Dużą przysługę oddali nam gospodarze łąk 
z Żurawnicy i Turzyńca, gdyż dla łatwiejszego rozpoznania drogi wykosili trawę, 
tak że wyglądało to jak gościniec wśród łąk. Dla pieszych ułożyli na rzece Wieprz 
kładkę z drzew, więc chociaż pomoczyliśmy się trochę, ale nikt z nas nie topił 
się w bagnach, bo i trzęsawiska na naszej drodze zarzucili gałęziami i trawą. Kto 
przetrzymał zimę w partyzantce ten z letniego przemoczenia ubrania lub butów 
nic sobie nie robił. Po północy przybyliśmy na miejsce i wszyscy wolni od warty 
od razu pokładli się spać, gdzie kto mógł. Przeważnie spało się na ziemi, gdyż 
z przemęczenia nikomu nie chciało się łamać gałęzie na legowisko.

Dookoła nas Niemcy. Zdaje mi się, że już Jej nie zobaczę, ale w Bogu nadzieja 
moja.
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22. VI. 44.
Każdy człowiek często ma zwątpienia, tak też i ja. Dotychczas wyszliśmy cało, 

jak ryby z saka dziurą, którą zostawi nieuważny rybak. Stoimy w lasku nieda-
leko Hoszni. Każdy chodzi głodny i zamyślony. Oddział nasz sprzed miesiąca 
a teraz, to wielka różnica, nie chcę jej nazywać po swojemu. Na świecie ruch, 
alianci biją na zachodzie, sowieci na wschodzie tylko u nas Niemcy nadal robią 
co chcą, chociaż już nie tyle co zeszłego roku. Czuję się źle, nie tylko na ciele, ale 
i na duchu, bo 3 razy stawałem do raportu z prośbą o przepustkę i nie dostałem, 
a przeszło 10 kolegów już poszło. Każdy ma zmartwienie – jedni potracili braci, 
drudzy kuzynów, inni kolegów, którzy – jak my mówimy – „kąpią się” i nie ma 
o nich żadnych wiadomości. Za chwilę zbiórka na kolacji a w rzeczywistości po 
całodzienne jedzenie i zbiórka do rozkazu. Zobaczymy co będzie.

23. VI. 44.
Stoimy nadal w tym samym lasku. W bunkrze jest oddział „Sępa” i pluton 

„Osy”, a z nimi jest komendant „Adam”. W nocy wyrwałem się ze „Sławianem” 
na Hosznię za żarciem. Przed chwilą rozmawiałem z Virem i pdch. Czarnym. 
Mamy zamiar wykombinować urlop. Razem ze „Szczerbą”120 z dwu celt mamy 
namiot. Teraz jest strz. „Wrzos” z krótkofalowym aparatem radiowym. Rozma-
wia z sąsiednimi oddziałami. Dookoła słychać działa lub inne wybuchy. Przez 
radio nadano, że Zamość, Hrubieszów i Sokal są zagrożone przez trzy sowieckie 
dywizje pancerne, które przerwały front i idą w tym kierunku. Prawdopodobnie 
pójdziemy na jakąś robotę czy odsiecz dla jednego z otoczonych oddziałów.

24. VI. 44.
Byłem trzy razy w obozie „Osy” przy sztabie. Życie ich a nasze, to niebo i zie-

mia. Deszcz pada już kilka dni, wiara siedzi w szałasach, jedynym zajęciem jest 
warta i łapanie wszy. Każdy przemoknięty, zmarznięty, czeka lepszego jutra. 
Znów kilku „kąpielowiczów” przedarło się. Każdy wygląda jak chodzący trup. 
Niemcy wyniszczyli kilka wsi doszczętnie, zabrali dwa nasze magazyny. Dużo na 
ten temat jest mowy w obozie. Jak donosi komunikat radia niemieckiego, zaczęła 

120 Jerzy Rzochowski ze Szczebrzeszyna. 
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się już wczoraj od godz. 4 rano ofensywa sowiecka na odcinku od Witebska po 
Sokal. Może Bóg da, że się już skończy, aby tylko przeżyć, w co wątpię. Gdy spoj-
rzę na Jej zdjęcie, to mnie zawsze ciarki przechodzą po plecach i mam jakiś dziw-
ny żal. Humoru nie mam za grosz. W ogóle w obozie atmosfera przygnębiająca. 
Każdy zamyślony i zły. Odchodzi od nas trzeci pluton czyli „trylogia”. Trudno, nie 
znaleźli szczęścia u „Podkowy”, lecz przeciwnie – stracili kilku ludzi.

26. VI. 44.
Stoimy w lesie koło chałup wsi Lisie Góry niedaleko Goraja. Prawdopodobnie 

oddział częściowo rozpuszczą, to może pójdę do domu. Niedługo pójdziemy stąd 
dalej, a teraz drużyna nasza jest na placówce. Leżąc przy R.K.M-ie na stanowisku 
mam czas pisać. Dziwne jakieś tego roku lato. Dni dość ciepłe, ale w nocy to się 
porządnie zębami człowiek wytrzęsie. 

Byłem wczoraj w Radecznicy i prawdopodobnie było dla mnie coś, a mia-
nowicie list od Niej, nie miałem jednak tyle czasu, żeby go szukać. Teraz jest 
zachód słońca, cisza jak makiem siał, słychać tylko brzęk komarów, bo w pobliżu 
są dookoła bagna. Cicho gawędzimy obaj z „Bończą”, wspominając przeszłe lata, 
piękne dni z naszego życia, dzisiejszą niedolę, a w końcu myśli nasze i słowa idą 
do przyszłości i tu rozmowa się urywa, bo nie wiadomo co będzie nawet jutro, 
co nam zgotuje los. Wracają ze sztabu, gdzie uczyli się obsługiwać działko prze-
ciwpancerne, pochodzące ze zrzutu – „Podkowa”, pdch. „Czarny”, pdch. „Opal”, 
„Miś”, „Błysk”121 i „Wichura”.

28.VI. 44.
Byliśmy na akcji, której wynik był dobry, a oprócz tego zostało wypróbowane 

działko.
26-go wieczorem udaliśmy się na zasadzkę koło stacji kolejki Rapy, dokąd 

przybyliśmy 27-go rano. Żołnierzy wtedy było mało – około 10, była natomiast 
kadra prawie że w komplecie. Z oficerów przypominam sobie: mjra „Adama”, 
kpt. „Wacława”, „Leszcza”, „Podkowę”, „Norberta”, „Sasa”, „Sępa”, „Dolinę”, „Dana”, 
„Natana”, dr „Skibę”. Oprócz nich byli: „Wit”, „Miś”, „Błysk”, „Kowal”, „Wrzos”, 
„Brodzic”, „Huzar”, „Klon”122, „Vir”, „Sławian”, pdch. „Czarny”, „Smrek”, „Sam”, 

121 Aleksander Jóźwiakowski ze Szczebrzeszyna.
122 Stanisław Przysada z Przedmieścia Zamojskiego Szczebrzeszyna.
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„Orlicz” i ja. Chodziło o wypróbowanie działka zrzutowego, które obsługiwali 
„Miś” i „Błysk” i dlatego w wyprawie tej brała udział przeważnie broń maszy-
nowa, tylko amunicyjni byli z karabinami. Po długim wyczekiwaniu nadjechało 
auto z Niemcami, a że szkoda było czasu na dalsze czekanie, komendant zezwolił 
na „zrobienie” go. „Miś” i „Błysk”, przeszkoleni w obsługiwaniu działka, ustawili 
je strzelając z niego w odpowiednim czasie. Pocisk uderzył w silnik, przeszedł 
przez brzuch siedzącego koło kierowcy oficera niemieckiego, wyleciał z auta na 
szosę i odbijając się rykoszetem od kamieni poleciał między bale drzewa złożone 
na stacji. Po chwili ukazał się tam ogień, bo był to pocisk zapalający. Auto też sta-
nęło w płomieniach. Załoga jego wyskoczyła do rowów z wyjątkiem śmiertelnie 
rannego oficera, który palił się będąc oblany benzyną z rozbitego motoru. Od 
razu natarliśmy na Niemców, tym bardziej że odległość między nami wynosiła 
około 10 mtr. Po pierwszych naszych seriach padł jeden Niemiec, drugi uciekł 
za dom, lecz strzelać już nie zdążył, bo pozbawiłem go przytomności trzasnąw-
szy lufą RKM-u w piersi. Został przy nim któryś z kolegów podnosząc z ziemi 
jego karabin. Ja z „Kowalem” szybko wróciliśmy do rowu, żeby zająć się resztą. 
Drugiego Niemca spotkał taki sam los jak pierwszego, gdy wyczekałem moment, 
kiedy on zmieniał magazynek w swoim maszyn-pistolecie. Zadowolony wstałem 
z ziemi pędząc Niemca przed sobą, bo myślałem, że tylko tylu ich było, aż na-
raz usłyszałem głos „Adama”, „Podkowy” i innych „padnij! Padnij bo cię rąbną” 
i wtedy poczułem jakby dotknięcie po czapce. Padłem natychmiast krzycząc do 
„Kowala”, żeby trzymał. Niemca na muszce. Dopiero teraz zauważyłem, że jeden 
Niemiec leżał w drugim rowie i dotychczas prawie że się nie odzywał. Widząc 
we mnie dokładny cel, zaczął strzelać. To go jednak zgubiło, ponieważ koledzy 
stuknęli do niego z 3 maszyn od razu. Przytulił się do ziemi, a że miał świetny 
dołek strzelecki po wybranym przez dróżnika piasku, kule nic mu nie zrobiły. Po 
chwili Niemiec ów rzucił granat, który spadł i eksplodował tuż przed stanowi-
skiem oficerów. Tego było już za dużo i „Adam” zakomenderował „granatami go, 
chłopcy!” Rzucono kilka granatów, ale żaden go nie trafił. Wówczas „Podkowa” 
wychylił się do poło wy ze swego stanowiska i nie zważając na kule wolno wyce-
lował granatem węgierskim. Granat ten nosił „Podkowa” od czasu zasadzki na 
„Majewskiego”, gdyż był on przeznaczony dla niego, ale że nie mógł go wówczas 
wykorzy stać, więc nie rozstawał się z nim, czekając podobnej okazji. Rzut był 
celny. Granat wpadł leżącemu Niemcowi między nogi, wyrywając mu „przyro-
dzenie” i część siedzenia. W kilku skokach dopadł do niego „Huzar” i strza łem 
skrócił mu mękę. Zabrał przy tym pistolet, który komendant „Adam” od razu 
przydzielił „Sasowi”. Dookoła rozchodził się smród palącej się gumy, benzyny 
i ciała. Kilkakrotnie próbowaliśmy wyciągnąć z palącego się auta ciało oficera 
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ponieważ trzymał on na kolanach teczkę, w której mogły znajdować się ważne 
dokumenty, ale taki bił żar, że nie sposób było podejść bliżej jak 2 mtr od auta. 
W końcu zaczęły się rwać pociski będące w aucie, a wreszcie i naboje z pistoletu, 
który oficer miał przy pasie. Na odgłos strzałów wyjechały z Biłgoraja samocho-
dy z wojskiem na pomoc zaatakowanym. Zajęliśmy więc na nowo stanowiska 
z ukrycia wyczekując Niem ców, ażeby ich odpowiednio przywitać. Podpuścili-
śmy 2 auta na odległość około 200 mtr i wtedy „Błysk” strzelił z działka, niestety, 
czy był podener wowany, czy źle obliczył, dość że pocisk padł przed autem, a lot 
pocis ku zapalającego łatwo jest zauważyć, po czym przeleciał pod podwoziem 
pierwszego i uderzył w koła drugiego wozu, który natychmiast się zatrzy mał. 
Z aut zaczęli wyskakiwać Niemcy i wtedy odezwały się RKM-y. „Podkowa” od-
sunął „Kowala” i sam zajął jego stanowisko. Podzieliliśmy się celem ob strzału: 
ja strzelałem do pierwszego, „Podkowa” do drugiego auta. Widok był jak w ki-
nie. Po każdej serii padał z rozkrzyżowanymi rękoma jeden lub dwóch Niem-
ców. Nie podobało się to „Adamowi”, że „Podkowa” pokazał sztukę strzelania, 
czym jeszcze bardziej zyskiwał sobie uznanie u żołnierzy i powiedział cierpko: 
„zostaw pan to, bo to jest dobre najwyżej dla kaprala ale nie dla oficera”. „Pod-
kowa” w milczeniu oddał RKM „Kowalowi” i poło żył się koło mego stanowiska. 
Po chwili już z „Kowalem” strzelaliśmy dalej. Na szosie i przy rowie leżało około 
10 nieruchomych ciał, wtedy Niemcy próbowali zajść nas z boku, ale wstrzymani 
ogniem naszego ubezpieczenia zaczęli chować się za drzewa. Gdy przybyły nowe 
auta i Niemcy od razu poszli w las, żeby odciąć nam drogę, dowództwo uznało 
za stosowne wycofać się, tym bardziej, że nasze ubezpieczenie zaczęło już uży-
wać granatów, co było znakiem bliskiego kontaktu z nieprzyjacielem. Szybkim 
marszem odesz liśmy w głąb lasu, gdzie dowództwo przeprowadziło śledztwo z 2 
jeńcami, których później wykończył plut. „Wit”. Akcja ta pokrzepiła na duchu 
wymę czonych i wygłodzonych w ostatnich czasach żołnierzy. O godz. 2.00 po 
półno cy z 27 na 28. VI. wróciliśmy do obozu, który stał w Hoszni Abramowskiej. 

Nie wiemy jednak jak długo tu będziemy. Dookoła wszyscy twierdzą, że wszę-
dzie jest jednakowo źle. Mówią coś o urlopach. Gdy się słyszy to wszystko co się 
dzieje i co będzie, to się nie chce już żyć. „Kąpielowiczów” już prawie nie wyglą-
damy, bo los ich po części jest już wiadomy. Obecny postój dobrze każdemu zro-
bił, bo się znalazła z młyna parowego woda ciepła, z której każdy może dowolnie 
korzystać, a takiej kąpieli niektórzy nie mieli już od lat. Od kilku dni dożywiamy 
się całym naszym plutonem za pieniądze z żołdu, tak że powoli zapomina się 
o krytycznych dniach.

Podczas postoju lub przemarszu przez wsie zdarzały się wypadki, że żołnierze 
pozwalali sobie na grubiańskie zachowanie się wobec ludności albo na branie 
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czegoś do jedzenia wbrew woli gospodarza. Takie postępowa nie bywało srogo 
karane. Jako przykład podam fakt, jaki miał miejsce we wsi Czarnystok. W dniu 
19. II. opuściliśmy nasze kwatery w lasach koło Osuch, t.j. na Maziarzach udając 
się do „macierzystego” bunkru w lasach koło Topólczy. Dnia 20. II. w nocy prze-
jeżdżaliśmy przez Czarnystok, gdzie zatrzymaliśmy się dla ogrzania się i odesła-
nia podwód, które nas przywio zły z Tarnowoli. Wszyscy rozbiegli się od razu 
po domach, żeby coś zjeść, ja wraz z kolegami – st. strz. „Sępem”, „Potokiem”, 
„Krukiem” i „Żbikiem” zaszliśmy do jednego z domów, gdzie każdy z nas powy-
trząsał swoje ostatnie grosze, za które poprosiliśmy gorącego mleka. Gospody-
ni zagotowała około 4 litrów mleka, podała nam chleb, ale pieniędzy za nic nie 
chciała wziąć, życząc nam zdrowia. Usiadła z boku gawędząc z nami, aż wszedł 
do mieszka nia dobrze podpity „Huzar” i przysiadł się do naszego stołu, a zoba-
czywszy, że my pijemy mleko, zwrócił się z wyzwiskami do gospodyni, dlaczego 
nie dała śmietany. Ta zastraszona zaraz przyniosła garnuszek śmietany i wrę czyła 
go „Huzarowi”. Humor prysł, bowiem wiedzieliśmy dobrze czym się to może 
skończyć, tym bardziej, że gospodarz wyszedł z mieszkania. Po kilku minutach 
wszedł gospodarz, a za nim: „Podkowa”, „Kruk”, „Vir” i jeszcze kilku innych, któ-
rych nie pamiętam. „Podkowa” zapytał gospodarza „który to?”, na co gospodarz 
wskazał na „Huzara”, a wtedy szef „Kruk” wpadł na niego z pisto letem w garści, 
krzycząc „ty moczymordo, bandyto” itd. i wyprowadził go do sieni. O mały włos, 
a skończyłoby się to dla niego fatalnie, bo mógłby być rozwalony dla przykładu. 
Zważywszy to, że był pijany, jak również wkład nie tylko jego, ale i całej jego ro-
dziny w pracy konspiracyjnej, oraz prośby gospodyni sprawiły to, że skończyło 
się tylko na maleńkim mordobiciu. Wystarczyło to jednak dla przypomnienia 
żołnierzom, że jeżeli nie może kupić, to ma poprosić, ale brać nie wolno. Dlate-
go też nikt nie może powiedzieć, żeby żołnierze z oddziałów coś komuś wzięli. 
Zaznaczam, że tylko z oddziałów, gdyż na punktach i placówkach „różnie było” 
– jak to określali mieszkańcy. O tych sprawach dowódcy oddziałów mało wie-
dzieli bo za ludzi na placówkach odpowiadali komendanci placówek. A ludzi 
z pla cówek i ich dowódców żołnierze nasi nazywali pogardliwie „wojskami tery-
torialnymi” lub „kolonialnymi”, gdyż „wojska” te były przeważnie dobre, ale tylko 
w akcjach rekwizycyjnych. 

W tutejszych lasach rosną rzadko u nas spotykane kwiaty o pięknym zapachu, 
mianowicie storczyki. Parę takich zasuszam na pamiątkę.



| 80

| Bolesław Polakowski

30. VI. 44.
Od wczoraj stoimy w lesie, tu gdzie stał sztab. Przy święcie mieliśmy lepsze 

żarcie, chociaż i teraz to samo, bo mam zgraną drużynę i wspólnymi siłami robi-
my co możemy, aby tylko było co jeść. Jak donosi radio, bolszewicy idą naprzód, 
ale a nas jeszcze nadal spokój. „Puma”123, który jest na urlopie, zagnał się zbie-
rając grzyby aż pod sam obóz. Prosiłem go, żeby mi przywiózł list, który ma być 
dla mnie w Radecz nicy. Poszedłbym sam, ale mam służbę podoficera, tak że nie 
mogę się wyr wać, bo to zwróciłoby na mnie uwagę. Przy obejmowaniu służby od 
razu pro siłem o urlop, ale niestety dostanę go wtedy, kiedy dowództwo zechce, 
a nie ja. Roztargniony łażę z kąta w kąt i pilnuję prac przy budowie namio tów.

Wszystkie namioty dla żołnierzy były wykonane tylko z gałęzi i liś ci, jedynie 
kadra i kuchnia miały płótna namiotowe. Zbudowanie takiego na miotu, ażeby 
był trwały i odporny na deszcze i wiatry wymagało wielkiej umiejętności, ponie-
waż do budowy nie używaliśmy zupełnie gwoździ, drutów czy sznurków, chociaż 
by dlatego, żeśmy ich nie mieli. Namiot mojej druży ny wyróżniał się od pozo-
stałych najbardziej umiejętnym wykonaniem. Praco wali przy nim przeważnie 
„Wrzos”, „Klon”, „Rąb”, w wolnym czasie pomagaliśmy ja, „Vir”, pdch. „Czarny” 
i „Orlicz”, którzy prawie we wszystkich obozowiskach leśnych kwaterowali przy 
mojej drużynie. Nazywaliśmy ich naszą „przyczepią podchorążacką”. Przed na-
miotem ustawione były stoły i ławki, a wszystko powiązane tylko zacięciami i ły-
kiem z iwy lub łozy. 

Jeden z oficerów wspomniał o mobilizacji. Niektórzy spojrzeli na nie go jak 
na obłąkańca, ja zaś roześmiałem się w głos, bo obecnie jest to niemożliwe, cho-
ciażby dlatego, że jest rozłam w społeczeństwie. Mam na dzieję, że w najbliż-
szych dniach wróci z urlopu któryś z podoficerów i obejmie drużynę, to będę 
miał urlop. W obozie cisza, jak mało kiedy. Jedni mają wykłady o działku, inni 
o RKM-ie, a jeszcze inni pracują. Na wet sanitariuszki cerują chłopcom mundury.

Sanitariuszki te były u nas w obozie od czasu koncentracji pod Bondyrzem. 
Nie przypominam sobie ich pseudonimów, pamiętam tylko, że było ich trzy – 
Zosia, Jadzia i Klara. Oddawały nam one wielką przysługę naprawia jąc naszą bie-
liznę, mundury i skarpety. Miały swój oddzielny namiot.

W wolnych chwilach zbieramy grzyby i smażymy je lub gotujemy, aby nie pić 
tej kawy, od której – jak twierdzą niektórzy – „kichy gniją”. Pogoda licha, spo-
dziewamy się deszczu, każdy drużynowy uważa, aby dać dostateczną ilość liści na 

123 Kalmus z Zaporza, zginął w 1946 r.
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dach namiotu. – Strz. „Wrzos” na pewno układa jakąś złośliwą piosenkę, bo miał 
przyobiecany dzisiaj urlop i z tego teraz „guzik”.

01.VII. 44.
Jak dawniej ćwiczenia drużynami. Ja nic nie robię tylko łażę z „Łasicą” zbie-

rając grzyby, tak że mamy ich dość. Smażeniem ich ma się zająć strz. „Wrzos” 
i „Rąb”, bo „Klon” i „Szczerba” są na warcie. Wczoraj wieczorem wrócił pdch. 
„Korczak”124 od „kąpania”, tak że było dość wesoło z tego powodu. Jako jeden ze 
starej drużyny, a raczej naszego szałasu, od razu przyszedł do naszego namiotu, 
bo tylko ja z „Wrzosem” jesteśmy teraz z tamtej paczki.

Od południa pada deszcz, leżymy w szałasie, który na szczęście jeszcze nie prze-
cieka, każdy ze swoimi myślami. Moje myśli, jak zwykle, przy Niej, czekam teraz 
powrotu „Podkowy”, ażeby – nie wiem, który już raz – mówić o urlopie, tym bar-
dziej że ściągnięto z urlopu kilku ze starych żołnierzy, a do 10-go mają być wszyscy. 
Przyjechał pdch. „Ryś”, pdch. „Wyrwa” i strz. „Kotwica”, na wieczór spodziewani są 
inni. Jutro niedziela, co by to było za szczęście, gdyby tak można było dostać się do 
domu. Łudzę się nadzieją, że jednak, któregoś dnia dostanę to, czego chcę.

Gdy przyjdzie smutna chwila rozstania
i los rozdzieli szczęście ogromne,
Chociaż odejdziesz bez pożegnania,
Zawsze Cię wspomnę!
 W głuchym milczeniu, czy wichrów graniu,
 Zechcą Cię widzieć oczy przytomne,
 Ty nie pomyślisz, lecz ja na wygnaniu
 Zawsze Cię wspomnę!
Może w pamięci zetrzesz te chwile,
Innemu rzekniesz słowo niezłomne.
Ile radości mu dasz - smutków mnie tyle,
Lecz ja Cię wspomnę.
 Wśród walki życia, gdy los mną miecie,
 Daję Ci wielkie słowo dozgonne,
 Gdzie tylko będę w szerokim świecie,
 Zawsze Cię wspomnę!

Łysiec (koło Hoszni), dn. 01.VII. 1944.

124 Był dowódcą grupy „podkowiaków”, którzy odcięci w czasie kąpieli od swego oddziału znaleźli się 
w kotle pod Osuchami wraz z innymi oddziałami.
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VII. 44.
Niedziela. Cały dzień wolny, a że jest ładnie, więc każdy spędza go jak chce. 

Pod wieczór ma się na deszcz. Idąc do kuchni po wodę spotykam siedzącego i za-
myślonego ppr. „Dana”. Proszę go, ażeby wstawił się za mną, żebym dostał urlop. 
Przyrzekł mi, a jeśli on będzie odbierał dzisiaj raport, to urlop murowany. Jak mi 
donieśli znajomi, ktoś z mojej rodziny został aresztowany, ale nie wiem kto i za 
co. W obozie cisza, niektórzy, acz nieliczni, flirtują z sanitariuszkami, inni śpią 
albo czytają, tylko ja siedzę bezczynnie, a w kącie „Wrzos” coś duma. Nie wiem 
jak tam w domu, mam złe przeczucia, ale to fraszka...

03.VII. 44.
Nie wiem czy co będzie z mego urlopu. Wszystko uwzięło się przeciwko mnie. 

Jestem niewyspany i zły na wszystko. Po dwudziestogodzinnej przerwie mam 
znów służbę jako dowódca warty. Jest to służba najbardziej męcząca, ludzie z mo-
jej drużyny mają za swoje, za byle co „ochrzaniantus”. Teraz już kropi deszcz i nad 
obozem grzmoty przewalają jeden za drugim. Przed deszczem i wszy zaczynają 
swoje żerowanie na ciele. Te wszy stały się znów istną plagą, chociaż każdy tępi 
je jak może.

Przyszedł „Jaskółka”125 i obaj wspominamy swoje najmłodsze lata, kiedy to 
jeszcze u boku matki swawoliłem jak chciałem. Wspomnienia te przesuwają się 
jedne po drugich, dni takie miłe, choć tak dawno minęły, stoją jak żywe przed 
oczami... Śmierć matki położyła kres wszystkiemu. Od tego czasu zaczęły się dla 
mnie dni po prostu straszne, o których nie chcę nawet wspominać. Chciałbym 
tylko napomnieć urazę do rodziny. I to przeszło. Wybuchła wojna, znów nowe 
cierpienia i niepewność. W końcu chwiejność bierze we mnie górę, bo nikt mi 
nie podał ręki, nikt nie miał mi nic do powiedzenia, do skierowania mnie na do-
brą drogę. Jedynie sam, mając twardy charakter, nie daję się jak mogę, zwłaszcza 
że natura nie poskąpiła mi zdrowia. Aż nagle znów uśmiechnęły się do mnie dni 
ciepłe i radosne. Poznałem Ją i znalazłem w Niej przyjaciela, którego warto ko-
chać i dla którego warto żyć.

125 Antoni Surma z Przedmieścia Zamojskiego Szczebrzeszyna.
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13.VII. 44.
Od wczoraj rana jestem znów w obozie. Zastałem wielkie zmiany i dużo nowych 

kolegów. Sam też przyprowadziłem jednego ze sobą126. Drużyny swojej w komple-
cie już nie zastałem. Strz. „Wrzos” poszedł wraz z innymi na kilkudniowy patrol 
z „Podkową”. „Klon” przeniesiony do innej drużyny. Na ich miejsce przybyli nowi: 
„Grzmot”127, „Boruta”, „Pegaz” i Wierny. Wczoraj popołudnie zeszło na pracy przy 
budowie namiotu, który moja drużyna miała przygotować na przybycie nowych 
ludzi (45 z plutonów terenowych). Stoimy nadal w tym miejscu na Łyścu koło 
Hoszni, namiot nasz jest za mały, tym bardziej że wrócili dzisiaj z urlopu podcho-
rążacy „Czarny”, „Korczak” i „Orlicz”, którzy przychodzą do mego namiotu, bo – 
jak to mówi przysłowie – swój do swego po swoje. Znów zbiera się wiara, chociaż 
nie wiadomo, czy oddziału nie rozpuszczą. Front zbliża się stale. Całymi dniami 
słychać huki i wybuchy. Niecierpliwie czekamy końca. Jest w obozie dr „Helena”, 
a dzisiaj w nocy przyjechał dr „Skiba”. W tej chwili jest ppor. „Elski”, który przy-
szedł nas odwiedzić. Teraz siedzę sam, bo całe wojsko na ćwiczeniach – oprócz 
drużyn wartowniczych. Zdezerterował „Gołąb”, który był przy kuchni, wiedząc 
dobrze co za to czeka, ale nikt go nie zna i nie wie, co zacz on jest.

14. VII. 44.
Wczoraj wieczorem odeszliśmy z dotychczasowego miejsca postoju do miej-

sca, gdzie staliśmy poprzednio, t.j. do Lisich Gór koło Goraja i tu stoimy. Kuchnia 
znów zaczyna nawalać po dawnemu, my jednak jakoś sobie radzimy. W pobli-
skich dwóch domach jest moc trześni, z który korzystamy jak możemy. Najgorsze 
jest to, że się skończyła forsa, możemy liczyć tylko na podchorążych, ale jakoś nie 
wypada. Nie ma żadnych zajęć, więc po skończeniu pracy przy budowie szałasu 
wojsko – o ile nie jest na warcie – śpi. Mamy trochę pociechy z „Wiernego”. Do-
okoła słychać rozmowy na temat wojny, gdyż od pewnego czasu stale słyszymy 
huki, które dochodzą z walk na wschodzie, a dzisiaj to już tak wyraźnie, że zdaje 
się nie dalej jak 50 klm od nas. Żałuję bardzo, że już wróciłem z urlopu, bo mar-
twi mnie – co się z Nią dzieje. Spodziewana jest ewakuacja, a może i coś gorszego.

Dzisiejszej nocy między godziną 12.00 a 02.00 po północy było jakieś „Zja-
wisko”. Wartę trzymać w tym czasie „Rąb” i „Grzmot”. Od rana każdy pyta, co 

126 Wacław Mączka "Wierny" ze Szczebrzeszyna.
127 Bronikowski z Brodów Małych.
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to takiego było. Podług ich opowiadania było tak: noc była ciemna, gdy na raz 
ukazało się światło, z którego wyłoniła się twarz jakby Piłsudskiego, potem znów 
orzeł niemiecki, który wyszedł z okrętu, jaki pływał w obłokach. Obok orła stał 
żołnierz w pozycji na baczność. W końcu orzeł zaczął się palić. Powoli opadające 
skrzydła zmuszały żołnierza do stopniowego schylania się. Z oczu płynęły mu 
płomienne łzy. w końcu orzeł spłonął i żołnierz ten całkiem rozwiał się bez śladu. 
Nie wiem dokładnie, jak to było, ale na pewno widziało to wielu innych ludzi, tak 
że się dowiem. Jest już godz. 01.00, jest już zbiórka po obiad.

16. VII. 44.
Z rana każdy się „dychci” jak może, a potem msza polowa, na którą zjechało 

się mnóstwo gości z placówek. Nastrój sentymentalny po nabożeństwie zmienił 
się na kupę śmiechu i żartów, które słychać ze wszystkich stron. Wiara śmieje się 
jak gdyby nigdy nic, chociaż dookoła słychać huki, które mogą przynieść i na 
pewno przyniosą wiele przykrych rzeczy. I tak: jedni boją się tego, co na pewno 
nastąpi, to znaczy wkroczenia sowietów, innym jest to obojętne, a są i tacy, któ-
rzy tego oczekują. Wszyscy jedzą obiad, jakiego od dawna już nie było. Stara się 
nowy kucharz „Maczuga”, który niedawno przybył z „Jaśminem”. Przed chwilą 
przybyło znów kilku warszawiaków, a kilku jest już dłuższy czas. Fajni chłopi 
z ppor. „Lubiczem” na czele. Dołączyli też „Sawer”, „Kotwica”, „Pyci”, „Wikta”, 
„Błysk” i jeden nowy. Za godzinę idziemy we czterech po „facetów”, t.j. szpicli. 
Nie wiem, jak się uda.

17.VII. 44.
Po południu wróciłem z Radecznicy z tej roboty o której wspomniałem, ale 

nie brałem w niej udziału. Teraz jest już po modlitwie i każdy jest wolny. Na dwo-
rze już ciemno, słychać tylko grzmoty niebieskie i ziemskie. Widać gromadzące 
się chmury, nie wróżące nic dobrego. Przed szałasem, trzaskając wesoło, płonie 
małe ognisko podsycane suchymi, sosnowymi gałęziami. Niektórzy chłopcy 
pracują przy uszczelnianiu szałasu, a między nimi rej wodzi „Wikta”, który jest 
przydzielony do naszej drużyny. Mówią o spodziewanej mobilizacji i jakimś du-
żym zadaniu w najbliższym czasie. Czekamy niecierpliwie na powrót „Podkowy”. 
Spotkałem w Radecznicy znajomych, którzy opowiedzieli mi, co słychać u nas. 
Jeden z nich twierdził, jakoby Ona była chora, czym niemało mnie zmartwił. 
Myślę, że niedługo skończy się nasza mordęga.
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19. VII. 44.
Znów pogoda pod psem. Mamy w obozie dwóch, Niemców w wieku 18 lat, 

którzy uciekli z wojska stojącego w Hedwiżynie. Prawdopodobnie zostawimy ich, 
chociaż wielu jest za tym żeby ich rozwalić. „Podkowy” spodziewamy się dziś 
– jutro. Z rana były ćwiczenia i musztra luźna, każdy miał za swoje. Przed połu-
dniem rozeszła się wieść że jakoby niedaleko były patrole niemieckie, więc od nas 
idą też. Idzie podch. „Korczak” jako dowódca, ja z RKM-em i strzelcy „Wikta”, 
„Wierny” i „Rąb”. Po spatrolowania naszego odcinka zaszliśmy na Hosznię Abra-
mowską, gdzie był patrol pdch. „Jura”, a z nim „Zwinny” i „Baletmistrz”. Teraz 
przerwa obiadowa i każdy leży zadowolony, bo obecny kucharz bardzo się stara, 
czego wynikiem jest lepsze żarcie. Nie wiemy co się dzieje na świecie, chociaż 
każdy ciekawy. Przybywają wciąż nowi koledzy. Wczoraj wieczorem rozmowy 
toczyły się na temat ostatnich wypadków i bitew oddziału. Okazuje się, że od 
nas w czasie tej akcji niemieckiej w józefowskich lasach zginęło dużo kolegów. 
O jednych wiemy na pewno, zaginionych bez wieści uważamy za zabitych: ppor. 
„Topola”, ppor. „Totem”, por. „Wojna”128, pdch. „Łamacz”129, strzelcy „Brzozowski”, 
„Sęp”, „Czajka”130, „Meduza”, „Step”, „Głaz”131, „Jasny”132 i „Jankes”. Ci wszyscy zgi-
nęli w lasach pod Osuchami i wszyscy z naszego oddziału i jeden z oddziału 
innego, ale z naszych stron, mianowicie telegrafista „Scena”. Jest jeszcze wielu 
innych od nas, o których nikt nic nie wie. Takie to jest życie partyzantów, nikt nie 
wie co będzie jutro. Wielu ludzi będzie szukało kiedyś grobów tych włóczęgów 
nie znajdując ich, a po innych zostaną mogiły zaznaczone białymi krzyżami, roz-
rzucone w głębokich lasach lub na ich skrajach, w pobliżu miejsc, gdzie walczyli 
ci ludzie skazani na ciągłą tułaczkę. Po każdym zostanie jednak pamięć i żal. 
Niestety, każdego prawie to czeka, a przecież wszyscy są to przeważnie ludzie 
młodzi, przed którymi świat dopiero teraz się otwierał nawołując do życia. Dla-
tego też, gdy się o tym pomyśli, to niejednemu łza w oku stanie. No, ale trudno, 
tak być musi. Dlatego też, gdy wspomnę lata minione, czuję dziwny żal za czymś 
dalekim i nie myślę wcale, aby to miało kiedyś wrócić... Do późna rozmawiałem 
wczoraj z „Brodzicem” o tych latach, które przeszły, a o których mówią słowa pio-
senki: „Co było już nie wróci, taki jest ludzki pech”. Dowiedział się może zaledwie 
setną część mego życia, a to jeszcze bardziej nas zbliżyło. 

128 Adam Haniewicz, kawalerzysta, dowódca kompanii sztabowej.
129 Kaczor Józef ze Zwierzyńca.
130 Edward Budkowski, urzędnik z Wołynia, zamieszkały w Szczebrzeszynie. 
131 Józef Kołodziejczyk, l. 21, ze Szczebrzeszyna, urzędnik magistratu.
132 Stanisław Łasocha, l. 22, uczeń gimnazjum w Szczebrzeszynie.
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Dziwni są ludzie i mają „wredną” naturę dokuczania drugim, nawet wtedy 
kiedy im samym jest źle, a takich wielu jest u nas. Pyszni, zarozumiali, nazywają 
ludzi od najgorszych, sami będąc jeszcze gorszymi. Kpią z Boga i ludzi, śmieją się 
z opinii, gwiżdżą na wstyd, są prawie gorsi od bydła i nie mają ani poszanowania 
ani wstydu. Smutne to wypadki, ale prawdziwe.

21. VI1. 44.
Byłem na przepustce, a zarazem w sprawie służbowej w Goraju, gdzie pozna-

łem, wielu ludzi, między innymi Zosię X. Pogoda dzisiaj pierwszorzędna, teraz 
jest wolny czas, więc kto może, to się opala. Przed chwilą odjechali na kilkudnio-
wy urlop ppor. „Natan”, pdch. „Korczak”, pdch. „Czarny” i „Orlicz”. W obozie 
wzorowy porządek, bo spodziewana jest wizyta majora „Adama”. Ludzie z pobli-
skich wsi starają się jak mogą, ażeby nam pomóc w kwestii wyżywienia. Bardzo 
dużo pomaga nam właśnie ta Zosia, przynosząc masło i t.p. frykasy. Pisząc „nam” 
mam namyśli moją drużynę. Wielu ludzi idąc do lasu na grzyby bierze coś ze 
sobą do jedzenia.

22. VII. 44.
Od wczoraj od godz. 06.00 po południu byłem z szefem „Kotwicą” i „Jastrzę-

biem” na patrolu w Chłopkowie i Podborczu. Wróciliśmy dzisiaj rano, a w nie-
długi czas po przybyciu poszliśmy wymyć się koło młyna. Tam dowiedziałem się 
wielu ciekawych i interesujących mnie rzeczy. A więc w moich stronach wojska 
do licha, trochę kopią okopy i „wytykają” t.j. wieją, jak mogą, co nas najbardziej 
cieszy. A rodzina moja przyjeżdża na wieś niedaleko stąd, nie wiem tylko co jest 
z Nią, bo jeszcze dawniej prosiłem zarówno Ją jak i swoją rodzinę, żeby w razie 
czego razem przyjechali w te strony. Możliwe, że pójdę na przepustkę do Gródek, 
gdzie miałbym do załatwienia trochę spraw służbowych, to przy sposobności 
dowiedziałbym się, jak tam jest. Sądzę jednak, że nic z tego nie będzie, bo coś 
mówią o odmarszu dzisiaj wieczorem. Zawsze tak jest, że biednemu wiatr w oczy 
wieje. A ci nasi dwaj Niemcy dobrze się czują. Jednego zwiemy Emil, a drugiego 
Hans bo takie są ich imiona.
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23. VII. 44. 
Wczoraj wieczorem poszedłem z „Wiernym” na patrol do Gródek. Sprawy 

służbowe załatwiłem, ale swoich nie, co mnie bardzo przejęło, bo nie wiem co 
się dzieje z Nią. Jedne wiadomości są straszne, bo mówią o zbrodniach Niemców, 
drugie zaś dobre o szybkim posuwaniu się w naszym kierunku wojsk sowieckich. 
Niektóre nasze oddziały już walczą jawnie i my też pójdziemy, nie wiemy tylko, 
co będzie dalej. Zdaje mi się, że jednak końca nie zobaczę. Pistolet swój zosta-
wiam albo dla Niej – to w pierwszym rzędzie – a jeśli Ona tu nie przyjedzie, to 
dla kuzyna, ażeby w razie czego bodaj jednego w zamian za siebie rąbnął. Przykro 
mi i czuję się dziwnie samotny nic nie wiedząc, co jest z moją rodziną. Teraz jest 
już po obiedzie, przy czym każdy dostał piwa i teraz zadowolony śpi oczekując 
chwili odmarszu, który ma być wieczorem. Podostawali koledzy listy od rodzin, 
z których wiemy, że w Hrubieszowskiem walka już jawna, w Krasnostawskiem 
podobny ruch, a w Lublinie i innych większych miastach Niemcy terroryzują 
ludność, niszczą gmachy publiczne i w ogóle co się da.

25. VII. 44.
Walki nasze trwają, Jest już nas cały batalion. Wczoraj byłem dwukrotnie 

w walce i ledwo wyszedłem cało. Mamy rannych. Niemiec Emil zginął w walce 
jak przystało na żołnierza z polskiej partyzantki. Był moim amunicyjnym, leżał 
ode mnie w odległości 30 cm.

Wieczorem 23-go odeszliśmy z lasów koło Goraja udając się do Centnara, do-
kąd przybyliśmy około północy. Dnia 24-go rano około godz. 8 wyszedł z Cent-
nara patrol w sile około 15 ludzi. Celem naszym było przerwanie i zatrzyma-
nie taborów niemieckich, które od dwóch dni jechały prawie bez przerwy t.zw. 
Gorajską drogą, która była traktem na Goraj, Frampol i Kraśnik. Po przybyciu 
w pobliże drogi patrol został rozdzielony na 2 grupy, które były oddalone od 
siebie około 1/2 klm. Całością oraz prawym skrzydłem (od strony Szczebrze-
szyna) dowodził ppor. „Natan”, lewym skrzydłem w którego skład wchodzili: 
pdch. „Korczak”, „Orlicz”, ja, „Wrzos”, „Wierny”, „Brodzic”, dowodził pdch. „Vir”. 
Zajmowaliśmy stanowiska od strony Dzielec. Od drogi oddzielał nas tylko łan 
żyta szeroki około 15 mtr. Na dany przez „Natana” sygnał strzelając ruszyliśmy 
do ataku. Część Niemców zeskoczyła z wozów broniąc się zawzięcie. Po długiej 
strzelaninie przerwaliśmy wreszcie tabory i od razu część ludzi skierowała swój 
ogień na jeden odcinek rozdzielonego taboru, znajdujący się między grupami 
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patrolu. Inni żołnierze ostrzeliwali napływający w dalszym ciągu tabor. „Vir”, 
„Wrzos”, „Wierny” i ja zajęliśmy się uciekającym w stronę Dzielec taborem, z któ-
rego Niemcy bili po nas z broni maszynowej. Początkowo Niemcy siedzący na 
ostatnich turach nie zachowali środków ostrożności, uważając, że zdążą szybko 
od nas odjechać oraz że my zajmiemy się tylko taborem otoczonym i tę swoją 
nieuwagę przypłacili życiem. Nie mogąc celnie strzelać z pozycji leżącej strze-
laliśmy stojąc. Ja z RKM-u, który oparłem na ramieniu „Wrzosa”, pdch. „Vir” ze 
„stena” mając za podporę biernego, w wyniku czego wkrótce na drodze pozostało 
kilkunastu zabitych i ciężko rannych Niemców. W tym czasie, gdy my byliśmy 
zajęci cofającym się taborem, kilku innych naszych żołnierzy rozbrajało Niem-
ców w otoczonym taborze i kierowało zabrane wozy na drogę w stronę naszego 
obozowiska. Po wykonaniu swego zadania pomogliśmy tym kolegom wyłapać 
kryjących się w przydrożnym zbożu i jeszcze broniących się Niemców. Zajęli-
śmy się potem wyłącznie taborem. Wozy naładowane bronią, amunicją, odzieżą 
i żywnością skierowaliśmy do lasu uchodząc razem z nimi. Na drodze pozostały 
tylko wozy próżne lub te, które nie miały już koni, ponieważ zostały one zabite 
w czasie potyczki. Był już najwyższy czas do cofnięcia się w lasy, bo ciągle napły-
wający Niemcy zaczęli coraz energiczniej nas ostrzeliwać, chcąc odbić otoczony 
tabor. Jeńców wzięliśmy ośmiu. Po przybyciu do obozu nasi „partyzanci” Emil 
i Hans dużo z nimi rozmawiali, co sprawiło, że jeńcy nie próbowali ucieczki.

Po kilkugodzinnej przerwie upojone wielkim sukcesem rannej walki dwa pa-
trole znów wyruszyły w stronę Gorajskiej drogi. Tym razem były silniejsze i licz-
niejsze. Mieliśmy przerwać i otoczyć tabor na odcinku około 2 klm. Jeden patrol 
złożony z żołnierzy 23 pułku piech. 27 Dywizji Wołyńskiej (od pdch. „Koza-
ka”),w sile około 20 ludzi, miał zaatakować Niemców od strony Szczebrzeszyna, 
jak tylko my zaczniemy strzelaniny celem zatrzymania czoła taboru. Nasze sta-
nowiska były w pobliżu drogi skręcającej od traktu na Szperówkę. Po wyczekaniu 
odpowiedniej chwili przerwy między jadącymi taborami przeszliśmy przez trakt 
zajmując stanowiska w przydrożnym zbożu na wzgórzu pod laskiem w pobliżu 
Szperówki. W odległości kilkuset metrów przed nami ukazało się czoło tabo-
ru, który dopuściliśmy bliżej, po czym na rozkaz otworzyliśmy ogień. Wywią-
zała się gęsta strzelanina. Moje stanowisko było wysunięte najbliżej drogi. Ode 
mnie w stronę drogi leżał tylko „Brodzic”. Z lewej miałem 1-go amunicyjnego 
Niemca Emila i 2-go „Wiernego”. Dalej na linii byli: ppor. „Natan”, podchorążacy 
„Vir”, „Czarny”, „Korczak” i „Orlicz” oraz kilkunastu innych żołnierzy, z których, 
przypominam sobie „Szczerbę”, „Klona”, „Ręba”, „Wrzosa”. Z braku czasu wszyscy 
byliśmy słabo okopani. Zdążyłem wystrzelać kilka magazynków, które podawał 
mi Emil, a „Wierny” w tym czasie ładował puste. Wtem usłyszałem głos Janusza. 
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(„Vira”): „przestań chwilę: coś jest niedobrze. Dlaczego nie słychać kresowia-
ków?”. Po chwili podobne pytanie zadawali sobie wszyscy pozostali z „Natanem” 
na czele. Naraz wszystko się wyjaśniło, gdy odezwały się gęste strzały ze strony 
nieprzyjaciela. Zorientował się w sytuacji Emil i zwracając się do „Natana” i „Vira” 
powiedział: „das ist Tiger, er hat Kanonen und schwer Maschinen Gewehrn”. 
Dla sprawdzenia jego słów puściłem kilka długich serii z RKM-u. Usłyszeliśmy 
głuchy stukot naszych kul odbijających się od czołgu. Niemcy zaczęli bić naraz 
z kilku ciężkich karabinów maszynowych. Po kilku ich seriach na naszej linii 
rozległy się jęki i przekleństwa. To pierwsi nasi ranni „Rąb” i „Miś”. Pod osłoną 
ognia z czołgów Niemcy powoli nacierali na nasze stanowiska, ale wstrzymani 
naszym ogniem cofnęli się z powrotem. Wtedy otworzyli jeszcze silniejszy ogień 
na nas z broni maszynowej, a następnie z dział. Co się dalej działo, nie wiem, 
gdyż pocisk artyleryjski uderzył przed samym moim stanowiskiem i straciłem 
przytomność. Gdy oprzytomniałem leżałem na wznak około 1/2 metra od swego 
dołka przygnieciony RKM-m. Pierwszym spojrzeniem zauważyłem Emila. Leżał 
z głową wciśniętą w ramiona. Z czoła i z tyłu czaszki sączyła się krew. W prawej 
ręce trzymał naładowany magazynek do mego RKM-u, w lewej karabin. Z boku 
koło niego leżał granat ofiarowany mu przez któregoś z kolegów. W tym czasie 
usłyszałem głosy kolegów wołających mnie i pseudonimem i z imienia. Sądzili, 
że nie żyję. Chciałem przemówić, zawołać, lecz nie mogłem słowa wydobyć ze 
zduszonych piersi. Z wielkim wysiłkiem zacząłem czołgać się w stronę, skąd do-
chodziły głosy. Przeczołgałem się przez jakąś miedzę i znów na chwilę omdlałem. 
Całkiem oprzytomniałem, gdy już trzymali mnie pod ręce „Vir” z „Korczakiem” 
ciągnąc w stronę wąwozu w lesie. „Natan” niósł mój RKM, a resztę „Brodzic”. 
Zatrzymaliśmy się w bezpiecznym miejscu w lasku. Z początku mówiłem za-
ledwie szeptem i tylko pilnie słuchałem opowiadań kolegów o przebiegu akcji. 
Dowiedziałem się, że Niemcy kilka razy wystrzelili z dział, a następnie skoncen-
trowali silny ogień z broni maszynowej na nasze wzgórze. Prawie wszyscy coś 
oberwali. Ja twarz miałem całą czarną i lekko osmaloną. Przy dotyku czułem ból 
i pieczenie. Obawiając się żeby Niemcy nie otoczyli nas w małym lasku, postano-
wiliśmy odskoczyć przynajmniej na Szperówkę, a gdyby zaszła konieczność, to 
dalej w lasy koło Zaburza. Po dłuższym, okrężnym marszu z wielką ostrożnością 
dotarliśmy do pierwszych domów Szperówki. Po drodze zetknęliśmy się z „kre-
sowiakami”, którzy wyjaśnili nam, dlaczego nie otworzyli w odpowiedniej chwili 
ognia. Zauważywszy czołgi nie mieli możności dać nam o tym znać, ponieważ na 
skutek naszego ognia silny patrol Niemców chciał nas obejść, a natknąwszy się na 
nich rozpoczął strzelaninę, z której dłuższy czas nie mogli się oderwać. 
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Gdy tylko wstąpiliśmy do wspomnianych domów na Szperówce, gościnni go-
spodarze zaraz poczęstowali nas mlekiem, a ja mogłem nareszcie trochę się umyć 
i nasmarować twarz masłem, żeby „nie straszyć ludzi”, jak mówili koledzy. W spo-
kojnym miejscu szybko zapominaliśmy o przeżytych opałach i żarty sypały się 
z różnych stron. Przed zachodem poszedłem z „Wiernym” i „Wrzosem” oraz innymi 
rannymi kolegami do centrum wsi, gdzie miał być jakiś lekarz, oraz w poszukiwaniu 
kogoś z rodziny. Spotkaliśmy tylko Bolka Górnika i Kazia Chęcią, którzy obdarowa-
li nas oryginalnym serem szwajcarskim. Przed północą, z zachowaniem wszelkich 
ostrożności, odeszliśmy ze Szperówki do obozu w Centnarze. Po drodze wstąpili-
śmy na pole walki chcąc zabrać ciało Emila, ale na całym pobojowisku nie znaleźli-
śmy ani jednego zabitego. Jak się potem wyjaśniło, Niemcy zaraz po naszym odej-
ściu na Szperówkę zabrali wszystkich zabitych i rannych. Po północy przybyliśmy 
do obozu i zwolnieni od wszelkiej służby pokładaliśmy się do odpoczynku. Jednak 
patrole nasze bez przerwy były w terenie w akcji. Wynikiem ich działalności były 
niemieckie czołgi rozwalone minami na drodze Szczebrzeszyn – Kawenczyn – Tu-
rzyniec – Zwierzyniec, kilku nowych jeńców w obozie i spora ilość zdobytej broni. 

Dookoła słychać artylerię i karabiny maszynowe. Stoimy koło bunkra i praw-
dopodobnie niedługo pójdziemy dalej i jestem więcej niż pewien, że bez walki się 
nie obejdzie. Wiem dobrze, co mnie czeka, dlatego też chciałem wczoraj koniecz-
nie zobaczyć się z rodziną, a najbardziej z Nią. Trudno, ale i tego los mi odmówił. 
Nie mogę wcale jeść, nie wiem dlaczego. Są wszyscy starzy chłopcy i przybywają 
nowi. Front jest już bardzo blisko, artyleria bije z obu stron. Miasto (Szczebrze-
szyn) całe prawie wywiało na Szperówkę i okoliczne wsie.

Dookoła słychać artylerię, oddziały nasze stale walczą i stąd słyszymy grze-
chot karabinów maszynowych. Patrole nasze zmieniają się bez przerwy, aby nie 
być ciągle w ogniu. Spanie jest dość znośne, choć nad głową rwą się pociski, ale 
na to już nikt nie zwraca uwagi. Dookoła nas nasi minierzy założyli coś w rodzaju 
pola minowego jako zasłonę przed niespodziewanym najazdem Niemców. Coś 
się święci. Mówią, że sowieci są już naokoło i Niemców coraz mniej. 

26. VII. 44.
Wielki dzień dla nas, to znaczy dla tych, którzy dotychczas siedzieli w lesie. 

Rano wchodzimy od strony Kawenczyna do Szczebrzeszyna. Pierwsza wchodzi 
nasza kompania, t.zn. IV. Ludzie witają nas jak tylko mogą. „Śmigło”, który obecnie 
jest szefem naszej kompanii, zatyka chorągiew polską na ratuszu, po czym idziemy 
dalej na Klemensów. Po drodze spotykamy patrole sowieckie, które witają nas jako 
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sprzymierzeńców. Po krótkim postoju wracamy z Klemensowa i zajmujemy na ko-
szary budynki szkolne w Szczebrzeszynie. Po szybkim rozkwaterowaniu się każdy 
wychodzi do rodziny lub znajomych, ażeby powitać ich po tak długich dniach męki 
i tułaczki po lasach. Ma się rozumieć, że ja prawie pierwszy wypadłem, gdy tylko 
zostaliśmy wolni. Każdy się śpieszy. „Nareszcie koniec!” – słychać dookoła.

27.VII. 44.
Jedna kompania, t.j. ppor. „Natana” odchodzi na kwatery do Zwierzyńca. Do-

wództwo ściąga „wojska terytorialne”, jak my je nazywamy, t.j. ludzi z placówek, 
z których tworzą się nowe kompanie. Wszyscy oficerowie awansują o jeden sto-
pień, reszta wojska także dostanie awanse, co się komu należy. Mówią to o od-
marszu, to o defiladzie, ale nic nie wiadomo, co będzie.

W tym nastroju przetrwaliśmy do dn. 30.VIII., kiedy to ogół żołnierzy do-
wiedział się wszystkiego... Część jednak starych, którzy jeszcze w zimie byli przy 
ochronie sztabu lub radiostacji oraz ludzie z kadry wiedzieli o wszystkim już 
w nocy. Przed północą z 29 na 30 obudził mnie „Vir” gestem nakazując ciszę 
i ostrożność. Na wpół ubrany wyszedłem z nim do dowództwa, gdzie byli już 
„Podkowa”, „Dan” i dwóch podoficerów. Zadanie było proste. Wybrać dwóch za-
ufanych i pewnych ludzi, po cichu zabrać z koszar najcenniejszą broń i ukryć 
w bezpiecznym miejscu. Upatrzyć ludzi do dalszego zakonspirowania się, gdyż 
jutro rozbrajamy się jako żołnierze podlegli Polskiemu Rządowi Emigracyjnemu 
w Londynie, a nie Wandzie Wasilewskiej. Odbyliśmy jeszcze niedługą naradę na 
temat naszego zachowania się w najbliższej przyszłości, po czym w najgłębszej 
ciszy każdy zabrał się do wykonania swego zadania. Po przybyciu na swoją salę 
obudziłem „Wiernego” i „Wrzosa” i z wielką ostrożnością pozbieraliśmy co uwa-
żałem za odpowiednie, w wyniku czego załadowaliśmy dwie duże beczki drew-
niane. Były tam przeważnie „steny”, pistolety, granaty i amunicja. Dwa RKM-y 
owinęliśmy kocem. Z ładunkiem tym opuściliśmy teren koszar, ciągnąc lub po-
pychając ręczny wózek i po kilkunastominutowej drodze ukryliśmy cały ładunek 
na terenie Szczebrzeszyna. Cichaczem wróciliśmy do koszar i od razu położyli-
śmy się spać jak gdyby nic nie zaszło. Nadszedł wreszcie ów pamiętny ranek roz-
poczynający tak tragiczny dla nas dzień. Obudziły mnie głosy żołnierzy, którzy 
zauważywszy brak co lepszej broni podnieśli gwałt klnąc i wymyślając. Żołnie-
rze gorąco rozprawiali na temat tego co się stało około godziny, czyli do czasu 
kiedy przyszedł rozkaz zabrania posiadanej broni i amunicji i stawienia się na 
placu przed koszarami kompanii. Po półgodzinnym zbieraniu się kompania na-
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sza mogła wreszcie odejść na plac przed dowództwem batalionu, t.j. przed głów-
nym budynkiem dawnego gimnazjum, gdzie czekały już na nas dwie zebrane 
kompanie. Na rozkaz „Wacława”, będącego już w randze majora, ustawiliśmy się 
w czworobok, niecierpliwie oczekując punktu kulminacyjnego tej zbiórki, o któ-
rym już wszyscy wiedzieli. Po krótkiej naradzie z otaczającymi go oficerami mjr 
„Wacław” wszedł na podwyższenie ochraniające betony studni i odczytał odezwę 
gen. Berlinga, zachęcającą nas do wstąpienia w szeregi jego armii, żołnierze słu-
chali 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 nasze na przy-
szłość. Po odczytaniu odezwy mjr „Wacław” zwrócił się do wszystkich w te słowa: 
„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. Kilkaset żołnierzy krzyczało 
na cały głos: „Precz ze zdrajcami!” – „Rozbroić ich.” „Bić dziadów!” itp. Głosy 
te uciszył „Wacław”. Oficerowie rozdawszy pomiędzy żołnierzy pieniądze z kasy 
batalionowej, wygłosili krótkie przemówienia do swoich kompanii. „Podkowa” 
mówił tak: „Koledzy! żołnierze! Pomyliliśmy się grubo co do naszej przyszłości. 
Dziękuję wam za szczerą i dobrą służbę. My swój obowiązek wobec Ojczyzny do-
tychczas spełniliśmy w całości i spełnimy go w przyszłości. Przeżyliśmy ze sobą 
dużo i dlatego proszę was, - trzymajcie się naszego odwiecznego hasła. Dziękuję 
wam za dobry dzisiejszy 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 żołnie-
rzy 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 niego swój pamiątkowy pepesza, który otrzymał przed kil-
koma miesiącami od dowództwa partyzantki sowieckiej w uznaniu swej dzielno-
ści i w podzięce za współpracę bojową. Za jego przykładem poszła najpierw cała 
nasza kompania, a potem i pozostałe. Dwaj sowieci i berlingowiec w milczeniu 
obserwowali, jak żołnierze z nienawiścią patrząc na nich łamali i niszczyli swoją 
broń. Krótkim zasalutowaniem oddawszy cześć swoim oficerom oraz stercie że-
lastwa, gdzie spoczywała ich nieodstępna towarzyszka – broń, ze łzami w oczach 
i nienawiścią w sercach, już jako cywile odchodzili żołnierze do swoich domów. 
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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 „Podkowa”
(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)
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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)
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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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Górecko Kościelne. Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Podkowy”
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4343/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)
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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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Żołnierze z oddziału partyzanckiego „Groma”
(fot. Woj. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 4773/I)
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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)
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Obóz w Puszczy Solskiej, 1944. Pierwszy z prawej żołnierz sowiecki
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)
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Ziemianka w Puszczy Solskiej, 1944
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)

Obóz w Puszczy Solskiej, 1944. Partyzancka kuchnia
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)
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Obóz w Puszczy Solskiej, 1944. Naprawa zdobytego na Niemcach motocykla
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)
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„Podkowa”, „Osa” i „Kruk” – wiosna 1944 r.
(fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL)

Wejście oddziałów batalionu rejonowego Szczebrzeszyn
na plac przed ratuszem w Szczebrzeszynie. Prowadzi ppor „Komar”

(fot. ze zbiorów Jerzego Jóźwiakowskiego)
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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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Bunkier na Łyścu koło Hoszni Ordynackiej.
Od lewej: Stanisław Maksymilian Prus „Adam”,

Bolesław Ałapin „Dr Kwiatkowski” i Tadeusz Kuncewicz „Podkowa”
(fot. Muzeum Zamojskie)
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Żołnierze z oddziału „Podkowy”
(fot. Muzeum Zamojskie)

Por. Adam Piotrowski „Dolina”
(fot. zbiory prywatne)

Tadeusz Antoni Ośko, ps. „Sęp”
(fot. zbiory prywatne)
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| Bolesław Polakowski

Stefan Suchodolski, nominalny dowódca 
zwiadu konnego 9. Pułku Piechoty

(fot. Biblioteka KUL)

Ks. Franciszek Kapalski, kapelan 
oddziału partyzanckiego „Podkowy”

(fot. Biblioteka KUL)
Jan Turowski ps. „Norbert

(fot. zbiory prywatne)



Spotkania po latach...
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Nałęczów 1962 r. gen. Petro Werszyhora i Tadeusz Kuncewicz
(fot. ze zbiorów Jerzego Jóźwiakowskiego)



| 118

| Bolesław Polakowski

Pod Osuchami. Od prawej: drugi Konrad Bartoszewski „Wir”,
trzeci Tadeusz Kuncewicz „Podkowa”

(fot. Muzeum Zamojskie)
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Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” trzeci z lewej, w mundurze Jan Jasina „Orzełek”
(fot. Muzeum Zamojskie)

Cmentarz w Zwierzyńcu.
Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” na grobie mjr Edwarda Markiewicza „Kalina”

(fot. Muzeum Zamojskie)





Bolesław Polakowski

Dziennik z lasu

Bolesław Polakowski 
Dziennik z lasu
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