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KONKURS  HISTORYCZNY 

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK  

Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowany przez ŚZŻAK 

Okręg Zamość. 

 

ŻOŁNIERZ  AK – 

MIECZYSŁAW  KARWAN 
 

,,Wspomnienie” 
                                                                             Gdy wojna zadawała ciosy, 

                                                                               a krew się lała strumieniem, 

                                                                          ty żołnierzu byłeś w lesie 

                                                                   głodny i zmarznięty, 

                                                                                                     broniłeś swej polskiej ziemi. 

                                                                               Kiedy wolności zawitał czas 

                                                                          musiałeś przejść tortury, 

                                                                                        byłeś więźniem  w wodzie po pas, 

                                                                         a później przez wiele lat 

                                                                             strzegły cię wysokie mury. 

                                                                              Mijały lata już byłeś wolny 

                                                                                 i wciąż marzyłeś o wolności , 

                                                                                  aby po latach złamany życiem 

                                                                                      odejść na zawsze do wieczności . 

                                                                                 Niechaj potomni wspominają 

                                                                                       i starszych pamięć niech zachowa 

                                                                            żołnierzy i dowódców  AK 

                                                                                    którym  wszystkim w życiu była 

 wolność , ojczyzna i Armia Krajowa. 

                                                                                                      (Andrzej Jaroszyński, wiceprezes                 

ŚZŻ AK Okręg Zamość) 

 

      Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu,  jakich 

mamy  wiele  w  naszej  historii,   będą  wyzwaniem   do  zbiorowego  poświęcenia  wielkim 

narodowym celom.                                                                                                 

Jan Paweł II 

 

Pracę wykonała: Emilia Obirek – kl.IV, Zespół Szkół Publicznych w Suścu,                              

opiekun – Anna Rojek / Franciszek Kawa 

Praca powstała  w oparciu o relację ustną – wywiad.  
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Dane osobowe:                                                                        

Urodzony – 14.10.1927r.  

 

Ważne wydarzenia: 

 1946r. – wstąpił do Armii Krajowej 

 17.02.1952 –aresztowany przez UB i wyrokiem  

sądu skazany na 2 lata 

 25.121952 – zwolniony z odbywania kary 

 1993 – mianowany na starszego sierżanta 

- Czy posiadał pan rodzeństwo? 

- Tak, dwie siostry i młodszego brata Stanisława. 
 

- Jakie obowiązki miał pan w domu? 

- Moja mama zmarła, gdy byłem mały. Ojciec ożenił się po raz drugi, bo przecież 

został z dwójką małych dzieci – ja i siostra. Miałem żal do wszystkich, że zabrano mi 

mamę, ale też starałem się, by nie zawieść mego ojca, więc pomagałem we 

wszystkim. Chciałem naśladować ojca i podołać wszystkiemu, zwłaszcza w pracach 

gospodarskich. 
 

- Czy cała pana rodzina zaangażowana była politycznie w czasie drugiej wojny? 

- Po kapitulacji przyszły do nas różne nastroje, pamiętam, ze starsi rozpaczali.          

Ja miałem wtedy 13 lat, to inaczej patrzyłem na to wszystko. Jednak w obliczu 

różnych wydarzeń,  tak jak większość polskiej młodzieży, musiałem szybko 

dorosnąć. Pamiętam różne tajemne spotkania mojego ojca i jego braci, sąsiadów, 

ciche szepty i nieoczekiwane wyjścia. Z czasem rozumiałem powagę tych rzeczy, 

szczególnie, gdy powstały bandy UPA i mówiono o działalności „Burty”. 
 

- Gdzie pan chodził do szkoły, zanim wybuchła wojna? 

- Przed wybuchem wojny chodziłem do szkoły w Korczminie. W naszej klasie była 

mieszanka narodowości. Byliśmy my Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Wszyscy razem 

dobrze czuliśmy się w swoim towarzystwie, nikt się nie dzielił i nie podkreślał 

swojego pochodzenia. Nawet prawdę mówiąc, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to 

było istotne. Wszyscy żyliśmy w wielkiej przyjaźni, odmawialiśmy wspólnie 

modlitwy, obchodziliśmy wspólne święta i nikomu to wtedy nie przeszkadzało. 
 

- Jaki był stosunek z Ukraińcami ? 

- Z Ukraińcami żyliśmy w zgodzie. Wszyscy wzajemnie zapraszaliśmy się na święta. 

Razem chodziliśmy do szkoły. Lekcje zaczynały się o 8.00. Dla wszystkich to był 

szok, że Ukraińcy zaczęli się nagle brutalnie zachowywać, przecież wcześniej 

żyliśmy w zgodzie. Trudno nam było uwierzyć w to, że to była z ich strony fałszywa 

przyjaźń. Naprawdę nam młodym trudno było się wtedy zderzyć z tą 

rzeczywistością. 
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- Jak wyglądało życie w czasie wojny? 

- Wydaje mi się, że większość z nas wszystkich żyła w wielkim żalu po utraconej 

wolności. Każdy zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Mężczyźni często 

rozmawiali szeptem, spotykali się, ale nigdy nie przemieszczali się grupowo. Kto 

mógł to pracował. Na pozór życie wydawało się normalne, ale podświadomie 

czuliśmy, że to nie jest to. 
 

- Jakie szczególne wydarzenie utkwiło panu w pamięci z czasów wojny? 

- Najbardziej pamiętam tę walkę w Wielką Niedzielę 1945 roku z bandami UPA. 

Jeszcze do dziś tkwią mi w pamięci słowa uznania dla „Burty” , który potrafił z taką 

obławą sobie poradzić i wyprowadzić swoich żołnierzy. 
 

- Co pan poczuł, jak zakończyła się wojna? 

- Pamiętam, że szybko skończyła się nasza nadzieja na wolną ojczyznę, gdyż szybko 

poczuliśmy okupację stalinowską. Starsi byli zatrwożeni, a my młodzi staraliśmy się 

wtedy usłyszeć od nich jak najwięcej. Już wtedy mówiono o leśnych, którzy nie 

złożyli broni i nie ujawnili się. Mieli też swego przywódcę – Jana Leonowicza              

i w nim pokładali swe nadzieje na odzyskanie prawdziwie wolnej ojczyzny. 
  

- Dlaczego  zaangażował się pan w walkę przeciw systemowi? 

- Tak jak większość Polaków miałem zawiedzione nadzieje, tym bardziej, że moja 

cała rodzina i rodzina mojej żony była zaangażowana w życie politycznie. Potrafiłem 

też już się określić i zająć jakieś stanowisko. Zdecydowałem, że moje miejsce 

powinno być przy prawdziwych patriotach, a takim dla mnie był właśnie „Burta”. 
 

- Kiedy poznał pan Jana Leonowicza? 

- Poznałem go u mego ojca Władysława, do którego często przychodził, a nawet 

nocował. Pamiętam, że przychodził zwykle z kilkoma swymi żołnierzami. Prawie 

zawsze był z nim Stanisław Samiec ps.„Pasek”, Skroban oraz Jan Turzyniecki 

ps.„Mogiłka”. 
 

- Jakim człowiekiem stał się dla pana „Burta”?  

- Byłem nim zafascynowany. To właśnie wypowiedzi mego ojca wzbudziły moje 

zaufanie do niego. Jeśli chodzi o usposobienie „Burty”, to muszę stwierdzić,               

że bardzo szybko nawiązywał kontakty, ponieważ był bardzo bezpośredni                      

i niesłychanie skromny. Wszystkich  potrafił uszanować, starszych i młodszych,             

i wszystkich zainteresować rozmową. Miał niezwykłą podzielność uwagi. Pamiętam, 

że mówiono o tym, że ma niesamowite, wręcz nadprzyrodzone zdolności 

porozumiewania się ze zwierzętami. Koń „Burty” tylko na jego gwizdnięcie zjawiał 

się niespodziewanie i zawsze tak, by szybko mógł wskoczyć na jego grzbiet. Oprócz 

tego psy bardzo go lubiły, nigdy nie szczekały, gdy Leonowicz przemieszczał się za 

dnia lub nocą przez wieś, a to było ważne w tamtych czasach. Dobrego człowieka 

zwierzęta lubią. 
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- Na czym polegały pana obowiązki, gdy wstąpił pan do burtowców? 

- Byłem jeszcze młody, ale to co mogłem, to robiłem. Zwykle przenosiłem 

wiadomości, chociaż wtedy nie zdawałem sobie sprawy z ważności mojej misji. 

Najczęściej mój ojciec prosił mnie o coś, nie podkreślając, że to jest ważne, czy też 

niebezpieczne. Ja zwykle starałem się wykonać wszystko jak należy, chciałem być 

odpowiedzialny, gdyż podświadomie zdawałem sobie sprawę, że każde zadanie 

wiąże się z tym niezwykłym partyzantem, który dla nas młodych był autorytetem. 
 

- Jak zachowywali się mieszkańcy okolicznych wiosek w stosunku do „Burty”? 

- Jak pamiętam, to cała społeczność, a przecież Burta działał na rozległych terenach 

(w kilku powiatach) darzyła Go szacunkiem i poważaniem. Taka prawda, że on dla 

nas był nadzieją na wolną, pozbawioną zniewolenia Polskę. To była ta „iskra 

nadziei”, która zagrzewała nas do walki. Przeciwko niemu byli tylko ci, którzy 

kolaborowali i chcieli się na czyjejś krzywdzie dorobić. Szkoda, że do dziś niektórzy, 

co jeszcze żyją, nie potrafią sprawiedliwości oddać głos i przyznać się do haniebnych 

czynów. I właśnie ci dalej przedstawiają „Burtę” w złym zwierciadle. 
 

- Jaką karę poniósł pan jako żołnierz Leonowicza? 

- 17 marca 1952 roku o świcie przyszli do mej rodziny żołnierze, otoczyli zresztą całą 

wieś. Aresztowali po kolei tych, którzy byli podejrzani o to, że pomagali „Burcie”. 

Pamiętam, że to była niedziela i było wesele mojej siostry. Niestety piękne plany 

zniweczyło UB, ponieważ wszystkiego mogliśmy się spodziewać tego dnia, tylko nie 

tego. Później dopiero się dowiedziałem, że aresztowano też mojego ojca i kuzynów. 

Niestety nie mogłem z nimi porozmawiać, chociaż byliśmy w jednym miejscu. 

Bałem się o moją żonę Helenę, gdyż została w domu z małą córką Ireną, a z drugim 

dzieckiem była w ciąży. Jeszcze nie wiedziałem, że nie będzie mi dane przeżyć jego 

narodzin, gdyż nawet żona nie mogła się ze mną spotkać, ani porozmawiać, ani też 

nie mogłem otrzymać od niej żadnego listu. Ona nawet nie wiedziała, gdzie jestem 

i jaki dostałem wyrok. Dopiero jak byłem w Kamieńcu, to przyszedł list od niej, w 

którym się dowiedziałem, że urodziła mi się druga córka. 

- Czy przesłuchania odbywały się codziennie? 

- Wszystkie przesłuchania na UB odbywały się w nocy,  w ich trakcie bito i męczono 

więźniów. Nikt z nas nie wiedział, kto jeszcze tam się znalazł. Pamiętam do dziś ten 

niepokój, gdy przychodziła noc. Nikt z nas nie wiedział, czy będzie spokojna. 

Zwykle zabierali nas na przesłuchania późną nocą. Musieliśmy siedzieć na 

odwróconym stołku na jednej nodze i nie mogliśmy się ruszać, nawet jak na głowę  

i ciało spadały ciężkie ciosy. Inną formą, by nas zmusić do mówienia było 

wkładanie palców między framugę a drzwi i przyciskanie ich. Był to ból 

niesamowity ale nie złamał mnie. Innym razem otrzymywaliśmy karcer, który 

zalewali wodą i w tej wodzie o głodzie i chłodzie musieliśmy spędzić nawet kilka 

dni. Nigdy nie zapomnę tego głodu i strachu. Tam na UB był też mój ojciec, 

spotkałem go pierwszego dnia, gdy nas wprowadzali. Wtedy ojciec szepnął mi do 
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ucha: „Pamiętaj, nic nie możesz powiedzieć” i temu przyrzeczeniu pozostałem 

wierny do końca. Poniosłem karę ale razem z „Burtą” miłem te same ideały i nie 

żałuję tego do dziś, bo on nikogo nie zdradził i nie zawiódł. 
 

- Jaki wyrok dostał pan w sądzie w Zamościu? 

- Podczas rozprawy w Zamościu otrzymałem wyrok 9 lat, które zamienili na 2 lata 

(1952). Z Zamościa trafiłem do Lublina na Zamek a stamtąd wywieźli nas gdzieś na 

Pomorze. Nikt z nas na początku nie wiedział, gdzie jesteśmy, nawet po powrocie 

dokładnie tego nie wiem. 
 

- Jakie było traktowanie mężczyzn a kobiet? 

- W więzieniu w Zamościu mężczyźni byli bardziej surowo traktowani niż kobiety. 
 

- W jaki sposób był pan przewożony do następnej placówki, w której wykonywał 

pan wyrok? 

- Nocą załadowali nas na samochody, usadzając okrakiem jeden przy drugim i 

wywieźli na stację, a następnie załadowali do bydlęcych wagonów. Jechaliśmy cały 

dzień, ale nie wiedzieliśmy jakie są krajobrazy, gdyż nie było żadnego okna, ani 

jakiejś szparki. Na miejsce też zajechaliśmy nocą. 
 

- Jak wyglądało życie więźnia w tym Kamieńsku? 

- Wyrok mój polegał na wykonywaniu pracy fizycznej. Dostawaliśmy tam do 

jedzenia ćwiartkę chleba i talerz zupy na dobę. Nie było tam też przesłuchań, było 

bardziej „ludzko”. Zresztą, warunki były tam bardziej standardowe, na ścianach była 

nawet położona glazura. 
 

- Jakie relacje panowały tam między więźniami? 

- Raczej każdy z nas nie wchodził w bliższe relacje ze współwięźniami, gdyż nie 

mogliśmy sobie zaufać. Nikt z nas nie wiedział o drugim kim jest, i czy on nie jest 

podstawiony. 
 

 

- W jaki sposób dowiedział się pan o zwolnieniu? 

- - „Pan Jezus się urodził i mnie z więzienia wypuścił” – zawsze tak mówię i wtedy 

tak pomyślałem. Zwolniono mnie na Boże Narodzenie 1952 roku, a do domu 

dotarłem na Jana. To był prezent świąteczny. Byłem szczęśliwy. Pamiętam, jak 

wieczorem na Boże Narodzenie wszedł do mojej celi strażnik i wywołał mnie, 

musiałem się mu zameldować – taki regulamin tam panował. Gdy przyszli o 

jakiejkolwiek porze, to zawsze każdy bez zająknięcia musiał powiedzieć swoje imię i 

nazwisko i podać imię ojca. Jak usłyszałem wtedy, że jestem zwolniony, to nie 

ruszyłem się z miejsca, po prostu nie wierzyłem tym słowom 
 

- Jak wyglądało życie po powrocie z więzienia? 

- Na pewno była wielka radość, mogłem wreszcie ujrzeć małą córeczkę, która 

skończyła już pół roku, poczuć się ojcem. Niestety nie było rozluźnienia, ponieważ 

sytuacja w kraju nie była za wesoła, szczególnie dla rodzin burtowców. Po wojnie 
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każdy starał się odbudowywać. Niestety takie „trefne” rodziny nie mogły dostać 

przydziału na materiały budowlane. Ponieważ nie miałem innego wykształcenia, 

tylko podstawowe, zająłem się z żoną gospodarstwem rolnym. Pracowaliśmy bardzo 

ciężko i wytrwale, mieliśmy dużo pola, dlatego w końcu były jakieś korzyści. 

Pobudowaliśmy w końcu parterowy dom z cegły i cieszyliśmy się z trojga dzieci , 

które przyszły na świat. Staraliśmy się też być odpowiedzialnymi Polakami i dziś mi 

się wydaje, że nie zatraciliśmy naszych wartości i ideałów z lat młodości, chociaż 

przypadły one na lata wojny i okupacji stalinowskiej. 
 

- Czy dostał pan jakąś rekompensatę od państwa za poniesione straty fizyczne i 

moralne? 

- Tylko dodatek do emerytury w wysokości  

200 złotych. Otrzymałem też legitymację  

osób represjonowanych. No cóż, nie można 

 żądać od życia za dużo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Z za jakich zarządów dostali państwo nominacje na stopnie? 

- Dopiero w 1993 roku otrzymałem mianowanie na 

starszego sierżanta a następny awans był dopiero za 

prezydentury Kwaśniewskiego,  ja na kaprala, żona, 

która była  sanitariuszką, na podporucznika. 

 
 

 

 

 

- Czy należy pan do związku kombatantów? 

- Tak, należę do Związku  Więźniów Politycznych  

Zamojszczyzny Okresu Lat 1944 -1989 od  

1997 roku. Jak zdrowie pozwalało, to byłem  

Nawet na kilku spotkaniach. Dzisiaj niestety  

nigdzie z domu się nie mogę ruszyć. W 2011  
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roku obchodziłem z żoną 66 rocznicę ślubu, ale 

też nie mogłem w tej uroczystości uczestniczyć. 
 

- Czy dzisiaj młodzi ludzie zdolni by byli do takich postaw, jak młodzież w pana 

wieku? 

- Wydaje mi się, że jeśli byłaby taka sytuacja, to na pewno dzisiejsza młodzież 

stanęłaby na wysokości zadania. Dzisiaj stosunek do patriotyzmu jest inny, co nie 

znaczy, że gorszy. Cieszę się, że są tacy młodzi ludzie jak wy, którzy chcą 

rozmawiać ze starszymi o ich przeżyciach i bardziej zgłębiać historię naszego 

narodu, szczególnie tę powojenną. Wasza postawa jest dla nas nadzieją na to, że nie 

walczyliśmy na darmo. 

 

- Dziękuję panu bardzo za ciekawą i pełną wzruszeń rozmowę. 

- Ja również dziękuję, że mogłem się podzielić moimi przeżyciami. 

 

 
 

     Pana  Mieczysława  Karwana odwiedziliśmy  

pięciokrotnie.   Za     każdym     razem    bardziej się  

otwierał,    jednak    zawsze    tak   samo   przeżywał.  

Podczas  swych  wypowiedzi  robił chwilę  milczenia,  

gdyż  to,  do  czego   wracał   pamięcią   dalej   budzi  

w  nim duże emocje, być może utajony żal  i smutek. 

Cieszę  się,  że  są   jeszcze   tacy  ludzie,  świadkowie  

wydarzeń wojennych i powojennych, którzy potrafią  

w wyważony sposób przekazać nam wiele informacji, 

nie  ujmując  tego  w  formę narzekań.  Wyczuwa się  

bardzo, że mają oni  żal do rządu, który ich zawiódł.  

              Poznaliśmy też, co znaczy słowo „ojczyzna”,  

„patriotyzm”,   „obowiązek”,   „odpowiedzialność”.  
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