
 

St
ro

n
a1

 

KONKURS  HISTORYCZNY 

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

Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowany przez ŚZŻAK 

Okręg Zamość. 

 

 

Wspomnienia innych  

O JanIE LeonowiczU ps.„burta”  

            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

   „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: Wioletta Obirek – kl.IIg.; Zespół Szkół Publicznych w Suścu,                              

opiekun – Anna Rojek / Franciszek Kawa 

 

Praca powstała  w oparciu o relację ustną – wywiad.  
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Głos w sprawie 
Wolność – po niewoli latach - wiele znaczy  

Demokracja trudna, dzieli nie jednoczy   

Głos każdego równo liczy się gdy trzeba  

Nasze zdanie ważne – człowiek sam wybiera  
                                                                                

Każdy decyduje sam o swej przyszłości, 

Kto milczy do żadnych zmian prawa nie rości …                                                                                         

Wydaje się proste, ale statystyki                                                                                                      

Wskazują niechlubne tu - u nas -  wyniki:    
                                                                                   

Chcieliśmy być wolni, lecz gdy wolność mamy  

To już z jej walorów wręcz nie korzystamy  

Czyśmy nie dorośli, czy skarłowaciali 

- po latach niewoli - pozostali mali?  
 

Czy nam tylko igrzysk i chleba potrzeba  

a reszta nam sama ma spaść prosto z nieba?  

Opinię sromotną tylko potwierdzamy,  

iż w samo- rządzeniu złe wyniki mamy  
 

Cywilnej odwagi i chęci jest wiele  

Przy piwie, na meczu - nie w ważnej potrzebie.                                                                                           

Zagrożenie stwarza to naszej  przyszłości                                                                                                         

Historia zna przykład `„milczącej większości” … 

(Krystyna Maria Barbara Leonowicz – Babiak)  
 

  Wolna a nie zniewolona Ojczyzna była wartością nadrzędną dla jednego z polskich 

partyzantów. Tej idei podporządkował swoje życie i był jej wierny do końca swoich dni. Mimo, iż nie 

doczekał tej wyzwolonej, to dał nadzieję innym, że kiedyś to nastąpi. Dziś wiemy, że słowo „kiedyś” 

przybrało wymiar kilkudziesięciu lat. Można też powiedzieć, że poświęcenie takich właśnie żołnierzy, 

jak Jan Leonowicz „Burta”, dziś zwanych żołnierzami wyklętymi nie było bezowocne. Postać Jana 

Leonowicza ciągle budzi wiele kontrowersji, dlatego inspiruję do bliższego zainteresowania się 

życiem tego niezwykłego partyzanta. Po wydarzeniach wrześniowych 2012r., podczas odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej, upamiętniającej śmierć „Burty” w Nowinach, harcerze susieckiej „dziesiątki” 

postanowili iść tropem tego partyzanta. W tym celu wykonali szereg wywiadów z weteranami wojny, 

którzy wyznawali tę samą ideę i razem walczyli, bądź też pomagali temu niezłomnemu żołnierzowi. 

Ich rozmówcami byli ludzie, którzy byli blisko Leonowicza, poznawali go w różnych sytuacjach. 

Wśród nich byli: Helena i Mieczysław Karwan (Steniatyn), Józefa Łaba (Zamość), Mariana 

Maryńczak (Wierszczyca), Tadeusza Kopeć (Zamość) Stanisław Karwan (Pruszków). Postawa tego 

partyzanta do dziś budzi w nich wiele emocji i wzruszeń, a przeżytych wydarzeń nigdy nie wyrzucą ze 

swej pamięci. Można rzec, że nawet je piastują, tak jakby w hołdzie Leonowiczowi, który nie doczekał 

wyczekiwanej przez niego „prawdy”. Rozmowy z kombatantami skupiały się zazwyczaj na wielkim 

patriotyzmie „Burty”, jego życiu, postawie jako żołnierza i dowódcy oraz przyjaciela. Zauważyliśmy, 

że każdy z naszych rozmówców zwrócił uwagę na różne aspekty życia i postaw Leonowicza, są też do 

dziś bardzo związani emocjonalnie z tym niezwykłym człowiekiem. Są wręcz dumni z tego, że mogli 

go poznać osobiście i w jakiś sposób służyć swoją osobą. Wypowiedzi weteranów skupiliśmy wokół 

czterech kluczowych zagadnień: 

 „Burta” jako patriota. 

 Leonowicz jako zwykły człowiek i przyjaciel ludzi. 

 Czy dzisiaj, z perspektywy czasu również poszedłby pan/pani za „Burtą”? 

 Czy jest pan/pani dumna z tego, że osobiście znała Jana Leonowicza? 

Dotykając bliżej „prawdy” o Janie Leonowiczu, oraz w celu konfrontacji, susieccy harcerze 

kilkakrotnie kontaktowali się telefonicznie i elektronicznie, z córką Leonowicza: Barbarą Leonowicz – 

Babiak, którą poznali osobiście podczas wrześniowej uroczystości w Nowinach. Każda usłyszana 

uwaga była bardzo cenna dla ciągle poszukującej swojej drogi życiowej młodzieży. Każda sugestia, 

czy ocena została szczegółowo omówiona i pozwoliła stworzyć obiektywny obraz opisywanych tu 

wydarzeń: 
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„Burta” jako patriota: 
      HELENA KARWAN: „Burta był partyzantem, który nic nikomu nie  

brał bez powodu a ludzie sami jeść mu dawali! Kogo prześladował rząd, kto nie 

chciał iść do wojska służyć, szedł do Burty, który absolutnie nie był bandytą!   

Jednak trzeba historii oddać głos, że „Burta” był postrachem dla ówczesnych 

jednostek samorządowych, a dla pospolitego mieszkańca był nadzieją dla 

niepodległej, pozbawionej rosyjskiego okupanta Polski!   

 
 

                MIECZYSŁAW KARWAN: Słów brak na wyrażenie podziwu dla 

jego czynu. Prawdziwy patriota, wierzył w to, co ja i nigdy nikogo nie zawiódł. 

Podobnymi słowami mówił o  nim mój ojciec Władysław, również burtowiec, 

skazany wyrokiem na 5-letnie więzienie. Mimo wielu tortur na UB nie zdradził 

swego przełożonego i  nigdy nie żałował, że poszedł jego śladem. 

 

 
 

  JÓZEF ŁABA: Niepowtarzalny człowiek i wielki patriota. Jego odwaga  
 i wielka determinacja pozwoliła pozostałym znosić trud życia codziennego,  

ciąg prześladowań i przesłuchań przez UB, pogodzić się ze śmiercią bliskich  

im osób.im osób. 

 

 
 

TADEUSZ KOPEĆ: Ten niezwykły żołnierz i wielki Polak na zawsze 

pozostanie w jego pamięci, jako bojownik w słusznej sprawie. Żołnierz oddany 

idei, której był wierny do końca, aż śmierć ją przerwała. On zginął, ale jego 

śmierć nie była nadaremna, ponieważ dała siłę i wiarę jego żołnierzom                   

i zwykłym mieszkańcom. Wiarę na przyszłą i niepodległą Polskę. 

 

 

 
 

  STANISŁAW KARWAN: Był wielkim Polakiem i prawdziwym patriotą. Prawdziwy Polak, 

który chciał prawdziwej Polski. Takich ludzi dzisiaj nam brakuje, bo walczył do końca swych dni za 

wolną Ojczyznę. Gdyby nie poświęcenie takich osób, to  u nas też byłyby kołchozy jak w Rosji. 
 

   

  MARIAN MARYŃCZAK: Burta był idealnym patriotą. Umiał  

oddzielić życie rodzinne od spraw Ojczyzny. Za wszelką cenę z ogromną 

determinacją i poświęceniem walczył o wolność naszego narodu i to 

właśnie było w nim cudowne. 

 

 
 

 

 

 
 

 

BARBARA LEONOWICZ-BABIAK: Mimo iż straciła ojca szybko       

i musiała dorastać bez niego, to jest z niego dumna, gdyż do końca swoich dni 

wierny był swojej idei w walce o wolność swojej Ojczyzny. Tej idei były też 

wierne obie z matką i do dziś chyli mu czoła za to, że nigdy z obranej drogi nie 

zboczył. 

 

Leonowicz jako zwykły człowiek i przyjaciel ludzi: 
 

  HELENA KARWAN: Nie miałam zbyt wielu okazji, by być blisko „Burty”. Jednak 

zapamiętałam go jako wspaniałego człowieka, prawdziwego Polaka, który szanował każdego 

człowieka. Mówiono wtedy o nim, że jest nieugięty, stanowczy, ale sprawiedliwy i odpowiedzialny za 

swych żołnierzy. Troszczył się też o tych gospodarzy, którzy byli narażeni na różne represje z powodu 

jego obecności w ich domach. 
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  MIECZYSŁAW KARWAN: Nie miałam zbyt wielu okazji, by być blisko „Burty”. Jednak 

zapamiętałam go jako wspaniałego człowieka, prawdziwego Polaka, który szanował każdego 

człowieka. Mówiono wtedy o nim, że jest nieugięty, stanowczy, ale sprawiedliwy i odpowiedzialny za 

swych żołnierzy. Troszczył się też o tych gospodarzy, którzy byli narażeni na różne represje z powodu 

jego obecności w ich domach. 
 
 

  JÓZEF ŁABA: W jego pamięci „Burta” pozostał jako wielki samotnik, który najczęściej 

przemieszczał się sam, nigdy grupowo, co utwierdzało wielu w przekonaniu, że nikomu nie ufa. Tylko  

dwóch barci Samców darzył zaufaniem. Takie zachowanie dowódcy też pociągało jego podwładnych 

do wielkiej odpowiedzialności, gdyż chcieli, by dowódca widział w nich wiernych i odpowiedzialnych 

towarzyszy broni. Żal mu tylko, że zawiódł wtedy system komunistyczny, bo był silniejszy, a ich 

organizacja była rozległa ale znikoma. Ale nie żałuje, że w imię swych przekonań poniósł później inne 

konsekwencje i poniżenia, ponieważ żołnierzy „Burty” i ich rodziny traktowano jako drugą kategorię. 

Sam tego doświadczył, co wyraził w następujących słowach: „Po przeżyciach wojennych                      

i powojennych, władza Polski tamtych czasów traktowała mnie jako drugą kategorię człowieka. 

Represją brano mnie do przymusowej pracy, jak junaki 2 razy po 3 miesiące. Brano mnie do wojska, 

ale nie służyłem jako żołnierz, tylko do ciężkiej pracy na budowach w Wichrowie, Ornecie, Olsztynie, 

Bartoszycach, Wiatrowcach, Nużcu, Sanoku”. Stwierdzenie to jednak wywołało w nim taki żal, który 

być może mówił o wielkim rozczarowaniu i oddaniu młodych ludzi lat 50-tych? 
 

  TADEUSZ KOPEĆ: Z Janem Leonowiczem poznał się w okolicach Suśca, gdy ten 

przychodził do jego dowódcy Witolda. Najczęściej rozmawiał tylko z nim, dlatego kontakty                 

z pozostałymi były sporadyczne. Utkwiło mi w pamięci jednak to, że „Burta” przychodził zawsze sam, 

bardzo dobrze znał teren, dlatego znikał nie wiadomo gdzie. Jednak nie można powiedzieć, że nie znał 

pozostałych partyzantów, nigdy też ich nie ignorował, spotykając ich gdzieś na drodze, zwykle ucinał 

krótką pogawędkę i znikał. Z rozmowy zawsze wynikało, że orientował się w sytuacji każdego z nich, 

dlatego cieszył się wśród grona towarzyszy broni wielkim szacunkiem i autorytetem.  Wydawało się 

też, że Leonowicz wszystko widzi i słyszy dookoła, gdyż tak wtopił się w to środowisko leśne, że 

został prawdziwym człowiekiem lasu. Mówiono też, że umiał rozmawiać ze zwierzętami, a ptaki 

swym śpiewem ostrzegały go przed niebezpieczeństwem. Takiej zdolności to pozazdrościć. 
 

  STANISŁAW KARWAN: „Burtę” zapamiętał jako bardzo spokojnego, i inteligentnego 

człowieka. Bardzo lubił żartować, umiał z każdym rozmawiać, nawet dzieci potrafił zainteresować 

rozmową. Pan Stanisław zawsze z niecierpliwością czekał na kolejne odwiedziny partyzantów, bo 

wtedy czuł się ważny. Pamięta, że mówiono o nim, że jest niedościgniony i bardzo dobry dowódca, 

znający bardzo dobrze teren, w którym szybko i niepostrzeżenie potrafił zniknąć i nagle się pojawić. 

W chwili niebezpieczeństwa zawsze zachowywał opanowanie i dystans do wszystkiego, dla niego 

wszystko było do przejścia, umiał pocieszać i podtrzymywać ludzi na duchu, tym bardziej zagrzewać 

do walki. Otwarcie mówił o swoich oczekiwaniach i planach. 
 

  MARIAN MARYŃCZAK: „Burta” odwiedzał jego dom dość często od 1949 roku, dlatego 

osobiście poznał Jana Leonowicza jako żołnierza i wielkiego patriotę, przeświadczonego o słuszności 

swojej walki. Zapamiętał go, jako bardzo bystrego i sprytnego, nie dał się innym do siebie za blisko 

podejść, ani też obserwować. Wyłaniał się często nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy. Był dobrym 

strategiem. Lubił jeździć rowerem (automat w pokrowcu przywieszony przy ramie), często 

przemieszczał się nim drogą publiczną w kierunku Tomaszowa, co świadczyło o jego odwadze, jak też 

ignorancji wroga, natomiast w opinii mieszkańców Wierszczycy i innych okolic, odbierano to jako 

symbol wielkiej odwagi i męstwa. Pan Marian zapamiętał „Burtę” przede wszystkim jako wielkiego 

samotnika, lubiącego przebywać sam ze sobą na łonie natury. Umiał przekonująco mówić do swych 

żołnierzy, gdy było już wielkie zagrożenie w 1950 roku, to namawiał swoich towarzyszy na 

opuszczenie jego szeregów. Prosił ich o ujawnienie, które w jego ocenie dawało im szanse 

przetrwania, a przede wszystkim życie. Jako dowódca był bardzo karny, nie znosił, gdy ktoś z jego 

żołnierzy łamał prawo, np. rabując. Szybko wtedy reagował na takie wykroczenia, często wymierzając 

za to karę śmierci. Pan Marian zaprzeczył też opinii o żołnierzach Leonowicza na temat rabowania, 

czy też dokonywania kradzieży. „Burta” pozostał w jego pamięci też jako człowiek z wyobraźnią, 

dlatego większość zaplanowanych przez niego akcji kończyła się sukcesem, a przecież działał na 

rozległych terenach, w kilku powiatach, gdzie dla większości łamiących prawo był postrachem. By 

utrzymać dyscyplinę wśród swoich żołnierzy, nie pozwalał im na wiele, m.in. na spożywanie alkoholu, 
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którego sam nie cierpiał, często mówiąc na spotkaniach o szkodliwości nałogów, z którego 

najgroźniejszy był alkohol. Często mówił, „że żołnierz musi mieć zawsze jasność umysłu, a tego 

spożycie alkoholu nie dawało”. Nie pozwalał też na domową produkcję alkoholu, jeśli dowiedział się   

o takim precedensie, to wpadał do takiego domu, rozbijając beczki z tym trunkiem. Utkwiło mu też     

w pamięci pewne wydarzenie mówiące o rozwadze i wielkich zdolnościach „Burty”: Pewnego razu 

przebywali w okolicach Łaszczowa, w zabudowaniach pewnego gospodarza, który zaprosił ich na 

kolędę, gdy nagle przyszła do nich wiadomość, że są okrążeni trzema pierścieniami wojska. 

Leonowicz, jak na dobrego stratega przystało, szybko zareagował, prosząc swych żołnierzy o złożenie 

ciężkiej broni, następnie kazał im się rozebrać do kaleson, na biało ( była zima) i dzięki temu wszyscy 

uciekli. To właśnie takie działania, czyniły jego oddział nieuchwytny. 
 

    

BARBARA LEONOWICZ-BABIAK: W jej wspomnieniach ojciec pozostał jako wspaniały                 

i niepowtarzalny człowiek, który odznaczał się wielką pogodą ducha. W obliczu zagrożenia nigdy nie 

tracił opanowania, dzięki temu udawało mu się uniknąć wielu niebezpieczeństw, zastawionych przez 

wroga pułapek, czy też umknąć donosicielom. Życie w lesie i ciągłe ukrywanie się nie przeszkadzało 

mu kontaktować się ze swoją żoną i córką. Spotkania te do dziś tkwią w pamięci p. Barbary, chwile te 

dawały im namiastkę życia rodzinnego. Były cenne, ponieważ dawały nadzieję na przetrwanie                

i utwierdzały ich w przekonaniu, że wszyscy poświęcają się w słusznej sprawie. 

  W rozładowaniu czasami ciężkich sytuacji pomagało Leonowiczowi jego usposobienie, gdyż 

uwielbiał żartować. Niekiedy miał przez to kłopoty, ale na pewno była to ważna cecha, która być może 

pozwalała przetrwać niejedną trudną chwilę. Żartowanie wiąże się z radością, a więc „Burta” niósł ze 

sobą radość życia, przez co zjednywał sobie ludzi. Pani Barbara nazwała też swego ojca bohaterem 

romantycznym, ponieważ pisał do swej żony piękne listy, które później czytały niejednokrotnie,           

by wspomnieniem powrócić do tamtych chwil. 

  Jan Leonowicz odznaczał się też inną bardzo ważną cechą. Posiadał niepojętą zdolność 

porozumiewania się ze zwierzętami, było to chyba warunkiem jego tak długiego przetrwania w lesie. 

 

Czy dzisiaj, z perspektywy czasu również poszedłby pan/pani za „Burtą”? 
 

  HELENA KARWAN: Zdecydowanie tak, gdyż Leonowicz nigdy mnie nie zawiódł. Dokonał 

wielkiego czynu, na który mało kto by się odważył. Po latach tak naprawdę zrozumiałam wymiar jego 

poświęcenia. Jego i całej rodziny Leonowiczów. Dlatego z chęcią opowiadam to, co nigdy nie straciło 

na wartości, a raczej jest wskazówką dla wielu młodych, którzy dziś nie muszą walczyć, ale powinni 

godnie żyć i pracować dla swej Ojczyzny. By na swej drodze się nie zagubili i nie zatracili szczytnych 

ideałów dla chęci zysku. 
 

  MIECZYSŁAW KARWAN: Ponieważ Leonowicz cieszył się wśród naszego społeczeństwa 

wielkim poważaniem, nie miałem oporu, by nie iść za nim. Wiara w niego i jego czyny dodawała nam 

młodym skrzydeł, bez względu na aresztowania bliskich, posądzonych za pomoc burtowcom. On po 

prostu niósł dla nas nadzieję na lepsze jutro. Jutro pozbawione strachu, niepokoju o bliskich                     

i zapewniające spokojny „sen”. 

  JÓZEF ŁABA: Jako syn polskiego żołnierza od dzieciństwa wychowywany byłem w 

głębokim patriotyzmie. W moim rodzinnym domu w Dobużku często gościli partyzanci godni 

naśladowania. Wśród nich był: Jan Leonowicz, , Samiec „Mogiłka”, Skroban. Najczęściej Leonowicz  

przemieszczał się sam, odwiedzał ich często, ale zawsze o zmroku. Osobisty kontakt z tym 

niestrudzonym partyzantem pozbawił Józefa Łabę, naszego rozmówcę, wszelkich wątpliwości, by 

podążać tropem „Burty”. Dzisiaj, po tylu latach też poszedłby jego śladem, gdyż przyświecały im 

wspólne cele, które nigdy nie straciły na wartości. 
 

  TADEUSZ KOPEĆ: Jako żołnierz, a dziś weteran nigdy nie zawahałbym się pójść ta samą 

drogą. Ona przyniosła mu chwałę, nie z tego, co zyskałem, ale z tego, kogo poznałem i z kim dzieliłem 

troski dnia codziennego czasów wojny i okupacji. 
 

  STANISŁAW KARWAN: Cieszę się, że mogłem poznać taki autorytet. Żołnierz o wielkim          

i odważnym charakterze, który chciał walczyć do końca. Zginął bohatersko. Jestem z niego dumny          

i dzisiaj tak samo bym postąpił i poszedłbym za nim nawet na koniec świata. 
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  MARIAN MARYŃCZAK: Oczywiście! Zawsze i wszędzie poszedłbym za nim. Doskonale 

wiem, że walczył w słusznej sprawie i nic tego już nie zmieni. 

 

Czy jest pan/pani dumna z tego, że osobiście znała Jana Leonowicza? 
 

  HELENA KARWAN:  Po tylu latach doświadczam chwili zadowolenia, że mogłam spotkać 

na swej drodze tego wspaniałego człowieka. Do końca swoich dni będę temu losowi wdzięczna, gdyż 

Leonowiczowi mam za co dziękować. Słowo „dziękuję” to zbyt mało, za jego czyny, jak też 

poświęcenie całej jego rodziny, szczególnie żony i córki, która nie miała szczęścia na normalne 

dzieciństwo. W ich kierunku nisko chylę głowę, i szczerze gratuluję ich poświęcenia. Dziękuję. 
 

  MIECZYSŁAW KARWAN: Myślę, że każdy, który spotkał na swej drodze tego prawdziwie 

walczącego żołnierza, jest dumny z tego, że mógł go spotkać i osobiście mu służyć. Jego postać na 

pewno ukształtowała w wielu z nas siłę woli, wiarę i odwagę, oraz to, że nasz trud nie zawsze musi 

kończyć się niepowodzeniem, a nagroda za to może dopiero przyjść po latach. Rodzinie Jana 

Leonowicza gratuluję takiego patrioty.  
 

  JÓZEF ŁABA: Jestem podbudowany jego wielkością i wiernością. Prawdziwy patriota, 

oddany słusznej sprawie. Dziś może głośno powiedzieć, że miał to szczęście poznać go osobiście            

i mógł służyć w jego szeregach. Był i nadal jest dumny z tego, że mógł składać swą żołnierską 

przysięgę na ręce Burty. Powaga tego wydarzenia tkwi w nim do dziś i tak jakby nadal go uskrzydla. 

Opisał ją w następujący sposób: „Przysięga odbywała się w Dobużku, w domu rodzinnym Łabów           

( był to punkt kontrolny dla partyzantów „Burty”). Na stole postawiony był krzyż, wszyscy uklękli,        

a na wprost krzyża stali żołnierze z uniesionymi dwoma palcami w górze, przysięgając swą wierność 

na krzyż i wierność organizacji WiN. Tego dnia zaprzysiężony był cały dom”. 

  Jestem bardzo wdzięczny losowi, że mogłem poznać go osobiście.  Leonowicz był i jest dla 

mnie prawdą. Wtedy i dziś można brać z niego wzór. 
 

  TADEUSZ KOPEĆ: Na drodze patriotycznej służby spotkali się kilka razy.  Zarówno  tereny   

Suśca,  jak i Telatyna przecinały ich wspólną drogę. „Burta” według  p. Tadeusza  pojawiał  się  

zawsze w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Dobrze było go spotkać, czy o nim usłyszeć, 

gdyż to dodawało im wiary w to co robili i nie pozwalało wątpić. Miłym wspomnieniem dla                  

p. Tadeusza było wydarzenie już po wojnie, w 1948 roku, kiedy to przebywając w Suścu (pracował 

jako kolejarz), spotkał nad wodą samego Leonowicza. I to nie on a „Burta” go zaczepił, gdyż                 

p. Tadeusz nawet go nie poznał. Zatrzymał się w pół kroku, słysząc słowa „Bratek”? Uniósł głowę ze 

zdumieniem, bo ktoś użył jego pseudonimu. Jakież było jego zdziwienie, gdy w nieznajomym 

rozpoznał „Burtę”. Ten z kolei był zainteresowany jego sytuacją i opowiedział, że nie złożył broni           

i nadal jest czynnym żołnierzem, do czego zachęcał też p. Tadeusza. Następnie szybko się oddalił, idąc 

sprężyście i pogwizdując, oczywiście drogą publiczną. To wydarzenie, aczkolwiek zaskakujące, 

utwierdziło p.Tadeusza w przekonaniu, że „Burta” to człowiek niedościgniony dla nas wielu, 

posiadający wielki intelekt i chyba przesadną odwagę, na którą nie każdego było stać. Cieszy się, że 

miał to szczęście spotkać go na swojej drodze życia, bo do wielu wartości, które wyniósł z tego czasu, 

mógł się później odwołać. Często na spotkaniach z młodzieżą odwołuję się do bezgranicznej wierności 

i bohaterstwa tego żołnierza. 
 

  STANISŁAW  KARWAN: Dziwne pytanie. Jestem i zawsze będę dumny z tego, że mogłem 

poznać go osobiście i przyjrzeć się mu bliżej. Na zawsze utrwaliły mi się jego wartości, które                  

i mojemu sercu były i nadal są bliskie. Po prostu brakuje odpowiednich słów, by wyrazić wielkie 

uznanie, zarówno jemu jak też całej rodzinie Jana Leonowicza. 

 
 

  MARIAN MARYŃCZAK: Ależ naturalnie, że jestem  

z tego dumny, dzięki temu, że go poznałem mogłem zrozumieć 

to, że nie własne dobro jest najważniejsze ale dobro innych.  

To właśnieon pokazał nam wszystkim, że nie wszystko co się wydaje 

piękne, musi właśnie takie być. Na przykład: po wojnie trzech  

chłopów postanowiło założyć spółkę rolniczą, która polegała  

na połączeniu pól w jedną całość. „Butra” szybko zrozumiał  
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ten zamysł i zapobiegł temu, bo doskonale wiedział, że wtedy  pozostali chłopi pójdą jako niewolnicy  

i będą pracować w tzw.kołchozach. Realizacja tego zamiaru na pewno odebrałaby chłopom wolność,       

a nie po to walczą z determinacją tyle lat, by dobrowolnie zatracić swoją tożsamość narodową                 

i bezwolnie służyć Rosji. 

  Pan Marian na stale zapamiętał ostatni dzień, gdy Leonowicz był u nich w domu (przyjechał 

rowerem), a na drugi dzień przyszła do nich wiadomość o jego śmierci w Nowinach. Przeżył tę 

wiadomość strasznie. Szkoda, że tak się stało, bo wtedy ten niezłomny żołnierz mówił im o wielu 

planach, pocieszał i żałował swoich towarzyszy, którzy zostali złapani przez NKWD. W tym co mówił, 

była szczera prawda, która dawała nadzieję na przyszłość. Pan Marian docenia tylko to, że miał 

możliwość przebywać w tamtych czasach wśród znanych autorytetów, m. in. Samca, „Mogiłki”, 

Skrobana. Dzięki nim codzienność tamtych dni była radośniejsza i tchnęła optymizmem. Mimo, że po 

1956 roku przyszło rozluźnienie, to dla rodzin burtowców nie za wiele się zmieniło. Nie każdy mógł 

być przyjęty do szkoły średniej, czy też dalej kontynuować naukę, dlatego on sam też ukończył tylko 

szkołę podstawową. Synowie polskich partyzantów, którym po wojnie przyszło służyć w armii, byli 

szczególnie napiętnowani. Ich wojskowa służba polegała na ciężkiej pracy w kopalni na najniższych 

poziomach. Członkowie jego rodziny tego doświadczyli. Za co? Za to, że ich ojcowie, bądź oni sami 

walczyli w obronie ideałów wolnej Ojczyzny. To była nagroda za szereg wyrzeczeń, które ponieśli        

w tamtych latach. Jako syn założyciela „Przedszkola” miał szereg obowiązków, np. przygotowywał 

ojcu amunicję. Ojciec idąc na akcję, nie mógł mieć takiej sytuacji, gdzie nabój nie wystrzeli. Suszył je 

w piecu, nie bacząc na niebezpieczeństwo. Do dziś trwa w nim ten strach, który na stale zagościł           

w jego umyśle i nie chce go opuścić. By uczcić pamięć tamtych wydarzeń i ludzi,   uczestniczył we 

wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych, np. w Błudku, czy Osuchach – miejscach kaźni 

polskich żołnierzy, uhonorowanych dopiero w wolnej Polsce. Na swym przykładzie może powiedzieć, 

że rodziny burtowców przeżywały swe odrzucenie przez wiele, wiele lat. W jego ocenie ta sytuacja 

trwa nawet do dziś, gdyż sam tego doświadcza, bo prawdy nie każdy chce słuchać, szanować, 

zrozumieć i dalej ją przekazywać. Czyżby jeszcze nie czas po tylu latach odkurzyć to, co świeci nadal 

szczerym, bezimiennym blaskiem?  
 

  BARBARA LEONOWICZ-BABIAK: Ojciec był wiarygodny. Raz dokonany wybór był 

słusznym wyborem i nigdy nie zmieniał zdania. Dlatego mu ufano bezgranicznie i wierzono w jego 

umiejętności. Wspomina to, jak jej ojciec rozpaczał nad tym, że Rząd w Londynie go zawiódł i potem 

wiedział, że to wszystko zmierza w jednym kierunku, i że zginie. Miał nadzieję, że więcej ludzi 

zaangażuje się w walkę z komunizmem. Żył w koszmarze, bo z jednej strony miał ludzi zmęczonych 

wojną i terrorem, a z drugiej strony zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności swojej misji. Często 

mówił, ze człowiek musi być wolny i że ktoś musi walczyć. Jest z niego dumna i wierzy, że nie zginął 

na darmo. Jako bardzo odpowiedzialny dowódca zwalczał wszelkie nałogi, był świadomy ich 

zagrożenia. Bo człowiek dla nałogu może całkiem nieświadomie cały oddział narazić na 

niebezpieczeństwo. Często swoją wyobraźnią wybiegał w przyszłość i uświadamiał swoich żołnierzy, 

jak ważna jest umiejętność obcowania z lasem, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. 

Pamięta, że większość żołnierzy tę umiejętność posiadało i wspaniale umieli się wtapiać w to 

środowisko, tak jakby byli jego częścią. Ten dar był też warunkiem tak długiego przebywania                  

i ukrywania się jej ojca w lesie. Aż trudno wyobrazić sobie tę gehennę. Gehennę z wyboru dla 

ratowania słusznych idei i postanowień. Wspomina wiele takich sytuacji, kiedy przyszło jej nagłe 

nocowanie w lesie wśród rozłożystych, gęstych świerków. Ojciec szybko przygotował posłanie 

zarzucając na najniższe gałęzie płaszcz, a te z kolei musiały się ugiąć i służyć za posłanie.  

  Jej ojciec bezgranicznie ufał tylko jednemu człowiekowi, Stanisławowi Samcowi ps. „Pasek”, 

który zginął rok po jej ojcu podczas okrążenia, gdy wracał po kolegę. Natomiast „Mogiłki” jej ojciec 

nie darzył zaufaniem, a ten z kolei dużo sobie z tej znajomości uzurpował. Nie był też zastępcą jej 

ojca, jak napisał w swych „Pamiętnikach”, na końcu był szefem ale żadnej akcji nie przeprowadził. 

Były z nim poważne kłopoty. Myśleli, że był człowiekiem podstawionym. Przyjęli go, bo nie mógł się 

już ujawnić, bo był ścigany, a nie chcieli skazywać go na śmierć. Obawiali się też tego, że jego śladem 

pójdzie UB. Turzyniecki nie miał zdrowia, przy czym lubił alkohol i palił papierosy. Tacy ludzie nie 

wzbudzają przecież zaufania i tego „Mogiłka” nie mógł zrozumieć i miał za to żal do „Burty”. Żal 

niesłuszny przecież. Przy tym wszystkim Leonowicz miał miękkie serce, gdyż często sam wyprawiał 

się po leki do Tomaszowa, nie bacząc na niebezpieczeństwo.  
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  Ostatnie lata życia ojca Barbary były bardzo dramatyczne, ponieważ ciągle był ścigany. Pani  

Barbarze utkwił też w pamięci wspaniały żołnierz jej ojca, Edward ps. „Paź”, który po wybuchu 

granatu doznał wielkiej kontuzji i przebywał w więzieniu, z którego własną krwią napisał list do 

„Burty”. Prawdziwy Polak i patriota, tak szczerze oddany przełożonemu, bardzo wartościowy 

człowiek. Był zastępcą jej ojca, gdy istniała Armia Krajowa.  

   Pani Barbara powiedziała też, że bardzo ją boli to, że nadal w publikacjach jest tyle 

nieprawdziwych informacji na temat jej ojca. Swoją wypowiedź zakończyła następującymi słowami: 

„My Polacy nie umiemy szanować tego, co nazwano wolnością. Często wypływają złe cechy narodu, 

tak jakbyśmy znowu kusili los. Ciągle za czymś podążamy, a gonienie na krótką metę za swoim „ja” 

jest złudne i dlatego przynosi nam kolejne rozczarowania” 

Moje refleksje: 
  Po wysłuchaniu tych wszystkich wypowiedzi, doszłam do wniosku, że „Butra” jest 

doskonałym wzorem do naśladowania, każdy patriota powinien postawić sobie właśnie jego na swój 

ideał, a szczególnie młody człowiek. Cieszę się bardzo z naszych wywiadów i nie żałuję tych godzin, 

które musieliśmy poświęcić na te rozmowy, rezygnując z innych przyjemności. Ale czas już coś z tym 

naszym życiem robić i ustawić go na odpowiednie tory, by podążać we właściwym kierunku i za 

odpowiednimi ideałami. Po bliskim poznaniu postaci Jana Leonowicza muszę stwierdzić, że „Burta” 

był dobrym człowiekiem, odpowiedzialnym żołnierzem i nadal jest i będzie niekwestionowanym 

autorytetem dla wielu z nas. 

 Wspaniałe   jest również  to,   że  organizowane  są takie  

konkursy,   które   rozwijają   nasz patriotyzm  i  pobudzają  do  

działania. Jest to ważne, jeśli ma się taką osobę, która wskazuje 

nam właściwą drogę.  Dla  susieckich  harcerzy  taką  osobą  jest 

nasz wójt Franciszek Kawa. Oprócz tego cieszymy się ze spotkań   

z innymi autorytetami na tej płaszczyźnie, m.in. posłem na Sejm 

RP Sławomirem Zawiślakiem oraz weteranami walk podczas II 

wojny światowej. Dla młodych ludzi jest to wspaniały przykład  

do naśladowania. Dziękujemy im za to!  
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Kim są nasi rozmówcy: 
                                          

                                                           HELENA   KARWAN  –  ur. 1925 r.,  
                                            sanitariuszka AK.  Na jej rodzinnej posesji   założono  

                                                 Placówkę Sanitarną Pierwszego Kontaktu Armii  

                                                 Krajowej, gdzie nasza młoda bohaterka z wielką  

                                                 odpowiedzialnością przyjęła na siebie obowiązki  

                                                 sanitariuszki. Obecnie mieszka w Steniatynie, posiada  

                                                 stopień podporucznika, cieszy się dobrym zdrowiem.  
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                    

                                               MIECZYSŁAW KARWAN – ur. 1927 r.,  

                                         burtowiec, mąż Heleny;  oskarżony i   skazany  

                                                   na 2 letni pobyt w więzieniu w 1952 roku. Jego 
                                                   ojciec Władysław za pomoc „Burcie” został  

                                                   skazany wyrokiem sądu na 5 lat. Podczas  

                                                   przesłuchań na UB był strasznie bity. Przebywał   
                                                   w Tomaszowie, Zamościu, Lublinie a na koniec 

w Iławie. Po powrocie z więzienia nigdy już nie odzyskał zdrowia. Swego wyroku 

też do końca nie odsiedział. 
 
                                                        

 

 

 

 

 

 

                                   JÓZEF ŁABA – urodzony w 1932, żołnierz WiN-u    

                                          i Armii   Krajowej  w  stopniu  porucznika, syn  partyzanta  

                                          Józefa Łaby, który za walkę na rzecz wolnej, pozbawionej  

                                          komunizmu Polsce był skazany na półtoraroczne więzienie.  

                                          Pochodzi z Suśca, obecnie zamieszkały w Zamościu. Udziela  

                                          się bardzo aktywnie w ŚZŻAK Okręg Zamość. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         MARIAN  MARYŃCZAK – ur. w 1935 roku,  

                                  syn  dowódcy  „Przedszkola”   Antoniego   Maryńczaka,  

                                          ps.”Matulewski” w Werszczycy,  który  przygotowywał  
                                          młodych partyzantów na dowódców dla oddziałów Burty,  

                                          za co został skazany na 10-letnie więzienie, z czego  

                                             odsiedział ponad siedem. Oprócz tego, był też skazany na 3-krotną karę śmierci. 11 

miesięcy był przetrzymywany na UB, sądzony w Lublinie, a osadzony we Wronkach - 

Rawicz. Został aresztowany w 1952 roku prosto ze swego podwórza. Zmarł w 1998 roku, 

po  opuszczeniu więzienia nie umiał, czy też nie mógł już normalnie funkcjonować.  
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                                                     TADEUSZ KOPEĆ – ur.1920 r.,  

                                                 żołnierz AK  w stopniu majora,  

                                                 w czasie wojny walczył pod dowództwem.      

                                                 ppor.rez Witolda Kopcia (stryjecznego),  

                                                   brata 3 lata przebywał  na skraju Puszczy  

                                                         Solskiej a w kwietniu 1944 roku w rejonie Steniatyna i 

Posadowa, brał udział w walkach przeciwko Ukraińskiej 

Narodowej Samoobronie i UPA.                                       

                                                    

STANISŁAW  KARWAN – ur.1935, obecnie zamieszkały w Pruszkowie, brat Mieczysława 

Karwana. Za karę udzielania pomocy „Burcie” przez jego rodzinę 

służbę wojskową odbywał w Kopalni Polska w Świętochłowicach w 

latach 1957/58. Od 2001 roku należy do Związku Represjonowanych 

Politycznie Żołnierzy Górników – Nr legitymacji: 1227 –wydana w 

Warszawie. 
 

                                                                     BARBARA LEONOWICZ – BABIAK – córka 

„Burty”, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, 

mieszka wraz rodziną we Wrocławiu. Poznana osobiście 

podczas uroczystości w Nowinach, utrzymująca stały 

kontakt z wójtem gminy Franciszkiem Kawą oraz susieckimi 

harcerzami.  

 

 

 

 

Nasze spotkania utrwalone obiektywem:  
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