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Wstęp. 

 

 O konkursie „ Historia mojej małej ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-

ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” dowiedziałem się od 

mojego nauczyciela historii pani Aleksandry Skowron. 

 Największą motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć dowiedzenia 

się jak najwięcej o Żołnierzach Armii Krajowej na terenach mojej małej ojczyzny. 

Jak wiadomo większość uczniów uczy się historii całego świata jednak nie ma za 

dużo lekcji poświęconych na historię z terenów na których obecnie żyjemy. Ten 

konkurs ułatwił mi poznanie losów naszych przodków na przykładzie Józefa 

Franczaka. Moim głównym celem było pokazanie że w naszym kraju były osoby 

które walczyły o to abyśmy teraz mogli żyć w niepodległym kraju. 

 Jak już wcześniej wspomniałem chcę przybliżyć postać jednego z najbardziej 

znanych dowódców partyzanckich Zamojszczyzny i okręgu Lubelskiego AK i DSZ1 

– Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”. 

 W swojej pracy korzystałem z materiałów dostępnych w Bibliotece Szkolnej, 

stron internetowych oraz filmu pod tytułem „Józef Śmiech "Ciąg" - jak było 

naprawdę?”. 

 Moim celem jest zachęcenie młodych jak i starszych ludzi do poznawania nie 

tylko historii polski i innych krajów świata lecz pokazanie jak ciekawa może być 

historia która toczyła się kilkanaście lat temu na terenie na którym teraz żyjemy.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
1DSZ – Delegatura Sił Zbrojnych 
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Kilka słów o „Ciągu”. 

 

 Major Józef Śmiech urodził się w Kajetanach w powiecie Hrubieszowskim. 

Był on dowódcą III Bat. 9 pp. Legionów AK Ziemi Zamojskiej oraz znajdował się w 

Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie, następnie skończył szkołę Podchorążych 

Piechoty koło Ostrowi Mazowieckiej. We wrześniu brał czynny udział w wojnie 

obronnej jako dowódca plutonu 7 pp. w Chełmie Lubelskim. Rozkazem dowódcy 

okręgu, Marcina Kazimierza Tumidajskiego, zostaje przeniesiony służbowo do  

placówki Skierbieszów gdzie organizuje oddziały szturmowe ZWZ – AK. 

 Jako dowódca III batalionu AK stoczył z Niemcami około 40 walk i potyczek, 

po wkroczeniu sowietów został aresztowany i skazany na karę śmierci, która 

następnie została zmieniona na 15 lat więzienia jednak po 10 latach wraca do domu. 

Przez kilka lat pełnił funkcję Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”2. 

Zmarł 18 kwietnia 1982r a z sieci agenturalnej wyrejestrowano go dnia 22.04.1982 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2Potocznie „GS” - nazwa spółdzielni produkcyjno – handlowo – usługowych istniejących w większości gmin wiejskich 

i miejsko – wiejskich. 
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Losy Józefa Śmiecha 

 

„Wierzył, że doczeka wolnej Polski. Takich jak on, ukrywających się, było wtedy w 

Polsce kilkunastu. Ich schwytanie zajęło komunistom kolejne kilka lat”3 

 

 Józef Śmiech przed wojną ukończył słynny Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Szkołę Podchorążych Piechoty. Jako 

podchorąży walczył z niemieckim najeźdźcą na czele plutonu 78 pp Leg. (3 DP 

Leg.), m.in. pod Skarżysko – Kamienną, Iłżą i Janowem Lubelskim. W październiku 

1939r. powrócił do rodzinnych Uchań i wkrótce wstąpił w szeregi Armii Podziemnej. 

Od 1941 r. pełnił funkcję dowódcy placówki w Dubience nad Bugiem, oficera 

inspekcyjnego Oddziałów Dywersji Bojowej Rejonu Skierbieszów i dowódcy 

plutonu dywersji bojowej. Od stycznia 1943r. „Ciąg” był dowódcą plutonu w 

pierwszym oddziale partyzanckim AK na Zamojszczyźnie, którym dowodził 

porucznik Piotr Złomaniec ps. „ Podlaski”. Brał udział w boju z Niemcami pod 

Lasowcami ( 4 lutego 1943r.), a po zranieniu dowódcy wyprowadził zdziesiątkowany 

oddział z okrążenia. Następnie w Obwodzie Hrubieszów AK zorganizował oddział 

partyzancki i w sierpniu jako jego dowódca wszedł w skład I baonu4 9 pp Leg. AK 

podporucznika Jana Turowskiego ps. „Norberta”, mianowany dowódcą kompanii, a 

później baonu. 

 „Ciąg” uczestniczył w akcji „Burza” i po wkroczeniu Sowietów, zgodnie z 

rozkazami, dalej pozostał w konspiracji, mianowany komendantem Rejonu III 

Grabowiec w Obwodzie Hrubieszów Inspektorem Zamojskiego AK i DSZ. Podlegał 

wówczas kapitanowi Marianowi Gołębiewskiemu ps. „Irce”, „ Korabowi”. 

Podległe mu oddziały prowadziły akcje przeciwko okupantowi sowieckiemu i 

rodzinnej bezpiece. 

 

                                                 
3Fragment książki Joanny Wieliczki Szarkowej pt. Żołnierze Wyklęci” strona 257/424, data wydania 2013 rok 
4Jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku – ok. 300-700 żołnierzy 
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Oddział partyzancki „Ciąga”. 

 

 Na podstawie rozkazu „Adama”, wydanego 15 marca 1943r., „Ciąg” 

organizował oddział partyzancki leśny w sile kompanii. Pierwszy pluton kompanii 

miał być plutonem szturmowym. Werbowano do niego żołnierzy AK, którzy w 

przeddzień wysiedleń uciekli z bronią z wiosek wokół Skierbieszowa, oraz 

„spalonych”, tj. poszukiwanych przez gestapo czyli tajną policję. O zorganizowaniu 

tego plutonu pisze „Pingwin”5: 

 „Po bitwie w Lasowcach wróciłem na teren placówki „Karego”, ale musiałem 

się ukrywać. Poszukiwało mnie gestapo, ponieważ przy próbie aresztowania mnie 

zginęło z mojej ręki trzech żandarmów. Tu znalazł mnie „Ciąg”, z którym poznaliśmy 

się w oddziale partyzanckim „Podlaskiego” i walczyliśmy w Lasowcach. Teraz 

„Ciąg” formował kompanię w zakonspirowanych terenach placówki Skierbieszów. W 

tym czasie komendantem placówki Skierbieszów był Gustaw Kisielewski 

„Skrzetuski”. „Ciąg” zaproponował mi, abym zorganizował pierwszy pluton i został 

jego dowódcą. Zgodziłem się. Teren formowania plutonu miał znajdować się w 

obrębie placówki Skierbieszów tak jak formowania całej kompanii „Ciąga”. 

Konkretnym miejscem przebywania mojego plutonu miały być lasy: boniecki i 

Pańskiej Doliny oraz niewysiedlone wioski w pobliżu. Nastawiony na dobre 

wyszkolenie żołnierzy, mających być w moim plutonie, zwróciłem się do „Ciąga” z 

propozycją dokooptowania do kompanii oficera szkoleniowego – sierżanta 

„Olszyny”. Był on przed wojną instruktorem w szkole podoficerskiej z Zambrowie, a 

jako komendant placówki Skierbieszów miał uznanie w zakresie szkolenia 

wojskowego. Zaznaczyłem, że „Olszyna” przebywając z plutonem w lesie, nie był 

narażony na rozpoznanie go przez szpicli6. Okazało się, że „Olszyna” nadal chciał 

służyć sprawie i wyraził zgodę. Potraktowaliśmy szkolenie żołnierzy jako sprawę 

pierwszoplanową. 

                                                 
5Tekst pochodzi z książki „Armia Krajowa” na Zamojszczyźnie” Jerzego Jóźwiakowskiego. Lublin 2001 
6Szpicel – kapuś, konfident; potocznie: tajny współpracownik policji, wywiadu itp.; tajniak, szpieg. 
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 Żołnierze naszych oddziałów mieli w przyszłości stanowić kadrę podoficerską, 

ale teraz przede wszystkim musieli walczyć i zwyciężać. Zapał do walki na pewno 

mieli, ale musieli też posiąść wiedzę o walce i wdrożyć się w dyscyplinę. 

Mogliśmy prowadzić tylko wojnę partyzancką, to jest atak z zaskoczenia, a to 

wymagało żelaznej kondycji fizycznej i psychicznej. 

 Intensywnie prowadzone szkolenie bojowe spowodowało, że w końcu kwietnia 

pluton stanowił już siłę, która mogła skutecznie oprzeć się oddziałom niemieckiej 

żandarmerii i policji. 

 Plutony „Ciąga” w 1943r. brały udział  w następujących bitwach oddziałów 

leśnych: w Huszczce Dużej 28 kwietnia, w Brodach koło Szczebrzeszyna i 

Siedliskach 5 czerwca, w opanowaniu fabryki „Alwa” 19 czerwca. Samodzielnie 

plutony „Ciąga” rozbiły posterunki policji w: Izbicy 16 października, 

Mołodiatyczach 25 października, Grabowcu 27 października. Rozkazem majora 

Stanisława Prusa „Adama” z 25 sierpnia 1943r. oddział Józefa Śmiecha „Ciąga” 

wszedł w składzie 3 plutonów do OP 9, docelowo jako batalion. 

 Kompania „Ciąga” była kompanią kadrową, a wszystkie trzy plutony miały za 

zadanie przeszkolić żołnierzy na przyszłych dowódców w planowanym batalionie. W 

tym celu powołane zostały szkoły podoficerskie: jedna w lasach bonieckich przy 

plutonie „Pingwina”, a druga przy plutonie Henryka Kapłona „Żurawia”. 

 Szkoła podoficerska w lesie bonieckim szkoliła żołnierzy z plutonu 

„Pingwina” oraz 3. plutonu „Dębicy”, a nawet z niektórych plutonów 

hrubieszowskich. 

 W listopadzie 1943r. Pluton „Pingwina” liczył około 80 przeszkolonych 

żołnierzy, co faktycznie stanowiło dwa plutony. Ze względu na warunki nadchodzącej 

zimy przyjmowano ochotników tylko małymi grupami na szkolenie teoretyczne i 

zapoznanie się z bronią. Dopiero wiosną 1944r. odbywały się ćwiczenia i wtedy 

włączano przeszkolonych żołnierzy do oddziału, którego stan powiększył się w maju 

1944r. do kompanii i wynosił około 100 ludzi, przy czym dalszych około 50 

przeszkolonych żołnierzy mogło być w razie potrzeby zmobilizowanych.” 
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Żołnierz Wyklęty skazany na więzienie po raz pierwszy. 

 

 Józef Śmiech w sierpniu 1945r. wyjechał z rodziną do Świecia (woj. 

bydgoskie), a w kwietniu 1946 r. objął gospodarstwo w miejscowości Kosowo 

znajdującego się niedaleko Chełma. Nadal utrzymywał kontakty koleżeńskie z 

byłymi konspiratorami7.  

Kilka miesięcy później a dokładnie 19 września 1946r.został aresztowany przez 

bydgoskie UB (podczas operacji „Skryci”). Po wstępnym śledztwie przewieziono go 

do więzienia w Lublinie na Zamku. 

 Następnie został on skazanym.in. za udział w nielegalnej organizacji WiN  na 

karę 15 lat więzienia przez Sąd Rejonowy w Lublinie (przewodniczący major 

Ryszard Wiercioch). 

 

 Możemy się również dowiedzieć że „Ciąg” formalnie nie był związany z 

organizacją WiN której celem było zmienienie ustroju państwa polskiego za pomocą 

przemocy. 

  

 W wyniku amnestii, w czerwcu 1956r. zwolniono go z więzienia we Wronkach 

i otrzymał pracę w Spółdzielni „Tryb” jako magazynier. W tym czasie utrzymywał 

kontakty towarzyskie z byłymi członkami podziemia niepodległościowego z 

Zamojszczyzny i poznanymi w więzieniu. 

 

 

 

 

 

                                                 
7Konspiratorzy, konspiracja (łac. conspiratio), podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w 

dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i inaczej: tajna działalność skierowana przeciwko 

istniejącej władzy, konkurencji gospodarczej, obywatelom, okupantom i in. prowadzona przez organizacje 

polityczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje zbrojne. 
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Inwigilacja „Ciąga” o kryptonimie Azja. 

 

 Po wyjściu z więzienia Śmiech był dalej inwigilowany8 przez bydgoski 

Wydział III KW MO9 Służby Bezpieczeństwa, który założył na niego sprawę 

ewidencyjno – obserwacyjną o kryptonimie „Azja”. Podczas śledztwa oprócz 

informacji o charakterze politycznym znaleziono także dane dotyczące nadużyć 

gospodarczych dokonanych przez dyrektora Spółdzielni Mebli Walerego 

Kondrackiego czyli byłego działacza Armii Krajowej z  Podlasia oraz dwóch innych 

osób a także Józefa Śmiecha. Do dzisiaj jednak nie wiadomo czy  dane były 

prawdziwe. Wszyscy zostali aresztowani 7 listopada 1957r. przez SB z Bydgoszczy. 

„Ciąg” nagle zaczął obciążać wszystkich wcześniej wymienionych ale nie siebie. 

Prawdopodobnie dopuścił się takiego działania w celu ratowania swojego życia. Na 

dodatek poinformował on władzę bezpieczeństwa PRL o próbach organizowania 

nielegalnej organizacji na bazie byłych członków AK – WiN. Najprawdopodobniej 

chodziło tutaj o ludzi których poznał w więzieniu czyli Brulińskiego i Henryka Sikę, 

żołnierzy NSZ10. Można podejrzewać że była to prowokacja panów od 

bezpieczeństwa. W każdym razie stał się tak zwanym kontaktem operacyjnym i 

konfidentem bezpieki. 

 Bydgoska SB postanowiła wykorzystać i zwerbować legendę zamojskiej 

partyzantki na TW11. Zadania tego podjął się oficer operacyjny Wydziału III KW MO 

w Bydgoszczy, porucznik SB Roman Żyjewski. 

 

 

 

 

                                                 
8Inwigilacja (łac. invigilare – czuwać nad czymś) – ogólnie: określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia 

(monitorowania) zachowań ludzi. 

      Stosowana jest m.in. w państwach o ustroju politycznym totalitarnym, jako narzędzie do ingerowania w życie 

prywatne obywateli, a także dyskretny nadzór nad osobą, grupą, organizacją, poprzez systematyczną obserwację 

agentów (tzw. „wtyczki”) np. policję, służby specjalne lub prywatnego detektywa. 
9Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
10Narodowych Sił Zbrojnych 
11Tajny Współpracownik – czyli osoba która dobrowolnie i odpłatnie współpracuje ze Służbą Bezpieczeństwa 



11 

 

Cena jaką trzeba zapłacić za wolność. 

 

 Bezpieka uzgodniła w porozumieniu z prokuratorem, iż wyrok „Ciąga” nie 

będzie wysoki i wyniesie 1 rok w zawieszeniu ze względu na małe zaangażowanie 

jego osoby we wspomnianych nadużyciach. Bezpieka postanowiła wykorzystać to 

operacyjnie w związku z tym 19 grudnia 1957r. „Ciąg” został zwolniony z aresztu i 

natychmiast zaangażowany przez SB do rozpracowania osób podejrzanych o próbę 

organizowania nielegalnej organizacji na terenie województwa bydgoskiego i 

zamojskiego. W tym czasie informował już lubelską SB w osobie kapitana Jana 

Kopcia, starszego oficera operacyjnego Wydz. III KW MO w Lublinie o zachowanej 

na terenie Zamojszczyzny i Chełmszczyzny broni po oddziałach AK – WiN. Obciążył 

wówczas podporucznika Czesława Hajduka ps. „Ślepego”, swojego zastępcę na 

Rejonie I podporucznika Kazimierza Witrylaka ps. „Hela” oraz Jana Dąbrowskiego z 

Uchań. 

 „Ciąg” oskarżył również kapitana Mariana Gołębiewskiego „Irkę” szefa Sztabu 

Okręgu Lublin Delegatury Sił Zbrojnych i WiN o prowadzenie wrogiej działalności 

przeciwko władzy ludowej, gdyż Gołębiewski zalecał, by nawiązać kontakty z 

byłymi działaczami podziemia, wstępować masowo do ZBoWiD12, uczestniczyć w 

zjazdach i kompromitować w wystąpieniach pracowników bezpieczeństwa i partię na 

ile się da, by w ten sposób budować sobie autorytet, i skupić wokół siebie byłe 

podziemie oraz ludzi wrogo ustosunkowanych do władzy ludowej13. 

 

 

 

                                                 
12Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1948r., w wyniku 

narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945r., organizacji kombatantów i 

więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989r. politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR (Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej). 
13Raport z przeprowadzonej rozmowy ze Śmiechem J. ps. „Ciąg” z 25 XII 1957r. 
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Walka z okupantem. 

  

 Większość partyzantów ze Skierbieszowa i okolicznych wiosek walczyła w 

szeregach oddziału (baonu) AK porucznika „Ciąga”, dla którego bazą był las 

boniecki. Oddział porucznika „Ciąga” wchodził w skład 9 Pułku Piechoty Ziemi 

Zamojskiej, który z kolei wchodził w skład 27 wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. 

 

 

 

 

 

Ilustracja 2: Na zdjęciu partyzanci z oddziału "Ciąga". Od lewej: Bolesław Kamiński „Miadziar”, 

Bolesław Sobieszczański „Smok”, „Sikorka” i leżący „Szczepcio” 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 3: Partyzanci AK z Oddziału "Ciąga" (z plutonu "specjalnego") przebrani w mundury 

niemieckie. Od lewej: "Szabelka", Wodyk 
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„Ciąg” czyli towarzyski agent. 

 

 Inni współpracownicy Śmiecha z Armii Krajowej również byli przez niego 

oskarżani. Zapytany przez kapitana SB J. Kościa, jakie widzi osoby poza 

podkomendnymi i dowódcami z hrubieszowskiego, którymi organy bezpieczeństwa 

powinny się zainteresować odpowiedział, że jego zdaniem należy zwrócić uwagę na 

osoby kontaktujące się z Marianem Gołębiewskim , Stefanem Kwaśniewskim (ps. 

„Viktor”, dowódcą oddziału AK i komendantem IV Rejonu) a także Zenonem 

Jachymkiem (ps. „Walenrod”, dowódcą oddziału AK – WiN), którzy są duchowymi 

przywódcami byłego podziemia na terenie woj. lubelskiego. Ponadto „Ciąg” 

powiedział, że były komendant obwodu AK – WiN Hrubieszów porucznik Wacław 

Dąbrowski, ps. „Azja”, usilnie poszukiwany przez bezpiekę jest w Kanadzie i 

przysyła paczki o dużej wartości Kwaśniewskiemu. 

 Jeszcze przed formalnym zaprzysiężeniu na konfidenta Służb Bezpieczeństwa, 

Śmiech składał swoim reżimowym mocodawcom kilkustronicowe doniesienia, m.in. 

z 9 stycznia, 25 stycznia i 12 lutego 1958r. Podpisywał je już pseudonimem „S”. 

Informacje, które interesowały bezpiekę, zabierał w czasie licznych wyjazdów i 

spotkań towarzyskich  na terenie całego kraju, biorąc udział w przyjęciach „suto 

zakrapianych alkoholem”, gdzie łatwo było sporo usłyszeć. Zbierał je z dużym 

powodzeniem, bo nikt nie podejrzewał, że Śmiech jest tak zwaną „wtyczką”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Co się działo na weselu „Wiktora”, czyli jak i gdzie donosił „Ciąg” 

 

 Śmiech dnia 9 lutego 1958 roku pojechał do Wrocławia na ślub Zenona 

Jachymka. Na wesele Jachymka przybyło około 70 byłych członków AK, 

zaprzyjaźnionych z „Wiktorem”. Następnie Śmiech złożył Służbom Bezpieczeństwa 

szczegółowe sprawozdanie z uroczystości w którym najważniejszymi z informacji 

było kto z kim ma kontakt i ewentualnie jakie powiązania. Śmiech poinformował 

również swoich mocodawców o  tzw. danych o stosunkach damsko – męskich. 

 W związku z tym na celowniku TW Józefa Śmiecha znaleźli się m.in. Marian 

Gołębiewski, Zygmunt Hofmann, ksiądz dr „Skowronek” z baonu „Wiktora”, Konrad 

Bartoszewski „Wir”, Stefan Kwaśniewski „Lux” vel „Wiktor II”, Karol Kostecki 

„Kostek”, Kazimierz Wróblewski „Maryśka”, Kot z hrubieszowskiego, Jan Turowski 

„Norbert”, „Grześ” (NN), Edward Błaszczak „Grom”, Marian Warda „Polakowski”, 

Józef Kaczoruk „Ryszard”, Stefan Gajewski „Królik” oraz ksiądz Biernacki14. 

Józef Śmiech tak zrelacjonował SB to, co powiedział ks. Biernacki na weselu: Ten 

wcale nie wspominał o Bogu i nie starał się nadać swemu przemówieniu tonu 

religijnego – przemówienie jego było czysto polityczne. Tu na tej sali – mówił (ks. 

Biernacki) – zebrali się ludzie, którzy budują demokrację, tu jest prawdziwa 

demokracja – tu są spadkobiercy wszystkich powstań, od konfederacji barskiej. Tu 

zebrała się ziemia lubelska, sam kwiat polskości. Ziemia lubelska, a szczególnie 

miejscowość Komarów skąd on i jego żona pochodzą zapisała się pięknie w historii 

polskiej. Tu w Komarowie, w roku 1865, już po upadku Powstania Styczniowego 

walczy jeszcze porucznik Zaliwski z garstką powstańców. W tej grupie jest również 

dziadek jego Biernacki. Rodzina Biernackich nigdy nie splamiła swego honoru. 

Cieszę się bardzo, że do tej rodziny wszedł tak wielki i niezłomny rycerz, jakim jest 

pan młody. Wierzę głęboko, że pan młody będzie dalej kroczył swoją wytyczoną 

drogą, że będzie świecił przykładem i innym w walce o demokrację i Polskę. 

                                                 
14Źródło: Internet 
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Zmiany na lepsze. 

 

 Józef Śmiech podczas spotkania z oficerem prowadzącym, porucznikiem SB 

Romanem Żyjewskim z Bydgoszczy, 12 lutego 1958 r. TW „S” oświadczył, że 

podatnymi do wznowienia wrogiej działalności na obecnym etapie są: Gołębiewski, 

Jachymek, „Skowronek”, „Wir” i Kot hrubieszowski. „Osobnicy ci mocno liczą na 

ZBoWiD, którą to organizację chcą wykorzystać do swych celów – opanowania 

władzy swoimi ludźmi”15. 

 Oficer zanotował też osobiste wyznania TW „S” „(...) gdyby miał do czynienia 

z ludźmi z naszych organów, z którymi dawniej znał, to nigdy by nie poszedł na 

współpracę (…) dotychczasowy okres spotkania się z nami przeżył bardzo głęboko i 

nabrał przekonania, że w organach naszych zaszły duże zmiany na lepsze...”. 

 TW „S” otrzymał następne zadanie. Miał się udać do Mariana 

Gołębiewskiego, który mieszkał wówczas w Warszawie (wyjazd miał nastąpić po 

uprzednim porozumieniu się z towarzyszem Banaszakiem z Dep. III Wydz. I MSW w 

Warszawie)16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15Fragment oświadczenia Józefa Śmiecha z Bydgoszczy. Źródło: Internet 
16Tamże... 
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Józef Śmiech – dlaczego powinien zostać agentem? 

 Zanim śmiech został TW i złożył agenturalne zobowiązanie, porucznik R. 

Żyjewski tak relacjonował sprawę naczelnikowi Wydz. III KW MO SB w 

Bydgoszczy: „(...) przeprowadzono z kandydatem rozmowę, w której przekonano go, 

że odpowiedzialność jego z wolnej stopy, nastąpiła dzięki naszym staraniom i 

zwrócono się do niego z prośbą o udzielenie nam informacji o interesujących nas 

osobach. Na naszą propozycję kandydat wyraził zgodę”. 

 Żyjewski uzasadnił przełożonemu, że Śmiech nadaje się na konfidenta 

bezpieki, bo „utrzymuje zażyłe kontakty z działaczami podziemia. Cieszy się w tym 

środowisku zaufaniem i autorytetem oraz posiada możliwości informowania naszych 

organów (…) Potwierdzeniem tego mogą być doniesienia uzyskane od kandydata, w 

których podaje charakterystyki poszczególnych działaczy z okresu konspiracji i po 

wyzwoleniu oraz zwraca uwagę na osoby, które są zdolne do podjęcia wrogiej 

działalności”. 

 „(...)Typowym przykładem zaufania i autorytetu, jakim kandydat się cieszy w 

omawianym środowisku świadczy fakt zaproszenia jego (…) na wesele do Jachymka 

(…). Drugim wariantem zaufania wśród omawianych działaczy AK i WiN oraz 

możliwości rozpracowania tychże osób jest fakt zaproszenia przez Gołębiewskiego i 

Kwaśniewskiego naszego kandydata do złożenia im wizyt w Warszawie. 

 Ponadto kandydat ma możliwości rozpracowania (…) Sikę Henryka, zamieszkałego 

w Bydgoszczy. 

 (…) Z uwagi na to, że z kandydatem odbywają się już spotkania (…) dalsza 

współpraca zmierzać będzie do uzyskiwania informacji o nastrojach i zamierzeniach 

wspomnianej grupy”.17 

 

 

 

                                                 
17Uzasadnienie, że „Ciąg” nadaje się na „wtyczkę” - źródło: fora internetowe 
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Ile trzeba zapłacić skutecznemu konfidentowi? 

 Porucznik Żyjewski podkreślał, że w celu związania kandydata z SB należy 

„za uzyskane informacje wynagrodzić go pieniężnie, gdyż znajduje się on w ciężkich 

warunkach materialnych. ”Samo zaś dokonanie werbunku Śmiecha miało być według 

bezpieki uzależnione od wyniku rozprawy, a SB przewidywała w oparciu o ustalenia 

z Prokuraturą w Bydgoszczy, że zostanie on skazany powtórnie na więzienie. I tak się 

stało... 

 W trakcie rozmów z SB Śmiech prosił swoich mocodawców o pomoc w 

zmianie zamieszkania i uzyskaniu nowej pracy poinformowano go że może na nią 

liczyć. Ponadto oświadczył, iż w kwietniu 1958r. będzie chrzcił dziecko, a na 

chrzciny zamierza zaprosić m.in. Gołębiewskiego i Jachymka. Zorganizowanie 

imprezy będzie kosztowało. Prosił więc o wsparcie pieniężne. 

 W tym czasie Śmiech otrzymał kolejne zadania odnośnie Gołębiewskiego, 

Kwaśniewskiego, Siki, Wójcika, Jachymka, Turowskiego i Kuncewicza... 

 26 marca 1958r. Józef Śmiech vel „S” złożył agenturalne zobowiązanie 

współpracy z bezpieką, podpisując się nowym pseudonimem - „A” 

 Według raportu z 27 marca 1958r., skierowanego do zastępcy komendanta 

wojewódzkiego MO Służby Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, Śmiech został 

wprowadzony do lokalu werbunkowego o kryptonimie „Grażyna”, o godzinie 11. 

Werbunek zakończono o godzinie 14. Omówiono wówczas m.in. sprawę lepszej 

konspiracji agenta w stosunku do znajomych, aby odsunąć ewentualne podejrzenia i 

poruszono sprawę Danuty Szenk i innych potencjalnych wrogów władzy ludowej. 

„Załatwiono” też sprawę pomocy finansowej i mieszkania. 

 Werbunek przeprowadzili podporucznik SB R. Żyjewski i kapitan Ryszard 

Skorupski. Zaaprobował go Naczelnik Wydz. III bydgoskiej SB major Jan Detmer. 

 Niebawem Śmiech vel TW „A” przeprowadził się do Lublina, gdzie otrzymał 

intratne stanowisko w spółdzielczości. Trafił wówczas pod skrzydła Naczelnika 

Wydz. III KW MO w Lublinie, a jego prowadzącymi z ramienia SB byli: kapitan Jan 

Kość i kapitan Józef Dudziak. 
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Co się działo w Skierbieszowie? 

 W połowie 1986r. TW „A” przystąpił z powodzeniem do rozpracowania 

kierownictwa Wojewódzkiego Oddziału „PAX” w Lublinie, na czele z kierownikiem 

Ziębą w ramach zadania zleconego przez Wydz. IV KW MO (SB), którym kierował 

wówczas kapitan Czesław Wiejak. Kilka miesięcy później TW Józef Śmiech 

przeniósł się do Skierbieszowa, gdzie otrzymał dobrą pracę w GS18 „Sch”. Dalej też 

prowadził krecią robotę dla SB, ale już pod pseudonimem „Wicher”. Jego 

prowadzącym był sam szef zamojskiej bezpieki, towarzysz podpułkownik SB 

Tadeusz Markowski (I zastępca komendanta Powiatowego MO ds. SB w Zamościu), 

który m.in. 20 października 1969r. wypłacił swojemu podopiecznemu 500 zł, a 15 

stycznia 1975r. - 1 000 zł. 

 TW Józef Śmiech ps. „Wicher” cieszył się zaufaniem swoich mocodawców z 

SB. Z wystawionej mu w grudniu 1969r. opinii (wydał ją Wydz. III KW MO (SB) w 

Lublinie, a podpisał kapitan Jan Kość), przesłanej do Gabinetu Ministra MSW PRL 19 

Kazimierza Świtały, można się dowiedzieć , że Śmiech: „W okresie współpracy podał 

szereg ciekawych informacji dotyczących zachowania się i zajmowania wrogich 

postaw przez osoby z byłego podziemia reakcyjnego, które wykorzystywane były przez 

Służbę Bezpieczeństwa do profilaktycznego przeciwdziałania”. 

 Śmiech miał też inne zasługi „W 1960-61 wprowadzony był do rozpracowania 

sprawy kryptonim „Skryci”, prowadzonej na nielegalnej organizacji „Armia Wolnej 

Europy” i to zadanie udało mu się wykonać bardzo dobrze. Uzyskane przez niego 

materiały posłużyły w tej sprawie do przeprowadzenia aresztu kilku członków 

organizacji. Na podstawie przekazanych przez niego materiałów zastał aresztowany 

jeden dezerter WP20 oraz zdjęto kilka jednostek broni w powiecie zamojskim”. 

       TW „Wicher” rozpracował również reakcyjny kler. „(...) pozytywnie oddziaływał 

na osoby zajmujące wrogą postawę przeciwko PR – szczególnie z byłymi podziemia. 

Jest on jednostką sprawdzoną, wartościową i z perspektywą do dalszej pracy”. 

                                                 
18Gminne Spółdzielnie 
19Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
20Wojska Polskiego 
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Wspomnienie o „Ciągu” w 10 rocznicę śmierci dowódcy III bat. 9 PP AK21. 

 

 Dnia 19 kwietnia 1992r. mija 10 lat od śmierci legendarnego dowódcy 

oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” 

 Śmiech urodził się w 1915r. Jego rodzice byli rolnikami, wychowali syna w 

duchu patriotycznym i religijny,. Od dziecka interesował się wojskiem, dużo czytał, 

szczególnie interesowała go historia Polski. Po ukończeniu szkoły podstawowej złożył 

podanie i został przyjęty do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie. Szkołę ukończył z 

wyróżnieniem. Następnie skończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie koło 

Ostrowii Mazowieckiej w stopniu sierżanta podchorążego. We wrześniu 1939r. dostał 

przydział do 7 PP Leg. w Chełmie Lubelskim. Trafił do 1 komp. bat. na stanowisko 

dowódcy plutonu. 

 Po napaści Niemiec na Polskę wraz z pułkownikiem wyruszył na front. W 

wojnie obronnej przeciwko Niemcom brał udział w walkach pod Kielcami, Iłżą, 

Krasną i wielu, wielu  innych miejscowościach. Po Kampanii Wrześniowej, jako 

jeden z pierwszych przystąpił do organizowania czynnego oporu przeciwko 

okupantowi. 

 Przyjął pseudonim „Ciąg”. Rozkazem dowódcy Okręgu „Marcina” 

Kazimierza Tumidajskiego został przeniesiony służbowo na teren placówki 

Skierbieszów z rozkazem organizowania oddziału szturmowego ZWZ – AK. 

 Był dobrym organizatorem. W 1942r. Miał już przeszkolony i uzbrojony pełny 

pluton, który, został podporządkowany dowódcy 9 PP Leg. AAK majorowi 

Stanisławowi Prusowi „Adamowi”. 

 Kiedy Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny, młodzież uciekła do 

lasu. Oddział „Ciąga” rozrastał się – był już kompanią, a następnie batalionem nr 3 

wchodzącym w skład 9 PP Leg. AK. 

 Oddział „Ciąga”, już od chwili zorganizowania plutonu szturmowego, walczył 

z Niemcami i bandami UPA. „Ciąg miał szczęście”, każda walka kończyła się 

                                                 
21Fragment Ostoi. Pisma Towarzystwa Przyjaciół Skierbieszowa im. I. Mościckiego str. 4,5/92 
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zwycięstwem. Ludzie garnęli się do niego, był bardzo lubiany przez żołnierzy, 

nadzwyczaj odważny, znał rzemiosło wojskowe, kochał swoje wojsko. 

 Awansowany przed akcją „Burza” do stopnia kapitana, a po rozwiązaniu AK 

do stopnia majora. Za swoje zasługi, za bohaterstwo w walkach z okupantem został 

odznaczony orderem Krzyża Virtuti Militari V kl, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim oraz innymi 

odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. 

 Józef Śmiech „Ciąg” był człowiekiem wielkiego serca i niezłomnego 

charakteru, był nadzwyczaj wrażliwy na ludzkie nieszczęście. Pamięć o naszym 

Dowódcy, o legendarnym „Ciągu” na ziemi zamojskiej będzie żyła zawsze. 

Oficerowie i żołnierze III bat. szczególnie boleśnie odczuli jego śmierć. W naszej 

pamięci pozostanie jako wspaniały człowiek i patriota. 

Cześć Jego Pamięci!  

Oficerowie i żołnierze III batalionu 9 PP Leg. AK 
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Wywiad: „Bohater czy antybohater?”22 

 Wiele osób zapewne po przeczytaniu mojej pracy do tego momentu osądziło 

już Józefa Śmiecha jako bohatera lub zdrajcę jednak na pewno są też tacy którzy 

mają problem z określeniem zachowania tego człowieka. W związku z tym w swojej 

pracy przytaczam także wywiad przeprowadzony przez Roberta Horbaczewskiego z 

Rafałem Wnukiem który powinien pomóc odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Rozmowa z dr. Rafałem Wnukiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji 

Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie 

 

Czy Józef Śmiech ps. „Ciąg”, legenda czasów wojny to antybohater? 

-Nie zgodzę się na użycie takiego określenia, bo ten człowiek nie tylko w czasie 

wojny, ale do 1956 roku miał piękną kartę. Został złamany w sposób wyjątkowo 

perfidny w okresie, kiedy zaczął normalizować swoje życie, po niemal 10 latach 

pobytu w więzieniu. Nie złamał się w więzieniu, ale na wolności, pod groźbą 

ponownego uwięzienia. Jestem jak najdalszy od jednoznacznie negatywnej oceny 

jego postaci. To muszę podkreślić z całą mocą. 

 

Jak wiele osób ze środowiska żołnierzy podziemia wojennego i antykomunistycznego 

zostało złamanych przez aparat bezpieczeństwa? 

-Takich osób jest stosunkowo wiele. Trzeba mieć świadomość, że te środowiska od 

1946r. do praktycznie lat 70. były poddane największej presji służb, najgłębiej 

rozpracowywane. Prowadzono wobec nich szereg działań destrukcyjnych i 

agenturalnych. Wobec części dowódców i żołnierzy owe działania skończyły się 

werbunkiem przez aparat bezpieczeństwa. Sądzę, że może to być przynajmniej kilka 

procent z kilkusettysięcznego środowiska. Trzeba jednocześnie podkreślić, że nie ma 

dokładnych badań w tym zakresie. 

 

                                                 
22Źródło: http://roztocze.net/arch.php/25036_Druga_twarz_bohatera_.html 
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Tych kilka procent to dużo czy mało? 

-Wydaje mi się, że to rzecz absolutnie normalna. Pamiętajmy, że w okresie PRL, od 

1944 do 1989 roku, około milion osób zostało uznanych przez służby za agentów, 

osobną kwestią jest, czy tyle rzeczywiście było agentami. Odsetek żołnierzy, którzy 

poszli na współpracę jest zupełnie uzasadniony, biorąc pod uwagę skalę działań 

wobec środowisk kombatanckich. 

 

Z akt bezpieki wynika, że Józef Śmiech był agentem bezpieki od lat 50. do 80. Jak 

traktować tę współpracę, czy przynosił swoim mocodawcom cenne informacje? 

-Myślę, że w latach 80. nie miał on już istotnego znaczenia, ale w latach 

wcześniejszych był agentem w całym tego słowa znaczeniu. Pełnił rolę osoby, która 

dawała pełnowartościowe z punktu widzenia aparatu bezpieczeństwa raporty, która 

była posłuszna zleceniom swoich mocodawców i która bezsprzecznie działała na 

rzecz aparatu bezpieczeństwa i wyrządzała szkodę opozycji oraz swoim towarzyszom 

broni. Materiały, których dostarczał, były wykorzystywane przeciwko jego kolegom. 

O tym trzeba pamiętać i to potępiać, jednocześnie trzeba wiedzieć o tym, jak perfidne 

były metody łamania charakterów. 

Proszę o nich opowiedzieć. 

-W latach 40. i 50. głównym sposobem działania było uwięzienie i tortury. Trzeba 

mieć niebywałą odporność, aby coś takiego przeżyć i się nie złamać. Co ciekawe, 

Józef Śmiech to przeżył i się nie złamał. Oprócz tych prymitywnych metod były też 

inne, natury psychologicznej. Znam historię wybitnego oficera wywiadu AK, który 

przeszedł gehennę i nie dał się zwerbować. Skutecznie „bronić się” przed bezpieką 

pomagało mu ukrywane, małe zdjęcie córki, ale to był jego słaby punkt. Przy 

kolejnym „kipiszu”, pod koniec lat 40. znaleziono to zdjęcie. Wystarczyło, że na 

kolejnym przesłuchaniu oficer śledczy pokazał mu je i poruszył sprawę córki. Raz 

złamany stał się skutecznym agentem urzędu bezpieczeństwa. 

A jak było w przypadku „Ciąga”? 

-Poczekano, aż po 10 latach wyjdzie na wolność, aż zorganizuje sobie życie, zakocha 
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się, zwiąże z kobietą i wtedy dokonano prowokacji, dzięki której można było go 

ponownie aresztować i zagrozić mu wieloletnim więzieniem. Wtedy się złamał. 

 

Czy w archiwach jest jeszcze dużo takich nieujawnionych życiorysów jak Józefa 

Śmiecha? 

-Nie wiadomo. Nikt do tej pory nie robił kompleksowego projektu badawczego o 

działalności służb bezpieczeństw wobec środowisk kombatanckich. Wiadomo 

natomiast, że bezpieka starała się mieć swoich ludzi we wszystkich organizacjach 

kombatanckich, po kilku w powiecie na różnych szczeblach. 

 

Rozmawiał Robert Horbaczewski 
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Na zakończenie. 

 

 Józef Śmiech ps. „Ciąg” mimo ze postępował w sposób kontrowersyjny, 

ponieważ wydawał swoich kolegów bezpiece, to i tak jest żywym pomnikiem 

wzorowej postawy obywatelskiej. 

 Mam nadzieję żepo przeczytaniu mojej pracy Józef Śmiech będzie dla wielu 

osób wzorem do naśladowania i motywacją do tego aby nigdy się nie poddawać, 

nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

 Starałem się opowiedzieć historię Śmiecha w sposób prosty i zrozumiały dla 

osób których ulubionym zajęciem nie jest poznawanie historii. Mam nadzieję że 

chociaż jedna osoba po przeczytaniu mojej pracy zainteresowała się losami Józefa 

Śmiecha.  

 Dla tych którzy chcą wiedzieć więcej na jego temat polecam obejrzenie filmu 

Józef Śmiech “Ciąg” – jak było naprawdę? 
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Infografika. 

 

 

Ilustracja 4: Mapa przedstawiająca teren działalności Józef Śmiecha - Zamojszczyzna (moja mała 

ojczyzna) 
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Ilustracja 5: Wmurowanie tablic AK i BCh w Kolegiacie Zamojskiej. Zamość, czerwiec 1981r. 

Siedzą od lewej: por. Jan Turowski "Norbert", dowódca oddziału partyzanckiego, Jan Zamoyski, 

por. Józef Śmiech "Ciąg", dowódca oddziału partyzanckiego. 
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Na zakończenie moje pracy chcę przedstawić piosenkę Ani Brachaczek „Noc”, 

 która została napisana na cześć Żołnierzy Wyklętych. 

 

Ania Brachaczek - „Noc”23 

 

Nocą, nikt zmęczonych butów już nie ściga, 

a śpiące oko zdrajcy mnie nie wypatruje, 

chroniony lasem, łanem zboża, Twą modlitwą, 

idę dziś Bóg mi Ciebie podaruje. 

 

Choć to nie kościół, a ja nie w ślubnej bieli, 

klęczymy w deszczu, ziemia ciepło pachnie błotem. 

Przysięgę: Póki śmierć nas nie rozłączy! 

Przyjmujesz Panie błogosławiąc nas błyskawic złotem. 

 

Stanę na każde Twoje zawołanie Polsko, 

po Bogu pierwsza, poza Nim przed Tobą nikt. 

Płaczesz, gdy zło wyklina Twoje wierne wojsko. 

Upomnisz się, jak matka o synów swych. 

 

Znać Cię nie może, w noc go przyniosę, gdy śpi, 

pod palcami jego włosy zawsze będziesz czuć. 

Najciszej jak można na czołach znaczysz nam Krzyż, 

sercem zawsze z nami, ale my na zawsze sami… 

 

Dopada kula, ziemia pachnie naszym ślubem, 

trwa jak włosy dziecka, mocno w nią dłoń wtuliłem. 

I dałeś Boże siłę, by ostatnia myśl prosiła: 

Spraw, bym wybaczył moim wrogom każdą winę! 

 

Stanę na każde Twoje zawołanie Polsko, 

po Bogu pierwsza, poza Nim przed Tobą nikt. 

Płaczesz, gdy zło wyklina Twoje wierne wojsko. 

Upomnisz się, jak matka o synów swych. 

 

Swoich żołnierzy wywołujesz dzisiaj Polsko! 

Stoją w szeregu, na ich czapkach Orzeł lśni. 

Lalek, Rój, Uskok, Inka i całe Niezłomne Wojsko 

Po Bogu pierwsza, poza Nim przed Tobą nikt. 

 

                                                 
23

Źródło:http://www.tekstowo.pl/piosenka,ania_brachaczek,noc__feat__darek_malejonek__maleo_reggae_rockers_.html 
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