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„Ludzie ludziom zgotowali ten los” 

to pierwsze słowa, które czyta odbiorca, zasiadając do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. 

Motto zbioru jakże przekłada się na losy Tych co zginęli za wolność Polski. 

Na wstępie wspomnę o II Inspektoracie Zamojskim Armii Krajowej.  

Była to organizacja antykomunistyczna na Zamojszczyźnie powstała z inicjatywy byłego 

dowódcy Obwodu Zamojskiego Wolność i Niezawisłość Mariana Pilarskiego „Jara” ( zdjęcie 

poniżej) na bazie członków AK, BCh i WiN. Działała w latach 1948–1954. Obejmowała 

cztery odrębne obwody (Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski i Zamość).  

Była największą w tym okresie organizacją antykomunistyczną na Zamojszczyźnie.  

Jej liczebność obejmowała ponad 200 zaprzysiężonych żołnierzy oraz nie mniej liczne grono 

współpracowników. W skład organizacji wchodziło kilka oddziałów zbrojnych: lotna 

żandarmeria (dowódca Tadeusz Łagoda „Barykada”, a później Stanisław Pakos „Wrzos”), 

oddział Piotra Smagały „Sroki”, oddział Ludwika Rogalskiego „Kanciarza”, oddział 

Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma” i Henryka Kwaśniewskiego „Luxa”. 

 

Rysunek 1  Marian Pilarski „Jar” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_antykomunistyczne_w_Polsce_(1944%E2%80%931953)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/AK
https://pl.wikipedia.org/wiki/BCh
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrubiesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krasnystaw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz%C3%B3w_Lubelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
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 Moja praca będzie dotyczyła Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma” 

który pochodził z okolic Uchań . Wincenty Mieczysław Wróblewski o pseudonimach  

"Rzepa" oraz  "Szum", urodził się 25 VIII 1917 r. w Kol. Staszic, gm. Uchanie, był synem 

Dominika i Teofili zd. Wilkos. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej, z zawodu był felczerem 

weterynarii. Poniżej został przedstawiony skan z ksiąg kościelnych dot. Chrztu który odbył 

się dnia 16.09.2017r. w kościele parafialnym w Uchaniach.  

 

Rysunek 2 Skan z ksiąg kościelnych Parafii Uchanie  

  

Mój bohater młode lata spędził w rodzinnej miejscowości w Kol. Staszic w chwili 

obecnej ta miejscowość nosi nazwę Staszic. Jego rodzinny dom zachował się do dnia 

dzisiejszego, którego zdjęcie zrobiłam przeze mnie osobiście, jak i zdjęcie wspólnie  

z rodzicami i rodzeństwem z młodych lat  przedstawiam poniżej. 
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Rysunek 3  Zdjęcie domu rodzinnego „Szuma” 

 

 

Rysunek 4  Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Krzysztofa Wróblewskiego. Wincenty Mieczysław 
Wróblewski na powyższym zdjęciu stoi pierwszy po prawej stronie. 
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Historia Wincentego Mieczysława Wróblewskiego PS. „Szum” jest mało znana  

z okresu trwania drugiej wojny światowej . O wiele głośniej zrobiło się o nim dopiero  

po okresie drugiej wojny światowej. W styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła 

przedwojenną granicę polsko-sowiecką. Na wschodnich rubieżach kraju w ramach Akcji 

„Burza” walczyły oddziały Armii Krajowej, które własnymi siłami próbowały wypierać 

niemieckiego okupanta. Jak się okazało AK-owcy zmuszeni zostali do pozostania  

w konspiracji i ukrywania się przed sowieckim aparatem bezpieczeństwa. Szybko nastąpiły 

aresztowania polskich żołnierzy i oficerów. Zatrzymania odbywały się w wyniku obław  

i łapanek na podstawie donosów agenturalnych, informacji od partyzantów sowieckich  

i zeznań wymuszonych w trakcie śledztw. Już w 1943 r. partyzantka sowiecka miała  

za zadanie, oprócz walki z hitlerowskim najeźdźcą, likwidację konspiracji polskiej.  

Na szeroką skalę prowadzono aresztowania i represje w stosunku do żołnierzy AK. 

Komuniści podejmowali działania mające na celu likwidację struktur podziemnych, min. 

Poprzez akcje pacyfikacyjne i likwidacyjne w oparciu o ustawie  

o amnestii z dnia 25.02.1947r. Takie okoliczności przy umacnianiu się nowej władzy i coraz 

mniejszych szansach na wybuch kolejnego konfliktu zbrojnego spowodowały znaczny spadek 

liczebności zbrojnego podziemia niepodległościowego. II Inspektorat Zamojski Armii 

Krajowej  dzielił się na cztery jednostki terytorialne tj. obwód : Zamość, Tomaszów Lubelski, 

Krasnystaw,  Hrubieszów – który dzielił się na dwa rejony Hostynne oraz Grabowiec  

w którym dowództwo objął mój bohater,  Mieczysław Wróblewski „ Szum”. Pod koniec 

1949r. lub na początku 1950r. min. Mieczysław Wróblewski „Szum” zorganizował w rejonie 

Miączyn-Grabowiec oddział składający się z pięciu osób. „Szum” objął dowództwo lotnej 

żandarmerii II Inspektoratu. Po aresztowaniach w kwietniu 1950 r. oddział zasilili ukrywający 

się przed UB członkowie organizacji. Jedynie na terenie powiatu Hrubieszów grupa „Szuma” 

posiadała 120 tzw. melin zaś najbardziej aktywnymi bazami były Świdniki oraz Kolonia 

Świdniki. 
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Rysunek 5  Zdjęcie Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. "Szum" 

 

W latach 1950-51 żołnierze oddziałów min. Wincentego Mieczysława Wróblewskiego 

„Szuma” stanowili już ostatnie punkty zbrojnego oporu antykomunistycznego  

na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie. Tym zacieklej starano się ich zlikwidować.  

W tym celu powołano dotychczasową sieć informacyjno-agenturalną poszczególnych 

jednostek UB lub MO.    

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Hrubieszowie prowadził działania mające 

na celu rozpracowanie oddziału „Szuma” lub poszczególnych jego członków poprzez sieć 

informatorów. Z zestawienia sporządzonego w dniu 21 IX 1951 r. wynikało,  

że do rozpracowania oddziału „Szuma” na terenie 6 gmin Urząd Bezpieczeństwa zwerbował 

łącznie 9 agentów i 33 informatorów. Rozpracowanie agenturalne nosiło kryptonim 

„Bojówka” i zostało założone 1 III 1951 r. W jednym z raportów wskazano, że: „Ostatnio 

Wróblewski Mieczysław ps. „Szum” operuje na terenie gm. Miączyn i Grabowiec,  

pow. Hrubieszów oraz Sitno pow. Zamość gdzie posiada swoje bazy i swój teren działania  

tj. zorganizowanych ludzi”. W okresie zimowym w 1950-1951 r. „Szum” najwięcej 

przebywał we wsi Świdniki, gm. Miączyn u swych najbliższych współpracowników. Główna 

https://2.bp.blogspot.com/-IKUIDNNhhzs/WuAcl_TyNkI/AAAAAAAAX2c/J50an4jXfFoBwWWViShzcguPyV78SHK9ACLcBGAs/s1600/0137_Szum.jpg
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melina i punkt kontaktowy bandy „Szuma” mieścił się u Marcyniuka Edwarda zam. Świdniki  

i u niego to w domu „Szum” odebrał przysięgę na wierność organizacji. 

Z analizy agencyjnego opracowania z października 1950 r. wynikało iż „Szum”  

oraz jego ludzie przez cały okres ukrywają się w rejonie gm. Grabowiec – Miączyn  

jak również przechodzą na teren pow. Zamość-Tomaszów.  

Po analizie powyższych okoliczności UB zaplanowało m.in. czynności 

poszczególnych funkcjonariuszy UB z agenturą, w tym zwiększenie liczby ich spotkań  

z informatorami, przejęcie dotychczasowej sieci agenturalnej istniejącej w innych jednostkach 

np. KPMO w Hrubieszowie i zwerbowanie nowych informatorów.  

Wieczorem 21 V 1952 r. „Szum” przybył do zabudowań Stanisława Buciora w Gliniskach 

gm. Uchanie. Jak się okazało był to informator UB o pseudonimie „Chciwy”.  

23 V 1952 r. informator złożył pisemne doniesienie, w którym podał rysopis i ubiór 

Wróblewskiego. Podał w nim datę kiedy przybył, miejsce w jakiej części zabudowań  

się znajduje w jakim stanie zdrowotnym jest oraz ile czasu ma zamiar pozostać u niego  

w zabudowaniach oraz jakie posiada przy sobie uzbrojenie. Ponadto podał również 

informację o tym jak podsłuchał rozmowę Wróblewskiego i jego żony z której wywnioskował 

że po opuszczeniu tego miejsca może zabić go w związku z informacją przekazana przez żonę 

iż współpracuje z UB.  

 

Rysunek 6  Skan donosu dokumentu złożonego i napisanego własnoręcznie.  

https://3.bp.blogspot.com/-f95AkCZBdf0/WuAarfXMvkI/AAAAAAAAX2A/mj6nQRun-DwcnUmLRu_DuAQf9nCPyCwbQCLcBGAs/s1600/0106.jpg
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Rysunek 7  Oficjalne pismo UB w Hrubieszowie dotyczące otrzymania informacji od „Chciwego” 
oraz zadania dla donosiciela o poinformowaniu f-uszy przebywających w zasadzce o dalszym 
przebywaniu w jego zabudowaniach Wróblewskiego poprzez podniesienie czapki w chwili jego 
likwidacji. 

Tego samego dnia tj. 23 maja 1952 r. „Chciwy” po złożeniu doniesienia miał 

powrócić do swojego miejsca zamieszkania, ustalić czy „Szum” nadal u niego przebywa  

i ok. godz. 1700 zasygnalizować przez podniesienie czapki za stodoła w kierunku lasu,  

że Wróblewski u niego przebywa. Tak też uczynił, po czym zgodnie z ustaleniami z UB 

opuścił ponownie miejsce swego zamieszkania. Wówczas zaczęły się działania 

funkcjonariuszy UB, którzy okrążyli zabudowania Buciora oraz osób sąsiadujących  

i rozpoczęli akcję ujęcia „Szuma”. Są dwie wersje tego zdarzenia. Jedna mówi o tym że 

Wróblewski miał wybiec z zabudowań mieszkalnych Buciora. Natomiast druga, że w trakcie 

obławy miała zacząć palić się stodoła Buciora i pod osłona pożaru Szum miał próbować 

przedostać się do sąsiednich zabudowań w wyniku czego został postrzelony i w tym czasie 

wybuchł granat, który posiadał przy sobie w wyniku czego ciało zostało częściowo rozerwane 

i poniósł śmierć na miejscu. Znaleziono przy nim dwa rodzaje broni. Zdjęcie zabitego Szuma 

jak i raport UB z tej akcji przedstawiam na poniższych skanach dokumentów. 
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Rysunek 8 Zdjęcie Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „Szum” wykonane zaraz po jego 
śmierci w miejscowości Gliniska.  

 

Rysunek 9 Raport szefa PUBP w Hrubieszowie do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 
Warszawie Departament III Wydział Pierwszy  

 

https://3.bp.blogspot.com/-JelTcm4Ep3I/WuAUeusa_kI/AAAAAAAAX0w/0JibwLZcytosJE55bhocukMy4zzuySmMACLcBGAs/s1600/szum01.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-e4hXtwk1WIM/WuAYsTqt1SI/AAAAAAAAX1Y/iAfpPBahlbAW_ejceQW5sPjgzgQ_9ld8gCLcBGAs/s1600/0025.jpg
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Rysunek 10 Powyżej raport o przeprowadzonej likwidacji „Szuma” do Szefa Wojewódzkiego Bezpieczeństwa w Lublinie.  
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W wyniku podjętych działań spaleniu uległy budynki i sprzęt „ Chciwego” tj. stodoła, 

obora, oraz budynek mieszkalny, a także zabudowania sąsiadujące.  Częściowemu nadpaleniu 

uległ również budynek mieszkalny rodziny Tołpów, który jest niezamieszkały jednak 

zachował się do dnia dzisiejszego. Zdjęcie budynku przedstawiam poniżej, zdjęcie zostało 

zrobione na początku maja 2019r. Nadmienię tylko, że rodzina Tołpów to byli rodzice 

Zdzisława Tołpy tj. teścia mojego dziadka Stanisława Kulika. Zdzisław Tołpa był zabierany 

na przesłuchanie przez Urząd Bezpieczeństwa. Przesłuchania były kilkudniowe i uciążliwe.  

Ponadto dziadek opowiadał mi o przekazywanych przez teścia informacjach,  

iż w zabudowaniach Buciora z „Szumem” miała ukrywać się jeszcze jedna osoba, której dane 

nie są znane i nie wierzyła do końca w anonimowość „Chciwego”, a w dniu przeprowadzenia 

akcji miała ukryć się w lesie od strony m. Drogojówka. Zeznania Stanisława Buciora tego  

nie potwierdzają chyba, że o tej osobie Bucior nie wiedział. 

 

 

Rysunek 11 Widoczny nadpalony budynek mieszkalny rodziny Tołpów w m. Gliniska w tle na polu 
gdzie rośnie rzepak znajdowały się kiedyś zabudowania Stanisława Buciora ps.” Chciwy”   
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Rysunek 12  Budynek mieszkalny rodziny Tołpów stan na dzień dzisiejszy. 

 

 

Rysunek 13  Miejsce gdzie kiedyś stały zabudowania Stanisława Buciora ps. ” Chciwy”  po lewej 
stronie widoczne zabudowania rodziny Tołpów, które uległy nadpaleniu w tle widoczny las  
z którego przyszli f-usze UB celem zabicia „ Szuma”. 
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UB aby zmylić domysły miejscowej ludności przesłuchało w charakterze podejrzanego 

Stanisława Buciora, syna właściciela posesji. W toku przesłuchania stwierdził on, że nie znał 

zabitego i nie wie w jaki sposób dostał się on teren zabudowań. Opisał,  

że stodoła jego ojca była cały czas otwarta i każdy kto chciał mógł do niej wejść bez wiedzy 

właściciel. Przesłuchano również Stefanię Bucior, która zeznała, że 23 V 1952 r. nikogo 

obcego u nich w domu nie było. Po zdarzeniu Stefania Bucior została zatrzymana przez 

milicję wraz z 17-letnim synem za ukrywanie bandyty, stąd nie wiedziała czy zatrzymano 

również jej męża, który dla celów konspiracyjnych został zatrzymany na okres trzech dni.  

O rozpoznania ciała „Szuma” dopytywano miejscową ludność nikt nie potwierdził 

jego tożsamości. Jak dowiedziałam się od dziadka do rozpoznania ciała przywieziono również 

jego rodziców, którzy będąc na miejscu nie potwierdzili aby zabitym był ich syn. Widać  

było iż miejscowa ludność jak i rodzina obawiały się działań UB. Pomimo, iż wszyscy 

wiedzieli, że zabitym jest Wincenty Mieczysław Wróblewski, bali się, aby nie byli podejrzani  

o współpracę oraz ukrywanie Wróblewskiego lub innych którzy wierzyli, że uda się jeszcze 

odbudować wolną Polskę.   

Zlikwidowanie „Szuma” wykorzystano także do wystąpienia, które w ocenie UB 

miało uświadomić politycznie społeczeństwo. Po zakończeniu działań do zebranej  

tam ludności przemówił p.o. Z-ca Szefa tut. Urzędu Czechowski Lucjan wykazując brak 

zrozumienia wśród ludności wyrażającego się w tym, że udzielają pomocy bandytom, którzy 

żerują na pracy i pocie chłopa i robotnika polskiego, a w ostateczności jeszcze podpala 

zabudowania tegoż chłopa, który pomagał bandycie, kwaterował go i żywił. Czechowski 

podkreślił, że podobnie taki los czeka wszystkich tych którzy będą jeszcze pomagali 

bandytom. Po mowie tej na twarzach szeregu zebranych pojawiły się łzy.  

Wydaje się, że nie były to, jak zapewne mniemali funkcjonariusze UB, łzy wzruszenia po 

„żarliwej” przemowie szefa UB lecz stanowiły wynik obawy o własny los, a także 

współczucia i żalu po śmierci zabitego partyzanta. 

Jak wynikało z dokumentów UB ludność Uchań podejrzewała „Chciwego” o wydanie 

„Szuma”. Z tego powodu „Chciwy” rozmawiał z funkcjonariuszami MO w Uchaniach  

o wywiezieniu go na teren ziem zachodnich. Niezrozumiałe było dla ludności wypuszczenie 

„meliniarza” po kilku dniach, w sytuacji gdy inni współpracownicy oddziałów 

antykomunistycznej partyzantki byli więzieni, pozbawiani całości dobytku i poddawani presji 

komunistycznej przez wiele lat. Jako przykład można wskazać Edwarda Marcyniuk, który był 

współpracownikiem oddziału „Szuma” tzw. „meliniarzem” i został za to skazany na 12 lat 

więzienia.  
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Ponadto informacje o osobie, która spowodowała wydanie UB kryjówki „Szuma”  

i przyczyniła się do jego śmierci przekazał Marii Lisieckiej, będącej znajomą Wróblewskiego,  

stryjeczny brat „Szuma” pracujący w PUBP w Hrubieszowie. Poinformował ją również,  

że „Chciwy” otrzymał gratyfikację pieniężną i opuścił teren Lubelszczyzny.  

PUBP w Hrubieszowie wnosiło o przeniesienie informatora „Chciwego” na teren 

województwa krakowskiego. W odpowiedzi na powyższe WUBP w Lublinie skierował pismo 

do szefa WUBP w Krakowie, w którym wskazywał, że informator „Chciwy” współpracował 

z UB od 1945 r., a z powodu rozpracowywania i likwidacji jednej z band został częściowo 

zdekonspirowany. Z uwagi na możliwość zemsty na nim polecano go jako informatora 

WUBP w Krakowie. Nie wiadomo jakie były dalsze losy „Chciwego” bowiem taki 

pseudonim oraz nazwisko nie występuje w dostępnych kartotekach. 

 

 

Rysunek 14  Pismo Szefa UB z Hrubieszowa do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Lublinie dot. Stanisława Buciora  

 

https://1.bp.blogspot.com/-Gl4kftItpuU/WuAYDmxGdMI/AAAAAAAAX1Q/xGiLWKVu3ZgaqGAhrWtsYpkzLH8v-4AAwCLcBGAs/s1600/0021.jpg
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Rysunek 15  Pismo do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie dot. 
przesiedlenia Stanisława Buciora 

 

Dalsze losy Stanisława Buciora nie są znane. Wiadomo jedynie, że z miejscowości Gliniska 

został przesiedlony w okolice Krakowa. Z relacji swojego dziadka dowiedziałam się  

o krążących opiniach, że zaraz po tym jak się Bucior przeprowadził z rodziną miał zostać 

zabity przez pomyłkę jego syn, gdzie faktycznym celem był sam Stanisław Bucior.  

Ciało Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma” zostało zabrane przez UB 

 i do chwili obecnej nie ustalono miejsca pochówku ostatniego dowódcy "lotnej żandarmerii" 

II Inspektoratu Zamojskiego AK.  

 

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!! 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-kvrCZPxyg0o/WuAbbX27uJI/AAAAAAAAX2I/EctxFRDeKMYCThl8BRiIACunom0Gz_wzQCLcBGAs/s1600/0022.jpg
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