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Praca na konkurs 

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach 

SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” 

 

                                                                         Autor: Szymon Śliczniak 

  

Wspomnienia Józefa Malinowskiego 

 

W poniższej pracy przedstawiam wspomnienia Józefa Malinowskiego (J.M.) majora Armii 

Krajowej – ps. „Wacek”, „Kos”, „Zając”, komendanta ZWZ i BCh rejonu Radecznica, 

dowódcy kompanii Armii Krajowej Obwodu Radecznica, więźnia politycznego 1947-1956 

zrehabilitowanego w 1992 r. w Warszawie. 

Praca powstała głównie w oparciu o  pamiętniki Józefa Malinowskiego, który był wujem 

mojej babci. Aby dokładniej opisać osobowość Józefa, przedstawione zostało jego 

dzieciństwo oraz młodość. Niektóre wydarzenia dotyczące wuja zaczerpnięto z literatury 

opisującej okres wojenny oraz lata powojenne.  

 

Rys. 1. Józef Malinowski – Fotografia z 1939 r. [2] 
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Dzieciństwo 

Józef Malinowski ur. 23 stycznia 1917 r. w Wólce Czarnostockiej. Był bardzo zdolnym 

dzieckiem, najstarszym spośród ośmiorga rodzeństwa. Naukę czytania i pisania rozpoczął      

w wieku ok. 5 lat. Podjął się jej dziadek przy akceptacji rodziców, którzy także opanowali tę 

umiejętność. A nauka odbywała się w następujący sposób:  

„W starej chałupie była podłoga ułożona z szerokich bali sosnowych. Dziadek wziął patyka    

i otworzywszy drzwiczki do pieca wyszukał kilka węgli ze spalonego drewna, nadających się 

do pisania. Klęknął na podłodze i na całej szerokości jednej z desek zaczął pisać kolejno litery 

alfabetu A, B, C, D itd. Dużymi literami. Wymawiał przy tym głośno literę, jaką pisał. Ja się 

temu przyglądałem i słuchałem. Gdy dziadek skończył pisanie całego alfabetu, przeczytał go 

raz czy dwa sam, a potem czytaliśmy go wspólnie, wymawiając głośno i wyraźnie każdą literę. 

Po kilku dniach takich ćwiczeń umiałem na pamięć większą część alfabetu. Gdy się nam to 

uprzykrzyło, dziadek napisał alfabet małymi literami a, b, c itd. I znowu czytaliśmy wspólnie 

oraz powtarzaliśmy, tu już szło mi łatwiej. Po jakimś czasie, gdy już miałem opanowane 

czytanie alfabetu i dużych i małych liter, dziadek dawał mi do ręki węgiel i kazał mi samemu 

pisać alfabet na podłodze. (…) Dziadek kazał mi też pisać litery na wyrywki z alfabetu, a gdy 

i to opanowałem dostatecznie, wyciągnął skądś elementarz i teraz przy pomocy elementarza, 

węgla i podłogi uczył mnie jak składać litery w słowa. Pamiętam, że te pierwsze to były: 

,,mama”, ,,tata”, ,,kot”, ,,Ola” itp. Potem przyszedł czasownik ,,ma” i składanie krótkich 

zdań, a z czasem coraz dłuższych. I to była cała metodyka dziadka, czy była dobra? Chyba 

tak, skoro nauczyłem się czytać i pisać mając 5 i pół roku. W trakcie tej nauki były także 

momenty zabawne. Najchętniej dziadek uczył mnie, gdy nie było babki w domu, wtedy 

zapisywaliśmy węglami większość podłogi. A gdy przychodziła babka i zobaczyła podłogę 

zmazaną węglami, to zaraz z pretensją i wymówkami zwracała się do dziadka, że zmazał 

podłogę i nie ma zamiaru zmyć jej. A podłogę po takim pisaniu trzeba było zmywać, bo 

ścieranie na sucho niewiele dawało. Ale dziadek za zmywanie się nie brał i wieczorem babka 

sama musiała to zrobić. (…)   

Ktoś o tej mojej nauce doniósł nauczycielowi w Czarnymstoku, o nazwisku Łach, gdy spotkał 

mnie na drodze, kazał mi pisać patykiem na piasku dyktowane przez niego litery i wyrazy. 

Gdy je wypisałem, to pochwalił mnie i wypytywał kto i jak mnie nauczył. (…) 
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Dziadkowie czytali gazety, prenumerowali „Gazetę Świąteczną”, która przychodziła pocztą 

do księdza proboszcza w Szczebrzeszynie. Ja te gazety przeglądałem, brałem je do obkładania 

książek, gdy chodziłem do szkoły” [2]. 

W roku 1930/31 Józef ukończył siódmą klasę Publicznej Szkoły Powszechnej w Gorajcu. 

Była to pierwsza szkoła siedmioklasowa w Gminie Radecznica, a najbliższe takie były w 

Szczebrzeszynie i Frampolu. Uczył się bardzo dobrze. Bardzo chciał kontynuować naukę, ale 

w okolicy nie było szkoły średniej, a rodzice nie mieli pieniędzy posłać go do szkoły 

w mieście. Jednak nauczyciele byli bardzo zdeterminowani, aby pomóc wujowi ze względu 

na jego zdolności [2]. 

 

Pierwsza praca 

W 1937 r. Józef otrzymał propozycję pracy sklepowego w Czarnymstoku. Poparł go Leopold 

Dudek - przedstawiciel Zarządu Spółdzielni i kierownik Powszechnej Szkoły w Gorajcu.  

„Wybór padł na mnie, z czego ucieszyłem się, bo w domu nie było wiele roboty, a dorobić nie 

było gdzie. Wybrano mnie, bo byłem dobrze wszystkim znany od małego i cieszyłem się dobrą 

opinią. Znał mnie też Dudek, tak ze szkoły jak i jednomiesięcznej pracy w Spółdzielni. Filia 

Spółdzielni w Czarnymstoku została otwarta w pierwszą sobotę po Nowym Roku. Tak 

przygotowano, żeby dniem otwarcia była sobota, ponieważ uważano, że jest to najbardziej 

szczęśliwy dzień tygodnia, w odróżnieniu od poniedziałku i piątku, które uważano 

za niepomyślne. (…) W lutym kupiłem sobie radio słuchawkowe od „Głuchego” z Turzyńca, 

który sam je wyrabiał i sprzedawał wędrując po wsiach. (…) Za radio zapłaciłem 30 zł,  

a więc mój miesięczny zarobek. Mając dużo wolnego czasu słuchałem radia i czytałem gazety. 

(…) Jedzenie dwa razy dziennie przynosiła mi babcia.(…) W marcu lub kwietniu odbyło się 

ogólne zebranie członków Spółdzielni w świeżo odremontowanym lokalu 

w Gorajcu. (…) W czasie zebrania w odpowiednim momencie powiedziałem, że chciałbym 

podwyżki wynagrodzenia, bo 30 zł, które dostawałem - to stanowczo za mało. Wykrztusiłem to 

z siebie z wielkim trudem, bo wstydziłem się bardzo upominać o to. Wtedy odezwał się główny 

sklepowy sklepu w Gorajcu:  

- Malinowski! Nie narzekaj na mały zarobek. Być może przyjdziesz tu do sklepu do Gorajca 

i zarobisz więcej. Na razie nie gadaj!”[6]. 
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Rys. 2. Stefan Padziński w sklepie Spółdzielni „Zgoda”, lata międzywojenne [4]. 

 

Praca w Spółdzielni „Zgoda” 

W lecie 1937 r. Józef podjął stałą pracę sklepowego w Spółdzielni „Zgoda” w Gorajcu. 

„Zapowiedź sklepowego z Gorajca sprawdziła się 1 lipca 1937 roku. W tym dniu Padziński 

zwolnił się i mnie zatrudniono na jego miejsce.(…)W Gorajcu miałem dużo roboty. Trzeba 

było rano wstawać, latem nieomal o wschodzie słońca, a więc o 3 lub 4-tej, a iść na 

spoczynek około 10-tej wieczorem. W lecie w ciągu dnia nie było dużo ruchu, lecz duży był 

rano i wieczorem. Pracowałem po 15 do 17 godzin na dobę. Przerwy obiadowe były wówczas 

nieznane. Zarabiałem 45 zł miesięcznie. Jedzenie tak jak poprzednio przynosiła babka             

z Wólki, jednak tylko raz na dzień. Rano i wieczorem sam przygotowywałem posiłki. (…) 

Zabrałem oczywiście z Czarnegostoku swoje radio, a ojciec przywiózł wysoki drąg na którym 

zrobiliśmy antenę, ustawiając ją przy szosie. Drugi drąg niższy zostawił mi Padziński. Radia 

słuchałem bardzo często. Interesowały mnie audycje rozrywkowe i wiadomości ze świata.      

W Europie zaczęło dziać się coś szczególnego, zwłaszcza w Niemczech, gdzie u władzy był 

Adolf Hitler. Niemniej ciekawe, jednak tragiczne rzeczy działy się w Związku Radzieckim, jak 

np. dziwne dla nas niezrozumiałe procesy polityczne” [6]. 
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Rys. 3. Józef Malinowski przed Spółdzielnią „Zgoda” – pierwszy z prawej 

 

Kurs dla sklepowych i magazynierów w Warszawie 

W październiku 1938 r. Józef otrzymał pismo z kierownictwa Społem, ze Spółdzielczych 

Kursów Korespondencyjnych w Warszawie. 

„Zawiadamiano mnie, że w pierwszej połowie listopada odbędzie się 10-dniowe kolokwium 

z materiału programu szkolenia I-go stopnia kursu dla sklepowych i magazynierów. Zakończy 

się egzaminem i w przypadku pozytywnego wyniku, wydaniem świadectw. Zakwaterowanie 

miało być na koszt Związku „Społem”, a przejazd w jedną stronę płatny przez uczestnika        

a z powrotem bezpłatny, na co zgodziły się PKP. Na bilet bezpłatny trzeba było mieć dowód 

osobisty. Dowodu nie posiadałem, bo wówczas na wsiach, z wyjątkiem nauczycieli, nikt nie 

miał dowodu osobistego. Mężczyźni posługiwali się książeczkami wojskowymi a kobiety, gdy 

było to konieczne - zaświadczeniami tożsamości lub metrykami urodzenia. Ponieważ pociąg 
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do Warszawy kosztował 9 złotych, warto było wyrobić dowód osobisty. U Sowy w Radecznicy 

zrobiłem zdjęcie i z wnioskiem pozostawiłem w Gminie. Za kilka dni wójt Ruciński przyjechał 

w jakiejś sprawie do Gorajca i przy okazji przywiózł mi gotowy już dowód osobisty. 

Przed moim wyjazdem dziadek P. napisał list do swego syna Stacha w Warszawie, aby 

wyszedł na dworzec do pociągu i pomógł mi dojechać do Domu Harcerstwa Polskiego przy 

ulicy Łazienkowskiej, gdzie miałem zamieszkać. 

2 listopada ze stacji w Szczebrzeszynie pojechałem do Warszawy. W sklepie zastąpił mnie wuj 

Franciszek K., oczywiście bez remanentu i jakichkolwiek formalności. 

Pierwszy raz jechałem sam pociągiem, wszystko było dla mnie nowe i ciekawe. W Warszawie 

spotkałem Stanisława P., którego nie znałem. Z opisu w liście swojego ojca Stach mnie 

rozpoznał. Zaprowadził mnie do autobusu linii „E”, którym dojechałem do Domu 

Harcerstwa. 

Wszystkich nas kursantów było około trzydziestu i to z całej Polski. Zajęcia mieliśmy 

w Gimnazjum Spółdzielczym przy ul. Pankiewicza. 10 listopada 1938 r. odbyły się egzaminy. 

Mieliśmy cztery przedmioty egzaminacyjne: spółdzielczość, rachunkowość I st., organizacja 

i technika sprzedaży oraz towaroznawstwo. Ze wszystkich przedmiotów otrzymałem ocenę 

„dobry”. Rozdanie świadectw zapowiedziano następnego dnia, tzn. 11 listopada. 

Zapowiedziano też, że chętni po rozdaniu świadectw będą mogli pójść na defiladę wojskową 

z okazji Święta Niepodległości. 

Wieczorem 10 listopada stolica przybrała odświętny wygląd. Była udekorowana biało- 

czerwonymi flagami narodowymi. Bardzo silne reflektory z Okęcia od zmroku przecinały 

czarne niebo ruchomymi słupami świateł. Przez ulice Śródmieścia Warszawy maszerowały 

oddziały wojskowe z orkiestrami. Maszerujący w zewnętrznych rzędach nieśli płonące 

pochodnie. Chodniki ulic były wypełnione mieszkańcami Warszawy i licznymi przyjezdnymi, 

którzy przybyli specjalnie na świąteczne uroczystości. Wszyscy podnieceni, przeżywający tak 

samo jak i my wielką manifestację patriotyzmu. Myśli nasze już były w dniu jutrzejszym: 

zobaczyć defiladę i to w stolicy - to okazja nie lada. Zdane egzaminy, pozytywnie ukończony 

kurs i powrót do domu - tyle radosnych przeżyć” [6]. 
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Powołanie do wojska 

11 stycznia 1939 r. Józef zostaje powołany do wojska Kompania Łączności 3 Dywizji 

Piechoty Legionów w Zamościu. 

04.09.1939 r. Wyjazd pociągiem na front z Zamościa przez Zawadę, Rejowiec, Lublin, 

Puławy, Dęblin. W okolicy Dęblina nastąpiło pierwsze bombardowanie pociągu, ranni 

przewiezieni 2 samochodami ciężarowymi do Radomia, zabici furmankami na cmentarz 

w Garbatce. 

06.09.1939 r. Przeładunek na wozy i jazda dniem i nocą przez Radom.  

07.09.1939 r. Dojazd do lasu i rozbicie obozu. 

08.09.1939 r. Budowa łączności między pododdziałami i przygotowanie do obrony. 

Nadchodzi wiadomość, że są okrążeni, na tyłach jest 70 czołgów niemieckich. Słychać ostrzał 

artyleryjski. 

09.09.1939 r. Kompania Łączności przebija się do Iłży, potem zwrot w kierunku Radomia. Po 

drodze spotykają rozbite wojska artyleryjskie, porzucone działa, brak amunicji. Żołnierze 

przemieszczają się furmankami i pieszo przez pola do lasów. Tam są całe oddziały wojska.  

„Teraz ostrzał artyleryjski kieruje się na nas. Wojsko się rozprasza. Biegnę przez zagajnik. 

Przede mną puste pole i dalej las, muszę je przebiec, w tym czasie czołgi z prawej strony        

w odległości ok. 70 m prowadzą ciągły ostrzał. W wielkim strachu, między wybuchającymi 

pociskami, ile sił w nogach biegnę do lasu. Padam ze zmęczenia, za chwilę wstaję i biegnąc 

jednostajnym tempem odpoczywam. Po kilku godzinach w lesie ruch. To wojsko poszukuje 

swoich jednostek, są zabici i ranni. Dowódcy rozwiązują rozbite oddziały, 

w małych grupach żołnierze łatwiej wydostaną się z okrążenia. Indywidualny powrót 

do domu. Przekraczam Wisłę koło Chwałowic i pieszo kieruję się do domu. W Janowie 

Lubelskim zostaję na ostatni nocleg. Miasto zbombardowane. Na Zamojszczyźnie Sowieci 

z Żydami i polskimi komunistami (noszą czerwone opaski) rozbrajają polskich żołnierzy 

i część biorą do niewoli, a część puszczają wolno.” 

27.09.1939 r. Powrót do domu. 

28.09.1939 r. Przejazd Sowietów przez Gorajec. 
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10.10.1939 r. Kolega Felek K. przynosi Józefowi Malinowskiemu karabin kbk 29,                    

a w listopadzie otrzymuje od Józefa R. pierwsze tajne gazetki. Jesienią 1939 r. J.M. powrócił 

do pracy w Spółdzielni „Zgoda” w Gorajcu [6]. 

 

Wstąpienie do Związku Walk Zbrojnych 

21.07.1940 roku Józef przystąpił do Związku Walki Zbrojnej. Złożył przysięgę i przyjął 

pseudonim „Wacek”. W późniejszej działalności zmieniał swój pseudonim na „Kos”                

i „Zając”. 

,,(…) kosiliśmy żyto w Smoryniu i w ten czas na pole do nas przyjechali rowerami  Staszek W. 

i drugi nieznajomy mi pan. Zaraz też Staszek powiedział mi, że ten co z nim przyjechał jest 

jego kolegą i przyjechał po to, ażeby uzgodnić czas i miejsce przyjęcia mnie do Związku Walki 

Zbrojnej. Na wstąpienie do ZWZ ja już poprzednio się zgodziłem i teraz szybko ustaliliśmy, że 

miejsce mojego zaprzysiężenia będzie mieszkanie Sikory w Gorajcu Starawieś a czas - dzisiaj 

wieczorem. Po tym ustaleniu przybysze odjechali. 

Wieczorem ze Smorynia poszedłem do Sikory, gdzie zastałem Staszka W. z kolegą. Po krótkim 

wstępie o napaści Niemiec na nasz kraj i konieczności walki z najeźdźcą, wypowiedzianym 

przez nieznajomego złożyłem przysięgę trzymając dwa palce na krzyżyku powtarzałem słowa 

przysięgi. Słów przysięgi nie zapamiętałem, lecz wiedziałem, że zobowiązałem się do 

bezwzględnej walki z Niemcami. Przysięgłem, że w razie aresztowania nie wydam nikogo 

nawet w obliczu śmierci. ,,Tak mi dopomóż Bóg i Święta Jego Męko”(…)  

Wybrałem sobie pseudonim ,,Wacek”. Dopomógł mi w tym Staszek W. Rozmawialiśmy jeszcze 

długo i późno w nocy wróciłem do domu. Był to 21 lipca 1940 roku. Zdawałem sobie sprawę  

z niebezpieczeństwa jakie grozi z przynależności do organizacji konspiracyjnej, której celem 

jest walka o niepodległość Polski. Pan, który przyjął ode mnie przysięgę wzbudził moje 

zaufanie.  

Nieco później dowiedziałem się, że przysięgę przyjmował brat Apolinary z Klasztoru  

w Radecznicy. Do jakiej organizacji wstąpiłem, dowiedziałem się dopiero z gazetek 

poziemnych „Wiadomości Polskie”. Tajność była surowo przestrzegana” [6]. 

Kilka dni po zaprzysiężeniu J.M. został komendantem placówki wiejskiej obejmującej Wólkę 

i Czarnystok. Działalność obejmowała rozbudowywanie siatki konspiracyjnej, werbowanie 
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zaufanych ludzi, kolportaż gazetek podziemnych, gromadzenie broni, szkolenie 

wojskoweoraz prowadzenie działalności uświadamiającej. Brat Apolinary ścigany przez 

Gestapo ukrywał się również w stodole rodziców J.M. W lipcu 1940 r. rozpoczęły się 

aresztowania działaczy ZWZ w Radecznicy i Klasztorze [6]. 

„Z tych którzy wrócili z wojny, sformułowano drużynę wojskową. Podczas wycofywania się 

armii polskiej we wrześniu wielu żołnierzy znalazło pomoc w klasztorze i tu, rozbrajając się, 

zostawiali broń. W jej przechowywaniu uczestniczyli ks. Wacław Płonka, bracia zakonni 

Serwacy i Apolinary oraz dozorca klasztoru Antoni Batorski. Sformowana drużyna była 

właśnie w tę broń wyposażona (…)”[3]. 

W przedwiośniu 1941 roku komendantem ZWZ gminy Radecznica został Piotr B. ps. 

„Gromadzki” nauczyciel z Czarnegostoku. Wezwał J.M. w celu przygotowania się do 

działalności zbrojnej. 

„Pocztę wozili rowerami, rzadko nosili, gońcy – członkowie organizacji. W części punktów 

byli to wyznaczenii na stałe ludzie, w innych wyznaczeni dorywczo. Źle było w moim punkcie, 

bo sam obsługiwałem Czarnystok i Wólkę (…) Sam przewoziłem pocztę, jednak często 

wyręczałem się młodszym bratem lub Felkiem K. Natomiast gońcem u „Gromadzkiego” był  

Felek O, mój brat cioteczny i gospodarz u którego mieszkał „Gromadzki”. Moją komórką 

nadrzędną był Zwierzyniec. Musiałem więc osobiście nawiązać łącznoć. Przed wyjazdem do 

Zwierzyńca zameldowałem się u „Gromadzkiego”. (…) W czasie naszej rozmowy                    

u „Gromadzkiego” zostałem przez niego zapytany czy zwerbowałem kogoś do organizacji. 

Odpowiedziałem, że nie. Wtedy powiedział, że dotychczas nie kładziono nacisku na 

werbowanie nowych członków, a to ze względu na „wsypy” i aresztowania. Całe szczęście, że 

u nas w Gorajcu i Czarnymstoku jest spokój. Jednak obecnie, pomimo zagrożeń trzeba 

przystąpić do powiększenia liczby członków, szczególnie w Czarnymstoku. Wyjaśnił, że on 

jako obcy na tym terenie człowiek, nie może nic w tym zakresie zrobić. Oznajmiłem, że wezmę 

się za werbunek i jestem przekonany, że na pewno wynik pozytywny będzie.   

Wewnątrz gminy ustaliłem następującą oś łączności: Czarnystok, Wólka, Gorajec, Podborcze, 

Zaburze, Radecznica. Na osi tej ustaliłem: „Gromadzkiego” w Czarnymstoku, ja w Wólce, W.  

w Gorajcu, Jan K. w Podborczu, Michał R. w Zaburzu i K. lub P. 

w Radecznicy. Obsadę tego ostatniego punktu miał ustalić Michał R., który był moim 

zastępcą. Od tej osi biegły odnogi do wsi położonych po obu stronach. I tak Czarnystok 
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utrzymywał łączność z Trzęsinami, Gorajec Zagroble z Gorajcem Starawsią i Zastawiem, 

Podborcze z Chłopkowem i Dzielcami, Zaburze z Latyczynem a Radecznica z Podlesiem, 

Zaporzem, Gruszką, Gajem i Zakłodziem. Najwięcej roboty otrzymała więc Radecznica”[6]. 

 

Kurs w Warszawie na kierowników spółdzielni 

W 1941 roku Józef odbył 5 tygodniowy kurs w Warszawie dla kandydatów na kierowników 

spółdzielni. Kursanci mieli mieć średnie wykształcenie, ale Józef jeszcze go nie posiadał. 

„W Warszawie mieszkałem wraz z dwoma kolegami u pani generałowej B., przy ulicy 

Olimpijskiej naprzeciw mokotowskich fortów. (…) Otrzymane kartki nie wystarczały na 

wyżywienie, więc „Społem” przydzielało dodatkowe przydziały żywności. Chleb 

otrzymywaliśmy wyłącznie na kartki, 400 gramów dziennie. Mięsa nie dostawaliśmy ani na 

kartki, ani ze „Społem”. Na kartki, poza chlebem dostawaliśmy cukier, margarynę, 

marmoladę i mydło, w którym wyraźnie wyczuwało się piasek. W sklepach 

z pieczywem zawsze były kolejki i często chleba brakowało. Nieraz rano w sklepie chleba nie 

było i wówczas jadłem z domu przywiezione masło z marmoladą popijając herbatą. Po takich 

śniadaniach nieraz brzuch mnie bolał. Herbata zawsze była słodka, bo poza cukrem 

kartkowym otrzymywaliśmy cukier ze „Społem”. Posiłki przygotowywaliśmy na kuchence 

gazowej, z zasady sami. Bardzo rzadko herbatę lub zbożową kawę gotowała nam generałowa 

w swojej kuchni, gdy miała czas. Miała służącą, jednak przychodziła ona na dzień, gdy 

jadaliśmy śniadanie lub wracaliśmy po zajęciach, jej nie było. Jak wskazałem na kwaterze 

było nas trzech. Jeden z naszej trójki, nieco młodszy ode mnie, Koter, pochodził z Lublina. 

Drugi był spod Warszawy. Na kursie byłem od 27.04 - 31.05.1941 r. a egzamin zdałem bardzo 

dobrze” [6]. 

W lecie 1941 r. Zarząd Spółdzielni złożył J.M. propozycję zajęcia się skupem jabłek.  

„Dostałem „dobry” Aussweis umożliwiający poruszanie się po okolicy. Jeździłem do różnych 

wsi po jabłka i zawoziłem je do sklepów w Biłgoraju. Było to bardzo przydatne do pracy 

w konspiracji.(…) 

„Trudniąc się skupem jabłek często jeździłem do Biłgoraja. Raz pojechałem furmanką 

z G. z Zagrobli, po zdaniu jabłek wracaliśmy już nocą do domu. Na wozie mieliśmy puste 

skrzynki i papierosy „Sporty”, przeznaczone jako premie dla gospodarzy sprzedających 
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jabłka. Noc była wyjątkowo ciemna. Wjechaliśmy w las z szosy na leśną drogę, prowadzącą 

na Świebodę ku Czarnemustokowi. Mój towarzysz konie puścił swobodnie, bo oprócz 

poszarpanego, jaśniejszego pasa nieba między ścianami lasu nic nie było widać. Minęliśmy 

Świebodę, przejechaliśmy rzeczkę w bród, jechaliśmy Borczyną w kierunku Czarnegostoku. 

Mijając drogę do Lipowca zauważyliśmy błyski kieszonkowej latarki bezpośrednio przed nami 

w odległości około 50 m. Początkowo myśleliśmy, że ktoś jedzie przed nami i przyświeca 

latarką. 

- A może bandyci – wymieniliśmy nawzajem nasze przypuszczenie.  

Może należało zawrócić i uciekać, jednak w taką ciemność, bez latarki? Było jednak już za 

blisko. Latarkę skierowano bezpośrednio na nas. Dojeżdżamy do błyskającej latarki i G. 

przezornie skręca, ażeby ominąć człowieka błyskającego. Zauważyliśmy stojącą furmankę. 

Mijając ją zostaliśmy dokładnie oświetleni, jednak nie zatrzymani.  

- Kogoś bandyci rabują – powiedziałem szeptem do G., gdy mijaliśmy furmankę. 

- Na to wygląda – odpowiedział. 

- Jednak nas nie zaczepili… i jeszcze nie zakończył, gdy rozległ się głośny rozkaz: 

- Stój! Stój bo strzelam! 

- W konie! – powiedziałem G. 

G. przyłożył batem koniom i z miejsca ruszyły gwałtownie. Pokuliliśmy się na wozie. Nieomal 

położyliśmy się na nim. Czuliśmy, jak wóz podskakuje na korzeniach i wybojach. Słyszeliśmy 

skaczące na nim skrzynie. Jednak bandyci nie strzelali, wyskoczyliśmy z lasu na pole. Na 

Górce Mazurce obejrzeliśmy się. Nic poza nami nie było widać, a więc uciekliśmy”[6]. 

„Mój ojciec w czasie wojny był sołtysem, więc zdarzało się, że Niemcy przychodzili do niego 

służbowo. Raz zabrali mnie ze sobą po to, żebym prowadził ich po wsi. Niemcy konfiskowali 

wtedy kartofle u gospodarzy. Było to niewiele przed inwazją Niemców na Związek 

Radziecki”[6]. 

 

Wstąpienie do Batalionów Chłopskich 

W listopadzie 1941 Władysław W., kolega z Sąsiadki przyjął przyrzeczenie J.M. uczestnictwa 

w Batalionach Chłopskich i od razu został komendantem na gminę Radecznica. J.M. 

powoływał nowych komendantów placówek. Zarządzaną gminę podzielił na 3 regiony, 

powołując trzech podkomendnych w celu łatwiejszego kierowania placówką. Prowadził 
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rejestrację broni i amunicji, aktualizując dane co 3 miesiące. Członkowie ZWZ i Obrońców 

Polski przeszli do Batalionów Chłopskich oraz wstępowali nowi członkowie. 

„Pierwszy komendant obwodu zamojskiego BCh Jan Gryn złożył przysięgę przed 

Stanisławem Rogowskim („Grytą”). Na zastępcę komendanta obwodu, na wniosek Stefana 

Tora, powołano Władysława Wyłupka. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w 1941 r, 

(…) ustalono komendy gminne „Chłostry” (Chłopska Straż) i kryptonimy literowe 

poszczególnych gmin, a mianowicie: (…) „M”- Radecznica – Jan Krukowski, następnie Józef 

Malinowski („Zając”, „Kos”)”[1]. 

Jednocześnie J.M. przejął po Leopoldzie D. prowadzenie księgowości Spółdzielni. Praca        

w Spółdzielni  z lokalizacją w sklepie usytuowanym na skrzyżowaniu dróg w Gorajcu 

Starejwsi umożliwiała kontakt z wieloma ludźmi i łatwiejsze zbieranie informacji. J.M. 

organizował tu punkt kontaktowy. Każdy łącznik czy żołnierz podziemia mógł przecież 

przychodzić do sklepu nawet kilka razy dziennie i nie być podejrzanym o konspirację. Na 

strychu sklepu znalazło się tajne biuro, w którym często pracował np. Leon R. z Warszawy 

ps. „Kasztan”, żołnierz BCh.  Leon R. pisał na maszynie konspekty na kurs podoficerski, 

który organizował. Był współtwórcą leśnej Szkoły Podchorążych tak pisał o Józefie w swojej 

książce: 

„W dniu przeprowadzanych przez nas ćwiczeń punkty obserwacyjne działały w składach 

wzmocnionych, ażeby w przypadku zagrożeń natychmiast przekazać meldunek do Gorajca. 

Punktem odbioru meldunków był sklep Spółdzielczy „Społem” prowadzony przez kolegę 

„Wery”, komendanta gminnego BCh Gorajec Zagroble „Kosa”. Przyjazdy łączników na 

rowerach lub konno nie wzbudzały podejrzeń, bo sklep miał stale klientów, zresztą 

przekazywaniu meldunku towarzyszył zawsze zakup, który w drodze powrotnej stanowił alibi 

w przypadku spotkania z Niemcami. Ze spółdzielni do miejsca naszych ćwiczeń meldunki 

miały być przekazywane przez łączników dyżurujących za zapleczu sklepu, w którym „Kos” 

zawsze organizował prace porządkowe. Podstawowy środek lokomocji – to wóz 

przygotowany do przewozu drewna opałowego i wystawiona na nie asygnata. W przypadku 

potrzeby szybkiej lokomocji stał zawsze przygotowany rower. (…)  

Pozostawałem sam ze swoimi myślami, które przeniosły mnie do Warszawy. Nie miałem od 

pół roku wiadomości od Oleńki i Hali. Byłem pewny, że listy od nich czekają na mnie            

w Zwierzyńcu. Wysłałem do nich sześć listów. Ostatnie z Gorajca, ekspediowane przez 

„Kosa” do Biłgoraja, gdzie jeździł po towar do spółdzielni” [7]. 
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Rys. 4. Egzemplarz książki „Moja Partyzancka Dola” z dedykacją dla Józefa Malinowskiego – ze zbioru 

córki Barbary Banaś. 

 

W marcu 1942 roku J.M. został prezesem Spółdzielni „Zgoda” w Gorajcu i członkiem 

Okręgowej Rady Spółdzielczej w Zamościu. Nadzorował Spółdzielnie gminy Radecznica 

i Sułów [6]. 

 

Terror  

Na Zamojszczyźnie terror niemiecki prowadzony był na wielką skalę. W maju 1942 roku 

Gestapo aresztowało wielu mężczyzn z Gorajca i Wólki. J.M. wraz z kolegą był za stodołą. 

Na odgłos zbliżającego się wojska pobiegli w kierunku wysokiego już zboża. Oddalali się na 

czworakach. Uciekli. W odwecie za wysiedlenia, aresztowania i terror podziemie polskie 

podjęło akcje odwetowe. J.M. brał udział między innymi w Krynicach i Nawozie [6]. 
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Bandytyzm 

„Obok rozwijających się zbrojnych organizacji podziemnych, których celem była walka 

zbrojna z okupantem nastąpiła wzmożona działalność band rabunkowych. Byli to tacy 

bandyci, którzy we dnie przebywali w domu, normalnie pracowali a nocami brali karabiny 

i szli lub jechali na rabunek. Byli też bandyci „zawodowi” którzy tylko zajmowali się 

rozbojem. Bandyci rabowali wszystko: pieniądze, ubrania, pościel, świnie najczęściej 

zabijane na miejscu rabunku, brali też konie z wozami, żywność, broń, gdy dowiedzieli się, że 

ktoś ją ma. Bili przy tym gospodarzy, gwałcili kobiety. Doszło do stanu, w którym nikt nie był 

pewny swego losu. Niemcy operowali dniami, bandyci – nocą. Zdarzały się wypadki zabójstw, 

dokonywanych przez bandytów. Stosunkowo często ofiarami napadów bandytów były dwory. 

Ratując życie i mienie osobiste właściciele i administratorzy folwarków okolicznych chronili 

się do Klasztoru w Radecznicy. Rzeczywiście dotychczas napadu na Klasztor nie było, jeżeli 

nie liczyć „gościn” Gestapowców. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na parterze klasztoru 

wstawiono kraty w oknach i wzmocniono drzwi.  

I ja miałem spotkanie z bandytatmi. Wybierałem się po towar do Spółdzielni do Biłgoraja. 

Wyszukałem furmankę, wieczorem przygotowałem zamówienia, wziąłem pieniądze na zakupy 

od skarbnika Marcina M. i ruszyłem do domu w Wólce, gdy było już ciemno. 

 Noc była jasna, księżycowa. Przechodziłem przez nasz sad i zobaczyłem, że spoza stryjowego 

budynku ktoś wyskoczył i w biegu zapewne mnie zauważył, bo przystanął przy jabłonce, 

przyciskając się do jej pnia. Było to około 30 metrów ode mnie. Szybko doszedłem do drzwi 

naszego domu. Nie były zamknięte na klucz, więc szybko wszedłem do sieni, zamykając drzwi 

na klucz. W tym momencie usłyszałem tupot nóg. Ktoś dobiegł do drzwi naszego domu. 

Usłyszałem wezwanie: - Otwierać! Zrozumiałem, że to bandyta. Miałem spółdzielcze 

pieniądze w dwóch paczkach i w dwóch kieszeniach. Szybko postanowiłem jedną z paczek 

wyjąć z kieszeni i rzucić na podłogę w sieni, a drugą pozostawić przy sobie. Nie wiedziałem 

gdzie będą one pewniejsze bo gdy będą leżeć na podłodze, mogą je znaleźć oświecając 

latarką. Bandyta dobijał się coraz bardziej natarczywie. Powoli otwierając drzwi jedną 

paczkę pieniędzy rzuciłem w kąt na podłogę. Okazało się, że zasłoniła ją stojąca stara beczka, 

szaflik i inne drobne graty. 

Otworzyłem drzwi prosto na skierowany w moim kierunku karabin bandyty, który krzyknął: 

- Ręce do góry! 
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Podniosłem posłusznie ręce i zobaczyłem innych jeszcze bandytów za drzwiami. Oni nie 

weszli do środka. Ten pierwszy cofnął karabin i trzymając go w jednej dłoni, drugą zaczął 

mnie obmacywać. Paczkę pieniędzy, którą miałem przy sobie odnalazł natychmiast, wyjął ją. 

Druga na szczęście ocalała [6]. 

 

Akcja zbrojna w Radecznicy 

26 maja 1943 roku J. M. przewodniczył w akcji zbrojnej na siedzibę gminy w Radecznicy, 

której celem było zniszczenie akt. W akcji wzięli udział żołnierze OS i placówek [3]. 

 

Rys. 5. Fragment tabeli przedstawiającej akcje zbrojne Obwodu AK Zamość 1943 r. [3] 

 

Scalenie Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej 

„Komendantami rejonów przed scaleniem na początku roku 1944 byli: (…) „H” – Józef 

Malinowski (425 – stan oddziału BCh, 47 – stan OS Oddziały Specjalne)” [1]. 

Narada w Zaburzu 

„Rozmowy i dyskusje na tematy scaleniowe, oddziałów taktycznych BCh z Armią Krajową na 

początku 1944 roku stały się bardziej intensywne. I tak w dniach 22 i 23 lutego tegoż roku 

odbyła się narada obwodowego szczebla BCh obwodu 15 czyli zamojskiego, a tematem obrad 

były warunki na jakich BCh miały przystąpić do scalenia. Obradzie tej przewodniczył           

kdt Podokręgu „Lis”. Oprócz niego w naradzie wzięli udział: 

- Jan D. „Powolny”- Przewodniczący piątki polit. BCh Obw. 15 

- Franciszek M. „Mrówka” – kdt Obw.15 – Zamość BCh 



16 
 

- Michał P. „Łyś” –kdt ppor takt. BCh na Obw. 15 – Zamość 

- Feliks P. „Kmieć” – kdt Odz Spec. Obw. 15 – Zamość 

- Tomasz M. „Głaz” – kdt Odz. Spec 

- Bronisław M. „Przemysław” – kdt BCh na Obw. 3 - Biłgoraj  

- Wacław R. „Bor” – obca komp. BCh 

- Julian J. – „Proch” 

- Stefan M. „Nurt” 

- i inni 

Konferencja scaleniowa na Tokarce u B. 

Poza opracowaniem warunków na jakich BCh pójdzie do scalenia podano zebranym, że już 

został ustalony termin konferencji scaleniowej na dzień 1 marca br. 

Kto ustalał miejsce konferencji w dniu 1 marca nie wiem, wiem tylko, że o dzień czy dwa 

przed terminem powiadomiono mnie o miejscu konferencji – Tokarce i polecono mi 

zorganizowanie zabezpieczenia konferencji. W tym pomógł mi Bolek S., który akurat był pod 

ręką. 

Ubezpieczenie polegało na wysłaniu grupy bojowej w sile 15 ludzi z bronią (…). Poza tym 

w Podborczu czy Dzielcach ulokował się silny oddział bojowy AK, który w razie potrzeby 

byłby użyty do obrony. 

Ja z Bolkiem S. byliśmy na Tokarce i od czasu do czasu przysłuchiwaliśmy się obradom 

konferencji. (…) 

Konferencja w Tokarce trwała całą noc i zakończyła się rano podpisaniem protokołu 

scaleniowego. 

W wyniku konferencji kdtem Obwodu AK został Michał P. Zastępcą Bartłomiej C., pseud. 

„Rolicz” z AK, a kwatermistrzem Stanisław Ż. „Sikora”. Utworzono też komisję kontrolno – 

gospodarczą, do której weszli: Jan D. „Powolny”, i „Żywy” obydwaj z BCh oraz Stefan J. 

„Czeremcha” z AK. 

W ten sposób najważniejsze funkcje czy stanowiska w obwodzie dostało się dla BCh, o które 

ze względu na przewagę ilościową BCh nad AK czy ZWZ, komenda Obwodu BCh się 

ubiegała, stawiając te jako jeden z warunków scalenia” [6]. 
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Rys. 6. Rękopis Józefa Malinowskiego opisujący scalenie BCh i AK – ze zbioru córki Barbary Banaś 

 

Rys. 7. Zdjęcie w Sklepie Spółdzielczym w Gorajcu – Stara Wieś, 05.02.1944 r. Siedzący drugi od lewej to 
Andrzej Poznański – twórca tajnego nauczania w Gorajcu – Zagroble. Stoją od prawej (nie licząc 
mężczyzny od góry): 2 – Józef Malinowski, 3 – Helena Szczepanek, 6 – Lucjan Sikora, 
późniejszynauczyciel i kieronik szkoły [2].  
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Po wyzwoleniu 

„Przyszła środa 26 lipca 1944 roku. Dzień wstawał pogodny i ciepły. Z gór starowsiańsko-

zastawiańskich patrzyliśmy na wszystkie trzy Gorajce, Wólkę Czarnostocką i Dzielce. Nad 

Gorajcami w niektórych miejscach unosiły się dymy dopalających się zabudowań. Po tych 

dymach i opalonych drzewach można było rozpoznać gniazda pożarów. We wsi panował 

spokój, wojsk niemieckich nie zauważyliśmy nawet przez lornetkę. Czas było wracać do wsi 

i zobaczyć jaka jest sytuacja, czy są ofiary w ludziach, co zostało spalone a co ocalało. 

Już widać jak miedzami pojedynczo lub po dwie, trzy osoby idą w kierunku wsi ludzie, 

pragnący jak najprędzej zobaczyć co pozostało z ich gospodarstw. Ruszyliśmy niedawni 

konspiratorzy, dzisiaj już nie ma potrzeby działać tajnie. Ruszamy też pojedynczo lub 

w małych grupkach z bronią. Chociaż w zasadzie nie przewidujemy jakiejś akcji zbrojnej 

chociażby się pojawili Niemcy, bo chociaż broń mamy ale mamy mało amunicji. 

Zbliżając się do wsi czujemy już spaleniznę, którą unosi wiatr. Udaję się najpierw na pole W. 

gdzie w burakach pozostawiłem w poniedziałek rower, uciekając przed przybywającymi od 

strony Szczebrzeszyna oddziałami wojsk niemieckich. Okazało się ku mojeje uciesze, że rower 

ocalał a mógł go przecież ktoś przypadkowo znaleźć i wziąć albo jakiś pojazd niemiecki 

przejechać, szczęśliwie ocalał. Wziąłem go i zaraz byłem „zmotoryzowany”. Wprowadziłem 

go na ścieżkę i pojechałem na skrzyżowanie koło Sikory, aby się zorientować, co się dzieje 

dookoła. Coraz więcej ludzi ukazuje się. 

Tu na skrzyżowaniu upewniłem się, że nie ma już Niemców w pobliżu. Zobaczyłem wysadzony 

w powietrze most na rzece a budynek Spółdzielni cały, nawet okna i drzwi nienaruszone. 

Wprawdzie w oknach są solidne kraty a drzwi okute blachą i zamknięte na grubą szynę, ale 

cóż to znacz dla wojska. To mnie trochę zdziwiło, bo wszędzie widać bałagan i zniszczenie. 

Wokół domy i budynki splądrowano, ten stoi cały i jakby nienaruszony, dziwne to wydawało 

mi się. 

Chociaż pilno mi było na Wólkę, to jednak postanowiłem obejrzeć Spółdzielnię dookoła. 

Obchodząc zobaczyłem z tyłu, że jest przystawiona drabina do okna na strych a okno bez szyb  

i ram. Widać ślady, że tą drogą odbywało się plondrowanie sklepu. Oparłem  rower o płot  

i po drabinie weszłem na strych spółdzielni a potem do środka sklepu. Tu zobaczyłem, że 

sklep został splądrowany i rozkradziony. W kancelarii szafy z dokumentami porozbijane, 

dokumenty leżały porozrzucane po podłodze. Zabrana też była maszyna do pisania, zresztą 



19 
 

wszystko co przedstawiało jakąś wartość i nadawało się do transportu przez okno na strychu 

zostało zrabowane. 

Po obejrzeniu Spółdzielni wziąłem rower i udałem się w kierunku domu”[6]. 

 

Rys. 8. Ucieczka wojsk niemieckich przez Gorajec-Starawieś [4] 

 

Spotkanie z Rosjanami 

„Gdy byłem koło Wujca zauważyłem, że od strony Wólki jedzie jakiś samochód. To chyba 

Ruskie – pomyślałem ale na wszelki wypadek cofnąłem się do płotu, trzymając pistolet w ręku. 

Myślę, że jakby Niemcy to ucieknę za budynki Wojtka K. Nie myślałem o jakiejś obronie, bo 

co tu znaczy pistolet nawet i maszynowy, skoro naboi mam mało. 

Im samochód był bliżej tym bardziej się upewniałem, że to jadą Ruskie, było ich z kierowcą – 

trzech. Mijając mnie nie zatrzymywali się tylko jakby od niechcenia jeden z nich machnął ręką 

w moim kierunku, ja też im odpowiedziałem lekkim machnieniem ręki. Widzieli mnie dobrze, 

że jestem z bronią ale nie interesowali się mną, byli to pierwsi żołnierze sowieccy w Gorajcu. 

Pojechałem więc do domu. 
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W domu zastałem wszystkich żywych i zdrowych. Tylko zabudowania nie ocalały wszystkie. 

Ocalała chałupa, obora, stajnia i poddach. Natomiast stodoła i drugi poddach wraz z komorą 

spaliły się. Zabudowania stryja Jacka spaliły się wszystkie, tak samo sąsiada K. U nas 

wszystko było rozkradzione i splądrowane, bo wszyscy od nas byli ukryci w lesie. Najbardziej 

żałowałem nowych butów, które były schowane w piwnicy na Nawsiu lecz złodziej je znalazł  

i ukradł. Od czasu do czasu ktoś z dołów przekradał się do wsi i sprawdzał jaka jest sytuacja 

we wsi i jego gospodarstwie”[6]. 

 

Po wyzwoleniu, zadanie - powołać nowe władze gminne. 

„Następnego dnia rowerem pojechałem do R. na Latyczyn. „Podkowa” nie podał 

konkretnego terminu mobilizacjii w celu ustalenia formy i zakresu mobilizacjii oraz jej 

konkretnego terminu, ale R. też niewiele więcej był ode mnie zorientowany w sytuacji. 

Ustaliliśmy, że będziemy czekać, jeśli chodzi o konkretny termin mobilizacji na rozkaz  

z Rejonu AK czyli od „Kraśnika”. Na pierwszy rzut przewidzieliśmy 40 ludzi w naszej 

kompanii. 

Wobec powyższego postanowiłem spotkać się z „Mrówką”, który był w Zaburzu, ale 

„Mrówka” dał mi od razu zajęcie. Mianowicie, dokonać zmiany wójta w Radecznicy. 

Wiedziałem, że na wójta z ramienia BCh został ustanowiony Bizor Józef z Dzielec. 

Dotychczas Wójtem w Radecznicy był Ruciński Czesław z Zaporza, który był członkiem AK,  

a więc nie zachodziła pilna sprawa wymiany go. Jednak „Mrówka” jak i „Sandomierski” byli 

zdania, że ze względu na to, ażeby PPR nie użył argumentu przeciwko BCH, że utrzymują 

skompromitowanych współpracą z Niemcami wójtów, należy dokonać zmiany. Mówił mi 

wyraźnie, że tylko ze względu na taką właśnie sytuację polityczną, zmuszeni jesteśmy do 

wymiany wójta. Przy tym należy jeszcze podkreślić wielkie poświęcenie Rucińskiego, który 

nieraz ryzykował głową za pomoc jaką udzielał organizacjom niepodległościowym – mówił 

„Mrówka” – ale co mamy zrobić, nie mamy innej alternatywy. 

Muszę przyznać, że ta argumentacja „Mrówki” była logiczna, lecz ja do roli jakiegoś arbitra 

nie nadawałem się. Zresztą z wójtem Rucińskim się dobrze znałem jeszcze z przed wojny a mój 

ojciec, jako sołtys przedwojenny, po prostu przyjaźnił się z Rucińskim. I tu mi wypadła taka 

bardzo nieprzyjemna rola. Po prostu trzeba było zrobić Rucińskiemu wielką przykrość i to 

w pierwszych dniach po tzw. wyzwoleniu, którego wyglądał nie mniej niż ja. 
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Gdy się ociągałem „Mrówka” powiedział stanowczo, że jestem w stanie to zrobić i on ani 

„Sandomierski” nie będą szukać kogoś innego. Byłem przecież komendantem BCh na gminę 

Radecznicę, to najlepiej mnie wypada to zrobić - tak „Mrówka”powiedział i musiałem się na 

to zgodzić.  

Jakby tego było mało /on to często robił/ polecił mi przypilnowania obsady posterunku 

w Radecznicy przez Straż Samorządową stworzoną też przez BCh a na której komendanta 

wyznaczony został Michał Ł. z Czarnegostoku ps. „Ława”. Wprawdzie obsadę posteruków 

zajmował się „Kmieć” lecz „Mrówka” chciał ażebym mu w tym pomógł. 

Ja właściwie byłem w AK i podlegałem służbowo dowódcom AK a nie LSB /Ludowa Straż 

Bezpieczeńctwa/, której kadetem był „Mrówka”. Z „Mrówką” łączyła mnie najpierw 

zależność słóżbowa a teraz przyjaźń i wspólna troska o dobro organizacjii i całej sprawy. 

Rozumieliśmy się doskonale i dlatego przytaknąłem mu.  

Po spotkaniu z „Mrówką” pojechałem na Dzielce do Biziora i oznajmiłem mu, że z polecenia 

„Mrówki” i „Sandomierskiego” jutro 28 lipca 1944 r. obejmie urząd wójta gminy 

w Radecznicy i, że ja mam polecenie przy tym być. Powiedziałem mu ażeby na to się 

przygotował a ja do niego przyjadę furmanką i razem pojedziemy do Gminy.  

Na drugi dzień wziąłem furmankę z Gorajca Zagroble, na furmankę rower i pojechałem do 

Biziora skąd razem rowerami pojechaliśmy do Radecznicy. 

W gminie spotkalimy Wójta Rucińskiego i zaraz przedstawiłem mu cel naszej wizyty. Ruciński 

– wydawało mi się - że nie był bardzo zaskoczony faktem, że musi opuścić stanowisko wójta. 

Wyraził się nawet, że jest tym wójtowaniem zmęczony i chyba nadszedł czas ażeby sobie 

odpoczął. Mnie jednak nie było przyjemnie występować w roli jaka mi przypadła. 

Powtórzyłem mu argument, który zadecydował o tej zmianie a mianowicie, obawa przed 

atakiem ze strony PPR i ludzi PKWN, że popieramy czy to zwolenników dawnej sanacji, czy to 

byłych współpracowników władzy okupacyjnej. Przy tym powiedziałem mu, że nie tylko nie 

mamy zastrzeżeń do niego ani osobistych, ani jako wójta ani jako członka AK lecz nawet 

uważamy go jako człowieka, który wiele się przysłużył miejscowemy społeczeństwu jak  

i naszej wspólnej sprawie – walce o niepodległość. 
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Z odejścia Rucińskiego i przyjęcia funkcjii wójta przez Biziora sporządziliśmy odręcznie 

krótki protokół i po życzeniach dobrego wójtowania Biziorowi pojechałem przez Gorajec do 

domu. 

Tego samego dnia 28 lipca 1944 r. Michał H. objął posterunek Straży Samorządowej /tak ją 

nazywano/ wspólnie z 14 członkami tejże Straży w Radecznicy. Ja miałem mu pomóc w tym 

zdarzeniu ale raz, że nie miałem czasu a drugie on sam to zrobił”[6]. 

 

Odznaczenia 

Styczeń 1945 Józef Malinowski został odznaczony brązowym krzyżem zasługi z mieczami. 

Kwiecień 1945 Rozkazem komendanta Obwodu AK Żelaznego Józef bierze udział w kursie 

dowódców plutonu w lesie międy Góreckiem a Aleksandrowem.  

Czerwiec 1944 Awans Józefa Malinowskiego na podporucznika okresu wojny i nominacja na 

dowódcę kompanii AK podrejonu Gorajec. 

Październik 1945 Ujawnienie się Józefa Malinowskiego. 

 

Wyjazd na Ziemie Odyskane 

„W „Gazecie Ludowej” wyczytałem ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa, którego ministrem 

był Mikołajczyk, że na ziemiach odzyskanych jest dużo majątków ziemskich opuszczonych 

przez Niemców, które trzeba zabezpieczyć i zagospodarować. Ministerstwo Rolnictwa 

poszukuje w charakterze administratorów kandydatów z centralnej Polski. Kto ma chęć może 

jechać na te ziemie i zgłaszać się tam w urzędach ziemskich, gdzie będą przyjęci na 

wymienione i inne funkcje w tych majątkach. 

Nosiłem się z zamiarem wyjechania na Ziemie Odzyskane, po ujawnieniu się. Zacząłem o tym 

mówić do kolegów i zaraz znaleźli się ochotnicy na wyjazd. Jednymi z pierwszych byli: Bolek 

S. i Stach A. W listopadzie postanowiliśmy pojechać. Biorąc pod uwagę ewentualne  

osiedlenie się na stałe w województwie, które by było najpewniejsze, że Niemcy nam go nie 

odbiorą, wybraliśmy województwo olsztyńskie. Mówiliśmy sobie, że to województwo było 
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najdłużej polskie i w razie odbierania nam Ziem Odzyskanych przez Niemców z czym 

liczyliśmy się, olsztyńskie wydawało się nam najpewniejsze. 

Przed wyjazdem do olsztyńskiego postanowiliśmy najpierw pojechać do Gdańska, po to tylko 

ażeby zobaczyć Gdańsk i odwiedzić Stefana H. i Tadka A. – kolegów, którzy tam byli na 

politechnice. Dołączył do nas jeszcze Władek W.” [6]. 

 

Pierwszy kontakt z UB 

„W październiku 1946 roku byłem na konferencji PSL w Olsztynie. Po jej zakończeniu 

wyszedłem na miasto z zamiarem udania się na dworzec kolejowy i pojechania do domu. Do 

odjazdu pociągu było jeszcze sporo czasu, szedłem chodnikiem i przystając przyglądałem się 

wystawom sklepowym. 

W pewnym momencie podszedł do mnie facet i pokazał mi legitymację. 

- Jestem z Urzędu Bezpieczeństwa, proszę za mną!- powiedział. Zdziwiłem się, zawahałem się 

i trochę zląkłem się. Tak, stało się, po tylu latach – mają mnie – przebiegło mi przez myśl. 

Oczywiście z tym się liczyłem nie od wielu dni czy tygodni, ale od wielu lat.”[6]. 

 

Aresztowanie - Olsztyn 

„W poniemieckim domu mieszkalnym, niedaleko skrzyżowania dróg w Wilkowie mieścił się 

mały sklepik, prowadzony przez dwu młodych ludzi, pochodzących z Wileńszczyzny. Przy 

końcu maja 1947 roku w niedzielę, w sklepie tym była urządzona zabawa. Oprócz papierosów 

i niektórych artykułów spożywczych można tu było kupić wódkę i czasem piwo. 

Wieczorem przyszedłem na zabawę i koledzy mnie zaprosili do sąsiedniej izby na piwo. Gdy 

siedzieliśmy tam, do sklepu weszło dwu nieznajomych panów. Rozejrzawszy się po sklepie, 

spytali obecnych, czy nie ma tu mnie, wymieniając moje imię i nazwisko. 

Jedni z obecnych wzruszyli ramionami, że nie wiedzą, inni pokręcili głowami, że mnie nie ma. 

Przybyli wyglądali podejrzanie, tak jakby byli z Urzędu Bezpieczeństwa. Porozglądali się 

jeszcze i wyszli. Patrzyli nawet przez otwarte drzwi do drugiej izby, gdzie ja byłem, nawet 

mnie widzieli, ale mnie nie znali. 

Jak wyszli, to zaraz ktoś przyszedł z pierwszej izby i powiedział mi, że byli jacyś nieznajomi 

i pytali się o mnie, wyglądali na ubowców. Nieznajomi pojechali samochodem w kierunku 
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Kętrzyna. 

Po zabawie przyszedłem do domu i powiedziano mi, że byli samochodem ubowcy i kazali mi 

się jutro zgłosić do UB Kętrzyn. Na drugi dzień pojechałem do Kętrzyna i zgłosiłem się 

u komendanta UB-Królikowskiego. Ten powiedział mi, ażebym pojechał do Olsztyna i zgłosił 

się w Woj. Urzędzie Bezpieczeństwa. 

- Tam coś szef chce od pana - powiedział. 

Znowu zastanawiałem się nad tym, czy pojechać czy nie, czmychnąć do lubelskiego i ślad za 

sobą zgubić? Co może chcieć ode mnie szef UB? Następnego dnia zebrałem się i pojechałem 

jednak do Olsztyna. 

Na peronie w Olsztynie spotkałem F. Patrzę się na niego i nie mogę go poznać, chudy, 

wyblakły na twarzy i zarośnięty, od dłuższego czasu nie golony. Zląkłem się, wyglądał tak 

jakby był dopiero wypuszczony z więzienia. Pytam go co on tu robi, powiedział, że u kogoś był 

w Olsztynie i teraz wraca do domu, do Kętrzyna. Zaraz wsiadł do pociągu na Ełk, przez 

Kętrzyn. Wygląd F. wywołał pewien strachu we mnie i chęć rzucenia wszystkiego 

i ucieczki. Tak silna była ta chęć, że wsiadłem do pociągu na Ełk ale z tym, że nie będę 

wysiadał w Kętrzynie, tylko pojadę do Ełku a stamtąd przez Ostrołękę na Lublin. Nim zaczną 

mnie szukać, będę w Lubelskiem. 

Siedzę na ławce w wagonie, zdecydowany na ucieczkę, wtem otworzyły się drzwi i zobaczyłem 

znajomego ubowca, który mnie aresztował poprzednio. Ubowiec zawołał do mnie: 

- Chodź pan, ja czekam i szukam pana. 

Gdy wysiadłem, powiedział: 

- Pójdziemy w jedno miejsce i porozmawiamy o pewnej sprawie.”[6]. 

 

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa  

„Prowadził mnie w kierunku Woj. UB, ale gdy byliśmy już blisko skręcił w bok i weszliśmy do 

jakiegoś mieszkania. Kazał mi w pokoju usiąść i poczekać trochę. A on najpierw tłumaczył 

jakiejś kobiecie, chyba pani domu, po co mnie tu przyprowadził. Z rozmowy z kobietą 

wynikało, że ma do niego pretensje, że sprowadza tu rozmaitych ludzi, a ona sobie tego nie 

życzy. Po rozmowie z kobietą zadzwonił, pewnie do UB, bo przyszedł zaraz drugi ubowiec. 

Teraz dowiedziałem się po co mnie tu przyprowadzono, przedstawiając mi całą sprawę. 

- Wiemy, że pan zna się z  Michałem W., który mieszka w Olsztynie i pracuje 

w KBW/Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego/. Wiemy też, że on współpracuje z podziemiem 

i że pan jako jego kolega jest w te sprawy wtajemniczony. Chcemy, ażeby pan nam ujawnił 
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całą sprawę i wszelkie jej okoliczności, to znaczy od kiedy Michał W. współpracuje 

z podziemiem i kto jest w tym podziemiu. Gdy pan nam to wszystko ujawni, to spokojnie 

pojedzie do domu, jakby nigdy nic i pana będziemy traktować jako swego współpracownika. 

Przecież pan rozumie, panu się to opłaci. Gdy skończył czekał na moją odpowiedź. 

Pokręciłem głową i powiedziałem, że ja nic o tej sprawie nie wiem. Michała W. znam, ale o 

tym, że współpracował z podziemiem nic mi nie mówił ani on, ani ktoś inny. Także do 

wyłożonej mi sprawy nic nie mogę wnieść, bo ja o tym nic nie wiem. Ubowiec nakłaniał mnie 

i przekonywał, żebym mówił o tej sprawie, jednak więcej mu nic nie powiedziałem. W końcu 

zabrał mnie z sobą i zaprowadził do Woj. Urzędu Bezpieczeństwa.” 

„Tu mnie zrewidowano i kazano w pokoju śledczym siedzieć na taborecie, twarzą do 

śledczego siedzącego za biurkiem i odpowiadać na pytania. W pewnym momencie kazano mi 

wyjść na korytarz i przez uchylone drzwi patrzeć do innego pokoju. Patrząc, jak mi kazano, 

zobaczyłem Michała W. Później pytano mnie kogo widziałem, powiedziałem, że Michała W.  

W ten sposób sprawdzono, czy go znam. 

Śledztwo prowadzono dalej, wałkując sprawę Michała W. 

Na UB siedziałem miesiąc czasu, było to tragiczne. Jedzenie dawali trzy razy dziennie, ale 

tylko chleb nadawał się do jedzenia i zjadało się od razu rano, na cały dzień. Oprócz chleba 

rano dostawałem coś w rodzaju zupy, w której oprócz wody nic nie było. Na obiad i kolację 

też zupa, a raczej woda, w której pływały odrobiny brukwi lub kaszy. To była prawdziwa 

głodówka.  

 W dzień siedziałem w półdrzemce, bo spać nie było wolno, kto zasnął to mu lano wiadrem 

wodę na głowę a w nocy śledztwo. Drzemiąc myślałem o sprawach związanych ze śledztwem 

i o jedzeniu. Przypominałem sobie, kiedy w życiu najadałem się dobrze. 

Po tym miesięcznym pobycie na UB ukazały mi się na wszystkich paznokciach u rąk i nóg 

rowki wychodzące od nasady paznokci i stopniowo przesuwające się ku końcowi. Był to znak 

niedożywienia organizmu. Po jakieś pół roku rowki te zeszły z paznokci.”[6]. 

 

Widzenie z mamą 

„Po zakończeniu śledztwa dostałem pierwsze widzenie z Mamą, przyjechała do mnie do 

Olsztyna. Dostałem też paczkę żywnościową od niej. Jeśli chodzi o listy to nawet w czasie 
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śledztwa pozwolono mi pisać, ale to chyba po to, ażeby coś z nich „wywąchać” dla śledztwa, 

bo do domu jedne dochodziły a inne nie”[6]. 

 

Proces sądowy 

 

„Po Świętach dostałem zawiadomienie, że przy końcu stycznia rozpocznie się rozprawa 

sądowa. W międzyczasie zmieniono mi ubrania z cywilnego na więzienne. Musieli tak zrobić, 

gdyż moje ubranie było całkiem podarte i nie nadawało się do chodzenia, tym bardziej na 

rozprawie sądowej. Poleciało ono w strzępy podczas bicia mnie w śledztwie. Tylko ja jeden  

z naszej sądowej grupy byłem w więziennym ubraniu, ich ubrania wytrzymały moje nie. 

Rozprawa odbywała się w ratuszu w Olsztynie w dużej sali. Na rozprawę albo nas 

prowadzono pieszo z więzienia, bo było blisko może 200 m lub wożono nas samochodem 

towarowym. Sąd składał się z trzech sędziów wojskowych, przewodniczącym był major, 

dwóch sędziów pomocniczych, jeden major drugi kapitan. Prokuratorów było dwu, główny 

nazywał się Golczewski i był podobny do Żyda lub Ormianina. Adwokaci byli z urzędu, było 

ich chyba sześciu i mieli bronić po dwu oskarżonych każdy, jednego o poważnych zarzutach    

i jednego o zarzutach błahych.  

Nas oskarżonych było 12, mówiliśmy, że było nas jak apostołów a był też między nami                

i Judasz. A więc kolejno, podaję według kolejności „przewinień” ustalonej przez UB: 

1. Wawryk Michał - major KBW/Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ o współpracę           

z podziemiem, szpiegostwo itp. 

2. Szafarzyński Bolesław - za przynależność do organizacji nielegalnej, czyli podziemnej, za 

broń, zabójstwo Sędłaka, szpiegostwo i akcję na Żydów. 

3. Malinowski Józef - za przynależność do nielegalnej organizacji, zabójstwo Sędłaka, broń     

i akcja na Żydów.”[6]. 
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Zarzuty 

1. Strzelanie do Żydów 

„Razem z bronią na stół śledczy wzięto sprawę strzelania Żydów w Zastawiu i Cetnarze. 

Zarzucono mi, że brałem udział razem z Niemcami i policją granatową. Ja oczywiście nie 

przyznałem się do udziału ani w jednej akcji, ani w drugiej, bo tam nie byłem.” 

2. Szpiegostwo 

„Gdy w naszej sprawie znalazł się Ludwik B. - instruktor Zarządu Wojewódzkiego PSL  

w Olsztynie doszedł mi jeszcze jeden zarzut, że uprawiałem szpiegostwo na rzecz Franciszka 

K. - byłego Dowódcy Batalionów Chłopskich. Tak twierdził Ludwik B. i mówił, że on był 

pośrednikiem w przekazywaniu materiałów szpiegowskich Franciszkowi K. w Warszawie.  

Razem więc z innymi i w tej UB śledztwo prowadziło, choć wydawało mi się, że bez takiej 

gorliwości jak np. w sprawie broni.                                                                                               

Oczywiście nie przyznałem się, bo nie miałem do czego, ale mnie konfrontowali z Ludwikiem 

B., który twierdził, że on i ja takie szpiegostwo uprawialiśmy.” 

„Na wyrok czekaliśmy kilka dni. Przez ten czas „śmieciarze”/kalifaktorzy w więzieniu już 

nam mówili, ile lat więzienia każdy z nas dostanie. Więc według nich ja miałem dostać 

dożywocie i właśnie tylko na mnie się pomylili, pozostałym wszystko dokładnie wywróżyli. 

Wywróżyli też karę śmierci dla Wawryka i Szafarzyńskiego.                                                        

16 lutego wyczytali nam wyroki. A więc zgodnie z przewidywaniami „śmieciarzy”, Wawryk 

dostał karę śmierci, to samo Szafarzyński. Ja za przynależność do nielegalnej organizacji art. 

86 par. 2 dostałem 18 lat, mniej amnestia 1/3, czyli 6 lat, w sumie 12 lat. Za broń art. 4 par. 

15 lat. W sumie dano mi 15 lat więzienia i pozbawienie praw obywatelskich 4 lata. Artykuł 7  

i 1 wyłączone i przesłane do Lublina celem dalszego śledztwa. Wszyscy pisaliśmy apelacje, 

ale nikomu nic nie zmienili. Jedynie Wawryk i Szafarzyński napisali do Bieruta o zmianę kary 

śmierci na dożywocie i Bierut im to zrobił. 

W celi nr 206, w której siedziałem w czasie procesu sądowego władze więzienne nakazały 

moim współwięźniom ażeby mnie pilnowali.”[6] 

W jakiś czas po wyroku dokonano konfiskaty mienia wujka. Odebrano mu gospodarstwo 

rolne w Wilkowie o obszarze 21 ha i zabrano konia otrzymanego z UNRRY. Proces sądowy 
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wujka został opisany również w książce B. Łukasiewicza „PSL na Warmii i Mazurach 

w latach 1945-47”: 

„Pierwszy proces członków PSL oskarżonych o działalność w „Sekcji Informacyjnej” 

rozpoczął się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Olsztynie 27 stycznia 1948 roku        

w sali posiedzeń olsztyńskiego ratusza. Salę wypełnili przede wszystkim funkcjonariusze 

MO, UB, ORMO, działacze Bloku i aktywiści Związku Walki Młodych. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 12 osób. Sześć z nich było działaczami Polskiego Stronnictwa 

Ludowego: Franciszek Kalinowski, 37-letni współzałożyciel PS w Olsztyńskiem, od 1946 

roku sekretarz Wojewódzkiego Zarządu, radny WRN; 27-letni Bolesław Szafarzyński, 

członek władz wojewódzkich PSL; 37-letni Ludwik Borek, pierwszy kierownik Wydziału 

organizacyjnego WZ PSL, skierowany do pracy w Olsztynie przez Naczelny Komitet 

Wykonawczy; 31- letni Józef Malinowski, sekretarz Powiatowego Zarządu PSL w  Kętrzynie, 

członek władz wojewódzkich stronnictwa; 47- letni Stanisław Deka, sekretarz Koła 

Grodzkiego w Olsztynie oraz 30- letni Zygmunt Wiśniosz, prezes Powiatowego Zarządu PSL 

w Morągu do października 1946 roku, kiedy to podjął studia w warszawskiej Wyższej Szkole 

Gospodarstwa Wiejskiego. Oprócz nich na ławie oskarżonych znalazło się pięciu oficerów 

Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…). Dwunastym oskarżonym był Stanisław Harkot 

z Wólki Czarnostockiej w pow. zamojskim, u którego miał przechowywać broń 

J. Malinowski” [5]. 

„Mimo tych wszystkich wątpliwości i oczywistego braku wiarygodnych materiałów 

dowodowych, 16 lutego 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał oskarżonych 

za winnych zarzucanych im w akcie oskarżenia czynów i skazał: Michała Wawryka 

i Bolesława Szafarzyńskiego na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw 

honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, Józefa 

Malinowskiego na 15 lat pozbawienia wolności, Franciszka Kalinowskiego na 12 lat 

więzienia, Ludwika Borka na 10 lat więzienia, Stanisława Dekę i Stanisława Harkota na 8 lat 

więzienia i Zygmunta Wiśniosza na 3 lata więzienia. Ponadto Malinowski, Borek  

i Kalinowski skazani zostali na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 

4 lata oraz przepadek mienia” [5]. 

„Proces dwunastu miał opinii publicznej ukazać Polskie Stronnictwo Ludowe jako partię 

powiązaną w podziemiem zbrojnym, prowadzącą obok działalności oficjalnej także 

nielegalną, antypaństwową o charakterze szpiegowsko-dywersyjnym. Jej członków zaś jako 
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nierzadko pospolitych zbrodniarzy. (…) Wielu członków olsztyńskiego PSL wywodziło się  

z lubelskich BCh; byli wśród nich i podkomendni Wawryka z czasów wojny, między innymi 

J. Malinowski, B. Szafarzyński” [5]. 

„(…) Podobnie Malinowski przyznając się, iż po rozwiązaniu oddziału BCh broń 

„zamelinował” w zabudowaniach Stanisława Harkota, nie przyznał się do udziału w „Sekcji 

Informacyjnej” i – jak zanotowano w protokole rozprawy - zeznań za śledztwa nie 

podtrzymał”. Harkot potwierdził zarzut przechowywania broni na polecenie Malinowskiego, 

ale zaprzeczył stanowczo, by kiedykolwiek należał do organizacji WiN, o której nic 

absolutnie nie wiedział” [5]. 

„(…) J. Malinowskiego, oprócz zarzutu o udział w pracach „Sekcji Informacyjnej”, 

oskarżono o nielegalne przechowywanie broni w zabudowaniach Stanisława Harkota             

(2 ręcznych karabinów maszynowych, pistoletu maszynowego, 3 dysków amunicji do rkm,     

15 sztuk amunicji kaliber 7,62 oraz granatu ręcznego)” [5]. 

„(…) Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i akt 

Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie można spróbować przedstawić bardziej zbliżony 

do faktycznego przebieg (…) spotkania. Miało ono miejsce w połowie października 1945 

roku w Olsztynie przy ul. Morskiej 12, w mieszkaniu Bronisława Marczyńskiego. Oprócz 

gospodarza brali w nim udział Stanisław Altbaum, Franciszek Kalinowski, Józef Krukowski, 

Józef Malinowski, Bolesław Szafarzyński, Michał Wawryk i Jan Wojtal, ps. „Jeż”. Nie była 

to „grupa delegatów Naczelnego Komitetu Wykonawczego”, lecz grupa przyjaciół, których 

łączyła wspólna kombatancka przeszłość. Wszyscy byli członkami Batalionów Chłopskich, 

oprócz Kalinowskiego wspólnie walczyli na Zamojszczyźnie. To przyjacielskie spotkanie 

młodych mężczyzn (najstarszy liczył 38 lat, najmłodszy 23) nie obeszło się bez wspominek  

z lasu i dyskusji nad rzeczywistością polska. Tenor tej dyskusji według materiałów 

Bezpieczeństwa miał wyglądać następująco: „Mikołajczyk posiada wielką popularność  

w Polsce i należy go popierać. Gdy dojdzie on do Rządu, to PSL będzie partią rządzącą,  

a komunizm przestanie istnieć i wtedy w Polsce będzie naprawdę dobrze. Obecnie 

Mikołajczyk tworzy opozycję, a Rząd bojąc się dopuścić go do władzy, stara się wszelkimi 

sposobami, przy pomocy UB, nie dopuścić do zorganizowania PSL. Stosuje się masowe 

aresztowania. Jeżeli chodzi o sytuację w kraju. To Polska i naród są pod terrorem UB  

i Ruskich. Wskazówki i wytyczne Rząd otrzymuje z Moskwy” [5]. 
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Więzienie Barczewo 

„Przyszedł dzień 8 maja 1948 roku, usłyszeliśmy rano jakiś ruch w więzieniu, otwieranie cel, 

wyczytywanie więźniów i polecenia pakowania się. Ani chybił wywózka i tak było. Przyszli do 

naszej celi i kazali mnie się pakować. Po 15 minutach już staliśmy na korytarzu więziennym 

na dole, gotowi do wymarszu. Tu spotkałem wszystkich z naszej sprawy jak i innych 

nieznajomych.  

Po dłuższej chwili wyprowadzili nas na dziedziniec więzienny, gdzie stały dwa samochody 

ciężarowe przykryte plandekami. Po dwóch nas powiązali sznurem lub paskiem rzemiennym 

rękę prawą jednego z ręką lewą drugiego. Mnie związali razem z Ch., bośmy przy sobie stali. 

Tak też po dwóch kazali nam wchodzić do samochodu, siadać na podłodze też dwójkami,        

z tym. że przednia dwójka siedziała tylnej pomiędzy nogami. Był to chyba czysto 

komunistyczny sposób sadzania więźniów na podłodze w samochodzie.”[6]. 

 

Więzienie Rawicz 

„W Barczewie, pomimo postraszenia nas byliśmy tylko miesiąc czasu. Przebrali nas  

w podarte więzienne ubrania, bieliznę i pewnego dnia rano wyprowadzono nas z więzienia na 

drogę, prowadzącą w kierunku stacji kolejowej. Otoczono nas wojskiem i ruszyliśmy pieszo 

do stacji. Tu czekały na nas dwie więźniarki, to jest dwa specjalne wagony do przewożenia 

więźniów. Konwój obstawił stację i załadowaliśmy się do wagonów - więźniarek. Nie wiązano 

nas, nie kuto na czas marszu ani teraz w wagonach. Dowiedzieliśmy się tylko, że jak nas 

prowadzono drogą do stacji to mijającym nas ludziom konwojenci mówili, że prowadzą 

więźniów Niemców i Polaków, którzy współpracowali z Niemcami w czasie wojny. 

W więźniarce lokowano nas według z góry ustalonej listy. Były większe i mniejsze przedziały- 

klatki. Mnie, Szafarzyńskiego i Wawryka władowali do mniejszej klatki, przeznaczonej chyba 

dla jednego człowieka, bo ledwo pomieściliśmy się, ale nie mogliśmy się ruszyć. Razem z nami 

jechał konwój KBW, jak się okazało to byli dawni podwładni Wawryka. 

Bez przeszkód zajechaliśmy do Rawicza, wyładowaliśmy się na rampie i kazali nam siedzieć 

na bruku. Z więzienia miejscowego przyjechali nas oglądać. Zjawił się też główny politruk 

więzienny o nazwisku B., obejrzał nas i zapytał głośno: Który z was ma całą koszulę? Nikt się 

nie odezwał, bo i chyba nikt nie miał całej koszuli”[6]. 
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Więzienie Mokotów - Warszawa 

„Latem 1951 roku jeszcze będąc w Rawiczu w nocy przyśnił mi się pies, bardzo zły, który 

mnie zębami chwycił za nogę i warcząc trzymał mnie zębami. Niewiele myśląc chwyciłem psa 

też za jedną nogę. Niby bólu nie czuję wielkiego a mam świadomość, że tu idzie walka z psem, 

kto kogo przetrzyma, kto wyjdzie zwycięsko, ja czy pies? I w czasie tego mocowania się 

obudziłem się. Nie pamiętam, czy współwięźniom opowiadałem ten sen czy nie. Byłem pewny, 

że po tym śnie coś się wydarzy i to może niezbyt dobrego. 

Przyszli zaraz rano wyczytali moje imię i nazwisko, kazali spakować rzeczy i wyprowadzili 

mnie przed administrację, tam o dziwo spotkałem K. i B. Dziwiliśmy się co to wszystko 

znaczy, że nas trzech zabierają gdzieś, ale gdzie i po co?  

Gubiliśmy się w domysłach. Załadowali nas na pociąg i konwojowani przez trzech strażników 

pojechaliśmy na Warszawę. 

Zawieziono nas do więzienia na Mokotowie i osadzono we trzech w jednej celi na parterze. 

Przebywając tak kilka dni razem, zastanawialiśmy się po co nas tu przywieziono. Ale ze 

względu na B., współpracownika organów śledczych, byliśmy nieufni i uprzedzeni, nie 

mogliśmy wspólnie z K. szczerze porozmawiać. Zmuszeni zostaliśmy obydwaj rozmawiać        

w nocy, gdy B. spał i oczywiście tylko szeptem. Tak rozmawiając zastanawialiśmy się nad 

przyczyną przywiezienia nas do Mokotowa. Doszliśmy do wniosku, że chyba urząd 

bezpieczeństwa chce uczynić z nas fałszywych świadków na procesie komendanta głównego 

BCh – Franciszka K. Między innymi sugerowały to usilne pytania w czasie naszego śledztwa, 

a które dobrze pamiętaliśmy jak i ostatnią wiadomość, że K. przebywa w więzieniu. To, że B. 

jest jednym z tych fałszywych świadków - byliśmy pewni. Po dojściu do takiego wniosku 

zaczęliśmy się zastanawiać, jak mamy postępować i zachowywać się dalej. Postanowiliśmy    

w dzień przy B. rozmawiać na ten temat i oświadczyć, że fałszywymi świadkami nie będziemy. 

Wiedzieliśmy, że B. o tym zamelduje władzom, o to właśnie nam chodziło, niech wiedzą, że na 

współpracę z nimi nie pójdziemy i fałszywie zeznawać nie będziemy. Jak postanowiliśmy, tak 

zrobiliśmy i wszystko poszło gładko i zgodnie z naszymi przewidywaniami”[6]. 

 

Więzienie Wronki 

„Po miesiącu siedzenia w Mokotowie kazali nam pakować swoje rzeczy i wychodzić na 

korytarz. Wywieziono nas do Wronek.                                                                                           
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Przyjechaliśmy pociągiem i gdy przyszliśmy piechotą do bramy więzienia to byliśmy 

strwożeni, takiego dużego, ponurego (…) jeszcześmy nie widzieli. Główny pawilon więzienny 

miał kształt krzyża, każde ramię tego krzyża to już oddzielne więzienie. Mniejsze było,             

a właściwie krótsze było ramię, w którym była brama główna. 

Przyprowadzono nas przez bramę główną do skrzydła najkrótszego, wejściowego i kazano 

nam się rozbierać. Robili szczegółową rewizję osobistą każdemu. Rewidowali odzież i rzeczy 

jakie więzień miał przy sobie. Chodniki w tym pawilonie były pomalowane pasami na trzy 

kolory czarny biały i czerwony. Nam rozebranym i przerewidowanym kazano biec do 

wskazanych przez strażników cel. Gdyśmy biegli to ustawieni wzdłuż naszej trasy strażnicy 

krzyczeli na nas – Nie po białym! – Nie po czarnym! – Nie po czerwonym! Znaczyło to, ażeby 

nie stąpać po tych kolorach a innych nie było. Czyli ci strażacy robili sobie zabawę z nas, 

popychając i poszturchując. Najgorzej było z moimi jabłkami, których jeszcze miałem ze 2 kg. 

W czasie biegu pękła mi torba z jabłkami (każdy biegł z ubraniem, bielizną i rzeczami w 

brzemieniu) a jabłka rozsypały się po korytarzu, strażnicy je łapali i rzucali za nami 

uderzając nas po plecach.  Na każdym zakręcie korytarza stał strażnik i krzyczał – Nie po 

białym! – Nie po czarnym! – Nie po czerwonym! W ten sposób powpadaliśmy do cel na 

pierwszym piętrze w skrzydle B. Do Wronek z naszej sprawy przywieźli mnie i K. B. nie 

przywieźli razem z nami.            

Jak już mówiłem, główny pawilon więzienny we Wronkach miał kształt krzyża i poszczególne 

ramiona były ponumerowane a właściwie oznaczone literami: A, B, C, D. W środku tego 

krzyża był na wysokości 1-go piętra plac, z którego był widok na wszystkie cztery skrzydła  

i piętra, z boku tego placu było coś w rodzaju mównicy czy stanowiska wartowniczego 

zwanego przez więźniów amboną. Na wysokości I-go piętra była też rozciągnięta siatka, jako 

zabezpieczenie przed samobójstwem więźniów, którzy by mogli rzucać się z wyższych pięter 

na posadzkę parteru i w ten sposób skracać sobie życie. Podobno przed założeniem siatki 

takie wypadki miały tu miejsce. We wszystkich celach podłoga była betonowa (…).”[6]. 

 

Więzienie Sieradz 

„Do Sieradza jechaliśmy więźniarką kolejową, był rok 1954. Gdy w nocy przejeżdżaliśmy 

przez jakąś rzekę, ktoś w więźniarce zapytał się głośno co to za rzeka, przez którą 

przejeżdżamy i ktoś inny odpowiedział, że to Bug. Oczywiście ktoś zażartował i jednocześnie 

chciał postraszyć innych, że jedziemy za Bug, czyli że wywożą nas do Rosji. 

W Sieradzu zastaliśmy warunki o wiele lepsze niż w dotychczasowych więzieniach, w których 
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byłem. Więzienie to było prawdopodobnie budowane w okresie międzywojennym i na sposób 

już nowoczesny, główny pawilon był o dużych i nisko umieszczonych oknach bez blind, 

podłoga w celach drewniana, łóżka piętrowe, z których widać było świat jak łąki, Wartę i tor 

kolejowy z mostem na Warcie.                                                                                                     

Na początku miałem szczęście siedzieć w jednej Sali z przedwojennym starostą Sieradza, 

który jak mówili więźniowie, budował właśnie to więzienie. Zapomniałem tylko jego nazwisko, 

może Ł. W więzieniu tym była wytwórnia, czyli fabryka konfekcyjna. Więźniowie szyli tu 

odzież dla więźniów oraz dla pracowników Polskiej Komunikacji Samochodowej i wojska. Za 

wyrobienie normy liczono więźniom za dzień – dwa, czyli o połowę skracał się wyrok. 

Po przyjeździe spisywano nas według zawodów. Podałem się jako księgowy, bo przecież 

znałem księgowość handlową i wzięli mnie do działu materiałów w księgowości fabrycznej.  

W księgowości jednak nie liczyli jednego dnia przepracowanego za dwa wyroku. Wymagania 

były wielkie a warunki pracy byle jakie. W końcu powiedziałem kierownikowi księgowości, że 

ja znam księgowość handlową a nie fabryczną. Postanowiono przenieść mnie na szwalnię  

z czego się ucieszyłem, ale tymczasem kazano mi uporządkować archiwum fabryczne w ciągu 

tygodnia. Jak zobaczyłem to archiwum to się zląkłem przecież posegregować i uporządkować 

pół wagonu dokumentów to trzeba czasu sam nie wiem, ile, może lata, jak ci kierownicy nie 

mieli o tym pojęcia, to aż dziwne było. Po tygodniu poszedłem na szwalnię, dostałem żelazko 

do prasowania i stałem się prasowaczem.                                                                                  

Szwalnia to była duża hala fabryczna, pracowało nas tam kilkadziesiąt ludzi, były trzy działy: 

krajalnia - kilku ludzi, właściwa szwalnia jakieś 40 maszyn do szycia i tyleż krawców, 

prasowaczy czterech i brakarzy - dwóch. Ciąg pracy nazywał się taśmą produkcyjną, czyli 

każdy krawiec przyszywał tylko jedną część i podawał dalej. Czyli pokrojone ubranie dane 

pierwszemu krawcowi na początku taśmy wychodziło jako gotowe ubranie czy jego części  

w drugim końcu taśmy.                                                                                                                  

Ja prasowałem tylko skrojone części ubrania, przeznaczone do szycia, było nas dwu przy 

jednym stole. Pozostali dwaj prasowali już uszyte ubrania i to musieli już być fachowcy”[6]. 

 

Amnestia 

„Mówił, kogo obejmie amnestia a kogo nie, ale takich których by nie objęła, to był tylko 

jeden. Gdy zapytał mnie jaki mam wyrok… gdy mu powiedziałem to mi powiedział, że mnie 

amnestia nie tylko nie obejmie ale mi jeszcze dołoży. Wszyscy byli zaskoczeni tym co mnie 
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powiedział i doszliśmy do wniosku, że to nie był żaden prokurator tylko zwykły ubowiec. 

Po kilku dniach, prawdopodobnie tych co ma amnestia objąć zabrali z pawilonu roboczego 

na funkcyjny i razem z nimi i mnie. Byłem pewny, że i mnie amnestia obejmie. Z funkcyjnego 

pawilonu chodziliśmy do roboty do kuchni. Tam skrobaliśmy kartofle na maszynie w czasie 

posiłków rozwoziliśmy (…). 

Ustawa amnestyjna wyszła w dniu 27 kwietnia 1956 roku. Wobec mnie zastosowano amnestię 

wcześniejszą, która wyszła, gdy siedziałem we Wronkach, która mi zmniejszyła wyrok o 1/3, 

czyli miałem już 10 lat a nie 15. Natomiast ta z kwietnia zmniejszyła mi wyrok o½ czyli 

pozostało mi tylko 5 lat, a ja już odsiedziałem 9 czyli o 4 lata za dużo. Sąd Wojewódzki  

w Olsztynie w dniu 29 maja 1956 r. zastosował mi tę drugą amnestię i postanowił mnie 

zwolnić. Przesiedziałem 9 lat i 9 dni.”[6]. 

 

Ostatnie przesłuchanie 

„Na dwa czy trzy dni przed zwolnieniem zawołano mnie jeszcze do jakiegoś Ubeka na 

przesłuchanie. Pytał mnie jeszcze raz o zajściu nad rzeką, pomiędzy Dzielcami i Podborczem, 

gdzie zginęło kilku Sowietów. Ale zorientowałem się, że głównie mu chodziło o Jasia K. z 

Podborcza. A to czy on nie brał udziału w tej akcji, a to jaką funkcję pełnił  

w tym czasie w organizacji, a to czy zdał broń a to czy się ujawnił itp. Nic mu nie 

powiedziałem obciążającego Jasia  K. i dał mi spokój.”[6]. 
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Podsumowanie 

Józef Malinowski oprócz działalności konspiracyjnej prowadził w Gorajcu Starejwsi sklep 

wielobranżowy - Spółdzielnia „Zgoda”. Po wyjściu z więzienia założył rodzinę. Skończył 

dwa licea ogólnokształcące i pedagogiczne. Nie mógł jednak podjąć pracy w swoim 

zawodzie.  Zmarł 22 stycznia 2002 roku w Biłgoraju, tam też został pochowany. Rok 

wcześniej jako dowódca pożegnał ostatnich kolegów swojego oddziału. Za życia pisał notatki 

przedstawiające losy i historię mieszkańców Wólki Czarnostockiej, Gorajca i okolic. 

Dowiedziałem się z nich jak dokładnie wyglądało życie zwykłych ludzi w odległych czasach.  

Bardzo lubię czytać te wspomnienia, szczególnie opisujące naukę w szkole na początku XX 

w. Józef Malinowski był jednym z dwojga uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej              

w Gorajcu, którzy jako pierwsi w historii szkoły ukończyli siódmy oddział, w roku szkolnym 

1931/32. Tym samym „szkoła gorajecka” stała się pierwszą szkołą siedmioklasową w gminie 

Radecznica. W swoim życiu Józef bardzo cenił sobie ważne dla każdego Polaka wartości 

Bóg-Honor-Ojczyzna. Potwierdzeniem tego są jego ciężkie losy przedstawione w tej pracy. 

Wuj zawsze bardzo chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami. Jestem dumny, że jest moim 

krewnym! 

 

Praca ta powstała dzięki przychylności Barbary Banaś - córki Józefa Malinowskiego, która 

udostępniła odpowiednie materiały.  
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