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Rysunek 1  Karol Bojarski ps. „ WYGA” – 03.01.1918 – 06.04.1946 r. 

 

,,Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia” są to słowa ”  

Pieśni” K.I. Gałczyńskiego. Jak bardzo możemy je utożsamić z pokoleniem lat okupacji i grozy 

wojennej. Ich świadectwa życia skłaniają nas do chwil zadumy nad losem tych, którzy ofiarnie 

walczyli o przywrócenie Polsce wolności i niepodległości. Aby pamięć o żołnierzach 

wyklętych przetrwała musimy ją stale pielęgnować i przekazywać młodszym pokoleniom.  

W czasach okupacji było to bardzo utrudnione więc spadkobiercami wiadomości o życiu 

żołnierzy stała się ich najbliższa rodzina i przyjaciele. To im zawdzięczamy dalej przekazywane 

historie o działalności ich bliskich w walce z komunistyczną okupacją.  

W mojej pracy chciałabym przedstawić życie żołnierza, który całe swoje życie 

poświęcił walce o wolną Polskę. Karol Bojarski, ps. Wyga pochodził z Horodła. Nie został 

zapomniany przez Światowy Związek Armii Krajowej, który mianował Go, w 1990 roku, na 

kapitana Armii Krajowej. Wcześniej za swoją postawę został odznaczony Krzyżem Virtuti 

Militari.  
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Miejsce pochodzenia, rodzina 

Jak wynika z księgi parafialnej dotyczącej chrztów zapis Nr 63 z roku 1918 Karol 

Bojarski przyjął chrzest 15 września 1918 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem  

św. Jacka w Horodle.  

 

Rysunek 2 Kościół parafialny pw. Św. Jacka w Horodle , miejsce chrztu Karola Bojarskiego – 

fotografia z moich zbiorów prywatnych. 

 

Jak oświadczyli rodzice Karola urodził On się w miejscowości Dubno 3 stycznia w/w 

roku. Matka Karola miała na imię Balbina z domu Kwaśniewska natomiast ojciec Aleksander 

Bojarski, który był cieślą a meble wykonywane przez niego słynęły w całej okolicy. 
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Wyróżniały się solidnością wykonania, oryginalnością oraz pięknem. Jego rodzice posiadali 

również kilka morgów ziemi, którą uprawiali. Byli osobami, których cechowała wysoka 

świadomość i odpowiedzialność więc wspólnie postanowili, że ich dzieci ukończą możliwie 

jak najwyższą szkołę co jak wiadomo nie było w tamtych czasach łatwą kwestią. Powstałe  

po 123 latach Państwo Polskie miało wiele problemów. Większość społeczeństwa stanowiły 

wtedy rodziny ubogie, w których znalezienie funduszy na kształcenie dzieci wymagało 

wielkiego wysiłku i poświęcenia. Dlatego cała rodzina Bojarskich dołożyła wszelkich starań 

do tego aby ich dzieci miały możliwość kształcenia się. Matka Karola niejednokrotnie udawała 

się pieszo do Włodzimierza Wołyńskiego, oddalonego o ponad 20 km, w celu dostarczenia 

dzieciom żywności. Jeśli była taka potrzeba dzieci udawały się do domu aby pomóc rodzicom 

w różnych pracach np. przygotowaniu na zimę opału. Młody Karol wzrastał więc w środowisku 

rodzinnym oraz szkolnym, które przygotowywało go do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

brania odpowiedzialności nie tylko za siebie ale i za innych. Dzięki edukacji był wyposażony 

w wiedzę i umiejętności, które wykorzystywał w dalszym życiu. 

 

 

Rysunek 3 Dom rodzinny Karola Bojarskiego zamieszkały do dnia dzisiejszego– fotografia  

z moich zbiorów prywatnych. 
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Edukacja 

Karol swoją edukację szkolną rozpoczął w 1922 roku w Szkole Powszechnej im. Króla 

Władysława Jagiełły w Horodle. Szkoła ta pamiętająca jeszcze czasy carskie miała ogromny 

wpływ na wychowanie Karola oraz jego późniejszą postawę i zachowanie. Kierownik szkoły- 

Tomasz Piotrowicz jak i cała kadra pedagogiczna kładła ogromny nacisk na wychowanie dzieci 

i młodzieży w patriotyzmie. W szkole funkcjonowały drużyny harcerskie, które ochoczo 

włączały się w ogólnopolskie akcje- usypanie kopca Kościuszki w Krakowie, zbierano 

fundusze na utworzenie w Polsce kolejnych placówek oświatowych. Horodło wpisało się 

bardzo mocno w historię Polski. To właśnie tutaj została zawarta Unia pomiędzy Polską  

a Litwą, istniał średniowieczny gród oraz siedziba królewska. Na przedpolach miasta w roku 

1861 dochodzi do wielkiej manifestacji, którą potwierdza usypany ponad 20 metrowy kopiec  

i postawiony na nim krzyż.  

  Karol był przeciętnym uczniem co potwierdza zachowana dokumentacja szkolna. Jego wyniki 

w pierwszej klasie były zazwyczaj dostateczne. Na uwagę zasługuje fakt iż w drugim semestrze 

roku szkolnego nie opuścił ani jednego dnia nauki. Podobne oceny otrzymał na zakończenie 

VII klasy.  
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Rysunek 4  Fotografia przedstawia oryginalne zdjęcia z Terminarza Szkolnego  

z lat. 1935-1936 będący własnością Karola Bojarskiego,  

pozyskany ze zbiorów prywatnych Mariana Bieleckiego 
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Rysunek 5 Arkusz ocen Karola Bojarskiego, dokument pozyskano  

ze zbiorów własnych Pana Mariana Bieleckiego. 
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Następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum we Włodzimierzu Wołyńskim. Trudno ocenić 

poziom wiedzy jaki Karol tam przyswoił ponieważ jest to obecnie miasto znajdujące się  

na terenie Ukrainy. Jednak ze względu na fakt iż wstąpił później do szkoły podchorążych  

w artylerii ukończył ją z pozytywnymi wynikami.  

 

Rysunek 6  Szkoła Powszechna im. Władysława Jagiełły w Horodle do której uczęszczał Karol 

Bojarski , oryginał zdjęcia pozyskano ze zbiorów własnych od Pana Mariana Bieleckiego.  

 

Okres II Wojny Światowej  

Ciężko określić gdzie bohater spotkał się z agresją ze strony hitlerowskiego najeźdźcy 

ponieważ nie zachowały się dokumenty mówiące o tym. Wiemy jednak, że wrócił w rodzinne 

strony. Pewnego wrześniowego dnia mieszkańcy Horodła zobaczyli Karola w towarzystwie 

innych żołnierzy, który z uśmiechem na twarzy wypowiadał słowa ,,my im jeszcze pokażemy”. 

Dostał się do niewoli radzieckiej w miejscowości Piatydnie (obecnie terytorium Ukrainy). 

Udało mu się uciec z obozu we Włodzimierzu Wołyńskim dzięki obezwładnieniu 

wartowników. Dziś możemy domniemywać iż zapewne podzieliłby los ponad 22 tysięcy 

żołnierzy oficerów i podoficerów innych służb, którzy na rozkaz Stalina zostali bestialsko 

zamordowani przez NKWD w obozach.  
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Wkrótce z kampanii wrześniowej wraca do swojego rodzinnego miasta Horodła brat 

Karola Wacław. Był on oficerem Armii Pomorze i podwładnym generała Bortnowskiego. 

Bracia Bojarscy już z końcem września zostają zaprzysiężeni w SZP i rozpoczynają działania 

konspiracyjne a następnie dywersyjne. Grupie dowodził Karol Bojarski ps. Wyga. W jej skład 

wchodził Józef Rudnik ps. Pogrom, Bolesław Syput ps. Piorunek jednak grupa z biegiem czasu 

się powiększała. SZP (Służba Zwycięstwu Polski) z końcem listopada 1939 roku rozwiązano  

i zastąpiono ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), wtedy też „Wyga” wykonuje wiele akcji 

dywersyjnych skierowanych przeciwko gospodarce niemieckiej. W lutym 1943 roku ZWZ 

przemianowano na Armię Krajową. W 1943 roku w gęstym i szerokim zagajniku podjęto 

budowę obozowiska. Miało to na celu zabezpieczenia ocalałej ludności od wysiedleń. 

Znajdowało się w nim 120 żołnierzy. Brali oni udział w różnych akcjach m.in. przeciwko 

ukraińskim policjantom, które były bardzo udane. Karol Bojarski w swoich działalnościach 

nieraz dawał przykład wielkiej odwagi w walce o ojczyznę. Jak relacjonował jeden  

z niemieckich żandarmów „To nie byli Polacy, to na pewno był desant. Ja byłem pod Verdun. 

Nigdy takich wściekłych wariatów nie widziałem. Leżałem w krzakach i widziałem  

jak zachowywał się jeden szaleniec. Był ranny, ciągnął za sobą nogę, jęczał Jezus Maria,  

ale strzelał krzycząc: bij szwaba s…syna- naprzód chłopcy, my nie Żydzi, nie damy się”.  
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Rysunek 7 Pamiątkowa tablica w miejscu obozu leśnego, oryginał zdjęcia  

pozyskano ze zbiorów własnych Pana Mariana Bieleckiego. 
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Gdy Niemcy odkryli miejsce w którym był obóz, partyzanci w ogniu walki wycofali się 

a sam obóz został zlikwidowany. Następnie Karol został przeniesiony do Hrubieszowa.  

Tam objął  dowództwo kompanii w batalionie por. Kwaśniewskiego ps. Wiktor i został jego 

zastępcą. W tym czasie bandy UPA i Ukraińcy spod znaku SS ze względu na coraz większy 

napływ z terenów wołyńskich i lwowskich stawały się coraz większym zagrożeniem  

dla miejscowej ludności dlatego sytuacja była ciężka do opanowania dla AK. Jednak żołnierze 

Karola Bojarskiego dzielnie przeciwstawiali się agresji wroga. 19 marca 1944 roku 

ubezpieczali ewakuację ludności wsi Oszczów, dzień później walczyli przeciwko Ukraińcom 

w Poturzynie i w Wiśniowie, 22 marca w Marysinie, 24 marca w Andrzejówce. W następnym 

miesiącu, kwietniu, pomagali radzieckiemu oddziałowi partyzanckiemu mjr. Karasiowa wyjść 

z okrążenia niemieckiego, a następnie walczyli w lasach grabowieckich. Do lipca 1944 roku 

prowadzili walki z wycofującymi się ze wchodu oddziałami niemieckimi. 

 

Rysunek 8 Pamiątkowa fotografia z odprawy w Kajetanówce, oryginał zdjęcia  

pozyskano ze zbiorów własnych od Pana Mariana Bieleckiego. 
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Wyzwolenie 

Gdy to 22 lipca 1944 roku powiat hrubieszowski był już wolny od Niemców, a duża 

część sił AK tego terenu skoncentrowała się we wsi Ornatowice, Rosjanie wykorzystali 

sytuację i otoczyli je i rozbroili. Karol Bojarski razem ze swoimi żołnierzami oddali broń. Jak 

wspomina jeden z żołnierzy, Benedykt Józefko: „ …byliśmy bardzo rozgoryczeni, że rzucamy 

ją na stos jak kawałki bez użytecznego metalu, a pilnujący tej operacji żołnierze patrzą tępym  

i beznamiętnym wzrokiem i na nasze łzy, ściekające mimo woli po twarzach”. Broń, której  

nie oddano została schowana, a żołnierze, którzy wtedy rozchodzili się do domów cały czas 

mieli przekonanie, że to nie jest jeszcze koniec wojny.     

Dalsza konspiracja  

Bardzo dużą aktywność wykazywała hrubieszowska AK w pierwszej połowie 1945r. 

To właśnie wtedy mój bohater bierze udział w wielu akcjach , jak chociażby w dniu 

21.02.1945r. w której to podziemie antykomunistyczne dokonało największej akcji zdobycia 

funduszy na cele organizacyjne . Grupa dowodzona przez Karola Bojarskiego , licząca 8 

żołnierzy przejęła z Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Hrubieszowie prawie 21 milionów 

złotych. Wywiad obwodu hrubieszowskiego Armii Krajowej precyzyjnie ustalił kiedy 

pieniądze zostaną przewiezione do Hrubieszowa i jakie są możliwości zabrania ze skarbca 

KKO. Ówczesny Komendant obwodu kapitan Marian Gołębiowski zadanie zdobycia pieniędzy 

powierzył swojemu adiutantowi por. Karolowi Bojarskiemu który mieszkał w Hrubieszowie 

pod nowym nazwiskiem – Wojciech Zapała . Ten z dowodzonego oddziału wybrał kilkunastu 

najdzielniejszych żołnierzy i przy pomocy posiadanych współpracowników spośród załogi 

KKO opracował szczegółowy plan akcji . Akcję wykonano w biały dzień w centrum miasta  

w obecności wielu mieszkańców . „Wyga” po otrzymaniu informacji iż pieniądze dotarły  

do KKO udał się ze współtowarzyszami umundurowanymi w uniformy Wojska Polskiego sam 

zaś występował po cywilnemu co miało sugerować że jest to grupa UB. W pobliżu natomiast 

stały 4 furmanki z zaufanymi woźnicami . Karol Bojarski po wejściu do banku zażądał 

spotkania z dyrektorem a po jego przybyciu polecił żeby wszyscy pracownicy pozostali  

na swoich miejscach . Podczas rozmowy z dyrektorem w jego gabinecie zażądał kluczy  

do skarbca na co dyrektor odpowiedział że kluczy nie posiada i znajdują się one u starosty.  

W związku z powyższym udali się do gabinetu starosty który zaprzeczył iż nigdy nie posiadał 

kluczy . Powróciwszy do banku „Wyga” zażądał od dyrektora ponownie otwarcia skarbca pod 

groźbą śmierci po czym dyrektor otworzył skarbiec . Podkomendni mojego bohatera załadowali 
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worki z pieniędzmi na podstawione furmanki i udali się w dalszą drogę. Bojarski natomiast 

zamknął dyrektora z pracownikami w banku i opuścił powyższe miejsce.  

Powyższa akcja odbiła się głośnym echem w całym regionie. Dzięki temu 

hrubieszowskie podziemie mogło znaczne kwoty przeznaczyć na wypłatę zapomóg rodzinom 

zamordowanych , wywiezionych na Sybir oraz przebywających w więzieniach żołnierzy 

hrubieszowskiej konspiracji niepodległościowej. Część powyższej kwoty przeznaczono  

na rozbudowę drukarni obwodu która z czasem przeistoczyła się w drukarnię inspektoratu 

zamojskiego oraz okręgu lubelskiego DSZ-WiN. Pozostającym w konspiracji wypłacano żołd 

oraz opłacono stypendia szkolne. W kolejnych dniach kapitan Gołębiewski z kwotą  

10 milionów zł udał się do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Antoniego 

Słomkowskiego i przeznaczył pieniądze na potrzeby uczelni dzięki czemu można było 

uregulować rachunki i dokonać częściowej rozbudowy uczelni.  

Kolejna przeprowadzona akcja miała miejsce w marcu 1945 roku o godzinie 17:00.  

Do budynku hrubieszowskiej bezpieki zgłosił się mały chłopiec z wielkanocnym koszyczkiem 

przeznaczonym dla szefa miejscowego UB Jacentego Grodka który jak należy wspomnieć 

przyczynił się do rozstrzelania 12 niewinnych mieszkańców miasta, noc ta przeszła do historii 

pod nazwą „Krwawą nocą św. Kazimierza”. Wracając do tematu powyższy koszyk został 

przygotowany przez samego Karola Bojarskiego w którym znajdowały się kiełbasa, szynka, 

butelka francuskiego, oraz metalowe pudełko z cygarami kubańskimi zawierające zamiast 

tytoniu bombę zapadkową, którą to skonstruował jeden z podległych oficerów 

hrubieszowskiego obwodu AK. Kierownik z nikim w pracy nie podzielił się otrzymanym 

poczęstunkiem i zabrał go do domu gdzie wyjmując butelkę z winem uruchomił mechanizm 

odpalający ładunek wybuchowy. Eksplozja była tak duża że rozwaliła połowę murowanego 

domu.  

 Powyższe a zarazem niejedyne przykłady świadczą o dużej odwadze mojego bohatera 

dla którego słowo WOLNOŚĆ była motywacją do dużych poświęceń. Postać Karola 

Bojarskiego dawała przykład niewyobrażalnej odwagi która była tak potrzebna w tamtym 

czasie a nie wiem czy na nią byłoby stać w dniu dzisiejszym nasze pokolenie. Świat na chwilę 

obecną kreuje inne wartości a słowa Ojczyzna , Honor przez młodych ludzi odpychane  

są na dalszy plan. Mój bohater z ziemi hrubieszowskiej z ziemi horodelskiej moim zdaniem  

był postacią z innej epoki kochał wolność i tak ją umiłował, że całe swoje młode życie tej 

wolności poświęcił . W wielu przypadkach nawet wtedy , kiedy z innymi żołnierzami 

podziemia , narażając po raz kolejny swoje życie szli na pomoc walczącej w 1944 roku 
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Warszawie władze sowieckie wiedziały o miejscu koncentracji oddziałów AK obwodu 

hrubieszowskiego , zadeklarowały pomoc również w kwestii uzbrojenia jak również 

przetransportowania ich do stolicy Karol Bojarski wraz z żołnierzami podziemia udając  

się w miejsce zbiórki w m. Ornatowice nie spodziewał się podstępu , gdyż major NKWD  

w czasie prowadzenia rozmów dał im „czesnyje słowo sowieckoho oficjera” . W umówionym 

miejscu radzieckie czołgi zmasakrowały żołnierzy AK. Karolowi wraz niewielką grupą 

żołnierzy udał się uniknąć śmierci, jednak doświadczyli z jakim wrogiem mają do czynienia, 

działającym w podstępie z pominięciem zasad którymi on się w życiu kierował. W późniejszym 

okresie w sposób bezwzględny eliminował wroga za jakiego uważał nowo powstałą, kierowaną 

z Kremla władzę. Przykład ich bezwzględności obserwujemy również w dzisiejszych czasach 

podczas ich działań na Ukrainie . Jak widzimy sposób ich walki i rządzenia przez dziesiątki lat 

nie uległ zmianie. To tym bardziej pokazuje iż walka tzw. Żołnierzy Wyklętych była potrzebna 

i mieli rację mówiąc że nie żyjemy w wolnym kraju . Pokazuje to że w tamtym czasie 

znienawidzony przez hrubieszowskie społeczeństwo szefostwo UB na czele z Grodkiem 

starano się eliminować. Podobną akcję wykonano w dniu 03.03.1945 roku na Zastępcy szefa 

UB Hrubieszów Chmarzyńskim . Nienawiść do sługusów tamtego ustroju i NKWD przyczyniła 

się do przedwczesnej śmierci mojego bohatera. Otóż 06 kwietnia w powszedni dzień z innymi 

żołnierzami udał się do PUB w Hrubieszowie. Wykonał wyrok na osobie Michała Berezy, 

funkcjonariusza hrubieszowskiego UB. Strzały spowodowały zamieszanie w całym mieście 

oraz wielkie poruszenie wśród żołnierzy sowieckich jak i LWP stacjonujących w Hrubieszowie 

którzy od razu przeszli do poszukiwań Bojarskiego . Nieświadomi mieszkańcy miasta wskazali 

poszukającym kierunek ucieczki w wyniku czego nie był on w stanie się schronić . Do dnia 

dzisiejszego nikt nie jest w stanie podać okoliczności śmierci wielkiego żołnierza podziemia. 

Jedni twierdzą że zginał on od kuli sowieckiego żołnierza natomiast inna wersja jest taka że 

świadom zagrożenia i konsekwencji swoich działań i aby nie oddać się w ręce okupanta 

popełnił samobójstwo .  
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Rysunek 9 Miejsce pochówku Karola Bojarskiego na cmentarzu parafialnym  

w Horodle – fotografia mojego autorstwa. 

 

 Z chwilą śmierci nie kończy się historia tego wielkiego człowieka który najpiękniejszy 

okres życia poświęcił dla prawdziwej wolności swojej ukochanej ojczyzny. Z relacji Jego 

siostry Urszuli wynikało iż rodzina poinformowana została o śmierci jednak władza ludowa  

nie wskazała miejsca Jego pochówku. Rodzina swoimi źródłami dotarła do miejsca 

pogrzebania ciała i pod osłoną nocy po kilku miesiącach został ekshumowany, a ciało 

przeniesione na cmentarz w Horodle gdzie spoczywa w chwili obecnej u boku swoich 

rodziców.  
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 Po okresie okupacji w warunkach wprowadzania ustroju demokracji ludowej, rodziny 

nie ominęły represje. Brat Wacław ps. „Hucuł” ze względu na przynależność do Armii 

Krajowej musiał zmienić nazwisko i opuścić rodzinne Horodło. Przeniósł się i na stałe 

zamieszkał w Bydgoszczy gdzie zmarł w 2008 roku. Cała rodzina Bojarskich przez ówczesny 

system była przedstawiana jako wrogowie ustroju . Społeczeństwo ziemi horodelskiej szybko 

zapomniało o swoim bohaterze. Była również próba dążenia do nadania imienia „WYGI” 

jednej z ulic w Horodle, niestety bez skutku. Jedynie nie zapomniał o nim Światowy Związek 

Żołnierzy Armii Krajowej oddział zamojski , który już w wolnej Polsce w 1991roku  

przy wielkiej oprawie mianował Go pośmiertnie kapitanem Armii Krajowej, natomiast 

wcześniej za swoją postawę otrzymał pośmiertnie Krzyż Virtuti Militari.   
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