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Wst´p
Dotychczas opublikowano bardzo niewiele takich êróde∏, jak prezentowane w tym tomie. Rzadko zdarza∏o si´ bowiem, aby czynny konspirator,
dowódca oddzia∏u partyzanckiego w latach 1943–1949, opisywa∏ bie˝àce
wydarzenia. Dla lepszego zrozumienia pami´tnika kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” nale˝y przybli˝yç dzieje akowskiego i poakowskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego na Lubelszczyênie w latach 1939–1956 oraz
przedstawiç sylwetk´ autora pami´tników.
Jeszcze nie dobieg∏a koƒca kampania wrzeÊniowa, a ju˝ zacz´∏y powstawaç zalà˝ki konspiracji, z których wyros∏y S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski, Zwiàzek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa. W po∏owie paêdziernika 1939 r. do
Lublina przyby∏ dowódca g∏ówny SZP gen. Micha∏ Karaszewicz-Tokarzewski. Wynikiem jego pobytu by∏o powo∏anie komitetu mi´dzypartyjnego,
który w kilkanaÊcie dni póêniej przekszta∏ci∏ si´ w Rad´ Politycznà SZP na
województwo lubelskie. Na prze∏omie 1939 r. i 1940 r. jej struktury istnia∏y
niemal na ca∏ym obszarze tego województwa. Organizacja dzia∏a∏a do wiosny 1940 r., kiedy zosta∏a przekszta∏cona w czysto wojskowy ZWZ. Od listopada 1939 r. dowódcà SZP na województwo lubelskie by∏ mjr Józef Spychalski. W strukturach ZWZ-AK okr´giem dowodzili kolejno: p∏k dypl.
Tadeusz Pe∏czyƒski (lipiec 1940 – lipiec 1941), p∏k Ludwik Bittner „Halka”
(1 sierpnia 1941 – styczeƒ 1943) i pp∏k/p∏k Kazimierz Tumidajski „Marcin”
(styczeƒ 1943 – sierpieƒ 1944).
SZP-ZWZ nie posiada∏ monopolu na dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, oprócz
niego powsta∏o ponad sto innych organizacji konspiracyjnych. Do najsilniejszych nale˝a∏y utworzone przez ludowców Bataliony Ch∏opskie oraz
zwiàzana z ruchem narodowym Narodowa Organizacja Wojskowa. G∏ównym zadaniem SZP-ZWZ, a od lutego 1942 r. AK, by∏o doprowadzenie do
zjednoczenia rozproszonych organizacji podziemnych. W pierwszym okresie scalania, czyli do chwili powo∏ania AK, do ZWZ do∏àczy∏y lokalne
zwiàzki konspiracyjne, które szuka∏y kontaktu z jakàÊ „górà”, oraz te, które
utraci∏y kontakt ze swym dowództwem. Przybyli te˝ cz∏onkowie organizacji
7
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podziemnych rozbitych przez okupanta. W 1942 r. i 1943 r. kierownictwu lubelskiego okr´gu AK podporzàdkowa∏y si´ organizacje, których dowództwa na szczeblu centralnym podpisa∏y z AK porozumienia o scaleniu.
Najwi´ksze problemy podczas akcji scaleniowej sprawia∏y NOW i BCh.
Stara∏y si´ one zdobyç jak najwi´kszà autonomi´ w ramach AK i obsadziç
jak najwi´cej stanowisk dowódczych. Ostatecznie BCh wprowadzi∏o do lubelskiego okr´gu AK oko∏o 12 tys. cz∏onków, jednak scalenie mia∏o charakter powierzchowny.
O wiele wi´ksze trudnoÊci wyst´powa∏y przy próbach scalenia z NOW. Co
prawda w 1942 r. dosz∏o do podpisania umowy scaleniowej, jednak jej warunki nie zadowoli∏y cz´Êci radykalnych dzia∏aczy narodowych, którzy liczyli
na autonomi´ w ramach AK, a byli zdecydowanymi przeciwnikami w∏àczenia swej organizacji w jej szeregi. Wi´kszoÊç struktur NOW nie podporzàdkowa∏a si´ rozkazom, co w konsekwencji wywo∏a∏o roz∏am. Przeciwnicy scalenia w listopadzie 1942 r. powo∏ali do ˝ycia Narodowe Si∏y Zbrojne.
Ostatecznie do lubelskiej AK przesz∏o oko∏o 2 tys. cz∏onków NOW. Prowadzone póêniej rozmowy z przedstawicielami NSZ doprowadzi∏y w czerwcu
1944 r. do podpisania umowy scaleniowej na szczeblu centralnym, jednak
podporzàdkowanie si´ dowództwu lubelskiej AK mia∏o wy∏àcznie charakter
formalny. Na faktyczne po∏àczenie obu organizacji zabrak∏o czasu.
Struktura organizacyjna okr´gu opiera∏a si´ na przedwojennym podziale administracyjnym kraju. W ka˝dym z czternastu powiatów dawnego województwa zorganizowany by∏ obwód, 2–4 powiaty tworzy∏y inspektorat,
a komendy inspektoratów podlega∏y bezpoÊrednio komendzie okr´gu. Najni˝szà terenowà komórk´ organizacyjnà AK stanowi∏a placówka obejmujàca wieÊ lub kilka wiosek. Placówki z dwóch lub trzech gmin tworzy∏y rejon,
bezpoÊrednio podleg∏y komendzie obwodu. W niektórych obwodach tworzono podobwody jako szczebel poÊredni mi´dzy rejonami a obwodami.
W Okr´gu AK Lublin dzia∏a∏o pi´ç inspektoratów: bialski (obwody:
Bia∏a Podlaska, ¸uków, Radzyƒ Podlaski); che∏mski (Che∏m, Krasnystaw,
W∏odawa); lubelski (Lublin-miasto, Lublin-powiat, Lubartów); pu∏awski
(Pu∏awy, KraÊnik); zamojski (Bi∏goraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski,
ZamoÊç).
Lubelski okr´g AK by∏ jednostkà specyficznà, poniewa˝ wyjàtkowo
wczeÊnie w porównaniu z innymi cz´Êciami kraju rozpocz´to tu dzia∏ania
partyzanckie. By∏o to spowodowane mi´dzy innymi tym, ˝e w 1942 r. Niemcy rozpocz´li akcj´ masowych wysiedleƒ ludnoÊci Zamojszczyzny. Reakcjà
8
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na brutalne dzia∏ania sta∏o si´ oddolne, ˝ywio∏owe tworzenie oddzia∏ów
partyzanckich. Na poczàtku 1943 r., w samym tylko Inspektoracie ZamoÊç
istnia∏o ich szeÊç, a w po∏owie tego roku na terenie ca∏ego okr´gu dzia∏a∏o
czternaÊcie grup partyzanckich, ale tylko dwie poza Zamojszczyznà. Natomiast w 1944 r. w lasach przebywa∏o ponad czterdzieÊci oddzia∏ów zbrojnych, w których walczy∏o blisko 5,2 tys. ˝o∏nierzy.
Oddzia∏y partyzanckie mia∏y stanowiç zalà˝ki odtwarzanych si∏ zbrojnych: Inspektorat Che∏m – 7. ppLeg (Oddzia∏ Partyzancki 7), Inspektorat
Lublin – 8. ppLeg (OP 8), Inspektorat ZamoÊç – 9. pp (OP 9), Obwód Pu∏awy – 15. pp (OP 15), Obwód Bia∏a Podlaska – 34. pp, obwody Bia∏a Podlaska i Radzyƒ Podlaski – 35. pp (OP 35). Pu∏ki te wchodzi∏y w sk∏ad formujàcych si´ 3. DP (OP 7, OP 8, OP 9 i OP 15) oraz 9. DP AK (OP 34
i OP 35). W przededniu akcji „Burza” AK na Lubelszczyênie liczy∏a oko∏o
60 tys. ludzi.
Rozwój sytuacji na froncie wschodnim w 1943 r. zmusi∏ Komend´
G∏ównà AK do zmodyfikowania planu ogólnonarodowego powstania.
Zdecydowano si´ na koncepcj´ szeregu wystàpieƒ na obszarach stanowiàcych bezpoÊrednie zaplecze przesuwajàcego si´ w kierunku Polski frontu.
Celem operacji, której nadano kryptonim „Burza”, by∏o podkreÊlenie woli
walki z Niemcami oraz ujawnienie wobec wkraczajàcych Sowietów przedstawicieli legalnych w∏adz polskich jako gospodarzy zajmowanych ziem.
Plan „Burza” mia∏ postawiç Armi´ Czerwonà przed faktami dokonanymi
i sk∏oniç w∏adze radzieckie do uznania polskich praw, najpierw na Kresach,
a potem w Polsce centralnej.
Jako pierwsze, w styczniu 1944 r., do wykonania operacji przystàpi∏y oddzia∏y AK na Wo∏yniu, w marcu oddzia∏y Okr´gu Tarnopol, na prze∏omie
czerwca i lipca – Okr´gu BrzeÊç-Polesie, a w lipcu na Wileƒszczyênie
i w okr´gu lwowskim. W Wilnie, po wyparciu Niemców z miasta, stosunki
mi´dzy ˝o∏nierzami AK a Sowietami uk∏ada∏y si´ doÊç poprawnie. Jednak
ju˝ 17 lipca podst´pnie aresztowano komendanta Okr´gu AK Wilno p∏k.
Aleksandra Krzy˝anowskiego „Wilka” oraz internowano oko∏o 6 tys. ˝o∏nierzy z okr´gów wileƒskiego i nowogródzkiego. Podobny przebieg mia∏y
dzia∏ania w Lwowskiem. Oddzia∏y AK wspó∏dzia∏a∏y z jednostkami sowieckimi w wyp´dzaniu Niemców ze Lwowa i w tym czasie wzajemne stosunki
uk∏ada∏y si´ poprawnie. Jednak po zaj´ciu miasta (27 lipca) i uznaniu przez
w∏adze radzieckie Lwowa za miasto nale˝àce do ZSRR, akowców rozbrojono i wcielono do armii Berlinga. Na Kresach Wschodnich akcja „Burza”
9
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zakoƒczy∏a si´ przegranà. Sowieci swoim post´powaniem pokazali, i˝ nie
zamierzajà respektowaç polskich praw do tych terenów.
Pierwszym terytorium przedwojennej Polski po∏o˝onym na zachód od
linii Curzona, na które wkroczy∏a Armia Czerwona, by∏a Lubelszczyzna. Wed∏ug deklaracji sowieckich dotyczàcych powojennych granic, mia∏ to byç obszar przysz∏ego paƒstwa polskiego. Dlatego te˝ rozstrzygni´cia na tym terenie mia∏y przybli˝yç odpowiedê na pytanie, czy Zwiàzek Radziecki by∏
zainteresowany jedynie zmianà granicy polsko-sowieckiej, czy te˝ chcia∏ w∏àczyç Polsk´ do swojej strefy wp∏ywów i narzuciç jej zale˝ny od siebie rzàd.
Akcj´ „Burza” na omawianym obszarze rozpocz´to 21 lipca, kiedy wojska sowieckie przekroczy∏y Bug. W ciàgu nast´pnych dni oddzia∏y AK opanowa∏y kilka miast powiatowych, wzi´∏y te˝ udzia∏ w walkach o Lublin. Niewàtpliwie najwi´ksze sukcesy militarne odnios∏a 27. Wo∏yƒska Dywizja
Piechoty AK, która, rozpoczàwszy dzia∏ania 21 lipca, zdoby∏a Lubartów,
Kock i Firlej. W trakcie dalszych dzia∏aƒ oddzia∏y AK, oprócz tych miast,
opanowa∏y samodzielnie Be∏˝ec, Koƒskowol´, Poniatowà, Urz´dów
i Wàwolnic´. We wspó∏dzia∏aniu z Armià Czerwonà wyzwolono co najmniej 25 miast i miasteczek, mi´dzy innymi Bia∏à Podlaskà, Che∏m, D´blin,
Krasnystaw, Lublin, ¸uków, Mi´dzyrzec i Pu∏awy. W sumie oddzia∏y AK
przeprowadzi∏y oko∏o 150 akcji bojowych, w wyniku których Niemcy – wed∏ug polskich meldunków – stracili oko∏o 1 tys. zabitych i 1,2 tys. wzi´tych
do niewoli. Straty AK wynios∏y oko∏o 100 zabitych.
W ciàgu kilku nast´pnych dni powtórzy∏ si´ scenariusz realizowany
przez Sowietów na Wileƒszczyênie, Nowogródczyênie i w Lwowskiem.
25 lipca w Skrobowie rozbrojona zosta∏a 27. Wo∏yƒska DP AK, a 30 lipca
9. DP AK. Nast´pnego dnia, podczas negocjacji z Sowietami zosta∏ aresztowany komendant okr´gu p∏k Kazimierz Tumidajski „Marcin”, 13 sierpnia dowódca 3. DP AK p∏k Adam Âwitalski „Dàbrowa”, a 14 sierpnia dowódca 9. DP AK gen. Ludwik Bittner „Halka”1.
Wkroczenie armii sowieckiej i wyparcie Niemców nie oznacza∏o dla
polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego koƒca walki. Odbudowujàca si´
Polska nie by∏a tà, o którà walczy∏o ono przez ostatnie pi´ç lat.

Dzieje SZP-ZWZ-AK na Lubelszczyênie opracowano na podstawie: I. Caban, Okr´g Armii Krajowej Lublin, Lublin 1996, s. 11–60; I. Caban, Z. Maƒkowski, Zwiàzek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okr´gu lubelskim 1939–1944, t. 1, Lublin 1971, s. 31–124; R. Wnuk, Lubelski okr´g AK, DSZ
i WiN 1944–1947, Lublin 2000, s. 20–25.

1
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W powojennych dziejach poakowskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego na Lubelszczyênie mo˝na wyodr´bniç cztery podstawowe okresy.
Pierwszy z nich trwa∏ od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. Lipiec 1944 r. to
oczywiÊcie data wkroczenia wojsk sowieckich, druga zaÊ ma dwojakie znaczenie. Ruszy∏a wówczas sowiecka ofensywa zimowa i Lubelszczyzn´ opuÊci∏a Armia Czerwona, zaÊ 19 stycznia 1945 r. komendant g∏ówny AK gen.
Leopold Okulicki „Niedêwiadek” rozwiàza∏ podleg∏à sobie organizacj´,
co spowodowa∏o chwilowe zamieszanie w jej szeregach.
Charakterystyczne dla tego okresu by∏y dzia∏ania Sowietów. W sierpniu
i wrzeÊniu 1944 r. NKWD i tworzàcy si´ dopiero UB przeprowadza∏y liczne aresztowania osób, które podejrzewano o dzia∏alnoÊç konspiracyjnà.
Bardzo szybko zape∏ni∏y si´ wi´zienia, a k∏opoty lokalowe spowodowa∏y, ˝e
aresztowanych osadzano w wyzwolonym niedawno obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz w okrytym ponurà s∏awà wi´zieniu na Zamku lubelskim. Aresztowania prowadzone w nast´pnych miesiàcach, szczególnie
w paêdzierniku i listopadzie 1944 r., sprawi∏y, ˝e lubelska AK znalaz∏a w si´
w najci´˝szym po∏o˝eniu od chwili swego powstania. Straty z tego okresu
wielokrotnie przewy˝sza∏y straty komendy okr´gu z ca∏ego okresu okupacji niemieckiej.
Mimo aresztowaƒ, odp∏ywu cz´Êci kadr, dezorganizacji struktur i nasycenia terenu sowieckimi wojskami kontynuowano konspiracyjnà dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà. Ostatnia okolicznoÊç doprowadzi∏a do ograniczenia
akcji zbrojnych wymierzonych w Sowietów i „polski” aparat komunistyczny, choç, jak wynika z dotychczasowych ustaleƒ, od koƒca lipca do koƒca
grudnia 1944 r. oddzia∏y podziemia akowskiego przeprowadzi∏y oko∏o szeÊçdziesi´ciu ró˝nego rodzaju akcji zbrojnych – mi´dzy innymi opanowano
i rozbito kilka wi´zieƒ (Bia∏a Podlaska, Hrubieszów, ZamoÊç).
Drugi okres trwa∏ od stycznia 1945 r. do kwietnia 1947 r. Pierwsza
z tych dat to poczàtek dzia∏alnoÊci podziemia poakowskiego po rozwiàzaniu AK, a koƒcowa – akcja amnestyjna, która po∏o˝y∏a kres zorganizowanym strukturom podziemia poakowskiego na terenie Lubelszczyzny.
Podokres stanowiç mogà wydarzenia z prze∏omu lata i jesieni 1945 r.,
czyli tzw. akcja p∏k. Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa”, w wyniku której
na Lubelszczyênie ujawni∏o si´ oko∏o siedmiuset konspiratorów oraz powo∏anie we wrzeÊniu 1945 r. Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Nale˝y
równie˝ pami´taç, ˝e od kwietnia 1945 r. konspiracja poakowska w zdecydowanej wi´kszoÊci zosta∏a podporzàdkowana Delegaturze Si∏ Zbrojnych
11
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na Kraj, zaÊ w okresie przed utworzeniem WiN lubelska konspiracja najcz´Êciej wyst´powa∏a jako Ruch Oporu Armii Krajowej.
Opuszczenie Lubelszczyzny przez Armi´ Czerwonà oraz wi´kszoÊç jednostek NKWD i „Smierszu” sprawi∏o, ˝e warunki pracy konspiracyjnej uleg∏y poprawie. Dzi´ki temu w lutym i marcu 1945 r., przystàpiono do odbudowy nadwer´˝onych struktur terenowych oraz wznowiono akcje bojowe.
Na prze∏omie marca i kwietnia 1945 r. na tym terenie rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç kilka zgrupowaƒ partyzanckich. LiczebnoÊç poszczególnych jednostek
si´ga∏a kilkuset ˝o∏nierzy. Wymieniç tu nale˝y oddzia∏y mjr. Hieronima
Dekutowskiego „Zapory”, por. Mariana Bernaciaka „Orlika”, por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” czy por. Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”.
W maju 1945 r., w pi´ciu najwi´kszych zgrupowaniach walczy∏o w sumie
oko∏o tysiàca partyzantów, a co najmniej drugie tyle toczy∏o walk´ w szeregach mniejszych oddzia∏ów partyzanckich.
Szczególnà s∏awà okry∏o si´ zgrupowanie dowodzone przez „Zapor´”,
liczàce nawet czterystu partyzantów, które operowa∏o zazwyczaj w kilku
pododdzia∏ach. Obszar dzia∏ania stanowi∏y województwa lubelskie, kieleckie i rzeszowskie. W czasie istnienia zgrupowania ˝o∏nierze „Zapory”
przeprowadzili kilkadziesiàt bardzo powa˝nych akcji zbrojnych, które skutecznie parali˝owa∏y w∏adz´ komunistycznà. Drugim co do wielkoÊci i operatywnoÊci, liczàcym w okresie najwi´kszej liczebnoÊci oko∏o trzystu partyzantów, by∏o zgrupowanie „Orlika”, dzia∏ajàce na pograniczu województw
lubelskiego, kieleckiego oraz warszawskiego i równie˝ podzielone na pododdzia∏y.
Dzia∏ania oddzia∏ów partyzanckich doprowadzi∏y do ustanowienia w terenie faktycznej dwuw∏adzy. W∏adza komunistów ogranicza∏a si´ do miasta wojewódzkiego i miast powiatowych (choç niektóre nich zosta∏y na
krótko zdobyte przez si∏y podziemia), zaÊ poza nimi niepodzielnie panowa∏a partyzantka.
W omawianym okresie akcje zbrojne skierowane by∏y przede wszystkim
przeciwko administracji komunistycznej. Rozbijano urz´dy gminne, posterunki MO, rozstrzeliwano wspó∏pracowników i agentów nowej w∏adzy,
funkcjonariuszy UBP, nadgorliwych milicjantów, ormowców oraz aktywistów PPR. Staczano walki z grupami operacyjnymi UBP-KBW-MO
i NKWD, przeprowadzajàcymi aresztowania i akcje pacyfikacyjne w terenie. Do najbardziej udanych akcji zalicza si´ równie˝ rozbijanie wi´zieƒ
i uwalnianie wi´êniów (Bia∏a Podlaska, Bi∏goraj, Hrubieszów, Janów Lu12
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belski, Kock, Pu∏awy, Radzyƒ Podlaski, Tomaszów Lubelski, W∏odawa, ZamoÊç). Wówczas to niejednokrotnie na krótko opanowywano miasta powiatowe.
Wa˝nym wydarzeniem by∏o przeprowadzone 30 czerwca 1946 r. przez
komunistów tzw. referendum ludowe. Jego przebieg i wynik postawi∏ pod
du˝ym znakiem zapytania sens dalszego istnienia podziemia poakowskiego. Okaza∏o si´, ˝e w odpowiedzi na fa∏szerstwo dokonane przez komunistów demokracje zachodnie ograniczy∏y si´ jedynie do wystosowania nielicznych not dyplomatycznych i nic nie wskazywa∏o na to, ˝e inaczej b´dzie
podczas wyborów parlamentarnych.
Struktura terytorialna podziemia poakowskiego od lipca 1944 r. do
kwietnia 1947 r. nie odbiega∏a zasadniczo od wypracowanej w koƒcowym
okresie okupacji niemieckiej. Okr´g nadal by∏ podzielony na pi´ç inspektoratów, zmieni∏a si´ tylko liczba obwodów. We wrzeÊniu 1945 r. w sk∏ad
Inspektoratu Pu∏awy na prawach obwodu w∏àczony zosta∏ powiat garwoliƒski, a pod koniec tego roku do obwodu bialskiego w∏àczono powiat siedlecki. Nale˝y równie˝ wspomnieç, ˝e od listopada 1945 r. do grudnia 1946 r.
w powiecie Mi´dzyrzecz w województwie zielonogórskim dzia∏a∏ obwód
pod nazwà Polski Zwiàzek Wojskowy, który pozostawa∏ w Êcis∏ym zwiàzku
z Inspektoratem Bia∏a Podlaska.
Trzeci okres trwa∏ od wiosny 1947 r. do koƒca 1950 r. Wówczas dzia∏a∏y jeszcze lokalne struktury powinowskie, które nie posiada∏y ju˝ ∏àcznoÊci
z oÊrodkami centralnymi. Wymieniç tu nale˝y przede wszystkim Inspektorat AK ZamoÊç, dzia∏ajàcy od wrzeÊnia 1948 r. do kwietnia 1950 r. Kierowa∏ nim Marian Pilarski „Jar”, ujawniony wiosnà 1947 r. komendant Obwodu WiN ZamoÊç. Kontynuacjà zgrupowania partyzanckiego mjr.
Hieronima Dekutowskiego „Zapory” by∏y grupy por. Mieczys∏awa Pruszkiewicza „K´dziorka”, dowodzàcego oddzia∏ami zbrojnymi w po∏udniowej
cz´Êci by∏ego Inspektoratu AK-WiN Lublin, i kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego
„Uskoka”, dowodzàcego oddzia∏ami w jego pó∏nocnej cz´Êci. W tym okresie powstawa∏y równie˝ grupy partyzanckie, które nie posiada∏y ˝adnej
zwierzchnoÊci organizacyjnej. W by∏ym inspektoracie pu∏awskim dzia∏a∏y
grupy „˚uka” i „Granata” (lipiec 1947 – wrzesieƒ 1950), do listopada
1948 r. dowodzona przez por. Zygmunta Wilczyƒskiego „˚uka”, a nast´pnie przez Stanis∏awa Ochnio „Granata” a tak˝e Boles∏awa Górskiego
„Podkowy” (paêdziernik 1949 – sierpieƒ 1953) oraz Edwarda Kalickiego
„Ma∏ego” (grudzieƒ 1948 – czerwiec 1951), operujàca na pograniczu
13
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powiatów pu∏awskiego, lubelskiego i lubartowskiego, a w latach 1948–1949
podporzàdkowana Mieczys∏awowi Pruszkiewiczowi „K´dziorkowi”. Od
1946 r. do 1954 r. w powiatach ∏ukowskim, siedleckim i radzyƒskim nadal
dzia∏a∏y oddzia∏y podporzàdkowane Romanowi Dawickiemu „Lontowi”,
po jego Êmierci w grudniu 1952 r. dowodzone przez Antoniego Do∏´g´
„Znicza”, „Kulawego Antosia”.
Ostatni okres to lata 1951–1956. Wówczas na Lubelszczyênie operowa∏y
jeszcze kilkuosobowe oddzia∏y zbrojne, pozbawione ju˝ oparcia w jakimkolwiek wy˝szym dowództwie. Ze wzgl´du na charakter dzia∏alnoÊci nazwaç je mo˝na „grupami przetrwania”. Na pograniczu powiatów che∏mskiego, w∏odawskiego i lubelskiego do paêdziernika 1951 r. operowa∏
oddzia∏ Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego”. Na tym samym terenie do
lutego 1953 r. dzia∏ali ostatni ˝o∏nierze z oddzia∏ów „Uskoka”, dowodzeni
przez Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora”. W powiecie bialskim ostatnie
dwie grupy przetrwa∏y do maja 1954 r. Dowodzili nimi Wac∏aw Skwara
i Henryk Doroszuk „Diabe∏”. Na obszarze by∏ego inspektoratu pu∏awskiego do sierpnia 1953 r. dzia∏a∏a powinowska grupa Boles∏awa Górskiego
„Podkowy”, zaÊ na obszarze by∏ego inspektoratu zamojskiego operowa∏y
jeszcze grupy Jana Leonowicza „Burty” (do lutego 1951 r.), a nast´pnie
Jana Turzynieckiego „Mogi∏ki” (do paêdziernika 1953 r.), Henryka KwaÊniewskiego „Szuma”, „Luxa” (do maja 1952 r.), Stanis∏awa Pakosa „Wrzosa” (do maja 1951 r.), Józefa Z∏omaƒca „Wichra” (do wrzeÊnia 1951 r.),
a nast´pnie Aleksandra Sobonia „Wichra” (do lipca 1952 r.).
O charakterze dzia∏alnoÊci grup zbrojnych poakowskiego podziemia
niepodleg∏oÊciowego w dwóch ostatnich okresach decydowa∏ fakt, ˝e by∏y
one nieliczne i z regu∏y operowa∏y w kilkuosobowych patrolach, co powodowa∏o, i˝ nie nastawia∏y si´ na walk´ z grupami operacyjnymi UBP-KBW.
W dodatku z powodu niewielkiej liczebnoÊci i s∏abego uzbrojenia zmuszone by∏y do ciàg∏ego umykania przed ob∏awami. Ostrze swojej dzia∏alnoÊci
kierowa∏y przeciwko konfidentom i wspó∏pracownikom w∏adzy ludowej,
milicjantom oraz aktywistom PPR-PZPR. Przeprowadza∏y równie˝ liczne
akcje ekspropriacyjne, gdy˝ brakowa∏o odpowiedniej liczby kryjówek oraz
osób pomagajàcych w prze˝yciu. Niejednokrotnie zdobywa∏y ˝ywnoÊç
i odzie˝ u osób prywatnych. W takich okolicznoÊciach istnia∏a mo˝liwoÊç
kojarzenia ich dzia∏alnoÊci z pospolitym bandytyzmem.
Symboliczne zakoƒczenie dziejów podziemia niepodleg∏oÊciowego na
Lubelszczyênie stanowi Êmierç ostatniego partyzanta, Józefa Franczaka
14
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„Lalka”, który poleg∏ w Majdanie Kozic Górnych 21 paêdziernika 1963 r.
w walce z funkcjonariuszami SB i ZOMO2.
Oprócz powojennych dziejów polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego nale˝y choçby w zarysie przedstawiç struktur´ aparatu bezpieczeƒstwa,
który je zwalcza∏. Poczàwszy od momentu zaj´cia Lubelszczyzny przez wojska sowieckie, na jej obszarze rozpocz´to organizowanie „polskiego” aparatu bezpieczeƒstwa. Jego struktura wzorowana by∏a na NKWD. Do grudnia 1944 r. funkcjonowa∏ jako Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego PKWN,
a od stycznia 1945 r. jako Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego.
W Lublinie, jak w ka˝dym mieÊcie wojewódzkim, utworzono Wojewódzki
Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego, a w ka˝dym mieÊcie powiatowym jego
powiatowy odpowiednik. Powstajàcy aparat bezpieczeƒstwa nie by∏ instytucjà w pe∏ni samodzielnà. Piecz´ nad nim sprawowali przedstawiciele
NKWD, którzy formalnie wyst´powali jako „doradcy”, ale w rzeczywistoÊci decydowali o najwa˝niejszych decyzjach na ka˝dym szczeblu, poczàwszy
od RBP-MBP, poprzez WUBP i poszczególne PUBP.
W poczàtkowym okresie ci´˝ar walki z polskim podziemiem wzi´∏o na
siebie NKWD. Od paêdziernika 1944 r. na obszarze Polski Lubelskiej operowa∏a 64. Zbiorcza Dywizja NKWD, liczàca ponad 10 tys. ˝o∏nierzy. Dopiero od drugiej po∏owy 1945 r. „rodzimy” aparat bezpieczeƒstwa zaczà∏
samodzielnie zwalczaç podziemie niepodleg∏oÊciowe. W strukturze
WUBP, poczàwszy od kwietnia 1945 r., dzia∏a∏ specjalny Wydzia∏ do Walki
z Bandytyzmem, a w powiatowych UBP istnia∏y jego odpowiedniki w postaci sekcji. Póêniej Wydzia∏ do Walki z Bandytyzmem zosta∏ przekszta∏cony w Wydzia∏ III, który w PUBP posiada∏ swoje odpowiedniki w postaci
sekcji, a nast´pnie referatów. W g∏ównej mierze to one zajmowa∏y si´ zwalczaniem polskiej partyzantki.
Autor prezentowanych pami´tników, Zdzis∏aw Broƒski, urodzi∏ si´
24 grudnia 1912 r. w Radzicu Starym (powiat Lubartów) w województwie
2

Dzieje podziemia niepodleg∏oÊciowego na Lubelszczyênie w latach 1944–1956 opracowano na
podstawie: P. Gawryszczak, Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944–1956,
Lublin 1998; J. Kopiƒski, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego
AK-WiN Radzyƒ Podlaski w latach 1944–1956, Bia∏a Podlaska 1998; Podziemie zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Pu∏awski, Warszawa 2002;
R. Wnuk, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyênie od lipca 1944 r. do 1956 r., Lublin
1992; R. Wnuk, Lubelski okr´g..., s. 26–66.
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lubelskim. Jego rodzice, Franciszek i Apolonia z Warchulskich, prowadzili
dwunastohektarowe gospodarstwo rolne. Po szkole powszechnej ukoƒczy∏
gimnazjum w Lublinie, jednak nie z∏o˝y∏ egzaminu dojrza∏oÊci. W 1934 r.
powo∏ano go do odbycia s∏u˝by wojskowej w 23. pp we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim. Wówczas skoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà i otrzyma∏ stopieƒ plutonowego. Po powrocie do domu pracowa∏ w gospodarstwie rodziców. Nale˝a∏ do Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Siew”.
W sierpniu 1939 r. zmobilizowano go, uczestniczy∏ w walkach wrzeÊniowych w szeregach macierzystej jednostki. Pod Koluszkami dosta∏ si´ do
niewoli niemieckiej. Prawdopodobnie do listopada 1940 r. przebywa∏ w stalagu, skàd uda∏o mu si´ zbiec. Po powrocie do domu nawiàza∏ ∏àcznoÊç
w powstajàcymi strukturami konspiracyjnymi. Z racji wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci w ZMW wstàpi∏ w szeregi Polskiej Organizacji Zbrojnej „Rac∏awice”.
Wiele wskazuje na to, ˝e zorganizowa∏ w rodzinnych okolicach pluton konspiracyjny. Zapewne w 1941 r. lub 1942 r., wraz z podleg∏ymi sobie ˝o∏nierzami, na podstawie umowy scaleniowej, przeszed∏ do ZWZ-AK, gdzie nadal pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy plutonu terytorialnego (placówki) w Radzicu
Starym (nr XIVa) w I Rejonie Obwodu AK Lubartów. Poczàtkowo obra∏
sobie pseudonim „Zdzich”, a nast´pnie „Uskok”. W tym czasie dowodzony przez niego pluton liczy∏ 35 ˝o∏nierzy.
Jesienià 1943 r., po serii aresztowaƒ przeprowadzonych przez Niemców
w obwodzie lubartowskim, w obawie przed aresztowaniem zaczà∏ si´ ukrywaç i organizowaç grup´ partyzanckà, którà formalnie 16 maja 1944 r.
przekszta∏cono w oddzia∏ lotny nr VI Zgrupowania OP 8. pp AK, w tym
okresie liczàcy czterdziestu partyzantów. Stan jednostki stale wzrasta∏,
w lipcu obejmowa∏a szeÊçdziesi´ciu ˝o∏nierzy.
Podczas akcji „Burza” jego oddzia∏ wszed∏ w sk∏ad 3. kompanii IV batalionu 8. ppLeg AK i stoczy∏ liczne potyczki z oddzia∏ami niemieckimi. Po
wkroczeniu Armii Czerwonej Broƒski rozformowa∏ oddzia∏ i poczàtkowo
deklarowa∏ ch´ç wstàpienia do Wojska Polskiego. Jednak ju˝ pierwsze poczynania w∏adzy ludowej (przeÊladowania ˝o∏nierzy podziemia, aresztowania, wywózki w g∏àb ZSRR) zmusi∏y go do ukrywania si´ przed gro˝àcym
mu aresztowaniem. Ponownie powróci∏ do konspiracji i od sierpnia 1944 r.
pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy komendanta, a nast´pnie komendanta I Rejonu Obwodu AK Lubartów. W tym czasie odbudowywa∏ os∏abione struktury konspiracyjne. Ju˝ jesienià zaczà∏ organizowaç swoich podkomendnych, a wiosnà 1945 r. odtworzy∏ oddzia∏ partyzancki na bazie jednostki z okresu
16
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okupacji niemieckiej, podporzàdkowany AK, DSZ, a nast´pnie WiN. Oddzia∏ liczy∏ Êrednio od trzydziestu do czterdziestu, a w trakcie akcji amnestyjnej z wiosny 1947 r. oko∏o dwudziestu partyzantów.
Od czerwca 1945 r., z rozkazu dowództwa Inspektoratu Lublin, Broƒski dowodzi∏ wszystkimi oddzia∏ami partyzanckimi i dru˝ynami dywersyjnymi dzia∏ajàcymi w obwodzie lubartowskim DSZ-WiN. On sam podlega∏
bezpoÊrednio komendantowi oddzia∏ów partyzanckich w inspektoracie,
mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”. Krótko (sierpieƒ – wrzesieƒ 1945 r.) pe∏ni∏ funkcj´ komendanta Obwodu DSZ-WiN Lubartów.
W czasie akcji amnestyjnej wiosnà 1947 r. wraz z kilkunastoma podleg∏ymi sobie ˝o∏nierzami nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci wyjÊcia z konspiracji.
O tym, dlaczego tak si´ sta∏o, obszernie napisa∏ w swoich pami´tnikach.
Wiosnà 1947 r. „Uskok” zreorganizowa∏ oddzia∏, podzieli∏ go na trzy patrole, którymi dowodzili Walenty WaÊkowicz „Strza∏a”, Stanis∏aw Kuchcewicz
„Wiktor” i Józef Franczak „Lalek”. Ze wzgl´du na obecnoÊç licznych jednostek wojskowych, patrole te liczy∏y zazwyczaj od kilku do kilkunastu partyzantów. Po wyjeêdzie mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, we
wrzeÊniu 1947 r. Broƒski objà∏ funkcj´ dowódcy grup partyzanckich na obszarze na pó∏noc od Lublina. Od jesieni 1947 r. ukrywa∏ si´ w bunkrze wybudowanym pod stodo∏à Wiktora i Mieczys∏awa Lisowskich w miejscowoÊci Dàbrówka (obecnie Nowogród), w gminie Wólka, powiat Lublin. Co
pewien czas zwo∏ywa∏ odprawy organizacyjne z podleg∏ymi mu dowódcami
patroli. Taki sposób dowodzenia sprawia∏, ˝e dowódcy mieli du˝à swobod´
w prowadzeniu dzia∏alnoÊci partyzanckiej.
20 maja 1949 r. PUBP w Lubartowie, dzi´ki doniesieniom informatora
o pseudonimie „Janek”, aresztowa∏ jego najbli˝szego wspó∏pracownika
i wspó∏mieszkaƒca bunkra, Zygmunta Liber´ „Babinicza”. Zdrajcà okaza∏
si´ ujawniony wiosnà 1947 r., dawny podkomendny, Franciszek Kasperek
„Hardy”, pochodzàcy w dodatku z tej samej wsi co „Babinicz”. Ten ostatni, poddany okrutnym torturom, ujawni∏ po∏o˝enie bunkra swego dowódcy; 21 maja 1949 r. zabudowania, w których znajdowa∏ si´ bunkier, zosta∏y
otoczone przez grup´ operacyjnà UBP-KBW-MO. W beznadziejnej sytuacji, aby nie zostaç wzi´tym ˝ywcem, „Uskok” pope∏ni∏ samobójstwo. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Na cmentarzu w Kijanach wystawiono
jedynie symboliczny grobowiec kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”.
Za dzia∏alnoÊç konspiracyjnà odznaczono go Krzy˝em Virtuti Militari
V klasy i Krzy˝em Walecznych za walki w czasie akcji „Burza”. Dzia∏alnoÊç
17
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konspiracyjnà rozpoczyna∏ w stopniu sier˝anta, który otrzyma∏ w czasie
walk wrzeÊniowych. 3 maja 1944 r. awansowano go do stopnia podporucznika rezerwy, a 1 czerwca 1945 r. – porucznika czasu wojny. W trakcie dzia∏alnoÊci w WiN otrzyma∏ awans do stopnia kapitana3.
Wytropienie bunkra, w którym ukrywa∏ si´ „Uskok”, i Êmierç Broƒskiego nie oznacza∏a dla komunistów kresu walki. Nie wystarcza∏a im fizyczna likwidacja, kolejnym etapem by∏a walka z jego mitem i z pami´cià o zas∏ugach
dla okolicznej ludnoÊci. Dlatego te˝ przez nast´pne czterdzieÊci lat – tak jak
i ca∏e pokolenie ˝o∏nierzy wykl´tych – stanowi∏ cel ataku re˝imowych historyków, okreÊlajàcych go i jemu podobnych mianem „zaplutych kar∏ów reakcji”, „reakcjonistów”, „degeneratów”, a przede wszystkim „bandytów”4.
Pami´tniki spisane przez Zdzis∏awa Broƒskiego obejmujà lata
1941–1949. Ostatni zachowany zapis pochodzi z 1 maja 1949 r., a wi´c dokonano go na dwadzieÊcia dni przed Êmiercià autora. Nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç, w jakim okresie powsta∏y pami´tniki. Byç mo˝e
„Uskok” rozpoczà∏ ich spisywanie dopiero w paêdzierniku 1947 r., zapewne na podstawie wczeÊniejszych notatek i zapisów pro memoria. Wiadomo,
˝e poczàwszy w∏aÊnie od 20 paêdziernika 1947 r. czyni∏ zapiski na bie˝àco,
bàdê z kilku lub kilkunastodniowym „poÊlizgiem”, nadajàc im charakter
dzienników. Dlaczego? Zapewne wiàza∏o si´ to z faktem, ˝e wówczas „zamieszka∏” wraz ze swoim bliskim wspó∏pracownikiem Zygmuntem Liberà
„Babiniczem” w bunkrze wybudowanym pod klepiskiem stodo∏y Wiktora
Lisowskiego, a 8 stycznia 1948 r., po Êmierci gospodarza, u Mieczys∏awa Lisowskiego w Dàbrówce (Nowogrodzie). Bunkier s∏u˝y∏ „Uskokowi” i „Babiniczowi” za schronienie a˝ do maja 1949 r. Byç mo˝e, równolegle z pisaniem dzienników autor opisywa∏ wydarzenia z lat wczeÊniejszych.
Bardzo widoczny wp∏yw na treÊci zapisane w dzienniku po paêdzierniku 1947 r. mia∏o to, ˝e podczas pobytu w bunkrze autor stale s∏ucha∏ audycji „G∏osu Ameryki”. Przelewajàc na papier swoje komentarze do zas∏yszanych informacji, mniej miejsca poÊwi´ca∏ nowinom z najbli˝szej okolicy.
Zapewne dzia∏ania pacyfikacyjne UBP-KBW ogranicza∏y mo˝liwoÊç poruS. Poleszak, Zdzis∏aw Broƒski (1912–1949) [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956.
S∏ownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2002, s. 64–66.
4 Nale˝y tu wspomnieç nast´pujàce opracowania: W. Góra, PPR w walce o utrwalanie w∏adzy ludowej, Warszawa 1958; H. Dominiczak, W walce o Polsk´ Ludowà. Udzia∏ Wojska Polskiego w przeobra˝eniach ustrojowo-spo∏ecznych i gospodarczych 1944–1948, Warszawa 1974; T. Walichnowski, U êróde∏
walk z reakcyjnym podziemiem, Warszawa 1975; S. Wa∏ach, Âwiadectwo tamtym dniom, Kraków 1975.
3
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szania si´ po terenie, co z kolei utrudnia∏o dost´p do informacji o dziejàcych si´ tam wydarzeniach. Zapewne wiedza ta co pewien czas by∏a wzbogacana informacjami przekazywanymi przez „siatk´” wywiadowczà; uzupe∏niali jà te˝ podczas odpraw dowódcy poszczególnych patroli.
G∏ówny teren dzia∏ania „Uskoka”, a co za tym idzie obszar opisywany
przez pami´tnikarza, stanowi∏a po∏udniowo-wschodnia cz´Êç powiatu lubartowskiego i pó∏nocno-wschodnia cz´Êç powiatu lubelskiego. Pod wzgl´dem
geograficznym teren ten nale˝y do P∏askowy˝u Lubartowskiego i Równiny
¸´czyƒsko-W∏odawskiej. Naturalnà granic´ zachodnià i po∏udniowà stanowi bieg Wieprza; od wschodu graniczy on z Pojezierzem ¸´czyƒsko-W∏odawskim. Wschodnia cz´Êç tego terenu doÊç g´sto pokryta jest jeziorami
oraz mokrad∏ami. G∏ówny kompleks leÊny to las zawieprzycki. Obszar ten
by∏ typowo rolniczy, przewa˝nie zamieszkany przez ma∏o i Êredniorolnych
ch∏opów. Najwi´kszym miastem by∏a ¸´czna, liczàca przed wojnà oko∏o
4 tys. mieszkaƒców.
G∏ównym pytaniem, jakie nasuwa si´ czytelnikowi pami´tników Zdzis∏awa Broƒskiego, jest cel ich spisania. Zaczà∏ pisaç jesienià 1947 r., kiedy
zda∏ sobie spraw´, ˝e je˝eli nic si´ nie zmieni w sytuacji mi´dzynarodowej,
to pr´dzej czy póêniej zostanie zabity przez Êcigajàcych go funkcjonariuszy
UBP. Zapewne ÊwiadomoÊç beznadziejnego po∏o˝enia sk∏oni∏a go do przelania na papier swoich myÊli. „Uskok” chcia∏ udokumentowaç dzia∏alnoÊç
podziemia niepodleg∏oÊciowego, pokazaç swój udzia∏ w walce oraz przedstawiç w∏asne racje. Karty pami´tnika traktowa∏ równie˝ jako miejsce
polemik ze swoimi przeciwnikami, przede wszystkim z komunistami. Pami´tniki sà zapisem wydarzeƒ bezpoÊrednio obserwowanych przez pami´tnikarza, oraz tych, o których autor dowiedzia∏ si´ skàdinàd. Rozpatrujàc
struktur´ relacji pami´tnikarskiej Broƒskiego, dostrzegamy trzy metody
kompozycji wspomnieƒ: relacj´ uteraêniejszonà, retrospektywnà oraz relacj´ ró˝noczasowà, czyli wykorzystanie elementów sprawozdaƒ doraênych
w sporzàdzaniu sprawozdaƒ ex post. Mamy tak˝e opis wydarzeƒ, ocen´ ods∏aniajàcà postaw´ pami´tnikarza wobec nich, jak równie˝ uzewn´trznienie subiektywnej mentalnoÊci autora5.
Z punktu widzenia historyka, publikowane pami´tniki stanowià êród∏o
bezcenne i unikalne. Nie decyduje o tym jedynie fakt, ˝e zachowa∏a si´
Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. èród∏oznawstwo. èród∏a narracyjne, cz. 1:
Pami´tnik, tekst literacki, Poznaƒ 2001, s. 52–53.

5
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niewielka liczba tego typu êróde∏6. W warstwie informacyjnej zawierajà one
bowiem dane pozwalajàce na uzupe∏nienie naszej wiedzy. Niejednokrotnie
sà to wiadomoÊci historykom dotychczas nieznane. Umo˝liwiajà one przeprowadzenie zobiektywizowanej rekonstrukcji historycznej, przede wszystkim jednak pozwalajà pe∏niej spojrzeç na generacj´ ˝o∏nierzy wykl´tych,
którzy po 22 lipca 1944 r. postanowili w dalszym ciàgu walczyç o Polsk´
wolnà i suwerennà. Poznajemy motywy, jakie sk∏oni∏y ich do pozostania
w konspiracji, wnikamy g∏´boko w mentalnoÊç i psychik´ dowódcy oddzia∏u partyzanckiego, przez szeÊç lat prowadzàcego walk´ najpierw z okupantem niemieckim, a nast´pnie z narzuconym si∏à przez Sowietów ustrojem
komunistycznym. Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e w zale˝noÊci od badanej
sfery ˝ycia spo∏ecznego, odmienne warstwy informacyjne pami´tnika interesowaç b´dà historyka dziejów politycznych, kultury, obyczajów czy wreszcie socjologa.
Z zapisków przebija zdumiewajàca wyobraênia spo∏eczna i polityczna
autora. Trafnie analizowa∏ zmieniajàcà si´ sytuacj´ mi´dzynarodowà i wewn´trznà w Polsce. To, co jest oczywiste dla historyka po up∏ywie pó∏wiecza, na prze∏omie 1944 r. i 1945 r. takie oczywiste nie by∏o. Bardzo cenny
element pami´tników stanowià obserwacje autora na temat zró˝nicowania
postaw spo∏ecznoÊci powiatu lubartowskiego w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszych latach w∏adzy ludowej. Zapiski Broƒskiego burzà kreowany w literaturze nieprawdziwy stereotyp, ˝e wszyscy Polacy myÊleli
6

Nale˝y tu wspomnieç pami´tniki spisane przez Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego”, dowódc´
oddzia∏u zbrojnego z powiatu w∏odawskiego, oraz Henryka Wieliczk´ „Luf´” z V Brygady Wileƒskiej
dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „¸upaszk´”. Pami´tniki „˚elaznego” by∏y spisywane przez autora trzykrotnie. Pierwsza wersja, Pami´tnik ogólnych prac, obejmowa∏a okres od jesieni
1944 r. do stycznia 1946 r. i zosta∏a przechwycona przez UBP w kilkanaÊcie dni po naniesieniu ostatnich zapisków autora; druga wersja, Krótka chronologia oddzia∏u „Jastrz´bia”, powsta∏a od jesieni
1948 r. do marca 1949 r., kiedy ranny „˚elazny” ukrywa∏ si´ w jednym bunkrze ze Zdzis∏awem Broƒskim; rozpoczyna∏a si´ ona od drugiej po∏owy 1944 r. Wersja ta zosta∏a przechwycona przez UBP razem z pami´tnikami Broƒskiego w maju 1949 r.; trzecia wersja, Krótka chronologia akcji przeprowadzonych przez oddzia∏ „Jastrz´bia” – i dalej, zosta∏a spisana w latach 1949–1950, obejmowa∏a okres od
1945 r. do paêdziernika 1949 r. i mia∏a charakter lapidarnych zapisków. Podzieli∏a los dwóch poprzednich i równie˝ zosta∏a przej´ta przez UBP. Wersj´ drugà i cz´Êç trzeciej opublikowa∏ bez ˝adnego aparatu naukowego H. Pajàk, „˚elazny” kontra UB, Lublin 1993, s. 12–126.
Zapiski Henryka Wieliczki obejmowa∏y okres od marca 1946 r. do czerwca 1948 r. Mia∏y one
charakter krótkich, syntetycznych informacji dotyczàcych dzia∏aƒ bojowych i lokalizacji pododdzia∏ów V Brygady Wileƒskiej. Fragmenty zosta∏y opublikowane w: Od „¸upaszki” do „M∏ota”
1944–1949: materia∏y êród∏owe do dziejów V i VI Brygady Wileƒskiej, wybór i oprac. K. Krajewski,
T. ¸abuszewski, Warszawa 1994.
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o walce z Niemcami i starali si´ pomagaç partyzantom. Poznajemy nie tylko pojedyncze osoby, ale i ca∏e grupy, które uleg∏y wojennej demoralizacji.
Ciekawie równie˝ pokazany jest zwiàzek pomi´dzy przedwojennymi i wojennymi losami spo∏ecznoÊci a jej stosunkiem do w∏adzy ludowej.
Z pami´tników szczególnie mocno przebija antysowietyzm, antykomunizm i uprzedzenie autora wobec funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa
pochodzenia ˝ydowskiego. Wydaje si´, ˝e zdecydowana niech´ç do tych
aparatczyków mia∏a Êcis∏e zwiàzki z antysowietyzmem i antykomunizmem.
Z treÊci pami´tników wynika jednoznacznie, ˝e uprzedzenie „Uskoka” nie
dotyczy∏o wszystkich ˚ydów, a jedynie tych, którzy „utrwalali” w∏adz´ ludowà w Polsce. Zasadne jest stwierdzenie, ˝e podejÊcie to wpisywa∏o si´
w stereotyp „˝ydokomuny” obecny w prasie konspiracyjnej i dokumentach
AK-DSZ-WiN. ˚ydów postrzegano jako oddanych sojuszników ustroju komunistycznego, a tym samym wrogów podziemia. W tym okresie nie by∏a to
postawa odosobniona, lecz raczej powszechna. Poglàd, ˝e „˝ydokomuna”
z pomocà Zwiàzku Radzieckiego przej´∏a rzàdy w Polsce funkcjonowa∏
w ró˝nych kr´gach spo∏eczeƒstwa, poczàwszy od ch∏opów, poprzez robotników, a na elitach intelektualnych koƒczàc. Zapewne wynika∏o to, mi´dzy innymi, stàd, ˝e przedstawiciele narodowoÊci ˝ydowskiej byli czo∏owymi dzia∏aczami PPR, a tym samym kierowali politykà paƒstwa (Hilary Minc, Jakub
Berman, Roman Zambrowski)7. Panowa∏o równie˝ powszechne przekonanie, ˝e ˚ydzi stojà na czele UBP. Poglàd taki podziela∏ równie˝ autor tych pami´tników oraz jego obwodowe dowództwo8. Jednak na podstawie zestawienia sporzàdzonego w WUBP w Lublinie wynika, ˝e 1 stycznia 1946 r.
w PUBP w Lubartowie pracowa∏o 44 funkcjonariuszy i nie by∏o wÊród nich
ani jednego ˚yda, by∏o zaÊ czterech Ukraiƒców, reszt´ stanowili Polacy9.

K. Kersten, Polacy. ˚ydzi. Komunizm. Anatomia pó∏prawd 1939–68, Warszawa 1992; A. Paczkowski, ˚ydzi w UB: próba weryfikacji stereotypu [w:] Komunizm, ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204; M. J. Chodakiewicz, ˚ydzi i Polacy 1918–1955. Wspó∏istnienie–zag∏ada–komunizm, Warszawa 2002; J. Schatz, The Generation: The Rise and Fall of the Jewish
Communists of Poland, Berkeley 1991; R. Wnuk, Lubelski okr´g..., s. 201–202.
8 Bardzo charakterystyczny jest raport wywiadowczy Komendy Obwodu WiN Lubartów z 31 X
1946 r., zawierajàcy list´ funkcjonariuszy PUBP w Lubartowie. Wed∏ug tego raportu kierownikiem
jednostki by∏ (co jest zgodne z prawdà) Aleksander Moniuk, jak to ujà∏ sporzàdzajàcy pismo, „˚yd
przechrzta”. W rzeczywistoÊci Moniuk by∏ narodowoÊci ukraiƒskiej (AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 4).
9 AIPN Lu, 29/6, Wydzia∏ Personalny WUBP w Lublinie, k. 81–82; 1 II 1946 r. we wszystkich
ogniwach bezpieki w województwie lubelskim pracowa∏y 1122 osoby. Ponad 1034 (92%) by∏o
narodowoÊci polskiej, 60 (5,3%) ukraiƒskiej, 19 (1,7%) ˝ydowskiej, 2 (0,17%) bia∏oruskiej
7
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To bezkompromisowe nastawienie powodowa∏o, ˝e Zdzis∏aw Broƒski
podchodzi∏ do walki z si∏ami re˝imu komunistycznego w sposób bezwzgl´dny. Co prawda dostrzega∏ tragedi´ walki bratobójczej, ale rozstrzeliwanie konfidentów, agentów, aktywistów PPR i aparatczyków traktowa∏
jako koniecznoÊç. Dobitnie Êwiadczy o tym wydarzenie z 3 lipca 1947 r.,
kiedy w Puchaczowie podlegli mu ˝o∏nierze zastrzelili 21 osób podejrzanych o wspó∏prac´ z komunistami. Co prawda to nie „Uskok” wyda∏ rozkaz przeprowadzenia tej akcji, ale ju˝ po fakcie przyzna∏, ˝e by∏a ona konieczna. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e spo∏ecznoÊç lokalna bardzo ró˝nie
ocenia∏a takie wypadki. Âmierç kogoÊ bliskiego (jako rzeczywistego czy domniemanego zdrajcy), czy te˝ dokonanie rekwizycji, powodowa∏o, ˝e dotkni´te tym osoby lub Êrodowiska ocenia∏y podziemie jako bandyckie. Co
wi´cej, taki sposób postrzegania podziemia niepodleg∏oÊciowego przez
niektóre Êrodowiska przetrwa∏ do czasów wspó∏czesnych.
BezkompromisowoÊç Broƒskiego przejawia∏a si´ równie˝ w bardzo surowym ocenianiu podkomendnych, którzy zostali uj´ci przez komunistyczny aparat bezpieczeƒstwa i, nie wytrzymujàc stosowanych wobec nich metod Êledczych, przyczyniali si´ do dekonspiracji i aresztowaƒ osób
wspomagajàcych partyzantów.
Lektura pami´tników pozwala równie˝ przeÊledziç ewolucj´ taktyki
dzia∏aƒ partyzanckich oraz zmian´ nastrojów towarzyszàcych walce w kolejnych latach. Chodzi nie tylko o nastroje samych ˝o∏nierzy podziemia, ale
równie˝ ˝yczliwej im ludnoÊci. Z up∏ywem czasu polityka represyjna wobec
tych, którzy byli podejrzani o sprzyjanie podziemiu (pacyfikacje, rewizje,
rabunki, aresztowania, d∏ugoletnie wyroki wi´zienia), spowodowa∏a, ˝e
kràg pomocników si´ zmniejsza∏. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e mimo beznadziejnej sytuacji w koƒcowym okresie walki, autor ciàgle wierzy∏ w nieuchronnoÊç konfliktu mi´dzy Wschodem i Zachodem, który pozwoli∏by na
obalenie sowieckiego re˝imu w Polsce10.
Po zakoƒczonej akcji w Dabrówce (Nowogrodzie) funkcjonariusze UBP
napisali na jednej z desek obok rozbitego bunkra: „Bunkier i »Uskoka«
szlak [sic!] trafi∏”. Mieli racj´, ich kilkuletnie „polowanie” zakoƒczy∏o si´

i 7 (0,62%) innej (L. Pi∏at, Struktura organizacyjna i dzia∏alnoÊç Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Lublinie 1944–1945, „Studia Rzeszowskie” 1999, t. 6, s. 88).
10 Z. Woêniczka, Trzecia wojna Êwiatowa w oczekiwaniach demokracji i podziemia w kraju w latach
1944–1953, Katowice 1999.
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wielkim sukcesem. Przetrwa∏y jednak pami´tniki, które dopiero po 55 latach od Êmierci autora mo˝emy zaprezentowaç czytelnikom. Ukazujà one
sylwetk´ Zdzis∏awa Broƒskiego z zupe∏nie innej perspektywy. Pokazujà jego wielki hart ducha, odwag´ i poÊwi´cenie w walce o wolnoÊç ojczyzny.
Poznajemy wyÊmienitego, zdyscyplinowanego ˝o∏nierza i dowódc´, który
dba∏ o swoich podkomendnych i osoby udzielajàce mu pomocy. Ukazujà
równie˝ jego ludzkie s∏aboÊci i wady. Lektura pami´tników b´dzie fascynujàca nie tylko dla historyków, ale równie˝ dla wszystkich pragnàcych poszerzyç swojà wiedz´ o tragicznych latach okupacji niemieckiej i pierwszych
powojennych latach tzw. utrwalania w∏adzy ludowej.
S∏awomir Poleszak
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Nota edytorska
Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego wszed∏ w posiadanie pami´tników
kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” 21 maja 1949 r., po zdobyciu bunkra
w Dàbrówce (Nowogrodzie). Co wi´cej, przechowywano tam równie˝ kronik´ oddzia∏u Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia” i Edwarda Taraszkiewicza
„˚elaznego”. Dla UBP by∏y to bardzo cenne zdobycze. Zawarte w nich informacje pozwala∏y na uzupe∏nienie dotychczasowej wiedzy operacyjnej.
W wielu przypadkach fragmenty pami´tników „Uskoka” wykorzystano
w sprawach sàdowych przeciwko ˝o∏nierzom podziemia i ich pomocnikom.
Odpisy poszczególnych cz´Êci odnaleziono w aktach Wojskowego Sàdu Rejonowego w Lublinie (obecnie w zasobie archiwalnym Oddzia∏u Instytutu
Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie). Mimo i˝ nie odnaleziono tych fragmentów w r´kopisie
kpt. Broƒskiego (najprawdopodobniej nie w∏àczono ich do zachowanych
zszywek, brak zaÊ oznak mechanicznego usuwania kart), zosta∏y one wprowadzone do niniejszej edycji pami´tników z zaznaczeniem proweniencji.
O tym, jak powa˝nie traktowano te pami´tniki, niech Êwiadczy fakt,
˝e zosta∏y one przepisane, a maszynopis do∏àczono do „Charakterystyki
nr 1 bandy zbrojnej AK-WiN pod dowództwem Broƒskiego Zdzis∏awa
ps. »Uskok«...” przechowywanej niegdyÊ w zasobach MSW-MSWiA1. Kopia maszynopisu pami´tników powinna byç do∏àczona do charakterystyki
przechowywanej w zasobach Delegatury UOP-ABW w Lublinie i wraz z innymi dokumentami tego typu znajdowaç si´ w archiwum oddzia∏u lubelskiego IPN. Niestety, do chwili obecnej nie uda∏o si´ jej odnaleêç.
Skomplikowane by∏y równie˝ losy oryginalnych r´kopisów pami´tników.
Kilka fragmentów by∏o znanych, gdy˝ w 1990 r. zosta∏y przekazane przez
UOP do Archiwum Paƒstwowego w Lublinie (nie wiadomo, dlaczego zosta1

Obecnie w AIPN, 0187/1, Charakterystyka nr 1 bandy zbrojnej AK-WiN pod dowództwem
Broƒskiego Zdzis∏awa ps. „Uskok” dzia∏ajàcej w latach 1944–1949 na terenie pow. lubartowskiego (podleg∏a organizacyjnie pod obwód Lubartów, inspektorat Lublin, Okr´g Lublin), t. 1–4.
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∏y od∏àczone od ca∏oÊci). Przez ca∏e lata dziewi´çdziesiàte, a nawet poczàtkowo po przej´ciu przez IPN archiwaliów UOP-ABW, nie udawa∏o si´ ich
odnaleêç. Okaza∏o si´, ˝e w inwentarzu przekazanych akt by∏y one w∏àczone do jednostki o nazwie „Banda »B∏yska« i »Jania«”2. Sk∏ada∏y si´ na nià
trzy teczki, podzielone na dwanaÊcie tomów, z których tylko jedna teczka
– oznaczona jako tom 12 – zawiera dokumenty rozpracowania wspomnianego oddzia∏u. Dwie pozosta∏e sà opatrzone piecz´cià „Archiwum KW MO
w Lublinie nr 91” i odr´cznymi napisami wersalikami: „AK-WiN Obwód
Lubartów/Pami´tniki »Uskoka«/Nr 91. Teczka 91. Tom II. Teczka nr 1”; na
drugiej te same napisy wersalikami i „Teczka nr 2”. W lubelskim oddziale
IPN zosta∏y opatrzone sygnaturà AIPN Lu-08/83. Trudno jednoznacznie
stwierdziç, czy by∏o to zwyk∏e niedbalstwo by∏ych funkcjonariuszy UB-SB,
czy te˝ celowe dzia∏anie majàce utrudniç dost´p do pami´tników.
W pierwszej teczce (Pami´tników tom 2 z akt AIPN Lu-08/83) znajduje
si´ pi´ç, w drugiej szeÊç tomów, na które sk∏adajà si´ zszyte cienkim sznurkiem ró˝ne (czyste, w kratk´ i w jednà bàdê trzy linie), przewa˝nie szesnastokartkowe zeszyty szkolne bez firmowych ok∏adek. Tomy sà oprawione
w papier, który spe∏nia funkcj´ ok∏adki, i majà ró˝nà obj´toÊç. Na ok∏adce,
w prawym górnym rogu, znajduje si´ numer tomu, a poni˝ej, na Êrodku, tytu∏ wymyÊlony zapewne przez funkcjonariusza UB-SB.
W teczce nr 1 znajdujà si´:
1. 1944–1945. Pami´tnik „Uskoka”, k. 1–150;
2. 1946, k. 150–164;
3. 1947, k. 165–276;
4. 1948, k. 277–355;
5. 1949, t´ zszywk´ otwierajà k. 370–383, a po nich nast´pujà k. 356–369.
W teczce nr 2 mamy:
6. Notatki i szkice, k. 384–388;
7. Ró˝ne rozliczenia, k. 389–398;
8. Szkolenie wojskowe
– nauka j[´zyka] angielskiego
– inne szkolenia, k. 1–214 + 1;
9. Piosenki – wiersze, k. 1–92;
2

Oddzia∏ NSZ-NZW dzia∏ajàcy w latach 1944–1947 w powiatach kraÊnickim i bi∏gorajskim. Do
lipca 1946 r. dowodzi∏ nim Zdzis∏aw Piotrowski „B∏ysk”, a nast´pnie do listopada 1946 r. Józef Janaj „Janio”.
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10. Okres okupacji, dot[yczy:]
– org[anizacji] AK, AL i innych
– sytuacji politycznej obw[odu] Lubartów
– represji okupanta itd., k. 1–24;
11. Bez tytu∏u, k. 1–37.
Jak wynika z powy˝szego zestawienia, nie wszystkie tomy sk∏adajà si´ na
pami´tnik i dziennik „Uskoka”; tworzà go tomy 1–5, 10 i 11. Przyjmujàc
uk∏ad chronologiczny zapisów kpt. Broƒskiego, zmieniono kolejnoÊç ustalonà przez funkcjonariuszy UBP-SB i w niniejszej publikacji pami´tniki otwiera tom 11, póêniej 10, a dopiero na koƒcu zamieszczono tomy od 1 do 5.
Prawie wszystkie karty zapisane sà o∏ówkami – zwyk∏ym i kopiowym
– oraz niebieskà kredkà. Odnaleziono jeden zapis kredkà czerwonà (zupe∏nie nieczytelny) i jeden piórem. Nie ca∏y tekst pami´tników uda∏o si´ odczytaç. W tomie 11 pozostaje nieodczytany jeden fragment – 13 kart
(k. 15v–28v), w tomie 10 fragment od karty 1 do 16v. (16 kart), w tomie 1
nie odczytano pi´ciu fragmentów – k. 60v–67, 72v–78v, 87–88v, 96–97,
w tomie 3 nieczytelne sà dwa fragmenty – k. 173–174 i k. 109–222v, w tomie 4 nie odczytano 5 kart – k. 347–351, i w tomie 5 dwóch fragmentów od
k. 357v do 363v oraz 368–369. Najwi´kszy wp∏yw na stan zachowania r´kopisów mia∏y prawdopodobnie warunki panujàce w miejscu przechowywania zapisanych ju˝ zeszytów – w bunkrze pod stodo∏à Lisowskich. Du˝e zawilgocenie spowodowa∏o „rozmycie” tekstu pisanego niebieskà kredkà
i jedynej zapiski kredkà czerwonà. Na niektórych kartach wyraênie widaç
„podchodzenie” wilgoci od do∏u do góry stron. Zdarzajà si´ równie˝ karty,
z których zwyk∏y o∏ówek, w wyniku braku ok∏adki i cz´stego czytania, zosta∏ prawie wytarty.
Wi´kszoÊç zapisów dokonana jest pismem starannym i czytelnym, pochylonym w prawo, o prostym dukcie; sà jednak fragmenty, gdzie widoczna jest mniejsza starannoÊç, byç mo˝e podyktowana okolicznoÊciami zewn´trznymi lub tylko poÊpiechem spowodowanym ulotnà myÊlà. Jedynie
w tomie 9 znajdujà si´ zapisy poczynione innym charakterem pisma.
Zasadniczy tekst pami´tnika uzupe∏niono o wspomniane zapisy i notatki znajdujàce si´ w zespole AK-WiN w Archiwum Paƒstwowym w Lublinie.
W teczce nr 91, „Obwód Lubartów”, znajdujà si´ 32 karty ró˝nego rodzaju papieru (listowego, kartek zeszytowych, kartek z notatnika zbli˝onych
do formatu A6, papieru kancelaryjnego), zapisane r´kà Zdzis∏awa Broƒskiego, o∏ówkami – zwyk∏ym i chemicznym. Grup´ tych dokumentów
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otwiera karta pt. „¸´czna 1943” (k. 39–37 – nieprawid∏owo z∏o˝ona), nast´pnie dokumenty zatytu∏owane: „Wa˝niejsze daty” (k. 87 – na odwrocie
paginacja 43), „Metody niemieckie” (k. 93), „By∏ sobie taki Stasio Syta...”
(k. 95–96v), „Ci, którzy tworzyli PZPR” (k. 97), „PPR i ORMO i inne”
(k. 101). WÊród kilku kart z notatkami dotyczàcymi spraw bie˝àcych znajduje si´ równie˝ dokument, którego pierwsze s∏owa brzmià: „W zwiàzku z artyku∏ami umieszczonymi w »Gazecie Lubelskiej« z 23 V [19]45 i »Sztandarze Ludu« z 24 V 1945 r.” (k. 98–100). Aby przedstawiç jak najbardziej
wyczerpujàcy obraz tamtych lat widziany oczami kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego,
równie˝ i te dokumenty zosta∏y w∏àczone do niniejszej publikacji z podaniem miejsca ich pochodzenia.
Dla przejrzystoÊci i czytelnoÊci pami´tników przyj´to chronologicznà
zasad´ uk∏adu tekstu. Ca∏oÊç podzielono na cztery rozdzia∏y: pierwszy
(„Lata 1941–1944”) obejmuje okres od drugiej po∏owy 1941 do maja
1944 r.; drugi – „Akcja »Burza« i pierwsze miesiàce po »wyzwoleniu«” – od
czerwca do grudnia 1944 r.; trzeci („Lata 1945–1946”) to okres od stycznia
1945 do grudnia 1946 r.; zaÊ czwarty („Lata 1947–1949”) od stycznia
1947 r. do maja 1949 r. Dokonujàc tego podzia∏u, redaktorzy musieli, z jednej strony, w miar´ mo˝liwoÊci zachowaç pierwotny uk∏ad tekstu, a z drugiej, kierowaç si´ zasadà utrzymania chronologii zapisów. Ostatnià cz´Êç
stanowi aneks, w którym zamieszczono dokumenty uzupe∏niajàce prezentowane pami´tniki. Przedstawiajà one przede wszystkim okolicznoÊci
Êmierci ich autora oraz Êmierci ostatniego ˝o∏nierza podziemia niepodleg∏oÊciowego na Lubelszczyênie, Józefa Franczaka „Lalka”, wczeÊniej dowódcy patrolu w oddziale kpt. „Uskoka”.
W przygotowanym do druku pami´tniku zmodernizowano pisowni´
i interpunkcj´, zachowujàc styl autora. PodkreÊlenia i wyró˝nienia oddano
czcionkà pogrubionà. Wszelkie uzupe∏nienia i uwagi redakcyjne dodano
w nawiasach kwadratowych i przypisach tekstowych. Tytu∏y rozdzia∏ów pochodzà od wydawców. Fragmenty tekstu o ró˝nej proweniencji rozdzielono poziomymi liniami.
Andrzej T. Filipek
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ROZDZIA¸ I

Lata 1941–1944
a

W Polsce bez zmian...bc Owszem, sà zmiany na gorsze: wi´ksze podatki, Êwiadczenia, kontyngent, kontyngent i jeszcze raz kontyngent: zbo˝e,
byd∏o, Êwinie, konie, kury, jaja, nabia∏, w∏ókno, podwody, szarwarki itd.
Wszystko w coraz wi´kszych wymiarach. I ˝ywy kontyngent w ludziach na
roboty. I coraz wi´ksze [d] przeÊladowania, aresztowania...
Polacy Polaków cisnà. Ci, co sà na jakichkolwiek stanowiskach, stajà si´
bezwzgl´dnym narz´dziem niemieckim s∏u˝àcym do ucisku [e] innych. Wyp∏ywajà ró˝ni sprzedawczycy [e], a naród jest og∏uszony tà nawa∏à niemczyzny, która podbój Êwiata zapowiada. Naród znosi wszystko i czeka, co dalej b´dzie. Do koƒca [19]41 r. Niemcy byli ju˝ pod Moskwà. Choç dalej [f]
ju˝ nie poszli, a od Moskwy i Stalingradu zacz´∏a si´ ich kl´ska, ale u nas
bawili jeszcze d∏ugo.
Z prasy podziemnej [f] dowiadujemy si´ o usi∏owaniach Sikorskiego1
dojÊcia do porozumienia z Rosjà. Kwestià najbardziej spornà – to granica
polsko-sowiecka. W kraju spo∏eczeƒstwo przyj´∏o t´ wiadomoÊç bez zapa∏u. Post´powanie Sowietów w stosunku do nas: zadanie ciosu no˝em w plecy w 1939 r., niszczenie polskoÊci i bolszewizowanie naszych wschodnich
[ziem] [f] oraz wiele innych wrogich wyczynów sprawi∏o, ˝e uwa˝aliÊmy Sowietów za wroga numer dwa.
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 11, k. 1–15.
Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
c Powy˝ej dopisek w nawiasie po uderzeniu na Rosj´.
d Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
e Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
f Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
1 W∏adys∏aw Sikorski (1881–1943), gen. bryg. WP, dzia∏acz wojskowo-niepodleg∏oÊciowy. Od 1914 r.
cz∏onek NKN. Od 1918 r. w WP. W latach 1921–1922 szef Sztabu Generalnego, 1922–1923 premier
i minister spraw wewn´trznych, nast´pnie minister spraw wojskowych. W 1936 r. wspó∏inicjator
Frontu Morges oraz utworzenia SP. Od 30 IX 1939 r. premier i minister spraw wojskowych Rzàdu
RP na Uchodêstwie, od 7 XI 1939 r. naczelny wódz i generalny inspektor si∏ zbrojnych. Zginà∏ 4 VII
1943 r. w katastrofie lotniczej w Gibraltarze (M. Kukiel, Genera∏ Sikorski. ˚o∏nierz i mà˝ stanu Polski Walczàcej, Londyn 1970; R. Wapiƒski, W∏adys∏aw Sikorski, Warszawa 1978).
a-a
b
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Czynne przystàpienie Stanów Zjednoczonych do wojny (grudzieƒ
1941 r.)2 wywo∏a∏o nowà fal´ radoÊci i nowe nadzieje. Powszechnie zacz´to Niemcom wró˝yç kl´sk´. Polacy jaÊniej spoglàdajà w przysz∏oÊç. Podnios∏o nas na duchu istnienie i czyny polskiej armii emigracyjnej oraz takie
fakty, jak przemówienie gen. Sikorskiego z Ameryki do podbitych narodów
(marzec [19]42 r.). Liczono, ˝e przy tak rzeczowym i szerokim zainteresowaniu Anglosasów sprawami Europy za˝egnane zostanie niebezpieczeƒstwo gro˝àce Polsce tak od Niemiec, jak i od Sowietów.
O˝ywia si´ praca podziemna: wyroki sàdów podziemnych na niektórych
katach niemieckich i polskich zdrajcach, propagandowe ulotki, ostrze˝enia, sabota˝e, dywersja...
Prace zmierzajàce do skoordynowania konspiracji – choç powoli – osiàgn´∏y pi´kne rezultaty. Wi´kszoÊç organizacji wojskowych uj´to w PZP
(Polskie Zwiàzki Powstaƒcze)3. Poza tym z powa˝niejszych istnia∏y: BCh
(Bataliony Ch∏opskie) i NSZ (Narodowe Si∏y Zbrojne).
Choç PZP by∏o organizacjà apolitycznà, BCh by∏o organ[izacjà] ludowców, a NSZ – narodowców – to jednak w terenie wspó∏praca mi´dzy poszczególnymi organizacjami uk∏ada∏a si´ dobrze. JeÊli zdarza∏y si´ jakieÊ
nieporozumienia, to powodem zazwyczaj by∏y niezdrowe ambicje przywódców lub zaciek∏oÊci polityczne. Nad tym jednak zawsze przechodzono do
porzàdku. Ja ze swà grupà4 wszed∏em do PZP z funkcjà dowódcy plutonu
na terenie gm. Ludwing5.
WiadomoÊç o wyjÊciu Andersa6 z ZSRR na Bliski Wschód przyj´ta by∏a
u nas z zadowoleniem, gdy˝ panowa∏o przekonanie, ˝e Polakom w SowiePoni˝ej dopisek wpisaç dzia∏alnoÊç.
Po ataku japoƒskim na Pearl Harbor 7 XII 1941 r., 8 grudnia Stany Zjednoczone wypowiedzia∏y wojn´ Japonii. 11 grudnia wojn´ Stanom Zjednoczonym wypowiedzia∏y Niemcy i W∏ochy.
3 PZP – kryptonim Armii Krajowej.
4 Chodzi o pluton konspiracyjny Polskiej Organizacji Zbrojnej „Rac∏awice”.
5 W strukturze Obwodu ZWZ-AK Lubartów gmina Ludwin wchodzi∏a w sk∏ad 1. Rejonu, obejmujàcego tak˝e gminy Spiczyn, Niemce i ¸´czna. Zosta∏ on zorganizowany ju˝ w 1940 r. Pierwszym komendantem do czerwca 1940 r. by∏ ppor. rez. Piotr Basta, od lipca 1940 r. dowodzi∏ ppor. rez. Czes∏aw Gregorowicz „Grabina”, od 1943 r. do kwietnia 1944 r. ppor. rez. Czes∏aw Tarka „Ma∏y”, a od
kwietnia do paêdziernika 1944 r. ppor. rez. Wiktor Ostrowski „Wiarus”, „Orsza” ze scalonych
z AK BCh. 30 XII 1943 r. w sk∏ad rejonu wchodzi∏o 8 plutonów. 7 z nich skupia∏o 307 ˝o∏nierzy.
Plutonem XIVa, obejmujàcym wieÊ Radzic Stary, dowodzi∏ sier˝. Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”,
a jego zast´pcà by∏ plut. rez. Jan Przypis „Szaruga”. Pluton liczy∏ 32 ˝o∏nierzy (C. Gregorowicz,
D. Salata, ZWZ-AK w obwodzie lubartowskim 1939–1945, Lublin 1998, s. 41–42).
6 W∏adys∏aw Anders (1892–1970), gen. dyw. WP. W latach 1914–1917 w armii rosyjskiej. Od 1917 r.
w I Korpusie Polskim w Rosji, a od 1918 r. w WP. W wojnie 1939 r. walczy∏ z wojskami niemieckimi
g

2
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tach zawsze grozi niebezpieczeƒstwo. A gdy po pewnym czasie z naszej
prasy dowiedzieliÊmy si´ o istniejàcym w Moskwie tzw. Zwiàzku Patriotów
Polskich – ka˝dy podejrzewa∏ w tym zwyk∏à ob∏ud´. Nie wierzono, aby patrioci polscy mogli iÊç na wspó∏prac´ z ZSRR.
Styczeƒ [19]43 r. przynosi wieÊç o kl´skach Niemców pod Stalingradem.
Wkrótce po tym daje si´ zauwa˝yç w terenie dzia∏alnoÊç podziemnà tzw.
Polskiej Partii Robotniczej.
Pierwszym pepeerowcem, którego pozna∏em, by∏ Kazimierz Sidor7, poczàtkujàcy student, Polak z pow. w∏odawskiego. Przedtem nale˝a∏ do BCh
– obecnie og∏osi∏ si´ komendantem PPR i zaczà∏ werbowaç ró˝nych warcho∏ów. Od razu dziwne si´ wyda∏o, ˝e organizacja ta, b´dàc nowotworem,
wykazuje du˝y rozmach. Nie zawsze zresztà w po˝ytecznym kierunku. Na
przyk∏ad ka˝de niemal wystàpienie PPR – propaganda, akcje bojowe oraz
zwyk∏e burdy awanturnicze – by∏o przeprowadzane bez ˝adnych ostro˝noÊci i w skutkach pociàga∏o przeÊladowanie ludnoÊci w terenie przez okupanta. Przyczyny mo˝na si´ by∏o dopatrywaç w lichym elemencie ludzkim
tworzàcym PPR, ale tkwi∏a ona w∏aÊciwie gdzie indziej. Kierownicy PPR
okazali si´ agentami Moskwy i nie liczyli si´ z interesami narodu polskiego. Tacy jak Sidor sprzedali si´ Moskwie.
W marcu [19]43 r. bojówki PPR, GL dosta∏y zrzuty z sowieckà bronià.
I od tej chwili zrzuty te powtarza∏y si´ coraz cz´Êciej. PPR rozwin´∏o si´
w okolicy Ostrowa Lubelskiego przy lesie Parczew.
i sowieckimi. W latach 1939–1941 wi´ziony przez Sowietów. Po zwolnieniu, w latach 1941–1942
dowódca Armii Polskiej w Zwiàzku Radzieckim, nast´pnie Armii Polskiej na Wschodzie, a w latach 1943–1946 2. Korpusu Polskiego. W 1946 r. pozbawiony przez w∏adze komunistyczne polskiego obywatelstwa. Od 1946 r. do 1954 r. naczelny wódz i generalny inspektor si∏ zbrojnych RP na
Uchodêstwie; od 1954 r. cz∏onek Rady Trzech. Zmar∏ w Londynie (P. Stawecki, S∏ownik biograficzny genera∏ów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 69).
7 Kazimierz Sidor „Kazik”, „Kruk”, „Hardy” (1915–1981), mjr AL, p∏k WP, ur. w Rudce StaroÊciƒskiej, pow. W∏odawa, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie niepe∏ne wy˝sze (po wojnie ukoƒczy∏
Wydzia∏ Prawa KUL), cz∏onek KPP, PPR, PZPR. W czasie okupacji niemieckiej poczàtkowo organizator BOL w powiecie lubartowskim, od lutego 1943 r. dowódca Okr´gu Pó∏nocnego Obwodu GL
Lublin, od wrzeÊnia 1943 r. oficer wywiadu Dowództwa Obwodowego GL-AL, cz∏onek Komitetu
Obwodowego PPR. 18 II 1944 r. wybrany pierwszym przewodniczàcym konspiracyjnej WRN w Lublinie. Po wkroczeniu armii sowieckiej organizator WRN w Lublinie, pose∏ KRN. Pierwszy wojewoda lubelski. W styczniu 1945 r. przeniesiony do MSZ, od paêdziernika 1945 r. szef polskiej misji wojskowej we W∏oszech. Nast´pnie szef Wydzia∏u VI Oddzia∏u II (wywiadowczego) Sztabu Generalnego
WP. Od lipca 1950 r. s´dzia NSW, póêniej na placówkach dyplomatycznych (A. Kochaƒski, Sidor Kazimierz [w:] Polski S∏ownik Biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1996, s. 480–482; Ruch oporu na Lubelszczyênie 1939–1944, wst´p i oprac. Z. Maƒkowski, J. Naumiuk, Lublin 1960, s. 391).
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W kwietniu [19]43 r. wyp∏yn´∏a sprawa Katynia. Chocia˝ by∏a ona przedstawiana Polakom przez Niemców, zmierzajàcych tendencyjnie do wywo∏ania wrogich uczuç do Sowietów, to jednak pomijajàc intencje niemieckie,
naród wyra˝a∏ przekonanie, ˝e sprawcami Katynia sà Sowieci. Jedynie pepeerowcy i ich sympatycy przypisywali Katyƒ wy∏àcznie Niemcom.
W lipcu [1943 r.] podziemiem wstrzàsn´∏a wiadomoÊç o Êmierci genera∏a
Sikorskiego. By∏ on uosobieniem naszych nadziei. Do tego wodza, niezwykle
przedsi´biorczego, stale czynnego, parokrotnie w ciàgu ostatniej wojny przelatujàcego Atlantyk dla szukania poparcia w Ameryce, mieliÊmy zaufanie.
Niemniej jednak praca przybiera∏a na tempie. W dalszym etapie scalania podziemia powsta∏a Armia Krajowa (AK). Poza AK pozosta∏o oczywiÊcie tylko PPR oraz pewna cz´Êç narodowców – ONR. Na Lubelszczyênie
pojawi∏o si´ wi´cej grupek partyzanckich AK. Z uzbrojeniem staliÊmy jeszcze licho, ale podtrzymywa∏a nas na duchu myÊl o zapowiedzianych zrzutach dla AK. Przygotowywano plany powstania zbrojnego. Wy∏oniono
bojówki dywersyjne (Kedyw)h, które coraz sprawniej funkcjonowa∏y, przyczyniajàc okupantowi mnóstwo k∏opotu. Za∏atwiano si´ ze szpiclami,
zdrajcami, parobkami niemieckimi, no i samymi Niemcami. Ju˝ latem
[19]43 r. w wi´kszoÊci wypadków przy gminach i mniejszych miasteczkach
nie mog∏y utrzymaç si´ posterunki w∏adz okupacyjnych. Niemcy mogli pojawiaç si´ w terenie tylko licznymi oddzia∏ami.
Utrapienie gminy ludwiƒskiej, wójt Sadowy8, przeniós∏ si´ na sta∏e do
Lublina, a w gminie bywa∏ tylko dojazdami przy licznej eskorcie. Murowane bunkry, które wybudowa∏ w celu „obrony przed bandami”, pozostawi∏
niewykorzystane. By∏ on w ogóle bardzo ostro˝ny i choç parokrotnie na
niego polowa∏em, nie uda∏o mi si´ z∏owiç tego ptaszka. Najwa˝niejszà jednak przyczynà niepowodzenia by∏ brak odpowiedniego uzbrojenia.
W ogóle atmosfera sta∏a si´ l˝ejsza. Ludzie, zw∏aszcza na wsi, odetchn´li, AK zyska∏a ogromnie na popularnoÊci – by∏a najoczywistszym wyrazicielem dà˝eƒ spo∏eczeƒstwa. By∏a zresztà organizacjà centralnà.
W oryginale Kiedyw.
Andrzej Sadowy (1909–1947), ur. w Pulczynowie, pow. Bi∏goraj, wykszta∏cenie Êrednie, urz´dnik. Podczas okupacji niemieckiej wójt gminy Ludwin, pow. Lubartów. Aresztowany 14 IV 1945 r.
przez WUBP w Lublinie pod zarzutem wspó∏pracy z Niemcami. Z materia∏ów UBP wynika, ˝e
osobiÊcie zastrzeli∏ 8 osób. Âledztwo prowadzi∏ Teodor Maksymiuk, oficer Êledczy WUBP w Lublinie, którego w 1943 r. Sadowy mia∏ wydaç w r´ce Niemców jako cz∏onka KPP. Skazany 1 X 1947 r.
przez Sàd Okr´gowy w Lublinie na kar´ Êmierci, wyrok wykonano (AIPN Lu, 011/23, Akta Êledcze Andrzeja Sadowego).

h
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W sàsiadujàcym z nami obwodzie w∏odawskim do 1943 r. najsilniej by∏o
rozwini´te BCh i PZP. A wi´c póêniejsze AK przyj´∏oby si´ tam nieca∏kowicie. Zasz∏y tam jednak wypadki, w których PPR wykaza∏o swoje w∏aÊciwe metody. Agenci sowieccy spod znaku PPR, budujàc „niepodleg∏à Polsk´” od Bugu, przyj´li tereny nadbu˝aƒskie na bazy poczàtkowej
dzia∏alnoÊci. Wei W∏odawskiem, ko∏o Ostrowa [Lubelskiego], powsta∏o
w∏aÊnie pierwsze gniazdo czerwonej zarazy. I zaraza zacz´∏a si´ rozszerzaç.
Trafiajàc na trudnoÊci w terenie ju˝ zorganizowanym, pepe[e]rowcy zacz´li od mordowania opornych im przywódców BCh i PZP. Tak zginà∏ por.
„S´p”9 i kilku innych10. Banda opryszków, dobrze uzbrojona, w terenach ∏atwych do ukrywania si´, a nieucz´szczanych przez lotne oddzia∏y AK, by∏a
panem sytuacji. Meldunki z placówek, domagajàce si´ zorganizowania
zbrojnych oddzia∏ów AK i przeciwstawienia ich pepe[e]rowcom, nie odnosi∏y skutku. Nasi wy˝si dowódcy spraw´ t´ bagatelizowali, trudno zrozumieç dlaczego. Prawda, ˝e z bronià u nas by∏o jeszcze krucho, ale nie tak
tragicznie, aby paru grup nie mo˝na zaopatrzyç. Zresztà broƒ mo˝na by∏o
zdobywaç. Wszczynanie walk bratobójczych te˝ nie by∏o po naszej myÊli,
ale pepe[e]raki z tym si´ nie liczyli. Ostatecznie AK w obwodzie w∏odawskim zosta∏a zdezorganizowana, a jesienià [19]43 r. grupy pepe[e]rowskie
by∏y tam doÊç liczne.
Zagoƒczycy Gwardii Ludowej i politykierzy pepe[e]rowscy zacz´li pojawiaç si´ na moim terenie, jako kraƒcowym obwodu lubartowskiego. Wiedzia∏em ju˝, na czym polega niebezpieczeƒstwo z ich strony. Naiwnych
i nieuÊwiadomionych przyciàgajà do siebie, dajàc im broƒ, stopnie wojskowe, a nawet pieniàdze. Z opornymi potrafià si´ za∏atwiaç bez skrupu∏ów.
Na marginesie dopisek opisaç.
Józef Milert „S´p”, „Kowalski” (1898–1944), por. WP, kpt. AK, ur. w Dubicy, pow. W∏odawa.
Od 1924 r. s∏u˝y∏ zawodowo w WP, w latach 1934–1939 w 8. ppLeg w Lublinie. Od lipca 1939 r.
dowódca kompanii w Poleskiej Brygadzie KOP w Olchomlu. W konspiracji od 1939 r., poczàtkowo w OZ, a po scaleniu – w AK. Od poczàtku 1943 r. komendant Obwodu W∏odawa. Po dwóch
nieudanych zamachach na jego ˝ycie otrzyma∏ rozkaz przeniesienia na Zamojszczyzn´. Zamordowany 23 II 1944 r. w Za∏uczu, pow. W∏odawa, przez partyzantów sowieckich z oddzia∏u AL. Wraz
z nim zginà∏ jego adiutant por. Józef Majewski „Jot” oraz ˝o∏nierz ochrony Józef Pasoƒ „S∏owik”
(J. Kopiƒski, Kilka uwag o Êmierci komendanta Obwodu AK W∏odawa kpt. Józefa Milerta „S´p”,
„Kowalski”, „Rocznik Che∏mski” 1999, t. 5, s. 237–242).
10 Mi´dzy innymi 3 III 1944 r. partyzanci sowieccy z oddzia∏u Iwana Banowa „Czornego” zamordowali we wsi Bójki w lasach parczewskich kwatermistrza Obwodu AK W∏odawa ppor. Dominika
Bolest´ „Abisyƒczyka”. Prawdopodobnie partyzanci sowieccy zamordowali równie˝ komendanta
placówki AK w D´bowcu, pow. W∏odawa, plut. Antoniego Miazg´ „Lwa” (ibidem, s. 242–243).
i
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Poza tym g∏oszà ide´ natychmiastowego zbrojnego powstania przeciw
Niemcom. Ze wszystkich stosowanych przez nich metod najwi´cej [z∏ego]
robi∏o dawanie broni. Bo przecie˝ ka˝dy m∏odzik pragnà∏ mieç broƒ i byç
partyzantem. On o tym Êni i o to ciàgle zapytuje, jeÊli ju˝ jest gdzieÊ w konspiracji.
Echj, gdybyÊmy tak mieli tej broni pod dostatkiem! Nie by∏oby k∏opotu
z pepe[e]rakami. Gdyby w ka˝dym obwodzie choç jeden silny oddzia∏ partyzancki utworzyç! I daç par´ razy ∏upnia „brudasom”, [to] i Niemiaszkom
by si´ coÊ dosta∏o.
O zaistnia∏ej sytuacji zameldowa∏em swoim w∏adzom i poprosi∏em o instrukcje w tej sprawie. Odpowiedziano mi, ˝e starç nale˝y unikaç, na
ostro˝nà wspó∏prac´ mo˝na si´ godziç, ale nie pozwalaç na wch∏anianie ludzi przez PPR, gdy˝ jest to organizacja komunistyczna. Sprawa przerzucenia w zagro˝one tereny lotnego oddzia∏u AK utkn´∏a w martwym punkcie.
Co do broni, to wkrótce spodziewane sà u nas zrzuty i jeÊli to b´dzie
mo˝liwe, placówki dostanà pewne przydzia∏y. A wi´c pozostawiono wszystko w∏asnemu losowi. Takiej w∏aÊnie biernoÊci z naszej strony potrzeba by∏o
pepe[e]rowcom.
Do koƒca [19]43 r. udawa∏o mi si´ unikaç starç z pepe[e]rakami, ale od
Nowego Roku sta∏o si´ to rzeczà niemo˝liwà. W noc sylwestrowà odby∏o
si´ w Warszawie posiedzenie tzw. Krajowej Rady Narodowej pod przewodnictwem Bieruta11. W posiedzeniu owym wzi´∏o udzia∏ 19 osób, w tym
12 by∏o pepe[e]rowców, reszta to ró˝ni [k] odszczepieƒcy, nie majàcy ˝adnego wp∏ywu na tak wa˝nà spraw´, jak osiàgni´cie jednoÊci narodowej.
Wszystko zresztà sz∏o pod dyktando agentów przerzuconych samolotami

Na marginesie dopisek opisaç.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny nie majàcy nic wspólnego z partiami, które by o jednoÊci narodowej mia∏y decydowaç.
11 Boles∏aw Bierut „Janowski”, „Tomasz” (1892–1956), od 1912 r. cz∏onek PPS-Lewica, a od
1918 r. KPP. W latach 1925–1926 i 1928–1930 przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim. W okresie
1933–1939 wi´ziony za dzia∏alnoÊç komunistycznà. Po 1939 r. przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim
i na ziemiach polskich wcielonych do ZSRR. Od 1943 r. cz∏onek KC PPR; 1943–1944 cz∏onek Sekretariatu partii; 1944–1956 cz∏onek BP PPR, a nast´pnie PZPR. Od 1948 sekretarz generalny
PPR, w latach 1948–1954 przewodniczàcy, a od 1954 do 1956 r. I sekretarz KC PZPR. W latach
1944–1948 oficjalnie wyst´powa∏ jako bezpartyjny, formalnie spe∏niajàc warunek obowiàzujàcy
g∏ow´ paƒstwa. W 1944 r. przewodniczàcy KRN; od 1944 r. do 1947 r. prezydent KRN, w latach
1947–1952 prezydent RP, 1952–1954 premier (A. Garlicki, Boles∏aw Bierut, Warszawa 1994;
T. Mo∏dawa, Ludzie w∏adzy 1944–1991, Warszawa 1991, s. 337–338).
j
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z Moskwy. Na skutek uchwa∏ powzi´tych przez samozwaƒczà KRN, wzmog∏a si´ gwa∏townie dzia∏alnoÊç polityczna PPR i partacko-zbrojna Armii
Ludowej (przedtem GL). W terenie da∏o si´ to odczuç natychmiast. Tam,
gdzie polityczne oba∏amucanie na temat: „Wszystkie organizacje ∏àczà si´
do natychmiastowego wystàpienia przeciw Niemcom pod jedno dowództwo KRN” nie dawa∏o zadawalajàcych rezultatów, tam pojawia∏y si´ bojówki AL i wprowadza∏y terror. Spotka∏em si´ w tym czasie z Sidorem i politykierem „Marianem”12.
– Czy koledzy uwa˝acie, ˝e KRN jest jedynà wyrazicielkà woli i potrzeb
narodu? – zapyta∏em.
– Ale˝ oczywiÊcie! KRN ∏àczy w sobie wszystkie kierownictwa partii politycznych. Ca∏a walczàca Polska winna jest pos∏uszeƒstwo KRN.
– Przesadzacie, kolego „Kruk” („Kruk” – pseudonim Sidora). KRN zosta∏a wy∏oniona tylko z PPR i reprezentuje jednà [l] parti´.
– To fa∏sz. To ob∏uda, którà mydli wam oczy sanacyjne dowództwo AK.
Londyƒska klika przedwojennych karierowiczów chce powróciç do w∏adzy
i dlatego sprzeciwia si´ uznaniu KRN i wspó∏pracy z PPR. Oni to w∏aÊnie,
ci londyƒczycy, zamordowali Sikorskiego za jego ch´ç wspó∏pracy z Rosjà!
Zdrajcy!
– Wiecie co, koledzy – przemówi∏em ∏agodnie, nie chcàc dopuszczaç do
zacietrzewienia – nie jestem mocny w polityce, ale zdaje mi si´, ˝e Sikorskiego nie zamordowali Polacy. Zresztà, poczekajmy, a˝ t´ spraw´ wyÊwietli historia. Raczej pomówmy o tym, jak uniknàç nieporozumieƒ mi´dzy
sobà. W terenie chodzi mi o to, ˝e zbyt bezwzgl´dnie, gwa∏tem, chcecie
wcielaç w swoje szeregi ludzi z AK, a przecie˝ oni muszà i chcà byç pos∏uszni
Wyraz skreÊlony, czytelny tylko.
Marian Czerwiƒski „Marian” (1903–1968), mjr AL, ur. w OÊwi´cimiu, pochodzenie robotnicze,
cz∏onek KPP, PPR, WKP(b), PZPR. Od 1923 r. s∏u˝y∏ w 1. pu∏ku saperów WP, w 1925 r. skazany
na rok ci´˝kiego wi´zienia za niesubordynacj´. W latach trzydziestych wi´ziony przez 2 lata
i 3 miesiàce za dzia∏alnoÊç komunistycznà; od kwietnia 1936 r. do czerwca 1937 r. przebywa∏ w wi´zieniu w Berezie Kartuskiej. W wojnie 1939 r. bra∏ udzia∏ w obronie Warszawy, nast´pnie przedar∏
si´ do Lwowa. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej walczy∏ na froncie w Armii Czerwonej. Od
paêdziernika 1941 r. na kursie Mi´dzynarodówki Komunistycznej pod Moskwà. Jesienià 1943 r.
zrzucony na Polesie, ˝o∏nierz I Partyzanckiej Brygady im. T. KoÊciuszki. Od stycznia 1944 r. wraz
z oddzia∏em na Lubelszczyênie, w lasach parczewskich. Organizator PPR, cz∏onek konspiracyjnej
WRN. Po wkroczeniu armii sowieckiej dzia∏acz zwiàzkowy, przewodniczàcy OKZZ, pose∏ KRN.
W latach 1946–1948 sekretarz CZZG; 1952–1962 sekretarz CRZZ, równoczeÊnie od 1957 r. pracownik KC PZPR (A. Pacholczykowa, Czerwiƒski Marian [w:] S∏ownik biograficzny dzia∏aczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1, red. F. Tych, Warszawa 1978, s. 483–485).
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swemu dowództwu. Poczekajmy wi´c, a˝ nastàpi rzeczywista wspó∏praca
u góry, a wtedy pójdziemy razem.
– Tutaj nie ma czasu na czekanie. Tu ju˝ trzeba biç Niemców! ˚adne
AK nie ma racji istnienia! Wszystko ∏àczy si´ w Armii Ludowej! Z nami
idzie BCh, z nami PZP i wi´kszoÊç AK te˝ z nami! Tylko AL otrzyma broƒ
i wszelkie poparcie od Rosji! Londyn nie da nic! Londyn ka˝e czekaç! Miko∏ajczyk13 chce opóêniaç zwyci´stwo Armii Czerwonej, bo z Anglikami
chce do Warszawy przyjechaç!
Doszed∏em do wniosku, ˝e nic nie wskóram odnoÊnie spokoju w terenie, i postanowi∏em troch´ popolitykowaç. „Jak wisieç, to za obie nogi”,
pomyÊla∏em. I tak czeka mnie z nimi walka.
– A czy nie uwa˝acie koledzy, ˝e lepiej byÊmy wyszli na tym, gdyby Miko∏ajczyk przyjecha∏ z Anglikami, ni˝ na tym, gdy Wasilewska14 przyjdzie
z bolszewikami? – zapyta∏em.
Obu moich rozmówców podrzuci∏o.
– A co nam Anglia da∏a?! Wys∏uguje si´ Polakami. Oszuka∏a nas
w [19]39 r. Niewiele lepsza od Niemców! Niesie ze sobà wyzysk kapita∏u
nad masami pracujàcymi. Niesie ze sobà w dalszym ciàgu rzàdy faszystowskie, dyktatur´. Ciàgle bylibyÊmy jej d∏u˝nikami i musielibyÊmy na nià pracowaç! èle myÊlicie, kolego „Uskok”!
– Tak to ju˝ bywa, ˝e jedni myÊlà gorzej, drudzy lepiej. A czy wy myÊlicie, ˝e Rosja niesie nam wolnoÊç?
– Bez wàtpienia tak! Sà na to dowody, mimo ˝e Rosja zosta∏a ok∏amana przez zdradzieckiego Andersa, nadal pozwoli∏a Polakom organizowaç
13

Stanis∏aw Miko∏ajczyk (1901–1966), uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1920–1931 dzia∏acz PSL „Piast”, 1931–1939 cz∏onek RN SL i wiceprezes
NKW. Walczy∏ w wojnie 1939 r. W latach 1939–1945 na emigracji we Francji i Wielkiej Brytanii,
1940–1943 wicepremier, a od lipca 1943 r. do listopada 1944 r. premier Rzàdu RP na Uchodêstwie.
Po powrocie do kraju, od czerwca 1945 r. do lutego 1947 r. wicepremier i minister reform rolnych
TRJN. Wspó∏za∏o˝yciel PSL, od paêdziernika 1945 r. do paêdziernika 1947 r. jego prezes. Organizator legalnej antykomunistycznej opozycji w kraju. W paêdzierniku 1947 r., w obawie przed
aresztowaniem, przedosta∏ si´ za granic´ i osiad∏ w Stanach Zjednoczonych. W latach 1947–1966
prezes PSL na emigracji (J. Gmitruk, Stanis∏aw Miko∏ajczyk 1901–1966, Warszawa 1999; R. Terlecki, Miko∏ajczyk Stanis∏aw [w:] S∏ownik historii Polski 1939–1948, Kraków 1994, s. 71–73).
14 Wanda Wasilewska (1905–1964), dr filozofii, pisarka. W latach 1934–1937 cz∏onek RN PPS. Od
1939 r. przebywa∏a w Zwiàzku Radzieckim. Od 1940 r. deputowana do Rady Najwy˝szej ZSRR,
od 1941 r. cz∏onek WKP(b), w latach 1941–1943 komisarz polityczny armii sowieckiej. W 1943 r.
wspó∏organizatorka ZPP (przewodniczàca ZG) i PSZ w Zwiàzku Radzieckim. W 1944 r. cz∏onek
CBKP w ZSRR, wiceprzewodniczàca PKWN. Po wojnie pozosta∏a w ZSRR. Zmar∏a w Kijowie
(T. Mo∏dawa, op. cit., s. 436).
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si´ pod autorytetem Zwiàzku Patriotów Polskich. Jest ju˝ w Rosji armia
polska Berlinga15. W kraju otrzymujemy zrzuty broni oraz wszelkà innà pomoc. Poza tym Rosja daje nam gwarancj´, ˝e po pokonaniu Niemców Polska zostanie ca∏kowicie niezale˝nà.
– I za có˝ to wszystko Rosja nam daje? Czy niczego od nas w zamian nie
zechce?
– Rosja jest naszym uczciwym sprzymierzeƒcem w walce ze wspólnym
wrogiem. Pomaga tak, jak silniejszy s∏abszemu pomagaç powinien.
– Mam wra˝enie, ˝e i wy koledzy nie najlepiej myÊlicie. Bo co do uczciwoÊci Rosji sà dowody mówiàce zupe∏nie co innego. W [19]39 r. Rosja rozgrabi∏a nas wspólnie z Niemcami. Stosunek do Polaków okaza∏ si´ jak najgorszy. Wywo˝ono Polaków na Syberi´ i pakowano za druty. A Katyƒ?
Katyƒ z takà samà s∏usznoÊcià mo˝emy przypisywaç Niemcom, jak i Sowietom. Ten fakt równie˝ historia wyjaÊni. Wystarczy dziÊ porozmawiaç
z uchodêcami zza Buga, aby nabraç przekonania o zamiarach sowieckich.
Wschodnie ziemie zechcà nam zabraç, to pewne.
– Dowiedzcie si´ wi´c kolego – p[ero]rowa∏ Sidor – ˝e sprawa granicy
polsko-rosyjskiej ma byç uzgodniona po wojnie z uwzgl´dnieniem obustronnych interesów. Na zachodzie natomiast posuniemy si´ daleko dzi´ki
w∏aÊnie rosyjskiej pomocy, bo Anglosasi na pewno nic by nam nie dali. Co
do owych przeÊladowaƒ Polaków za Bugiem, to przeÊladowano tylko faszystów, zwolenników Niemiec. A Katyƒ, kolego, to z ca∏à pewnoÊcià zrobili
Niemcy.
– Za pochopnie u˝ywacie s∏owa „faszyÊci” odnoÊnie Polaków. W ogóle
nies∏usznie oczerniacie swój naród! Paskudzicie we w∏asne gniazdo! A Sowietów wybielacie! Takie post´powanie nie zjedna wam ludzi. UczciwoÊç
i s∏usznoÊç waszej polityki jest mocno podejrzana! Zanadto p∏aszczycie si´
przed Rosjà! A co b´dzie, jeÊli zawiedziecie si´ na Rosji? JeÊli Rosja zechce
wcieliç Polsk´ do swojej komunistycznej rodziny?
15

Zygmunt Berling (1896–1980), p∏k WP, gen. bryg. LWP, w latach 1914–1917 ˝o∏nierz Legionów
Polskich. Od 1918 r. s∏u˝y∏ zawodowo w WP. Od 1939 r. w niewoli sowieckiej. Od paêdziernika
1940 r. wspó∏pracowa∏ z NKWD, 1941–1942 wspó∏organizator Armii Polskiej w ZSRR. Pe∏ni∏
funkcj´ szefa sztabu 5. DP. Po ewakuacji armii pozosta∏ w ZSRR. W 1943 r. wspó∏za∏o˝yciel ZPP.
Kolejno dowódca: 1. DP im. T. KoÊciuszki; 1. Korpusu Polskich Si∏ Zbrojnych; Armii Polskiej. Od
lipca do wrzeÊnia 1944 r. dowódca I Armii WP i jednoczeÊnie zast´pca naczelnego dowódcy WP.
Odwo∏any ze stanowiska przez dowództwo sowieckie i przesuni´ty na zast´pc´ kierownika resortu obrony PKWN. W latach 1948–1953 komendant Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie
(S. Jaczyƒski, Zygmunt Berling, Warszawa 1993; T. Mo∏dawa, op. cit., s. 335–336).
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– Do tego nie dojdzie! A gdyby dosz∏o, to wówczas wypowiadamy walk´ Rosji – zawyrokowa∏ patriota Sidor.
– To mo˝e byç za póêno – odpar∏em, patrzàc w oczy pepe[e]rakom – ale
jeÊli Bóg pozwoli nam prze˝yç, zapami´tam wasze s∏owa.
RozmawialiÊmy jeszcze d∏ugo i choç szed∏em na to spotkanie z zamiarem dojÊcia do porozumienia, doprowadzenia do jakiegoÊ kompromisu
– odchodzi∏em ze smutnym przeÊwiadczeniem, ˝e ró˝nice mi´dzy nami pog∏´bi∏y si´. Nie osiàga∏em tego, co zaleca∏o dowództwo AK: „Dà˝yç do porozumienia, ale nie dopuÊciç do wch∏aniania ludzi przez PPR”.
Tutaj nie ma miejsca na porozumienie, tutaj ju˝ wszed∏ na aren´ wróg
numer dwam.
Nieprawdopodobnym jednak wydawa∏ mi si´ fakt, aby ów przy pomocy
garstki warcho∏ów, w rodzaju tych, z którymi rozmawia∏em, zdo∏a∏ otumaniç naród i uczyniç go sobie powolnym, uleg∏ym. Rosja po Niemcach mo˝e
tu przyjÊç w charakterze zaborcy, ale przecie˝ reszta Êwiata b´dzie mia∏a
coÊ do powiedzenia. Polska w tej wojnie zas∏u˝y∏a na to, aby zostaç wolnà.
Przes∏a∏em meldunki [n] sytuacyjne swoim dowódcom i oÊwiadczy∏em,
˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci spodziewam si´ agresji PPR w swoim terenie.
Zaznaczy∏em, ˝e b´d´ zmuszony broniç si´ przed nimi wed∏ug posiadanych
mo˝liwoÊci.
Tymczasem zajà∏em si´ gorliwie dalszym szkoleniem i organizowaniem
ludzi oraz urzàdzaniem akcji przeciw okupantowi [o]. W poczàtkach lutego
[1944 r.] otrzyma∏em rozkaz i instrukcje na wystawianie placówek nocnych
do podejmowania zrzutów. Niestety, do nas nic nie spad∏o. Podj´to natomiast zrzuty na po∏udnie od Lublina. Podjà∏ „Kmicic”p16 (dawniej „Jaksa”)
Na marginesie dopisek opisaç.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny o stanie pracy syt.
o Fragment tekstu skreÊlony, czytelny mia∏o to dalej wp∏ywaç propagandà.
p Na marginesie zapisano b[y∏y] k[omendant] obw[odu] WiN.
16 Stefan D´bicki „Jaksa”, „Kmicic” (1905–1946), mjr AK, ur. w Dàbrowie Górniczej, pow. B´dzin, uczestnik III powstania Êlàskiego. Przed wojnà mieszka∏ w Lubartowie, gdzie pracowa∏ w Powiatowym Zarzàdzie Dróg Publicznych. W wojnie 1939 r. walczy∏ jako dowódca kompanii
w 8. ppLeg. W konspiracji od 1939 r., poczàtkowo cz∏onek POZ, a nast´pnie AK. Od 1943 r. oficer dywersji bojowej w Obwodzie AK Lubartów. Od lata 1943 do 26 IX 1944 r. komendant Obwodu AK Lublin-miasto. Rozbrojony przez Sowietów wraz z oddzia∏em partyzanckim, a 26 IX 1944 r.
aresztowany. 14 II 1945 r. skazany przez WSO w Lublinie na kar´ Êmierci. W nocy z 17 na 18 II
1945 r. wraz z grupà ˝o∏nierzy AK zbieg∏ z wi´zienia. Po ucieczce ukrywa∏ si´ w ró˝nych rejonach
kraju. Osiad∏ pod S∏upskiem. Zabity przez funkcjonariuszy WUBP w Gdaƒsku podczas próby
aresztowania, w trakcie zbrojnego oporu (R. Wnuk, Lubelski okr´g..., s. 24, 252, 283; J. Âlaski,
m
n
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i „Szaruga”17. W po∏owie lutego pojawi∏ si´ w moim terenie sowiecki oddzia∏ zrzutowy im. Budionnego18. Stara∏em si´ utrzymaç z dowódcà jak najlepsze stosunki, ale przeszkodzili mi w tym pepe[e]raki, a zw∏aszcza Szalast
ze Spiczyna – „Niunio”, który okreÊli∏ mnie przed owym dowódcà jako „faszyst´”. Skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e oddzia∏ ten, odchodzàc z terenu, obrabowa∏ moich ludzi.
„Budionowcy” byli oddzia∏em wywiadowczym, przygotowujàcym pole
dla zrzutowych grup gen. Satanowskiego19 i gen. Baranowskiego20. Grupy
te wkrótce pojawi∏y si´ na terenie w∏odawskim. Pepe[e]rowcy mówili, ˝e
jest to wojsko patronatu „KoÊciuszki” pod wezwaniem: „Jeszcze Polska nie
zgin´∏a”. Ów „Niunio”, który mi si´ tak szpetnie przys∏u˝y∏ przed „budionowcami” – ja ju˝ dobija∏em tam nabycie broni – wkrótce przeniós∏ si´ na
∏ono Abrahama.
Alowcy, rozzuchwaleni sàsiedztwem grup sowieckich, pocz´li gwa∏townie buszowaç w terenie. Przy spotkaniach zwraca∏em na to uwag´ Sidorowi i „Marianowi”, ale obaj wykr´cali si´ od interwencji, twierdzàc, ˝e pracujà teraz tylko politycznie, a dowódcà AL jest w tym terenie major
Moczar pseudo „Mietek”21. Do spotkania z „Mietkiem” nie spieszy∏em si´,
bo ci, którzy z nim si´ stykali, okreÊlali go jako straszliwego obskuranta.
˚o∏nierze wykl´ci, Warszawa 1996, s. 145; Z. Leszczyƒska, Gin´ za to co najg∏´biej cz∏owiek ukochaç
mo˝e, t. 1, Lublin 1998, s. 49–54).
17 Aleksander Sarkisow „Szaruga” (1909–1994), ppor. rez., por. AK, ur. w Warszawie, pochodzenie inteligenckie, wykszta∏cenie wy˝sze. Walczy∏ w wojnie 1939 r. W konspiracji od paêdziernika
1939 r., poczàtkowo w organizacji ˚AP w Che∏mie, nast´pnie w ZWZ-AK. Na poczàtku 1942 r.
zast´pca komendanta Obwodu AK Lublin do spraw powiatu. Od maja 1942 r. komendant rejonu,
od po∏owy 1943 r. dowódca oddzia∏u specjalnego do spraw zrzutów. Po wkroczeniu armii sowieckiej wraz z grupà ˝o∏nierzy wstàpi∏ do WP; by∏ m.in. komendantem miasta ¸odzi. Aresztowany
w grudniu 1945 r. i przetrzymywany przez rok w wi´zieniu. Po zwolnieniu pracowa∏ w spó∏dzielczoÊci (I. Caban, Ludzie lubelskiego Okr´gu Armii Krajowej, Lublin 1995, s. 163–164).
18 Sowiecki oddzia∏ partyzancki im. Siemiona Budionnego dowodzony przez kpt. Iwana Jakowlewa.
19 Robert Satanowski (1918–1997), p∏k, w konspiracji od 1941 r. Od lata 1943 r. dowódca oddzia∏u
partyzanckiego, a nast´pnie zgrupowania operujàcego na Wo∏yniu. By∏o ono podporzàdkowane
Ukraiƒskiemu Sztabowi Ruchu Partyzanckiego. W kwietniu 1944 r. przeszed∏ wraz z cz´Êcià zgrupowania na teren powiatu w∏odawskiego, gdzie oddzia∏ kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç jako Oddzia∏y Partyzanckie „Jeszcze Polska nie zgin´∏a”. Po wojnie muzyk, dyrygent. W latach 1961–1990 kierowa∏
licznymi instytucjami artystycznymi (Ruch oporu..., s. 179; M. Juchniewicz, Na wschód od Bugu. Polacy w walce antyhitlerowskiej na ziemiach ZSRR 1941–1945, Warszawa 1985, s. 38–42, 57–60).
20 Siemion Baranowski, gen., dowódca sowieckiego oddzia∏u partyzanckiego „Âmierç faszyzmowi”, który na poczàtku 1944 r. przyby∏ z Ukrainy na pó∏nocnà Lubelszczyzn´.
21 Mieczys∏aw Moczar (w∏aÊc. Miko∏aj Demko) „Mietek” (1913–1986), przed wojnà cz∏onek KPP,
a od 1942 r. – PPR. W latach 1943–1944 dowódca obwodu lubelskiego GL-AL, 1944–1945 dowódca
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KtóregoÊ dnia przy koƒcu lutego „Ch´tny”22 ze znaczàcym uÊmiechem
szepnà∏ mi par´ s∏ów do ucha: „Hania przyjecha∏a do domu, ale tylko dwa
dni zabawi”. Poczu∏em, ˝e si´ zarumieni∏em, ale uda∏em, ˝e ta sprawa mnie
nie interesuje. Interesowa∏a mnie jednak i to bardzo! Od pewnego czasu
˝y∏em pod urokiem czarnych, melancholijnych oczu Haneczki. Przyjecha∏a, wi´c trzeba tam iÊç. I to dziÊ jeszcze, wieczorem. Poszed∏em.
Choç wizyta u Hani by∏a sprawà intymnà, musia∏em jak zwykle poinformowaç kogoÊ, gdzie si´ b´d´ znajdowa∏. Tym razem poinformowa∏em
„Bartosza”23. A nu˝ coÊ si´ zdarzy! Hania do rodziców przyje˝d˝a∏a rzadko, pracowa∏a w Lublinie i zarazem uczy∏a si´, czasu wi´c mia∏a niewiele.
Czasem odwiedza∏em jà w Lublinie, a czasem spotykaliÊmy si´ u jej rodziców w leÊniczówce. Nie chc´ byç zarozumia∏ym i twierdziç, ˝e tym razem
Hania przyjecha∏a dla mnie [r]a.

a

¸´czna 1943 [r.]
Wiosnà roku 1943 Niemcy prze˝ywajà ci´˝kie zmagania na froncie sowieckim. Szeregi wojska mocno przerzedzone. Brak ludzi. Ch´ç wciàgni´-

kieleckiej AL. Od 1945 do 1948 szef WUBP w ¸odzi. W latach 1964–1968 minister spraw wewn´trznych, w tym czasie uwa˝any za przywódc´ jednej z grup walczàcych o wp∏ywy w PZPR (tzw. partyzantów). W latach 1968–1971 sekretarz KC PZPR, 1970–1971 i 1980–1981 cz∏onek BP KC PZPR.
W latach 1971–1983 prezes NIK, 1964–1972 prezes ZG ZBOWiD (K. Lesiakowski, Mieczys∏aw
Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998; T. Mo∏dawa, op. cit., s. 398).
22 Czes∏aw Hermanowski „Ch´tny” (1919–2002), ppor. cz.w. AK-WiN, ur. w Radzicu, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie zawodowe, instruktor gospodarczy. W okresie okupacji
niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Pe∏ni∏ funkcj´ ∏àcznika mi´dzy strukturami terenowymi a oddzia∏em Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, nast´pnie zosta∏
szefem wywiadu oddzia∏u. Aresztowany przez PUBP w Lublinie 26 XI 1946 r. Znaleziono u niego
nielegalnie posiadanà broƒ. Wi´ziony bez wyroku przez 20 miesi´cy, zwolniony. Mieszka∏ w Lublinie (AP Lublin, AK-WiN, t. 11, k. 18–20, 22; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków nielegalnej organizacji AK-WiN, oddzia∏u zbrojnego pod dowództwem Broƒskiego ps. „Uskok” stanowiàce
za∏àcznik do charakterystyki nr 1, Kwestionariusz osobowy Czes∏awa Hermanowskiego, k. 33).
23 Kazimierz G∏owacki „Bartosz” (1915–1944), pchor. WP, ppor. AK, pochodzi∏ z Kujaw. Walczy∏
w wojnie 1939 r. Wysiedlony wraz z rodzinà z terenów w∏àczonych do Rzeszy, osiad∏ w powiecie
lubartowskim. ˚o∏nierz 1. Rejonu Obwodu AK Lubartów, od wiosny 1944 r. dowódca bazy terenowej Kedyw Zezulin. Zginà∏ z 14 na 15 V 1944 r. ko∏o Minkowic, pow. Lublin, w czasie akcji wysadzania pociàgu niemieckiego (C. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 148, 155).
r Fragment tekstu nieczytelny.
a-a

Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 86–90.
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cia Polaków w szeregi wojskowe, w[y]pchni´cia ich na mi´so armatnie,
kie∏kowa∏a ju˝ od dawna w mózgach niemieckich satrapów. By∏y ju˝ próby
utworzenia polskiego rzàdu w GG, który by∏by powolnym narz´dziem
w ich r´ku, jednak do takiego rzàdu kandydatów nie znaleêli.
Gdyby powsta∏ taki oficjalny rzàd, natychmiast utworzono by wojsko
polskie i, rzecz prosta, Polacy musieliby si´ krwawiç za Hitlera. Próby te zawiod∏y, wi´c podst´pny wróg stosuje inne chwyty. Og∏asza pobór kilku
roczników m´skich do jakiÊ tam hufców pracy. Do czego to zarzàdzenie
zmierza∏o i na czym by si´ skoƒczy∏o, nie wiadomo, w ka˝dym razie dla Polaków by∏o to bardzo niebezpieczne. W∏adze konspir[acyjne] zarzàdzi∏y
czynne zbojkotowanie poborów. Pojawi∏y si´ afisze i ulotki. Przerabiano
dowody na inne roczniki itp., ale przede wszystkim postanowiono zniszczyç
ewidencje personalne w tych wszystkich urz´dach, w których one mog∏y si´
znajdowaç. Przy tej okazji nie pomijano papierów z wykazami s∏u˝àcymi do
wymiaru kontyngentów.
W magistracie m[iasta] ¸´czna znajdowa∏y si´ wszystkie wa˝niejsze papiery gm. Ludwin, Brzeziny, [b] Jaszczów, Spiczyn i oczywiÊcie ¸´czna. [c]
Papiery te zaciàgni´to specjalnie z okolicznych gmin do ¸[´cznej], aby by∏y pod opiekà posterunku policji „granatowej”, przy którym zawsze by∏o
kilku ˝andarmów niemieckich ze s∏awnym Szulcem na czele. Pod opiekà
tych˝e ˝andarmów by∏ te˝ wówczas s∏awny bandyta Andrzej Sadowy, wójt
gm. Ludwin. W ¸[´cznej] te˝ znajdowa∏ si´ znienawidzony przez wszystkich urzàd pracy (Arbeitsamt), przez który [d] mas´ m∏odzie˝y polskiej wyjecha∏o na przymusowe roboty do Niemiec.
Dosta∏em polecenie „zrobienia” ¸´cznej. Po jednym dniu przygotowania postanowi∏em polecenie wykonaç z 15 na 16 maja [1943 r.]. OkolicznoÊcià sprzyjajàcà by∏ fakt, ˝e „w∏adze ∏´czyƒskie” [uda∏y si´] na imieniny do
[e] jakiejÊ Zofii w Ludwinie. Zebra∏em jedenastu ch∏opaków. Prawie wszyscy brali po raz pierwszy udzia∏ w powa˝niejszej akcji. Umundurowanie
i uzbrojenie mieliÊmy bardzo ró˝ne. Najpowa˝niejszà bronià by∏y zwyk∏e,
zardzewia∏e kbk. Omówienie zadania, malowanie pysków przeprowadzi∏em w drodze. Poleci∏em pos∏ugiwanie si´ w miar´ mo˝noÊci j´zykiem rosyjskim, ze wzgl´du na pog∏oski o pojawiajàcych si´ desantach sowieckich.
b
c
d
e

Wyraz skreÊlony, czytelny Jaszczów.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny ju˝.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.

43

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 44

O godz. 11.00 [w nocy] byliÊmy na miejscu. Poinformowano mnie, ˝e
„w∏adze” rzeczywiÊcie bawià si´ na imieninach, a na miejscu jest tylko paru policjantów i warta miejscowa. WeszliÊmy cichutko do miasta. Pierwszà
czynnoÊcià by∏o obezw∏adnienie napotkanej warty [i] uszkodzenie przewodów telefonicznych. Nast´pnie ludzie podzieleni na trzy grupki przystàpili
do wykonania zadaƒ: czterech [jako] ubezpieczenie i zarazem „robienie ruchu” na mieÊcie („robienie ruchu” mia∏o taki skutek, ˝e póêniej fama g∏osi∏a, i˝ by∏o oko∏o stu desantów pieszo i konno); trzech robi∏o Arbeitsamt
i trzech magistrat. W Arbeitsamtcie wyniesiono wszystkie papiery na podwórko i na stosie spalono. Najwi´cej k∏opotu by∏o z magistratem, gdzie
iloÊç papierów by∏a tak wielka, ˝e wynoszenie [f] trwa∏o by zbyt d∏ugo, a na
to nie pozwala∏a krótka noc majowa. Polano wszystko naftà i zapalono wewnàtrz. By∏ to budynek murowany i odosobniony, wi´c miastu po˝ar nie
grozi∏. Dopilnowa[wsz]y jeszcze, by po˝ar si´ nie rozszerzy∏, dalsze pilnowanie poleci[∏em] warcie, wyszliÊmy w miasto o godz. 2.00, zabierajàc ze
sobà dwie maszyny do pisania dla u˝ytku konspiracyjnego. Oddaleni ju˝
o 2 km od ¸´cznej siedzieliÊmy na odpoczynku [g], a na wschodzie dobrze
Êwitaç zacz´∏o, gdy dobieg∏y nas odg∏osy strza∏ów. By∏ to dowód, ˝e „w∏adze” przyby∏y na miejsce wypadku. Na twarzach wszystkich ch∏opaków pojawi∏ si´ szelmowski uÊmiech zadowolenia.
– Wyp∏ataliÊmy im figla – rzek∏em – a teraz trzymaç j´zyki za z´bami
i idziemy do domu. Po czym rozeszliÊmy si´ ka˝dy w swojà stron´. „Do spotkania przy nast´pnej »robocie«” – ˝egnano si´. By∏a to akcja ca∏kowicie
udana i nie pociàgn´∏a za sobà ˝adnych przykrych nast´pstw [dla] miejscowej spo∏[ecznoÊci]a.

a b

[ ] Lili by∏a mi∏à, ju˝ doros∏à dziewczynkà. Na Lubelszczyzn´ przyjecha∏a ze swà rodzinà z Kujaw jesienià 1940 r. Takich rodzin przyjecha∏o du˝o wskutek akcji wysiedleƒczej. Rodzice jej zamieszkali w pobli˝u mojej ro-

f
g
a-a
b

Wyraz skreÊlony, czytelny ich.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 10, k. 17–24.
Fragment tekstu nieczytelny.
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dziny i wkrótce po ucieczce z niewoli zapozna∏em si´ z nimi. I zachodzi∏em
tam czasem, bo w domu rodziców Lili bywa∏o grono osób, przewa˝nie Kujawiaków, z którymi przyjemnie czas up∏ywa∏. Zresztà, gdybym dok∏adnie
zanalizowa∏ pobudki, które mnie tam ciàgn´∏y, mo˝e okaza∏o by si´, ˝e
Lili...c – jej g∏os rozkapryszonego dziecka, chabrowe ocz´ta. Ale po co si´
nad tym zastanawiaç! To nie mia∏o znaczenia. Nie zakocha∏em si´ w Lili
i dobrze zrobi∏em, bo mia∏a ju˝ swego „rycerza” [d].
„Panie Zdzichu, prosz´ przyjÊç do nas w czwartek. B´dzie kilka osób,
bo to tatusia imieniny. Wszystkich pan ju˝ zna”. Tylko tu Lili zbli˝y∏a si´
i doda∏a szeptem – „Poznam pana z Kazikiem G∏owackim. Przyjecha∏ par´
dni temu i teraz ju˝ stale zamieszka tutaj u swego brata. Morrrowy ch∏opak! Zobaczy pan! Wi´c do jutra, pa...” i odesz∏a, nucàc jakieÊ tralala.
Mówi∏a mi ju˝ cokolwiek o nim wczeÊniej i ze sposobu jej mówienia
o tym Kaziku wywnioskowa∏em, ˝e to jej „idea∏”. Nie odczu∏em zazdroÊci,
jeÊli to naprawd´ „morowy ch∏opak” – daj im Bo˝e szcz´Êcie.
Na owych imieninach pozna∏em Kazika i od pierwszej chwili podoba∏
mi si´. Ja widocznie te˝ zrobi∏em na nim dobre wra˝enie, bo tu˝ po zapoznaniu si´ rozmawialiÊmy jak starzy znajomi. Mo˝e Lili by∏a tym dobrym
duchem, który nas tak do siebie zbli˝y∏? Chyba troch´ tak. I Kazik by∏ podchorà˝ym rezerwy. W [19]39 r. bra∏ udzia∏ w wojnie jako poborowy (1915
rocznik). Po tragicznie zakoƒczonej kampanii wrzeÊniowej uda∏o mu si´
wróciç do rodziny. W domu jednak wskutek przeÊladowaƒ niemieckich
przebywaç nie móg∏, woja˝owa∏ wi´c po ró˝nych okolicach Polski. Rodzin´
w tym czasie wysiedlono w Lubelskie, a po pewnym czasie przyjecha∏ tutaj
i Kazik. I spotkaliÊmy si´.
Niemal od poczàtku pracy konspiracyjnej Kazik „Bartosz” by∏ moim
najwydatniejszym wspó∏pracownikiem. Oszcz´dny w s∏owach, szczodry
w czynach, dobrze wyszkolony ˝o∏nierz, obowiàzkowy, sumienny, odwa˝ny,
promieniujàcy zdrowiem fizycznym i moralnym, bezinteresowny. „Bartosz” wzbudza∏ zaufanie jako podw∏adny i jako dowódca. A wi´c posiada∏
najwa˝niejszy warunek wymagany w konspiracji, gdzie wartoÊç cz∏owieka
wyra˝a si´ w kwestii: czy mo˝na mu ufaç. To najwa˝niejsze.

Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny I przesz∏o bez znaczenia z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, ˝e Lili podzia∏a∏a na mnie tylko tak, jak wiele innych Êwie˝o poznanych spódniczek; po drugie, ˝e Lili mia∏a ju˝ swego rycerza.

c

d
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„Bartosz” w akcji bojowej by∏ zawsze na przedzie. Gdy jego i jego rodzin´ obrabowali zawistni pepe[e]rowcy, nie z∏o˝y∏ mi nawet o tym meldunku
– choç powinien to zrobiç z obowiàzku. Gdy robi∏em mu póêniej wymówki, odrzek∏: „Zdzichu, wybacz, ale ty byÊ zaraz wszczà∏ energiczne dochodzenie, a ktoÊ móg∏by powiedzieç, ˝e zbyt gorliwie zajmujemy si´ sprawami prywatnymi”. Gdy zakomunikowa∏em „Bartoszowi” rozkaz w∏adz
konspiracyjnych awansujàcy go do stopnia podporucznika i z∏o˝y∏em swoje gratulacje, odpar∏: „Awanse w konspiracji wojskowej sà potrzebne, wp∏ywa to dodatnio na wydajnoÊç pracy, ale wi´kszà radoÊç w tej chwili sprawi∏aby mi wiadomoÊç otrzymania 50 kg materia∏u wybuchowego. Tego nam
brak”. Wiosnà [19]44 r. „Bartosz” objà∏ funkcj´ zast´pcy komendanta Kedywu (kierownictwo dywersji bojowej) w obwodzie lubartowskim24. Od tej
chwili nie zale˝a∏ s∏u˝bowo ode mnie, ale pozosta∏ zawsze wiernym przyjacielem i wspó∏pracownikiem.
Gdy wyruszy∏em z oddzia∏em partyzanckim, „Bartosz” oddany by∏ pracy dywersyjnej: likwidowa∏ urz´dy, szpiclów, uszkadza∏ mosty, zrywa∏ telefoniczne i kolejowe linie, wysadza∏ pociàgi z niemieckimi transportami.
Zgodnie ze swoim charakterem, oddawa∏ si´ pracy bez reszty. Zawsze narzeka∏ na brak materia∏ów wybuchowych, bo rzeczywiÊcie potrzebowa∏ ich
du˝o. W rozmowie ze mnà wspomina∏ raz, ˝e wejdzie w kontakt z AL.
„Majà od Sowietów du˝o zrzutów, mo˝e wycygani´ troch´ trotylu. Oni
marnujà tylko swoje uzbrojenie. Zamiast wziàç si´ do solidnej walki
z Niemcami, uprawiajà propagand´ komunistycznà”.
Nie pochwala∏em zamiaru „B[artosza]”, bo do AL by∏em ju˝ zbytnio
uprzedzony, ale kochany ch∏opak tak si´ zapali∏, tak pon´tnie przedstawia∏
mi obraz wykolejonych pociàgów, szarpanych wybuchami wiezionej amunicji, ˝e odpowiedzia∏em: „Próbuj”. Po czym serdeczny uÊcisk, bywaj zdrów,
przyjacielu! Do zobaczenia! – i rozeszliÊmy si´. „B[artosz]” do swoich pociàgów i trotylu – ja z ch∏opakami do lasu. Niestety, wtedy w∏aÊnie widzia∏em „Bartosza” po raz ostatni! Widzia∏em go jeszcze, ale jako bezkszta∏tnà
mas´ w deskach trumny.
W kilkanaÊcie dni po naszej rozmowie otrzyma∏em wiadomoÊç: „Nocà
z 14 na 15 maja [19]44 r. na torze kolejowym Lublin–Che∏m pod Minkowi24

Informacja nieÊcis∏a, wg literatury przedmiotu Kazimierz G∏owacki „Bartosz” pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy jednej z trzech baz terenowych Kedywu. MieÊci∏a si´ ona we wsi Zezulin i sk∏ada∏a si´ z kilku ˝o∏nierzy. Dwie pozosta∏e mieÊci∏y si´ w ¸ucce i okolicach Majdan-Wandzin (Cz. Gregorowicz,
D. Salata, op. cit., s. 148).
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cami, przy wysadzaniu niemieckiego pociàgu zginà∏ ppor. »Bartosz«. Wraz
z nim zginà∏ cz∏onek AL plut. »Czarny«25 oraz z ludzi »Bartosza« zosta∏
ranny »Wà˝«”.
Gwa∏towny skurcz ˝alu chwyci∏ mnie za gard∏o. O jak˝e ci´˝ko traciç
prawdziwego przyjaciela! Jaki ˝al, gdy taki ˝o∏nierz ubywa Ojczyênie! „Bartoszu”! Wi´c nie zaniecha∏eÊ zamiaru wejÊcia w porozumienie z AL i to ci´
zgubi∏o! Twoim celem by∏a tylko walka, a tam inne czynniki w gr´ wchodzà.
Przyby∏ do mnie „Hardy”26, jeden z ludzi „Bartosza”, i opowiedzia∏ ca∏à prawd´. „B[artosz]” zwróci∏ si´ do grupy Satanowskiego z ch´cià nabycia od niej materia∏ów wybuchowych za pieniàdze lub inne wynagrodzenie.
OÊwiadczono mu, ˝e materia∏ wybuchowy otrzymaç mo˝e tylko pod jednym warunkiem, tj. gdy przy akcjach dywersyjnych urzàdzanych tym materia∏em b´dzie obecny jeden z cz∏onków AL, jak mówiono, specjalista.
„B[artosz]” specjalistów nie potrzebowa∏, gdy˝ sam sobie doskonale rad´
dawa∏ przy tych „robotach”, ale przekonaç brudasów nie móg∏. Zrozumia∏
wreszcie, o co im chodzi: „Chcà póêniej w swoich komunikatach podawaç,
˝e, to wszystko ich »roboty«”. „B[artoszowi]” na propagandzie nie zale˝a∏o. Jego celem by∏o zwalczanie Niemców, wi´c zgodzi∏ si´ na owego „specjalist´”. Pepeerowiec „Czarny” mia∏ si´ co pewien czas meldowaç u „B[artosza]” z porcjà materia∏ów wybuchowych i uczestniczyç w akcjach.
Na noc z 14 na 15 maja [1944 r.] „B[artosz]” opracowa∏ [plan] wysadzenia
pociàgu transportowego pod stacjà kolejowà Minkowice. Patrol wykonawczy
sk∏ada∏ si´ z „Bartosza”, „Hardego”, „W´˝a”, „Szerszenia” i „Czarnego”.
Znajàc rozk∏ad pociàgów i ich rodzaj (z wywiadu na kolei), przygotowywano
si´ do wysadzenia pociàgu idàcego na wschód o godz. 23.15. Min´ za∏o˝ono
w nasypie i zamaskowano jeszcze poprzedniej nocy, teraz nale˝a∏o za∏o˝yç
sp∏onk´ i zmontowaç po∏àczenie z elektrycznà baterià tak, by naciskajàce
ko∏a pociàgu spowodowa∏y przyp∏yw pràdu z baterii do sp∏onki i wybuch.
25

Zygmunt Lipiƒski.
Franciszek Kasperek „Hardy” (1921–1950), plut. AK-WiN, ur. w Wólce Nowej, pow. Lubartów,
pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. W ZWZ-AK od lipca 1941 r., od jesieni 1943 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. W oddziale pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy dru˝yny. Ujawni∏ si´ 11 IV 1947 r.
w PUBP Lubartów. Od 7 I 1949 r. podjà∏ wspó∏prac´ z UBP w charakterze informatora ps. „Janek”. Rozstrzelany 1 IX 1950 r. przez oddzia∏ WiN Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego” jako podejrzany o wspó∏prac´ z UBP i winny aresztowania Zygmunta Libery „Babinicza” (AIPN Lu,
0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Franciszka Kasperka, k. 48; AIPN
Lu, 003/2177, t. 1–3, Akta informatora ps. „Janek”).

26
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Po wykonaniu tego nale˝a∏o oddaliç si´ w wyznaczone bezpieczne miejsce
dla obserwowania skutków. „B[artosz]”, z braku specjalnych zapalników naciskowych, ju˝ nieraz stosowa∏ kombinowane zapalniki elektryczne z dobrym
skutkiem. Wymaga to wielkiej ostro˝noÊci i monta˝ ten wykonywany by∏
przez niego samego, a pomagajàcy mu, podajàc potrzebne przedmioty, musia∏ si´ znajdowaç mo˝liwie najdalej od miny i niczego przy niej nie „dotykaç”. „Bartosz” swoich ludzi pod tym wzgl´dem ju˝ przeszkoli∏ i teraz do pomocy wezwa∏ „W´˝a”, gdy oto „Czarny”, wierny nakazom swojej w∏adzy, by
wsz´dzie by∏ i wszystko widzia∏, upar∏ si´ koniecznie iÊç za pomocnika.
Ten specjalista alowski mia∏ o minerstwie bardzo zielone poj´cie, ale
˝àdny awansów i rozg∏osu, chcia∏ we wszystkim braç udzia∏. Poczciwy,
sk∏onny do ust´pstw „Bartosz” zgodzi∏ si´. „Hardy” i „Szerszeƒ” pozostali
w ukryciu, „Wà˝” stanà∏ jako obserwator ubezpieczajàcy o kilkadziesiàt
metrów od miny, a „B[artosz]” i „Czarny” poszli na miejsce. Do nadejÊcia
pociàgu pozosta∏o jeszcze 35 minut, a zmontowanie zapalnika powinno zajàç oko∏o 15 minut, reszta czasu na oddalenie si´.
Tym razem jednak manipulacje na nasypie przeciàga∏y si´. Noc by∏a cicha, jasna i „Wà˝” s∏ysza∏ urywki ostrych uwag czynionych przez „Bartosza”
„Czarnemu”. WÊcibski a g∏upi pepeerowiec utrudnia∏ prac´. Ju˝ tylko siedem minut do pociàgu i s∏ychaç jego t´tno od strony Lublina! „Wà˝” jest
strasznie zaniepokojony! Wprawdzie zdà˝à jeszcze uskoczyç w pobliskie
do∏y piaskowe, ale dlaczego nie idà?! Nareszcie „Bartosz” stanà∏... „Czarny” te˝... Poruszyli si´ do odejÊcia. „Bartosz” wyciàgnà∏ r´k´ w kierunku
„Czarnego” i coÊ krzyknà∏!... I wszystko znik∏o, pogrà˝y∏o w okropnym huku, a „Wà˝” upad∏ na ziemi´ zmieciony podmuchem.
Zaalarmowani przedwczesnym wybuchem, tkni´ci z∏ym przeczuciem,
„Hardy” i „Szerszeƒ” wybiegli z ukrycia, lecz zanim zdo∏ali przekonaç si´
o skutkach, nadjecha∏ pociàg. Maszynista spostrzeg∏, ˝e coÊ si´ sta∏o, i zaczà∏ hamowaç. Na kilkanaÊcie metrów od wyrwy uczynionej przez min´ na
torze zosta∏y zerwane szyny, tak ˝e wolno nadchodzàca lokomotywa zary∏a
si´ w nasyp, powodujàc tylko ma∏o znaczàce uszkodzenia w pociàgu. RozwÊcieczeni Niemcy zacz´li oglàdaç miejsce wybuchu i odnaleêli odrzucone
na kilkanaÊcie metrów cia∏a „Bartosza” i „Czarnego”. Cia∏a by∏y mocno
poszarpane i nie znaleziono przy nich ˝adnych dowodów stwierdzajàcych
ich to˝samoÊç. Na drugi dzieƒ polecono zakopaç je na miejscu. Gdy Niemcy krzàtali si´ przy nasypie, „Hardy” i „Szerszeƒ” us∏yszeli j´ki „W´˝a”
i pospieszyli mu z pomocà. By∏ ca∏y okrwawiony i cierpia∏. Skóra jego na48
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szpikowana by∏a ˝wirem, a zw∏aszcza twarz. Szcz´Êcie, ˝e nie zosta∏ trafiony jakimÊ od∏amkiem. Prawie niosàc „W´˝a”, dotarli do pobliskiej wsi,
skàd dalej pojechali furmankà. Co do losu „B[artosza]” i „Cz[arnego]” nie
mieli ju˝ ˝adnych wàtpliwoÊci.
W dwa tygodnie po wypadku odwiedzi∏em „W´˝a”, le˝a∏ obanda˝owany i opowiada∏, co wiedzia∏ o ostatnich chwilach „Bartosza”. Wynika∏o z tego, ˝e powodem katastrofy by∏a nieostro˝noÊç „Czarnego”. Majàc nieudolnego pomocnika, „B[artosz]” przeciàgnà∏ montowanie zapalnika, tak ˝e
przy koƒcu musia∏ pospieszaç. Gdy koƒczy∏, s∏ychaç ju˝ by∏o nadchodzàcy
pociàg. Powsta∏ i wezwa∏ „Czarnego” do odejÊcia. „Czarny”, zamiast obejÊç
min´, skierowa∏ si´ na nià, aby skróciç drog´. Albo nie docenia∏ niebezpieczeƒstwa, albo by∏ pod wra˝eniem strachu, ˝e nadchodzàcy pociàg spowoduje wybuch, zanim on si´ ukryje... „Bartosz” spostrzeg∏ ten niebezpieczny
manewr i krzyknà∏ ostrzegawczo, a nawet wyciàgnà∏ r´k´, by cofnàç „Czarnego” od miny, ale by∏o ju˝ za póêno. Noga „Czarnego” tràci∏a prowizorycznà dêwigni´, na której by∏ zaczepiony przewód elektryczny. Przewód
dotknà∏ baterii i nastàpi∏ wybuch.
Zw∏oki „Bartosza” przewieziono na cmentarz w Kijanach w dwa tygodnie po wypadku. Pogrzeb odby∏ si´ nocà, jednak przy licznym udziale spo∏eczeƒstwa i podziemia, co by∏o wyrazem sympatii, jakà cieszy∏ si´ zmar∏y27.
Kochany przyjacielu! Twoje znikni´cie w wielu sercach odbi∏o si´ g∏´bokim
˝alem. ˚a∏ujemy Ci´ jako przyjaciela, Polaka i ˝o∏nierza, który móg∏ byç
wzorem dla innych. Zresztà dla wielu b´dziesz wzorem.
A jeszcze jedno serduszko! LiluÊ! Jak ona odczu∏a t´ strat´, tego ja wypowiedzieç nie umiem. Wiem, ˝e kocha∏a Ci´! I wiem, ˝e nie bez wzajemnoÊci.
Gdy – bywa∏o – spotka∏em si´ z nià, musia∏em du˝o opowiadaç o Tobie. Chabrowe ocz´ta szkli∏y si´, wpatrzone gdzieÊ w dal, a czasem z ciep∏à wdzi´cznoÊcià spoczywa∏y na mnie. Wdzi´cznà by∏a za przyjaêƒ do Ciebie wyczuwanà
z moich s∏ów. Ech, kochany „Bartoszu”! Zdaje si´, ˝e na przykre czasy trafiliÊmy. Zdaje si´, ˝e w naszej m∏odoÊci nie ma miejsca na szcz´Êcie mi∏oÊci.
My, tacy straceƒcy...a
27

Obaj zabici zostali pochowani w grobowcu Sk∏odowskich na cmentarzu w Kijanach. Pogrzeb
rzeczywiÊcie przerodzi∏ si´ w manifestacj´ patriotycznà, obecne by∏y na nim oddzia∏y AK z 1. Rejonu oraz dwudziestoosobowy oddzia∏ z 27. WDP AK. ˚o∏nierze wystàpili w pe∏nej gali i pod bronià. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa ca∏a okolica by∏a obstawiona przez posterunki AK. Na pogrzeb
zosta∏ równie˝ zaproszony, za zgodà dowództwa AK, Boles∏aw Drwal, cz∏onek PPR (Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 155).
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ROZDZIA¸ II

Akcja „Burza” i pierwsze miesiàce po „wyzwoleniu”
a

Wb czerwcu [19]44 r. rozesz∏y si´ u nas wieÊci, ˝e zza Bugu przechodzà
w nasz teren jakieÊ liczne oddzia∏y Armii Krajowej. Jakie to oddzia∏y?
Wkrótce ju˝ wiemy. Jest to 27. Dywizja [Piechoty AK], partyzancka (zwana te˝ Wo∏yƒskà)1. Po wykrwawieniu si´ i osiàgni´ciu licznych pi´knych
sukcesów w walkach z Niemcami, Ukraiƒcami i Sowietami na terenach
Wo∏ynia i Polesia, nie mogàc znaleêç odpowiedniej p∏aszczyzny porozumienia ze zbli˝ajàcà si´ Armià Czerwonà, zmuszeni sà przejÊç na t´ stron´
Bugu. Przeprawa przez Bug mia∏a miejsce w okolicach W∏odawy. Na d∏u˝sze kwatery dla odpoczynku i nabrania si∏ do dalszych walk rozlokowano
si´ w trzech powiatach: w∏odawskim, che∏mskim i lubartowskim.
Nie podejmuj´ si´ opisywaç dziejów 27. [WDP AK]. Podadzà to inni
i niewàtpliwie wystawià pi´knà kart´ do historii walk o niepodleg∏oÊç. Od
siebie mog´ tylko podaç wra˝enia z zetkni´cia si´ z tà imponujàcà jednostkà. Imponowa∏a ona swà si∏à i spr´˝ystoÊcià ˝o∏nierskà ka˝demu prawemu
Polakowi. Kilka tysi´cy ludzi owianych duchem idei czysto polskiej, zdyscyplinowanych i zaprawionych w bojach, nios∏o Polakom wiar´ w dobrà
przysz∏oÊç.
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 1–13.
Powy˝ej dopisek opisaç jej przybycie...
1 27. Wo∏yƒska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, sformowana 15 I 1944 r. z istniejàcych wczeÊniej oddzia∏ów partyzanckich i zmobilizowanych ˝o∏nierzy inspektoratów AK Kowel, ¸uck i Równe. Najwi´kszy partyzancki zwiàzek taktyczny na ziemiach polskich. W szczytowym okresie rozwoju liczy∏a ponad 7 tys. ˝o∏nierzy. Dywizja wspomaga∏a samoobron´ ludnoÊci polskiej w walce
z oddzia∏ami UPA, walczy∏a z niemieckimi si∏ami przeciwpartyzanckimi i regularnymi oddzia∏ami
niemieckimi. W 1944 r., podczas akcji „Burza” walczy∏a z Niemcami, wspó∏dzia∏ajàc z Armià Czerwonà. W kwietniu 1944 r. okrà˝ona przez Niemców w rejonie Kowla, pozbawiona wsparcia wojsk
sowieckich, ponoszàc znaczne straty, po ci´˝kich bojach przebi∏a si´ na Lubelszczyzn´, w okolice
lasów parczewskich. Kontynuujàc dzia∏ania w ramach akcji „Burza”, wyzwoli∏a m.in. Kock, Lubartów i Firlej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej rozbrojona; cz´Êç oficerów internowano w ZSRR,
a cz´Êç wcielono do WP. Kolejno dowodzili nià: p∏k Kazimierz Bàbiƒski „Luboƒ”, mjr Jan Kiwerski „Oliwa”, mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter „˚egota”, p∏k Jan Kotowicz „Twardy” (M. Fija∏ka,
27. Wo∏yƒska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986).
a-a
b
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WidzieliÊmy w nich (˝o∏nierzach 27. [WDP AK]) Polsk´ kresowà, wschodnià, nieugi´cie o swe prawa wolnoÊci walczàcà. Deptanà i szarpanàc ju˝
w tej wojnie przez Sowietów, Niemców i Ukraiƒców i [d] przez Sowietów
zagro˝onà.
Oni bili ju˝ wszystkich: Niemców za OÊwi´cim, Majdanek, Dachau...e,
Ukraiƒców za mordowanie swych w∏asnych rodzin i palenie wiosek polskich. I Sowietów za Syberi´ i Katyƒ. Zw∏aszcza Sowietów, których poznali wczeÊniej od nas.
Na polecenie komendanta obwodu nawiàza∏em kontakt z 27. [WDP
AK]. By∏o to konieczne, gdy˝ mój teren operacyjny graniczy∏ z nimi. Pierwsze spotkanie mia∏em z dowódcà baonu por. „Jastrz´biem”2. By∏ to przedwojenny oficer rezerwy [f], sympatyczny pan o siwych oczach, nad swój
wiek powa˝nie wyglàdajàcy. StatecznoÊç, trzeêwoÊç i niezachwianà odwag´ czyta∏eÊ w jego ruchach i twarzy. O przesz∏ych trudach mówi∏y zmarszczki na czole i brak kilku palców u ràk. „Jastrzàb” by∏ jednym z za∏o˝ycieli
27. [WDP AK]. Ju˝ w [19]42 r. chodzi∏ z bronià i ch∏opcami.
Po za∏atwieniu formalnoÊci s∏u˝bowych w kancelarii baonu (dzia∏o si´
to w Rudce Kijaƒskiej, gm. Ludwin, w domu pp. Laszczków, u których sam
niejednokrotnie przedtem i potem kwaterowa∏em), w której by∏ i telefon
polowy, sekretarka stukajàca na maszynie rozkaz dzienny zaj´ç baonu,
i dwóch goƒców, i oficer s∏u˝bowy, nawiàzaliÊmy rozmow´ z por. „Jastrz´biem” w s∏owach:
– Co sk∏oni∏o 27. [WDP AK] do opuszczenia swego rodzimego terenu?
– Zmuszeni byliÊmy wycofaç si´ przed nast´pujàcà Armià Czerwonà.
Stosunek Sowietów do nas, ˝o∏nierzy AK, okaza∏ si´ wrogi, a co gorsza,

Wyraz skreÊlony, czytelny dotychczas.
Wyraz nieczytelny.
e Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
f Fragment tekstu skreÊlony, czytelny by∏ to.
2 W∏adys∏aw Czermiƒski „Jastrzàb”, ppor./kpt. AK, nauczyciel. Do czerwca 1943 r. komendant
Obwodu AK Kowel, od lipca 1943 r. organizator i dowódca oddzia∏u partyzanckiego broniàcego
osiedla Zasmyki ko∏o Kowla przed atakami oddzia∏ów UPA. Od 15 I 1944 r. w sk∏adzie 27. WDP
AK, dowódca II batalionu 50. pp. Przeszed∏ wraz z dywizjà jej ca∏y szlak bojowy. Bra∏ udzia∏ w akcji „Burza” na Lubelszczyênie, jego batalion wyzwoli∏ Lubartów. Nast´pnie w∏àczy∏ si´ do miejscowej konspiracji poakowskiej. W paêdzierniku 1945 r. mianowany komendantem Obwodu WiN ¸uków, aresztowany po kilkunastu dniach przez NKWD, osadzony w obozie w Kàkolewnicy, zbieg∏
mimo ci´˝kiego postrza∏u (W. Romanowski, ZWZ-AK na Wo∏yniu 1939–1944, Lublin 1993, s. 217,
224, 329; M. Fija∏ka, op. cit., s. 67, 121; J. Kopiƒski, Konspiracja akowska…, s. 82).
c

d
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podst´pny. Gdy Sowieci byli jeszcze daleko, robiliÊmy wszystko, by os∏abiç
pot´g´ Niemców. Dywersja nasza parali˝owa∏a ruchy wojsk niemieckich,
Ukraiƒców, budujàcych [g] krwawymi sposobami Ukrain´ pod protektorami Hitlera, widzieliÊmy.
Zrzutowa partyzantka sowiecka otrzymywa∏a od nas zorganizowanà,
wydatnà pomoc. Jednym s∏owem ˝o∏nierz 27. [WDP] AK w ogóle nie ˝a∏owa∏ trudów i krwi, walczàc dla Polski, a przez to samo u∏atwi∏ Sowietom pokonanie Niemców. Sowieci zbli˝yli si´ do granic Polski. Nawiàzaç ∏àcznoÊç
z Armià Czerwonà i opracowaç wspó∏dzia∏anie przeciw Niemcom to by∏o
nasze zadanie. Poczàtkowo Sowieci przyj´li nasze propozycje niby przyjaênie. Przyrzekano daç nam pewien odcinek frontowy, gdzie wyst´powalibyÊmy jako jednostka [h] polska, podporzàdkowana dowództwu sowieckiemu.
Omówiono nawet szczegó∏y i dowództwo dywizji wys∏a∏o do Sowietów nasz
oddzia∏ z tysiàca kilkuset ludzi, z tym, ˝e nast´pne, po bojowym zorganizowaniu, tak˝e do∏àczà do Armii Czerwonej. ¸àcznoÊç mia∏a byç stale utrzymywana, a los wys∏anych oddzia∏ów mia∏ byç dowództwu dywizji wiadomy.
Jednak sta∏o si´ inaczej, a to, co si´ sta∏o, wywo∏a∏o przed nasze oczy
krwawà wizj´ Katynia. Nasz oddzia∏ wys∏any do Sowietów... przepad∏. Za∏atwiono si´ z nim tak po sowiecku. Nikt nie wiedzia∏, co si´ z nim sta∏o.
Mo˝e na ich grobach znów sosenki posadzono, jak w Katyniu, a mo˝e pos∏ano „na bia∏e niedêwiedzie”. Oczekiwano na nast´pnych Polaków. Jednak nast´pni tym razem nie poszli. PomÊciç jeszcze na Sowietach krew
swych braci i mo˝e ginàç przyjdzie, bo wrogów za wiele, ale honor Polaków
[trzeba] ratowaç. I przez kilka nast´pnych miesi´cy kropiliÊmy [i], ile si´
da∏o, a˝ wreszcie ust´pujàc przed zbli˝ajàcymi si´ Sowietami i op´dzajàc
si´ Niemcom, przeszliÊmy Bug.
– Jakie zadania, panie poruczniku, otrzyma∏a 27. [WDP AK] w tym
terenie?
– Walka z Niemcami i propaganda antykomunistyczna wÊród Polaków.
˚adnych wystàpieƒ [j] wojskowych przeciw Sowietom.
– Czy za Bugiem w partyzantce sowieckiej, o której pan wspomina∏, trafiali si´ Polacy?

g
h
i
j

Wyraz skreÊlony Ukrain´.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz nieczytelny.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
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– Jednostki tylko. Byli to wrogowie swej ojczyzny. KomuniÊci, którzy
mówili, ˝e do Bugu Polski nie ma wcale, a za Bugiem b´dzie, ale taka, jakà
zrobià oswobodziciele sowieccy.
– A co mówià o Polsce sami Sowieci?
– Mówili, ˝e [k] gdy Polsk´ oswobodzà, pozostawià jà wielkà i niezale˝nà. Granic jednak nie okreÊlili. PodkreÊlali jednak, ˝e Polska ta ma byç
oparta na sojuszu z Sowietami.
– A co mówili o rzàdzie polskim w Londynie i o Zwiàzku Patriotów Polskich w Moskwie?
– [l] Rzàd londyƒski nazywajà rzàdem obszarników i w ogóle mówià
o nim jak najgorzej. Zwiàzek Patriotów [Polskich] w Moskwie z Wandà Wasilewskà-Korniejczuk i Berlingiem na czele nazywajà prawowitym rzàdem
polskim. Mówià te˝ i [m] o jakimÊ wojsku, które idzie z Armià Czerwonà.
Za Bugiem jednak tego „wojska polskiego” nie spotkaliÊmy.
– Czy tutaj wÊród grup partyzanckich komunistycznych du˝o spotyka si´
tych Polaków od Wasilewskiej?
– Owszem, tutaj mo˝na ich spotkaç w ka˝dej niby to polskiej grupie. Noszà polskie mundury i czapki rogatywki z „kwokà” zamiast orze∏ka. Majà
k´dzierzawe czarne ∏by i garbate nosy. Mówià j´zykiem ˝ydowsko-polsko-rosyjskim. Inni znów, w takim samym umundurowaniu, majà skoÊne Êlepia
i nosy jak kartofle, mówià czysto po polsku: „zdrastwuj, dier˝y, brasaj, Waƒka, Griszka itp.” Jedni i drudzy sà mózgiem ca∏ej grupy, w której tkwià. Nie
noszà oznak ani stopni, ale komendant grupy, Polak w stopniu majora czy
innego oficera (nawiasem mówiàc skoƒczony draƒ), nie decyduje o niczym
bez ich wiedzy. Tak wyglàda to „polskie wojsko” Wandy Wasilewskiej.
– A jakà propagand´ uprawiajà tutaj komuniÊci? – zapyta∏ por. „Jastrzàb”.
– Przeklinajà i ró˝nymi oszczerstwami obrzucajà rzàd londyƒski i ca∏à
emigracj´ zachodnià. W kraju, im bli˝ej sà Sowieci, tym bardziej wrogo
ustosunkowujà si´ do AK, nazywajàc jà wojskiem panów. Mówià o wielkiej
i niepodleg∏ej Polsce w sojuszu z Sowietami. O granicach nie mówià nic.
A nawet gorzej ni˝ nic, bo gdy w pewnej dyskusji z Polakiem komunistà zapyta∏em go, co myÊli o wschodnich granicach Polski, odpowiedzia∏: „Wielk
l
m

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny Polska b´dzie.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny o rzàdzie.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny wojsku polskim.
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ka przyjaêƒ i jednolitoÊç polityki ZSRR i Polski czyni t´ kwesti´ ma∏o wa˝nà”. Czyli ˝e granica mi´dzy Sowietami a Polskà jest zbyteczna. O Andersie mówià, ˝e splami∏ [n] Sowietów swoim wyjÊciem z ZSRR na Bliski
Wschód, choç dla nas jasne jest, ˝e Anders zdo∏a∏ w ten sposób wyprowadziç przynajmniej cz´Êç Polaków z czerwonego piek∏a.
Nasta∏a chwila milczenia, po czym zapyta∏em por. „Jastrz´bia”:
– Majàc ju˝ tyle doÊwiadczenia z Sowietami, co pan sàdzi o ich stosunku do nas, gdy przyjdà tutaj?
[o] Popatrzy∏ mi w oczy w zamyÊleniu i rzek∏:
– Sàdz´ jak najgorzej. Ledwo si´ zachwia∏ gniotàcy Polsk´ tyran hitlerowski, a ju˝ zawis∏y nad nami chciwe macki czerwonego polipa ze wschodu. I znów walka – a kiedy wolnoÊç?
Na to pytanie nie musieliÊmy dawaç sobie odpowiedzi. Zapyta∏em o co
innego:
– Czy o wszystkich naszych doÊwiadczeniach z Sowietami wie zagranica, rzàd emigracyjny?
– Tak, wiedzà o wszystkim. InformowaliÊmy Londyn bezpoÊrednio drogà radiowà. Mo˝e wi´c Êwiat, znajàc nasze wysi∏ki, ofiary i doceniajàc
udzia∏ Polaków w wojnie na wszystkich frontach oraz znajàc przesz∏oÊç naszych wrogów, nie pozwoli nam zginàç.
– Miejmy nadziej´, ˝e tak b´dzie, ale to jest rzecz tych, co tam politykujà, a nam pozostaje jedno – walczyç!
– Tak. B´dziemy walczyç z ka˝dym, kto oka˝e si´ wrogiem Polski! Czo∏em panie poruczniku!
– Czo∏em.
ObecnoÊç 27. [WDP AK] w terenie wp∏ywa hamujàco na rozwój PPR.
KomuniÊci po∏o˝yli uszy po sobie. PopularnoÊç dywizji i AK w ogóle uros∏a wÊród spo∏eczeƒstwa do wielkich rozmiarów. Mo˝na si´ by∏o przekonaç, ˝e nawet tam, gdzie przedtem PPR mia∏o swoje siedliska (okolice
Ostrowa Lubelskiego i Lubartowa), ludzie zacz´li si´ od nich odwracaç,
kierujàc swoje sympatie do czysto polskich oddzia∏ów AK. By∏o to dowodem, ˝e komuniÊci, majàc przedtem swobod´ dzia∏ania, oddzia∏ywali na
ludnoÊç terrorem i podst´pem. Gdy jednak nie mogli uprawiaç swoich niecnych praktyk, spotykali si´ z pogardà.
n
o

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny Polaków wobec.
Wyraz skreÊlony, czytelny spojrza∏.
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Niestety, szybkimi krokami zbli˝a∏a si´ chwila nowego prze∏omu, której
oczekiwano u nas [p] z radoÊcià, nadziejà i dreszczem niepokoju zarazem.
Sowieci si´ zbli˝ali. Butny Niemiec, dobrze zorganizowany nie da∏ po sobie
poznaç, ˝e wkrótce wiaç b´dzie do swego „Vaterlandu”, zostawiajàc wszystko po drodze, a najcz´Êciej opas∏e cielska swych ˝o∏nierzy w rowach przydro˝nych [r]. Wszyscy jednak wiedzieli, ˝e „fryce” ju˝ nied∏ugo u nas zabawià, a po nich przyjdà „dziegciarze”, jak popularnie zwano Sowietów. „Czy
b´dzie lepiej, czy gorzej?” – to pytanie by∏o na wszystkich ustach za wyjàtkiem, oczywiÊcie, komunistów, którzy oczekiwali Sowietów jak zbawienia.
Dnia 15 lipca [19]44 r. odby∏a si´ doroczna uroczystoÊç 27. [WDP AK]
w m[iejscowoÊci] Rudka Kijaƒska, na którà i mnie wraz z ca∏ym oddzia∏em
zaproszono. Pi´kny niedzielny dzieƒ lipcowy zgromadzi∏ mas´ okolicznej
ludnoÊci, która w przebiegu uroczystoÊci da∏a goràce wyrazy uznania dla
˝o∏nierzy AK. Po mszy polowej i pi´knym przemówieniu ks. kapelana, odebrano przysi´g´ od nowo zaciàgni´tych ˝o∏nierzy. Nast´pnie mjr „Kowal”3,
pe∏niàcy funkcj´ dowódcy dywizji, odebra∏ defilad´ kilku oddzia∏ów. Maszerowali te˝ moi ch∏opcy i przyznaç musz´, [˝e] otrzymali mas´ oklasków
i uznanie pana majora, co by∏o dowodem, ˝e spisali si´ dzielnie.
Po zakoƒczeniu defilady i krótkim ˝o∏nierskim przemówieniu majora
„Kowala”, dowództwo dywizji zaprosi∏o wszystkich na ˝o∏nierski bankiet
pod go∏ym niebem. Przy sto∏ach przemówienia, Êpiewy, deklamacje, wreszcie taƒce po murawie. Czarne ocz´ta H[anny] by∏y przy mnie. Mówiono
o wszystkim i mówiono swobodnie. O niemieckim najeêdêcy i o czerwonym
niebezpieczeƒstwie. Co to jest PPR i co to jest AK. Kto to jest Wanda Korniejczuk-Wasilewska i dlaczego AK jest podporzàdkowane rzàdowi emigracyjnemu w Londynie. Âpiewano i deklamowano o ˝o∏nierzach leÊnych

Wyraz skreÊlony, czytelny nadziejà.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
3 Jan Szatyƒski-Szatowski „Kowal”, „Zagoƒczyk”, „Wrzos” (1907–1988), kpt. WP, pp∏k AK-WiN,
ur. na Podolu, wykszta∏cenie Êrednie. W latach 1928–1939 oficer zawodowy WP. Walczy∏ w wojnie
1939 r. w 5. ppLeg, ci´˝ko ranny, a po powrocie do rodziny w T∏uszczu aresztowany przez Niemców
i osadzony w oflagu. Po ucieczce w grudniu 1942 r. skierowany przez KG AK do dzia∏alnoÊci konspiracyjnej na Wo∏yniu. Inspektor Inspektoratu AK Kowel, ˝o∏nierz 27. WDP AK; dowódca zgrupowania pu∏kowego „Gromada”, a nast´pnie ca∏ej jednostki. Po przebiciu si´ na Lubelszczyzn´
wszed∏ w struktury miejscowej konspiracji. Poczàtkowo zast´pca inspektora Inspektoratu AK Radzyƒ Podlaski, a od lutego 1945 r. inspektor. Od poczàtku 1946 r. zast´pca komendanta Okr´gu
WiN Lublin. Aresztowany 9 XI 1946 r. w Warszawie, skazany w 1948 r. na 7 lat wi´zienia. Po zwolnieniu w 1954 r. osiad∏ w Janowcu Wielkopolskim (J. Kopiƒski, Konspiracja akowska…, s. 65–66).
p
r
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z bia∏ymi or∏ami, o ich ˝yciu tu∏aczym. O losie „chmurnym, lecz górnym”.
W oczach ˝o∏nierskich i [s] cywilów widnia∏y ∏zy. Na zapytanie: „Dlaczego
p∏aczesz?”, odpowiadano – „Bo Polsk´ widz´”.
O godzinie 6.00 wieczorem przysz∏y pierwsze meldunki, ˝e nad Wieprzem od strony Lublina i Lubartowa pojawi∏y si´ silne oddzia∏y niemieckie i zdà˝ajà w kierunku pó∏nocno-wschodnim, a wi´c w naszà stron´. Niezbyt spiesznie, lecz stanowczo, zarzàdzono nam stan pogotowia [t].
Przerwano uroczystoÊç i usuni´to Êlady po niej. Ja ze swojà grupà odjecha∏em do Rozkopaczewa i Zezulina, a wi´c bli˝ej nieprzyjaciela, w celu rozpoznania jego si∏y i zamiarów. Meldunki otrzymane w ciàgu nocy i nast´pnego dnia (poniedzia∏ek 16 lipca [19]44 r.) da∏y nam obraz nast´pujàcy:
Niemcy w sile czterech dywizji z artylerià, czo∏gami i samolotami przeprowadzajà pacyfikacj´ obejmujàcà tereny mi´dzy linià kolejowà Warszawa–Che∏m, a rzekà Bugiem.
Dà˝à do sp´dzenia grup partyz[anckich] w okolic´ lasów parczewskich
i wykoƒczenia ich [u]. Sytuacja by∏a powa˝na. Nale˝a∏o myÊleç o wyjÊciu
z kot∏a bez podejmowania walki z wrogiem wielekroç silniejszym.
Nocà z 16 na 17 lipca przyby∏ do 27. [WDP AK] pu∏kownik „Twardy”4,
przys∏any przez Komend´ [v] G∏ównà AK dla obj´cia dowództwa nad dywizjà. RównoczeÊnie otrzyma∏em rozkaz swego obwodu do∏àczenia do
27. [WDP AK] na okres pacyfikacji. Taki sam rozkaz otrzyma∏ dowódca
m∏odej grupki partyz[antów] w Lubartowskiem ppor. „Faun”5, którego
póêniej aresztowa∏o NKWD i wywioz∏o do Rosji.
We wtorek 17 lipca p∏k „Twardy” zarzàdzi∏ odpraw´ oficerów celem
omówienia akcji obrony przed pacyfikacjà. Odprawa mia∏a miejsce we wsi
UÊcimów. Niemieckie oddzia∏y pacyf[ikacyjne] dociera∏y ju˝ do miejscowoÊci Kaznów, Brzostówka, Zezulin, Nadrybie, Wola Wereszczyƒska i Brus
Wyraz skreÊlony, czytelny w oczach.
Wyraz skreÊlony, czytelny bojowego.
u Fragment tekstu skreÊlony, czytelny w tym terenie.
v Wyraz skreÊlony, czytelny krajowà.
4 Jan Kotowicz.
5 Aleksander ¸agoda „Faun”, plut. pchor./ppor. rez. AK, ˝o∏nierz ZWZ-AK, dowódca plutonu
w 2. Rejonie Obwodu AK Lubartów, obejmujàcym miejscowoÊç Pa∏ecznica, komendant szko∏y
podoficerskiej 2. Rejonu. W ramach odtwarzania si∏ zbrojnych przewidywany na dowódc´ 2. plutonu 4. kompanii IV batalionu 8. ppLeg AK. Podczas akcji „Burza” operowa∏ wraz z oddzia∏em
ko∏o Sernik. Po wkroczeniu armii sowieckiej prawdopodobnie wstàpi∏ ochotniczo do WP (Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 53, 87, 176, 310).
s
t

57

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 58

z kierunku po∏udniowego oraz Niedêwiada i Czemierniki z kierunku pó∏nocno-zachodniego, sp´dzajàc przed sobà nasze oddzia∏y. Z kierunku
pó∏nocno-wschodniego brak by∏o meldunków szczegó∏owych, jednak
by∏o wiadomym, ˝e okolice [w] Radzynia [Podlaskiego], ¸ukowa i W∏odawy sà obj´te pacyfikacjà. Na odprawie postanowiono natychmiast Êciàgnàç w lasy parczewskie, po czym w odpowiednim momencie przebiç si´
przez niemiecki pierÊcieƒ w kierunku zachodnim na Kock–Czemierniki,
co na razie zachowano w tajemnicy. Do∏àczy∏em do batalionu „Jastrz´bia” i jako oddzia∏ miejscowy mia∏em dawaç wskazówki z terenu oraz
przewodników.
Przez ca∏à noc i do po∏udnia dnia nast´pnego trwa∏ zaciàg poszczególnych oddzia∏ów dywizji w miejsce koncentracji na po∏udniowym skraju lasu parczewskiego. Niektóre z oddzia∏ów mia∏y ju˝ potyczki z Niemcami.
O godz. 2.00 w nocy by∏em ju˝ na miejscu ze swoimi ludêmi i z samego rana zaintrygowani byliÊmy odg∏osami strzelaniny karabinowej i wybuchami
artylerii. Jak przekonaliÊmy si´ póêniej, by∏y to odg∏osy walki nie tylko naszych ludzi. AL, wojsko ˝ydowsko-sowiecko-polskie robi∏o te˝ swojà koncentracj´ i... w∏aÊnie w lesie parczewskim.
Jeszcze w nocy i zaraz rano spotykaliÊmy tych rycerzy spod znaku sierpa i m∏ota [x], g∏oszàcych perfidnie, ˝e walczà pod wezwaniem „Jeszcze
Polska nie zgin´∏a...” Oko∏o godz. 9.00 rano mieliÊmy okazj´ dokonaç
„przeglàdu” przeciàgajàcych „sztabów” gen. Satanowskiego i gen. Baranowskiego. Pierwszy z nich to typowy kacap o grubych kszta∏tach i t´pej
fizjonomii. Zrzutek sowiecki. Drugi to ˚yd o czarnym k´dzierzawym ∏bie,
z ˝abimi oczami, garbatym nosem i mi´sistymi czerwonymi wargami. Udekorowany by∏ do ÊmiesznoÊci ró˝nymi ∏aƒcuszkami, blaszkami, gwiazdkami i przyborami zagadkowego przeznaczenia. Jednym s∏owem, parodia
genera∏a. Skàd si´ taki wzià∏? Nie wiem. Pyta∏em o niego alowców, lecz
dawali odpowiedzi wymijajàce.
Ciekawy to by∏ widok, ta Armia Ludowa w marszu, w obliczu niebezpieczeƒstwa, co widocznie mocno wp∏yn´∏o na psychik´ dowódców i ˝o∏nierzy.
Nie by∏o tam porzàdku wojskowego. Wszystko sz∏o i jecha∏o dos∏ownie kupami. Mieli mas´ taboru, tj. wozów, bryk i koni wierzchowych. WÊród koni moi ch∏opcy poznawali konie zrabowane gospodarzom w okolicy.
w
x

Wyraz skreÊlony, czytelny ¸uków.
Wyraz skreÊlony, czytelny perfidnie.
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Na wozach wÊród pierzyn, tobo∏ków, waliz i garnków siedzia∏y ca∏e rodziny ˝ydowskie [y]. ˚ydówki stare i m∏ode oraz starsi i m∏odzi ˚ydkowie,
jedni umundurowani i z bronià, inni na cywila. Tutaj znaleêli schronienie
przed gettem i masakrà. Obok nich ciàgn´∏y te˝ wozy z prowiantem, przy
których szamota∏y si´ uwiàzane za rogi ch∏opskie ja∏ówki, a spoÊród worków màki i chleba stercza∏y çwiartki ciel´ce i wieprzowe z „rekwizycji”
u polskiego [z] gospodarza. Brykami jechali „wodzowie” oraz umundurowane ˚ydówki, Sowietki i kilka Polek.
Najparadniej wyglàdali ci na koniach. ˚ydkowie i Sowieci mieli siod∏a
lepsze, ale ich sposób trzymania si´ i kierowania koniem przyprawia∏ naszych ch∏opców o paroksy[zm] Êmiechu. Jedzie sobie na kobyle taki Josek
Bergman „Czarny S´p”, porucznik z medalami. Buty cokolwiek za du˝e, bo
„rekwirowane”. Z jednego [aa] zwisa onuca, na drugim sterczy zardzewia∏a
ostroga. Polski mundur za ciasny i dlatego niezapi´ty. Pas obcià˝ony pistoletem i granatami opad∏ poni˝ej brzucha. Na plecach dynda si´ mapnik wy∏adowany s∏oninà, cebulà i chlebem. Na g∏ow´ on sobie potrzebowa∏ w∏o˝yç oficerskà rogatywk´, przy której otok w∏asnego pomys∏u ozdobi∏
czerwonà szmatà, a na szmacie przypià∏ „kwok´”. Koby∏a jego ∏echtana po
boku zardzewia∏à ostrogà i szarpana cuglami pokwikuje, wierci ogonem
i tuli uszy. Wreszcie przechodzi w Êwiƒskiego k∏usa. W tym momencie poÊladki „Czarnego S´pa”, odbijajàc si´ od siod∏a i opadajàc na nie, wydajà
g∏oÊne plapni´cia. Wszystko na nim trz´sie si´ i skacze: pas, pistolet, granaty, pepeszka przewieszona przez pierÊ, mapnik z prowiantem i czapka.
Aby przytrzymaç spadajàcà czapk´, „Czarny S´p” chwyta jà r´kami i zwalnia cugle. Koby∏a chuda, g∏odna, nie czujàc szarpaƒ, staje. „Czarnego
S´pa” to zdenerwowa∏o: „Cholera na ciebie! Wio!” I znów cugle i ostrogi
posz∏y w ruch. „Czarny S´p” patrzy tylko przed siebie. B∏yskawice jego cebulastych oczu – to groêne, marsowe spojrzenia boga wojny. Od czasu do
czasu krzyknie tylko na przechodzàcych alowców: „Z drogi ch∏opaki”. On
jest polski partyzant KoÊciuszkiewicz, przepraszam KóÊciuszkowicz.
Staramy si´ wejÊç w rozmow´ z tymi „ch∏opakami”, Polakami idàcymi
pieszo. Jak si´ czujà? Kto jest dowódcà ich pododdzia∏u, gdzie si´ znajduje? Czy nie sà g∏odni? itd. A wi´c czujà si´ nie bardzo. Wiedzà o ob∏awie,
y
z
aa

Wyraz skreÊlony, czytelny kobiety, dzieci.
Wyraz skreÊlony, czytelny ch∏opa.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
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co tu du˝o gadaç, majà troch´ „pietra”. Sà przy tym g∏odni, bo na posi∏ek
„nie ma czasu”. Ich dowódcy to „sztab”. Nic wi´cej o organizacji pododdzia∏ów powiedzieç nie umiejà. Nic dziwnego, ˝e sà zdezorientowani
i g∏odni. „Sztab” za nich myÊli i „sztab” za nich zjada zdobyte przez nich
prowianty. Oficerów u nich jest du˝o, ale wszyscy tkwià przy „sztabie”! Nie
mogà si´ przecie˝ haƒbiç obcowaniem z prostakami.
Do ˝adnych powa˝niejszych rozmów mi´dzy 27. [WDP AK] a alowcami nie dosz∏o. Z naszej strony nie by∏o najmniejszej [ab] racji anga˝owaç si´
w porozumienia i wspó∏dzia∏anie. Wprawdzie z AL przyje˝d˝a∏o do nas paru oficerów w tej kwestii, lecz odjechali z niczym. Na czele tych paru by∏
niejaki kapitan „Zbyszek”, ciemny typ, którego parokrotnie ju˝ przedtem
spotka∏em. Przed wojnà by∏ podoficerem w Wojsku Polskim. Poczàtkowo,
za okupacji niemieckiej, wcisnà∏ si´ do AK w Lublinie. Chorowa∏ na wielkoÊç, a ˝e w AK nie móg∏ si´ „wybiç”, poszed∏ do ALa.

a

To jego przejÊcie mia∏o charakter jak najpodlejszy. Mia∏ pewne znajomoÊci na terenie gminy Wólka i rzuci∏ tam fa∏szywe has∏o mi´dzy nieuÊwiadomionà ludnoÊç, a zw∏aszcza m∏odzie˝, ˝e AK ∏àczy si´ z AL i ˝e wszystkà m∏odzie˝ werbuje si´ do partyzantki. Podzia∏a∏o to na niektóre m∏ode,
∏atwo zapalone umys∏y i „Zbyszek” zebra∏ w ten sposób grupk´ ludzi, wykona∏ par´ rabunków w terenie dla zaopatrzenia si´ w tabor i pociàgnà∏ to
wszystko na manowce pod egidà AL. Tam od razu zosta∏ kapitanem. Niejeden z zawiedzionych ch∏opców przeklina∏ go póêniej [b] siarczyÊcie, gdy to
po∏àczenie okaza∏o si´ jednym z podst´pnych chwytów stosowanych cz´sto
przez agentów PPR.
Do wieczora zbierano wiadomoÊci i robiono wywiad o nieprzyjacielu.
Na noc (z 18 na 19 lipca [1944 r.]) zarzàdzono przebijanie si´ przez pierÊcieƒ ob∏awy. Zarzàdzono, by wyjÊcie odby∏o si´ mo˝liwie spokojnie, z unikaniem walki.

ab

Wyraz skreÊlony, czytelny sensu.

Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 91–92. Cz´Êç tego fragmentu by∏a cytowana w:
H. Pajàk, „Uskok” kontra UB, Lublin 1992, s. 8.
b Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
a-a
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Sprawnie uformowano oddzia∏y w porzàdku marszowym. Choç by∏o
par´ tysi´cy ludzi i wi´kszy tabor – nie s∏ysza∏em ˝adnych g∏osów rozgardiaszu. Tak dowódcy, jak i ˝o∏nierze rozumieli si´ na skinienie.
Maszerowa∏em ze swoimi ludêmi przy czo∏owym batalionie. Pod pokryciem nocy doszliÊmy do toru kolejowego Lubartów–Parczew–¸uków naprzeciwko wsi Brzeênica Ksià˝´ca. Okaza∏o si´, ˝e Niemcy obsadzili na noc
tor gniazdami karabinów maszynowych, a lini´ kolejowà patrolowa∏ pociàg
pancerny. Walki [c] uniknàç nie mo˝na. Po pó∏godzinnej strzelaninie, bez
˝adnych ofiar, przejÊcie przez tor by∏o wolne. Nawet pociàg pancerny, choç
przyby∏ natychmiast, nie zbli˝y∏ si´ [bardziej ni˝] na 500 metrów.
ZajÊcie na torze spowodowa∏o [d] rozciàgni´cie i przerwanie kolumny,
wskutek tego, gdy jedna po∏owa dywizji przesz∏a szos´ Lubartów–Parczew
[e] i dosz∏a do lasu czemierskiego, druga po∏owa osiàgn´∏a szos´ ju˝ w dzieƒ
i zmuszona by∏a stoczyç walk´ z kilkunastoma samochodami Niemców
przyby∏ych od strony Lubartowa. W walce na szosie zgin´∏o czworo ludzi
z dywizji. Straty Niemców by∏y znaczne, zw∏aszcza du˝o zgin´∏o Ka∏muków.
O godzinie 9.00 rano (19 lipca) wszyscy byliÊmy ju˝ w lesie czemierskim.
O godz. 12.00, 27. [WDP AK] wyruszy∏a dalej w kierunku lasów lubartowskich, ja natomiast zameldowa∏em pu∏kownikowi „Twardemu” o swoim
od∏àczeniu i pozosta∏em na miejscu dla nawiàzania kontaktu ze swoim dowództwem.
Zakwaterowa∏em przy lesie (leÊniczówka Ludwinów) i oczekiwa∏em zapowiedzianego przybycia komendanta Obwodu „Okonia”6.
Przez czwartek, piàtek, sobot´, od strony lasów parczewskich s∏ychaç by∏o
odg∏osy artylerii, ukaza∏y si´ tam dymy i ∏uny po˝arów. To Niemcy kropili
si´ z alowcami. Jak si´ póêniej okaza∏o, zgin´∏o tam oko∏o 400 alowców.
Wyraz skreÊlony, czytelny strzelaniny.
Wyraz skreÊlony, czytelny tylko.
e Fragment tekstu skreÊlony, czytelny druga przechodzi∏a do szosy ju˝ i.
6 Roman Jezior „Okoƒ”, „Jung” (1907–1991), ppor. rez. WP, kpt. rez. DSZ, ur. w Lubartowie, pochodzenie rzemieÊlnicze, wykszta∏cenie Êrednie. W SZP-ZWZ-AK od paêdziernika 1939 r. Poczàtkowo dzia∏a∏ w BrzeÊciu n. Bugiem, od sierpnia 1940 r. adiutant komendanta Obwodu ZWZ Lubartów i oficer organizacyjny, od 1941 r. zast´pca komendanta obwodu. Od marca 1944 r.
komendant Obwodu AK Lubartów. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, od
stycznia 1945 r. inspektor Inspektoratu DSZ-WiN Lublin (obwody: Lublin-miasto, Lublin-powiat,
Lubartów). Aresztowany 24 I 1946 r. w Lublinie przez tamtejsze WUBP. Skazany 18 I 1947 r. przez
WSR w Lublinie na kar´ Êmierci, zamienionà postanowieniem NSW w Warszawie z 11 II 1947 r.
na 15 lat wi´zienia. Zwolniony 28 I 1955 r. (AIPN Lu, 16/339, Akta sprawy Romana Jeziora i innych; Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 45-49; Z. Leszczyƒska, op. cit., t. 2, s. 378–379).
c

d
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W sobot´ (21 lipca) – z przybyciem kom[endanta] „Okonia” na mojà
kwater´ – przysz∏y pierwsze wieÊci o Sowietach. Sowieci ju˝ dochodzà do
nas. Dzisiejsze odg∏osy od strony Parczewa – to goràcy benefis, jaki Sowieci wyprawili ca∏ej niemieckiej wyprawie pacyfikacyjnej. Niemcy wiejà od
nas a˝ si´ kurzy. 27. [WDP AK] zaj´∏a rejon mi´dzy lasami koz∏owieckimi
a lu[bartowskimi]a.

a b

[ ] lubartowskim i wy∏apuje Niemiaszków. Rozkaz komendanta „Okonia” do nas brzmia∏: „Oddzia∏y part[yzanckie] »Uskoka«, »Brzechwy«7
i »Lekarza«8 („Lekarz” zosta∏ zamordowany przez NKWD) w najbli˝szym
czasie po∏àczà si´, tworzàc regularnà kompani´, nad którà dowództwo
obejmie por. »Jur«9. Dalsze zarzàdzenia przyjdà”. „Okoƒ” zaraz odjecha∏,
a por. „Jur” pozosta∏ przy mnie w oczekiwaniu na „Brzechw´” i „Lekarza”.
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 14–37.
Fragment tekstu nieczytelny.
7 Tadeusz PoÊpiech „Brzechwa” (1916–2001), por. rez. AK, ur. w ¸achowie, pow. W∏oszczowa.
Poczàtkowo dzia∏a∏ w województwie kieleckim w szeregach ZWZ, a nast´pnie do po∏owy 1942 r.
w NOW. Po zdekonspirowaniu przeniós∏ si´ do Warszawy, a nast´pnie do Lublina. Po scaleniu AK
z NOW, w Okr´gu AK Lublin zajmowa∏ si´ wyszukiwaniem miejsc na zrzuty alianckie. Od poczàtku 1944 r. organizator i dowódca oddzia∏u partyzanckiego, który wyst´powa∏ jako OP VII
w 8. ppLeg AK, zaÊ podczas akcji „Burza” jako pluton 3. kompanii IV batalionu 8. ppLeg AK. Po
wybuchu powstania warszawskiego wraz z oddzia∏em próbowa∏ przedrzeç si´ do Warszawy, oddzia∏ rozbrojono, a cz´Êç ˝o∏nierzy wcielono do WP. Po kilkumiesi´cznym leczeniu, od maja 1945 r.
w oddziale Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. W listopadzie 1945 r. wyjecha∏ do Gdaƒska. Ujawni∏
si´ 19 IV 1947 r. w WUBP w Gdaƒsku (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Tadeusza PoÊpiecha, k. 97; Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 159–163; I. Caban, Ludzie…, s. 143–144).
8 Boles∏aw Mucharski „Lekarz” (1916–1945), ppor. cz.w. AK, ur. w Skowronkach, pow. ¸om˝a,
wykszta∏cenie Êrednie, nauczyciel. W SZP-ZWZ-AK od koƒca 1939 r., dzia∏a∏ w Warszawie. Od
po∏owy 1942 r. organizator i dowódca oddzia∏u ZO w Obwodzie AK Lubartów. Od wiosny 1943 r.
dowódca plutonu Kedywu liczàcego oko∏o 40, a w czasie akcji „Burza” 80 partyzantów. Podczas
akcji „Burza” oddzia∏ wyst´powa∏ jako 4. pluton partyzancki 3. kompanii IV batalionu 8. ppLeg AK
i uczestniczy∏ w walkach o wyzwolenie Lubartowa. Aresztowany 22 XII 1944 r. przez „Smiersz”
i osadzony w wi´zieniu na Zamku w Lublinie. Skazany 9 IV 1945 r. przez WSO w Lublinie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 12 IV 1945 r. w wi´zieniu na Zamku (Cz. Gregorowicz, D. Salata,
op. cit., s. 60–62, 147–149, 184, 204; Z. Leszczyƒska, op. cit., t. 1, s. 157–160).
9 Józef Jura∏omski „Jur” (ur. 1906), por. WP. W wojnie 1939 r. dowódca 4. kompanii II batalionu 7. ppLeg. Od paêdziernika 1942 r. komendant 2. Rejonu w Obwodzie AK Lubartów. Ze wzgl´du na dekonspiracj´, od czerwca 1944 r. oficer do zadaƒ specjalnych komendanta obwodu, zajmowa∏ si´ przejmowaniem zrzutów. W ramach odtwarzanych si∏ zbrojnych przewidywany na dowódc´
a-a
b
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Choç wypadki zasz∏e by∏y doÊç gwa∏towne, nie by∏o czasu na refleksje.
Jeszcze w sobot´ do wieczora z∏apaliÊmy paru Niemiaszków, a w nocy znów
paru i w niedziel´ rano mieliÊmy siedmiu jeƒców, esesmanów. By∏ te˝ przy
oddziale lotnik sowiecki, który do∏àczy∏ par´ dni temu. Uda∏o mu si´ uratowaç z zestrzelonego przez Niemców samolotu w okolicy Lublina.
Niedziela 22 lipca [1944 r.]. Deszcz leje od rana. Nasi wywiadowcy wys∏ani w teren opóêniajà si´ z powrotem, niewàtpliwie z powodu z∏ej drogi.
Mamy meldunki od okolicznych placówek, ˝e Niemcy jeszcze si´ pojawiajà ró˝nymi grupami, nawet z motoryzacjà. Sowietów w pobli˝u jeszcze nie
ma. Oddzia∏ jest w pogotowiu pod dowództwem „Jura” – ja odpoczywa∏em
po nocnych tarapatach wraz z ppor. „Jastrz´biem”10, moim zast´pcà.
O godz. 10.00 przed obiadem zbudzi∏ nas s∏u˝bowy gwa∏townym okrzykiem: „Niemcy”. Zanim zdà˝yliÊmy si´ zebraç i wybiec z „Jastrz´biem”
przed kwater´ – ju˝ wrza∏a walka z gwa∏townà strzelaninàc.
LeÊniczówka znajdowa∏a si´ w winklu leÊnym, las by∏ po stronie po∏udniowej i zachodniej, pó∏noc i wschód to teren odkryty z rzadko rozsianymi koloniami. Gdy wartownik zameldowa∏ „Jurowi”, ˝e od strony wschodniej [d] s∏ychaç motory [e] – „Jur”, w przekonaniu, ˝e sà to Niemcy,
poderwa∏ oddzia∏ i wyszed∏ naprzeciw do lasu, zajmujàc stanowiska bojowe. Wprawdzie deszcz utrudnia∏ rozpoznanie nieprzyjaciela i mo˝na si´ by∏o omyliç, jednak „Jur” pope∏ni∏ karygodny b∏àd, zarzàdzajàc otwarcie
ognia do pierwszego ukazujàcego si´ wozu. Wtedy ju˝ bardzo powa˝nie
trzeba si´ by∏o liczyç z tym, ˝e mogà to byç Sowieci. Poczàtek walki by∏ dla
obu stron w skutkach przykry. („Jur” si´ zgoràczkowa∏, bo mia∏ dopiero
pierwszà okazj´ prawdziwej walki). Nieprzyjaciel posuwa∏ si´ drogà przy

3. kompanii IV batalionu 8. ppLeg AK. Dowódcami plutonów w jego kompanii mieli byç: ppor.
Boles∏aw Mucharski „Lekarz”, ppor. Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”, por. Tadeusz PoÊpiech „Brzechwa”. Po demobilizacji wraz z grupà ˝o∏nierzy wyjecha∏ do Olsztyna i Bia∏egostoku, gdzie zatrudni∏ si´ w SOK. Aresztowany przez NKWD w paêdzierniku 1944 r. i wywieziony w g∏àb ZSRR, skàd
powróci∏ w sierpniu 1956 r. (Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 51–52, 175–176, 197, 380).
c Obok dopisek cd. opisaç.
d Fragment tekstu skreÊlony, czytelny w lesie lub.
e Fragment tekstu skreÊlony, czytelny zbli˝ajàcych si´ maszyn.
10 Roman Gocy∏a „Jastrzàb” (ur. 1906), ppor. rez. WP, ur. w Porogu, pow. Pu∏awy. Przed wojnà nauczyciel szko∏y powszechnej w Woli Sernickiej, pow. Lubartów. W SZP-ZWZ-AK od paêdziernika
1939 r. Od koƒca 1943 r. organizator i dowódca oddzia∏u zbrojnego 1. Rejonu w Obwodzie AK Lubartów, w∏àczonego nast´pnie do oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, w którym objà∏ funkcj´ zast´pcy dowódcy i kwatermistrza (Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 42–43, 158, 304).
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lesie z kierunku wschodniego [f]. By∏a to kolumna kilkunastu wozów pancernych i pó∏pancernych z bronià maszynowà, dzia∏kami, moêdzierzami, [g]
paruset ludzi obs∏ugi. Ostrzelani zostali przez naszych w odleg∏oÊci 400 metrów od leÊniczówki. Otworzyli natychmiast ogieƒ na las i leÊniczówk´.
Ogieƒ bardzo silny. Zw∏aszcza pociski z moêdzierzy i dzia∏ek sprawia∏y demoralizujàce wra˝enie na naszych, majàcych prowizoryczne stanowiska bojowe pod drzewami, a jako broƒ par´ erkaemów, kbk i automaty.
Po wybiegni´ciu z kwatery obliczy∏em pozosta∏ych w leÊniczówce, by∏o
nas pi´ciu. „Jastrz´biowi” poleci∏em pozostaç z jednym ˝o∏nierzem przy
jeƒcach, a z pozosta∏ymi postanowi∏em przejÊç do lasu. PrzejÊcie przez
drog´ okaza∏o si´ niemo˝liwe, nieprzyjaciel ju˝ si´ podsunà∏ i intensywnie pra˝y∏ po drodze. Pozostawanie w rejonie leÊniczówki by∏o te˝ niebezpieczne [h], tym bardziej ˝e nie by∏o tutaj miejsca, z którego mo˝na by
skutecznie ostrzeliwaç nieprzyjaciela. („Jastrzàb” z Niemcami znajdowa∏
si´ w budynku murowanym, wi´c nic mu na razie nie grozi∏o, domownikom te˝).
Wtedy wpad∏ mi na myÊl rów. Poza leÊniczówkà, 300 metrów od lasu,
równolegle do lasu, a wi´c i do drogi, na której znajdowa∏ si´ nieprzyjaciel,
przebiega∏ rów w kierunku wschodnim. Mi´dzy rowem a lasem by∏o pole
odkryte. Zaczà∏em poÊpiesznie wycofywaç si´ do rowu. Jeden z moich ludzi, „Góral”11, zosta∏ ranny. Poleci∏em mu schroniç si´ do budynku, a we
dwóch po chwili byliÊmy w rowie. Posun´liÊmy si´ w kierunku nieprzyjaciela i po chwili byliÊmy na jego wysokoÊci. Wysunà∏em karabin w celu z∏o˝enia si´ do strza∏u, wychyli∏em g∏ow´ i rozpozna∏em. BiliÊmy si´ z Sowietami. Nie ma ani chwili do stracenia! Sowieci zbli˝ajà si´ do leÊniczówki
i coraz bardziej wdzierajà si´ w las, co jest dowodem, ˝e nasi muszà ust´powaç. Trzeba natychmiast przerwaç walk´! By∏em mokry do nitki i chusteczka gdzieÊ mi si´ zawieruszy∏a. ˚o∏nierzowi krzyknà∏em: „Leç do leÊniczówki i powiedz”. Za∏o˝y∏em czapk´ na karabin, unios∏em w gór´,

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny czo∏o jego zosta∏o ostrzelane przez naszych w odleg∏oÊci 500 metrów od leÊniczówki.
g Wyraz skreÊlony, czytelny kilkuset.
h Fragment tekstu skreÊlony, czytelny wtedy wpad∏ mi na myÊl rów.
11 N.N. „Góral”, ˝o∏nierz 12. Rejonu, skierowany wraz z 9 innymi do oddzia∏u partyzanckiego
Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” na mocy rozkazu personalnego komendanta Obwodu AK Lubartów Romana Jeziora z 6 VII 1944 r. Powodem by∏a dekonspiracja w dotychczasowym miejscu dzia∏alnoÊci (C. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 320).
f

64

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 65

wskoczy∏em na burt´ i machajàc tym zaimprowizowanym znakiem pojednania, zaczà∏em biec w ich stron´ z okrzykiem: [i] „Nie strylaj!” Poczàtkowo par´ pocisków gwizdn´∏o mi ko∏o uszu, lecz wkrótce [j] pos∏ysza∏em
podchwycony przez nich okrzyk: „Nie strylaj! Nie strylaj!”...
Naprzeciw mnie wysz∏o kilku „sojuszników” z nastawionà bronià:
– Ty kto?
– Polski partyzant. Nie strzelajcie do lasu – tam Polacy.
– Dlaczego strzelaliÊcie do nas pierwsi?
– Omy∏ka. MyÊleliÊmy, ˝e to Niemcy.
– Dlaczego macie niemieckie mundury? (Sporo moich ludzi mia∏o na
sobie niemieckie umundurowanie).
– To zdobyte na Niemcach. Niemców te˝ mamy u siebie jako jeƒców.
Partyzant musi si´ sam zaopatrywaç.
– Gdzie wasz komendant?
W mi´dzyczasie strzelanina usta∏a zupe∏nie, jednak z lasu nikt z moich
ludzi nie wychodzi∏. Zrozumia∏em: czy wiedzà z kim si´ bili, czy te˝ nie, to
jednak wycofali si´ g∏´biej do lasu i na razie nie majà zamiaru wychodziç.
Walka trwa∏a prawie pó∏ godziny, wi´c byç mo˝e, ˝e „Jur” zrozumia∏ swojà pomy∏k´ i dlatego woli pozostaç na uboczu. Wszystko musz´ przyjàç na
siebie i jakoÊ konflikt z∏agodziç. Najwa˝niejsze, aby nie by∏o ofiar po naszej
stronie.
– Ja jestem komendantem – odpowiedzia∏em na ostatnie pytanie.
– Ty komendant?!
– Tak. – Natychmiast zebra∏a si´ doko∏a mnie grupa ró˝nych inkwizytorów, ka˝dy pyta∏ po swojemu i o co innego. Zauwa˝y∏em mi´dzy nimi Êwie˝o rannych. WrogoÊç i nieufnoÊç do mnie wzros∏a doÊç gwa∏townie. Zabrano mi broƒ, dokonano rewizji. OÊwiadczy∏em, ˝e ∏atwiej nam b´dzie dojÊç
do porozumienia w leÊniczówce. Tam sà jeszcze moi ludzie i miejscowi
mieszkaƒcy, których mogà wybadaç.
– Dlaczego nie kaza∏eÊ swoim ludziom wyjÊç z lasu zaraz za sobà?
– Ludzie nic nie zawinili. Jestem za ich czyny ca∏kowicie odpowiedzialny. Ja kaza∏em im strzelaç. Gdy pozna∏em pomy∏k´, wyszed∏em sam, by si´
porozumieç. Zresztà na razie strzelaliÊcie do mnie samego, gdy dawa∏em
znaki rozpoznawcze, wi´c gdyby nas wysz∏o wi´cej, tym bardziej...
i
j

Wyraz skreÊlony, czytelny towaryszy.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
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Nie skoƒczy∏em. Zbli˝y∏ si´ do mnie szybko jakiÊ wysoki drab z okrwawionà i zabanda˝owanà jednà r´kà [k] na temblaku, a drugà wyciàgnà∏ z pistoletem w moim kierunku i wrzasnà∏:
– Ty sukinsyn, Giermaniec. A do mienia chto stryla∏? Za moju krowuszku.
Czeka∏em na najgorsze. Wiedzia∏em, ˝e ˝ycie moje wisi na w∏osku. Jednak inni zainterweniowali i ten „z krowuszkà” na razie da∏ mi spokój.
Wreszcie wzi´to mnie na lufy przed sobà i kazano iÊç do leÊniczówki. Nas∏ucha∏em si´ jeszcze sporo epitetów, ale posz∏o mi ju˝ troch´ ∏atwiej. Widok
jeƒców niemieckich troch´ uspokoi∏ gagatków, a najwi´cej mo˝e pomóg∏ mi
ten „lotczyk” sowiecki, który by∏ przy naszym oddziale. Gdy tylko poczu∏
swoich, wylaz∏ gdzieÊ z dziury i spraw´ wyjaÊni∏. Chcàc ich jeszcze lepiej do
siebie usposobiç, oÊwiadczy∏em, ˝e mogà sobie tych Niemców zabraç.
– My musielibyÊmy odsy∏aç ich do sztabu – odrzek∏ major, który by∏
[ich] dowódcà. – A wy co z nimi zrobicie?
– U nas do sztabu daleko, troch´ nie ma na to czasu. Zostawimy ich
chyba tu w lesie, tak by ju˝ nigdzie nie poszli – odrzek∏em.
– To u was lepiej. Niech zostanà.
I tak los esesmanów zosta∏ przypiecz´towany. Na drugi dzieƒ zajà∏ si´
nimi „Zemsta”12, który lubi∏ Niemców strzelaç.
Po przejÊciu najci´˝szych chmur tej burzy musia∏em sojusznikom towarzyszyç przy ma∏ej libacji, gdy˝ postanowili zatrzymaç si´ godzin´ w leÊniczówce.
Nie pozwolili nikomu oddalaç si´, a na moje pytania, czy zabrali kogo z naszych – dawali odpowiedzi wymijajàce, co odebra∏o mi apetyt i spokój.
– Ale u was wodka jest, co?
Nie by∏o rady, trzeba by∏o podaç, co by∏o do wypicia i zjedzenia. I jeÊç
musia∏em, i piç musia∏em. I rodzina leÊniczego przy stole siedzieç musia∏a.
I toasty by∏y: „Za zdrowie batiuszki Stalina”; „Na pohybel Giermaƒcom”;
„Za zdrowie Wandy Wasilewskiej”. I cieszyç mi si´ kazano, bo za nimi idzie
wojsko polskie Berlinga. I za to wojsko wypiliÊmy. OczywiÊcie ci Sowieci
nie byli jeszcze Êwiadomi ró˝nic mi´dzy AK a AL. I wreszcie wypiliÊmy za
sojusz sowiecko-polski i nasi goÊcie wyszli, zabierajàc si´ do odjazdu. A po
ich wyjÊciu gospodyni w krzyk: „Kazali nam siedzieç przy stole, a tymczasem sami obrabowali mieszkanie”. Wyszed∏em i zdà˝y∏em jeszcze zawiadoWyraz skreÊlony, czytelny jednà.
N.N. „Zemsta”, ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” od chwili jego powstania jesienià 1943 r. Poczàtkowo pe∏ni∏ funkcj´ sekcyjnego (C. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 158, 321).
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miç dowódc´ o rabunku, ale odrzek∏ mi: „To ten, który chcia∏ was zastrzeliç za »swoju krowuszku« (swojà krew). Jemu si´ nale˝y. Do swidania!”
Po ich odejÊciu zakomunikowano mi smutny fakt: „Góral”, który zosta∏
ranny przy wycofywaniu si´ z leÊniczówki do rowu, nie wróci∏ do budynku,
jak mia∏ polecenie, lecz zosta∏ w zbo˝u za leÊniczówkà. Podczas libacji „Jastrzàb”13 by∏ na zewnàtrz i s∏ysza∏ w tamtym kierunku kilka strza∏ów. Chcia∏
sam iÊç, ale zosta∏ przez Sowietów zatrzymany a˝ do ich odjazdu. Po odjeêdzie znaleziono cia∏o „Górala” poprzestrzelane i obrabowane.
By∏ to m∏ody ch∏opak wysiedlony przez Niemców z Zachodu. Rodzina
jego mieszka∏a wówczas w ¸ucce pod Lubartowem. „Góral” by∏ jedynà
ofiarà. Rannych te˝ nie by∏o. Do wieczora wszyscy Êciàgn´li na kwater´.
„Jur” mia∏ troch´ g∏upià min´. T∏umaczy∏ si´, ˝e do ostatniej chwili trudno
by∏o rozpoznaç, kto jest nieprzyjacielem. S∏yszàc sowiecki j´zyk, by∏ przekonany, jak i wielu z naszych ludzi, ˝e jest to [l] oddzia∏ Ka∏muków i w∏asowców, których Niemcy u˝ywali w pacyfikacjach przeciw Polakom. Dok∏adne rozpoznanie utrudnia∏ deszcz i leÊne podszycie. Gdy wreszcie po
zaprzestaniu ognia zorientowa∏ si´, ˝e to Sowieci, wola∏ nie wychodziç, liczàc na to, ˝e sam ∏atwiej sobie poradz´.
Straty Sowietów sta∏y nam si´ wiadome dopiero na drugi dzieƒ.
W Czemiernikach pochowali w niedziel´ wieczorem dwóch zabitych.
Rannych mieli kilkunastu, w tym kilku ci´˝ko. Przed nami o swych stratach nie mówili nic. Oddzia∏ ten kwaterowa∏ par´ dni w Czemiernikach
i tam si´ wszystko wyda∏o. Takie by∏o pierwsze spotkanie mego oddzia∏u
z Sowietamim.
W nast´pnych dniach przenieÊliÊmy si´ na teren gm. Samokl´ski, gdzie
mia∏a si´ odbyç koncentracja 8. ppLeg [AK]. Liczono wówczas na mo˝liwoÊç wspó∏dzia∏ania AK z Sowietami przeciw Niemcom. Dowództwo
27. [WDP AK], dysponujàc ju˝ jednostkà zorganizowanà, prowadzi∏o w∏aÊnie pertraktacje z sowieckim dowódcà odcinka frontowego. Zdawa∏o si´,
˝e z Sowietami mo˝na b´dzie dojÊç do ∏adu. Okaza∏o si´ to jednak z∏udzeniem. Zdradzieckie r´ce tych, którzy potem weszli do PKWN w Che∏mie,
poruszy∏y odpowiednie spr´˝yny w mechanizmie komunistycznym i Sowieci wykazali swojà w∏aÊciwà, wrogà postaw´ w stosunku do nas.
l
m
13

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny jeden z.
Obok na marginesie dopisek opisaç.
Roman Gocy∏a.
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Sowieckie dowództwo oÊwiadczy∏o, ˝e pragnie dokonaç przeglàdu
27. [WDP AK] i w tym celu dywizja ma si´ stawiç w Lubartowie w pe∏nym
swym sk∏adzie i uzbrojeniu, gdzie po dokonaniu przeglàdu i wydaniu rzeczy [n] otrzyma odpowiednie zadanie. Nie przewidujàc podst´pu, rankiem
1 sierpnia [1]944 r. 27. [WDP AK] by∏a w marszu na Lubartów. Poniewa˝
w terenie by∏a armia sowiecka, nie zwracano zbytniej uwagi na wielkie iloÊci tego wojska przy szosie, lecz wkrótce przekonano si´ o celowoÊci tych
manewrów sowieckich.
W m[iejscowoÊci] Skrobów (4 km przed Lubartowem) na dywizj´ oczekiwa∏o kilku sowieckich sztabowców, którzy oÊwiadczyli, ˝e do Lubartowa
ma jechaç tylko dowódca dywizji ze swoim pocztem, a wojsko ma pozostaç
na miejscu i czekaç na dalsze zarzàdzenie. Wyglàda∏o to ju˝ doÊç podejrzanie, jednak dowódca zdecydowa∏ si´ pojechaç z kilku oficerami. W sztabie
sowieckim pad∏y s∏owa, które ostrzem sztyletów wbi∏y si´ w serca biednych
Polaków. 27. [WDP AK] z∏o˝y natychmiast broƒ i sprz´t wojskowy na r´ce
wydelegowanej ju˝ komisji sowieckiej. Dywizj´ nale˝y ca∏kowicie rozwiàzaç. Z ZSRR nadciàga ju˝ armia polska pod dowództwem gen. Berlinga
i wszyscy ˝o∏nierze 27. [WDP AK] majà si´ zg∏aszaç w najbli˝szych dniach
do punktów werbunkowych tej armii. ¸atwo sobie wyobraziç, co dzia∏o si´
w sercach naszych tu∏aczy kresowych. ˚adne s∏owa ju˝ nie pad∏y. Sprzeciwianie si´ temu zarzàdzeniu prowadzi∏oby w nast´pstwie do rozlewu krwi.
27. [WDP AK] by∏a ju˝ otoczona planowo przez Sowietów. Po powrocie do
dywizji i krótkiej, bo leÊnej, odprawie oficerów, ka˝dy z dowódców wyda∏
rozkaz z∏o˝enia broni swym ˝o∏nierzom. Tylko partyzant, który z nara˝eniem ˝ycia zdobywa∏ ka˝dà sztuk´ broni czy amunicji, zrozumieç potrafi
tragedi´ takiej chwili. Broƒ jednak z∏o˝ono i ˝o∏nierze 27. [WDP AK], ˝o∏nierze-tu∏acze, rozeszli si´ spod Skrobowa we wszystkich kierunkach Êwiata. Nieraz jeszcze o nich us∏yszymy.
Te same zdradzieckie r´ce i mózgi, które doprowadzi∏y do rozbrojenia
27. [WDP AK], skaza∏y póêniej na zag∏ad´ kochanà Warszaw´, nie dopuÊciwszy do udzielenia pomocy powstaƒcom. Dla swych szataƒskich celów
politycznych zeszli na najni˝szy stopieƒ spodlenia.
WiadomoÊç o rozbrojeniu 27. [WDP AK] rozesz∏a si´ z szybkoÊcià b∏yskawicy. Praca w AK stan´∏a. Stan´liÊmy wobec dwóch mo˝liwoÊci: podzieliç los 27. [WDP AK] lub likwidowaç si´ we w∏asnym zakresie i ratowaç
n

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
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drogocennà broƒ. Przysz∏y wieÊci o powstaniu warszawskim i ka˝dy pragnà∏by ca∏à duszà tam pójÊç, lecz okaza∏o si´ to niemo˝liwe. WrogoÊç Sowietów wzrasta∏a z godziny na godzin´. Panowie z PPR – Bieruty, Osóbki14,
Gomu∏ki15 – pracowali gorliwie, by w∏adza obiecana im przez Stalina nie
wymkn´∏a si´ z ràk. Wiedzieli, ˝e naród majà przeciw sobie i nastawiali Sowietów tak, by Polaków ujarzmiç i zgn´biç na duchu.
W∏adze AK by∏y bezradne. Nie wydawano w∏aÊciwie ˝adnych rozkazów.
Kierunek nadany przez rzàd londyƒski: „Traktowaç Sowietów jak sojuszników, lecz zachowaç swojà odr´bnoÊç”, w praktyce [o] nie do przeprowadzenia. Odr´bnoÊç wojskowa polegaç ma na zachowaniu Armii Krajowej, Sowieci Armi´ Krajowà likwidowali i narzucali armi´ Wasilewskiej.
Odr´bnoÊç polityczna poleg∏a na s∏uchaniu rozkazów rzàdu emigracyjnego
w Londynie jako prawowitej w∏adzy polskiej.
Sowieci narzucali w∏adz´ PPR. Ka˝dy z nas, dowódców grup, musia∏
sam decydowaç o swym post´powaniu, kierujàc si´ swym [p] sumieniem.
KwaterowaliÊmy wspólnie z „Brzechwà” we wsi Wólka Krasieniƒska. Stan
u „Brzechwy” wynosi∏ oko∏o 70 ludzi, u mnie oko∏o 60. 3 sierpnia [1944 r.]
rano postanowiliÊmy: „Brzechwa” odchodzi z oddzia∏em swym na pow. pu∏awski, gdzie ma do za∏atwienia swoje sprawy terenowe. [Do] tego nie daje
mu spokoju wizja powstania warszawskiego. [r] Liczy na szcz´Êcie. Razem
Fragment tekstu nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny rozumem.
r Fragment tekstu skreÊlony, czytelny chce próbowaç.
14 Edward Osóbka-Morawski (w∏aÊc. Edward Osóbka) (1909–1997), od 1928 r. dzia∏acz PPS, w latach 1941–1943 cz∏onek KC PPS; 1943–1944 przewodniczàcy KC RPPS. Od lipca 1944 r. przewodniczàcy PKWN i kierownik resortów spraw zagranicznych oraz rolnictwa i reform rolnych. W latach 1944–1947 premier i przewodniczàcy KRN, a do 1945 r. równoczeÊnie minister spraw
zagranicznych. W latach 1947–1949 minister administracji publicznej, od 1947 r. do 1952 r. pose∏
na Sejm. W latach 1956–1970 cz∏onek PZPR. Od 1990 r. przewodniczàcy CKW Odrodzonej PPS
(T. Mo∏dawa, op. cit., s. 408–409).
15 W∏adys∏aw Gomu∏ka „Wies∏aw” (1905–1982), cz∏onek NPCh, KPP, PPS-Lewica, WKP(b), PPR,
PZPR. W latach 1932–1934 i 1936–1939 wi´ziony za dzia∏alnoÊç komunistycznà. W okresie
1934–1935 przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim. W 1942 r. wróci∏ do Polski i dzia∏a∏ w PPR. Kolejno
cz∏onek KC, Sekretariatu KC, w latach 1943–1945 sekretarz, a nast´pnie sekretarz generalny KC.
W latach 1944–1948 cz∏onek BP KC PPR-PZPR, 1944–1949 – I wicepremier i minister ziem odzyskanych. W 1948 r. oskar˝ony o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Usuni´ty ze stanowiska sekretarza generalnego KC i cz∏onka BP. W 1951 r. uwi´ziony i usuni´ty z PZPR. Zwolniony
z wi´zienia w 1954 r. Od 21 X 1956 r. I sekretarz KC i cz∏onek BP KC PZP r. 20 XII 1970 r. zmuszony do rezygnacji ze stanowiska I sekretarza KC i cz∏onka BP KC PZPR. W 1971 r. przeniesiony
na emerytur´ (P. Machcewicz, W∏adys∏aw Gomu∏ka, Warszawa 1995; T. Mo∏dawa, op. cit., s. 355).
o
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z nim odchodzi kilku ludzi ode mnie pod dowództwem „Babinicza”16
i „Czarnego” (prócz „Brzechwy” posz∏o w tamtym kierunku z tà samà myÊlà par´ innych oddzia∏ów, lecz w przeciàgu dwóch tygodni wszyscy byli
z powrotem – rejterujàc przed Sowietami. Sowieci zatrzymali si´ nad Wis∏à i wprowadzali swoje porzàdki).
Ja postanowi∏em natychmiast (3 sierpnia 1944 r.) oddzia∏ rozwiàzaç.
Zarzàdzi∏em zbiórk´ przy goÊciƒcu wysadzonym starymi wierzbami. Wyszed∏szy na zbiórk´ w towarzystwie „Brzechwy”, zauwa˝y∏em, ˝e otacza nas
wi´ksza liczba miejscowej ludnoÊci. Ci ludzie odczuwali tragedi´ chwili.
Odebra∏em raport od „Czarnego”:
– Panie poruczniku, melduj´ pos∏usznie oddzia∏ w pe∏nym stanie na
zbiórce.
– Dzi´kuj´. Prosz´ podaç „spocznij”.
– BacznoÊç! Na rami´ broƒ. Do nogi broƒ. Spocznij!
Teraz na mnie kolej. Musz´ do nich przemówiç. Wprawdzie zdajà oni
sobie doskonale spraw´ z sytuacji, jaka zaistnia∏a, jednak na ostatek od dowódcy coÊ im si´ nale˝y. Wystàpi∏em przed oddzia∏. Powiedzia∏em, ˝e oddzia∏ rozwiàzany. Poda∏em zasadniczy powód, dlaczego to czyni´. Powiedzia∏em, ˝e ka˝dy z nas nadal jest ˝o∏nierzem AK, i chcia∏em mówiç dalej,
lecz pope∏ni∏em b∏àd – zbyt dok∏adnie patrza∏em w oczy tych ch∏opaków.
Gdybym si´ tak nie przypatrywa∏, nie widzia∏bym, ˝e w wielu oczach,
zw∏aszcza w tych m∏odszych, b∏yszczà ∏zy, a przez twarze przebiega nerwowe drganie hamowanego ˝alu. Czu∏em, ˝e i mnie do oczu nap∏ywa goràca
wilgoç, a s∏owa d∏awià si´ w gardle. Przerwa∏em, bo mówiç nie mog∏em
16

Zygmunt Libera „Babinicz” (1906–1950), plut. rez. WP, ppor. cz.w. AK-WiN, ur. w Wólce Nowej, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, giser. Przed wojnà odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w 8. psk. Walczy∏ w wojnie 1939 r. W konspiracji od maja 1941 r., poczàtkowo w POZ „Rac∏awice”, a po scaleniu – w AK. Pe∏ni∏ funkcj´ komendanta placówki. Od
1943 r. w oddziale partyzanckim Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” jako szef oddzia∏u. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, Êcigany przez NKWD powróci∏ pod rozkazy „Uskoka”; dowódca plutonu, szef zaopatrzenia oddzia∏u. Od czerwca 1946 r. zast´pca dowódcy oddzia∏u, a nast´pnie szef sztabu. Ukrywa∏ si´ w bunkrze z „Uskokiem” do 18 V 1949 r. Aresztowany
20 V 1949 r. w wyniku zasadzki przygotowanej przez tajnego wspó∏pracownika UBP. Torturowany
wskaza∏ miejsce pobytu swojego dowódcy. 23 III 1950 r. skazany przez WSR w Lublinie na kar´
Êmierci. Stracony 28 V 1950 r. w wi´zieniu na Zamku w Lublinie (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Zygmunta Libery, k. 71; AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1 bandy zbrojnej AK-WiN pod dowództwem Broƒskiego Zdzis∏awa ps. „Uskok” dzia∏ajàcej w latach 1944–1949 na terenie pow. lubartowskiego, Lublin 1983, mps., s. 67–68; AIPN Lu,
20/86, Akta sprawy Zygmunta Libery; Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 158).
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i podszed∏em do szeregów, by po˝egnaç si´ ze wszystkimi uÊciskiem r´ki.
Patrzy∏em wi´cej w ziemi´, by ukryç ∏zy. Czu∏em, ˝e wyglàdam troch´ nie
po ˝o∏niersku. A ∏zy tak trudno skryç, tak trudno... Gdy uÊcisnà∏em r´k´
ostatniego, odszed∏em na stron´ pod starà wierzb´, aby och∏onàç. W tym
momencie podesz∏a dziewczynka, mo˝e dziesi´cioletnia, poda∏a mi bukiet
kwiatów. Podzi´kowa∏em. Wtuli∏em twarz w kwiaty i posia∏em je ∏zami.
Nie wiem, dlaczego p∏aka∏em.
Po rozwiàzaniu oddzia∏u, posiadanà broƒ zachowa∏em w lasach koz∏owieckich. O miejscu tym wiedzia∏o tylko paru zaufanych. 4 sierpnia
[1944 r.] widzia∏em si´ z komendantem obwodu „Okoniem” i z∏o˝y∏em mu
dok∏adny raport ze swego post´powania – na co zyska∏em ca∏kowità aprobat´. Po za∏atwieniu tego wszystkiego wróci∏em do domu i postanowi∏em
z rezygnacjà czekaç na dalszy rozwój wypadków. Liczy∏em si´ z nast´pujàcymi mo˝liwoÊciami:
1. Mogà komuniÊci ˝àdaç ode mnie oddania broni oddzia∏owej.
2. Mogà mnie powo∏aç do s∏u˝by wojskowej na froncie.
3. Osobnicy, którzy obecnie doszli szybko do „w∏adzy”, a przedtem jako
awanturnicy i z∏odzieje byli przeze mnie przeÊladowani, mogà szukaç na
mnie odwetu.
Na to wszystko postanowi∏em reagowaç nast´pujàco:
1. Broƒ, jeÊli nie b´d´ mia∏ innych zarzàdzeƒ z AK, oddam.
2. Od s∏u˝by wojskowej uchylaç si´ nie b´d´. Na front ch´tnie pójd´.
3. Zarzuty szubrawców zdo∏am odeprzeç przy pomocy dowodów ich
w∏asnej przest´pczoÊci.
Jednym s∏owem, jako Polak i cz∏owiek czu∏em si´ w porzàdku.
To, co czyni∏em i mia∏em zamiar czyniç, nie zmierza∏o do wrogich wystàpieƒ przeciw komunistom. Takie zresztà stanowisko [s] by∏o powszechne
w organizacjach niekomunistycznych: „Podporzàdkowaç si´ rzeczywistoÊci”, jakakolwiek ona jest! [t] Ducha wiary w lepszà przysz∏oÊç nie zatracaç.
Wielu z moich kolegów i znajomych natychmiast wyje˝d˝a∏o w obawie
przed przeÊladowaniami. Post´powanie takie uwa˝a∏em za niekonsekwentne, zw∏aszcza u dowódców.
Dlaczego uciekaç, gdy nie ma si´ na sumieniu przest´pstwa? Przecie˝
niedawno jako dowódcy wpajaliÊmy w ˝o∏nierzy AK przekonanie, ˝e idziemy
s
t

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny zaj´li wszyscy ludzie.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny czekaç na.
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po prawej i uczciwej drodze obowiàzku i to by∏o prawdà. Na drodze tej trafiliÊmy na gwa∏townà przeszkod´, której przeforsowaç si´ nie da i trzeba si´
na pewien czas zatrzymaç, mo˝e nawet na d∏ugo, ale to nie zwalnia nas
z obowiàzku podtrzymywania nadal swojej idei i stawiania sobà przyk∏adu
tym, którym przewodziliÊmy. Mo˝e los nie b´dzie dla nas tak okrutny, jak
si´ w tej chwili wydaje. Mo˝e po zakoƒczeniu wojny z Niemcami Êwiat nie
zapomni o Polsce i wolnoÊç nam wróci?!
Och! Nadziejo, nadziejo!... Nie przychodzi∏a mi jeszcze wtedy do g∏owy
myÊl, ˝e w∏adze „demokratyczne” mogà potraktowaç mnie jako przest´pc´
za to, ˝e by∏em dowódcà oddzia∏u partyzanckiego AK. ˚e wszystkie organizacje niekomunistyczne b´dà traktowane jako „faszystowskie” i „prohitlerowskie”. A wi´c wrogie wolnoÊci i demokracji!... Nie przypuszcza∏em,
˝e moje wysi∏ki w niesieniu pomocy Ojczyênie b´dà traktowane jako praca
dla Hitlera.
O ironio losu!! Czy tak strasznie upad∏em?! Czy 90 procent narodu polskiego znajduje si´ na b∏´dnej drodze, a znikoma garstka komunistów
– czerpiàc swe natchnienie i si∏´ z Moskwy – czy tylko ta garstka prawdziwà wolnoÊç daç mo˝e?! CoÊ tu jest grubo nie w porzàdku! Coraz cz´Êciej
wspominam s∏owa por. „Jastrz´bia” z 27. [WDP AK]: „Jeden wróg odchodzi, drugi przychodzi”. A wi´c przyszed∏ ten drugi.
Przez tydzieƒ siedzia∏em w domu, oddawszy si´ pracy w gospodarstwie.
Wiadomo, ˝niwa.
Pierwsza jaskó∏ka z „pomyÊlnà” wieÊcià przylecia∏a do mnie z Lubartowa, gdzie na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej (komunistycznej
komórki) poruszono, mi´dzy innymi, spraw´ „Uskoka”. Traktowano mnie
tam jako zdecydowanego wroga demokracji i s∏ug´ kapitalistów, a znaleêli
si´ tacy, którzy skwapliwie podj´li si´ dostarczenia dowodów mojej przest´pczoÊci. A wi´c zarzut powa˝ny, bo przest´pstwo polityczne. Tego si´ nie
spodziewa∏em. Doszed∏em do wniosku, ˝e tam, gdzie jest fa∏szywe oskar˝enie, rozmyÊlnie prokurowane, na pewno b´dzie i fa∏szywe dochodzenie,
i wyrok, a wi´c wybroniç si´ nie potrafi´, i postanowi∏em mieç si´ na bacznoÊci – nie daç si´ schwytaç. Zobacz´, jak takie sprawy b´dà dalej sz∏y i odpowiednio postàpi´.
Poczàtkowou mieliÊmy dost´p do wielu rzeczy uprawianych przez w∏adze komunistyczne, gdy˝ mieli oni szalony brak ludzi i do ró˝nych swoich
u

Obok na marginesie dopisek opisaç.
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urz´dów brali kogo popad∏o, a wi´c niejednokrotnie wchodzili tam „nasi”.
O przygotowaniach do aresztowaƒ i tzw. czystki mówi∏o si´ du˝o i wielu
z naszych ludzi zosta∏o ostrze˝onych, lecz ka˝dy, liczàc na swà niewinnoÊç,
spodziewa∏ si´ najwy˝ej jakiegoÊ dochodzenia, po czym wróci do domu
i b´dzie mia∏ spokój. Mia∏em i ja chwile wahaƒ i by∏y momenty, ˝e sam „laz∏em” w r´ce w∏adz, gdy wtem zasz∏y wypadki, które otrzeêwi∏y mnie ca∏kowicie i zdecydowa∏y o dalszym post´powaniu.
Rozpocz´∏y si´ masowe aresztowania. W Lublinie, Lubartowie i we
wsiach pojawi∏y si´ oddzia∏y sowieckie NKWD i przy pomocy miejscowych
szubrawców wy∏apywano ludzi pod∏ug sporzàdzonych list. Aresztowanych
traktowano jak najgorzej i odwo˝ono w niewiadome miejsca. Rodzinom odmawiano jakichkolwiek informacji i udzielania pomocy. Po dokonaniu aresztowaƒ ˝adne w∏adze nie przyznawa∏y si´, ˝e coÊ podobnego mia∏o miejsce.
Gdy ktoÊ z rodziny zbyt natr´tnie prowadzi∏ poszukiwania, najcz´Êciej te˝
przepada∏. Mia∏em szcz´Êcie, ˝e podczas pierwszej wizyty NKWD w moim
mieszkaniu by∏em nieobecny. Skoƒczy∏o si´ tylko na ma∏ym rabunku i wygra˝aniu pod moim adresem. Rabunki przy tych okazjach uprawiano gorliwie
wsz´dzie, a pogró˝ki mia∏y ten skutek, ˝e przesta∏em w ogóle bywaç w domu.
Po jednej fali aresztowaƒ przysz∏y nast´pne. W okolicy aresztowanych
liczono na setki. Brano i takich, którzy nie nale˝eli do ˝adnej organizacji
i w ogóle nie brali udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym. Brano ludzi z powodów absolutnie nieznanych. Z czynniejszych cz∏onków AK, BCh i NSZ nie wzi´to
tylko tych, którzy zdo∏ali si´ wymknàç. OczywiÊcie [v], [w] domach swoich
przebywaç ju˝ nie mogli, wi´c si´ ukrywali. Ukrywa∏o si´ mnóstwo takich,
po których jeszcze nikt nie przyje˝d˝a∏, ale czuli si´ zagro˝eni. Wystarcza∏o, ˝e ktoÊ mia∏ na pieƒku z jakimÊ z∏odziejem lub innym szubrawcem,
a obecnie z∏odzieje i szubrawcy pracujà w „demokracji” i mogà wszystko
zrobiç. Praca tej „demokracji”, popierana przez lubelski PKWN, polega∏a
na wyt´pieniu wszystkich elementów niesolidaryzujàcych si´ z ruchem komunistycznym. Terenowe komórki PPR opiniowa∏y dowolnie ludzi ze swoich terenów, a listy tych „wielkich przest´pców” oddawano w r´ce NKWD.
ZaÊ NKWD robi∏o swoje. Gwa∏ty nad kobietami i rabunki dope∏nia∏y tego
pi´knego obrazu.
A oto jak wyglàda∏a procedura dochodzeniowa i „wymiar sprawiedliwoÊci”. Weêmiemy powiatowe miasto Lubartów. Kierownictwo nad powiatowà
v

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny zmuszeni byli ukrywaç si´.
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w∏adzà bezpieczeƒstwa (niby polskà) sprawowa∏ niejaki kpt. Dworecki17,
˚yd o przybranym nazwisku. Personel sk∏ada∏ si´ z Polaków, Sowietów, ˚ydów i Ukraiƒców, a w∏adz´ kontrolnà [w] mia∏o NKWD.
Do badania aresztowanych wyznaczeni byli tzw. s´dziowie Êledczy18,
najcz´Êciej Sowieci, no i Polacy. Jednym z takich s´dziów by∏ Baran z Lubartowa, znany w przesz∏oÊci bandzior-no˝ownik19. Poziom umys∏owy od-

Wyraz skreÊlony, czytelny sprawowa∏o.
Informacja b∏´dna, pierwszym kierownikiem PUBP w Lubartowie by∏ Miko∏aj Demczuk
(1916–1996), por. AL-UBP, ur. w Achtyrce, gubernia charkowska, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie prawos∏awne, wykszta∏cenie Êrednie, rolnik, cz∏onek PPR. W 1921 r. jego
rodzina powróci∏a do Polski i osiad∏a we wsi Lejno, pow. W∏odawa. W latach 1937–1939 s∏u˝y∏ jako podoficer nadterminowy w 34. pp w Bia∏ej Podlaskiej. Walczy∏ w wojnie 1939 r. Podczas okupacji niemieckiej partyzant AL; dowódca kompanii, nast´pnie zast´pca dowódcy batalionu w oddziale partyzanckim gen. Siemiona Baranowskiego, dzia∏ajàcym w powiecie w∏odawskim. Po
wkroczeniu armii sowieckiej organizator MO, zast´pca komendanta powiatowego MO w Lubartowie. W UBP s∏u˝y∏ od 5 VIII 1944 r. do 1 VIII 1948 r.; od 5 VIII 1944 r. kierownik PUBP w Lubartowie; od 12 I 1945 r. kierownik grupy operacyjnej na miasto Sosnowiec; od 1 II 1945 r. kierownik MUBP w Sosnowcu; od 1 V 1945 r. kierownik MUBP w Siemianowicach Âlàskich; od
1 I 1946 r. kierownik/szef MUBP w Zabrzu; od 1 II 1948 r. zawieszony w obowiàzkach „za ca∏kowite nieróbstwo, które doprowadzi∏o do demoralizacji i braku dyscypliny w urz´dzie”. Odwo∏any
z zajmowanego stanowiska. Aresztowany 19 I 1948 r. przez MBP w Warszawie pod zarzutem
wspó∏pracy z IV Komendà WiN. Z braku dowodów dochodzenie umorzono. Zwolniony z aresztu
w paêdzierniku 1948 r. Pracowa∏ w Zak∏adach Azotowych w Chorzowie, zmar∏ w Zabrzu (AIPN Ka,
0173/4, Akta osobowe Miko∏aja Demczuka).
Marian Dworecki (ur. 1917), ppor. AL, por. UBP, ur. w ˚o∏udku, pow. Szczuczyn, narodowoÊç
˝ydowska, pochodzenie inteligenckie, wyznanie moj˝eszowe, wykszta∏cenie Êrednie, mechanik,
cz∏onek PPR. S∏u˝b´ wojskowà odby∏ w 76. pp w Grodnie i w jego szeregach walczy∏ w wojnie
1939 r. Ranny, trafi∏ do niewoli niemieckiej. Przetrzymywany w obozach jenieckich w Niemczech
i Austrii, a nast´pnie jako Polak pochodzenia ˝ydowskiego przeniesiony do obozu w Lublinie.
11 XI 1942 r. wraz z 30-osobowà grupà wi´êniów otworzy∏ magazyn z bronià i zbieg∏ w lasy w okolice Garbowa. Grupa uciekinierów stanowi∏a zaczàtek oddzia∏u partyzanckiego podporzàdkowanego GL-AL. Od 1 V 1944 r. dowódca oddzia∏u dywersyjnego. Po wkroczeniu armii sowieckiej
organizator MO w Lubartowie. Od 1 IX 1944 r. do 7 II 1946 r. komendant ochrony PUBP w Lubartowie; kierownik Sekcji Walki z Bandytyzmem; od wrzeÊnia 1945 r. kierownik Sekcji Walki
z Bandytyzmem PUBP w Tomaszowie Lubelskim. Zwolniony ze s∏u˝by „jako nie nadajàcy si´ do
pracy”. Wyjecha∏ do Izraela, gdzie zajmowa∏ si´ pracà naukowà (AIPN Lu, 028/22, Akta osobowe
Mariana Dworeckiego).
18 Chodzi o oficerów Êledczych.
19 Ignacy Baran (1908–1945), wachmistrz rez. WP, ur. w Lubartowie, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 3 klasy szko∏y powszechnej, handlarz. Przed wojnà odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w 21. pu∏ku u∏anów w Równem. W wojnie 1939 r. walczy∏ w macierzystym pu∏ku pod Cz´stochowà. Podczas
okupacji wraz z dowodzonà przez siebie grupà zajmowa∏ si´ „szabrem”. Z 17 ludzi zabito 15, a jego
uj´to. Wi´ziony przez 2 lata na Zamku w Lublinie, skàd zbieg∏ w styczniu 1944 r. Od tego czasu
partyzant oddzia∏u AL Mieczys∏awa Moczara „Mietka”. Od 1 I 1945 do 9 IV 1945 funkcjonariusz
w
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powiada∏ ca∏kowicie jego nazwisku, a jedynà zaletà by∏a si∏a fizyczna, którà si´ ch´tnie popisywa∏. Mia∏ on swoje zwyczaje i metody, które tak opisa∏
jeden z aresztowanych, 47-letni ojciec rodziny, cz∏onek AK, „Saper”:
„Gdy wprowadzono mnie na sal´ przes∏uchaƒ, za sto∏em siedzia∏o jakichÊ dwóch oficerów: jeden skoÊnooki, jak si´ póêniej przekona∏em Sowiet, a drugi – w∏aÊnie porucznik Baran. Sowiet mówi∏ niewiele, tylko ca∏y
czas wpatrywa∏ si´ we mnie swymi skoÊnymi Êlepiami i coÊ notowa∏, a przes∏uchanie zaczà∏ Baran:
– Jak si´ nazywasz, cholero?
– Józef [x].
Wtedy Baran zerwa∏ si´ z komedianckim gestem, stanà∏ przede mnà,
uchyli∏ czapk´ i ryknà∏:
– A ja jestem Baranek! Do us∏ug! Z tych baranków, co dobrze bodà.
Tutaj wzià∏ ze sto∏u do r´ki gumowà pa∏k´.
– Ty sk...ysynu, faszysto! Jak nie powiesz prawdy, to ci´ tu Baranek tak
wystrychnie, ˝e ci´ jasna krew zaleje! I zdechniesz! Zrrrozumiane?!
– I podsunà∏ mi pa∏k´ pod nos.
– Tak jest – odpowiedzia∏em.
– Do której organizacji nale˝ysz?
– Za Niemców nale˝a∏em do AK.
– A teraz?
– Teraz ju˝ Niemców nie ma, wi´c organizacja mi niepotrzebna.
– Bracie, nie bujaj starego Barana – podsunà∏ mi pa∏k´ pod nos i lekko
tràci∏, tak ˝e musia∏em si´ cofnàç i sprawdziç, czy krew nie idzie.
– Nie bój si´!
– Jaka twoja pseudonija?
– W AK mia∏em pseudo »Saper«.
– A w wojsku s∏u˝y∏eÊ?
– Tak. W saperach.
– Acha, saperek, co mosty buduje. A chto by∏ twoim komendantem
w AK? – Teraz pochyli∏ si´ nade mnà, wytrzeszczajàc oczy i owionà∏ mnie
md∏ym zapachem gorza∏ki.

ochrony PUBP w Lubartowie. Zabity 9 IV 1945 r. ko∏o wsi Dzia∏yƒ, pow. Radzyƒ Podlaski, przez
oddzia∏ podziemia, podczas prowadzenia dzia∏aƒ wywiadowczych. Zginà∏ wraz z 2 ˝o∏nierzami
Obozu Specjalnego w Skrobowie (AIPN Lu, 028/1510, Akta osobowe Ignacego Barana).
x Wyraz nieczytelny.
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– Komendantem moim by∏ »Uskok«.
– O! dobrze, cholero! Mówisz prawd´. My i tak wszystko wiemy. Dobra!
A kto to jest, ten »Uskok«?
– To jest Broƒski z Radzica.
– Dobra! A gdzie on teraz jest?
– Nie wiem.
– Co?! Nie wiesz! – Dosta∏em kilka pa∏ek po g∏owie, twarzy, plecach.
Z nosa posz∏a mi krew.
– No, teraz pozna∏eÊ Baranka? Mów!
– Nie mog´ powiedzieç, bo nie wiem. – Dosta∏em jeszcze raz gumà, po
czym pad∏o pytanie:
– Gdzie twoja broƒ?
– Broni nie mia∏em w ogóle, wi´c teraz te˝ jej nie mam.
– TakiÊ twardy? Poczekaj, b´dziesz jeszcze Êpiewa∏ jak ptaszek. A co ty
robi∏eÊ w organizacji?
– Podczas szkolenia cz∏onków AK dawa∏em wyk∏ady jako saper.
– A ile razy chodzi∏eÊ z »Uskokiem« na wypady przeciw ludziom z AL
i PPR? Tylko sk...ysynu mów prawd´, bo...! – i pomacha∏ mi pa∏kà przed
nosem.
– Nigdy nie chodzi∏em na takie wypady. Zresztà jestem ju˝ na to za stary.
– To mo˝e ja tam chodzi∏em! Co? – i skoczy∏ do mnie jak szatan.
WÊród razów i wymyÊlaƒ upad∏em na pod∏og´. Baran kilkakrotnie
wskakiwa∏ na mnie z nogami i bi∏ dotàd, a˝ straci∏em przytomnoÊç. Po ocuceniu odprowadzono mnie do celi ogólnej, a stamtàd do tzw. karca. By∏ to
zupe∏nie ciemny loch cementowy, którego pod∏oga zalana by∏a wodà. Wilgoç, zimno, szczury i g∏ód! Na kilka godzin nocnych wstawiano brudnà prycz´, na której go∏ych deskach mia∏em si´ przespaç. Po˝ywienie podawano
dwa razy na dob´, nieregularnie, troch´ lichej i zimnej zupy. Czu∏em, ˝e
zdrowie trac´ szybko i bezpowrotnie. Po dwóch tygodniach karca przeprowadzono mnie znów na sal´ ogólnà, by∏em strasznie os∏abiony. Za par´ godzin stanà∏em znów przed Baranem.
– No co? NamyÊli∏eÊ si´? Teraz b´dziesz mówi∏!
I posypa∏o si´ szereg... takich samych pytaƒ jak przedtem. Odpowiada∏em mniej wi´cej tak samo, jak za pierwszym razem, tzn. zgodnie z prawdà.
Gdy zniecierpliwiony Baran porwa∏ si´ znów do bicia, krzyknà∏em b∏agalnie:
– Mog´ przed Bogiem przysi´gaç, ˝e prawd´ mówi´.
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Na to Baran ordynarnie si´ rozeÊmia∏ i ze s∏owami:
– S...m na twojà przysi´g´! Poszo∏ won! – Kopnà∏ mnie par´ razy, tak i˝
znalaz∏em si´ za drzwiami. Na tym zakoƒczy∏y si´ moje badania.
W Lubartowie przesiedzia∏em cztery miesiàce. Przez ten czas du˝o
aresztowanych wywieziono w nieznanym kierunku. Mnie z grupà innych
przewieziono na Zamek lubelski, gdzie przesiedzia∏em jeszcze siedem miesi´cy, a wi´c razem jedenaÊcie. Na Zamku nie by∏em wcale przes∏uchiwany
i nie wiedzia∏em, co mnie czeka. Czy jeszcze jakaÊ rozprawa i wyrok, czy
mo˝e ju˝ jestem po wyroku i odsiaduj´ kar´. Na zdrowiu zapada∏em gwa∏townie. Choç rodzina po pewnym czasie dowiedzia∏a si´ przypadkowo,
gdzie jestem, i przysy∏ano paczki odzie˝owo-˝ywnoÊciowe, paczki te by∏y
jednak skwapliwie grabione przez obs∏ug´ Zamku. W przepe∏nionych celach przy n´dznym od˝ywianiu, braku powietrza i braku opieki lekarskiej,
dostawa∏em coraz cz´Êciej zawrotów g∏owy i krwotoków. Nie mog∏em ju˝
przez d∏u˝szy czas utrzymaç si´ na nogach. Wreszcie otrzyma∏em zwolnienie. OÊwiadczono mi, ˝e z braku dostatecznych dowodów sprawa moja
upad∏a i mog´ wracaç do domu. Za bram´ wi´ziennà wyszed∏em wi´cej si∏à woli ni˝ mi´Êni, po czym bez si∏ upad∏em na ziemi´. Z pomocà przyszli
mi ludzie, których ca∏e t∏umy stale sta∏y pod Zamkiem w nadziei, ˝e dowiedzà si´ czegoÊ o losie bliskich im aresztowanych. Ludzie ci przywieêli mnie
do mojej rodziny”.
Gdy opowiada∏ nam te s∏owa „Saper”, by∏ ju˝ kilka dni w domu rodzinnym. Opowiadanie m´czy∏o go i zmusza∏o do d∏ugich przerw. Wszyscy byli
przera˝eni jego wyglàdem koÊciotrupa. Nie rokowano mu d∏ugiego ˝ycia
i tak si´, niestety, sta∏o. Mimo zabiegów lekarskich, po paru tygodniach
zmar∏.
A oto co by∏o powodem aresztowania „Sapera”. Po wejÊciu Sowietów,
komuniÊci chcà si´ „umocniç” jako partia rzàdzàca. Taka jest zresztà wola
Moskwy. Trzeba wi´c ujarzmiç naród polski. PPR wydaje swoim ludziom
w terenie instrukcje, by sprokurowano oskar˝enia jak najostrzejsze, a wi´c
mogà byç fa∏szywe, przeciw ludziom niesympatyzujàcym z komunistami.
Wykazanie takich ludzi nie sprawia∏o wielkich trudnoÊci, bo za Niemców tak komuniÊci, jak i nie komuniÊci tworzyli wspólny front antyniemiecki i jedni przed drugimi z niczym si´ nie ukrywali. Wystarczy∏o wi´c, aby
w terenie by∏ jeden komunista (tj. pepe[e]rowiec, który nie zawsze wiedzia∏
dla kogo pracuje), a by∏ zorientowany, co kto myÊli. Taki jeden tuman dawa∏ szereg nazwisk, z których sprytniejsi pepe[e]rowcy kombinowali ca∏à
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fa∏szywà afer´. Wyznaczali na chybi∏ trafi∏ funkcje dowódców, ka˝demu
przypisywano posiadanie broni i pope∏nianie takich przest´pstw, jak przeÊladowanie ˚ydów, wspó∏praca z Niemcami, wystàpienia przeciw Sowietom, pepe[e]rowcom, alowcom, propagand´ antydemokratycznà itd.
Oskar˝enia te przesy∏ano do NKWD, a co dalej robiono – ju˝ wiemy.
W jednym z takich oskar˝eƒ znalaz∏ si´ Êp. „Saper”. Z fa∏szywych zarzutów przeciw niemu by∏o posiadanie broni i udzia∏ w napadach na pepe[e]rowców. Poniewa˝ mimo tortur nie przyznawa∏ si´ do tego, czego nie
pope∏ni∏, dano mu wreszcie spokój, ale na wolnoÊç wypuszczono dopiero
po jedenastu miesiàcach jako „˝ywego trupa”. Gdyby w obawie przed wymyÊlonymi torturami Barana przyzna∏ si´ do tych nieistniejàcych przest´pstw, by∏oby to podstawà do wydania wyroku, a wi´c jedno i drugie
w skutkach jednakowe. Warto jeszcze tutaj nadmieniç, ˝e ów Baran dosta∏
si´ w nasze r´ce w [19]45 r. i swój n´dzny ˝ywot zakoƒczy∏ bardzo n´dznie.
Dla opisania sprawy Êp. „Sapera” posunà∏em si´ zbyt naprzód – cofn´
si´ wi´c do wypadków z [19]44 r.
W sierpniu i wrzeÊniu [1944 r.] w∏adze AK, BCh i NSZ okr´gu lubelskiego zosta∏y ca∏kowicie rozbite. Wi´kszoÊç przywódców aresztowano,
a los ich sta∏ si´ niewiadomy, pozostali musieli si´ ukrywaç, przerywajàc
ca∏kowicie prac´ organizacyjnà. Wypadki skrytobójstw by∏y doÊç cz´ste.
Upadek powstania warszawskiego wywo∏a∏ ogólne przygn´bienie, widziano
w tym zdradzieckà r´k´ komunistów. Og∏oszenie przez PKWN poboru kilku roczników do Wojska Polskiego wywo∏a∏o wielkie poruszenie. To „polskie wojsko Wandy Wasilewskiej”, jak mówiono – z oficerami ˚ydami i Sowietami w polskich mundurach, obsadzone komunistycznymi politrukami
– wzbudza∏o w narodzie odraz´: „Takie wojsko nie o polskà spraw´ walczy”. Poborowi samorzutnie uchylali si´ od poboru. Ci, którzy poszli, po
pewnym czasie pojedynczo lub grupowo opuszczali swoje jednostki, zabierajàc ze sobà broƒ i umundurowanie.
Powodem tej „dezercji” by∏o z∏e traktowanie Polaków w ogóle oraz usi∏owania skomunizowania wojska (rola politruków). Za „dezerterami” wszczynano poÊcig, zmuszajàc ich do ukrywania si´. Niektórym spoÊród aresztowanych uda∏o si´ zbiec z przepe∏nionych wi´zieƒ, transportów lub obozów, a ich
opowiadania o badaniach, wyrokach i torturach [y] wzbudza∏y l´k i panik´.
Przekonano si´, i˝ metody komunizmu sà krwawe i bezwzgl´dne.
y

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny dokonywanych na niewinnych ludziach.
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I tak, z ró˝nych powodów, iloÊç przeÊladowanych ros∏a gwa∏townie. Powstawa∏y samorzutnie grupki ludzi chodzàcych z bronià, ura˝onych w swej
dumie narodowej i ambicji w∏asnej, którzy postanowili broniç ˝ycia karabinem i granatem, jeÊli innego wyjÊcia nie ma.
I tutaj mamy poczàtek partyzantki polskiej pod Sowietamiz.
A kto to spowodowa∏? Nie by∏o przecie˝ na to rozkazu rzàdu emigracyjnego, który wówczas jeszcze istnia∏ w Londynie. Nie by∏o te˝ w tym inicjatywy poszczególnych przywódców w kraju, bo dopiero dwa miesiàce temu wszystkie oddzia∏y partyzanckie rozwiàzano, nie widzàc celu ich
istnienia. A wi´c mo˝e Niemcy dali na to rozkaz? Bo komuniÊci wmawiajà
nam wspó∏prac´ z Niemcami! Te˝ nie, bo ci, którzy uciekajà teraz do lasu,
niedawno krwawili si´ w walce z Niemcami i dziÊ tej walki pragn´liby ca∏ym sercem w imi´ wolnoÊci Ojczyzny. A mo˝e obszarnicy i kapitaliÊci, których dotkn´∏y reformy wprowadzone przez PKWN, przekupili tych ludzi na
swojà stron´ i wysy∏ajà przeciw demokracji? Na pewno nie, bo nikt z tych
ludzi nie ma nic wspólnego z bogaczami, sà to przecie˝ ludzie pracy ze wsi
i z miasta. P∏atnych agentów mi´dzy nimi nie widaç.
Reforma rolna? Upaƒstwowienie przemys∏u? JeÊli w ogóle któryÊ o tym
myÊla∏, to na pewno uznajàc potrzeb´ reform, byle sprawiedliwych. Zresztà, to nie politycy. Oni tylko chcà mieç prawo do ˝ycia. I do wolnoÊci.
Dlaczego wi´c powsta∏a partyzantka?z Jest faktem niezaprzeczalnym,
˝e powodem powstania partyzantki by∏y owe bezwzgl´dne i krwawe metody komunistyczne. I tylko one. Jako ˝o∏nierz przywiàzywa∏em zawsze wielkà wag´ do dyscypliny i nigdy nie zrobi∏bym czegoÊ, co sprzeciwia∏oby si´
rozkazom moich w∏adz. W tym wypadku czu∏em si´ ˝o∏nierzem AK i nale˝a∏o coÊ robiç. Istniejàce warunki zmusza∏y do jakiejÊ decyzji: albo myÊleç
tylko o w∏asnym przetrwaniu i czekaç, co dalej b´dzie, albo braç czynny
udzia∏ w wytwarzajàcym si´ ruchu obronyz.
Oparcia o rozkazy nie by∏o, gdy˝ nie by∏o komu wydawaç rozkazów. Byç
mo˝e, ˝e rzàd emigracyjny daje jakieÊ wskazówki, ale my do nich nie mamy dost´pu! Co robiç? A tu w∏aÊnie do mnie z wielu stron zwracajà si´
z pytaniem: co robiç? Trudno zbywaç milczeniem tych, od których nie tak
dawno wymaga∏o si´ pos∏uszeƒstwa. By∏o si´ ich przywódcà i wspó∏pracownikiem. Ostatecznie wojna jeszcze niezakoƒczona, a stan wojenny usprawiedliwia niejednokrotnie post´powania nawet ryzykowne. Trzeba wi´c
z

Obok na marginesie dopisek opisaç.
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robiç to, co dyktuje koniecznoÊç. JeÊli bym nawet uchyli∏ si´ od brania
udzia∏u w partyzantce i innych od tego odciàga∏, to i tak istnieç i dzia∏aç by
ona musia∏a. Zbyt wielu ludzi zmuszonych by∏o szukaç schronienia w∏aÊnie
w partyzantce. W powstajàcych grupach rzuca∏ si´ w oczy brak dowódców
i jakiejkolwiek planowoÊci, co odbija∏o si´ ujemnie na ich opinii, i to ostatecznie sk∏oni∏o mnie do obj´cia dowództwa na swoim terenie. Uwa˝a∏em
za obowiàzek oddaç tej sprawie swoje doÊwiadczenie, choç skromne, i posiadane u ludzi zaufanie. I tak, z podanych wy˝ej powodów, partyzancka
grupa „Uskoka” istnieç nie przesta∏a.
A Hania? Ech... „Âpij moje serce cichutko...”a

a

I tak si´ zacz´∏o. Do takiego samego post´powania zostali zmuszeni
w tym czasie „Mars”20, „Jordan”21 i inni.
„Lekarz” zosta∏ zamordowany przez NKWD. I nie on jeden. „Brzechwa” gdzieÊ si´ ukrywa∏, jak wielu innych [b]. Przy koƒcu listopada przyby∏
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 47.
Fragment nieczytelny.
20 Stanis∏aw Parzebucki „Mars”, ppor. WP, por. AK-DSZ. Pochodzi∏ z województwa poznaƒskiego.
Przed wojnà oficer zawodowy WP, s∏u˝y∏ w 27. pp w Cz´stochowie. W 1940 r. wysiedlony przez Niemców z Poznaƒskiego, osiad∏ we wschodniej Lubelszczyênie, gdzie pracowa∏ jako zarzàdca majàtku Kulczyn, pow. W∏odawa. Tam te˝ nawiàza∏ kontakt z AK. W koƒcu kwietnia 1944 r. wraz z grupà kilku
osób z majàtku przy∏àczy∏ si´ do oddzia∏u partyzanckiego ppor. Boles∏awa Flisiuka „Jaremy”. Póêniej
zosta∏ dowódcà oddzia∏u lotnego wchodzàcego w sk∏ad III batalionu 7. ppLeg AK (OP 7), odtwarzanego przez Inspektorat Che∏m. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ do sierpnia 1944 r. Pozosta∏ w konspiracji. Do czerwca 1945 r. dowódca grup bojowych AK-DSZ we wschodniej Lubelszczyênie. OpuÊci∏ dotychczasowy
teren dzia∏ania i zamieszka∏ w ¸odzi (I. Caban, Ludzie…, s. 132; R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 22).
21 Józef Szymula „Wulkan”, „Jordan” (1901–1948), mjr BCh, ur. w Niedêwiadzie, pow. Lubartów,
pochodzenie ch∏opskie, rolnik. Mieszka∏ we wsi Brzeênica LeÊna, pow. Lubartów. W czasie okupacji poczàtkowo ˝o∏nierz BCh, a po scaleniu z AK zast´pca komendanta obwodowego PKB. Po
wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, od listopada 1944 r. komendant PKB. Od jesieni 1944 r. zast´pca dowódcy, a od lutego 1945 r. dowódca oddzia∏u podleg∏ego DSZ, a potem
WiN. Jesienià 1945 r. zast´pca komendanta Obwodu WiN Lubartów. Ujawni∏ si´ wraz ze swoim
oddzia∏em 13 X 1945 r. jako cz∏onek BCh. Zabity 23 VII 1948 r. we wsi Brzeênica LeÊna przez
„nieznanych sprawców”. èród∏a resortowe podajà, ˝e tego czynu dokonaç mieli ˝o∏nierze z patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Wydaje si´ jednak, ˝e odpowiedzialnoÊç za jego Êmierç ponoszà funkcjonariusze UBP (AIPN Lu, 0136/8, Charakterystyka bandy zbrojnej pod dowództwem
Szymuli Józefa ps. „Wulkan”, „Jordan” dzia∏ajàcej w latach 1944–1945 na terenie powiatu Lubartów, Lublin 1978, mps, k. 18; Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, oprac. A. Zagórski, t. 6, cz. 3, Wroc∏aw 1999, s. 706–707).
a-a
b
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w te [okolice] [b] „Szary”22. Za okupacji niemieckiej praktykowa∏ w Rozkopaczewie i Zezulinie. Nale˝a∏ do NSZ, ale z nami wspó∏pracowa∏. Prócz
udzielania pomocy lekarskiej, podszkala∏ nam patrole sanitarne. Do komunistów pa∏a∏ nienawiÊcià. Powo∏any do wojska, poszed∏, by uniknàç przeÊladowaƒ, a teraz wróci∏. Przyprowadzi∏ wojska ze sobà oko∏o 30 ˝o∏nierzy.
Uciekli z jednostki stacjonujàcej w Bia∏ce [b]a.

a

By∏ sobie taki Stasio Syta. Nie wiadomo, czy rodzice jego, Êrednio zamo˝ni rolnicy, umieli daç synkowi odpowiednie wychowanie, ale wiadomym by∏o, ˝e Stasio od wczesnej m∏odoÊci wciàgnà∏ si´ do niewybrednego
towarzystwa i do...b kieliszka.
˚e tam gdzieÊ coÊ komuÊ zgin´∏o, a podejrzenie pada∏o na Stasia i jego
kole˝ków, to jeszcze nie by∏ powód, aby Stasia traktowaç jak z∏odzieja. Nie
by∏o dowodów. Tak by∏o przed wojnà, ale w wojn´ Stasio, uprawiajàcy co
raz zapalczywiej swój sport z∏odziejski, nie móg∏ si´ z tym ukryç. Przypilnowali go sàsiedzi, przypilnowali ch∏opcy z konspiracji.
Stasio otrzyma∏ upomnienie pisemne, a gdy to nie pomog∏o – Stasio dosta∏ raz i drugi t´gie lanie.
„I kula w ∏eb, jeÊli kraÊç nie przestaniesz” – to by∏y s∏owa ch∏opców, którzy mieli za zadanie Stasia do opami´tania przywo∏açc.
22 Mieczys∏aw Pazderski „Szary” (1908–1945), ppor. rez. WP, kpt. NSZ, ur. w Boles∏awowie,
pow. W∏oszczowa (?), dr medycyny. Przedwojenny dzia∏acz narodowy. Walczy∏ w wojnie
1939 r. Dzia∏a∏ w NOW, a nast´pnie NSZ, pe∏ni∏ funkcj´ komendanta placówki NSZ w powiecie che∏mskim. Po wkroczeniu armii sowieckiej stawi∏ si´ na wezwanie do komunistycznego
WP, zdezerterowa∏ przed Êcigajàcym go NKWD. Zorganizowa∏ oddzia∏ zbrojny. Od 30 IV
1945 r. do 10 VI 1945 r. szef PAS Powiatu NSZ Che∏m. Dowodzi∏ w∏asnym oddzia∏em PAS,
który operowa∏ w powiatach Che∏m i Lubartów. Pod koniec maja 1945 r., zgodnie z rozkazami Komendy Okr´gu NSZ Lublin, dowódca zgrupowania oddzia∏ów partyzanckich NSZ liczàcych w sumie oko∏o 300 partyzantów. 6 VI 1945 r. przeprowadzi∏o ono pacyfikacj´ ukraiƒskiej wsi Wierzchowiny, pow. Krasnystaw, podczas której zgin´∏o 196 osób. Zginà∏ 10 VI
1945 r. wraz z oko∏o 200 ˝o∏nierzami zgrupowania we wsi Huta, pow. Che∏m, podczas ob∏awy
grupy operacyjnej 98. pu∏ku pogranicznego wojsk NKWD (AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj
1947), k. 23, 47, 49, 50, 68; H. Pajàk, Oni si´ nigdy nie poddali, Lublin 1997, s. 82–83).
a-a
b
c

Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 95–96.
Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
Na marginesie dopisek zob. 8 IX [19]44 r., Zezulin, pow. Lublin.
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Nie wiadomo, czy Stasio od tej pory krad∏ mniej, czy wi´cej, czy mo˝e
wcale nie krad∏, ale sta∏ si´ [d] bardzo ostro˝ny, nieuchwytny. W domu nie
przebywa∏ stale. Widocznie mia∏ dalsze grzeszki na sumieniu. Widywano go
natomiast w towarzystwie cz∏onków AL i PPR. [e] Po wejÊciu Sowietów Stasio zosta∏ milicjantem obywatelskim, awansowa∏ na plutonowego i wciàgni´ty zosta∏ do milicji wojewódzkiej w Lublinie.
Z∏odziej ze wsi pójdzie, to i lepiej – pocieszali si´ ludzie, ale [e] Stasio
o wsi nie zapomnia∏, otrzyma∏ – jak mówi∏ – urlop i pojawi∏ si´ we wsi
w umundurowaniu i z bronià.
Jak na urlopowicza, poczà∏ si´ doÊç dziwnie zachowywaç, wsz´dzie go
by∏o pe∏no i wsz´dzie by∏ wa˝ny, s∏u˝bowy, zainteresowany. Zw∏aszcza
niedwuznacznie poczà∏ przeÊladowaç tych, których podejrzewa∏, ˝e [f]
mu si´ przys∏u˝yli do owego przetrzepania z∏odziejskiej jego skóry. Niektórzy zostali zmuszeni do ukrywania si´ przed nim lub ∏agodzili sprawy
okupem.
Urlop Stasia przed∏u˝a∏ si´, a zamiary Stasia ujawni∏y si´, gdy przy wódczanej bibce powiedzia∏ w przyst´pie szczeroÊci: „Dosta∏em [g] urlop bez
terminu. I mam papiery rzàdowe i broƒ i musz´ zrobiç porzàdek z akowcami, a najsampierw z »Uskokiem«”. To „najsampierw z »Uskokiem«” wzià∏
sobie Stasio do serca nie na ˝arty. Poczà∏ nawiedzaç miejsca, w których
spodziewa∏ si´ mnie. Mi´dzy innymi [h] nachodzi∏ dom rodziców Hani,
a nawet przeprowadzi∏ tam rewizj´, uzasadniajàc ten krok posiadanymi
„rzàdowymi papierami”, i poszukiwa∏ rzekomo jakiejÊ Niemki. Stasio rozzuchwala∏ si´. Ulubionymi przez niego okazjami by∏y pijatyki i strzelanie
na wiwat z posiadanego empika23.
W ksi´˝ycowà, lecz pochmurnà noc jesiennà, oko∏o pó∏nocy, przechodziliÊmy z „Hardym” od Rozkopaczewa do Zezulina. Gdy zbli˝aliÊmy si´
do kolonii Zezulin, dobieg∏y nas stamtàd odg∏osy strza∏ów [z] automatu.
W terenie kr´cili si´ Sowieci i strza∏y nie by∏y rzadkoÊcià, ale w tym wypadku tkn´∏a mnie myÊl, ˝e strzela Stasio. Zapewne wraca∏ do domu po jakiejÊ
Fragment skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
f Wyraz skreÊlony, czytelny kiedyÊ.
g Wyraz skreÊlony, czytelny bezterminowy.
h Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
23 Niemiecki pistolet maszynowy (Maschinen Pistole) wzór MP 40, potocznie, choç mylnie, zwany
„szmajserem”.
d
e
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bibce lub [z] wywiadu za akowcami. Postanowi∏em nie mijaç tej okazji.
Obaj z „Hardym” ubrani byliÊmy po cywilnemu i posiadaliÊmy tylko pistolety. PoszliÊmy drogà w stron´ strza∏ów. Strzelajàcy równie˝ zbli˝a∏ si´
w naszà stron´, popuszcza∏ seryjki z automatu i wygwizdywa∏ zawadiackie
melodie. Pouczy∏em „Hardego”, jak ma si´ zachowaç, i przyspieszonym
krokiem poszed∏em na nadchodzàcego. Pistolet gotowy do strza∏u trzyma∏em w lewej r´ce, ukrywajàc jà cokolwiek za sobà. „Hardy” z przygotowanym pistoletem szed∏ kilka kroków za mnà, uwa˝ajàc na moje post´powanie. Z ciemnoÊci wy∏oni∏a si´ na drodze postaç weso∏ego strzelca. Strzelec
zauwa˝y∏ nas równie˝ i zawo∏a∏: „Chto tam idzie?” Postàpi∏em jeszcze kilka kroków, nie dajàc odpowiedzi. Chcia∏em si´ z bli˝szej odleg∏oÊci przekonaç, czy mam do czynienia z jednym tylko osobnikiem. Stasia zna∏em
zbyt ma∏o, aby go poznaç po g∏osie. Nie wiedzia∏em wi´c jeszcze, kogo
mam przed sobà. Strzelec zatrzyma∏ si´ i zawo∏a∏ energiczniej: „Chto idzie,
do diab∏a, bo strzelam!” Zauwa˝y∏em ju˝, ˝e facet jest sam i w wojskowym
ubraniu. Ju˝ mog∏em stawiaç 90 szans na 100, ˝e mam przed sobà Stasia.
Postanowi∏em [i] wczeÊniej szachowaç go sugestià, ˝e jesteÊmy Sowietami.
Nasze szare ubrania mog∏y nocà imitowaç sowieckie waciaki, a moja s∏aba
ruszczyzna wprowadzi w b∏àd Stasia, choçby na kilka chwil potrzebnych do
zaskoczenia go.
Na drugie pytanie zawy∏em g∏oÊno i jak najenergiczniej: „Mo∏czy sukinsyn! A chto strylajesz noczoju! Chto zdies wajna?” Wykrzykujàc tak zbli˝a∏em si´ szybko do stojàcego. Facet nic nie odpowiedzia∏ i automat trzyma∏
jednaka

a

w po∏o˝eniu gotowym do strza∏u w mojà stron´. Ten automat sta∏ si´
celem moich pierwszych czynnoÊci. Gdy tylko pozwoli∏a na to odleg∏oÊç,
przechyli∏em si´ b∏yskawicznie w stron´ faceta i uchwyci∏em za luf´ automatu, zbijajàc jà równoczeÊnie na bok. Chwyt za luf´ i odbicie jej w bok nastàpi∏o równoczeÊnie i szybko, i tylko dzi´ki temu seria, którà spowodowa∏
facet przez naciÊni´cie spustu, nie ulokowa∏a si´ w moim brzuchu, ale posz∏a

i

Wyraz skreÊlony, czytelny ju˝.

a-a

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 147.
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w Êcian´. Facet by∏ wy˝szy ode mnie, a ja by∏em pochylony, aby wi´c spojrzeç mu w oczy, spojrza∏em w gór´. I poznaliÊmy si´ obaj. Ja pozna∏em Stasia – Stasio „Uskoka”. Stasio wrzasnà∏ coÊ okropnie i szarpnà∏ si´ do ty∏u,
ale ju˝ pra˝y∏em w niego z colta z lewaka. Stasio puÊci∏ automat i chwyci∏
obiema r´kami za mojà lewà [r´k´]. By∏ ju˝ ci´˝ko ranny, ale gdybym by∏
sam, mia∏bym jeszcze z nim sporo k∏opotu. „Hardy” przyby∏ mi z pomocà
i dalej za∏atwiliÊmy si´ ze Stasiem „planowo”. Znik∏ jak kamfora, nikt po
dziÊ [dzieƒ] nie wie, co si´ sta∏o z tak dzielnym demokratàa.

a

Brzeênica [Ksià˝´ca]. Wojenny komendant gminy Tar∏o
[b] We wrzeÊniu [19]44 r.24 wybra∏em si´ z paroma ludêmi na teren gm.
Tar∏o, z którym by∏em zwiàzany ró˝nymi sprawami z czasów okupacji niemieckiej, a sporo ch∏opców stamtàd mia∏em w swoim oddziale partyzanckim. Na miejscu przekona∏em si´, ˝e wi´kszych aresztowaƒ jeszcze nie by∏o, ale przeÊladowania wzmagajà si´ z dnia na dzieƒ. „Demokraci” rzàdzà
coraz swobodniej. Posterunek MO w Niedêwiadzie obsadzony ju˝ by∏ grupà szubrawców, którzy pod przewodnictwem gminnego komendanta wojennego, Sowieta, grasowali w terenie. Sowiet ów ca∏kiem otwarcie zapowiada∏, ˝e po zebraniu materia∏ów informacyjnych zrobi porzàdek. Za
Niemców Armia Krajowa by∏a rozwini´ta w tamtym terenie dobrze i gdy
komuniÊci zacz´li si´ tam wdzieraç ze swoim PPR i AL, dochodzi∏o do ró˝nych incydentów, a nieraz i do bójek. Czerwoni, znienawidzeni przez tamtejsze spo∏eczeƒstwo, wychodzili zazwyczaj ze szkodà dla siebie – teraz
wi´c przygotowywali si´ do odwetu, majàc za protektora owego komendanta sowieckiego.
Dziesiàtki ludzi zmuszonych zosta∏o do ukrywania si´, a codziennie
gdzieÊ kogoÊ aresztowano. Ów Sowiet, majàc do pomocy milicj´, chcia∏
sam wszystkich „faszystów” z czasem wy∏apaç – nie uciekajàc si´ do ob∏awy, jak to robiono w innych terenach. Nikt mu zresztà w tym nie przeszkadza∏. I nie wiadomo, jak dalece spe∏ni∏yby si´ zamierzenia kacapa, gdyby...c
Fragment tekstu z AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 38–46.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny przy koƒcu sierpnia.
c Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
24 Informacja nieÊcis∏a, wed∏ug êróde∏ resortowych opisane ni˝ej wydarzenie mia∏o miejsce 19 X
1944 r. w Brzeênicy Ksià˝´cej, pow. Lubartów.
a-a
b
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Opowiem jak to by∏od.
Tego dnia by∏em w Brzeênicy Ksià˝´cej. Omówi∏em z tamtejszymi
ch∏opcami sposoby ukrywania si´ i kontakty ze mnà, a nocà mia∏em odejÊç
dalej. Oko∏o po∏udnia zawiadomiono nas, ˝e do wsi przyjecha∏ ów Sowiet
z milicjà, wzi´li so∏tysa i ka˝à si´ oprowadzaç po „faszystach”, wed∏ug swojej listy. Wi´kszoÊç owych „faszystów” by∏a w tym momencie przy mnie,
tj. w domu, w którym kwaterowa∏em. Dom ten specjalnie „w∏adzy” nie podpada∏, a poniewa˝ o naszym miejscu postoju wiedzia∏ so∏tys, wi´c dok∏ada∏
wszelkich staraƒ, by do spotkania nie dopuÊciç. Przez takà awantur´ we wsi
mieszkaƒcy byliby bardzo nara˝eni. SiedzieliÊmy spokojnie, obserwujàc ruchy i czyny „w∏adzy”. Z „wa˝niejszych” nie z∏apali nikogo i mieliÊmy ju˝ nadziej´, ˝e odjadà na noc, gdy doniesiono nam o aresztowaniu 16-letniego
ch∏opca. M∏odzik ten nie mia∏ najmniejszych powodów do ukrywania si´,
∏atwo wi´c wpad∏ i jako aresztowanego „bandyt´” zabrano go z domu.
„W∏adza” na wieczór ulokowa∏a si´ u so∏tysa i za˝àda∏a kolacji z wódkà.
Podczas odwiedzin w ró˝nych domach przeprowadzano „rekwizycj´”
rzeczy niby wojskowych i „pochodzenia nielegalnego”, a wi´c: buty, mundury, ubrania z zielonego materia∏u, p∏aszcze, pasy itd. Wszystkim poszkodowanym polecono przyjÊç na „wyt∏umaczenie” do so∏tysa. „T∏umaczenie”
polega∏o na tym, ˝e mo˝na by∏o wszystko wykupiç za pieniàdze lub wódk´.
Rodzinie aresztowanego m∏odzika oÊwiadczono, ˝e jest on wielkim przest´pcà i pójdzie do wi´zienia. Chyba ˝e... no... jeszcze da∏oby si´ coÊ zrobiç,
ale to b´dzie kosztowaç. Ostatecznie ojciec po˝yczy∏ kilka tysi´cy z∏, postara∏ si´ o par´ butelek wódki i wykupi∏ swego „przest´pc´”. We wsi powsta∏o oburzenie na takie post´powanie „w∏adzy”. „To˝ to zwyk∏y bandytyzm”
– mówiono.
Cid, którzy wiedzieli o naszym pobycie, zacz´li mi goràco podsuwaç
myÊl, by tego p∏azem nie puÊciç. „Zróbcie coÊ z nimi. My wiemy, ˝e to nam
zaszkodziç mo˝e, gdy ich sprzàtniecie, ale gdy znów bezkarnie wszystko im
si´ udawaç b´dzie, to wkrótce jeden Êmierdzàcy milicjant ca∏à okolicà b´dzie trzàs∏, a w par´ miesi´cy wszystko do ko∏chozów sp´dzà! Ka˝dy ma
prawo ratowaç si´ przed gwa∏tem i niesprawiedliwoÊcià”. Argumenty te by∏y a˝ nadto s∏uszne, jednak za nic nie zgodzi∏bym si´ zaczepiaç smoluchów
we wsi. Postanowi∏em: jeÊli wyjadà w nocy – zrobimy ich w drodze. JeÊli zaÊ
przez noc pozostanà – zobaczymy jutro.
d

Na marginesie dopisek opisaç.
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A oto jak planowa∏em „robot´” w nocy. Smoluchów by∏o trzech i furman. Otwieraç ognia do nadje˝d˝ajàcych nie wolno ze wzgl´du na furmana, no i Sowieta mia∏em zamiar tylko rozbroiç, daç mu lanie i puÊciç. Milicjantów zabraç ze sobà i sprzàtnàç bez Êladu. Miejscowych ludzi u˝yç w tym
wypadku nie mog∏em, bo byli niemal wszyscy znani tak furmanowi, jak milicjantom, a w chwili spotkania nikt nie powinien byç rozpoznany. Postanowi∏em pozorowaç patrol wojskowy, wykorzystujàc okolicznoÊci, ˝e w terenie obija∏y si´ sowieckie i polskie oddzia∏y wojskowe. Patrole telefoniczne
doÊç cz´sto przechodzi∏y tamt´dy, sprawdzajàc linie telefonów polowych.
Obcych by∏o nas szeÊciu, wszyscy wojskowo ubrani. W takiej iloÊci poszliÊmy na spotkanie ze smoluchami. Noc by∏a ciemna i pada∏ kapuÊniaczek. Ze wsi miano nas zawiadomiç, gdyby smoluchy zaniechali odjazdu
i poszli spaç. O chwili odjazdu zawiadomiç by∏o trudno – musieliÊmy wi´c
czekaç cierpliwie, zawsze gotowi. Na miejsce wyczekiwania obra∏em cmentarz po∏o˝ony przy drodze Brzeênica–Niedêwiada, a dalej Tar∏o. Omówi∏em z ch∏opcami szczegó∏y post´powania przy spotkaniu i... czekamy.
Ch∏opcy przygadujà sobie po cichu. „Hardy” nie ma p∏aszcza, a ˝e jest troch´ ch∏odno i mokro, doprowadza go to do irytacji:
– Psia koÊç! Smoluchy sobie tam w cieple popijajà, a my brrr...
– „Hardy”, nie narzekaj, bo sam sobie jesteÊ winien, nie masz p∏aszcza, bo
sprzeda∏eÊ na cukierki dziewczynkom. Marzniesz, gdy smoluchy pijà, bo nie
chcesz w ˝ydowskim wojsku o demokracj´ walczyç – przygada∏ mu „Leszek”.
– Jak dobrze pójdzie, to „Hardy” jeszcze dziÊ p∏aszcz zafasuje, a co do
tych cukierków i dziewczynek, to wiesz, „Leszek”, co mi „Hardy” kiedyÊ
powiedzia∏? – zapyta∏ „Szakal”.
– Co?
– ˚e to on w∏aÊnie dostaje cukierki i wszelkie inne s∏odycze od „Czarnej
JaÊki”. – Wszyscy zachichotali, bo „Czarna JaÊka” by∏a sympatià „Leszka”.
– Kiedy ju˝ mówimy o dziewczynkach, to powiedzcie, dlaczego w armii
sowieckiej jest tyle bab? – zapyta∏ „Wicher”25.
– Bo Stalin wie, ˝e Hitler jeszcze kawaler i chce go oczarowaç swymi
„doczkami” – zauwa˝y∏ któryÊ.
25

Kazimierz Maleszyk „Wicher” (ur. 1919), ppor. WiN, ur. w Babiance, pow. W∏odawa, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. W konspiracji od 1940 r., od 1943 r. ˝o∏nierz
oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji.
Pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy plutonu w oddziale partyzanckim, który w 1946 r. operowa∏ na pograniczu
powiatów w∏odawskiego i lubartowskiego. Ujawni∏ si´ 1 III 1947 r. w PUBP we W∏odawie. Aresz-
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– Nie. W myÊl przys∏owia: gdzie diabe∏ czegoÊ dokonaç nie mo˝e – tam
bab´ wysy∏a. I dlatego Stalin zwyci´˝a – doda∏ drugi.
– Te˝ nie, choç w jednym i drugim mo˝e byç troch´ prawdy, ale ja s∏ysza∏em tak: w Sowietach wszystko robià maszyny, fabryki. Sami Sowieci
twierdzà, ˝e ich fabryki nawet pomaraƒcze produkujà. Wszystko fabryki,
przemys∏, kultura! A wi´c ˝o∏nierzy robià te˝ ca∏ymi seriami w fabrykach.
Niemcy du˝o jednak tego wojska nat∏ukli – trudno nadà˝yç z fabrykacjà,
wtedy pomys∏owy Stalin krzyknà∏: „Puszczaç niewykoƒczonych so∏datów!”
I wysz∏y serie dziurawego wojska. Babskiego.
Dalsze dowcipy przerwano – od strony wsi zbli˝a∏ si´ trajkot furmanki.
Rozkaza∏em odpowiednio uporzàdkowaç si´ i powoli ruszyliÊmy w kierunku tych odg∏osów. Po chwili odró˝ni∏em ciemnà plam´ nadje˝d˝ajàcych.
W lewej r´ce mia∏em przygotowanà latark´, w prawej gotowy do strza∏u
MP (automat). Palec wskazujàcy spoczywa∏ z wyczuciem na j´zyczku spustowym. Odwiedziona kolba wprowadzona by∏a pod prawe rami´, tak ˝e
automat wycelowany by∏ do przodu na odpowiedniej wysokoÊci. Dok∏adniejsze celowanie uzupe∏niaç musia∏em ruchami cia∏a. Zbli˝yliÊmy si´ jeszcze par´ kroków i krzyknà∏em energicznie: „Pastoj! Chto eto?!” (postanowi∏em, o ile umiem, mówiç z rosyjska. Kacap na pewno si´ pozna, ˝e nie
ma przed sobà Sowieta, ale milicjantów poczàtkowo to zdezorientuje). Po
moim wezwaniu furman zatrzyma∏ konie i da∏y si´ s∏yszeç trzaski przygotowywanej broni na wozie. ByliÊmy natychmiast przy nich. W chwili puszczenia Êwiat∏a zauwa˝y∏em, ˝e ktoÊ odskoczy∏ od wozu w ucieczce. „Nie strylaj” – krzyknà∏em do swoich. Oddanie strza∏u spowodowa∏oby ogólnà
strzelanin´, czego z podanych ju˝ powodów nie chcia∏em. Zresztà nie wiadomo, kim jest uciekajàcy. BezpoÊrednio po Êwietle z mojej latarki b∏ysn´∏a latarka Sowieta. Siedzia∏ [e] na tylnym siedzeniu. W lewej r´ce mia∏ latark´, w prawej pistolet skierowany na nas. Jeden z milicjantów zsunà∏ si´
ju˝ z siedzenia i sta∏ oparty o wóz obok siedzàcego na przedzie furmana.
Automat jego (sowiecka pepeszka26) by∏ równie˝ skierowany na nas. Drugiego milicjanta nie by∏o. On to w∏aÊnie (chytry lis) wykorzysta∏ pierwszy
towany 6 VIII 1948 r. przez WUBP w Lublinie. Zwolniony 11 VI 1949 r. z braku dowodów. Mieszka∏ w Ârodzie Âlàskiej (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 69; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Kazimierza Maleszyka, k. 79; AIPN Lu, 02/490, Akta
Êledcze Kazimierza Maleszyka).
e Fragment tekstu skreÊlony, czytelny on na wozie.
26 Pistolet maszynowy (ppsz – Pistolet Pulemiot Szpagina) wz. 41.
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moment do ucieczki. By∏em o par´ kroków od wozu – za mnà zgrupowani
ch∏opcy. Chwila wzajemnego lustrowania si´ trwa∏a par´ sekund. „Chto
wy?!” – zapyta∏em i równoczeÊnie nieznacznie si´ przesunà∏em, tak by stojàcy za mnà „Sak”27 mia∏ pod swobodnym ostrza∏em milicjanta, gdy˝ ode
mnie by∏ on prawie na jednej linii z furmanem, wi´c i strzelaç do niego nie
mog∏em. Wycelowa∏em si´ na Sowieta. „Ja zdziesznyj kamendant wojennyj
Iwan Stakanow. A wy chto?” – zapyta∏ Sowiet. Wywnioskowa∏em, ˝e nie
przeczuwa niebezpieczeƒstwa – mo˝e tej pewnoÊci siebie dodawa∏a mu wypita gorza∏ka, a mo˝e czu∏ si´ tak wa˝nym i mocnym swojà w∏adzà. Natomiast bardziej impertynencko zachowa∏ si´ milicjant. Temu na pewno uderzy∏a do g∏owy gorza∏ka i ÊwiadomoÊç, ˝e jest z tak wielkim komendantem
– majorem, Sowietem, sojusznikiem. „Kto wy jesteÊcie!?” – pad∏o pytanie
milicjanta po pytaniu Sowieta. „Ja to˝e kamendant! My otrad montierowszczyków. Telefonisty! A waszyje dokumenty!?” – rzek∏em do nich.
Sowiet niewàtpliwie pozna∏ si´, ˝e ma∏puj´ z tà rosyjskà wymowà, ale
w obecnej demokracji wielu g∏upich Polaków tak mówi, wi´c go to i nie dziwi∏o. Prawdopodobnie zgodzi∏by si´ na pokazanie dokumentów – a na to
tylko czeka∏em, aby ich obezw∏adniç. Lecz znów wmiesza∏ si´ milicjant: „To
wy ska˝ytie swoje bumagi!” – zawo∏a∏. „Da, da! Waszyje bumagi!” – potwierdzi∏ Sowiet. Zastanowi∏em si´ przez moment, czy by nie podejÊç do
nich pod pozorem okazania dokumentów i przez uchwycenie za ich broƒ
[nie] doprowadziç do rozbrojenia. Swoje r´ce mog∏em zwolniç przez z∏o˝enie latarki i empika na wozie. Obaj byli o tyle blisko siebie, ˝e mo˝na by∏o
uchwyciç równoczeÊnie za broƒ obu i skierowaç jà w gór´. Natychmiastowa pomoc ch∏opców dokona∏aby reszty. I znów milicjant pokrzy˝owa∏ moje zamiary. Jakby czytajàc moje myÊli, pozostawi∏ pepeszk´ w prawej r´ce,
a szybkim ruchem lewej wyjà∏ z kieszeni pistolet. Gdybym chwyci∏ za pepeszk´, mo˝e strzelaç z pistoletu. Mój plan upad∏. Nie nale˝a∏o jednak
przeciàgaç bezczynnoÊci. Przeciwnikom przyby∏a jedna broƒ, ale na pewno
milicjant nie trzyma∏ w kieszeni odbezpieczonego pistoletu, wi´c zanim
zdà˝y odbezpieczyç: „Ruki wierch!” – krzyknà∏em. Sowiet zdawa∏ si´ byç
bardzo tym zaskoczony, lecz uniós∏ r´ce w gór´ wraz z pistoletem i latarkà.
Milicjant okaza∏ zmieszanie, spojrza∏ na Sowieta i r´ce jego drgn´∏y machinalnie do uniesienia si´. Lecz si´ nie unios∏y. CoÊ si´ w nim wa˝y∏o. I przewa˝y∏o to, czego inaczej nazwaç nie mo˝na, jak tylko ufnoÊcià w nietykal27

Józef Wach.
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noÊç swego kacapskiego komendanta. „Kamendancie, to ony ruki wierch!”
– wrzasnà∏ milicjant. S∏owa te jeszcze nie przebrzmia∏y ca∏kowicie. R´ka
Sowieta z pistoletem dopiero drgn´∏a do opuszczenia si´. Milicjant decydowa∏ si´, na kogo skierowaç swà broƒ. Gdy widzàc ju˝ sytuacj´ dostatecznie napi´tà nacisnà∏em j´zyczek spustowy, seria z mego automatu do Sowieta zla∏a si´ z serià „Saka” do milicjanta. Sp∏oszone konie szarpn´∏y
gwa∏townie wóz i ponios∏y, uwo˝àc tylko furmana, Sowiet polecia∏ w ty∏
i zosta∏ na ziemi, milicjant upad∏ tam, gdzie sta∏. Obaj nie ˝yli. Ch∏opcy
twierdzili, ˝e milicjant zdà˝y∏ te˝ strzelaç, czego ja nie widzia∏em, skupiwszy uwag´ na Sowiecie. Dopiero na drugi dzieƒ „Sak” zauwa˝y∏ kul´, która utkwi∏a w jego magazynku przypi´tym do pasa. By∏a to kula pepeszowska, a wi´c milicjant strzela∏ i to do tego, kto mu najbardziej zagra˝a∏.
Chcàc pozosta∏e godziny nocy wykorzystaç na odmarsz, poleci∏em miejscowym uprzàtnàç cia∏a, jednak zrobili to niezbyt starannie, zakopawszy je
w pobli˝u miejsca wypadku. Milicjant, który uciek∏, zaalarmowa∏ sowieckie
i polskie w∏adze Lubartowa telefonicznie natychmiast. Jednak na miejsce
zjechano dopiero rano i cia∏a znaleziono28. Aresztowano jedynie owego furmana, lecz po pewnym czasie zwolniono, a z braku jakichkolwiek innych poszlak sprawy zaniechano. Nast´pca owego komendanta wojennego by∏ o wiele „∏agodniejszy”, a milicja znacznie straci∏a na animuszu. Notatki znalezione
przy smoluchach da∏y wiele informacji po˝ytecznych dla naszych ludzia.

a

Listopadb29. Deszczowa, zimna noc. Utrzymywanie si´ wi´kszà grupà
wobec szalejàcych przeÊladowaƒ i zbli˝ajàcej si´ zimy sta∏o si´ niemo˝liwe.
Dwa dni przed tym podzieliliÊmy si´ na ma∏e grupki i rozeszli[Êmy si´] w ró˝nych kierunkach. Przy mnie pozosta∏ „Babinicz” i „Hardy”. Po odwiedzeniu
28

Z meldunku Komendy Powiatowej MO w Lubartowie wynika, ˝e zgin´li komendant wojenny gm. Tar∏o – oficer Armii Czerwonej Karakin i milicjant z posterunku MO w Niedêwiadzie
Aleksander Ozon. Meldunek b∏´dnie przypisywa∏ przeprowadzenie akcji oddzia∏owi Józefa
Szymuli „Jordana” (Akcje oddzia∏ów „Zapory” w tajnych raportach UB-MO, oprac. H. Pajàk,
Lublin 1996, s. 170).

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 141–142.
Powy˝ej dopisek 1945 r.
29 Ze êróde∏ aparatu bezpieczeƒstwa wynika, ˝e opisane ni˝ej wydarzenia rozegra∏y si´ 16 XI 1944 r.
w kolonii Zezulin, pow. Lubartów.
a-a
b
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rodzin mamy zamiar udaç si´ dalej. Trzeba jeszcze dla omówienia pewnych
spraw wstàpiç do „Perkuna”30. JesteÊmy u niego o godz. 4.00 nad ranem.
Sam „Perkun” Êpi w schowku. W ka˝dej chwili spodziewa si´, ˝e mogà po
niego przyjÊç. Chwilowo jest jednak w terenie spokój. Po d∏u˝szej rozmowie decydujemy si´ pozostaç u „P[erkuna]” przez dzieƒ, gdy˝ deszcz i b∏oto czynià dalszà podró˝ bardzo ucià˝liwà. „JeÊli przyjadà, b´dziemy strzelaç” – mówi gospodarz. Prócz niego z domowników jest ˝ona i teÊciowa.
Dom na kolonii pó∏ kilometra od lasu. Zm´czeni pok∏adliÊmy si´ spaç,
czuwanie pozostawiajàc domownikom. O godz. 9.00 rano wpada do pokoju ˝ona „P[erkuna]” z okrzykiem: „Wojsko idzie do nas”. ZerwaliÊmy si´ na
nogi. „Gdzie? Skàd? Ile?” – posypa∏y si´ pytania. SpaliÊmy w ubraniach,
wi´c przygotowania trwa∏y krótko. Przez okno zauwa˝y∏em kilku wojskowych (w polskich mundurach), którzy [c] zbli˝ali si´, otaczajàc dom. „Zachowaç spokój” – zawo∏a∏em. „My pozostajemy w pokoju. Zobaczymy, co
dalej!” Kobiety pozosta∏y w kuchni. „Perkun” wyszed∏ przed dom. Zauwa˝y∏em z zadowoleniem, ˝e jest opanowany i robi wszystko na zimno.
Oprawcy przypadli do niego z tryumfalnym okrzykiem: „R´ce do góry,
bandyto!” Od razu sta∏o si´ dla mnie jasnym, ˝e przyszli po „Perkuna”,
a spotkanie z nami b´dzie dla nich niespodziankà. Mia∏em dwa pistolety
krótkie – przygotowawszy je, stanà∏em najbli˝ej drzwi, pozostali z bronià automatycznà stan´li za mnà. RównoczeÊnie trzej oprawcy, prowadzàc „Perkuna” naprzód, weszli do mieszkania dla dokonania rewizji – trzej inni pozostali na zewnàtrz. Po obejrzeniu pierwszych komnat skierowali si´ do
naszego pokoju. Pierwszy wszed∏ „Perkun” i stanà∏ spokojnie naprzeciw
mnie po drugiej stronie drzwi, przemawiajàc w stron´ oprawców: „Prosz´
bardzo, mogà panowie zobaczyç i tutaj”. SpojrzeliÊmy sobie w oczy i... wiedzieliÊmy, co stanie si´ dalej. W drzwiach ukaza∏a si´ uzbrojona w pistolet
r´ka komendanta opryszków. Huknà∏ pierwszy mój strza∏. By∏ to strza∏ trudny i obliczony nie tyle na trafienie, ile na wywo∏anie paniki u opryszków. Poza nimi w kuchni, skàd wchodzili, znajdowa∏y si´ kobiety. W tamtym kierunku strzelaç nie wolno. Oprawca wchodzi∏ mi´dzy mnie a „Perkuna”, wi´c
Wyraz skreÊlony, czytelny otoczyli.
Pawe∏ Janociƒski „Perkun” (1909–2001), ur. w Zezulinie, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie,
wykszta∏cenie Êrednie. Podczas okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Pe∏ni∏ wtedy, podobnie jak po wkroczeniu armii sowieckiej, funkcj´ komendanta placówki. Od listopada 1944 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Ujawni∏ si´ 12 IV 1947 r. w WUBP w Gdaƒsku. Mieszka∏ w Gdaƒsku
(AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Paw∏a Janociƒskiego, k. 38).

c

30
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i na wprost strzelaç nie mog∏em. Strzeli∏em z lewej r´ki od do∏u w gór´, liczàc nie tyle na trafienie, ile na cofni´cie ich. Uda∏o si´. Komendant, lekko
raniony, wrzasnà∏ przeraêliwie i zrobi∏ rejterad´ do ty∏u. Inni to samo, rzucajàc broƒ w pop∏ochu. W drzwiach zrobi∏o si´ ciasno. Jecha∏em im na karkach, palàc z obydwu pistoletów. Na dworze za progiem pierwszy upad∏ komendant – by ju˝ wi´cej nie wstaç. Drugiego wykoƒczy∏em w ogrodzie za
domem, po czym musia∏em si´ wycofaç, bo jeden z uciekajàcych (z tych, co
do domu nie wchodzili) zaczà∏ mnie ostrzeliwaç z pepeszy. Moi dwaj towarzysze prawie ˝e nie mieli mo˝noÊci skutecznego u˝ycia bronia.

a

Postrzelali tylko troch´ z daleka za uciekajàcymi. Uciekajàcy pobiegli
w kierunku wsi oddalonej o 1,5 kilometra. RównoczeÊnie us∏yszeliÊmy
w tamtym kierunku strzelanin´, co by∏o dowodem, ˝e oprawców jest w terenie wi´cej, wi´c musimy si´ ulotniç. Zrewidowano dokumenty zabitych.
Komendantem okaza∏ si´ znany komunista, [b] u˝ywajàcy stopnia porucznika, dowódca grupy specjalnej majàcej na celu t´pienie „akowców”. Mia∏
on ju˝ na sumieniu niejedno niewinne ˝ycie polskie. Marz´tac31.
Przyszed∏ po [d] „Perkuna”, nazywajàc go „bandytà”, a przecie˝ trudno
znaleêç cz∏owieka spokojniejszego i bardziej zrównowa˝onego jak w∏aÊnie
„Perkun”. „Bandyt´”, którego [e] straciç by∏ za to, ˝e przed wojnà s∏u˝y∏ zawodowo w polskim wojsku, a za okupacji niemieckiej pracowa∏ bardzo po˝ytecznie w konspiracji jako komendant placówki AK.
Zabrawszy ze sobà „Perkuna” i rodzin´ udaliÊmy si´ do lasu. I znów troje tu∏aczy przyby∏o, bo o powrocie ich do domu nie mog∏o byç mowy. Nast´pnego dnia zjecha∏a szaraƒcza samochodami i ograbi∏a doszcz´tnie dom32a.

Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 89.
Wyraz skreÊlony, czytelny oficer.
c W oryginale Ma˝enta.
d Wyraz skreÊlony, czytelny areszt.
e Wyraz nieczytelny.
31 Mieczys∏aw Marz´ta, funkcjonariusz PUBP w Lubartowie.
32 W wyniku starcia zginà∏ Mieczys∏aw Marz´ta i milicjant z posterunku MO w ¸´cznej Stanis∏aw
Piekarz. Partyzanci zdobyli 2 automaty i 2 pistolety (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny przest´pcze
dokonane przez cz∏onków nielegalnej organizacji AK-WiN oddzia∏u zbrojnego pod dowództwem
Broƒskiego Zdzis∏awa ps. „Uskok”, stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr IV „C” 1, k. 6).
a-a
b
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ROZDZIA¸ III

Lata 1945–1946
aZima z [19]44 na [19]45 r. by∏a do przetrwania doÊç trudna, bo w terenie by∏o sporo wojska, ale jakoÊ si´ lawirowa∏o. Od czasu do czasu wypada∏o tylko komuÊ g∏ow´ ukr´ciç. Styczniowa ofensywa wojsko usun´∏a i zrobi∏o si´ swobodnie.
W terenie sporo przechowywa∏o si´ ˝o∏nierzy z 27. [W]DP [AK]. Pojawiali si´ [b] niektórzy z oficerów – „Kord”1, „Gryf”2. Wielu jednak z tych ludzi poch∏on´∏a „czerwona zaraza”.
W pierwszych dniach lutego [1945 r.] uciek∏ z wojska w Lublinie i przyby∏ na moje kontakty por. „Strza∏ka”3 z paroma ludêmi. „Strza∏ka” by∏
w 27. [WDP AK] dowódcà kompanii ∏àcznoÊci. Uciek∏ – jak mówi∏
– w samà por´ przed „przymkni´ciem”. W wojsku ˚ymierskiego4 stale

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 48–66.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
1 Kazimierz Filipowicz „Kord”, ppor. rez. WP, por./kpt. AK, nauczyciel. Komendant Obwodu AK
Luboml, od lipca 1943 r. organizator oddzia∏u partyzanckiego samoobrony, operujàcego w rejonie
wsi Jagodzin-Rymacze, pow. Kowel. Od 15 I 1944 r. w 27. WDP AK, dowódca I batalionu 43. pp.
Walczy∏ w akcji „Burza” na Lubelszczyênie, jego batalion wyzwoli∏ Kock. Internowany przez Sowietów, wi´ziony do marca 1946 r., m.in. od paêdziernika 1944 r. przetrzymywany w obozie
w Rembertowie. Ponownie wi´ziony od maja 1950 r. do maja 1952 r. (M. Fija∏ka, op. cit., s. 56–57,
62, 68; ˚o∏nierze Wo∏ynia. Dzia∏alnoÊç powojenna ˝o∏nierzy 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej, red. E. Bakuniak [i in.], Warszawa 2002, s. 235).
2 Grzegorz Fedorowski „Gryf”, por. AK, dr medycyny. Podczas wojny 1939 r. lekarz II batalionu
85. Pu∏ku Strzelców Wileƒskich. Skierowany na Wo∏yƒ z Warszawy, lekarz I batalionu 45. pp
27. WDP AK. Walczy∏ w akcji „Burza” na Lubelszczyênie. Wed∏ug pracy ˚o∏nierze Wo∏ynia... mia∏
zostaç internowany przez Sowietów i od sierpnia 1944 r. do listopada 1947 r. by∏ wi´ziony w obozie w Riazaniu (M. Fija∏ka, op. cit., s. 66; ˚o∏nierze Wo∏ynia..., s. 234).
3 Stanis∏aw Skiba „Strza∏ka”, por. AK. Od wrzeÊnia 1941 r. wspó∏organizator kompanii ∏àcznoÊci
póêniejszej 27. WDP AK, a nast´pnie dowódca plutonu radiotechnicznego tej kompanii. Po rozbrojeniu dywizji wcielony do WP, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy kompanii ∏àcznoÊci. Na poczàtku
lutego 1945 r. zdezerterowa∏ wraz z kilkoma innymi ˝o∏nierzami. Ca∏a grupa przy∏àczy∏a si´ do oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Zginà∏ w marcu 1945 r. w potyczce z UBP ko∏o Zezulina,
pow. Lubartów (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy „Strza∏ki” [N.N.], k. 127; M. Fija∏ka, op. cit., s. 65, 74).
4 Micha∏ ˚ymierski (w∏aÊc. Micha∏ ¸yêwiƒski) „Rola” (1890–1989), gen. WP/marsza∏ek. W latach 1914–1917 ˝o∏nierz Legionów Polskich, od 1918 do 1926 s∏u˝y∏ w WP. W 1927 r. skazany za
a-a
b
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trwa∏ proces wy∏awiania elementów „faszystowskich”. W tym czasie przechodzi∏em gryp´ i „Strza∏ka” wzià∏ pod komend´ równie˝ moich ludzi.
Niestety, tym wspó∏pracownikiem d∏ugo si´ nie cieszy∏em, bo nieca∏y
miesiàc zaledwie. Gdy wraca∏ z kontaktu od „Szarego”, natknà∏ si´ ko∏o
Zezulina na oddzia∏ MO i zosta∏ zabity. Towarzyszàcy mu „Grzmot” i inni
dwaj ˝o∏nierze wyszli ca∏o. [c] „Szary” natychmiast wzià∏ odwet i rozbi∏ posterunek MO w Ludwinie, przy czym zabi∏ dwóch milicjantów5. Nad grupkà ludzi z 27. [WDP AK] objà∏ dowództwo „Grzmot” i oczekiwa∏ na zapowiedziane przybycie swego dowódcy por. „Jastrz´bia”.
W marcu znów mia∏em goÊci. By∏ major „Jaksa” (obecnie „Kmicic”),
kpt. „Âcibor”6, kpt. „Leszcz”7 i jedenastu innych, którzy uciekli z Zamku lunadu˝ycia finansowe na 5 lat wi´zienia. Zdegradowany i wydalony z wojska. W latach 1931–1938
na emigracji we Francji. Nawiàza∏ wspó∏prac´ z ruchem komunistycznym i wywiadem sowieckim.
Od 1943 r. doradca ds. wojskowych Sztabu G∏ównego GL. Wspó∏organizator i dowódca AL, kierownik Resortu Obrony Narodowej PKWN. W latach 1945–1949 minister obrony narodowej,
a od 1946 r. przewodniczàcy PKB. W latach 1943–1947 pose∏ do KRN, 1947–1952 pose∏ na Sejm.
Od 1953 r. do 1955 r. wi´ziony. Od 1974 r. honorowy prezes ZBoWiD. W okresie 1981–1986 cz∏onek KC PZPR (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 835–837).
c Fragment tekstu skreÊlony, czytelny do∏àczyli natychmiast do „Szarego”.
5 Z dokumentów aparatu bezpieczeƒstwa wynika, ˝e rozbrojenie posterunku MO w Ludwinie, pow.
Lubartów, przez oddzia∏ Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego” nastàpi∏o 29 X 1944 r. W trakcie akcji zgin´∏o 6 milicjantów: komendant posterunku Józef St´pieƒ, oraz Henryk Bia∏kowski, Jan Bielecki, W∏odzimierz Maksymiuk, W∏odzimierz Piasecki i Marian Zdunek. Drugà akcj´ zwiàzanà z tym
posterunkiem przeprowadzono 17 II 1945 r., kiedy to 17-osobowa grupa tamtejszych funkcjonariuszy zosta∏a ostrzelana przez oddzia∏ podziemia ko∏o Zezulina, pow. Lubartów. Milicjanci wycofali si´
do ¸´cznej, a partyzanci wtargn´li na posterunek i zdemolowali urzàdzenia oraz zniszczyli akta. Milicjanci nie ponieÊli ˝adnych strat w ludziach (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 5, 12; AIPN Lu,
0136/184, Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lubelskiego, stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117, 1944–1945, k. 8)
6 Antoni Wieczorek „Âcibor”, „Kaktus” (1902–1945), por. rez. WP, kpt. AK, ur. w Borkowie, pow.
¸om˝a. Ukoƒczy∏ Szko∏´ Mierniczà w ¸om˝y. W konspiracji od 1942 r., poczàtkowo w POZ, a nast´pnie AK. Od marca 1943 r. adiutant komendanta Okr´gu AK Lublin, od wrzeÊnia 1944 r. zast´pca szefa II Oddzia∏u (kontrwywiad) Komendy Okr´gu AK Lublin, a od paêdziernika 1944 r.
szef tego˝ oddzia∏u. Aresztowany 18 X 1944 r. przez NKWD. Skazany 27 I 1945 r. przez NSW na
kar´ Êmierci. Z 17 na 18 II 1945 r. uciek∏ z wi´zienia na Zamku w Lublinie wraz z grupà ˝o∏nierzy
AK. Ponownie schwytany przez NKWD 14 IV 1945 r. w Toruniu i przewieziony do wi´zienia na
Zamku. Wyrok zasàdzony przed ucieczkà wykonano 9 VII 1945 r. (Z. Leszczyƒska, op. cit., t. 1,
s. 261–265; J. Âlaski, op. cit., s. 146).
7 Mieczys∏aw Kwarciƒski „Ziut”, „Leszcz” (1912–1978), ppor. rez. WP, por. AK, ur. w Nowym Sàczu. Cichociemny, zrzucony do kraju z 25 na 26 I 1943 r. Pe∏ni∏ funkcj´ szefa Kedywu w Inspektoracie AK Radzyƒ Podlaski. Nast´pnie dowódca radiostacji i oficer ∏àcznoÊci Inspektoratu AK ZamoÊç. W drugiej po∏owie 1944 r. dowódca radiostacji Komendy Okr´gu AK Lublin. Aresztowany
w po∏owie listopada 1944 r. Skazany 3 II 1945 r. przez WSO w Lublinie na kar´ Êmierci. Z 17 na
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belskiego. Razem z nimi uciek∏o siedmiu [ze] stra˝y wi´ziennej. Przy ich
w∏aÊnie pomocy ucieczka si´ powiod∏a8.
Po otrzàÊni´ciu si´ z koszmarnych wra˝eƒ zamkowych „Jaksa” i „Âcibor” wyjechali za Wis∏´ na lewe papiery, ale póêniej obaj wpadli i nie wiadomo, co si´ z nimi sta∏o. „Leszcz” wyjecha∏ w Hrubieszowskie, gdzie jako
zrzutek pracowa∏ za okupacji niemieckiej. Rozwinà∏ tam jakàÊ prac´, [d] bo
przysy∏a∏ póêniej do mnie po radiostacj´ odbiorczo-nadawczà, którà mu
da∏em. Niektórzy do∏àczyli do „Grzmota”, inni do „Szarego”, a jeszcze inni wyjechali, gdzie komu wypada∏o. Ja swojego oddzia∏u nie powi´ksza∏em,
bo troch´ szwankowa∏em na zdrowiu.
[d] PKWN przeprowadza∏ w tym [czasie] akcj´ wysiedlania Ukraiƒców
i Bia∏orusinów za lini´ Curzonae. Uzgodnione to by∏o z Moskwà. Zza [linii]
Curzona przybywa∏o do nas troch´ Polaków. Niemal ka˝dej przybywajàcej
rodzinie brakowa∏o kogoÊ, kogo poch∏on´∏y kopalnie i obozy. Ukraiƒcy nie
chcieli z Polski wyje˝d˝aç do „raju”. Jechali tylko ci, których wojsko wywioz∏o si∏à. Wielu jednak póêniej wraca∏o. Wiemy, ile krwio˝erczy i bezmyÊlny
element ukraiƒski wyrzàdza∏ krzywdy Polakom [f] za Hitlera, nic wi´c dziwnego, ˝e radzi byÊmy byli pozbyç si´ ich. I przy wielu okazjach oddzia∏y partyzanckie u˝ywa∏y swoich „wp∏ywów”, by Ukraiƒców do wyjazdu nak∏oniç.
Ukraiƒcy, jak zawsze przewrotni, komunizowali si´ na gwa∏t i podkreÊlali
swà solidarnoÊç dla PKWN, byle by zostawiç ich w Polsce. PKWN, równie˝
przewrotny [g], nie tylko zaniecha∏ wysiedlania Ukraiƒców, ale zaczà∏ ich
faworyzowaç. Gromady ukraiƒskie dosta∏y broƒ, a wielu Ukraiƒców wesz∏o
na ró˝ne stanowiska paƒstwowe. Bardzo du˝o posz∏o do UB (Urz´dy Bezpieczeƒstwa).

18 II 1945 r. zbieg∏ z wi´zienia wraz z grupà ˝o∏nierzy AK. Powróci∏ do konspiracji. W 1946 r. przedosta∏ si´ do Wielkiej Brytanii (Z. Leszczyƒska, op. cit., t. 1, s. 300; R. Wnuk, Lubelski okr´g…,
s. 262–263).
d Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
e W oryginale Kurzona.
f Wyraz skreÊlony, czytelny pod.
g Fragment tekstu skreÊlony, czytelny da∏ Ukraiƒcom.
8 Do ucieczki z wi´zienia na Zamku dosz∏o z 17 na 18 II 1945 r. Zbieg∏o wówczas 11 ˝o∏nierzy
AK, oprócz wymienionych przez autora, w grupie byli te˝ mjr Konstanty Witkowski „Müller” – komendant Obwodu Radzyƒ Podlaski oraz ppor. Kazimierz Burski „Konrad II” – nast´pca „Kmicica” na stanowisku komendanta Obwodu Lublin-miasto. Ucieczk´ umo˝liwi∏o 12 ˝o∏nierzy AK
wcielonych w sierpniu 1944 r. do Batalionu Ochrony Jeƒców, którzy równie˝ zbiegli. Podczas akcji zosta∏o zastrzelonych 2 stra˝ników wi´ziennych (J. Âlaski, op. cit., s. 145).
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Taki stan zaistnia∏ zw∏aszcza w powiecie w∏odawskim i che∏mskim, gdzie
UPA nie mia∏a silniejszych wp∏ywów.
NSZ zaproponowa∏y w tym czasie skoordynowanie dzia∏aƒ wszystkich
oddzia∏ów partyzanckich do walki z Ukraiƒcami. Z tà propozycjà zwróci∏ si´
do mnie „Szary”. Odmówi∏em, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e celem naszym powinna byç wy∏àcznie samoobrona. „Mars” równie˝ odmówi∏. Oddzia∏y NSZ:
„Szarego”, „Soko∏a”9, „Jacka”10, „Zemsty”11 i inne miewa∏y jednak cz´sto
zajÊcia z Ukraiƒcami, co spowodowa∏o Êciàgni´cie du˝ej ob∏awy w teren.
W Palmowà Niedziel´ [25 marca 19]45 r.12 znajdowa∏em si´ z grupkà
dziesi´ciu swoich ludzi w Uciekajce. Razem ze mnà by∏ tam „Grzmot”, majàc czternastu ludzi. Ja kwaterowa∏em bli˝ej pó∏nocnego kraƒca, „Grzmot”
mniej wi´cej w po∏owie wsi. Od pó∏nocy i zachodu mieliÊmy las. Na wschód
wieÊ Kaniwola, na po∏udnie kolonia Koby∏ki, a dalej Dratów wieÊ. Przy na9

Boles∏aw Skulimowski „Sokó∏”, ppor. NSZ. Od 1942 r. komendant placówki NSZ, a od 1944 r.
dowódca oddzia∏u partyzanckiego NSZ w powiecie KraÊnik. W lipcu 1944 r., po wkroczeniu Sowietów, zdemobilizowa∏ ˝o∏nierzy. We wrzeÊniu 1944 r. ponownie zorganizowa∏ kilkunastoosobowy
oddzia∏ partyzancki, podporzàdkowany Komendzie Powiatu NSZ Che∏m. Wiosnà 1945 r. oddzia∏
liczy∏ oko∏o 30 ˝o∏nierzy. W czerwcu 1945 r. wszed∏ w sk∏ad zgrupowania kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego”, bra∏ udzia∏ w akcji na Wierzchowiny. W trakcie odwrotu z Wierzchowin jego oddzia∏ zaatakowany zosta∏ ko∏o Kasi∏anu, pow. Che∏m, przez grup´ operacyjnà NKWD-UBP-MO.
Podczas walki 28 partyzantów poleg∏o, a on zosta∏ ci´˝ko ranny i nast´pnego dnia zmar∏ (AIPN Lu,
0136/176, Charakterystyka nr 117..., k. 54; R. Wnuk, Wierzchowiny i Huta, „Polska 1944/45. Studia
i Materia∏y” 1999, t. 4, s. 81).
10 Zbigniew Góra „Jacek”. W czasie okupacji niemieckiej dowódca pododdzia∏u NSZ, wchodzàcego w sk∏ad oddzia∏u Leonarda Zub-Zdanowicza „Z´ba”. Nie opuÊci∏ Lubelszczyzny z „Z´bem”
z powodu odniesionej rany. W lipcu 1944 r. rozbrojony wraz z oddzia∏em przez Sowietów w okolicach Bychawy. Uniknà∏ uwi´zienia i do lutego 1945 r. ukrywa∏ si´ w powiecie hrubieszowskim.
Od lutego 1945 r. dowodzi∏ kilkunastoosobowym oddzia∏em NSZ, który w czerwcu 1945 r. liczy∏
30 ˝o∏nierzy. Oddzia∏ operowa∏ w powiatach hrubieszowskim, che∏mskim i krasnostawskim.
W czerwcu 1945 r. wszed∏ w sk∏ad zgrupowania kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego” i bra∏
udzia∏ w akcji w Wierzchowiny. Zginà∏ 10 VI 1945 r. w walce z ob∏awà NKWD we wsi Huta, pow.
Che∏m (AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117..., k. 54–54).
11 Eugeniusz Walewski „Zemsta” (1912–1945), st. sier˝. NSZ, ur. w Siedliszczu, pow. Che∏m.
W czasie okupacji niemieckiej cz∏onek NSZ. Od wrzeÊnia 1944 r. organizator i dowódca oddzia∏u
zbrojnego NSZ, który póênà wiosnà 1945 r. liczy∏ oko∏o 50 ˝o∏nierzy, podporzàdkowanego rozkazom szefa PAS Okr´gu NSZ Lublin. Wszed∏ w sk∏ad zgrupowania kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego
„Szarego”, bra∏ udzia∏ w akcji w Wierzchowinach 6 VI 1945 r. Uniknà∏ ob∏awy pod Hutà. Ujawni∏
si´ 24 X 1945 r. przed Komisjà Amnestyjnà w Che∏mie. Zastrzelony wraz ze swoim adiutantem
w niejasnych okolicznoÊciach w restauracji w Siedliszczu, prawdopodobnie przez funkcjonariuszy
NKWD (AIPN Lu, 0136/182, Kwestionariusze osobowe na cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ
Okr´gu Lubelskiego, Kwestionariusz Eugeniusza Walewskiego, k. 28).
12 Wed∏ug dokumentów KBW opisana ni˝ej potyczka pod Uciekajkà rozegra∏a si´ 14 II 1945 r.,
zob. R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 282.
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szych si∏ach nie staç nas by∏o na ubezpieczenie dalej wysuni´tymi posterunkami. Ograniczyç si´ musieliÊmy do posterunków obserwacyjnych w samej
wsi, przy czym ˝o∏nierz musia∏ byç ubrany po cywilnemu, aby nie zwracaç
uwagi przechodzàcych obcych ludzi, wÊród których mogli byç szpicle.
Ubezpieczenie ludêmi miejscowymi by∏o trudne, poniewa˝ brak by∏o tutaj
takich „speców” [h]. [h] Sama Uciekajka to ludzie biedni, ale uczciwi.
Po Êniadaniu, oko∏o godz. 9.00, zaj´ty by∏em w∏aÊnie wyk∏adem z wyszkolenia bojowego, gdy wpad∏ wartownik z meldunkiem.
– Ludzie mówià, ˝e w lesie ko∏o Popówki jest jakieÊ wojsko, które posuwa si´ w naszà stron´ od Dratowa.
– Alarm!
„Grzmot” by∏ zawiadomiony równoczeÊnie ze mnà. Mia∏ do∏àczyç do
nas. [i] A teraz trudna chwila zastanowienia, co robiç? JeÊli wojsko jest
ko∏o Popówki, tj. oko∏o 700 metrów od nas, wi´c nie ma chwili do stracenia. I jeÊli wojsko idzie w naszà stron´, to prawdopodobnie wie o naszym
pobycie tutaj, a wi´c las otaczajàcy pó∏kolem wieÊ mo˝e te˝ byç obsadzony.
Wycofywanie si´ do lasu jest ryzykowne! Wycofywanie si´ na Kaniwol´
oznacza wyjÊcie w teren odkryty, na co mo˝na sobie pozwoliç w nocy, ale
nie o godz. 9.00 rano, gdy ma si´ bez porównania silniejszego wroga na pi´tach i byç mo˝e przed sobà.
Co robiç? Jak postàpiç? Rozpaczliwa myÊl ma∏o g∏owy nie rozsadzi. Tak
ci´˝kich chwil nie chcia∏bym mieç du˝o w ˝yciu. Nerwów mog∏oby nie wystarczyç. Do dzia∏ania jednak przystàpi∏em z ca∏kowitym spokojem. Ludzie
moi nie mieli ˝adnych taborów i zebrali si´ szybko. Poleci∏em „Staƒczykowi”13 z erkaemem i jednym strzelcem amunicyjnym przeskoczyç jak
najszybciej pole i osiàgnàç Êcian´ lasu le˝àcego od nas na zachód, oko∏o
400 metrów od wsi.
– GdybyÊcie dostali ogieƒ z przodu lub z prawej, od lasu, wracaç natychmiast i pójdziemy na Kaniwol´. Bo leêç w krzaki, gdy w nich siedzi
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
13 Stanis∏aw Staropi´tka „Staƒczyk” (1916–1946), chor. AK-WiN, ur. w Wólce Starej, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, rolnik. Przed wojnà odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w 24. pp oraz ukoƒczy∏
szko∏´ podoficerskà. W ZWZ-AK od stycznia 1942 r., ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego
„Uskoka”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. W oddziale „Uskoka” pe∏ni∏
funkcj´ dowódcy plutonu. Zginà∏ 30 VI 1946 r. we wsi Wólka Stara podczas starcia z grupà operacyjnà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Stanis∏awa Staropi´tki, k. 122).
h
i
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nieprzyjaciel, znaczy∏oby iÊç po Êmierç. [j] JeÊli w lesie nieprzyjaciela nie
b´dzie, zajàç stanowisko z dobrym ostrza∏em na wieÊ i kropiç do nieprzyjaciela, gdy si´ tylko we wsi pojawi. Wstrzymywaç go w ten sposób, by pozwoli∏ nam si´ ze wsi wycofaç do lasu. Zrozumiano?
– Tak jest! – krzyknà∏ „Staƒczyk” i ju˝ byli w drodze.
Z zapartym tchem patrzy∏em za nimi. Padnà strza∏y, z lasu czy nie?
Pierwsze 100 metrów przebiegli niemal jednym tchem. Upad∏ jeden. Drugi... odpocz´li troch´. Podniós∏ si´ jeden, drugi, znów padli. Powstali, teraz
skoki robià coraz krótsze, sà przecie˝ blisko lasu, ju˝ bardzo blisko! Naraz
pad∏o kilka strza∏ów!
W pierwszym momencie dozna∏em uczucia, jakby te strza∏y we mnie
ugodzi∏y, ale zaraz zorientowa∏em si´, ˝e strza∏y pad∏y w tych, którzy idàc
od Popówki, dochodzili ju˝ do pó∏nocnego kraƒca wsi. Zauwa˝yli „Staƒczyka” i obecnie droga, którà on przebiega∏, b´dzie ju˝ pod ich ostrza∏em.
„Staƒczyk” zrobi∏ jeszcze jeden skok przez burt´ rowu ciàgnàcego si´ pod
lasem i znik∏ za nià. Amunicyjny „Granat”14 za nim. Odetchnà∏em, choç sytuacja jeszcze weso∏o si´ nie przedstawia∏a. Na koƒcu wsi widaç ju˝ by∏o
wojsko. Równie˝ wzd∏u˝ drogi na Kaniwol´ posuwa∏o si´ wojsko tyralierà.
Dozna∏em uczucia, jakby dokonywa∏o si´ oskrzydlanie i rozmyÊlne nap´dzanie nas do lasu. I w∏aÊciwie nie wiedzieliÊmy, co kryje Êciana lasu po∏o˝ona na pó∏noc. Na [k] rozpoznanie nie ma ju˝ czasu, zresztà wycofanie
postanowi∏em poprowadziç nie na t´ Êcian´. Droga, którà szed∏ „Staƒczyk”,
by∏a jeszcze wzniesieniem, ale jakieÊ 150 metrów w prawo by∏a dolinka, którà krótkimi skokami i czo∏gajàc si´ mo˝na by∏o osiàgnàç Êcian´, do której
doszed∏ „Staƒczyk”. Dawa∏o to jeszcze ten plus, ˝e ci, którzy las osiàgnà, b´dà mogli prowadziç skuteczny ogieƒ do nieprzyjaciela i u∏atwiaç wycofywanie nast´pnym. Swoich ludzi poczà∏em zaraz tà drogà wysy∏aç i wys∏a∏em ju˝
wszystkich. „Grzmota” jeszcze nie by∏o. Do jego ludzi bli˝ej nieprzyjaciela
si´ znajdujàcych pocz´∏y padaç strza∏y. Zagra∏ te˝ erkaem „Staƒczyka” od
lasu, co w wojsku wywo∏a∏o widoczne zamieszanie. Obserwowa∏em to przez
lornetk´, patrzàc zza w´g∏a wzd∏u˝ drogi. Po ubiorze zauwa˝y∏em, ˝e sà to
Sowieci. Zresztà mo˝na si´ by∏o o tym przekonaç z dolatujàcych krzyków.
„Grzmot” mia∏ troch´ taboru i paru jego ludzi na krótko oddali∏o si´ z kwaj
k
14

Wyraz skreÊlony, czytelny gdyby.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Prawdopodobnie Stanis∏aw Ro˝enek ze wsi Podzamcze, pow. Lubartów.
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tery, to by∏y powody zw∏oki w odmarszu. Wreszcie wszyscy si´ zebrali, sprz´t
zabrano, a konie rozp´dzono, by nie by∏o Êladów kwaterowania.
Sowieci ju˝ te ruchy zauwa˝yli i pocz´li nas ostrzeliwaç. JeÊli nie mogli
zbyt szybko si´ posuwaç, to tylko dzi´ki „Staƒczykowi”. Pchali si´ jednak,
skaczàc od budynków do budynków. Ostatni z ludzi „Grzmota” musieli ju˝
ostrzeliwaç si´. Da∏em „Grzmotowi” wskazówki co do drogi wycofywania
i sam równie˝ pope∏z∏em do lasu. Troch´ na brzuchu, troch´ na kolanach,
krótkimi skokami, przy poÊwistujàcych nad g∏owà pociskach, osiàgnà∏em
las. Goràco! Ludzie moi byli ju˝ na stanowiskach. G∏ow´ nad nasypem wychyliç by∏o jednak trudno, pra˝ono ze wsi, gdzie roi∏o si´ od Sowietów
i pra˝ono w pola, gdzie cz´Êç Sowietów ju˝ wype∏z∏a.
Sowieci doszli do po∏owy wsi i dolinki skutecznie ostrzeliwaç jeszcze nie
mogli. Po∏owa ludzi „Grzmota”, z nim samym, wycofywa∏a si´ w porzàdku
i reszta t´ drog´ mia∏a zabezpieczonà, gdy sta∏o si´ coÊ nieprzewidzianego.
[l] Ko∏o gajówki Uciekajka, przy pó∏nocnej Êcianie lasu, pojawi∏o si´ kilku
miejscowych ludzi, którzy ze wsi uciekli wczeÊniej. Nasi, wycofujàc si´,
wzi´li ich za nieprzyjaciela, taka omy∏ka w goràcej chwili [walki] jest mo˝liwa. Strzelanina z obu stron by∏a [m] g´sta, a wra˝enie jej pot´gowane by∏o echem odbijajàcym si´ od Êcian lasu przy cichym pogodnym dniu. Wycofujàcy si´ mogli ulec wra˝eniu, ˝e zauwa˝eni przez nich ludzie równie˝
strzelajà. Trudno mi zresztà zanalizowaç uczucia, jakie nimi powodowa∏y,
w ka˝dym razie pope∏nili wielki b∏àd. Zamiast iÊç jeszcze wsià do [n] a dolinkà do lasu, skr´cili w lewo i usi∏owali wycofywaç si´ tà samà drogà, którà szed∏ „Staƒczyk”. Odkryli si´ przed Sowietami. Skutki nie da∏y d∏ugo na
siebie czekaç. Przede wszystkim musia∏em naszych strzelców z lewego
skrzyd∏a przegrupowywaç na prawo, bo wycofujàcy [si´] wchodzili im na oÊ
strza∏u. Tych, którzy mieli automaty, w tym wypadku ma∏o skuteczne, wys∏a∏em na ty∏ do spatrolowania lasu, tj. dalszej drogi wycofywania si´.
Na polu tymczasem dzia∏o si´ okropnie [n]. Nasi zostali przyciÊni´ci do
ziemi ogniem nieprzyjaciela. Poruszali si´ tylko pe∏zajàc. Znajdowali si´
porozrzucani mniej wi´cej w po∏owie pola. [o] Ostrzeliwanie si´ prawie do
Fragment tekstu skreÊlony, s∏abo czytelny Sowieci okrà˝yli Uciekajk´ od Kaniwoli i dali ognia
w naszà stron´. Dla nas by∏ to ogieƒ nieskuteczny, dla reszty wycofujàcych si´ [nieczytelne] skutecznoÊç tego by∏a [nieczytelne] bo strzelano z odleg∏oÊci 800 metrów i strzelali tylko na kierunek.
m Wyraz skreÊlony, czytelny tak.
n Fragment tekstu nieczytelny.
o Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
l
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ty∏u by∏o prawie niemo˝liwe i trudne. Przy czym broƒ zacina∏a si´. Wyraênie do przodu posunà∏ si´ jedynie podchorà˝y „Janusz”, który trafi∏ na
g∏´bszà bruzd´ polnà. Sowieci poza budynkami wioski, a wi´c os∏oni´ci od
naszego ognia, pocz´li coraz bardziej zachodziç na ty∏y wycofujàcych si´,
a tym samym zbli˝aç si´. Inni znów rozsypali si´ od Popówki i zbli˝ali si´
[p] polem, a nast´pnie zagra˝a∏o nam zajÊcie lasem. [p] Chodzi∏o nam tylko
o wycofanie si´ pozosta∏ych. W jednych budynkach wybuch∏ po˝ar. To Sowieci ostrzelali je z amunicji zapalajàcej, podejrzewajàc, ˝e tam si´ ktoÊ
[ukry∏] [p].
Ruchami poprosi∏ o kartk´ i o∏ówek i napisa∏: „Nie zostawiajcie mnie
˝ywym!” [p]
Las przy Uciekajce by∏ za ma∏y, aby si´ w nim ukryç, a ze wzgl´du na
rannego i brak amunicji do walki nie wolno by∏o dopuszczaç.
W Piasecznie dowiedzieliÊmy si´, ˝e w terenie jest sporo wojska. [Z] rana widziano oddzia∏y polskie i sowieckie ko∏o Orzechowa i Rogóêna. Poszukujà partyzantów – jak mówiono. A wi´c ob∏awa na wi´kszà skal´. Mo˝e byç jeszcze goràco! Jakby na potwierdzenie tego, od Uciekajki dolecia∏o
nas ciàg∏e charczenie motorów [p]. W lesie pada∏y pojedyncze strza∏y. Przeszukujà las [p]. Do samej nocy s∏uchaliÊmy jazgotu czo∏gów, które plàdrowa∏y teren. Par´ razy przeje˝d˝a∏y te˝ wspomnianym traktem15. Na szcz´Êcie jednak nie wytropiono nas. Nocà wojsko odesz∏o, czo∏gi odjecha∏y, taki
wywiad uzyskaliÊmy od ludnoÊci i o pó∏nocy byliÊmy na pobojowisku. Opowiadali [p] nam, ˝e by∏o tu [p], ˝e podczas walki zabity zosta∏ jeden z mieszkaƒców przypadkowo. Inni, którzy wczeÊniej nie uciekli, kryli si´, gdzie kto
móg∏. Spali∏o si´ tylko jedno zabudowanie.
W poczàtku walki, gdy Sowieci weszli do wsi grupà, strza∏ami od lasu
(„Staƒczyk”) zosta∏o zabitych trzech, w tym jeden major. Razem wi´c mieli zabitych szeÊciu i kilkunastu rannych16. Czo∏gi [p].
Kacapy czepiali si´ mieszkaƒców, zarzucajàc wspó∏udzia∏ z „bandà”, ale
t∏umaczono si´, ˝e „banda” wysz∏a z lasu. Cia∏a naszych ˝o∏nierzy pozostawiono tam, gdzie by∏y [p]. Cia∏a te zosta∏y zebrane przez nas w jedno miejsce. StwierdziliÊmy, ˝e Sowieci ohydnie obrabowali zabitych. WykopaliÊmy

Fragment tekstu nieczytelny.
Chodzi o drog´ Orzechów–Dratów.
16 Wed∏ug danych KBW przytoczonych przez R. Wnuka, w potyczce z oddzia∏em Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” w Uciekajce zgin´∏o 9 osób (R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 282).
p

15
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wspólnà mogi∏´ i z∏o˝yliÊmy pi´ciu [p]. Nad [p] mogi∏à króciutka ceremonia
˝o∏nierska.
– BacznoÊç! Zarzàdzam chwil´ ciszy dla uczczenia pami´ci poleg∏ych!
– ...
– Spocznij![p]a.

a

Marzec 1945 r.
Gdy kalendarz wskazuje po∏ow´ marca, gdy na dworze jest noc, a wiatr
niesie zimne fale spadajàcego d˝d˝u, nie chce si´ wychodziç z ciep∏ej kwatery. B∏ota du˝ego jeszcze nie ma, ale po drogach i polach rozsiad∏o si´
mnóstwo ka∏u˝ wody zmieszanej ze Êniegiem. Buty przepuszczajà jak szmata i podró˝ w taki czas – to grypa murowana. Jednak trzeba dziÊ przerzuciç
si´ kilka kilometrów dalej. Paru ch∏opców (w lepszych butach) posz∏o za
podwodami. Czekamy na ich powrót. KtóryÊ z pozosta∏ych ni stàd, ni zowàd zanuci∏:
Z pól do pól
Z j´kiem kartaczy z Êwistem kul
Rozkaz do boju wcià˝ nas gna.
Powstaƒców dola, ha ha ha.
Powstaƒcy…b
Tak, s∏ysza∏em, ˝e by∏a to piosenka powstaƒców z 1864 r.! I my,
w osiemdziesiàt lat póêniej, ca∏kiem podobnie Êpiewamy. Oni mieli tyranów Moskali, a my mamy tyranów bolszewików. Niewiele si´ zmieni∏o.
Pami´tam, z jakà czcià i zaciekawieniem patrzy∏em na spotykanych
przed wojnà weteranów powstania styczniowego. Widok siwow∏osych,
przygarbionych wiekiem postaci w granatowych uniformach przemawia∏ do
mnie silniej ni˝ wyk∏ady historyczne w szkole. Albo to opowiadanie z tamtych czasów, które s∏ysza∏em od swego ojca, ojciec s∏ysza∏ to znów od swego ojca, a mego dziadka. W tych terenach te˝ powstaƒcy walczyli. Ukrywali si´ po lasach, nocà przychodzili do wsi po ˝ywnoÊç. Po walkach widywano
rannych i spotykano Êwie˝e mogi∏y…
a-a
b

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 103–111.
Tu i dalej wykropkowane w tekÊcie.
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By∏ jeden powstaniec, który nazywa∏ si´ Bogdanowicz17. Mia∏ dwadzieÊcia par´ lat i pochodzi∏ z tych stron, z Nadrybia. Pewnego razu oddzia∏
Bogdanowicza mia∏ potyczk´ z Moskalami, w której B[ogdanowicz] zosta∏
ranny. Ranny powstaniec poczà∏ konno uciekaç, a Moskale ruszyli za nim
w poÊcig. Koƒ Bogdanowicza, wierne i szlachetne zwierz´, unios∏o swego
pana doÊç daleko od pogoni w stron´ wsi Zezulin. B[ogdanowicz], os∏abiony, postanowi∏ zatrzymaç si´ i opatrzyç rany. Ba∏ si´ szukaç pomocy u ludzi, zsiad∏ z konia, puÊci∏ go wolno, a sam ukry∏ si´ opodal w zaroÊlach leÊnych. I wtedy to biedny powstaniec zap∏aci∏ drogo za przywiàzanie, jakie
mu okazywa∏ jego koƒ. Koƒ nigdy swego pana nie odst´powa∏ i teraz zatrzyma∏ si´ w pobli˝u. Szlachetne stworzenie swojà bezmyÊlnoÊcià zwierz´cà zgubi∏o pana. Zauwa˝yli konia Êcigajàcy Moskale i wkrótce znaleêli powstaƒca. Bogdanowicz nie chcia∏ si´ przyznaç przed siepaczami, kim jest.
Czy i jak mog∏o mu to pomóc w uratowaniu si´ – nie wiadomo. Moskale
przywieêli go jednak do Zezulina, sp´dzili ch∏opów i nakazali im rozpoznawaç powstaƒca.
I znów znaleêli si´ tacy, którzy swojà bezmyÊlnoÊcià – ale ju˝ ludzkà
– zgubili ostatecznie biedaka. Mo˝e du˝o przyczyni∏ si´ do tego strach
przed nahajkami, ale to za s∏abe usprawiedliwienie. Bogdanowicza powieszono w pobliskim lesie...
W kilka dni póêniej do Zezulina wpadli powstaƒcy, wy∏apali winnych
ch∏opów i nakazali, by ka˝dy z nich natychmiast ukr´ci∏ sobie sznurek. Wiadomo, taki z p´tlicà... Zrobi∏ si´ wielki lament. Znalaz∏ si´ ksiàdz, jakieÊ
delegacje, interwencje, proÊby, zakl´cia. Ostatecznie darowano winnym ˝ycie, udzielono im tylko odpowiednich „napomnieƒ”. Byç mo˝e, ˝e nauczka
– jakà wówczas otrzyma∏ Zezulin – „w las nie posz∏a” i dziÊ jest to miejscowoÊç na ogó∏ dobra. Najlepszym tego dowodem jest fakt, ˝e komuniÊci
przeÊladujà Zezulin jako „faszystowski”, a nam nietrudno znaleêç tam ludzi uczciwych i oddanych.
Opowiedzia∏em t´ histori´ s∏uchaczom, którzy znajdowali si´ na kwaterze, a gdy skoƒczy∏em, zjawili si´ ch∏opcy z podwodami i z meldunkiem, ˝e
we wsi znajdujà si´ dwaj bolszewicy. Pojawili si´ tutaj ju˝ wieczorem i za-

17

Prawdopodobnie chodzi o Kazimierza Bogdanowicza (1837–1863), który w styczniu 1863 r. w∏asnym sumptem sformowa∏ 500-osobowà parti´. 26 II 1863 r. w okolicach Zezulina, pow. Lubartów,
oddzia∏ zosta∏ rozbity, a dowódca dosta∏ si´ do niewoli. Faktycznie rozstrzelano go 6 III 1863 r. za
Koszarami Âwi´tokrzyskimi w Lublinie.
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trzymali si´ w domu niejakiego Wójcika. Dom W[ójcika] mia∏ opini´ nieszczególnà ju˝ od dawna. Wys∏a∏em natychmiast patrol, który przy∏apa∏
„sojuszników”. Nast´pnie zrobiliÊmy dochodzenie na miejscu, w domu
W[ójcika], a siebie podaliÊmy jako patrol polskich w∏adz bezpieczeƒstwa.
Bolszewicy okazali si´ politrukami z sowieckiej formacji lotniczej, znajdujàcej si´ w tym terenie. Odmówili jednak wyÊwietlenia celu swego przybycia do W[ójcika]. Gdy powiedzieliÊmy im, ˝e muszà wyjawiç, co ich ∏àczy
z W[ójcikiem], bo W[ójcik] uchodzi za z∏odzieja, a jego córki flirtowa∏y
z Niemcami – bolszewicy „za˝àdali”, abyÊmy udali si´ wraz z nimi do ich
dowództwa, a tam wszystko si´ wyjaÊni.
Wówczas na uboczu przes∏uchaliÊmy Wójcika, podajàc si´ w dalszym ciàgu za „bezpieczniaków”. „Ale˝ nie róbcie panowie przykroÊci i mnie, i tym
oficerom, bo do mnie skierowa∏ ich obywatel...” (i tutaj W[ójcik] wymieni∏
nazwisko znanego nam pepe[e]rowca). Celu ich przybycia W[ójcik], jak
twierdzi∏, nie zna∏. PostawiliÊmy wi´c spraw´ w ten sposób, ˝e udajemy si´
natychmiast wraz z politrukami do ich dowództwa. W[ójcik] nie wiedzia∏,
o co chodzi naprawd´ i co si´ sta∏o dalej, a nam na tym zale˝a∏o, by sprawa
nie mia∏a rozg∏osu ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo wioski. Politruków po rozbrojeniu dok∏adnie zrewidowaliÊmy. D∏u˝szy czas nie mogli uwierzyç, ˝e
znajdujà si´ w r´kach partyzantów i bynajmniej nie swoich „sojuszników”,
gdy si´ jednak o tym przekonali, mocno ich to za∏ama∏o. Wiedzieli, ˝e partyzanci politrukom nie folgujà, tak samo jak enkawudzistom.
Nadal jednak pozostali twardzi, gdy chodzi∏o o wydobycie zeznaƒ. Wiadomo, szkolono ich w tym starannie. Prócz dokumentów mieli troch´ ró˝nych, ma∏o wa˝nych papierów. Jeden z naszych zna∏ j´zyk rosyjski i wszystko odczytywa∏, a˝ wreszcie trafi∏ na r´czne zapiski, których odczytaç nie
umia∏; by∏o to pismo szyfrowane, co i bolszewicy przyznali. Nacisn´liÊmy
ich troch´ mocniej, by podali klucz tego szyfru. Nie podali jednak, a nam
trudno by∏o zn´caç si´ nad nimi. Nie umieliÊmy tego robiç tak, jak NKWD
robi to z naszymi ludêmi. Co z nimi zrobiç?
A wi´c: politruk w wojsku komunistycznym nie po to idzie na front, by
walczyç z wrogiem, ale po to, by staç na stra˝y interesów partii, jego zadanie polega na dopilnowaniu, by krwià ˝o∏nierza frontowego zdobyte zwyci´stwa sta∏y si´ wy∏àcznie zwyci´stwami idei komunistycznej. ˚o∏nierza
nale˝y tak otumaniç, by sta∏ si´ bezwolnym narz´dziem w osiàganiu tego
celu – to jest te˝ zadaniem politruka-propagatora. Politruk w wojsku, jeÊli
strzela, to przewa˝nie do w∏asnych ˝o∏nierzy, którzy wahajà si´ iÊç naprzód
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na kule wroga. Politruk ma bardzo wiele zadaƒ, nie tylko z wojskiem zwiàzanych. Na przyk∏ad, co oni robili dziÊ tam, gdzie ich przy∏apaliÊmy? Przyszli skierowani przez pepe[e]rowca, a zatrzymali si´ u cz∏owieka o m´tnym
charakterze, którego nie trudno zrobiç i volksdeutschem, i komunistà,
i zdrajcà, sprzedawczykiem, i czym kto chce – dla zysku. Wiadomo, towarzysze politrucy szukajà u nas oparcia dla swoich idei. Niosà nam przecie˝
„wolnoÊç”, a wiedzà, ˝e Polacy w to nie wierzà. Trzeba wi´c znaleêç takich,
którzy by „uwierzyli”, i przy ich pomocy za∏atwiç si´ z niewierzàcymi. Wójcik nadawa∏ si´ do takich celów. Owocami wspó∏pracy takich politruków
z takimi Wójcikami sà masowe przeÊladowania.
Có˝ wi´c zrobiç z takimi? Najw∏aÊciwszà rzecz: „uziemiç”. Tak postanowiliÊmy. Wójcika pozostawiliÊmy na razie w spokoju i tak w∏aÊnie by∏o najlepiej, bo choç komuniÊci nie doszli, co si´ sta∏o z owymi politrukami i nikogo nie szarpano, to jednak dochodzenia by∏y. W[ójcik] domyÊli∏ si´
prawdy i od tej pory zaniecha∏ wspó∏pracy z „demokracjà”.
Konie z powodu Êliskiej drogi wlok∏y si´ powoli. Zimno i wilgoç dokucza∏y coraz bardziej. Ju˝ nie d˝d˝ysty opad, ale deszczyk marcowy zacina∏.
Oko∏o pó∏nocy zrobi∏o si´ troch´ widniej – to Êwiat∏o ksi´˝yca przebija∏o
przez chmury. Bolszewicy jechali pod eskortà na drugiej furmance. Siedzieli pos´pni, milczàcy. ˚e nie mieli powodów do radoÊci w tym wypadku,
to prawda, ale mnie si´ wydaje, ˝e taki komunista chyba w ogóle nie mo˝e
byç weso∏ym, wylewnym, dowcipnym. On zawsze na kogoÊ czyha i kogoÊ si´
boi. MyÊli jego z zasady sà ponure. Mijamy zabudowanie przy drodze. KtoÊ
zapytuje, jaka to miejscowoÊç.
– Zezulin – odpowiadam.
– Ach! To tutaj, ten powstaniec...
– Tak! Tutaj.
– Panie poruczniku, powinniÊmy tych drabów [za∏atwiç] tam, gdzie Moskale powiesili Bogdanowicza. B´dzie to odwet – pada z paru ust propozycja.
– Ze wzgl´du na spokój Zezulina powiesiç ich tutaj nie mo˝emy, ale
mo˝emy ich „ulokowaç” w inny sposób. Pod ziemià, tak by ich nie odnaleziono – odpowiedzia∏em.
Po chwili zatrzymaliÊmy przy leÊnych zaroÊlach. Ch∏opcy bez rozkazów
krzàtali si´ szybko i z ochotà. Znalaz∏ si´ szpadel. Przygotowano dó∏. Ustawiono „sojuszników”. Og∏oszono im wyrok. „Znaju, szto nie winowat” odpowiedzieli po swojemu i chcieli mówiç coÊ dalej, ale rozleg∏a si´ komenda
„Pal” i zlewajàce si´ ze sobà dwie d∏ugie serie zag∏uszy∏y wszystko. Po dzieƒ
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dzisiejszy nie wiem, czy mi si´ wtedy wyda∏o, czy te˝ rzeczywiÊcie po seriach
ktoÊ krzyknà∏, i to paru g∏osami naraz: „Za powstaƒca Bogdanowicza”a.

a

Metody niemieckie
O kilometr od domu, na skraju lasu, zacz´∏a si´ katownia. Bli˝si mieszkaƒcy s∏yszeli j´ki bolesne, widzieli s∏aniajàcà si´ postaç Êp. Jana Cio∏ka.
Katownia trwa∏a czas d∏u˝szy. Oprawcy, rozwÊcieczeni jego milczeniem,
poddawali go najwyszukaƒszym torturom, o czym Êwiadczy∏ wyglàd zw∏ok
póêniej odnalezionych. Nie mogàc wydobyç potrzebnych im zeznaƒ, pociàgn´li ofiar´ do lasu. Tam znów powtórzy∏y si´ j´ki, a w koƒcu strza∏y. Strza∏y te s∏ysza∏a ˝ona. W jej sercu wywo∏a∏y one skurcz bolesny. Przeczuwa∏a
coÊ z∏ego, ale jeszcze w Êmierç m´˝a nie wierzy∏a. Gdy oprawcy oddalali
si´, zrozpaczona kobieta wszcz´∏a poszukiwania. Przy pomocy okolicznych
dzieci i za poÊrednictwem dowiedzia∏a si´ troch´ szczegó∏ów. Starsi byli tak
przera˝eni, ˝e choç kto co widzia∏ lub s∏ysza∏ – ba∏ si´ o tym mówiç. Po parogodzinnym przetrzàsaniu krzaków i obejrzeniu krwawych Êladów trafiono na zw∏oki. W lesie, we wg∏´bieniu le˝a∏a krwawa masa cia∏a ludzkiego,
przyrzucona ga∏´ziami i mchem. Zbrodnicza r´ka, zawstydzona swoim czynem, ukry∏a w ten sposób swà ofiar´ przed wzrokiem ludzkim....b18
[c] Bo te˝ by∏o czego si´ wstydziç: [d] ca∏a g∏owa pe∏na krwawych ran,
twarz zmasakrowana, zsinia∏a, do tego stopnia zniekszta∏cona, ˝e tylko przez
˝on´ [e] rozpoznanà byç mog∏a. R´ce powykr´cane, jedna z∏amana. Odzie˝
poszarpana, cia∏o w wielu miejscach pok∏ute i postrzelone. Buty poÊciàgali
i wszystko z lepszej odzie˝y zabrali ze sobà. Co dzia∏o si´ w sercu kobiety,
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 143–144.
Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
c Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
d Wyraz skreÊlony, czytelny twarz i.
e Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
18 Wydarzenia te rozegra∏y si´ 26 IV 1945 r. w okolicach Wólki Zawieprzyckiej, pow. Lubartów.
Tego dnia grupa operacyjna PUBP w Lubartowie i WP, dowodzona przez kierownika Sekcji do Walki z Bandytyzmem PUBP w Lubartowie por. Mariana Dworeckiego, penetrowa∏a teren w poszukiwaniu wspó∏pracowników oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Wed∏ug opracowania resortowego, kiedy grupa wesz∏a do wsi, zacz´∏o z niej uciekaç w stron´ lasu 2 ludzi. W wyniku ostrza∏u
obaj zostali zabici. Okazali si´ nimi: Jan Cio∏ek, którego syn Stanis∏aw „Lew” by∏ ˝o∏nierzem wspomnianego oddzia∏u (zabity 3 VII 1946 r. w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW), i Jan Szymanek,
którego brat by∏ ˝o∏nierzem „Uskoka” (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 37).
a-a
b
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która w takim stanie zw∏oki swego m´˝a znalaz∏a? Ile myÊli i uczuç przewin´∏o si´ pod [e] skamienia∏à z bólu twarzà? Zabili!... Ale dlaczego tak mordowali?.. Przecie˝ on nic nie by∏ winien. Za co tak cierpia∏?... Trzeba byç tak
dzielnym cz∏owiekiem, jak matka naszego „Lwa”19, aby takie rzeczy prze˝yç
bez wi´kszego wstrzàsu i szkody dla zdrowia. Gdy po paru dniach spotkaliÊmy si´ z nià, powiedzia∏a: „Zginà∏, bo nie chcia∏ im nic powiedzieç. Wiedzia∏am, ˝e nie powie [f]! By∏ dobrym Polakiem i zginà∏ za Polsk´”. Zmar∏y liczy∏
lat 51. Po Êmierci odznaczony zosta∏ bràzowym [g] Krzy˝em Zas∏ugi. [h]
RównoczeÊnie z powy˝szymi wypadkami inna grupa opryszków, z samym Dworeckim na czele, najecha∏a dom rodzinny „U[skoka]”. Z domowników by∏ tam tylko ojciec „U[skoka]”, starzec 81-letni20, i matka21. Po dokonaniu rewizji Dworecki oÊwiadczy∏:
– JeÊli nie powiecie, gdzie jest syn z bandà, to was zabijemy, a budynki
spalimy.
– Róbcie, co chcecie – by∏a odpowiedê staruszka.
– To zrobimy – wrzasnà∏ rozwÊcieczony [i] ˚yd i wyda∏ rozkazy.
Przystàpiono do gruntownego rabunku. WartoÊciowsze rzeczy z odzie˝y,
˝ywnoÊci i innych sprz´tów za∏adowano na wóz, do którego zaprz´˝ono konie,
i wszystko zabrano jako w∏asnoÊç resortu. [j] Nast´pnie [j] na strych domu
mieszkalnego, do stodo∏y i obory rzucono granaty, po wybuchu których nastàWyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz tekstu skreÊlony, czytelny srebrny.
h Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
i
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
j
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
19 Stanis∏aw Cio∏ek „Lew” (1925–1946), plut. WiN, ur. w Radzicu Nowym, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe. W ZWZ-AK od lipca 1941 r. Po wkroczeniu armii
sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. ˚o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, dru˝ynowy.
Zginà∏ 3 VII 1946 r. we wsi Radzic Stary, pow. Lubartów, w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW.
Jego ojciec Jan Cio∏ek zosta∏ zabity 26 IV 1945 r. przez grup´ operacyjnà UBP w Wólce Zawieprzyckiej, pow. Lubartów, podczas rzekomej próby aresztowania go jako podejrzanego o wspó∏prac´ z oddzia∏em „Uskoka” (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 41–42; AIPN Lu,
0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz Stanis∏awa Cio∏ka, k. 17).
20 Franciszek Broƒski (ur. 1864–1951), ur. w Zezulinie, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie,
analfabeta, rolnik. Po spaleniu zabudowaƒ gospodarskich w czasie operacji grupy operacyjnej
UBP-KBW 26 IV 1945 r., zamieszkiwa∏ u swojego zi´cia Konstantego Siegiedy we wsi Karolin,
pow. Lubartów. Aresztowany 24 VI 1946 r. przez PUBP Lubartów pod zarzutem udzielania pomocy oddzia∏owi, którego dowódcà by∏ jego syn Zdzis∏aw. Z braku dowodów zwolniony (AIPN Lu,
012/866, Akta Êledcze Franciszka Broƒskiego).
21 Apolonia Broƒska.
f

g
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pi∏ gwa∏towny po˝ar. W czasie po˝aru urzàdzono strzelanin´ do ognia. O ratowaniu pozosta∏ych po rabunku resztek nie mog∏o byç mowy. ˚ycie staruszkom
wspania∏omyÊlnie darowano, pozostawiajàc ich na dymiàcych zgliszczacha.

a

Metody niemieckie
[b] Wczesnym rankiem dn. 27 kwietnia [19]45 r.22 zjecha∏y z ró˝nych kierunków na teren gm. Ludwin w∏adze bezpieczeƒstwa. W imieniu prawa
przystàpiono do akcji „oczyszczania terenu z »band faszystowskich«”. Akcj´ prowadzi∏ kierownik Res[ortu] Bezp[ieczeƒstwa] Lubartów Dworecki
– ˚yd u˝ywajàcy polskiego nazwiska23 [c]. Wskazówek udzielali znani miejscowi komuniÊci: Boles∏aw Smyk, [Jan] Wójtowicz, Michalski, Wac∏aw
Siepsiak24, Hieronim Kud∏a25, St[anis∏aw] Wójcik, [Jan] Michoƒ i inni.
(Wkrótce dosi´g∏a ich r´ka sprawiedliwoÊci).
a-a Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 93–94. Cz´Êç tego fragmentu by∏a cytowana przez
H. Pajàka w: „Uskok”..., s. 63–64.
b Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
c Wyraz skreÊlony, czytelny Dworecki.
22 Informacja mylna, opisywane wydarzenie mia∏o miejsce 26 IV 1945 r.
23 Informacja b∏´dna, w tym czasie kierownikiem PUBP w Lubartowie by∏ Aleksander ˚ebrun
(ur. 1906), chor./kpt. UBP, ur. w Tomaszowie Lubelskim, prawdopodobnie narodowoÊci ukraiƒskiej, pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie, szewc, cz∏onek KPP, PPR, PZPR.
Przed wojnà wi´ziony za dzia∏alnoÊç komunistycznà. Od 31 VIII 1944 r. kierownik PUBP w Tomaszowie Lubelskim (12 XI 1944 r. ci´˝ko ranny w zamachu przeprowadzonym przez ˝o∏nierza AK);
od 27 XII 1944 r. w dyspozycji kierownika WUBP w Lublinie; od 7 II 1945 r. kierownik PUBP
w Lubartowie; od 1 VIII 1945 r. kierownik PUBP w Pu∏awach; od 16 I 1946 r. p.o. kierownika Sekcji II Wydzia∏u V WUBP w Lublinie; od 1 VI 1946 r. starszy referent Sekcji II Wydzia∏u IV Departamentu V MBP; zast´pca kierownika Sekcji II Wydzia∏u IV Departamentu V MBP; od 1 I
1948 r. do 30 IX 1951 r. kierownik Sekcji II Wydzia∏u IV Departamentu V MBP. Dalszy przebieg
s∏u˝by nieznany (AIPN Lu, 0357/2461, Karta ewidencyjna Aleksandra ˚ebruna; Ludzie bezpieki
w walce z narodem i KoÊcio∏em, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2000, s. 94).
24 Wac∏aw Siepsiak (1916–1945), ur. w Wólce Starej, pow. Lubartów, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej, rolnik,
cz∏onek PPR. W 1939 r. powo∏any do odbycia s∏u˝by wojskowej w 7. ppLeg w Che∏mie, walczy∏
w wojnie 1939 r. Od 15 X 1944 r. wywiadowca Sekcji IV PUBP w Lubartowie; wartownik aresztu.
Zabity przez oddzia∏ Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” z 10 na 11 V 1945 r. podczas akcji w Spiczynie (AIPN Lu, 028/1255, Akta osobowe Wac∏awa Siepsiaka).
25 Hieronim Kud∏a (1924–1945), ur. w Rozkopaczewie, pow. Lubartów, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek
PPR. Od 1 X 1944 r. wywiadowca Sekcji II PUBP w Lubartowie; od 5 V 1945 r. referent gminy
Spiczyn. Zabity przez oddzia∏ Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” z 10 na 11 V 1945 r. podczas akcji
w Spiczynie (AIPN Lu, 028/909, Akta osobowe Hieronima Kud∏y).
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Poniewa˝ do ˝adnego spotkania z „bandami” nie dosz∏o, a bestialstwo
w∏adz „polskich” musia∏o si´ na czymÊ wy∏adowaç, post´powano tak, jak
post´powa∏ okupant niemiecki. Obrabowano szereg domów [d] „podejrzanych”. Otoczono budynki „Staƒczyka” i po dokonaniu rewizji i rabunku
spalono stodo∏´ jego matki. Brata Aleksandra, po pobiciu do nieprzytomnoÊci, zabrano jako aresztowanego pod zarzutem ∏àcznoÊci z „bandà”.
(Przeszed∏ on póêniej przez katownie wi´zieƒ Lubartów, Lublin i obóz
koncentracyjny Wronki. Powróci∏ do domu w grudniu [19]45 r.)
W Wólce Zawieprzyckiej zatrzymano niejakiego Szymanka i zabrano ze
sobà do lasu. Dokona∏ na nim zemsty osobistej jeden z pepe[e]rowców.
Cia∏o Szymanka, zmasakrowane, znaleziono w lesie.
RównoczeÊnie oprawcy skierowali si´ do domu rodziny „Lwa”. Tutaj
udowodni∏a si´ w ca∏ej swej ohydzie nienawiÊç ˝ydowsko-bolszewicka do
wszystkiego, co jest czysto polskie. „Lew” pracowa∏ za okupacji niemieckiej
w AK. By∏ d∏u˝szy czas w partyzantce. Mia∏ szereg zajÊç z komunistami
(PPR), przeciwstawiajàc si´ ich zgubnym dla Polski dà˝eniom. Po przyjÊciu
bolszewików uchyli∏ si´ od s∏u˝by wojskowej przekonany, ˝e trud i krew
polskiego ˝o∏nierza, dowodzonego przez ˚ydów i bolszewików, to ofiary,
z których Polska ˝adnych korzyÊci nie odniesie. Wierzàc w przyjÊcie jaÊniejszych chwil dla Polaków, wola∏ dalej cierpieç ze swoimi kolegami „z lasu”.
Wiedzieli o tym pacho∏kowie ˝ydowscy, a nie mogàc dostaç w r´ce samego „Lwa”, za którym ju˝ kilkakrotnie tu wpadali, postanowili zemÊciç
si´ na jego rodzinie. I teraz tego w∏aÊnie dokonali.
Kilkunastu oprawców otoczy∏o dom. Na ich spotkanie wysz∏a matka
„Lwa”. Ojciec, z natury bardzo spokojny i uczciwy [d] cz∏owiek, nie przeczuwa∏ nawet, ˝e na nim w∏aÊnie mo˝e si´ dokonaç tak wielka zbrodnia [e].
Wszelkich t∏umaczeƒ przed „w∏adzami” podejmowa∏a si´ zawsze matka,
bardzo energiczna i taktowna osoba. Niejednokrotnie te˝ ju˝ by∏a ostrzeliwana przez oprawców, którzy chcieli jà zmusiç do wydania syna lub jego
kolegów. Tym razem jednak nie skoƒczy∏o si´ na maltretowaniu rodziców
na miejscu. Oprawcy, po dok[onanym] rabunku, kazali ojcu iÊç ze sobà.
Sprokurowali od r´ki oskar˝enie, ˝e jest on komendantem placówki AK
i musi wiedzieç, gdzie znajdujà si´ „bandyci”. Kazali iÊç, wi´c poszed∏. Poszed∏, by ju˝ ˝ywym nie wróciç.
d
e

Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny niesprawiedliwoÊci.
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Po dokonaniu tak bohaterskiego czynu [f] banda Dworeckiego odjecha∏a [g], wiwatujàc i Êmiejàc si´ z zadowoleniem. Jak póêniej [h] stwierdzono,
Dworecki, piszàc raport o tym zajÊciu [i] do swych w∏adz wy˝szych, poda∏,
˝e „w budynkach [j] odkryto sk∏ady broni i amunicji i, aby to zniszczyç,
zmuszony by∏ podpaliç budynki”. Jest to tylko jeden dowód wi´cej jak
„w∏adze bezpieczeƒstwa” [k] u˝ywa∏y podst´pu i fa∏szu [l]. Niejednokrotnie
stwierdzano podrzucanie broni podczas rewizji, podstawianie fa∏szywych
Êwiadków, itp. fakty. Smutne wi´c wra˝enia pozostawi∏ po sobie dzieƒ
27 kwietnia 1945 r. na mieszkaƒcach gminy Ludwin i okolicy. ˚ywo ka˝demu stawa∏y w oczach obrazy z niedawnej przesz∏oÊci, gdy okrutny okupant
niemiecki urzàdza∏ akcje pacyfikacyjne, w których mia∏o w∏aÊnie miejsce
palenie zabudowaƒ i mordowanie ludzi na miejscu. W∏adze „polskie w niepodleg∏ej Polsce” stosujà takie metody niemieckiea.

a

Pepe[e]rowcy, dajàcy materia∏y dla UB, stali si´ plagà nie do zniesienia. Trzeba si´ nimi zajàç. Wy∏apywanie pojedyncze dawa∏o pewien skutek,
ale aby oddzia∏ywaç hamujàco w szerszym zasi´gu, trzeba by∏o akcji g∏oÊniejszych, specjalnie w zbrodniczà dzia∏alnoÊç wymierzonà.
Wioskà mocno podczerwienionà by∏a [Brzostówka]b26 pod Lubartowem
[c]. Szalasty27, wójt g[miny] Serniki [Jan] Woêniak (którego syn [podczas]

f
g
h
i
j
k
l

Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny wÊród.
Fragment skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny znaleziono.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Fragment skreÊlony, nieczytelny.

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 67–80.
Nazwa miejscowoÊci s∏abo czytelna.
c Fragment tekstu nieczytelny.
26 Prawdopodobnie chodzi o akcj´, która mia∏a miejsce 21 IV 1945 r. w Brzostówce, pow. Lubartów. O godz. 21.00 oddzia∏ liczàcy oko∏o 30 partyzantów wtargnà∏ na zebranie „Samopomocy
Ch∏opskiej”. Uprowadzono cz∏onków PPR: wójta gminy Serniki Jana Woêniaka, Antoniego Szalasta, Stanis∏awa Szalasta i Leona Piàtkowskiego. Po kilku godzinach zwolniono Leona Piàtkowskiego, a pozosta∏ych rozstrzelano (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 16).
27 Chodzi o Antoniego i Stanis∏awa Szalastów.
a-a
b
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niemieckiej okupacji przez partyzantk´ zabity zosta∏ za bandytyzm) [d]
i [Leon] Piàtkowski wykazywali gorliwà aktywnoÊç przejawiajàcà si´ w wysy∏aniu „faszystów” na bia∏e niedêwiedzie. Swoich wspó∏mieszkaƒców zmuszali do odbywania zebraƒ, na których wyg∏aszano uÊwiadamiajàce prelekcje. Jedno z takich zebraƒ nakryliÊmy [e].
Na trakcie przed szkolnym budynkiem w Brzostówce sta∏a jeszcze od
lipca [19]44 r. brama triumfalna, przy której pepe[e]raki witali „oswobodzicieli” ze Wschodu.
W du˝ej sali szkolnej gromadzi∏o si´ kilkadziesiàt osób. Za sto∏em za∏o˝onym komunistycznymi podr´cznikami i instrukcjami siedzieli prowodyrzy. Obok nich na stole i ∏awce le˝a∏y automaty. Woêniak w∏aÊnie coÊ
tam perorowa∏ o demokracji. Po uprzednim obezw∏adnieniu wartownika
(by∏o to wieczorem) wpad∏em z kilkoma ch∏opcami na sal´.
– Nie ruszaç si´! R´ce do góry! Bo strzelam – krzyknà∏em i momentalnie by∏em przy stole, ch∏opcy zaj´li si´ „publikà”. Wyglàda∏em mo˝e doÊç
dziwnie, bo ubrany by∏em z sowiecka i troch´ ucharakteryzowany. Mo˝e
wi´c z tego powodu [e] wszystkim z [e] zrobi∏a podsuni´ta lufa mego automatu – prowodyrzy zastygli w bezruchu, a ich r´ce unios∏y si´ pos∏usznie.
Jeden z ch∏opców pozbiera∏ automaty, a drugi przeszuka∏ kieszenie prowodyrów. ZnaleêliÊmy i par´ pistoletów. Prowodyrów wzià∏em na przes∏uchanie do innej sali, a do zebranych kropnà∏ sà˝niste przemówienie [f] por.
„Nuna”28. UÊwiadamia∏ ich we wprost przeciwnym kierunku ni˝ poprzedni
prelegenci, a na koniec s∏uchacze musieli podrzeç w drobny mak le˝àce na
stole gadzinowe szparga∏y.
Przy przes∏uchaniu chodzi∏o mi o zyskanie [g] wskazówek co do szpiegowskiej pracy komunistów i troch´ zyska∏em. Najbardziej mi´kkim okaza∏
si´ Piàtkowski, który wszystko zwala∏ na innych i p∏aszczy∏ si´ do obrzydliwoÊci. Zaproponowa∏ mi wprost, ˝e od tej chwili pragnie byç naszym cz∏owiekiem i b´dzie dostarcza∏ materia∏ o komunistach. Nie bardzo w to wie-

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny a ojciec obecnie by∏ wójtem.
Fragment tekstu nieczytelny.
f Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
g Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
28 Kruszelnicki „Nuna”, pochodzi∏ ze Lwowa, z wykszta∏cenia prawnik. Prawdopodobnie dezerter
z Brygady Zaporowej WP w Lublinie. Aresztowany 27 VIII 1945 r. przez MUBP w Lublinie
(AIPN Lu, 0264/19, Akta operacyjne..., k. 222; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze..., Kwestionariusz Kruszelnickiego, k. 64).
d
e
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rzy∏em, ale wstawili si´ za nim „Staƒczyk” i „Lew”, jako za swoim dawnym
znajomym. Piàtkowski nawet nie wiedzia∏, ˝e ˝ycie ocalili mu ludzie, którzy
ju˝ du˝o od komunistów wycierpieli. Umówi∏em z nim sposób, w jaki mieliÊmy si´ porozumieç, i zwolni∏em go.
Szalastów i Woêniaka nikt ju˝ wi´cej nie widzia∏ i widzieç nie b´dzie.
Triumfalna brama zmieni∏a si´ w kup´ drewna, a Brzostówka na d∏ugi czas
wyleczy∏a si´ z czerwonej choroby.
Mia∏o to wp∏yw na okolic´. Tylko b∏´du pope∏nionego na Piàtkowskim
darowaç sobie nie mog´ po dzieƒ dzisiejszy. Piàtkowski na drugi dzieƒ rano
wyjecha∏ z Brzostówki, a wkrótce objà∏ stanowisko komendanta wojewódzkiego UBP w Lublinie29. Mo˝e jeszcze kiedyÊ si´ spotkamy.
W gminie spiczyƒskiej dobra∏o si´ grono gorliwych pepe[e]rowców. [h]
Po przemówieniach znów przemówienie, po przemówieniu jeszcze jedno przemówienie, wreszcie paradny przemarsz z Kijan do Spiczyna,
a w Spiczynie zabawa z orkiestrà i taƒcami, z wódkà i wiwatami, z wódkà
i strza∏ami. Hej˝e ha! Niech ˝yje demokracja! Hu ha! Hu ha..., a rej wodzà
udekorowani medalami i obcià˝eni bronià, mniej lub wi´cej podchmieleni
pepe[e]rowcy: Kud∏a Hieronim z UB, dygnitarz od reformy rolnej Wójtowicz Stanis∏awi30, Mich[oƒj] Jan, funkcjonariusze MO: Antoni ˚ukowski,
Boles∏aw Smyk, Sowa Wiktor, Wac∏aw Siepsiak i Grzebalski Stanis∏aw31 [k].
Fragment tekstu nieczytelny.
W oryginale Wujtowicz.
j
Fragment tekstu nieczytelny.
k Fragment tekstu nieczytelny.
29 Z akt resortu bezpieczeƒstwa wynika, ˝e oddzia∏ „Uskoka” zatrzyma∏ Leona Piàtkowskiego.
Sam Broƒski ma na myÊli Franciszka Piàtkowskiego (ur. 1908), pp∏k. UBP, narodowoÊci polskiej,
pochodzenia ch∏opskiego, wykszta∏cenia Êredniego, cz∏onka KPP, PPR, PZPR, od 15 IV 1946 r.
szefa WUBP w Lublinie; od 1 IX 1947 r. naczelnika Wydzia∏u I WUBP w Szczecinie; od 1 IV
1949 r. naczelnika Wydzia∏u I UBP m. st. Warszawy; od 15 VIII 1951 r. zast´pc´ naczelnika Wydzia∏u Specjalnego Departamentu Wi´ziennictwa MBP: od 1 VIII 1953 r. naczelnika Wydzia∏u
Specjalnego Departamentu Wi´ziennictwa MBP; od 15 VIII 1953 r. naczelnika Wydzia∏u III Departamentu Wi´ziennictwa MBP; od 1 VII 1955 r. zast´pc´ kierownika delegatury CZW MSW
w Katowicach; od 1 XI 1955 r. starszego inspektora G∏ównego Inspektoratu MSW; od 1 IX 1961 r.
inspektora G∏ównego Inspektoratu MSW; zwolnionego w 1963 r. (Ludzie bezpieki…, s. 716).
30 Chodzi o Jana Wójtowicza.
31 Akcj´ w Spiczynie, pow. Lubartów, przeprowadzono z 10 na 11 V 1945 r. W remizie stra˝ackiej odbywa∏a si´ zabawa z okazji zakoƒczenia wojny, zorganizowana przez cz∏onków miejscowego ko∏a PPR. Na poczàtku partyzanci opanowali posterunek MO. U˝yli podst´pu, gdy˝ doprowadzili milicjanta z Brzeênicy Ksià˝´cej, Stanis∏awa Grzebalskiego, który poprosi∏ milicjantów
o otworzenie drzwi. Po opanowaniu posterunku, milicjantów rozbrojono i pobito. Przed remizà
h
i
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W tym czasie przyby∏ do mnie i by∏ cz´stym moim goÊciem przez
[19]45 r. por. „Brzechwa”. „Brzechwa” ukrywa∏ si´ samotnie. Na prowadzenie partyzantki brak mu ju˝ by∏o, jak mówi∏, nerwów. [k]
Ale w∏adze te [AK] do kresu swego istnienia nie by∏y w stanie wnieÊç
coÊ nowego w naszà prac´. Praca uk∏ada∏a si´ wy∏àcznie pod dyktando wytwarzajàcych si´ warunków. Nadal trzeba by∏o liczyç na w∏asnà inicjatyw´.
Wysy∏ane sprawozdania by∏y przez w∏adze akceptowane. [Ich] praca na
tym si´ koƒczy∏a. Nie b´d´ daleki od prawdy, gdy powiem, ˝e post´powanie w∏adz wyp∏ywa∏o z tego, co dzia∏o si´ w terenie.
„LeÊni ch∏opcy” [umieli] karabinem i granatem broniç swego ˝ycia, byli natchnieniem dla komendantów obwodów, okr´gów i innych. Nie mam
zamiaru umniejszaç zas∏ug tych ludzi, którzy w sk∏ad w∏adz AK wówczas
wchodzili, bo wszyscy szczerze pragn´liÊmy walczyç o wolnoÊç, ale zadanie
by∏o niezmiernie trudne. [k] Nie wiem, kogo winnym tutaj uczyniç nale˝y.
Wiem natomiast [˝e] „ch∏opcy leÊni” niezmiennie walczyli, Êpiewali i od
czasu do czasu gin´li. Ci inaczej nie mogli!
Komendantem obwodu lubartowskiego zosta∏ „Juliusz” (dawniej „Grabina”)32, „Jung” (dawniej [l]) mia∏ obecnie funkcj´ w okr´gu. Inspektorem
zastrzelono jednego z nich, Wiktora Sow´, a funkcjonariusza Wac∏awa Siepsiaka zabrano do remizy. W tym samym czasie inny pododdzia∏ okrà˝y∏ remiz´. Po wejÊciu do Êrodka oddzielono kobiety od m´˝czyzn. Wed∏ug wczeÊniej sporzàdzonej listy „wy∏owiono” cz∏onków PPR; jeden
z nich, Stanis∏aw Kie∏bik, otrzyma∏ kar´ ch∏osty, reszt´: funkcjonariuszy PUBP w Lubartowie
Hieronima Kud∏´ i Wac∏awa Siepsiaka, komendanta posterunku MO Antoniego ˚ukowskiego,
milicjanta Boles∏awa Smyka, cz∏onków PPR – Jana Wójtowicza, Jana Michonia oraz miejscowego muzykanta Sawickiego, rozstrzelano. Oddzia∏, opuszczajàc Spiczyn, uprowadzi∏ ze sobà milicjanta Stanis∏awa Grzebalskiego, wójta gminy Spiczyn Adolfa Laskowskiego, jego zast´pc´ Stanis∏awa Wójcika oraz Konstantego Karczmarskiego. Wszyscy zostali rozstrzelani w lesie
w okolicy wsi Brzostówka (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 21; R. Wnuk, Lubelski...,
s. 310–311).
l
Wyraz nieczytelny.
32 Czes∏aw Gregorowicz „Grabina”, „Juliusz”, „Wojciech”, „Janusz”, „Grey”, „Don” (ur. 1908),
ppor. WP, por. AK-WiN, ur. w Spiczynie, pow. Lublin, pochodzenie rzemieÊlnicze, wykszta∏cenie Êrednie. W ZWZ-AK od stycznia 1940 r. Poczàtkowo komendant 1. Rejonu (Spiczyn–Ludwin–¸´czna–Niemce) w Obwodzie AK Lubartów. Od kwietnia 1944 r. I zast´pca komendanta
obwodu. Podczas akcji „Burza” dowódca 2. kompanii IV batalionu 8. ppLeg AK. Od stycznia
1945 r. komendant Obwodu AK-DSZ Lubartów, a od wrzeÊnia 1945 r. komendant Obwodu WiN
Lublin-powiat i zast´pca inspektora Inspektoratu WiN Lublin. Aresztowany we wrzeÊniu 1946 r.
Zwolniony na podstawie amnestii z 22 II 1947 r., w kwietniu tego˝ roku. Ponownie aresztowany
w 1953 r. i przetrzymywany bez wyroku przez 9 miesi´cy. Ukoƒczy∏ prawo w Poznaniu. Pracowa∏
w Prezydium WRN w Lublinie. Mieszka w Lublinie (Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit.,
s. 409–410).
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zosta∏ „Bo˝ymir”33, komendantem okr´gu – „Drugak”34. Mnie mianowano
dowódcà oddzia∏u part[yzanckiego] obwodu lubartowskiego. Dowódcà
w po∏udniowych obwodach zosta∏ „Zapora”35.
33

Informacja prawdopodobnie nieÊcis∏a. We wspomnianym okresie funkcj´ inspektora AK-DSZ
Lublin pe∏ni∏ Franciszek Jarocki (Franciszek Strzelecki) „Jadêwing”, „Witeê” (1905–1985),
por. WP, mjr AK-DSZ, ur. w Borowie, pow. Krasnystaw, wykszta∏cenie Êrednie. S∏u˝y∏ w 7. ppLeg.
W ZWZ-AK od lutego 1940 r. w Warszawie, nast´pnie komendant rejonu w Obwodzie ZWZ Krasnystaw, od paêdziernika 1940 r. zast´pca komendanta, a od kwietnia 1942 r. komendant Obwodu
ZWZ-AK Krasnystaw, od marca 1944 r. zast´pca inspektora Inspektoratu AK Che∏m. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, pe∏niàc do lutego 1945 r. poprzednià funkcj´. Od
lutego 1945 r. inspektor Inspektoratu AK-DSZ Lublin. Aresztowany 16 VI 1945 r. przez WUBP
w Lublinie, skazany 5 I 1946 r. przez WSO w Lublinie na 15 lat wi´zienia. Kar´ darowano w ca∏oÊci na podstawie amnestii z 2 VIII 1945 r. Mieszka∏ w Warszawie (AIPN Lu, 012/231, Akta Êledcze Franciszka Jarockiego i inn.; Zrzeszenie WolnoÊç i Niezawis∏oÊç na Lubelszczyênie w latach
1944–1947 w opracowaniach funkcjonariuszy MSW, red. P. Mirski, J. Twardowski, Lublin 2002,
s. 157–158). Funkcj´ zast´pcy inspektora Inspektoratu AK-DSZ Lublin pe∏ni∏ Kazimierz Zarembiƒski „K∏oda”, „Bo˝ymir” (ur. 1904), por. WP, kpt. AK, ur. w Horoszczycach, pow. Hrubieszów,
in˝ynier. Walczy∏ w wojnie 1939 r. w Wo∏yƒskiej Brygadzie Kawalerii. W konspiracji od 1942 r., poczàtkowo komendant placówki AK w Do∏hobyczowie, pow. Hrubieszów. Od czerwca 1944 r. adiutant w komendzie Inspektoratu AK Che∏m, a od marca 1945 r. zast´pca inspektora AK-DSZ Lublin. Aresztowany 17 VI 1945 r. przez WUBP w Lublinie, skazany 5 I 1946 r. przez WSO
w Lublinie na 13 lat wi´zienia. Kar´ darowano w ca∏oÊci na podstawie amnestii z 2 VIII 1945 r.
Mieszka∏ w Olsztynie (AIPN Lu, 012/231, Akta Êledcze Franciszka Jarockiego i innych; Zrzeszenie
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” na Lubelszczyênie w latach 1944–1947..., s. 167–168). Byç mo˝e jednak to
autor pami´tnika ma racj´, albowiem w zasobach AP Lublin znajduje si´ rozkaz z 2 VIII 1945 r.,
a wi´c wydany ju˝ po aresztowaniu Franciszka Jarockiego i Kazimierza Zarembiƒskiego, podpisany przez p.o. inspektora Inspektoratu „Las” (w tym czasie kryptonim Inspektoratu DSZ Lublin)
„Bo˝ymira” (N.N.) (AP Lublin, AK-WiN, t. 88, k. 32).
34 Wilhelm Szczepankiewicz „Drugak” (1901–1960), kpt. WP, p∏k WiN, ur. w Z∏oczowie, pochodzenie inteligenckie, wykszta∏cenie wy˝sze, oficer zawodowy WP. Walczy∏ w wojnie 1939 r., jako
dowódca III batalionu 2. ppLeg. W konspiracji w powiecie Tomaszów Lubelski, poczàtkowo w KN,
a nast´pnie ZWZ-AK. Od 1941 komendant Obwodu ZWZ-AK, dowódca oddzia∏u partyzanckiego. Walczy∏ w obronie wysiedlanych wiosek Zamojszczyzny. Dowodzi∏ podleg∏ymi oddzia∏ami podczas konfliktu polsko-ukraiƒskiego w 1944 r. i akcji „Burza”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Od marca 1945 r. inspektor Inspektoratu AK-DSZ Bia∏a Podlaska. Od koƒca
maja 1945 r. do marca 1947 r. komendant Okr´gu DSZ-WiN Lublin. Ujawni∏ si´ 22 III 1947 r.
w WUBP w Lublinie. Pracowa∏ jako nauczyciel, inwigilowany przez UBP (R. Wnuk, Wilhelm
Szczepankiewicz (1901–1960) [w:] Konspiracja i opór..., t. 1, s. 433–435).
35 Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949), por./mjr AK-WiN, ur. w Dzikowie, pow. Tarnobrzeg, pochodzenie rzemieÊlnicze, wykszta∏cenie Êrednie, bez zawodu. W latach 1939–1943 w Armii Polskiej we Francji i w Anglii. Zrzucony do Polski jako cichociemny z 16 na 17 IX 1943 r.; dowódca oddzia∏u partyzanckiego w Inspektoracie AK ZamoÊç; od stycznia 1944 r. szef Kedywu
w Inspektoracie AK Lublin–Pu∏awy i dowódca oddzia∏u dyspozycyjnego Kedywu. Pozosta∏ w konspiracji. Dowódca oddzia∏u zbrojnego DSZ; od 1 VI 1945 r. dowódca oddzia∏ów leÊnych Inspektoratu DSZ-WiN Lublin, a nast´pnie dowódca zgrupowania partyzanckiego liczàcego w szczytowym okresie ponad 300 ludzi, operujàcego w województwie lubelskim, rzeszowskim i kieleckim.
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W moim obwodzie, prócz mego oddzia∏u, by∏ oddzia∏ „Jordana” i oddzia∏ „Szatana”36. Nawiàza∏em z nimi ∏àcznoÊç s∏u˝bowà. Âcis∏e kontrolowanie dzia∏alnoÊci poszczególnych oddzia∏ów by∏o jednak niemo˝liwe,
trzeba by∏o polegaç na uczciwoÊci i prawomyÊlnoÊci dowódców.
Na dowódców nie mogli wejÊç ludzie tych zalet nieposiadajàcy, bo nie
mieliby uznania i pos∏uchu w spo∏eczeƒstwie.
W pierwszych dniach czerwca zetknà∏em si´ z oddzia∏em „Marsa” i „Jastrz´bia” z 27. [WDP AK]. Krà˝y∏y ju˝ pog∏oski o majàcej nastàpiç amnestii. Po amnestii UB zapowiedzia∏o bezwzgl´dnà likwidacj´ podziemia,
przygotowujàc do tego opini´ spo∏eczeƒstwa przez ba∏amutne oszczerstwa
wymierzone w podziemie, a rozpowszechniane przez pras´ [na] wszelkie
inne sposoby [m].
Z góry konkretnych zarzàdzeƒ nie by∏o. „Jastrzàb” postanowi∏ rozwiàzaç swój oddzia∏ i przerzuciç si´ na inne tereny. „Mars” swoim postanowieniem zaszkodzi∏ swej w∏asnej, dotychczas pi´knej opinii. Zda∏ dowództwo
na swego zast´pc´ „Zag∏ob´”37, a sam wyjecha∏. W takiej chwili robiç tego
nie powinien.
Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie podczas próby przekroczenia granicy wraz z grupà 6 innych
konspiratorów. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci, wyrok wykonano 7 III 1948 r. (A.F. Baran, Hieronim Dekutowski (1918–1949) [w:] Konspiracja i opór..., t. 1,
s. 110–113; E. Kurek, Zaporczycy 1943–1949, Lublin 1995).
m Fragment tekstu nieczytelny.
36 Kazimierz Woêniak „Szatan” (1924–1947), ppor. WiN, ur. w Samokl´skach, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe. W czasie okupacji niemieckiej cz∏onek BCh, ˝o∏nierz oddzia∏u partyzanckiego Jana Flisiaka „Ch∏opickiego”. We wrzeÊniu 1944 r. wcielony do WP,
zdezerterowa∏ w listopadzie 1944 r. Od kwietnia 1945 r. ponownie w konspiracji, ˝o∏nierz oddzia∏u Wiktora Targoƒskiego „Brzozy”. Ujawni∏ si´ na mocy amnestii z 2 VIII 1945 r. w paêdzierniku
1945 r. Pracowa∏ jako zast´pca komendanta ochrony cukrowni w Opolu Lubelskim, skàd zdezerterowa∏ w styczniu 1945 r. Od jesieni 1945 r. po raz kolejny powróci∏ do konspiracji. Zorganizowa∏
oko∏o 20-osobowy oddzia∏ partyzancki podporzàdkowany Wiktorowi Targoƒskiemu „Brzozie”,
operujàcy w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci powiatu lubartowskiego. Od wiosny 1946 r. podporzàdkowany zgrupowaniu WiN Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Aresztowany 24 I 1947 r. w Be∏˝ycach, pow. Lublin, podczas próby rozbrojenia ˝o∏nierzy KBW. Skazany 27 III 1947 r. przez WSR
w Lublinie na kar´ Êmierci. 11 V 1947 r. pope∏ni∏ samobójstwo w wi´zieniu na Zamku w Lublinie
(AIPN Lu, 17/226, Akta sprawy Kazimierza Woêniaka; AIPN Lu, 011/78 Akta Êledcze Kazimierza
Woêniaka, t. 1–2).
37 Konstanty Piotrowski „Jastrzàb”, „Zag∏oba”, chor. WP, ppor. AK. Przed wojnà podoficer zawodowy w 23. pp we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim. W czasie okupacji niemieckiej komendant placówki
POZ w ¸´cznej, a po scaleniu cz∏onek AK. Od wiosny 1944 r. ˝o∏nierz oddzia∏u partyzanckiego Boles∏awa Flisiuka „Jaremy”, dowódca oddzia∏u w „polu”, a nast´pnie zast´pca dowódcy oddzia∏u Ludwika Pa∏ysa „Ludwika”. Pozosta∏ w konspiracji. Od marca 1945 r. organizator i dowódca lotnego
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„Zag∏oba” wkrótce ujawni∏ si´ z ca∏ym oddzia∏em. Panujàca wówczas
atmosfera ogólna nie sprzyja∏a szerszemu rozmachowi partyzantki. By∏
wzgl´dny spokój [n], nale˝a∏o ten spokój utrzymaç i czekaç dalszego rozwoju wypadków. Postanowi∏em podzieliç ludzi na ma∏e patrole cywilne i rozlokowaç w terenie. Wielu urzàdzi∏o si´ pojedynczo [n].
W dniach 6–15 czerwca [1945 r.] ponios∏y powa˝nà kl´sk´ w pow.
che∏mskim oddzia∏y NSZ. Po doÊç bezwzgl´dnej, ale zas∏u˝onej akcji dokonanej przez NSZ na ukraiƒskiej wsi Wierzchowiny38, oddzia∏y te nie zdo∏a∏y wyplàtaç si´ z silnej ob∏awy. Naszatkowano sporo Sowietów i ubejców,
ale zgin´∏o kilkunastu partyzantów. A co gorsze, zgin´li dowódcy: „Szary”,
„Sokó∏”, „Zemsta”39 i „Jacek”. Oddzia∏y zosta∏y niemal ca∏kowicie rozproszone [o]40. [p]a.

oddzia∏u partyzanckiego Inspektoratu DSZ Che∏m. Oddzia∏ dzia∏a∏ w powiatach che∏mskim oraz
w∏odawskim i liczy∏ oko∏o 100 partyzantów. Ujawni∏ si´ wraz ze swymi ˝o∏nierzami w lipcu 1945 r.
Pracowa∏ w szkolnictwie rolniczym. Zmar∏ w Jedlni, woj. kieleckie (I. Caban, op. cit., s. 140).
n Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
o Poni˝ej zapisano wpisaç amnesti´ [19]45 r.
p Fragment tekstu nieczytelny.
38 6 VI 1945 r. zgrupowanie NSZ kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego”, z∏o˝one z oddzia∏ów
ppor. Romana Jaroszyƒskiego „Romana”, ppor. Zbigniewa Góry „Jacka”, por. Boles∏awa Skulimowskiego „Soko∏a” i st. sier˝. Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”, liczàce oko∏o 300 partyzantów, zgodnie z wytycznymi Okr´gu NSZ Lublin przystàpi∏o do „rozpocz´cia likwidowania band
ukraiƒskich na terenie wschodniej i po∏udniowej cz´Êci powiatu Hrubieszów”. Tego dnia oddzia∏
wkroczy∏ do wsi Wierzchowiny, pow. Krasnystaw; w wyniku przeprowadzonej pacyfikacji zgin´∏o
196 osób narodowoÊci ukraiƒskiej (R. Wnuk, Wierzchowiny..., s. 71–88; K. Komorowski, Polityka
i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa 2000, s. 513–515).
39 Informacja mylna, Eugeniusz Walewski „Zemsta” wraz z oddzia∏em opuÊci∏ zgrupowanie Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego”, dzi´ki czemu uniknà∏ zag∏ady w Hucie.
40 Poczàtek zag∏ady zgrupowania rozpoczà∏ si´ z chwilà wycofania z Wierzchowin. Pierwszà potyczk´ stoczy∏o ono z grupà operacyjnà UBP-MO-WP z Che∏ma, liczàcà oko∏o 70 osób, w momencie opuszczania wsi. To starcie zakoƒczy∏o si´ jeszcze sukcesem partyzantów, którzy rozbili grup´,
zabijajàc 2 ˝o∏nierzy WP i bioràc do niewoli 2 funkcjonariuszy UBP, kilku milicjantów i 15 ˝o∏nierzy WP. Mniej szcz´Êcia mia∏ 70-osobowy pododdzia∏ Boles∏awa Skulimowskiego „Soko∏a”, który
ko∏o wsi Kasi∏an zosta∏ zaskoczony przez oddzia∏ enkawudzistów z 98. pu∏ku pogranicznego
64. Dywizji NKWD. W wyniku walki poleg∏o 28 eneszetowców, a 1 dosta∏ si´ do niewoli. Ci´˝ko
ranny „Sokó∏” nast´pnego dnia zmar∏. Nast´pnie zgrupowanie przemaszerowa∏o do wsi Huta,
pow. Che∏m. 10 VI 1945 r. zosta∏o okrà˝one i rozbite przez 98. pu∏k pograniczny NKWD, wzmocniony wozami bojowymi, lotnictwem i si∏ami UBP. Wed∏ug ró˝nych danych, mi´dzy 6 a 11 czerwca 1945 r. zgin´∏o od 166 do oko∏o 200 partyzantów. WÊród zabitych by∏ dowódca zgrupowania
kpt. Mieczys∏aw Pazderski „Szary” oraz Zbigniew Góra „Jacek”. W tym samym okresie w walkach
ze zgrupowaniem zgin´∏o 2 funkcjonariuszy UBP, 2 ˝o∏nierzy WP, 1 ˝o∏nierz NKWD, a 6 ˝o∏nierzy
NKWD zosta∏o rannych, z czego 4 zmar∏o (R. Wnuk, Wierzchowiny…, s. 80–87).
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a

W zwiàzku z artyku∏ami umieszczonymi w „Gazecie Lubelskiej”
z 23 maja [19]45 r. pt. „Nowe potworne morderstwo akowskich Kainów”
i w „Sztandarze Ludu” z dnia 24 maja [19]45 r. pt. „Ohydne morderstwo
bandytów w Lubartowie” podajemy, co nast´puje:
JeÊli z ràk wymierzajàcych sprawiedliwoÊç „akowskich bandytów” padnie zdrajca w∏asnego Narodu – który w∏asnych braci dziÊ gubi – to na pewno nie otrzyma∏ on kary za rozdawanie ziemi ch∏opom.
JeÊli w pow. lubartowskim ginie w przeciàgu miesiàca [b] z ràk „bandytów” trzydziestu „niewinnych i uczciwych” Polaków z Milicji Obywatelskiej, Resortu Bezp[ieczeƒstwa] i innych podobnych dziadów – to nie dlatego, abyÊmy nie chcieli pokoju i reformy rolnej – ale dlatego, ˝e od lipca
1944 r. do dnia dzisiejszego tysiàce ([c] trudno ustaliç liczb´ dok∏adnà)
Polaków naprawd´ uczciwych i niewinnych posz∏o za druty obozów, do
wi´zienia i jeszcze dalej...d Wiadomym jest, ˝e wielu ju˝ nie ˝yje! A czy
reszta wróci?
I nie trzydzieÊci par [e] kobiecych oczu tragedi´ t´ op∏akuje – ale p∏acze
i cierpi ca∏y Naród. P∏aczemy i cierpimy wskutek g∏upoty i pod∏oÊci niektórych klas i jednostek. W∏adza, którà otrzymali z ràk obcych, jest [f] przys∏owiowà pochodnià w r´kach wariata.
PrzeÊladowania trwajà nadal. Tysiàce Polaków – którym dotychczas
udaje si´ ujÊç [z] ràk siepaczy – zmuszonych jest karabinem, pistoletem
i granatem broniç swego ˝ycia. Stàd powsta∏y „bandy”. Ale czy to sà bandy
i czy ludzi tych bandytami nazwaç nale˝y – osàdzi spo∏eczeƒstwo.
W tym miejscu nadmieniç nale˝y, ˝e sà ludzie s∏abych charakterów,
którzy wykorzystujà[c] obecne rozpr´˝enie i chaos (oraz polityk´ Rzàdu
Tymczasowego), na w∏asnà r´k´ uprawiajà wszelkie akty porachunków
osobistych i napadów dla korzyÊci w∏asnej. Nie ma to nic wspólnego z oddzia∏ami partyzanckimi, które starajà si´ zwalczaç t´ plag´.
a-a Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 98–100. Obszerne ust´py tego fragmentu cytowa∏
H. Pajàk w: „Uskok”..., s. 63–64.
b Liczebnik skreÊlony, czytelny 30.
c Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
d Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
e Wyraz skreÊlony, czytelny zap∏akanych.
f Wyraz skreÊlony, czytelny tà.
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A teraz kilka sprostowaƒ odnoÊnie „Uskoka” i jego ludzi:
1. JeÊli „Uskok” posiada∏ broƒ pochodzenia niemieckiego – to nie dlatego, ˝e jà od Niemców otrzyma∏ – ale dlatego, ˝e jà na Niemcach zdoby∏
w walce. Wie o tym spo∏eczeƒstwo pow. lubartowskiego.
2. W sprawie napadów, morderstw, gwa∏tów, wymuszeƒ pieni´dzy itp.
wyczynów, majàcych swego czasu miejsce na terenie gm. Serniki (Brzostówka), powinien wyczerpujàcych informacji udzieliç swej prasie s∏awny
pepe[e]rowiec, niedawny wojewoda lubelski – tow. „Hardy” – Sidor Kazimierz. Wyst´powa∏ on wtedy pod pseudonimem „Kruk”. W okolicy Ostrowa Lubelskiego organizowa∏ on i prowadzi∏ partyzantk´ tzw. Gwardii Ludowej. OsobiÊcie prowadzi∏ wypady na Brzostówk´ i inne miejscowoÊci
z terenu gm. Serniki. „Uskok” w tym czasie nie dowodzi∏ jeszcze ˝adnym
oddzia∏em.
I o tym wie spo∏eczeƒstwo.
3. Na terenie gm. [g] Ludwin i Spiczyn przez pi´ç lat okupacji niemieckiej nie zgin´∏o tylu Polaków, ilu zgin´∏o przez pi´ç miesi´cy „demokratycznej niepodleg∏oÊci”. [h] Setki osób wy∏apano i wywieziono w nieznanym
kierunku. Miejscowi „demokraci”, Êlepe narz´dzie w r´ku wroga, zacz´li
dochodziç do tego, aby [i] paliç zabudowania i niszczyç dorobek rodzin
„akowskich” przest´pców, wi´ziç ich braci lub ojców, a nawet wykonywaç
wyrok na miejscu. Po kilkugodzinnym torturowaniu zamordowano najniewinniejszego cz∏owieka – którego syn rzekomo ma byç w „bandzie”. Zw∏oki trudne do rozpoznania porzucono w lesie.
Trudno powstrzymaç r´k´ przed odwetem. Tym bardziej, ˝e sprawcy
tych nieszcz´Êç sà doskonale znani. Niektórzy ponieÊli ju˝ zas∏u˝onà kar´,
innych jeszcze ziemia nosi... Do czasu.
[j] My wiemy, ˝e prowadzimy walk´ bratobójczà i choç serce si´ kraje,
choç sumienie si´ wzdraga, nie mo˝emy jej uniknàç, bo nie jesteÊmy jej
prowokatorami.
My chcemy Polski! Chcemy pokoju! Chcemy demokracji!
Chcemy reformy rolnej!
Ale przede wszystkim chcemy niepodleg∏oÊci!a

g
h
i
j

Wyraz skreÊlony, czytelny wy∏apano.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny oko∏o 200 osób.
Wyraz skreÊlony, czytelny zacz´to.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny Do was si´ zwracamy panowie „tymczasowi”.
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a

Nie wydawa∏oby si´, by taka chwila by∏a wyjàtkowo odpowiednia [b]
myÊlami [b] a jednak [b] tam, gdzie jest wolnoÊç i sprawiedliwoÊç. A jeÊli
tego nie ma [b] Tak, jeÊli tego nie ma... To jest przeznaczenie! A przeznaczenia nikt nie zmieni, ja te˝. Dà˝´ do mego przeznaczenia i zatrzymam
si´ [c] wype∏ni´. Zatrzymam si´ [d] tylko nie ulegn´ nigdy doktrynie: „˚ycie jest krótkie, wi´c nale˝y je sobie os∏odziç”. ˚ycie jest krótkie [d]. Niektórzy tak czule rozwodzà si´ nad uÊwi´conym przywilejem za∏o˝enia
rodziny, wychowaniem dzieci, które – jak mówià – krzywdy nasze pomszczà, naród [d]. S∏ownie zgadzam si´ z tym, ale [d] niebezpieczeƒstwo, które tym naszym dzieciom zagra˝a. Niebezpieczeƒstwo, które mo˝e je
uczyniç bezwzgl´dnymi w walce [za] krzywdy nasze i ich [d]. Niebezpieczeƒstwem [e] komunistycznych warto poÊwi´ciç wszystkie si∏y do walki
z nim.
Ma∏˝eƒstwo... A wi´c Êlub, ˝ona... Ech... Z Haneczkà nie widzia∏em si´
ju˝ doÊç dawno... I kto wie, jak tam dalej mi´dzy nami b´dzie... Tak ona, jak
[i] ja znajdujemy si´ w po∏o˝eniu usprawiedliwiajàcym wiele rzeczy. Uczucie... Mi∏oÊç... to przywileje m∏odych, przywileje pi´kne i s∏uszne, ale stary
Êwiat nie zna si´ na tym. Wszystko zdeptaç potrafi! Za du˝o jest na Êwiecie
ludzi interesownych [f].
Tak... a swojà drogà od powabnych praw m∏odoÊci trudno si´ uchyliç.
I co du˝o mówiç – nie uchylam si´... [g] Wczorajszy wieczór z blondyneczkà Wandà potwierdza to... Jej niebieskie ocz´ta, s∏odkà rozkosz mi∏oÊci
obiecujàce, nie pozwalajà o m∏odoÊci zapomnieç...
A tak kochaç jak ona, mi∏ujà tylko blondynki! Dobrze si´ wi´c czujemy
ze sobà. I bez zobowiàzaƒ na przysz∏oÊç.
Krysia i Halinka urzàdzajà wieczorek.
Dalsze moje rozmyÊlania przerwa∏ energiczny g∏os na przedzie:
– Staç, kto jest?!
a-a
b
c
d
e
f
g

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 82–85.
Fragment tekstu nieczytelny.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Fragment tekstu nieczytelny.
Wyraz nieczytelny.
Fragment tekstu nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
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– Setka! – rzuci∏em umówione has∏o i w jednej chwili le˝eliÊmy rozproszeni na ziemi z przygotowanà bronià.
– Tysiàc – poda∏ odzew „Staƒczyk”, bo on to by∏ z patrolem [h]a.

a

Amnestia. Lipiec [19]45 r.
Z jajka, zwanego PKWN, a z∏o˝onego w Polsce przez pewnego czerwonego owada, wyl´g∏a si´ poczwarka. Nazwano jà Tymczasowym Rzàdem
JednoÊci Narodowej. Ta „jednoÊç narodowa” mia∏a jakoby znaleêç swój
wyraz w udziale PSL i Miko∏ajczyka w tym˝e rzàdzie.
JednoÊç...? No tak! JednoÊç! Kto by∏ móg∏ zaprzeczyç? Przecie˝ premier rzàdu londyƒskiego Miko∏ajczyk zosta∏ wicepremierem w Warszawie. Przecie˝ oficjalnie rozwijajàca si´ PSL jest stronnictwem równouprawnionym z innymi. To, [co] si´ dotychczas w Polsce burzy∏o przeciw
PKWN, nazywano „reakcjà londyƒskà, miko∏ajczykowskà”. Miko∏ajczyk
(opatrznoÊç go komunistom zes∏a∏a) sam to wszystko zlikwidowa∏. Rozwiàza∏ rzàd londyƒski, rozwiàza∏ warszawski. Reakcji da∏ mo˝noÊç wzi´cia oficjalnego udzia∏u w ˝yciu politycznym przez PSL. B´dà wolne wybory. Naród sam wybierze sobie ustrój i rzàd. B´dà wolne i nieskr´powane
wybory!!!
Takà ob∏ud´ mogli komuniÊci g∏osiç teraz przed Êwiatem i w∏asnym narodem. Zgn´biony naród, rzecz oczywista, chwyta∏ si´ wszystkiego, co dawa∏o odrobin´ nadziei na lepsze, jak tonàcy brzytwy. Chwytano si´ te˝ PSL.
Przyznaç nale˝y, ˝e proklamowany program PSL nawet w czasach
prawdziwej wolnoÊci zapewnia∏by mu najpowa˝niejsze poparcie poÊród innych stronnictw. Nasz ruch ludowy w okresie wojny hitlerowskiej i po niej
prowadzi∏ nas do dominujàcego stanowiska w paƒstwie. Ludowcy to najpot´˝niejsze i najbardziej Polsce zas∏u˝one stronnictwo. PSL Miko∏ajczyka
sta∏o si´ ∏odzià ratunkowà wÊród powodzi komunistycznej. Garn´li si´ tam
wszyscy przeciwnicy komunizmu bez wzgl´du na swoje dotychczasowe
przekonania. Czy wierzono, ˝e b´dzie mo˝na tà ∏odzià do spokojnej przystani dop∏ynàç? Niektórzy mo˝e wierzyli. Inni nie zastanawiali si´ nad tym

h

Fragment tekstu nieczytelny.

a-a

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 112–140.
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g∏´biej, pocieszajàc si´ tym, ˝e [b] na razie mo˝na przez PSL uniknàç takiej
koniecznoÊci, jak konspiracja podziemia i przeÊladowania. Nie trudno te˝
by∏o spotkaç si´ z opinià, ˝e „eksperyment” Miko∏ajczyka mo˝e przynieÊç
Polsce wi´cej szkody jak [c] korzyÊci.
Spotka∏em si´ w tym czasie z jednym wybitniejszym ludowcem Lubelszczyzny. Wprawdzie ma∏o znaliÊmy si´ osobiÊcie, jednak zna∏em jego zas∏u˝onà przesz∏oÊç w ruchu ludowym jeszcze przed wojnà oraz w okresie okupacji. Za prac´ w BCh odsiedzia∏ par´ miesi´cy na Zamku i szcz´Êciem
tylko uniknà∏ obozu koncentracyjnego. Gestapo by∏o jednak u niego cz´stym goÊciem. Po przyjÊciu Sowietów i PKWN, liczàc na obiecywanà wolnoÊç, wszed∏ na jedno ze stanowisk spo∏ecznych przy województwie w Lublinie. Szybko si´ jednak zorientowa∏, jaki kierunek przybiera polityka
komunistów, i wycofa∏ si´ w „zacisze ˝ycia domowego”, majàc nadziej´, ˝e
tutaj ∏atwiej przetrawi doznany ból rozczarowania. W spokoju go jednak
nie pozostawiono. Zimà z [19]44 na [19]45 r. przechodzi∏ parokrotnie badania NKWD i znów szcz´Êciem uniknà∏ wi´zienia lub Syberii. KomuniÊci
chcieli go mieç u siebie i przerobiç na swoje kopyto jako popularnego ludowca. By∏ jednak za uczciwy, aby si´ zaprzedaç.
WÊród prawdziwych ludowców pozosta∏ nadal powa˝nym autorytetem.
Ch´tnie wi´c nawiàza∏em z nim rozmow´. On równie˝ wiedzia∏ dok∏adnie,
kim jestem.
– Jak pan sàdzi, czy w Lubelszczyênie PSL przyjmie si´ bardzo szeroko?
I co pan w ogóle sàdzi o przysz∏oÊci PSL? – zapyta∏em.
– Poniewa˝ rozmawiam z „Uskokiem”, nie sàdz´, abym w tej materii
móg∏ powiedzieç coÊ nowego dla pana. Wy, partyzanci, jesteÊcie dziÊ najistotniejszym uosobieniem myÊli i dà˝eƒ narodu. W kraju mamy wroga,
którego wy zwalczacie z bronià w r´ku. Czy˝ nie jest to po myÊli ka˝dego
uczciwego Polaka? Bez wàtpienia tak! Ale... zbrojnym powstaniem rady
nie damy. Przynajmniej teraz. Partyzantka i podziemie spe∏nia tak donios∏à rol´, ˝e nie wolno ani jednego, ani drugiego ca∏kowicie likwidowaç. Nawiàzuj´ tutaj do zapowiedzianej przez rzàd amnestii, która przede wszystkim na was nastawiona b´dzie. Pami´tajcie, ˝e jesteÊcie bardzo powa˝nym
hamulcem dla maszynerii komunistycznej. Gdyby nie partyzantka, komuniÊci nie pozwoliliby rozwijaç si´ PSL w terenie. Gdyby nie partyzantka, zab
c

Wyraz skreÊlony, czytelny przynajmniej.
Wyraz skreÊlony, czytelny po˝ytku.
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cz´to by ju˝ prace nad wprowadzeniem ko∏chozów. Jeden parszywy ˚yd
i kilku uzbrojonych zbójów na gmin´ wystarczy∏oby na wprowadzenie sowieckiego ∏adu. Wszyscy jednak do partyzantki iÊç nie mogà. PSL daje
mo˝noÊç wzi´cia udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym. W ramach posiadanych mo˝liwoÊci ka˝dy peeselowiec dà˝yç powinien do uniezale˝nienia si´ od Rosji
i komunistów, a wi´c ta sama walka, co w partyzantce, tylko innà bronià.
PSL powinno ÊciÊle wspó∏pracowaç z podziemiem, przy w∏aÊciwym obustronnym zrozumieniu. Co do rozwoju PSL w Lubelszczyênie, to sàdz´, ˝e
przyjmie si´ ono szeroko, gdy˝ jest jedynà legalnà odskocznià od partii komunistycznych i ma program odpowiadajàcy najszerszym masom naszego
spo∏eczeƒstwa. Co do przysz∏oÊci PSL, to trudno w tej mierze coÊ powiedzieç. Obecnie PSL i Miko∏ajczyk eksperymentuje. Wyniku eksperymentu
przewidzieç nie podobna.
– Wspomnia∏ pan o amnestii, a poniewa˝ ta sprawa specjalnie mnie interesuje, mo˝e pan b´dzie ∏askaw powiedzieç coÊ wi´cej na ten temat.
– Rozporzàdzenie o amnestii wysz∏o z racji utworzenia Rzàdu JednoÊci
Narodowej. Wiadomym ju˝ jest, ˝e komuniÊci wykorzystajà amnesti´ do
zwalczania tzw. reakcji. Dla amnestiowanych b´dzie to nie tyle akt u∏askawienia, ile wciàgni´cie pod kontrol´ w∏adz. Ustawa amnestyjna nie b´dzie
jednak dawa∏a amnestionowanym bezpieczeƒstwa osobistego. KomuniÊci
w zwalczaniu przeciwników sà bezwzgl´dni. U nich co innego si´ mówi i pisze, a co innego robi. Poza tym komuniÊci zechcà daç amnestii jak najszerszy rozg∏os w kraju i za granicà i zechcà si´ pochwaliç jej wynikami jako
osiàgni´ciem owej „jednoÊci” w kraju. Jednym s∏owem, amnestia u˝yta zostanie jako fa∏szywa propaganda prokomunistyczna. Nie ma nadziei na to,
by wrócili ci, którzy ju˝ w wi´zieniach siedzà, lub ci, o których nie wiadomo,
gdzie si´ znajdujà. Tych potraktuje si´ z pomini´ciem ustawy amnestyjnej.
Zwróci si´ natomiast uwag´ na tych, którzy sà na wolnoÊci i kr´pujà rozwój
komunizmu. Gdy chodzi o pana, panie „Uskok”, to ujawniajàc si´, odda∏by
pan wielkà przys∏ug´ komunistom, a wyrzàdzi∏ krzywd´ spo∏eczeƒstwu i sobie. KomuniÊci zanadto pana nienawidzà, by obdarzyç wolnoÊcià i przebaczeniem. Spo∏eczeƒstwo zaÊ pragnie mieç jak najwi´cej takich „Uskoków”.
– A czy powzià∏ pan ju˝ jakie postanowienie odnoÊnie amnestii? – zapyta∏ mnie mój rozmówca.
– Nie, jeszcze nie postanowi∏em – odpar∏em.
Tak w tym, jak i w innych podobnych wypadkach, nie chcia∏em sugerowaç
w∏asnych zapatrywaƒ, bo zale˝a∏o mi na wysondowaniu jak najtrafniejszej
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opinii ogólnej. I w∏aÊnie na wytycznych tej opinii chcia∏em opieraç swoje
post´powanie. Mój obecny rozmówca wyra˝a∏ bardzo trafnie wszystko to,
co mo˝na by∏o us∏yszeç od ka˝dego trzeêwego i uczciwego Polaka. Po d∏u˝szej pogaw´dce rozstaliÊmy si´ w przyjemnej atmosferze.
Ustawa amnestyjna, która wesz∏a w ˝ycie, okaza∏a si´ bardzo twardym
orzechem do zgryzienia. Ludzi b´dàcych w kolizji z w∏adzami, a wi´c zainteresowanych amnestià, by∏o mas´ i wszyscy zwracali si´ do przywódców
partyzanckich jak do wyroczni o rad´: „IÊç, czy nie iÊç? Ujawniç si´, czy
nie?” Wszyscy zgadzali si´ na jednym punkcie: nie ufano komunistom.
Ale co robiç? Doko∏a by∏em zasypywany tymi pytaniami, a niestety konkretnej odpowiedzi daç nie mog∏em. Nie mog∏em, poniewa˝ nie chcia∏em
braç na swoje sumienie czyjegoÊ losu. Nieszcz´Êcie zaÊ mog∏o spotkaç tak
ujawnionego, jak i nieujawnionego. Lepiej wi´c b´dzie, gdy ka˝dy sam
o sobie zadecyduje. Tylko w wypadkach „lekkich przest´pstw” radzi∏em
ujawnienie.
Rozkaz wzywajàcy AK do ujawnienia si´, podpisany przez pu∏kownika
„Rados∏awa”41 i podany w rzàdowej prasie, nie móg∏ byç traktowany powa˝nie, gdy˝ „Rados∏aw”, jako wi´zieƒ, robi∏ wszystko pod presjà. Za t´
w∏aÊnie cen´ wyszed∏ na wolnoÊç.
Przy koƒcu lipca [1945 r.] ujawni∏o si´ par´ grup partyzanckich
w Lubelszczyênie. Cz´Êciowo ujawni∏a si´ grupa „Zapory” (sam „Zapora” nie ujawni∏ si´, ale wyemigrowa∏ na Zachód42) oraz oddzia∏y „Opa-

41

Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw” (1896–1988), p∏k AK-DSZ, gen. bryg. WP, w czasie I wojny Êwiatowej ˝o∏nierz Legionów Polskich, a nast´pnie 2. Korpusu Polskiego i POW. W latach 1919–1920
i od 1928 r. w WP. W konspiracji od 1939 r., organizator i dowódca TOW. Po scaleniu z AK, od
1943 r. zast´pca, a od 1944 r. szef Kedywu KG AK. W powstaniu warszawskim dowódca Zgrupowania „Rados∏aw”. Od poczàtku 1945 r. kolejno komendant Obszaru Centralnego AK, organizacji „Nie” i DSZ. Aresztowany 1 VIII 1945 r., podjà∏ wspó∏prac´ z komunistami. Zwolniony po wydaniu apelu do ˝o∏nierzy AK o ujawnianie si´. We wrzeÊniu 1945 r. kierowa∏ CKL AK. Ponownie
aresztowany 4 II 1949 r. i skazany 7 XII 1953 r. przez WSR w Warszawie na kar´ do˝ywotniego
wi´zienia. Zwolniony i zrehabilitowany w 1956 r. Od 1964 r. wiceprezes ZboWiD (Zrzeszenie...,
t. 4, cz. 3, s. 431–432).
42 Grupa w sk∏adzie: Hieronim Dekutowski „Zapora”, Aleksander G∏owacki „Wis∏a”, Aleksander
Sochalski „Duch”, Stefan Szarski „Jagoda”, Gabrio∏ek „Grot”, Tadeusza Skraiƒski „Jadzinek”, Zbigniew Sochacki „Zbyszek”, Marian Klocek „George”, Jerzy Seroka „Terry”, Stanis∏aw Torbicz „Kazek” oraz Jan Szaci∏ow „Renek” wyruszy∏a z Lubelszczyzny we wrzeÊniu 1945 r. z patrolem, który
powróci∏ na Lubelszczyzn´ po doprowadzeniu jej w Góry Âwi´tokrzyskie. Po drodze grupa stoczy∏a kilka potyczek, a w S∏upi ko∏o Âwi´tego Krzy˝a rozbroi∏a posterunek MO. Nast´pnie uda∏a si´
do Cz´stochowy, a potem do Warszawy, gdzie do∏àczy∏o dwóch zdekonspirowanych mieszkaƒców
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la”43, „Ostoi”44, „Zag∏oby”, „Jordana” i inne pomniejsze. Wprowadzi∏o to
zam´t w terenie, partyzanci nie ujawniajàcy si´ pozostali bez kierownictwa
i bez kierunku. Rozszerza∏a si´ samowola. Partyzantka zacz´∏a schodziç na
dzikie drogi. W∏adze bezpieczeƒstwa, które w owym okresie przyj´∏y taktyk´ dyplomacji, pogarsza∏y ten stan rzeczy z dnia na dzieƒ.
Prócz owej dyplomacji ujawni∏a si´ i inna taktyka: cichego sprzàtania
niektórych amnestiowanych. Zw∏aszcza szerokim echem odbi∏ si´ wypadek
pod Lublinem, gdzie UB podst´pnie zamordowa∏o ujawnionego porucznika

stolicy. Po pewnym czasie, pociàgiem z Warszawy, znów wyjecha∏a do Cz´stochowy. Z Cz´stochowy do Jeleniej Góry grupa wyruszy∏a 1 X 1945 r., stamtàd uda∏a si´ w stron´ granicy polsko-czeskiej. Plan zak∏ada∏ mini´cie Pragi i przekroczenie granicy amerykaƒskiej strefy Niemiec w rejonie
Rokičan. Niestety, ju˝ drugiego dnia grupa natkn´∏a si´ na pierwszy patrol czeskiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa, a czwartego dnia wpad∏a w okrà˝enie. Podczas potyczki aresztowano „Zbyszka” i jednego z warszawiaków, a tego samego dnia zginà∏ drugi z warszawiaków – Jerzy Pakowski. W kilka dni
póêniej, podczas nast´pnego okrà˝enia ko∏o Lipy, schwytani zostali „Terry”, „Grot” i „Duch”. Pozosta∏a piàtka przekroczy∏a ¸ab´ i dotar∏a w pobli˝e Rokičan. Tam zosta∏a zaskoczona przez czeskà bezpiek´, która aresztowa∏a „Wis∏´”, „Jadzinka” i „Kazka”. „Zapora” z „George’em” dotarli
do Pragi i zg∏osili si´ do amerykaƒskiej ambasady, gdzie bezskutecznie próbowali otrzymaç pomoc.
Podajàc si´ za robotników powracajàcych z przymusowych robót, wrócili do Polski (E. Kurek, Zaporczycy…, s. 263–267).
43 Stanis∏aw Wnuk „Opal” (1915–1998), oficer rez. WP, kpt. DSZ, ur. w Borowie, pow. Lublin.
W latach 1938–1939 studiowa∏ na Wydziale Prawa KUL w Lublinie. W ZWZ-AK poczàtkowo
zast´pca komendanta Placówki Chodel w Obwodzie AK Lublin. Od 1943 r. zast´pca dowódcy
patrolu dywersyjnego, a nast´pnie jego dowódca. Od lutego 1944 r. zast´pca dowódcy oddzia∏u
Kedywu Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, by∏ zast´pcà „Zapory”. Ujawni∏ si´ na podstawie amnestii z sierpnia 1945 r. 20 XII 1945 r.
aresztowany na dworcu PKP w Lublinie i po pewnym czasie przewieziony do Warszawy. Zwolniony jesienià 1946 r. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. kandydowa∏ z ramienia PSL-Nowe Wyzwolenie. Ponownie aresztowany latem 1949 r. i przetrzymywany bez wyroku
przez 2 lata. W 1962 r. zarejestrowany w kartotece SB jako tajny wspó∏pracownik pod ps. „Iskra”,
„Dziadek”, „˚mudzki”. Mieszka∏ w Lublinie (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 781–782).
44 Wac∏aw Rejmak „Hiszpan”, „Ostoja” (1917–1945), ppor. rez. WP, por. AK, ur. w Sporniaku, pow.
Lublin, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie Êrednie, nauczyciel. Walczy∏ w wojnie 1939 r., ranny
w bitwie nad Bzurà, dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego powróci∏
w rodzinne strony. Cz∏onek OW, a nast´pnie, po scaleniu, AK. Od 1943 r. do kwietnia 1944 r. oficer
do spraw dywersji w Obwodzie AK ¸uków, a nast´pnie dowódca oddzia∏u dywersyjnego. Podczas akcji „Burza” dowodzi∏ 300-osobowym oddzia∏em partyzanckim. Pozosta∏ w konspiracji; od wrzeÊnia
1944 r. komendant Obwodu AK ¸uków, a od lutego 1945 r. równoczeÊnie dowódca oddzia∏u zbrojnego. Aresztowany 25 VI 1945 r. przez NKWD. Podczas rozmów z funkcjonariuszami WUBP w Lublinie zgodzi∏ si´ na ujawnienie podleg∏ego sobie obwodu. Zwolniony z wi´zienia, doprowadzi∏ do
ujawnienia oko∏o 400 ˝o∏nierzy. Zabity 18 X 1945 r. wraz ze swoim adiutantem Mieczys∏awem Kaƒskim „Czeczotem” przez funkcjonariuszy UBP w zasadzce pod Pociechà, na trasie Lublin–Warszawa (J. Kopiƒski, Wac∏aw Rejmak „Ostoja” (1917–1945), mps w posiadaniu wydawców).
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„Ostoj´” – Rejmaka. Niektórzy z ujawnionych wrócili znów do lasu, by
pot´gowaç ba∏agan. Rozbitkowie z oddzia∏ów „S´ka”45, „Soko∏a”, „Szarego” i „Jacka” (wszyscy [d] zgin´li w walkach z UB) oraz pozosta∏oÊci
z 27. [WDP AK] urzàdzali si´ w terenie, ka˝dy na w∏asnà r´k´.
Spo∏eczeƒstwo nie wiedzia∏o, jak odró˝niç partyzantów od opryszków
i szpiclów, gdzie nale˝y szukaç dowództwa i komu wierzyç, a komu nie, bo
jednego i tego samego osobnika mo˝na by∏o widzieç w milicji i w partyzantce, w Lublinie na ulicy i w krzakach pod Parczewem. Nocami pojawiali si´
uzbrojeni osobnicy, podawali si´ za partyzantów, odczytywali i wykonywali
ró˝ne wyroki, rabowali i znikali, by nast´pnej nocy pojawiç si´ gdzie indziej. Ofiarami w tych wypadkach bywali czasem ludzie najuczciwsi. Za∏atwianie porachunków osobistych by∏o na porzàdku dziennym.
Ludzie na gwa∏t szukali sprawiedliwoÊci i opieki, a grupa pozostajàca [e]
pod moim kierownictwem by∏a zasypywana mnóstwem najrozmaitszych
spraw z ró˝nych terenów. Aby pohamowaç rozszerzajàcà si´ samowol´
i ratowaç s∏aw´ partyzantów, zmuszeni byliÊmy do strzelania groêniejszych
opryszków. Wykonywa∏o si´ to z bólem serca, bo najcz´Êciej osobnik taki
móg∏by byç po˝ytecznà jednostkà, gdyby nie owe istniejàce pod∏e warunki, sprzyjajàce przest´pczoÊci. Solidna ch∏osta, ulotki i publiczne nagany
by∏y nast´pnymi Êrodkami zapobiegawczymi. Grupki, które mog∏y istnieç
Wyraz skreÊlony, czytelny czterej.
Wyraz skreÊlony, czytelny ca∏oÊci.
45 Józef Wojtuƒ „S´k”, „Zawieja” (1904–1966), kpt. WP, mjr AK, ur. w Budach ¸aƒcuckich, pow.
¸aƒcut, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie wy˝sze, prawnik. Od 1926 r. s∏u˝y∏ w WP. W 1927 r.
ukoƒczy∏ prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a w 1933 r. powróci∏ do s∏u˝by wojskowej. Przed wojnà pracowa∏ jako s´dzia WSR w Lidzie i prokurator WPO w BrzeÊciu n. Bugiem.
W czasie wojny 1939 r. kierowa∏ Sàdem Polowym 38. DP rezerwy. Od listopada 1939 r. w konspiracji w Lublinie, poczàtkowo w organizacji „Polska ˚yje”, a nast´pnie w ZWZ-AK. Od 1941 r. s´dzia WSS Okr´gu ZWZ-AK Lublin. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji.
Aresztowany 12 IV 1945 r. przez WUBP w Lublinie, po kilku dniach zbieg∏. Utworzy∏ operujàcy
w powiecie lubelskim oddzia∏ zbrojny, który 23 V 1945 r. ko∏o wsi Bia∏ka, pow. Lublin, rozbi∏a grupa operacyjna UBP. W bitwie poleg∏o od 27 do 36 partyzantów. Cz´Êciowo odtworzy∏ oddzia∏ i dowodzi∏ nim do lipca 1945 r. Wyjecha∏ na Pomorze, aresztowany 12 VII 1946 r. i skazany przez WSO
w Gdaƒsku na 2 lata wi´zienia. Zwolniony na podstawie amnestii z 22 II 1947 r. Ponownie aresztowany 12 IV 1950 r. i skazany przez WSR w Lublinie na 2 lata wi´zienia. Po zwolnieniu zamieszka∏ w Nowym Dworze Gdaƒskim (AIPN Lu, 0136/93, Charakterystyka nr 39 bandy AK pod dowództwem Wojtunia Józefa ps. „S´k”-„Zawieja” dzia∏ajàcego w powiatach lubelskim i kraÊnickim
od poczàtku maja do po∏owy lipca 1945 r., k. 12–14; W. Charliƒski, Boles∏aw Mucharski, Jan Wies∏aw Szczygie∏ – ˝o∏nierze Polski Podziemnej [w:] Lubartów i ziemia lubartowska, Lubartów 2003,
s. 139–144).
d
e
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jako partyzanckie, podporzàdkowa∏em [f] pod dowództwa. Mnóstwo pracy by∏o z tymi sprawami [g], lecz rezultat okaza∏ si´ dobry. Moje pe∏ne rezerwy stanowisko odnoÊnie amnestii odpowiada∏o politycznym zapatrywaniom ogólnym.
Tak wi´c pod wzgl´dem porzàdkowym, jak i politycznym grupa „Uskoka” sta∏a si´ jedynà instytucjà w terenie godnà pe∏nego zaufania i poparcia.
Wp∏ywy „uskokowców” i [nasz] rozg∏os poszerza∏y si´ stale. Z zapa∏em
Êpiewano piosenki o „Uskokach”, a pojawienie si´ nasze witano wsz´dzie
z entuzjazmem.
Termin wygaÊni´cia ustawy amnestyjnej komuniÊci przed∏u˝ali i propagowali dalsze ujawnianie. Tam, gdzie partyzanci si´ nie zg∏aszali, starano
si´ dotrzeç do partyzantów. Tak by∏o i u mnie. Kilkakrotnie by∏em zawiadamiany ró˝nymi drogami, ˝e delegaci rzàdowi chcà ze mnà rozmawiaç. [h]
Jednak tej rozmowy, z góry skazanej na bezowocnoÊç, nie pragnà∏em
i w ka˝dym wypadku odpowiada∏em: gdy wrócà wszyscy polityczni wi´êniowie, „Uskok” pomaszeruje ca∏à grupà do ujawnienia. Wi´êniowie jednak
nie wracali, a do rozmów z ubejcami prawie – mimo mej woli – dosz∏o.
By∏o to w pierwszych dniach sierpnia [19]45 r.
– Zdzich – zwróci∏ si´ do mnie jeden z moich przyjació∏ – pewien jegomoÊç pragnie si´ z tobà zobaczyç.
– Któ˝ to jest? – zapyta∏em niezbyt zaciekawiony, bo interesantów bywa∏o wielu.
– On ma nadziej´, ˝e nie powinieneÊ mieç do niego uprzedzeƒ i nie odmawiaç widzenia.
– Kto to jest? – powtórzy∏em.
– I mówi, ˝e z rezultatu tego spotkania na pewno b´dziesz zadowolony.
˚e kieruje nim uczucie przyjaêni i sympatii dla ciebie! ˚e ostatecznie niczym nie ryzykujesz, ˝e mo˝e z wielkim po˝ytkiem dla sprawy, a bez szwanku osobistego, ˝e Polak z Polakiem...
– Mów o kogo chodzi! – przerwa∏em zniecierpliwiony i troch´ zaciekawiony.
– Chodzi o Franka Mroza. Demokratycznego pu∏kownika – odpar∏
z b∏azeƒskim gestem mój przyjaciel.
f
g
h

Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny porzàdkowymi.
Wyraz skreÊlony, czytelny ja.
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Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e chodzi o Mroza, sprawa sta∏a si´ dla mnie
oboj´tnà.
– Gdzie˝ on jest, u swojej rodziny? – zapyta∏em.
– Tak. Mówi, ˝e ma urlop. Ma ze sobà samochód i szofera. JeÊli b´dziesz sobie tego ˝yczy∏, mo˝esz samochodem dysponowaç. Byle byÊ nie
odmawia∏ widzenia.
– Na pewno panu demokracie chodzi o osobiste bezpieczeƒstwo w terenie. Mo˝esz mu powiedzieç ode mnie, by swobodnie za˝ywa∏ urlopu. Ze
strony partyzantów nic mu nie grozi.
– Ale on mówi∏ jeszcze...
– Daj spokój. Nie ma o czym mówiç – przerwa∏em przyjacielowi i sàdzi∏em, ˝e sprawa na tym si´ skoƒczy.
A teraz par´ s∏ów o Mrozie. Pochodzi z moich stron, spod ¸´cznej. Nie
zna∏em go osobiÊcie, ale zna∏em ogólnie jego przesz∏oÊç. Przed wojnà
utrzymywa∏ si´ przy rodzicach i by∏ zaanga˝owanym komunistà. Siedzia∏
nawet jakiÊ czas w wi´zieniu jako polityczny. Po wybuchu wojny w [19]39 r.
by∏ w domu i doczeka∏ si´ Czerwonej Armii, która dosz∏a do ¸´cznej. Mróz
natychmiast objà∏ stanowisko jakiegoÊ komisarza w ¸´cznej, obsadzi∏ si´
miejscowymi ˚ydami i zaczà∏ swoje rzàdy od... rozgrabienia miejscowego
majàtku ziemskiego. Na nast´pne wyczyny czasu nie by∏o, bo na mocy uk∏adu niemiecko-sowieckiego Armia Czerwona cofn´∏a si´ za Bug, a z nià pow´drowa∏ Franciszek Mróz i s∏uch o nim zaginà∏. Armia Czerwona przyby∏a
do nas w [19]44 r., a za nià przyby∏ towarzysz, major armii berlingowskiej,
Franciszek Mróz.
W wojsku polskim ˚ymierskiego Mróz objà∏ funkcj´ politycznego dowódcy 7. Dywizji i awansowa∏ na podpu∏kownika. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ
wojennych pozosta∏ na tym stanowisku, ale przyjà∏ funkcje dodatkowe. Wyszkolenie zdobyte w raju sowieckim nak∏ada∏o obowiàzek politycznego
udzielania si´ w ró˝nych dziedzinach. Z rodzinà by∏ w s∏abym kontakcie,
gdy˝ na ogó∏ nie by∏ przez nià lubiany. WyÊmiewano si´ z niego, ˝e w sowieckim ko∏chozie pas∏ byki i za to dosta∏ majora. No i obawia∏ si´ „faszystów”. Uwa˝a∏ si´ za tak wa˝nà osobistoÊç, i˝ „reakcja” mog∏aby go sprzàtnàç. A tymczasem „reakcja” nie mia∏a zamiaru reagowaç na obecnoÊç
p. Mroza. Jako cz∏owiek nie wydawa∏ si´ z∏y, a b∏´dy polityczne mo˝e kiedyÊ naprawi. Z tego za∏o˝enia wychodzàc, przes∏a∏em mu zawiadomienie,
aby by∏ spokojny, bo od nas nic mu nie grozi. Ale po paru dniach znów
mnie napadni´to w tej samej sprawie.
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– On jest bardzo wdzi´czny za zapewnienie mu bezpieczeƒstwa, ale
chce si´ koniecznie widzieç z panem. – Tym razem emisariuszkà Mroza
by∏a jego kuzynka, a moja dobra znajoma.
– Czy mówi∏, o co mu wi´cej chodzi?
– On chce rozmawiaç tylko z panem. To ma byç coÊ wa˝nego.
Nie wierzy∏em, aby to by∏o coÊ wa˝nego i odpowiedzia∏em:
– Prosz´ mu powiedzieç, ˝e si´ pani ze mnà nie widzia∏a. Tak b´dzie
najlepiej.
Na pewien czas wyjecha∏em [i] w inny teren, a po powrocie dowiedzia∏em si´, ˝e Mróz przez tydzieƒ wytrwale mnie poszukiwa∏, a nie znalaz∏szy,
odjecha∏. Zapowiedzia∏ jednak wkrótce przyjazd powtórny [j]. Sàdzi∏em, ˝e
nie przyjedzie, a jednak przyjecha∏ i zacz´∏a si´ ta sama polka. Ulokowa∏
si´ u swego brata i stàd kontynuowa∏ poszukiwania przez ró˝nych ludzi.
A ludzie, wówczas bardzo sk∏onni do politykowania, ciekawi byli, co te˝
Mróz mo˝e mieç za interes do „Uskoka”, i dok∏adali staraƒ, aby do spotkania dosz∏o: „Niech´ç rozmawiania z komunistà mo˝e pan w sobie przezwyci´˝yç, a rozmowa z Mrozem, który jeszcze skoƒczonym ∏ajdakiem si´ nie
okaza∏, mo˝e nawet byç po˝ytecznà. Mo˝e on jakimiÊ uczciwymi myÊlami
jest kierowany. Trzeba si´ przekonaç. Ryzyka w tym nie ma. Spotkanie b´dzie mia∏o miejsce w domu jego brata, wi´c tego miejsca na presj´ nie nara˝a si´”.
Wreszcie „Staƒczyk” podjecha∏ samochodem Mroza pod mojà kwater´
i oÊwiadczy∏:
– Komendancie! Albo jedziemy do tego komunisty, albo prosz´ mi pozwoliç pojechaç samemu i daç mu takà odpraw´, by si´ wi´cej tutaj nie
pokazywa∏.
RzeczywiÊcie, trzeba to by∏o jakoÊ ostatecznie za∏atwiç. Uleg∏em wi´c
namowom, wsiad∏em i pojecha∏em. Wraz ze mnà paru moich ludzi, tych
najciekawszych.
– Z niecierpliwoÊcià pana oczekuj´, panie „Uskok”. Przekona∏em si´,
˝e mo˝na du˝o o panu s∏yszeç, ale zobaczyç pana trudno – powiedzia∏
Mróz przy powitaniu.
By∏ to facet s∏usznej postawy, w Êrednim wieku, ca∏kowicie wygolony
(g∏owa golona zapewne z powodu ∏ysiny), w mundurze z oznakami
i
j
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podpu∏kownika. Na lewej piersi widnia∏y tylko baretki, posiadane medale
widocznie schowa∏.
– Nie przypuszcza∏em, aby panu zale˝a∏o na spotkaniu ze mnà. A ˝e nie
ka˝dy spotkaç mnie mo˝e, kiedy chce, to ca∏kiem zrozumia∏e. Na przyk∏ad
wasze bezpieczeƒstwo od dawna o to si´ stara...
– Pan mnie krzywdzi takim porównaniem. Ale chodêmy do mieszkania.
Urzàdzimy jakiÊ obiad.
– Prosz´, prosz´!
Przy obiedzie rozmowa toczy∏a si´ na ró˝ne tematy, a najwi´cej mówiono o minionej wojnie. Mróz stara∏ si´ dowiedzieç, co robi∏em w okresie
okupacji niemieckiej i wed∏ug jakiej orientacji pracowa∏em. Nie ukrywa∏em nic, nawet tego, jakie doÊwiadczenie zdoby∏em odnoÊnie PPR. Mróz
tego tematu jednak nie podejmowa∏, [k] unika∏ przejÊcia na demokracj´
obecnà. Zapytany o wra˝enia z Rosji odpowiedzia∏: „Rosja w okresie wojny by∏a w bardzo ci´˝kim po∏o˝eniu i je˝eli gospodarczo wytrzyma∏a, to tylko dzi´ki swemu ustrojowi [l]. Pewne braki da∏y si´ zauwa˝yç, ale nie by∏o
g∏odu – jak tu u was mówià. To tylko propaganda antysowiecka. WolnoÊç
obywatelska w niczym nie jest kr´powana, a cywilizacja stoi na bardzo wysokim poziomie”. W tym miejscu, po wzmiance o wolnoÊci i cywilizacji zasypano go pytaniami:
– A bezpodstawne aresztowania masowe, a brudy i z∏odziejstwo Czerwonej Armii, gwa∏cenie kobiet, nieposzanowanie wszelkich praw?
– Stan wojenny i bezpoÊrednio powojenny przynosi zawsze rozpr´˝enie
– odpar∏ Mróz i sprytnie przeszed∏ na inny temat.
Wyraêne by∏o, ˝e o Rosji i komunizmie ma zamiar mówiç tylko dobrze,
[a] tam, gdzie czarne nie da si´ wybieliç, nast´puje wycofanie. Chcàc mu
daç do zrozumienia, co o tym myÊl´, powiedzia∏em:
– Panie Mróz, tutaj nie wiec propagandowy, mo˝e pan byç ca∏kiem
szczerym w ka˝dej kwestii [m]. Tu tylko grono ˝yczliwych ludzi.
Mróz, dajàc mi jakàÊ odpowiedê, spojrza∏ na swego szofera. Zaintrygowa∏o mnie to tak, ˝e odpowiedzi nie zrozumia∏em. Ale zrozumia∏em spojrzenie: pan pu∏kownik obawia∏ si´ pana kaprala. Licho wie, kto to by∏ ten
szofer z kapralskimi odznakami. Udzia∏u w rozmowach nie bra∏, ale czu∏
k
l
m
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si´ bardzo swobodnie. Bardziej swobodnie ni˝ pozwala∏by na to dystans
mi´dzy kapralem a pu∏kownikiem, nawet w armii zdemokratyzowanej.
Od chwili mego przybycia przysz∏o tam sporo ró˝nych osób z miejscowej ludnoÊci. Wszyscy witali si´ ze mnà bardzo serdecznie i w rozmowie goràco popierali. Prowokowali te˝ sprowadzenie rozmowy na temat obecnej
politycznej sytuacji, czego Mróz wyraênie unika∏. Zw∏aszcza atakowano go
o istniejàce aresztowania i przeÊladowania. Jako przyk∏ad podawano mu
jego szwagra, pana Nestora Dudka, ludowca, aresztowanego przez NKWD
prawie rok temu.
– Franiu, odszukaj i zwolnij swego szwagra. On na pewno nic nie winien
– mówiono.
A Franio – poniewa˝ ju˝ robi∏ bezskuteczne starania w tej sprawie – nie
mia∏ nic do powiedzenia. Nie wiedzàc, na co w∏aÊciwie czekam, da∏em do
zrozumienia, ˝e mam zamiar odejÊç. Wówczas Mróz zwróci∏ si´ do mnie
z propozycjà, abyÊmy wyszli na chwil´ rozmowy w cztery oczy. Zgodzi∏em
si´. Gdy wychodziliÊmy, przygadywano ˝artem:
– Franiu, je˝eli chcesz „Uskoka” przerobiç na swoje kopyto, to szkoda
czasu! On jest twardy, nie ma karierowiczowskich pragnieƒ.
Mróz przyjmowa∏ te docinki jako ˝art, ale widaç by∏o, ˝e te ˝arty go irytujà.
– Ma pan wi´c do mnie jakàÊ spraw´? – zagai∏em, gdy znaleêliÊmy si´
sami.
– Tak. I chcia∏em jà omówiç w cztery oczy, bo w otoczeniu, w którym
znajdujemy si´, ˝yczliwoÊç jest wy∏àcznie po paƒskiej stronie, co mo˝e mieç
niepomyÊlny wp∏yw na wyniki naszej rozmowy. Nie dano by panu czasu do
namys∏u, a w∏aÊciwie jest nad czym pomyÊleç!
– Ludzie ci, jak sàdz´, sà nam jednakowo ˝yczliwi, tylko gdybym ja trzyma∏ z komunistami i Rosjà a pan by∏by temu przeciwny, przyznano by racj´ panu, a mnie traktowano by jako rycerza na b∏´dnej drodze. No, ale s∏ucham, o co chodzi?
– èle, ˝e mojà drog´ uwa˝a pan za b∏´dnà, ale [n] mam nadziej´, ˝e pan
to zdanie zmieni. Na przyk∏ad teraz stara∏em si´ o widzenie z panem z nast´pujàcych powodów: ˝yczliwoÊç do pana, ch´ç rozsàdnego unormowania
stosunków politycznych w swoich stronach rodzinnych i ch´ç przyczynienia
si´ do w∏aÊciwego pojmowania obecnej rzeczywistoÊci w Polsce.
n
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Tutaj nastàpi∏y szerokie wywody o tej „rzeczywistoÊci”. O Rosji, która
naprawd´ chce nas niepodleg∏oÊcià i demokracjà obdarzyç. O przyczynach
obecnego chaosu [o], które jakoby wynika∏y tylko z braku uÊwiadomienia
spo∏eczeƒstwa. O b∏´dnej polityce przedwojennej i b∏´dach obecnej emigracji polskiej na Zachodzie, która w dalszym ciàgu chce Polski pod w∏adzà
sanacji i w kraju zam´t rozszerza. No i wreszcie o dobrodziejstwie, jakim
jest przez obecny rzàd wydana amnestia. Wywody swoje zakoƒczy∏ Mróz
pytaniem:
– Dlaczego pan do tej pory nie ujawni∏ swojej grupy? Niepotrzebnie
pan irytuje w∏adze takim post´powaniem.
– A wi´c przyjecha∏ pan z zamiarem doprowadzenia mnie do ujawnienia?
– Chcia∏bym przyczyniç si´ do tego. A co mnà powoduje, mówi∏em
przed chwilà.
– Hm... Nie b´d´ kwestionowa∏ paƒskiej dla mnie ˝yczliwoÊci, ale we
wszystkich innych paƒskich wywodach nie przekona mnie pan. Nie wierz´,
˝e otrzymamy niepodleg∏oÊç od Rosji. Nie wierz´, ˝e obecny rzàd zyska
zrozumienie w spo∏eczeƒstwie, bo rzàd ten jest instytucjà poddaƒczà, a naród chce wolnoÊci. Zar´czam, ˝e na moje post´powanie nie ma wp∏ywu
˝adna sanacyjna emigracja. No i nie wierz´ w sprawiedliwà amnesti´ i dlatego si´ nie ujawni∏em. Ale ∫ propos: Czy pan zajà∏ si´ tà sprawà, ˝e tak powiem „z urz´du”, czy te˝ z w∏asnej inicjatywy?
– Z w∏asnej inicjatywy. Ale jestem w kontakcie z w∏adzami amnestyjnymi i wszystko mog´ za∏atwiç.
– I w tym celu ma pan urlop, szofera, taksówk´?
– To sà wa˝ne sprawy – odpar∏ wymijajàco Mróz.
– Tak, to sà wa˝ne sprawy. Wa˝ne w ogóle, ale czy wa˝ny jest jeden
„Uskok”? Takich „Uskoków” jest mnóstwo. I wszyscy pójdà za wami wtedy, gdy zyskacie zaufanie i uznanie narodu. Zróbcie to! Zróbcie, aby
„Uskok” w swoich wystàpieniach przeciw rzàdowi nie mia∏ poparcia w spo∏eczeƒstwie, a wtedy z czystym sumieniem b´dziecie go mogli traktowaç jako przest´pc´ i albo powiesiç, albo obdarzyç ∏askà amnestii. Bo jeden cz∏owiek mo˝e si´ myliç, ale 80 procent narodu myliç si´ nie mo˝e.
Przypuszcza∏em, ˝e Mróz zniech´ci si´ do dalszego przekonywania
mnie, ale stalinowski teoretyk jak gdyby by∏ na najlepszej drodze do celu,
poczà∏ powoli perorowaç:
o
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– Spo∏eczeƒstwo to masa, w której myÊli tak dobre, jak i z∏e, byleby systematycznie zaszczepiane, zawsze si´ przyjmà! Obecnie w naszym spo∏eczeƒstwie jest zbyt du˝o krzewicieli myÊli antysowieckiej i antyrzàdowej – stàd ten
duch sprzeciwu, sprzeciwu nies∏usznego! Bo zbyt wiele otrzymujemy od Sowietów, aby im niewdzi´cznoÊcià odp∏acaç. Za ich przyczynà odzyskaliÊmy
wolnoÊç, poszerzenie granic i ustrój demokratyczny. W oparciu o przyjaêƒ sowiecko-polskà w przysz∏oÊci nie b´dziemy si´ obawiaç jakiejkolwiek napaÊci.
W oparciu o t´ przyjaêƒ b´dziemy mieli zapewnionà pomoc gospodarczà,
która nas ochroni od kryzysów i bezrobocia oraz zapewni szybkà odbudow´
powojennà. Wszystko to daje nam sojusznik wschodni, podczas gdy niczego
spodziewaç si´ nie mo˝emy od sojuszników zachodnich. Sojusznicy zachodni
w [19]39 r. wydali nas na ∏up Niemcom. Gdy chodzi o rzàd, [to] jest on jeszcze instytucjà bardzo m∏odà i tymczasowà, ale zrobi∏ ju˝ bardzo du˝o. Reforma rolna, na której urzeczywistnienie przed wojnà czekaliÊmy d∏ugie lata
bezskutecznie, sta∏a si´ faktem dokonanym. Reforma szkolnictwa, która udost´pni nauk´ masom, jest w trakcie realizacji. Szybka odbudowa i uprzemys∏owienie kraju to jedno z g∏ównych zadaƒ rzàdu. Ka˝dy b´dzie mia∏ zapewnionà prac´ i odpowiednià stop´ ˝yciowà. Rzàd ten wreszcie daje dobitny
wyraz swojej bezinteresownoÊci w gwarancji, ˝e b´dà wkrótce przeprowadzone ca∏kowicie wolne wybory. Obecna amnestia jest równie˝ dowodem dobrej
woli rzàdu. Rzàd poza tym daje zapewnienie, ˝e w Polsce nie b´dzie ˝adnych
ko∏chozów, a do koƒca bie˝àcego roku Sowieci ca∏kowicie z Polski si´ usunà.
Czy mo˝na wi´cej wymagaç? Czy majà racj´ ci, którzy si´ takiej polityce
sprzeciwiajà? Panie Zdzis∏awie (zwrot po imieniu mia∏ s∏u˝yç do nadania rozmowie tonu wi´kszej poufnoÊci), pan jest dostatecznie rozsàdnym cz∏owiekiem, aby to zrozumieç i osàdziç. Pana staç na wy˝szy poziom myÊlenia ni˝
przeci´tnoÊç spo∏eczeƒstwa (agitator usi∏owa∏ napompowaç mnie zarozumia∏oÊcià) i dlatego ma pan wp∏ywy na innych. Wp∏ywy te musi pan we w∏aÊciwy
sposób wykorzystaç i dlatego zwracamy si´ do pana, do jednostki, a przez pana do spo∏eczeƒstwa. Niech pan powie wszystkim, ˝e trzeba iÊç na wspó∏prac´ z rzàdem. ˚e to jest najw∏aÊciwsza droga! Odda pan w ten sposób przys∏ug´ Polsce demokratycznej i sobie samemu. Bo rzàd nie tylko przebacza czyny
szkodliwe, ale sowicie wynagradza czyny po˝yteczne. A jeÊli rzàd obecny nie
stanà∏by na wysokoÊci zadania, to wybory dadzà nam taki rzàd, jakiego b´dzie
sobie ˝yczy∏ naród. Z tym do pana przyjecha∏em i moim goràcym pragnieniem jest, by osiàgnàç pomyÊlny rezultat. Prosz´ mi powiedzieç, jak urzàdzimy ujawnienie: czy w terenie, czy gdzie indziej, bo ma pan wybór.
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– Ale nie mam ch´ci – odpar∏em.
Mroza to troch´ poirytowa∏o.
– Jak to pan traktuje?! Mówi pan tak, jakby chodzi∏o o ch´ç pójÊcia lub
niepójÊcia na kieliszek wódki.
– Panie Franiu, doceniam wag´ omawianych spraw, ale nie doceniam
wagi [p] argumentów, którymi chcia∏ mnie pan przekonaç. I ch´ci ujawnienia wcale si´ nie zmieni∏y. Nie by∏o ich i nie ma.
– A wi´c znów nie wierzy pan w to wszystko, co mówi∏em?
– Gdybym wierzy∏, ubli˝a∏o by to zmys∏owi ÊwiadomoÊci, bo fakty
wszystkiemu przeczà.
– Jakie fakty? ZmyÊlone, urojone, wmówione!
– Te przymiotniki to si´ w∏aÊnie do paƒskich teorii nadajà, panie Mróz,
bo to, co s∏ysz´ od pana, mo˝na s∏yszeç od ka˝dego politykiera komunistycznego. Tak was nakr´cono i tak gracie. A czy macie racj´? Prosz´! Mówicie, ˝e Rosja nas oswobodzi∏a. Tak samo mo˝na by powiedzieç, ˝e polscy
lotnicy ochronili Angli´ przed niewolà Hitlera, bo tam walczyli, gin´li
i zwyci´˝ali, a ˝e sami nie daliby rady, to i Rosja nie pokona∏aby Niemców
bez wspó∏pracy innych. Granice? Dlaczego mówicie o granicach zachodnich, a przemilczacie wschodnie? A jaki jest los Polaków za Bugiem?
O tym si´ nie mówi! Ustrój demokratyczny? Ob∏uda! Wprowadzacie taki
sam ustrój u nas, jaki istnieje w Rosji. Mój panie, pomoc gospodarcza, gwarancja bezpieczeƒstwa od napaÊci z zewnàtrz? Takie wzajemne Êwiadczenia
mogà byç z obopólnà korzyÊcià uk∏adane tylko mi´dzy wolnymi paƒstwami, ale tutaj, gdzie rzàd polski b´dzie wykonawcà woli Sowietów, tutaj Sowieci mogà braç co zechcà, a daç... jeÊli zechcà! Przed napaÊcià innych b´dà Sowieci chroniç Polsk´ o tyle, o ile wymagaç tego b´dà interesy
komunizmu mi´dzynarodowego [r]. A có˝ mo˝na powiedzieç o tymczasowym rzàdzie, prócz tego, ˝e narzucono go nam si∏à? Poczynania tego rzàdu sà dyktowane z Moskwy, a nie potrzebami narodu polskiego. Reforma
rolna – skàdinàd po˝àdana – w tym wypadku ma cel wy∏àcznie propagandowy. „Dajemy ch∏opom ziemi´” – krzyczycie. Chcecie pociàgnàç za sobà
ch∏opów, a zarazem zniszczyç wi´kszà w∏asnoÊç prywatnà, ale ch∏op szczególnie przywiàzany jest do prawa w∏asnoÊci i orientuje si´, ˝e to, co dziÊ
darmo dosta∏, jutro darmo mo˝e oddaç. Ch∏op chce kawa∏ ziemi „nabyç rep
r
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jentalnie”, tak by ˝aden minister nie mia∏ prawa wtràcaç si´ do jego zagonów! On chce byç „dziedzicem” na swoich paru morgach, a wy w∏aÊciwie
dziedziców wyrzucacie na „zbity pysk”. Ch∏op si´ obawia, ˝e jutro z nim to
zrobicie. Widmo ko∏chozów staje mu przed oczyma. Na pró˝no zapewniacie, ˝e ko∏chozów nie b´dzie. „˚ydy rzàdzà, to ziemi´ odbiorà!” – myÊli
ch∏op i ma racj´, ˚ydzi sà spr´˝ynà obecnej maszynerii rzàdzàcej. Wsz´dzie ich widaç! Przybrane polskie nazwiska ich nie maskujà.
– ˚ydzi sà te˝ ludêmi i w demokratycznej Polsce majà równe prawa obywatelskie z nami. Nie powinniÊmy ich w ogóle ˚ydami nazywaç, sà to obywatele polscy ˝ydowskiego pochodzenia – wtràci∏ Mróz.
– Nikt nic nie ma przeciw równouprawnieniu ˚ydów, ale niestety sà oni
dziÊ [s] uprzywilejowani i zwracajàc si´ do Polaków zwykli mówiç: „Dobrze
wam teraz b´dzie w naszej Polsce”. Uwa˝ajà za rzecz s∏usznà, ˝e w „ich” Polsce im ma byç najlepiej, a nam dopiero „dobrze”. Ch∏op wie, co to oznacza,
i prosi Boga, aby go od tego „dobrze” ochroni∏. „˚eby jakaÊ zmiana... ˝eby
Bóg nas uwolni∏ od tych »wybawicieli«”. Tak myÊli ch∏op, któremu o ziemi´
chodzi. Tak myÊlà rodzice, którzy muszà do szkó∏ przez was zreformowanych
dzieci posy∏aç. Tak myÊli robotnik, któremu prac´ i zarobek gwarantujecie,
jeÊli... do partii wstàpi. Tak myÊlà wszyscy, za wyjàtkiem kliki skomunizowanej, która przy korytach siedzi. I chyba tylko ta klika wierzy w zapewnienia
pomyÊlnoÊci i dobrobytu na przysz∏oÊç oraz w wolne i nieskr´powane wybory. Wszelkie objawy sà na to, ˝e zechcecie jak najd∏u˝ej z wyborami zwlekaç,
a gdy je przeprowadzicie, to z fa∏szywymi wynikami. Dysponujecie si∏à,
a skrupu∏y sà wam obce. Armia Czerwona jest jeszcze w Polsce i – jak przysta∏o na czu∏à opiekunk´ – nie ma zamiaru tak rych∏o nas opuszczaç. Wy te
wszystkie fakty przekr´cacie na opak, ale wàtpi´, czy uda wam si´ wmówiç to
spo∏eczeƒstwu. Spo∏eczeƒstwo nie jest takà biernà masà, jak pan zaznaczy∏,
i tylko si∏à przy w∏adzy si´ utrzymacie. Jak d∏ugo, nie wiem.
– A wi´c zak∏ada pan, ˝e ustrój demokratyczny nie utrzyma si´ w Polsce?
– Zak∏adam, ˝e wyzwolimy si´ spod „opieki” sowieckiej, a dokàd to nie
nastàpi, nie jesteÊmy wolni.
– A jak d∏ugo ma pan zamiar czekaç na t´ swojà „wolnoÊç”?
– Mam zamiar walczyç o nià, a˝ do zwyci´stwa, panie Franiu!
– S∏ysza∏em jednak, ˝e stawia∏ pan jakieÊ warunki, od których uzale˝nia∏
pan swoje ujawnienie.
s

Wyraz skreÊlony, czytelny obywatelami.
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– Tak. Ujawni∏bym ca∏à swojà grup´, gdybyÊcie zwolnili wszystkich politycznie aresztowanych z tych terenów.
– A wi´c pomówimy o tym. Mam wra˝enie, ˝e wszystko da si´ zrobiç.
Przyjad´ nast´pnym razem z kimÊ zupe∏nie kompetentnym w tych sprawach. Prosz´, ustalamy nast´pne spotkanie.
Trudno mi by∏o od tego [t] spotkania [u] wymówiç si´ i choç niewiele sobie po nim obiecywa∏em – zgodzi∏em si´. Nast´pnym razem, prócz Mroza
spotka∏em jeszcze dwóch osobników. Jeden przedstawi∏ mi si´ jako kapitan
z Wojewódzkiej Komisji Amnestyjnej, drugi porucznik, delegat z Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego. Pierwszy mo˝e by∏ z pochodzenia Polakiem, ale nie sta∏y[m], zruszczonym lub mo˝e spolszczonym Rosjaninem?
Kto to wie! W ka˝dym razie czysto po polsku mówiç nie umia∏, jego maniery, sposób bycia – tràca∏y mocno kacapem. Drugi! Ach, ten drugi. Nie ma
o czym gadaç! [v] ˚ydek! „Ja wszystko rozumowa∏em czysto po polsku” – powiada o sobie na wst´pie (to „rozumowanie” mia∏o oznaczaç rozumcj´w) [x].
Nie warto powtarzaç ja∏owych dyskusji z tymi agentami, których kompetencje okaza∏y si´ równie˝ zbyt ograniczone. Przyrzekali wiele – ca∏kowità gwarancj´ osobistego bezpieczeƒstwa cz∏onkom grupy „Uskoka”, zapewnienie pracy w dowolnej dziedzinie, awanse wojskowe o stopieƒ wzwy˝,
wynagrodzenie przez skarb paƒstwa tych cz∏onków, którym w∏adze bezpieczeƒstwa zniszczy∏y mienie osobiste (chodzi∏o przede wszystkim o gospodarstwo moje spalone przez UB), wydanie pozwoleƒ na posiadanie broni
krótkiej i tym podobne ∏askawoÊci za ujawnienie grupy i z∏o˝enie broni. Na
˝àdanie zwolnienia wi´êniów politycznych odpowiedzieli, ˝e to wymaga
d∏u˝szego czasu, ˝e wczeÊniejsze ujawnienie wp∏yn´∏oby przyspieszajàco na
t´ spraw´, ˝e nale˝y podaç im spis aresztowanych, ˝e wreszcie najlepiej b´dzie, gdy ja natychmiast, dziÊ, pojad´ z nimi i t´ spraw´ porusz´ w samej
Warszawie. JeÊli obawiam si´ jechaç z nimi, to oni zostanà jako zak∏adnicy.
˚e przede mnà stojà otworem wszystkie drzwi, ˝e mog´ mieç widzenie
z ka˝dym z ministrów czy z samym prezydentem. ˚e ja najlepiej tà sprawà
pokieruj´, bo im trudno dojÊç kto, gdzie, kiedy i przez kogo zosta∏ aresztowany i gdzie si´ obecnie znajduje.
t
u
v
w
x

Wyraz skreÊlony, czytelny nast´pnego.
Wyraz skreÊlony, czytelny wykr´ciç.
Wyraz skreÊlony, czytelny aryjczyk.
Tak w oryginale.
Fragment tekstu nieczytelny.
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– W tym w∏aÊnie s´k – odpar∏em – ˝e wy nie wiecie, gdzie tych ludzi szukaç i jak si´ o nich upomnieç! Bo nimi zaj´∏o si´ NKWD i dobrze ich zamelinowa∏o. Sam Bierut nie mo˝e mieç na to ˝adnego wp∏ywu, nie widz´
[wi´c] celu rozmawiania z nim. Dlatego do Warszawy nie pojad´, a wy wracajcie i powiedzcie swemu rzàdowi, ˝e naród nie potrzebuje takiej amnestii, która by wy∏owi∏a b´dàcych jeszcze na wolnoÊci [x], lecz takiej, która by
otworzy∏a bramy wi´zienne i obozy koncentracyjne dla Polaków w ZSRR.
Do widzenia!
Po˝egna∏em si´ z nimi doÊç obcesowo, ale... nie na d∏ugo. Po kilku
dniach [Mróz] przyjecha∏ znów do mnie w teren z jakàÊ, jak mówi∏ ów ˚ydek, „sprawà wielkiej donios∏oÊci”. Poszed∏em jeszcze do nich, postanawiajàc, ˝e b´dzie to ju˝ spotkanie ostatnie, bo poczà∏em obawiaç si´ tego swobodnego wnikania agentów w teren. Prócz wy˝ej wymienionych, tym razem
zasta∏em jeszcze jakiegoÊ faceta w cywilu. Przedstawiono mi go jako rzecznika ministerstwa bezpieczeƒstwa. „Mog´ ka˝dà spraw´ wnosiç osobiÊcie
do obywatela ministra i do ka˝dej, choçby najwy˝szej instytucji paƒstwowej” – powiedzia∏ o sobie. Mieli ze sobà plik ró˝nych papierów, a sprawa
„wielkiej donios∏oÊci” polega∏a na tym, ˝e rzàd wyjàtkowo idzie mi na r´k´
i za ujawnienie siebie oraz paru ludzi i wydanie choçby dwóch karabinów
otrzymam papiery na takà iloÊç ludzi i broni, jakiej b´d´ sobie ˝yczy∏. Ponadto ów rzecznik ministerstwa z samochodem i szoferem b´dà do mojej
dyspozycji, abym móg∏ wszczàç natychmiastowe starania o wi´êniów.
– Pan ma wyjàtkowe szcz´Êcie! Takich ust´pstw jeszcze nikomu nie zrobiono – dowodzi∏ ów rzecznik. – Pan b´dzie nas mia∏ w r´ku, bo ujawnienie b´dzie fikcyjne. I ludzie, i broƒ zostajà w terenie, a pan b´dzie mia∏
swobod´ ruchów. Ludzie, których zwolni pan z wi´zienia, b´dà pana b∏ogos∏awiç. A i rzàd b´dzie panu zobowiàzany za przyczynienie si´ do ustabilizowania powojennych stosunków. Dajemy wi´c panu bardzo du˝o, a to
w tym przeÊwiadczeniu, ˝e mamy do czynienia z cz∏owiekiem rozsàdnym
i uczciwym.
– ¸adnie to powiedziano – odpar∏em – ale podejÊcie pod mojà uczciwoÊç
i rozsàdek nie jest ∏adne i, powiedzia∏bym, jest doÊç naiwne. Bo choç ujawnienie b´dzie cz´Êciowo fikcyjne, to jednak wasza prasa roztràbi to jako
ujawnienie faktyczne. I moja grupa b´dzie ogólnie uwa˝ana za ujawnionà.
Poza tym zwolnienie wi´êniów uzale˝nia si´ od wyników moich osobistych
staraƒ. A gdy te starania oka˝à si´ ma∏o owocne lub zgo∏a bezowocne, nikt
za to odpowiedzialnym nie b´dzie. Pozostaje jeszcze jeden czynnik, którym
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chcecie po∏echtaç mojà osobistà ambicj´. MyÊlicie, ˝e jestem doÊç pusty, aby
mi zaimponowa∏o rozbijanie si´ samochodem i obcowanie z waszymi dostojnikami. Za te zaszczyty dzi´kuj´. Dzi´kuj´ dlatego, ˝e o nie nie dbam,
i dlatego, ˝e wiem, jak na tym wyszed∏ Êp. kolega „Ostoja” i inni. Wreszcie
musz´ wam zaznaczyç, ˝e nie widz´ celu dalszych rozmów i po dniu dzisiejszym za bezpieczeƒstwo wasze w terenie r´czyç nie b´d´. Pan Mróz, jeÊli b´dzie mia∏ na celu tylko odwiedzenie rodziny, mo˝e przyje˝d˝aç.
Na tym skoƒczy∏y si´ pertraktacje amnestyjne. Po opinii, z jakà spo∏eczeƒstwo przyj´∏o mojà decyzj´, wywnioskowa∏em, ˝e postàpi∏em w∏aÊciwie.
W sprawie ujawnienia otrzyma∏em jeszcze dwa pisma. Jedno od kierownika Pow[iatowego] Urz´du Bezp[ieczeƒstwa] Publicznego w Lubartowie46
z dnia 1 IX 1945 r., w którym wzywano mnie do ujawnienia47. Pismo to pozostawi∏em bez odpowiedzi. Drugie, z dnia 7 X [19]45 r., od podpu∏kownika „Wira”48, by∏ego cz∏onka okr´gowej Komendy AK Lublin.
46

W tym czasie kierownikiem PUBP w Lubartowie by∏ Aleksander Moniuk (1913–1990),
chor./por. UBP, ur. w Kodeƒcu, pow. W∏odawa, narodowoÊç ukraiƒska, pochodzenie ch∏opskie,
wyznanie grekokatolickie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek KZMP, KPP, PPR. Przed
wojnà wi´ziony za dzia∏alnoÊç komunistycznà. Od 29 XII 1944 wywiadowca Sekcji II PUBP we
W∏odawie; od 1 IV 1945 r. oficer Êledczy; od 17 VII 1945 r. zast´pca i p.o. kierownika PUBP w Lubartowie; od 22 IX 1945 r. kierownik PUBP w Lubartowie; od 15 IV 1947 r. kierownik PUBP
w Krasnymstawie. Odwo∏any ze stanowiska i zwolniony ze s∏u˝by 1 XI 1947 r., gdy˝ w ankiecie specjalnej zatai∏ fakt, ˝e w 1943 r., kiedy przebywa∏ w areszcie gestapo, w zabudowaniach jego ojczyma Pop∏awskiego w Kodeƒcu, pow. W∏odawa, kwaterowa∏a grupa wypadowa GL. W wyniku donosu ojczyma, partyzanci zostali otoczeni. Podczas walki 2 partyzantów zosta∏o rannych. Z rozkazu
GL zabudowania jego rodziny zosta∏y spalone, a domownicy rozstrzelani. Zgin´li ojczym, matka
i siostra. Zmar∏ w KraÊniku (AIPN Lu, 0287/262, Akta osobowe Aleksandra Moniuka).
47 Kierownik PUBP w Lubartowie ppor. Aleksander Moniuk pisa∏: „Lubartów, dnia 1 IX 1945 r.
Do komendanta ob. Broƒskiego Zdzis∏awa. Kierownik PUBP w Lubartowie zwraca si´ do ob.
Broƒskiego w sprawie z∏o˝enia broni i wyjÊcia wszystkich na stop´ legalnà. Urzàd Bezpieczeƒstwa
gwarantuje wszystkim bezpieczeƒstwo i prac´. Bez wzgl´du na przewinienia, nikt z waszych ludzi
zatrzymany, ani przeÊladowany nie b´dzie. Kierownik PUBP zwraca si´, a˝eby ob. Broƒski osobiÊcie przyby∏ do Lubartowa celem spotkania si´ z kierownikiem i obmówienia sprawy terminu i sposobu z∏o˝enia broni i w ogóle wszystkich spraw legalizacji. Pe∏na gwarancja i poszanowanie prawa
delegacji. Kier[ownik] PUBP w Lubartowie” (AIPN Lu, 0264/19, Akta operacyjne przeciwko
Zdzis∏awowi Broƒskiemu i innym, k. 52).
48 Franciszek ˚ak „Wir”, „Zuzia” (1897–1952), p∏k WP, ur. w Krakowie, pochodzenie robotnicze,
wykszta∏cenie Êrednie, ˝o∏nierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer
zawodowy WP. Walczy∏ w wojnie 1939 r. jako dowódca Batalionu Obrony Narodowej „Lubliniec”.
W SZP-ZWZ-AK od grudnia 1939 r., poczàtkowo w okolicach Nowego Sàcza, od lipca 1941 r., jako
„spalony”, skierowany na stanowisko inspektora Inspektoratu AK ZamoÊç. W grudniu 1944 r. zosta∏
szefem sztabu Okr´gu AK Lublin. Podczas akcji „Burza” sta∏ na czele tzw. komendy zast´pczej,
która mia∏a si´ ujawniç przed Armià Czerwonà. Po wkroczeniu Sowietów pozosta∏ w konspiracji,
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„Wir” w [19]44 r. jesienià zosta∏ aresztowany i dotychczas siedzia∏ na
Zamku. Zwolniono go dopiero w amnesti´, ale pod warunkiem, ˝e wystàpi on jako pe∏niàcy obowiàzki komendanta okr´gu i wyda rozkaz ujawniania AK. Wykonanie takiego rozkazu nie uwa˝a∏em za w∏aÊciwe i dlatego
ten list równie˝ pozostawi∏em bez odpowiedzi. Termin amnestii oficjalnie
up∏ynà∏ 15 X [19]45 r. Konieca.

a

Wskutek aresztowania [b] „Bo˝ymira”49 i „Juliusza”50 inspektorat
w sierpniu [1945 r.] objà∏ „Jung”, a mnie powierzono funkcj´ komendanta
obwodu lubartowskiego51. Dla mnie, nie mogàcego si´ swobodnie poruszaç,
by∏a to funkcja trudna, bo dostosowaç si´ trzeba by∏o do owych przyj´tych
„metod”, a wi´c sporo roboty papierkowej i szwendania si´ po ca∏ym obwodzie. Zast´powa∏ mnie w tym adiutant „Woda”52 [c] zosta∏ aresztowany.
Kolportowano te˝ troch´ prasy, ale nawet to „troch´” wystarcza∏o na
powodowanie wpadek.

pe∏ni∏ funkcj´ komendanta Okr´gu AK-ROAK Lublin. Aresztowany 21 III 1945 r. w Warszawie,
wi´ziony w Lublinie. Zwolniony z wi´zienia na mocy amnestii z 2 VIII 1945 r. Od 20 IX 1945 r. wiceprzewodniczàcy Komisji Likwidacyjnej by∏ej AK. Mieszka∏ i pracowa∏ na Dolnym Âlàsku, zmar∏
w Namys∏owie (I. Caban, op. cit., s. 222–224).
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 86–102.
Wyraz nieczytelny.
c Fragment tekstu nieczytelny.
49 Prawdopodobnie chodzi o Kazimierza Zarembiƒskiego „K∏od´”, „Bo˝ymira”.
50 Informacja b∏´dna. Czes∏aw Gregorowicz „Juliusz” zosta∏ aresztowany we wrzeÊniu 1946 r.
51 Informacja dotychczas nieznana. Prawdopodobnie „Uskok” sprawowa∏ t´ funkcj´ czasowo po
odejÊciu Czes∏awa Gregorowicza „Janusza”, „Dona”, a przed przej´ciem we wrzeÊniu 1945 r. obwodu przez Kazimierza Zawad´ „Wod´”.
52 Kazimierz Zawada „Woda” (ur. 1905), kpr. rez./ppor. cz.w. AK, ur. w kolonii Stasin, pow. Lublin, wykszta∏cenie – 8 klas gimnazjum. W ZWZ-AK od paêdziernika 1939 r. Uczestnik akcji „Burza”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Od koƒca 1944 r. II adiutant komendanta Obwodu AK-DSZ Lubartów, od lipca 1945 r. zast´pca, a od wrzeÊnia 1945 r. komendant
Obwodu WiN Lubartów. Zdekonspirowany w grudniu 1945 r., zwolniony z pracy konspiracyjnej
przez inspektora Inspektoratu WiN Lublin. Po 1945 r. pracowa∏ jako kierownik powiatowej opieki spo∏ecznej w Lubartowie. Wyjecha∏ do Otmuchowa, pow. Grodków, pracowa∏ w zak∏adach jedwabniczych. Ujawni∏ 2 IV 1947 r. w PUBP Lubartów. Wyda∏ odezw´ do ˝o∏nierzy WiN obwodu
lubartowskiego nawo∏ujàcà ich do ujawnienia (AIPN Lu, 022/942, Akta Êledcze Kazimierza Zawady; Cz. Gregorowicz, D. Salata, op. cit., s. 66, 346; P. Gawryszczak, Podziemie polityczno-wojskowe
w Inspektoracie Lublin w latach 1944–1956, Lublin 1998, s. 65, 135).
a-a
b
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Prasa potrzebna by∏a za okupacji niemieckiej na podtrzymywanie
oporu i uÊwiadomienie w kierunku i celu pracy niepodleg∏oÊciowej wÊród
„do∏ów” organizacyjnych. A teraz... teraz, kto chcia∏ uÊwiadomienia,
móg∏ si´ o nie w∏aÊnie do do∏ów [zwra]caç. Nie pozwólmy si´ komunizowaç, nie dajmy mordowaç naszych braci i czekajmy [c] po wybuchu wojny
Wschód–Zachód.
Wierzono w to niezachwianie. Cofni´cie uznania mi´dzynarodowego
dla emigracyjnego rzàdu wywo∏a∏o zamieszanie w umys∏ach i sercach wielu ludzi ˝àdnych legalnego kierownictwa. Przyj´to to jednak jako zapowiedê przewlekania ci´˝kiej sytuacji. W mo˝liwoÊç wewn´trznego, sprawiedliwego urzàdzenia si´ nie wierzono53.
Koncepcje Miko∏ajczyka i PSL najszerzej przyj´to jako pomys∏ poroniony. Z wydarzeƒ politycznych wynika, ˝e pokój si´ nie utrwala. I nie utrwali
si´, jeÊli Sowieci [c]. Mówi si´ du˝o o bombie atomowej. Zobaczymy.
Nadszed∏ dzieƒ 26 listopada 1945 r. Mglisty, paskudny poranek [c].
Dzi´ki posiadanej broni i panujàcej mgle uda∏o si´ przejÊç szcz´Êliwie
wÊród nieustajàcej strzelaniny drogà wynoszàcà 5 km i ukryç si´ w niezbyt
du˝ym lesie. Droga by∏a bardzo ci´˝ka, bo przed sobà i za sobà mieliÊmy
ciàgle ubejców. By∏ taki moment, ˝e znajdowaliÊmy si´ od nich nie dalej jak
20 metrów, ale „Pan Bóg kule nosi”. Dosta∏em wówczas postrza∏ z karabinu w prawà nog´, poni˝ej kolana. Kula jednak przesz∏a przez mi´Ênie tu˝
ko∏o koÊci piszczelowej. W dalszym biegu mi to jednak nie przeszkodzi∏o
i nawet nie by∏o du˝ego up∏ywu krwi, bo noga by∏a obciÊni´ta spodniami
i cholewà buta. Ubejcy przez noc z terenu odjechali, zabierajàc ze sobà
oko∏o 30 osób aresztowanych [d].
Z patrolami swymi spotka∏em si´ dopiero nocy nast´pnej. Wszyscy
przeszli ob∏aw´ w porzàdku, choç niektórzy mieli niemal takie same opresje jak ja. Np. „Staƒczyk”, „Lew” i „Lech”54 siedzieli na strychu domu,
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny na „chybi∏ trafi∏”.
Rzàd Polski na Uchodêstwie utraci∏ uznanie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji
5 VII 1945 r. Tym samym alianci uznali Tymczasowy Rzàd JednoÊci Narodowej.
54 Anatol ¸ogin „Lech” (1919–2000), ppor. cz.w. AK-WiN, ur. Orenburgu (Rosja), pochodzenie
robotnicze, wykszta∏cenie Êrednie, rolnik. W okresie mi´dzywojennym mieszka∏ w Che∏mie. Podczas okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK w rejonie Sobianowic, pow. Lublin. W lutym 1945 r. wstàpi∏ ochotniczo do 4. DP WP, zdezerterowa∏ w czerwcu 1945 r. Komendant Placówki WiN Sobianowice. Poczàtkowo wspó∏pracowa∏ z oddzia∏em Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, a nast´pnie zosta∏
dowódcà jednego z plutonów. We wrzeÊniu 1946 r. opuÊci∏ oddzia∏ i wyjecha∏ na ziemie odzyskane. Przed aresztowaniem by∏ dyrektorem Zespo∏u PGR w Witnicy, pow. D´bno. Aresztowany
d

53
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w którym ubejcy poszukiwali bandytów. Szcz´Êciem nie zajrzeli na strych.
„Sajko”55 uciek∏ w kalesonach z domu, do którego ubejcy ju˝ pukali.
W ob∏awie tej UB mog∏oby nam wyrzàdziç du˝e szkody, gdyby mia∏o
o nas troch´ rzeczowego wywiadu, bo by∏a ona dla nas bàdê co bàdê niespodziankà. Obj´∏a teren wi´cej ni˝ dwóch gmin i bra∏o w niej udzia∏ kilkuset ludzi (UB i KBW). Ob∏awà [e] dowodzi∏ kierownik wojewódzkiego
UB56, nazwiskiem, zdaje si´ Szot57, ([Franciszek] Piàtkowski objà∏ [f]
w [19]46 r.] [g]. Ob∏aw´ robiono na „chybi∏ trafi∏” [h]. ˚ydkowie z UB wpadli na jeszcze jeden pomys∏. Pomys∏ obliczony na „wszelki wypadek”. Mo˝e i to coÊ da!
przez PUBP w D´bnie 9 XI 1950 r., skazany 23 IV 1951 r. przez SW w Szczecinie na 3 lata wi´zienia za „szkodnictwo gospodarcze”. Mieszka∏ w Witnicy (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..,
k. 74; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz Anatola ¸ogina, k. 76;
AIPN Lu, 26/375, Akta sprawy Anatola ¸ogina).
e Wyraz skreÊlony, czytelny kierowa∏.
f Fragment tekstu nieczytelny.
g Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
h Fragment tekstu nieczytelny.
55 Czes∏aw Sowa „Sajko” (ur. 1922), plut. WP, ur. w Kunowie, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 4 klasy szko∏y powszechnej, rolnik. W AK od maja 1942 r., od maja 1944 r. w oddziale Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. W sierpniu 1944 r. po zg∏oszeniu si´ do RKU, nie wstàpi∏
do WP. W listopadzie 1944 r. zg∏osi∏ si´ do WP, wcielony do 8. zapasowego pp. WP, skàd zdezerterowa∏ 30 IV 1945 r. Od maja 1945 r. ponownie ˝o∏nierz oddzia∏u „Uskoka”. Ranny i uj´ty 28 I 1947 r.
w trakcie ob∏awy grupy operacyjnej UBP-KBW w kolonii Zezulin, pow. Lubartów. Skazany w maju
1947 r. przez WSR w Lublinie na kar´ 7 lat wi´zienia. Zwolniony 27 VI 1953 r. Mieszka w Szczecinie (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Czes∏awa Sowy, k. 116;
AIPN Lu, 02/717, Akta Êledcze Czes∏awa Sowy; Zaporczycy. Relacje, t. 5, Lublin 1999, s. 189–238).
56 W okresie dzia∏alnoÊci oddzia∏u kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” WUBP w Lublinie kierowali kolejno: por. Henryk Palka (1 VIII 1944 – 30 VIII 1944), mjr Teodor Duda (31 VIII 1944
– 28 X 1944), mjr Stanis∏aw Szot (29 X 1944 – 15 I 1945), mjr Faustyn Grzybowski (16 I 1945
– 30 XI 1945), por. Franciszek Marsza∏ek (1 XII 1945 – 14 IV 1946), jako p.o., mjr Franciszek Piàtkowski (15 IV 1946 – 14 III 1947), pp∏k Jan Tataj (15 III 1947 – 14 XII 1947), mjr Franciszek Zalewski (10 XII 1947 – 24 IX 1948), pp∏k Artur Jastrz´bski (25 IX 1948 – 10 I 1950).
57 Stanis∏aw Szot (ur. 1917), mjr/pp∏k UBP, ur. w Opoce, pow. KraÊnik, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, magazynier, cz∏onek PPR. Podczas okupacji niemieckiej twórca konspiracyjnej Robotniczo-Ch∏opskiej Organizacji Bojowej, jeden z pierwszych
organizatorów PPR i GL w województwie lubelskim, oficer oÊwiatowy Obwodu GL-AL Lublin
ps. „Kot”. W UBP od 12 IX 1944 r. do 13 VII 1945 r.; zast´pca kierownika Wydzia∏u Personalnego RBP; od 29 X 1944 r. kierownik WUBP w Lublinie; od 21 I 1945 r. kierownik grupy operacyjnej na województwo poznaƒskie; od 14 IV 1945 r. zast´pca kierownika Wydzia∏u do Walki z Bandytyzmem MBP; od 8 VI 1945 r. oddelegowany do dyspozycji Rzàdowej Komisji do Walki
z Bandytyzmem. Zwolniony. Mieszka w Warszawie (AIPN Lu, 0357/2270, Karta ewidencyjna Stanis∏awa Szota; J.B. Garas, Oddzia∏y Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942–1945, Warszawa 1971,
s. 20, 138, 174, 199, 209; Ludzie bezpieki..., s. 474).
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Wys∏ano pismo do mnie i do „Staƒczyka”. Pismo do mnie gdzieÊ si´ zaprzepaÊci∏o, [h] tylko pismo do „Staƒczyka”. Podaj´ to pismo w ca∏oÊci
w tym brzmieniu ze wszystkimi szczegó∏ami:
„Spiczyn, dn. 26 XI 1945 roku
(piecz´ç)
Zarzàd Gminy
w Spiczynie
pow. Lubartów
p[oczta] Spiczyn k. Lublina
Do
Obywatela Stanis∏awa Staropi´tki,
zamieszka∏ego we wsi Wólka Stara, gm. Ludwin.
Na podstawie swego czasu rozplakatowanych obwieszczeƒ wydanego
dziÊ zarzàdzenia przez Komendanta Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego
z Lublina, polecam obywatelowi wyjÊç natychmiast z konspiracji partii tak
zwanej „Uskok” i wraz z towarzyszami swoimi zg∏osiç si´ na najbli˝szy posterunek Milicji Obywatelskiej i z∏o˝yç broƒ. DziÊ z ich winy, tj. „Uskoka”,
na terenie gminy Spiczyn aresztowano do 300 osób i aresztowania trwajà
dalej. Komendant resortu zastrzeg∏, ˝e aresztowanych b´dà trzymaç do tej
chwili, jak d∏ugo partia „Uskoka” nie wyjdzie ca∏kowicie z konspiracji i nie
zda broni, wi´c w zatrzymanych niewinnych ludzi nale˝y natychmiast ˝àdanie komendanta Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego i wykonaç ca∏kowicie. Ponadto nale˝y delegowaç przedstawicieli „Uskoka” do komendanta
Resortu Bezpieczeƒstwa do Lublina pod adres Probostwo nr 1958 w celu
omówienia likwidacji „Uskoka”.
(okràg∏a pieczàtka gminy)

Wójt gminy w Spiczynie
Sadura
(w∏asnor´czny podpis)”

Wójt, pod karabinem do gminy wyp´dzony, takie to pismo podpisaç
musia∏ i do dor´czenia zobowiàzany zosta∏.

58

Siedziba WUBP w Lublinie w 1945 r.
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W Êwistku tym podkreÊliç nale˝y szczeroÊç UB, z jakà przyznaje si´ do
swoich pod∏ych metod. Trzysta osób niewinnych aresztuje si´ po to, by wywrzeç presj´ na „parti´ »Uskoka«”. (Liczb´ aresztowanych przesadzono,
aby osiàgnàç efekt). SpodziewaliÊmy si´ dalszych nalotów ze strony „niebezpieczeƒstwa” i nie czekaliÊmy d∏ugo. Na Probostwie uprzednio aresztowanych poddano bestialskim badaniom. WÊród trzydziestu osób znalaz∏o
si´ par´ „mi´kkich” ofiar, np. trzej m∏odzieƒcy: Cygan59, Wielgos60 i Duszyca61. Opowiadali nie tylko to, co wiedzieli, ale zmyÊlali zeznania, na których
zale˝a∏o oprawcom, byle by ich nie bito. Sam Duszyca, gdy go pytano o nazwiska tych, którzy majà cokolwiek wspólnego z partyzantkà, poda∏ ponad
trzydzieÊci nazwisk. Gdyby go pytano dalej, poda∏by kompletny spis ludnoÊci ze swojej okolicy. Szczegó∏y te i tym podobne poda∏ mi póêniej s´dzia
Êledczy z Probostwa – Majcher62, przy∏apany i uziemiony przez nas. Pos∏ugujàc si´ uzyskanymi Êwie˝o materia∏ami, ubejcy zjechali na nast´pnà ob∏aw´ nocà z 11 na 12 grudnia [1945 r.].
Tak partyzanci, jak i inni nasi ludzie bardziej zaanga˝owani mieli si´ na
bacznoÊci i unikn´li przygód. MieliÊmy nawet taki moment, ˝e oddzia∏ UB
mogliÊmy wyszatkowaç, ale powstrzymaliÊmy si´ ze wzgl´du na mogàce
póêniej nastàpiç represje. Rzecz mia∏a miejsce ko∏o wioski i tak przez komunistów przeÊladowanej.
Tym razem UB bawi∏o w terenie dwie doby i aresztowano ponad
pi´çdziesiàt osób. A z pi´çdziesi´ciu by∏o takich, których by aresztowano, gdyby nie wczeÊniejsza ucieczka. Podczas tych dwóch ob∏aw aresztowano wi´c ponad osiemdziesiàt osób, w tym osiem kobiet. Niektórzy
wracali wczeÊniej, niektórzy póêniej, a niektórzy dostali wyroki. Nikomu
jednak Probostwo i Zamek na zdrowie nie wychodzi∏y, a wielu bardzo
zaszkodzi∏y.

59

Prawdopodobnie chodzi o Jana Cygana „Kota” ze wsi Stoczek, pow. Lubartów, aresztowanego
26 XI 1945 r.
60 Prawdopodobnie chodzi o Jana Wielgosa „Hien´” ze wsi Jawidz, pow. Lubartów, aresztowanego 14 III 1946 r. i skazanego przez WSR w Lublinie 18 IV 1947 r. na 5 lat wi´zienia. Kar´ darowano mu w ca∏oÊci na mocy amnestii z 22 II 1947 r.
61 Prawdopodobnie chodzi o Stanis∏awa Duszyc´ z kolonii Kijany, pow. Lubartów, aresztowanego
26 XI 1945 r.
62 Stanis∏aw Majcher, wed∏ug êróde∏ resortu bezpieczeƒstwa, by∏ oficerem WP. Zosta∏ zatrzymany
wraz z ˝onà 6 VI 1946 r. w Spiczynie, pow. Lubartów, przez oddzia∏ Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Po przes∏uchaniu oboje zostali rozstrzelani (AIPN Lu, 0136/2, Karty na czyny..., k. 51).
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Przy koƒcu [19]45 r. i w poczàtkach [19]46 r. by∏o sporo wpadek wÊród
cz∏onków WiN (AK) w okr´gu oraz obwodach. Aresztowany zosta∏
„Jung”63, „Woda” i inni. Kontakty si´ porwa∏y i ka˝dy poczà∏ pracowaç na
w∏asnym podwórku64. Wróci∏em wy∏àcznie do partyzantki. A warunki stawa∏y si´ coraz ci´˝sze. Przez amnesti´ i owe Êlepe aresztowania komuniÊci zyskiwali jednak z czasem materia∏y rzeczowe i wnikali swymi mackami
w miejsca dla nas [i].
Mimo to przez ca∏y [19]46 r. partyzantka by∏a czynna [i].
Na terenie gm. Ludwin poturbowaliÊmy oddzia∏ KBW, egzekwujàcy
zbo˝e oraz inwentarz od gospodarzy. Pi´ciu rabusiów zosta∏o zabitych
i troch´ broni dosta∏o si´ w nasze r´ce. Walka mia∏a miejsce w takich okolicznoÊciach, ˝e nie spowodowa∏a represji na miejscowej ludnoÊci65.
Wiosnà tego roku du˝à aktywnoÊç pocz´∏a wykazywaç partyzantka
w pow. w∏odawskim. Najsilniejszym i najbardziej czynnym by∏ oddzia∏
„Jastrz´bia”66 (nie by∏ to partyzant 27. [WDP AK]). Z innych dowódców

63

Po aresztowaniu w styczniu 1946 r. inspektora Inspektoratu WiN Lublin Romana Jeziora „Junga”,
jego obowiàzki przejà∏ dotychczasowy komendant Obwodu Lublin-Miasto Franciszek Abraszewski
„Boruta”, który kierowa∏ tà jednostkà do momentu aresztowania go we wrzeÊniu 1946 r. Jego nast´pcà, a zarazem ostatnim inspektorem, zosta∏ W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki „Stefan”, dotychczas pe∏niàcy
funkcj´ komendanta Obwodu Lublin-miasto.
64 Po opuszczeniu szeregów konspiracji przez Kazimierza Zawad´ „Wod´”, obowiàzki komendanta Obwodu WiN Lubartów przejà∏ Jan Pude∏ko „Czes∏aw”. Pozostawa∏ na tym stanowisku do
aresztowania 6 XI 1946 r. Po nim kolejnym i ostatnim dowódcà obwodu zosta∏ Edward Jezior „Julek”, który kierowa∏ tà jednostkà do maja 1947 r., kiedy zosta∏ aresztowany.
65 Chodzi o starcie 25 III 1946 r. we wsi Radzic, pow. Lubartów, z grupà operacyjnà UBP-KBW,
która egzekwowa∏a Êwiadczenia rzeczowe. Ze êróde∏ aparatu bezpieczeƒstwa wynika, ˝e w wyniku potyczki zginà∏ 1 ˝o∏nierz KBW, a 3 zosta∏o rannych (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny...,
k. 42).
66 Leon Taraszkiewicz „Jastrzàb” (1925–1947), por. WiN, ur. we W∏odawie, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe. W 1941 r. aresztowany przez Niemców i wys∏any na przymusowe roboty. Zbieg∏ w 1942 r., ponownie schwytany i osadzony w wi´zieniu na Zamku w Lublinie.
Po kolejnej ucieczce, od 1944 r. ˝o∏nierz sowieckiego oddzia∏u partyzanckiego. W grudniu
1944 r. aresztowany przez UBP i ponownie osadzony na Zamku. W marcu 1945 r. zbieg∏ z transportu jadàcego w g∏àb ZSRR. Po ucieczce w oddziale partyzanckim Klemensa Panasiuka „˚ytos∏awa”, a od czerwca jego dowódca. Oddzia∏ uznawa∏ podleg∏oÊç strukturom DSZ, a potem
WiN. W szczytowym okresie liczy∏ oko∏o 100 partyzantów i przeprowadzi∏ wiele brawurowych
akcji wymierzonych w polski i sowiecki aparat bezpieczeƒstwa. Taraszkiewicz zginà∏ 3 I 1947 r.
w Siemieniu, pow. Radzyƒ Podlaski, podczas ataku na oddzia∏ KBW, Êmiertelnie raniony przez
jednego ze swoich ˝o∏nierzy (J. Bataszew, Leon Taraszkiewicz (1925–1947) [w:] Konspiracja
i opór..., t. 1, s. 472–474; H. Pajàk, „Jastrzàb” kontra UB, Lublin 1993; idem, Oni..., Lublin 1997,
s. 97–127).
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byli [i] „Batory”67, „Rogacz”68 i z sàsiednich terenów che∏mskich „Boruta”69.
22 maja [1946 r.] owe w∏odawskie oddzia∏y rozbroi∏y posterunek MO
w ¸´cznej. Poniewa˝ przed tym unormowa∏em stosunki na terenie ¸´cznej
tak, aby zachowaç tam spokój – fakt ten by∏ mi troch´ nie na r´k´. èle to
si´ odbi∏o na naszych ludziach. Milicjanci rozdra˝nieni tylko, bo rozbrojeni i zwolnieni, stali si´ bardziej za˝artymi s∏ugusami70. Aby uniknàç w przysz∏oÊci takich sàsiedzkich „przys∏ug”, w poczàtkach czerwca skontaktowa∏em si´ z komendantem obwodu w∏odawskiego majorem „Komarem”71
Fragment tekstu nieczytelny.
Antoni Choma „Batory”, ppor. WiN. Pochodzi∏ ze wsi Wola Wereszczyƒska, pow. W∏odawa. Od
jesieni 1946 r. dowódca oddzia∏u ˝andarmerii Obwodu WiN W∏odawa. Zastrzelony 3 II 1947 r.
przez ˝o∏nierzy Józefa Struga „Ordona”. By∏ to odwet za to, ˝e „Batory”, z rozkazu zast´pcy komendanta Obwodu WiN W∏odawa Klemensa Panasiuka „Orlisa”, jesienià 1946 r. rozbroi∏ oddzia∏
„Ordona” (W. Krokosz, W∏odawski Obwód WiN. Dzia∏alnoÊç podporzàdkowanej mu bandy „Jastrz´bia” na Lubelszczyênie w latach 1945–1947, mps pracy magisterskiej, Warszawa 1965, s. 96; H. Pajàk, „Jastrzàb”..., wg indeksu; idem, „˚elazny” kontra UB, Lublin 1993, wg indeksu).
68 Józef Brzozowski „Rogacz” dowodzi∏ oddzia∏em zbrojnym ju˝ w okresie okupacji niemieckiej.
Grupa operowa∏a w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci powiatu w∏odawskiego.
69 Stefan Brzuszek (Brzeziƒski) „Boruta”. Brak informacji o jego dzia∏alnoÊci podczas okupacji niemieckiej, prawdopodobnie by∏ cz∏onkiem NSZ. Pozosta∏ w konspiracji, od marca 1945 r. dowódca
plutonu w oddziale Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”, dzia∏ajàcym w powiecie che∏mskim. Po ujawnieniu si´ dowódcy jesienià 1945 r., nie zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci, dowodzi∏ oko∏o 30-osobowym oddzia∏em. W 1946 r. blisko wspó∏dzia∏a∏ z oddzia∏em Obwodu WiN W∏odawa dowodzonym przez ppor.
Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia”. Od lipca 1946 r. jego oddzia∏ dzia∏a∏ w trzech grupach: Henryka
Bobrzyka „Kostka”, Józefa Dyni „Ziembidy” i Stefana Brzuszka „Boruty”. Otoczony 17 VIII 1946 r.
przez grup´ operacyjnà UBP-KBW we wsi Kulik, pow. Che∏m, pope∏ni∏ samobójstwo (AIPN Lu,
0136/178, Kwestionariusze osobowe..., Kwestionariusz osobowy Stefana Brzuszka, s. 59–59v).
70 Oprócz oddzia∏u Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia” w akcji udzia∏ wzi´∏o 30 partyzantów NSZ
pod dowództwem Stefana Brzuszka „Boruty”. Opanowano miejscowy posterunek MO, zabijajàc
jego komendanta Tadeusza Danielewicza i raniàc 2 innych milicjantów. Zdobyto broƒ, sorty mundurowe i ˝ywnoÊç. Ponadto oddzia∏y przeprowadzi∏y rekwizycje na poczcie, w nadleÊnictwie
i w spó∏dzielni (R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 383).
71 Zygmunt Szumowski „S´dzimir”, „Komar” (ur. 1916), pchor. WP, kpt. AK-WiN, ur. w Turobinie,
pow. Krasnystaw, pochodzenie rzemieÊlnicze, wykszta∏cenie Êrednie, oficer zawodowy WP, agronom.
Przed wojnà ukoƒczy∏ Szko∏´ Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty w BrzeÊciu n. Bugiem i Szko∏´ Podchorà˝ych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. W wojnie 1939 r. walczy∏ w szeregach
40. pp. Od grudnia 1939 r. w SZP, komendant placówki w Turobinie; od lutego 1942 do kwietnia
1944 r. komendant 1. Rejonu w Obwodzie AK Krasnystaw. Od kwietnia 1944 r. organizator i dowódca oddzia∏u partyzanckiego, podczas akcji „Burza” wyst´pujàcego jako oddzia∏ zgrupowania 7. pp AK.
Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Od sierpnia 1945 r. komendant Obwodu
DSZ-WiN W∏odawa. W lipcu 1946 r. opuÊci∏ szeregi konspiracji i wyjecha∏ do Wroc∏awia. Ujawni∏
si´ w kwietniu 1947 r. w PUBP w Jeleniej Górze. Studiowa∏ na SGGW w Warszawie. Aresztowany
19 VI 1950 r. pod fa∏szywym nazwiskiem Zygmunt Grodziƒski w Sokolnikach, pow. Dzier˝oniów.
i

67
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i „Orlisem”72, któremu podlega∏y owe oddzia∏y. „Komar” mia∏ w tym czasie
kontakty na w∏adze WiN w Warszawie. Przez „Komara” skontaktowa∏em
si´ z oddzia∏ami i od tej pory pracowaliÊmy w porozumieniu.
„Laski, piaski i karaski to teren podlaski”. Teren ten dla partyzantki by∏
dobry. LudnoÊç, pomijajàc Ukraiƒców, te˝ uczciwa, choç biedna. Mo˝na si´
by∏o tam rozbijaç! Tylko na jednym punkcie dozna∏em przykrego wra˝enia,
które przy dalszym poznaniu bardziej si´ utrwali∏o, ˝e choç du˝o tam by∏o ludzi dobrej woli – brak by∏o jednoÊci! Brak by∏o tego, co si´ nazywa poÊwi´ceniem w∏asnych ambicji dla dobra sprawy. Wyczuwa∏o si´ tam niemal przy
ka˝dej okazji i cichà, a nieraz i g∏oÊnà walk´ o osobiste znaczenie. A z∏y przyk∏ad dowódców êle oddzia∏ywa∏ na podw∏adnych. To fatum, jak mi opowiadano, cià˝y∏o nad obwodem w∏odawskim jeszcze za okupacji niemieckiej.
A ile razy sta∏o si´ przyczynà nieszcz´Êç? Trudno ustaliç! Kto by∏ winien? Nie
mam jednak zamiaru narzucaç tutaj swego zdania jako sàdu. Mo˝e kiedyÊ...
Po powrocie od „Komara” znów przeszliÊmy ob∏aw´. By∏a to jednak ob∏awa l˝ejsza, majàca na celu wi´cej terrorystyczne oddzia∏ywanie na spo∏eczeƒstwo (zbli˝a∏o si´ referendum) ni˝ sukcesy w wy∏apywaniu partyzantów.
19 czerwca [1946 r.] rozprawiliÊmy si´ z ORMO z Charl´˝a gm. Spiczyn. Zabitych zosta∏o oÊmiu „bohaterów” posiadajàcych broƒ i od d∏u˝szego czasu terroryzujàcych okolic´. PodeszliÊmy ich jako funkcjonariusze
wojewódzkiego UB, a zanim si´ zorientowali, o co chodzi – by∏o ju˝ za póêno73. Dla innych g∏upców sta∏o si´ to dobrà nauczkà, a ob∏aw´ trwajàcà
przez kilka nast´pnych dni przesiedzieliÊmy w lesie brzostowskim.
Na tydzieƒ przed referendum w terenie rozlokowa∏y si´ specjalnie przygotowane oddzia∏y wojska i UB. Na terenie ka˝dej gminy stacjonowa∏o paSkazany 12 IX 1951 r. przez WSR w Lublinie na kar´ 5 lat pozbawienia wolnoÊci, z∏agodzonà na
podstawie amnestii z sierpnia 1945 r. i lutego 1947 r. do 1 roku i 10 miesi´cy wi´zienia. Zwolniony w kwietniu 1952 r., mieszka we Wroc∏awiu (AIPN Lu, 26/287, Akta sprawy Zygmunta Szumowskiego; I. Caban, op. cit., s. 187–188).
72 Klemens Panasiuk „˚ytos∏aw”, „Orlis”, por. WiN, w AK od czasów okupacji niemieckiej. Po
wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, pe∏ni∏ funkcj´ komendanta rejonu w Obwodzie DSZ W∏odawa, dowódcy oddzia∏u partyzanckiego, nast´pnie – do lipca 1946 r. – zast´pcy komendanta Obwodu WiN W∏odawa, a od lipca 1946 r. do kwietnia 1947 r. – komendanta obwodu.
Ujawni∏ si´ w kwietniu 1947 r. w PUBP we W∏odawie.
73 Partyzanci, podajàc si´ za grup´ operacyjnà UBP, zwo∏ali cz∏onków ORMO w celu likwidacji
„bandy”. Zg∏osi∏o si´ 8 ormowców z karabinami; wyprowadzono ich w pole i rozstrzelano. Zabici
zostali: Boles∏aw Dudziak, Czes∏aw Dudziak, Jan Dudziak, Józef Dudziak, Stanis∏aw Dudziak,
Franciszek Jakubczak, Tadeusz Pastusiak, Miko∏aj Proch. Tej samej nocy oddzia∏ rozstrzela∏ równie˝ Wojciecha Olesika ze wsi Jawidz (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 53).
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r´ takich oddzia∏ów. Zrobi∏o si´ troch´ ciasno, ale mo˝na by∏o lawirowaç.
By∏a to przecie˝ pora najbujniejszego rozwoju lata.
Dosta∏em od „Komara” winowskà instrukcj´ odnoÊnie g∏osowania
i uganialiÊmy si´ za rozpowszechnieniem naszych ulotek oraz ustnej propagandy. A rzecz polega∏a na tym: „tymczasówka” stanowi∏a trzy pytania, na
które mia∏ odpowiedzieç naród w „nieskr´powanym” g∏osowaniu. Ka˝dy
g∏osujàcy otrzyma∏ kartk´ z trzema pytaniami:
Pytanie 1. Czy zgadzasz si´ na utworzenie jednoizbowego parlamentu?
Pytanie 2. Czy chcesz reformy rolnej?
Pytanie 3. Czy chcesz granic Polski na Odrze i Nysie?74
Na ka˝de pytanie nale˝a∏o odpowiedzieç „tak” lub „nie”. KomuniÊci propagowali za odpowiedzià „3 razy tak”. Odpowiedê taka mia∏a wyra˝aç zgod´
obywateli na polityk´ „tymczasówki”. Propaganda prorzàdowa by∏a popierana bagnetami wojska i innymi argumentami, wymyÊlonymi przez UB.
PSL propagowa∏o odpowiedzi: na pierwsze pytanie „nie”, a na dwa nast´pne „tak”. Oficjalna propaganda PSL, brutalnie szykanowana przez komunistów, znajdowa∏a jednak szeroki oddêwi´k. Nasza propaganda (podziemna, WiN) zaleca∏a g∏osowaç: na pierwsze i drugie pytanie „nie”, a na
trzecie „tak”. Propaganda NSZ, tam gdzie si´ pojawi∏a, zaleca∏a wszystkie
trzy odpowiedzi „nie”.
I w∏aÊciwie ci ostatni mieli najwi´cej racji, bo o co tu chodzi∏o? Sens
wszystkich trzech podst´pnych pytaƒ mo˝na by∏o z czystym sumieniem
umieÊciç w jednym pytaniu: czy zgadzasz si´ z politykà komunistów? A na
takie pytanie 90 procent narodu z pewnoÊcià odpowiedzia∏oby „nie”. Parlament jednoizbowy [i]a.

a b

[ ] Tylko od czasu do czasu daje znaki r´kà by iÊç dalej, a sam zaj´ty jest
[c] nieprzyjacielem i swoim erkaemem. Jakie by∏y jego zamiary – Bóg raczy
74

27 IV 1946 r. KRN uchwali∏a ustaw´, wed∏ug której przedmiotem g∏osowania mia∏a byç odpowiedê na 3 pytania: „Czy jesteÊ za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przysz∏ej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reform´ rolnà i unarodowienie podstawowych
ga∏´zi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnieƒ incjatywy prywatnej? Czy
chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej?”

a-a
b
c

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 3, k. 223–264.
Fragment tekst nieczytelny.
Wyraz nieczytelny.
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wiedzieç, bo nam „Lew” tego ju˝ niestety nie powiedzia∏. Z jego zachowania si´ mo˝na wyciàgnàç tylko jeden wniosek – postanowi∏ poÊwi´ciç si´ dla
nas [d] do chwili, a˝ myÊmy osiàgn´li pó∏nocny skraj Nowej Wólki. Prócz
„Lwa” na innym podobnym stanowisku pozosta∏ „Zbyszek”75 od „Zapory”.
Po dojÊciu do Wólki, majàc os∏on´ z budynków [e] lasku – skierowaliÊmy silniejszy ogieƒ [e], by umo˝liwiç wycofanie dwóm pozosta∏ym. Z przera˝eniem jednak stwierdziliÊmy, ˝e obaj sà ju˝ w krzy˝owym ogniu, bo nieprzyjaciel pojawi∏ si´ i tam, skàd [si´] wycofujemy. „Zbyszek” nie dawa∏
˝adnego znaku ˝ycia. „Lew” bardzo powolnym krokiem poczà∏ si´ wycofywaç, ale nie w naszà stron´, tylko tam, gdzie ogieƒ by∏ mniej morderczy, na
zawieprzyckie pola. [f] Tymczasem nas pocz´to oskrzydlaç od Radzica, wi´c
ruszyliÊmy dalej. Przez ca∏y czas pod ogniem, ale ju˝ mniej niebezpiecznym, przebiegliÊmy [g] mi´dzy Wólkà i Radzicem, a w Radzicu podzieliliÊmy si´ na trzy grupki. „Zapora” z dwoma [g] [h] na Zió∏ków, przeprawi∏ si´
przez Wieprz i osiàgnà∏ las ∏uszczowski. [Po] odpoczynku pociàgnà∏ w teren podwodami. Kilku moich ludzi z „Hardym” ulokowa∏o si´ nad Wieprzem, a reszta pociàgn´∏a na las [i]. PoÊcig za nami trwa∏ we wszystkich
kierunkach i teren penetrowano jeszcze przez dwa dni, ale [j] dalszych ofiar
z naszej strony nie by∏o. „Zbyszek” i „Lew” zostali zabici.
Wed∏ug wersji s∏yszanych przez ludnoÊç od ob∏awowiczów i cz´Êciowo
sprawdzonych – „Zbyszek” zaraz w poczàtku zosta∏ ci´˝ko ranny i poruszaç
si´ nie móg∏. Ostrzeliwa∏ si´ dotàd, a˝ zosta∏ trafiony Êmiertelnie. NatoFragment tekstu nieczytelny.
Wyraz nieczytelny.
f Wyraz skreÊlony nieczytelny.
g Wyraz nieczytelny.
h Wyraz skreÊlony czytelny pociàgnà∏.
i
Fragment tekstu nieczytelny.
j
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny ofiar z naszej strony nie by∏o, „Lew”i „Zbyszek”.
75 Zbigniew Sochacki (Zbigniew Augustynowicz) „Zbyszek” (1925–1946), ur. we Lwowie, wykszta∏cenie podstawowe. Od 1944 r. ˝o∏nierz oddzia∏u AK Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
Po wkroczeniu armii sowieckiej na Lubelszczyzn´ zmobilizowany do WP, zdezerterowa∏ w lutym
1945 r. i powróci∏ do oddzia∏u „Zapory”. Aresztowany 17 VII 1945 r., zwolniony na mocy amnestii z sierpnia 1945 r. Ponownie do∏àczy∏ do zgrupowania. Uczestnik nieudanej wyprawy przez Czechos∏owacj´ do amerykaƒskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Aresztowany przez czechos∏owackà
s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa, deportowany do Polski, uciek∏ z aresztu. Po powrocie na Lubelszczyzn´,
znów znalaz∏ si´ w szeregach zgrupowania. Pe∏ni∏ funkcj´ adiutanta „Zapory”. Zginà∏ 3 VII 1946 r.
w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW pod Zawieprzycami, pow. Lubartów (AIPN Lu, 0136/64,
Kwestionariusze osobowe cz∏onków zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Kwestionariusz Zbigniewa Sochackiego vel Augustynowicza, k. 117).
d
e
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miast „Lew”, ze stanowiska wy˝ej [k], poczà∏ si´ wycofywaç przy dobrym
zdrowiu. [k] zabra∏ ze sobà wszystek sprz´t (erkaem, amunicj´, granaty, pistolet). Postanowi∏ jednak pójÊç na Zawieprzyce i, ostrzeliwujàc si´, uszed∏
na oko∏o 300 metrów, gdy zosta∏ ranny. Tam zostawi∏ erkaem i dalej si´
czo∏ga∏ [l]. Po pewnym czasie ob∏awowicze, znalaz∏szy erkaem, pocz´li [m]
[strzelaç do] „wykaƒczajàcego si´ bandyty”. Le˝a∏ w zbo˝u i gdy do niego
dochodzili, rzuci∏ jeden po drugim dwa obronne granaty ze s∏owami: „To
dla was!” Granaty rzucone z lewej r´ki lub z prawej, rannej, pad∏y stosunkowo blisko i rani∏y Êmiertelnie „Lwa”. Z ob∏awowiczów jeden zginà∏ na
miejscu, drugi zosta∏ powa˝nie ranny76.
Cia∏a „Zbyszka” i „Lwa” zabrano do Lubartowa. Zabrano te˝ kilkunastu
zabitych i sporo rannych ob∏awowiczów77. Jak opowiadali miejscowi ludzie,
niektórzy ˝o∏nierze bioràcy udzia∏ w ob∏awie uciekli od swych oddzia∏ów, nie
chcàc iÊç do lasu, gdzie „w krzakach Êmierç si´ czai”. Na [n] szeÊciu takich
Wyraz nieczytelny.
Fragment tekstu nieczytelny.
m Wyraz nieczytelny.
n Wyraz skreÊlony, czytelny kilku.
76 Ob∏aw´ w Radzicu Starym, pow. Lubartów, przeprowadzono 3 VII 1946 r. Na podstawie danych
agenturalnych ustalono, ˝e tego dnia w lasach zawieprzyckich mia∏a odbyç si´ koncentracja oddzia∏ów Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, które, zdaniem resortu,
planowa∏y operacj´ przeciwko skomunizowanej wsi Rozkopaczew. O godz. 4.00 rano rozpocz´to operacj´, do której zaanga˝owano 10 funkcjonariuszy UBP i 500 ˝o∏nierzy KBW. Faktycznie, 2 lipca „Zapora” wraz z oddzia∏em ochrony sztabu zgrupowania i oddzia∏em Stanis∏awa ¸ukasika „Rysia” przeszed∏ przez Wieprz, aby spotkaç si´ z „Uskokiem”. Do spotkania mi´dzy dowódcami dosz∏o
nast´pnego dnia w Radzicu Starym, dokàd „Uskok” przyby∏ wraz z 16 swoimi partyzantami na rowerach. Po naradzie z miejsca spotkania odmaszerowa∏ „RyÊ”, który nad ranem natknà∏ si´ na grup´
operacyjnà w okolicy gajówki w Podedworze, tracàc 1 partyzanta, Zygmunta Zió∏ka „Szlaka”. Ob∏awa ogarn´∏a równie˝ oddzia∏y „Zapory” i „Uskoka”. Partyzanci, ostrzeliwujàc si´, wycofywali si´
przed napierajàcymi oddzia∏ami wojska, które chcia∏y zepchnàç ich w zasadzk´ ko∏o Radzica, gdzie
mia∏o czekaç 180 ˝o∏nierzy 7. pp WP. Jednak z powodu z∏ego skoordynowania dzia∏aƒ, zasadzki nie
przygotowano, a to pozwoli∏o partyzantom wycofaç si´. W czasie starcia partyzanci stracili 4 ludzi.
Z oddzia∏u „Uskoka” poleg∏ Stanis∏aw Cio∏ek „Lew”. Wi´ksze rozbie˝noÊci dotyczà ustalenia personaliów poleg∏ych z oddzia∏u „Zapory”; na pewno zginà∏ Zbigniew Sochacki „Zbyszek” (R. Wnuk poda∏, ˝e ponadto polegli „Bohun” [N.N.] oraz Janusz Godziszewski „Janusz”. Wiadomo, ˝e zabitym na
pewno nie by∏ drugi z wymienionych) (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka..., k. 41–42; R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 393; E. Kurek, Zaporczycy..., s. 292; Zaporczycy. Relacje…, t. 5, s. 155–157, 202–205).
77 Z danych resortowych wynika, ˝e w walce poleg∏ plutonowy KBW, a 1 z ˝o∏nierzy zosta∏ ranny.
Wersj´ o 10–12 zabitych ze strony UBP-KBW podajà uczestnicy tej potyczki – Marian Pawe∏czak
„Morwa” z oddzia∏u Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i Czes∏aw Sowa „Sajko” z oddzia∏u
Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 55; Zaporczycy. Relacje…,
t. 5, s. 155–157, 202–205).
k
l
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dezerterów sàd polowy w Lubartowie wyda∏ wyrok Êmierci. Jak wynika∏o
z wiadomoÊci póêniej zasi´gni´tych, ob∏awa ta spowodowana zosta∏a ruchami
„Zapory” i „Rysia”78, idàcych w ten teren; przejÊcie ich przez teren gm. Niemce i Spiczyn by∏o ju˝ obserwowane. Na t´ stron´ Wieprza równie˝ napuszczono szpiclów i równoczeÊnie Êciàgano si∏y wojskowe. Jeden ze szpiclów, Kowalczyk79 [o], wpad∏ nam w r´ce ostatniej nocy przed walkà i w czasie walki zosta∏
zastrzelony. Cia∏o jego znaleêli ubejcy i oddali rodzinie po rozpoznaniu80.
Po paru dniach wszystko zosta∏o przywrócone do normalnego porzàdku i poczà∏em wybieraç si´ na teren „Zapory”, by omówiç przerwane sprawy. W tym czasie dosz∏a nas smutna wiadomoÊç o Êmierci „Orlika”81, dowódcy oddzia∏u part[yzanckiego] w pow. pu∏awskim. Jadàc konno, natknà∏
si´ na ubejców przypadkiem i zginà∏ w walce82.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Stanis∏aw ¸ukasik „RyÊ” (1918–1949), por./kpt. AK-WiN, ur. w Lublinie, pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie. W latach 1933–1939 podoficer zawodowy WP. Walczy∏ w wojnie 1939 r. w szeregach Armii „Pomorze”. W konspiracji od listopada 1939 r., poczàtkowo w ZCZ,
po scaleniu w POZ, a nast´pnie w AK. Od stycznia 1944 r. dowódca oddzia∏u lotnego w Obwodzie
AK Lublin-Powiat. 21 VII 1944 r. rozbrojony wraz z ca∏ym oddzia∏em przez armi´ sowieckà.
Aresztowany przez Sowietów 25 VIII 1944 r., zbieg∏. Od marca 1945 r. ponownie dowódca oddzia∏u partyzanckiego DSZ, od czerwca 1945 r. w sk∏adzie zgrupowania Hieronima Dekutowskiego
„Zapory”. Ujawni∏ si´ na mocy amnestii z sierpnia 1945 r. Od wiosny 1946 r. ponownie ˝o∏nierz
pododdzia∏u w zgrupowaniu. Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie, podczas próby przekroczenia
granicy wraz z grupà ˝o∏nierzy Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Skazany 15 IX 1948 r. przez
WSR w Warszawie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 7 III 1949 r. w wi´zieniu mokotowskim
w Warszawie (H. Pajàk, „Zaporowcy” przed sàdem UB, Lublin 1997, s. 214–216, 241–243).
79 Prawdopodobnie Zygmunt Kowalczyk.
80 Wymieniony przez autora tajny wspó∏pracownik Kowalczyk w êród∏ach resortu bezpieczeƒstwa zosta∏ okreÊlony jako ˝o∏nierz oddzia∏u „Uskoka” zabity w czasie operacji z 3 VII 1946 r. w okolicach
Radzica Starego. (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 42; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze
cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Zygmunta Kowalczyka, k. 55; Zaporczycy. Relacje…, t. 5, s. 202).
81 Marian Bernaciak „Orlik” (1917–1946), ppor./mjr AK-WiN, ur. w Zalesiu, pow. Garwolin, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie Êrednie, urz´dnik pocztowy. Walczy∏ w wojnie 1939 r., dosta∏
si´ do niewoli sowieckiej, zbieg∏ z transportu do Kozielska. Dzia∏acz ZWZ-AK w Rykach. Od jesieni 1943 r. organizator i dowódca oddzia∏u partyzanckiego, od maja 1944 r. pos∏ugujàcego si´
krypt. OP 15/1 pp „Wilków”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji; w marcu
1945 r. odtworzy∏ oddzia∏, a nast´pnie zorganizowa∏ zgrupowanie oddzia∏ów partyzanckich Inspektoratu DSZ-WIN Pu∏awy, liczàce oko∏o 200–300 ˝o∏nierzy, operujàce w województwach lubelskim, warszawskim i kieleckim. Od jesieni 1945 r. zast´pca inspektora pu∏awskiego do spraw bezpieczeƒstwa. Zginà∏ 24 VI 1946 r. w okolicy wsi Wiecków-Trojanów, pow. Garwolin, w potyczce
z grupà saperów z 1. DP WP ochraniajàcà referendum ludowe (L. Pietrzak, Marian Bernaciak
(1917–1946) [w:] Konspiracja i opór…, t. 1, s. 110-113; J. Âlaski, op. cit., wg indeksu).
82 24 VI 1946 r. mjr Marian Bernaciak „Orlik” wraz z 5 ˝o∏nierzami ochrony osobistej powraca∏
z odprawy dowództwa Inspektoratu WiN Pu∏awy w ˚yczynie do swojego zgrupowania, które w tym
o
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Cia∏a „Lwa” i „Zbyszka” przywieêli ubejcy z Lubartowa pod las jawidzki
i zakopali je tam. Zrobiono to [p] z rozg∏osem, z udzia∏em miejscowych ludzi
sp´dzonych do kopania. Po cichu zaÊ zaciàgni´to nocne zasadzki, by wyszatkowaç tych, którzy po cia∏a przyjdà. Robiono to jednak nie doÊç cicho, byÊmy
si´ o tym nie dowiedzieli, i z przeniesieniem na cmentarz nie zaczekali. Jedno nas jeszcze intrygowa∏o. Zakopano trzy cia∏a. Kto móg∏ byç ten trzeci?
Czy˝by jaki podst´p? Ubejcy twierdzili, ˝e wszyscy [to] „bandyci”.
13 lipca [1946 r.] poszed∏em z [r] oddzia∏em [s] na teren „Zapory” i bawi∏em tam przez przesz∏o tydzieƒ. Koncepcja zamiany terenu z „Rysiem”
upad∏a, bo „RyÊ” nie mia∏ najmniejszej ochoty wracaç tam, gdzie mia∏ tak
przykrà przygod´. UstaliliÊmy tylko szereg formalnoÊci i ka˝dy mia∏ pracowaç u siebie83.
Teren „Zapory” w porównaniu z moim wypad∏ o wiele korzystniej
z punktu widzenia partyzantki. LudnoÊç tamtych okolic (Chodel, Opole
[Lubelskie], KraÊnik, Bychawa) [t] ogólnie wrogo by∏a nastawiona do komunistów i bardzo sprzyja∏a partyzantom. By∏y i wioski podczerwienia∏e,
jak Chmiel, Moniaki, Wilko∏az itp., ale znajàc teren, mo˝na sobie by∏o pozwalaç na ruchy z taborami w bia∏y dzieƒ, co u nas by∏o niemo˝liwe. Przyzwyczajenie do tej swobody tamtych oddzia∏ów sprawi∏o w∏aÊnie, ˝e w moim terenie od razu zwróci∏y na siebie uwag´... i ob∏aw´.
Z powrotem przy∏àczy∏ si´ do mnie patrol „˚bika”84, który, jeÊli by to
by∏o mo˝liwe, mia∏ zabraç cia∏o Êp. „Zbyszka”.

czasie kwaterowa∏o w odleg∏oÊci 20 km, ko∏o wsi Hordzie˝ka, pow. ¸uków. Grupa zatrzyma∏a si´
na skraju wsi Piotrówek, pow. Garwolin, w miejscowej kuêni, gdzie chcia∏a podkuç konia. Kowal
– prawdopodobnie wspó∏pracownik UBP – wys∏a∏ swojà córk´ z informacjà do miejscowego so∏tysa, a ten powiadomi∏ posterunek MO w Trojanowie i oddzia∏ ˝o∏nierzy z 1. DP w Wi´ckowie, którzy patrolowali teren w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ tzw. referendum ludowym. Milicjanci i ˝o∏nierze przygotowali zasadzk´. W trakcie odwrotu „Orlik” zosta∏ ci´˝ko ranny i pope∏ni∏ samobójstwo.
W trakcie potyczki poleg∏ te˝ „Ogarek” (N.N.), 2 innych partyzantów schwytano, a 2 uda∏o si´ wyrwaç z zasadzki (J. Âlaski, op. cit., s. 7–9, 13, 19).
p Fragment tekstu skreÊlony, czytelny w ten sposób, by.
r Fragment tekstu skreÊlony, czytelny z ca∏ym.
s Wyraz skreÊlony, czytelny poszed∏em.
t Fragment tekstu skreÊlony, czytelny byli wrogo.
83 Oddzia∏ dowodzony przez kpt. Stanis∏awa ¸ukasika „Rysia” operowa∏ w powiecie lubelskim.
84 Roman Groƒski „˚bik” (1926–1949), ppor. AK-WiN, ur. w KraÊniku, pochodzenie rzemieÊlnicze, wykszta∏cenie niepe∏ne zawodowe, Êlusarz. Od marca 1944 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Hieronima
Dekutowskiego „Zapory”. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji; od czerwca
1945 r. dowódca specjalnego oddzia∏u likwidacyjnego w ramach zgrupowania „Zapory”, a od
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W drodze mieliÊmy ma∏à przygod´ [u] pod Niemcami85. MieliÊmy zamiar schwytaç dobry samochód, który przyda∏by si´ do nast´pnej akcji.
W tym celu zrobiliÊmy zasadzk´ przy szosie Lublin–Lubartów, w lesie niemieckim. Miejsce mo˝liwe by∏o tylko jedno, ale z tà niedogodnoÊcià, ˝e od
strony Lublina widocznoÊç na szos´ by∏a tylko do 300 metrów, a reszt´
przys∏ania∏o wzgórze. Oko∏o godziny 6.00 nad wieczorem, zza tego wzgórza wyskoczy∏ jakiÊ [v] samochód wojskowy. Siedzia∏o w nim kilku uzbrojonych ˝o∏nierzy UB. Gdy pozna∏em przez lornetk´ ubejców, da∏em znak
swoim, ˝e zatrzymujemy, i wyskoczywszy z ukrycia, da∏em r´kà znak do samochodu „stanàç!” Odnios∏o to taki skutek, ˝e w samochodzie podj´to
broƒ do strza∏u, a szofer doda∏ gazu. Zagra∏y nasze erkaemy. Pad∏em za
burt´ i obserwuj´, co si´ dalej dziaç b´dzie. Samochód skr´ci∏ w lewo,
w prawo, poczà∏ taczaç si´ jak pijany szewc, ale jecha∏ ciàgle naprzód, choç
motor zaczà∏ si´ d∏awiç, jecha∏ z góry si∏à rozp´du. ˚o∏nierze, których
przed tym widaç by∏o do po∏owy, poukrywali si´ i strzelajà na oÊlep.
Przypatrzy∏em si´ dok∏adniej samochodowi, bo zdziwi∏ mnie fakt, ˝e nie
le˝y on jeszcze w rowie – przecie˝ z pi´ciu erkaemów walà w niego jak
w kaczk´. Gwizd rykoszetów przemówi∏ do mnie w sposób przekonywujàcy – by∏ to samochód pancerny, na co przedtem nie zwróci∏em uwagi. StrzelaliÊmy pociskami zwyk∏ymi, które opancerzenia przebiç nie mog∏y, aczkolwiek serie puszczone w motor troch´ go uszkodzi∏y.
Gdy samochód mija∏ lini´ naszych stanowisk, a wszyscy do niego uporczywie strzelali, zza wzgórza wyskoczy∏a taksówka wype∏niona sowieckimi
„gierojami”. Pstrzy∏o si´ tam kolorami lampasów, otoków i szlif. To by∏a
pierwszorz´dna okazja. Tylko szkoda, ˝e tak niespodziewana. Jadàcy taksówkà zauwa˝yli, ˝e coÊ jest nie w porzàdku, a poniewa˝ na wycofanie by∏o
za póêno – dodali gazu i mkn´li jak strza∏a. Nasi strzelcy, zaabsorbowani
pancerkà, a niektórzy zmieniajàcy w tym czasie magazynki, zdà˝yli puÊciç
za taksówkà tylko nieliczne strza∏y. „Gieroje” le˝eli na nosach, ale taksówka pomkn´∏a dalej.

stycznia 1947 r. dowódca oddzia∏u ˝andarmerii zgrupowania. Nie ujawni∏ si´. Aresztowany 16 IX
1947 r. w Nysie podczas próby przekroczenia granicy wraz z grupà ˝o∏nierzy Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 7 III 1949 r. (H. Pajàk, „Zaporowcy”..., s. 150–155, 216–218).
u Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
v Wyraz skreÊlony, czytelny solidny.
85 Wydarzenie to mia∏o miejsce 25 VII 1946 r.
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Od wzgórza jednak znów ozwa∏ si´ motor i wyjecha∏a ci´˝arówka z wojskiem. Wyjechawszy, puÊci∏a si´ za poprzednimi maszynami pe∏nym gazem. [w] By∏ to równie˝ samochód opancerzony, naszpikowany „bezpieczniakami”. Ubejcy prawie ˝e nie strzelali, lecz pok∏adli si´ jak Êledzie jeden
na drugiego poza opancerzeniem. Samochodowi temu dosta∏o si´ jeszcze
troch´ naszego ognia. Pojecha∏ jednak dalej.
Zwróci∏em uwag´ na wzgórze, bo sprawa pocz´∏a wyglàdaç doÊç powa˝nie. A mo˝e ciàgnie tu jakaÊ liczna kolumna? U nas z amunicjà krucho,
a do wieczora jeszcze par´ godzin, mo˝emy si´ wplàtaç w przykrà kaba∏´.
Istotnie, za wzgórzem ozwa∏a si´ dalsza maszyna. Ucich∏a. Widocznie us∏yszano strzelanin´ i przewidziano niebezpieczeƒstwo. Nale˝y odsunàç si´ od
szosy w las. Da∏em znaki do wycofania i wyjrza∏em jeszcze na szos´ za samochodami, które przejecha∏y. W odleg∏oÊci oko∏o 800 metrów, tam gdzie
koƒczy∏ si´ spad szosy, sta∏a opuszczona pancerka. Niewàtpliwie by∏a to ta
pierwsza uszkodzona. Drugiej na szosie nie by∏o, chyba zjecha∏a w bok, zatrzyma∏a si´ obok pierwszej. Ubejcy zapewne radzà, co robiç. Taksówka natomiast widnia∏a malejàcym [x] punktem p´dzàc w stron´ Lubartowa, gieroje opuÊcili wojsko i „wieli” [y] do miasta.
Nie majàc ju˝ powodów do zatrzymywania si´, poszliÊmy dalej. Jak si´
póêniej okaza∏o, przed wzgórzem zatrzyma∏ si´ ju˝ tylko jeden samochód
wype∏niony „bezpieczniakami”. Rycerze ci jednak nie mieli odwagi iÊç do
lasu i wrócili do Niemiec, by po∏àczyç si´ telefonicznie z Lubartowem. Za∏ogi dwóch [y] poprzednich pancerek poprzesta∏y tylko na ubezpieczaniu
si´ i opatrywaniu rannych. Ci [z] z taksówki zarzàdzili ob∏aw´ na las, którà
przeprowadzono na drugi dzieƒ, ale bez skutku. Trudno si´ by∏o dowiedzieç, kim byli ci gieroje konwojowani a˝ przez trzy samochody pancerne.
W gazecie by∏a tylko krótka wzmianka, w której podano, ˝e zosta∏o rannych czterech ˝o∏nierzy Armii Czerwonej i dwóch ˝o∏nierzy Wojska Polskiego86.

Fragment skreÊlony, czytelny by∏ to zwyk∏y.
Fragment skreÊlony, czytelny w stron´ Lubartowa.
y Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
z Wyraz skreÊlony, czytelny gieroje.
86 èród∏a resortu bezpieczeƒstwa podajà, ˝e w czasie ostrza∏u rannych zosta∏o 6 ˝o∏nierzy – 3 sowieckich i 3 polskich. Ponadto zosta∏ uszkodzony 1 samochód pancerny. Z danych tych wynika, ˝e
nast´pnego dnia ten sam oddzia∏ mia∏ ostrzelaç samochód pancerny powracajàcy z Lubartowa do
Lublina (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 57).
w
x
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Przeprowadzony wywiad wykaza∏, ˝e zasadzki przy cia∏ach naszych kolegów zdj´to. Dnia 30 lipca [1946 r.] nocà przystàpiliÊmy do wydobycia
zw∏ok. Uprzednio schwytany aktywista pepe[e]rowski Wodziƒski odkopa∏
cia∏a i wydoby∏ na wierzch. Wodziƒski dawa∏ informacje ubejcom przy
urzàdzaniu zasadzek, s∏usznà wi´c rzeczà by∏o, by cia∏a sam wykopa∏. ObawialiÊmy si´ tak˝e, ˝e mogà byç za∏o˝one jakieÊ wybuchowe ∏adunki – nic
podobnego jednak nie by∏o.
Wszystkie trzy cia∏a znajdowa∏y si´ w stanie daleko posuni´tego rozk∏adu.
Zakopano je tylko w bieliênie, która obecnie przedstawia∏a liche strz´py. Cia∏o „Zbyszka” rozpozna∏ „˚bik” po wprawionych z´bach i po w∏osach blond
k´dzierzawych. Cia∏o „Lwa” mo˝liwe by∏o do rozpoznania po jednym z´bie ze
z∏otà koronkà, k´dzierzawych czarnych w∏osach i wysokim wzroÊcie. Twarze
by∏y nie do rozpoznania. Trzecie cia∏o Êredniego wzrostu z ciemnoblond, przystrzy˝onymi w∏osami by∏o dla nas obce. Wed∏ug zeznaƒ Wodziƒskiego, ubejcy traktowali wszystkich trzech zabitych jako nierozpoznanych „bandytów”.
Wodziƒskiego spotka∏o to, na co zas∏u˝y∏. Po zastrzeleniu zakopany zosta∏ w opró˝nionym dole.
Cia∏a Êp. „Zbyszka” i „Lwa” z∏o˝yliÊmy do przygotowanych uprzednio
trumien. Zw∏oki nierozpoznane owini´to w koce i zakopano opodal pod
prowizorycznym krzy˝em. Zw∏oki te pozosta∏y bezimienne, choç robiliÊmy
wszelkie starania, aby si´ jak najszerzej dowiedziano si´ o ich istnieniu.
Historia tych zw∏ok wyglàda mniej wi´cej tak: gdy zbierano zabitych, tak
ob∏awowiczów, jak i naszych, znaleziono zw∏oki obrabowane ze wszystkiego, po czym mog∏yby byç rozpoznane. Poniewa˝ ubejcy z zasady takie rabunki uprawiali, potraktowano zabitego jako „bandyt´” [aa], którego po
zabiciu „op´dzlowano”. I na pewno tak by∏o, ˝e ubejcy ograbili zabitego, zanim zaj´∏o si´ nim „naczalstwo”. Zabitym nie by∏ [aa] jednak ktoÊ z wojska
lub „bezpieczeƒstwa” od naszych kul. Wskutek „dezercji” podczas ob∏awy
i ogólnego ba∏aganu „demokratycznych si∏ zbrojnych”, doliczenie si´ brakujàcych nie by∏o rzeczà ∏atwà. Kim by∏ zabity? Chyba pozostanie to zagadkà.
Ze wzgl´du na panujàcà ciep∏ot´ i stan zw∏ok, przetransportowanie Êp.
„Zbyszka” za Lublin zosta∏o zaniechane. Obie trumny przewieêliÊmy w inne miejsce, gdzie zosta∏y pochowane tymczasowo [ab]. „˚bik” odszed∏ do
„Zapory”.
aa
ab

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny na drugi dzieƒ UB zrobi∏o ob∏aw´.
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W nast´pnych dniach UB zrobi∏o ob∏aw´ na nieboszczyków po okolicznych cmentarzach, ale bez skutku màcono spokój cmentarzy i nagabywano
proboszczów o wspó∏prac´ z „faszyzmem”. Wyprawiono te˝ pompatyczny pogrzeb Wodziƒskiemu. Cia∏o „nieznanego” pozostawiono w spokoju. Ubejcy
nie wiedzieli, co o tym sàdziç. Dopiero 10 sierpnia [1946 r.] zw∏oki Êp. „Zbyszka” i „Lwa” pogrzebano na cmentarzu w Kijanach. Ojciec „Zbyszka” przebywa w Anglii i jedynà rodzinà w Polsce by∏a dla zabitego partyzantka. Ojca [ac]
zast´powa∏ mu „Zapora”, który te˝ ci´˝ko zosta∏ dotkni´ty tà stratà. „Lew”
by∏ jednym z najbardziej przywiàzanych do mnie ludzi, zw∏aszcza od chwili, gdy zamordowano mu ojca. By∏ to w ca∏ym znaczeniu kryszta∏owy charakter, jakich niewiele si´ spotyka. OpatrznoÊç mocno mnie doÊwiadczy∏a
tym ciosem.
Otrzyma∏em polecenie od „Zapory” podj´cia kontaktu i u∏o˝enia
wspó∏pracy z oddzia∏em part[yzanckim] „Lwa”87 w pow. krasnostawskim.
23 sierpnia ([19]46 r.) wybra∏em si´ tam ze swoim oddzia∏em i bawi∏em
przez par´ dni.
„Lew” – Antoni Kopaczewski – by∏ czynnym pracownikiem AK w tamtym terenie za okupacji niemieckiej. WÊród spo∏eczeƒstwa cieszy∏ si´ bardzo dobrà opinià i obecnie by∏ duchem przewodnim w walce z komunizmem. Mia∏ ma∏à grupk´ zbrojnà i szereg ludzi w terenie gotowych [w]
ka˝dej chwili. Po ustaleniu wszystkich szczegó∏ów wspó∏pracy, rozstaliÊmy
si´ w atmosferze wzajemnej sympatii.
By∏o to moje pierwsze i, niestety, ostatnie spotkanie z „Lwem”. W dwa
tygodnie po tym, 8 wrzeÊnia, banda UB zaskoczy∏a oddzia∏ „Lwa” na kwaterze. Wywiàza∏a si´ nierówna walka, w której – po podpaleniu przez ubejców zabudowaƒ – zginà∏ „Lew” i pi´ciu jego ludzi oraz gospodyni domu

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Antoni Kopaczewski „Lew” (1918[?]–1946), ppor. WiN, ur. w Wajzerówce-Piaskach, pow. Lublin, wykszta∏cenie podstawowe. Przed wojnà odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w ¸ucku. Walczy∏ w wojnie
1939 r. Podczas okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK w 7. Placówce – Piaski. Pod koniec okupacji dowódca oddzia∏u ˝andarmerii 3. Rejonu (Piaski) w Obwodzie AK Lublin-powiat. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji; dowódca oddzia∏u zbrojnego podporzàdkowanego AK-DSZ-WiN Obwód Lublin-powiat. Od maja 1946 r. oddzia∏ dzia∏a∏ w ramach zgrupowania WiN
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Zginà∏ 8 IX 1946 r. wraz z 5 podkomendnymi w Ignasinie,
pow. Krasnystaw, w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/39, Charakterystyka
nr 10 bandy zbrojnej nielegalnej organizacji AK-WiN dowodzonej przez Kopaczewskigo Antoniego ps. „Lew”, dzia∏ajàcej w okresie sierpieƒ 1944–8 IX 1946 w III Rejonie (gm. Piaski) Obwodu Lublin-powiat i cz´Êciowo w Obwodzie Krasnystaw, t. 2, k. 4–6, 9, 52–53).

ac
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i jej dziecko. Mia∏o to miejsce we wsi Ignasin gm. Fajs∏awice. Aresztowano
równie˝ kilka osób za wspó∏prac´88.
Tragiczne to zajÊcie spowodowane zosta∏o [ad] wsypà dokonanà przez
Zi´tkaae W∏adys∏awa89, inwalid´, który z „Lwem” wspó∏pracowa∏, a w tym
wypadku wiedzia∏ o miejscu pobytu oddzia∏u. Zi´tek zosta∏ aresztowany raczej przypadkowo i w takich okolicznoÊciach, ˝e „Lew” [af] natychmiast
o tym si´ nie dowiedzia∏. Trudno stwierdziç, co sk∏oni∏o Zi´tka do natychmiastowego sypania, jednak nic go nie mo˝e w tym wypadku usprawiedliwiaç. OczywiÊcie Zi´tek wyszed∏ na wolnoÊç i natychmiast „wpad∏”. Czeka
na litoÊciwà r´k´, która zakoƒczy∏aby jego n´dzny ˝ywot.
Tacy Zi´tkowie to straszna plaga. Niemo˝liwe jest tolerowanie draƒstwa! Zw∏aszcza draƒstwa, które obleczone jest w szat´ paƒstwowej legalnoÊci i staje si´ ci´˝kim balastem dla otoczenia. Usilnie przez komunistów
organizowane ORMO, a zawiàzujà si´ i uaktywniajà tylko tam, gdzie jest
najwi´cej brudów moralnych. A nie trudno wyobraziç [ag] sobie, co si´ stanie ze z∏odzieja i pijaczyny, któremu dano broƒ do r´ki i powiedziano:
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
W oryginale, tu i dalej Zientka.
af Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny nie wiedzia∏.
ag Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny jakim czynnikiem b´dzie.
88 Dane o pobycie 6-osobowego oddzia∏u Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” w zabudowaniach Józefa Dziachana w Ignasinie, pow. Krasnystaw, UBP uzyska∏ od aresztowanego komendanta Rejonu WiN Fajs∏awice W∏adys∏awa Zi´tka „Nieznanego”, „Hejna∏a”. Natychmiast do Ignasina wyruszy∏a grupa operacyjna UBP-KBW-MO z Lublina liczàca 38 osób. Podczas walki polegli: Antoni
Kopaczewski „Lew”, Józef Dziachan „PoÊcigowy”, Tadeusz Dziachan „LeÊny”, Wincenty Kisielewski „Lipa”, Stanis∏aw P´drak „Poleszuk”, W∏adys∏aw Sampolski „Anio∏”. Wskutek zaczadzenia zgin´li: ˝ona Józefa Dziachana Helena, ich czteroletnia córka Anna oraz Stanis∏aw Dziachan „¸azik”.
Z grupy operacyjnej rany odnieÊli sier˝ant Kr´˝niak z KP MO i funkcjonariusz PUBP z Lublina.
Aresztowani zostali: ∏àcznik oddzia∏u Piotr Baƒka „Lisek”, ˝ona „Anio∏a” Janina Sampolska i Michalina Dziachan „Sikorka”, sanitariuszka oddzia∏u. „Lisek” i „Sikorka” byli sàdzeni przez WSR
w Lublinie wraz z by∏ym ˝o∏nierzem oddzia∏u „Lwa” – Zdzis∏awem Dàbrowskim „Senatorem”. Wyrok zapad∏ 15 I 1947 r.; „Senator” zosta∏ skazany na kar´ Êmierci (wyrok wykonano 27 I 1947 r.
w wi´zieniu na Zamku w Lublinie), „Lisek” na 15 lat wi´zienia, a „Sikorka” na 10 lat (AIPN Lu,
17/66, Akta Zdzis∏awa Dàbrowskiego i Piotra Baƒki; R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 410).
89 W∏adys∏aw Zi´tek „Nieznany”, „Hejna∏” (ur. 1919), kpr. WP, ur. w Wierzchowiskach, pow. Lublin, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. Walczy∏ w wojnie 1939 r., ci´˝ko ranny, straci∏ lewà nog´.
Od 1943 r. cz∏onek AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Pe∏ni∏ funkcj´ szefa BIP i wywiadu w Rejonie „P” – Piaski, a nast´pnie komendanta rejonu. By∏ równie˝ zast´pcà
i szefem referatu BIP Obwodu WiN Lublin-powiat. Aresztowany 7 IX 1946 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Lublinie. Wyrokiem WSR w Lublinie skazany 20 XII 1947 r. na 7 lat wi´zienia. Kar´
na podstawie amnestii z 22 II 1947 r. zmniejszono do 3 lat i 6 miesi´cy. Zwolniony z wi´zienia we
Wronkach 7 III 1950 r. (AIPN Lu, 17/1173, Akta sprawy W∏adys∏awa Zi´tka).
ad
ae
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„JesteÊ w∏adzà! JesteÊ przedstawicielem Polski Ludowej”. „W∏adza
i przedstawiciel” hula. Wzmagajà si´ aresztowania, wypadki skrytych zabójstw oraz wszelkich gwa∏tów i rabunków. A czy rzàd tego „w∏adz´
i przedstawiciela” kontroluje? Czy go wychowuje? Owszem i kontroluje
i wychowuje, ale tylko w duchu walki z „faszyzmem”. [ah] Wszystko inne
nie jest wa˝ne!
Na terenie gm. Niemce, a zw∏aszcza w samych Niemcach, ho∏ota uzbrojona i nieuzbrojona obrzydza∏a ludziom ˝ycie. Dziesiàtki osób odczuwa∏y
przeÊladowania, a wielu dosta∏o si´ ju˝ do wi´zienia wskutek k∏amliwych
oskar˝eƒ. By∏y zresztà i wypadki zabójstw („Kr´py”90).
Nocà 14 wrzeÊnia [1946 r.] zrobiliÊmy ob∏aw´ na najwa˝niejszych asów
czerwonego terroru w Niemcach. Pi´ciu z nich zosta∏o zabitych – reszta
zbieg∏a91. ZlikwidowaliÊmy kilkanaÊcie sztuk broni posiadanej przez ORMO.
W czasie powsta∏ej walki zosta∏ [ai] u nas ranny „Paw”92 i zmar∏ na drugi
dzieƒ. Postrza∏ z karabinu w brzuch by∏ zbyt ci´˝ki. OczywiÊcie stracenie
pi´ciu drabów nie [aj] wyrównywa∏o straty poniesionej w osobie Êp. „Pawia”, ale czy nam, partyzantom, kiedykolwiek coÊ si´ op∏aca∏o? I czy si´
op∏aci? Dla nas? – Ty giniesz, by naród móg∏ ˝yç! – mówi partyzancka piosenka i zamyka wszelkie komentarze.
Z ca∏kowitym wk∏adem staraƒ, na jakie mnie staç, unikam strat, ale jak˝e cz´sto bywajà wypadki nieprzewidziane, przypadkowe!
Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny Reszta jest nie wa˝na.
Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny od nas.
aj Fragment tekstu, skreÊlony, nieczytelny.
90 W∏adys∏aw Kowalik „Kr´py” (1920–1946), plut. WiN, w ZWZ-AK od marca 1941 r. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, pe∏ni∏ funkcj´ ∏àcznika 1. Rejonu w Obwodzie AK-WiN Lubartów z oddzia∏em Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Zabity 20 II 1946 r. w Niemcach,
pow. Lubartów, przez grup´ operacyjnà KP MO z Lubartowa, podczas próby aresztowania go we
w∏asnym domu (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 39; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy W∏adys∏awa Kowalika, k. 40).
91 Wed∏ug êróde∏ resortowych, wydarzenia mia∏y nast´pujàcy przebieg: po wkroczeniu do wioski
oddzia∏ za˝àda∏ od wskazanych osób z∏o˝enia posiadanej broni. Pawe∏ Bujak, cz∏onek PPR i równoczeÊnie pracownik PUBP w Lubartowie, oraz Jan RzeÊniewski, cz∏onek ORMO, na wezwanie
partyzantów odpowiedzieli strza∏ami. Podczas walki Bujaka zabito, a RzeÊniewski sp∏onà∏ w swoich zabudowaniach; ranna zosta∏a równie˝ jego ˝ona. Ponadto zabito Józefa Dobosza, Aniel´ Dobosz, Stanis∏awa Kowalczyka, Bronis∏aw´ Kowalczyk (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 67).
92 Aleksander Radko „Paw” (1924–1946), ˝o∏nierz oddzia∏u WiN Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”,
podoficer gospodarczy oddzia∏u. 14 IX 1946 r. ci´˝ko ranny we wsi Niemce, pow. Lubartów, w trakcie starcia z cz∏onkami ORMO, zmar∏ nast´pnego dnia (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1...,
k. 43; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Aleksandra Radko,
k. 103).
ah
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Niespodzianka i przypadek sà w∏aÊciwie naszà bronià. Uderzamy niespodzianie na nieprzyjaciela i podchwytujemy przypadki, ale, niestety, jest
to broƒ obosieczna. I na to nie ma rady.
23 wrzeÊnia [1946 r.] w ¸uszczowie zostali zaskoczeni przez UB na kwaterze dwaj nasi ˝o∏nierze: „Tom”93 i „Po˝oga”94 z patrolu „Lecha”. „Lech”
w tym czasie chodzi∏ ze swoim patrolem samodzielnie, majàc ze mnà okresowe kontakty. W czasie walki „Tom” zginà∏, „Po˝oga” zaÊ zosta∏ wzi´ty
˝ywcem. Po bestialskim Êledztwie, mia∏ póêniej rozpraw´ sàdowà i wyrok
wi´zienia. „Po˝oga” jednak trzyma∏ si´ doskonale i ˝adnych „wsyp” przez
niego nie by∏o. Gospodarz domu, Kuca z synem95, te˝ przeszli katowni´.
„Tom” i „Po˝oga” byli wyÊledzeni i wskazani ubejcom przez niejakiego Zalewskiego z Bystrzycy. W miesiàc póêniej Zalewski zosta∏ zlikwidowany wraz z rodzinà96. Za podobne donosy zlikwidowano te˝ rodzin´ (ojciec, matka i syn) Turkowskich w Trzeciakowie, gm. Me∏giew, [pow.
Lublin]97. Turkowscy posiadali legalnie karabin, pepeszk´ i dwa pistolety.
Ogólna opinia o Turkowskich by∏a opinià z∏odziejskà. Podobne likwidacje wp∏ywa∏y otrzeêwiajàco na innych amatorów awanturniczej „pracy dla
demokracji”.
93

Henryk Urban „Tom”, ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu Anatola ¸ogina „Lecha”. Zginà∏ 23 IX 1946 r. podczas dzia∏aƒ operacyjnych UBP w ¸uszczowie, pow.
Lublin (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz Henryka Urbana, k. 141).
94 Wac∏aw Piecyk „Po˝oga” (ur. 1925), pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. Od 1942 r. przebywa∏ na przymusowych robotach w Niemczech. Od sierpnia 1946 r. ˝o∏nierz
oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu Anatola ¸ogina „Lecha”. Aresztowany 23 IX 1946 r. przez UBP. Skazany 25 IV 1947 r. przez WSR w Lublinie na 6 lat wi´zienia (AIPN
Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Wac∏awa Piecyka, k. 93).
95 23 IX 1946 r. w ¸uszczowie, pow. Lublin, aresztowani zostali Józef Kuca i jego syn Stanis∏aw.
W ich zabudowaniach ukrywali si´ dwaj partyzanci. WSR w Lublinie skaza∏ Józefa 25 IV
1947 r. na 3 lata wi´zienia, a Stanis∏awa 7 VII 1947 r. na 5 lat wi´zienia. Na podstawie amnestii z 22 II 1947 r., kara zasàdzona Stanis∏awowi zosta∏a w ca∏oÊci darowana (AIPN Lu, 0136/5,
Kwestionariusze pomocników bandy AK-WiN pod dowództwem Broƒskiego Zdzis∏awa ps.
„Uskok” stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 1, Kwestionariusz Józefa i Stanis∏awa Kuców, k. 77–78).
96 Chodzi o akcj´ z 30 X 1946 r., kiedy w wyniku dzia∏aƒ w majàtku Bystrzyca, pow. Lublin, zosta∏y rozstrzelane 3 osoby z rodziny Zalewskich (Akcje oddzia∏ów..., s. 119–120, 186).
97 Ze sprawozdania szefa PUBP w Lublinie por. Miko∏aja Joszczuka za okres od 1945 r. do paêdziernika 1947 r. wynika, ˝e powy˝szà akcj´ przeprowadzono 17 X 1946 r. Partyzanci „Uskoka”,
nie mogàc si´ dostaç do mieszkania, wrzucili tam 3 granaty i ostrzelali je z zewnàtrz. Zgin´li ojciec
(Boles∏aw), syn (Boles∏aw) oraz matka. Obaj m´˝czyêni byli cz∏onkami ORMO, a ojciec równie˝
cz∏onkiem PPR. Posiadali broƒ: automat pepesza, karabinek i dwa pistolety (AIPN Lu, 0136/7,
Karty na czyny..., k. 77; Akcje oddzia∏ów..., s. 164).
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Mocno zabagnionym punktem okaza∏a si´ ¸´czna. Majowe [1946 r.]
rozbrojenie posterunku MO przez „Jastrz´bia” – bez silniejszej presji tam,
gdzie nale˝a∏o – rozdra˝ni∏o tylko ∏´czyƒskich „dzia∏aczy”. Posterunek
wzmocniono, a cywilni i pó∏cywilni pionierzy czerwonej demokracji wzmogli swojà dzia∏alnoÊç. Wspólnie z oddzia∏em „Jastrz´bia” i „Ordona”98 dokonaliÊmy w ¸´cznej dwóch akcji oczyszczajàcych [ak], jednà 22 [paêdziernika]99, a drugà 31 listopada [1946 r.]100. W [ich] wyniku rozbrojono
posterunek MO i zlikwidowano jedenaÊcie osób za szpiclowanie i inne wybitnie szkodliwe wystàpienia.
W tym samym czasie „Jastrz´biowi” uda∏o si´ uwolniç wi´êniów z wi´zienia w∏odawskiego [al].
Wpad∏ w r´ce UB „Szatan”. OkolicznoÊci wypadku sà doÊç niewyraêne.
Prawdopodobnie w du˝ej mierze sam sobie zawini∏101. „Szatan” – Woêniak
– pochodzi∏ z Samokl´sk (pow. Lubartów). Za okupacji niemieckiej by∏
Fragment tekstu, skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny UB.
98 Józef Strug „Ordon” (1919–1947), ur. w Wyhalewie, pow. W∏odawa, wykszta∏cenie Êrednie.
W ZWZ-AK od 1940 r. W 1941 r. aresztowany przez gestapo, przez kilka miesi´cy wi´ziony na
Zamku w Lublinie. W latach 1942–1943, z polecenia organizacji, s∏u˝y∏ na posterunku policji granatowej w Urszulinie, pow. W∏odawa. Pozosta∏ w konspiracji; organizator i dowódca samodzielnego oddzia∏u zbrojnego, poczàtkowo uznajàcego zwierzchnoÊç Komendy Obwodu WiN W∏odawa,
a póêniejszym okresie bez podleg∏oÊci organizacyjnej. ÂciÊle wspó∏dzia∏a∏ z oddzia∏em dowodzonym przez Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia”, a nast´pnie przez Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego”. Poleg∏ 30 VII 1947 r. w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW w Kolonii S´ków, pow. W∏odawa (H. Pajàk, Oni…, s. 147–152).
99 22 X 1946 r. po∏àczone oddzia∏y Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia”, Zdzis∏awa Broƒskiego
„Uskoka” i Józefa Struga „Ordona” przeprowadzi∏y wspólnà operacj´. Oddzia∏ „Uskoka” rozbroi∏ posterunek MO w ¸´cznej i podpali∏ most na Wieprzu. Pozosta∏e pododdzia∏y rozbroi∏y posterunki MO w Milejowie, pow. Lublin, i Cycowie, pow. Che∏m, a nast´pnie zaatakowa∏y siedzib´
PUBP we W∏odawie, skàd uwolniono 100 wi´êniów. W czasie akcji oddzia∏ „Jastrz´bia” straci∏
2 partyzantów. Zabito 3 funkcjonariuszy UBP (R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 423).
100 W nocy z 31 X na 1 XI 1946 r. po∏àczone oddzia∏y Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia”, Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” i Józefa Struga „Ordona”, w sumie liczàce oko∏o 50 partyzantów, przerwa∏y ∏àcznoÊç i wkroczy∏y do miasteczka. Podczas akcji rozstrzelano 11 osób – cz∏onków PPR
i wspó∏pracowników UBP, w tym 1 milicjanta. Zabici zostali: Boles∏aw Krajewski, Marian Kuçmiƒski, Stefan Kusyk, Jan Seweryn Maciorowski (by∏y milicjant), Janina Rejtar, Aleksander Saczoƒ,
Helena Sipta, Stanis∏aw Sipta, Aleksander, Kazimierz i Micha∏ Wa∏achowie (AIPN Lu, 0136/7,
Karty na czyny..., k. 86; R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 425).
101 Kazimierz Woêniak zosta∏ zatrzymany 24 I 1947 r. w Be∏˝ycach, pow. Lublin, w urz´dzie pocztowym w trakcie dokonywanej po pijanemu próby rozbrojenia ˝o∏nierzy KBW. W tym czasie nie
by∏ ju˝ dowódcà pododdzia∏u w zgrupowaniu Hieronima Dekutowskiego „Zapory”; odwo∏any 17 I
1947 r. przez dowódc´ za „samowol´ i brutalnoÊç” (E. Kurek, Zaporczycy..., s. 316–318).
ak
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w partyzanckim oddziale „Brzechwy”. Po przyjÊciu Sowietów, przeÊladowany za akowskie przekonania, szuka∏ ratunku w partyzantce. Zorganizowa∏ oddzia∏ek, którego by∏ dowódcà, i operowa∏ mi´dzy Lubartowem a Pu∏awami. W czynach jego przebija∏a m∏odzie˝owa rzutkoÊç i spryt. Akcje,
jakie przeprowadza∏, by∏y celowe i s∏uszne. Mnóstwo k∏opotów mieli z nim
czerwoni. [am] Szkoda tylko, ˝e m∏odzieƒcza fantazja dawa∏a ma∏y dost´p
[an] powa˝nej roztropnoÊci, to go – zdaje si´ – zgubi∏o.
„Szatan” wyjàtkowo dok∏adnie „prasowany” podczas Êledztwa i rozprawy, trzyma∏ si´ jednak dzielnie! Opowiadali mi to znajomi, którzy w tym
czasie byli na Zamku w Lublinie. Podczas Êledztwa, na przyk∏ad, napuszczono na niego jego rodzonego brata, który ju˝ wczeÊniej poszed∏ na s∏u˝b´ do czerwonych. Brat obiecywa∏ mu wstawiennictwo i u∏askawienie w zamian za udzielenie potrzebnych oprawcom informacji. „Szatan” mia∏ dla
brata jedno tylko s∏owo: „Zdrajca”. Otrzyma∏ wyrok Êmierci102.
Przy koƒcu listopada [1946 r.] wybra∏em si´ z oddzia∏em do „Jastrz´bia”
i „Ordona”, by zgodnie z zarzàdzeniem inspektoratu ujàç ÊciÊlej organizacyjnie teren w∏odawski. Nie by∏o to jednak rzeczà ∏atwà. „Jastrzàb” z „Ordonem” ˝yli zgodnie i mo˝na by∏o z nimi skutecznie rozmawiaç i coÊ postanowiç. Natomiast „Batory” by∏ na „wojennej stopie” z pozosta∏ymi oddzia∏ami
i trzyma∏ tylko z „Orlisem”. „Orlis”, który po wyjeêdzie „Komara” objà∏ stanowisko komendanta obwodu, sugerowa∏ sobie prawo ca∏kowitej w∏adzy nad
oddzia∏ami partyzanckimi, co znów nie by∏o w zgodzie z obecnà formà organizacji, wy∏àczajàcej oddzia∏y pod specjalne dowództwo. Do powy˝szych dochodzi∏o mnóstwo spraw spornych z pomniejszymi grupami i osobami. Istny
w´ze∏ gordyjski! Nie majàc czasu i odpowiednich warunków na proces ca∏kowitego unormowania tych sprzecznoÊci, stara∏em si´ tylko, ile mog∏em,
zmniejszaç tarcia i usuwaç atmosfer´ bojowego napi´cia. Czy by∏ jaki skutek
tych staraƒ? Mo˝e i by∏, ale d∏ugo nie trwa∏, jak si´ póêniej przekonamy.
Poniewa˝ w oddzia∏ach odczuwano brak amunicji, postanowiliÊmy zrobiç „nalot” na wojskowe magazyny w Che∏mie103. Plan tej akcji przedstawia
si´ nast´pujàco: wsiadamy ze swoim wojskiem (razem liczyliÊmy oko∏o
Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny szkoda, ˝e m∏odzieƒcza fantazja.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
102 Skazany przez WSR w Lublinie 27 III 1947 r., pope∏ni∏ samobójstwo 11 V 1947 r. w celi wi´ziennej na Zamku w Lublinie, po tym jak prezydent RP, decyzjà z 4 V 1947 r., nie skorzysta∏ wobec niego z prawa ∏aski.
103 Chodzi o magazyny broni KOP-Wschód znajdujàce si´ wtedy w Che∏mie.
am
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80 ludzi, prawie wszyscy wojskowo ubrani) do kilku samochodów, zaje˝d˝amy pod magazyny, które stojà na uboczu, obezw∏adniamy za∏og´, ubezpieczamy si´, ∏adujemy amunicj´, odje˝d˝amy, lokujemy amunicj´ w dobrych melinach i rozpraszamy si´. OczywiÊcie, mi´dzy nami a Che∏mem
trwa kontakt wywiadowczy, aby uniknàç takich niespodzianek, [ao] jak puste magazyny, zbyt silna obsada, ruchy wojska itp. Potrzebne wi´c by∏y samochody. PostanowiliÊmy je wziàç na szosie pod Parczewem. W czasie obliczaliÊmy si´ nast´pujàco: [ap] rano bierzemy samochody, przed wieczorem
jesteÊmy w Che∏mie. Przez szybkie dzia∏anie utrudnia∏o si´ natychmiastowà akcj´ ubejcom. Szum, jaki powstanie pod Parczewem w zwiàzku z zabraniem samochodów, tam zwróci uwag´ bezpieczeƒstwa lubelskiego, lubartowskiego i w∏odawskiego. Stamtàd zacznà tropiç za samochodami,
a my tymczasem zdà˝ymy za∏atwiç si´ w Che∏mie.
Nocà z 24 na 25 listopada [1946 r.] „Jastrzàb” z grupkà kilkunastu ludzi
poszed∏ [ar] „zasadziç” si´ na samochody, a my z resztà mieliÊmy na niego
oczekiwaç pod parczewskim lasem. Przybycia „Jastrz´bia” spodziewaliÊmy
si´ oko∏o po∏udnia, ale przewidywania nie sprawdzi∏y si´. „Jastrzàb” trafi∏
na wyjàtkowo s∏aby [ruch] samochodowy i do po∏udnia z∏apa∏ tylko dwa autobusy komunikacyjne. Wzià∏ je, a ˝e otrzyma∏ wskazówki przypadkowe, i˝
jakieÊ samochody sà w Parczewie, pojecha∏ tam. W Parczewie jednak te˝
nic nie by∏o.
„Jastrzàb” zrobi∏ przy okazji ma∏e zaopatrzenie prowiantowe w „Spo∏em” i przyjecha∏ do nas na dwóch gratach o godz. 3.00 pod wieczór. O jeêdzie do Che∏ma nie by∏o mowy. Nocà przyszed∏ nam z pomocà przypadek,
bo z∏apaliÊmy dwie ci´˝arówki – jednà w Sosnowicy, drugà w Brusie; obie
przyjecha∏y po [as] ryby do gospodarstwa stawowego.
Samochodów mieliÊmy doÊç, ale nocà, gdy wystawione sà warty, a magazyny pozamykane, robota by∏aby zbyt trudna. PostanowiliÊmy próbowaç
szcz´Êcia nast´pnego wieczoru. Szanse nasze troch´ os∏ab∏y, bo dawaliÊmy
ubejcom przedwczeÊnie dob´ czasu do dzia∏ania, ale w najgorszym razie
troch´ si´ postrzela, a mo˝e uda si´? Amunicja tak potrzebna! Ch∏opcy domagajà si´, by jechaç, choçby na Lublin!

ao
ap
ar
as

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny w Che∏mie.
Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny jednego dnia bierzemy.
Fragment tekstu, skreÊlony, czytelny po samochody.
Wyraz skreÊlony, czytelny transport.
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Przez dzieƒ przekwaterowaliÊmy w paru domach po∏o˝onych mi´dzy laskami opodal szosy w∏odawskiej. Wywiad z okolicy i Che∏ma nie przynosi∏
specjalnie wa˝nych wiadomoÊci, panowa∏ spokój. WyruszyliÊmy tu˝ przed
zmrokiem i kropimy szosà w∏odawskà do szosy Lublin–Che∏m. Na szosie
prawie pustki, mijamy tylko samochód komunikacyjny. Doje˝d˝amy w okolice Âwierszczowa. Zapada zmrok, jedziemy jednak bez Êwiate∏. Naraz
przed nami, na szosie od strony Lublina, wy∏aniajà si´ Êwiat∏a: jedno, drugie..., piàte... Âwiat∏a samochodowe. A w takiej iloÊci, o tej porze i w tym
kierunku mo˝e jechaç tylko UB. Przygotowani byliÊmy na ka˝dà ewentualnoÊç, a wi´c i na t´. Zeskakujemy z samochodów, które cofajà si´ do ty∏u,
i w paru chwilach jesteÊmy na stanowiskach, tworzàc podkow´ wydanà
koƒcami do przodu, ze Êrodkiem przy szosie. Teren by∏ p∏aski, widocznoÊç
w pó∏mroku jeszcze niez∏a. Pierwszy samochód puszczamy tak blisko, ˝e
zaczà∏ lizaç Êwiat∏ami nasze pozycje przy szosie. Nast´pne sz∏y w oddaleniu
kilkadziesiàt metrów jeden za drugim. Niemal [at] po∏owa znalaz∏a si´
w dobrym zasi´gu naszego ostrza∏u, a wszystkich [au] maszyn by∏o jedenaÊcie. Samochody wype∏nione by∏y wojskiem [av], a w tyle, w dwóch taksówkach, jecha∏o „naczalstwo” (jak zwykle). Od nas przy szosie przerzucono
bia∏à rakiet´. Pierwszy samochód stanà∏, a za nim pocz´∏y przystawaç inne.
„Jastrzàb”, posiadajàcy donios∏y g∏os, zapyta∏: „Kto jedzie?!” Odpowiedzi
nie by∏o, natomiast ˝o∏nierze pocz´li wyskakiwaç z samochodów na stanowiska bojowe. Nie by∏o ju˝ ˝adnych wàtpliwoÊci! To by∏o „bezpieczeƒstwo”,
wojsko by si´ w ten sposób nie zachowywa∏o! A wi´c ognia!
Has∏em do rozpocz´cia ognia u nas by∏a czerwona rakieta przy szosie.
Po czerwonej wystrzeli∏y bia∏e rakiety z naszych skrzyde∏, by oÊwietliç nieprzyjaciela i... zagra∏y „suki”, erkaemy, automaty i kbk! Nieprzyjaciel by∏
ca∏kowicie zaskoczony. Nasze zdradzenie si´ pierwszà rakietà (dla rozpoznania) nie dawa∏o im wyobra˝enia o naszej sile i rozmieszczeniu. Ubejcy,
uciekajàc od samochodów w pole, wsz´dzie trafiali na ogieƒ, nawet rowy
przy szosie by∏y przez nas wzd∏u˝ ostrzeliwane. Wszystko pocz´∏o uciekaç
w ty∏, zostawiajàc zabitych i rannych. Pocz´liÊmy si´ posuwaç do przodu,
tak ˝e Êrodek naszej „podkowy” znalaz∏ si´ na wysokoÊci pierwszego samochodu. Z tej pozycji musieliÊmy si´ jednak cofnàç, bo 300 metrów dalej,
at
au
av

Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny samochodów.
Fragment skreÊlony, czytelny (UB i KBW).
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przy zakr´cie szosy, znajdowa∏y si´ glinianki, które nieprzyjaciel wykorzysta∏ jako stanowiska i razi∏ z broni maszynowej wzd∏u˝ szosy. Pozosta∏o nacieranie skrzyd∏ami i do tego przystàpiliÊmy.
Âciemnia∏o ju˝ ca∏kowicie, ale ciemnoÊci by∏y cz´sto przerywane rakietami tak jednej, jak i drugiej strony. Lewe nasze skrzyd∏o trafi∏o na silniejszy opór przy samotnych budynkach, w których zgrupowa∏o si´ kilkunastu
ubejców. Budynki by∏y liche, a domownicy zaraz z poczàtku gdzieÊ uciekli,
przechodzàc przez naszà lini´. Gdy od zapalajàcych pocisków powsta∏ po˝ar, ubejcy wyfrun´li, zostawiajàc paru zabitych. Po˝ar ten oÊwietli∏ silnie
pole nacierania lewego skrzyd∏a i da∏ silne atuty w r´k´ nieprzyjaciela
tkwiàcego w gliniankach i w rowach za zakr´tem szosy. Nasi na oÊwietlonej
p∏aszczyênie byliby zbyt nara˝eni na celnoÊç strza∏ów nieprzyjaciela. [aw] Prawe skrzyd∏o mia∏o lepsze warunki (bardziej nierówny teren i ciemnoÊç)
i zbli˝yliÊmy si´ do nieprzyjaciela na odleg∏oÊç nie dalszà jak 100 do 150 metrów, dalsze jednak zbli˝anie si´ nie mia∏o sensu. Do ra˝enia pociskami dochodzi∏o ra˝enie granatów rzucanych z do∏ów i rowów.
Te glinianki sta∏y si´ dla nas solà w oku! W∏aÊciwie du˝o ubejców tam byç
nie mog∏o, bo wi´kszoÊç wywia∏a dalej w ty∏ i s∏ychaç, jak si´ zwo∏ujà bez∏adnie, ale ci, którzy siedzà, majà kolosalnà przewag´ stanowiska nad nami. Wykurzyç ich mo˝na tylko granatami, a na odleg∏oÊç rzutu granatem bez ofiar
nie podejdziemy i tej myÊli nawet nie poddawaliÊmy, ale chcia∏ tego dokonaç
„Lenin”104 z oddzia∏u „Jastrz´bia”. Wysunà∏ si´ za daleko i zginà∏ bez s∏owa.
By∏em wtedy blisko niego i Êmierç jego stwierdzi∏em, gdy nie odpowiedzia∏
na moje wezwanie do powrotu. Cia∏o Êciàgni´to i odniesiono w ty∏.
MieliÊmy okropnà ochot´ zlikwidowaç glinianki, bo wówczas pop´dzi∏oby si´ brudasów tak, ˝e oparliby si´ w Che∏mie lub Lublinie. I mo˝e zdoby∏oby si´ coÊ z broni i amunicji. Aby tego dokonaç, pozostawa∏o tylko pozostawiç glinianki i uderzyç na tamtych w tyle, [dopóki] nie zdà˝à si´
zorganizowaç. Po rozp´dzeniu tamtych, co wydawa∏o si´ jeszcze mo˝liwe,
Wyraz skreÊlony, czytelny lewe.
Zygmunt Majewski „Lenin”, pochodzi∏ ze wsi Zbójno, pow. W∏odawa. W 1945 r. pe∏ni∏ funkcj´
∏àcznika komendanta Obwodu WiN W∏odawa Klemensa Panasiuka „Orlisa”. Nast´pnie zosta∏ ˝o∏nierzem oddzia∏u Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia”; zginà∏ w listopadzie 1946 r. Jego brat Feliks
„Róg” by∏ komendantem 2. Rejonu w Obwodzie WiN W∏odawa, który obejmowa∏ gminy Wola
Wereszczyƒska i Wo∏oskowola. Po ujawnieniu wiosnà 1947 r., „Róg” zosta∏ aresztowany 6 VIII
1947 r., a nast´pnie skazany przez WSR w Lublinie na kar´ wieloletniego wi´zienia. Drugi brat,
Boles∏aw „˚yd”, zosta∏ zabity przez funkcjonariuszy PUBP we W∏odawie podczas aresztowania
„Roga” (H. Pajàk, „Jastrzàb”…, s. 50, 94, 139, 154).
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ci w gliniankach albo sami w mi´dzyczasie zrejterujà, albo, zdemoralizowani ca∏kowitym otoczeniem, b´dà ∏atwiejsi do wyparcia. Dwa silne argumenty przemawia∏y jednak za zaniechaniem tego planu: czas i brak amunicji.
Walka ju˝ trwa pó∏torej godziny i mo˝e si´ przeciàgnàç na par´ godzin.
Z amunicjà u nas jest krucho, a zdobycie nowej niegwarantowane. Mo˝emy wi´c wyjÊç z tego interesu przem´czeni i bez amunicji, a mo˝e z ofiarami w ludziach. A kto wie, co jutro kryje przed nami? I postanowiliÊmy si´
wycofaç. Z g∏oÊnymi okrzykami: „Przerwaç ogieƒ! Pozostaç na stanowiskach! Trzeci batalion oskrzydlaç od Âwierszczowa! Biç skurczybyków stalinowskich wnuków! Moêdzierze na stanowiska!” pocz´liÊmy po cichu Êciàgaç si´ do odejÊcia.
MieliÊmy jednego zabitego, rannych nie by∏o. Zdobyto kilka sztuk broni. Ju˝ ∏adowaliÊmy si´ na samochody, by choç kilka kilometrów odjechaç,
a dalej pójÊç pieszo dla zmylenia Êladów, gdy par´ kilometrów od nas,
w kierunku W∏odawy, pad∏o kilka rakiet. To [ax] ciàgn´∏a w∏odawska za∏oga UB. Nie by∏o rady. Samochody pozosta∏y, a my poszliÊmy pieszo.
Nasze magazyny amunicyjne tym razem si´ nie wype∏ni∏y, ale „zamagazynowaliÊmy” osiemnastu „bezpieczniaków”105. Tylu by∏o zabitych i ponoç
sporo rannych. By∏a to „bezpieka” lubelska, która otrzymawszy meldunek
o awanturach z samochodami i parczewskim „Spo∏em”, jecha∏a do W∏odawy, by wspólnie z W∏odawà, Che∏mem i Lubartowem „przeczesaç” teren.
Czesanie si´ opóêni∏o i nam nie zaszkodzi∏o.
Samochodami przez noc nie ruszono, a ubejcy tkwili na stanowiskach.
Rano dopiero robiono porzàdek z zabitymi i rannymi. W∏odawskie UB
rzeczywiÊcie wyjecha∏o, ale nie dojecha∏o na miejsce walki. A szkoda, bo
mo˝e by si´ mi´dzy sobà troch´ postrzelali.
UB wpada na przeró˝ne pomys∏y, majàce na celu zwalczanie partyzantki. Np. wysy∏ane sà w teren specjalne grupy udajàce oddzia∏ partyzancki.
Dowódcami i ˝o∏nierzami tych grup sà byli partyzanci AL. Majà doÊwiadczenie w∏asne i [ay] materia∏y dotyczàce obecnego ˝ycia partyzantki, potrafià wi´c szachowaç ludnoÊç i niejednokrotnie wydobyç potrzebne im wskazówki. 13 grudnia [1946 r.] jedna z takich grup, pod dowództwem
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny na odg∏os walki.
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
105 Wed∏ug êróde∏ aparatu bezpieczeƒstwa straty grupy operacyjnej KBW wynosi∏y tylko 1 rannego
˝o∏nierza KBW. R. Wnuk podaje liczb´ 2 zabitych. Liczb´ kilkunastu zabitych potwierdza w swoim pami´tniku Edward Taraszkiewicz „˚elazny” (R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 431).
ax

ay

162

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 163

„Przepiórki”106, by∏ego dowódcy oddzia∏u AL w po∏udniowej Lubelszczyênie, wpad∏a [az] na trop dwóch naszych ludzi z patrolu „Strza∏y”107 – „Alego”108 i „Atoma”109. Zatrzymana przez „Przepiórk´” dziewczyna [ba] uwierzy∏a, ˝e ma przed sobà partyzantów i powiedzia∏a, co wiedzia∏a. [bb]
Wskaza∏a miejsce, w którym przypadkowo tego samego dnia widzia∏a
Wyraz skreÊlony, czytelny przypadkowo.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
bb Wyraz skreÊlony, czytelny powiedzia∏a.
106 Edward Gronczewski „Przepiórka” (1923–1976), mjr WP, ur. w Sierpcu, pochodzenie robotnicze. W paêdzierniku 1939 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skàd zbieg∏ w 1940 r.
Od czerwca 1942 r. partyzant GL w powiecie kraÊnickim. Od sierpnia tego roku partyzant oddzia∏u Grzegorza Korczyƒskiego „Grzegorza”. Od marca 1943 r. komendant gminy GL Annopol
i Dzierzkowice, pow. KraÊnik, oraz dowódca oddzia∏u partyzanckiego, od lutego 1944 r. wyst´pujàcego jako III batalion, a póêniej 5. kompania 1. Brygady AL im. Ziemi Lubelskiej. Od 5 VIII
1944 r. w MO: od 15 IX 1944 r. dowódca batalionu specjalnego KG MO; od marca 1945 r. dowódca grupy operacyjnej MO organizujàcej milicj´ w województwie gdaƒskim. Zwolniony ze s∏u˝by
w MO 23 XII 1945 r. na w∏asnà proÊb´, nast´pnie s∏uchacz Akademii Sztabu Generalnego WP. Po
ukoƒczeniu studiów pracowa∏ w MON. Zmar∏ w Warszawie (J. B. Garas, op. cit., s. 173–179; Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 1988, s. 495).
107 Walenty WaÊkowicz „Strza∏a” (1913–1949), st. sier˝. AK-WiN, ur. w Wólce Nowej, pow. Lubartów,
pochodzenie ch∏opskie, rolnik. Przed wojnà odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w 23. pp we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim, ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà WP. Walczy∏ w wojnie 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej
dowódca plutonu AK. Bra∏ udzia∏ w walkach z Niemcami podczas akcji „Burza”. Po wkroczeniu armii sowieckiej zmobilizowany do WP, zdezerterowa∏ w lutym 1945 r. Aresztowany latem 1945 r. przez
funkcjonariuszy MO w Sernikach, zbieg∏. Wstàpi∏ do oddzia∏u partyzanckiego oddzia∏u Zdzis∏awa
Broƒskiego „Uskoka”. Od prze∏omu 1945 r. i 1946 r. dowódca 3. plutonu. Nie ujawni∏ si´, pozosta∏
w konspiracji; dowódca kilkuosobowego patrolu. Zginà∏ 31 III 1949 r. w Pliszczynie, pow. Lublin,
w trakcie ob∏awy grupy operacyjnej UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków...,
Kwestionariusz osobowy Walentego WaÊkowicza, k. 147; H. Pajàk, Oni..., s. 161–162).
108 Zdzis∏aw Spytek (vel Jan ¸ukasiewicz) „Ali” (1927–1988), plut. pchor. WP, ur. w Radomiu, pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie, Êlusarz. W okresie okupacji ˝o∏nierz oddzia∏u dyspozycyjnego Okr´gu AK Lublin Aleksandra Sarkisowa „Szarugi”. Od sierpnia 1944 r.
w WP. Za napad na Polaka ˝ydowskiego pochodzenia aresztowany 24 I 1945 r. i 8 V 1945 r. skazany przez WSO w Lublinie na 6 lat wi´zienia. 3 IX 1945 r. zbieg∏ z transportu do wi´zienia. Nawiàza∏ ∏àcznoÊç z oddzia∏em Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Od lipca do wrzeÊnia 1946 r. ˝o∏nierz plutonu dowodzonego przez Walentego WaÊkowicza „Strza∏´”, pe∏ni∏ funkcj´ sekcyjnego.
Aresztowany 13 XII 1946 r., skazany 17 IV 1947 r. przez WSR w Lublinie na 15 lat wi´zienia.
Zwolniony 17 II 1956 r. Mieszka∏ w Lublinie (AIPN Lu, 19/564, Akta sprawy Zdzis∏awa Spytka).
109 Tadeusz Karczmarz „Atom” (1926–1994), ur. w Woli Sernickiej, pow. Lubartów, pochodzenie
ch∏opskie, wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej, rolnik. Od 28 X 1946 r. ˝o∏nierz oddzia∏u
WiN Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Aresztowany 13 XII 1946 r. przez WUBP w Lublinie. Skazany 17 IV 1947 r. przez WSR w Lublinie na
kar´ 10 lat wi´zienia. Zwolniony 17 II 1956 r. Mieszka∏ w Lublinie (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Tadeusza Karczmarza, k. 46; AIPN Lu, 17/333, Akta
sprawy Tadeusza Karczmarza).
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dwóch partyzantów. Chodzi∏o w∏aÊnie o „Alego” i „Atoma”. Ubejcy udali
si´ we wskazane miejsce i „nakryli” obydwu. Spotkanie nastàpi∏o w nocy na
drodze i nasi padli ofiarà w∏asnej lekkomyÊlnoÊci, bo miast szukaç ratunku
w walce i wycofaniu si´, pozostali niezdecydowani. Ubejcy podali si´ za ludzi Êp. „Szatana”, poszukujàcych „Uskoka”. Za poÊredniczk´ u˝yto owej
naiwnej dziewczyny. Zanim „Ali” i „Atom” zorientowali si´, z kim majà do
czynienia, byli ju˝ obezw∏adnieni. Co gorsza, wypadek ten tak ich moralnie
zgn´bi∏ i za∏ama∏, ˝e pocz´li sypaç. Zw∏aszcza „Ali” wypad∏ podle.
Teren zosta∏ dla nas mocno podpalony. [bc] KilkanaÊcie osób spoÊród
ludnoÊci przesz∏o aresztowania i Êledztwo, a sporo musia∏o si´ ukrywaç.
Wpadka ta cz´Êciowo przyczyni∏a si´ do bestialskiego zamordowania w kilka dni póêniej Êp. Jana Kowalskiego z Radzica i m∏odego ch∏opca z Czerniejowa, niejakiego Rojewskiego. Obaj zostali wzi´ci ze swoich mieszkaƒ,
a jako narz´dzi tortur UB u˝y∏o dziobów i maglownicy. Morderstwa dokonano „od r´ki”, w lesie, i tam pozostawiono zmasakrowane cia∏a. W cia∏ach
nie by∏o nawet Êladu strza∏ów, którymi zakoƒczono by ich cierpienia110. Rodziny zamordowanych zmuszono póêniej do podpisania protokó∏ów, wed∏ug których „morderstwa dokona∏a banda »Uskoka«”. Tak te˝ podano te
wypadki w gazetach. Narzeczona owego m∏odzieƒca z Czerniejowa podczas pobytu w lubartowskim UB pozna∏a pierÊcionek zamordowanego na
palcu jednego z ubejców. Nieroztropna wyjawi∏a to podczas zeznaƒ i zosta∏a zatrzymana tak d∏ugo, a˝ to twierdzenie odwo∏a∏aa.

a

CoÊ niecoÊ o Rozkopaczewie
WieÊ taka, jak wiele innych, a jednak gdyby si´ ktoÊ obcy znalaz∏ tam
przypadkowo, zauwa˝y od razu, ˝e Rozkopaczew ró˝ni si´ od innych wiosek. Ró˝ni si´ mieszkaƒcami. Rozkopaczewianie to jakiÊ dziwny naród.

Wyraz skreÊlony, czytelny aresztowano.
Wydarzenie rozegra∏o si´ 15 XII 1946 r. Wed∏ug „wersji” UBP, przebieg zdarzeƒ wyglàda∏ nast´pujàco: po wkroczeniu grupa operacyjna UBP-KBW zosta∏a ostrzelana przez 2 ludzi. Grupa
operacyjna odpowiedzieç mia∏a ogniem, w wyniku czego zgin´∏o 2 ˝o∏nierzy AK-WiN: Jan Rojewski „Reja” i Jan Kowalski „Jasio” (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz
„Jasia” (N.N.), k. 40; AIPN Lu, Kwestionariusz Jana Rojewskiego, k. 107).

bc

110
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Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 37v.
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Majà w sobie du˝o cech koczowniczych, cygaƒskich. Do swojej w∏asnoÊci
wielkiej wagi nie przywiàzujà i czyjejÊ te˝ nie szanujà, wskutek czego panoszy si´ tam z∏odziejstwo. Zauwa˝yç si´ to daje np. w sklepie miejscowym,
gdzie przychodzà starsi i m∏odzi. Sklepikarz patrzy pilnie wszystkim na r´ce i grubiaƒsko ich strofuje, posàdzajàc o z∏odziejstwo, czym nikt nie czuje
si´ ura˝ony, na odwrót – wszystko jest obracane w ˝arty, a starsi m∏odszych
pouczajà, jak nale˝y coÊ „zw´dziç”a.

a

...b O istnieniu jej mo˝na si´ by∏o przekonaç przed wybuchem drugiej
wojny Êwiatowej. Oto w przeciàgu paru lat w R[ozkopaczewie] stan´∏y a˝
dwa koÊcio∏y: jeden rzymskokatolicki, drugi tzw. narodowy. KoÊció∏ rzymskokatolicki wybudowano za staraniem diecezji lubelskiej, gdy˝ R[ozkopaczew] nale˝a∏ dotychczas parafialnie do Ostrowa Lubelskiego, oddalonego
o 12 km, a zatem ucz´szczanie na nabo˝eƒstwa by∏o zbyt ucià˝liwe. KoÊció∏
„narodowy” zaÊ wybudowali miejscowi „przyjaciele ludu”, wychowankowie
owego czerwonego agitatora, z których niejeden odwiedza∏ ju˝ wi´zienie za
aktywnà dzia∏alnoÊç komunistycznà. WolnoÊç wyznaƒ w Polsce niepodleg∏ej
prawnie im ten czyn u∏atwia∏a. Wk∏ad materialny pochodzi∏ od zamo˝niejszych rodzin Czubackich i Kud∏ów. Bodêcem do postawienia swojej „Êwiàtyni” by∏a obawa, ˝e miejscowy koÊció∏ rzymskokatolicki mo˝e podwa˝yç
czerwone wp∏ywy na ciemne spo∏eczeƒstwo. A zarazem prawnie dozwolone
zebrania religijne by∏y doskona∏à przykrywkà do uprawiania swojej propagandy. Mieli „narodowcy” swego ksi´dza, swój cmentarz i garÊç „wiernych”.
„Wiernych” przyciàgano ró˝nymi sposobami: udzielano bezp∏atnie Êlubów,
chrztów i pogrzebów, a nawet dawano zapomogi biedniejszym (oczywiÊcie
musia∏y istnieç na ten cel jakieÊ fundusze – czy przypadkiem nie z Moskwy?), obrzucano oszczerstwami ksi´˝y rzymskokatolickich, wmawiajàc zabobonnym, ˝e podczas nabo˝eƒstwa ksiàdz w niezrozumia∏ym j´zyku (∏aciƒskim) rzuca przekleƒstwa na wiernych – co póêniej przynosi im nieszcz´Êcia
i opowiadano inne b∏azeƒstwa w swoim „koÊciele” i poza nim.
KoÊció∏ narodowy w R[ozkopaczewie] i jego wierni stali si´ poÊmiewiskiem w okolicy, gdy˝ wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa wiedzia∏a, jaki jest cel tej
a-a
b

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 2, k. 150–159.
Tak w tekÊcie.
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komedii – ale komedia trwa∏a dalej. W∏adze polskie za daleko posun´∏y si´
w tolerowaniu takich faktów! Przysz∏a wojna i okupacja niemiecka. W R[ozkopaczewie], z powodu zbytniego zag´szczenia wsi, zakoƒczono komasacj´,
rozpocz´tà jeszcze przed wojnà. WieÊ rozbudowa∏a si´ cz´Êciowo w kolonie.
„Narodowcy” trzymali nadal swà „parafi´”, lecz w latach 1942–[19]43 w∏adze okupacyjne zastrzeli∏y „ksi´dza” i kilku „najwierniejszych”. „Parafia”
istnieç przesta∏a – „koÊció∏” zamkni´to. Poza tym R[ozkopaczew] „siedzia∏
jak mysz pod miot∏à”. Fabrykowa∏ swoje miot∏y, krad∏ z lasu drzewo i od
czasu do czasu obserwowa∏ biernie takie sceny:
Wczesnym rankiem do wsi zajecha∏o kilka furmanek „w∏adzy” – ˝andarmi niemieccy, granatowa policja i znany z bandytyzmu wójt [Andrzej]
Sadowy. Wjazdowi towarzyszà liczne strza∏y: do psów, do kur, g´si (na Êniadanie) i do uciekajàcych ludzi. Po co przyjechali? Wiadomo: zaleg∏e kontyngenty, podatki, szarwarki, wykryte z∏odziejstwa, no i... komuniÊci. Sadowy przeÊladuje R[ozkopaczew], twierdzàc, ˝e „to wieÊ komunistyczna”. Po
sutym Êniadaniu u so∏tysa, obficie podlanym wódkà, „w∏adza” zapowiada
zebranie ca∏ej wsi na placu przed szko∏à. Wszyscy! Natychmiast! Cz´Êç
„w∏adzy” rozchodzi si´ i pop´dza ludzi kolbami i gumami. Wreszcie so∏tys
melduje, ˝e sà wszyscy, usprawiedliwiajàc nieobecnych. Bydl´ca twarz Sadowego przybiera urz´dowy wyraz. Poczerwienia∏e oczy, zamglone alkoholem, lustrujà nienawistnie obecnych. Ochryp∏y, przepity g∏os ryczy: „So∏tys,
dawaj tu zbo˝owe nakazy i kwity! Czytaj, kto nie wykona∏ powinnoÊci...”
So∏tys w us∏u˝nych ruchach spe∏nia rozkazy i jàkajàc si´, odczytuje nazwiska. D∏ugi szereg nazwisk. Odczytywanych Sadowy wywo∏uje z gromady
i przy pomocy reszty „w∏adz”, wÊród cz´stych i silnych uderzeƒ gumami,
ustawia w szereg. ˚adne t∏umaczenie nie ma miejsca. Kto wi´cej mówi
– ten wi´cej dostanie. Kto ma wi´ksze zaleg∏oÊci, ten si´ k∏adzie i musi odliczyç g∏oÊno iloÊç wymierzonych mu razów, np. dwadzieÊcia. Gdyby si´
omyli∏, bicie i liczenie powtarza si´. Wreszcie so∏tys skoƒczy∏ czytanie.
W szeregu stoi kilkadziesiàt osób. Sà i kobiety. Ka˝dy ju˝ otrzyma∏ pewnà
porcj´ gum. Wójt sprawdza jeszcze wykazy podane przez so∏tysa i jeÊli so∏tys pope∏ni∏ jakàÊ niedok∏adnoÊç, te˝ otrzymuje swojà porcj´ z ∏askawych
ràk pana wójta. Wreszcie „w∏adza” staje przed szeregiem i groênymi gestami zapowiada: „W przeciàgu trzech dni zbo˝e ma byç odwiezione w stu
procentach! Kto nie odwiezie, ten za sabota˝ pójdzie na Majdanek, a gospodarstwo zostanie zlikwidowane”. A zwracajàc si´ do wszystkich: „To za
kontyngent zbo˝owy. W najbli˝szym czasie przyjedziemy za mi´snym i po166
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datkami. Szarwarki te˝. Kto ma jeszcze jakieÊ zaleg∏oÊci – niech si´ pospieszy, bo póêniej Majdanek! I ca∏à wieÊ spalimy!”
[c] Nie wiadomo, jak tam bardzo do serca brali te pogró˝ki rozkopaczewianie. Podobnego traktowania dozna∏a niemal ka˝da miejscowoÊç, ale
o ile w innych wsiach nie znajdywano w tym nic pocieszajàcego, o tyle rozkopaczewianie znajdowali, ˝e Sadowy wi´cej od nich cierpi. [d] Oto dowód:
po za∏atwieniu kwestii kontyngentu zbo˝owego, Sadowy poleci∏ komendantowi policji odczytaç kilka nazwisk i wyczytanych wywo∏a∏ przed siebie.
Byli to podejrzani o z∏odziejstwa i komunizm. Do tych od razu zabrano si´
z kolbami i pa∏kami. Najzapami´talej bi∏ sam wójt. Zboczeniec ten w biciu
znajdowa∏ upodobanie. Dzia∏o si´ to na oczach zgromadzonych, a przecie˝
wiadomo, [˝e] podobna scena zakoƒczy∏a si´ zastrzeleniem paru ludzi
(w tym „narodowców”). Zdawa∏o by si´, ˝e j´ki katowanych obecnie ziomków wywo∏ajà wyraz przera˝enia i wspó∏czucia na twarzach patrzàcej gromady, a oto ani wspó∏czucia, ani przera˝enia tam nie ma. Twarze pozostajà oboj´tne, t´pe. Dopiero gdy Sadowy, i tak ju˝ rozgrzany [e] alkoholem,
a póêniej wywijaniem gumowà pa∏kà, usta∏ ze zm´czenia i zaczà∏ ocieraç
obfity pot – na twarzach patrzàcych pojawi∏y si´ z∏oÊliwe uÊmiechy, a po cichu szeptano: „Ale si´ zm´czy∏, cholera, widzisz?” Tym si´ pocieszano.
Dziwny naród, ci rozkopaczewianie.
W latach 1943–[19]44 próbowa∏em urobiç konspiracyjnie kilku ludzi
w R[ozkopaczewie], próbowali tego i inni, majàcy tam lepsze znajomoÊci.
SpotykaliÊmy si´ tam z zupe∏nà oboj´tnoÊcià. Dla rozkopaczewianina sama
praca i walka o wolnoÊç Ojczyzny to za ma∏o, to nie daje ˝adnych korzyÊci
osobistych. A my im nie mogliÊmy obiecywaç ani w∏adzy, ani pieni´dzy. Nawet pepe[e]rowcy wtedy dopiero zyskali dla siebie R[ozkopaczew], gdy
wiadomo by∏o, ˝e bolszewicy sà ju˝ blisko. Rozkopaczewianie to tchórze,
którzy tylko w gromadzie, czujàc mocne plecy za sobà, stajà si´ nie tyle odwa˝ni, ile okrutni wobec s∏abszych od siebie. Tam, gdzie chodzi o ryzyko,
gdzie powodzenie mo˝e byç wàtpliwe, rozkopaczewianin zawsze stchórzy.
Bywa∏o pod koniec okupacji niemieckiej, gdy wójt Sadowy ju˝ nie móg∏
rzàdziç terenem, bo robi∏a to partyzantka, ˝e do R[ozkopaczewa] wysy∏a∏o
si´ z konspiracji dwóch ludzi uzbrojonych w pistolety z zadaniem wymiec
d
e

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny a to si´ zdawa∏o.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny i w tym znajdowali pociech´.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny przed tym.
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rzenia kar za kradzie˝e, odebrania broni z∏odziejom, zniszczenia papierów
u so∏tysa itp. Ci dwaj mogli ca∏y R[ozkopaczew] „wywracaç do góry nogami” i nikt im nie stawi∏ najmniejszego oporu. Wiedziano, ˝e ci dwaj sà
przedstawicielami si∏y, z którà niebezpiecznie zaczynaç, choçby dopuszczali si´ rzeczy niesprawiedliwych. Ta biernoÊç rozkopaczewian bywa∏a czasem
wykorzystywana przez pseudokonspiratorów, którzy dokonywali ró˝nych
egzekucji dla w∏asnej kieszeni. W podobnych wypadkach trudno by∏o dociec prawdy i wymierzyç sprawiedliwoÊç winnym, bo w R[ozkopaczewie]
nie znalaz∏eÊ cz∏owieka zas∏ugujàcego na zaufanie. Wiele z∏ego, które si´
tam dzia∏o, mia∏o poczàtek i koniec w samym Rozkopaczewie.
Wreszcie przyszli bolszewicy, a z nimi w∏adza komunistyczna. R[ozkopaczew] pokaza∏ rogi, nadszed∏ moment dojÊcia do w∏adzy i dobrobytu,
obiecywany jeszcze podczas pierwszej wojny Êwiatowej. R[ozkopaczew]
pod przewodnictwem Kud∏ów i Czubackich pisa∏ si´ do PPR i chwyta∏
„w∏adz´” w swoje r´ce skwapliwie. R[ozkopaczewianie] rzàdzili gminà, stanowili du˝y procentf obsady w∏adz w powiecie. R[ozkopaczew] da∏ urz´dników do instytucji w województwie. R[ozkopaczew], choç nie bra∏ udzia∏u
w walkach partyzanckich, otrzyma∏ broƒ. Od wojska, a dalej [od] pójÊcia na
front, rozkopaczewianie uchylali si´ gorliwie. Ci, którzy nie poszli do Milicji Obywatelskiej lub innej s∏u˝by paƒstwowej, nie stawili si´ równie˝ do
poboru wojskowego, wskutek czego oko∏o trzydziestu m∏odych rozkopaczewian aresztowa∏o NKWD jesienià [19]45 r.111 i wywioz∏o do obozów
w Rosji. Nie zrazi∏o to jednak R[ozkopaczewa] do demokracji. G∏ówniejsi
przywódcy nie pozwolili na refleksj´ i pchn´li swojà gromad´ do ostatecznego zaprzedania duszy czerwonemu diab∏u.
Miotlarze zarzucili swoje „warsztaty”, sk∏adajàce si´ z kozika i „prutków”, a chwycili za karabiny i zacz´li „rzàdziç”. Teraz dopiero nikczemny
charakter takiego „prutka” móg∏ si´ wy˝yç! On, który pisaç, czytaç i mówiç
dobrze po polsku nie umie – nosi gwiazdki oficerskie i popisuje si´ wymowà z sowiecka: „Komandir, zdrastwuj, towarzysz chodê siuda, pachod” itd.
On, który dotychczas tylko do tchórzenia by∏ przyzwyczajony – teraz innych
straszyç i zn´caç si´ nad nimi mo˝e. Urzàdza z Sowietami i ˚ydami ob∏awy na „faszystów” i sam mówi: „Da, da, te akowcy to faszysty chalery!” On,
zawsze chciwy na cudzà w∏asnoÊç, ma teraz mnóstwo okazji do rabunku.
f
111

W oryginale %.
Informacja nieÊcis∏a, prawdopodobnie chodzi o jesieƒ 1944 r.
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Mo˝e teraz mÊciç si´ na tych, którzy mu kiedyÊ skór´ za z∏odziejstwo przetrzepali lub do c[iupy] wsadzili. A jeÊç i piç – mnogo! Ot, ˝ycie!
W [19]45 r., wskutek o˝ywienia si´ akcji oddzia∏ów partyzanckich
R[ozkopaczew] przycich∏. Przera˝a∏o ich to, ˝e wielu rozkopaczewiaków
i im podobnych zgin´∏o z r´ki partyzantów. Jednak w [19]46 r., gdy w∏adze
komunistyczne przystàpi∏y energicznie do planowego zwalczania reakcji
– przez co i dzia∏alnoÊç partyzantów bardzo si´ ograniczy∏a – w∏adza R[ozkopaczewa] zacià˝y∏a bardzo nad okolicà. Sformowano tam tzw. Ochotniczà Rezerw´ Milicji Obywatelskiej (ORMO). ORMO podlega∏o w∏adzom
bezpieczeƒstwa, które si´ nim wys∏ugiwa∏y w terenie. R[ozkopaczew] liczy∏
oko∏o osiemdziesi´ciu uzbrojonych ormowców, nawet w broƒ maszynowà.
Na zlecenie swoich w∏adz, szubrawcy ci plàdrowali ciàgle teren i maltretowali ludnoÊç. Zdarza∏y si´ nawet wypadki samowolnych zabójstw.
Ogólnie ˝yczono Rozkopaczewowi, by przepad∏ wraz z jego mieszkaƒcami. Ze wszech stron zwracano si´ do partyzantów z proÊbà, by zniszczyli
t´ plag´. Zdecydowa∏em, ˝e nale˝y coÊ zrobiç w tym kierunku. Wy∏apywanie pojedynczo wa˝niejszych „prutków” nie dawa∏o rezultatów. Nie przejmowano si´ tym w myÊl sowieckiej zasady: „Nas jest mnogo”. Zresztà, nara˝a∏o si´ mocno miejscowoÊç, w której si´ to zdarzy∏o.
Nale˝a∏o uderzyç w ca∏oÊç rozkop[aczewskiego] ORMO. Nie by∏o to
znów zadanie ∏atwe, bo ORMO obsadza∏o si´ we wsi i bez walki podejÊç by
si´ nie da∏o. hChcàc znów uniknàç niszczenia wsi po˝arem – zadanie by∏o
nie do wykonaniah, bo siedzàcy w zabudowaniach ormowcy, choçby nawet
tchórze, b´dà mieli zawsze przewag´ nad nami – podchodzàcymi z pola.
A do ofiar po naszej stronie dopuÊciç nie mo˝na. Liczy∏em na to, ˝e b´dà
oni walczyç, bo przy ka˝dej okazji tràbili, i˝ sà tak silni, ˝e napaÊci si´ nie
obawiajà. Z dwojga z∏ego: czy tolerowaç dalej pod∏e wybryki szubrawców,
czy te˝ puÊciç z dymem troch´ zabudowaƒ i daç im nauczk´ – wybra∏em to
drugie, jako z∏o mniejsze. Do tej akcji przy∏àczy∏ si´ „Jastrzàb” [g], który te˝
mia∏ porachunki z R[ozkopaczewem].
4 grudnia [1946 r.] wieczorem byliÊmy w lesie 2 km od R[ozkopaczewa].
Noc by∏a doÊç ciemna – co nam sprzyja∏o. Razem liczyliÊmy szeÊçdziesi´ciu
ludzi dobrze uzbrojonych. Sama wieÊ w d∏ugoÊci wynosi oko∏o 1,5 km z rozwidleniem. Nie wiadomo wi´c, w którym miejscu i na jaki opór trafimy.
g
h-h

Fragment tekstu skreÊlony, czytelny z w∏odawskiego.
Tak w tekÊcie zamiast Zadanie by∏o nie do wykonania, jeÊli nie chcieliÊmy niszczyç wsi po˝arem.
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Ormowcy cz´sto zmieniali miejsce postoju, grupujàc si´ w ró˝nych punktach wsi lub kolonii, a kolonie rozciàga∏y si´ w promieniu 1–2 km doko∏a
i zaczyna∏y si´ ju˝ od lasu, w którym staliÊmy. Otoczenie ca∏ego kompleksu szeÊçdziesi´cioma ludêmi, by odciàç ewentualny odwrót ormowcom, by∏o niemo˝liwoÊcià. Idziemy wi´c tyralierà poprzez kolonie na wieÊ. Gdy natkniemy si´ na „prutków”, ta cz´Êç tyraliery, która b´dzie mia∏a ich od
czo∏a, zatrzymuje si´ i kontynuuje powolnà walk´, a reszta oskrzydla ich
i odcina odwrót. Wtedy dopiero, przy Êwietle rakiet, wykonamy natarcie,
a zapalajàca amunicja pozbawi ich oparcia o budynki. Plan ten oparty by∏
o pewnoÊç, ˝e waleczne „prutki” b´dà si´ biç – ale tak si´ nie sta∏o.
Od pochwyconych w kolonii ludzi dowiadujemy si´, ˝e ormowcy prawdopodobnie sà we wsi. PrzyspieszyliÊmy tempo marszu i znaleêliÊmy si´
o jakieÊ 400 metrów od wsi, gdy ruchy nasze zosta∏y tam zauwa˝one. W tym
czasie skrzyd∏o naszej tyraliery okrà˝y∏o wieÊ, Êrodek zatrzyma∏ si´. Pierwsze strza∏y pad∏y ze wsi do nas. OdpowiedzieliÊmy paroma strza∏ami pojedynczymi. We wsi powsta∏ rozgardiasz: krzyki, nawo∏ywania, przekleƒstwa.
Ko∏o wsi wybuch∏ granat i nasta∏a cisza. Nie mamy do kogo strzelaç i do nas
nikt nie strzela. Dopiero po pewnym czasie, z prawego skrzyd∏a naszej tyraliery posypa∏a si´ gwa∏towna strzelanina. Wysz∏y w gór´ rakiety. W oÊwietleniu widaç we wsi tylko kobiety i dzieci oraz paru rozczochranych starszych m´˝czyzn wyp´dzajàcych inwentarz z budynków, ale i ci, widzàc
zbli˝ajàcych si´ partyzantów, pouciekali gdzieÊ i skryli si´. Od strza∏ów
z prawego skrzyd∏a powsta∏ po˝ar. W przeciàgu pó∏ godziny spatrolowaliÊmy ca∏à wieÊ. Nigdzie nie widaç ormowców. W ogóle nie ma m´˝czyzn.
Kobiety, choç nikt im krzywdy nie robi, uciekajà i kryjà si´.
Co si´ sta∏o? Sta∏a si´ rzecz prosta. Ormowcy, gdy tylko zauwa˝yli podejrzane ruchy ko∏o wsi, ruszyli z kopyta do ucieczki, ka˝dy na swojà r´k´.
Rejterowali na jezioro otoczone bagnami i przeciwleg∏y las. KtóryÊ strzeli∏
par´ razy, któryÊ nawet granat rzuci∏, ale chyba tylko dla dodania sobie animuszu w... ucieczce.
Nasi z prawego skrzyd∏a, zanim zdà˝yli odciàç odwrót, zauwa˝yli ju˝ tylko ostatnich z rejterady i do nich dali ognia, od którego powsta∏ po˝ar. Zabitych nie by∏o w ogóle. Kontynuowanie poÊcigu i poszukiwaƒ we wsi by∏o
prawie bezcelowe, a nie chcàc przeszkadzaç w gaszeniu po˝aru, wyszliÊmy
ze wsi i poszli w swojà stron´.
Jak póêniej dowiedzieliÊmy si´, wielu ormowców siedzia∏o wówczas
w wodzie jeziora i mokrym bagnie, wielu zatrzyma∏o si´ w Brzostówce
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oddalonej o 5 km, a paru dotar∏o bezpoÊrednio do Lubartowa, pod opiekuƒcze skrzyd∏a UB. W wyniku po˝aru spali∏o si´ kilka zabudowaƒ. Rozkop[aczew] narabowa∏ jednak tyle drzewa, ˝e szkody przez to nie poniós∏112.
W prasie podano, ˝e napadu dokona∏y po∏àczone „bandy” „Uskoka”,
„Zapory” i „Jastrz´bia”, a wi´c omylono si´ tylko o „Zapor´”. Zresztà, ten
kto pisa∏, musia∏ cz´Êciowo trafiç, bo wymienia∏ tylko grupy jeszcze istniejàce. Ale najwa˝niejsze to, ˝e lekcja ta, choç bezkrwawa, mia∏a swój dobry
skutek. „Prutki” stracili na animuszu i znacznie ostygli w gorliwoÊci pracy
dla „demokracji”, choç wycofaç si´ z niej nie [wycofali] i muszà brnàç dalej. Powsta∏y mi´dzy nimi niesnaski i k∏ótnie. Musieli wi´cej zajàç si´ sprawami w∏asnymi i zaniechaç wypadów w teren. Oddêwi´k w spo∏eczeƒstwie
by∏by bardziej radosny, gdyby choç po∏ow´ ormowców wystrzelano, ale
i tak ludzie byli zadowoleni.
Oto obraz R[ozkopaczewa], biednego w swojej g∏upocie i jak˝e szkodliwego dla [na]rodu, a takich R[ozkopaczewów] jest w Polsce, a zw∏aszcza
w Lubelszczyênie, niestety, du˝oa.

a

Sprawy z∏odziejskie
Listopad [19]45 r.
Jan W.113, Tr´baczów, gm. Me∏giew – siwa klacz (kradziona) nabyta
w ¸´cznej, jarmark w ¸´cznej, od handlarza ze StaroÊcic. Âwiadkowie:
Ksawery D., Aleksander Sz., so∏tys Stanis∏aw G.
[19]45 r.
Gràdy, W. i K. majà pepesz´. Rabowali L.
[19]45 r.

112

Wed∏ug êróde∏ resortu, podczas akcji zginà∏ cz∏onek ORMO z Rozkopaczewa, Zbigniew Szymaƒski. W trakcie po˝aru sp∏on´∏o 26 gospodarstw, w tym 5 nale˝àcych do cz∏onków ORMO
(AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 32). Wed∏ug I. Cabana i E. Machockiego (Za w∏adz´
ludu, Lublin 1975, s. 390) Szymaƒski zosta∏ uprowadzony, a nast´pnie rozstrzelany.
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 1, k. 145–147.
Autor pami´tnika podaje imiona i nazwiska w pe∏nym brzmieniu. Wydawcy nie zdecydowali si´
na to, gdy˝ niemo˝liwe jest zweryfikowanie wszystkich zamieszczonych tu informacji odnoszàcych
si´ do poszczególnych osób.

a-a

113
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Eugeniusz G. (22 l[ata]), Wólka. ¸. przebywa na Podz[amczu] u Boles∏awa S. lub na gajówce w baraku u S., G. jego szwagier.
Za∏atwiç Z.
8 XII [19]45 r.
Syndykat ¸´czna rabowali: Józef N., Wac∏aw P., W∏adys∏aw R. (pierwszy
raz), Jan N. Wzi´li 7 m. pszenicy i 11 tys. z∏. Odebrano 11 tys. z∏ i 6 tys. kontryb[ucji], pszenic´ odebrano. N. i R. byli przytrzymani, wszystko wydali.
Prócz wy˝ej wymienionych brali udzia∏ w rabunkach B., Zygmunt K., Marian
S. – mocno podpada, Wac∏aw P., Jan M. – kradli g´si. S. – wojskowy? [b]
10 XI [19]45 r.?
Rozbrojenie post[erunku MO] w ¸´cznej: B. z Kol[onii] Dratów, Marian K., Marian S. – podawa∏ si´ za „Staƒczyka”. Strzelanie do burmistrza
Heskuta: Jan L., Marian K., Zygmunt P., S. chce udzieliç informacji z∏odziejskich.
Z∏odzieje ró˝ni [19]45 r.
¸. z Rogoêna, K. – Piaseczno, Sz. – Rozp∏ucie, M. – Piaseczno, Sz. – Kaniwola, M. – Roguêno, B., Ch. – Ma∏ków, T. – Wereszczyn, B. [b], gdzie
mieszka. (Sprawa koni K. przez L.).
Rabunki na wygnaƒcach
Stanis∏aw M. – Rudka Ki[jaƒska], Czes∏aw S., s. Stan[is∏awa] – Gràdy,
Aleksander K. – Godziembów, Czes∏aw W. – Gràdy, Czes∏aw L.
Rabunki: Stan[is∏aw] D., Antoni Z. – Abramów, kupi∏ konie W.
(40 000 z∏), Stanis∏aw S. – Wólka [b] wujo D. – [b]
Z∏odzieje ró˝ni: Mieczys∏aw O. by∏y komendant milicji Zakrzów, zi´ç
M. w Zakrzowie; Kazimierz P. – Zakrzów; Sz. [c] Ciech[anki] ¸´czyƒskie,
Feliks W. – Ciechanki ¸´czyƒskie; Boles∏aw D. – Krzesimów.
Komuchy w ¸´cznej: Czes∏aw W., Jan S.
Sprawy z∏odziejskie
[19]45 r. i [19]46 r.
Z∏odzieje ró˝ni:
Zygm[unt] S. – NSZ – ¸´czna, J. (Garbus) – [¸´czna], K. – AK – [¸´czna], C. – AK – [¸´czna], M. – AK (lewa r´ka) – [¸´czna], K. – AK – [¸´czna], Zbig[niew] Z. – NSZ – [¸´czna], Zygm[unt] W. – [NSZ] – [¸´czna],
Wiktor I. z Lipków – rozpoznani w ¸´cznej 28 maja 1945 r.
b
c

Wyraz nieczytelny.
Fragment tekstu nieczytelny.
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Spiczyn [19]45 r. Zeznanie z∏odzieja Ch. (1910 r.)
Rabowa∏ Józef C. (lat oko∏o 30), ˝yje na wiar´ z wdowà S. (nieÊlubne
dziecko). Stanis∏aw R. kupowa∏ broƒ i mówi∏, ˝e do nich nale˝y H., B.?
S. dawa∏ legitym[acje] PPR. U W∏odków by∏ na rabunku Józef M. z Kolonii Janowo (o˝eniony), Jan H. i K. H. wydawa∏ w Spiczynie.
¸uszczów:
Jan O. l[at] 25, o˝eniony mieszka na Kolonii Janowskiej, przebywa u ojca swego lub Zawady – ¸uszczów II. Micha∏ G., s. Andrzeja, u ojca lub u [c].
Âwiadek Ma∏y: Zdzis∏aw O., kol[onia] Biskupice, Jan K. u bandy N.
Âwiadek: Józef S. l[at] 19 (z szajki N.)
Âwiadek Du˝y: Tad[eusz] B. l[at] 20 syn Stanis∏awa, Edward B. s. Jana
u Sa∏atów pod Carem.
Kol[onia] Józefów: Edward L.
Krzesimów: Karol C., Józef K., Wiktor D. (ojczym WiÊniewski).
Kol[onia] ¸uszczów: W∏ad[ys∏aw] G.???, Zygm[unt] L., D. i K. [d] rabunek u kierowniczki w Krzesimowie [19]46 r.
Pliszczyn: Józef B. l[at] 21, Stan[is∏aw] O., s. Micha∏a, W. („∏omasiak”).
Eug[eniusz] G. – Wólka [e], Wac∏aw G. – Witanów, G. – [Witanów],
Stan[is∏aw] G. – Dratów, S. i S. – Podzamcze, przechowuje. Aleks[ander]
S. – wie dane i bierze udzia∏.
[19]46 r.
Jan C., (milicjant) – rabunek w Tr´baczowie, gwa∏ta.

a b

[ ] Nasutów:
Bronis∏aw W. (broƒ), P. (broƒ),
Wola Niemiecka:
Józef C. syn Franciszka, ˚. (i jego szwagier), P. (wicewójt).
Kol[onia] Wola Niemiecka]:
Aleksander C. (ko∏o szko∏y)

d
e
a-a
b

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz nieczytelny.
Fragment tekstu z: AP Lublin, AK-WiN, t. 91, k. 101.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny Wola Niemiecka.
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Niemce:
14 IX [19]46 r. za∏atwiono cz´Êciowo.
W ¸uszczowie mocno podpada Marianna G. i Jan T. Feliks G. (41 lat),
˝onaty z P., na gospodarstwie M.
IX [19]46 r. Bystrzejowice – Jadwiga C. pracuje na poczcie, czarna, niska, konfidentka (znajoma Wandy).
Kol[onia] K´b∏ów od szosy:
Czes∏aw W., Stanis∏aw B. (broƒ), PPR? W∏adys∏aw Zi´tek, inwalida,
wsypa∏ Êp. „Lwa”. Obecnie w Urz´dowie u brata na poczcie.
Podaje „D∏ugi nos” z Me∏gwi:
Kaz[imierz] B., 2. W∏ad[ys∏aw] B., 3. Antoni B., 4. Jan Z. i ˝ona, 5. Stanis∏aw Z. 14 lipca 1947 r. Józef Sz. w Wilamowie, pijany, z bronià, po cywilnemu, udawa∏ Struga. Maltretowa∏ ludzi. Zajecha∏ do Janowskich jako
znajomy Todzia.
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ROZDZIA¸ IV

Lata 1947–1949
a

Rok [19]47 zaczyna∏ si´ pod znakiem wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Liczono na PSL, choç szanse tego stronnictwa silnie s∏ab∏y, bo blok
ca∏kiem otwarcie zmierza∏ do zlikwidowania miko∏ajczykowskiego PSL. Liczono na interwencj´ zagranicy, czy te˝ na coÊ innego, co by wnios∏o troch´ Êwiat∏a w poch∏aniajàcà nas noc niewoli. Jak zwykle zresztà, na coÊ
trzeba liczyç! Mo˝e akurat wybory coÊ dadzà?
Tragicznie zaczà∏ si´ ten rok w oddziale „Jastrz´bia” [b]. Co gorsza, wysz∏o na jaw, ˝e „J[astrzàb]” zginà∏1 z r´ki partyzanta „Bolka”2, który pe∏ni∏
wówczas w oddziale funkcj´ szefa. „Bolek” tà drogà chcia∏ dojÊç do stanowiska dowódcy oddzia∏u. Po Êledztwie [c], podczas którego wysz∏y na jaw inne grzeszki „Bolka”, ustalono jego win´ i wykonano na nim wyrok Êmierci.
[d] Z mojej strony przy Êledztwie i wyroku by∏ obecny „Wiktor3.
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 3, k. 165–208.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny podczas potyczki z UB pod Radzyniem 6 stycznia „Jastrzàb”
zosta∏ Êmiertelnie ranny i wkrótce zmar∏.
c Fragment tekstu skreÊlony, czytelny i ustaleniu.
d Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
1 Zdarzenie mia∏o miejsce 3 I 1947 r., kiedy oddzia∏ Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia” zaatakowa∏ stacjonujàcy we wsi Siemieƒ, pow. Radzyƒ Podlaski, oddzia∏ KBW liczàcy 29 ˝o∏nierzy. W wyniku ataku partyzantów budynek szko∏y, w którym kwaterowali ˝o∏nierze KBW, zosta∏ zdobyty,
a ˝o∏nierze rozbrojeni. Podczas ataku w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach ranny zosta∏ dowódca
partyzantów „Jastrzàb”, który po kilku godzinach zmar∏. Partyzanci rozstrzelali dowódc´ oddzia∏u
KBW sier˝. Stefana Rabend´, kpr. Magdziaka oraz 2 strzelców: Hamal´ i Uruska (R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 442).
2 „Bolek”, „¸apka” (N.N., prawdopodobnie mia∏ na imi´ Boles∏aw). Ze wspomnieƒ Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego” wynika, ˝e do∏àczy∏ on do oddzia∏u „Jastrz´bia” w marcu 1946 r. Wraz
z nim przybyli wtedy Tadeusz Gar∏och „Zimny” i Mieczys∏aw Sawicki „Kruk”. Ca∏a trójka wczeÊniej s∏u˝y∏a w 27. WDP AK. W oddziale pe∏ni∏ funkcj´ dru˝ynowego, nast´pnie szefa oddzia∏u,
a po Êmierci „Jastrz´bia” „˚elazny” przekaza∏ mu dowództwo nad oddzia∏em. Podejrzewany o zabicie swojego dowódcy i o wspó∏prac´ z UBP. Rozstrzelany przez patrol Stanis∏awa Kuchcewicza
„Wiktora” z oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Likwidacja nastàpi∏a w kolonii Orzechów,
pow. W∏odawa (H. Pajàk, „Jastrzàb”..., s. 7, 200–214).
3 Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor” (1922–1953), ppor. cz.w. WiN, ur. w ¸´cznej, pow. Lublin. Podczas okupacji niemieckiej cz∏onek NSZ. Od 1945 r. ˝o∏nierz oddzia∏u NSZ Eugeniusza Walewskiego
a-a
b
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Nie mog∏em zajàç si´ tà sprawà osobiÊcie, bo 12 stycznia [1947 r.] dosta∏em doÊç ci´˝ki postrza∏ w nog´4. Wypadek ten mia∏ miejsce w kol[onii]
¸uszczów, gm. Wólka, gdzie zmuszeni byliÊmy stoczyç walk´ z oddzia∏em
MO. Z milicjantów czterech zosta∏o zabitych, a dwóch rannych5. Z naszej
strony ja tylko zosta∏em ranny. Pocisk karabinowy przewierci∏ mi staw kolanowy, przechodzàc przez Êrodek rzepki u tej samej nogi (prawej), w którà
by∏em ju˝ ranny. Po walce mieliÊmy jeszcze d∏ugi i ucià˝liwy kurs, bo walka
mia∏a miejsce rano, a w terenie pe∏no by∏o „bezpieki” (przed g∏osowaniem).
Uda∏o si´ jednak szcz´Êliwie wylawirowaç. Po drodze „zatràciliÊmy” tylko
jeszcze dwóch „bezpieczniaków”. By∏em bezw∏adny i jecha∏em podwodà
(saniami po grudzie). „Wiktor” wykaza∏ wówczas du˝o dobrej inicjatywy. Po
wylawirowaniu, rozcz∏onkowa∏em oddzia∏ na ma∏e patrole, a sam z dwoma
ludêmi do opieki („Orze∏”6 i „Burza”7) uda∏em si´ na melin´.
„Zemsty”. W szeregach zgrupowania Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego” bra∏ udzia∏ w pacyfikacji Wierzchowin. Uda∏o mu si´ wyrwaç z ob∏awy w Hucie 10 VI 1945 r. Nast´pnie zast´pca dowódcy w oddziale Stefana Brzuszka „Boruty”. Od pierwszej po∏owy 1946 r. w oddziale Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Szybko awansowa∏ na dowódc´ jednego z plutonów, a nast´pnie szefa sztabu. Nie
ujawni∏ si´. Pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy patrolu i zast´pcy „Uskoka”, a po jego Êmierci w maju 1949 r.
przejà∏ dowództwo nad pozosta∏ymi ˝o∏nierzami oddzia∏u. Podjà∏ wspó∏dzia∏anie z oddzia∏em
Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego”, gdzie równie˝ pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dowódcy, a nast´pnie
dowódcy jednej z dwóch grup, na jakie podzielono oddzia∏. W 1951 r. wyjecha∏ do Poznania z zamiarem przedostania si´ przez Berlin Zachodni do Niemiec. Po niepowodzeniu akcji powróci∏ do
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Zginà∏ 10 II 1953 r. podczas akcji na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w Piaskach, pow. Lublin (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 73; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Stanis∏awa Kuchcewicza, k. 63; P. Gawryszczak, Podziemie
polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944–1956, Lublin 1998; H. Pajak, „Uskok” …).
4 Z relacji uczestnika tej potyczki, Czes∏awa Sowy „Sajka”, wynika, ˝e „Uskok” otrzyma∏ przypadkowy postrza∏ od ˝o∏nierza z w∏asnego oddzia∏u Jerzego Marciniaka „S´ka” (Zaporczycy. Relacje…, t. 5, s. 206).
5 Tego dnia kilkuosobowy patrol ORMO i MO z posterunku w Wólce uda∏ si´ do Kolonii ¸uszczów w celu aresztowania cz∏onków oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Przebywajàcy we
wsi oddzia∏ nie da∏ si´ zaskoczyç i zaatakowa∏ grup´ operacyjnà. Podczas walki zginà∏ komendant
posterunku Pawe∏ Grabowski i 4 cz∏onków ORMO: Bronis∏aw Bernat, Jerzy Kacperski, Czes∏aw
Woliƒski, Jan Woliƒski, a ranny zosta∏ inny cz∏onek ORMO, Józef Warda (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 103; R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 444).
6 Franciszek Radomski „Orze∏” (1927–?), sier˝. WiN, pochodzi∏ z Tarnopola. Zdezerterowa∏
z nieznanej jednostki komunistycznego WP. Od poczàtku 1945 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa
Broƒskiego „Uskoka”, dowódca dru˝yny (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Franciszka Radomskiego, k. 105).
7 Stanis∏aw Libera „Burza”, „Jaskó∏ka” (1912–?), plut. WiN, ur. w Wólce Nowej, pow. Lubartów,
pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 3 klasy szko∏y powszechnej, rolnik. Przed wojnà odby∏
s∏u˝b´ wojskowà w 50 pp. Podczas okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, ˝o∏nierz oddzia∏u AK-WiN Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, zast´pca
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Jaka to by∏a melina? Po prostu prowizorycznie wykopany dó∏ pod s∏omà w stodole. By∏o tam dok∏adnie tylko tyle miejsca, abyÊmy mogli po∏o˝yç si´ w trójk´. WysokoÊç pozwala∏a [e] na kl´kni´cie. Pos∏anie ze s∏omy,
Êciany go∏e – ziemia, sufit z zapleÊnia∏ych oszastów, Êwiat∏o – kopcàca latarka, w sàsiedztwie szczury i myszy. WyjÊcie z tego lokum jak z lisiej jamy,
przytykane s∏omà. Dost´p powietrza przez s∏om´. W dodatku z czworga
domowników o naszym pobycie wiedzieç mog∏o tylko dwoje, pozosta∏ych
dwoje wiedzieç nie powinno i nie wiedzia∏o! Choç „mieszkaliÊmy” tam
przez miesiàc. Innego wyboru zresztà nie by∏o, bo w terenie by∏o ciasno.
Rana wymaga∏a pomocy lekarskiej i choç mia∏em kontakt z lekarzem,
który niewàtpliwie z pomocà by pospieszy∏ (i który specjalnie dowiadywa∏
si´ o mnie), nie wzywa∏em go jednak ze wzgl´du na krytyczne warunki.
WieÊç, ˝e jestem ranny, nie mog∏a byç tajemnicà i nie by∏a nià, zbyt du˝o
ludzi by∏o Êwiadkami naszych zajÊç 12 stycznia. UB równie˝ dowiedzia∏o si´
i robi∏o wszelkie starania, by mnie przychwyciç. Obserwowano lekarzy,
a w Lublinie i innych miastach robiono przeglàdy w szpitalach. Co par´ dni
formowa∏a si´ nowa wersja o mojej wpadce lub o Êmierci. Tymczasem, choç
niewygodnie, ale ˝y∏em i by∏em dobrej myÊli. Noga dokucza∏a, czu∏em si´ jak
na „madejowym ∏o˝u” i moi opiekunowie, choç zdrowi, czuli si´ niewiele lepiej ode mnie. Nie okazywali tego jednak i opiekowali si´ mnà sumiennie.
Woda Burowa, woda utleniona, spirytus, maÊç ichtiolowa, wata, lignina
i troch´ banda˝y – oto Êrodki, którymi leczy∏em ran´. Na szcz´Êcie kula nie
wnios∏a do rany brudu i po paru dniach wiedzieliÊmy, ˝e leczenie b´dzie
post´powaç normalnie. Istnia∏a tylko obawa, ˝e kolano ca∏kowicie lub cz´Êciowo pozostanie sztywne. Tak mnie si´ przynajmniej wydawa∏o, bo na razie nie mog∏em wykonaç najmniejszego zgi´cia. Po dwóch tygodniach ból
mniej dokucza∏, a w czwartym tygodniu wydawa∏o mi si´, ˝e b´d´ móg∏ ju˝
na chorej nodze stawaç, choç o zginaniu nie by∏o mowy. Stawaç jednak nie
by∏o gdzie.
W tym czasie, wi´cej od bólu i innych niewygód pocz´∏y nam dokuczaç
wszy. O praniu bielizny i jakiejkolwiek dezynfekcji nie by∏o mowy. „Bezpieka” troch´ si´ usun´∏a, ale by∏ to okres du˝ych zawiei Ênie˝nych i trudno

dowódcy dru˝yny. Ujawni∏ si´ 11 IV 1947 r. w PUBP w Lublinie. Jego bratem by∏ Zygmunt Libera „Babinicz” (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Stanis∏awa Libery, k. 70).
e Wyraz skreÊlony, czytelny tylko.
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by∏o gdzieÊ wyruszyç z kalekà. Po up∏ywie miesiàca jednak wszy nas ruszy∏y. Po wywindowaniu mnie z kryjówki, pe∏en dobrej otuchy, chc´ stanàç na
chorej nodze i...f lec´ bezw∏adnie. Na razie mam tylko jednà nog´! Nocami
wÊród Ênie˝nych zawiei i wydm, cz´Êciowo ciàgniony na saniach przez szkap´, a czasem przez „Or∏a” i „Burz´” lub przez nich niesiony – w´drowa∏em
od kwatery do kwatery. Gdzie si´ pojawi∏em, tam wnosi∏em k∏opoty i...
strach. Tak, strach! Bo kwaterujàcy „Uskok” o jednej nodze to dla domowników nie lada niebezpieczeƒstwo, a mo˝e ubejcy si´ pojawià! Co wtedy?
W tydzieƒ po wyjÊciu z meliny odwiedzi∏ mnie lekarz. Odwiedzi∏
i strasznie pocieszy∏ ten kochany ch∏opisko. Mia∏ ∏zy w oczach, gdy dowiedzia∏ si´ o warunkach leczenia. Powiedzia∏: „Pan wszystko musi prze˝yç! Tu
jest widoczny znak szcz´Êcia! W takich wypadkach, jeden na stu wychodzi
ca∏kiem zdrowo. Leczenie takiej rany mo˝e trwaç pó∏ roku, rok, a mo˝e
i d∏u˝ej. Stawy to nie ˝arty! Tutaj szcz´Êliwie kula przesz∏a przez cz´Êci
chrz´stne. Minàwszy rzepk´, przesz∏a mi´dzy jednà koÊcià a drugà, w zawiasach. A˝ dziw, ˝e znalaz∏a ona tam miejsce, nie naruszywszy koÊci. O!
Bo z koÊçmi by∏o by du˝o gorzej. Rana goi si´ pi´knie i wkrótce b´dzie pan
chodzi∏, choç koÊlawo. Powoli poprawa jednak nastàpi, do zupe∏nego wyzdrowienia”.
Od razu poczu∏em si´ lepiej po tej wizycie. Przesta∏a mnie przeÊladowaç perspektywa „kulasa”. Bo i có˝ ja, kulawy, da∏bym sobie za rad´? Upolowaliby mnie ubejcy. Jak s∏ychaç, na wszystkich kulawych poczynajà ju˝
zwracaç uwag´. Podczas choroby zapuÊci∏em wàsy i brod´ i chodzi∏em tak
d∏u˝szy czas. Nie wiem, jakà drogà, ale i te szczegó∏y dotar∏y do UB i sprawia∏y k∏opoty posiadaczom wàsów i bród. Ogoli∏em jedno i drugie.
Poprawa z nogà post´powa∏a istotnie powoli, ale stale. W pó∏tora miesiàca po wypadku ju˝ poczà∏em chodziç o kiju i po równym gruncie. Stawaç
mog∏em doÊç silnie, ale zginanie kolana by∏o bardzo ograniczone, a poprawa w zginaniu nast´powa∏a [g] powoli. Oddzia∏ w dalszym ciàgu trwa∏ patrolami, a ja kurowa∏em si´ przewa˝nie w towarzystwie „Babinicza”.
[h] Propagatorzy narzucali g∏osowanie jawne, choç nie by∏o to zgodne
z ordynacjà wyborczà. Wielu tumanów posz∏o i na to. Zarzàdzono równie˝, by ludnoÊç maszerowa∏a do lokalu wyborczego zbiorowo, pod przef
g
h

Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
Wyraz skreÊlony, czytelny bardzo.
Fragment tekstu nieczytelny.
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wodnictwem swego komitetu wyborczego, komitetowi niosà na czele
transparent z napisami: „G∏osujemy manifestacyjnie na list´ Bloku Demokratycznego nr 3”. Mia∏o to byç wyrazem jednomyÊlnoÊci spo∏eczeƒstwa z rzàdem zdrajców.
Sam przebieg wyborów by∏ te˝ „wolny i nieskr´powany”, ale tylko na
papierze. Przy ka˝dej urnie znajdowa∏ si´ oddzia∏ wojskowy, a siepacze
komuny, majàc do dyspozycji ˝o∏nierzy, dopuszczali si´ ca∏ego szeregu
gwa∏tów. Rewidowano ludzi podejrzanych o posiadanie numerków peeselowskich i po zabraniu takowych, wr´czano trójki. Opornych aresztowano. G∏oszono, ˝e kto nie g∏osuje na trójk´, ten jest przest´pcà. Gdy ktokolwiek oÊmieli∏ si´ rzuciç jakieÊ s∏owo sprzeciwu, zosta∏ z miejsca
aresztowany.
Przyznaç nale˝y, ˝e mimo ogólnego zniech´cenia i niewiary w pomyÊlny wynik wyborów, ludnoÊç jednak wzi´∏a bardzo liczny udzia∏ [w] g∏osowaniu. KomuniÊci wi´c, aby mieç mniej k∏opotu z fa∏szowaniem wyników, dopuszczali do urny tylko te gromady czy dzielnice, w których liczyli na
wi´kszy procent swoich. Tempo g∏osowania by∏o specjalnie opóêniane lub
przyspieszane, tak ˝e w wielu obwodach g∏osowa∏a zaledwie jedna trzecia
wyborców – reszta („faszyÊci) odesz∏a do domów bez oddania g∏osów. I na
tym komedia si´ skoƒczy∏a. Póêniejsze obliczanie g∏osów w poszczególnych
komisjach obwodowych czy okr´gowych, przy którym wyrzucano inne numerki, a wk∏adano „trójki”, nikogo ju˝ nie dziwi∏o. Komisarze, czy si´ z tym
zgadzali, czy nie, protokó∏ podpisaç musieli. Nikogo by te˝ nie dziwi∏o, gdyby oficjalnie og∏oszono stuprocentowe zwyci´stwo „bloku”. Dla przyzwoitoÊci podano 82 procent dla „bloku”, reszta PSL i inni8. Przed Êwiatem
og∏oszono zwyci´stwo „demokracji” w wyborach w Polsce, a Stalin zapewne sobie pomyÊla∏: „Durnych Polaczków mam w... kieszeni”.
[i] W tym czasie we w∏odawskim zdarzy∏ si´ znów tragiczny wypadek na
tle porachunków mi´dzy oddzia∏ami, w potyczce „Ordon” zastrzeli∏ „Batorego”j. Jak wi´c wynika z dwóch ostatnich wypadków („Jastrzàb” i „Batory”), trudno tam o zharmonizowanie pracy.

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
W oryginale, tu i dalej „Borut´”.
8 Sfa∏szowane wyniki mia∏y roz∏o˝yç si´ nast´pujàco: „blok” – 80,1%, PSL – 10,3%, kad∏ubowe SP
– 4,7%, PSL „Nowe Wyzwolenie” – 3,5%. Na 444 mandaty partie „bloku” zdoby∏y 394, PSL – 28,
kad∏ubowe SP – 12, PSL „Nowe Wyzwolenie” – 7, „post´powi katolicy” Boles∏awa Piaseckiego – 3.
i
j
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I znów amnestia. Tzw. [Tymczasowy] Rzàd JednoÊci Narodowej, z racji
swego ukonstytuowania si´, wyda∏ rozporzàdzenie o amnestii. Okres amnestyjny wyznaczono od 25 lutego [k] do 25 kwietnia [19]47 r. Smutne doÊwiadczenie z amnestii [19]45 r. i wszelkie inne poczynania komunistycznego
rzàdu sprawi∏y, ˝e do obecnej amnestii odnoszono si´ z wielkà nieufnoÊcià.
Nastawienie amnestii, jak i poprzednim razem, skierowane by∏o przede
wszystkim na tych „przest´pców”, którzy byli jeszcze na wolnoÊci. Od góry
naszej w sprawie ujawniania si´ nie by∏o ˝adnych zarzàdzeƒ. Jak zwykle
w takich wypadkach, pozostawiono wszystko w∏asnemu losowi.
Z racji moich niedomagaƒ fizycznych, prowadzenie i utrzymanie oddzia∏u trafia∏o na du˝e trudnoÊci. „Odp∏yw” pewnej iloÊci ludzi by∏ rzeczà
po˝àdanà, a ˝e niektórzy partyzanci czuli si´ ju˝ dostatecznie zm´czeni
i pragn´liby jakiejÊ szybszej zmiany, wyda∏em dla podw∏adnych nast´pujàce zarzàdzenie: „Nikt absolutnie nie jest kr´powany w decyzji ujawniania
si´. Ujawniajàcy si´ mogà wziàç ze sobà potrzebnà broƒ, a przed komisjà
amnestyjnà mogà sk∏adaç dowolne zeznania korzystne dla siebie, byleby
nie by∏y szkodliwe dla pozosta∏ych. Ca∏oÊci nie mam zamiaru ujawniaç.
W ten sposób tak ujawnieni, jak i nieujawnieni, sami decydujà o przysz∏oÊci swego losu”.
7 marca [1947 r.] zosta∏em powiadomiony przez „Zapor´”, ˝e inspektorat nasz pertraktowa∏ z UB warszawskim, ale bez wyników. UB nie zgodzi∏o
si´ na zwolnienie wi´êniów politycznych. Z tego te˝ powodu nie zdecydowano si´ na ujawnienie grup w ca∏oÊci, pozostawiono jednak partyzantom
swobod´ indywidualnego ujawniania si´. Podczas pertraktacji uwidoczni∏y
si´ [l] intencje UB, zmierzajàce si´ do roz∏adowania nas i likwidowania pojedynczo. Przez nieujawnienie si´ dowództwa UB nie mog∏o zyskaç kompletnych materia∏ów, a ci, którzy si´ ujawnià, b´dà mieli uproszczonà drog´ w t∏umaczeniu si´ podczas ró˝nych dociekaƒ, po prostu wszystko mogà
zwalaç na dowództwo. Dlatego te˝ bardzo ubejcom zale˝a∏o na dowództwie. Specjalnie na dowództwie partyzanckim.
Bo gdy chodzi o innych, choç wysoko postawionych dowódców, nie liczono si´ z nimi powa˝nie, traktowano ich jak figury szachowe, które mo˝na przesunàç z pola bia∏ego na czarne. I s∏usznie. S∏usznoÊci tej dowiód∏
p∏k „Drugak”, komendant lubelskiego okr´gu WiN. „Drugak”, nie wydawk
l

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.

180

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 181

szy uprzednio ˝adnego zarzàdzenia dla podw∏adnych (zresztà w ogóle niczym nie rzàdzi∏), ujawni∏ si´ sam i podpisa∏ odezw´ do nieujawnionych,
podyktowanà przez UB („Sztandar Ludu” z dnia 23 kwietnia 1947 r.).
W odezwie tej „Drugak” wzywa do ca∏kowitego „szczerego” i „sumiennego” ujawnienia si´. Ale to jeszcze nic. Wa˝ny jest koƒcowy ust´p odezwy,
który brzmi: „Tà drogà zwracamy si´ równie˝ do spo∏eczeƒstwa, aby przez
swój negatywny stosunek do tych, którzy nie us∏uchajà naszego wezwania,
przyczyni∏o si´ do stabilizacji warunków w kraju, pomog∏o nam nie tylko
formalnie, ale i faktycznie likwidowaç problem podziemia na odcinku lubelskim”.
Panie „Drugak”! I pan by∏ komendantem okr´gu?! Naszym pu∏kownikiem?! Zapewne imponowa∏o panu to stanowisko, prawda? Jak˝e pi´knie
by to by∏o, gdyby przez krew „Staƒczyków”, „Lwów”, „Zbyszków”, „Szatanów” i „Kr´pych” nasza sprawa zwyci´stwo osiàgn´∏a! Pan wtedy – nieznany nam „komendant” – zbiera∏by laury! Ale jak˝e niepi´knie jest, gdy pan
– zm´czony oczekiwaniem i trudnoÊciami – korzysta z lichej ∏aski wroga
i p∏aszczy si´ przed nim. Jak˝e niepi´knie jest, gdy pan „prosi” spo∏eczeƒstwo, by pomog∏o wrogowi w t´pieniu tych, którzy nie chcà lub nie mogà
tak podle jak pan postàpiç! Strze˝ nas Bo˝e przed takimi „komendantami”.
W prasie roi si´ od wezwaƒ, niejednokrotnie podpisanych przez autorytatywne dla nas jednostki – wezwaƒ, które brzmià: „Trzeêwo oceƒ rzeczywistoÊç”, „Ujawnij si´”, „Tak b´dzie lepiej dla Polski!” Najtrzeêwiejszym
ocenieniem rzeczywistoÊci w tym wypadku b´dzie uÊwiadomienie sobie, ˝e
wróg jest bez porównania silniejszy i ˝e w walce ∏atwo zginàç mo˝na, ale czy
znaczy to, ˝e trzeba skwapliwie korzystaç z rzucanych przez wroga och∏apów ∏aski? ¸aski podst´pnej!
Zwa˝ajmy na to, by takie s∏owa jak: Polska, Polak, Honor, WolnoÊç nie
pozosta∏y pustymi dêwi´kami.
S∏usznie, ˝e na najbli˝szà przysz∏oÊç nie mo˝emy spodziewaç si´ wielkich osiàgni´ç w swojej walce i musimy post´powaç bardzo ogl´dnie, ale
gdzie jest wróg – tam walka byç musi!
Tak od „Zapory”, jak i ode mnie sporo ludzi ujawni∏o si´. Ujawni∏ si´
z oddzia∏em „M∏ot”10 z Che∏mskiego. Rozwiàza∏y si´ równie˝ ostatecznie
10

Henryk Lewczuk „M∏ot” (ur. 1923), pchor./por. AK-WiN, ur. w Che∏mie Lubelskim, pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie Êrednie. W ZWZ-AK od poczàtków 1941 r. Po ukoƒczeniu Szko∏y
Podchorà˝ych AK, na prze∏omie kwietnia i maja 1944 r. z odtwarzanego 7. pp AK, gdzie pe∏ni∏
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oddzia∏y w che∏mskim „Tarzana”11 i „Fali”12. W Lubartowie ujawni∏ si´ dorywczo skombinowany oddzia∏ niejakiego „Jurka”13. Tacy jak „Jurek” ˝àdni byli rozg∏osu. W innych oddzia∏ach mia∏o miejsce cz´Êciowe ujawnienie.
1 maja [1947 r.] patrole „Wiktora” i „Strza∏y” przychwyci∏y i zlikwidowa∏y w walce siedmiu „dzia∏aczy” rozkopaczowskich. Dzia∏acze ci powracali z pierwszomajowych demonstracji w Lubartowie. Wszyscy zabici byli
pepeerowcami, cz∏onkami ORMO i ZWM i dotychczasowymi czynami zas∏u˝yli na poniesionà kar´14.
funkcj´ dowódcy dru˝yny skierowany do oddzia∏u partyzanckiego Zygmunta Szumowskiego „S´dzimira”. Od po∏owy sierpnia 1944 r. s∏uchacz Oficerskiej Szko∏y Artylerii w Che∏mie. W marcu
1945 r. zdezerterowa∏ i powróci∏ do konspiracji. Mianowany komendantem 1. Rejonu AK-DSZ.
Organizator i dowódca oddzia∏u zbrojnego podporzàdkowanego strukturom Obwodu DSZ-WiN.
Ujawni∏ si´ przed PUBP w Che∏mie wraz z ca∏ym oddzia∏em 16 III 1947 r. w Wojs∏awicach. Poczàtkowo mieszka∏ i pracowa∏ we Wroc∏awiu. W lipcu 1948 r., w obawie przed aresztowaniem, przekroczy∏ granic´ polsko-niemieckà w okolicach Szczecina. Poczàtkowo dotar∏ do Berlina, a nast´pnie do
Francji. Pracowa∏ jako robotnik, stopniowo dochodzàc do stanowiska dyrektora centrum obliczeƒ
komputerowych w Fontainebleau pod Pary˝em. Studiowa∏ prawo i ekonomi´ na uniwersytecie
w Lyonie. W 1992 r. powróci∏ do Polski. Wspó∏organizator ROP, w latach 1996–2002 wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego. Od 1994 r. przewodniczàcy Rady Miejskiej w Che∏mie, w latach
1998–2001 radny sejmiku województwa lubelskiego, od 2002 r. pose∏ na Sejm RP z ramienia LPR.
Mieszka w Che∏mie.
11 Stanis∏aw Kulik „Tarzan”, „Wo∏yniak” (1904–1946), ur. w Surmaczach, pow. Radzyƒ Podlaski,
pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie. Podczas okupacji niemieckiej ˝o∏nierz
AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej wcielony do WP, s∏uchacz Oficerskiej Szko∏y Pancernej WP
w Che∏mie, gdzie by∏ dowódcà kompanii. 2 III 1945 r. zdezerterowa∏ wraz z 70 ˝o∏nierzami. Dowódca oddzia∏u partyzanckiego i komendant Rejonu Rako∏upy Obwodu DSZ Che∏m. W lipcu
1945 r. rozwiàza∏ oddzia∏ i wyjecha∏ na Pomorze, gdzie dzia∏a∏ w strukturach WiN zorganizowanych tam przez Okr´g WiN Lublin, dowódca oddzia∏u partyzanckiego. Aresztowany 31 X 1946 r.
i skazany przez WSR w Gdaƒsku na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 28 XII 1946 r. w wi´zieniu
w Gdaƒsku (www.ipn.gov.pl/BiuroEdukacjiPublicznej/Lista represjonowanych, Kwestionariusz nr
Gd/WSR/0144, oprac. P. Niwiƒski).
12 Fa∏kowski „Fala”. Od kwietnia do maja 1945 r. dowódca oddzia∏u DSZ operujàcego w powiecie
che∏mskim. Zastrzelony przez ˝o∏nierzy Henryka Lewczuka „M∏ota”. Od grudnia 1944 r. do marca
1945 r. oddzia∏em dowodzi∏ „Iskra” (N.N.). W ró˝nych okresach oddzia∏ liczy∏ 30–50 partyzantów.
13 Oficerowie WUBP w Lublinie w sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej w PUBP Lubartów
w dniach 10–13 IV 1947 r. tak opisali powy˝sze wydarzenie: „Wraz z szefem [Aleksander Moniuk
– przyp. wyd.] dopuÊcili do demonstracyjnego ujawnienia si´ grupy bandy „Jurka”, którà przywieêli
z Czemiernik ca∏à grupà, samochodami do Lubartowa. Przed koÊcio∏em zatrzymali si´, ksiàdz na intencj´ ujawniajàcych si´ odprawi∏ specjalnie msz´. Broƒ by∏a przed koÊcio∏em z∏o˝ona w koz∏y. Przed
Komisjà Ujawniania si´ kom[endant] bandy „Jurek” zrobi∏ zbiórk´ w szyku wojskowym podajàc kilka komend i pod komendà weszli do Komisji Ujawnienia si´. Tej ca∏ej demonstracji przyglàda∏ si´
t∏um mieszkaƒców Lubartowa” (AIPN Lu, 055/23, Akta Wydzia∏u Ogólnego WUBP w Lublinie, k. 9).
14 Akcja mia∏a miejsce w lesie na drodze Serniki–Lubartów; partyzanci rozstrzelali powracajàcych
z manifestacji pierwszomajowej w Lubartowie cz∏onków ZWM i ORMO. Zgin´li: Pawe∏ Budka,
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[m] W majowà cisz´ niedzielnego poranka wdar∏ si´ terkot karabinów
maszynowych i pojedyncza palba kbk. JesteÊmy na ukrytej kwaterze z „Babiniczem”. Przechodz´ jeszcze kuracj´ po postrzale w kolano. Na odg∏os
strza∏ów zerwaliÊmy si´ na nogi. Orientujemy si´: odleg∏oÊç oko∏o 5 km,
kierunek Zawieprzyce. Tkn´∏o mnie przykre przeczucie, ˝e to nasi ch∏opcy
walczà z UB. Jest rzeczà mo˝liwà, i˝ patrol [n] „Strza∏y” tam si´ znalaz∏.
Ka˝dy strza∏ sprawia na nas takie wra˝enie, jakby mierzono w nasze serca.
Strzelanina trwa∏a ponad 40 minut, posuwajàc si´ w kierunku Wieprza, po
czym wszystko ucich∏o.
[o] Okaza∏o si´, ˝e [p] przeczucia by∏y trafne: nasz patrol walczy∏ z UB.
Oto sprawozdanie [r] „Strza∏y”:
„W dniu 16 i 17 maja [1947 r.] znalaz∏em si´ ze swoim patrolem w sk∏adzie
1 plus 4 (»Strza∏a«, »S´k«15, »D˝ym«16, »KubuÊ«17 i »Bàk«18) nad Wieprzem
cz∏onek ZWM z Wólki Starej, Zdzis∏aw Czubacki, cz∏onek ZWM, Zygmunt Duda, cz∏onek ZWM
i ORMO, Mieczys∏aw Jesionek, cz∏onek ZWM, Boles∏aw Skrzypczak, cz∏onek ZWM i ORMO
– wszyscy ze wsi Rozkopaczew, Boles∏aw Sipta, cz∏onek ZWM i ORMO ze wsi Wólka Kijaƒska
i Zygmunt Zaorski, cz∏onek ZWM, pracownik administracji wi´ziennej w Sosnowcu, pochodzàcy
z Wólki Starej (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 123; H. Pajàk, „Uskok”..., s. 99–101).
m Fragment tekstu skreÊlony, czytelny 18 maja 47 r.
n Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
o Fragment tekstu skreÊlony, czytelny A oto sprawozdanie Strza∏y.
p Wyraz skreÊlony, czytelny moje.
r Wyraz skreÊlony, czytelny sier˝anta.
15 Jerzy Marciniak „S´k”, „Zygmunt” (1926–1949), plut. WiN, ur. w Czerniejowie, pow. Lublin.
Od 1942 r. ˝o∏nierz AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Od maja 1945 r.
˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w plutonie, a nast´pnie patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”, oraz Józefa Franczaka „Lalka”. Zginà∏ 22 I 1949 r. w walce z grupà
operacyjnà UBP-KBW ko∏o Fajs∏awic, pow. Krasnystaw (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Jerzego Marciniaka, k. 81).
16 Jan Belcarz „D˝ym” (1927–1947), mieszka∏ w Lubartowie. Od maja 1946 r. ˝o∏nierz oddzia∏u
Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. W listopadzie 1946 r. opuÊci∏ oddzia∏, ukrywa∏ si´ w Lubartowie.
Po pewnym czasie powróci∏ i zosta∏ ˝o∏nierzem patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Zginà∏
18 V 1947 r. w okolicach Zawieprzyc, pow. Lubartów, w czasie walki z grupà operacyjnà UBP-KBW
(AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Jana Belcarza, k. 8).
17 Marian Puchacz „KubuÊ” (?–1947), ur. w Czerniejowie, pow. Lublin. Od kwietnia 1946 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Zginà∏ 18 V 1947 r. w okolicach Zawieprzyc, pow. Lubartów, w czasie walki z grupà operacyjnà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Mariana
Puchacza, k. 100).
18 Czes∏aw Jab∏oƒski „Bàk”, ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu
Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Zabity 18 V 1947 r. w okolicach Zawieprzyc, pow. Lubartów,
w czasie walki z grupà operacyjnà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków...,
Kwestionariusz Czes∏awa Jab∏oƒskiego, k. 27).
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z zamiarem przejÊcia na jego lewy brzeg. Z wywiadu miejscowego wynika∏o, ˝e nad Wieprzem sà posterunki UB pilnujàce mostów i innych przejÊç.
Zamiast przechodziç na Kijany lub Zawieprzyce, postanowi∏em udaç si´
bli˝ej Lubartowa, liczàc na to, ˝e nie ma tam obsady UB. W nocy z 17 na
18 maja znalaz∏em si´ na koloniach pod lasem zawieprzyckim. Noce bardzo krótkie i bardzo widne marsz niezmiernie utrudnia∏y. Aby dojÊç do nast´pnych kwater, trzeba zrobiç jeszcze 6 km drogi. Nocà przejÊç nie zdo∏amy, postanowi∏em zatrzymaç si´ tutaj, majàc jakie takie oparcie o las.
Z wypadków, które póêniej nastàpi∏y, wynika∏o, i˝ co najmniej przez
dob´ czasu byliÊmy ju˝ Êledzeni przez jakichÊ szpiclów. Meldunki o naszych
ruchach sz∏y przez Spiczyn do UB Lubartów i Lublin. Z chwilà, gdy zatrzymaliÊmy si´ na wspomnianej kwaterze, robiono na nas sieç od Lubartowa
przez Wol´ Sernickà, Czerniejów, Nowà Wol´, las zawieprzycki, Zawieprzyce, Wólk´ Nowà. W ob∏awie tej bra∏o udzia∏ oko∏o tysiàca ludzi (UB,
KBW i ORMO)19. Podejrzane odg∏osy i ruchy zauwa˝one by∏y przez wartujàcego »D˝yma« o Êwicie. Poderwa∏em wszystkich na nogi, przygotowujàc broƒ (jeden elkaem, jeden erkaem, automaty, jeden kbk). Ostro˝nie
skontrolowa∏em teren przez lornetk´, planujàc wycofanie. Sytuacja przedstawi∏a si´ nieweso∏o: las obstawiony, przy budynkach po∏o˝onych w kierunku na Nowà Wólk´ i Radzic kr´cà si´ umundurowani siepacze, sp´dzajàc ludzi. To samo w kierunku wsi Zawieprzyce. Jedyna luka w kierunku
Januszówki i Kijan. Kierunek bardzo ryzykowny, b´dàcy zresztà pod obstrza∏em zauwa˝onych grup. Z ruchów UB wynika, ˝e dok∏adnie o naszym
miejscu postoju nie wiedzà, ale niewàtpliwie nas znajdà. Humorem, spokojem w∏asnym, s∏owami otuchy podtrzymuj´ ducha w swoich ˝o∏nierzach. Sà
troch´ stremowani, ale szybko przychodzà do porzàdku. »Komendancie,
bierzemy kierunek i przebijamy si´! Poka˝emy skurczybykom, smoluchom
˝ydowskim, jak walczà partyzanci!« Oto ich s∏owa. Mnie jednak trudno by∏o
zdecydowaç si´ na kierunek. Las oddalony oko∏o 400 metrów, na który najwi´cej liczyliÊmy, wydawa∏ mi si´ najniebezpieczniejszà pu∏apkà. Akcja
19

17–18 V 1947 r. do powiatu lubartowskiego, do ró˝nych miejscowoÊci, zosta∏y skierowane 3 grupy operacyjne UBP-KBW. Pierwsza w sile 130 ludzi, dowodzona przez mjr. Korzana z KBW i kpt.
Jana Ragiela (naczelnik Wydzia∏u „A” WUBP w Lublinie); druga w sile 140 osób pod dowództwem mjr. Jana Tataja, szefa WUBP w Lublinie, i mjr. ¸anina; trzecia w sile 150 ludzi dowodzona
przez mjr. Kondratiuka i kpt. Miko∏aja Lachowskiego (naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Lublinie).
Pierwsza grupa natkn´∏a si´ w Zawieprzycach-Kolonii na patrol Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”
(AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 46–47).
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by∏a prowadzona planowo i zawczasu przerwano nam dogodniejsze drogi
wycofania. Bardzo pogarszali sytuacj´ domownicy swoim rozpaczliwym
i chaotycznym zachowaniem si´. Zacz´li z lamentem uciekaç od budynków, zwracajàc tym samym uwag´ kr´càcych si´ ubejców. Kilkunastu [s]
z nich zacz´∏o si´ zbli˝aç w naszà stron´. Bierzemy ich na cel. Sà ju˝ o par´set metrów od naszych budynków i pochwycili w∏aÊnie uciekajàcego naszego gospodarza. S∏yszymy, ˝e przyznaje si´: »U mnie sà partyzanci!«
Ubejcy stan´li, przygotowujàc broƒ. Wydaj´ rozkazy do swoich: »Strzelaç,
tylko celnie! Po oddaniu pierwszych serii wycofywaç si´ na mój rozkaz i za
mnà. Ja b´d´ trzyma∏ kierunek. Nie grupowaç si´ i nie rozpraszaç zbytnio.
Ostrzeliwaç si´ b´dziemy na przemian, gdy jedni oddajà celne strza∏y do
nieprzyjaciela, inni robià szybki skok [t] do ty∏u. Gotowe? Ognia!«
Od chwili zauwa˝enia ruchów ob∏awy do oddania przez nas pierwszego
ognia up∏yn´∏o oko∏o pó∏ godziny czasu. JeÊli tak d∏ugo ociàga∏em [si´] z wycofywaniem, liczy∏em na dwie rzeczy: 1. Wobec silnego obstawienia puÊciç
nieprzyjaciela bli˝ej i jak najskuteczniej ostrzelaç – odbierze to animusz nieprzyjacielowi, a doda odwagi nam. 2. Nawiàzanie ognia ujawni, gdzie jest
najs∏absza obstawa, by ten kierunek wybraç do wycofania. Liczy∏em jeszcze
na trzecià ewentualnoÊç: poniewa˝ byliÊmy wszyscy wojskowo ubrani – mo˝na wobec napotkanych grup pozorowaç »swoich«, powodujàc zam´t.
Obliczenia te wypad∏y trafnie. Po oddaniu przez nas ognia, grupa
ostrzelana rozproszy∏a si´ w ucieczce, pozostawiajàc zabitych i rannych.
Wsz´dzie powsta∏ ruch. Od lasu zaroi∏o si´. Jedynym mo˝liwym kierunkiem do wycofania si´ by∏ kierunek na Kijany. Tam poszliÊmy. Przez pierwszych kilkaset metrów szliÊmy doÊç swobodnie. Jedni nie wiedzieli, kim jesteÊmy, drudzy nie spieszyli z poÊcigiem. Ten czas wystarczy∏ jednak
ubejcom do ca∏kowitego zorientowania si´ i wszcz´cia poÊcigu z silnym
ogniem. Unikajàc pocisków, opóênialiÊmy swój marsz cz´stym padaniem
i czo∏ganiem si´. ZrzuciliÊmy p∏aszcze i zb´dniejsze obcià˝enie. Wspó∏dzia∏anie ognia z ruchem by∏o po naszej stronie idealne, gdy jedni [u] strzelali
[v] – przygwa˝d˝ajàc nieprzyjaciela, drudzy skwapliwie wykorzystywali ten
czas na skok do przodu, by znów zajàç stanowiska ogniowe i podciàgaç

s
t
u
v

Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz skreÊlony, czytelny przodu.
Fragment tekstu skreÊlony czytelny lub dwóch.
Fragment tekstu skreÊlony drudzy wykorzysty.
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pozosta∏ych kolegów. PrzebyliÊmy w ten sposób oko∏o 2 km i znajdowaliÊmy si´ mi´dzy Zawieprzycami a Januszówkà [w], i w tym momencie, gdy
dostaliÊmy silny ogieƒ flankowy [x] z broni maszynowej, której stanowiska
by∏y ukryte przy drodze wiodàcej do Zawieprzyc, padliÊmy wszyscy, otwierajàc w tamtym kierunku ogieƒ. Broƒ nam si´ zacina∏a z powodu rozgrzania i zanieczyszczenia piaskiem przy cz´stym pe∏zaniu. Ja (»Strza∏a«) zosta∏em lekko ranny w r´k´, »S´k« zameldowa∏ o niegroênym postrzale
w nog´. Na rozkaz poderwania si´ nieczu∏y pozosta∏ »Bàk«. Dosta∏ Êmiertelny postrza∏ i skoƒczy∏ ˝ycie natychmiast. W takich momentach zabitemu
koledze poÊwi´ca si´ w myÊlach tylko u∏amek sekundy, ˝ywi muszà iÊç dalej. PoszliÊmy. Nasz ogieƒ os∏ab∏ do tego stopnia, ˝e zdolni byliÊmy oddawaç tylko od czasu do czasu pojedyncze strza∏y. OÊmieli∏o to nacierajàcych
setkami ubejców i dopadali do nas tak, jak sfora rozjuszonych ogarów dopada znu˝onego i ci´˝ko ranionego odyƒca.
Mi´dzy Januszówkà a Stoczkiem zosta∏ ranny »KubuÊ«. – »Strza∏a« jestem ranny! – wykrzyknà∏ w moim kierunku, po czym wydoby∏ pistolet
i chwiejàc si´ na nogach – strzeli∏ sobie w g∏ow´. Trup drugiego z kolei pozosta∏ za nami.
Z pozosta∏ymi doszliÊmy do zabudowaƒ wsi Stoczek. By∏em u kresu si∏
i zrozumia∏em, ˝e dalej iÊç jest [y] niemo˝liwoÊcià. »S´k« oÊwiadczy∏, ˝e
jeszcze iÊç mo˝e i poszed∏ w kierunku Kijan. [z] Tylko z »D˝ymem« dzia∏o
si´ coÊ niewyraênego. Najwidoczniej nerwy m∏odego ch∏opca nie wytrzyma∏y ci´˝kiej próby. Wstrzàsy ostatnich chwil, zm´czenie fizyczne, Êmierç
kolegów – wszystko to odebra∏o mu reszt´ rozwagi i zimnej krwi. Najwyraêniej lekcewa˝y∏ niebezpieczeƒstwo, zwraca∏ si´ wyprostowany w stron´
ubejców i wygra˝ajàc im pozosta∏ym przy nim granatem i pistoletem – obrzuca∏ ich szeregiem wyzwisk: »Smoluchy, sowieckie parobki, zdrajcy, ˝ydowskie Wojtki! ˚ywym mnie nie dostaniecie!« Post´pujàc w ten sposób,
doszed∏ do najbli˝szej stodo∏y i usiad∏ pod nià z gestem zrezygnowania.
Moje wezwania, by szed∏ dalej, pozosta∏y bez skutku. Pozostawi∏em go
wi´c, a sam postanowi∏em zaryzykowaç ukrycie si´ w budynkach. Jak póêniej stwierdzono, »D˝ym« w oczach nadbiegajàcych [aa] i strzelajàcych doƒ
w
x
y
z
aa

Fragment tekstu skreÊlony i w tym momencie.
Wyraz skreÊlony, czytelny n[ie]p[rzyjacie]la.
Wyraz skreÊlony, czytelny niepodobieƒstwem.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny Ja postanowi∏em zaryzykowaç i skryç si´ w budynkach.
Wyraz skreÊlony, czytelny ubejców.
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ubejców, rozerwa∏ si´ sam, w∏asnym granatem. Ostatnie jego s∏owa by∏y:
»Precz z komunà! Niech ˝yje Polska!«
Szukajàc dla siebie ukrycia, wszed∏em mi´dzy budynki i w ten sposób
ubejcy stracili mnie chwilowo z oczu. Nie by∏o czasu zastanawiaç si´ d∏ugo.
Zatrzyma∏em si´ przy stercie s∏omy, oddzielonej od drogi jakàÊ szopà. Za
chwil´ b´dà tutaj szukaç, ale... wola boska... Wcisnà∏em si´ w stert´, os∏aniajàc si´ od zewnàtrz dos∏ownie êdêb∏ami. W jednej r´ce mia∏em przygotowany pistolet, w drugiej granat. ˚ywym si´ nie oddam! Chwile wydawa∏y si´ latami. Powsta∏a silna wrzawa i strzelanina w miejscu, gdzie pozosta∏ »D˝ym«.
Wybuch granatu. Chyba z nim ju˝ koniec. W nast´pnej chwili g∏osy ozwa∏y
si´ ze wszystkich stron. Szukano mnie. »Tutaj gdzieÊ ukry∏ si´ bandyta. Szukaç, strzelaç w budynki, zapaliç wszystko!« Rozlega∏y si´ g∏osy lamentujàcych mieszkaƒców, których bito, by wydali mnie, i straszono paleniem budynków. Wrzawa ta trwa∏a kilkanaÊcie minut i przez ten czas obok mojej lichej
kryjówki przesz∏o kilku uzbrojonych siepaczy. Wiedzia∏em, ˝e jeÊli ocalej´, to
dzi´ki dwóm warunkom: 1. Ubejcy wiedzà, i˝ ten, który si´ ukry∏, nie odda
si´ ˝ywym i w najlepszym razie jeden z nich, tj. ten, który mnie znajdzie, przyp∏aci to ˝yciem. Dlatego te˝ skwapliwie do poszukiwaƒ si´ nie brali. 2. Nie
mia∏em pewnoÊci, czy miejsca mego ukrycia nie zauwa˝y∏ ktoÊ z miejscowych, lecz mia∏em pewnoÊç, ˝e w poj´ciu tutejszych Êwiat∏ych ludzi bandytami sà ci w∏aÊnie, którzy szukajà »bandyty« i nie obawia∏em si´ wydania. Obawia∏em si´ jednak po˝aru. Dla w∏adz UB podpalenie wioski to b∏ahostka
i jeÊli zechcà mnie koniecznie zniszczyç, mogà pos∏u˝yç si´ ogniem.
RozmyÊlania moje przerwa∏ bliski warkot motorów samochodowych.
Na drodze wszczà∏ si´ ruch. Samochody zatrzyma∏y si´ przy szopie oddzielajàcej mnie od drogi. S∏ysza∏em dok∏adnie g∏osy. Zarzàdzono zbiórk´ na
drodze. Komendanci poszczególnych oddzia∏ów sk∏adali meldunki o wynikach ob∏awy jakiemuÊ pu∏kownikowi. Nast´pnie pu∏kownik zabra∏ g∏os,
przemawiajàc do ubejców [ab] s∏abo po polsku, [ac] z silnym akcentem rosyjskim. Pieni∏ si´ ze z∏oÊci. Nazwa∏ wszystkich ubejców »tchórzliwymi psami«, bo straty po stronie UB wynosi∏y oÊmiu zabitych i wielu rannych20,
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny wprawdzie.
Wyraz skreÊlony, czytelny ale.
20 Informacja nieÊcis∏a. Wed∏ug danych resortowych, w walce z patrolem „Strza∏y” zginà∏ tylko
1 ˝o∏nierz KBW, strz. Boles∏aw Kalisiak (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 124; AIPN Lu,
17/1131, Akta sprawy Aleksandra Iwanickiego; I. Caban, E. Machocki, op. cit., s. 464, podajà, ˝e
zabity ˝o∏nierz nazywa∏ si´ KaliÊciak).
ab
ac
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a po stronie partyzantów zabitych trzech, a dwóch usz∏o. W dodatku dwaj
partyzanci odebrali sobie ˝ycie w∏asnor´cznie. Pu∏kownik oÊwiadczy∏ ubejcom, ˝e gdyby partyzantów by∏o dwudziestu pi´ciu, to zwyci´stwo by∏oby
po ich stronie i ca∏a ob∏awa zmuszona by∏aby do ucieczki. Bola∏o kacapa,
˝e w naÊwietleniu moralnym niezbyt korzystnie wypad∏a walka mi´dzy Polakami sprowokowanymi jego komunistycznym programem.
Po owym grzmiàcym przemówieniu pu∏kownika za∏adowano si´ na samochody i wszyscy odjechali, zabierajàc cia∏a zabitych partyzantów i swoich.
A wi´c ocala∏em. Wieczorem spotka∏em si´ z »S´kiem«, któremu uda∏o si´ przeprawiç szcz´Êliwie na drugà stron´ Wieprza. Rana jego jest lekka i za dwa tygodnie powinna si´ zagoiç”.
Na tym skoƒczy∏ swoje relacje [ad] „Strza∏a” [ae]. Na twarzy jego widoczna by∏a ci´˝ka boleÊç po stracie trzech m∏odych, dzielnych ch∏opców, lecz
obok boleÊci zauwa˝yç si´ dawa∏ wyraz dumy. I rzeczywiÊcie mia∏ „Strza∏a”
do niej powody, bo wszyscy z dumà wspominamy tych poleg∏ych kolegów,
którzy wobec pod∏ego i nikczemnego wroga oka˝à pogard´ [af] ˝ycia posuni´tà do odbierania sobie tego˝ ˝ycia w∏asnor´cznie.
Bolszewicki pu∏kownik jest takim faktem zdumiony. Zdumiony i oburzony. Wyra˝a to w naganie dla swoich s∏u˝alców i w mimowolnym uznaniu dla partyzantów. Takie fakty sà najistotniejszym zaprzeczeniem fa∏szywej propagandy komunistycznej, g∏oszàcej, ˝e reakcjoniÊci to najemnicy
faszystów, obszarników, obcych, wrogich agentów lub zwykli opryszkowie.
Bo przecie˝ wiadomym jest, ˝e najemnik lub opryszek ˝ycia ryzykowaç nie
chce. ˚ycie poÊwi´ciç warto jest tylko dla jednej idei, idei wolnoÊci!
JeÊli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, ˝e chcemy w∏aÊnie ˝yç, ale
˝yç jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyênie. Wi´c rozumiemy, i spo∏eczeƒstwo rozumie i odpowiednie uznanie wyra˝a za takie czyny, jakich si´ dopuÊcili „Kr´py”, „Staƒczyk”, „Topór”21, „Lew”, „KubuÊ”, „D˝ym” i wielu,
wielu innych. W∏asnor´cznie po∏o˝yli kres swemu ˝yciu, choç mogli mieç
nadziej´ ratowania go. OczywiÊcie perspektywa tortur w lochach UB, w wyWyraz skreÊlony, nieczytelny.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny komendant owego patrolu.
af Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
21 Franciszek Pulpa „Topór” (1921–1946), plut. WiN, pochodzi∏ z Wileƒszczyzny, ˝o∏nierz oddzia∏u WiN Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Zginà∏ 30 VI 1946 r. w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW w Wólce Starej, pow. Lublin (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz Franciszka Pulpy, k. 101).
ad
ae
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padku dostania si´ w ich r´ce, te˝ nie jest pon´tna, ale tchórz zgodzi si´ na
wszystko, byle ˝ycie ratowaç. Cz∏owiek idei ˝yciem pogardza!
Patrol „Strza∏y” w tym krytycznym momencie kwaterowa∏ w zabudowaniach gospodarskich Aleksandra Iwanickiego22. Po wycofaniu si´ partyzantów, ubejcy zacz´li maltretowaç domowników bijàc ich do krwi, nie oszcz´dzajàc dzieci. Gdy kazano im wszystkim ∏adowaç si´ do samochodu, ˝ona
Iwanickiego23 prosi∏a, by pozwolono jej odnieÊç ma∏e dziecko do sàsiadów.
KtóryÊ zezwoli∏ jej na to, lecz zaledwie usz∏a kilkadziesiàt metrów, inny zbir
wzià∏ jà na cel i zabi∏ na miejscu24. Dziecko pozosta∏o przy ˝yciu – zbroczone krwià matki.
Prócz rodziny Iwanickiego aresztowano tego dnia kilkanaÊcie osób
w terenie. OczywiÊcie ludzi najniewinniejszych. Jednych po pewnym czasie
zwolniono, innych skazano na wi´zienie. Mi´dzy innymi aresztowano mego ojca ju˝ po raz drugi. Tym razem siedzia∏ pi´ç tygodni – po czym go
zwolniono. Jestem pe∏en podziwu dla wytrzyma∏oÊci fizycznej i moralnej
tego staruszka. Majàc 83 lata, znosi wszystko z m∏odzieƒczym animuszem.
W par´ dni po owych zajÊciach podano te wypadki do publicznej wiadomoÊci przez radio i gazety. Mi´dzy innymi „Sztandar Ludu” (organ
PPR) z dnia 23 maja [19]47 r. umieÊci∏ na czo∏owej stronie artyku∏ pod
22

Aleksander Iwanicki (1905–1989), ur. w Zawieprzycach, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej, rolnik. Od 1945 r. aktywny wspó∏pracownik oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Aresztowany 18 V 1947 r., po rozbiciu patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. W czasie ob∏awy zabito jego ˝on´. Skazany 18 XII 1947 r. na 8 lat
wi´zienia. Zwolniony 4 V 1954 r. Mieszka∏ w Kolonii Zawieprzyce (AIPN Lu, 0136/5, Kwestionariusze pomocników..., Kwestionariusz Aleksandra Iwanickiego, k. 40; AIPN Lu, 17/1131, Akta
sprawa Aleksandra Iwanickiego; AIPN Lu, 011/877, Akta Êledcze Aleksandra Iwanickiego).
23 Marianna Iwanicka (1914–1947), ur. w Abramowie, pow. Lubartów.
24 Wersj´ wypadków przedstawionà przez autora pami´tnika potwierdzi∏ Aleksander Iwanicki w relacji z∏o˝onej Henrykowi Pajàkowi w latach 80. (H. Pajàk, „Uskok”..., s. 61). Innà wersj´ wydarzeƒ
przedstawiali ˝o∏nierze KBW, uczestnicy operacji. Z ich zeznaƒ wynika, ˝e dzia∏ania majàce na celu
likwidacj´ patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y” rozpocz´to w Zawieprzycach we wczesnych godzinach porannych. Oko∏o 7.00 2 ˝o∏nierzy KBW w odleg∏oÊci oko∏o 100 metrów od zabudowaƒ gospodarskich Aleksandra Iwanickiego zatrzyma∏o ich w∏aÊciciela oraz rolnika Aleksandra Gregorczyka. Iwanicki nie posiada∏ ˝adnych dokumentów, zaproponowa∏ ˝o∏nierzom, ˝eby poszli razem z nim
do jego domu, gdzie mia∏y si´ one znajdowaç. Iwanicki prowadzony by∏ przez ˝o∏nierzy: Mariana Kuziora i Boles∏awa Kalisiaka, a bezpoÊrednio przed zabudowaniami do∏àczy∏ plut. Jan M´karski.
W pewnym momencie Iwanicki otworzy∏ furtk´ ogrodzenia i skry∏ si´ za stodo∏à. ˚o∏nierze zostali
ostrzelani przez partyzantów, zginà∏ Boles∏aw Kalisiak. Po zakoƒczeniu operacji Iwanicki zosta∏ odnaleziony w zbo˝u, w odleg∏oÊci oko∏o 100 metrów od w∏asnych zabudowaƒ, by∏a przy nim Êmiertelnie ranna ˝ona i dwuletnie dziecko. Gdy rozpocz´∏a si´ strzelanina, ˝ona mia∏a znaleêç si´ na linii
ognia (AIPN Lu, 17/1131, Akta sprawy Aleksandra Iwanickiego, k. 21–25).
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nag∏ówkiem Dosi´g∏a ich r´ka sprawiedliwoÊci. W artykule tym wypadki
z [1]8 maja [1947 r.] wiàzano z wypadkiem z 1 maja br. (w dniu 1 maja zosta∏o zlikwidowanych siedmiu aktywistów PPR [ag]) i dowodzono, powo∏ujàc si´
na zeznania aresztowanych, ˝e mordu pierwszomajowego dokona∏a ta sama
„banda »Uskoka«”, którà UB rozbi∏o po d∏u˝szej walce w Zawieprzycach
17 maja. Jako zabitych „bandytów” wymieniono: Jab∏oƒski Czes∏aw – cz∏onek PSL ze wsi ¸ysaków pow. lubelskiego, WiÊniewski Bronis∏aw25 – mieszkaniec wsi Konopnica pow. lubelskiego, Hermanowski Stanis∏aw26 – mieszkaniec wsi Kocia Góra pow. lubartowskiego, czwartego nazwiska nie ustalono.
Poza tym wymieniono aresztowanych „cz∏onków bandy »Uskoka«”: Stal´ga
Mieczys∏aw27 z Radzica pow. lubartowskiego, Suszyƒski Stanis∏aw28 z ZaFragment tekstu skreÊlony, czytelny z Rozkopaczewa.
W zbiorze kwestionariuszy dotyczàcych osób zwiàzanych z oddzia∏em Zdzis∏awa Broƒskiego
„Uskoka” znajdujà si´ dane Bronis∏awa Wiszniewskiego (ur. 1912), który mia∏ byç cz∏onkiem tego oddzia∏u i zginà∏ rzekomo podczas walki pod Zawieprzycami. Zaznaczono jednak, i˝ „z danych
zawartych w meldunkach sytuacyjnych WUBP wynika, ˝e w dn. 18 V 1947 r. w kol. Zawieprzyce,
pow. Lubartów, w wyniku akcji prowadzonych przez grup´ operacyjnà organów BP i KBW zostali zabici bandyci Jab∏oƒski Czes∏aw ps. »Bàk«, Puchacz Marian ps. »KubuÊ« i Balcerz Jan ps.
»D˝ym«. Nie wspomina si´ o zabójstwie Wiszniewskiego. Byç mo˝e, ˝e jest to przybrane nazwisko
któregoÊ z ww.” (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 117).
26 Stanis∏aw Hermanowski (1907–1947), pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. Mieszka∏ we wsi Radzic, pow. Lubartów. 23 X 1944 r. aresztowany przez PUBP w Lubartowie
jako podejrzany o dzia∏alnoÊç w AK. Zwolniony z aresztu 19 XI 1944 r. z braku dowodów. Ponownie aresztowany 15 V 1947 r. przez PUBP w Lubartowie jako podejrzany o przynale˝noÊç do oddzia∏u „Uskoka” i wspó∏udzia∏ w zabójstwie 1 V 1947 r. ko∏o Sernik 7 cz∏onków ZWM. W dniu
aresztowania mia∏ zostaç zabity podczas próby ucieczki z gmachu PUBP w Lubartowie (AIPN Lu,
0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Stanis∏awa Hermanowskiego, k. 35).
27 Mieczys∏aw Stal´ga (ur. 1927), ur. w Radzicu, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 4 klasy szko∏y powszechnej, rolnik. Aresztowany 15 V 1947 r. W akcie oskar˝enia sporzàdzonym 6 VIII 1947 r. zarzucono mu przynale˝noÊç od marca 1946 r. do oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, nielegalne posiadanie broni i udzia∏ w akcji z 1 V 1947 r. Pierwsza rozprawa
odby∏a si´ 28 IV 1948 r., a nast´pne 16 IX 1948 r., 9 XI 1948 r., 23 XI 1948 r., 12 I 1949 r. 31 VIII
1949 r. WPR w Lublinie wyda∏a postanowienie o umorzeniu post´powania z braku dowodów przest´pstwa (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Mieczys∏awa
Stal´gi, k. 119; AIPN Lu, 19/602, Akta sprawy Stanis∏awa Suszyƒskiego i Mieczys∏awa Stal´gi).
28 Stanis∏aw Suszyƒski (1929–1980), ur. w Zawieprzycach, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie,
wykszta∏cenie – 4 klasy szko∏y powszechnej, rolnik. Aresztowany 5 V 1947 r. W akcie oskar˝enia
sporzàdzonym 6 VIII 1947 r. zarzucono mu przynale˝noÊç od wrzeÊnia 1946 r. do oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, nielegalne posiadanie broni i udzia∏ w akcji z 1 V 1947 r. Pierwsza
rozprawa odby∏a si´ 28 IV 1948 r., a nast´pne 16 IX 1948 r., 9 XI 1948 r., 23 XI 1948 r., 12 I 1949 r.
31 VIII 1949 r. WPR w Lublinie wyda∏a postanowienie o zmianie kwalifikacji czynu; zosta∏ oskar˝ony o nielegalne posiadanie broni. Skazany 9 IX 1949 r. przez WSR w Lublinie na 2 lata i 4 miesiàce wi´zienia i tego samego dnia zwolniony. Ponownie aresztowany 14 X 1954 r., oskar˝ony wraz
ag
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wieprzyc pow. lubartowskiego i Jurach Stanis∏aw29 z Sernik pow. lubartowskiego. O zabitej Iwanickiej podano przez radio, ˝e z bronià w r´ku stawi∏a opór funkcjonariuszom UB. A oto ile prawdy zawierajà oficjalne komunikaty demokratycznej prasy: to˝samoÊç osób zabitych stwierdzono tylko
u „Bàka” – by∏ to Czes∏aw Jab∏oƒski.
Kim byli „KubuÊ” i „D˝ym”? UB dowodów nie mia∏o i stwierdziç tego
nie mog∏o, ale UB ma zawsze ludzi namordowanych bezpodstawnie „na zapas” i mo˝e ich w odpowiednie miejsce wstawiaç. Tak by∏o i tutaj.
Dnia 15 maja br. zosta∏ aresztowany przez UB niejaki Stanis∏aw Hermanowski z Kociej Góry pow. lubartowskiego. Jaki by∏ powód aresztowania
– nikt nie wiedzia∏, ale wiedziano ogólnie, ˝e Hermanowski, cz∏owiek nadzwyczaj spokojny, nie by∏ w przyjaznych stosunkach z mieszkaƒcami sàsiedniej
wsi Rozkopaczew. We wsi tej by∏o mnóstwo z∏odziei, przed którymi Hermanowski musia∏ si´ ciàgle op´dzaç. DziÊ rozkopaczewscy z∏odzieje posiadajà
broƒ, nale˝à do PPR i UB. Sà w∏adzà! I szarpià ludzi spokojnych z ró˝nych
przyczyn. Hermanowskiego zabrano, a na drugi dzieƒ jego cia∏o z po∏amanymi r´koma i szkaradnie posiniaczone znalaz∏o si´ w lesie przy drodze wiodàcej z Rozkop[aczewa] do Lubartowa. Âp. Hermanowski nie mia∏ nigdy nic
wspólnego z partyzantami. By∏ na to za spokojny. A jednak w dwa dni po swojej Êmierci by∏ w Zawieprzycach w „bandzie »Uskoka«” i poniós∏ Êmierç powtórnie. Przypuszczam, ˝e tak samo przedstawia∏a si´ sprawa z jakimÊ WiÊniewskim z Konopnicy, o którego istnieniu nic nie wiedzieliÊmy.
Czwartego zabitego partyzanta nie by∏o, wi´c nie wiem, kogo UB mia∏o na myÊli. Aresztowani: Stal´ga M[ieczys∏aw], Suszyƒski St[anis∏aw], Jurach St[anis∏aw] nigdy do partyzantki nie nale˝eli i nic o niej powiedzieç

z 16 innymi osobami o dzia∏alnoÊç „terrorystyczno-rabunkowà” w powiatach lubartowskim, lubelskim i w∏odawskim. Skazany przez SW w Lublinie 8 XI 1955 r. na 15 lat wi´zienia. Po zwolnieniu
5 VII 1970 r. nielegalnie przekroczy∏ granic´ polsko-czechos∏owackà, a 12 VII 1970 r. zosta∏ zatrzymany podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy czechos∏owacko-austriackiej. Deportowany do Polski, aresztowany 12 VIII 1970 r. Skazany przez Sàd Powiatowy we Wroc∏awiu na
8 miesi´cy wi´zienia (AIPN Lu, 19/602, Akta sprawy Stanis∏awa Suszyƒskiego i Mieczys∏awa Stal´gi; AIPN Lu, 02/668, Akta Êledcze Stanis∏awa Suszyƒskiego i inn., t. 1–9).
29 Stanis∏aw Jurach (ur. 1905), ur. w Olechowcu, pow. W∏odawa, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 3 klasy szko∏y powszechnej, gajowy. Mieszka∏ we wsi Serniki, pow. Lubartów. Aresztowany 25 V 1947 r. przez WUBP w Lublinie, posàdzany o wspó∏prac´ z patrolem Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Skazany 22 IX 1949 r. przez WSR w Lublinie na rok wi´zienia. Po zwolnieniu
mieszka∏ w Brzeênicy Bychawskiej, pow. Lubartów, gdzie prowadzi∏ gospodarstwo rolne (AIPN Lu,
0136/5, Kwestionariusze pomocników..., Kwestionariusz osobowy Stanis∏awa Juracha, k. 49).
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nie mogli, ale oprawcy UB, majàc ich u siebie w piwnicy, zmusili do zeznaƒ
argumentami nie znoszàcymi oporu. Szpilki za paznokcie, woda w nos, guma w pi´ty, pràd elektryczny, szkolone psy oraz siedzenie w tzw. karcu na
cemencie i w wodzie – oto ∏agodne i przekonywujàce sposoby wydobycia
zeznaƒ, stosowane przez UB. Iwanicka mia∏a rzeczywiÊcie groênà broƒ
w r´ku. By∏o nià kilkumiesi´czne dziecko!
Przy koƒcu maja powiadomiono mnie przez zaufanych ludzi, ˝e pragnie
ze mnà ktoÊ z Lublina rozmawiaç w bardzo wa˝nych sprawach. Nie mia∏em
powodów do odmowy i wyznaczy∏em spotkanie. Na spotkanie przybyli trzej
panowie, z których zna∏em tylko jednego – „Janusza” (Gregorowiczaah).
Greg[orowicz] podczas amnestii wyszed∏ z wi´zienia razem z drugim przyby∏ym panem, „Wirem”30. Obaj, gdy chodzi o dobroczynny wp∏yw amnestii,
byli wyjàtkami, ale te˝ powierzono im wyjàtkowe misje. G∏ównym jednak
mediatorem w tej misji by∏ trzeci przyby∏y, którym okaza∏ si´ p∏k „Drugak”.
„Drugak” zreferowa∏ spraw´ nast´pujàco:
Chodzi o to, ˝e w Lubelszczyênie pozosta∏y jeszcze nieujawnione grupy
part[yzanckie], a przede wszystkim „Zapora” i „Uskok”. On (tj. „Drugak”)
rozmawia∏ [ai] w∏aÊnie w tej sprawie z przedstawicielami rzàdu i otrzyma∏
oÊwiadczenie, ˝e jeÊli „Zapora” i „Uskok” zdecydujà si´ na ujawnienie, to
b´dzie wydane w tej sprawie specjalne zarzàdzenie i ujawnienie przeprowadzi si´ tak, jakby to mia∏o miejsce podczas amnestii.
Po tym „Drugak” poczà∏ mnie w d∏ugich wywodach przekonywaç, ˝e
z tej ju˝ ostatniej okazji powinienem bezwzgl´dnie skorzystaç. Wizyta ta
– choçby ze wzgl´du na osob´ „Drugaka”, którego znienawidzi∏em po odezwie amnestyjnej – nie by∏a dla mnie mi∏a i w d∏u˝sze dyskusje nie wdawa∏em si´. Owe specjalne wzgl´dy rzàdu dla „Zapory” i „Uskoka” nie zrobiW oryginale tu i dalej Gregorewicza.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny ju˝ rozmawia∏.
30 Konrad Bartoszewski „Wir” (1914–1987), ppor./kpt. AK-WiN, ur. w Baranówce na Wo∏yniu,
wykszta∏cenie wy˝sze. Walczy∏ w wojnie 1939 r. Od 1939 r. w SZP-ZWZ-AK w Józefowie ko∏o Bi∏goraja. Kolejno zast´pca, komendant placówki, a od listopada 1942 r. – komendant rejonu. W koƒcu 1942 r. zorganizowa∏ oddzia∏ partyzancki. W czerwcu 1944 r. walczy∏ w szeregach zgrupowania
partyzanckiego mjr. Edwarda Markiewicza „Kaliny” w Puszczy Solskiej, a po jego Êmierci objà∏ dowództwo nad okrà˝onà jednostkà. Podczas akcji „Burza” dowódca III batalionu w 9. ppLeg AK.
Pozosta∏ w konspiracji; kolejno zast´pca komendanta Obwodu DSZ-WiN Bi∏goraj, inspektor Inspektoratu WiN ZamoÊç, zast´pca komendanta i szef sztabu Okr´gu WiN Lublin. Ujawni∏ si´ wiosnà 1947 r. Aresztowany w listopadzie 1952 r. i skazany na 6 lat wi´zienia. Zwolniony w 1954 r.
Pracowa∏ m.in. jako pracownik naukowy KUL (I. Caban, op. cit., s. 24–26; R. Wnuk, Lubelski
okr´g..., s. 251, 263, 266).
ah
ai
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∏y na mnie wra˝enia. Powiedzia∏em, ˝e jeÊli mam daç odpowiedê natychmiast, to mo˝e ona byç tylko negatywna, a jeÊli pozostawià mi czas do namys∏u, to mo˝emy o tym pomówiç póêniej.
– A z kim tak koniecznie chce si´ pan porozumieç? – zapyta∏ „Drugak”.
– Z „Zaporà”... i z ludêmi – odpar∏em.
– Panie kolego! – powiedzia∏ wówczas „Drugak” – wa˝ne jest, byÊcie wy
przetrwali! O swojej osobie pami´tajcie, bo takich „Uskoków” b´dzie jeszcze potrzeba! Z ludêmi si´ nie liczcie, ludzie to p∏otki.
Pomijajàc chybionà intencj´ „Drugaka” w tym powiedzeniu, zmierzajàcà
do po∏echtania mnie, zas∏uguje na podkreÊlenie lekcewa˝enie, z jakim ten
„rekin” odnosi∏ si´ do „p∏otek”. RozstaliÊmy si´ na razie bez ˝adnej decyzji.
W tym samym czasie „Zapora” par´ razy rozmawia∏ te˝ z „Drugakiem”,
ubejcami, jakimiÊ przedstawicielami z ministerstwa. W rozmowach tych bra∏
udzia∏ równie˝ inspektor „Stefan”31. Z „Zaporà” porozumiewaliÊmy si´ i obaj
nie objawialiÊmy najmniejszej ch´ci do ujawnienia. Nawet poÊród naszych ludzi nie by∏o ju˝ ch´tnych. Pertraktacje te ostatecznie zakoƒczy∏y si´ fiaskiem.
„Drugak” w naszej opinii wypad∏ jak najgorzej. Wyraênie plu∏ na to, co
by∏o przecie˝ i jego przesz∏oÊcià, aby przypodobaç si´ ubejcom. Od nast´pnego spotkania z „Drugakiem” uchyli∏em si´ i przes∏a∏em odpowiedê listownà mniej wi´cej tej treÊci: „Spraw´ ujawnienia si´ przetrawi∏em ju˝
ca∏kowicie i postanowi∏em nie ujawniaç si´. Decyzja ta nie wyp∏ywa z moich
osobistych ambicji lub czyichÊ zarzàdzeƒ czy rozkazów. Wieloletnie doÊwiadczenie w∏asne i opinia spo∏eczeƒstwa sà dla mnie najlepszymi wskaênikami
w post´powaniu. Warunek zwolnienia wszystkich aresztowanych, o ile
w ogóle jest mo˝liwy do osiàgni´cia, by∏by cenà, za którà ujawniç si´ warto, ryzykujàc nawet w∏asnym ˝yciem. W zasadzie jednak i ten eksperyment
31

W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki „Stefan” (1913–1994), ppor. rez. WP, kpt. AK, ur. w Warszawie, pochodzenie inteligenckie, wykszta∏cenie wy˝sze, prawnik. W latach 1935–1936 odby∏ s∏u˝b´ w Szkole Podchorà˝ych Rezerwy Kawalerii w Grudziàdzu. W wojnie 1939 r. walczy∏ w Armii „¸ódê”. W ZWZ-AK
od jesieni 1941 r. Walczy∏ w powstaniu warszawskim. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji, dzia∏a∏ na Lubelszczyênie. Od sierpnia 1945 r. do lutego 1946 r. kierownik propagandy w Obwodzie WiN Lublin-miasto. Nast´pnie do lipca 1946 r. komendant Obwodu WiN Lublin-miasto, równoczeÊnie do listopada 1946 r. zast´pca inspektora Inspektoratu WiN Lublin, a od listopada do
ujawnienia – inspektor. Ujawni∏ si´ 22 III 1947 r. w Warszawie. Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie
podczas próby przekroczenia granicy wraz z wraz z grupà ˝o∏nierzy Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci. Decyzjà prezydenta Boles∏awa Bieruta z 28 II 1949 r. u∏askawiony i skazany na kar´ do˝ywotniego wi´zienia. Zwolniony z wi´zienia 1 XII 1956 r. Wróci∏ do wykonywania zawodu adwokata, by∏ obroƒcà w procesach politycznych
(A. Zagórski, W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1996, nr 9, s. 234–237).
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by∏by chybiony, bo aresztowania i przeÊladowania trwa∏yby nadal. Nazywam to eksperymentem, gdy˝ ze stanowiska UB wynika, ˝e tak ta sprawa
jest przez nich traktowana. Nie ma tutaj mowy o sprawiedliwoÊci. Niewinni odpowiadajà za »innych«, a w tym znów naszej winy nie ma. Zdaj´ sobie
spraw´, i˝ z organizacjà podziemnà trzeba skoƒczyç i w tym kierunku pracuj´. UB wyÊwiadczy mi przys∏ug´, a sobie oszcz´dzi k∏opotu, gdy przestanie interesowaç si´ mojà osobà. Ludzie, którzy przeze mnie ucierpià, na
pewno mi przebaczà, tak jak przebaczy mi mój ojciec, 83-letni staruszek,
siedzàcy dziÊ w lochach lubelskiego UB”.
List ten otrzyma∏ „Drugak”, a jak si´ dowiedzia∏em, czytano go i w UB.
Zaledwie dwa tygodnie up∏yn´∏y od tragicznego zajÊcia w patrolu „Strza∏y”, a znów nowym ciosem zosta∏ dotkni´ty patrol „Wiktora”. Dnia 4 czerwca
[1947 r.]32 trzej partyzanci: „Czarny”33, „MaryÊ”34 i „Stach”35 zostali zaskoczeni
na kwaterze w Turowoli, pod Puchaczowem, przez UB i w walce zabici. WyÊledzeni tam zostali przypadkowo przez szpiclów z Puchaczowa i ci w∏aÊnie szpicle sprowadzili natychmiast UB, z czym nawet si´ nie kryli. Puchaczów mocno
podczerwienia∏ i uprawianie takich rzeczy uwa˝ane tam by∏o za wskazane.
32

Informacja nieÊcis∏a. Autor pami´tnika pomyli∏ dat´ tego wydarzenia. Mia∏o ono miejsce 26 VI
1947 r. Tego dnia o godz. 8.00 PUBP w Lublinie otrzyma∏ doniesienie, ˝e w zabudowaniach Micha∏a
Króla we wsi Turowola, pow. Lublin, kwaterowa∏o 3 partyzantów. Szybko zorganizowano grup´ operacyjnà z∏o˝onà z szefa urz´du por. Miko∏aja Joszczuka, 2 pracowników i 23 ˝o∏nierzy KBW. Grupa
dojecha∏a samochodem do Puchaczowa, a nast´pnie przemaszerowa∏a do Turowoli. Grup´ podzielono na dwie cz´Êci, które okrà˝y∏y podejrzane zabudowania. Walka trwa∏a oko∏o 40 minut. Partyzanci,
korzystajàc z tego, ˝e w wojskowym erkaemie zabrak∏o amunicji, ostrzeliwujàc si´, wydostali si´ ze stodo∏y i zacz´li wycofywaç. Podczas poÊcigu wszyscy zostali zabici. Poleg∏ te˝ ˝o∏nierz KBW Antoni Zawierucha. Grupa zdoby∏a erkaem diegtariew, elkaem niemiecki, automat pepesza, 2 pistolety i skrzynk´ amunicji (AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1..., k. 48; I. Caban, E. Machocki, op. cit., s. 481).
33 Kazimierz Karpik „Czarny” (1924–1947), mieszka∏ w Lubartowie, ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa
Broƒskiego „Uskoka”. S∏u˝y∏ w patrolu Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora”. Zginà∏ 26 VI 1947 r.
w Turowoli, pow. Lublin, w walce z ob∏awà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Kazimierza Karpika, k. 47).
34 Józef Król „MaryÊ”, ˝o∏nierz oddzia∏u WiN Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu
Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora”. Zginà∏ 26 VI 1947 r. w Turowoli, pow. Lublin, w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Józefa Króla, k. 62).
35 Stanis∏aw Lis „Stach”, „Korzeƒ” (?–1947) ur. w Albertowie, pow. Che∏m, pochodzenie ch∏opskie,
rolnik. Po wkroczeniu armii sowieckiej ˝o∏nierz oddzia∏u NSZ Stefana Brzuszka „Boruty”, Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia” i Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. S∏u˝y∏ w patrolu Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora”. Zginà∏ 26 VI 1947 r. w Turowoli, pow. Lublin, w walce z ob∏awà UBP-KBW. Jego brat,
Eugeniusz Lis „Bystry”, zosta∏ stracony w 1949 r. na mocy wyroku WSR w Lublinie (AIPN Lu,
0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Stanis∏awa Lisa, k. 74).
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Nic wi´c dziwnego, ˝e w miesiàc póêniej, 3 lipca [1947 r.], „Wiktor”, nawet bez mojej wiedzy, a w porozumieniu z „˚elaznym”36 (bratem Êp. „Jastrz´bia”) i „Ordonem” wzià∏ krwawy odwet na Puchaczowie37. Zabito
21 osób, wybierajàc najbardziej winnych38. Zrobi∏o to wra˝enie na komunistach. Rozdmuchano ten fakt okropnie. Z naszego punktu widzenia, by∏a
to robota mo˝e zbyt krwawa, ale konieczna.
W pierwszych dniach lipca [1947 r.] przyby∏ na mój teren „Zapora” i zabawi∏ dwa tygodnie. OmówiliÊmy wszystkie mo˝liwe sposoby przysz∏ej pracy,
a przede wszystkim utrzymanie si´ z pozosta∏ymi ludêmi. PostanowiliÊmy
utrzymaç szkielet organizacyjny oddzia∏ów part[yzanckich] w Lubelszczyênie,
by w potrzebie stanàç jak najszybciej na silnych nogach do pracy. Trudno
by∏o przewidzieç, kiedy nastàpi moment „potrzeby”, ale tak on, jak i ja postanowiliÊmy pozostaç w terenie i dopilnowaç, by nie zaprzepaÊci∏ si´
36

Edward Taraszkiewicz „˚elazny” (1921–1951), ppor. cz.w., ur. we W∏odawie, pochodzenie
ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe. W latach 1940–1945 przebywa∏ na przymusowych robotach
w Niemczech. Od lipca 1945 r. w konspiracji niepodleg∏oÊciowej, poczàtkowo jako sekretarz i adiutant dowódcy oddzia∏u por. Klemensa Panasiuka „˚ytos∏awa” w Obwodzie DSZ W∏odawa, a nast´pnie zast´pca dowódcy oddzia∏u WiN swojego brata ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrz´bia”.
Po jego Êmierci 3 I 1947 r. przejà∏ dowództwo nad oddzia∏em. Poleg∏ 6 X 1951 r. w walce z grupà
operacyjnà UBP-KBW w Zbere˝u, pow. W∏odawa (M. Zajàczkowski, Edward Taraszkiewicz
(1921–1951) [w:] Konspiracja i opór…, t. 1, s. 469–471; H. Pajàk, „˚elazny”…).
37 BezpoÊrednio po zag∏adzie patrolu podleg∏ego Stanis∏awowi Kuchcewiczowi „Wiktorowi” w Turowoli, jego dowódca postanowi∏ ukaraç winnych tej tragedii. Przeprowadzony wywiad pozwoli∏ zidentyfikowaç osoby bezpoÊrednio odpowiedzialne za z∏o˝enie doniesienia, które sta∏o si´ przyczynà Êmierci 3 partyzantów. „Wiktor” postanowi∏ ponadto wykonaç wyroki na innych mieszkaƒcach
podejrzewanych o wspó∏prac´ z aparatem bezpieczeƒstwa. Puchaczów by∏ uwa˝any za wieÊ silnie
skomunizowanà i aktywnie wspó∏pracujàcà z w∏adzà ludowà. Nie majàc odpowiednich si∏ do przeprowadzenia takiej akcji, nawiàza∏ kontakt z dowódcami oddzia∏ów operujàcych na sàsiednich terenach: Józefem Strugiem „Ordonem” i Edwardem Taraszkiewiczem „˚elaznym”. Po∏àczone oddzia∏y liczy∏y oko∏o 20 partyzantów. Ca∏oÊç zosta∏a podzielona na 4 grupy likwidacyjne. Ka˝da
z nich otrzyma∏a kilkuosobowà list´ osób, które nale˝a∏o rozstrzelaç (AIPN Lu, 17/1263, Akta
sprawy Ludwika Szmydke i in., t. 1, k. 10–11, 71–76; H. Pajàk, „Uskok”..., s. 106–115).
38 W wyniku akcji w Puchaczowie zgin´∏y 22 osoby (ostatnia ofiara zmar∏a z ran w po∏owie sierpnia 1947 r.), w tym 10 cz∏onków PPR, reszta by∏a bezpartyjna. Zabici zostali: W∏adys∏aw Augustynowicz (PPR), Edward Górski (PPR), Barbara Grot (uczennica gimnazjum), Franciszka Grot
(KPP, PPR), Balbina Kogutowska, Stefania Kogutowska, Apolonia KwaÊniewska, Bronis∏awa
Krzychowiec (PPR, zmar∏a w po∏owie sierpnia 1947 r.), Janina KwaÊniewska, Kazimiera KwaÊniewska (PPR), El˝bieta Piaseczna (PPR), Aleksander Skoniecki, Tadeusz Skoniecki, Wanda
Skoniecka, Apolonia Skórniewska, Franciszek Skórniewski (KZMP, KPP, PPR), Józef Tuszewski
(PPR), Franciszek Ukalski, Marian Wójcik (PPR), Boles∏aw ˚murek (PPR), Mieczys∏aw ˚murek,
Zofia ˚murek. Ponadto oddzia∏ partyzancki spali∏ most na rzece Âwince, wiodàcy z ¸´cznej do Puchaczowa (AIPN Lu, 0136/7, Karty na czyny..., k. 127; AIPN Lu, 17/1263, Akta sprawy Ludwika
Szmydke i in., t. 1, k. 1–4; I. Caban, E. Machocki, op. cit., s. 414–416).
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w przysz∏oÊci wk∏ad niejednokrotnie bardzo krwawy, jaki da∏a partyzantka
w dzie∏o wyzwolenia [aj] w pierwszych latach okupacji sowieckiej.
PostanowiliÊmy nie dopuÊciç, by krwawe ofiary „ch∏opców leÊnych”
przekreÊla∏ jednym nieobliczalnym gestem „Drugak” i jemu podobni. Goràce pragnienie wykonania tego zadania zrodzi∏o si´ wówczas, gdy nocà
odwiedziliÊmy wspólny grób naszych ch∏opców – Êp. „Zbyszka” i „Lwa”.
Po czterotygodniowym pobycie w lubelskim UB zwolniono mego ojca.
Staruszek nadal jednak trzyma si´ dzielnie.
Ostatnio byliÊmy mocno zaniepokojeni silnymi ob∏awami na terenie
w∏odawskim. Najsilniej Êcigano oddzia∏ „Ordona” i 30 lipca [1947 r.] „Ordon” zosta∏ w walce zabity, a paru jego ludzi uchwycono. Z ludzi tych wyciàgni´to troch´ danych o akcji puchaczowskiej, aresztowano jeszcze, na
podstawie samych tylko poszlak, par´ osób w terenie i zainscenizowano
g∏oÊnà rozpraw´ sàdowà przeciwko „sprawcom zbrodni puchaczowskiej”39.
„Ordon” – Józef Strug – bra∏ czynny udzia∏ w pracy podziemnej za okupacji niemieckiej w AK, przez co popad∏ w nienawiÊç u komunistów i, rzecz
prosta, musia∏ ratowaç si´ partyzantkà. Sam uczciwy i stateczny, nie mia∏
jednak szcz´Êcia w doborze ludzi, stàd mnóstwo by∏o u niego spraw o niewyraênym pod∏o˝u i intryg. Irytowa∏ si´ kochany „Ordonisko”, kara∏, ÊciFragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Po pacyfikacji Puchaczowa WUBP w Lublinie podjà∏ szeroko zakrojone dzia∏ania zmierzajàce
do ukarania sprawców. Ostatecznie na ∏awie oskar˝onych zasiad∏o 8 osób. Rozprawa odby∏a si´
18 VIII 1947 r. przed WSR w Lublinie, wyrok zapad∏ 19 VIII 1947 r. SpoÊród oskar˝onych tylko
2 bra∏o bezpoÊredni udzia∏ w akcji w Puchaczowie: Ludwik Szmydke „Jurek”, „Czarny Jurek”
(1921–1947), ur. w ¸odzi, pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie – 2 klasy gimnazjum, Êlusarz-mechanik. Jego ojciec, z pochodzenia Niemiec, podpisa∏ volkslist´, a jego wcielono do niemieckich
oddzia∏ów pomocniczych. Po wkroczeniu armii sowieckiej wyjecha∏ z ¸odzi i przyby∏ w okolice
¸´cznej. Nawiàza∏ ∏àcznoÊç z oddzia∏em partyzanckim WiN Józefa Struga „Ordona”. Aresztowany 27 III 1946 r. przez UBP, skazany za uchylanie si´ od s∏u˝by wojskowej na 1,5 roku wi´zienia.
Zwolniony 22 IV 1947 r. na mocy amnestii z 22 II 1947 r. Wróci∏ do oddzia∏u „Ordona”. Po raz kolejny aresztowany 29 VII 1947 r. w Urszulinie, pow. W∏odawa. Skazany 19 VIII 1947 r. przez WSR
w Lublinie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 17 IX 1947 r. w wi´zieniu na Zamku w Lublinie; oraz
Witold Matuszak „Witek” (1927–1947), plut. WP, ur. w Grabniaku, pow. Che∏m, wykszta∏cenie
– 4 klasy szko∏y powszechnej, rolnik. Podczas okupacji niemieckiej partyzant w oddziale AL Roberta Satanowskiego. Po wkroczeniu armii sowieckiej zmobilizowany do WP. Od czerwca 1947 r.
˝o∏nierz oddzia∏u WiN Józefa Struga „Ordona”. Aresztowany 24 VII 1947 r. Skazany 19 VIII
1947 r. przez WSR w Lublinie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 17 IX 1947 r. w wi´zieniu na
Zamku w Lublinie. Pozosta∏ych skazano: Lucjana Flisiuka na kar´ Êmierci, zamienionà przez prezydenta RP na 15 lat wi´zienia; W∏odzimierza Omyliƒskiego na 15 lat wi´zienia, Stanis∏awa Waku∏´ na 10 lat, Witolda PodleÊnego na 12 lat, Stanis∏awa Weso∏owskiego na 5 lat wi´zienia (AIPN Lu,
17/1263, Akta sprawy Ludwika Szmydke i in. t. 1–2).
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ga∏, dochodzi∏ i cierpia∏ wiele z tego powodu. W prasie, w sprawozdaniach
sàdowych czepiano si´ skwapliwie momentów, które mog∏yby oczerniç Êp.
„Ordona”, jednak dla tych, którzy go znali, pozostanie on w pami´ci jako
uczciwy cz∏owiek i prawy Polak.
[ak] 15 sierpnia [al] [1947 r.] otrzyma∏em list od „Zapory”, który troch´
mnie zdziwi∏ [am] treÊcià – „Zapora” objawia∏ zamiar wyjazdu. Niezgodne
to by∏o z tym, co tak niedawno przedsi´braliÊmy. W tym samym liÊcie zapowiedziany by∏ przyjazd „Stefana” do mnie z jakàÊ wa˝niejszà misjà. „Stefan” jednak nie widzia∏ si´ ze mnà, bo przeszkodzili ubejcy plàdrujàcy teren. DomyÊla∏em si´, ˝e „Stefan” [an] w∏aÊnie ma wp∏yw na zmian´ decyzji
„Zapory” i ˝e w tej samej sprawie mia∏ byç u mnie.
13 wrzeÊnia [1947 r.] powiadomiono mnie, ˝e „Stefan”, „Zapora”,
„RyÊ”, „˚bik”, „Zawada”40, „Junak”41, „Mundek”42 i „Bia∏y”43 wybrali si´

Wyraz tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Wyraz tekstu skreÊlony, czytelny lipca.
am Wyraz tekstu skreÊlony, czytelny swojà.
an Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
40 Jerzy Miatkowski „Zawada” (1923–1949), por. WiN, ur. w Jab∏onnej, pow. Warszawa, pochodzenie inteligenckie, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie, bez zawodu. Od 1942 r. ˝o∏nierz AK w Warszawie.
Ranny w powstaniu warszawskim, trafi∏ do niewoli. Od stycznia 1946 r. ˝o∏nierz oddzia∏u partyzanckiego Jana Szaci∏owa „Renka” w zgrupowaniu Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, od lipca 1946 r.
adiutant „Zapory”. Ujawni∏ si´ 18 IV 1947 r. Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie podczas próby przekroczenia granicy wraz z grupà ˝o∏nierzy Dekutowskiego. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 7 III 1949 r. (H. Pajàk, „Zaporowcy”..., s. 219, 253–254).
41 Tadeusz Pelak „Junak” (1922–1949), por. WiN, ur. w Wilko∏azie, pow. Janów Lubelski, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe. W szeregach ZWZ od 1941 r., od 1942 r. ˝o∏nierz
oddzia∏ów dywersji AK. Po demobilizacji w lipcu 1944 r. zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci. W oddziale partyzanckim ponownie od maja 1945 r. Ujawni∏ si´ na podstawie amnestii z sierpnia 1945 r., w dalszym ciàgu pozostawa∏ cz∏onkiem siatki terenowej WiN. Ponownie ujawni∏ si´ na mocy amnestii
z 22 II 1947 r. Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie podczas próby przekroczenia granicy wraz z grupà ˝o∏nierzy Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR w Warszawie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 7 III 1949 r. (ibidem, s. 221, 248–249).
42 Edmund Tudruj „Mundek” (1923–1949), por. WiN, ur. w Stasinie, pow. Lublin, pochodzenie
ch∏opskie, wykszta∏cenie – 4 klasy gimnazjum, bez zawodu. W AK od 1942 r. Od 1943 r. ˝o∏nierz
oddzia∏u partyzanckiego Stanis∏awa ¸ukasika „Rysia”. Walczy∏ w akcji „Burza”, zdemobilizowany
w lipcu 1944 r. Aresztowany przez Sowietów we wrzeÊniu 1944 r. i wywieziony w g∏àb ZSRR, skàd
powróci∏ w marcu 1946 r. Od maja 1946 r. ponownie ˝o∏nierz oddzia∏u „Rysia”. Nie ujawni∏ si´.
Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie podczas próby przekroczenia granicy wraz z grupà ˝o∏nierzy
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR w Warszawie na kar´
Êmierci. Wyrok wykonano 7 III 1949 r. (ibidem, s. 196–199, 219–220).
43 Arkadiusz Wasilewski „Bia∏y” (1925–1949), plut. WP, por. WiN, ur. Sterdyniu, pow. Soko∏ów Podlaski, pochodzenie robotnicze, wykszta∏cenie – 1 klasa gimnazjum. Od 1943 r. ˝o∏nierz oddzia∏u
ak
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na anglosaskà stron´. Wypraw´ zainicjowa∏ „Stefan”. („Stefan” w tej w∏aÊnie sprawie mia∏ byç u mnie i zaproponowaç mi wyjazd). „Zapora” w liÊcie do mnie przekazuje mi dowództwo nad pozosta∏ymi swymi ludêmi,
a inspektorat („Stefan”) mianuje mnie dowódcà grup part[yzanckich] na
Lubelszczyênie44. Poza tym „Z[apora]” poda∏ mi kontakty, na które mia∏
mnie zawiadamiaç o swoich losach.
Dà˝eniem wyje˝d˝ajàcych by∏o przedostanie si´ na anglosaskà stron´
i uczynienie wszystkiego, co by∏oby mo˝liwe dla poprawienia losu pozosta∏ym w przeÊladowaniach ludziom w Polsce. „Daj Bo˝e powodzenie” – by∏a
to goràca myÊl, która mnie wówczas nawiedzi∏a.
Na ogó∏ przewidywa∏em powodzenie tej imprezy, liczàc choçby na doÊwiadczenie „Zapory”. Jest to cz∏owiek inteligentny, energiczny, m∏ody
(oko∏o 32 lata). Po [19]39 r. dosta∏ si´ do Anglii, gdzie przeszed∏ przeszkolenie, a w [19]43 r. przyby∏ jako zrzutek na Lubelszczyzn´. Odtàd pracuje
tutaj w partyzantce. W [19]45 r., po amnestii, wybra∏ si´ z grupkà siedmiu
ludzi [an] przez Czechos∏owacj´ na „tamtà” stron´, ale Czesi ich przychwycili i tylko dzi´ki sprytowi „Zapory” nie oddali w r´ce komunistycznych

partyzanckiego AK w rodzimym powiecie. Od 1944 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Stanis∏awa ¸okuciewskiego „Ma∏ego” na Lubelszczyênie. Od wrzeÊnia 1944 r. do maja 1945 r. ˝o∏nierz WP. Zdezerterowa∏
w maju 1945 r. Od czerwca 1945 r. w oddziale Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Ujawni∏ si´
na podstawie amnestii z sierpnia 1945 r. Aresztowany w grudniu 1945 r. i wi´ziony do wrzeÊnia
1946 r. Po zwolnieniu w oddziale Jana Szaci∏owa „Renka”, w zgrupowaniu Dekutowskiego, od lipca 1946 r. adiutant „Zapory”. Nie ujawni∏ si´. Aresztowany 16 IX 1947 r. w Nysie podczas próby
przekroczenia granicy wraz z grupà ˝o∏nierzy Dekutowskiego. Skazany 15 IX 1948 r. przez WSR
w Warszawie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 7 III 1949 r. (ibidem, s. 220–221, 258–259).
an Wyraz tekstu skreÊlony, czytelny pieszo.
44 12 IX 1947 r. Hieronim Dekutowski „Zapora” przes∏a∏ Zdzis∏awowi Broƒskiemu rozkaz nast´pujàcej treÊci: „M[iejsce] p[ostoju], 12 IX 1947 r. Rozkaz Komendy Okr´gu. 1. Dowództwo nad
pozosta∏ymi Oddz[ia∏ami] Part[yzanckimi] z dniem 12 IX 1947 r. obejmuje: a. Na pó∏noc od Lublina d[owód]ców z grup wyznaczy kpt. »Uskok«; b. Lublin-Po∏udnie d[owód]cà grup zostaje mianowany ppor. »K´dziorek« [Mieczys∏aw Pruszkiewicz – przyp. wyd.]. Zast´pca: ppor. »Ludwik«
[Tadeusz Koral – przyp. wyd.] i ppor. »Janusz« [Janusz Godziszewski – przyp. wyd.]. 2. Kpt.
»Uskok« zabroni przeprowadzania akcji na ca∏ym terenie; 3. Ppor. »K´dziorek« nawià˝e natychmiast kontakt z kpt. »Uskokiem«. W zast´pstwie Inspektora »Zapora«”. Z kolei w prywatnym liÊcie „Zapora” pisa∏: „Zdzichu – posy∏am Ci rozkaz, jaki otrzyma∏em od Komendy Okr´gu. Por.
»K´dziorek« b´dzie u Ciebie, wszystko Ci opowie – opiekuj si´ moimi ludêmi. Ja dziÊ wyje˝d˝am
na angielskà stron´ – jestem umówiony z ch∏opakami co do kontaktów, jak b´d´ na tamtej stronie. Stary – najwa˝niejsze nie daj si´ nikomu wykiwaç i bujaç, jak tam wyjad´, za∏atwi´ nasze sprawy pierwszorz´dnie – kontakt b´dziemy mieç i tak. Trzymaj si´ z »K´dziorkiem«. Czo∏em, Hieronim” (H. Pajàk, Oni..., s. 53).
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w∏adz polskich, ale pozwolili bez szwanku wróciç do kraju. Nie uda∏o si´
wówczas Heniowi, ale tym razem udaç si´ powinno. „Zapora” pochodzi
z jakiegoÊ ma∏ego miasteczka nad Sanem.
„Stefana” nie znam osobiÊcie, ale „Zapora” mówi∏ o nim dobrze.
Na par´ dni przed wyjazdem „Zapory”, zginà∏ od UB ppor. „Renek”45,
jeden z najdzielniejszych dowódców patroli. Dowódcà nad pozosta∏ymi
ludêmi „Zapory” zosta∏ ppor. „K´dziorek”46. Poleci∏em mu, tak jak i innym, zerwaç kontakty z wszelkimi „Okr´gami” i innymi „górami” i ograniczyç si´ tylko do pracy majàcej na celu przetrwanie. Inne sprawy mieliÊmy
regulowaç w przysz∏oÊci przy spotkaniach i korespondencyjnie.
Straci∏em zaufanie do „gór” po przykrych doÊwiadczeniach amnestyjnych. Te szataƒskiego pomys∏u amnestie wnios∏y w naszà prac´ mas´ spustoszenia, a komunistom dawa∏y wi´cej ni˝ wszystkie razem wzi´te zbrojne
akcje[ao]a.

Fragment nieczytelny.
Jan Szaci∏ow (vel Jan Szali∏ow) „Renek” (1920–1947), ppor. AK, por. WiN, ur. w Tomaszówce,
pow. Lublin, wykszta∏cenie podstawowe, stolarz. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po
wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji; ˝o∏nierz oddzia∏u, a nast´pnie zgrupowania
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy plutonu. Ujawni∏ si´ 5 X 1945 r. Nie
zerwa∏ z konspiracjà i ponownie podporzàdkowa∏ si´ rozkazom „Zapory”. Od kwietnia 1946 r. dowódca pododdzia∏u zgrupowania skupiajàcego kilka plutonów. Nie skorzysta∏ z amnestii 1947 r.
Dowodzi∏ oddzia∏em do 8 IX 1947 r., kiedy zginà∏ w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW we wsi
Osiny, pow. Pu∏awy (AIPN Lu, 0136/64, Kwestionariusze osobowe..., Kwestionariusz osobowy Jana Szali∏owa, k. 152).
46 Mieczys∏aw Pruszkiewicz „K´dziorek” (1922–1951), por. WiN, ur. Baranowiczach, kierowca.
Po wkroczeniu armii sowieckiej na Lubelszczyzn´ nawiàza∏ kontakt z miejscowà konspiracjà.
Poczàtkowo by∏ ˝o∏nierzem oddzia∏u Micha∏a Szeremickiego „Misia”, podleg∏ego od wiosny
1945 r. zgrupowaniu Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Prawdopodobnie w zwiàzku z amnestià z sierpnia 1945 r. zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, jednak nied∏ugo potem powróci∏
w szeregi konspiracji; ˝o∏nierz zgrupowania „Zapory”, poczàtkowo zast´pca dowódcy plutonu
Jana Szaci∏owa „Renka”, a nast´pnie na tym samym stanowisku w plutonie Tadeusza Skraiƒskiego „Jadzinka”. Nie skorzysta∏ z amnestii, powróci∏ pod rozkazy „Renka”, a po jego Êmierci 8 IX 1947 r. objà∏ dowództwo nad niedobitkami oddzia∏u. We wrzeÊniu 1947 r. mianowany
przez mjr. „Zapor´” dowódcà oddzia∏ów zbrojnych WiN na po∏udniowej Lubelszczyênie.
Operowa∏ w powiatach KraÊnik i Lublin. Stan oddzia∏u stopnia∏ poczàtkowo do 5 ludzi, a nast´pnie do 3. Zginà∏ 18 V 1951 r. wraz ze swoim podw∏adnym Walerianem Tyrà „Walerkiem”
we wsi Zamajdanie, pow. KraÊnik, w walce z grupà operacyjnà UBP-KBW (AIPN Lu, 0136/237,
Charakterystyka nr 145 bandy Pruszkiewicza Mieczys∏awa „K´dziorka”, s. 40; AIPN Lu,
0136/64, Kwestionariusze osobowe..., Kwestionariusz osobowy Mieczys∏awa Pruszkiewicza,
k. 58–59).
ao
45
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a

Poniedzia∏ek 27 X [19]47 r.
Prasa rzàdowa poda∏a komunikat nast´pujàcej treÊci: „Miko∏ajczyk,
Bryja47, Bagiƒski48 i Korboƒski49 zbiegli z Polski. Dnia 25 paêdziernika br.
zg∏osili si´ do premiera Cyrankiewicza50 wiceprezes NKW PSL pose∏
St[anis∏aw] Baƒczyk51 oraz sekretarz generalny PSL NKW pose∏ St[anis∏aw] Wójcik52. Pos∏owie Baƒczyk i Wójcik zakomunikowali premierowi
Cyrankiewiczowi, ˝e prezes PSL St[anis∏aw] Miko∏ajczyk i jego sekretarka
Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 3, k. 265–276.
Wincenty Bryja (1897–1973), od 1924 r. cz∏onek PSL „Piast”, a od 1931 r. SL. Od 1942 r. w Delegaturze Rzàdu RP na Kraj. W latach 1945–1947 cz∏onek RN PSL. W 1947 r. aresztowany podczas próby nielegalnego przekraczania granicy. W 1951 r. skazany na kar´ 10 lat wi´zienia (T. Mo∏dawa, op. cit., s. 269–270).
48 Kazimierz Bagiƒski (1890–1966), w latach 1914–1918 cz∏onek POW. W 1915 r. wspó∏za∏o˝yciel
PSL „Wyzwolenie”, 1931–1939 dzia∏acz SL, cz∏onek RN i NKW. W latach 1919–1930 pose∏ na
Sejm. W procesie brzeskim skazany na 2 lata wi´zienia. Od 1933 r. do 1939 r. na emigracji. Podczas okupacji dzia∏acz konspiracyjny, od 1942 r. w SL „Roch”, w latach 1944–1945 wiceprzewodniczàcy CKRL i RJN. W 1945 r. aresztowany przez NKWD i w procesie szesnastu w Moskwie skazany na rok wi´zienia, przedterminowo zwolniony. Po powrocie do kraju w PSL (cz∏onek RN
i sekretarz naczelny). Aresztowany przez UBP w 1946 r. i skazany na 8 lat wi´zienia. Zwolniony
na podstawie amnestii z 22 II 1947 r. Od 1947 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 17–18).
49 Stefan Korboƒski (1901–1989), uczestnik powstaƒ Êlàskich. Od 1930 r. dzia∏acz PSL „Wyzwolenie”, w latach 1931–1939 SL i SL „Roch” (cz∏onek Rady G∏ównej Politycznej). W okresie
1940–1941 cz∏onek Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, nast´pnie pe∏nomocnik ds. walki
cywilnej komendanta g∏ównego ZWZ; 1943–1944 kierownik Oporu Spo∏ecznego w Kierownictwie
Walki Podziemnej, dyrektor Departamentu Spraw Wewn´trznych Delegatury Rzàdu RP na Kraj.
W marcu i kwietniu 1945 r. p.o. delegata rzàdu na kraj. W latach 1945–1947 dzia∏acz PSL, cz∏onek
RN i NKW. Zagro˝ony aresztowaniem przez w∏adze komunistyczne, przedosta∏ si´ do Stanów
Zjednoczonych (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 325–327).
50 Józef Cyrankiewicz (1911–1989), dzia∏acz PPS i PZPR. W latach 1941–1945 wi´zieƒ obozów koncentracyjnych. Po wojnie nadal dzia∏acz PPS, cz∏onek CKW, RN i sekretarz generalny partii. Zwolennik komunistycznej koncepcji zjednoczenia PPS i PPR. Od 1948 r. w PZPR, w latach 1948–1971
cz∏onek BP KC PZPR, 1954–1970 premier. Od paêdziernika 1956 r. wspó∏pracownik W∏adys∏awa
Gomu∏ki. W latach 1949–1972 przewodniczàcy RN ZBOWiD (T. Mo∏dawa, op. cit., s. 342).
51 Stanis∏aw Baƒczyk (1903–1988), w latach 1919–1931 cz∏onek PSL „Wyzwolenie”, a nast´pnie
SL. Podczas okupacji niemieckiej cz∏onek w∏adz SL „Roch” w ¸odzi. W 1944 r. sta∏ na czele prokomunistycznej grupy „Wola Ludu”. W latach 1945–1947 r. w PSL, wiceprezes NKW. Od 1948 r.
na emigracji w Stanach Zjednoczonych (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 22–23).
52 Stanis∏aw Wójcik (1901–1989), od 1922 r. cz∏onek PSL „Piast”, a od 1931 r. SL, w latach
1933–1939 cz∏onek RN. Podczas okupacji niemieckiej przewodniczàcy kierownictwa SL „Roch”
okr´gu lubelskiego. Od 1945 r. w PSL, sekretarz NKW partii, a od 1946 r. cz∏onek RN. Po rozbiciu PSL w 1947 r. usuni´ty z w∏adz partii. Od 1948 r. na emigracji.
a-a
47

200

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 201

Hulewiczowa53, skarbnik NKW PSL Wincenty Bryja z ˝onà, Kazimierz Bagiƒski z ˝onà oraz Stefan Korboƒski z ˝onà od paru dni znikn´li z Warszawy. W zwiàzku z tym w∏adze zarzàdzi∏y dochodzenie. Pos∏owie Wojcik
i Baƒczyk w swych zeznaniach stwierdzajà, ˝e wed∏ug ich przypuszczeƒ wy˝ej wymienieni zbiegli z Polski. Dalsze dochodzenie w toku”.
WiadomoÊç ta, podana przez pras´, wstrzàsn´∏a umys∏ami Polaków.
Wielu podejrzewa komunistów o podst´p. To si´ zresztà w przysz∏oÊci wyjaÊni. Na razie faktem jest, ˝e niefortunna misja Miko∏ajczyka w Polsce
komunistycznej zakoƒczy∏a si´ ca∏kowitym fiaskiem. Jego przyjazd wiosnà
[19]45 r. witany by∏ ∏zami wzruszenia i nadziei. Witano w nim przedstawiciela wolnej Polski, emigracji i rzàdu londyƒskiego, pod którego rozkazami Polacy ws∏awili si´ na ca∏ym Êwiecie w skutecznej walce [b] z wrogiem.
Nasz wk∏ad krwi, wyra˝ajàcy si´ w s∏owach Narwik, Tobruk, Monte Cassino, Londyn (lotnictwo polskie), walki ˝o∏nierza polskiego we Francji,
Niemczech, Belgii, Holandii, walki AK w kraju, Warszawa (powstanie
[19]44 r.) itd., wszystko to by∏y silne i pi´kne atuty w r´ku Miko∏ajczyka,
z którymi przyst´powa∏ do rozgrywki ze Êwiatem o Polsk´ Niepodleg∏à,
Wielkà i Demokratycznà. Szanse mia∏ wielkie i wygraç powinien, ale niestety – przegra∏.
Przegra∏, bo uwierzy∏ Anglikom, którzy ∏atwym sposobem chcieli si´ pozbyç zobowiàzaƒ w stosunku do Polski i namówili go, by jecha∏ do kraju,
wszed∏ do rzàdu jednoÊci narodowej, który tym samym zosta∏ uznany przez
sojuszników jako prawowita w∏adza Polski, i majàc poparcie Anglosasów
i swego narodu, wygra∏ politycznà walk´ z pràdami narzuconymi przez Sowietów. Uwierzy∏ Stalinowi, ˝e Polska pozostanie w ca∏kowitej niezale˝noÊci od ZSRR. Uwierzy∏, przyjecha∏, podjà∏ walk´ i...c przegra∏. Przegra∏, bo
walczyç o Polsk´ niezale˝nà to znaczy∏o walczyç z Sowietami, a nas na to
nie staç, wi´c czy Miko∏ajczyk tego nie widzia∏?

Wyraz skreÊlony, czytelny hitleryzmem.
Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
53 Wobec niemo˝noÊci wydostania si´ z Polski razem ze Stanis∏awem Miko∏aczykiem, Maria Hulewiczowa wraz z Wincentym Bryjà i Mieczys∏awem Dàbrowskim podj´li prób´ przedostania si´
do amerykaƒskiej strefy okupacyjnej Niemiec przez Czechos∏owacj´. Ca∏a trójka zosta∏a aresztowana przez czechos∏owackà s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa i przewieziona samolotem do Polski. Hulewiczowa wyrokiem WSR z 8 X 1951 r. zosta∏a skazana na 7 lat wi´zienia. Zwolniona warunkowo
14 V 1954 r. (Diariusz Stanis∏awa Miko∏ajczyka, wst´p i oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa 2002, s. 4–5).
b
c
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Wolno byç lekkomyÊlnym i naiwnym zwyk∏emu Êmiertelnikowi, ale mà˝
tej miary, co Miko∏ajczyk, niedorzecznoÊci pope∏niaç nie powinien. Naród
[d] nie ma za co byç mu wdzi´czny.
Âroda 29 X [19]47 r.
ByliÊmy z „Babiniczem” na „bibie” weselnej konspiracyjnie dla nas
urzàdzonej. Jasia, siostra Marysi, wysz∏a za mà˝. Widzia∏em „Ch´tnego”,
który wróci∏ z Zamku [lubelskiego]. Siedzia∏ dwadzieÊcia miesi´cy. Nic mu
nie udowodniono. Sprawy nie mia∏.
Od tygodnia po terenie w∏óczà si´ „resorciaki”. Szperajà za partyzantami. Wypytujà o „Uskoka” i obiecujà milionowe nagrody za wydanie go.
2 XI [1947 r.] – Âwi´to Umar∏ych
Obecna sytuacja nie pozwala nam uczciç jakimkolwiek aktem pami´ci
zmar∏ych kolegów na miejscu Ich wiecznego spoczynku. Cicha modlitwa
w ukryciu musi Im wystarczyç za dowód naszej pami´ci o Nich. Przejrzymy
list´ naszych poleg∏ych bohaterów. B´dà to tylko Ci najdro˝si:
1. ppor. „Bartosz” (Kazimierz G∏owacki) zginà∏ 15 maja 1944 r. pod
Dominowem na torze kolejowym;
2. kpr.e „Mak” ([Edward] Szpaczyƒski) zginà∏ 11 maja 1945 r. w Bójkach pod lasem parczewskim54;
3. sier˝. „Pomsta” (Jan Pilcher) zginà∏ 16 stycznia [19]46 r. w Wólce Zawieprzyckiej;
4. plut. „Kr´py” (W∏adys∏aw Kowalik) zginà∏ 20 lutego [19]46 r. w Niemcach pod Lublinem;
5. st. sier˝. „Staƒczyk” (Stanis∏aw Staropi´tka) zginà∏ 30 czerwca [19]46 r.
w Wólce Starej;
6. plut. „Topór” (Franciszek Pulpa), wileƒszczanin, zginà∏ 30 czerwca
[19]46 r. w Wólce Starej;
7. plut. „Lew” (Stanis∏aw Cio∏ek) zginà∏ pod Zawieprzycami 3 lipca
1946 r.
Fragment skreÊlony, czytelny mu za to wdzi´cznym byç nie mo˝e.
Powy˝ej dopisek por. „Strza∏ka”.
54 BezpoÊrednio po akcji w Spiczynie 10 V 1945 r. oddzia∏ wycofa∏ si´ przez lasy zawieprzyckie do
lasów parczewskich. W okolicach wsi Bójki zosta∏ zaatakowany przez oddzia∏ WP. W wyniku potyczki, oprócz Edwarda Szpaczyƒskiego „Maka” poleg∏ Zygmunt Kurpit lub KuÊpit „Pocisk”, pochodzàcy z Radzica (AIPN Lu, 0264/19, Akta operacyjne..., k. 180).
d
e
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8. kpr. „Paw” (Aleksander Radko) zginà∏ 14 wrzeÊnia [19]46 r. w Niemcach.
I wielu, wielu innych, co do których trudno ustaliç w tej chwili nazwiska
i pochodzenie, bo zgin´li, zanim zostali uj´ci ewidencyjnie w oddziale lub
ewidencja zosta∏a zniszczona. Wszystkich „uskokowców” zgin´∏o dotychczas ponad dwudziestu. CzeÊç ich pami´ci.
3 XI [19]47 r.
Znów troch´ Polaków wróci∏o z Rosji. Z moich stron wrócili: Nestor
Dudek, Stanis∏aw Laszczka, Jan Podst´pski, Jawoszek. Na razie nie wiem,
kto wi´cej. Ci ludzie (przewa˝nie ludowcy) zostali aresztowani przez
NKWD w sierpniu 1944 r. i do tej pory nikt nic o nich nie wiedzia∏. Przewa˝nie uwa˝ano ich za nie˝yjàcych. Ci wrócili, ale wielu jeszcze brak.
Wra˝enia, jakie opowiadajà powracajàcy, to wra˝enia cz∏owieka zawsze
g∏odnego i pogrà˝onego w ci´˝kiej, brudnej pracy.
16 XI [19]47 r.
Z wydarzeƒ politycznych na uwag´ zas∏uguje fakt komunistycznych rozruchów strajkowych we Francji i W∏oszech. KomuniÊci na rozkaz Moskwy
wszczynajà wsz´dzie próby nowych podbojów. Rozzuchwalona ho∏ota sowiecka pragnie wykorzystaç popularnoÊç uzyskanà pobiciem Hitlera i przy
pomocy fa∏szywych hase∏ chce nieÊç „demokratycznà wolnoÊç” ca∏emu Êwiatu. Wed∏ug tych hase∏, wszystko, co nie jest komunizmem, jest faszyzmem,
uciskiem, kapitalizmem, agresjà, imperializmem, gwa∏tem itd.
Ciekawe, jak wobec tego uk∏adaç si´ b´dà nadal stosunki anglosasko-sowieckie. Odnosi si´ przykre wra˝enie, ˝e Amerykanie i Anglicy jeszcze
za ma∏o znajà Sowietów, jeÊli rozmawiajà z nimi jak równy z równym. I to
w sprawach decydujàcych o porzàdku Êwiata. Aby poznanie nie nastàpi∏o
za póêno.
25 XI [19]47 r.
Miko∏ajczyk si´ rehabilituje. Ucieczka si´ uda∏a i postanowi∏ [f] przystàpiç do energicznej pracy na terenie Anglii i Ameryki. Majàc doÊç szerokie
doÊwiadczenie w∏asne, pragnie zwróciç uwag´ Êwiata na w∏aÊciwà polityk´
komunistów. Szcz´Êç mu Bo˝e w tych zamiarach.
f

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
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Bryja i Hulewiczowa nie mieli szcz´Êcia. Uciekali przez Czechy, gdzie
zostali uj´ci i przez pod∏ych Czechów zwróceni do Polski. [g] Przekl´te „pepiczki”!
Ster PSL w kraju objà∏ wykolejeniec Nieçko55 (przedtem z PSL wykluczony) i zadeklarowa∏ Êcis∏à wspó∏prac´ z komunistami. RównoczeÊnie zacz´∏y si´ przeÊladowania i aresztowania peeselowców niesympatyzujàcych z ruchem „czerwonych”. Oficjalna opozycja w Polsce istnieç
przesta∏a.
25 XI [19]47 r.
DziÊ w Londynie rozpoczyna si´ konferencja czterech ministrów spraw
zagranicznych (Ameryka, Anglia, Francja i Rosja). Tematem obrad majà
byç sprawy Niemiec i Austrii. A wi´c i granica polsko-niemiecka. Do przebiegu i wyników konferencji przywiàzuje si´ du˝à wag´, lecz ogólnie przepowiada si´ jej fiasko. Zobaczymy.
30 XI [19]47 r.
Wczoraj obchodzi∏em swoje imieniny. By∏o kilkanaÊcie osób i nawet
taƒczyliÊmy troch´. Nastrój by∏ cokolwiek napi´ty, bo doko∏a nas, po wioskach mi´dzy ¸´cznà a Kijanami, kr´ci∏y si´ grupy UB. Ubejcy nie mogà
sobie darowaç, ˝e nie wy∏apali jeszcze wszystkich „uskokowców”. Aczkolwiek ostatnio nie majà ˝adnych wskazówek co do naszych miejsc pobytu
i liczebnoÊci, to jednak ustawicznie dokonujà prób na „chybi∏ trafi∏”. Od
czasu do czasu przejdà ob∏awà po terenie z udzia∏em setek swoich rycerzy,
to znów wysy∏ajà szereg grup po kilku ubejców i patrolujà teren nocami.
Prócz tego szpicle pod ró˝nymi postaciami. Wszystko to bardzo drogo
kosztuje, bo na zwyk∏ego szeregowca MO, bioràcego udzia∏ w tych akcjach,
wydaje si´ do tysiàca z∏otych na dob´, ale to w∏aÊnie stanowi przyn´t´ dla
g∏upich pacho∏ków i gruntuje w∏adz´ ˝ydokomuny. A pieniàdze wyciska si´
z narodu krwawymi sposobami. Na przyk∏ad: ustawa majàca na celu „zwalFragment tekstu skreÊlony, czytelny wszyscy inni uciekli.
Józef Nieçko (1891–1953), dzia∏acz ruchu ludowego, publicysta. W latach 1931–1939 cz∏onek
RN SL. W latach 1940–1945 cz∏onek CKRL, zwierzchnik BCh. W latach 1944–1945 cz∏onek RJN.
Po wkroczeniu armii sowieckiej dzia∏acz PSL, II wiceprezes NKW i cz∏onek RN, z której zosta∏
usuni´ty za dzia∏alnoÊç secesjonistycznà. Po wyjeêdzie Stanis∏awa Miko∏ajczyka przejà∏ kontrol´
nad PSL, w latach 1947–1949 prezes NKW PSL, 1948–1953 cz∏onek Rady Paƒstwa. Od 1949 r.
w ZSL, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego RN (T. Mo∏dawa, op. cit., s. 402).

g
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czanie spekulacji” uprawnia paƒstwo do likwidowania ca∏kowitego mienia
tego obywatela, którego przy∏apano na jakimÊ przest´pstwie. A okreÊlenia
przest´pstw sà tak zawi∏e, ˝e uniknàç ich niepodobna. Zresztà organy paƒstwowe dokonujà formalnych rabunków swoich obywateli i czynià to bez
wi´kszych skrupu∏ów. Po sowiecku.
Imieniny przesz∏y bez wypadku i, jak mi oÊwiadczono, pozostawi∏y mi∏e
wra˝enie na uczestnikach. Ludzie wojny znajdujà urok w momentach w∏aÊnie
niebezpiecznych, a tam by∏o niebezpieczeƒstwo [h]. Za udzia∏ w imieninach
„Uskoka” gro˝à tortury i wi´zienie. No, ale wszystko przesz∏o w porzàdku.
Mo˝e na przysz∏y rok, Bóg da, ˝e moje imieniny b´dà w lepszym nastroju.
5 XII [19]47 r.
Wczoraj ubejcy aresztowali i zabrali do Lubartowa mego siostrzeƒca
Stasia Siegied´. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o z∏apanie j´zyka o mnie.
UB spodziewa si´, ˝e ktoÊ z rodziny wzi´ty na badania powie coÊ o „Uskoku”. Stasio by∏ w stosunku do w∏adz pod ka˝dym wzgl´dem w porzàdku.
U˝yto wi´c podst´pu: podczas rewizji w budynkach znaleziono karabin.
OczywiÊcie karabin przedtem pod∏o˝ono.
Przyszed∏ mi na myÊl wypadek z czasów okupacji niemieckiej z [19]41 r.
Gestapo niemieckie, pragnàc zdusiç ka˝dy ruch oporu w Polakach, p∏aci∏o
grube pieniàdze tym Polakom, którzy jako zdrajcy swego narodu dostarczali
informacji Niemcom. Niejaki Jasio Lisowski z Nowogrodu, pow. Lublin
(ch∏opak pod∏ego charakteru, chciwy na pieniàdze, które dawa∏y mu mo˝noÊç hulanek), sta∏ si´ szpiclem gestapo. Par´ osób posz∏o przez niego do
wi´zienia. OczywiÊcie, nikt nie przypuszcza∏, ˝e przyczynà jest Jasio. Poniewa˝ wysokoÊç zarobku zale˝a∏a od iloÊci doniesieƒ, a Jasio wi´cej materia∏ów
nie mia∏, postanowi∏ uciec si´ do podst´pu. Zdoby∏ gdzieÊ karabin i pod∏o˝y∏
go w budynku niejakiego Olszewskiego. Nast´pnie z∏o˝y∏ doniesienie Niemcom. Gestapowcy przyjechali, przy rewizji znaleêli karabin i przystàpili do
badaƒ Olszewskiego. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e Olszewski to ch∏op nieg∏upi i twardy.
Znosi∏ m´˝nie nahajki oprawców i ca∏y czas twierdzi∏, ˝e karabin pod∏o˝ono.
Zastanowi∏o to Niemców. W krótkim czasie wezwali do siebie Jasia Lisowskiego. Jasio okaza∏ si´ g∏upi i mi´kki. W pierwszych zeznaniach zaplàta∏ si´,
a pod nahajkami zezna∏ reszt´. Olszewski natychmiast znalaz∏ si´ na wolnoÊci, a Lisowski zakoƒczy∏ swój n´dzny ˝ywot w lochach gestapo.
h

Wyraz skreÊlony, czytelny powa˝ne.
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Porównawszy [i] powy˝szy wypadek z post´powaniem UB, dojdziemy
do przykrego wniosku, ˝e nikczemne post´powanie takich „Jasiów” jest zasadà u dzisiejszych w∏adz polskich. I czy nie wi´cej mimowolnego szacunku wzbudza w nas wrogie gestapo ni˝ obecne polskie UB? OczywiÊcie tak!
Przecie˝ Niemcom zale˝a∏o na niszczeniu Polaków i takie typy, jak Jasio
by∏yby im bardzo pomocne, wi´c mogli nie przywiàzywaç wagi do sposobów jego post´powania, ale korzystaç z jego us∏ug antypolskich. A jednak...
Brzydzili si´ k∏amstwem. Jasio pad∏ ofiarà swojej pod∏oÊci podwójnej: jako
zdrajca i jako oszust. A dzisiejsze polskie gestapo (UB) w∏aÊnie na zdradzie
i oszustwie jest oparte.
Wypadki z podk∏adaniem broni przed rewizjà sà cz´ste. Znane sà te˝
fakty fa∏szywych oskar˝eƒ i fa∏szywych Êwiadczeƒ, s∏u˝àce za podstaw´ do
wydawania wyroków na najniewinniejsze osoby! Nic wi´c dziwnego, ˝e zielony mundur polski jest dziÊ tak przez Polaków znienawidzony, jak znienawidzonym by∏ ongiÊ mundur gestapowca, a pojawienie si´ UB przyjmowane jest uczuciem l´ku i odrazy. Splugawiono mundur polski.
22 XII [19]47 r.
Rozg∏oÊnia londyƒska poda∏a wiadomoÊç o zerwaniu konferencji czterech. Minister amerykaƒski Marshall56 ostro i stanowczo odrzuci∏ bezczelne wystàpienie Mo∏otowa57. Anglia i Francja trzymajà z Amerykà. Od tej
chwili powa˝nie zarysowaç si´ powinna ró˝nica mi´dzy Wschodem a Zachodem.
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
Âwi´ta sp´dziliÊmy (ja, „Babinicz” i „Wiktor”) spokojnie i bardzo przyzwoicie w domu pewnej rodziny wysiedlonej zza Buga. Posiadanie odbiorFragment tekstu skreÊlony, czytelny post´powanie gestapo.
George Marshall (1880–1959), w latach 1939–1945 szef sztabu amerykaƒskich wojsk làdowych,
1945–1949 sekretarz stanu w administracji prezydenta Harry’ego Trumana. Autor planu pomocy
amerykaƒskiej dla powojennej Europy. W latach 1950–1951 minister obrony. Laureat pokojowej
Nagrody Nobla za 1953 r.
57 Wiaczes∏aw Mo∏otow (w∏aÊc. W.M. Skriabin) (1890–1986), w 1917 r. uczestnik przewrotu bolszewickiego w Piotrogrodzie. Od 1921 r. cz∏onek KC, a od 1926 r. BP KC WKP(b). W latach
1930–1941 premier Zwiàzku Radzieckiego. W latach 1939–1949 minister spraw zagranicznych.
Podczas wojny niemiecko-sowieckiej zast´pca przewodniczàcego Paƒstwowego Komitetu Obrony.
Od 1949 r. w nie∏asce u Józefa Stalina. Od 1953 r. ponownie minister spraw zagranicznych.
W 1957 r. usuni´ty z w∏adz partyjnych. W latach 1957–1960 ambasador w Mongolii.
i
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nika radiowego daje orientacj´ o sytuacji w Êwiecie. OkolicznoÊciowe wystàpienia Êwiàteczne dyplomatów ró˝nych krajów niekomunistycznych dajà
wyraz wzrastajàcej nienawiÊci do Sowietów. Choç ogl´dnie, ale mówi si´
o mo˝liwoÊci wojny! Rozruchy komunistyczne we Francji i we W∏oszech
przyt∏umiono.
Komunistyczny przywódca w Grecji Markos58 og∏osi∏ sformowanie swego rzàdu. Ameryka udziela prawowitemu rzàdowi greckiemu pomocy przeciw komunistom. W Palestynie pot´gujà si´ walki ˝ydowsko-arabskie. Powaga ONZ zachwiana.
7 I [19]48 r.
DziÊ mia∏em zajÊcie, które jest jednym z wielu przyk∏adów, jak bardzo
ludzie sà zmaltretowani szataƒskimi metodami UB, metodami zmierzajàcymi do sterroryzowania spo∏eczeƒstwa. Ostatnimi czasy unikam pokazywania si´ w znajomym terenie, aby oszcz´dziç ludziom strachu. DziÊ jednak przechodzàc wieczorem ko∏o znanego mi dobrze i przyjaznego domu,
postanowi∏em wstàpiç tam na chwilk´ rozmowy. Dawniej przyjmowano
mnie tam oraz moich ludzi z prawdziwà serdecznoÊcià. Dosz∏y o tym s∏uchy do UB i rodzina ta by∏a przez pewien czas przeÊladowana, a nawet córka Zosia siedzia∏a par´ miesi´cy na Zamku [w Lublinie] pod zarzutem
wspó∏pracy z partyzantami.
Moje dzisiejsze wejÊcie wywo∏a∏o u domowników szereg uczuç: zdziwienie, ciekawoÊç, radoÊç i strach. Strach! To uczucie wyp∏ywa∏o z wra˝enia, ˝e
tu˝ za mnà wpadnie horda ubejców. ˚e wszystkim zagrozi∏o Êmiertelne
niebezpieczeƒstwo. Fakt, ˝e tutaj znajduje si´ „Uskok”, spowodowaç mo˝e
spalenie budynków i wystrzelanie domowników. Zosia, która z niebezpieczeƒstwem styka∏a si´ ju˝ bezpoÊrednio, a wi´c by∏a bardziej z nim oswojona, och∏on´∏a pierwsza i zwróci∏a si´ do mnie:
– Zdzichu, nie boisz si´?! Tutaj ciàgle kr´ci si´ resort i szpicle!
– W tej chwili nie ma w pobli˝u ˝adnego resortu ani szpiclów. Inaczej
nie zachodzi∏bym tutaj – odrzek∏em.
58

Markos (w∏aÊc. Markos Wafiadis) (1906–1992), od 1929 r. sekretarz Komunistycznej Partii Grecji, w 1938 r. deportowany na Kret´. W 1941 r. zbieg∏ na Peloponez, gdzie walczy∏ jako dowódca
komunistycznej partyzantki antyniemieckiej. W latach 1946–1949, podczas wojny domowej, dowodzi∏ Greckà Armià Demokratycznà. W Tymczasowym Rzàdzie Wolnej Grecji pe∏ni∏ funkcj´ premiera i ministra wojny. Po 1949 r. na emigracji, przebywa∏ m.in. w Polsce i Zwiàzku Radzieckim.
Do Grecji powróci∏ w 1983 r.
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Po tym moim zapewnieniu wszyscy si´ na pozór uspokoili. Lecz tylko na
pozór, bo po chwili matka Zosi, kr´càca si´ niespokojnie po mieszkaniu,
nerwowym ruchem zarzuci∏a na siebie chust´ i zmierza∏a ku wyjÊciu. W sieni dopad∏a jà Zosia:
– Mamusiu, gdzie wychodzisz na noc?
Wyszed∏em i ja w tej chwili do nich i niezauwa˝ony przez nie s∏ucha∏em
i patrzy∏em. Matka robi∏a wra˝enie cz∏owieka op´tanego strachem i wydziera∏a si´ do wyjÊcia, córka zastawi∏a sobà drog´ i prosi∏a spokojnie:
– Mamusiu, uspokój si´. On wstàpi∏ tylko na chwileczk´ i zaraz pójdzie.
˚adne nieszcz´Êcie nam nie grozi! Mamusiu!
– Nie mog´ si´ uspokoiç! Nie mog´ tutaj zostaç! Musz´ iÊç! PuÊç mnie!
PuÊç! – szarpni´ty r´kaw Zosinej bluzki rozdar∏ si´.
Podszed∏em do nich i stojàc przy drzwiach, rzek∏em ∏agodnie:
– Prosz´ si´ uspokoiç. Ju˝ odchodz´. Przepraszam bardzo za spowodowanie tak przykrego zajÊcia. Ciebie, Zosiu, przepraszam za rozerwany r´kaw. Do widzenia!
Gdy bra∏em za klamk´, us∏ysza∏em jeszcze s∏owa:
– Zdzichu, r´kaw to g∏upstwo. Tylko widzisz mamusia taka nerwowa...
Nie gniewaj si´!...
– Rada panu jestem ca∏ym sercem, ale mnie si´ zdaje... ˝e... zaraz b´dà
strzelaç i paliç... Zocha ma racj´, jestem ju˝ taka nerwowa... ale co ja na to
poradz´ – pad∏o ze szlochem z ust matki.
– Nie gniewam si´. Rozumiem wszystko. Do widzenia.
I wyszed∏em. Wyszed∏em, bo i mnie w gardle coÊ d∏awiç zaczyna∏o... Nie
wolno „Uskokowi” i jemu podobnym serca okazywaç. Za to palà i strzelajà. Gdziekolwiek „Uskok” si´ poka˝e, w Êlad za nim musi iÊç strach.
16 I [19]48 r.
Powróci∏ mój siostrzeniec Stasio po szeÊciotygodniowym pobycie
w UB. Fakt zwolnienia go jest oczywistym dowodem, ˝e karabin pod∏o˝ono, aby zyskaç pretekst do aresztowania. Bo za posiadanie broni grozi d∏ugoletnie wi´zienie. Zresztà, podczas badaƒ o broƒ pytano go tylko
dla formy, a pi∏owano go g∏ównie o „Uskoka”. Ch∏opak jednak trzyma∏
si´ twardo i ˝adnych wskazówek im nie da∏. Posz∏o mu to o tyle ∏atwiej,
˝e ostatnio unika∏em kontaktów nawet z rodzinà. Im mniej wiedzà
o mnie, tym sami sà bezpieczniejsi. Stasiowi nie omieszkano przy zwolnieniu zrobiç propozycji, aby by∏ ich szpiclem. Np. na wydaniu swego
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wuja „Uskoka” mo˝e zarobiç miliony. Dla Êwi´tego spokoju przyrzek∏
im, ˝e „mo˝e si´ coÊ zrobi”.
18 I – 29 II 1948 r.
Radio Stanów Zjednoczonych w audycjach w j´zyku polskim „G∏os
Ameryki” poda∏o cykl odczytów Stanis∏awa Miko∏ajczyka, pod ∏àcznym tytu∏em Widmo terroru komunistycznego nad Êwiatem. W odczytach tych (drukowanych tak˝e w kilkudziesi´ciu pismach amerykaƒskich) Miko∏ajczyk
przekonywujàcymi faktami stara si´ dowieÊç opinii Êwiatowej, ˝e komuniÊci dà˝à do podboju Êwiata bez dzia∏aƒ zbrojnych. Bronià zast´pujàcà armaty i bomby sà ob∏udne idee wolnoÊciowe, post´powo-demokratyczne,
rozsiewane przez agentów Moskwy po ca∏ym Êwiecie.
Zamierzenia Miko∏ajczyka zdajà si´ byç w du˝ej mierze osiàgni´te,
gdy˝ posuni´cia polityczne Anglosasów coraz bardziej demaskujà ob∏ud´
i pod∏oÊç Moskwy. Mi´dzy innymi opublikowano w Ameryce urz´dowe
dokumenty zdobyte przez Amerykanów w Niemczech, stwierdzajàce
sojusz zawarty przez Sowietów z Niemcami hitlerowskimi w latach
1938–1939. Sojusz ten wymierzony by∏ przede wszystkim przeciw Polsce,
a nast´pnie s∏u˝yç mia∏ do podbojów innych paƒstw. Sowieci do ostatniej
chwili starali si´ wype∏niaç warunki sojusznicze w stosunku do Hitlera
i byli mu bardzo pomocni. Z∏amania sojuszu dokona∏ Hitler, uderzajàc
na Sowietów w 1941 r. DziÊ ten sam Mo∏otow, który podpisywa∏ uk∏ady
z Hitlerem, twierdzi, ˝e pokonanie Hitlera jest wy∏àcznà zas∏ugà Sowietów. Zapomina o tym, ˝e gdyby nie pomoc amerykaƒska, to Hitler zrobi∏by z Sowietów bigos. Wed∏ug danych amerykaƒskich, pomoc dla Sowietów udzielona w samolotach, czo∏gach, armatach, wszelkiej amunicji,
medykamentach, obuciu, umundurowaniu itd. – pomoc ta równa si´ sumie prawie 11 miliardów dolarów. Prócz tego, ˝e Amerykanie przystàpili
do wojny z „osià”.
Te dwa fakty – odczyty Miko∏ajczyka i publikacja dokumentów sojuszu
hitlerowsko-sowieckiego – zwróci∏y troch´ uwag´ Êwiata na nieszcz´Êliwy
los Polski, a nam dodajà garÊç otuchy.
W koƒcu tego miesiàca (luty [19]48 r.) uwaga Êwiata skupi∏a si´ na
Czechos∏owacji. KomuniÊci dokonali tam zamachu stanu i przy pomocy
Sowietów doszli ca∏kowicie do w∏adzy. Âwiat wyrazi∏ z tego powodu wspó∏czucie Czechom, a Anglosasi bardziej zdecydowanie nawo∏ujà do skoordynowania si∏ celem przeciwstawienia si´ komunistycznej agresji. Wzrasta
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temperatura zwiastujàca wojn´. U Polaków Czechos∏owacja na wspó∏czucie nie zas∏uguje. Nie uda∏o si´ ob∏udnym „pepiczkom” wylawirowaç z komunistami, tak jak wylawirowali z Hitlerem... [j]a

a

24 III [19]48 r.
Przed Êwi´tami Wielkiej Nocy ubejcy znów intensywniej penetrujà teren. Sà niemal w ka˝dej wsi po par´ razy i w wi´kszoÊci wypadków przetrzàsajà budynki w poszukiwaniu „bandytów”. Jest to zarazem okazja do
rabunków, bo przecie˝ na Êwi´ta ho∏ota potrzebuje si´ zaopatrzyç. No i naród utrzymuje si´ ciàgle pod strachem. A naród, który przeszed∏ niedawno
okropnoÊci okupacji niemieckiej, przyzwyczajony jest do najgorszych rzeczy i przyjmuje wszystko z rezygnacjà. Bo co zrobiç mo˝na? Mo˝na si´ tylko pocieszaç, ˝e przecie˝ wreszcie „ta wojna kiedyÊ si´ skoƒczy”. W Polsce
trwa nadal wra˝enie, ˝e wojna jest nieskoƒczona. Tylko „bieglejsi w polityce” mówià: „Kiedy˝ nareszcie ta wojna si´ zacznie?” To znaczy, kiedy nareszcie przyjdzie czas wyzwolenia od komunistów.
Z tych sprzecznych poglàdów uros∏a nast´pujàca anegdotka. ˚ebrzàcy
pod koÊcio∏em dziad otrzymuje od przechodzàcego osobnika 20 z∏ ze s∏owami: „Dziadku, poproÊcie Pana Boga, by w Polsce by∏ spokój”. BezpoÊrednio po tym podchodzi drugi osobnik, daje 20 z∏ i mówi: „Dziadku,
poproÊcie Pana Boga, by zes∏a∏ nareszcie wojn´”. ˚ebrak czuje si´ zak∏opotany faktem, ˝e raz musi prosiç o spokój, drugi raz o wojn´. Aby nie
kompromitowaç si´ przed Panem Bogiem oraz zrobiç coÊ dla obydwu swoich klientów, po chwili namys∏u poczà∏ si´ modliç: „Bo˝e, nie prosz´ Ci´
o spokój, nie prosz´ Ci´ te˝ o wojn´, ale daj troch´ jednego i drugiego, daj
Bo˝e takà szarpanin´”.
I rzeczywiÊcie, nie ma w Polsce wojny, ale nie ma i spokoju. Jest „szarpanina”.
Fragment skreÊlony, czytelny Stalinowi/TyÊ da∏ nam Osóbk´, Bermana, Bieruta,/Gomu∏k´, Micha∏ka, Minca Hilarego./Ka˝dy z nich ma rol´ Twego pucybuta./A czy Polacy? Uczciwi? Co komu do tego./Ty, któryÊ Polsk´ zwolni∏ od Hitlera/I zdjà∏ nam okowy, a w∏o˝y∏ kajdany/Musisz byç bratem imci Lucyfera,/BoÊ ca∏kowicie piek∏u zaprzedany./Stalinie, w∏adco wielki, m´˝ny!/Którym kieruje
˝ydowinów horda./Bez serca, rozumu w ∏garstwach jesteÊmy./Gruziƒska ma∏po – psia twoja morda.

j

a-a

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 4, k. 277–355.
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1 IV [19]48 r.
Znów bardzo przykry wypadek. W r´ce UB wpad∏ jeden z partyzantów
– „Wydra”59. By∏ to ch∏opak z Wileƒszczyzny i pozostawa∏ do tej pory
w konspiracji. Podczas amnestii nie chcia∏ si´ ujawniç, choç zale˝a∏o to wy∏àcznie od niego. Otrzyma∏ od nas „lewe” papiery oraz skierowania do
miejsc, w których móg∏ przebywaç, a od czasu do czasu troch´ gotówki i jakoÊ tam ˝y∏. Mo˝e i nadal by∏oby wszystko w porzàdku, gdyby „Wydra”...b
no, gdyby nie potrzebowa∏ troch´ si´ kochaç.
Ech! To kochanie! Te dziewczynki! Tak samo przez dziewczynk´ wpad∏
„Ali” jesienià [19]46 r. „Ali”, prezentujàcy si´ doÊç ambitnie w oddziale, po
wpadce wykaza∏ charakter lichej szmaty. Sypa∏ „na ca∏ego”.
Tak samo od A do Z sypie „Wydra”. Mówi wszystko, co wie, a nawet
wi´cej ni˝ wie. Podaje ubejcom informacje zmyÊlone, by za wszelkà cen´
okupiç si´ od bicia i torturowania. Tak samo robi∏ „Ali”. Skutki takich zeznaƒ schwytanego partyzanta sà okropne. Daje to ubejcom obszerny i doÊç
rzeczowy materia∏. Majà póêniej miejsce takie oto sceny:
Do gospodarza, który swego czasu udziela∏ pomocy partyzantom, pragnàc ze szczerego serca dopomóc walczàcym o wolnoÊç, zaje˝d˝ajà samochodami ubejcy. Gospodarz i domownicy sà tym troch´ przera˝eni (widok ubejców wsz´dzie wzbudza takie uczucie), nie wiedzà jednak, o co
chodzi i majà silne postanowienie wyparcia si´ wspó∏pracy z partyzantami. Po wylegitymowaniu domowników zaczyna si´ gruntowna rewizja.
Rewizja jest zbyt gwa∏towna, z t∏uczeniem naczyƒ, po∏amaniem szafy, zrywaniem pod∏óg itd. Gospodarz patrzàcy z bólem na to zniszczenie zapytuje nieÊmia∏o:
Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
Serafin Kamilewicz „Wydra” (vel Piotr Rymkiewicz) (1920–1948), ur. w Sitcach Wielkich, pow.
Dzisna, woj. wileƒskie, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej, rolnik.
Po wkroczeniu armii sowieckiej na Wileƒszczyzn´ w lipcu 1944 r. wcielony do komunistycznego
WP. Od paêdziernika 1944 r. stacjonowa∏ w Lublinie. 15 IV 1945 r. w miejscowoÊci Kanie, pow.
Che∏m, rozbrojony wraz z grupà ˝o∏nierzy przez oddzia∏ NSZ Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”. Zdezerterowa∏ i zosta∏ ˝o∏nierzem oddzia∏u NSZ, poczàtkowo „Zemsty”, a nast´pnie Stefana Brzuszka „Boruty”. Od listopada 1946 r. podporzàdkowany Zdzis∏awowi Broƒskiemu
„Uskokowi”, ˝o∏nierz plutonu, a póêniej patrolu Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora”. Aresztowany 21 III 1948 r. w Kolonii Piotrówek, pow. W∏odawa, przez WUBP w Lublinie. Skazany 12 VI
1948 r. przez WSR w Lublinie na kar´ Êmierci. Stracony 16 X 1948 r. w wi´zieniu na Zamku w Lublinie (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Serafina Kamilewicza, k. 29; AIPN Lu, 02/722, Akta Êledcze Serafina Kamilewicza i inn.; Z. Leszczyƒska,
op. cit., t. 2, s. 107–111).

b

59
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– Czego panowie szukacie? Za co robicie mi takie zniszczenie?!
P∏acz gospodyni i krzyki przera˝onych dzieci mieszajà si´ z przekleƒstwami ubejców oraz ogólnym ∏oskotem „rewizji”.
– Masz broƒ i przetrzymujesz partyzantów, sk...synu. Przyznaj si´ do
wszystkiego, albo ci´...
Epitet okreÊlajàcy, co czeka gospodarza, nie nadaje si´ do powtórzenia.
Wyszed∏ on jednak z ust mo˝e dwudziestoletniego oprycha noszàcego
gwiazdki oficerskie. Âwiadkami tego by∏y niedoros∏e dzieci, otaczajàce ojca
trwo˝nym ko∏em. Inni doroÊli domownicy przechodzili podobne badania,
ka˝de z osobna.
– Nie mam ˝adnej broni i nic nie wiem o bandytach. To ktoÊ fa∏szywie
oskar˝y∏ – odpar∏ gospodarz.
– Poczekaj, b´dziesz Êpiewa∏! – i machni´ciem pi´Êcià przed nosem gospodarza oraz kopni´ciem w zadek przerwa∏ badania oprych.
„Rewizja” trwa∏a jeszcze oko∏o trzech godzin. Ze stodo∏y wyrzucono
wszystkà s∏om´ i zbo˝e na podwórko, a wewnàtrz pokopano do∏y. Ca∏e
obejÊcie przedstawia∏o widok spustoszenia. Nie znaleziono jednak nigdzie
ani armaty, ani nawet pistoletowej ∏uski. Ubejcy pienili si´. Wreszcie wzi´to na „badania” gospodarza do stodo∏y. Sta∏ tam ju˝ przygotowany s´dzia
Êledczy60. Bydlak z zatoczonymi r´kawami (dla dodania sobie straszliwego
wyglàdu) i k∏onicà (wyj´tà z wozu gospodarza) w garÊci.
– No, bandyta, teraz pogadamy. K∏adê si´!
I szarpni´ty kilku parami ràk, gospodarz le˝a∏ na klepisku twarzà do
ziemi. Kilku oprychów przytrzymywa∏o go, wykr´cajàc w sposób bolesny
r´ce i nogi. Badania rozpoczà∏ „Êledczy”, spluwajàc zamaszyÊcie w garÊç
trzymajàcà k∏onic´:
– Gdzie masz ukrytà broƒ?
– Nie mam ˝adnej broni, panowie!
Kilka bolesnych razów spad∏o na plecy, zadek i nogi le˝àcego.
– Bracie, nie z takimi „twardziakami” my gadali i dogadali si´. Musisz
si´ przyznaç! Rozumiesz? Musisz! Gadaj, gdzie broƒ!?
– Panowie, nie mam broni! Jak pragn´ w∏asne dzieci oglàdaç!
– To ci tak do∏o˝´, ˝e nie b´dziesz swoich szczeniaków oglàda∏ – i znów
porcja razów.

60

Chodzi o oficera Êledczego UBP.
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Przy biciu k∏onicà mo˝na poprzetràcaç koÊci, tote˝ „Êledczy”, widzàc, ˝e
zanosi si´ na d∏u˝sze „badanie”, od∏o˝y∏ k∏onic´, a wzià∏ do r´ki rzemiennà nahajk´ i rozkaza∏:
– Rozebraç go!
Cz´Êç garderoby Êciàgni´to gospodarzowi na pi´ty, a cz´Êç zawini´to na
g∏ow´. Ca∏y korpus i nogi obna˝ono. Uwidoczni∏y si´ teraz razy zadane
k∏onicà: szerokie podsinia∏e pr´gi. Gospodarz z cicha post´kiwa∏, zaciskajàc z bólu z´by. „Nie przyznam si´ do niczego – to mo˝e tylko na biciu si´
skoƒczy” – myÊla∏. Zresztà rzeczywiÊcie ˝adnej broni nie posiada∏.
– Kiedy u ciebie ostatnio byli bandyci?! – zapyta∏ znów „Êledczy”.
– U mnie ˝adnych bandytów nie by∏o!
– A kiedy byli partyzanci?!
Nahajka ze z∏owrogim Êwistem zacz´∏a przecinaç powietrze. Razy na
cia∏o jeszcze nie spad∏y. Po ciele katowanego pocz´∏y przebiegaç dreszcze,
dreszcze l´ku przed spodziewanym bólem. Z ust jednak wysz∏y nieodmienne od powzi´tego postanowienia s∏owa:
– U mnie nigdy partyzanci nie byli. Ja nie znam ˝adnych partyzantów!
– A „Uskoka” znasz?!
Nahajka szybciej zacz´∏a wirowaç w powietrzu i szybsze sta∏o si´ tempo
dreszczy przebiegajàcych cia∏o le˝àcego.
– Jakiego „Uskoka”? Nie znam!
– A z bandy „Uskoka” kogo znasz?! – wrzasnà∏ rozwÊcieczony „Êledczy”.
– Panowie! Nie znam nikogo z tych, o których mnie pytacie!
– Ty cholero!
I nahajka raz po raz zacz´∏a spadaç ze Êwistem na obna˝one cia∏o.
W miejscach uderzeƒ prawie natychmiast wyst´powa∏y przekrwione znaki,
a tam, gdzie wcina∏ si´ sam koniec szpicruty, z poprzecinanej skóry wystàpi∏a krew. Z gard∏a katowanego, poprzez zaciÊni´te z´by wydoby∏ si´ g∏oÊniejszy j´k, a cia∏o zacz´∏o si´ wiç o tyle, o ile pozwalali na to przytrzymujàcy oprawcy. Co kilka uderzeƒ „Êledczy” powtarza∏ jedno z poprzednio
zadawanych pytaƒ. „Nie wiem”, „Nie znam!”, „O Jezu!”, „Za co tak bijecie?!” – by∏y to jedyne s∏owa katowanego. Plecy, zadek i nogi by∏y dos∏ownie „spisane” na kolorowo.
Podczas „badania” gospodarza w stodole reszta domowników by∏a badana w mieszkaniu. Ka˝dy tam przy tej okazji otrzyma∏ swojà „porcj´”,
lecz nie byli tak bestialsko katowani jak g∏owa rodziny. OczywiÊcie nikt do
213

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 214

niczego si´ nie przyzna∏. Nawet gospodyni, którà specjalnie wyprowadzono
na podwórko, tak by mog∏a s∏yszeç, co si´ dzieje w stodole, nie okaza∏a
skruchy z tego powodu. Zabola∏o jà serce z litoÊci nad cierpieniami swego
ma∏˝onka, lecz na s∏owa jednego z opryszków: „Przyznaj si´, m´˝a biç przestanà!”, pomyÊla∏a: „JeÊli jego tak bijà i nic im nie mówi, to ja nic nie powiem”, a g∏oÊno odpowiedzia∏a:
– Ja nic nie wiem i choç byÊcie nas zabili, to niewinnie!
Oprawcy mieli przygotowane podst´pne „Êledcze chwyty” i w pewnej
chwili do stodo∏y wpad∏ jeden z ubejców ze s∏owami:
– Poruczniku, baba przyzna∏a si´ do wszystkiego! Broƒ tu jest, karabiny, granaty. Tylko stary gdzieÊ zachowa∏. Jak mu dacie z pi´çdziesiàt, to si´
przyzna! Baba mówi∏a, ˝e bandyci tutaj przychodzà, ˝e „Uskok” by∏!
– No i widzisz, stary durniu, po co ci by∏o tyle dostaç?! Trzeba si´ by∏o
przyznaç od razu, tak jak zrobi∏a to twoja baba. No, mów, gdzie zachowa∏eÊ broƒ? – zwróci∏ si´ znów „Êledczy” do gospodarza w tonie niby pojednawczym.
Dostatecznie zmaltretowany cz∏owiek w pierwszej chwili uleg∏ wra˝eniu, ˝e ˝ona z czymÊ si´ wygada∏a, lecz sam z odpowiedzià si´ nie spieszy∏,
a nast´pnie zreflektowa∏ w sensie relacji przyniesionych do stodo∏y przez
ubejca. Poniewa˝ ˝ona nie mog∏a mówiç o tym, czego nie ma, tj. karabinach i granatach, a zatem na pewno nic im nie powiedzia∏a – pomyÊla∏,
a g∏oÊno odrzek∏:
– JeÊli tak mówi∏a, to k∏ama∏a. Dawajcie jà tutaj, niech powtórzy to przy
mnie!
Ubejcy poszeptali coÊ mi´dzy sobà na uboczu, po czym „Êledczy” znów
zwróci∏ si´ do gospodarza:
– ˚ona taka sama cholera jak i ty, ale przyprowadzimy tu kogo innego,
zobaczymy, czy b´dziesz móg∏ dalej zapieraç si´.
Nast´pnie pozwolono mu wstaç i poprawiç na sobie ubranie. Po chwili
wprowadzono do stodo∏y „Wydr´”. Szed∏ automatycznie, z oczami wlepionymi w ziemi´. Na gospodarza spojrza∏ tylko przelotnie. By∏ nieogolony
i brudny. Na twarzy malowa∏o si´ cierpienie i rezygnacja. Utyka∏ na jednà
nog´, choç przed tym nigdy nie kula∏, a wszelkie poruszenia wykonywa∏
z wysi∏kiem, jakby mu to sprawia∏o ból fizyczny. By∏ ju˝ od kilku dni w r´kach oprawców i widocznie nieêle go przez ten czas „badano”. Gospodarz
o aresztowaniu „Wydry” nie wiedzia∏, lecz zna∏ go dobrze i pozna∏ od razu.
Trudno opisaç uczucia, jakich dozna∏ w tej chwili biedny, skatowany cz∏o214
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wiek. Zrozumia∏ od razu, ˝e to, co go spotka∏o, spowodowa∏ „Wydra”.
Uczu∏ si´ pogrà˝ony, lecz natychmiast obmyÊla∏ dalsze sposoby obrony.
„Nie b´d´ si´ móg∏ wyprzeç znajomoÊci »Wydry« i widywania partyzantów,
ale powiem, ˝e partyzanci zagrozili mi Êmiercià, jeÊlibym ich wyda∏ i bywali u mnie przemocà” – pomyÊla∏. Taktyka ta by∏a zupe∏nie s∏uszna, tak „Wydrze”, jak i innym partyzantom w tej chwili nie móg∏ ju˝ ani zaszkodziç, ani
pomóc – ratowaç musia∏ przede wszystkim siebie. Gdyby nawet chcia∏ si´
zaprzeç „Wydry” – co nie by∏o ∏atwe, bo i inni domownicy go znali – to nie
mia∏ pewnoÊci, czy ubejcy jeszcze czegoÊ nie majà. Tymczasem „Êledczy”
znów zaczà∏ „dzia∏aç”. Zapyta∏ „Wydry”, wskazujàc na gospodarza:
– „Wydra”, znasz tego cz∏owieka?
„Wydra” spojrza∏ we wskazanym kierunku oczyma zbitego psa i odrzek∏:
– Znam.
Teraz pytaniami zosta∏ zasypany gospodarz, nie pozostawiono mu czasu do namyÊlania si´ – wykorzystujàc druzgocàce wra˝enie pokazania „Wydry”.
– A ty znasz tego cz∏owieka? – wskazano na „Wydr´”.
– Znam go tylko z widzenia.
– Gdzie go widzia∏eÊ?
– By∏ u mnie z kilkoma innymi ludêmi, z bronià, w nocy.
– Ile razy ci ludzie bywali u ciebie?
– Byli u mnie dwa razy. W obu wypadkach by∏ z nimi ten, którego nazywacie „Wydrà”.
– Kiedy to by∏o?
– Pierwszy raz latem, drugi raz póênà jesienià ubieg∏ego roku. Dok∏adnej daty podaç nie mog´. Nie pami´tam.
– Ilu ich by∏o?
– Do mieszkania wchodzi∏o trzech lub czterech. W obu wypadkach
wchodzi∏ „Wydra”. Czy na dworze by∏o wi´cej – nie wiem. Wychodziç mi
nie pozwalano.
– I mówisz, ˝e byli to dla ciebie ludzie obcy?
– Zupe∏nie ich nie zna∏em.
– Dlaczego wpuszcza∏eÊ do mieszkania nieznajomych?
– Wchodzili przemocà. Pierwszy raz nawet pobili mnie dotkliwie, bo nie
chcia∏em ich wpuÊciç.
– Po co przychodzili?
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– Za ˝ywnoÊcià. Brali sobie sami, co im by∏o potrzebne do zjedzenia,
posiedzieli par´ godzin i odchodzili. Za ka˝dym razem przed odejÊciem
grozili mi, ˝e gdybym gdziekolwiek zameldowa∏ o tym lub do kogoÊ si´ wygada∏ – spalà mi budynki i wybijà ca∏à rodzin´. Poniewa˝ mieszkam na
ustroniu pod lasem, a oni byli uzbrojeni – musia∏em im byç pos∏uszny. Nigdzie o tym nie meldowa∏em, a nawet dziÊ nie chcia∏em mówiç o tym do
was.
– Ale wiedzia∏eÊ o tym, ˝e to byli bandyci?!
– MyÊleç o nich mog∏em ró˝nie, ale ich nie zna∏em i nic o nich nie wiedzia∏em. Sami nie przyznawali si´ do mnie, kim sà.
– Ale gdybyÊ wiedzia∏, ˝e to byli partyzanci, faszyÊci, którzy mordujà demokratów, na pewno udziela∏byÊ im ch´tnie wszelkiej pomocy – prawda?
– Ja si´ ˝adnà politykà nie zajmuj´. Szcz´Êliwy jestem, gdy mog´ spokojnie pracowaç na swojej roli. Nikogo specjalnie nie popieram, a nawet
nie wiem, co to jest demokracja, a co faszyzm.
– Chcesz, kanalio, udawaç g∏upka, ale to ci si´ nie uda! Gdzie jest ta
broƒ, którà bandyci zostawili u ciebie do przechowania?
– To k∏amstwo! Oni ˝adnej broni u mnie nie zostawiali!
– Tak? No to powiedz, gdzie masz swojà w∏asnà broƒ?
– Nigdy broni nie mia∏em i nie mam!
Twarz „Êledczego” przybra∏a wyraz pyska z∏ego psa. Zbli˝y∏ si´ do gospodarza, poprawiajàc w r´ku nahajk´, przeszy∏ go Êlepiami i zasycza∏:
– A co b´dzie, jeÊli twoja ˝ona i dzieci dadzà zeznania niezgodne z tym
wszystkim, co ty nam powiedzia∏eÊ?! A co b´dzie, jeÊli „Wydra” zada ci
k∏am w oczy? JeÊli masz litoÊç nad samym sobà i nad swojà rodzinà, to lepiej z nami nie igraj. Ca∏kowite przyznanie si´ do wszystkiego obali ci du˝o winy, a jeÊli b´dziesz mia∏ rozum i pomo˝esz nam wykryç i ujàç bandytów z „Uskokiem” na czele, zamiast kary otrzymasz nagrod´. Zastanów si´
i nie bàdê g∏upi!
Tutaj „Êledczy” odwróci∏ si´ od gospodarza, dajàc mu rozmyÊlnie czas
do owego „zastanowienia si´”. „Âledczy” zapewne pomyÊla∏ sobie wówczas: „JeÊli b´dzie si´ d∏ugo namyÊla∏ nad odpowiedzià – to niewàtpliwie
jest bardzo winien i du˝o wie”. Badany natychmiast zrozumia∏ intencje badajàcego i postanowi∏ nie zwlekaç z odpowiedzià. Cios by∏ ci´˝ki, bo „Wydra” i domownicy mogli powichrzyç jego zeznania – postanowi∏ wi´c w powolnych wywodach asekurowaç si´ przed tym. Z doznanych ju˝ tortur
ledwo na nogach si´ trzyma∏, lecz ducha [to] nie za∏ama∏o w tym dzielnym
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cz∏owieku. MyÊl rzucona przez „Êledczego” o dopomo˝eniu w uj´ciu „bandy” za nagrodà przez umys∏ badanego przesz∏a bez najmniejszego echa.
Zaczà∏ powoli:
–...tak ˝ona, jak i dzieci w obawie przed biciem ich samych i mnie mogà mówiç niedorzecznoÊci... „Wydra”... jeÊli b´dzie mia∏ sumienie traciç
niewinnych ludzi, niech mu to Bóg wybaczy. Nie mam nic wi´cej do powiedzenia.
„Âledczy” nerwowo kr´ci∏ nahajkà i patrza∏ na mówiàcego. Po chwili
przeniós∏ wzrok na „Wydr´” i podszed∏ do niego:
– „Wydra”!
„Wydra” sta∏ oparty ∏okciem o zapolnic´, z twarzà sk∏onionà na piersi.
Gdy podniós∏ g∏ow´, po twarzy p∏yn´∏y ∏zy.
– Ile razy by∏eÊ z bandà u tego gospodarza?
– Nie wiem... nie pami´tam!
Po twarzy „Êledczego” przebieg∏ gest zniecierpliwienia. Wrzasnà∏:
– Kiedy i jakà broƒ widzia∏eÊ u niego?!
„Wydra” wykona∏ ruch, jakby zas∏aniajàc si´ przed ciosami.
– Nie... nie widzia∏em...
– „Wydra”, do ci´˝kiej cholery, który z was k∏amie, czy ty, czy gospodarz?!
„Wydra” obejrza∏ si´ trwo˝nie po oprawcach i wyjàka∏:
– ...mówi∏em nieprawd´, bo musia∏em... bo...
Nie skoƒczy∏, wraz z przekleƒstwem spad∏ mu na g∏ow´ cios nahajkà.
Na tym Êledztwo na razie zakoƒczono. Pos∏ano do so∏tysa i sporzàdzono jakiÊ „urz´dowy protokó∏”. By∏o tam mas´ zarzutów stwierdzonych i jeszcze
niestwierdzonych, obcià˝ajàcych gospodarza. Nie by∏o jednak najmniejszej
wzmianki o katowaniu. Wszystkie zeznania „Wydry” i gospodarza okreÊlono jako „niewymuszone”. „Âledczy” okazywa∏ wyraêne niezadowolenie, bo
nie osiàgnà∏ pe∏nego sukcesu. Gdyby by∏ przewidzia∏, ˝e „Wydra” oskar˝y∏
gospodarza o posiadanie broni fa∏szywie, wskutek presji, to wed∏ug praktykowanych w takich wypadkach sposobów, broƒ przed rewizjà zosta∏aby
pod∏o˝ona, a nast´pnie znaleziona. Nawet „Wydra” nie móg∏by wtedy zaprzeczaç, a gospodarza postawiono by wobec faktu. Ca∏a ta sprawa nie
mia∏aby wówczas punktów niewyjaÊnionych, wszystkie zeznania doskonale
by si´ zgrywa∏y, a prowadzàcy jà „Êledczy” móg∏by liczyç na rych∏y awans
i grubszà nagrod´. Szkoda, bo okazja by∏a dobra i pan „s´dzia Êledczy” ma
s∏uszne powody do niezadowolenia.
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Gospodarza aresztowano i zabrano do Lublina. Co dalej z nim si´ sta∏o – trudno powiedzieç. Sprawa ta toczyç si´ b´dzie jeszcze w urz´dach
Êledczych, s∏ynnych katowniach, a nast´pnie przejdzie w r´ce prokuratora
i znajdzie swój epilog na sali sàdowej, gdzie zapada wyrok. Potrwaç to mo˝e kilka miesi´cy, rok lub d∏u˝ej. Dla formy wolno jest oskar˝onemu mieç
swego adwokata, lecz jest to obroƒca „z urz´du” i mo˝e si´ opieraç tylko
na materia∏ach dostarczonych przez UB, a wiemy ju˝, ile prawdy znajduje
si´ w takich „protokó∏ach”. Broƒ Bo˝e, nie wspomina si´ tam o presjach fizycznych i wszystko dowolnie opisane jest tak, by jak najbardziej obcià˝yç
„winnego”. W ten sposób funkcjonariusze bezpieczeƒstwa publicznego
i w∏adz sàdowych wykazujà swojà sprawnoÊç. SprawnoÊç, o której mo˝na
po stachanowsku powiedzieç, ˝e „sprawiedliwoÊci sta∏o si´ zadoÊç
w 285,6 procent”. Zas∏u˝eni otrzymujà nagrody jako zach´t´ do dalszej
pracy „ponad norm´”.
Z powodu „Wydry” w kilku innych miejscach zasz∏y podobne wypadki
i kilka osób zosta∏o aresztowanych. Dla nas, partyzantów, sà to ciosy
okropne. Podrywajà nam autorytet i kredyt zaufania, jaki mamy wÊród spo∏eczeƒstwa. Ten, któremu udzielono szczerej pomocy, odwdzi´cza si´ w tak
okropny sposób. Prawda, ˝e robi to wskutek katowania, ale mamy ca∏y szereg przyk∏adów, gdzie innych nic nie za∏ama∏o. Np. „Sajko”, który wpad∏
w r´ce UB podczas walki, ranny, z bronià i mia∏ na sobie o wiele wi´ksze
obcià˝enia ni˝ „Wydra” czy „Ali”, a jednak wszystkie badania wytrzyma∏
twardo i nikogo nie „wsypa∏”. Bito go, to prawda, ale na pewno jeszcze wi´cej by go bito, gdyby zaczà∏ si´ wygadywaç. Po potràceniach amnestyjnych
w wyroku dosta∏ siedem lat wi´zienia i obecnie siedzi we Wronkach. Tamtych te˝ czekajà wyroki. Albo „Osa”61, którego te˝ wzi´to rannego i od razu poddano badaniom, nie wyzna∏ nic szkodliwego, a po paru miesiàcach
– z powa˝nym nara˝eniem ˝ycia – uciek∏ ze szpitala.
Wreszcie najtragiczniejsze przyk∏ady: „Kr´py”, „Staƒczyk”, „Lew”,
„KubuÊ”, „D˝ym” i inni, by uniknàç tortur i ci´˝kiego wyroku – zadawali
61

Józef Jóêwiak „Osa” (ur. 1921), ur. w Zawieprzycach, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie,
wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, szewc. Podczas okupacji niemieckiej prawdopodobnie ˝o∏nierz
AK. W 1944 r. wcielony do WP, zdezerterowa∏ po dwóch tygodniach. 19 XII 1945 r., podczas
ucieczki przed ob∏awà, ranny i uj´ty. Umieszczony w szpitalu, skàd w lutym 1946 r. uda∏o mu si´
uciec. Od kwietnia 1946 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, zast´pca dru˝ynowego. Ujawni∏ si´ 28 III 1947 r. w PUBP w Lubartowie (AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Józefa Jóêwiaka, k. 43).
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sobie Êmierç rozmyÊlnie. Jak˝e pi´knà i wznios∏à opini´ dajà partyzantom
takie przyk∏ady! Tak. W partyzantce potrzebni sà ludzie o charakterach
twardych, spi˝owych. Trudno jest jednak uniknàç ludzi-szmat. Wsz´dzie
oni si´ znajdujà.
3 IV [19]48 r.
Otrzyma∏em meldunek o stosowaniu przez UB nowych metod s∏u˝àcych
do gn´bienia „faszystów”. Oto w Wielkà Niedziel´, w Charl´˝u zdemolowano dwa gospodarstwa. Pod pretekstem dokonania rewizji „za bronià i bandytami”, porozwalano ca∏kowicie piece, kuchnie i kominy, zerwano pod∏ogi
i sufity oraz powyrywano z ramami okna i drzwi, podziurawiono dachy. Meble porozbijano tak, by sta∏y si´ niezdatne do u˝ytku, a wszystkie naczynia
kuchenne i domowe doszcz´tnie pot∏uczono i zwalono w mieszkaniu w wielkà kup´ gruzu. W owym gruzie znalaz∏y si´ tak˝e artyku∏y spo˝ywcze: màka, kasza, jaja, cukier, t∏uszcze, chleb, sól, itd. oraz odzie˝, poÊciel, wszelkie
papiery, fotografie i obrazy religijne. Po dokonaniu tego dzie∏a zniszczenia
sporzàdzono protokó∏ o przeprowadzonej „rewizji”, podczas której nic podejrzanego nie znaleziono. Protokó∏ musieli podpisaç gospodarze. Czy mogli nie podpisaç? A có˝ by im da∏o wzbranianie si´? Przede wszystkim nie
pytano, czy majà jakieÊ zastrze˝enia, a zresztà... Dochodziç sprawiedliwoÊci
w stosunku do UB, to znaczy znaleêç si´ w roli jagni´cia, które przed wilczym trybuna∏em chcia∏o si´ broniç od napaÊci wilków.
Przera˝onym domownikom – na zapytanie, co majà ze sobà zrobiç!
– odpowiedziano: „Mo˝ecie si´ utopiç. Tutaj dla was miejsca nie ma”. RzeczywiÊcie, ci ludzie muszà gdzieÊ emigrowaç. Ubejcy z ∏atwoÊcià b´dà rozwalaç to, co oni z trudem wybudujà. I mo˝e ktoÊ powie, ˝e to nie zmierza
do ko∏chozów? Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e zajÊcie to mia∏o miejsce
w dzieƒ wielkiego Êwi´ta religijnego. Czy mo˝e ktoÊ powie, ˝e to nie jest
wymys∏em mózgu ˝ydowskiego?
7 IV [19]48 r.
Moja kochana rodzina ma przeze mnie mas´ utrapienia! Nie wiem, jak
oceniç stopieƒ mojej winy w tym wypadku, ale fakt ten przysparza mi zmartwienia i niejednokrotnie odczuwam niemal˝e wyrzuty sumienia. Ma to
miejsce w chwilach s∏aboÊci i zwàtpienia, które udziela mi si´ od ludzi. Bo
walka trwa ju˝ ca∏e lata, kosztuje wiele ofiar i trudów. A kiedy przyjdzie
zwyci´stwo? I czy w ogóle przyjdzie?
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Coraz wi´cej ludzi popada w apatyczny nastrój i przestaje wierzyç w rych∏e zmiany na lepsze. Ludzie coraz bardziej dostosowujà si´ do znienawidzonego, a umacniajàcego si´ porzàdku – bo przecie˝ trzeba ˝yç. My,
garstka straceƒców – jak nas nazywajà – stajemy si´ oazà wiary i woli zwyci´stwa na pustyni zwàtpienia i beznadziejnoÊci. Mniejsza o to, czy przetrwamy, czy zginiemy – choç wola przetrwania jest w nas b[ardzo] silna
– ale coraz trudniej pracowaç tak, by w efekcie praca ta dawa∏a korzyÊç
spo∏ecznà. Coraz trudniej pracowaç i walczyç w ogóle. Trzeba si´ ograniczaç do samej tylko kwestii przetrwania. A wi´c nic nie robiç, tylko czekaç
jakichÊ zmian. A tymczasem komuniÊci skrz´tnie wykorzystujà chwile os∏abienia „reakcji” i... wiemy ju˝ co robià. Och! Jak ci´˝ko pogodziç si´ z takim stanem rzeczy! Jak ci´˝ko przy tym znosiç ciosy osobiste, rodzinne...
Wczoraj aresztowano mojà siostr´ [Janin´] Siegiedowà. Ju˝ po raz
czwarty. Ona, ta kochana JaÊka, dotychczas najwi´cej cierpi z ca∏ej rodziny. Jej mà˝ ju˝ trzeci rok ukrywa si´. Poza tym opisano gospodarstwa moich trzech szwagrów i zastrze˝ono nad nimi nadzór UB. W jakim celu to
zrobiono i czy zgodnie z prawem – nie wiadomo. Wiadomo tylko, ˝e UB
jest przed prawem i rzàdzi si´ dowolnie.
Rodzice moi mieszkajà obecnie w komornym i ˝yjà ze s∏abej pomocy
rodziny. Ja nikomu pomóc nie mog´, bo sam pomocy potrzebuj´. Inni z rodziny ˝yjà ciàgle „pod strachem”. Ju˝ od roku nie widuj´ si´ z nimi, a wiadomoÊci o nich mam tylko poÊrednie. Dla nich tak bezpieczniej. Przykro mi
bardzo, ˝e rodzina cierpi, lecz nie wierz´, by o to do mnie mia∏a ˝al. Nie
wierz´, by moje post´powanie by∏o w rodzinie b∏´dnie ocenione. Cierpimy
za spraw´ wa˝niejszà od spraw rodzinnych.
14 IV [19]48 r.
Przykre wiadomoÊci otrzyma∏em o „Zaporze”. Wiele przemawia za
tym, ˝e podst´pnie wpad∏ w r´ce UB62. Brak jednak danych faktycznych.
62

Prawdopodobnie sam zamys∏ wyjazdu za granic´ pojawi∏ si´ na prze∏omie lipca i sierpnia 1947 r.
Techniczne szczegó∏y wyprawy zosta∏y ustalone na spotkaniu 10 IX 1947 r. we wsi Kolonia ¸ubkowska, pow. Pu∏awy. Uczestniczyli w nim Hieronim Dekutowski „Zapora” i byli lubelscy inspektorzy WiN – Franciszek Abraszewski „Boruta” i W∏adys∏aw Nowicki „Stefan”. „Zapora” otrzyma∏
od „Boruty” fa∏szywe dokumenty dla siebie i wspó∏towarzyszy ucieczki. Pozosta∏e formalnoÊci zobowiàza∏ si´ za∏atwiç „Boruta”. Wed∏ug ustaleƒ poczynionych na nast´pnym spotkaniu, do przekroczenia granicy polsko-czeskiej mia∏o dojÊç w rejonie Nysy. Do amerykaƒskiej strefy Niemiec
mia∏ ich przeprowadziç czeski przewodnik. Od sierpnia w okolicy K∏odzka w pensjonacie zaufanego organizacji – p∏k. Otokara Brzozy-Brzeziny – mieszkali Arkadiusz Wasilewski „Bia∏y” i Edmund
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W po∏udniowych powiatach Lubelszczyzny UB szaleje gorzej ni˝ u nas,
aresztowania i demolowanie gospodarstw. Z grupkà ludzi „Zapory” tam
przebywajàcà trudno si´ zetknàç osobiÊcie, a trzeba tego dokonaç, bo „Zapora” zleci∏ mi dowództwo nad nimi.
Nieweso∏e te˝ wiadomoÊci podaje „LaluÊ”63 (teren krasnystawski i sàsiednie). Tam dos∏ownie rozebrano kilka domów „faszystowskich”.
Siostra Siegiedowa wróci∏a. Osiem dni siedzia∏a w lubartowskim UB.
20 IV [19]48 r.
We W∏oszech, w powszechnych wyborach komuniÊci ponieÊli kl´sk´.
Cieszy nas to, ale wolelibyÊmy kl´sk´ komunistów w Polsce. Makaroniarze
majà szcz´Êcie, ˝e nie znajdujà si´ w orbicie „wyzwoleƒczych” wp∏ywów
Moskwy. No i byli sojusznikami Hitlera, a dziÊ sà wolni, majà szcz´Êcie!
2 V [19]48 r.
„JednoÊç”. Pod tym has∏em obchodzili komuniÊci polscy Êwi´to pierwszomajowe. JednoÊç PPR z PPS, SL z PSL, „Wiciarzy” z ZMW i czegoÊ
tam jeszcze z czymÊ, co w obskurnym przys∏owiu nazywa si´ wiechciem, no
a przede wszystkim jednoÊç z ZSRR. „JednoÊç”! Z tym bezmyÊlnym wrzaskiem defilowa∏y wyçwiczone „t∏umy”, powiewajàc czerwonymi szmatami.
Tudruj „Mundek”. Spotkanie wszystkich uczestników ucieczki wyznaczono na 16 IX 1947 r.
w mieszkaniu w K∏odzku. UBP prawdopodobnie od samego poczàtku zna∏ plan trasy przerzutu
i od poczàtku jà kontrolowa∏, a w punkcie zbornym przygotowano „kocio∏”, w który wpadali kolejni uczestnicy wyprawy. W nocy z 15 na 16 IX 1947 r. zostali aresztowani: Hieronim Dekutowski
„Zapora”, Roman Groƒski „˚bik”, Stanis∏aw ¸ukasik „RyÊ”, W∏adys∏aw Nowicki „Stefan”, Jerzy
Miatkowski „Zawada”, Tadeusz Pelak „Junak”, Edmund Tudruj „Mundek”, Arkadiusz Wasilewski „Bia∏y”. Wszystkich poczàtkowo przewieziono do PUBP w B´dzinie, a nast´pnie do wi´zienia
mokotowskiego w Warszawie (L. Pietrzak, Kto wyda∏ „Zapor´”?, „Zeszyty Historyczne WiN-u”
2001, nr 15, s. 282–283).
63 Józef Franczak „Lalek”, „LaluÊ” (1918–1963), sier˝. WP, ur. w Kozicach Górnych, pow. Lublin,
pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. Ukoƒczy∏ Szko∏´ Podoficerów ˚andarmerii w Grudziàdzu. Do wybuchu wojny s∏u˝y∏ jako zawodowy podoficer ˝andarmerii w Równem.
Walczy∏ w wojnie 1939 r., dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej, z której zbieg∏. Od 1943 r. w szeregach
AK, komendant placówki. W sierpniu 1944 r. wcielony do komunistycznego WP, zdezerterowa∏
w styczniu 1945 r. Wspó∏pracowa∏ z oddzia∏em Antoniego Kopaczewskiego „Lwa”. Od stycznia
1947 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, dowódca patrolu. Po ci´˝kich stratach
patrolu w okresie 1948–1949 zaczà∏ si´ ukrywaç samotnie. Zastrzelony 21 X 1963 r. przez funkcjonariuszy SB i ZOMO w miejscowoÊci Majdan Kozic Górnych, pow. Lublin (AIPN Lu, 0136/2,
Charakterystyka nr 1..., k. 72; AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz Józefa Franczaka, k. 28).
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Wyrazem si∏y osiàgni´tej jednoÊcià mia∏y byç pi´Êci wzniesione w gór´
w chwili honorowania trybun rzàdowych. JednoÊcià silni! Pi´Êci w gór´!
Komu tak gro˝ono? ˚ymierskiemu? Cyrankiewiczowi? Gomu∏ce? (bo oni
byli na trybunach). Nie! To gro˝ono Êwiatowej „reakcji”, kapitalistom, imperialistom, pod˝egaczom wojennym. Dr˝yjcie Trumany64, Marshalle, Bevinyc65 i wy z Pary˝a, Aten i Rzymu! Dr˝yjcie, bo w Polsce, na rozkaz Jakuba Bermana66 czy Lebiediewa67, przeciw wam wznoszà si´ pi´Êci!
A có˝ na to tamci? Uzdrawiajà Europ´ planem Marshalla i mówià, ˝e
zwyci´˝à komunizm. Oby nie trzeba by∏o na to zbyt d∏ugo czekaç. Zobaczymy.
24 V [19]48 r.
Jak powstajà historie o leÊnych duchach?
Wypad∏o nam zatrzymaç si´ przez par´ dni w terenie, w którym kwaterowanie w domach jest bardzo niebezpieczne. Zaopatrzywszy si´ wi´c w prowiant, poszliÊmy do lasu za˝ywaç s∏oƒca. W lesie te˝ trzeba zachowywaç
ostro˝noÊç [d] i nie stykaç si´ z ludêmi. UlokowaliÊmy si´ wi´c w g´stym zagajniku, do którego, zdawa∏oby si´, nikt nie b´dzie mia∏ potrzeby zachodziç.
W tekÊcie Beginy.
Fragment tekstu skreÊlony, czytelny a przede wszystkim.
64 Harry Truman (1884–1972), w latach 1934–1944 senator, od 1945 r. wiceprezydent, w latach
1945–1953 prezydent Stanów Zjednoczonych. Od 1947 r. wprowadzi∏ program badania lojalnoÊci
urz´dników, skierowany przeciwko wp∏ywom komunistycznym. W polityce zagranicznej prowadzi∏ polityk´ „powstrzymywania” komunizmu oraz utrwalania amerykaƒskiej pozycji w Êwiecie
i budowania systemów bezpieczeƒstwa zbiorowego (doktryna Trumana). Za jego rzàdów realizowano tzw. plan Marshalla, powo∏ano NATO, a Stany Zjednoczone wzi´∏y udzia∏ w wojnie koreaƒskiej.
65 Ernest Bevin (1881–1951), w latach 1922–1940 sekretarz generalny brytyjskiego Powszechnego
Zwiàzku Transportowców. Dzia∏acz ruchu zwiàzkowego i Partii Pracy. W latach 1940–1951 cz∏onek
Izby Gmin, 1940–1945 minister pracy, 1945–1951 minister spraw zagranicznych. W 1949 r. wspó∏organizator NATO, a w 1951 r. inicjator planu pomocy gospodarczej dla Azji, tzw. planu Colombo.
66 Jakub Berman (1901–1984), cz∏onek KZMP, KPP, PPR, PZPR. Od wrzeÊnia 1939 r. w Zwiàzku
Radzieckim. Dzia∏acz Z˚P i ZPP. W 1944 r. wspó∏organizowa∏ CBKP. Zwolennik przekszta∏cenia
Polski w republik´ sowieckà. Od sierpnia do grudnia 1944 r. zast´pca kierownika Resortu Spraw
Zagranicznych PKWN. W 1944–1956 cz∏onek BP PPR i PZPR. W latach 1954–1956 wicepremier.
Cz∏onek Komisji BP KC PZPR ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego. W 1956 r. odsuni´ty od ˝ycia politycznego, a w 1957 r. usuni´ty z PZPR (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 2, s. 36–37; Mo∏dawa, op. cit., s. 336).
67 Wiktor Lebiediew (1900–1968), dyplomata sowiecki. Od 1941 r. zast´pca ambasadora sowieckiego w Londynie przy rzàdach paƒstw okupowanych przez Niemcy, a w latach 1943–1944 ambasador. Od 4 I 1945 do 1951 r. ambasador sowiecki w Polsce, a faktycznie wielkorzàdca sowiecki.
W latach 1951–1961 ambasador w Finlandii (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 381).
c

d
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Dwa dni up∏yn´∏y spokojnie. Trzeci i zarazem ostatni naszego pobytu tutaj do po∏udnia przeszed∏ bez przygód. Po obiedzie, oko∏o godz. 2.00 wszyscy rozkoszujemy si´ s∏oƒcem. Ja w tym momencie spa∏em, bo czuwa∏em
z rana. „Babinicz” i „Góral”68 na go∏o opalajà si´ pod krzakiem, a „Wiktor”
w adamowym stroju przechadza∏ si´ ko∏o nas. Kàpielówek ze sobà nie mieliÊmy, a zresztà nie trzeba cia∏u ˝a∏owaç s∏oƒca, gdy jest ku temu okazja.
Nikt tutaj naszym widokiem si´ nie zgorszy. Nikt? Zobaczymy.
Najpierw par´ s∏ów o „Wiktorze”. Uchodzi on za bardzo dobrego ˝o∏nierza – karny, odwa˝ny, roztropny i ma t´ cech´ najw∏aÊciwszà w konspiracji – wzbudza zaufanie. Nie pali papierosów i nie pije wódki. Przystojny
jako m´˝czyzna, jest jednak bardzo wstrzemi´êliwy w stosunku do niewiast
i rzec mo˝na, nieÊmia∏y.
– Trzeba b´dzie „Wiktora” za mà˝ wydaç – mówià o nim koledzy.
„Wiktor” wi´c czuwa∏ i obowiàzkiem jego by∏o zatrzymaç ka˝dego, kto
by nadszed∏. I oto w pewnym momencie „Wiktor” bez s∏owa da∏ susa
w krzaki. ZaszeleÊci∏o, zatupota∏o. ZerwaliÊmy si´ na nogi, ale nie wiemy,
co w∏aÊciwie robiç? Gdyby by∏o coÊ niebezpiecznego, to „Wiktor” sam nie
p´dzi∏by jak wariat w krzaki. Mo˝e pop´dzi∏ za jakimÊ zwierzakiem?
Wtem po lesie rozniós∏ si´ przeraêliwy wrzask: ojojoj! ojojojoj! oj!
I drugi cieƒszy: ojeeeej, jeeej, jej. To na przemian, to razem: Ojojo, ojejej. I znów to samo, lecz coraz dalej. W g∏osach tych wibrowa∏a nuta straszliwego przestrachu. Nie ulega∏o wàtpliwoÊci, ˝e tego strachu nap´dzi∏ komuÊ
„Wiktor”, a oto on sam ukaza∏ si´, wracajàc. Min´ mia∏ niet´gà, zmieszanà,
co przy nagiej postaci dawa∏o przedsmak czegoÊ bardzo komicznego.
– Co to by∏o, „Wiktorek”?
– At... – machnà∏ niech´tnie r´kà, a po chwili doda∏: – Licho nada∏o jakàÊ romantycznà park´. Na konwalijki, czy na gruchanie – kto ich tam wie?
Nie ∏apa∏em ich dla sprawdzenia i zatrzymania, bo skoro narobili tego
wrzasku, musimy si´ przenieÊç lasami w inne miejsce. Prawda, panie kapitanie? Niepotrzebnie by nas tylko zlustrowali.
68

Stanis∏aw Bartnik „Góral” (ur. 1925), ur. Bystrzycy, pow. Lublin, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej. Od sierpnia 1946 r. ˝o∏nierz oddzia∏u WiN Zdzis∏awa
Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w plutonie, a póêniej patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”.
Aresztowany przez UBP 31 III 1949 r. w Kolonii Passów, pow. Krasnystaw. Skazany 26 XI 1949 r.
przez WSR w Lublinie na kar´ Êmierci. U∏askawiony 24 XII 1949 r. przez prezydenta RP, kar´ zamieniono na do˝ywotnie wi´zienie. Zwolniony 21 VII 1961 r. Mieszka w Lublinie (AIPN Lu,
19/700, Akta sprawy Stanis∏awa Bartnika).
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– No tak, masz racj´, ale opowiedz, jak to by∏o.
– Spacerujàc, us∏ysza∏em szelest w krzakach i ujrza∏em g∏ow´ jakiegoÊ
m∏odzika, który si´ odwróci∏ i odchodzi∏. Nie majàc pewnoÊci, czy mnie nie
zauwa˝yli, bo le˝àcych zauwa˝yç nie móg∏, pobieg∏em, by go zatrzymaç
i sprawdziç, kto to jest? Gdy us∏ysza∏ moje kroki, obejrza∏ si´ i „da∏ w kopyta” jak furiat. Ja za nim. Krzyczeç na niego nie chcia∏em, by nie robiç ha∏asu. Zresztà szybko si´ do niego zbli˝y∏em. ZnaleêliÊmy si´ w pobli˝u
przesieki i ju˝ tylko par´ kroków potrzeba mi by∏o do uchwycenia go, gdy
wtem... nie wiadomo skàd, tu˝ przy nim znalaz∏a si´ dziewczyna... panna.
Zatrzyma∏em si´...
Tu w opowiadaniu „Wiktor” musia∏ si´ zatrzymaç, bo przerwa∏y mu salwy naszego Êmiechu. Jak˝e to by∏o si´ nie Êmiaç, wyobra˝ajàc sobie skromnego „Wiktora” zupe∏nie nago stojàcego o par´ kroków przed pannà.
„Wiktor” w roli leÊnego fauna! Cha, cha, cha! Troch´ go nasze Êmiechy
dra˝ni∏y, ale gdyÊmy si´ uspokoili, ciàgnà∏ dalej:
– Zatrzyma∏em si´, bo on zaczà∏ przeraêliwie krzyczeç, gdy spostrzeg∏
mnie tak blisko, i ona, nie wiadomo z jakiego powodu, potkn´∏a si´
i przewróci∏a. On poda∏ jej r´k´, pomóg∏ wstaç i oboje – trzymajàc si´ za
r´ce i rzucajàc na mnie trwo˝ne spojrzenia – z krzykiem pocz´li uciekaç
w stron´ przesieki. Przesta∏em ich goniç i wyjrza∏em za nimi na przesiek´, biegli ciàgle trzymajàc si´ za r´ce: ona z rozwianymi w∏osami i fruwajàcà kieckà zakreÊla∏a szybkie m∏yƒce bosymi pi´tami – on rzuca∏ si´ do
przodu energicznymi susami jak szczupak i pociàga∏ jà za sobà. Nie oglàdali si´ ju˝, ale od czasu do czasu pokrzykiwali: „Ojojoj! Ojejej!” Gdy
wraca∏em, widzia∏em porozrzucane kwiaty i z tego wnioskuj´, ˝e przerwa∏em im mi∏à sielank´, podczas której on wypuÊci∏ si´ w krzaki za kwiatami dla niej.
– Szcz´Êliwa! Takich kwiatów, jakie zobaczy∏a, i tej emocji, jakiej dozna∏a, mo˝e wiele panien jej pozazdroÊciç! – trzepnà∏ ubawiony „Góral”, na co
„Wiktor” zrobi∏ nieprzyjemny wyraz twarzy w jego stron´ i poczà∏ si´ ubieraç. Wtràci∏ te˝ swoje zdanie, podkr´cajàc wàsa, „Babinicz”:
– Gdy chodzi o nià, to na pewno krzycza∏a wi´cej z emocji ni˝ ze strachu, ale nie zazdroszcz´ uczuç, jakie przypad∏y w udziale owemu adonisowi: przera˝enie i zazdroÊç. Owa zazdroÊç musia∏a byç silniejsza od strachu,
jeÊli swojej bogdanki na pastw´ losu pozostawiç nie chcia∏. Ej „Wiktor”,
„Wiktor”, co ty wyprawiasz? Zmienimy ci pseudonim na „Faun”.
WÊród Êmiechu pocz´liÊmy si´ zbieraç do odejÊcia.
224

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 225

Po owej przygodzie rozesz∏a si´ w okolicy fama o duchu, czy te˝ jakimÊ
leÊnym cz∏owieku, który nago ludzi straszy.
30 V [19]48 r.
Ubejcy zdemolowali kilka gospodarstw na terenie gmin Ludwin i ¸´czna. Mi´dzy innymi spotka∏o to rodzin´ „Wiktora” i mojà siostr´ Siegiedowà. Obie te rodziny b´dà ju˝ teraz ostatecznie zmuszone do opuszczenia
swoich domów i swoich stron. Tragikomiczny przebieg mia∏y te zajÊcia
w tych dwóch miejscach:
Âwi´cona woda na diab∏a...
Przed dom „faszystowski” zaje˝d˝a ci´˝arówka z ubejcami. Dzieje si´ to
w bia∏y dzieƒ, w ma∏ym miasteczku, wÊród g´sto kr´càcej si´ ludnoÊci. By∏oby rzeczà Êmiesznà pozorowaç rewizj´ za bandytami i bronià, gdy˝ taka
rewizja mia∏a miejsce w tym domu ju˝ kilkanaÊcie razy, wi´c „kominiarze”
(od rozwalania kominów) przyst´pujà do dzie∏a bez ceregieli. Wi´kszoÊç
[z] nich jest porzàdnie wstawiona, nie wy∏àczajàc sprawujàcego komend´
porucznika Gola69 z lubelskiego UB, notabene znanego z dawnych czasów
z∏odzieja. Ca∏kiem trzeêwy jest jeden „pan kominiarz”, bejlis70 z kaprawymi oczami i garbatym nosem. Jest ubrany w elegancki uniform wojskowy,
69

Boles∏aw Gol (ur. 1907), ppor. UBP, ur. w Sosnówce, pow. Lubartów, pochodzenie ch∏opskie,
wykszta∏cenie podstawowe, szewc, cz∏onek ZMW „Wici”, KPP, PPR, PZPR. W 1936 r. aresztowany i skazany na 2 lata wi´zienia za dzia∏alnoÊç komunistycznà. Od 1942 r. organizator PPR w powiecie lubartowskim (sekretarz gminny, skarbnik powiatowy), partyzant AL (komendant rejonu,
dowódca oddzia∏u zbrojnego), ps. „Kiliƒski”. Od 1 XI 1944 r. do 30 VI 1952 r. wywiadowca Sekcji IV PUBP w Lubartowie; od 5 V 1945 r. referent gminy Niemce; od 14 XII 1945 r. referent
ds. walki z dezercjà w Sekcji Walki z Bandytyzmem; od 1 I 1946 r. m∏odszy referent Grupy Walki
z Bandytyzmem; od 1 VIII 1947 r. referent urz´du; od 1 X 1947 r. starszy referent placówki UBP
w ¸´cznej; od 1 IV 1949 r. starszy referent Referatu III; od 1 I 1950 r. przeniesiony dyscyplinarnie
na równorz´dne stanowisko PUBP w Radzyniu Podlaskim; od 1 VIII 1951 r. starszy referent Referatu III PUBP w Krasnymstawie; od 1 V 1952 r. referent przy kierownictwie PUBP. Zwolniony
dyscyplinarnie (AIPN Lu, 0287/95, Akta osobowe Boles∏awa Gola).
70 OkreÊlenie pochodzi od Mendela Menachema Bejlisa (1874–1934), pracownika cegielni w Kijowie. Aresztowany w 1911 r., a nast´pnie oskar˝ony o dokonanie tzw. mordu rytualnego na trzynastoletnim ch∏opcu. Jego proces, rozpocz´ty w 1913 r., sta∏ si´ g∏oÊny w ca∏ej Europie. By∏ to zarazem ostatni z serii procesów o mord rytualny. Po 34 dniach rozprawa zakoƒczy∏a si´
uniewinnieniem Bejlisa. Po rewolucji wyjecha∏ najpierw do Palestyny, a póêniej do Stanów Zjednoczonych, gdzie spisa∏ wspomnienia. W Polsce wiara w prawdziwoÊç oskar˝eƒ o mord rytualny
przetrwa∏a II wojn´ Êwiatowà, zaÊ Bejlis pozosta∏ synonimem zdrajcy i mordercy (S∏ownik biograficzny ˚ydów, Warszawa 1998, s. 56).
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lecz nie ma ˝adnych odznak, on potrzebuje mieç w sobie coÊ tajemniczego.
Bejlis ów ma pod pachà teczk´ – potrzebuje byç urz´dowy – i mówi ma∏o,
ale gestami wydaje instrukcje Golowi. Ho∏ota opad∏a dom i wtargn´∏a do
Êrodka. W domu znajdowa∏a si´ tylko chora gospodyni w ∏ó˝ku. Reszta domowników w por´ si´ ulotni∏a.
– Gdzie mà˝, gdzie synowie? – wrzasnà∏ Gol. Gospodyni by∏a ju˝ do takich odwiedzin przyzwyczajona i dostatecznie nimi zm´czona, by reagowaç
na nie jakimkolwiek ˝ywszym uczuciem.
– Mà˝ w Lublinie. O synach nic nie wiem. Ju˝ wam to tyle razy mówi∏am. Chora jestem przez was! Dajcie mi spokój – odpar∏a powoli kobieta
i odwróci∏a twarz w innà stron´.
By∏a bardzo pobo˝na i nawet w tej chwili w r´ku trzyma∏a ró˝aniec. Nad
jej ∏ó˝kiem by∏ ma∏y o∏tarzyk z Êwi´conà wodà, kagankiem, krucyfiksem...
Nie liczàca jeszcze 50 lat kobieta by∏a tak ci´˝ko ˝yciem ostatnich lat doÊwiadczona i z∏amana, i˝ najlepsze ukojenie znajdowa∏a w modlitwie, do
pracy by∏a ju˝ za s∏aba.
– Chora, stara k...a! Ale jeszcze dziÊ by taƒcowa∏a za zwyci´stwo faszystów.
Hej, ch∏opcy. W koz∏y broƒ i przygotowaç si´ do rewizji! – zawarcza∏ Gol.
Ubejcy od∏o˝yli broƒ, pocz´li uzbrajaç si´ w siekiery, dràgi, haki, pi∏y
itp. przybory znajdujàce si´ pod r´kà. Najpierw napadni´to na kaflowy
piec, jeden z rycerzy ze s∏owami: „Wy∏aê sku...synu z pieca!” – grzmotnà∏
siekierà w kafle. Inni mu dopomogli i po chwili piec zdruzgotano, a mieszkanie wype∏nia∏o si´ tumanami kurzu i sadzy. „Okna!” – ryknà∏ któryÊ. Zabrz´cza∏y szyby, zatrzeszcza∏y ramy i w miejscu okien pozosta∏y obskurne
otwory, przez które kurz wydobywa∏ si´ na zewnàtrz.
Kobieta patrzy∏a na to z ∏ó˝ka szeroko rozwartymi z przera˝enia oczyma. Usta jej porusza∏y si´ nieznacznie, wydajàc ciche s∏owa: „Jezu, Jezu!
Matko Boska! Koniec Êwiata!” Nie s∏ysza∏a grubiaƒskich przekleƒstw i wyzwisk, którymi jà obrzucano. Wyzwisk tak wyrafinowanych, ˝e znaczenia
ich pojàç by∏o trudno. Widzia∏a tylko, ˝e na pod∏odze, z której te˝ kilka desek wyràbano, roÊnie jakiÊ okropnie smutny w swoim widoku stos. Na stos
ten bestialskie r´ce zrzucajà w stanie ju˝ zniszczonym wszystko to, co pracà tylu d∏ugich lat uciu∏a∏o si´ i nagromadzi∏o przy domowym ognisku.
Z brz´kiem padajà naczynia i zamieniajà si´ w skorupy. Skorupy mieszajà
si´ z porwanymi fotografiami rodzinnymi i strz´pami portretów jej m´˝a
i syna nieboszczyka. „O Jezu! Czy tym ludziom obce jest uczucie szacunku
dla pamiàtek drogich sercu, sercu matki?” W oczach zaszkli∏y si´ jej ∏zy...
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W∏aÊciwie przesta∏a odró˝niaç ju˝, co si´ doko∏a niej dzieje. ¸oskot
siekier i pi∏ burzàcych sufit i dach, trzask rozbijanych o Êcian´ s∏oi i butelek z zapasami spi˝arnianymi, ràbanie drzwi, szaf z ubraniami, sto∏ów
i krzese∏ – wszystko to zlewa∏o si´ w jej uszach w jeden okropny chaos
zniszczenia, który skurczem ˝alu za gard∏o chwyta∏. I w piersiach jakiÊ ból
wywo∏ywa∏...
Bejlis z teczkà pod pachà tylko od czasu do czasu zaglàda∏ do wn´trza
i porozumiewa∏ si´ z Golem, po czym robiàc dyplomatycznà min´, paradowa∏ na oczach gawiedzi. Raz tylko rzuci∏ bardzo z∏e spojrzenie na ludzi, gdy
na widok walàcego si´ na dach komina ktoÊ krzyknà∏ w ulicy: „Niech ˝yje
plan odbudowy kraju!” „Reakcja” – pomyÊla∏ zapewne bejlis – obywatel
Adam Rudnicki, z domu Abraham Rozenberg71.
W mieszkaniu tymczasem „kominiarze” nie pró˝nowali. Widok utrapionej kobiety i jej bolesne a pobo˝ne westchnienia by∏y tylko powodem do
kpin i szyderstw „kominiarzy”.
– Zabieraj, stara, swoje Êwi´toÊci i uciekaj z ∏ó˝ka, bo ci´ razem z ∏ó˝kiem wywrócimy – przygadywali jej i zdawa∏o si´, ˝e sà bliscy wykonania tego zamiaru. Jeden zbli˝y∏ si´ do nocnej szafki stojàcej przy ∏ó˝ku i tak zamaszyÊcie jà otworzy∏, ˝e si´ wywróci∏a. Stojàca na szafce figurka Matki
Boskiej z jakiegoÊ kruchego materia∏u, spadajàc uderzy∏a w po∏amane
krzes∏o i rozprys∏a si´ w kawa∏eczki. Widok ten przejà∏ zgrozà kobiet´:
„O Bo˝e, to szatany!” – szepn´∏a i unios∏a si´ na ∏ó˝ku. Nast´pnie si´gn´∏a do o∏tarzyka i zdj´∏a krucyfiks oraz naczynie ze Êwi´conà wodà i palmà.
Trzymajàc to wszystko, spuÊci∏a nogi na ziemi´ i stan´∏a przy ∏ó˝ku. Naciàgni´ty przedtem d∏ugi szlafrok, rozpuszczone w∏osy i trzymane w r´kach
przedmioty nadawa∏y jej na tle panujàcego wokó∏ zniszczenia i kr´càcych
si´ pobrudzonych zbirów jakiÊ niesamowity wyglàd. „Kominiarze” przerwali zaj´cie i z zainteresowaniem pocz´li si´ jej przypatrywaç, przypuszczajàc, ˝e ma zamiar opuÊciç mieszkanie.
– Nareszcie si´ namyÊli∏aÊ, stara cholero. Jazda stàd! – warknà∏ któryÊ.
Ale ona nie wysz∏a. Ustawi∏a Êwi´conà wod´ na ∏ó˝ku i uj´∏a w lewà r´k´
palm´, a w prawà krucyfiks, który z namaszczeniem uca∏owa∏a. Nast´pnie
ze s∏owami: „Niech Wam Bóg przebaczy...” pocz´∏a powoli krucyfiksem
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W kartotece by∏ych funkcjonariuszy UBP w AIPN Lu oraz w kartotece centralnej AIPN nie
uda∏o si´ odnaleêç funkcjonariusza pos∏ugujàcego si´ tymi nazwiskami.
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robiç wielki znak krzy˝a w stron´ kominiarzy. „Kominiarze” zrobili straszne g∏upie miny i spuÊcili oczy w ziemi´, nie wiedzàc, co robiç dalej. Sam
Gol poczà∏ si´ nieznacznie wycofywaç ku drzwiom. A gdy kobieta zanurza∏a powoli palm´ w Êwi´conej wodzie, wszyscy doÊç chaotycznie wynieÊli si´
z mieszkania. CoÊ ich wynios∏o!
Gol pogada∏ z bejlisem i odjechali.
„W sobot´ Êwi´towaç b´dziecie...”
W Wólce Nowej – jak nakazuje tradycja religijna – postanowiono dokonaç Êwi´cenia pól, „aby Pan Bóg w zbiorach darzy∏”. Rankiem przywieziono ksi´dza, z choràgwiami i krzy˝em. Nast´pnie zebra∏o si´ kilkadziesiàt
osób i na skraju wsi, ko∏o figury, pocz´∏a si´ formowaç procesja do wyruszenia w pole. Wtem... „Resort! Otaczajà wieÊ!” – zawo∏a∏ któryÊ z m∏odzików. WiadomoÊç ta przyj´ta zosta∏a przez zgromadzonych – nie wy∏àczajàc
ksi´dza – z takim uczuciem, z jakim pi´ç lat temu przyjmowano s∏owa
„Niemcy jadà!” Po chwili na placu zosta∏ tylko ksiàdz (jakoÊ ksi´dzu nie
wypada∏o uciekaç) i kilka starszych kobiet, które znosi∏y z powrotem pod
figur´ porzucone w pop∏ochu choràgwie.
Doko∏a pocz´∏y si´ rozlegaç okrzyki i pad∏o kilka strza∏ów. To „resort”
wy∏apywa∏ uciekajàcych i sp´dza∏ pod figur´. Z∏apano oczywiÊcie niewielu,
bo sprytniejsi gdzieÊ si´ poukrywali. Zjawi∏o si´ te˝ na placu „naczalstwo”.
A wi´c i bejlis z teczkà pod pachà, i porucznik Gol z bezczelnà i g∏upkowatà g´bà, i ca∏a czereda „kominiarzy”. Wszyscy posmoleni i brudni, bo mi´dzy jednà akcjà a drugà – w „twórczym” zapale – nie tracili czasu na toalet´. Gol zrobi∏ urz´dowà min´ i zwróci∏ si´ ogólnie z zapytaniem:
– Co tu za zbiegowisko si´ odbywa∏o?! – Wszyscy milczeli i spoglàdali
na ksi´dza. – No! co tu by∏o? Gadajcie, bo zaczniemy laç!
Proboszcz, aczkolwiek niech´tnie, musia∏ zabraç g∏os.
– Przecie˝ widzicie! Przygotowywa∏a si´ procesja do Êwi´cenia pól.
– Ahaaa. Prooocesjaaa! – zasycza∏ Gol i chcia∏ si´ rozgadaç, ale zauwa˝y∏, ˝e bejlis kiwa na niego palcem, wi´c podbieg∏ w us∏u˝nych podskokach.
Bejlis wyda∏ dyspozycje i zarzàdzono, by wszyscy maszerowali przed dom
gospodarza Czubackiego, gdzie te˝ nakazano so∏tysowi zgromadziç jak najwi´kszà liczb´ ludzi. Ksiàdz, chcàc jak najszybciej uwolniç si´ od niemi∏ego towarzystwa, zwróci∏ si´ do bejlisa:
– Mam na dziÊ jeszcze inne obowiàzki, chcia∏bym odjechaç. Prosz´
zwolniç jednego cz∏owieka, który by odwióz∏ krzy˝ i choràgwie.
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– Przecie˝ procesja jeszcze nie skoƒczona – wycedzi∏ wolno przez z´by
ten˝e z akcentem szyderstwa. Patrzy∏ przy tym swymi kaprawymi, przymru˝onymi oczyma na dym nad dachami i uÊmiecha∏ si´ szataƒsko.
– Nie trzeba wiernych pozostawiaç – doda∏ jeszcze i odwróci∏ si´, otrzepujàc gestem ˝ydowskiej wytwornoÊci klapy swego uniformu.
On, ˝ydowski parch, w ten sposób potraktowa∏ siwow∏osego proboszcza. I widaç by∏o po nim, i˝ robi to z satysfakcjà. Proboszczowi nie pozostawa∏o nic innego, jak pozostaç przy ludziach i udaç si´ tam gdzie wszyscy.
Tego zresztà ca∏kiem wyraênie ˝yczyli sobie ubejcy. Przed domem Czubackiego zgromadzono wi´c kilkadziesiàt osób. Wszyscy sà zaniepokojeni.
Proboszcz stojàcy mi´dzy innymi jest mocno przygn´biony i milczàcy.
Ubejcy plàdrujà wieÊ, a kilku z nich ma pod obserwacjà dom i rodzin´ Czubackiego. Ci ostatni wydajà si´ byç do czegoÊ przygotowani i tylko czekajà
has∏a. Bejlis coÊ d∏ugo i dobitnie t∏umaczy∏ Golowi, pos∏ugujàc si´ przy
tym ˝ydowskimi gestami. Wreszcie Gol kiwa g∏owà na znak zrozumienia
i wchodzi na wóz, zwracajàc si´ do obecnych.
– Powiem wam, po co my tu dziÊ przyjechali. My, „organy” bezpieczeƒstwa publicznego ludowej i demokratycznej wolnej Polski, musimy w kraju
zrobiç porzàdek! Rozumiecie?! Porzàdek!! Porzàdek! My nie Êpimy, nie
jemy, bo pracujemy bez wytchnienia dla dobra narodu polskiego! Dla dobra robotnika i ch∏opa! Dla was ˝o∏nierz UB idzie na kule bandytów faszystowskich – wszystko dla was!
I tak dalej i dalej. Szanowny mówca a˝ si´ spoci∏ w swoim wysi∏ku
uÊwiadamiania. Krzycza∏ g∏oÊno i co chwila strzela∏ rakietami s∏ów: demokracja, wolnoÊç, rzàd ludowy, niepodleg∏oÊç, porzàdek spo∏eczny, reforma,
odbudowa i planowoÊç – a dla kontrastu: reakcja, faszyzm, kapitalizm, bur˝uazja, niewola, wyzysk itd. Zgromadzeni niewiele mogli z tego zrozumieç
i, notabene, puszczali wszystko mimo uszu, bo przecie˝ od trzech lat s∏yszy
si´ to samo, a widzi i czuje zupe∏nie co innego.
„Katarynka” – myÊlano w duchu i zastanawiano si´, co te˝ dalej z tego
wyniknie. Nagle nastawiono uszu uwa˝niej, Gol zarycza∏:
– A w waszej cholernej Wólce co si´ dzieje?! Czy jest tu ko∏o PPR? Czy
jest Samopomoc Ch∏opska, ORMO?! Nie ma nic! Jest tylko banda faszystowskich zbirów. Trzeba ca∏ym oddzia∏em do was jechaç, bo pojedynczego milicjanta zamordowalibyÊcie! Tak Polsk´ wolnà szanujecie! – Gol nabra∏ tchu, otar∏ spoconà g´b´ i kark brudnà chusteczkà i ∏ypnà∏ z∏ym okiem
w stron´ proboszcza.
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– A co ten ksiàdz tutaj jakieÊ choràgwie, krzy˝e, procesje, Êwi´to? Na
co to!? Dzisiaj dzieƒ roboczy. Zamiast pracowaç na wyÊcigi, wspó∏zawodnictwo pracy wprowadziç, tak jak robotnicy w fabrykach robià, to wy
chcecie, ˝eby ze Êwi´conej wody chleb wyrós∏...? Ksi´dza sprowadzacie,
˝eby wam bujdy opowiada∏! Do roboty, ho∏oto jedna! Pracowaç! Dzieƒ
i noc pracowaç trzeba! My was nauczymy moresu! Nauczymy was szanowaç rzàd i w∏adz´ demokratycznà. Na ˝adne Êwi´toÊci i Êwi´ta oglàdaç si´
nie b´dziecie! Jak zechcemy i niedzieli Êwi´towaç nie b´dziecie. A jeÊli
ka˝emy wam Êwi´towaç sobot´, to sobota b´dzie waszym Êwi´tem! Zrozumiano!?
Po tych s∏owach wszyscy, jak na komend´, spojrzeli na bejlisa. Niech ˝yje szczeroÊç! ˚ydek pragnie, aby Êwi´towaç w sobot´. Po twarzach pocz´∏y
si´ b∏àkaç uÊmieszki. Bejlis, stawszy si´ przedmiotem drwiàcych spojrzeƒ,
poczà∏ okazywaç zmieszanie i zniecierpliwienie. Mato∏kowaty Gol niezbyt
zr´cznie wypowiada∏ poddane mu myÊli. W tej chwili bejlis ˝a∏owa∏, ˝e sam
przemówienia nie kropnà∏, ale przecie˝ w takich wypadkach nale˝y dbaç
o to, aby Polak mówi∏ do Polaków. Bejlis tylko ogólnie podyktowa∏ to, co
ma byç powiedziane i wszystko by∏oby w porzàdku, gdyby nie ta sobota, ten
„szabas”. Bejlis z wyraênym niezadowoleniem da∏ znak Golowi, by koƒczy∏
mówiç. Ten wi´c poczà∏ finiszowaç.
– Jak si´ nie poprawicie, to ca∏à wieÊ „Êlak trafi”! Urzàdzimy was tak,
jak dziÊ urzàdzamy Czubackiego. Popatrzcie si´! I teatralnym gestem wskaza∏ na dom, w którym rozleg∏ si´ brz´k wybijanych okien i ogólny ∏oskot
niszczenia.
W pó∏ godziny ca∏e obejÊcie zdemolowano. Dom mieszkalny, inne budynki sta∏y si´ niezdatne do u˝ytkowania. „Kominiarze” zademonstrowali
pi´knà wpraw´ w dziele „odbudowy kraju”, a wszyscy obecni musieli to podziwiaç. Gol ju˝ wi´cej nie przemawia∏ i chodzi∏ z doÊç rzadkà minà, bo na
uboczu otrzyma∏ od „pana inspektora” „piorunujàce” spojrzenie zakaprawionych oczu i jedno s∏owo: „Goj” z zaakcentowaniem ostatniej litery (zamiast Gol). Biedny mato∏ek nie pyta∏ nawet, o co posz∏o „panu inspektorowi”, tylko przy∏o˝y∏ si´ gorliwie do „odbudowy”, by ratowaç swojà
reputacj´.
Uznawszy, ˝e w domostwie Czubackiego nawet myszy i Êwierszcze
sta∏y si´ repatriantami, bejlis wezwa∏ do siebie Gola, Czubackiego i so∏tysa. Przeczyta∏ jakiÊ Êwistek o rewizji, bandytach, broni, reakcji i czymÊ
tam jeszcze, po czym wszyscy z∏o˝yli swoje podpisy – nie wiedzàc dobrze,
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co podpisujà – i Êwistek pow´drowa∏ do teczki, teczka zaÊ pod pach´ bejlisa, a bejlis, rzuciwszy Golowi s∏owo „Odje˝d˝am”, pow´drowa∏ w kierunku, gdzie sta∏y „kominiarskie” podwody. Za nim znów w´drowa∏y
spojrzenia wielu, wielu oczu, i czerwonych od p∏aczu gospodyni Czubackiej, i siwych, powa˝nych ksi´dza proboszcza i czarnych, ∏obuzerskich
Julka, który swymi uwagami wzbudza∏ wÊciek∏y humor. Jednym s∏owem,
wszyscy patrzyli za bejlisem, a spojrzeniom towarzyszy∏y myÊli i ciche
uwagi.
Jakie by∏y te myÊli? Nietrudno zgadnàç. Ten ˝yd∏ak g∏´boko zarzuci∏
w serca Polaków ziarno nienawiÊci do wszystkich ˚ydów. Ten ˝yd∏ak przekreÊli∏ poj´cie, jakie mieli Wólczanie o przedwojennych, dawnych MoÊkach, Jojnach, Ickach i Srulach, z którymi zgodnie ˝yli, i którym pozwalali
si´ wykorzystywaç, ale tylko w handlu. Ten ˝yd∏ak odpowiedzialny jest za
to, ˝e Polacy mogà si´ staç dla ˚ydów takimi samymi katami jak Hitler.
Mato∏kowaty Gol i ca∏a zgraja durnych „kominiarzy” to tylko Êlepe narz´dzie w r´ku ˝yd∏aka.
– Na ˚ydów ka˝dy kraj powinien mieç swego Hitlera – tak sprecyzowa∏
swoje myÊli Julek i na pewno zyska∏ ogólnà aprobat´.
Âwi´cenie pól od∏o˝ono.
16 VI [19]48 r.
UB opublikowa∏ i rozkolportowa∏ (prawdopodobnie w zasi´gu województwa Lublin) listy goƒcze za „Uskokiem” i paroma innymi „faszystowskimi bandytami”. Donosicielom i innym, którzy przyczynià si´ do zlikwidowania bandytów, zapewni si´ nagrod´ pieni´˝nà i dyskrecj´.
20 VI [19]48 r.
Prawdopodobnie owe listy goƒcze naprowadzi∏y na szcz´Êliwà myÊl
pewnego m∏odzieƒca, aresztowanego przez UB w Lublinie. Gdy czterej
ubejcy eskortowali go ulicà z aresztu do urz´du Êledczego, cwaniak postanowi∏ ich wykiwaç. W pewnym momencie zatrzyma∏ si´, uda∏ wielce
zaaferowanego i wskazujàc palcem i oczyma jednego z przechodniów,
rzek∏ przyciszonym, tajemniczym g∏osem: „Panowie, to »Uskok«! Ja go
znam. Ostro˝nie, bo na pewno chodzi z bronià”. Ubejców to zelektryzowa∏o.
– Ten w kapeluszu i siwej marynarce? – zapyta∏ komendant.
– Tak, ten sam.
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Trzej ubejcy natychmiast podà˝yli za „Uskokiem”, a jeden, pozosta∏y
przy aresztowanym m∏odzieƒcu, wi´cej patrzy∏ na chwytanie „groênego
bandyty” ni˝ na eskortowanego cwaniaka. Cwaniak tylko na to czeka∏.
W pewnym momencie kropnà∏ ubejca po czapce, nasuwajàc mu jà na oczy
i zmuszajàc go do odchylenia si´, a sam „da∏ w kopyta” i znik∏ na ruchliwych ulicach. Do urz´du Êledczego nie doszed∏, a ja mu ˝ycz´ z ca∏ego serca, aby tam nigdy nie zachodzi∏. Mo˝e kiedyÊ ten cwaniak podzi´kuje mi za
to, ˝e sta∏em si´ mimowolnà i poÊrednià przyczynà jego uwolnienia. Mniemanym „Uskokiem” okaza∏ si´ przeci´tny, Bogu ducha winien przechodzieƒ.
30 VI [19]48 r.
Jestem w pow. krasnostawskim. Wyznaczone tutaj spotkanie z ludêmi
„Zapory” nie dosz∏o do skutku. Przykry pech zrzàdzi∏, ˝e termin ten zbieg∏
si´ z terminem nasilonych akcji UB w ca∏ej Lubelszczyênie. Doko∏a nas stale kr´cà si´ oddzia∏y KBW, UB, milicji i wszelkich ormowców. Nasze miejsca kontaktowe sà w sferze „nalotów” i spotkanie trzeba b´dzie od∏o˝yç
znów na czas nieograniczony.
Smoluchy uprawiajà wsz´dzie swà „kominiarskà” robot´, coraz wi´cej
gospodarstw pada ich ofiarà. Poza tym, na porzàdku dziennym sà aresztowania na „chybi∏ trafi∏”. Aby mieç okazj´ do czepiania si´, og∏asza si´ na
zebraniach, by ci, którzy posiadajà broƒ, przynosili jà w nocy, skrycie, pod
zabudowania so∏tysa lub w inne wyznaczone miejsca. Zdarzajà si´ wypadki, ˝e ubejcy zbierajà w takich miejscach po kilka sztuk ró˝nych gratów. Nast´pnie powstaje sztucznie sprokurowana wersja, ˝e mi´dzy owymi gratami
rozpoznano broƒ kiedyÊ gdzieÊ zaduszonego ubejca. I ju˝ wy∏apuje si´ kilkanaÊcie „podpadajàcych” osób, daje im si´ porzàdny „wycisk” i zawsze
trafi si´ na kogoÊ „mi´kkiego”, co – zarzucony stekiem najrozmaitszych
przest´pstw jemu przypisywanych – wygada si´ o czymÊ, albo ˝e dwa miesiàce widzia∏ u swego kolegi pistolet, albo ˝e jedna kuma drugiej kumie
mówi∏a coÊ o „ruchu w nocy”, albo ˝e „mój sàsiad bimber p´dzi i partyzantów przetrzymuje, to jego nikt si´ nie czepia, tylko mnie...” itp. OczywiÊcie,
nie trafiono na morderc´ owego ubejca, ale uzyskano materia∏y do nast´pnych aresztowaƒ [i] rozwalania domów.
Ilekroç w takich wypadkach dochodziliÊmy, kto odnosi∏ broƒ na miejsca
wskazane przez UB, zawsze spotykaliÊmy si´ z twierdzeniem: ubejcy sami
broƒ podk∏adajà. UB – Umundurowani Bandyci!
232

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 233

2 VII [19]48 r.
Anglosasi podajà, ˝e jugos∏owiaƒski komunistyczny marsza∏ek Tito72
„nawali∏” Stalinowi. Tito postawi∏ si´ okoniem kominformowskiemu szczupakowi. Jest to zjawisko doÊç ciekawe, ciekawe ze wzgl´du na dalszy rozwój. JeÊli Tito, który zamordowa∏ Mihailoviçae73 i po dzieƒ dzisiejszy morduje przeciwników komunizmu – który doszed∏ do w∏adzy po bandycku
w oparciu o polityk´ Moskwy – nie zechce Moskwy s∏uchaç, to by∏by to
gest, jak na opryszka, bardzo ambitny. Ciekawe jak Moskwa zareaguje? No
i ciekawe, jakie lawiracje planuje Tito? Jak ty to zrobisz?
Stary bandzior ten Tito. Przynajmniej walczyç umie, da∏ temu dowody.
A o naszych Gomu∏kach, niestety, tego powiedzieç nie mo˝na. Nie mo˝na si´
te˝ spodziewaç, by Stalin mia∏ kiedykolwiek z nimi k∏opoty jako z krnàbrnymi wychowankami. Pod pieczo∏owitym okiem Jakuba Bermana polskie Gomu∏ki b´dà do koƒca czerwonymi manekinami. A˝ do szubienicy.
14 VII [19]48 r.
Pupilek Moskwy, przywódca w∏oskich komunistów, Togliatti74, zosta∏ powa˝nie ranny w dokonanym na niego zamachu rewolwerowym. Zamachowiec
Pallante, student pochodzàcy z Sycylii, zosta∏ schwytany. Byç mo˝e, ˝e osàdzà go powa˝nie. Szkoda m∏odzieƒca.
W oryginale Michajlowicza.
Josip Broz-Tito (w∏aÊc. Josip Broz) (1892–1980), z pochodzenia Chorwat. Od 1920 r. w partii
komunistycznej, kilkakrotnie wi´ziony. Po napaÊci Niemiec i ich sojuszników na Jugos∏awi´ przywódca komunistycznych oddzia∏ów partyzanckich. Od 1943 r. przewodniczàcy Narodowego Komitetu Wyzwolenia Jugos∏awii i marsza∏ek. Od czerwca 1945 r. premier rzàdu jednoÊci narodowej,
a od listopada 1945 r. szef rzàdu Ludowej Federacyjnej Republiki Jugos∏awii. Przeciwnik uzale˝nienia si´ Jugos∏awii od Zwiàzku Radzieckiego, od 1948 r. w konflikcie z Józefem Stalinem. Od
1953 r. prezydent Jugos∏awii, faktyczny dyktator.
73 Dragoljub (Dra˝a) Mihailoviç (1893–1946), oficer armii jugos∏owiaƒskiej. Po kl´sce w wojnie
1941 r. zorganizowa∏ wierne królowi Piotrowi II Karadziordziewiciowi oddzia∏y czetników. Opowiadali si´ oni po stronie koalicji antyniemieckiej, choç ze wzgl´dów taktycznych zawierali porozumienia z dowódcami wojsk niemieckich i w∏oskich w Jugos∏awii. Od 1942 mianowany (w stopniu genera∏a) ministrem wojny w rzàdzie jugos∏owiaƒskim w Londynie. Prowadzi∏ dzia∏ania
zbrojne przeciwko okupantom i partyzantce Josefa Broza-Tity. Pozbawiony poparcia aliantów
i zdymisjonowany w 1944 r. nasili∏ walk´ z komunistami i kontynuowa∏ jà po zakoƒczeniu wojny.
Schwytany przez komunistów w 1946. Skazany na Êmierç, wyrok wykonano.
74 Palmiro Togliatti (1893–1964), od 1914 r. cz∏onek W∏oskiej Partii Socjalistycznej, wspó∏za∏o˝yciel W∏oskiej Partii Komunistycznej (od 1927 r. sekretarz generalny). W latach 1936–1939, podczas wojny domowej w Hiszpanii, komisarz Brygad Mi´dzynarodowych z ramienia Mi´dzynarodówki Komunistycznej. Od 1940 r. przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim. Po powrocie do kraju
w marcu 1944 r. minister bez teki w rzàdzie Pietro Badoglio, a nast´pnie do 1947 r. wicepremier
i minister sprawiedliwoÊci. Po odejÊciu z rzàdu sekretarz generalny WPK.
e
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18 VII [19]48 r.
Awantury berliƒskie, spowodowane sowieckà blokadà, skupiajà na sobie uwag´ Êwiata ju˝ od kilku tygodni. Wobec powagi sytuacji, jaka si´ tam
wytworzy∏a, zblad∏ problem wojny ˝ydowsko-arabskiej w Palestynie. Zresztà Arabowie, wskutek braku koordynacji swoich si∏ (no i wskutek braku walecznoÊci), ca∏à spraw´ partaczà. Naród „Izraela” odnosi sukcesy wojenne!
(Doprawdy Êmieszna rzecz). Zanosi si´ tam na rozejm. Czy trwa∏y? Nie
wiadomo, b´dzie to zale˝a∏o od spokoju w Êwiecie.
A spokój – jak wszyscy zgodnie twierdzà – stoi pod znakiem zapytania.
Wskaênikiem tego stanu rzeczy jest Berlin. Sowieci chcà wyprzeç swoich
sojuszników z Berlina, by – b´dàc wy∏àcznymi panami stolicy – osiàgnàç
lepsze wp∏ywy polityczne na naród niemiecki, by Niemców komunizowaç.
Sojusznicy zachodni równie˝ przywiàzujà w∏aÊciwà wag´ do atutu, jakim
jest ich obecnoÊç w Berlinie, i zdecydowani sà tam pozostaç. OÊwiadczajà
to przy ka˝dej okazji wszem i wobec i ka˝demu z osobna. Dobrze, ˝e tak
w∏aÊnie jest, tylko z tym gorzej, ˝e Anglosasi w tym konflikcie do tej pory
przypominajà troch´ Arabów w konflikcie z ˚ydami. Sà zbyt mi´kcy.
A w∏aÊnie w stosunkach z Sowietami nie ma miejsca na mi´kkoÊç, mi´kkoÊç w tym wypadku jest objawem ubli˝ajàcym [f].
Sowieci to bezwzgl´dny brutal, dla którego najskuteczniejszym argumentem jest solidne grzmotni´cie w pysk. JeÊli blokada w Berlinie wprowadzona zosta∏a przez Sowietów si∏à – si∏à powinna byç natychmiast zdj´ta. Wszak Anglosasi majà na to wszelkie prawa w myÊl poprzednich
uk∏adów. Setki samolotów dziennie boryka si´ z trudnoÊciami, by dowoziç
zaopatrzenie dla dwóch i pó∏ miliona ludnoÊci berliƒskich stref zachodnich,
a ˝e jest to ludnoÊç niemiecka – daje si´ Êwiatu niemi∏e pozory zbytniej troskliwoÊci o Niemców, bo nie ka˝dy zrozumie, ˝e w∏aÊciwà stawkà w tej grze
jest co innego, ˝e chodzi o jakieÊ wp∏ywy, jakiÊ presti˝ bardzo szeroko poj´ty. W∏aÊciwie jest to ju˝ wzajemne próbowanie si∏, si∏, które ka˝dej chwili mogà wstrzàsnàç porzàdkiem Êwiata.
Stalin w otoczeniu paru ˝yd∏aków siedzi w Kremlu i uÊmiecha si´ pod wàsem na myÊl, jak to z lwiej cz´Êci Berlina zrobi∏ niedost´pnà wysp´, do której jedynie samoloty majà dost´p. I ˝e te samoloty: amerykaƒskie, angielskie,
francuskie, muszà tam dostarczaç kilka tysi´cy ton ˝ywnoÊci i w´gla dziennie.
Armia Czerwona – otaczajàca Berlin – to ˝ywio∏ niewzruszony. Stalin jest
f
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z tego dumny i na pewno przygotowuje plan blokady powietrznej. „Stchórzà
i ucieknà z Berlina” – myÊli sobie Gruzin. Tamci jednak twierdzà, ˝e nie
stchórzà. Zresztà wszystko si´ samo wyjaÊni, byle jak najpr´dzej. Niech sobie
obie strony za˝ywajà wszelkich eksperymentów – byle by nie wszczynano ju˝
bezu˝ytecznych rozmów dyplomatycznych. To zabiera czas, a nic nie daje.
1 VIII [19]48 r.
Czwarta rocznica powstania warszawskiego...
Pierwszego sierpnia [19]44 r. naczelny dowódca AK gen. Bór-Komorowski75 wyda∏ rozkaz jawnego powstania Warszawy przeciw najeêdêcom
hitlerowskim. Rozkaz ten na falach eteru pop∏ynà∏ w Êwiat. Poda∏a go w∏asna radiostacja przechowywana w ziemi od [19]39 roku. Dowiedziano si´
o nim w kraju, w Londynie, w Moskwie, w Ameryce. „Burza” w Polsce
trwa! („Burza” by∏ to kryptonim jawnego wystàpienia AK). Polacy do walki! A wy, nasi wielcy sojusznicy, spe∏nijcie swój obowiàzek! Obowiàzek! Bo
Polska o ∏askawà pomoc nie prosi. Zbyt du˝o krwi daliÊmy ju˝ w walce
wspólnie z wami podj´tej! Mamy wymagaç – nie prosiç.
W takim duchu zrozumieli ten rozkaz ˝o∏nierze Armii Krajowej, w takim duchu zrozumia∏a i przyj´∏a go Warszawa. A sojusznicy? „Wielcy” sojusznicy? Anglia, Ameryka, Rosja? Rzàdy Anglii i Ameryki oficjalnie
przyrzeka∏y Miko∏ajczykowi, ˝e zrobià wszystko, co w ich mocy, aby pomóc Warszawie. Mówi∏ Churchill76 w Anglii, La Guardia77 w Ameryce
o powstaniu warszawskim. Prasa obu tych krajów porusza∏a t´ spraw´, dajàc
75

Tadeusz Komorowski „Bór”, „Lawina” (1895–1966), gen. WP, w latach 1913–1918 s∏u˝y∏ w armii austriackiej. Od 1918 r. w WP, walczy∏ w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie mi´dzywojennym zawodowy oficer WP. W latach 1940–1941 komendant Obszaru Kraków–Âlàsk ZWZ;
1941–1943 zast´pca komendanta ZWZ-AK. Po aresztowaniu gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w czerwcu 1943 r. komendant g∏ówny AK; od 30 IX 1944 r. wódz naczelny. Po upadku powstania
warszawskiego w niewoli niemieckiej. Po zakoƒczeniu wojny w Wielkiej Brytanii: od maja 1945 r.
do listopada 1946 r. wódz naczelny; od lipca 1947 r. do kwietnia 1949 r. premier Rzàdu RP na
Uchodêstwie; w latach 1949–1954 cz∏onek Rady Politycznej, a od 1956 r. Rady Trzech (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 321–322).
76 Winston Churchill (1874–1965), w latach 1900–1922 cz∏onek Izby Gmin, od 1908 r. do 1922 r.
wielokrotny minister rzàdu brytyjskiego. W okresie od maja 1940 r. do lipca 1945 r. premier Wielkiej Brytanii. Po 1945 r. uwa˝a∏ ZSRR i komunizm za g∏ówne zagro˝enie dla Êwiata. W latach
1951–1955 ponownie premier. W 1953 r. laureat literackiej Nagrody Nobla.
77 Fiorello La Guardia (1882–1947), uczestnik I wojny Êwiatowej, od 1916 r. cz∏onek Izby Reprezentantów z ramienia republikanów, w latach 1933–1945 burmistrz Nowego Jorku przez trzy kadencje, reformator systemu funkcjonowania miasta. Od 1946 r. dyrektor generalny UNRRA.
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wyraz przeÊwiadczeniu, ˝e Warszawa, stolica, która pierwsza pad∏a ofiarà napaÊci Hitlera, pierwsza zostanie oswobodzona. Zapowiadano powstaƒcom
zrzuty w uzbrojeniu i wszelkim sprz´cie. Wydawa∏o si´, ˝e Anglosasi traktujà
spraw´ z w∏aÊciwym zrozumieniem, ˝e g∏os sumienia pokieruje ich czynami.
Zrzuty, zrzuty! – oto by∏ g∏os b∏agania przebijajàcy z radia warszawskiego i z prasy powstaƒczej „B∏yskawicy”. Powstaƒcy nie mieli czym walczyç,
a jednak w pierwszym okresie byli niemal panami stolicy. Gdyby wówczas
zrzuty przysz∏y, by∏yby ca∏kowicie podejmowane i wykorzystywane. Gdyby...
Tutaj nasuwa si´ na myÊl to najtragiczniejsze „gdyby...” Gdyby wówczas
wschodni sojusznik, stojàcy o 40 km od Warszawy i majàcy wszelkie mo˝liwoÊci przyjÊcia jej z pomocà – gdyby ten „sojusznik” w swoich szataƒsko-politycznych intrygach nie skaza∏ Warszawy na zag∏ad´ – Warszawa sta∏aby si´ wolnà. Nie zmieni∏aby si´ w kup´ gruzów i wielki grobowiec
najwaleczniejszych swoich dzieci. Ale „sojusznik” ten niós∏ Polsce niewol´,
niós∏ w∏adz´ zdrajców, a swoich podnó˝ków! Tote˝ stanà∏ pod Warszawà
i czeka∏ jej koƒca.
21 lipca [1944 r.] polskie radio w Moskwie „KoÊciuszko” wzywa∏o oficjalnie Polaków i Warszaw´ do powstania. Agenci tzw. Zwiàzku Patriotów
Polskich wzywali do tego samego ju˝ w 1943 r., a teraz... Teraz prowokatorzy, którzy w ten sposób chcieli wyniszczyç nieprzychylne im elementy i w∏adz´ sobie zapewniç – uÊmiechali si´ szataƒsko i obmyÊlali dalsze intrygi.
Wiemy ju˝, jak za∏atwiono si´ z akcjà „Burza” na Lubelszczyênie i innych terenach po przyjÊciu Armii Czerwonej. PKWN zbiera∏ krwawe ˝niwo. Có˝ ich obchodzi∏a ginàca Warszawa, jeÊli ta Warszawa nie chce byç
podleg∏à Stalinowi! W pierwszych dniach sierpnia Miko∏ajczyk jest w Moskwie i apeluje do Stalina o pomoc Warszawie. Otrzymuje wykr´tne przyrzeczenia, wreszcie zostaje odes∏any do PKWN. W ten sposób Stalin daje
do zrozumienia, ˝e uwa˝a PKWN za jedynà prawowità w∏adz´ Polaków.
Miko∏ajczyk rozmawia z Wandà Wasilewskà, kierowniczkà PKWN, i dowiaduje si´ od niej, ˝e „w Warszawie nie ma ˝adnego powstania, to tylko
jakieÊ pojedyncze incydenty”. Gdy jednak nie mog∏a zaprzeczyç faktom,
zakoƒczy∏a rozmow´ wymijajàcymi obietnicami. Jasne by∏o, ˝e powstanie
po myÊli Wasilewskiej to powstanie na rozkaz i wed∏ug instrukcji z Moskwy.
Tam zaÊ, gdzie Moskwa nie ma dostatecznego wp∏ywu politycznego – niech
Polacy ginà.
Widzàc bezowocnoÊç swoich staraƒ na wschodzie, Miko∏ajczyk, jako
premier rzàdu londyƒskiego, poczà∏ ko∏ataç dalej o pomoc do Anglosasów.
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Wy∏ania∏y si´ tam jednak powa˝ne trudnoÊci, wynikajàce stàd, ˝e samoloty
lecàce ze zrzutami do Warszawy mia∏y do odbycia odleg∏oÊci [g] 2600 km,
loty w obie strony bez làdowania by∏y niemo˝liwe. Nale˝a∏o si´ zwróciç do
Sowietów o pozwolenie làdowania na terenach przez nich zaj´tych. Znów
w tej sprawie zwrócono si´ do Stalina i otrzymano odpowiedê, ˝e lotnictwo anglosaskie nie potrzebuje zbytnio si´ fatygowaç, bo Sowieci w∏aÊnie
przygotowujà pomoc Warszawie z bezpoÊredniej bliskoÊci. A Warszawa
coraz rozpaczliwiej wzywa pomocy. Niemcy zaczynajà zadawaç kl´ski powstaƒcom.
Miko∏ajczyk apeluje do Moskwy o dotrzymanie przyrzeczenia. Apel
ten odes∏any zostaje do PKWN, a PKWN milczy. Up∏ywa pierwsza po∏owa wrzeÊnia, Niemcy zwyci´˝ajà powstaƒców. I wtedy to, dla przyt∏umienia rozdzierajàcego serce krzyku Warszawy, spada troch´ zrzutów. Anglosasi otrzymali chwilowà zgod´ Sowietów na làdowanie i przylecieli.
Entuzjazm powstaƒców – opowiadany przez Êwiadków – wzrusza do ∏ez.
W owych samolotach widziano zbawienie! Ale có˝... Nied∏uga radoÊç...
Samoloty pojawi∏y si´ tylko par´ razy. Obrona niemiecka by∏a ju˝ zbyt silna, a powstaƒcy s∏abi. Zasobniki zrzutowe w du˝ej cz´Êci dostawa∏y si´ do
ràk wroga. Prócz zasobników, zbyt wiele spada∏o samolotów i lotników.
Jak podajà Anglosasi, zgin´∏o w tych lotach 260 lotników, w tym 92 Polaków. Gin´li w drodze i nad Warszawà. Mimo wszystko, loty te by∏yby nadal kontynuowane, ale Sowieci cofn´li pozwolenie làdowania. Obawiali
si´ powodzenia powstania. Zapowiedzieli znów zrzuty od siebie. Zapowiedzieli i s∏owa dotrzymali – przy koƒcu wrzeÊnia, gdy stan powstaƒców by∏
ju˝ beznadziejny, pojawi∏y si´ samoloty sowieckie i rzuci∏y sprz´t bez
spadochronów. Rzucony sprz´t, rozbijajàc si´ o ziemi´, zamienia∏ si´
w szmelc. Ponadto – by uzyskaç pewnoÊç bezu˝ytecznoÊci zrzutów – dano
inny kaliber broni, a inny amunicji. Z tragedii warszawskiej Moskwa urzàdza∏a drwiny. Jasne si´ sta∏o, co dalej b´dzie – powstanie musi upaÊç! Tego
˝yczy sobie Moskwa!
Po 63 dniach bohaterskich walk, w których zgin´∏o ponad 250 tysi´cy
Polaków (1/4 miliona), Bór-Komorowski wyda∏ rozdzierajàcy serca rozkaz
kapitulacji. Ta sama radiostacja poda∏a t´ wiadomoÊç narodowi i Êwiatu...
Stolica, ukochana stolica – swojà krwawà tragedià – sta∏a si´ wyrazistym
symbolem losu ca∏ego narodu polskiego.
g
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DziÊ, z perspektywy czterech minionych lat, Anglosasi ca∏kowità win´
za upadek powstania warszawskiego przypisujà Moskwie. Mo˝na by pochyliç g∏ow´ w uznaniu dla tej roztropnoÊci, gdyby nie fakt, ˝e nie tak dawno
pozwalali si´ za nos wodziç Stalinowi. Historia ma du˝o b∏´dów, a nie jeden – jak Êpiewamy w Czerwonych makach...
15 VIII [19]48 r.
Mi´dzy 25 lipca a 14 sierpnia br. odby∏y si´ w Anglii XIV Igrzyska Olimpijskie ery nowo˝ytnej. Zwiàzek Radziecki nie bra∏ udzia∏u w tej olimpiadzie.
OczywiÊcie Sowieci utrzymujà, ˝e poziom ich sportowców przewy˝sza wyniki
z olimpiady. Nast´pne igrzyska majà si´ odbyç za cztery lata w Finlandii.
28 VIII [19]48 r.
„G∏os Ameryki” poda∏ ciekawe szczegó∏y wychodzàce na jaw, a powodujàce konflikt Tito–Kominform. Otó˝ rzàd sowiecki, po „wyzwoleniu”
Jugos∏awii, umieÊci∏ tam 5 tysi´cy swoich oficerów i innych dzia∏aczy komunistycznych, którzy mieli czuwaç nad ca∏kowitym skomunizowaniem
tego kraju. Rzàd Jugos∏awii mia∏ im byç uleg∏y i zobowiàzany do wyp∏acania wynagrodzenia trzykrotnie wy˝szego od wynagrodzenia ministra
(a wi´c Tito mia∏ dodatkowe wydatki na „anio∏ów stró˝ów”, które wystarcza∏yby na wyp∏acenie pensji 15 tysiàcom ministrów! ¸adna forsa!). Agenci ci dà˝yli do ca∏kowitego uzale˝nienia rzàdu jugos∏[owiaƒskiego] od Kominformu. W czerwcu br. Kominform za˝àda∏ od Tito – tak jak i od
innych satelickich rzàdów – skolektywizowania rolnictwa (wprowadzenia
ko∏chozów).
Tutaj cierpliwoÊç Tito si´ wyczerpa∏a. Odmówi∏ przeprowadzenia kolektywizacji i za˝àda∏ od Sowietów wycofania „anio∏ów stró˝ów”. ˚àdanie popar∏ czynami i przeprowadzonà energicznà „czystkà”. Kominform go pot´pia i traktuje nie lepiej ni˝ hiszpaƒskiego Franco78. Ciekawe, co z tego
wyniknie? Ciekawe równie˝, ile tysi´cy takich „anio∏ów stró˝ów” jest w Polsce? Trudno ich policzyç, bo poukrywani sà pod polskimi nazwiskami.
78

Francisco Franco (1892–1975), absolwent Akademii Wojsk Làdowych w Toledo. W wieku 23 lat
zosta∏ najm∏odszym majorem armii hiszpaƒskiej, a w wieku 34 lat genera∏em brygady. Ws∏awi∏ si´
podczas t∏umienia powstania w Maroku w latach 1923–1927. W 1936 r. stanà∏ na czele powstania
wojskowego, które rozpocz´∏o wojn´ domowà w Hiszpanii. Od 1937 r. przywódca hiszpaƒskiej
partii faszystowskiej. W 1947 r. proklamowa∏ monarchi´ i obwo∏a∏ si´ do˝ywotnim regentem
(W. Brodzikowski, Franco, genera∏ wielkiej misji, Warszawa 1999).
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22 IX [19]48 r.
Ko∏chozy... ko∏chozy... ko∏chozy. Oto s∏owo, które przebiega z ust do
ust i jest powodem wielkiego przygn´bienia.
Kominform w czerwcu br. wydal rozkaz rzàdom satelickim skolektywizowania rolnictwa. Tito sprzeciwi∏ si´ i zosta∏ pot´piony. A w Polsce? Czy
si´ kto sprzeciwia? Owszem. Sprzeciwia si´ ca∏y naród, ale sprzeciw ten,
niestety, pozbawiony jest jakichkolwiek form konkretnych. Po cichu ka˝dy
klnie w ˝ywy kamieƒ komunistów, g∏oÊno nie wolno mówiç nic. A oto humorystyczny przyk∏ad tego stanu rzeczy: Bierut pi´knym, amerykaƒskiego
pochodzenia samochodem, w towarzystwie swoich mameluków, wyjecha∏
na przeja˝d˝k´ za miasto – na wieÊ... Bo to frontem do wsi... demokracja
ludowa itd. Aby podkreÊliç jakimÊ gestem sympati´ do ludu, poproszono
do samochodu babin´, powracajàcà z tobo∏kiem z miasta. Baba, jak to
baba, proszà, wi´c wsiad∏a.
– A skàd wy, mamusiu? – zapyta∏ Bierut.
– Z Kalinówki jezdem – odpar∏a baba rezolutnie. – Z targu wracam.
Gdy jednak przyjrza∏a si´ facetom, dosz∏a do wniosku, ˝e muszà to byç
grubsze ryby. Mo˝e komisja specjalna? Mo˝e przebrane „bezpieczniaki”?
Licho ich tam wie! Ona sama czasem coÊ na lewo przehandluje, a syna do
tej pory szarpià, ˝e to niby akowiec. Lepiej z takimi nie gadaç.
Od tej chwili wszelkie uprzejme pytania Bieruta, jak:
– A co u was s∏ychaç? A czy wójta macie dobrego? A czy du˝o dzieci
w domu? A czy urodzaj dobry? A co na wsi o rzàdzie mówià? – pozostawa∏y bez odpowiedzi.
Baba od czasu do czasu tylko ramionami wzrusza∏a. Poza tym jej obecnoÊç w ciasnym samochodzie dawa∏a si´ odczuwaç wonià dla nosa niezbyt
przyjemnà. No bo baba, jak to baba, na obiad w∏aÊnie nafryga∏a si´ zsiad∏ego mleka z kartoflami. I w tym bujajàcym samochodziku popuszcza∏o si´
po trochu. Bierut, siedzàcy najbli˝ej, wachlowa∏ si´ chusteczkà i przytyka∏
nos do okna. Gdy i to nie pomaga∏o, zwróci∏ si´ do baby:
– Mamusiu, mo˝e ju˝ wysiàdziecie?
– Mog´ wyleêç. Pójd´ przez pola. Bli˝y mi b´dzie.
Samochód stanà∏, Bierut czym pr´dzej otworzy∏ drzwiczki i rzek∏:
– No mamusiu, rozmawiaç toÊcie nie chcieli, ale powietrze zepsuliÊcie
okropnie!
– A co? – warkn´∏a baba. – Mo˝e i tego nie wolno? G´by toÊta nam zamkn´li, ale d... nie zamknieta!
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Ka˝dy ma wi´c g´b´ zamkni´tà. Zamkni´tà widmem tortur [Urz´du]
Bezpieczeƒstwa i wi´zienia. Tylko rzàd tràbi o dobrodziejstwach, jakie dadzà rolnictwu tzw. spó∏dzielnie produkcyjne. Pod nó˝ pójdà najpierw gospodarstwa wi´ksze, których w∏aÊciciele sà rzekomo kapitalistami wiejskimi, wyzyskiwaczami robotników, sabota˝ystami i czymÊ tam jeszcze. Na
innych przyjdzie kolej póêniej.
W ∏onie rzàdu, a w∏aÊciwie w partiach komunistycznych, pojawi∏y si´
pewne zgrzyty w zwiàzku z powy˝szym zarzàdzeniem Kominformu, ale nie
ma to ˝adnego istotniejszego znaczenia. Skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e w PPR
utràcono Gomu∏k´, a w PPS Szwalbego79 i Osóbk´-Morawskiego. Poza tym
przeprowadza si´ w tych partiach czystki z tzw. elementów prawicowych
i nacjonalistycznych.
A wi´c ko∏chozy, a z nimi n´dza i g∏ód. Ludzi to przera˝a i jedyne wyjÊcie widzà w wojnie. Z dwojga z∏ego: ko∏chozy i wojna, wybiera si´ mniejsze, tj. wojn´! A z tà wojnà nie wiadomo jeszcze jak b´dzie. Wprawdzie na
spokój si´ nie zanosi, ale zw∏oka potrwaç mo˝e. [h] Niepowodzenie rozmów
w Moskwie (przez dwa miesiàce rozmawiano 11 razy), zamordowanie
przez ˚ydów hr. Bernadotte80, rozjemcy z ramienia ONZ w Palestynie,
tworzenie blokady berliƒskiej i inne podobne objawy pokoju nie wró˝à.
Podczas gdy w Pary˝u rozpoczyna si´ posiedzenie ONZ, Stalin na Krymie nieoficjalnie konferuje ze swymi satelitami. Ameryka, Anglia i Francja
wysy∏ajà do Moskwy not´ jako ostatecznà prób´ porozumienia, a Anglia
urzàdza wielkie manewry floty, jak poda∏o BBC, „na wszelki wypadek”.
h Fragment skreÊlony, czytelny Niepowodzenie wszystkich ostatnich konferencji mi´dzynarodowych z zachodem, zamordowanie przez ˚ydów rozjemcy z ramienia ONZ w Palestynie hr. Bernadotte [nieczytelne] pokoju nie wró˝y. Pod znakiem napi´tej sytuacji mi´dzynarodowej rozpocz´∏o
si´ wczoraj posiedzenie ONZ w Pary˝u. (Zobaczymy czy b´dzie ono symbolem pokoju, czy niezgody. OsobiÊcie stawiam na drugie).
79 Stanis∏aw Szwalbe (1898–1996), od 1917 r. cz∏onek PPS. W okresie mi´dzywojennym dzia∏acz
organizacji spó∏dzielczych. Podczas okupacji niemieckiej jeden z przywódców RPPS. Po wojnie we
wspó∏pracujàcej z komunistami, „jednolitofrontowej” PPS, w latach 1945–1948 przewodniczàcy
RN. 1945–1947 wiceprezydent KRN, a w latach 1947–1952 wicemarsza∏ek Sejmu. Od 1948 r. cz∏onek PZPR oraz w∏adz naczelnych spó∏dzielczoÊci (T. Mo∏dawa, op. cit., s. 430).
80 Folke Bernadotte (1895–1948), hrabia, bratanek Gustawa V szwedzkiego. Dzia∏acz Szwedzkiego Czerwonego Krzy˝a. Od 1943 r. wiceprezes, a od 1946 r. prezes tej organizacji. Wiosnà 1945 r.
przekaza∏ zachodnim aliantom ofert´ Heinricha Himmlera cz´Êciowej kapitulacji Niemiec, za co
uzyska∏ uwolnienie ok. 20–30 tys. wi´êniów z hitlerowskich obozów koncentracyjnych. W 1948 r.
pe∏ni∏ rol´ mediatora ONZ mi´dzy Izraelem a Arabami. Zamordowany 17 IX 1948 r. przez ˝ydowskiego nacjonalist´.
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Zobaczymy czy obecne zgromadzenie ONZ b´dzie symbolem pokoju czy
wojny. OsobiÊcie stawiam na drugie.
24 IX 1948 r.
Znalaz∏ si´ ryzykant, czy te˝ sprytny lawirant, który troch´ przys∏u˝y∏ si´
polskiej demokracji. Oto attaché wojskowy w Waszyngtonie, gen. Izydor Modelski81, odwo∏any przez rzàd do kraju, oÊwiadczy∏ [i], ˝e zwróci∏ si´ do rzàdu
Stanów Zjednoczonych z proÊbà o udzielenie mu pilnie azylu i do kraju nie
wróci∏. A oto powody tej decyzji wypowiedziane przez Modelskiego [j]. Wojsko polskie jest kontrolowane przez genera∏ów i oficerów sowieckich. Z wojska tego czyni si´ powolne narz´dzie w r´ku sowieckiego sztabu gen[eralnego]. M∏odzie˝ polskà wychowuje si´ w duchu komunistycznym, tak aby
w przysz∏oÊci opanowaç ca∏y kraj i wcieliç do Zwiàzku Sowieckiego. Wszystkie partie polityczne likwiduje si´, pozostawiajàc jedynie parti´ komunistycznà. Likwiduje si´ równie˝ KoÊció∏ katolicki, a ostatnio zdwojono przeÊladowania duchowieƒstwa. Nie ma po co wracaç do takiej Polski. Podoba∏ mi si´
ten gest Modelskiego, gest godny naÊladowania przez innych polskich dyplomatów zagranicznych. To by ich mocno rehabilitowa∏o jako [j].
Oto polskim attaché wojskowym w Rzymie jest Kazimierz Sidor
(„Kruk”, „Hardy”), dobrze znany krzewiciel PPR w Polsce za okupacji niemieckiej. Sidor ˝adnà cenà nie wyrówna krzywdy, jakà Polsce wyrzàdzi∏.
A takich Sidorów jest chyba sporo. Nale˝y pami´taç, aby w przysz∏oÊci stosowaç w∏aÊciwe podejÊcie do takich spraw. Jednym gestem, podyktowanym
zresztà pomyÊlnà ku temu sytuacjà ogólnà, nie mo˝na zmazaç rozmyÊlnych
ci´˝kich przest´pstw w przesz∏oÊci.
Znam wi´cej takich przest´pców:
1. Mietek Moczar, obecny genera∏,
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Fragment tekstu nieczytelny.
81 Izydor Modelski (1889–1962), gen. WP, w czasie I wojny Êwiatowej oficer II Brygady Legionów.
Po przewrocie majowym 1926 r. opowiedzia∏ si´ przeciwko Józefowi Pi∏sudskiemu, w wyniku czego w 1928 r. przeniesiono go w stan spoczynku. W latach 30. prezes Zwiàzku Hallerczyków oraz
cz∏onek w∏adz SP. Po kl´sce wrzeÊniowej we Francji. Pe∏ni∏ funkcj´ I pomocnika ministra spraw
wojskowych, a nast´pnie, do koƒca 1944 r. II wiceministra obrony narodowej. Powróci∏ do Polski,
zosta∏ szefem misji wojskowej w Londynie, a od marca 1946 r. attaché wojskowym w Waszyngtonie. Po 2 latach odmówi∏ powrotu do kraju. Zmar∏ w Waszyngtonie (A. Kochaƒski, Polska
1944–1991. Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996, s. 255; T. Pióro, Ucieczki oficerów LWP
w latach 1948–1990, „Wi´ê” 1999, nr 12, s. 124).
i
j
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2. Franciszek Mróz, genera∏,
3. by∏y oficer AK [j],
4. gen. Jóêwiak „Witold”, komendant g∏ówny MO82, i inni.
28 IX 1948
Spraw´ zatargu berliƒskiego wniesiono do Rady Bezpieczeƒstwa ONZ.
Dokona∏y tego mocarstwa zachodnie po dojÊciu do przekonania (szkoda,
˝e tak póêno), ˝e bezpoÊrednie rozmowy z przedstawicielami ZSRR sà
bezowocne. W przysz∏ym tygodniu Rada Bezpieczeƒstwa ma t´ spraw´
rozpatrzyç. Na posiedzeniu ONZ angielski minister Bevin powiedzia∏ [j].
[k] Przyk∏ad Modelskiego ma ju˝ jednego naÊladowc´. Radio Ankara
poda∏o, ˝e polski attaché wojskowy zerwa∏ stosunki z warszawskim rzàdem
i odmówi∏ powrotu do kraju.
30 IX [19]48 r.
Stany Zjednoczone podajà ciekawe „nowalijki” z dziedziny rozwoju
swego lotnictwa. Pewien typ bombowca o nap´dzie odrzutowym posiada
szybkoÊç 900 km/godz. Typ myÊliwca X-S1 posiada szybkoÊç 1600 km/godz.
Nap´d odrzutowy. Pocisk rakietowy o takim samym nap´dzie szybkoÊç
2500 km/godz. ¸adunek czteromotorowego transportowca wynosi 22 tys.
ton. ¸adne kwiatki!
1 X 1948 r.
Woynowski, konsul polski w Mediolanie, odmówi∏ pos∏uszeƒstwa rzàdowi warszawskiemu i nie wraca do kraju.
4 bm. Rada Bezpieczeƒstwa rozpatrywa∏a spraw´ Berlina.
5 X 1948 r.
DziÊ w Radzie Bezpieczeƒstwa ONZ g∏osowano nad projektem wniesienia sprawy berliƒskiej do porzàdku obrad. Wniesieniu sprzeciwi∏ si´
Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Franciszek Jóêwiak „Witold” (1895–1966) gen., ur. w Hucie Baranowskiej, pow. Pu∏awy, pochodzenie ch∏opskie, cz∏onek PPS, KPP, WKP(b), PPR, PZPR. W latach 1915–1917 ˝o∏nierz Legionów Polskich. Za dzia∏alnoÊç komunistycznà kilkakrotnie wi´ziony. Od 1939 r. do 1942 r. przebywa∏ w Zwiàzku Radzieckim. W latach 1942–1944 cz∏onek Sekretariatu KC PPR, szef Sztabu
G∏ównego GL i AL. Po wkroczeniu armii sowieckiej komendant g∏ówny MO, do 1949 r. równoczeÊnie wiceminister bezpieczeƒstwa publicznego. W latach 1949–1952 prezes NIK, 1952–1955 minister kontroli paƒstwowej. Od 1948 r. do 1956 r. cz∏onek BP KC PZPR, a w latach 1955–1956 wicepremier (Zrzeszenie..., t. 6, cz. 3, s. 277–278).

k
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Wyszyƒski83 (delegat ZSRR) i jego satelita, delegat Ukrainy. Wyszyƒski
w przemówieniu uzasadni∏ swoje stanowisko zjadliwymi, podst´pnymi
i do znudzenia si´ powtarzajàcymi argumentami. W pewnym momencie
swego przemówienia W[yszyƒski] zauwa˝y∏, ˝e delegat syryjski Êpi. Gdy
Syryjczyk si´ obudzi∏, W[yszyƒski] powiedzia∏: „Przepraszam, ˝e przerwa∏em sen”.
W g∏osowaniu tylko dwa g∏osy (Rosja i Ukraina) by∏y przeciw, reszta
(dziewi´ç g∏osów) za wniesieniem. Wówczas Wysz[yƒski] oÊwiadczy∏, ˝e nie
b´dzie bra∏ udzia∏u w dalszych posiedzeniach nad tà sprawà i opuÊci∏ sal´.
Za nim manekin ukraiƒski.
Post´powanie Wyszyƒskiego w tym wypadku by∏o do przewidzenia, ale
ten Syryjczyk podoba∏ mi si´ okropnie! To musi byç byczy ch∏op. On doskonale wie, co i kiedy robiç nale˝y. Przespaç si´ wtedy, gdy komunista swoje
racje wy∏uszcza – to post´powanie najw∏aÊciwsze! Mam wra˝enie, ˝e Syryjczyk zasnà∏ z premedytacjà.
8 X 1948 r.
DziÊ przyby∏ na kontakt „Wiktor” ze swoim patrolem. Przebywa∏ on
przez pewien czas w pow. w∏odawskim przy oddziale „˚elaznego”. „˚elazny” ma bardzo ci´˝kie warunki egzystowania, ale trzyma si´. W dniu
28 wrzeÊnia [1948 r.] „˚elazny” z „Wiktorem” zatrzymali pociàg na stacji
Gródek i z wagonu pocztowego podj´li 2 miliony 800 tys. rzàdowych pieni´dzy. Takie sytuacje w du˝ej mierze u∏atwiajà nam przetrwanie.
16 X [19]48 r.
Na forum ONZ w Pary˝u wszelkie obrady wykazujà dotychczas ca∏kowità bezowocnoÊç.
Obraduje w Pary˝u zielona mi´dzynarodówka, której prezesem jest
St[anis∏aw] Miko∏ajczyk, a cz∏onkami uchodêcy z krajów znajdujàcych si´
za „˝elaznà kurtynà”. Uchwa∏y powzi´te na owych obradach domagajà si´
interwencji ONZ w sprawach:
1. Wycofania wojsk sowieckich z krajów wschodnioeuropejskich.
83

Andriej Wyszyƒski (1883–1954), od 1903 r. cz∏onek SDPRR, a od 1920 r. RKP(b). Od 1931 r.
prokurator Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a w latach 1933–1939
prokurator generalny ZSRR. W latach 1939–1944 wiceprzewodniczàcy Rady Komisarzy Ludowych i jednoczeÊnie od 1940 r. wicekomisarz spraw zagranicznych Zwiàzku Radzieckiego. W latach 1949–1953 minister spraw zagranicznych i szef delegacji ZSRR przy ONZ.
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2. Utworzenia w tych krajach tymczasowych rzàdów i przeprowadzenia
sprawiedliwych wyborów pod kontrolà ONZ oraz
3. Jak najrychlejsze[go] wprowadzenia we wszystkich krajach ustaw dotyczàcych swobody praw cz∏owieka.
Powzi´to wiele innych uchwa∏ zmierzajàcych do przywrócenia wolnoÊci
krajom znajdujàcym si´ w niewoli komunistycznej oraz zebrano wiele materia∏ów stwierdzajàcych istnienie tej niewoli.
M∏odziutka ONZ ma mnóstwo k∏opotów...
Bo i w Palestynie znów zawrza∏o. I czujnym okiem trzeba patrzeç na
strajki we Francji, strajki we W∏oszech. A ten Berlin, a bomba atomowa...
Na przyk∏ad Wyszyƒski zachowuje si´ tak, jakby owà bomb´ mia∏ w kieszeni, a wszystkich ludzi na Êwiecie – mi∏ujàcych sprawiedliwoÊç i pokój
– po swojej stronie. Wyszyƒski uwa˝a, ˝e dzi´ki tym urojonym atutom komuniÊci bez wojny podboju Êwiata dokonajà! I ani rusz wybiç mu to z g∏owy. W ogóle kremlowscy obskuranci traktujà ONZ jak... ulicznic´. Wypada∏oby si´ na nich obraziç...
M∏odziutka ONZ ma mnóstwo k∏opotów...
„Babcia” Liga mia∏a krnàbrnego szczeniaka Hitlera, a ONZ ma Stalina.
20 X [19]48 r.
„Od wioseczki do wioseczki...”
Od wioseczki do wioseczki chodzà nie „wró˝àce z kart Cyganeczki”, ale
Uzbrojeni Bandyci (UB). Grasujà tak ju˝ prawie od miesiàca i nie wiadomo, jak d∏ugo jeszcze to potrwa. W tym terenie znajdujà si´ trzy bataliony
KBW (Warszawa, ¸ódz i Lublin) z dodatkami UB, MO, ORMO oraz ca∏à
zgrajà szpiclów – pepe[e]rowców. Motorem kierowniczym sà miejscowe
w∏adze bezpieczeƒstwa (wojewódzkie, powiatowe i terenowe). Grasujà tak
dniem, jak i nocà, wi´kszymi lub mniejszymi grupami. Do porozumiewania
si´ s∏u˝à radiostacje polowe. Wyposa˝enie i zaopatrzenie pierwszorz´dne.
Ruchy ich sà podst´pne. Potrafià do jednej miejscowoÊci wpadaç kilka razy, odbiç si´ kilkanaÊcie kilometrów, a po pewnym czasie znów wróciç
i znaleêç si´ tam, gdzie sà najmniej spodziewani. Dà˝à jednak do tego, by
w ka˝dej wiosce ka˝dy budynek poddany by∏ rewizji.
Specjalnie przeÊladowani sà amnestionowani oraz bogatsi gospodarze,
których nazywa si´ teraz kapitalistami, spekulantami, wyzyskiwaczami
i czymÊ tam jeszcze. Wszystko zmierza do tego, by od bogatszych gospoda244
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rzy zaczàç kolektywizacj´ rolnictwa. Na tych „wyzyskiwaczach” dokonuje
si´ formalnych rabunków. Rozwalanie i niszczenie zabudowaƒ staje si´ coraz cz´stszym zjawiskiem, tak jak i bezpodstawne aresztowania i torturowanie. W propagandzie uprawianej przy tej okazji uwidacznia si´ jaskrawo
intencja poró˝nienia ch∏opa biedniejszego z bogatszym i w ogóle wpajanie
nieufnoÊci i zawiÊci mi´dzy ludêmi.
W takich warunkach mamy du˝e trudnoÊci do utrzymania si´. Przez
dwa dni siedzieliÊmy w kryjówce, doko∏a której kr´cili si´ „brudasy”, ale jakoÊ przesz∏o.
Mo˝e Bozia da, ˝e i nadal przetrwamy szcz´Êliwie. Ubejcy dopytujà
o nas gorliwie i obiecujà „grubà fors´” za udzielenie wskazówek. O „Uskoku” puszczajà najró˝niejsze wersje i obserwujà, co ludzie o tym mówià.
25 X [19]48 r.
Orzeczenie Rady Bezpieczeƒstwa zmierza do zniesienia blokady berliƒskiej [l].
26 X 19[48 r.
BBC poda∏o troch´ szczegó∏ów o pierwszym zamachu na Hitlera podczas wojny. Zamach ten przygotowa∏ gen. Tokarzewski84 [l] we wrzeÊniu
[19]39 r. [l]. Podminowano ulic´ [l] powierzono majorowi Niepokólczyckiemu („Teodor”)85 [l] 28 wrzeÊnia Hitler istotnie przeje˝d˝a∏ tam, gdzie si´ go

Fragment tekstu nieczytelny.
Micha∏ Karaszewicz-Tokarzewski „Torwid” (1893–1964), gen. WP, w czasie I wojny Êwiatowej
˝o∏nierz Legionów Polskich oraz cz∏onek POW. W okresie mi´dzywojennym zawodowy oficer WP.
W czasie wojny 1939 r. dowódca etapów w Armii „Pomorze”, uczestnik bitwy nad Bzurà, zast´pca dowódcy Armii „Warszawa”. 27 IX 1939 r. stanà∏ na czele SZP. Od stycznia 1940 r. komendant
ZWZ na obszar okupacji sowieckiej. W marcu 1940 r. aresztowany przez Sowietów podczas przekraczania granicy. Od 1941 r. w Armii Polskiej gen. W∏adys∏awa Andersa w ZSRR, poczàtkowo
dowódca 6. DP, a od 1943 r. zast´pca dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. Po wojnie pozosta∏
na emigracji (Z. Mierzwiƒski, Genera∏owie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990, s. 323–331).
85 Franciszek Niepokólczycki „Teodor” (1900–1974), p∏k, od 1918 r. ˝o∏nierz POW na Ukrainie.
Walczy∏ w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie mi´dzywojennym zawodowy oficer WP. W wojnie 1939 r. walczy∏ w szeregach Armii „Modlin” jako dowódca 60. baonu saperów rezerwy, uczestnik obrony stolicy. W SZP-ZWZ-AK od paêdziernika 1939 r. Od kwietnia 1940 r. komendant ZO,
a od kwietnia 1943 r. zast´pca komendanta Kedywu KG AK. Po upadku powstania warszawskiego w niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu powróci∏ do konspiracji; zast´pca komendanta Obszaru
Po∏udniowego DSZ, a nast´pnie komendant tego obszaru w WiN. Od listopada 1945 r. p.o., a od
stycznia 1946 r. prezes II ZG WiN. Aresztowany 22 VIII 1946 r. w Zabrzu. Skazany 10 IX 1947 r.
l
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spodziewano, ale wybuch nie nastàpi∏. Z jakich powodów tak si´ sta∏o,
trudno by∏o póêniej ustaliç [l].
30 X [19]48 r.
Wczoraj zatrzymaliÊmy pociàg na st[acji] [Dominów], ale w wagonie
pocztowym [l]
10 XI [19]48
Brak wiadomoÊci od „Zaporzaków” i „Lalusia”. UB parali˝uje naszà
∏àcznoÊç, choç nie ma poszlaki, [˝e] wpadli.
Na arenie mi´dzynarodowej [l] nic wa˝nego. [l]. Dnia 8 listopada odby∏y si´ wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Przeszed∏ Truman
z partii demokratycznej, uzyskawszy oko∏o 23 milionów g∏osów. Partia Republikaƒska, której kandydatem [by∏ Thomas E.] Deweym, uzyska∏a oko∏o
21 milionów g∏[osów] [n].
1 XII [19]48 r.
Oto szereg wiadomoÊci i wypadków, których nie mia∏em czasu pisaç kolejno, a które uderzajà jak obuchem w g∏ow´. 17 listop[ada 1948 r.] otrzyma∏em troch´ wiadomoÊci od „Zaporzaków”. Sà to wiadomoÊci poÊrednie,
wydajà si´ jednak doÊç prawdziwe. Ch∏opcy mieli nieszcz´Êliwe wypadki,
w których jeden zginà∏ („Janusz”86), a drugi zosta∏ schwytany87. Schwytany
„sypie”, co w teren wnios∏o nowà fal´ przeÊladowaƒ.
przez WSR w Krakowie na kar´ Êmierci, zamienionà nast´pnie na kar´ do˝ywotniego wi´zienia,
a nast´pnie na 12 lat. Zwolniony 22 XII 1956 r. Zmar∏ w Warszawie (T. Balbus, Franciszek Niepokólczycki (1901–1974) [w:] Konspiracja i opór..., t. 1, s. 307–313).
m W oryginale Diwej (Devej).
n Fragment tekstu nieczytelny.
86 Janusz Godziszewski „Janusz” (?–1948), ppor. WiN. W czasie powojennej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej mieszka∏ w Motyczu, pow. Lublin. W AK od sierpnia 1944 r., ˝o∏nierz oddzia∏u partyzanckiego Romana Groƒskiego „˚bika” ze zgrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
Po amnestii z 22 II 1947 r. pozosta∏ w konspiracji, pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dowódcy oddzia∏ów partyzanckich Lublin-Po∏udnie, których dowódcà by∏ Mieczys∏aw Pruszkiewicz „K´dziorek”. Zabity
przez milicjantów 7 IX 1948 r. na stacji kolejowej w Sadurkach, pow. Pu∏awy, w czasie próby przeprowadzenia akcji ekspropriacyjnej (AIPN Lu, 0136/62, Kwestionariusze osobowe cz∏onków
zgrupowania band AK-WiN pod dowództwem Dekutowskiego Hieronima ps. „Zapora” stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 20, Kwestionariusz Janusza Godziszewskiego, k. 148).
87 Chodzi o Boles∏awa Nalewajko, który uczestniczy∏ wraz z Januszem Godziszewskim „Januszem” w próbie przeprowadzenia akcji ekspropriacyjnej 7 IX 1948 r. na stacji kolejowej w Sadurkach, pow. Pu∏awy, w trakcie której zosta∏ uj´ty (ibidem).
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¸àcznik do mnie by∏ aresztowany, a punkt kontaktowy „spalony”.
Z nieudanego spotkania ze mnà w czerwcu [1948 r.] „Zaporzacy” wynieÊli
przykre wra˝enie. Pozory spowodowane przypadkiem wywo∏a∏y u nich podejrzenie, ˝e istnia∏a tam zasadzka. Podejrzeniami obcià˝ano ∏àczniczk´.
Moje wyjaÊnienia, które z opóênieniem [o] dotar∏y do ràk „K´dziorka”, wyÊwietli∏y nieporozumienie.
Powiadomiono mnie równie˝, ˝e w r´kach Êledczego aparatu UB
znajduje si´ „Zapora” i inni, którzy wraz z nim wybrali si´ z zamiarem
przedostania si´ na anglosaskà stron´. Rok ju˝ minà∏ od ich wyjazdu
i brak jakichkolwiek wiadomoÊci nie wró˝y nic dobrego – nie chce si´
jednak wierzyç w katastrof´. Niestety, prasa rzàdowa z 21 listopada
[1948 r.] umieÊci∏a artyku∏y, które nie pozwala∏y d∏u˝ej wàtpiç. Katastrofa istotnie mia∏a miejsce. Podano w gazetach wiadomoÊç, ˝e odby∏a si´
rozprawa przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w Warszawie przeciwko
„bandzie »Zapory«” spod znaku WiN. Oskar˝onymi byli: W∏adys∏aw
Nowicki „Stefan” – inspektor, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Stanis∏aw ¸ukasik „RyÊ”, Roman Groƒski „˚bik”, Edmund Tudruj „Mundek”, Jerzy Miatkowski „Zawada”, Arkadiusz Wasilewski „Bia∏y” i Tadeusz Pelak „Junak”. Wszyscy zostali skazani na Êmierç. A wi´c wszyscy
wpadli i zgin´li88. Ci´˝ko „przetrawiç” takà wiadomoÊç!

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
Z zapisków sporzàdzonych przez Broƒskiego w pierwszej dekadzie paêdziernika 1948 r. wynika, ˝e przez ca∏y ten czas przebywa∏ on w bunkrze i s∏ucha∏ rozg∏oÊni radiowych. Tym zasadniejsze
wydaje si´ zacytowanie doniesienia, jakie funkcjonariuszowi Sekcji I Wydzia∏u III WUBP w Lublinie ppor. Mieczys∏awowi Smadze przekaza∏ tajny wspó∏pracownik o krypt. „Dziadek”:
„W dniach od 1 X [19]48 do 10 X [19]48 r. »Uskok« by∏ w Warszawie w sprawie »Zapory«, drogà
poÊrednià otrzyma∏ gryps od »Stefana«, w którym to »Stefan« donosi mu o aresztowaniu ich, kto
ich wyda∏ w r´ce UB. JednoczeÊnie podaje kontakt na Andersa, to jest jakiÊ VI Oddzia∏ za granicà, przez cz∏owieka, który wyje˝d˝a z misji handlowej do Anglii, prosi go [o] ratunek. Proces ma
byç w Warszawie. »Uskok« oglàda∏ drog´ do sàdu i rozplanowanie Sàdu Rejonowego w Warszawie. Da∏ rozkaz robienia gotówki oraz nadmieni∏, ˝e kto ich zdradzi∏, to on tego musi usunàç,
g∏ówne podejrzenie pada na »Borut´« [Franciszek Abraszewski – przyp. wyd.], który zabiera∏ »Zapor´« wraz z innymi w teren oraz na »Drugaka« [Wilhelm Szczepankiewicz – przyp. wyd.] i »Wira« [Konrad Bartoszewski – przyp. wyd.]. »Uskok« dowiaduje si´, kiedy »Boruta« przyjedzie do
Lublina, i wie, ˝e »Boruta« zatrzymuje si´ na ul. Narutowicza w Spó∏dzielni Nauczycielskiej, kontakt »Uskok« utrzymuje z »Pude∏ko«, który zna miejsce zam[ieszkania] »Boruty« w Warszawie,
i wie, ˝e pracuje w Paƒstwowej Centrali Handlowej w Warszawie. »Dziadek«”. Pod doniesieniem
wspomniany funkcjonariusz UBP zapisa∏ wytyczne dla agenta: „Ustaliç, co zamierza robiç
»Uskok« dalej, jakim sposobem b´dzie próbowa∏ odbiç »Zapor´« i innych oraz kogo ma zamiar

o
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Do ˝alu za ukochanymi wspó∏towarzyszami niedoli do∏àcza si´ jakieÊ
fatalistyczne przypuszczenie, ˝e chyba ofiarom koƒca nie b´dzie! ˚e
wszystko, co uczciwsze, skazane jest na zag∏ad´. JakiÊ okrutny los dotknà∏
krwawà r´kà nasz naród i wyszarpuje na stracenie wszystkie te elementy,
które nie wahajà si´ marzyç o wolnoÊci!
Wnioski, które mo˝na wysnuç co do losu straconych, mniej wi´cej tak
si´ kszta∏tujà: „Zapora” powzià∏ doÊç nagle decyzj´ wyprawy, ulegajàc namowom „Stefana”, do którego mia∏ zaufanie. „Stefan” mia∏ kontakt na
rzekomo pewnà komórk´ w Warszawie, która zapewnia∏a sumienne za∏atwienie spraw z dowodami (za op∏atà) i innymi formalnoÊciami umo˝liwiajàcymi wyjazd za granic´. Wyje˝d˝ajàcy ustalili kontakty, na które nas, pozosta∏ych, mieli informowaç o swoim losie. Kontakty jednak pozosta∏y
g∏uche. Niewàtpliwie wi´c „wpadce” ulegli wszyscy jednoczeÊnie i bez mo˝liwoÊci ratunku. Prawdopodobnie mia∏o to miejsce zaraz na poczàtku wyprawy i byç mo˝e w Warszawie. A staç si´ tak mog∏o tylko wskutek wprowadzenia w zdradzieckà zasadzk´. Owa „sumienna” komórka mog∏a byç
tworem ubeckim z domieszkà naszych szumowin. A czy o takie szumowiny
trudno?
Mimo woli przychodzà mi na myÊl typy w rodzaju komendanta „Drugaka”. Tak! Bo to by∏ kandydat tylko do zajmowania stanowisk, a nie do pracy, a u takiego ze skrupu∏ami jest licho.
Poczàtek komponowania zdradzieckiej imprezy móg∏ mieç miejsce
podczas pertraktacji o ujawnieniu. By∏a to dobra okazja. „Stefana” prawdopodobnie rozmyÊlnie naciàgni´to na zdradziecki kontakt, na czym on,
nieszcz´Êliwy, nie pozna∏ si´. Aresztowanie bezpieka trzyma∏a w tajemnicy,
z jakich powodów? Z wielu.
1. By nie dosz∏o to do wiadomoÊci pozosta∏ych partyzantów i nie wzmog∏o czujnoÊci w terenie.
2. Liczàc na to, ˝e zosta∏y umówione jakieÊ kontakty – by zmusiç aresztowanych do wyjawienia i napisania, a przez to dobraç si´ do pozosta∏ych.
3. By nie peszyç innych, którzy chcieliby z us∏ug takich dobroczynnych
komórek korzystaç.

u˝yç w czasie odbijania. W potocznej rozmowie dowiedzieç si´, kto przyniós∏ gryps z wi´zienia”
(AIPN Lu, 08/102, t. 4, Referat Lublin. Sprawa obiektowa „Oba∏amuceni”. AK, WiN, banda „Zapory”, k. 40).
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4. By aresztowanych przez d∏u˝sze torturowanie za∏amaç moralnie
i otrzymaç w zeznaniach takie materia∏y, które by ich jak najbardziej kompromitowa∏y.
Oto najwa˝niejsze powody trzymania w tajemnicy wiadomoÊci o aresztowaniu przywódców lubelskiej partyzantki. Z zamierzeƒ tych, zdaje si´, ˝e
tylko jedno cz´Êciowo si´ powiod∏o.
Wiosnà [19]48 r. wpad∏ w Warszawie na jakieÊ zdradzieckie kontakty jeden z ludzi „Rysia”, „Bór”89. „Bór” wsypa∏ póêniej sporo spraw w terenie.
Nie wiadomo zresztà, kto tam by∏ winien.
Poza tym z jak najwy˝szym uznaniem nale˝y oceniç postaw´ aresztowanych. By∏ to bodaj˝e jedyny z powa˝niejszych procesów, w którym nie
uda∏o si´ komunistom opluwaç sàdzonych przez samooskar˝enie. Z tego
powodu nie robili nawet rozg∏osu z rozprawy. W artyku∏ach o wyrokach
Êmierci przytoczono tylko dwa zdania podsàdnych: jedno „Stefana” i jedno „Zapory”. „Stefan” na zapytanie: „Dlaczego dokonano pogromu wsi
Moniaki90?” odpowiedzia∏: „Przecie˝ to by∏a wieÊ pepe[e]rowska!” I zupe∏nie s∏usznie. Poniewa˝ pepe[e]rowcy to zdrajcy, wi´c dalsze komentarze zbyteczne. „Zapora” zaÊ, mówiàc o akcji walki zbrojnej z komunizmem, powiedzia∏: „To by∏o naszà koniecznoÊcià ˝yciowà”. Brzmi to
troch´ inaczej ni˝ wstr´tne kajanie si´ wielu bohaterów z okrzyczanych
procesów politycznych. Niewàtpliwie naszym bohaterom przez rok czasu
nie oszcz´dzano prób zmierzajàcych do zrobienia szmaty z cz∏owieka,
a jednak pozostali ludêmi!

89

W∏adys∏aw Misztal (vel W∏adys∏aw Tokarski) „Bór” (1924–1949), ur. w Zemborzycach, pow.
Lublin, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, Êlusarz. We wrzeÊniu 1944 r. zmobilizowany do WP, zdezerterowa∏ w maju 1945 r. Nawiàza∏ ∏àcznoÊç z konspiracjà poakowskà, ˝o∏nierz oddzia∏u Stanis∏awa ¸ukasika „Rysia” ze zgrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Ujawni∏ si´ 9 X 1945 r., jednak po nied∏ugim czasie ponownie powróci∏ do konspiracji
i w szeregi oddzia∏u „Rysia”. Od 1946 r. dowódca patrolu partyzanckiego. Po amnestii z 22 II
1947 r. pozosta∏ w konspiracji. Aresztowany 12 II 1948 r. w Wojciechowie, pow. Lublin. Skazany 8 IX 1948 r. przez WSR w Lublinie na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 4 I 1949 r. w wi´zieniu
na Zamku w Lublinie (AIPN Lu, 0136/63, Kwestionariusze osobowe..., Kwestionariusz W∏adys∏awa Misztala vel W∏adys∏awa Tokarskiego, k. 31; AIPN Lu, 18/487, Akta sprawy W∏adys∏awa
Misztala).
90 Chodzi o akcj´ z 24 IX 1946 r., kiedy oddzia∏ Hieronima Dekutowskiego „Zapory” otoczy∏ wieÊ
Moniaki, pow. KraÊnik, i podpali∏ zabudowania cz∏onków PPR, ORMO i osób sprzyjajàcych nowemu ustrojowi. W sumie sp∏on´∏o 29 gospodarstw. Podczas po˝aru przypadkowo zosta∏ zastrzelony Seweryn Pachroƒ (R. Wnuk, Lubelski okr´g…, s. 415; Akcje oddzia∏ów..., s. 89–90).
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24 listop[ada 1948 r.] „Wiktor” przyniós∏ smutnà wiadomoÊç. „Bystry”91
zosta∏ ˝ywcem uj´ty przez bezpiek´. „Bystry” – Eugeniusz Lis z Albertowa,
gm. Cyców, do partyzantki wstàpi∏ jeszcze za niemieckiej okupacji i trwa∏
do tej pory. Ju˝ za Sowietów, równie˝ w partyzantce, zgin´∏o jego trzech
braci, a rodzina zosta∏a zrujnowana przez UB. „Bystry” ostatnio by∏ w patrolu „Wiktora”. W ubieg∏ym roku otrzyma∏ lewe papiery oraz zasi∏ek pieni´˝ny i wyjecha∏ na zachód. D∏ugo tam jednak nie zabawi∏, wróci∏ i jako
powód poda∏ Êciganie go przez znajomych szpiclów. W terenie utrzymywa∏
si´ przewa˝nie sam, majàc z nami kontakty i otrzymujàc pomoc od nas.
Szereg lat tu∏aczki da∏o mu du˝o wprawy w urzàdzaniu si´ i choç mia∏ bardzo du˝o ci´˝kich momentów, jakoÊ lawirowa∏.
Wydawa∏o si´, ˝e „Bystry” nadal b´dzie sobie rad´ dawa∏, a jednak wpad∏
i to sromotnie. Zosta∏ podst´pnie rozbrojony i uj´ty. OkolicznoÊci uj´cia,
o jakich dowiedzia∏ si´ „Wiktor”, w du˝ej mierze obcià˝ajà „Bystrego” lekkomyÊlnoÊcià, bo zaszed∏ w towarzystwo z szubrawcami, którzy go po prostu
sprzedali. I znów nowy gwóêdê utrapienia do sko∏atanej g∏owy. ˚al ch∏opa,
który ju˝ tyle prze˝y∏, a teraz skoƒczy tak marnie i obawa przed „sypaniem”,
bo jeÊli „Bystry” si´ za∏amie, to mo˝e daç ubejcom mas´ materia∏u. „Bystry”
mocno pot´pia∏ post´powanie „Wydry”, ale bardzo mo˝liwe, ˝e sam postàpi
podobnie. Takie by∏y moje przypuszczenia i sprawdzi∏y si´.
Ubejcy, pos∏ugujàc si´ informacjami „Bystrego”, pierwszy wypad zrobili na schwytanie „Uskoka”. Nocà z 28 na 29 listopada obj´to wojskiem kilka gromad, w których mnie si´ spodziewano, a o Êwicie przystàpiono do
przetrzàsania wszystkich zabudowaƒ i wszelkich miejsc mo˝liwych do ukrycia si´. Pytano o „Uskoka” i jego „band´”, co od razu utwierdzi∏o mnie
w przekonaniu, ˝e „Bystry” sypie, bo skàdinàd UB w tym czasie nie mog∏o

91

Eugeniusz Lis „Bystry” (1922–1949), ur. w Albertowie, pow. Che∏m, pochodzenie ch∏opskie,
wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, m∏ynarz. W czasie okupacji niemieckiej poczàtkowo ˝o∏nierz
OP, a nast´pnie NSZ. ˚o∏nierz oddzia∏u partyzanckiego Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”. Od
paêdziernika 1945 r. ˝o∏nierz oddzia∏u Stefana Brzuszka „Boruty”, a po jego Êmierci w sierpniu
1946 r. podporzàdkowany Wac∏awowi Bobrzykowi „Kostkowi”. Od lutego 1947 r. podporzàdkowa∏ si´ Zdzis∏awowi Broƒskiemu „Uskokowi”, s∏u˝y∏ w patrolu Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora” jako zast´pca dowódcy patrolu. Aresztowany 19 IX 1948 r. w Cycowie, pow. Che∏m. Skazany
20 VII 1949 r. przez WSR w Lublinie na kar´ Êmierci. Stracony 23 IX 1949 r. w wi´zieniu na Zamku w Lublinie. Jego brat – Stanis∏aw Lis „Stach”, „Korzeƒ” – zginà∏ 26 VI 1947 r. w Turowoli
(AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944–maj 1947), k. 50–52; AIPN Lu, 0136/2, Charakterystyka nr 1...;
AIPN Lu, 0136/4, Kwestionariusze cz∏onków..., Kwestionariusz osobowy Eugeniusza Lisa, k. 73).
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mieç informacji o mnie. W zasi´gu ob∏awy znajdowa∏em si´ rzeczywiÊcie
wraz z „Babiniczem”. SiedzieliÊmy w dobrym schronie, w budynkach, ale
niebezpieczeƒstwo by∏o wielkie, bo specjalnie poszukiwano kryjówek i pos∏ugiwano si´ tresowanymi psami. Choç „Bystry” móg∏ daç o mnie tylko
ogólnikowe wskazówki, a o kryjówkach nie wiedzia∏ nic – to jednak „bezpieczniaki” przewidujà, ˝e aby si´ utrzymaç, musimy mieç jakieÊ kryjówki.
Obok naszej kryjówki plàdrowano te˝ gorliwie, a od nieszcz´Êcia dzieli∏a
nas tylko licha przegroda z desek, którà i psy wàcha∏y, i ubejcy opukiwali,
ale, chwa∏a Bogu, wszystko posz∏o w porzàdku.
Nasi kochani gospodarze prze˝yli chwil´ okropnego strachu, przyglàdajàc si´ biernie na to wszystko, ale trzymali si´ dzielnie. Ob∏awa nie da∏a
ubejcom spodziewanego rezultatu, ale odje˝d˝ajàc, aresztowali kilka osób
w innych gromadach. Nie mam jednak jeszcze dok∏adniejszych wiadomoÊci o tych aresztowaniach.
7 XII [19]48 r.
Wczoraj wraz z „Wiktorem” przyby∏ do naszego schronu „˚elazny”.
„˚elazny” tydzieƒ temu zosta∏ ranny92. Postrza∏ poszed∏ po lewym barku,
na szcz´Êcie niezbyt g∏´boko, rana wyglàda dobrze i jeÊli leczenie przeciàgnie si´ – to tylko powodu ma∏ego uszkodzenia [p].
21 XII [19]48 r.
Jednym z g∏ówniejszych filarów nowo utworzonej w Polsce PZPR jest
gen. dyw. Franciszek Jóêwiak „Witold”. Jest on naczelnym komendantem
MO, a poniewa˝ pochodzi z powiatu lubartowskiego – posiadam o nim troch´ wiadomoÊci.
Jóêwiak podczas pierwszej wojny Êwiatowej s∏u˝y∏ w Legionach i przeszed∏ obóz w Szczypiornie. Pochodzi∏ z Klementynowa (pow. lubartowski)
i w latach 1917–1918 pojawi∏ si´ w Wólce Rokickiej ko∏o Lubartowa. Uzyska∏ poparcie komendanta policji granatowej Kabasiƒskiego i wciàgnà∏
Fragment tekstu nieczytelny.
Zdarzenie mia∏o miejsce 29 XI 1948 r. we wsi Olszowo ko∏o Woli Wereszczyƒskiej, pow. W∏odawa. Na podstawie informacji uzyskanych przez UBP, w zabudowaniach Józefa Karczmarzewskiego, gdzie mia∏o dojÊç do spotkania Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego” i jego ˝o∏nierzy ze
Stanis∏awem Kuchcewiczem „Wiktorem”, przygotowano zasadzk´. Umieszczono tam 4 ˝o∏nierzy
KBW i funkcjonariusza UBP. W czasie wymiany ognia zginà∏ ˝o∏nierz KBW, a „˚elazny” zosta∏
ci´˝ko ranny w rami´. Mimo postrza∏u, uda∏o mu si´ wycofaç.

p

92
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si´ do s∏u˝by w policji. W 1924 r. zosta∏ aresztowany za dzia∏alnoÊç komunistycznà i wydalony z policji. Drugi raz zosta∏ aresztowany w roku
1937 i osadzony w obozie izolacyjnym w Berezie Kartuskiej. Stamtàd wyszed∏ w [19]39 r. i z Armià Czerwonà wyemigrowa∏ do ZSRR. Tam szubrawego Frania przedzierzgni´to na genera∏a „Witolda” i obdarowano
nim „Niezawis∏à Polsk´”, osadzajàc go na stanowisku g∏ównego komendanta MO.
26 XII [19]48 r.
Dzi´ki staraniom UB okres Êwiàt by∏ urozmaicony, jak wiem dotychczas;
w noc wigilijnà UB by∏o na terenie pi´ciu gmin: Me∏giew, Wólka, Spiczyn,
Ludwin i ¸´czna. Robiono „kot∏y”, udawano partyzantów, przetrzymywano
przeje˝d˝ajàcych i przechodzàcych, a w wielu domach przeprowadzano rewizje. Kilka osób, które wyda∏y si´ podejrzane, aresztowano – by po przeprowadzeniu dochodzenia i przetrzymaniu przez Êwi´ta w areszcie – zwolniç do domu. W∏adze „demokratyczne” robià wszystko, aby uprzyjemniç
ludziom w Polsce uroczystoÊci Bo˝ego Narodzenia.
I nie tylko w Polsce... Na W´grzech, w∏aÊnie w Êwi´ta, wtràcono do wi´zienia kardyna∏a Mindszent[y]ego93. Co za pogaƒska perfidia!...
15 I [19]49 r.
„Bystry” wsypa∏ sporo ludzi, przewa˝nie z gminy Cyców. Wsypa∏ par´
osób takich, które pomaga∏y mu w przetrwaniu. Tak im si´ odwdzi´czy∏.
Dlaczego? Odpowiedê jest w dalszym post´powaniu „Bystrego”. Na rozprawach sàdowych tych ludzi „Bystry” staje jako Êwiadek i odwo∏uje swoje
dotychczasowe zeznania (na sali sàdowej czuje si´ swobodniej). „Zeznania
moje by∏y gwa∏tem wymuszone” odpowiada „Bystry”. Wi´cej mu mówiç
nie wolno i „Bystry” w dalszym ciàgu poddawany jest „badaniom”. Wiele
z takich rozpraw upada i oskar˝eni (którzy te˝ przeszli przez „badania”) sà
zwalniani, niektórzy jednak, zbyt mi´kcy, sami wplàtali si´ w swoich zeznaniach i otrzymujà wyroki doÊç s∏one...
93

József Mindszenty (w∏aÊc. József Pehm) (1892–1975). Od 1944 r. katolicki biskup Veszprém,
aresztowany przez nazistów. Od 1945 r. prymas W´gier. W 1948 r. aresztowany i skazany na do˝ywotnie wi´zienie. Uwolniony w 1956 r. w okresie powstania w Budapeszcie. Po st∏umieniu powstania schroni∏ si´ w ambasadzie amerykaƒskiej, gdzie przebywa∏ 15 lat. W 1971 r., na mocy porozumienia mi´dzy komunistycznym rzàdem W´gier a Watykanem, zezwolono mu opuÊciç kraj.
W 1974 r. zrezygnowa∏ z funkcji prymasa.
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Delegaci PPR na kongres zjednoczeniowy PZPR: z ¸ukowa – Pratkowskir; Krasnystaw – Jan Klecha i St[anis∏aw] Wachowski; KraÊnik – W∏odzimierz Lis i Olga ˚ebruƒ94 [s]a.

a

20 I [19]49 r.
Na Nowy Rok „LaluÊ” natknà∏ si´ na ubejców w Gardzienicach95. Naszli przypadkiem na dom, w którym on si´ znajdowa∏. „LaluÊ” by∏ sam
i posiada∏ tylko krótkà broƒ. [b]. Wypad∏ na ubejców przez drzwi i da∏
ognia, po czym rzuci∏ si´ do ucieczki, jeden z ubejców zosta∏ ci´˝ko ranny (póêniej zmar∏), a „LaluÊ” dosta∏ postrza∏ po brzuchu. Kula jednak
nie posz∏a g∏´boko, nie uszkodzi∏a jelit. Mia∏ natychmiastowà pomoc lekarskà i czuje si´ dobrze. „˚elazny” pod naszà opiekà czuje si´ równie˝
dobrze.
24 I [19]49 r.
DziÊ otrzyma∏em mi∏à wiadomoÊç rodzinnà. Moi rodzice obchodzili
wczoraj z∏ote wesele. Pi´çdziesi´ciolecie po˝ycia ma∏˝eƒskiego! Kochani
staruszkowie! Jak˝e chcia∏oby si´ uÊcisnàç ich z tej okazji! Lub przynajmniej przes∏aç im goràce, synowskie pozdrowienie i ˝yczenia. Mog´ jednak
tylko myÊlà byç przy nich...c Wiem, ˝e i oni w tej uroczystej chwili myÊleli
o mnie. Wiem, ˝e prosili Wszechmogàcego, by im pozwoli∏ do˝yç jeszcze
chwili, gdy wolni rodzice z wolnymi dzieçmi b´dà si´ mogli cieszyç wspólnym ˝yciem. I ja Go o to prosz´ goràco. [d]

W oryginale Pràtkowski.
Fragment tekstu nieczytelny.
94 Pe∏nà list´ delegatów na zjazd zjednoczeniowy PZPR z województwa lubelskiego zob. I. Caban,
Zapis trzech dziesi´cioleci PZPR w województwach bialskopodlaskim, che∏mskim, lubelskim i zamojskim w latach 1948–1978, Lublin 1978, s. 424–426.
r
s

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 5, k. 356–369.
Wyraz skreÊlony, nieczytelny.
c Tu i dalej wielokropki pochodzà od autora.
d Fragment tekstu nieczytelny.
95 Wed∏ug H. Pajàka wydarzenie mia∏o miejsce 24 XII 1948 r. w sklepie Antoniego Mazurka
w Wygnanowicach. W∏aÊciciel sklepu od kilku lat wspó∏pracowa∏ z „Lalkiem”. W wyniku wymiany
strza∏ów ranny zosta∏ funkcjonariusz MO Stanis∏aw ¸ukawski (H. Pajàk, „Uskok”..., s. 186).
a-a
b
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6 II [19]49 r.
Rzecznik rzàdu warszawskiego poda∏ nieoficjalnie do wiadomoÊci, ˝e
ostatnio aresztowano w Polsce kilkadziesiàt osób jako cz∏onków organizacji, która rzekomo mia∏a na celu zlikwidowanie obecnego rzàdu. Aresztowani ci (wed∏ug oÊwiadczenia tego˝ rzecznika) byli dawniej cz∏onkami AK.
Znaleziono materia∏y, jak magazyny broni, instrukcje szpiegowskie oraz
z∏oto i dolary, które organizacja mia∏a otrzymywaç z zagranicy. Rzecznik
doda∏, ˝e organizacja ta zosta∏a w∏aÊciwie zlikwidowana. OÊwiadczenie powy˝sze z∏o˝one zosta∏o zagranicznym dziennikarzom par´ dni temu.
Obecnie radio Londyn i Waszyngton poda∏o troch´ szczegó∏ów dotyczàcych tej sprawy. Wed∏ug tych wiadomoÊci, liczba osób aresztowanych
przez milicj´, Bezp[ieczeƒstwo] wynosi ponad tysiàc, przewa˝nie z okr´gu
warszawskiego. Sà oznaki, i˝ aresztowania przybierajà charakter masowy
i obejmujà przede wszystkim by∏ych cz∏onków AK. Co to mo˝e znaczyç?
Czy rzeczywiÊcie istnia∏a taka organizacja? Ze sk∏adami broni? Z dolarami? Teraz, w [19]49 r., gdy spo∏eczeƒstwo jest tak sterroryzowane, ˝e s∏owo
„podziemie” brzmi w uszach jak „niechybna Êmierç”? Gdy osobnik b´dàcy
w kolizji z komunistami musi si´ nawet rodzonego brata wystrzegaç? Nie
chce si´ wierzyç! Organizacja taka nie mog∏aby teraz istnieç.
Ale istniejà i rozwijajà si´ szataƒskie metody milicji, Bezp[ieczeƒstwa].
KomuniÊci polscy dzia∏ajà wy∏àcznie w interesie Moskwy i ani na jot´ nie
liczà si´ ze swym narodem. Ma to si´ nazywaç internacjonalizmem. Has∏a
internacjonalizmu majà s∏u˝yç jako rozgrzeszenie komunistom ka˝dej narodowoÊci przy mordowaniu swoich rodaków. [W] Polsce nie ma ju˝ jawnej opozycji, ale jest opozycja ukryta i sà podejrzani. Trzeba wi´c dalej prowadziç krwawe dzie∏o. Trzeba w braku oczywistych dowodów, stworzyç
dowody fa∏szywe. Trzeba podejrzanych obcià˝yç. A to nie jest trudne. [e]
UB umie to robiç! I robi! Wi´zienia si´ zape∏niajà. A póêniej? Póêniej odbywa si´ parodia wymiaru sprawiedliwoÊci.
Czy istniejà jakieÊ granice dla bezdusznych i krwawych zap´dów komunizmu? Gdy posuwam swojà wyobraêni´ po linii post´powania komunistów,
widz´ nast´pujàce obrazy. Na podbój Êwiata wyrusza ˝àdna krwi i w∏adzy
barbarzyƒska ho∏ota. Ho∏ota zwyci´˝a. Przeciwnicy legli. Doko∏a morze
krwi. Ho∏ota uchwyci∏a w∏adz´ nad Êwiatem. ˚àdza mordu i krwi nie skoƒczy∏a si´ jednak. Jawni przeciwnicy pokonani, ale sà ukryci. Trzeba na chybi∏
e

Fragment tekstu skreÊlony, nieczytelny.
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trafi∏ r˝nàç tych ukrytych. Doko∏a znów trupy i krew... Skoƒczono? Nie! Jeszcze nie skoƒczono! Sà podejrzani! R˝nàç podejrzanych! Mord i... krew... Nie
koniec na tym! Wprawdzie brak ju˝ podejrzanych i zostali sami idealni, ale
jedni sà idealni bez zastrze˝eƒ, a drudzy... drugim coÊ jeszcze brak do idea∏u.
O! Zdrajcy! Zdrajcy! [f]
10 II [19]49 r.
Proces sàdowy przeciwko kardyna∏owi Mindszent[y]emu ju˝ zakoƒczono i og∏oszono wyrok! Wyrok opiewa na do˝ywotnie wi´zienie, pozbawienie praw obywatelskich i ca∏kowità likwidacj´ osobistego majàtku na rzecz
paƒstwa. Kardyna∏a uznano winnym: zdrady paƒstwa, niedozwolonych
operacji walutowych i czegoÊ tam jeszcze. Ponadto skazano szeÊciu innych
wspó∏obwinionych W´grów na kar´ wi´zienia od trzech lat...a

a

Minister Bezpieczeƒstwa Publicznego Radkiewicz96 poda∏ szczegó∏y
– odpowiednio w duchu komunistycznym naÊwietlone – dotyczàce zbieg∏ych ostatnio za granic´ peeselowców oraz aresztowaƒ mi´dzy by∏ymi
cz∏onkami AK.
W ustach Radkiewicza tak zbiegli, jak i aresztowani sà „zdrajcami paƒstwa, ludu, ustroju demokratycznego” itp. Za granic´ uciekli: Stanis∏aw
Baƒczyk i Stanis∏aw Wójcik z PSL oraz ks. Tomasz Ko∏odyƒski ze Stronnictwa Pracy. Franciszek Wójcicki zosta∏ schwytany przez UB, gdy usi∏owa∏
przekroczyç granic´.
f

Fragment tekstu nieczytelny.

Uwierzytelniony odpis z: AIPN Lu, 20/86, Akta sprawy Zygmunta Libery, t. 1, k. 317–320.
Stanis∏aw Radkiewicz (1903–1983), p∏k/gen. dyw., ur. w Rozmierkach na Polesiu, wykszta∏cenie
– 3 klasy szko∏y powszechnej, cz∏onek KZMP, KPP, PPR, PZPR. Dzia∏alnoÊç komunistycznà rozpoczà∏ w 1919 r. W latach 20. przebywa∏ w Moskwie, gdzie pobiera∏ nauki w szkole Kominternu. Po powrocie do Polski kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç, aresztowany w 1928 r. i skazany na 4 lata wi´zienia. Od
1934 r. sekretarz okr´gu KPP w Zag∏´biu Dàbrowskim. Nast´pnie sekretarz i instruktor KC. Po wybuchu wojny 1939 r. powróci∏ na Polesie i pracowa∏ w administracji sowieckiej. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zmobilizowany do Armii Czerwonej. Po zdemobilizowaniu pracowa∏ w ko∏chozie.
Od 1943 r. oficer polityczny w 1. DP im. T. KoÊciuszki. Nast´pnie sekretarz CBKP i cz∏onek ZG ZPP.
22 VII 1944 r. – 9 XII 1954 r. kierownik RBP, od 1 I 1945 r. minister bezpieczeƒstwa publicznego.
Odwo∏any, póêniej przesuni´ty na stanowisko ministra PGR. Wydalony z PZPR w 1957 r. (Z. Nawrocki, Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszowszczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998, s. 26–27).

a-a
96
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Jako g∏ównego oskar˝onego spoÊród aresztowanych by∏ych akowców
Radkiewicz wskaza∏ Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa”. Jest to ten sam
„Rados∏aw”, który bra∏ czynny udzia∏ w walce AK przeciw Niemcom,
a w [19]44 r. zosta∏ aresztowany przez komunistów97. W [19]45 r. zwolniono go, ale zarazem zmuszono do wydania odezwy do cz∏onków AK, by
ujawnili si´ podczas istniejàcej wówczas amnestii. Niewàtpliwie „Rados∏aw” przys∏u˝y∏ si´ wtedy komunistom, ale to nie uratowa∏o ani jego samego, ani te˝ innych. Oto stanà si´ teraz ofiaramib prowokacji, a Radkiewicz
potrafi „unieszkodliwiç” ich na zawsze.
16 II [19]49 r.
Proces prymasa W´gier rozniós∏ si´ g∏oÊnym echemc sprzeciwu po Êwiecie. W Ameryce, w Anglii, Francji i innych krajach sprawa ta sta∏a si´
przedmiotem dyskusji parlamentarnych i tematem wypowiedzi wielu wybitnych osobistoÊci. Zanosi si´ na wniesienie tej sprawy na forum ONZ.
Trudno si´ powstrzymaç od – mo˝e zgryêliwej – uwagi, ˝e na pewno zajmie
si´ tà sprawà jakaÊ „Komisja Dobrych Us∏ug” albo „Komisja Wspó∏czucia”, czy te˝ „Komisja PoÊredniczenia w Doli i Niedoli”, która pomo˝e
Mi[n]dszent[y]emu tyle, co umar∏emu kadzid∏o. Ale dobre i to. Przynajmniej Êwiat ma coraz wi´cej okazji do ujrzenia prawdziwego oblicza komunizmu, oblicza antychrysta.
Papie˝ rzuci∏ klàtw´ na tych, którzy brali udzia∏ w uwi´zieniu i sàdzeniu
kardyna∏a Mi[n]dszent[y]ego. KomuniÊci jednak niczym si´ nie przejmujà.
W Czechos∏owacji toczà si´ nieprzerwanie procesy polityczne, w mniejszym stopniu dzieje si´ to samo w Rumunii, na W´grzech, w Bu∏garii i Polsce. (Czesi póêniej zacz´li, wi´c teraz przyspieszajà).
We wszystkich „ludowych demokracjach” wyraênie zwalcza si´ KoÊció∏.
Anglosasi ujawniajà to wszystko szczegó∏owo przed Êwiatem. Ostatnio atakuje si´ Rosj´ o znajdujàce si´ tam obozy niewolnicze. A komuniÊci pienià
si´ znów po swojemu, ˝e „imperialiÊci anglosascy” montujà agresywny Pakt
Atlantycki i przygotowujà si´ do zagarni´cia w∏adzy nad Êwiatem – do
wprowadzenie niewolnictwa. (Gotów jestem przyznaç racj´ i jednym i drugim, byleby si´ za ∏eb wzi´li).
b
c
97

W oryginale oficerami.
W oryginale uchem.
Informacja nieÊcis∏a, p∏k Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw” zosta∏ aresztowany 1 VII 1945 r.
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18 II [19]49 r.
Ostatnio znów przeprowadzono rewizj´ i badanie w mieszkaniach mojej rodziny. To samo mia∏o miejsce w rodzinach „Babinicza”, „Wiktora”
i innych. Nie aresztowano nikogo.
28 II [19]49
Po d∏u˝szym niewidzeniu si´ mia∏em wczoraj spotkanie z „Lalusiem”.
Sam „LaluÊ” po postrzale czuje si´ dobrze, ale przyniós∏ ze sobà bardzo
przykrà wiadomoÊç. „S´k” nie ˝yje! Po najÊciu na zasadzk´, zginà∏ w walce
z ubejcami dnia 22 stycznia br. pod Fajs∏awicami. „S´k” nazywa∏ si´ Jerzy
Marciniak i pochodzi∏ z Czerniejowa pod Lubartowem.
Wykrusza si´ partyzancka braç... wykrusza...
10 III [19]49
Niedawno w Stanach Zjednoczonych dokonano zamiany na stanowisku
ministra spraw zagranicznych, na miejsce Marshalla wszed∏ Achesond98.
Fakt ten na ogó∏ wi´kszego poruszenia nie wywo∏a∏, ma∏o o tym pisano
i mówiono.
Ale inaczej sprawa przedstawia si´ po dokonanej ostatnio podobnej
zmianie w Moskwie, gdzie dotychczasowe stanowisko Mo∏otowa objà∏ jego
zast´pca Wyszyƒski. Dokonano te˝ zmiany na stanowisku ministra handlu
zagranicznego. Moskwa poda∏a ten fakt w formie bardzo ograniczonej, co
tym bardziej przyczyni∏o si´ do ró˝norodnego komentowania w krajach
niekomunistycznych. Ze wzgl´du na napi´tà sytuacj´ politycznà w Êwiecie,
porównuje si´ zmiany obecne ze zmianami dokonanymi w 1939 r., gdy na
miejsce Litwinowa99 wszed∏ Mo∏otow. Wówczas sytuacja by∏a te˝ napi´ta

W oryginale Eczeson.
Dean Acheson (1893–1971), cz∏onek Partii Demokratycznej, od 1933 r. podsekretarz w Departamencie Skarbu, w latach 1945–1947 podsekretarz, 1949–1953 sekretarz stanu. Popiera∏ doktryn´ Trumana i plan Marshalla. Po rezygnacji ze stanowiska sekretarza stanu w styczniu 1953 r., doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych. Bra∏ czynny udzia∏ w tworzeniu UNRRA, Banku
Âwiatowego oraz MFW.
99 Maksim Litwinow (w∏aÊc. Meir Wallah) (1876–1951), od 1898 r. dzia∏a∏ w socjaldemokracji rosyjskiej i partii bolszewików. Od 1921 r. zast´pca ludowego komisarza spraw zagranicznych,
a w latach 1930–1939 komisarz. W maju 1939 r. w czasie rokowaƒ z Niemcami, usuni´ty ze stanowiska jako zwolennik polityki zdecydowanie antyniemieckiej. Do 1943 r. ambasador w Stanach
Zjednoczonych.
d

98
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i wkrótce wybuch∏a wojna, w której poczàtkach bolszewicy stali si´ sojusznikami Hitlera. I obecnie nie przewiduje si´, aby w sowieckiej polityce nastàpi∏ kurs ∏agodniejszy, raczej spodziewane jest zaostrzenie. Wyszyƒski
znany jest ze swego pieniactwa i nieust´pliwoÊci. (Jak przy tej okazji podano, jest on z pochodzenia Polakiem jak Rokossowski100 i inni). Nie pochlebia nam to wcale.
30 III [19]49
Znów nowy temat na Ba∏kanach – Macedonia. Kominform proklamuje
utworzenie niezale˝nej Republiki Macedoƒskiej, która sk∏ada∏aby si´
z prowincji macedoƒskich, Bu∏garii, Jugos∏awii, Grecji, a tak˝e europejskiej Turcji. Intrygi te majà w∏aÊciwie na celu os∏abienie Grecji, Turcji i titowskiej Jugos∏awii przez rozsiewanie wewn´trznych fermentów. Ofiarami
padajà tak˝e komuniÊci, którzy wy˝ej cenià interesy w∏asnego narodu ni˝
interesy Moskwy. Takà ofiarà sta∏ si´ Markos, a ostatnio usuwa si´ w Bu∏garii Dymitrowa101 i Rostowa. W Grecji wzmog∏y si´ walki, komuniÊci niosà ju˝ ze sobà owe „macedoƒskie” has∏a i sà wyraênie zasileni przez Bu∏gari´ i Albani´.
2 kwietnia mam iÊç na spotkanie z „Lalusiem” i „Strza∏à”, wraz ze mnà
pójdà „Wiktor” i „˚elazny”.
5 IV [19]49 r.
Lawina nieszcz´Êç nieub∏aganie nas dosi´ga i poch∏ania ofiary. Tym razem wszyscy trzej: „Wiktor”, „˚elazny” i ja wyszliÊmy ca∏o, lecz jakaÊ tra100

Konstanty Rokossowski (1896–1968), ur. w Warszawie, w 1917 r. odmówi∏ wstàpienia do
I Korpusu Polskiego, przeszed∏ na stron´ bolszewików. Po wojnie domowej pozosta∏ w Armii
Czerwonej, gdzie dos∏u˝y∏ si´ stopnia genera∏a. W 1937 r. oskar˝ony o wspó∏prac´ z polskim i japoƒskim wywiadem, aresztowany. W marcu 1940 r. powróci∏ do armii. W czasie II wojny Êwiatowej dowodzi∏ kolejno 16. Armià w bitwie pod Moskwà, póêniej frontami: Briaƒskim, Doƒskim,
Centralnym, 1. i 2. Bia∏oruskim. Po wojnie dowódca Pó∏nocnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej.
W 1949 r. mianowany marsza∏kiem Polski i ministrem obrony narodowej. W listopadzie 1956 r.
odwo∏any ze stanowiska, wyjecha∏ do ZSRR (W. Bia∏kowski, Rokossowski – na ile Polak, Warszawa 1994).
101 Georgi Dymitrow (1882–1949), w 1919 r. za∏o˝y∏ Bu∏garskà Parti´ Komunistycznà. W 1923 r.
skazany na kar´ Êmierci za kierowanie antyfaszystowskim powstaniem zbrojnym w Bu∏garii, zmuszony do emigracji. W latach 1923–1933 dzia∏a∏ w Komitecie Wykonawczym Mi´dzynarodówki
Komunistycznej. W 1933 r. aresztowany w Berlinie i oskar˝ony o podpalenie Reichstagu, uniewinniony. W okresie 1935–1943 sekretarz generalny Kominternu. Od 1946 r. premier Bu∏garii. Od
1948 r. sekretarz generalny KC BPK.
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gedia sta∏a si´ u „Strza∏y”102, a mo˝e i u „Lalusia”. Bli˝szych szczegó∏ów
o ich losach nie znam, ale obawiam si´ najgorszego.
Dom by∏ obszerny, murowany, budowany ∫ la willa, u do∏u znajdowa∏y
si´ piwnice i inne pomieszczenia, a wy˝ej, oko∏o 2,5 metra nad ziemià
– mieszkania. Przed wojnà jakiÊ adwokat czy doktor kupi∏ tutaj dwadzieÊcia
par´ morgów ziemi w ∏adnym po∏o˝eniu ko∏o lasu i mia∏ zamiar urzàdziç
coÊ w rodzaju letniskowej kolonii. Postawiono wi´c ten dom i kilka budynków gospodarczych. Ca∏oÊç nie by∏a jeszcze wykoƒczona. Za okupacji niemieckiej obiekt ten zosta∏ nabyty przez rolnika, pana Zarzyckiego103. Ludzie nad wyraz poczciwi, uczciwi – oto najogólniejsza charakterystyka
rodziny pp. Zarzyckich.
W tym w∏aÊnie domu umówione by∏o spotkanie. Nocà z 2 na 3 kwietnia
zaszliÊmy tam z „Wiktorem” i „˚elaznym”. „Lalusia” jeszcze nie by∏o. Nale˝a∏o czekaç na nich przez noc, a na dzieƒ pozostaç w mieszkaniu lub ukryç
si´ w pobliskim lesie. Po omacku, aby nie pokazywaç Êwiat∏a o tak póênej
102

O 5.00 nad ranem 31 III 1949 r. w kolonii Passów, pow. Krasnystaw, na podstawie doniesienia agenta Franciszka Dryga∏y (24 VIII 1951 r. zosta∏ rozstrzelany przez patrol Józefa Franczaka „Lalka”, a jego zabudowania spalone), w jego gospodarstwie zosta∏o zaskoczonych i aresztowanych przez grup´ operacyjnà UBP-KBW 2 ˝o∏nierzy z patrolu Walentego WaÊkowicza
„Strza∏y”: Stanis∏aw Bartnik „Góral” i Stanis∏aw Skorek „Benny”, „Piróg”. Na podstawie wydobytych z nich informacji, funkcjonariusze UBP ustalili, ˝e 24 III 1949 r. dowódca patrolu „Strza∏a” pozostawi∏ swoich ˝o∏nierzy i wraz z Józefem Franczakiem „Lalkiem” (dowódcà innego patrolu) odszed∏ na spotkanie z dowódcà oddzia∏u Zdzis∏awem Broƒskim „Uskokiem”. Do
ponownego spotkania mi´dzy „Strza∏à” a jego podkomendnymi mia∏o dojÊç 5 IV 1949 r. w Do∏ach Pliszczyƒskich, pow. Lublin. „Góral” poda∏, mi´dzy innymi, miejsca w Pliszczynie, pow. Lublin, gdzie móg∏ w owym czasie przebywaç „Strza∏a”. Dzi´ki tym informacjom, nad ranem 1 IV
1949 r. grupa operacyjna UBP-KBW otoczy∏a bunkier w pobli˝u Pliszczyna, gdzie ukrywa∏ si´
„Strza∏a”. Zginà∏ on podczas walki. Bartnik poinformowa∏ równie˝, ˝e ostatnie spotkanie, w którym wzi´li udzia∏ Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”, Zygmunt Libera „Babinicz”, Stanis∏aw Kuchcewicz
„Wiktor”, Walenty WaÊkowicz „Strza∏a” oraz ˝o∏nierze z patrolu „Strza∏y”: Stanis∏aw Bartnik
„Góral”, Stanis∏aw Skorek „Benny” i Wac∏aw Szacoƒ „Czarny”„by∏o na Kolonii ¸uszczowskiej,
w mieszkaniu gospodarza Zarzyckiego, im[ienia] nie pami´tam. Zarzycki mieszka przy lesie,
dom pi´trowy, gospodarstwo du˝e. Gospodarz ma do 40 lat, posiada troje dzieci” (AIPN Lu,
19/700, Akta sprawy Stanis∏awa Bartnika, k. 8–10, 13–15; AIPN Lu, 19/699, Akta sprawy Stanis∏awa Skorka, k. 7–8; H. Pajàk, Oni..., s. 256).
103 W∏adys∏aw Zarzycki (1907–1962), ur. w Kochowie, pow. Opatów, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 4 klasy szko∏y powszechnej, rolnik, stolarz. Mieszka∏ wraz z rodzinà w kolonii ¸uszczów, pow. Lublin. Aresztowany 3 IV 1949 r., oskar˝ony o wspó∏prac´ z podziemiem niepodleg∏oÊciowym. Skazany przez WSR w Lublinie 25 XI 1949 r. na 15 lat wi´zienia i konfiskat´ ca∏ego
majàtku. Po zwolnieniu z wi´zienia w 1955 r. mieszka∏ w Starachowicach, gdzie pracowa∏ w kopalni jako pomocnik górnika (AIPN Lu, 0136/5, Kwestionariusze pomocników..., Kwestionariusz
W∏adys∏awa Zarzyckiego, k. 161).

259

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 260

porze, ulokowaliÊmy si´, jak komu przypad∏o i czekamy. Na zewnàtrz nie
ubezpieczaliÊmy si´, aby nie dra˝niç psów. W domu oprócz nas znajdowa∏a
si´ pani Zarzycka104 i dwoje dzieci w szkolnym wieku. Mà˝ z kilkuletnià córeczkà spa∏ w obok po∏o˝onym budynku inwentarskim, w którym urzàdzone by∏o mieszkanko. O naszym przybyciu Zarzycki zosta∏ zaraz powiadomiony, aby na wszelki wypadek zawczasu wiedzia∏, jakich ma goÊci u siebie.
Oczekiwanie trwa∏o ponad cztery godziny. Aby nie zasnàç, gaw´dziliÊmy
z panià Zarzyckà, która te˝ – jak mówi∏a – wybi∏a si´ ze snu. Przez okna zaglàda∏a noc pogodna i rozgwie˝d˝ona, choç bezksi´˝ycowa. Psy szczeka∏y od
czasu do czasu i za ka˝dym razem nas∏uchiwaliÊmy, czy nie nadchodzà oczekiwani, ale cisza panowa∏a dalej, nikt w umówiony sposób nie stuka∏ w okna.
– One cz´sto tak szczekajà na lisy lub zajàce – wyjaÊni∏a pani Zarzycka.
Do Êwitu pozostawa∏a ju˝ nieca∏a godzina i poczà∏em si´ zastanawiaç,
co robiç dalej, bo by∏o ma∏o prawdopodobne, aby oczekiwani mogli nadejÊç. Psy znowu zaszczeka∏y – i choç nie ujada∏y gwa∏townie – to jednak
nie uspokoi∏y si´ przez kilkanaÊcie minut. Zaintrygowa∏o to nas wszystkich,
bo przecie˝ „Strza∏a” czy „LaluÊ” nie dra˝niliby psów tak d∏ugo.
– Mo˝e resort? – wyjrza∏a niespokojnie gospodyni i wybieg∏a do drugiego mieszkania, skàd by∏ lepszy wglàd w gospodarskie budynki, przy których
ujada∏y psy.
„Wiktor” ca∏kowicie przygotowany, z „górniakiem” w r´ku, poszed∏ za
nià. My z „˚elaznym” pozostaliÊmy w pokoju i wpatrujemy si´ w okno: na
razie nic nie widaç. Zresztà widocznoÊç za oknem zamyka si´ w granicach
kilkunastu metrów. Nie s∏ychaç te˝ ˝adnych poruszeƒ, ale... do mózgu
wdziera si´ uparcie przeÊwiadczenie, ˝e ktoÊ jest blisko wÊród tych ciemnoÊci... mo˝e nasi przyszli... mo˝e...
Wtem psy umilk∏y ca∏kowicie, jakby zmuszone do milczenia. Zrobi∏o si´
wi´c jeszcze ciszej i wtedy obok domu, przy Êcianie, w której z tego pokoju
okna nie by∏o, da∏y si´ s∏yszeç zmieszane kroki. JednoczeÊnie do pokoju
wróci∏a poÊpiesznie, lecz z opanowaniem, gospodyni, z nià „Wiktor”.
Tak! Na jaÊniejszym tle Êcie˝ki wiodàcej do budynków gospodarskich od
domu mieszkalnego widzieliÊmy kilka zbli˝ajàcych si´ sylwetek. A wi´c sà
104

Stefania Zarzycka (1919–1949), ur. w Janikowie, pow. Opatów, pochodzenie ch∏opskie, rolnik.
Mieszka∏a wraz z rodzinà w kolonii ¸uszczów, pow. Lublin. Aresztowana 3 IV 1949 r., oskar˝ona
o wspó∏prac´ z podziemiem niepodleg∏oÊciowym. W szpitalu wi´ziennym urodzi∏a córk´, zmar∏a
29 V 1949 r. na skutek powik∏aƒ poporodowych (AIPN Lu, 0136/5, Kwestionariusze pomocników..., Kwestionariusz Stefanii Zarzyckiej, k. 160).
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ju˝ po jednej i drugiej stronie domu! Otoczeni! S∏ychaç wyraênie kroki
i przyciszone g∏osy przy drzwiach wejÊciowych. Na dole jakiÊ ha∏as. Spojrza∏em znów przez okno. Teraz i tutaj zauwa˝y∏em sylwetk´ przechodzàcego pod Êcianà cz∏owieka.
– Mo˝e jednak nasi? Mo˝e pomy∏ka? Przywidzenie? – przewija∏o si´
w moim umyÊle przypuszczenie, choç to, co si´ doko∏a dzia∏o, zaprzecza∏o
takim przypuszczeniom.
– Resort! O Bo˝e! Wywalili drzwi! Ratujcie si´ jakoÊ! – to by∏y s∏owa
gospodyni, która stara∏a si´ przy tym uspokoiç dzieci.
OczywiÊcie ka˝dy z nas ju˝ wiedzia∏, co robiç nale˝y. Sytuacja by∏a ci´˝ka, ale do ostatniej chwili trzeba wykorzystaç ka˝dà mo˝liwoÊç.
Ka˝dy z nas mia∏ automat, pistolet i dwa granaty. Z pokoju, w którym si´
znajdowaliÊmy, przechodzi∏o si´ do przedpokoju, po czym nast´pnymi
drzwiami na korytarz. Korytarz koƒczy∏ si´ za∏amaniem w inny korytarzyk,
z którego znów by∏y wejÊcia do innych pomieszczeƒ oraz schody wiodàce do
drzwi wejÊciowych. „¸ach[y]” (tak zawsze nazywa „˚elazny” ubejców) byli
ju˝ wewnàtrz i dochodzili do korytarzyka, przeszukujàc zakamarki z piwnicami w∏àcznie. Tutaj ju˝ pos∏ugiwali si´ Êwiat∏em latarek elektrycznych.
IÊç na nich by∏oby szaleƒstwem. Zresztà nie mieliÊmy tego zamiaru.
W przedpokoju, o którym by∏a ju˝ mowa, prócz drzwi prowadzàcych na korytarz, by∏y drugie, prowadzàce bezpoÊrednio na dwór. Obecnie by∏y
nieu˝ywane i zamek by∏ uszkodzony. By∏y to drzwi oszklone i prawdopodobnie mia∏y prowadziç na werand´ czy jakiÊ ganek, który nie zosta∏ jeszcze wybudowany – kto by wi´c chcia∏ t´dy wyjÊç, musia∏ skoczyç z ponad
dwumetrowej wysokoÊci na ziemi´. W tym wypadku wysokoÊç ta nie by∏a
przeszkodà – chodzi∏o o ∏achów, którzy i tam si´ znajdowali. Te drzwi sta∏y si´ jednak dla nas ostatnià nadziejà.
„Wiktor”, który widzia∏ ∏achów najdok∏adniej i nie mia∏ z∏udzeƒ, sta∏ ju˝
w pogotowiu przy drzwiach z przedpokoju na korytarz. Stanà∏em po drugiej stronie tych drzwi, a „˚elazny” obserwowa∏, co si´ dzieje przy drzwiach
oszklonych. Za za∏amaniem, na korytarzu, panowa∏ ju˝ ruch i gdy stanà∏em
ko∏o „Wiktora” – ∏ach Êwiecàc latarkà – wszed∏ na wi´kszy korytarz oÊwietlajàc drzwi, przy których staliÊmy.
Ilu ich tam wesz∏o, nie wiemy, bo oÊlepi∏o nas Êwiat∏o latarki. Oni mogli nas nie zauwa˝yç, bo zza framugi byliÊmy wychyleni tylko tyle, ile trzeba by∏o dla obserwacji i wysuni´cia luf. Gdy ∏ach ze Êwiat∏em wysunà∏ si´ na
Êrodek korytarza – „Wiktor” ràbnà∏ doƒ d∏ugà seri´ ze swego automatu. Ja
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automatycznie wypuÊci∏em te˝ par´ pocisków. Âwiat∏o zgas∏o i rozleg∏ si´
j´k105. Na mniejszym korytarzu i schodach tumult, ale jeszcze nikt stamtàd
nie strzela. I choç by∏o to ju˝ wbrew wszelkiej logice, mimo woli wyrwa∏ mi
si´ pytajàcy okrzyk: – „Strza∏a”? Odpowiedzi oczywiÊcie nie by∏o, a ja zajà∏em si´ czym innym. Na te drzwi ∏achy ju˝ wyraênie nie pójdà i trzeba szybko wykorzystaç zamieszanie przy nich powsta∏e.
„Wiktor” rzuci∏ ju˝ jeden i drugi granat przez oszklone drzwi na zewnàtrz, a poniewa˝ z zamkiem nie móg∏ sobie poradziç r´kà, puÊci∏ weƒ seri´ z automatu. „˚elazny” mu pomaga∏, przygotowujàc swoje granaty.
Pobieg∏em do pokoju, odbezpieczajàc swój obronny, zrzutowy angielski
granat – który, nawiasem mówiàc, nosi∏em przy sobie ju˝ piàty rok – i skierowa∏em si´ do okna. W ciemnoÊciach, gdzieÊ przy ∏ó˝ku, szepta∏y strwo˝one dzieci. Gospodyni znajdowa∏a si´ obok nich. Gdy zobaczy∏a mnie
wracajàcego do pokoju, przyj´∏a to widocznie za znak naszego niepowodzenia i zapyta∏a:
– Nie dacie rady? Mo˝e na strych? O Bo˝e! Ratujcie si´!...106ea

a

Mo˝e z Paktu Atlantyckiego wylecà nasze ptaszki? Ale kiedy? W Ameryce 3 kwietnia [1949 r.] przemawia∏ Churchill. Zaznaczy∏ koniecznoÊç zde-

Poni˝ej czerwona piecz´ç ZgodnoÊç niniejszego stwierdzam. Naczelnik Wydzia∏u Âledczego
WUBP w Lublinie (podpis nieczytelny). W tym okresie funkcj´ naczelnika Wydzia∏u Âledczego WUBP
Lublin pe∏ni∏ kpt. Anatol Józefowicz.
105 W wyniku strzelaniny ci´˝ko ranni zostali: por. MO Bogumi∏ Duszyƒski, w tym czasie szef S∏u˝by Âledczej KW MO w Lublinie, oraz chor. Edward Zar´ba, starszy referent Sekcji II Wydzia∏u III
WUBP w Lublinie. Poniewa˝ nie udzielono im natychmiastowej pomocy lekarskiej (naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Lublinie kpt. Stanis∏aw Majewski zabra∏ samochody, pozostawi∏ rannych i odjecha∏ do Lublina), obaj po przewiezieniu do szpitala w Lublinie zmarli (AIPN Lu 0211/568, Akta
osobowe Bogumi∏a Duszyƒskiego; AIPN Lu, 028/1537, Akta osobowe Edwarda Zar´by; por.
I. Caban, E. Machocki, op. cit., s. 434).
106 Po zakoƒczeniu ob∏awy Stefani´ i W∏adys∏awa Zarzyckich aresztowano i zabrano do Lublina.
W zdemolowanym gospodarstwie pozostawiono bez opieki trójk´ dzieci: 9-letnià Zosi´, 11-letniego Henryka i 12-letnià Marysi´, które do jesieni 1949 r. mieszka∏y nad chlewem, ˝ywione przez
okolicznà ludnoÊç. Jesienià najstarsze z nich umieszczono w szkole rolniczej w Kijanach, a dwójk´
m∏odszych w domu dziecka w Bystrzycy, pow. Lublin. Najm∏odsza córka Magdalena, urodzona
w wi´zieniu na Zamku w Lublinie, zosta∏a umieszczona w domu dziecka w Klemensowie. W∏adys∏aw Zarzycki odzyska∏ swoje dzieci po wyjÊciu z wi´zienia w 1955 r. (H. Pajàk, „Uskok”..., s. 88).
e

a-a

Fragment tekstu z: AIPN Lu, 08/83, t. 5, k. 370–382.
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cydowanego przeciwstawienia si´ komunizmowi wszelkimi Êrodkami i podkreÊli∏, ˝e czas mo˝e pracowaç na niekorzyÊç wolnoÊci, jeÊli wolne narody
b´dà czekaç w nieskoƒczonoÊç na dobrà wol´ Moskwy.
4 kwietnia [1949 r.] podpisano w Waszyngtonie Pakt Atlantycki, którego
sygnatariuszami sà Stany Zjednoczone, Kanada, Anglia, Francja, Belgia,
Holandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Islandia, W∏ochy i Dania.
W bardzo brzydkim Êwietle przy tej okazji przedstawi∏a si´ Êwiatu Szwecja, która nadal chce robiç interesy na neutralnoÊci. W neutralnoÊci tej
trwajà pludraki ju˝ 150 lat i dobrze na tym zarabiajà. Kupczyki! A mo˝e historyczne wspomnienie Cz´stochowy do tej pory wp∏ywa tak ujemnie na
animusz wojenny „Gustawów”? W ka˝dym razie nie szkodzi∏o by, gdyby
ktoÊ t´ neutralnoÊç szwedzkà zgwa∏ci∏ – i chyba tak si´ stanie.
Bardzo dzielnie natomiast postawi∏a si´ Norwegia, którà Moskwa ró˝nymi straszakami od paktu odciàga∏a. Pakt Atlantycki jest przymierzem
obronnym, skierowanym przeciwko ka˝demu agresorowi. Najwi´kszà
wÊciek∏oÊç wÊród komunistów wywo∏uje postanowienie paktu, w którym
agresjà nazywa si´ inspirowanie wewn´trznych przewrotów w innym paƒstwie. OczywiÊcie jest to powa˝nà przeszkodà dla komunistycznych kolumn
wywrotowych, które sà êród∏em wszelkich rozruchów w wolnych krajach.
T´˝eje hamulec antykomunistyczny.
6 kwietnia w „G∏osie Ameryki” podano streszczenie wypowiedzi zbieg∏ych z Polski peeselowców: Baƒczyka i Wójcika. Wypowiedzi te udzielone
by∏y dziennikarzom amerykaƒskim. Baƒczyk i Wójcik oÊwiadczyli, ˝e Polska obecnie jest wi´zieniem, z którego uda∏o im si´ zbiec. ˚e rzàd warszawski jest filià Moskwy. Wojsko polskie jest sk∏adowà cz´Êcià Armii Czerwonej. „Odbudowà Polski” kierujà radzieccy fachowcy, budujàc drogi
komunikacyjne i pomieszczenia, które majà s∏u˝yç Armii Radzieckiej
w pochodzie na Zachód! Robotników otumania si´ twierdzeniem, ˝e sà
klasà przodujàcà, a zarazem wprowadza si´ metody pracy, które z ludzi
pracujàcych czynià byd∏o robocze.
KoÊció∏ w Polsce bynajmniej nie ulega likwidacji, ale modyfikuje go si´
tak, by ambona sta∏a si´ trybunà czerwonej propagandy. Temu samemu celowi s∏u˝yç muszà wszystkie szko∏y i uczelnie. Kolektywizacj´ rolnà wprowadza si´ stopniowo, ale nieub∏aganie. Wpajanie w Polaków nienawiÊci do
ustrojów niekomunistycznych, a zw∏aszcza do paƒstw zachodnich, jest obowiàzujàcà domenà polityki warszawskiej. Sàdownictwo s∏u˝y wy∏àcznie interesom partii komunistycznej. W „bezpiece” sporzàdzono kartoteki miliona
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dwustu tysi´cy osób „niepewnych”. Sà to przewa˝nie cz∏onkowie by∏ej AK.
Urz´dom Bezpieczeƒstwa poruczono, by ka˝dej chwili mog∏y si´ „zaopiekowaç” tymi osobami. Funkcjonariusze UB potrafià napadaç i mordowaç ludzi w nocy, pozorujàc wypadki „niewyjaÊnione”. W taki sposób zamordowano dwóch ksi´˝y w Lubelszczyênie, w pow. lubartowskim ubieg∏ego roku,
cia∏o jednego znaleziono w rzece Wieprz, cia∏o drugiego przygrzebane by∏o
na cmentarzu w Lubartowie107.
Tak mówià do Amerykanów zbiegowie z Polski, a Amerykanie? Co na
to? Hmmm... Owszem, przyjmujà do wiadomoÊci i tràbià, tràbià, ciàgle
o planie Marshalla, o pomocy dla zacofanych (gospodarczo zacofanych
krajów), o powietrznym moÊcie berliƒskim, który daje 11 tysi´cy ton dziennie, o pokoju, o ONZ, o swoich samolotach i okr´tach, o pomocy militarnej dla paƒstw zachodnich i o komunizmie, ˝e to wróg wolnoÊci, i o Pakcie
Atlantyckim! Du˝o krzyczà i zdaje si´ sporo robià, ale w sprawie Chin,
gdzie komuniÊci sà w przededniu zwyci´stwa, r´ce umywajà. W sprawie
krajów przez Sowiety ujarzmionych – nic konkretnego do powiedzenia nie
majà! Na co czekajà? Trudno zgadnàç!
Mo˝e czekajà na to, by Êwiat do reszty oba∏amucony zosta∏ tzw. kongresami pokoju, z których jeden ostatnio odby∏ si´ w Pary˝u. Tam – w podczerwienia∏ej wprawdzie, ale wolnej jeszcze stolicy Francji – zjecha∏o si´ dwa
tysiàce szczekaczy komunistycznych. Okrzyczeli, ˝e sà przedstawicielami
kilkudziesi´ciu narodów i ˝e reprezentujà wol´ dwustu milionów ludzi! I ˝e
te dwieÊcie milionów (w tym i Francuzi i Anglicy i Amerykanie) pragnie
pokoju. Przez trzy dni tràbiono w kó∏ko jedno i to samo, ˝e Zwiàzek Radziecki daje pokój i wolnoÊç, a rzàdy anglosaskie dà˝à do wojny i uciemi´˝enia. Przez trzy dni plwano na rzàd francuski (w Pary˝u!), angielski, amerykaƒski i inne, a wys∏awiano Stalina.
Do czego to zmierza? Zmierza do wywo∏ania rewolucji w krajach niekomunistycznych. I to w∏aÊnie w imi´ pokoju! Prawda, ˝e to komedia, ale
niebezpieczna!
107

Chodzi mi´dzy innymi o ks. Jana Szczepaƒskiego (1890–1948), proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Brzeênicy Bychawskiej, pow. Lubartów, który w nocy z 22 na 23 VIII 1948 r. zosta∏
uprowadzony przez nieznanych sprawców. Jego zw∏oki odnaleziono 3 IX 1948 r. w Wieprzu. Do
chwili obecnej nie uda∏o si´ ustaliç ani motywów, ani sprawców tej zbrodni. Jedna z hipotez wskazuje, ˝e dokonali jej funkcjonariusze PUBP w Lubartowie w celu zastraszenia pozosta∏ych ksi´˝y
(M.E. Nita, Brzeênica Bychawska 1948 r., 55 lat wiernej pami´ci, cz. 1, „GoÊç Niedzielny”, 24 VIII
2003; cz. 2, ibidem, 31 VIII 2003).

264

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 265

1 V 1949 r.
Polska tonie w czerwonej powodzi.... Istnieje przys∏owie, ˝e „tonàcy
brzytwy si´ chwyta”, jak˝e ono obecnie pasuje do wielu Polaków! Toniemy
– a nadzieja, której si´ chwytamy – pozostaje niestety tylko przys∏owiowà
brzytwàa.
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Nr 1
1949 kwiecieƒ 13, Warszawa – Raport p.o. naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy MBP w sprawie wydarzeƒ w kolonii ¸uszczów z 2 na 3 kwietnia
1949 r.

Od naczelnika Wydzia∏u
Min[isterstwa] Bezp[ieczeƒstwa]
Publ[icznego]
Tajne
Nr 8094/48/IIa

Warszawa, dnia 13 kwietnia 1949 r.

Do Ministra Bezpieczeƒstwa Publicznego
W sprawie Êmierci por. Duszyƒskiego Bogumi∏ab1 szefa Wydz[ia∏u]
S∏u˝by Âledczej KW MO w Lublinie i chor. Zar´by Edwardac2 ref[erenta]
Wyd[zia∏u] III WUBP Lublin oraz w sprawie ucieczki bandy „Uskoka”
a Poni˝ej odr´cznie dopisek Zgadzam si´. Radkiewicz 28 IV [19]49 [r.]. Za zgodnoÊç [fragment nieczytelny].
b W tekscie tu i dalej Bogdan.
c W tekÊcie tu i dalej Zaremba.
1 Bogumi∏ Duszyƒski (1909–1949), por. MO, ur. w ¸odzi, narodowoÊç polska, pochodzenie robotnicze, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie Êrednie, tokarz, cz∏onek KPP, PPR, PZPR. Walczy∏ w wojnie 1939 r., trafi∏ do niewoli niemieckiej, skàd zbieg∏. Ponownie schwytany i osadzony
w stalagu, gdzie sp´dzi∏ ca∏y okres okupacji. Od 29 IX 1945 r. s∏uchacz kursu Szko∏y Oficerów MO
w S∏upsku; od 15 IV 1946 r. w KW MO w Gdaƒsku; od 16 IX 1946 r. w KW MO w Olsztynie; komendant KP MO w Szczytnie; od 25 VI 1947 r. szef S∏u˝by Âledczej KW MO w Lublinie. Ci´˝ko
ranny w nocy z 2 na 3 IV 1949 r. w kolonii ¸uszczów, pow. Lublin, w czasie ob∏awy na oddzia∏ Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Zmar∏ 4 IV 1949 r. w szpitalu w Lublinie (AIPN Lu 0211/568, Akta
osobowe Bogumi∏a Duszyƒskiego); I. Caban i E. Machocki, op. cit., s. 434, b∏´dnie podali, ˝e w czasie okupacji niemieckiej przebywa∏ we Francji i walczy∏ w szeregach francuskiego ruchu oporu.
2 Edward Zar´ba (1924–1949), chor. UBP, ur. w Rzeczycy Ksi´˝ej, pow. KraÊnik, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek
ZMW „Wici”, PPR, PZPR. Po wkroczeniu armii sowieckiej milicjant posterunku MO w KraÊniku.
W UBP od 21 X 1944 r. do 3 IV 1949 r.: wywiadowca Sekcji I PUBP w KraÊniku; od 25 VI 1945 r.
pracownik specjalny do wy∏àcznej dyspozycji Departamentu II MBP przy WUBP w Poznaniu; od
15 VIII 1945 r. kierownik grupy operacyjnej na powiat Sul´cin; od 24 X 1945 r. starszy referent
PUBP w Sul´cinie; od 1 IV 1946 r. referent Sekcji II Wydzia∏u III WUBP w Poznaniu; od 15 III
1948 r. starszy referent Sekcji II Wydzia∏u III WUBP w Lublinie. Ci´˝ko ranny w nocy z 2 na 3 IV
1949 r. w kolonii ¸uszczów, pow. Lublin, w czasie ob∏awy na oddzia∏ Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Zmar∏ 4 IV 1949 r. w szpitalu w Lublinie (AIPN Lu, 028/1537, Akta osobowe Edwarda Zar´by).
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Raport
W toku przeprowadzonego dochodzenia na okolicznoÊci zabójstwa por.
Duszyƒskiego Bogumi∏a i chor. Zar´by Edwarda oraz na okolicznoÊci
ucieczki bandy „Uskoka” z otoczonych przez wojsko KBW zabudowaƒ
stwierdzono, co nast´puje:
I. W nocy z dnia 30 na 31 marca 1949 r. PUBP w Krasnymstawie uzyska∏ wiadomoÊç, i˝ w zabudowaniach jednego z gospodarzy3 zakwaterowa∏o dwóch bandytów. W zwiàzku z powy˝szym ww. urzàd wspólnie
z Kom[endà Powiatowà] MO zorganizowa∏ akcj´, w wyniku której
wspom[niani] bandyci zostali uj´ci, a jeden z nich podczas próby ucieczki
ranny. Dnia 31 marca 1949 r. PUBP Krasnystaw stwierdzi∏, i˝ zatrzymanymi sà cz∏onkowie pododdzia∏u „Strza∏y” bandy „Uskoka”: Skorek Stanis∏aw ps. „Piróg”4 i Bartnik Stanis∏aw ps. „Góral”, a nast´pnie powiadomi∏
o tym WUBP w Lublinie. W tym˝e samym dniu [do] [P]UB[P] w Krasnymstawie wyjecha∏ z[ast´p]ca naczelnika Wydzia∏u III por. Chmielewski5,
który przetransportowa∏ do Lublina ww. bandytów. Bandyci, b´dàc przes∏uchani przez ma∏o doÊwiadczonych referentów, zapodali miejsce zmagazynowania broni oraz tzw. swoje „meliny”. Mi´dzy innymi zapodali „meliny” u gospodarza Zarzyckiego i Woliƒskiego6 (k. od 1 do 7).
3

Chodzi o Franciszka Dryga∏´ z Kolonii Passów, pow. Krasnystaw.
Stanis∏aw Skorek (1917–1961), „Benny”, „Piróg”, ur. w Stryjnie, pow. Krasnystaw, wykszta∏cenie podstawowe. W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Od czerwca 1947 r. zaczà∏ si´ ukrywaç przed aresztowaniem. Od jesieni 1947 r. ˝o∏nierz oddzia∏u WiN Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, s∏u˝y∏ w patrolu Walentego WaÊkowicza „Strza∏y”. Aresztowany 31 III 1949 r. w Kolonii
Passów, pow. Krasnystaw, wraz ze Stanis∏awem Bartnikiem „Góralem” przez grup´ operacyjnà
UBP-KBW. Skazany 26 XI 1949 r. przez WSR w Lublinie na kar´ Êmierci, zamienionà przez prezydenta RP 19 XII 1949 r. na kar´ do˝ywotniego wi´zienia. Zwolniony 23 IV 1955 r. (AIPN Lu,
19/699, Akta sprawy Stanis∏awa Skorka).
5 Józef Chmielewski (ur. 1919), chor./por. UBP, ur. w åmielowie, pow. Opatów, narodowoÊç polska, wykszta∏cenie podstawowe, „wolnomyÊliciel”, cz∏onek PPR, PZPR. W UBP od 22 X 1945 r.;
od 25 X 1945 r. m∏odszy referent Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem WUBP w Kielcach; od 3 II
1946 r. referent Sekcji I Wydzia∏u VII; od 10 IV 1946 r. referent Sekcji I Wydzia∏u III; od 15 IV
1947 r. naczelnik Sekretariatu WUBP w Lublinie; od 15 II 1948 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u
III; od 1 IX 1950 r. naczelnik Wydzia∏u III; od 15 II 1951 r. przeniesiony do dyspozycji Departamentu Kadr MBP. Dalszy przebieg s∏u˝by nieznany (AIPN Lu, 0357/1254, Karta ewidencyjna Józefa Chmielewskiego).
6 W∏adys∏aw Woliƒski (1888–1965), ur. w Pliszczynie, pow. Lublin, pochodzenie ch∏opskie, samouk,
rolnik. W latach 1910–1914 s∏u˝y∏ w armii rosyjskiej. Aresztowany 1 IV 1949 r. podczas ob∏awy na
Walentego WaÊkiewicza „Strza∏´”. Skazany przez WSR w Lublinie 21 VI 1949 r. na 5 lat wi´zienia.
4
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Ponadto z bandytà „Góralem” przeprowadza∏ rozmowy z[ast´p]ca naczelnika Wydzia∏u III por. Chmielewski, zanotowujàc sobie szczególne momenty
odnoÊnie wspomnianych „melin”. Z zeznaƒ zaprotoko∏owanych i nieprotoko∏owanych „Pieroga” i „Górala”, a przewa˝nie tego ostatniego, wynika∏o:
a. ˝e dowódca pododdzia∏u „Strza∏a” w pierwszych dniach kwietnia br.
ma odbyç spotkanie z „Uskokiem” i w zwiàzku z tym w dniu 24 III [19]49 r.
opuÊci∏ swoich cz∏onków bandy;
b. ˝e „Strza∏a” do dnia 1 kwietnia br. winien przebywaç na terenie wsi
Pliszczyn, pow. Lublin, gdzie posiada∏ bunkier, o którym wiedzia∏ mieszkaniec tej˝e wsi Woliƒski W∏adys∏aw;
c. ˝e „melina” u Zarzyckiego, zam[ieszka∏ego] w kol[onii] ¸uszczów II,
pow. Lublin, jest jednà z powa˝niejszych, na której nale˝y spodziewaç si´
pobytu „Uskoka”, gdy˝ ju˝ poprzednio tam on przebywa∏ i przeprowadza∏
odprawy.
Z ca∏oÊci zeznaƒ ww. bandytów wynika∏o, ˝e „Strza∏a” ma si´ spotkaç
z „Uskokiem” na odprawie oraz nale˝a∏o przypuszczaç, ˝e odprawa b´dzie
zwo∏ana [na] najpowa˝niejszej „melinie”, na której ju˝ poprzednio [odprawy] zwo∏ywano, tj. w miejscu zam[ieszkania] Zarzyckiego.
Na podstawie powy˝szych zeznaƒ z[ast´p]ca szefa WUBP w Lublinie
kpt. Gorliƒski7 postanowi∏ dokonaç werbunku Woliƒskiego i Zarzyckiego,
wydajàc w tym celu polecenie naczel[nikowi] Wydz[ia∏u] III kpt. Majewskiemu Stanis∏awowi8. Po otrzymaniu polecenia odnoÊnie werbunku
Wyrokiem WSR w Lublinie 2 VI 1953 r. kar´ zmniejszono do 3 lat i 4 miesi´cy wi´zienia. Zwolniony z wi´zienia w Rawiczu 12 VI 1953 r. Mieszka∏ w Pliszczynie (AIPN Lu, 19/503, Akta sprawy W∏adys∏awa Woliƒskiego).
7 Jan Gorliƒski (w∏aÊc. Cezary Monderer), ppor./mjr UBP. Od 25 IX 1944 r. p.o. kierownika
PUBP w Mielcu w WUBP Kraków; 15 V 1945 r. – 31 VIII 1945 r. zast´pca szefa WUBP w Krakowie; 5 I 1946 – 1 III 1947 r. zast´pca szefa WUBP w Szczecinie; od 1 III 1947 r. zast´pca szefa
WUBP w Lublinie; od 10 I 1950 r. p.o. szefa WUBP w Lublinie; od 1 VII 1951 r. zast´pca kierownika WUBP w ¸odzi; 1 XII 1951 – 11 XI 1952 zast´pca UBP-Uds.BP w ¸odzi.
8 Stanis∏aw Majewski (ur. 1928), ppor./kpt. UBP, ur. w Warszawie, narodowoÊç polska, pochodzenie robotnicze, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie, praktykant jubilerski,
cz∏onek PPR, PZPR. W czasie okupacji niemieckiej pod fa∏szywym nazwiskiem wstàpi∏ do formacji
„Todt” i s∏u˝y∏ na Krymie. Zdezerterowa∏ i ze s∏owackà jednostkà wojskowà w kwietniu 1944 r. dotar∏ na S∏owacj´. Wstàpi∏ w szeregi sowieckiego oddzia∏u partyzanckiego i by∏ uczestnikiem powstania s∏owackiego. Po wkroczeniu armii sowieckiej, wykorzystywany przez kontrwywiad wojskowy
„Smiersz” w okolicach Krakowa. W UBP od 30 VII 1945 r. do 31 VIII 1949 r.: kierownik Sekcji II
PUBP w Krakowie; od wrzeÊnia 1945 r. pracownik dzia∏u specjalnego wi´zienia w Gdaƒsku; od 16 I
1946 r. starszy referent Wydzia∏u Wi´ziennictwa i Obozów WUBP w Gdaƒsku; od 18 IV 1946 r. starszy referent i p.o. kierownika Sekcji I Wydzia∏u III; od 14 V 1947 r. kierownik Sekcji I i p.o.
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kpt. Majewski uda∏ si´ do Wydzia∏u, gdzie w przeciàgu 15–20 minut rozmawia∏ z aresztowanym „Góralem”. W toku rozmowy kpt. Majewski doszed∏
do przekonania, ˝e „Strza∏a” powinien znajdowaç si´ na terenie miejscowoÊci Pliszczyn do dnia 1 IV 1949 r. i w zwiàzku z tym postanowi∏ na terenie wspom[nianej] miejscowoÊci przeprowadziç operacj´ wojskowà, [a] nie
werbunek. Nast´pnie, chcàc uzyskaç zgod´ odnoÊnie zmiany poprzedniej
decyzji, kpt. Majewski odszuka∏ w teatrze szefa urz´du pp∏k. Jastrz´bskiego9, któremu przedstawi∏ swoje zdanie. Szef urz´du zgodzi∏ si´ na przeprowadzenie operacji, po czym kpt. Majewski z grupà ˝o∏nierzy KBW wyruszy∏
w teren.
Nadmieniç nale˝y, ˝e tak poczàtkowo projektowany werbunek, jak
równie˝ powzi´ta decyzja dotyczàca przeprowadzenia operacji, nie by∏y
poprzedzone koniecznymi przygotowaniami ze strony formalnej i operatywnej. Projekty i postanowienia ustalono ustnie, bez jakiegokolwiek zaplanowania na piÊmie.
Pomimo wy˝ej wskazanych zasadniczych b∏´dów, to jednak w wyniku
przeprowadzonej operacji o Êwicie dnia 1 IV 1949 r. bandyta „Strza∏a” zosta∏ zabity. Przy zabitym bandycie oprócz broni znaleziono notatki i kalendarzyk, w którym pod datà 2 kwietnia br. widnia∏ napis „spotkanie”. Znaleziona notatka odnoÊnie spotkania upewni∏a, ˝e dnia 2 IV 1949 r.
zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III; od 27 XI 1947 r. zast´pca i p.o. naczelnika Wydzia∏u III; od 1 II
1949 r. naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Lublinie. Z dniem 1 V 1949 r. odwo∏any z zajmowanego
stanowiska i przekazany do dyspozycji Biura Personalnego MBP. Powodem by∏o z∏e przeprowadzenie akcji przeciwko oddzia∏owi Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” z 2 na 3 IV 1949 r. w kolonii
¸uszczów, pow. Lublin. Sàdzony przez WSR w Lublinie pod zarzutem „tchórzostwa i ucieczki
z pola walki”. Wyrokiem z 23 I 1950 r. uniewinniony. Mieszka∏ w Warszawie (AIPN Lu, 028/993,
Akta osobowe Stanis∏awa Majewskiego).
9 Artur Jastrz´bski (w∏aÊc. Artur Ritter) (1906–1981), mjr/pp∏k UBP, gen. bryg. w st. sp., ur. w Jelcu, gubernia or∏owska (Rosja), narodowoÊç polska, pochodzenie – inteligencja pracujàca, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, cz∏onek ZMK, KPP, PPR, PZPR. W latach 1933–1934 wi´ziony
za dzia∏alnoÊç komunistycznà. Od paêdziernika 1939 r. do lipca 1941 r. przebywa∏ w Bia∏ymstoku,
a nast´pnie w Zwiàzku Radzieckim. W Moskwie ukoƒczy∏ szko∏´ polityczno-wojskowà. Od lipca
1945 r. w dyspozycji KC PPR. Od wrzeÊnia do paêdziernika 1945 r. kierownik Wydzia∏u Gospodarczego KC PPR. W UBP od 15 XI 1945 r. do 1 III 1950 r.: od 15 XI 1945 r. kierownik Wydzia∏u II
Departamentu I MBP; od 1 VIII 1946 r. kierownik Wydzia∏u II, jednoczeÊnie p.o. wicedyrektora
Departamentu I MBP; od 1 X 1946 r. wicedyrektor Departamentu I MBP; od 20 II 1947 r. szef
WUBP w Gdaƒsku; od 15 III 1948 r. w dyspozycji Biura Personalnego MBP; od 1 IV 1948 r. dyrektor Departamentu I MBP; od 25 IX 1948 r. szef WUBP w Lublinie; od 10 I 1950 r. w dyspozycji Biura Personalnego MBP. Zwolniony. Cz∏onek RN ZBOWiD (AIPN, 0193/2290, Akta osobowe Artura Jastrz´bskiego).
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bandytów nale˝y spodziewaç si´ u ww. Zarzyckiego, gdzie, jak ju˝ opisano,
znajdowa∏a si´ najpowa˝niejsza „melina” „Uskoka”.
Na podstawie powy˝szych danych kierownictwo Wojew[ódzkiego] Urz´du B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego] w Lublinie dosz∏o do wniosku, ˝e w dniu
2 IV 1949 r. bandytów nale˝y si´ [spodziewaç] na najpowa˝niejszej „melinie”
„Uskoka”, która znajdowa∏a si´ u Zarzyckiego i w zwiàzku z tym postanowi∏o przeprowadziç tam operacj´ wojskowà, majàcà na celu uj´cie, wzgl´dnie
likwidacj´, dow[ódcy] band „Uskoka” wraz z jego cz∏onkami grupy.
Wieczorem 2 IV 1949 r. do z[ast´p]cy szefa urz´du kpt. Gorliƒskiego
zameldowa∏ si´ uprzednio wezwany naczelnik Wydzia∏u III kpt. Majewski.
Wówczas kpt. Gorliƒski zakomunikowa∏ nacz[elnikowi] Wydz[ia∏u] Majewskiemu, i˝ zmieni∏ decyzj´ odnoÊnie przeprowadzenia operacji wojskowej
w miejscu zamieszkania Zarzyckiego, a natomiast postanowi∏ powróciç do
swojej poprzedniej koncepcji, tj. zawerbowaç ww. (k. 33).
Wed∏ug wskazówek kpt. Gorliƒskiego werbunek mia∏ byç przeprowadzony w nast´pujàcy sposób:
Wieczorem 2 kwietnia br. kpt. Majewski wraz z bandytà „Góralem” wyjedzie do m[iejsca] zam[ieszkania] Zarzyckiego, przy czym na wszelki wypadek zabierze ze sobà dwudziestu ˝o∏nierzy KBW. Na miejscu kpt. Majewski
wraz z „Góralem”, udajàc bandytów, wyprowadzi z mieszkania Zarzyckiego
i zawerbuje go, po czym skontroluje jego zabudowania (k. 46). Wówczas
kpt. Majewski wysunà∏ propozycj´, by wyprowadzenia Zarzyckiego z mieszkania dokonali inni funkcj[onariusze] UB, a nie on, oraz by zabraç ze sobà
w teren wi´cej wojska. OdnoÊnie wyprowadzenia Zarzyckiego przez innych
funkcj[onariuszy] UB kpt. Gorliƒski zgodzi∏ si´, zaÊ propozycj´ powi´kszenia grupy wojskowej odrzuci∏, mówiàc: „Nie warto robiç szumu”.
O godz. 24.00 kpt. Majewski, wyje˝d˝ajàc w teren, uleg∏ namowom dowódcy [III] Bryg[ady] KBW i zabra∏ ze sobà w teren grup´ wojskowà sk∏adajàcà si´ z 60 ludzi, na czele z dowódcà batalionu kpt. Piesiurà Emilem.
Ponadto za zgodà szefa urz´du wraz z grupà wyjecha∏o w teren
8 funkcj[onariuszy] MO na czele z por. Duszyƒskim Bogumi∏em.
Zaznaczyç nale˝y, ˝e do chwili wyjazdu w teren, pomimo up∏ywu trzech
dni od zatrzymania bandytów „Górala” i „Pieroga”, naczelnik Wydzia∏u III
i kierownictwo WUBP nie stara si´ szczegó∏owo wyjaÊniç przez przes∏uchanie tych˝e bandytów okolicznoÊci odnoÊnie zapodanych przez nich „melin”, a nawet nie zadali sobie trudu zapoznaç si´ z protoko∏ami ich przes∏uchaƒ, przez przeczytanie tych˝e protoko∏ów. Ponadto nie przeprowadzono
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jakichkolwiek przygotowaƒ przewidzianych w odpowiednich przepisach
w kierunku zawerbowania Zarzyckiego, jak te˝ nie sporzàdzono ˝adnego
planu przeprowadzenia operacji wojskowej, pomimo i˝ kwestia ta, tj. przeprowadzenie operacji wojskowej, by∏a aktualna do wieczora dnia 2 kwietnia br. i nie mog∏a byç pomini´ta z uwagi na szereg zapodanych wy˝ej momentów wskazujàcych, i˝ w m[iejscu] zam[ieszkania] Zarzyckiego nale˝y
spodziewaç si´ bandy.
Po wyjeêdzie z Lublina grupa zatrzyma∏a si´ na szosie przy polnej drodze
prowadzàcej do m[iejsca] zam[ieszkania] Zarzyckiego i tam kpt. Majewski
pozostawi∏ 30 ˝o∏nierzy KBW, polecajàc przybyç na miejsce z pomocà w wypadku ujrzenia rakiet, zaÊ sam z pozosta∏ymi ludêmi pod przewodnictwem
„Górala” przez pola i las uda∏ si´ w celu wykonania zadania, tj. przeprowadzenia werbunku. Gdy grupa przyby∏a na miejsce, natychmiast wojskiem
otoczono zabudowania, po czym kpt. Majewski wys∏a∏ dwóch pracowników
operatywnych UB wraz z bandytà „Góralem” do zabudowaƒ, w celu przyprowadzenia Zarzyckiego. W Êlad za ww. w porozumieniu z dow[ódcà]
bat[alionu] kpt. Piesiuràc wys∏a∏ trzech ˝o∏nierzy KBW jako ochron´. Wys∏ani funkcj[onariusze] UB mieli za zadanie udawaç bandytów i po zetkni´ciu
si´ z Zarzyckim, dowiedzieç si´ od niego, gdzie znajduje si´ „Uskok”.
Zarzycki, obudzony przez bandyt´ „Górala”, otworzy∏ obor´, w której
nocowa∏, i wyszed∏ w bieliênie na podwórze. Wówczas funkcj[onariusze] UB,
post´pujàc w myÊl wskazówek kpt. Majewskiego, zapytali, czy jest kapitan,
tzn. „Uskok”. Zarzycki odpowiedzia∏, ˝e nie wie, gdy˝ poszed∏ wczeÊnie spaç,
nadmieniajàc, ˝e jeÊli jest, to znajduje si´ w budynku mieszkalnym, w którym
spa∏a jego ˝ona z dzieçmi. Dalsza rozmowa zosta∏a uniemo˝liwiona z uwagi
na to, ˝e Zarzycki zorientowa∏ si´ w sytuacji, poniewa˝ zauwa˝y∏ ˝o∏nierzy
wys∏anych w Êlad za funkcj[onariuszami] UB z „Góralem”.
Nast´pnie funkcj[onariusze] UB doprowadzili Zarzyckiego do kpt. Majewskiego, który znajdowa∏ si´ w towarzystwie kpt. Piesiura, por. Chmielewskiego i por. Duszyƒskiego na skraju lasu, gdzie rozpocz´to z nim [tj.
z Zarzyckim] rozmow´ na temat pobytu „Uskoka” w zabudowaniach, przy
czym konfrontowano go z „Góralem”.
Poniewa˝ z wypowiedzi i zachowania Zarzyckiego wszyscy ww. wywnioskowali, ˝e „Uskok” znajduje si´ w zabudowaniach, kpt. Majewski poleci∏
grupie funkcj[onariuszy] MO, których wówczas by∏o pi´ciu, obstawiç zabuc

W tekÊcie Pesiura.

274

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 275

dowania w ten sposób, aby nie byç widocznym z budynków. Wkrótce po
udaniu si´ wspom[nianej] wy˝ej grupy do zabudowaƒ, w domu mieszkalnym
i obok rozleg∏y si´ strza∏y z broni automatycznej i wybuchy granatów. W tym
momencie kpt. Piesiura wyda∏ rozkaz „ognia”, a znajdujàcym si´ obok niego funkc[onariuszom] UB wraz z zatrzymanymi [kaza∏] wycofaç si´ za stanowiska zaj´te przez ˝o∏nierzy. Zaraz po tym, z rozkazu kpt. Piesiura wystrzelono rakiety. Po paruminutowej strzelaninie, którà przerwano na
rozkaz kpt. Piesiura, w obr´bie zabudowaƒ us∏yszano krzyki: „Ranni sà
– pomocy”, a nast´pnie funkcj[onariusze] MO i ˝o∏nierze KBW, którzy znajdowali si´ w obr´bie zabudowaƒ, pocz´li wynosiç rannych, którymi okazali
si´ por. Duszyƒski Bogumi∏ i chor. Zar´ba Edward. Wówczas kpt. Majewski, pomimo i˝ dosz∏o do jego wiadomoÊci, i˝ rannym zosta∏ por. Duszyƒski
i upewniwszy si´, ˝e w zabudowaniach sà bandyci, opuÊci∏ miejsce walki pod
pretekstem sprowadzenia pomocy, tj. wojska pozostawionego na szosie.
Nadmieniç nale˝y, ˝e dow[ódca] batalionu kpt. Piesiura trzykrotnie zwraca∏
si´ do kpt. Majewskiego z proÊbà o pozostanie na miejscu walki, wyjaÊniajàc, ˝e po pomoc mo˝na wys∏aç kogo innego, jednak proÊby te pozosta∏y bez
rezultatu. Kpt. Majewski uciekajàc zabra∏ ze sobà dwóch podleg∏ych sobie
funkcj[onariuszy] UB, bandyt´ „Górala” i Zarzyckiego. Po przejÊciu ponad
jednego kilometra spotka∏ jadàcy w kierunku oÊwietlonym rakietà samochód, na którym by∏o kilku ˝o∏nierzy, i wówczas samochodem tym pojecha∏
w kierunku szosy na Lublin, zabierajàc ze sobà referentów i zatrzymanych
oraz spotkanych kilku ˝o∏nierzy. W pobli˝u szosy spotka∏ pozostawionà grup´, jadàcà ju˝ na sygna∏ rakiety. Do grupy tej kpt. Majewski przydzieli∏ jednego funkcj[onariusza] UB i bandyt´ „Górala” w celu wskazywania drogi,
sam zaÊ z drugim referentem i zatrzymanym Zarzyckim pojecha∏ do Lublina, jak t∏umaczy si´ po pomoc w postaci maszyn pancernych.
W toku przeprowadzonego dochodzenia stwierdzono, ˝e kpt. Majewski, wysy∏ajàc grup´ funkcj[onariuszy] MO w obr´b zabudowaƒ, nie wyda∏
im konkretnego zadania i w ogóle nie przeinstruowa∏ ich, wskutek czego
ka˝dy funkcj[onariusz] MO zatrzyma∏ si´ tam, gdzie sam uwa˝a∏, i tak milicjanci: sier˝ant Tomczak Stanis∏aw i kpr. Zieliƒski Roman zatrzymali si´,
nie dochodzàc, oko∏o 20 metrów do budynku ze strony po∏udniowej (k. 37,
40, 41, 50).
Por. Duszyƒski i chor. Zar´ba Êciàgn´li z zaj´tych stanowisk przy budynkach milicjantów: sier˝. Matraszka i plut. ˚bikowskiego, po czym
wspólnie z powodu tego, ˝e drzwi w domu mieszkalnym by∏y pozamykane,
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pocz´li je si∏à rozbijaç, a nast´pnie por. Duszyƒski z chor. Zar´bà odbili
deski z okna suteryny, wchodzàc do wewnàtrz. Po przeszukaniu w suterynie, udali si´ po tropie na parter i tam zostali Êmiertelnie ranni wystrza∏ami oddanymi przez bandytów z broni maszynowej.
Po zranieniu ww. bandyci oddali kilka serii strza∏ów przez balkonowe
drzwi, znajdujàce si´ w po∏udniowej Êcianie domu, po czym wyrzucili przez
te drzwi kilka granatów, a nastepnie wyskoczyli na ogród i skierowali si´ prosto do lasu. Bandyci po wyskoczeniu na ogród mogli byç zauwa˝eni i zaatakowani przez funkcj[onariuszy] MO Tomczaka Stanis∏awa, Zieliƒskiego Romana i Ziarno Zygmunta, znajdujàcego si´ na po∏udniowo-zachodnim rogu
budynku, jednak z powodu tego, ˝e Tomczak w chwili, gdy us∏ysza∏ strza∏y,
opuÊci∏ swoje stanowisko, wycofujàc si´ do ty∏u, Zieliƒski – ujrzawszy
w drzwiach balkonowych b∏yski wystrza∏ów – schowa∏ si´ w obok le˝àce belki, nie podnoszàc g∏owy, a Ziarno zbieg∏ za szop´, k∏adàc si´ w odleg∏oÊci ponad 50 metr[ów] od domu, uda∏o im si´ bezpiecznie oddaliç od budynku.
Po oddaleniu si´ od zabudowaƒ bandyci zostali zauwa˝eni przez ˝o∏nierzy otaczajàcych zabudowania, a znajdujàcych si´ po stronie po∏udniowej
w odleg∏oÊci oko∏o 100–150 m. od tych˝e zabudowaƒ. Wówczas erkaemista
Rachwalski i ˝o∏nierze le˝àcy po jego prawej stronie pocz´li strzelaç, wskutek czego bandyci zmienili kierunek ucieczki na prawo, jednoczeÊnie
ostrzelali przed sobà teren. Nast´pnie przyspieszonym krokiem przeszli
obok ˝o∏nierzy Morczaka, Reka oraz Piekarusa, którzy, le˝àc po lewej stronie Rachwalskiego i widzàc zbli˝ajàcych si´ bandytów, nie strzelali. Nadmienia si´, ˝e Morczak zosta∏ wówczas lekko ranny w prawà r´k´. Strzelec
Piekarus podczas opisywanej akcji by∏ uzbrojony w erkaem. Zaznaczyç nale˝y, ˝e ka˝dy ˝o∏nierz indywidualnie w chwili zajmowania stanowiska bojowego otrzyma∏ rozkaz od dowódcy, aby nikogo nie dopuszczaç do siebie
i do ka˝dego zbli˝ajàcego si´ do strony zabudowaç strzelaç.
Ww. ˝o∏nierzy, którzy nie strzelali do uciekajàcych bandytów, aresztowano i spraw´ p[rzeciw]ko nim przygotowuje si´ drogà sàdowà.
Z[ast´p]ca naczelnika Wydzia∏u III por. Chmielewski, który znajdowa∏
si´ podczas opisywanej akcji bez ˝adnego okreÊlonego zadania, zaraz
w chwili us∏yszenia strza∏ów wycofa∏ si´ z pierÊcienia i zajà∏ stanowisko pomi´dzy ˝o∏nierzami otaczajàcymi zabudowania, a nast´pnie zaopiekowa∏
si´ rannymi, udzielajàc im pierwszej pomocy.
Naczelnik Wydzia∏u III [kpt.] Majewski po przybyciu do Lublina poinformowa∏ kierownictwo Wojewódzkiego Urz´du B[ezpieczeƒstwa] P[u276
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blicznego] i sztab KBW, i˝ banda zosta∏a w zabudowaniach Zarzyckiego
otoczona i ˝e toczy si´ tam walka, podczas której zosta∏ ju˝ ranny por. Duszyƒski, ˝àdajàc jednoczeÊnie pomocy.
W zwiàzku z powy˝szym kpt. Gorliƒski, dowództwo brygady KBW, komendant Wojewódzkiej Komendy MO i dowódca Okr´gu Wojskowego, za
wyjàtkiem szefa WUBP pp∏k. Jastrz´bskiego, z grupà wojska i dwoma pancernymi samochodami udali si´ na miejsce walki, gdzie dowiedzieli si´, i˝
banda w sile trzech ludzi wydosta∏a si´ z otoczenia i zbieg∏a. Zarzàdzony za
banda poÊcig przy u˝yciu psów, pozosta∏ bez rezultatu.
Przywiezieni do szpitala WUBP w Lublinie ranni por. Duszyƒski i chor.
Zar´ba podczas operacji zmarli.
Przes∏uchani na okolicznoÊç ca∏ej sprawy szef urz´du pp∏k Jastrz´bski
Artur i jego z[ast´p]ca kpt. Gorliƒski Jan wyjaÊniajà jak poni˝ej:
pp∏k Jastrz´bski Artur:
1. ˝e na podstawie zeznaƒ bandyty „Górala” Wydzia∏ III wspólnie
z wojskiem KBW przeprowadza∏ aresztowania osób podejrzanych o udzielanie [pomocy] bandzie „Uskoka” w postaci schronienia, oraz ˝e z jakim
konkretnie zadaniem mia∏a wyjechaç grupa w teren, gdzie przebywa∏
„Strza∏a”, jemu nie by∏o wiadomo;
2. ˝e wieczorem przed wyjazdem grupy w teren, gdzie mia∏ przebywaç
„Strza∏a”, zg∏osi∏ si´ do niego w sali koncertowej, w której odbywa∏ si´ wyst´p muzyczny, kpt. Majewski, od którego czuç by∏o zapach alkoholu, i zakomunikowa∏ mu, i˝ wed∏ug opowiadania „Górala”, „Strza∏a” mo˝e byç
obecnie na wskazanym przez niego miejscu i ˝e ma∏o bierze si´ ze sobà
wojska, gdy˝ „Strza∏a” nie da si´ wziàç ˝ywym. Wówczas pp∏k Jastrz´bski
poleci∏ kpt. Majewskiemu, by wzià∏ ze sobà wi´cej wojska i by by∏ ostro˝nym. OdnoÊnie powy˝szej okolicznoÊci pp∏k Jastrz´bski wyjaÊnia, ˝e po
odejÊciu kpt. Majewskiego zastanowi∏ si´ i nie móg∏ zrozumieç, w jakim celu on do niego przyszed∏, dochodzàc do przekonania, ˝e wymieniony chcia∏
po prostu zademonstrowaç przed nim swojà odwag´ przez wyjazd w nocy
w teren;
3. ˝e z rana dnia 2 IV 1949 r. kpt. Gorliƒski w obecnoÊci kpt. Majewskiego wysunà∏ propozycj´ werbunku „meliniarza”d Zarzyckiego, motywujàc, i˝ poprzez niego b´dzie mo˝na znaleêç drog´ do uj´cia „Uskoka”. Zadaniem pp∏k. Jastrz´bskiego by∏o aresztowaç ww. przy pomocy wojska
d

W tekÊcie myliniarz.
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i przeprowadziç u niego rewizj´ domowà, na czym dyskusja by∏a zakoƒczona. Póêniej tego˝ samego dnia kpt. Gorliƒski powtórnie zg∏osi∏ si´ do niego z koncepcjà zawerbowania Zarzyckiego, przedstawiajàc jednoczeÊnie
sposób werbunku, jaki opisano wy˝ej. Na powy˝szà propozycj´ pp∏k Jastrz´bski wyrazi∏ zgod´.
kpt. Gorliƒski Jan:
1. ˝e dnia 31 marca br. wyda∏ polecenie kpt. Majewskiemu przeprowadzenia jednoczeÊnie werbunku Woliƒskiego i Zarzyckiego. Pierwszego
mia∏ werbowaç z[ast´p]ca naczelnika Wydzia∏u III por. Chmielewski,
a drugiego sam kpt. Majewski;
2. ˝e Majewski wspólnie z dowództwem KBW, bez porozumienia si´
z nim, zmieni∏ decyzj´ i uda∏ si´ w teren, tj. do miejsca zamieszkania Woliƒskiego, gdzie nale˝a∏o spodziewaç si´ „Strza∏y”, w celu przeprowadzenia
akcji;
3. ˝e dnia 2 IV [19]49 r. po uzgodnieniu z pp∏k. Jastrz´bskim poleci∏
kpt. Majewskiemu przeprowadziç werbunek Zarzyckiego;
4. ˝e werbunek powy˝szy, zgodnie z jego poleceniem, mia∏ byç ubezpieczony wojskiem.
Jak wynika z wyjaÊnieƒ kpt. Gorliƒskiego, sà one po cz´Êci sprzeczne z innymi zeznaniami, a szczególnie w kwestii wydania polecenia przeprowadzenia werbunku Woliƒskiego i Zarzyckiego w jednym czasie. Twierdzenia powy˝sze, jak ustalono w toku dochodzenia, nie polegajà na prawdzie,
a najdobitniej poÊwiadczyç mo˝e o tym fakt, [˝e] kpt. Gorliƒski, sk∏adajàc zeznania, nie wiedzia∏ dok∏adnie, jakie wydawa∏ polecenia odnoÊnie powy˝szych
werbunków, w zwiàzku z czym podczas przes∏uchania go dwukrotnie telefonicznie porozumiewa∏ si´ ze sztabem KBW, zapytujàc, czy by∏y wydawane te
– tzn. wy˝ej wskazane – polecenia. Odpowiedzi by∏y równie˝ sprzeczne.
Nadmieniç nale˝y, ˝e pp∏k Jastrz´bski, jak równie˝ kpt. Gorliƒski, wysy∏ajàc grup´ ludzi do Zarzyckiego w celu jego zawerbowania, spodziewali
si´, i˝ w jego zabudowaniach mo˝e przebywaç banda.
II. Zwa˝ywszy:
a. ˝e kierownictwo Wojew[ódzkiego] Urz´du Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego], a szczególnie z[ast´p]ca szefa kpt. Gorliƒski Jan oraz naczelnik Wydzia∏u III kpt. Majewski Stanis∏aw, nie spowodowali gruntownego
przes∏uchania bandytów „Górala” i „Pieroga” w kierunku uzyskania od
nich mo˝liwie wszystkich i dok∏adnych danych o bandzie „Uskoka” i jej
„melinach”, aby w ten sposób doprowadziç do uj´cia, ewentualnie do zli278
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kwidowania tej bandy wraz ze sztabem, ponadto nie zadali sobie trudu [by]
przeczytaç i przeanalizowaç protoko∏y zeznaƒ ww. bandytów;
b. ˝e uwa˝ajàc Zarzyckiego jako „kandydata” na werbunek, w przeciàgu
trzech dni ww. nie spowodowali przeprowadzenia ˝adnych niezb´dnych czynnoÊci operatywnych, jak np. sprawdz[enie] w ewidencji Wydzia∏u III, przeprow[adzenie] wywiadu i innych, które wskazane sà w instrukcjach dot[yczàcych] przepr[owadzania] werbunków, pomimo tego, i˝ o Zarzyckim posiadali
wiadomoÊci tylko od dwóch bandytów i znali jedynie jego nazwisko, niedok∏adnie miejsce zamieszkania oraz [wiedzieli] ˝e jest on zamo˝nym ch∏opem;
c. ˝e wskutek lekcewa˝àcego stosunku do obowiàzków s∏u˝bowych, bez
rozwa˝enia i wbrew wszelkich zasadom pracy operatywnej, kpt. Gorliƒski
powzià∏ b∏´dnà decyzj´ w przedmiocie zawerbowania Zarzyckiego, omijajàc natomiast kwesti´ przeprowadzenia operacji wojskowej, pomimo i˝ pobyt bandy „Uskoka” w zabudowaniach wy˝ej wymienionego musia∏ byç dla
kpt. Gorliƒskiego niewàtpliwy. W tym wypadku win´ ponosi równie˝ szef
urz´du, który dopuÊci∏ do zrealizowania powy˝szej decyzji;
d. ˝e kierownictwo urz´du wykaza∏o brak szybkoÊci decyzji w przedmiocie wykorzystania mo˝liwoÊci zlikwidowania najgroêniejszej bandy na terenie województwa lubelskiego, o czym Êwiadczy najwybitniej fakt, ˝e w ciàgu trzech dni koncepcje operacji i werbunku by∏y tylko dyskusjà, co
w konsekwencji doprowadzi∏o, i˝ ostateczna decyzja, przy czym nie nierozwa˝ona i nie poprzedzona odpowiednimi zaplanowaniami, zosta∏a powzi´ta prawie ˝e przed samym wyjazdem grupy w teren;
e. ˝e kpt. Gorliƒski, wydajàc polecenie wys∏ania w nocy do zabudowaƒ
Zarzyckiego dwóch wartoÊciowych starszych referentów operatywnych
i wiedzàc o tym, i˝ w zabudowaniach tych nale˝y spodziewaç si´ uzbrojonej
bandy, nara˝a∏ wspomnianych referentów na Êmierç;
f. ˝e banda „Uskoka” jest centralnym zagadnieniem aparatu B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego] na terenie województwa lubelskiego i w zwiàzku
z tym kierownictwo tego˝ aparatu winno by∏o osobiÊcie braç udzia∏ w planowaniu operacji oraz w samych operacjach;
g. ˝e kpt. Majewski jako naczelnik Wydzia∏u III nie przygotowa∏ ˝adnego planu odnoÊnie przeprowadzenia werbunku i nieuniknionej w tym wypadku operacji oraz nie przeinstruowa∏ zabieranych ze sobà w teren referentów i nie wyznacza∏ konkretnego zadania dla swego zast´pcy, w czym
wyra˝a si´ równie˝ wina kpt. Gorliƒskiego, który zezwoli∏ na wyjazd w teren bez ˝adnego planu;
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h. ˝e wysy∏ajàc w nocy do otoczonych przez wojsko zabudowaƒ Zarzyckiego grup´ funkcjonariuszy MO, postàpi∏ wbrew wszelkim zasadom operacyjnym, gdy˝ wiedzia∏ o tym, i˝ grupa nie posiada has∏a, co mog∏o spowodowaç straty ze strony grupy funkcj[onariuszy] MO, do których mogli
strzelaç i bandyci, i wojsko;
i. ˝e niewyraênie i niekonkretnie wydawa∏ polecenia wspom[nianej]
grupie odnoÊnie otoczenia zabudowaƒ oraz nie przeinstruowa∏ odpowiednio wys∏anych funkcj[onariuszy], wskutek czego por. Duszyƒski i chor. Zar´ba dobijali si´ do mieszkania, gdzie nast´pnie zostali Êmiertelnie ranni;
j. ˝e przeprowadzajàc rozmow´ z tak powa˝nym „kandydatem” na werbunek w obecnoÊci grupy ludzi, postàpi∏ niezgodnie z przepisami w kwestii
przeprowadzenia werbunku;
k. ˝e b´dàc, z uwagi na cel wyjazdu w teren, dowódcà ca∏oÊci grupy,
z tchórzostwa uciek∏ z pola walki do Lublina, nie poczyniwszy nawet ˝adnych kroków celem zabrania ze sobà rannych, pomimo i˝ wiedzia∏ o tym,
˝e pozostali tacy na miejscu walkie.
Reasumujàc powy˝sze fakty, stwierdziç nale˝y, ˝e por. Duszyƒski Bogumi∏ i chor. Zar´ba Edward fponieÊli Êmierç wskutek lekkomyÊlnoÊci i niedbalstwa kierownictwa WUBP w Lublinie oraz naczelnikaf Wydzia∏u III tego˝ urz´du kpt. Majewskiego, jak równie˝ po wi´kszej cz´Êci z tych samych
fpowodów nastàpi∏a ucieczka sztabu bandy „Uskoka”f.
W tym stanie rzeczy:
III. Wniosek:
1. fProsz´ obywatela ministra o ukaranie naganà szefa WUBP w Lublinie pp∏k. Jastrz´bskiego Artura i jego z[ast´p]c´ Gorliƒskiego Janaf.
Ponadto prosz´ o zgod´ na:
2. aresztowanie, dyscyplinarne wydalenie z szeregów s∏u˝by Bezpieczeƒstwa Publicznego naczelnika Wydzia∏u III kpt. Majewskiego Stanis∏awa, po czym skierowanie jego sprawy na drog´ post´powania sàdowego,
fcelem pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci za ucieczk´ z tchórzostwa z pola walkif;
3. na niekierowanie sprawy do sàdu przeciwko funkcj[onariuszom] MO,
którzy opuÊcili swoje stanowiska i ukryli si´, nie zwracajàc uwagi na zabudowania, z których uciekali bandyci, z uwagi na to, i˝ funkcj[onariuszom]
e
f-f

Na marginesie zapisano czarnym atramentem wstr´tny tchórz!!
Fragment tekstu podkreÊlony czarnym atramentem.
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tym zadanie by∏o wydawane niewyraênie oraz nie przeinstruowano ich,
a ponadto jeden z tych˝e, tj. Tomczak, s∏ysza∏ rozkaz „wycofaç si´”, który
by∏ wydany przez kpt. Piesiur´ podczas rozpocz´cia si´ strzelaniny;
4. w stosunku do dowództwa bryg[ady] KBW winy w toku dochodzenia
nie stwierdzono, jedynie tylko niedopatrzeniem z ich strony by∏o to, ˝e grupa wojskowa zosta∏a wys∏ana w teren fbez has∏a, co zresztàf w niczym nie
przyczyni∏o si´ do negatywnego rezultatu przeprowadzonej akcji oraz nie
spowodowa∏o ˝adnych ujemnych skutków. W tym stanie rzeczy proponujemy ograniczyç si´ tylko do zwrócenia uwagi dla szefa sztabu III Brygady
KBW mjr. Lubowskiego i dla dowódcy batalionu kpt. Piesiura Emila.
Udowodniona natomiast zosta∏a wina ftrzech ˝o∏nierzy KBW, a tof Morczaka, Reka i Piekarusa, sprawa p[rzeciw]ko którym, jak zaznaczono wy˝ej,
opracowana jest do sàdu; Rek i Piekarus zostali aresztowani, zaÊ Morczak
z powodu ranienia przebywa w szpitalu;
5. Ponadto prosz´ ob. ministra o premiowanie starszych referentów
Wydzia∏u III WUBP w Lublinie ppor. Wtorka Piotra10 i por. Chachaja Tadeusza11, którzy podczas przeprowadzonej akcji wykazali odwag´ i bojowoÊç oraz wzorowo wykonali powierzone im zadania, tj. przypuszczajàc, i˝
10

Piotr Wtorek (ur. 1921), chor./kpt. UBP, ur. D´bniku, pow. W∏odawa, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek PPR, PZPR. W UBP od 12 VI
1945 r. do 31 XII 1956 r. (?): od 12 VI 1945 r. m∏odszy referent Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem
WUBP w Lublinie; od 1 I 1946 r. starszy referent Sekcji I Wydzia∏u VII; od 1 XII 1946 r. starszy referent Sekcji II Wydzia∏u VII; od 1 VI 1948 r. starszy referent Referatu „Sanacja” Wydzia∏u VII;
od 1 I 1950 r. starszy referent przy kierownictwie PUBP we W∏odawie; od 1 V 1950 r. zast´pca szefa tego urz´du; od 2 VII 1951 r. przeniesiony, zast´pca szefa PUBP w Szczecinie; nast´pnie od 9 XI
1953 r. szef tego urz´du; od 1 VIII 1955 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV WUds.BP w Zielonej
Górze. Dalszy przebieg s∏u˝by nieznany (AIPN Lu, 0357/2938, Karta ewidencyjna Piotra Wtorka).
11 Tadeusz Chachaj (1925–1951), chor./por. UBP, ur. w Celinach, pow. Krasnystaw, narodowoÊç
polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie podstawowe, robotnik,
cz∏onek PPR, PZPR. W czasie okupacji niemieckiej partyzant AL. W UBP od 30 I 1945 r. do
6 X 1951 r.: od 30 I 1945 r. referent gminny PUBP w Krasnymstawie; od 15 VI 1945 r. s∏uchacz
Szko∏y Oficerskiej MBP; od IX 1945 r. w dyspozycji szefa WUBP w Lublinie; od 25 IX 1945 r. referent Sekcji II Wydzia∏u I WUBP w Lublinie; od 1 I 1946 r. referent Sekcji III Wydzia∏u I; od
1 I 1946 r. referent Sekcji II Wydzia∏u VII WUBP w Lublinie; od 15 X 1947 r. s∏uchacz Kursu Aktywu Wojewódzkiego w CW MBP; od 1 XI 1947 r. referent Sekcji I Wydzia∏u III WUBP w Lublinie; od 1 VI 1948 r. Referat Terenowy Wydzia∏u III; od 1 IX 1949 r. s∏uchacz Rocznej Szko∏y Oficerskiej MBP; od 1 IX 1950 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Lublinie; od 1 VII
1951 r. w dyspozycji Departamentu Kadr MBP; od 5 VII 1951 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III
WUBP w Krakowie. Delegowany do WUBP w Lublinie do rozpracowywania oddzia∏u Edwarda
Taraszkiewicza „˚elaznego”. Zginà∏ 6 X 1951 r. podczas ob∏awy na oddzia∏ „˚elaznego” w Zbere˝u, pow. W∏odawa (AIPN Lu, 028/2161, Akta osobowe Tadeusza Chachaja).
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w zabudowaniach Zarzyckiego sà uzbrojeni bandyci, udali si´ do tych zabudowaƒ i wyprowadzili z nich wy˝ej wymienionego w∏aÊciciela, nara˝ajàc
si´ w ten sposób na Êmierç, oraz nie dopuÊcili do ucieczki w czasie strzelaniny w nocy powierzonego ich nadzorowi bandyty „Górala”.
egz. 8
ZA/SS

(–) Siedlecki12, p∏kg

èród∏o: AIPN Lu, 028/993, Akta osobowe Stanis∏awa Majewskiego, k. 38–46, mps.,
orygina∏.

Powy˝ej odr´czny nieczytelny podpis.
Jerzy Siedlecki (ur. 1907), p∏k UBP, narodowoÊç polska, pochodzenie obszarnicze, wykszta∏cenie wy˝sze, cz∏onek KPZU, PPR, PZPR. W UBP od 15 VIII 1944 r. do 1 IX 1954 r.: od 15 VIII
1944 r. kierownik Sekcji Âledczej RBP; od 1 I 1945 r. kierownik Biura Informacji Departamentu I
MBP; od 15 I 1946 r. zast´pca kierownika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy MBP; od 11 VI 1946 r.
p.o. naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy MBP; od 1 VIII 1949 r. dyrektor Biura ds. Funkcjonariuszy MBP. Zwolniony (Ludzie bezpieki…, s. 382).

g

12
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Nr 2
1949 maj 16, Lubartów – Doniesienie informatora Franciszka Kasperka „Janka” do PUBP w Lubartowie

èród∏o: inf[ormator] „Janek”
Przyjà∏: [Marian] Radomski

16 V 1949 r.

Ag[enturalne] doniesienie
Dnia 13 V 1949 r. „Babinicz” wys∏a∏ Gàsiora Józefa1, zam[ieszka∏ego]
Zió∏ków, do Lublina celem na∏adowania elektrycznoÊcià akumulatora do
radiostacji i [Gàsior] dopiero powróci∏ z Lublina dnia 14 V 1949 r., tj. w sobot´. Dnia 14 V 1949 r. wieczorem uda∏em si´ do Gàsiora Józefa, by
stwierdziç, po co i gdzie jeêdzi∏. Po przybyciu do Gàsiora [ten] oÊwiadczy∏
mi, ˝e by∏ w Lublinie, skàd przywióz∏ kwasy i materia∏y fotograficzne oraz
akumulator.
Po up∏ywie oko∏o jednej godziny czasu do Gàsiora przyszed∏ z jego
starszym bratem „Babinicz”, Libera Zygmunt, ubrany po cywilnemu,
w butach z cholewami, uzbrojony w dwa pistolety, tj. nagan, i drugi, lecz
jaki, z powodu tego, ˝e mia∏ w kaburze, nie widzia∏em jaki. Podczas przyj´cia w mieszkaniu w tym czasie byli obecni: instruktorka kroju i szycia
(narzeczona Gàsiora), jego starszy brat, z którym przyszed∏ „Babinicz”,
˝onaty, mieszka po sàsiedzku, i ja. Gdy „Babinicz” wszed∏ do mieszkania,
to przywita∏ si´ ze mnà, pytajàc si´, jak ja ˝yj´, na co ja mu odpowiedzia∏em, ˝e jakoÊ si´ ˝yje z dnia na dzieƒ. Nast´pnie ja spyta∏em si´ „Babinicza”, jak ˝yjà dawni cz∏onkowie bandy „Uskoka”, na co „Babinicz” oÊwiadczy∏ mi, ˝e tylko [z] dawnych jest ich trzech, tz[n]. „Uskok”, „Babinicz”

1

Józef Gàsior „Kaczor” (ur. 1924), plut. WiN, ur. w Zió∏kowie, pow. Lubartów, pochodzenie
ch∏opskie, wykszta∏cenie niepe∏ne Êrednie, rolnik. W AK od maja 1942 r. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji. Pe∏ni∏ funkcj´ ∏àcznika oddzia∏u Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”.
Ujawniony 10 IV 1947 r. w PUBP w Lubartowie jako uchylajàcy si´ od s∏u˝by wojskowej, nie zda∏
posiadanej broni. Nadal wspó∏pracowa∏ ze swym by∏ym dowódcà. Aresztowany 28 V 1949 r. i skazany wyrokiem WSR w Lublinie 4 X 1949 r. na 8 lat wi´zienia. Wyrokiem WSR z 21 VII 1953 r.
warunkowo zwolniony z odbycia pozosta∏ej cz´Êci kary. OpuÊci∏ wi´zienie w Potulicach 23 VII
1953 r. Mieszka w Zió∏kowie (AIPN Lu, 19/611, Akta sprawy Józefa Gàsiora).
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i „Wiktor”, natomiast reszta, jak „S´k” zosta∏ zabity w okolicy Piask,
„Strza∏a” w Pliszczynie, o dalszych – poniewa˝ nie dosz∏o do spotkania
– nie wiadomo, lecz wiedzà, ˝e „Góral”, Stanis∏aw Bartnik, jest uj´ty i to
przez niego sà te wpadki i akcje. Gdy ja zapyta∏em si´, gdzie si´ teraz melinujà, to mi powiedzia∏, ˝e w okolicy Piask, pow. Krasnystaw, i na terenie
dzia∏alnoÊci „˚elaznego”.
W dalszym ciàgu opowiadania „Babinicz” nadmieni∏ mnie, ˝e w m[iesiàc]u grudniu [19]48 r. „Wiktor” wraz ze swymi kolegami uda∏ si´ na kwatery w pow. w∏odawski czy che∏mski, do jednego z gospodarzy. Tam
w mieszkaniu rozebrali si´ i suszyli buty i odzie˝, a sami poszli spaç do oddalonej stodo∏y nale˝àcej do tego˝ gospodarza. Tam u tego gospodarza
mia∏o si´ odbyç spotkanie „˚elaznego” z „Wiktorem”. Gdy odeszli do stodo∏y, do tego gospodarza przysz∏o równie˝ wojsko na kwatery, gdzie zauwa˝yli suszàce si´ buty i odzie˝, lecz gospodarz umia∏ si´ z tego wyt∏umaczyç. „Wiktor”, nie mogàc si´ doczekaç gospodarza, który mia∏ przynieÊç
im po˝ywienie, wieczorem uda∏ si´ sam, [by] zbadaç, co si´ dzieje w zabudowaniach, gdy˝ stodo∏a by∏a oddalona tak, ˝e nie by∏o widaç zabudowaƒ.
Gdy podszed∏ bli˝ej, to zauwa˝y∏ stojàcego na warcie ˝o∏nierza. Natychmiast wróci∏ si´, by uprzedziç „˚elaznego”, by ten nie wpad∏ w zasadzk´,
jednak nie zdà˝y∏ i „˚elazny” podszed∏ [do zabudowaƒ], gdzie nastàpi∏a
wymiana strza∏ów. Podczas tej potyczki zosta∏ ranny w rami´ „˚elazny”
oraz [sam] z pepeszy zabi∏ ˝o∏nierza i wycofa∏ si´, jak równie˝ i „Wiktor”,
pozostawiajàc obucie i odzie˝ u tego˝ gospodarza.
Nast´pnie opowiada∏ mi „Babinicz”, ˝e b´dàc z „Uskokiem” w pow.
Krasnystaw na melinie, to tam równie˝ przysz∏o wojsko z psem, lecz tego˝
[psa] obskoczy∏y psy ww. gospodarza i ten pies nie znalaz∏ ich, a oni siedzieli w stodole pod snopkiem s∏omy. Nast´pnie na widok wojska z mieszkania
wybieg∏y dwie panny, które sà u tego˝ gospodarza, i zacz´∏y d[owód]c´ ˝o∏nierzy zagadywaç i to ocali∏o od rewizji i odkrycia ich.
W m[iejscowoÊci] kol[onia] ¸uszczów dnia 2 kwietnia 1949 r. u Zarzyckiego, jak opowiada∏ „Babinicz”, umówione by∏o spotkanie d[owód]ców
pododdzia∏ów „Uskoka”, gdzie podczas tego zajÊcia byli obecni ju˝
„Uskok”, „Wiktor” i „˚elazny”, a czekali na „Strza∏´”, „Babinicza”. W tym
czasie, kiedy wojsko podesz∏o pod zabudowania, to „Uskok” z „˚elaznym”
spali, a na warcie by∏ „Wiktor”. Gdy us∏ysza∏, ˝e ktoÊ idzie, i zauwa˝y∏ latark´, to da∏ strza∏ z pistoletu, zabijajàc idàcego, i wtedy zacz´li strzelaç
i rzucaç granaty i wycofali si´ w pole, gdy˝ przypuszczali, ˝e las jest obsta284
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wiony, a nast´pnie poszli do Ciechanek, gdzie po drodze zabili funk[cjonariusza] MO. Jak wynika z opowiadania „Babinicza”, to wtedy wojsko, gdyby by∏o zaczeka∏o jeszcze chwil´, to by wszyscy wpadli: „Uskok”, „Wiktor”,
„˚elazny”, gdy˝ ju˝ nastawa∏ dzieƒ. W tym dniu „Uskok”, „Wiktor” byli
uzbrojeni w aut[omaty] „górskie”, a „˚elazny” w p[e]p[e]s[z´].
Nast´pnie popiliÊmy, gdzie ja da∏em cztery sztuki amunicji dla „Babinicza” do pepeszy, gdzie „Babinicz” oÊwiadczy∏ mi, ˝e odczuwajà brak amunicji i granatów. Na te s∏owa ja zaproponowa∏em mu, ˝e gdy przyjdzie, mog´ [daç] granat i troch´ amunicji, bo przynieÊç nie chc´, gdy˝ obawiam si´,
na co „Babinicz” zgodzi∏ si´ i oÊwiadczy∏, ˝e przyjdzie, tylko pierw musi si´
porozumieç z „Uskokiem”. W trakcie rozmowy powiedzia∏ mi, ˝e w nocy
z niedzieli na poniedzia∏ek pójdzie do „Uskoka”, to oko∏o czwartku czy
piàtku, tj. dnia 19–20 V 1949 r., przyjdzie sam lub z „Uskokiem”, przy tym
pytali si´ mnie, któr´dy b´dzie najbezpieczniej udaç si´ do mnie, na co ja
powiedzia∏em i z ma∏ymi poprawkami powiedzia∏ mi, ˝e b´dzie najlepiej od
Gàsiora przejÊç pomi´dzy lasem a Janoszówkà przez pole do granicy Wólka Nowa–Radzic I i mojà miedzà. Nast´pnie nakaza∏ mi, by w te dni pies
by∏ schowany, by nie szczeka∏. W czasie rozmowy mówi∏ mi, ˝e majà jeszcze 6 erkaemów, MG 34 i 4 erkaemy MG 42 niemieckie oraz jednà radiostacj´ w u˝yciu, a 3 schowane. Gdy ja zapyta∏em go, ˝e muszà mieç dobrego i zaufanego cz∏owieka, ˝e ten nie obawia si´ trzymaç tego, to „Babinicz”
powiedzia∏, ˝e tam ludzi nie ma, co daje do zrozumienia, ˝e jest to w bunkrze. Jak wynika z opowiadania „Babinicza”, to najdogodniejszym terenem
do melinowania si´ sà okolice Piask. Nast´pnie, jak wynika z opowiadania
„Babinicza”, to „Uskok” musi mieç gdzieÊ na tym terenie, jak Tr´baczów,
Piotrówka [gm. Me∏giew, pow. Lublin] lub las ko∏o Piotrówki, bunkier. Co
do „˚elaznego”, to mówi∏ „Babinicz”, ˝e ma siedmiu ludzi i jego sta∏à melinà jest las Makoszka.
„Babinicz” opowiada∏, ˝e najgorszy dla nich czas by∏, gdy „Uskok”
z „˚elaznym” obrabowali pociàg w Gródku i Dominowie, lecz zmuszeni
byli tego dokonaç, bo na zim´ potrzeba by∏o pieni´dzy. Wtedy to wojsko na
nogi nast´powa∏o. Nadmieni∏ mi równie˝ „Babinicz”, ˝e po drugiej niedzieli wyruszajà z tych terenów, lecz gdzie, to tego nie mówi∏ mi, natomiast
po granat i amunicj´, [o] ile nie b´dzie w terenie nic grozi∏o, to przyjdà
w ten tydzieƒ.
„Janek”
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Zadanie: Nadal utrzymywaç kontakt z „Babiniczem” i Gàsiorem, w nast´pny tydzieƒ udaç si´ do Piask oraz w t´ niedziel´ odbyç spotkanie z Kowalczykiem.
[Marian] Radomski
èród∏o: AIPN Lu, 0229/442, 686/2, Sprawa obiektowa Stanis∏awa Kuchcewicza, mkf,
k. 26–27; AIPN Lu, 020/48, Sprawa obiektowa Stanis∏awa Kuchcewicza, mps, odpis,
k. 56–57.
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Nr 3
1949 maj 20, Lubartów – Raport funkcjonariusza PUBP w Lubartowie z zatrzymania Zygmunta Libery „Babinicza”

Lubartów, dnia 20 V 1949 r.
Protokó∏ zatrzymania
Ja, Wójtowicz Marian1, fun[kcjonariusz] PUBP w Lubartowie, z polecenia szefa PUBP w Lubartowie2 uda∏em si´ s∏u˝bowo w teren i w czasie
zasadzki, na której by∏em ja wraz z jednym ˝o∏nierzem KBW, przyszed∏
„Babinicz”, Libera Zygmunt, cz∏[onek] bandy „Uskoka”, który zosta∏ pochwycony przez nas; w czasie gdyÊmy go pochwycili, stawi∏ zaci´ty opór,
wystrzeli∏ kilkakrotnie, raniàc dwukrotnie ˝o∏nierza KBW, lecz zosta∏ powalony przeze mnie na ziemi´, gdzie wyrwa∏em mu pistolet „pi´tnastk´”.
1

Marian Wójtowicz (ur. 1925), szer./kpt./szer. UBP, ur. w Brzezinach, pow. Lubartów, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek PPR, PZPR. W okresie okupacji niemieckiej partyzant AL. Po wkroczeniu armii sowieckiej komendant placówki ORMO w Brzezinach. W UBP od 1 XII 1946 r. do 30 IV 1960 r.; od
1 XII 1946 r. wartownik ochrony PUBP w Lubartowie; od 1 VI 1949 r. m∏odszy referent Referatu III PUBP w ZamoÊciu; od 1 IX 1950 r. referent Referatu III; od 1 IV 1951 r. starszy referent
Referatu III PUBP w ¸ukowie; od 1 V 1952 r. starszy referent powiatowy PUBP w ¸ukowie; od
1 II 1953 r. zast´pca szefa PUBP w Hrubieszowie; od 15 IX 1953 r. s∏uchacz szko∏y oficerskiej
CW MBP w Legionowie; od 30 IX 1954 r. szef PUBP w ¸ukowie; od 1 IV 1955 r. kierownik
PUds.BP w ¸ukowie; od 1 I 1957 r. zast´pca komendanta powiatowego MOds.BP w Tomaszowie
Lubelskim; z dniem 1 IV 1960 r. odwo∏any ze stanowiska. Wydalony ze s∏u˝by 30 IV 1960 r. i zdegradowany do stopnia szeregowca. Powodem wydalenia ze s∏u˝by by∏o przyw∏aszczenie sobie pieni´dzy z funduszu operacyjnego. 29 XI 1948 r. WSR w Lublinie skaza∏ go na 2 lata wi´zienia w zawieszeniu na 2 lata za udzia∏ w bójce ulicznej w Lubartowie i pobicie ze skutkiem Êmiertelnym
(AIPN Lu, 0296/64, Akta osobowe Mariana Wójtowicza).
2 W tym czasie szefem PUBP w Lubartowie by∏ Lucjan ¸ykus (1913–2002), ppor./mjr UBP, mjr MO,
ur. w Fajs∏awicach, pow. Krasnystaw, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, bezwyznaniowiec,
wykszta∏cenie podstawowe, stolarz, cz∏onek PPR, PZPR. W UBP od 15 XI 1944 r. do 28 II 1962 r.:
od 15 XI 1944 r. referent gminny w PUBP w Krasnymstawie; od 21 VIII 1945 r. referent urz´du; od
1 I 1946 r. starszy referent urz´du; od 10 X 1946 r. s∏uchacz szeÊciomiesi´cznego Kursu w CSz MBP;
od 10 IV 1947 r. szef PUBP w Lubartowie; od 1 III 1950 r. szef PUBP w ZamoÊciu; od 1 III 1951 r.
zast´pca szefa PUBP w Brzegu; od 1 XI 1953 r. szef urz´du; od 1 IV 1955 r. kierownik PUds.BP
w OleÊnicy; od 11 I 1957 r. zast´pca komendanta ds. bezpieczeƒstwa publicznego w KP MO w Brzegu; zwolniony. Mieszka∏ w Warszawie (AIPN Lu, 0299/97, Karta ewidencyjna Lucjana ¸ykusa).
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[Wtedy] to wy˝ej wymieniony chcia∏ rozerwaç granat obronny, który mia∏
w kieszeni, lecz ja wykr´ci∏em mu r´k´ i nie dozwoli∏em mu tego uczyniç.
Ww. w czasie, gdy chcia∏ wyrwaç granat, to oÊwiadczy∏ w nast´pujàce s∏owa: „Ja zgin´ i ciebie szlag trafi”.
Fun[kcjonariusz] PUBP w Lubartowie
Wójtowicz
èród∏o: AIPN Lu, 20/86, t. 1, Akta sprawy Zygmunta Libery, orygina∏, rkps, k. 3.
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Nr 4
1949 maj 21, Lublin – Meldunek specjalny szefa WUBP w Lublinie do MBP
w Warszawie o wydarzeniach na terenie województwa lubelskiego w dniu
20 maja 1949 r.

Woj[ewódzki] U[rzàd]a
B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego]
Lublin
L.dz. 109/49

Dn. 21 V [19]49 r.

Dyr[ektor] Gab[inetu] Ministra
Meldunek specjalny n[umer] 119 z terenu woj. Lublin
za dz[ieƒ] 20 V [1949 r.]b
W Êlad za meld[unkiem] z dn. 20 V [19]45 r. o zdj´ciu szefa sztabu bandy
„Uskoka” ps. „Babinicz”, którego zdj´to na podstawie rozpracowania agencyjnego, melduj´, ˝e na podstawie zeznaƒ „Babinicza” zosta∏a przeprowadzona operacja z dn. 20 na 21 V [19]49 r. na melin´ „Uskoka” we wsi Dàbrówka,
pow. Lublin. Po okrà˝eniu zabudowaƒ, w których znajdowa∏ si´ bunkier
„Uskoka” w stodole – po ca∏ym szeregu przedsi´wzi´ç – w dniu 21 V [19]49 r.
o godz. 5.00 przystàpiono do likwidacji. W toku likwidacji zosta∏ zabity
d[owód]ca „Uskok”, który broni∏ si´, nie chcia∏ si´ poddaç, mimo zarzucenia
go granatami; [bunkier] by∏ nie do zdobycia, tak ˝e dopiero na skutek zrobienia podkopu i wysadzenia bunkra trotylem – bunkier zosta∏ zdobyty. „Uskok”,
widzàc sytuacj´ bez wyjÊcia, wówczas poderwa∏ si´ granatem. W rozbitym
bunkrze zdobyto wi´kszà iloÊç broni i amunicji, mi´dzy innymi 11 erkaemów,
kilka p[e]p[e]s[z] i pistoletów oraz dwa radia (nadawcze i odbiorcze), archiwum (powa˝niec cz´Êciowo zniszczone), lecz odczytaç b´dzie mo˝na. Postawa
wojska KBW i funkcjonariuszy WUBP w czasie operacji bardzo dobrad1.
Powy˝ej, ukoÊnie napisano czerwonà kredkà i podkreÊlono „Uskok”.
Powy˝ej czerwonym atramentem wpisano 24 V [19]49 r. oraz DA-013/S II/49.
c W dokumencie uwa˝ana.
d Dalej czarnym atramentem odr´cznie dopisano min[ister], v[ice]min[ister] gen. [Roman] Romkowski, gen. [Konrad] Âwietlik, p∏k [Juliusz] Burgin, Dep[artament] III.
1 W momencie okrà˝enia zabudowaƒ Lisowskich przez grup´ operacyjnà UBP-KBW, oprócz
Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, przebywajàcego w bunkrze, w zabudowaniach znajdowa∏y si´
a

b
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Podpisa∏: szef WUBP Lublin [Artur] Jastrz´bski, pp∏k
Nada∏: Kwietniewski
Przyjà∏: Piskorski
èród∏o: AIPN Lu, 08/123, Sprawa obiektowa krypt. „Eskadra” – banda „Uskoka” wywodzàca si´ z AK-WiN, orygina∏, mps, k. 224.

4 osoby: Katarzyna Lisowska (1888–1974), pochodzenie ch∏opskie, bez wykszta∏cenia, rolnik. Jej
m´˝em by∏ Wiktor Lisowski, a synem Mieczys∏aw. Aresztowana po zakoƒczeniu ob∏awy. Wyrokiem WSR w Lublinie 21 I 1950 r. skazana na 10 miesi´cy wi´zienia oraz przepadek mienia, mimo opinii bieg∏ego o zaburzeniach psychicznych. Zwolniona 21 VII 1950 r. (AIPN Lu, 19/661,
Akta sprawy Katarzyny Lisowskiej i inn.); Mieczys∏aw Lisowski (1921–1998), ur. w Dàbrówce (Nowogrodzie), pow. Lublin, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. Od sierpnia
1944 r. do paêdziernika 1946 r. odby∏ s∏u˝b´ w 24. Samodzielnym Batalionie Strzeleckim w Lublinie. Po Êmierci ojca – Wiktora Lisowskiego – w styczniu 1948 r. przejà∏ „opiek´” nad ukrywajàcymi si´ bunkrze partyzantami. W trakcie ob∏awy 20 V 1949 r. uda∏o mu si´ uciec, ukrywa∏ si´ samotnie od wrzeÊnia do grudnia 1949 r., a od czerwca 1950 r. do paêdziernika 1951 r. by∏ ˝o∏nierzem
w oddziale Stanis∏awa Kuchcewicza „Wiktora”. Aresztowany 27 X 1951 r. w Zezulinie. Skazany
20 XI 1952 r. przez WSR w Lublinie na kar´ do˝ywotniego wi´zienia. Wyrokiem Sàdu Wojewódzkiego w Lublinie z 18 VI 1956 r., na podstawie amnestii z 15 IV 1956 r., kar´ z∏agodzono do 12 lat
wi´zienia. Wyrokiem SW w Bydgoszczy z 20 II 1958 r. zwolniony warunkowo z odbycia pozosta∏ej
cz´Êci kary. Wyszed∏ z wi´zienia w Potulicach 25 II 1958 r. Mieszka∏ w Nowogrodzie (AIPN Lu,
30/369, Akta sprawy Mieczys∏awa Lisowskiego); Irena Dybkowska (1932–2001), ur. w Dàbrówce
(Nowogrodzie), pow. Lublin, by∏a wnuczkà Katarzyny Lisowskiej, po Êmierci ojca, od 1943 r. wraz
z siostrà Helenà mieszka∏a u dziadków. Aresztowana 28 V 1949 r., skazana przez WSR w Lublinie 15 XI 1949 r. na 5 lat wi´zienia. Wyrokiem WSR w Lublinie z 2 I 1953 r. kar´ zmniejszono do
2 lat i 6 miesi´cy wi´zienia. Zwolniona 6 I 1953 r. Mieszka∏a w Lublinie (AIPN Lu, 19/661, Akta
sprawy Katarzyny Lisowskiej i inn.); Helena Dybkowska (ur. 1929), pochodzenie ch∏opskie,
ur. w Dàbrówce (Nowogrodzie), pow. Lublin, by∏a wnuczkà Katarzyny Lisowskiej, po Êmierci ojca, od 1943 r. wraz z siostrà Irenà mieszka∏a u dziadków. Aresztowana 28 V 1949 r., skazana przez
WSR w Lublinie 15 XI 1949 r. na 8 lat wi´zienia. Wyrokiem WSR w Lublinie z 3 VII 1953 r. kar´
zmniejszono do 5 lat i 4 miesi´cy. Wyrokiem WSR w Lublinie z 15 X 1953 r. zwolniona warunkowo z odbycia pozosta∏ej cz´Êci kary. OpuÊci∏a wi´zienie w Fordonie 20 X 1953 r. Mieszka w Âwidniku Ma∏ym (ibidem).
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Nr 5
1949 maj 25, Lublin – Raport szefa WUBP w Lublinie do MBP w Warszawie
na temat przebiegu operacji likwidacji Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” przeprowadzonej 20 maja 1949 r. we wsi Dàbrówka, pow. Lublin

Lublin, dnia 25 V [19]49 r.
Do Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznegoa
w Warszawie
Dep[artament] III Wydz[ia∏] Ib
c

W sprawie przeprowadzenia operacji w dniu 20 V [19]49 r.
p[rzeciw]ko bandzie „Uskoka”

I. Na podstawie zeznaƒ zatrzymanego w dniu 19 V [19]49 r. bandyty nazwiskiem Libera Zygmunt ps. „Babinicz” przeprowadzono operacj´ we wsi
Dàbrówka, gm. Wólkad, pow. Lubline, przez grup´ operacyjnà KBW
i funkc[jonariuszy] UB w sile 140 osób. Po przybyciu na miejsce o godz.
20.00 okrà˝ono zabudowania – w których znajdowa∏ si´ bunkier bandy
– dwoma pierÊcieniami. Nast´pnie odwód 1. i 2. przeprowadzi∏ rewizj´
w zabudowaniach oraz zatrzyma∏ domowników. Po stwierdzeniu, ˝e bandyta „Uskok” przebywa w bunkrze, o godz. 22.30 grupa upozorowa∏a odejÊcie w tym celu, a˝eby bandyt´ ujàç ˝ywym, natomiast grupy okrà˝ajàce
budynki pozosta∏y na miejscu. Do bunkru pos∏ano córk´ w∏aÊciciela1 tych˝e zabudowaƒ w celu zaniesienia kawy, do której wsypano proszek na sen;
po dokonaniu powy˝szego trzykrotnie sprawdzono przez t´ kobiet´, czy
bandyta Êpi, lecz za ka˝dym razem odzywa∏ si´. O Êwicie postanowiono dostaç si´ do zablokowanego otworu bunkra, na co bandyta odpowiedzia∏

Powy˝ej piecz´ç wp∏ywu Departament III MBP sekretariat wp∏yn´∏o 30 V 1949 r. nr 4684.
Poni˝ej w prawym rogu piecz´ç wp∏ywu Departament III MBP Wydzia∏ I wp∏yn´∏o 31 V 1949 r.
nr 013/S II/49 za∏[àcznik] I.
c W lewym górnym rogu piecz´ç prostokàtna z god∏em Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w Lublinie L.Dz. (wpisano odr´cznie) KA-49/R-5-3726/49 r.
d W tekÊcie Spiczyn.
e W tekÊcie Lubartów.
1 Chodzi o Iren´ Dybkowskà.
a

b
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strza∏ami, jednoczeÊnie zapytujàc: „Kto jest?” Na odpowiedê, by podda∏
si´, „Uskok” poczà∏ zwlekaç oraz strzelaç i rzucaç granaty. O godzinie 7.00
us∏yszano silnà detonacj´ [w] bunkrze. Po detonacji, na nawo∏ywanie ze
strony funkc[jonariuszy], bandyta nie odzywa∏ si´, wobec czego nie by∏o
pewnoÊci, czy bandyta ˝yje, czy poderwa∏ si´ granatem. Postanowiono poprzez podkopywanie z zewnàtrz wysadziç Êcian´ danego zabudowania trotylem, by dostaç si´ do wewnàtrz bunkra. O godz. 9.00 wysadzono Êcian´
i stwierdzono, i˝ „Uskok” le˝a∏ na ziemi bez g∏owy i prawej r´ki, z czego
wynika, ˝e pod∏o˝y∏ sobie granat pod g∏ow´, pope∏niajàc samobójstwo.
W bunkrze znaleziono nast´pujàcà broƒ w iloÊci 31 sztuk oraz inne przedmioty, w tym:
pistolety maszynowe
6
lkm
12
karabiny
3
pistolety
7
granaty
2
rakietnica
1
baterie adonowe
2
sp∏onki detonatorów
28
siod∏o wojskowe
1
∏adownica niemiecka
1
tornister wojskowy
1
f
oraz archiwum i
27 000 z∏ gotówkif
pieni´dzy gotówkà
28 108 z∏
kabury do pistoletów
6
magazynki ró˝ne
27
lornetki wojskowe
2
amunicja w skrzyniach
9 sztuk
amunicja luêna
221 sztuk
radioodbiornik
1
radiostacja niemiecka
1
akumulatory do radiostac[ji]
2
buty skórzane i gumowe
4
pasy oficerskie
2
walizka z ró˝nymi dokumentami
[1]
f-f

Fragment podkreÊlony odr´cznie czarnym atramentem.
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[walizka] z ubraniami m´skimi
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1
1
Naczelnik Wydzia∏u IIIg
(–) Kaliszczuk W∏[odzimierz]2

Szef Woj[ewódzkiego] Urz[´du] Bezp[ieczeƒstwa] Publ[icznego]g
(–) Jastrz´bski A[rtur], pp∏k
èród∏o: AIPN Lu, 08/123, Sprawa obiektowa krypt. „Eskadra” – banda „Uskoka” wywodzàca si´ z AK-WiN, orygina∏, mps, k. 225.

Poni˝ej odr´czny nieczytelny podpis.
W∏odzimierz Kaliszczuk (1914–1988), por./mjr UBP, pp∏k MO, ur. w MoÊciskach, pow. W∏odawa, narodowoÊç ukraiƒska, pochodzenie ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie niepe∏ne
Êrednie, rolnik, cz∏onek KPP, PPR, PZPR. Przed wojnà wi´ziony przez 3 lata za dzia∏alnoÊç komunistycznà. W okresie okupacji niemieckiej sekretarz powiatowy PPR w powiecie w∏odawskim i partyzant AL, zast´pca dowódcy 3. Samodzielnego Batalionu im. „Ho∏oda” ds. politycznych. W UBP
od 8 IX 1944 r. do 31 I 1963 r.: od 14 IX 1944 r. do 15 XI 1945 r. kierownik PUBP we W∏odawie;
w kwietniu 1946 r. naczelnik Wydzia∏u „P” WUBP w Lublinie; do paêdziernika 1946 r. naczelnik
Wydzia∏u V; od 4 I 1947 r. szef PUBP w Pu∏awach; od 1 XI 1947 r. szef PUBP w Siedlcach; od
1 VII 1948 r. szef PUBP w KraÊniku; od 1 V 1949 r. naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Lublinie; od
1 IX 1950 r. naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Opolu; od 10 XI 1953 r. inspektor w kierownictwie;
od 1 III 1955 r. starszy inspektor kierownictwa jednostek BP KW MO w Opolu; od 15 VIII 1957 r.
II zast´pca komendanta wojewódzkiego MOds.BP w Opolu; od 16 IX 1962 r. odwo∏any ze stanowiska i przekazany do dyspozycji Departamentu Kadr i Szkolenia. Zwolniony. Mieszka∏ w Opolu
(AIPN, 0218/607, Akta osobowe W∏odzimierza Kaliszczuka).

g

2
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Nr 6
1949 maj 20, Lubartów – Pokwitowanie odbioru nagrody pieni´˝nej przez informatora Franciszka Kasperka ps. „Janek”

Pokwitowanie
Kwituj´ odbiór 20 000 tys. z∏1 tytu∏em nagrody2 za prac´ (s∏ownie: dwadzieÊcia tysi´cy z∏otych).
Otrzyma∏em: „Janek”
20 V [19]49 r.
èród∏o: AIPN Lu, 003/2177, t. 1–3, Akta Franciszka Kasperka, k. 17.

1

W teczce personalnej informatora Franciszka Kasperka znajdujà si´ pokwitowania ∏àcznie opiewajàce na sum´ 50 tys. z∏ (14 I 1949 r. – 4 tys., 17 II 1949 r. – 4 tys., 17 III 1949 r. – 1 tys., b.d. – 2 tys.,
8 IV 1949 r. – 5 tys., 15 IV 1949 r. – 8 tys., 20 V 1949 r. – 20 tys., 18 VII 1949 r. – 3 tys., 18 XI 1949 r.
– 2 tys., 14 V 1945 r. – 1 tys.). Ponadto znajduje si´ tam pokwitowanie informatora ps. „Klon” z 28 I
1949 r. opiewajàce na 3 tys. z∏ (AIPN Lu, 003/2177, t. 1–3, Akta Franciszka Kasperka).
2 Zwa˝ywszy na dat´, mo˝na stwierdziç, ˝e by∏a to nagroda za zwabienie w zasadzk´ i pomoc
w uj´ciu Zygmunta Libery „Babinicza”.
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Nr 7
1963 paêdziernik 28, Lublin – Notatka informacyjna oficera Wydzia∏u III SB
KW MO w Lublinie dotyczàca okolicznoÊci likwidacji Józefa Franczaka „Lalka”

Lublin, 28 X 1963 r.
Tajne
Notatka informacyjna
spisana ze s∏ów t[ajnego] w[spó∏pracownika] ps. „Micha∏”1, dot[yczàca]
ukrywajàcego si´ bandyty [Józefa] Franczaka i jego aktywnych wspó∏pracowników, jak M[azur] Danuty2, M[azur] Kazimierza3 i B[ecia] Wac∏aw[a]4
1

Stanis∏aw Mazur (1931–1996), ur. w Wygnanowicach, pow. Krasnystaw, pochodzenie ch∏opskie,
wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej, stolarz, bezpartyjny. W latach 1952–1954 odby∏ s∏u˝b´
wojskowà. W kr´gu zainteresowaƒ SB znalaz∏ si´ w marcu 1958 r., kiedy to naczelnik Wydzia∏u III
KW MO w Lublinie mjr Boles∏aw Dudek wyda∏ komendantowi miejskiemu MO w Lublinie polecenie, aby dokona∏ jego obserwacji. 17 V 1963 r. pozyskany do wspó∏pracy przez por. Kazimierza
Miko∏ajczuka, starszego oficera operacyjnego Wydzia∏u III SB w Lublinie. Z zapisu w teczce personalnej tajnego wspó∏pracownika wynika, ˝e zosta∏ pozyskany do wspó∏pracy „na podstawie dobrowolnoÊci”. W czasie pracy w charakterze tajnego wspó∏pracownika mieszka∏ w Lublinie i pracowa∏ w Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej przy ul. Lubartowskiej. WykreÊlony ze spisu agentów
11 V 1967 r. Za dostarczone w tym czasie informacje otrzyma∏ gratyfikacje finansowe w wysokoÊci 12 050 z∏. Niemal po∏ow´ tej sumy (5 tys. z∏) dosta∏ za ustalenie miejsca pobytu Józefa Franczaka (23 X 1963 r. – 3 tys. z∏, 29 X 1963 r. – 2 tys. z∏). 25 I 1980 r. otrzyma∏ 1 tys. z∏ za informacje dotyczàce sprawy o krypt. „Plon”. Mieszka∏ w Lublinie (AIPN Lu, 003/1323, t. 1–2, Akta tajnego
wspó∏pracownika ps. „Micha∏”).
2 Danuta Mazur (ur. 1929), ur. w Wyganowicach, pow. Krasnystaw, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik. Jej ojciec posiada∏ kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Po wkroczeniu armii sowieckiej na Lubelszczyzn´ by∏a wspó∏pracowniczkà oddzia∏u zbrojnego WiN, pe∏ni∏a rol´ sanitariuszki. Wtedy zna∏a równie˝ Józefa Franczaka. Poniewa˝ utrzymywa∏a z nim
kontakty, by∏a rozpracowywana przez funkcjonariuszy UB-SB w ramach operacji o krypt. „Po˝ar”.
Po Êmierci Franczaka nie zosta∏a pociàgni´ta do odpowiedzialnoÊci karnej. Mieszka w Wygnanowicach (AIPN Lu, 09/515, Akta operacyjne przeciwko Danucie Mazur, k. 4–7).
3 Kazimierz Mazur (ur. 1920), ur. w Wyganowicach, pow. Krasnystaw, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie – 4 klasy szko∏y powszechnej, rolnik, posiada∏ dwuhektarowe gospodarstwo rolne.
W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozosta∏ w konspiracji.
Od 1947 r. by∏ aktywnym pomocnikiem i wspó∏pracownikiem Józefa Franczaka „Lalka”. 5 IV
1957 r. skazany przez Sàd Powiatowy w Krasnymstawie na 6 miesi´cy wi´zienia, zaczà∏ si´ ukrywaç.
Aresztowany 2 I 1959 r. i skierowny do odbycia kary wi´zienia. Zwolniony w lipcu 1959 r. Ponownie aresztowany 24 X 1963 r. przez SB. Skazany 12 VI 1964 r. przez Sàd Wojewódzki w Lublinie
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W dniu 21 paêdziernika 1963 r. o godz. 8.30 t[ajny] w[spó∏pracownik]
ps. „Micha∏” wywo∏a∏ telefonicznie spotkanie, proszàc, aby natychmiast
przybyç na l[okal] k[onspiracyjny] ps. „Weranda”, poniewa˝ ma ciekawe
wiadomoÊci o miejscu pobytu ukrywajàcego si´ bandyty Franczaka. Na s∏owa wymienionego powiedzia∏em, aby zg∏osi∏ si´ o godz. 9.30 na mieszkanie
l[okalu] k[onspiracyjnego] ps. „Weranda”, tam na niego b´d´ czeka∏. O powy˝szym fakcie zawiadomi∏em z[ast´p]c´ n[aczelni]ka wydzia∏u mjr.
St[anis∏awa] Lipca5 w celu powiadomienia n[aczelni]ka Wydzia∏u III pp∏k.
Br[onis∏awa] Âwity6, a sam uda∏em si´ na spotkanie.
na 3 lata wi´zienia (AIPN Lu, 09/527, Akta operacyjne przeciwko Kazimierzowi Mazurowi, k. 2–4;
AIPN Lu, 011/508, t. 1–5, Akta operacyjne przeciwko Józefowi Franczakowi).
4 Wac∏aw Beç (1935–1994), ur. w Majdanie Kozic Górnych, pow. Lublin, pochodzenie ch∏opskie, wykszta∏cenie 6 klas szko∏y powszechnej, rolnik. Jego ojciec posiada∏ siedmiohektarowe gospodarstwo
rolne. 17 VI 1959 r. skazany przez Sàd Powiatowy w Lublinie na 5 lat wi´zienia za udzia∏ w bójce. 17 IX
1959 r. sàd wojewódzki z∏agodzi∏ mu kar´ do 3 lat. Zwolniony warunkowo 3 XI 1961 r. Ponownie aresztowany 4 XI 1963 r. przez SB za wspó∏prac´ z Józefem Franczakiem „Lalkiem”. Skazany 12 VI 1964 r.
przez Sàd Wojewódzki w Lublinie na 5 lat (AIPN Lu, 09/527, Akta operacyjne przeciwko Kazimierzowi Mazurowi, k. 47; AIPN Lu, 011/508, t. 1–5, Akta operacyjne przeciwko Józefowi Franczakowi).
5 Stanis∏aw Lipiec (ur. 1926), p∏k MO, ur. w Boleszynie, pow. Opatów, narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie niepe∏ne podstawowe, cz∏onek PPR, PZPR.
W UBP od 23 X 1945 do 31 V 1978: od 23 X 1945 r. wartownik plutonu ochrony PUBP w Lubaniu; od 29 IX 1948 r. referent Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy WUBP we Wroc∏awiu; od 30 XII
1948 r. w dyspozycji szefa WUBP we Wroc∏awiu; od 1 I 1948 r. m∏odszy referent Referatu IV
PUBP w Lubaniu; od 1 IV 1949 r. referent Referatu IV; od 1 VII 1950 r. starszy referent Referatu IV; od 1 XII 1959 zast´pca szefa PUBP w Trzebnicy; od 1 VII 1952 r. zast´pca szefa PUBP
w K∏odzku; od 1 VIII 1955 r. w dyspozycji Departamentu Kadr i Szkolenia MBP; od 1 IX 1955 r.
zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV WUds.BP w Lublinie; od 1 I 1957 r. starszy oficer operacyjny
Wydzia∏u III KW MO w Lublinie; od 1 II 1959 r. kierownik Grupy Wydzia∏u III; od 1 I 1961 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III; od 1 X 1966 r. naczelnik Wydzia∏u „T”. Zwolniony. Mieszka w Lublinie (AIPN Lu, 028/2150, Akta osobowe Stanis∏awa Lipca).
6 Bronis∏aw Âwita (ur. 1922), chor./kpt. UBP, p∏k MO, ur. w Krzeszowie Górnym, pow. Bi∏goraj,
narodowoÊç polska, wykszta∏cenie – 5 klas szko∏y powszechnej, robotnik, cz∏onek PPR, PZPR.
W UBP od 1 X 1944 r. do 31 V 1981 r.: od 1 X 1944 r. wartownik w PUBP Bi∏goraj; od 1 VIII 1945 r.
referent i p.o. kierownika Sekcji Walki z Bandytyzmem; od 1 X 1947 r. starszy referent Referatu III
PUBP w Hrubieszowie; od 12 I 1948 r. s∏uchacz Kursu Aktywu Partyjnego CW MBP; od IX 1949 r.
s∏uchacz Rocznej Szko∏y Oficerskiej CW MBP; od 1 IX 1950 r. kierownik Sekcji I Wydzia∏u III
WUBP w Lublinie; od 1 IX 1951 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III; od 1 XII 1954 r. p.o. naczelnika Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem; od 1 IV 1955 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III WUds.BP;
od 1 XI 1955 r. naczelnik Wydzia∏u III; od 1 I 1957 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III KW MO
w Lublinie; od 1 I 1961 r. inspektor Samodzielnej Grupy Specjalnej; od 1 VII 1962 r. naczelnik Wydzia∏u III SB; od 1 VI 1968 r. starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB; od 1 I 1972 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. BP; od 1 VI 1975 r. komendant wojewódzki MO
w Che∏mie; odwo∏any 15 I 1981 r. i przekazany do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MSW.
Zwolniony. Mieszka w Lublinie (AIPN Lu, 0357/2932, Karta ewidencyjna Bronis∏awa Âwity).

296

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 297

Na wst´pie prowadzonej rozmowy t[ajny] w[spó∏pracownik] ps. „Micha∏” poinformowa∏ o przebiegu rozmowy, jakà przeprowadzi∏ w dniu
20 paêdziernika br. z M[azur] Danutà, kochankà bandyty Franczaka Józefa, której przebieg przedstawi∏ w nast´pujàcy sposób:
W dniu 20 paêdziernika br. o godz. 6.00 zgodnie z okreÊlonym zadaniem przez pp∏k. B[ronis∏awa] Âwit´ i pp∏k. P...a7 wyjecha∏ samochodem
s∏u˝bowym wraz ze mnà do Piask k[o∏o] Lublina, a nast´pnie uda∏ si´ pieszo do W[ygnanowic], pow. Krasnystaw. Na miejsce zaszed∏ na godz. 8.30.
Po przybyciu do W[ygnanowic] najpierw odwiedzi∏ swojà rodzin´, po zjedzeniu Êniadania przygotowa∏ aparat nadawczo-odbiorczy („Liliput”)
i przed swoim wejÊciem na obiekt do M[azur] Danuty powiadomi∏ grup´
[o] krypt. „W∏adek”8, aby byli na pods∏uchu. Po wejÊciu do mieszkania zasta∏ wszystkich domowników, z którymi jak zwykle przywita∏ si´, a nast´pnie prowadzi∏ rozmow´ na tematy gospodarcze. W pewnym momencie czasu przysz∏a do mieszkania kole˝anka Danki – Siwczakowa. Ja, korzystajàc
z jej pobytu, poprosi∏em do siebie na pó∏ litra wódki M[azura] Micha∏a, poniewa˝ zaora∏ mi kawa∏ek pola pod ziemniaki. M[azur] wyrazi∏ zgod´ na
moje propozycje, powiedzia∏, ˝e przyjdzie o godz. 10.00 do mnie [b], tylko
si´ ogoli. Wobec tego wyszed∏em z mieszkania do swego domu, wzià∏em rower od brata i pojecha∏em za wódkà do Wierzchosia, zam[ieszka∏ego]
w Stryjnie, u którego dosta∏em 2 litry wódki, i stamtàd przyjecha∏em do
domu, to ju˝ M[azur] Micha∏ przebywa∏ u nas w mieszkaniu.
Po wypiciu tej wódki w trójk´, poniewa˝ do∏àczy∏ si´ do nas mój brat, zacz´liÊmy rozmawiaç na temat jesiennych prac w polu, w mi´dzyczasie chcia∏em zap∏aciç M[azurowi] za zaoranie mi pola. M[azur] nie chcia∏ wziàç pieni´dzy, mówi∏, ˝e mo˝e kiedyÊ ja mu pomog´. O godz. 11.00 uda∏em si´
razem z M[azurem] Micha∏em do jego mieszkania, gdzie zasta∏em tylko
w domu samà Dank´ – ubiera∏a swego syna Marka9. Po chwili czasu M[azur]
poszed∏ do obory doiç krowy, ja pozosta∏em tylko z Dankà w mieszkaniu.
W tym czasie Danka bez jakichkolwiek z mojej strony pytaƒ sama wszcz´∏a
Tu i dalej wykropkowano w dokumencie.
W tekÊcie wyraz skreÊlony, czytelny ich.
7 Prawdopodobnie pp∏k Kazimierz Piszczek, naczelnik Wydzia∏u „B” SB KW MO w Lublinie.
8 Obs∏ug´ punktu nas∏uchowego stanowili oficerowie Wydzia∏u III KW MO w Lublinie: por. Dudziƒski i kpt. Henryk Osiƒski.
9 Marek Mazur (ur. 1958), syn Danuty Mazur i Józefa Franczaka, oficjalnie uznany synem Franczaka wyrokiem sàdu w 1992 r.
a

b
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rozmow´ na temat bandyty, gdzie mi´dzy innymi powiedzia∏a, ˝e dzisiaj
o godz. 18.00 mog´ spotkaç si´ z Franczakiem na Wygonie, przywiezie go
motorem jeden goÊç. Dalej Danka mówi∏a, ˝ebym ja wzià∏ ze sobà Kazika
(M[azur] Kazimierza), poniewa˝ Józef chce z wami razem porozmawiaç
w sprawie roboty S...; na s∏owa jej powtórzy∏em to jeszcze raz, aby ps. „W∏odek” móg∏ mnie prawid∏owo zrozumieç. Dalej Danka powiedzia∏a, ˝e Kazika teraz nie ma w domu, bo gdzieÊ poszed∏ z F[ranczakiem] na zajàce, ale
ona mu mówi∏a, aby [przyszed∏] na godz. 18.00; przyrzek∏ jej, ˝e b´dzie, wobec tego Danka kaza∏a, abym przyszed∏ do niej na godzin´ 18.00 do domu,
nigdzie nie zapi∏, to wyÊle nas obu z Kazikiem na spotkanie z Franczakiem.
W tym czasie przysz∏a kuzynka Danki, córka ¸[ysiaka] Antoniego, która jest zam´˝na za S... Marianem na Woli Gardzienickiej, dlatego te˝ rozmow´ na ten temat przerwa∏em. Ja wyszed∏em z mieszkania Danki, przed
odejÊciem powiedzia∏em, ˝e id´ na [c] Stefanówk´ do brata, co te˝ uczyni∏em. Po wyjÊciu za szos´, na górce przy wygonie zmieni∏em akumulator do
„Liliputa”, chcàc si´ po∏àczyç z „W∏odkiem”, czy prawid∏owo s∏ysza∏ naszà
rozmow´. Po∏àczyç si´ nie mog∏em, liczy∏em, ˝e mo˝e nie sà na pods∏uchu,
wobec tego uda∏em si´ do Stefanówki. MyÊla∏em, ˝e mo˝e z wami spotkam
si´ w lesie gardzienickim, poniewa˝ tak uzgodniliÊmy si´, [˝e] dwóch ludzi
b´dzie tam z radiostacjà. W lesie nikogo nie spotka∏em tak w jednà stron´,
jak i w drugà. W Stefanówce przebywa∏em u brata do godz. 15.00, tam zjedliÊmyd obiad, lecz wódki nie piliÊmy, poniewa˝ brat mój nie mia∏ w domu,
a na Felinie ja nie kaza∏em mu iÊç, gdy˝ chcia∏em byç trzeêwy, zgodnie
z proÊbà Danki.
O godz. 17.00 powróci∏em do domu ze Stefanówki. Przed zabudowaniami w∏àczy∏em „Liliputa”, lecz ∏àcznoÊci nawiàzaç z „W∏odkiem” lub „Paw∏em” nie mog∏em, by∏y tylko trzaski. Korzystajàc z tego, ˝e w zabudowaniach nie by∏o matki ani brata, uda∏em si´ do stodo∏y, w∏àczy∏em drugi
aparat „teleport”, który by∏ zachowany w sianie poprzednio, lecz i z tego
aparatu nie mog∏em si´ po∏àczyç; sprawdzi∏em akumulator, sprawdzi∏em,
˝e jest wyczerpany, ga∏eczki wszystkie upad∏y na dó∏, dlatego te˝ upewni∏em si´, ˝e jest wyczerpany. Wobec tego ponownie zachowa∏em ten aparat
w sianie i wyszed∏em na podwórze. O godz. 17.30, gdy trzeci raz ju˝ wchodzi∏em do mieszkania Danki, ponownie w∏àczy∏em „Liliput”, lecz ju˝ wi´c
d

W tekÊcie wyraz skreÊlony, czytelny spotkanie.
W tekÊcie zjedzà.
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cej ∏àcznoÊci nie mia∏em z grupà [o] krypt. „W∏adek”. Po przyjÊciu moim
Danka by∏a w domu, robi∏a obrzàdek inwentarza, kaza∏a mi poczekaç, a˝
zrobi ona obrzàdek, co te˝ uczyni∏em.
O godz. 18.05 przyszed∏ od strony lasu gardzienickiego wygonem do
Danki M[azur] Kazimierz, który drogà, gdy szed∏, Êwieci∏ latarkà elektrycznà. Z chwilà przyjÊcia Kazika Danka odwo∏a∏a go na bo[k], coÊ mu powiedzia∏a, a nast´pnie przy mnie powiedzia∏a, aby poszed∏ razem ze mnà na
Wygon – „Józef b´dzie tam ju˝ na was czeka∏”. Kazik pyta∏ si´, gdzie mamy iÊç. Danka mu powiedzia∏a: „Idêcie, bo ju˝ póêno”, powiedzia∏a Kazikowi, ˝e ja w drodze mu powiem. Danka wzi´∏a nas obuch za marynarki
i wyprowadzi∏a przed mieszkanie, przeszliÊmy szosà. Obaj udaliÊmy si´
z Kazikiem na Wygon na stare miejsce, gdzie spotyka∏em si´ z Franczakiem dwukrotnie w poprzednich razach. O godz. 18.00 zauwa˝y∏em Êwiat∏a
na drodze Bolkowej, zaraz od lasu wyganowskiego, powiedzia∏em Kazikowi, ˝e na pewno jedzie Franczak. Gdy przyjecha∏ motorem, naprzeciw Wygonu zatrzyma∏ si´ i zgas∏o Êwiat∏o. Po up∏ywie 2 minut czasu przyszed∏ do
nas b[andyta] Franczak, po przywitaniu si´ ze mnà powiedzia∏ do Kazika,
aby uda∏ si´ do jego kolegi na drog´ Bolkowà, a on tutaj porozmawia ze
mnà. Kazik wsta∏, bo siedzia∏ przy mnie, i poszed∏ do tego goÊcia, z którym
przyjecha∏ Franczak, ja pozosta∏em tylko z Franczakiem w dwójk´. Na
wst´pie rozmowy Franczak jak zwykle wypytywa∏ si´ mnie, co s∏ychaç ko∏o
mnie. Odpowiedzia∏em, ˝e jest wszystko bez zmian, po staremu. Powiedzia∏em, ˝e „czeka∏em na twój telefon, ale jak do tej pory nie mia∏em go od ciebie”. Na moje s∏owa Franczak powiedzia∏: „Widzisz, ja robi∏em przygotowania, a nie zawsze tak wychodzi, jak cz∏owiek sobie ˝yczy”. Przeszed∏e od
razu do omówienia planowanej roboty. S... mówi∏, ˝e ma ju˝ przygotowane
no˝yce do ci´cia i zamierza to zrobiç w tym tygodniu, zaraz po niedzieli.
Proponowa∏ mi, ˝e zawiadomi mnie przez tego koleg´, z którym dzisiaj
przyjecha∏ motorem, tzn. w tym dniu, kiedy majà robiç t´ robot´, wyÊle
tego goÊcia na poczt´, aby zadzwoni∏ telefonicznie do mnie, a ja musz´
przyjechaç. JeÊli b´dzie pogoda, to tylko o zmroku mam z nimi spotkaç si´
przy targowicy w Piaskach, a jak b´dzie dzieƒ, to czekaç na mnie b´dzie na
skraju lasu me∏giewskiego, przy drodze wiodàcej do Emilianowa.
Uzale˝nia∏ t´ robot´ od pogody. Mówi∏, ˝e jak b´dzie wiatr lub ma∏y
deszcz, lecz wtedy ma∏o kto b´dzie kr´ci∏ si´ po lesie. Na s∏owa Franczaka
e

W tekÊcie przes∏a∏.
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wyrazi∏em zgod´ co do planowanej roboty, a tylko mia∏em pewne zastrze˝enia co do powiadomienia mnie. Pyta∏em si´ go, czy jest [to] pewny cz∏owiek [i powiedzia∏em]: „Bo wiesz, ˝ebyÊmy nie wpadli, bo tobie to wszystko jedno, a ja zostawi´ mas´ dzieci”. Na moje s∏owa Franczak powiedzia∏,
˝e [to] jest fajny kolega, pewny jest na niego, ˝e nie wyda, ˝e siedzia∏ ju˝
w wi´zieniu, a do kontaktu z nim w Êledztwie si´ nie przyzna∏. Mówi∏: „Ty
go nie znasz, ale Kazik to zna go dobrze, nie masz co si´ obawiaç, ja tak
zrobi´, ˝e b´dzie wszystko w porzàdku. Najwy˝ej dam mu telefon wtedy,
jak b´dzie dzwoni∏ do ciebie”. Franczak wyjà∏ kartk´, zapisa∏ nazw´ instytucji mojej i nr telefonu, jak mnie ma prosiç do telefonu.
W tym czasie zapyta∏em Franczaka, czy mog´ [f] zapaliç papierosa, czy
nie b´dzie mu to przeszkadzaç. Odpowiedzia∏ mi: „To zapal. Tylko ostro˝nie ze Êwiat∏em”. W dalszej rozmowie Franczak zapyta∏ si´ mnie, jak za∏atwi∏em dla niego spraw´ meliny u S[∏awka] Franciszka, o czym rozmawia∏
poprzednio na spotkaniu. Ja odpowiedzia∏em Franczakowi: „Przecie˝ ty
mnie nie mówi∏eÊ definitywnie, abym ci za∏atwi∏, bo mia∏eÊ to za∏atwiç
przez kogoÊ. Dlatego te˝ z nim nie rozmawia∏em na ten temat, a jeÊli
chcesz, to mog´ ci za∏atwiç”. Zaproponowa∏em, w jaki sposób mog´ to zrobiç, a mianowicie, ˝e obaj spotkamy si´ w pobli˝u jego zabudowaƒ, w dzieƒ
pójdziemy [na] zajàce, a póêniej pozostaniemy na noc, obaj przeÊpimy
[si´]: „Ja rano pojad´, a ty tam zostaniesz”. Franczak klepnà∏ mnie po ramieniu i powiedzia∏: „Masz dobrà myÊl, tak zrobimy”. W tym czasie po∏o˝y∏ mi swojà r´k´ na mojà nog´ i akurat trafi∏ na kieszeƒ u spodni, w której znajdowa∏ si´ akumulator, lecz zaraz zabra∏. By∏em troch´ w strachu,
jak ka˝e mi wyjàç, co tam mam, ale nic nie mówi∏, by∏ bardzo weso∏y, po
wódce. Mówi∏, ˝e dzisiaj byli we trójk´ z Kazikiem, tym, co go przywióz∏,
na polowaniu, zabili jednego zajàca, upiekli i wypili trzy czwarte litra wódki. Dalej Franczak mówi∏, ˝e nie ma czasu, bo majà jeszcze jechaç w jedno
miejsce, bo chce zrobiç robot´. Obaj wstaliÊmy z ziemi i udaliÊmy si´ przez
pola do drogi Bolkowej, gdzie [byli] Kazik i ten drugi z motorem. Po przyjÊciu [do] wymienionych Franczak odwo∏a∏ na bok najpierw tego goÊcia, co
z nim porozmawia∏. Jak zorientowa∏em si´, mówi∏ mu, ˝e w tygodniu nast´pnym zawiadomi mnie, na co ów osobnik wyrazi∏ zgod´. Ja usiad∏em niedaleko motoru, w celu zauwa˝enia, jaki motor (nr rej[estracyjny] LE 76-71,
marki SHL).
f

W tekÊcie wyraz skreÊlony, czytelny zapobiec.
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Po krótkiej rozmowie z tym goÊciem Franczak przyszed∏ pod nas, ja siedzia∏em razem z Kazikiem, i mówi∏ do Kazika, by w poniedzia∏ek, tylko
o zmroku, przyszed∏ do niego, on b´dzie na niego czeka∏ u tego goÊcia
i wieczorem w trójk´ pójdà na kradzie˝ drzewek owocowych, on ma ju˝
upatrzone. Po wykopaniu w nocy przyniosà obaj do Danki. M[azur] powiedzia∏, ˝e mo˝e przyjÊç gdzieÊ na godz. 19.00, bo ma robot´, wiadomo,
a w dzieƒ nie b´dzie móg∏ wyjÊç, nie chce mieç awantury od ˝ony. Franczak
mówi∏ do Kazika, aby wzià[∏] ze sobà sznurek na zwiàzanie tych drzewek [i]
stanowczo przyszed∏, bo on tam na niego b´dzie czeka∏. Zaznaczy∏ Kazikowi, [˝eby] tylko stanowczo [przyszed∏], bo on tam d∏u˝ej jak dwa dni siedzieç nie mo˝e, a musi pójÊç dalej. Franczak mówi∏ do Kazika, aby przygotowa∏ jakiÊ przedmiot na wymontowanie wiertarki, którà planuje zrabowaç.
Mówi∏, ˝eby Kazik przyjecha∏ furmankà koƒmi M[azura] Micha∏a, to jà zabiorà na wóz, lecz gdzie ona si´ znajduje, tego nie s∏ysza∏em, byç mo˝e ˝e
Kazikowi mówi∏ poprzednio, bo ju˝ by∏ zorientowany. Na tym rozmow´
skoƒczyliÊmy. Franczak z tym osobnikiem wsiad∏ na motor [o] godz. 19.15
i Bolkowà drogà pojecha∏ do wsi przed stodo∏´ O... Antoniego. Zgas∏o
Êwiat∏o, ale po chwili zapali∏y si´ [Êwiat∏a] i pojechali szybko w stron´ Rybczewic. Franczak nie chcia∏ jechaç szosà, a bocznymi drogami przez Anusin, lecz ten goÊç, co by∏ motorem, powiedzia∏: „Co b´dziesz si´ ba∏, weê pistolet w r´k´, a jak ktoÊ b´dzie na szosie zatrzymywa∏, to ja sfolguj´,
a potem na pe∏ny gaz i co nam mo˝e zrobiç?” Z opowiadania Kazika dowiedzia∏em si´, ˝e Franczak pojecha∏ z tym goÊciem do Rybczewic lub Pilaszkowic, tam majà wpaÊç do kierownika szko∏y zabraç 3 kbk. JeÊli nie b´dzie w domu kierownika, to majà wejÊç oknem do wewnàtrz, a jak b´dzie,
to ten kulawy, co jego wiezie, wejdzie do mieszkania kier[ownika] z pistoletem i weêmie klucz od magazynu i zabiorà te przedmioty.
Mówi∏, ˝e kier[ownik] szko∏y jest m´˝czyznà ju˝ siwy[m], starszy[m]
wiekiem, jak go sterroryzujà, na pewno krzyku nie narobi. Na s∏owa Kazika powiedzia∏em, ˝e Józef to si´ [nie] boi, bo mu g[ówno] zrobià, ale ten
kulawy, ˝e jest odwa˝ny [i] nie boi si´ nara˝aç.
Kazik powiedzia∏, [˝e] ten kulas to nie gorszy od Józwa, on ju˝ siedzia∏,
na motorze, nawet jedzie pomi´dzy; jest takim, a mo˝e lepszym kolegà GuÊciowy (Franczaka) jak ja. To jest jego prawa r´ka, tam u niego Józef przesiaduje, on jest odwa˝ny i niczego si´ nie boi. „Widzisz, Józef nie chcia∏
prosto szosà jechaç, a ten powiedzia∏ i pojechali”. Wobec tego zapyta∏em
Kazika, czy ten goÊç to nie jest ten, o którym mi poprzednio mówi∏eÊ.
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Kazik powiedzia∏ tak, to jest Beç z Majdanów. Na tym rozmow´ skoƒczyliÊmy, poniewa˝ przyszliÊmy ju˝ pod mieszkanie Danki. Po˝egna∏em si´
z Kazikiem, wstàpi∏em do Danki w celu zabraç swojà teczk´ i mleko, które
przygotowa∏a [dla] mnie, lecz ju˝ z Dankà nie rozmawia∏em, po˝egna∏em
si´ i prosto uda∏em si´ do samochodu PKS. Do Piask zaszed∏em na 21.00.
Do Lublina odjecha∏em ostatnim wozem, gdy przyszed∏em do domu by∏a
godz. 23.00.
Uwaga:
Bioràc pod uwag´ powy˝sze informacje, postanowiono:
1. Sprawdziç [w] Wydz[iale] Komunikacji PPRN w Lublinie, czy podany numer motoru jest w∏asnoÊcià B[ecia] Wac∏awa (aktywnego meliniarza
bandyty Franczaka, zam[ieszka∏ego] Majdan Kozic Górnych). W wyniku
sprawdzenia potwierdzono, ˝e motor wymieniony jest w∏asnoÊcià Beç Wac∏awa. Wobec tego postanowiono dokonaç realizacji ukrywajàcego si´ bandyty przy pomocy ZOMO, co w rzeczywistoÊci da∏o wynik pozytywny – bandyta Franczak zosta∏ zabity w pobli˝u zabudowaƒ Misiury Ludwika
(w piàtych zabudowaniach od meliniarza Beç Wac∏awa)10.
W spotkaniu z ps. „Micha∏em” udzia∏ brali z[ast´pc]a kom[endanta]
Woj[ewódzkiej] MO S∏u˝by Bezp[ieczeƒstwa] pp∏k B[oles∏aw] Dudek11
i n[aczelni]k Wydz[ia∏u] III pp∏k B[ronis∏aw] Âwita.
10

Grupa operacyjna SB sk∏adajàca si´ z 35 funkcjonariuszy ZOMO zosta∏a dowieziona w okolice
wsi Majdan Kozic Górnych, a nast´pnie doprowadzona przez dwóch funkcjonariuszy SB do zabudowaƒ Wac∏awa Becia. O godz. 15.45, w momencie okrà˝ania tego gospodarstwa, Józef Franczak
przebywa∏ w stodole. Zauwa˝ywszy zbli˝ajàcych si´ funkcjonariuszy, próbowa∏ – udajàc gospodarza – przejÊç przez lini´ obstawy. W chwili wezwania do zatrzymania si´, wydoby∏ pistolet, odda∏
kilka strza∏ów i zaczà∏ uciekaç. Wykorzystujàc luki w linii ob∏awy i os∏on´ zabudowaƒ gospodarskich, przebieg∏ oko∏o 300 metrów. W pobli˝u domu Ludwika Misiury zosta∏ Êmiertelnie ranny i po
kilku minutach zmar∏. Przed operacjà, w razie niepowodzenia, dla odwrócenia podejrzeƒ od tajnego wspó∏pracownika „Micha∏a”, planowano przeprowadzenie rewizji u dwóch „meliniarzy”
w tej miejscowoÊci (AIPN Lu, 09/519, t. 1, Akta operacyjne przeciwko Józefowi Franczakowi,
k. 185–190).
11 Boles∏aw Dudek (ur. 1916), por./mjr UBP, p∏k MO, ur. w Rzàbcu, pow. W∏oszczowa, narodowoÊç polska, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek PPR, PZPR. W UBP od 1 II 1945 r. do
31 XII 1971 r.: od 1 II 1945 r. oficer Êledczy PUBP we W∏oszczowej; od 5 X 1945 r. starszy referent PUBP w Piƒczowie; od 5 XI 1946 r. w dyspozycji szefa WUBP w Krakowie; zast´pca szefa
PUBP w Dàbrowie Tarnowskiej; od 1 V 1947 r. szef MUBP w Zakopanem; od 1 XI 1949 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Krakowie; od 1 XII 1950 r. naczelnik Wydzia∏u V WUBP
w Lublinie; 30 IX 1954 r. naczelnik Wydzia∏u III WUBP; od 1 IV 1955 r. naczelnik Wydzia∏u V
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notatk´ sporzàdzi∏
por. Miko∏ajczuk Kazimierz12
Odbito w 2 egz.:
1 egz. – teczka rob[ocza] t[ajnego] w[spó∏pracownika].
2 [egz.] – sprawa kontr[olna]
Wyk. MK/EK
èród∏o: AIPN Lu, 011/508, t. 3, Akta operacyjne przeciwko Józefowi Franczakowi,
k. 98–101.

WUds.BP w Lublinie; od 28 XI 1956 r. naczelnik Wydzia∏u III KW MO w Lublinie; od 1 VI 1960 r.
II zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeƒstwa; od 1 V 1967 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MOds.SB w KW MO w Lublinie; 31 XII 1971 r. odwo∏any i przekazany do
dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MSW. Mieszka w Lublinie (AIPN Lu, 0357/1344, Karta
ewidencyjna Boles∏awa Dudka).
12 Kazimierz Miko∏ajczuk (ur. 1926), por./mjr MO, ur. w Dobryniu Ma∏ym, pow. Bia∏a Podlaska,
narodowoÊç polska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie rzymskokatolickie, wykszta∏cenie podstawowe, rolnik, cz∏onek PPR, ZMP, PZPR. W latach 1947–1949 odby∏ s∏u˝b´ wojskowà. Od 6 I 1950 r.
do 7 VII 1953 r. milicjant Kompanii Operacyjnej i naczelnik aresztu Wydzia∏u VI KW MO w Lublinie; od 8 VII 1953 r. referent przy kierownictwie PUBP we W∏odawie; od 1 IV 1954 r. w dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie; od 10 IX 1954 r. w dyspozycji szefa WUBP
w Lublinie; od 15 IX 1954 r. starszy referent Wydzia∏u do Walki z Bandytyzmem; od 1 IV 1955 r.
starszy referent Sekcji V Wydzia∏u III; od 10 V 1956 r. oficer operacyjny Sekcji V Wydzia∏u III; od
1 I 1957 r. oficer operacyjny Wydzia∏u III KW MO w Lublinie; od 1 I 1959 r. starszy oficer operacyjny; od 1 IV 1967 r. inspektor Wydzia∏u III; od 1 VIII 1970 r. starszy inspektor; od 1 V 1975 r.
starszy inspektor Wydzia∏u Paszportów; od 1 VIII 1976 r. kierownik Sekcji III; od 1 III 1978 r. kierownik Sekcji Wydzia∏u „C”. Zwolniony w 1981 r. Mieszka w Lublinie (AIPN Lu, 028/2207, Akta
osobowe Kazimierza Miko∏ajczyka).
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Zdzis∏aw Broƒski, 1930 r.

Rodzina Broƒskich. Z przodu mi´dzy matkà
i ojcem stoi Zdzis∏aw Broƒski, zdj. z ok. 1918 r.

Franciszek Broƒski, ojciec Zdzis∏awa, 1947 r.
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Oddzia∏ Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”, wiosna 1946 r.
Siedzà w pierwszym rz´dzie od lewej: Franciszek Kasperek „Hardy”, Zdzis∏aw Broƒski
„Uskok”, Aleksander Radko „Paw”, Walenty WaÊkowicz „Strza∏a”, przed nimi „Przybysz”
(N.N.); w drugim rz´dzie od lewej: Stanis∏aw Cio∏ek „Lew”, Stanis∏aw Libera „Burza”,
Stanis∏aw Staropi´tka „Staƒczyk”, Józef Jóêwiak „Osa”; stojà od lewej: Czes∏aw Sajko
„Sowa”, Franciszek Oberc „Orze∏ek”, Mieczys∏aw Zwoliƒski „Jeleƒ”, „Toporek” (N.N.),
Pawe∏ Orzechowski „Wilk”, Zygmunt Libera „Babinicz”.

Narada dowódców patroli, wiosna–lato 1947 r., od lewej: Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor”,
N.N., Józef Franczak „Lalek”, Walenty WaÊkowicz „Strza∏a”.
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Lato 1947 r., od lewej stojà: N.N., Walenty WaÊkowicz „Strza∏a”,
Józef Franczak „Lalek” (ty∏em), Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor”.

Lato 1947 r., od lewej stojà: Walenty WaÊkowicz „Strza∏a”, Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor”,
Józef Franczak „Lalek”, Julian Kowalczyk „Cichy”.
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Trzej zabici ˝o∏nierze z oddzia∏u „Uskoka”: Józef Król „MaryÊ”, Stanis∏aw Lis „Korzeƒ”,
Kazimierz Karpik „Czarny”, Turowola, pow. Lublin, 26 czerwca 1947 r.

Zygmunt Libera „Babinicz” i Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”.
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Zdzis∏aw Broƒski „Uskok” i Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor”.

Hieronim Dekutowski „Zapora” i Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”, lipiec 1947 r.
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Piecz´cie oddzia∏u wykonane na rewersie i awersie przedwojennej srebrnej monety.

Franciszek Kasperek „Hardy”,
informator „Janek”.
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Zygmunt Libera „Babinicz”.

Page 511

Edward Taraszkiewicz „˚elazny”.

Zdzis∏aw Broƒski na kwaterze, prawdopodobnie 1948 r.
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Na kwaterze. Od lewej: Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”,
Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor”, 1948 r.

Na kwaterze. Od lewej: N.N., N.N., Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”,
Zygmunt Libera „Babinicz”, 1948 r.
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Chwila wytchnienia. Prawdopodobnie imieniny Zdzis∏awa Broƒskiego, 29 XI 1947 r.
Od lewej: W∏adys∏aw PaÊnik (z akordeonem), drugi rzàd: Zygmunt Libera „Babinicz”,
Krystyna Targoƒska, Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”, Janina Eustachiewicz;
z ty∏u: Wincenty Czerski, (N.N.), Stanis∏aw Kuchcewicz „Wiktor”.

Stodo∏a Lisowskich w Dabrówce (Nowogrodzie), w której znajdowa∏ si´ bunkier.
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Bunkier zniszczony w czasie ob∏awy na Zdzis∏awa Broƒskiego, 21 V 1949 r.

Napis sporzàdzony przez funkcjonariuszy UBP po zakoƒczeniu operacji
w Dabrówce, 21 V 1949 r.
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PoÊmiertne zdj´cie Walentego WaÊkowicza
„Strza∏y”, 1 IV 1949 r.

PoÊmiertne zdj´cie Stanis∏awa
Kuchcewicza „Wiktora”, 10 II 1953 r.

Plan bunkra.
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PoÊmiertne zdj´cie Józefa Franczaka „Lalka”, 21 X 1963 r.

Fotokopia r´kopisu pami´tników Zdzis∏awa Broƒskiego.

Wykaz skrótów
ABW
AIPN
AIPN Ka
AIPN Lu
AK
AL
AP Lublin
BBC
BCh
BIP
BOL
BP
BPK
CBKP
CKRL
CKW
CKL
CRZZ
CSz MBP
CW MBP
CZW
CZZG
DP
DSZ
GG
GL
IPN
KBW
KC
KG
KN
KOP

– Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
– Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie
– Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Katowicach
– Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Lublinie
– Armia Krajowa
– Armia Ludowa
– Archiwum Paƒstwowe w Lublinie,
– British Broadcasting Corporation (Brytyjska Korporacja
Radiofoniczna)
– Bataliony Ch∏opskie
– Biuro Informacji i Propagandy
– Bojowa Organizacja Ludowa
– Biuro Polityczne
– Bu∏garska Partia Komunistyczna
– Centralne Biuro Komunistów Polskich
– Centralny Komitet Ruchu Ludowego
– Centralny Komitet Wykonawczy
– Centralna Komisja Likwidacyjna
– Centralna Rada Zwiàzków Zawodowych
– Centralna Szko∏a Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Centralny Zarzàd Wi´ziennictwa
– Centralny Zwiàzek Zawodowy Górników
– Dywizja Piechoty
– Delegatura Si∏ Zbrojnych na Kraj
– Generalne Gubernatorstwo
– Gwardia Ludowa
– Instytut Pami´ci Narodowej
– Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
– Komitet Centralny
– Komenda G∏ówna
– Konfederacja Narodu
– Korpus Ochrony Pogranicza
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KP MO
KPP
KPZU
KRN
KUL
KW
KZMP
LPR
LWP
MBP
MFW
MO
MON
MSW
MSWiA
MSZ
MUBP
NIK
NKN
NKW
NKWD
NOW
NPCh
NPR
NSDAP
NSW
NSZ
OKZZ
ONR
ONZ
OP
ORMO
OW
OZ
PAS
PGR
PKB
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– Komenda Powiatowa
– Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
– Komunistyczna Partia Polski
– Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
– Krajowa Rada Narodowa
– Katolicki Uniwersytet Lubelski
– Komenda Wojewódzka
– Komunistyczny Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej
– Liga Polskich Rodzin
– Ludowe Wojsko Polskie
– Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
– International Monetary Fund (Mi´dzynarodowy Fundusz
Walutowy)
– Milicja Obywatelska
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
– Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Miejski Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Najwy˝sza Izba Kontroli
– Naczelny Komitet Narodowy
– Naczelny Komitet Wykonawczy
– Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die∏ (Ludowy Komisariat
Spraw Wewn´trznych)
– Narodowa Organizacja Wojskowa
– Niezale˝na Partia Ch∏opska
– Niemiecka Partia Robotnicza
– Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników)
– Najwy˝szy Sàd Wojskowy
– Narodowe Si∏y Zbrojne
– Okr´gowa Komisja Zwiàzków Zawodowych
– Obóz Narodowo-Radykalny
– Organizacja Narodów Zjednoczonych
– Oddzia∏ Partyzancki
– Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
– Organizacja Wojskowa
– Organizacja Zbrojna
– Pogotowie Akcji Specjalnej
– Paƒstwowe Gospodarstwo Rolne
– Paƒstwowy Komitet Bezpieczeƒstwa
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– Paƒstwowy Korpus Bezpieczeƒstwa
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
– Polska Organizacja Wojskowa
– Polska Organizacja Zbrojna
– pu∏k piechoty
– pu∏k piechoty Legionów
– Polska Partia Robotnicza
– Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
– Polska Partia Socjalistyczna
– pu∏k strzelców konnych
– Polskie Stronnictwo Ludowe
– Polskie Stronnictwo Post´powe
– Polskie Si∏y Zbrojne
– Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Powiatowy Urzàd do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Polski Zwiàzek Powstaƒczy
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
– Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Rada JednoÊci Narodowej
– Rosyjska Komunistyczna Partia (bolszewików)
– Rejonowa Komisja Uzupe∏nieƒ
– Rada Naczelna
– Ruch Obrony Armii Krajowej
– Ruch Odbudowy Polski
– Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
– Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji
– Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego
– Stronnictwo Ludowe
– „Smiert’ szpionom” (sowiecki wywiad wojskowy)
– Stra˝ Ochrony Kolei
– Stronnictwo Pracy
– Sàd Wojewódzki
– S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski
– Tajna Organizacja Wojskowa
– Tymczasowy Rzàd JednoÊci Narodowej
– Urzàd Bezpieczeƒstwa
– Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
– United Nations Relief And Rehabilitation Administration
(Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy
i Odbudowy)
– Urzàd Ochrony Paƒstwa

319

03 srodki Pamiet Uskoka

UPA
WDP
WiN
WKP(b)
WP
WPK
WPO
WPR
WPS
WRN
WSO
WSR
WSS
WUBP
WUds.BP
WWZB
ZBOWiD
ZCZ
ZG
ZMK
ZMP
ZMW
ZO
ZOMO
ZPP
ZSL
ZSRR
ZWC
ZWM
ZWZ
Z˚P
˚AP

320

27/9/04

10:49

Page 320

– Ukraiƒska Armia Powstaƒcza
– Wo∏yƒska Dywizja Piechoty
– WolnoÊç I Niezawis∏oÊç
– Wszechzwiàzkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
– Wojsko Polskie
– W∏oska Partia Komunistyczna
– Wojskowa Prokuratura Okr´gowa
– Wojskowa Prokuratura Rejonowa
– W∏oska Partia Socjalistyczna
– Wojewódzka Rada Narodowa
– Wojskowy Sàd Okr´gowy
– Wojskowy Sàd Rejonowy
– Wojskowy Sàd Specjalny
– Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Wojewódzki Urzàd do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
– Wydzia∏ Walki z Bandytyzmem
– Zwiàzek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´
– Zwiàzek Czynu Zbrojnego
– Zarzàd G∏ówny
– Zwiàzek M∏odzie˝y Komunistycznej
– Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej
– Zwiàzek M∏odzie˝y Wiejskiej
– Zwiàzek Odwetu
– Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
– Zwiàzek Patriotów Polskich
– Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
– Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich
– Zwiàzek Walki Czynnej
– Zwiàzek Walki M∏odych
– Zwiàzek Walki Zbrojnej
– Zwiàzek ˚ydów Polskich
– ˚o∏nierze Armii Polskiej

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Page 321

Indeks osób
Indeks nie obejmuje has∏a Zdzis∏aw Broƒski „Uskok”
„Abisyƒczyk” zob. Bolesta Dominik
Abraszewski Franciszek („Boruta”)
142, 220, 247
Acheson Dean 257
Adamczyk Mieczys∏aw 201
„Ali” zob. Spytek Zdzis∏aw
Anders W∏adys∏aw 32, 38, 55, 245, 247
„Anio∏” zob. Sampolski W∏adys∏aw
„Atom” zob. Karczmarz Tadeusz
Augustynowicz W∏adys∏aw 195
Augustynowicz Zbigniew zob. Sochacki
Zbigniew („Zbyszek”)
B[...] 172, 173
B[...] Antoni 174
B[...] Edward 173
B[...] Józef 173
B[...] Kazimierz 174
B[...] Stanis∏aw 174
B[...] Tadeusz 173
B[...] W∏adys∏aw 174
„Babinicz” zob. Libera Zygmunt
Badoglio Pietro 233
Bagiƒski Kazimierz 200, 201
Bakuniak Edmund 93
Balbus Tomasz 246
Balcerz Jan zob. Belcarz Jan
Banow Iwan („Czorny”) 35
Baƒczyk Stanis∏aw 200, 201, 255, 263
Baƒka Piotr („Lisek”) 154
Baran Adam Franciszek 114

Baran Ignacy 74–78
Baranowski Siemion 41, 58, 74,
Bartnik Stanis∏aw („Góral”) 223, 224,
259, 270–275, 277, 278, 282, 284
„Bartosz” zob. G∏owacki Kazimierz
Bartoszewski Konrad („Wir”) 192, 247
Basta Piotr 32
Bataszew Jaros∏aw 142
„Batory” zob. Choma Antoni
Bàbiƒski Kazimierz („Luboƒ”) 51
„Bàk” zob. Jab∏oƒski Czes∏aw
Beç Wac∏aw 295, 296, 302
Begin zob. Bevin Ernest
Bejlis Menachem Mendel 225
Belcarz Jan („D˝ym”) 183, 184, 186–188,
190, 191, 218,
„Benny” zob. Skorek Stanis∏aw
Bergman Josek („Czarny S´p”) 59
Berling Zygmunt 9, 39, 52, 54, 66, 68
Berman Jakub 21, 210, 222, 233
Bernaciak Marian („Orlik”) 12, 148, 149
Bernadotte Folke 240
Bernat Bronis∏aw 176
Bevin Ernest 222, 242
Bia∏kowski Henryk 94
Bia∏kowski Wies∏aw 258
„Bia∏y” zob. Wasilewski Arkadiusz
Bielecki Jan 94
Bierut Boles∏aw („Janowski”, „Tomasz”)
36, 69, 135, 193, 210, 239
Bittner Ludwik („Halka”) 7, 10
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„B∏ysk” zob. Piotrowski Zdzis∏aw
Bobrzyk Wac∏aw („Kostek”) 143, 250
Bogdanowicz Jan
Bogdanowicz Kazimierz 101, 104, 105
„Bohun” (N.N.) 147
„Bolek”-„¸apka” (N.N.) 175
Bolesta Dominik („Abisyƒczyk”) 35
„Boruta” zob. Abraszewski Franciszek
„Boruta” zob. Brzuszek Stefan
„Bo˝ymir” (N.N.) 113
„Bo˝ymir” zob. Zarembiƒski Kazimierz
„Bór” zob. Komorowski Tadeusz
„Bór” zob. Misztal W∏adys∏aw
Brodzikowski Wiktor 238
Broƒska Apolonia 16, 106
Broƒski Franciszek 16, 106
Broz Josip zob. Tito Josip Broz
Bryja Wincenty 200, 201, 204
„Brzechwa” zob. PoÊpiech Tadeusz
Brzeziƒski Stefan zob. Brzuszek Stefan
„Brzoza” zob. Targoƒski Wiktor
Brzoza-Brzezina Otokar 220
Brzozowski Józef („Rogacz”) 143
Brzuszek Stefan (Brzeziƒski Stefan;
„Boruta”) 143, 176, 194, 211, 250
Budka Pawe∏ 182
Bujak Pawe∏ 155
Burgin Juliusz 289
Burski Kazimierz („Konrad II”) 95
„Burta” zob. Leonowicz Jan
„Burza” zob. Libera Stanis∏aw
„Bystry” zob. Lis Eugeniusz
C[...] 172, 173
C[...] Aleksander 173
C[...] Jadwiga 174
C[...] Jan 173
C[...] Józef 173
C[...] Karol 173
Caban Ireneusz 10, 41, 62, 80, 115, 137,
171, 187, 192, 194, 195, 253, 262, 269
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Ch[…] 172
Chachaj Tadeusz 281
Charliƒski Wojciech 124
„Ch´tny” zob. Hermanowski Czes∏aw
„Ch∏opicki” zob. Flisiak Jan
Chmielewski Józef 270, 271, 274, 276,
278
Chodakiewicz Marek Jan 21
Choma Antoni („Batory”) 143, 158, 179
Churchill Winston 235, 262
Cio∏ek Jan 105, 106
Cio∏ek Stanis∏aw („Lew”) 105, 106, 108,
111, 138, 146, 147, 149, 152, 153,
181, 188, 196, 202, 218
Cygan Jan („Kot”) 141
Cyrankiewicz Józef 200, 222
„Czarna JaÊka” (N.N.) 86
„Czarny” (N.N.) 70
„Czarny” zob. Lipiƒski Zygmunt
„Czarny” zob. Karpik Kazimierz
„Czarny” zob. Szacoƒ Wac∏aw
„Czarny Jurek” zob. Szmydke Ludwik
„Czarny S´p” zob. Bergman Josek
„Czeczot” zob. Kaƒski Mieczys∏aw
Czermiƒski W∏adys∏aw („Jastrzàb”) 52,
54, 55, 58, 72, 94, 114
Czerwiƒski Marian („Marian”) 37, 41
„Czes∏aw” zob. Pude∏ko Jan
„Czorny” zob. Banow Iwan
Czubacka 231
Czubaccy 165, 168
Czubacki 228–231
Czubacki Zdzis∏aw 183
D[...] 172, 173
D[...] Boles∏aw 172
D[...] Ksawery 171
D[...] Stanis∏aw 172
D[...] Wiktor 173
Danielewicz Tadeusz 143
Dawicki Roman („Lont”) 14

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

„Dàbrowa” zob. Âwitalski Adam
Dàbrowski Mieczys∏aw 201
Dàbrowski Zdzis∏aw („Senator”) 154
Dekutowski Hieronim („Zapora”) 12,
13, 17, 113, 114, 122, 123, 146–150,
152, 153, 157, 171, 180, 181, 192,
193, 195, 197–199, 220, 221, 232,
246–249
Demczuk Miko∏aj 74
Demko Miko∏aj zob. Moczar Mieczys∏aw
Dewey Thomas E. 246
Devej zob. Dewey Thomas E.
D´bicki Stefan („Kmicic”, „Jaksa”) 40,
94, 95
„Diabe∏” zob. Doroszuk Henryk
Diwej zob. Dewey Thomas E.
„D∏ugi nos” (N.N.) 174
Dobosz Aniela 155
Dobosz Józef 155
Dominiczak Henryk 18
Do∏´ga Antoni („Znicz”, „Kulawy AntoÊ”) 14
„Don” zob. Gregorowicz Czes∏aw
Doroszuk Henryk („Diabe∏”) 14
„Drugak” zob. Szczepankiewicz Wilhelm
Drwal Boles∏aw 49
Dryga∏a Franciszek 259, 270
„Duch” zob. Sokalski Aleksander
Duda Teodor 139
Duda Zygmunt 183
Dudek Boles∏aw 295, 302
Dudek Nestor 129, 203
Dudziak Boles∏aw 144
Dudziak Czes∏aw 144
Dudziak Jan 144
Dudziak Józef 144
Dudziak Stanis∏aw 144
Dudziƒski 297
Duszyca Stanis∏aw 141

Page 323

Duszyƒski Bogumi∏ 262, 269, 270,
273–277, 280
Dworecki Marian 74, 105–107, 109
Dybkowska Helena 290
Dybkowska Irena 290, 291
Dymitrow Georgi 258
Dynia Józef („Ziembida”) 143
Dziachan Anna 154
Dziachan Helena 154
Dziachan Józef („PoÊcigowy”) 154
Dziachan Michalina („Sikorka”) 154
Dziachan Stanis∏aw („¸azik”) 154
Dziachan Tadeusz („LeÊny”) 154
„Dziadek” (N.N.) 247
„Dziadek” zob. Wnuk Stanis∏aw
„D˝ym” zob. Belcarz Jan
Eczeson zob. Acheson Dean
Eustachiewicz Janina
„Fala” zob. Fa∏kowski
Fa∏kowski („Fala”) 182
„Faun” zob. ¸agoda Aleksander
Fedorowski Grzegorz („Gryf”) 93
Fija∏ka Micha∏ 51, 52, 93
Filipek Andrzej Tomasz 27
Filipowicz Kazimierz („Kord”) 93
Flisiak Jan („Ch∏opicki”) 114
Flisiuk Boles∏aw („Jarema”) 80, 114
Flisiuk Lucjan 196
Franco Francisco 238
Franczak Józef („Lalek”, „LaluÊ”, „GuÊciowa”) 14, 15, 17, 27, 183, 221,
246, 253, 257–260, 295–302
G[...] 172, 173
G[...] Eugeniusz 172, 173
G[...] Feliks 174
G[...] Micha∏ 173
G[...] Marianna 174
G[...] Stanis∏aw 171, 173
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G[...] Wac∏aw 173
G[...] W∏adys∏aw 173
Gabrio∏ek („Grot”) 122, 123
Garas Józef Boles∏aw 139, 163
Garlicki Andrzej 36
Gar∏och Tadeusz („Zimny”) 175
Gawryszczak Piotr 15, 137, 176
Gàsior Józef („Kaczor”) 283, 285, 286
„George” zob. Klocek Marian
G∏owacki Aleksander („Wis∏a”) 122,
123
G∏owacki Kazimierz („Bartosz”) 42,
45–49, 202
Gmitruk Janusz 38, 201
Gocy∏a Roman („Jastrzàb”) 63, 64, 67
Godziszewski Janusz („Janusz”) 147,
198, 246
Gol Boles∏aw („Kiliƒski”) 225–231
Gomu∏ka W∏adys∏aw („Wies∏aw”) 69,
200, 210, 222, 233, 240
Gorliƒski Jan (Monderer Cezary) 271,
273, 277–280
Góra W∏adys∏aw 18
Góra Zbigniew („Jacek”) 96, 115, 124
„Góral” (N.N.) 64, 67
„Góral” zob. Bartnik Stanis∏aw
Górski Boles∏aw („Podkowa”) 13, 14
Górski Edward 195
„Grabina” zob. Gregorowicz Czes∏aw
Grabowski Pawe∏ 176
„Granat” zob. Ochnio Stanis∏aw
„Granat” zob. Ro˝enek Stanis∏aw
Gregorczyk Aleksander 189
Gregorowicz Czes∏aw („Grabina”, „Juliusz”, „Grey”, „Don”) 32, 42, 46,
49, 57, 61–64, 66, 70, 112, 137, 192
„Grey” zob. Gregorowicz Czes∏aw
Grodziƒski Zygmunt zob. Szumowski
Zygmunt
Gronczewski Edward („Przepiórka”)
163
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Groƒski Roman („˚bik”) 149, 152, 197,
221, 246, 247
Grot Barbara 195
Grot Franciszka 195
„Grot” zob. Gabrio∏ek
„Grot” zob. Rowecki Stefan
„Gryf” zob. Fedorowski Grzegorz
Grzebalski Stanis∏aw 111, 112
„Grzegorz” zob. Korczyƒski Grzegorz
„Grzmot” (N.N.) 94–99
Grzybowski Faustyn 139
Gustaw V 240
„GuÊciowa” zob. Franczak Józef
H[...] 173
H[...] Jan 173
„Halka” zob. Bittner Ludwik
Hamala 175
„Hardy” zob. Kasperek Franciszek
„Hejna∏” zob. Zi´tek W∏adys∏aw
Hermanowski Czes∏aw („Ch´tny”) 42,
202
Hermanowski Stanis∏aw 190, 191
Heskut 172
„Hiena” zob. Wielgos Jan
Himmler Heinrich 240
„Hiszpan” zob. Rejmak Wac∏aw
Hitler Adolf 43, 53, 72, 86, 95, 131, 203,
209, 210, 221, 231, 236, 244, 245, 258
Hulewiczowa Maria 201, 204
I[...] Wiktor 172
„Iskra” (N.N.) 182
„Iskra” zob. Wnuk Stanis∏aw
Iwanicka Marianna 189, 191, 192
Iwanicki Aleksander 189
J[...] 172
Jab∏oƒski Czes∏aw („Bàk”) 183, 186,
190, 191
„Jacek” zob. Góra Zbigniew
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Jaczyƒski Stanis∏aw 39
„Jadzinek” zob. Skraiƒski Tadeusz
„Jadêwing” zob. Jarocki Franciszek
„Jagoda” zob. Szarski Stefan
Jakowlew Iwan 41
„Jaksa” zob. D´bicki Stefan
Jakubczak Franciszek 144
Jakubowski Zenon 163
Janaj Józef („Janio”) 25
„Janio” zob. Janaj Józef
Janociƒski Pawe∏ („Perkun”) 90, 91
Janowscy 174
„Janowski” zob. Bierut Boles∏aw
„Janusz” (N.N.) 100
„Janusz” zob. Godziszewski Janusz
„Jar” zob. Pilarski Marian
„Jarema” zob. Flisiuk Boles∏aw
Jarocki Franciszek (Strzelecki Franciszek; „Jadêwing”, „Witeê”) 113
Jaroszyƒski Roman („Roman”) 115
„Jasio” zob. Kowalski Jan
„Jaskó∏ka” zob. Libera Stanis∏aw
„Jastrzàb” zob. Czermiƒski W∏adys∏aw
„Jastrzàb” zob. Gocy∏a Roman
„Jastrzàb” zob. Piotrowski Konstanty
„Jastrzàb” zob. Taraszkiewicz Leon
Jastrz´bski Artur (Ritter Artur) 139,
272, 277, 278, 280, 290, 293
Jawoszek 203
„Jeleƒ” zob. Zwoliƒski Mieczys∏aw
Jesionek Mieczys∏aw 183
Jezior Edward („Julek”) 142
Jezior Roman („Okoƒ”, „Jung”) 61, 62,
64, 71, 137, 142
„Jordan” zob. Szymula Józef
Joszczuk Miko∏aj 156, 194
„Jot” zob. Majewski Józef
Józefowicz Anatol 262
Jóêwiak Franciszek („Witold”) 242,
251, 252
Jóêwiak Józef („Osa”) 218
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Juchniewicz Mieczys∏aw 41
„Julek” zob. Jezior Edward
„Juliusz” zob. Gregorowicz Czes∏aw
„Junak” zob. Pelak Tadeusz
„Jung” zob. Jezior Roman („Okoƒ”)
Jurach Stanis∏aw 191
Jura∏omski Józef („Jur”) 62, 63, 65, 67
„Jur” zob. Jura∏omski Józef
„Jurek” zob. Kasperek Franciszek
„Jurek” zob. Szmydke Ludwik
„Jurko” (N.N.) 182
K[...] 171, 172, 173
K[...] Aleksander 172
K[...] Jan 173
K[...] Józef 173
K[...] Marian 172
K[...] Zygmunt 172
Kabasiƒski 251
Kacperski Jerzy 176
Kaczor” zob. Gàsior Józef
„Kaktus” zob. Wieczorek Antoni
Kalicki Edward („Ma∏y”) 13
„Kalina” zob. Markiewicz Edward
KaliÊciak zob. Kalisiak Boles∏aw
Kalisiak Boles∏aw 187, 189
Kaliszczuk W∏odzimierz 293
Kamilewicz Serafin (Rymkiewicz Piotr;
„Wydra”) 211, 214–218, 250
Kaƒski Mieczys∏aw („Czeczot”) 123
Karadziordziewiç Piotr II 233
Karakin 89
Karaszewicz-Tokarzewski Micha∏ („Torwid”) 7, 245
Karczmarski Konstanty 112
Karczmarz Tadeusz („Atom”) 163, 164
Karczmarzewski Józef 251
Karpik Kazimierz („Czarny”) 194
Kasperek Franciszek („Jurek”, „Hardy”), 17, 47, 48, 82–84, 86, 89, 283,
285, 294
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„Kazek” zob. Torbicz Stanis∏aw
„Kazik” zob. Sidor Kazimierz
Kersten Krystyna 21
„K´dziorek” zob. Pruszkiewicz Mieczys∏aw
Kie∏bik Stanis∏aw 112
Kisielewski Wincenty („Lipa”) 154
Kiwerski Jan („Oliwa”) 51
Klecha Jan 253
Klocek Marian („George”) 122, 123
„Klon” (N.N.) 294
„K∏oda” zob. Zarembiƒski Kazimierz
„Kmicic” zob. D´bicki Stefan
Kochaƒski Aleksander 33, 241
Kogutowska Balbina 195
Kogutowska Stefania 195
Ko∏odyƒski Tomasz 255
„Komar” zob. Szumowski Zygmunt
Komorowski Krzysztof 115
Komorowski Tadeusz („Bór”, „Lawina”) 235, 237
Kondriatiuk 184
„Konrad II” zob. Burski Kazimierz
Kopaczewski Antoni („Lew”) 153, 154,
174, 221
Kopiƒski Jaros∏aw 15, 35, 52, 56, 123
Koral Tadeusz („Ludwik”) 198
Korboƒski Stefan 200, 201
Korczyƒski Grzegorz („Grzegorz”) 163
„Kord” zob. Filipowicz Kazimierz
Korzan 184
„Korzeƒ” zob. Lis Stanis∏aw
„Kostek” zob. Bobrzyk Wac∏aw
„Kot” zob. Cygan Jan
„Kot” zob. Szot Stanis∏aw
Kotowicz Jan („Twardy”) 51, 57, 61
„Kowal” zob. Szatyƒski-Szatowski Jan
Kowalczyk 286
Kowalczyk Bronis∏awa 155
Kowalczyk Stanis∏aw 155
Kowalczyk Zygmunt 148

326

Page 326

Kowalik W∏adys∏aw („Kr´py”) 155,
181, 188, 202, 218
Kowalski Jan („Jasio”) 164
„Kowalski” zob. Milert Józef
Krajewski Boles∏aw 157
Krajewski Kazimierz 20
„Kr´py” zob. Kowalik W∏adys∏aw
Kr´˝niak 154
Krokosz W∏adys∏aw 143
Król Józef („MaryÊ”) 194
Król Micha∏ 194
„Kruk” zob. Sawicki Mieczys∏aw
Kruszelnicki („Nuna”) 110
Krzychowiec Bronis∏awa 195
Krzy˝anowski Aleksander („Wilk”) 9
„KubuÊ” zob. Puchacz Marian
Kuca Józef 156
Kuca Stanis∏aw 156
Kuchcewicz Stanis∏aw („Wiktor”) 14,
17, 175, 176, 182, 194, 195, 206, 211,
223–225, 243, 250, 251, 257–262,
284, 285, 290
Kuçmiƒski Marian 157
Kud∏a Hieronim 107, 111, 112
Kud∏owie 165, 168
Kukiel Marian 31
„Kulawy AntoÊ” zob. Do∏´ga Antoni
Kulik Stanis∏aw („Tarzan”, „Wo∏yniak”) 182
Kuncewicz Tadeusz („Podkowa”) 12
Kurek Ewa 114, 123, 147
Kurpit Zygmunt (KuÊpit; „Pocisk”)
202
Kusyk Stefan 157
KuÊpit zob. Kurpit Zygmunt
Kuzior Marian 189
Kwarciƒski Mieczys∏aw, („Ziut”,
„Leszcz”) 94, 95
KwaÊniewska Apolonia 195
KwaÊniewska Janina 195
KwaÊniewska Kazimiera 195
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KwaÊniewski Henryk („Szum”, „Lux”)
14
Kwietniewski 290
L[...] 171, 172
L[...] Czes∏aw 172
L[...] Edward 173
L[...] Jan 172
L[...] Zygmunt 173
Lachowski Miko∏aj 184
La Guardia Fiorello 235
„Lalek” zob. Franczak Józef
„LaluÊ” zob. Franczak Józef
Laskowski Adolf 112
Laszczka Stanis∏aw 203
Laszczkowie 52
„Lawina” zob. Komorowski Tadeusz
Lebiediew Wiktor 222
„Lech” zob. ¸ogin Anatol
„Lekarz” zob. Mucharski Boles∏aw
„Lenin” zob. Majewski Zygmunt
Leonowicz Jan („Burta”) 14
Lesiakowski Krzysztof 42
„Leszcz” zob. Kwarciƒski Mieczys∏aw
Leszczyƒska Zofia 41, 61, 62, 94, 95,
211
„Leszek” (N.N.) 86
„LeÊny” zob. Dziachan Tadeusz
„Lew” zob. Cio∏ek Stanis∏aw
„Lew” zob. Kopaczewski Antoni
„Lew” zob. Miazga Antoni
Lewczuk Henryk („M∏ot”) 181, 182
Libera Zygmunt („Babinicz”) 17, 18,
47, 70, 89, 177, 178, 183, 202, 206,
223, 224, 250, 257, 259, 283–289,
291, 294
Libera Stanis∏aw („Burza”, „Jaskó∏ka”)
176, 178
„Lipa” zob. Kisielewski Wincenty
Lipiec Stanis∏aw 296
Lipiƒski Zygmunt („Czarny”) 47, 48, 49
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Lis Eugeniusz („Bystry”) 194, 250, 251,
252
Lis Stanis∏aw („Stach”, „Korzeƒ”) 194,
250
Lis W∏odzimierz 253
„Lisek” zob. Baƒka Piotr
Lisowscy 26, 289
Lisowska Katarzyna 290
Lisowski Jan 205
Lisowski Mieczys∏aw 17, 18, 290
Lisowski Wiktor 17, 18, 290
Litwinow Maksim (Wallah Meir) 257
„Lont” zob. Dawicki Roman
„Luboƒ” zob. Bàbiƒski Kazimierz
Lubowski 281
„Ludwik” zob. Koral Tadeusz
„Ludwik” zob. Pa∏ys Ludwik
„Lufa” zob. Wieliczko Henryk
„Lux” zob. KwaÊniewski Henryk
¸[...] 172
¸[...] Antoni 301
¸abuszewski Tomasz 20
¸agoda Aleksander („Faun”) 57
¸anin 184
„¸azik” zob. Dziachan Stanis∏aw
¸ogin Anatol („Lech”) 138, 156
¸okuciewski Stanis∏aw („Ma∏y”) 198
¸ukasiewicz Jan zob. Spytek Zdzis∏aw
¸ukasik Stanis∏aw („RyÊ”) 147–149,
197, 221, 247, 249
¸ukawski Stanis∏aw 253
„¸upaszka” zob. Szendzielarz Zygmunt
¸ykus Lucjan 287
¸ysiak Antoni 298
¸yêwiƒski Micha∏ zob. ˚ymierski Micha∏
M[…] 172, 174
M[…] Jan 172
M[…] Józef 173
M[…] Stanis∏aw 172
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Machcewicz Pawe∏ 69
Machocki Edward 171, 187, 194, 195,
262, 269
Maciorowski Jan Seweryn 157
Magdziak 175
Majcher Stanis∏aw 141
Majewski Boles∏aw („˚yd”) 161
Majewski Feliks („Róg”) 161
Majewski Józef („Jot”) 35
Majewski Stanis∏aw 262, 271–280
Majewski Zygmunt („Lenin”) 161
„Mak” zob. Szpaczyƒski Edward
Maksymiuk Teodor 34
Maksymiuk W∏odzimierz 94
Maleszyk Kazimierz („Wicher”) 86
„Ma∏y” zob. Kalicki Edward
„Ma∏y” zob. ¸okuciewski Stanis∏aw
„Ma∏y” zob. Tarka Czes∏aw
Maƒkowski Zygmunt 10, 33
„Marcin” zob. Tumidajski Kazimierz
„Marian” zob. Czerwiƒski Marian
Marciniak Jerzy („Zygmunt”, „S´k”)
176, 183, 186, 188, 257, 284
Markiewicz Edward („Kalina”) 192
Markos (Wafiadis Markos) 207, 258
„Mars” zob. Parzebucki Stanis∏aw
Marshall George 206, 222, 257, 264
Marsza∏ek Franciszek 139
„MaryÊ” zob. Król Józef
Marz´ta Mieczys∏aw 91
Matraszek 275
Matuszak Witold („Witek”) 196
Mazur Danuta 295, 297, 301
Mazur Kazimierz 295, 298, 299
Mazur Micha∏ 297, 301
Mazur Stanis∏aw („Micha∏”) 295–297,
302
Mazur-Franczak Marek 297
Mazurek Antoni 253
Mazurkiewicz Jan („Rados∏aw”) 11,
122, 256
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M´karski Jan 189
Miatkowski Jerzy („Zawada”) 197, 221,
247
Miazga Antoni („Lew”) 35
Michajlowicz zob. Mihailoviç Dragoljub (Dra˝a)
Michalski 107
„Micha∏” zob. Mazur Stanis∏aw
Michoƒ Jan 107, 111, 112
„Mietek” zob. Moczar Mieczys∏aw
Mihailoviç Dragoljub (Dra˝a) 233
Mierzwiƒski Zbigniew 245
Miko∏ajczyk Stanis∏aw 38, 119–121,
138, 200–204, 209, 235–237, 243
Miko∏ajczuk Kazimierz 295, 303
Milert Józef („S´p”, „Kowalski”) 35
Minc Hilary 21, 210
Mindszenty József (Pehm József) 252,
255, 256
Mirski Piotr 113
Misiura Ludwik 302
Misztal W∏adys∏aw (Tokarski W∏adys∏aw; „Bór”) 249
„MiÊ” zob. Szeremicki Micha∏
Moczar Mieczys∏aw (Demko Miko∏aj;
„Mietek”) 41, 74, 241
„M∏ot” zob. Lewczuk Henryk
Modelski Izydor 241, 242
„Mogi∏ka” zob. Turzyniecki Jan
Mo∏dawa Tadeusz 36, 38, 39, 42, 69,
200, 204, 222, 240
Mo∏otow Wiaczes∏aw (Skriabin W.M.)
206, 209, 257
Monderer Cezary zob. Gorliƒski Jan
Moniuk Aleksander 21, 136, 182
Morczak 276, 281
„Morwa” zob. Pawe∏czak Marian
Mróz Franciszek 125–132, 134–136,
242
Mucharski Boles∏aw („Lekarz”) 62, 63,
80
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„Mundek” zob. Tudruj Edmund
„Müller” zob. Witkowski Konstanty
N[...] 172, 173
N[...] Jan 172
N[...] Józef 172
Nalewajko Boles∏aw 246
Naumiuk Jan 33
Nawrocki Zbigniew 255
Nieçko Józef 204
„Niedêwiadek” zob. Okulicki Leopold
Niepokólczycki Franciszek („Teodor”)
245
„Nieznany” zob. Zi´tek W∏adys∏aw
Nita Marek Edward 264
„Niunio” zob. Szalast
Niwiƒski Piotr 182
„Nuna” zob. Kruszelnicki
O[...] Antoni 301
O[...] Jan 173
O[...] Mieczys∏aw 172
O[...] Stanis∏aw 173
O[...] Zdzis∏aw 173
Ochnio Stanis∏aw („Granat”) 13
„Ogarek” (N.N.) 149
„Okoƒ” zob. Jezior Roman
Okulicki Leopold („Niedêwiadek”) 11
Olesik Wojciech 144
„Oliwa” zob. Kiwerski Jan
Olszewski 205
Omyliƒski W∏odzimierz 196
„Opal” zob. Wnuk Stanis∏aw
„Ordon” zob. Strug Józef
„Orlik” zob. Bernaciak Marian
„Orlis” zob. Panasiuk Klemens
„Orsza” zob. Ostrowski Wiktor
Orzechowski Pawe∏ („Wilk”)
„Orze∏” zob. Radomski Franciszek
„Orze∏ek” zob. Oberc Franciszek
„Osa” zob. Jóêwiak Józef
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Osiƒski Henryk 297
Osóbka Edward zob. Osóbka-Morawski Edward
Osóbka-Morawski Edward (Osóbka
Edward) 69, 210, 240
„Ostoja” zob. Rejmak Wac∏aw
Ostrowski Wiktor („Wiarus”, „Orsza”)
32
Ozon Aleksander 89
P[...] 173, 174
P[...] Kazimierz 172
P[...] Wac∏aw 172
P[...] Zygmunt 172
Pacholczykowa Alicja 37
Pachroƒ Seweryn 249
Paczkowski Andrzej 21
Pajàk Henryk 20, 60, 81, 89, 107, 116,
142, 143, 148, 150, 157, 161, 175, 176,
183, 189, 195, 197, 198, 253, 259, 262
Pakos Stanis∏aw („Wrzos”) 14
Pakowski Jerzy 123
Palka Henryk 139
Pallante 233
Pa∏ys Ludwik („Ludwik”) 114
Panasiuk Klemens („Orlis”, „˚ytos∏aw”) 142–144, 158, 161, 195
Parzebucki Stanis∏aw („Mars”) 80, 96,
114
Pasoƒ Józef („S∏owik”) 35
Pastusiak Tadeusz 144
PaÊnik W∏adys∏aw
„Paw” zob. Radko Aleksander
„Pawe∏” (N.N.) 298
Pawe∏czak Marian „Morwa” 147
Pazderski Mieczys∏aw („Szary”) 81,
94–96, 115, 124, 176
Pehm József zob. Mindszenty József
Pelak Tadeusz („Junak”) 197, 221, 247
Pe∏czyƒski Tadeusz 7
„Perkun” zob. Janociƒski Pawe∏
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Pesiura Emil zob. Piesiura Emil
P´drak Stanis∏aw („Poleszuk”) 154
Piasecki Boles∏aw 179
Piasecki W∏odzimierz 94
Piaseczna El˝bieta 195
Piàtkowski Franciszek 111, 139
Piàtkowski Leon 109–111
Piecyk Wac∏aw („Po˝oga”) 156
Piekarus 276, 281
Piekarz Stanis∏aw 91
Piesiura Emil 273–275, 281
Pietrzak Leszek 148, 221
Pilarski Marian („Jar”) 13
Pilcher Jan („Pomsta”) 202
Pi∏at Leszek 22
Pi∏sudski Józef 241
Piotrowski Konstanty („Jastrzàb”, „Zag∏oba”) 114, 115, 123
Piotrowski Miros∏aw 107
Piotrowski Zdzis∏aw („B∏ysk”) 25
Pióro Tadeusz 241
„Piróg” zob. Skorek Stanis∏aw
Piskorski 290
Piszczek Kazimierz 297
„Pocisk” zob. Kurpit Zygmunt
„Podkowa” zob. Kuncewicz Tadeusz
PodleÊny Witold 196
Podst´pski Jan 203
Poleszak S∏awomir 15, 18, 23
„Poleszuk” zob. P´drak Stanis∏aw
„Pomsta” zob. Pilcher Jan
Pop∏awski 136
„PoÊcigowy” zob. Dziachan Józef
PoÊpiech Tadeusz („Brzechwa”) 62, 63,
69, 70, 80, 112, 158
„Po˝oga” zob. Piecyk Wac∏aw
Pratkowski Jan 253
Pràtkowski zob. Pratkowski Jan
Proch Miko∏aj 144
Pruszkiewicz Mieczys∏aw („K´dziorek”)
13, 14, 198, 199, 246, 247
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„Przepiórka” zob. Gronczewski Edward
Przypis Jan („Szaruga”) 32
Puchacz Marian („KubuÊ”) 183, 186,
188, 190, 191, 218
Pude∏ko Jan („Czes∏aw”) 142
„Pude∏ko” (N.N.) 247
Pulpa Franciszek („Topór”) 188, 202
Pu∏awski Adam 15
R[...] 172
R[...] Stanis∏aw 173
R[...] W∏adys∏aw 172
Rabenda Stefan 175
Rachwalski 276
Radkiewicz Stanis∏aw 255, 256, 269
Radko Aleksander („Paw”) 155, 203
Radomski Franciszek („Orze∏”) 176,
178
Radomski Marian 283, 286
„Rados∏aw” zob. Mazurkiewicz Jan
Ragiel Jan 184
„Reja” zob. Rojewski Jan
Rejmak Wac∏aw („Hiszpan”, „Ostoja”)
123, 124, 136
Rejtar Janina 157
Rek 276, 281
„Renek” zob. Szaci∏ow Jan
Ritter Artur zob. Jastrz´bski Artur
„Rogacz” zob. Brzozowski Józef
Rojewski Jan („Reja”) 164
Rokossowski Konstanty 258
„Rola” zob. ˚ymierski Micha∏
„Roman” zob. Jaroszyƒski Roman
Romanowski Wincenty 52
Romkowski Roman 289
Rostow 258
Rowecki Stefan („Grot”) 235
Ro˝enek Stanis∏aw („Granat”) 98
„Róg” zob. Majewski Feliks
Rudnicki Adam (Rozenberg Abraham)
226
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Rymkiewicz Piotr zob. Kamilewicz Serafin
„RyÊ” zob. ¸ukasik Stanis∏aw
RzeÊniewski Jan 155
S[...] 172, 173, 298, 299
S[...] Aleksander 173
S[...] Boles∏aw 172
S[...] Czes∏aw 172
S[...] Jan 172
S[...] Józef
S[...] Marian 172, 298
S[...] Stanis∏aw 172
S[...] Zygmunt 172
Saczoƒ Aleksander 157
Sadowy Andrzej 34, 43, 166, 167
Sadura 140
„Sajko” zob. Sowa Czes∏aw
„Sak” zob. Wach Józef
Salata Dariusz 32, 42, 46, 49, 57, 61–64,
66, 70, 112, 137
Sa∏atowie 173
Sampolska Janina 154
Sampolski W∏adys∏aw („Anio∏”) 154
„Saper” (N.N.) 75, 77, 78
Sarkisow Aleksander („Szaruga”) 41,
163
Satanowski Robert 41, 47, 58, 196
Sawicki 112
Sawicki Mieczys∏aw („Kruk”) 175
Schatz Jaff 21
„Senator” zob. Dàbrowski Zdzis∏aw
Seroka Jerzy („Terry”) 122, 123
„S´dzimir” zob. Szumowski Zygmunt
„S´k” zob. Marciniak Jerzy
„S´k” zob. Wojtuƒ Józef
„S´p” zob. Milert Józef
Sidor Kazimierz („Kazik”, „Kruk”,
„Hardy”) 33, 37, 39–41, 117, 241
Siedlecki Jerzy 282
Siegieda Janina 220, 221, 225
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Siegieda Konstanty 106
Siegieda Stanis∏aw 205
Siepsiak Wac∏aw 107, 111, 112
„Sikorka” zob. Dziachan Michalina
Sikorski W∏adys∏aw 31, 32, 34, 37
Si∏a-Nowicki W∏adys∏aw („Stefan”) 142,
193, 197–199, 220, 221, 247–249
Sipta Boles∏aw 183
Sipta Helena 157
Sipta Stanis∏aw 157
Siwaczkowa 297
Skiba Stanis∏aw („Strza∏ka”) 93, 94
Sk∏odowscy 49
Skoniecka Wanda 195
Skoniecki Aleksander 195
Skoniecki Tadeusz 195
Skorek Stanis∏aw („Benny”, „Piróg”)
259, 270, 271, 273, 278
Skórniewska Apolonia 195
Skórniewski Franciszek 195
Skraiƒski Tadeusz („Jadzinek”) 122,
123, 199
Skriabin W.M. zob. Mo∏otow Wiaczes∏aw
Skrzypczak Boles∏aw 183
Skulimowski Boles∏aw („Sokó∏”) 96,
115, 124
Skwara Wac∏aw 14
„S∏owik” zob. Pasoƒ Józef
Smaga Mieczys∏aw 247
Smyk Boles∏aw 107, 111, 112
S∏awek Franciszek 300
Soboƒ Aleksander („Wicher”) 14
Sochacki Zbigniew (Augustynowicz
Zbigniew; „Zbyszek”) 122, 123,
146, 147, 149, 152, 153, 181, 196
Sochalski Aleksander („Duch”) 122, 123
„Sokó∏” zob. Skulimowski Boles∏aw
Sowa Czes∏aw („Sajko”) 139, 147, 176,
218
Sowa Wiktor 111, 112
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Spychalski Józef 7
Spytek Zdzis∏aw (¸ukasiewicz Zdzis∏aw; „Ali”) 163, 164, 211, 218
„Stach” zob. Lis Stanis∏aw
Stal´ga Mieczys∏aw 190, 191
Stalin Józef Wissarionowicz (D˝ugaszwili Iosif) 66, 69, 86, 87, 179, 201,
206, 210, 233, 234, 236, 238, 240,
244, 264
Stankow Iwan 88
„Staƒczyk” zob. Staropi´tka Stanis∏aw
Staropi´tka Stanis∏aw („Staƒczyk”)
97–100, 108, 111, 119, 127, 138, 140,
172, 181, 188, 202, 218
Stawecki Piotr 33
„Stefan” zob. Si∏a-Nowicki W∏adys∏aw
St´pieƒ Józef 94
Strug Józef („Ordon”) 143, 157, 158,
174, 179, 195–197
„Strza∏a” zob. WaÊkowicz Walenty
„Strza∏ka” zob. Skiba Stanis∏aw
Strzelecki Franciszek zob. Jarocki
Franciszek
Suszyƒski Stanis∏aw 190, 191
Syta Stanis∏aw 81
Sz[...] 172
Sz[...] Aleksander 171
Sz[...] Józef 174
Szaci∏ow Jan (Szali∏ow Jan; „Renek”)
122, 197, 198, 199
Szacoƒ Wac∏aw („Czarny”) 259
„Szakal” (N.N.) 86
Szalast („Niunio”) 41
Szalast Antoni 109
Szalast Stanis∏aw 109
Szalasty 109, 111
Szali∏ow Jan zob. Szaci∏ow Jan
Szarota Tomasz 21
Szarski Stefan („Jagoda”) 122
„Szaruga” zob. Przypis Jan
„Szaruga” zob. Sarkisow Aleksander
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„Szary” zob. Pazderski Mieczys∏aw
„Szatan” zob. Woêniak Kazimierz
Szatyƒski-Szatowski Jan („Kowal”,
„Zagoƒczyk”, „Wrzos”) 56
Szczepankiewicz Wilhelm („Drugak”)
113, 180, 181, 192–194, 196, 247,
248
Szczepaƒski Jan 264
Szendzielarz Zygmunt („¸upaszka”) 20
Szeremicki Micha∏ („MiÊ”) 199
„Szerszeƒ” (N.N.) 47, 48
„Szlak” zob. Ziólek Zygmunt
Szmydke Ludwik („Jurek”, „Czarny Jurek”) 196
Szot Stanis∏aw („Kot”) 139
Szpaczyƒski Edward („Mak”) 202
Sztumberk-Rychter Tadeusz („˚egota”)
51
Szulc 43
„Szum” zob. KwaÊniewski Henryk
Szumowski Zygmunt (Grodziƒski Zygmunt; „Komar”, „S´dzimir”) 143–
–145, 158, 182
Szwalbe Stanis∏aw 240
Szymanek Jan 105, 108
Szymaƒski Zbigniew 171
Szymula Józef („Jordan”, „Wulkan”)
80, 89, 114, 123
„Âcibor” zob. Wieczorek Antoni
Âlaski Jerzy 40, 94, 95, 148, 149
Âwietlik Konrad 289
Âwita Bronis∏aw 296, 297, 302
Âwitalski Adam („Dàbrowa”) 10
T[...] 172
T[...] Jan 174
Taraszkiewicz Edward („˚elazny”) 14,
20, 24, 47, 157, 162, 175, 176, 194,
195, 243, 251, 253, 258–262, 281,
284, 285
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Taraszkiewicz Leon („Jastrzàb”) 24, 142,
143, 157–161, 169, 171, 175, 179, 195
Targoƒski Wiktor („Brzoza”) 114
Tarka Czes∏aw („Ma∏y”) 32
„Tarzan” zob. Kulik Stanis∏aw
Tataj Jan 139, 184
„Teodor” zob. Niepokólczycki Franciszek
Terlecki Ryszard 38
„Terry” zob. Seroka Jerzy
Tito Josip Broz 233, 238, 239
Togliatti Palmiro 233
Tokarski W∏adys∏aw zob. Misztal W∏adys∏aw
„Tom” zob. Urban Henryk (?)
„Tomasz” zob. Bierut Boles∏aw
Tomczak Stanis∏aw 275, 276, 281
„Toporek” (N.N.)
„Topór” zob. Pulpa Franciszek
Torbicz Stanis∏aw („Kazek”) 122, 123
„Torwid” zob. Karaszewicz-Tokarzewski
Micha∏
Truman Harry 206, 222, 246, 257
Tudruj Edmund („Mundek”) 197, 220,
221, 247
Tumidajski Kazimierz („Marcin”) 7, 10
Turkowscy 156
Turkowski Boles∏aw 156
Turzyniecki Jan („Mogi∏ka”) 14
Tuszewski Józef 195
Tych Feliks 37
Tyra Walerian („Walerek”) 199
Twardowski Jakub 113
„Twardy” zob. Kotowicz Jan
Ukalski Franciszek 195
Urban Henryk (?) („Tom”) 156
Urusek 175
W[...] 171, 172
W[...] Bronis∏aw 173
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W[...] Czes∏aw 172, 174
W[...] Feliks 172
W[...] Jan 171
W[...] Micha∏ 173
W[...] Zygmunt 172
Wach Józef („Sak”) 88, 89
Wachowski Stanis∏aw 253
Wafiadis Markos zob. Markos
„Walerek” zob. Tyra Walerian
Waku∏a Stanis∏aw 196
Wallah Meir zob. Litwinow Maksim
Walewski Eugeniusz („Zemsta”) 96,
115, 143, 175–176, 211, 250
Walichnowski Tadeusz 18
Wa∏ach Aleksander 157
Wa∏ach Kazimierz 157
Wa∏ach Micha∏ 157
Wa∏ach Stanis∏aw 18
Wa∏achowie 157
Wapiƒski Roman 31
Warchulscy 16
Warda Józef 176
Wasilewska Wanda zob. Wasilewska-Korniejczuk Wanda
Wasilewska-Korniejczuk Wanda 38, 52,
54, 56, 66, 69, 78, 236
Wasilewski Arkadiusz („Bia∏y”) 197,
220, 221, 247
WaÊkowicz Walenty („Strza∏a”) 17, 80,
163, 182–184, 186–189, 191, 194,
223, 258–260, 262, 270–272, 277,
278, 284
„Wà˝” (N.N.) 47, 48, 49
Weso∏owski Stanis∏aw 196
„Wiarus” zob. Ostrowski Wiktor
„Wicher” zob. Maleszyk Kazimierz
„Wicher” zob. Soboƒ Aleksander
„Wicher” zob. Z∏omaniec Józef WierzchoÊ
Wieczorek Antoni („Âcibor”, „Kaktus”) 94, 95

333

03 srodki Pamiet Uskoka

27/9/04

10:49

Wielgos Jan („Hiena”) 141
Wieliczko Henryk („Lufa”) 20
WierzchoÊ 297
„Wies∏aw” zob. Gomu∏ka W∏adys∏aw
„Wiktor” zob. Kuchcewicz Stanis∏aw
Wilczyƒski Zygmunt („˚uk”) 13
„Wilk” zob. Krzy˝anowski Aleksander
„Wilk” zob. Orzechowski Pawe∏
„Wir” zob. Bartoszewski Konrad
„Wir” zob. ˚ak Franciszek
„Wis∏a” zob. G∏owacki Aleksander
Wiszniewski Bronis∏aw 190, 191
WiÊniewski 173
WiÊniewski Bronis∏aw zob. Wiszniewski
Bronis∏aw
„Witek” zob. Matuszak Witold
„Witeê” zob. Jarocki Franciszek
Witkowski Konstanty („Müller”) 95
„Witold” zob. Jóêwiak Franciszek
„W∏odek” (N.N.) 298
W∏odkowie 173
Wnuk Rafa∏ 10, 15, 21, 40, 80, 95, 96,
100, 113, 115, 143, 147, 154, 157,
162, 175, 176, 192, 249
Wnuk Stanis∏aw („Opal”, „Dziadek”,
„Iskra”, „˚mudzki”) 122–123
„Woda” zob. Zawada Kazimierz
Wodziƒski 152, 153
Wojtkowiak Zbys∏aw 19
Wojtuƒ Józef („S´k”, „Zawieja”) 124
Woliƒski Czes∏aw 176
Woliƒski Jan 176
Woliƒski W∏adys∏aw 270, 271, 278
„Wo∏yniak” zob. Kulik Stanis∏aw
Woynowski 242
Woêniak Jan 109, 110, 111
Woêniak Kazimierz („Szatan”) 114,
157, 158, 164, 181
Woêniczka Zygmunt 22
Wójcicki Franciszek 255
Wójcik 101, 102
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Wójcik Marian 195
Wójcik Stanis∏aw 107, 112, 200, 201,
255, 263
Wójtowicz Jan 107, 111, 112
Wójtowicz Marian 287, 288
Wójtowicz Stanis∏aw zob. Wójtowicz
Jan
„Wrzos” zob. Pakos Stanis∏aw
„Wrzos” zob. Szatyƒski-Szatowski Jan
Wtorek Piotr 281
„Wulkan” zob. Szymula Józef („Jordan”)
„Wydra” zob. Kamilewicz Serafin
Wyszyƒski Andriej 243, 244, 257, 258
Wyrzykowski Stefan („Zenon”) 12
Z[...] 172
Z[...] Antoni 172
Z[...] Jan 174
Z[...] Stanis∏aw 174
Z[...] Zbigniew 172
„Zagoƒczyk” zob. Szatyƒski-Szatowski
Jan
„Zag∏oba” zob. Piotrowski Konstanty
Zagórski Andrzej 80, 193
Zajàczkowski Mariusz 195
Zalewski 156
Zalewscy 156
Zalewski Franciszek 139
Zambrowski Roman 21
Zaorski Zygmunt 183
„Zapora” zob. Dekutowski Hieronim
Zar´ba Edward 262, 269, 270, 275–277,
280
Zaremba zob. Zar´ba Edward
Zarembiƒski Kazimierz („K∏oda”, „Bo˝ymir”) 113, 137
Zarzyccy 259, 262
Zarzycka Henryka 262
Zarzycka Magdalena 262
Zarzycka Maria 262
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Zarzycka Stefania 260, 262
Zarzycka Zofia 262
Zarzycki W∏adys∏aw 259, 260, 262, 270,
271, 273–275, 277–280, 282, 284
Zawada 173
Zawada Kazimierz („Woda”) 137, 142
„Zawada” zob. Miatkowski Jerzy
„Zawieja” zob. Wojtuƒ Józef
Zawierucha Antoni 194
„Zàb” zob. Zub-Zdanowicz Leonard
„Zbyszek” (N.N.) 60
„Zbyszek” zob. Sochacki Zbigniew
Zdunek Marian 94
„Zdzich” zob. Broƒski Zdzis∏aw
„Zemsta” (N.N.) 66
„Zemsta” zob. Walewski Eugeniusz
„Ziembida” zob. Dynia Józef
„Zenon” zob. Wyrzykowski Stefan
Ziarno Zygmunt 276
Zieliƒski Roman 275, 276
Zientek W∏adys∏aw zob. Zi´tek W∏adys∏aw
Zi´tek W∏adys∏aw („Nieznany”, „Hejna∏”) 154, 174
„Zimny” zob. Gar∏och Tadeusz
Zió∏ek Zygmunt („Szlak”) 147
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„Ziut” zob. Kwarciƒski Mieczys∏aw
Z∏omaniec Józef („Wicher”) 14
„Znicz” zob. Do∏´ga Antoni
Zub-Zdanowicz Leonard („Zàb”) 96
Zwoliƒski Mieczys∏aw („Jeleƒ”)
„Zygmunt” zob. Marciniak Jerzy
˚[...] 173
˚ak Franciszek („Wir”) 136, 137
„˚bik” zob. Groƒski Roman
˚bikowski 275
˚ebrun Aleksander 107
˚ebruƒ Olga 253
„˚egota” zob. Sztumberk-Rychter Tadeusz
„˚elazny” zob. Taraszkiewicz Edward
„˚mudzki” zob. Wnuk Stanis∏aw
˚murek Boles∏aw 195
˚murek Mieczys∏aw 195
˚murek Zofia 195
„˚uk” zob. Wilczyƒski Zygmunt
˚ukowski Antoni 111, 112
„˚yd” zob. Majewski Boles∏aw
˚ymierski Micha∏ (¸yêwiƒski Micha∏)
(„Rola”) 93, 126, 222
„˚ytos∏aw” zob. Panasiuk Klemens
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Indeks nazw geograficznych
Abramów 172, 189
Achtyrka 74
Albania 258
Albertów 194, 250
Annopol, gm. 163
Anusin 301
Ateny 222
Atlantyk 34
Austria 74, 204
Azja 222
Babianka 86
Ba∏kany 258
Baranowicze 199
Baranówka 192
Belgia 201, 263
Be∏˝ec 10
Be∏˝yce 114, 157
Bereza Kartuska 37, 251
Berkeley 21
Berlin 182, 234, 235, 242, 244, 258
Berlin Zachodni 176
B´dzin 221
B´dzin, pow. 40
Bia∏a Podlaska 8, 9, 10, 11, 12, 13, 74, 113
Bia∏a Podlaska, pow. 14, 303
Bia∏ka 81, 124
Bia∏ystok 63, 272
Bi∏goraj 8, 12, 192, 296
Bi∏goraj, pow. 25, 34, 296
Biskupice, kolonia 173
Bliski Wschód 32, 55
Boles∏awów 81
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Boleszyn 296
Borkowo 94
Borów, pow. Krasnystaw 113
Borów, pow. Lublin 123
Bójki 35, 202
Brus 57, 159
Brzeg 287
BrzeÊç n. Bugiem 9, 61, 124, 143
Brzeziny 287
Brzeziny, gm. 43,
Brzeênica Bychawska 191, 264
Brzeênica Ksià˝´ca 61, 84, 85, 86, 111
Brzeênica LeÊna 80
Brzostówka 57, 109–112, 117, 170
Budapeszt 252
Budy ¸aƒcuckie 124
Bug 10, 35, 39, 51–54, 57, 126, 131, 206
Bu∏garia 256, 258
Bychawa 96, 149
Bydgoszcz 290
Bystrzejowice 174
Bystrzyca 156, 223, 262
Bzura 123, 245
Celiny 281
Charl´˝ 144, 219
Che∏m 8–10, 41, 46, 57, 67, 80, 81, 96,
107, 113, 115, 138, 158–162, 181,
182, 296
Che∏m, pow. 14, 51, 81, 96, 115, 143,
157, 182, 194, 196, 211, 250, 284
Chiny 264
Chmiel 149
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Chodel 123, 149
Chorzów 74
Ciechanki 285
Ciechanki ¸´czyƒskie 172
Cyców 157, 250
Cyców, gm. 250, 252
Czechos∏owacja (Czechy) 198, 201, 204,
209, 210, 256
Czemierniki 58, 67, 182
Czerniejów 164, 183, 184, 257
Cz´stochowa 74, 80, 122, 123, 146, 263
åmielów 270
Dachau 52
Dania 263
Dàbrowa Górnicza 40
Dàbrowa Tarnowska 302
Dàbrówka zob. Nowogród
D´blin 10
D´bnik 281
D´bno 139
D´bno, pow. 138
D´bowiec 35
Dobryƒ Ma∏y 303
Dolny Âlàsk 137
Do∏hobyczów 113
Do∏y Pliszczyƒskie 259
Dominów 202, 246, 285
Dratów 96, 97, 100, 173
Dubica 35
Dzia∏yƒ 75
Dzierzkowice gm. 163
Dzier˝oniów, pow. 143
Dzików 113
Dzisna, pow. 211
Emilianów 299
Europa 32, 206, 222, 225
Fajs∏awice 154, 183, 287
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Fajs∏awice, gm. 154, 257
Felin 298
Finlandia 222, 238
Firlej 10, 51
Fontainebleau 182
Fordon 290
Francja 38, 94, 113, 138, 182, 201, 203,
204, 206, 207, 240, 241, 244, 256,
263, 264, 269
Garbów 74
Gardzienice 253
Garwolin, pow. 13, 148, 149
Gdaƒsk 40, 62, 90, 124, 182, 269, 271, 272
Gdaƒsk, woj. 163
Gibraltar 31
Godziembów 172
Góry Âwi´tokrzyskie 122
Grabniak 196
Gràdy 171, 172
Grecja 207, 258
Grodków, pow. 137
Grodno 74
Gródek 243, 285
Grudziàdz 193, 221
Hiszpania 233, 238
Holandia 201, 263
Hordzie˝ka 149
Horoszczyce 113
Hrubieszów 8, 11, 12, 287
Hrubieszów, pow. 96, 113, 115
Huta 81, 96, 115, 176
Huta Baranowska 242
Ignasin 153, 154
Islandia 263
Izrael 74, 240
Jab∏onna 197
Jagodzin 93
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Janików 260
Janowiec Wielkopolski 56
Janów Lubelski 12, 13
Janów Lubelski, pow. 197
Januszówka 184, 186, 285
Japonia 32
Jaszczów, gm. 43
Jawidz 141, 144
Jedlnia 115
Jelec 272
Jelenia Góra 123, 143
Józefów 192
Józefów, kolonia 173
Jugos∏awia 233, 238, 258
Kalinówka 239
Kanada 263
Kanie 211
Kaniwola 96–99, 172
Karolin 106
Kasi∏an 96, 115
Katowice 111
Katyƒ 34, 39, 52, 53
Kaznów 57
Kàkolewnica 52
Kielce 270
Kielce, woj. 12, 62, 113, 115, 148
Kijany 17, 49, 111, 153, 184–186, 204, 262
Kijany, kolonia 141
Kijów 38, 225
Klemensów 262
Klementynów 251
K∏odzko 220, 221, 296
Kochów 259
Kocia Góra 190, 191
Kock 10, 13, 51, 58, 93,
Kodeniec 136
Koby∏ki, kolonia 96
Kolonia Dratów 172
Kolonia Janowo 173
Kolonia K´b∏ów 174
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Kolonia ¸ubkowska 220
Kolonia Passów 223, 259, 270,
Kolonia Piotrówek 211
Kolonia S´ków 157
Komorowo 143
Koluszki 16
Konopnica 190, 191
Koƒskowola 10
Kowel 51, 52
Kowel, pow. 93
Kozice Górne 221
Kozielsk 148
Kraków 136, 235, 246, 271, 281, 302
Krasnystaw 8, 10, 113, 136, 143, 153,
154, 225, 252, 270, 281, 287,
295
Krasnystaw, pow. 81, 96, 113, 115, 143,
153, 183, 223, 232, 259, 270, 281,
284, 297
KraÊnik 8, 136, 149, 253, 269, 287, 293,
295
KraÊnik, pow. 25, 96, 139, 163, 199, 249,
269
Kreta 207
Krym 240, 271
Krzesimów 172, 173
Krzeszów Górny 296
Kujawy 42, 43
Kulczyn 80
Kulik 143
Kunów 139
Lasy Parczewskie 33, 35, 37, 51, 57, 58,
61, 159, 202
Legionowo 287
Lejno 74
Lida 124
Lipa 123
Lipki 172
Londyn 33, 38, 52, 54–56, 69, 79, 201,
204, 233, 235, 241, 254
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Lubaƒ 296
Lubartów 8, 10, 14, 16, 17, 21, 32, 40,
42, 47, 51, 52, 55, 57, 61, 62, 64, 67,
68, 72–75, 77, 89, 91, 105–107, 109,
112, 114, 116, 136, 137, 147–151,
155, 158, 162, 171, 182–184, 190,
191, 194, 218, 225, 251, 257, 264,
283, 287, 288, 294
Lubartów, pow. 15, 19, 20, 33, 34, 42,
47, 51, 63, 70, 80, 81, 84, 86, 89, 90,
93, 97, 98, 101, 105–108, 111, 114,
116, 117, 139–142, 146, 147, 155,
157, 163, 176, 184, 190, 191, 225,
251, 264, 283, 287
Lubelszczyzna 7, 9–12, 14, 15, 34, 37,
41, 44, 51, 52, 56, 80, 93, 96,
120–122, 146, 163, 171, 192, 193,
195, 198, 199, 205, 221, 232, 236,
264, 295
Lublin 8–10, 13, 15–17, 21, 24, 26,
33–35, 40–42, 46, 48, 56, 57, 60–63,
70, 73, 74, 81, 82, 87, 93–96, 101,
107, 108, 110–115, 120, 123, 124,
136, 137, 139–142, 144, 148,
150–154, 156–161, 163, 182, 184,
190, 191–194, 196, 202, 211, 218,
223, 226, 231, 244, 247, 250, 262,
269–275, 277, 280, 281, 283, 287,
289–291, 293, 295–297, 302, 303
Lublin, pow. 14, 17, 19, 42, 81, 112, 114,
123, 124, 137, 138, 149, 153, 154,
156, 157, 163, 175–177, 183,
188–191, 194, 197, 199, 205, 221,
246, 249, 259, 260, 262, 269–271,
272, 289–291, 296
Lublin, woj. 7, 12, 15–16, 113, 139, 148,
182, 223, 231, 253, 279, 289
Luboml 93
Ludwin 43, 94, 112
Ludwin, gm. 32, 34, 43, 52, 107, 109,
117, 140, 142, 225, 252
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Ludwinów 61
Luksemburg 263
Lwów 9, 37, 110, 124, 146
Lyon 182
¸aba 123
¸achów 62
¸aƒcut, pow. 124
¸´czna 19, 42–44, 91, 94, 112, 114, 126,
143, 157, 171, 172, 175, 195, 196,
204, 225, 252
¸´czna, gm. 32, 225
¸om˝a 94
¸om˝a, pow. 62, 94
¸ódê 41, 42, 80, 196, 200, 244, 269, 271
¸uck 51, 153
¸ucka 46, 67
¸uków 8, 10, 52, 58, 61, 123, 253, 287
¸uków, pow. 14, 149, 174
¸uszczów 156, 173
¸uszczów, kolonia 173, 176, 259, 260,
269, 271, 272, 284
¸ysaków 190
Macedonia 258
Majdan 46
Majdan Kozic Górnych 15, 221, 296,
302
Majdanek 11, 52, 166, 167
Ma∏ków 172
Maroko 238
Mediolan 242
Me∏giew 174
Me∏giew, gm. 156, 171, 252, 285
Mielec 271
Mi´dzyrzec 10
Mi´dzyrzecz, pow. 13
Milejów 157
Minkowice 42, 46–47
Mongolia 206
Moniaki 149, 249
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Page 340

Monte Cassino 201
Moskwa 31, 32, 37, 52, 72, 77, 95, 132,
165, 200, 203, 209, 221, 233, 235–
–238, 240, 254, 255, 257, 258, 263
MoÊciska 293
Motycz 246

Orzechów, kolonia 175
Osiny 199
Ostrów Lubelski 33, 35, 55, 117, 165
Ostrów Mazowiecka 143
OÊwi´cim 37, 52
Otmuchów 137

Nadrybie 57, 101
Namys∏ów 137
Narwik 201
Nasutów 173
Niedêwiada 58, 80, 84, 86, 89
Niemce 112, 150, 151, 155, 174, 202
Niemce, gm. 32, 148, 155, 225
Niemcy 9, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43,
46, 72, 74, 123, 130, 146, 156, 163,
176, 195, 201–204, 209, 220, 222,
233, 237, 240, 256, 257
Norwegia 263
Nowa Wola 184
Nowogród (Dàbrówka) 17, 18, 22, 24,
205, 289, 290, 291,
Nowogródczyzna 10
Nowy Dwór Gdaƒski 124
Nowy Jork 235
Nowy Sàcz 94, 136
Nysa 114, 148, 150, 193, 197, 198, 220
Nysa ¸u˝ycka 145

Palestyna 207, 225, 234, 240, 244
Pa∏ecznica 57
Parczew 61, 62, 124, 159
Pary˝ 182, 222, 240, 243, 264
Pearl Harbor 32
Peloponez 207
Piaseczno 100, 172
Piaski 153, 154, 176, 284–286, 297, 299,
302
Piaski, gm. 153
Pilaszkowice 301
Piƒczów 302
Piotrogród 206
Piotrówek 149
Piotrówka 285
Pliszczyn 163, 173, 259, 270–272, 284
Pociecha 123
Podedworze 147
Podole 56
Podzamcze 98, 172, 173
Polesie 9, 37, 51, 255
Polska 9, 10, 20–22, 32, 37, 39, 40, 45,
52–55, 69, 74, 95, 106, 108, 120, 123,
129, 130, 133, 145, 146, 153, 155,
165, 171, 179, 181, 182, 187, 191,
198, 200, 201, 204, 207, 209, 210,
221, 222, 225, 229, 235, 236, 238,
239, 241, 252, 254–256, 258, 263–265
Pomorze 124, 182
Poniatowa 10
Popówka 97, 98, 100
Poróg 63
Portugalia 263
Potulice 283, 290

Odra 145
Olchoml 35
Olechowiec 191
OleÊnica 287
Olszowo 251
Olsztyn 63, 113, 269
Opatów, pow. 259, 260, 270, 296
Opoka 139
Opole 293
Opole Lubelskie 114, 149
Orenburg 138
Orzechów 100
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Poznaƒ 112, 176, 269
Poznaƒ, woj. 80, 139
Praga 123
Puchaczów 22, 194, 195, 196
Pulczynów 34
Pu∏awy 8, 9, 10, 13, 107, 113, 148, 157,
293
Pu∏awy, pow. 14, 63, 69, 148, 199, 220,
242, 246
Puszcza Solska 192
Radom 163
Radzic 42, 76, 142, 146, 147, 164, 184,
190, 202, 285
Radzic Nowy 106
Radzic Stary 15, 16, 32, 106, 147, 148
Radzyƒ Podlaski 8, 9, 13, 56, 58, 94, 95,
175, 225
Radzyƒ Podlaski, pow. 14, 75, 142, 175,
182
Rako∏upy 182
Rawicz 271
Rembertów 93
Riazaƒ 93
Rogóêno 100, 172
Rokicany 123
Rozkopaczew 57, 81, 82, 107, 147,
164–169, 171, 183, 191
Rozmierki 255
Rozp∏ucie 172
Równe 51, 74, 221
Rudka Kijaƒska 52, 56, 172
Rudka StaroÊciƒska 33
Rumunia 256
Rybczewice 301
Ryki 148
Rymcze 93
Rzàbiec 302
Rzeczyca Ksi´˝a 269
Rzeszów, woj. 12, 113
Rzym 222, 241
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Sadurki 246
Samokl´ski 114, 157
Samokl´ski, gm. 67,
San 199
Serniki 57, 163, 182, 190, 191
Serniki, gm. 109, 117
Siedlce 293
Siedlce, pow. 13, 14
Siedliszcze 96
Siemianowice Âlàskie 74
Siemieƒ 142, 175
Sierpc 163
Sitce Wielkie 211
Skowronki 62
Skrobów 10, 68, 75
S∏owacja 271
S∏upia 122
S∏upsk 40, 269
Sobianowice 138
Sokolniki 143
Soko∏ów Podlaski, pow. 197
Sosnowica 159
Sosnowiec 74, 183
Sosnówka 225
Spiczyn 41, 43, 107, 111, 112, 140, 141,
173, 184, 202
Spiczyn, gm. 32, 107, 111, 112, 117, 140,
144, 148, 252
Sporniak 123
Stalingrad 31, 33
Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej
(Ameryka, USA) 32, 34, 38, 138,
200, 203, 204, 206, 207, 209, 222,
225, 235, 240–242, 246, 256, 257,
262, 263
Starachowice 259
StaroÊcice 171
Stasin 197
Stasin, kolonia 137
Stefanówka 298
Sterdyƒ 197
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Stoczek 141, 186
Stryjno 270, 297
Sul´cin 269
Sul´cin, pow. 269
Syberia 39, 52, 120
Sycylia 233
Surmacze 182
Szczecin 111, 139, 182, 271, 281
Szczuczyn, pow. 74
Szczypiorno 251
Szczytno 269
Szwecja 263
Âlàsk 235
Âroda Âlàska 87
Âwidnik Ma∏y 290
Âwierszczów 160, 162
Âwi´ty Krzy˝ 122
Âwinka 195
Tar∏o 86
Tar∏o, gm. 84, 89
Tarnobrzeg, pow. 113
Tarnopol 9, 176
T∏uszcz 56
Tobruk 201
Toledo 238
Tomaszówka 199
Tomaszów Lubelski 8, 13, 74, 107, 113,
287
Toruƒ 94
Tr´baczów 171, 173, 285
Trojanów 148, 149
Trzebnica 296
Trzeciaków 156
Turcja 258
Turobin 143
Turowola 194, 250
Uciekajka 96, 97, 99, 100
Ukraina 41, 53, 243, 245
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Urszulin 157, 196
Urz´dów 10, 174
UÊcimów 57
Veszprém 252
Wajzerówka-Piaski 153
Wandzin 46
Warszawa 36–39, 41, 56, 57, 62, 68, 74,
93, 111, 113, 114, 119, 122, 123, 134,
135, 137, 139, 143, 144, 148, 150,
163, 193, 197, 201, 221, 235–237,
244, 246–248, 258, 269, 271, 272,
287, 289, 291
Warszawa, pow. 197
Warszawa, woj. 12, 148
Waszyngton 241, 254, 263
Watykan 252
Wàwolnica 10
Wereszczyn 172
W´gry 252, 256
Wielka Brytania (Anglia) 38, 95, 113,
131, 138, 153, 198, 203, 204, 206,
235, 238, 240, 247, 256, 263
Wieprz 19, 57, 146, 147, 148, 157, 183,
184, 188, 264
Wierzchowiny 81, 96, 115, 176
Wierzchowiska 154
Wi´cków 148, 149
Wilamów 174
Wileƒszczyzna 9, 10, 188, 211
Wilko∏az 149, 197
Wilno 9
Wilno, woj. 211
Wis∏a 70, 95
Witanów 173
Witnica 138, 139
W∏ochy 32, 33, 203, 206, 221, 244, 263
W∏odawa 8, 13, 35, 51, 58, 86, 136,
142–144, 157, 161, 162, 195, 281,
293, 303
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W∏odawa, pow. 14, 20, 33, 35, 41, 51, 74,
80, 86, 96, 115, 136, 142, 143, 157,
161, 175, 191, 195, 196, 211, 243,
251, 281, 284, 293
W∏odzimierz Wo∏yƒski 16, 114, 163
W∏oszczowa 81, 302
W∏oszczowa, pow. 62, 302
Wojciechów 249
Wojs∏awice 182
Wola Gardzienicka 298
Wola Niemiecka 173
Wola Niemiecka, kolonia 173
Wola Sernicka 63, 163, 184
Wola Wereszczyƒska 57, 143, 251
Wola Wereszczyƒska, gm. 161
Wo∏oskowola, gm. 161
Wo∏yƒ 9, 41, 51, 56, 93, 192
Wólka 172, 173, 176, 229
Wólka, gm. 17, 60, 176, 252, 291
Wólka Kijaƒska 183
Wólka Krasieniƒska 69
Wólka Nowa 47, 70, 146, 163, 176, 184,
228, 285
Wólka Rokicka 251
Wólka Stara 97, 107, 140, 183, 188, 202,
Wólka Zawieprzycka 105, 106, 108, 202
Wroc∏aw 143, 144, 182, 191, 296
Wronki 108, 154, 218
Wyganowice 253, 295, 297
Wyhalew 157
Zabrze 74, 245
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Zag∏´bie Dàbrowskie 255
Zakopane 302
Zakrzów 172
Zalesie 148
Za∏ucze 35
Zamajdanie 199
Zamojszczyzna 8, 9, 35, 113
ZamoÊç 8, 9, 11, 13, 94, 113, 136, 192,
287
Zasmyki 52
Zawieprzyce 146, 147, 183, 184, 186,
189, 190, 191, 202, 218
Zawieprzyce, kolonia 184, 189, 190
Zbere˝e 195, 281
Zbójno 161
Zemborzyce 249
Zezulin 42, 46, 57, 81, 82, 90, 93, 94,
101, 104, 106, 290
Zezulin, kolonia 89, 139
Zielona Góra 281
Zielona Góra, woj. 13
Zió∏ków 146, 283
Z∏oczów 113
Zwiàzek Radziecki (ZSRR, Rosja) 10,
20, 31–33, 36–40, 55, 57, 63, 69, 121,
128–131, 134, 138, 168, 197, 201,
203, 204, 206, 207, 222, 233, 235,
238, 241–243, 245, 252, 256, 258,
264, 272
˚o∏udek 74
˚yczyn 148
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W serii „Relacje i wspomnienia” dotychczas
ukaza∏y si´ nast´pujàce tomy:
1 A. Kamiƒski, Diariusz podr´czny 1939–1945, opr.
A. Palarczykowa, J. Stoksik (2001)
2 Âwiadectwa stanu wojennego, opr. A. Dudek, K. Madej (2001)
3 Co nam zosta∏o z tych lat… Opozycja polityczna
1976–1980 z dzisiejszej perspektywy, red. J. Eisler
(2003)
4 R. Czapliƒska, Z archiwum pami´ci… 3653 wi´zienne
dni, red. K. Szwagrzyk, J. ˚ygad∏o (2003)
5 Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach
stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. ˚aryn, J. ˚urek (2003)
6 J.K. Zawodny, Uczestnicy i Êwiadkowie powstania warszawskiego. Wywiady (2004)
7 Aresztowane powstanie, red. J.Z. Sawicki (2004)
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