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Wykaz skrótów

Przedmowa
Doczekaliśmy czasów, gdy wielu historyków „idzie na skróty”, pisząc książki bez wychodzenia z domu,
bez korzystania z archiwów, bez wywiadów miejscowych i docierania do świadków, korzystając prawie wyłącznie
z internetu i łatwo dostępnych publikacji. Dr Mirosław Sulej jest historykiem fascynującym, bowiem posługując
się nowoczesnymi narzędziami, nie porzuca tradycyjnych metod badawczych. Zresztą trudno sobie wyobrazić,
aby jego najnowsza publikacja: Historia Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN. W walce o niepodległość Ojczyzny
1863-1864, 1914-1921, 1939-1947 mogła powstać inaczej. Bez cierpliwych, dogłębnych badań mikrohistorii nie
da się stworzyć rzetelnej syntezy.
Dr Mirosław Sulej jest znanym i uznanym badaczem, ma istotne osiągnięcia w tym zakresie, a każda jego
pozycja książkowa jest wydarzeniem. Tak jest i tym razem. Autor zastosował dość nietypową formułę tak
szczegółowych badań, mianowicie obudowanie ich dokumentacją zdjęciową, co wprawdzie wymagało żmudnego
zbierania fotografii nie tylko z archiwów, ale także od rodzin Żołnierzy Wyklętych z Placówki 44 (często jako
jedynego prawie śladu istnienia jego bohaterów), ale wzbogaciło narrację o obrazy. Także dwie mapy, które
pozwalają mniej zorientowanemu Czytelnikowi „poruszać się” po opisywanym terenie.

4
Tak powstał ten szczegółowy, nasycony treścią album. Dla wielu osób będzie on szczególną pamiątką, bo
będzie zaświadczał, że mogą one być dumne z przeszłości swych rodzin, rodów, znajomych i sąsiadów.
Szczególnym, i niezwykle korzystnym dla całości, zabiegiem, jest połączenie trzech różnych okresów:
Powstania Styczniowego 1863-1864, walk o odzyskanie niepodległości 1914-1921 oraz wojny i okupacji 19391945 i Powstania Antykomunistycznego. Wbrew pozorom są to etapy ściśle ze sobą związane. Cel był zawsze ten
sam, czyli mówiąc językiem I Rzeczypospolitej: potrzeba wojenna. Warto zwrócić uwagę na to określenie. To nie
były działania napastnicze ze strony Polaków, to zawsze były podejmowane z ogromnym wysiłkiem próby
samoobrony i wyzwolenia się z zewnętrznej przemocy.
Są w tym albumie, tak samo jak we wcześniejszych książkach autora, zdecydowane działania w celu
negliżowania „czerwonych kłamstw”, a narosło ich przecież przez dziesięciolecia wiele.
Będzie ten album pomagał w przekazywaniu w rodzinach tradycji, dziś tak mocno wypieranej przez
„nowoczesność”, odcinającą się od naszej narodowej przeszłości. Będzie pomagał wielu osobom wrócić do tego,
co kiedyś było normą. Gdy rodzice i dziadkowie przekazywali wiedzę o nieodległej przeszłości dzieciom i
wnukom.
Leszek Żebrowski

Rozdział I
Powstanie styczniowe
w Żabiance, Ułężu, Sobieszynie, Drążgowie, Blizocinie
W roku 1863 teren przyszłej Komendy Miejscowej Nr V Sobieszyn POW i przyszłej Placówki 44
Sobieszyn ZWZ-AK-WiN znajdował się w powstańczym województwie podlaskim. Zaraz za Wieprzem było
województwo lubelskie, a za Wisłą województwa sandomierskie i mazowieckie, oddzielone od siebie Pilicą. A
więc teren przyszłej Komendy Miejscowej Nr V Sobieszyn POW i przyszłej Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AKWiN znajdował się w samym środku powstania. Na tym terenie lub w najbliższych jego okolicach Wojska
Narodowe stoczyły blisko dwadzieścia bitew i potyczek. Według wyliczeń Stanisława Zielińskiego, autora
fundamentalnego dzieła Bitwy i potyczki 1863-1864: na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych
Muzeum Narodowego w Rapperswilu, w całym województwie podlaskim powstańcy stoczyli 101 bitew i potyczek
z wojskiem rosyjskim. Choć było to województwo terytorialnie niewielkie i z warunkami trudnymi do walk
partyzanckich. W dodatku osaczone przez duże garnizony rosyjskie w Warszawie, Modlinie, Dęblinie, Brześciu,
Lublinie. I w samym jego sercu jeszcze duży garnizon w Siedlcach. Jesienią 1863 roku oprócz garnizonu
siedleckiego na terenie rosyjskiego Siedleckiego Wojennego Oddziału największe garnizony przeznaczone do
tłumienia powstania znajdowały się w Garwolinie, Rykach, Międzyrzecu Podlaskim i Włodawie. W
województwie lubelskim, przyległym do Galicji, odbyło się 145 bitew i potyczek. W mazowieckim z Warszawą
155, w kaliskim 131, w sandomierskim 129, w płockim 105, w krakowskim 103, w kowieńskim 98, w
augustowskim 84, w grodzieńskim 65, w wileńskim 49, w wołyńskim 23, w ukraińskim 12, w mińsko-litewskim
16, w mohylewskim 3, w witebskim 1. W województwie podlaskim powstanie miało charakter bardziej
powszechny niż w wielu innych powstańczych województwach i trwało najdłużej. Na terenie przyszłej Komendy
Miejscowej Nr V i przyszłej Placówki 44 nie było w noc styczniową roku 1863 zbiórek i ataków na garnizony
rosyjskie. Takich jak w innych miastach i osadach województw podlaskiego i lubelskiego – Żelechowie,
Maciejowicach i Łaskarzewie, Łukowie, Białej Podlaskiej, Wohyniu i Radzyniu Podlaskim, Kodniu, Huszczy,
Tucznej, Łomazach, Stoku Lackim, Kazimierzu Dolnym i Kurowie, Lubartowie, Kraśniku i Modliborzycach,
Józefowie Ordynackim, Krzeszowie, Szczebrzeszynie, Zwierzyńcu, Tomaszowie Ordynackim, Tarnogrodzie.
Także w Kocku, gdzie doszło do nieudanego ataku na rosyjski garnizon.
Przez teren przyszłej Komendy Miejscowej Nr V i przyszłej Placówki 44 przechodziły wojska rosyjskie
oraz oddziały powstańcze i zgrupowania oddziałów przed i po dużych bitwach, które nastąpiły pod Korytnicą i
Żyrzynem, czy też podczas kampanii jesienno-zimowej gen. Michała Heydenreicha-Kruka. Wielokrotnie
przebiegały tędy oddziały Kawalerii Narodowej, a za nimi sotnie kozackie i szwadrony dragonów. Ponad wszelką
wątpliwość funkcjonowała tu, tak jak wszędzie, powstańcza żandarmeria narodowa, czyli ci najbardziej Wyklęci
Żołnierze powstania styczniowego. Dla których rosyjski okupant miał tylko szubienicę.
W tym miejscu, głównie za Zielińskim, chcę przedstawić kalendarium bitew i potyczek na terenie lub w
najbliższych okolicach przyszłej Komendy Miejscowej Nr V i przyszłej Placówki 44.
Wola Okrzejska, 22 lutego 1863 roku
Bitwa oddziału mjr. Rudolfa Różańskiego z dwoma rotami piechoty rosyjskiej i sotnią kozaków.
Blizocin, 25 marca 1863 roku
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Potyczka oddziału kawalerii mjr. Gustawa Zakrzewskiego z kozakami podczas przeprawy przez Wieprz pod
Blizocinem.
Krzywda, 27 marca 1863 roku
Potyczka oddziału kawalerii mjr. Gustawa Zakrzewskiego z kozakami podczas marszu spod Blizocina.
Ruda k. Krzywdy, 23 maja 1863 roku
Potyczka oddziału kawalerii mjr. Gustawa Zakrzewskiego z oddziałem rosyjskim.
Korytnica, 10 czerwca 1863 roku
Bitwa III oddziału płk. Marcina Borelowskiego-Lelewela oraz oddziału ppłk. Adama Andrzeja Zielińskiego z
czterema rotami piechoty rosyjskiej eskortującej transport pieniędzy z Dęblina do Warszawy (choć Nikołaj
Pawliszczew donosił carowi, że był to batalion zamojskiego pułku fortecznego, maszerujący z Warszawy do
Zamościa).
Żelechów, 11 czerwca 1863 roku
Bitwa oddziału kawalerii kpt. Zdzisława Łaskiego, osłaniającego odwrót III oddziału płk. Lelewela, z dwoma
rotami piechoty rosyjskiej i półsotnią kozaków.
Żyrzyn, 8 sierpnia 1863 roku
Bitwa zgrupowania oddziałów województw podlaskiego i lubelskiego pod dowództwem płk. Michała
Heydenreicha-Kruka z trzema rotami piechoty rosyjskiej, plutonem lub półplutonem kozaków oraz dwoma
działami, eskortującymi transport pieniędzy i pocztę z Warszawy przez Dęblin do Lublina. I przemarsz
zgrupowania z pola bitwy przez Baranów i Drążgów do Dwórca Szydłowskich, potem Rabków.
Mysłów, 4 września 1863 roku
Bitwa oddziałów ppłk. Józefa Jankowskiego, ppłk. Adama Andrzeja Zielińskiego, i być może kawalerii oddziału
ppłk. Ludwika Żychlińskiego pod dowództwem kpt. Pawła Gąssowskiego, z dwoma kolumnami piechoty
rosyjskiej.
Dęblin, początek, może połowa września 1863 roku
Rajd szwadronu lub półszwadronu rtm. Feliksa Niedźwiedzkiego z oddziału ppłk. Józefa Władysława Ruckiego
pod Dęblin, a stamtąd do Puław.
Ten rajd rtm. Niedźwiedzkiego, zresztą nie pierwszy, nie był znany Stanisławowi Zielińskiemu, autorowi Bitew i
potyczek. I wogóle jest znany tylko z raportu ppłk. Ruckiego dla Władysława ks. Czartoryskiego: Bitwa
fajsławicka wpływ paraliżujący na wszystkie umysły wywarła. Przy takim usposobieniu rozliczne trudności
pokonywać i usuwać trzeba było. Powetowanie straconej broni tak przez świeże sprowadzenie, jako i pojedyncze
odszukiwanie takowej, niemało zajęło czasu. Podczas nowego organizowania się szczupła moja kawaleria w
ciągłym, a prawie bezustannym była ruchu, demonstrując to pod Lublinem, Chełmem, Krasnymstawem, w celu
przekonania tak naszych jak i Moskwy, że i podobna bitwa, jak pod Fajsławicami, ani ducha, ni powstania
przytłumić nie jest w stanie. W tym to czasie oddział kawalerii uwijającej się pod Lublinem pod dowództwem
rotmistrza Niedźwiedzkiego dotarł pod sam Iwangorod, a zmyliwszy pogoń moskiewską stanął w Puławach i zajął
się przez dwa dni sprzedażą soli, mimo tego, że w Oblasach, Kurowie konsystowała Moskwa. Przez to kawaleria
ściągała na siebie uwagę, podczas gdy piechotę bezpieczniej organizować i ćwiczyć mogłem.
Wola Okrzejska, 26 września 1863 roku
Potyczka eskorty kawaleryjskiej płk. Tytusa OʹByrna-Grzymały, naczelnika wojskowego województwa
podlaskiego, z sotnią kozaków, która została rozbita zanim nadeszła piechota rosyjska.
Dęblin, 26 września 1863 roku
Alarmowanie twierdzy dęblińskiej przez część eskorty kawaleryjskiej płk. Tytusa OʹByrna-Grzymały po
zwycięstwie nad kozakami pod Wolą Okrzejską.
Chotynia-Przyłęk-Gończyce, 6 października 1863 roku
Bitwa kawalerii z oddziału ppłk. Karola Krysińskiego pod dowództwem mjr. Ludwika Bardeta z oddziałem
rosyjskim pod dowództwem mjr. Domaina.
Żabianka Trojanowska, 11 października 1863 roku
Zajęcie kasy pocztowej w Żabiance przez kawalerię z oddziału ppłk. Karola Krysińskiego pod dowództwem mjr.
Ludwika Bardeta oraz jej potyczka z sotnią kozaków podczas postoju w pobliskim dworze.
Krzywda i Fiukówka, 8 listopada 1863 roku
Bitwa oddziałów ppłk. Józefa Jankowskiego, mjr. Józefa Lenieckiego, części oddziału kawalerii mjr. Kazimierza
Kobylińskiego pod dowództwem mjr. Michała Kwapiszewskiego, oraz części oddziału ppłk. Adama Andrzeja
Zielińskiego, z trzema rotami piechoty rosyjskiej uzbrojonej w dwa działa, oraz z kozakami.
Ułęż, 12 listopada 1863 roku
Potyczka szwadronu kawalerii pod dowództwem ppłk. Adama Andrzeja Zielińskiego ze zgrupowania kawalerii
gen. Kruka w Dwórcu z kozakami z kolumny rosyjskiej idącej od strony Baranowa.
Żelechów, 20 listopada 1863 roku
Bitwa oddziału ppłk. Józefa Jankowskiego z piechotą i kawalerią rosyjską idącą od Siedlec.
Gułów-Budziska-Charlejów-Białobrzegi-Kock, 25 grudnia 1863 roku
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Bitwa zgrupowania kawalerii gen. Michała Heydenreicha-Kruka z dwiema rotami piechoty rosyjskiej, czterema
szwadronami ułanów, półszwadronem dragonów i półsotnią kozaków oraz oddziałem rakietników idącymi od
Siedlec.
Cisownik, 1 kwietnia, Krupy 5 i 6 kwietnia, Natalin k. Michowa 8 kwietnia 1864 roku
Potyczki oddziału por. Władysława Lewandowskiego z piechotą rosyjską i kozakami.
Ułęż, 16 kwietnia 1864 roku
Potyczka eskorty kawaleryjskiej ppłk. Karola Krysińskiego, generalnego organizatora województwa podlaskolubelskiego i brzesko-litewskiego przy Rządzie Narodowym, z kawalerią rosyjską.
Tym samym teren ten był szlakiem przemarszów oraz polem walk zgrupowań i pojedynczych oddziałów
pod dowództwem gen. Michała Heydenreicha-Kruka, gen. Aleksandra Waligórskiego, płk. Marcina
Borelowskiego-Lelewela, płk. Tytusa OʹByrna-Grzymały, ppłk. Józefa Jankowskiego, ppłk. Karola Krysińskiego,
ppłk. Władysława Pogorzelskiego, ppłk. Ignacego Odrowąża Wysockiego-Żaczka, ppłk. Adama Andrzeja
Zielińskiego, mjr. Ludwika Bardeta, mjr. Konstantego Jarockiego, mjr. Karola Loewenhardta-Grzymały, mjr.
Ludwika Lutyńskiego, mjr. Rudolfa Różańskiego, mjr. Hermana Wagnera, mjr. Gustawa Zakrzewskiego, kpt.
Zdzisława Łaskiego, rtm. Władysława Ścibor Rylskiego, rtm. Feliksa Niedźwiedzkiego, por. Władysława
Lewandowskiego, Karola Junoszy Łempickiego. Także rtm. Leona Kossaka, jako dowódcy eskorty gen. Kruka
podczas jego kampanii jesienno-zimowej na Podlasiu i w Lubelskiem.
Nie mogę nie zatrzymać się nad fragmentem raportu gen. Kruka o bitwie fajsławickiej. Tym fragmentem,
w którym pada nazwa Dwórzec: W takich to pomyślnych okolicznościach znajdowaliśmy się po potyczce
żyrzyńskiej, z których korzystać należało przy dostatecznym zaopatrzeniu w amunicję, aleśmy jej nie mieli więc
musieliśmy cofać się przed Moskwą przez Baranów do Dwórca, gdzie rozdzieliwszy nasze siły na trzy główne
kolumny poleciłem każdej rozdzielić się jeszcze na 2 części (każda z jednego oddziału), i każdemu oddziałowi na
2 lub na 3 części, gdyby Moskwa wciąż za nami ciągnęła. Sam zaś z oddziałami Krysińskiego i Wagnera
wykonałem ruch skrzydłowy przez Łysobyki ku Łęcznej, zakrywając takim sposobem kierunki pochodu innych
oddziałów i chcąc Moskwę za sobą pociągnąć. To oznacza, że już w nocy z 8 na 9 sierpnia 1863 roku przez
Drążgów, Ułęż, sienkiewiczowskie Grabowce Górne, Nowodwór, Borki, albo przez Sobieszyn, Podlodówkę, na
pewno przez Zawitałę, szło do Dwórca całe zgrupowanie Kruka z bitwy żyrzyńskiej. I dopiero tam nastąpiło
rozejście się.
Chcę w tym miejscu przywołać zapisy z Dziennika marszów odbytych przez generała Kruka, naczelnika
województw lubelskiego i podlaskiego, w listopadzie i grudniu roku 1863. Autor tego dokumentu, kpt. Euzebiusz
Rydzewski, jest w stu procentach wiarygodny jako ówczesny podszef sztabu gen. Kruka. Z dokumentu tego
dowiadujemy się jak z powodu jesienno-zimowej kampanii gen. Kruka w tych dniach listopadowych i
grudniowych roku 1863 wielka historia znów przewaliła się przez tereny przyszłej Komendy Miejscowej Nr V i
przyszłej Placówki 44.
11-go
Marsz z Samoklęsk na Rudkę Gołąbską, Gołąb, Michów, Łukawicę, Wolę Czołnowską i Baranów do
Drążgowa. W Drążgowie wieść o Jeździe Podlaskiej, zgromadzonej we Dwórcu, pod wodzą Generała
Waligórskiego.
Z Dziennika marszów wiadomo, że do Drążgowa na nocleg gen. Kruk przybył ze swoją eskortą Krakusów
w sile dwudziestu koni pod dowództwem rtm. Leona Kossaka oraz z żandarmerią konną powiatu
hrubieszowskiego pod dowództwem Karola Junoszy Łempickiego w sile czterdziestu koni.
12-tego
Wymarsz z Drążgowa przez Grabowce i Zawitały [Zawitałę] do Dwórca, a tam połączenie się ze
zgromadzonemi pod Waligórskim szwadronami Zakrzewskiego, Zielińskiego i Rojewskiego Zdzisława. W południe
wieść o ukazaniu się Moskwy w okolicach Okrzei: rekonesans w tym kierunku i przygotowania do potyczki. Zwiady
wracają z pod Okrzei, nigdzie nie napotkawszy Moskwy, i zgromadzone oddziały jazdy zostają we Dwórcu dla
odpoczynku i noclegu (…) O godzinie 9-tej nad wieczorem wieść o przyjściu Moskwy do Baranowa, a w tym celu
Zieliński Adam wysłany ze szwadronem na zwiady przez Nowy-Dwór i Grabowce-Górne ku Ułężowi. Spotkanie
się Zielińskiego w Ułężu z kozakami o północy i bezładny jego odwrót ku Dwórcowi. Odwrót ten mogący
sprowadzić Moskwę do Dwórca, powoduje wymarsz wszystkich szwadronów do Grabowa-Szlacheckiego.
15-go
Przy wymarszu z Kłoczewa nadchodzi wieść o przyjściu Moskwy do Grabowa-Szlacheckiego: stąd marsz
Kruka przez Gózd ku lasom Frakówki [Fiukówki] na północ Okrzei, lecz w Goździe dochodzi raport, że Moskwy
w Grabowie i jego okolicach nie ma, a stąd zwrot Kruka na Okrzeję, Lipiny, Budziska i stanięcie na noclegu w
Charlejowie.
I tydzień później, w ponownym marszu gen. Kruka spod Łęcznej na Podlasie, a dokładnie do Żelechowa,
celem przyspieszenia dostaw zimowych ubrań dla jego wojska. Tym razem wielka historia przewala się przez
Blizocin, Podlodów, Podlodówkę, Lendo Wielkie i ponownie przez Zawitałę i Dwórzec:
22-go
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Dalszy marsz na Meszno, Składów, przejście wbród przez rzekę Wieprz pod Blizocinem i marsz na
Podlodów, Podlodówek, Lendo-Wielkie, Zawitały, Grabów-Szlachecki i do Woli-Okrzejskiej na nocleg.
25-go
Otrzymanie przez Generała [w czasie dwudniowego postoju w Żelechowie] wiadomości o kożuchach,
mundurach i obuwiu, przygotowanych dla powstańców w okolicach Opola i Józefowa nad Wisłą. Generał
postanawia udać się w te okolice dla zabrania tych efektów i wytransportowania ich w Radzyńskie. W tym celu
zamiar marszu z Żelechowa ku szosie warszawsko-lubelskiej dla przebycia jej pomiędzy Lublinem a Kurowem,
jako miejscu najbezpieczniejszym dla takiego przeskoku, a więc:
26-go
Marsz z Żelechowa na Okrzeję i na nocleg do Lipin.
27-go
Dalszy marsz z Lipin przez Budziska i Charlejów do Przytoczna na nocleg.
28-go
Marsz z Przytoczna na Łysobyki, Drewnik, Przechody, Michów, dwór Marcinów i na nocleg do wsi Wielkie.
Przybycie do Wielkiego jazdy Litewskiej pod Wróblewskim i wieść o przyjściu kolumny moskiewskiej z Ryk do
Kurowa.
I jeszcze w grudniu, gdy po raz kolejny zgrupowanie gen. Kruka przyszło na teren przyszłej Komendy
Miejscowej Nr V i przyszłej Placówki 44. I tu z powodu rzekomej niesubordynacji mjr. Ludwika Bardeta,
dowodzącego w zastępstwie oddziałem ppłk. Karola Krysińskiego, wielka historia znów przewala się przez
Blizocin:
9-go
W nocy z 8-go na 9-ty grudnia otrzymał Kruk wiadomość o obecności oficerów Krysińskiego w Blizocinie
i Łysobykach. W zamiarze tedy ujęcia Zapolskiego, Bardeta i innych, Pogorzelski ze świtem 9-go wymaszerował
przez Michów i Łukawicę do Składowa i Blizocina. Kruk zaś z Lutyńskim na Przechody, Drewnik do Łysobyk, lecz
obydwa szwadrony, nikogo już ze ściganych ani w Blizocinie, ani w Łysobykach nie zastawszy, zwróciły się na
Ostrów nad Wieprzem.
Pod datami od 14 do 24 grudnia Rydzewski opisuje zakończoną niepowodzeniem wyprawę oddziału
wydzielonego pod osobistym dowództwem gen. Kruka po zaopatrzenie zimowe znajdujące się w powstańczych
magazynach w okolicach Janowa Podlaskiego, Konstantynowa, Węgrowa: Kruk postanowił wykonać ten marsz
na czele blisko 400 koni. 1-o Szwadron Krakusów – eskorta Kruka pod dowództwem Kossaka – 60 jeźdźców, 2-o
Szwadron jazdy Pogorzelskiego – 120 jeźdźców, 3-o Szwadron jazdy Lutyńskiego – 120 jeźdźców, 4-o Oddział
jazdy pod Grzymałą [płk Tytus OʹByrn], zwiększony do 50-ciu jeźdźców. Padają nazwy kolejnych miejscowości
w tym ciężkim marszu – Brus, Horostyta, Opole, Żelizna, Przychody, Zembry, Domanice, Wodynie, Seroczyn,
Prawda, Kujawy, Krzywda, Gułów. Przy dacie 18 grudnia i nocnym marszu z Przychodów w stronę Zembr uwaga
późniejsza ppłk. Pogorzelskiego: W nocy z 18-go na 19-ty oddział mój, przy którym szedł także Grzymała, odłączył
się od Kruka i skierował w Łukowskie i w noc z 24-go na 25-ty grudnia znalazł się na noclegu we wsi Budziskach,
na południe od Gułowa, gdzie Kruk spędził dzień 24-go grudnia na dniówce.
25-go
Niespodziany napad Moskali na oddziały Kruka i Lutyńskiego w Gułowie, pospieszna rejterada tych
oddziałów po drodze do Kocka, aż do Charlejowa. Przyjście pod Charlejów [z Budzisk] oddziału Pogorzelskiego
i małego oddziału Grzymały w pomoc Krukowi. Utarczka z Moskwą. Odwrót zmieniający się po paru godzinach
w rozsypkę i ucieczkę.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że znowu coś się w naszej historii powtórzyło. Ta koncentracja Kawalerii
Narodowej dwóch powstańczych województw w Dwórcu w listopadzie 1863 roku i ta koncentracja oddziałów
Armii Krajowej, w tym plutonów z Placówki 44, pod dowództwem „Sawy” i „Orlika” w lesie pod Nowodworem
w lipcu 1944 roku. A z tego lasu pod Nowodworem do Dwórca jest ledwie pięć, może sześć kilometrów. W roku
1863 przeciwko okupantowi rosyjskiemu pod znakiem orła dwugłowego, w roku 1944 przeciwko okupantowi
niemieckiemu pod znakiem swastyki i rosyjskiemu pod znakiem sierpa i młota.
W ostatnich dniach lutego 1863 roku, prawie tymi samymi drogami, niósł wielką historię w stronę Ułęża,
Żabianki, Sobieszyna, Drążgowa, I oddział płk. Lelewela. Lelewel ten swój pierwszy z czterech kolejnych
oddziałów jakimi w powstaniu dowodził, zebrał pod Łukowem. Ale gdzieś w okolicach Radoryża wziął jeszcze
pod swoją komendę rozbitków z oddziału mjr. Rudolfa Różańskiego po bitwie pod Wolą Okrzejską. I po
uzgodnieniach z płk. Walentym Lewandowskim szedł na most na Wieprzu pod Drążgowem, i dalej aż do granicy
galicyjskiej, po broń dla swego wojska. Musiała to być droga przez Hordzieżkę, albo Gułów, Wolę Gułowską,
Kalinowy Dół, Lendo Wielkie i Ruskie, Podlodówkę i Podlodów, Sobieszyn. Albo przez Wolę Okrzejską, Okrzeję,
Grabów Rycki, Dwórzec, Grabowce Górne, Ułęż i Sobieszyn. Już za Wieprzem szedł przez Baranów i Firlej
zabierając kasy miejskie. Wysyłał też podjazdy do Lubartowa i Kocka. Potem walki z wojskiem rosyjskim pod
Jedlanką, Adamkami, Lutą, Hrubieszowem. I ta ostatnia, krwawa, ale chwalebna bitwa pod Krasnobrodem.
Ostatnia bitwa I oddziału Lelewela. Który niepokonany przeszedł w walkach, potyczkach, rekonesansach,
zaborach carskich kas od Łukowa do granicy galicyjskiej koło Krzeszowa.
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Tym samym przez teren Komendy Miejscowej Nr V i Placówki 44 na początku powstania, prawie jeszcze
w noc styczniową, przeszli jako oficerowie, kapelani, adiutanci I oddziału Lelewela tacy bohaterscy powstańcy
styczniowi jak ks. Michał Dominik Żółtowski, jego brat Jan Stanisław Żółtowski, rtm. Stanisław Buchowiecki,
kpt. Otto Frankowski, kpt. Bronisław Konkowski, kpt. Tomasz Omieciński, kpt. Antoni Ring, Edmund Hulanicki,
brat od OO. Kapucynów Anzelm Radziszewski zwany „Kropidło”. Także Łaski z Krzywdy, wciąż nieznany z
imienia, ale prawie na pewno z rodziny Łaskich z Woli Zadybskiej. Dla większości z nich ten marsz przez
Sobieszyn, może i Ułęż, do przeprawy na Wieprzu pod Drążgowem 28 lutego 1863 roku, to były ostatnie chwile
ich życia. Bo ich życie skończyło się w bitwach pod Lutą, Krasnobrodem, albo trochę później pod Borowymi
Młynami. Bo pod Borowymi Młynami, jako kapelan II oddziału Lelewela, poległ ks. Żółtowski.
W pierwszych dniach czerwca 1863 roku, po zwycięskiej bitwie pod Chruśliną, szedł Lelewel ze swym III
oddziałem na bitwę korytnicką przez Kock, Serokomlę, Adamów, Hordzieżkę, Okrzeję, Kłoczew. W tej krwawej
bitwie z czterema rotami piechoty rosyjskiej na szosie warszawskiej pod Korytnicą polegli śmiercią bohaterską i
spoczęli na korytnickim cmentarzu dwaj wybitni oficerowie Wojsk Narodowych – Ignacy Kucz i Kalikst Ujejski,
stryjeczny brat poety Kornela.
Kalikstowi Ujejskiemu oraz jego braciom rodzonym i stryjecznym poświęcam sporo miejsca w jeszcze
niewydanej książce Z dni krwi i łez. Oficerowie Wojsk Narodowych w powstaniu styczniowym na Podlasiu i w
Lubelskiem. Kalikst, uwielbiany przez żołnierzy oficer piechoty w oddziale gen. Antoniego Jeziorańskiego pod
Kobylanką oraz w II i III oddziale Lelewela, bohater przynajmniej trzech bitew, dekorowany po zwycięstwie
chruślińskim krzyżem Virtuti Militari, był stryjecznym, a nie rodzonym bratem Kornela, także uczestnika
powstania w organizacji cywilnej. Niespełna rok po śmierci Kaliksta pod Korytnicą pisał o nim ze swej
podlwowskiej Zubrzy w liście do nieznanego z imienia majora Żurowskiego: Wiele przeżyliśmy, kochany Majorze,
wiele drogich pochowaliśmy do ofiarnych mogił. Za Kalikstem nie ja jeden płaczę – uczcił go swoją łzą cały naród.
Gdyby nie śmierć przedwczesna, urósłby na olbrzyma. Był on jak anioł w żelaznym ciele. Bronisław, rodzony brat
Kaliksta, służył w stopniu porucznika w oddziale płk. Tomasza Wincentego Wierzbickiego i mjr. Hermana
Wagnera, dostał się do niewoli i poszedł na zesłanie. Nie wiem, czy w powstaniu brał udział Zdzisław Ujejski,
drugi rodzony brat Kaliksta, właściciel Wygnanki Górnej pod Czortkowem. Nie wiem też, czy w jakikolwiek
sposób brali udział w powstaniu trzej rodzeni bracia Kornela – Adolf, Bronisław i Edward, także ziemianie
podolscy. Z listu Kornela do przyjaciela, poety Adama Paygerta, pisanego z Zubrzy 21 stycznia 1863 roku,
wiadomo, że jego rodzony brat Bronisław w tym czasie uciekł za granicę, ale nie miało to nic wspólnego z
powstaniem. Zresztą wrócił, gospodarował w Strzeliskach i był w bliskich, prawdziwie braterskich stosunkach z
poetą. Wszyscy tu wymienieni Ujejscy, tak Kalikst i jego rodzeni bracia, jak i Kornel i jego rodzeni bracia, to
potomkowie konfederatów barskich – Józefa i Tomasza Ujejskich.
O teren Komendy Miejscowej Nr V i Placówki 44 otarł się także ks. Stanisław Brzóska, organizator i
dowódca oddziałów, naczelny kapelan Wojsk Narodowych w województwie podlaskim. W czerwcu 1863 roku,
ledwo co wyleczywszy się z ran doznanych w bitwie pod Sosnowicą, dołączył do III oddziału Lelewela i
uczestniczył w bitwie pod Korytnicą, a dwa miesiące później był z oddziałem Krysińskiego w bitwie pod
Żyrzynem. W sierpniu i we wrześniu 1864 roku w działaniach mających na celu zlokalizowanie i likwidację
oddziału ks. Brzóski brała udział żandarmeria rosyjska z twierdzy dęblińskiej pod dowództwem mjr. Jediełowa.
Akcję poszukiwawczą mjr Jediełow rozpoczął od penetrowania okolic Rososzy k. Ryk. Z tych kilkutygodniowych,
bezowocnych działań zachował się jego raport do Trepowa z 23 września 1864 roku. Dokument ten znany jest z
publikacji w Bojownikach kapłanach księdza biskupa sandomierskiego Pawła Kubickiego. Czytamy w nim:
Wiadomą jest rzeczą, że w Królestwie jest jeszcze złoczyńca, ukrywający się w lasach, Brzóska, który z godziny na
godzinę, z minuty na minutę powiększa swoją szajkę i nie ma możności go schwytać. Przeto należy nakazać wójtom,
aby śledzili mieszkańców. Jeśli schwytany będzie gdziekolwiek włóczęga, nałożyć kontrybucję na tę miejscowość.
A więc ślepa odpowiedzialność zbiorowa, przy czym należy zaznaczyć, że niejeden włóczęga był rosyjskim
szpiegiem. Choć tych szpiegów i gorliwych rosyjskich kolaborantów było aż nadto. Jak zawsze. Jak i dzisiaj. Bo
przecież przynajmniej połowa tych działań przeciwko powstaniu opierała się na kolaboracji części mieszkańców
z rosyjskim okupantem. Nie tylko Żydów, Niemców, Rusinów. Także Polaków. Ksiądz biskup sandomierski w
Bojownikach kapłanach przywołuje także raport komendy żandarmerii z Dęblina do Trepowa z 12 marca 1865
roku. W którym znajduje się informacja, że ks. Brzóska kryje się we wsi Ryszki, 4 wiorsty od Łukowa. Dlaczego
to komenda żandarmerii z Dęblina informuje Trepowa o pobycie ks. Brzóski w Ryżkach między Łukowem, a
Tuchowiczem i Staninem?
W istocie nie wiemy jak jeszcze ks. Brzóska otarł się o nasze okolice. Ksiądz biskup sandomierski w
uzupełniającej, trzeciej części Bojowników kapłanów, przywołuje za Okruchami do dziejów powstania
styczniowego, które znajdowały się wtedy w Bibliotece Rapperswilskiej w Tekach Adama Mieleszki
Maliszkiewicza, a obecnie nie istnieją, taki oto zapis: W nocy z 18 (30) czerwca 1864 r. we wsi Drążgów nocowała
partia pod wodzą księdza S.B. z Łukowa. Dla zniszczenia tej partii (sboriszcza) ros. władze wojskowe
przedsięwzięły najenergiczniejsze środki. Chyba o ten zapis księdza biskupa sandomierskiego opiera się Eugeniusz
Niebelski w Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy. W tym miejscu, gdzie pisze: W nocy z 30 czerwca na 1
lipca widziano go w Drążgowie nad Wieprzem. Jest to tym bardziej możliwe, że w tym okresie konny oddział ks.
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Brzóski stacjonował w Błotach Jackich. Jest to też zaraz po tym jak do oddziału dołączyła kurierka Antonina
Konarzewska, która dopiero co, w obawie aresztowania, przeniosła się z Podlodowa do Wodyń.
Ma to wszystko jakiś związek z tym, o czym pisze we wspomnieniach Konstanty Rinaldo Borowski, oficer
konnych oddziałów ks. Brzóski wiosną 1864 roku. Pisze on bowiem o tym, że w czasie przypadającym na „ruską”
Wielkanoc roku 1864, czyli na 1 maja tego roku, ks. Brzóska podjął decyzję o przebiciu się do Galicji i prowadził
ich z okolic Patrykoz, przez Trąbki koło Garwolina w stronę Wieprza. Bo wspomina też, że całą niedzielę i noc z
niedzieli na poniedziałek jechaliśmy lasami baranowskimi, nie zsiadając z koni, gdyż Moskale, zmieniając się, szli
za nami śladem. Być może po latach źle zapamiętał i w istocie chodziło o to, że lasami nadwiślańskimi koło
Łaskarzewa, Maciejowic, Życzyna jechali w stronę Baranowa. Pisze też, że w czasie tego marszu ks. Brzóska
zostawił ich pod komendą por. Antoniego Byszewskiego, a sam wraz ze swoim adiutantem Franciszkiem
Wilczyńskim i kilkoma kawalerzystami udał się po swój drugi oddział, czyli „kozaków” operujących gdzieś w
okolicach Radzynia Podlaskiego. Żeby ich też zabrać w ten marsz do Galicji. Cały ten przekaz Borowskiego jest
dość niespójny, bo dokonany parę lat przed śmiercią w roku 1915. Ale każe on nam nie wykluczać takiej
możliwości, że ks. Brzóska z częścią swoich ludzi był tej wiosny 1864 roku dwa razy nad Wieprzem w okolicach
Ułęża, Sobieszyna, Drążgowa. Pierwszy raz właśnie gdzieś na początku maja, drugi raz pod koniec czerwca. Tym
bardziej, że mówimy tu cały czas o oddziale kawalerii powstańczej.
Nie sposób zignorować dotyczący ks. Brzóski zapis we wspomnieniach Teodora Drapelli, Galicjanina,
podoficera armii austriackiej, który służył w IV oddziale Lelewela, następnie w kawalerii Krysińskiego pod
Bardetem, a w końcu w zgrupowaniu kawalerii gen. Kruka. Pisze o tym co się z nim działo po bitwie
bożonarodzeniowej od Gułowa przez Budziska, Charlejów, Białobrzegi do Kocka 25 grudnia 1863 roku: Nie chcąc
wpaść w ręce Moskali, przeprawiliśmy się przez rzekę [Wieprz] i lasy nas ukryły, zaś generał Kruk miał wtedy,
jak o tym później w Warszawie się dowiedziałem, podobno oddział rozpuścić, a sam udał się do Galicji. Lasy owe
były obok Woli Gułowskiej. Zebrało się nas tam około 120, czekając przybycia ks. Brzóski, który miał nas
przeprowadzić i z większym jakimś oddziałem połączyć. Ale właśnie wtedy napadli na nas Moskale i raniony lancą
w szyję i bok, zaś pałaszem w głowę, padłem nieprzytomny, a kiedy się ocknąłem, ujrzałem się w rękach oficera
ich Sikorskiego, który oznajmiwszy mi, że jestem w niewoli, odstawił mnie do szpitala w Radzyniu, skąd po kilku
tygodniach odstawiono mnie do więzienia w Siedlcach. Dalej, że w Siedlcach dostał karę śmierci, zamienioną na
10 lat katorgi, z której, jako poddany austriacki, szczęśliwie został wyrwany w roku 1866.
Trasę z Żelechowa do Dęblina, przez Kłoczew, Ryki i Moszczankę, wielokrotnie przemierzał polski
bohater narodowy – Romuald Traugutt. W latach 1845-1853 był oficerem rosyjskiego 3 batalionu saperów,
stacjonującego w Żelechowie, przeznaczonego do budowy twierdzy paskiewiczowskiej w Dęblinie. Jego pierwsza
córka urodziła się właśnie w Dęblinie, a ochrzczona została w Stężycy. Z Dęblina lub z Żelechowa poszedł tłumić
powstanie węgierskie, a parę lat później na wojnę krymską. Więc zanim stał się bohaterem narodowym, także
kandydatem na ołtarze, dwukrotnie stawał przeciwko braciom-Polakom. Nie był jedynym z bohaterów powstania
styczniowego, którzy przeszli taką drogę. A cóż powiedzieć o rzeszy oficerów rosyjskich-Polaków, którzy jakże
często z większą gorliwością niż rodowici Moskale, a nawet Moskale pochodzenia niemieckiego, krwawo tłumili
nasze powstanie?
Szły przez Moszczankę i Ryki z Zamku Lubelskiego na Cytadelę Warszawską kolumny więźniówpowstańców. Są tego świadectwa w powstańczych i zesłańczych wspomnieniach. Ze wspomnień Leonarda
Mężyńskiego wiadomo, że między 14, a 19 września 1863 roku rosyjski konwój prowadził z Lublina do Warszawy
kilkuset jeńców spod Fajsławic i Batorza. Także przez Moszczankę i Ryki szły z twierdzy dęblińskiej do
Warszawy kolumny rekrutów pobranych do armii rosyjskiej. Krew polska wylewała się obficie z ruskich szyneli
od Węgier, przez Bałkany, Krym, Kaukaz, aż po Mandżurię i Ocean Spokojny. Stanisław Zieliński w Bitwach i
potyczkach opisuje bitwę oddziału ppłk. Jankowskiego pod Wiązowną 25 maja 1863 roku, podczas której udało
się odbić część rekrutów z kolumny prowadzonej z twierdzy dęblińskiej pod konwojem czterech rot piechoty. Stu
czterdziestu bezbronnych rekrutów pod konwojem około pół tysiąca uzbrojonych ruskich sołdatów. Na tej trasie
z Zamku Lubelskiego na Cytadelę Warszawską etapy z aresztantami i jednocześnie miejsca gdzie zmieniały się
konwoje nad nimi to były – Kurów, Ryki, Garwolin i Wiązowna.
Także ten konwój z Warszawy przez Moszczankę i Dęblin do Lublina, który pod Żyrzynem został rozbity
przez zgrupowanie oddziałów podlasko-lubelskich płk. Kruka, prowadził chyba rekrutów. Bo jedna z trzech rot
piechoty w tym konwoju była „etapowa”. Zresztą ta bitwa mocno „zahaczyła” o teren Komendy Miejscowej Nr
V i Placówki 44 nie tylko przez to, że rosyjski konwój szedł przez Ryki, Moszczankę, Dęblin, i znowu przez
Moszczankę. Także dlatego, że tego ranka 8 sierpnia 1863 roku to wojsko rosyjskie, pewnie kozacy, pojmało
gdzieś koło Kośmina dwóch powstańców z oddziału ppłk. Jankowskiego, w oczekiwaniu na bitwę stojącego tej
nocy w Baranowie. Także dlatego, że w czasie bitwy żyrzyńskiej płk Kruk wysłał część swojej kawalerii nie tylko
w stronę Kurowa, ale i w stronę Moszczanki. No i jeszcze tego samego dnia, tylko pod wieczór, ppłk Jankowski
szedł z Baranowa przez Drążgów, Sobieszyn, Podlodów, Podlodówkę i dalej w stronę szosy warszawskiej i Lasów
Nieporęckich, dobrze mu znanych jako marymontczykowi i gospodarzowi dóbr tarchomińskich. We
wspomnieniach Władysława Dąbrowy Żelkowskiego jest następujący zapis: Na pewno nie wiem, czy to w
Podlodowie, czy też w Drążgowie nastąpił podział zdobytych pieniędzy. Do tego jeszcze przypis wytrawnego
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historyka jakim był Józef Tomczyk. Że w Drążgowie wypłacono powstańcom żołd. I drugi jego przypis, że jeńców
rosyjskich gen. Kruk zwolnił w Drążgowie. Muszę też koniecznie przywołać wspomnienia rtm. Antoniego
Migdalskiego, oficera oddziału ppłk. Jankowskiego, dotyczące przemarszu przez Baranów i Drążgów po bitwie
żyrzyńskiej: Ludność miasteczka procesjonalnie z księdzem, burmistrzem i rabinem na czele, wśród bicia dzwonów
w kościele wyszła na nasze spotkanie. Po pożywieniu się żołnierzy i po przeliczeniu przez dowódców pieniędzy,
udaliśmy się z Jankowskim w drogę, reszta oddziałów poszła z Heydenreichem. Niewolników i rannych odesłano
do fortecy Dęblina. Jankowski awansowany na podpułkownika, zabrawszy z sobą armaty i 4 złapanych kozaków
przeszedł most na Wieprzu, który natychmiast za sobą spalił. Kozaków zaraz w lesie powieszono [czyli chyba w
tej olszynie pod Sobieszynem, bo innego lasu między Drążgowem, a Sobieszynem nie ma, ani wtedy nie było]
gdyż i oni naszym nigdy nie darowali życia, armaty zaś po zagwożdżeniu w stawie koło młyna przed wieczorem
zatopiono. W obawie przed pogonią i dla zatarcia śladu Jankowski zmienił nazwisko na Szydłowski, zapowiedział
wszystkim, że kto chce może odejść na urlop po złożeniu broni, a za punkt zborny wyznaczył lasy Nieporęckie. A
więc ta zmiana nazwiska przez Jankowskiego nastąpiła w Dwórcu Szydłowskich, potem Rabków. Nie pisze
Migdalski, który pochodził z Garwolina, przez jakie miejscowości, już od Sobieszyna, Podlodowa, Podlodówki
szedł oddział Jankowskiego w stronę Lasów Nieporęckich. Wszystko to co wyżej nie stoi w sprzeczności z
przywoływanym nieco wcześniej zapisem gen. Kruka o dekoncentracji zgrupowania w Dwórcu w dzień po bitwie
żyrzyńskiej.
Dwóch kapłanów maciejowickich w dwóch powstaniach. Ks. Aleksander Zalski „Maciej” w
Maciejowicach urodzony i wychowany. Ks. Leonard Szymański w Maciejowicach przed powstaniem
styczniowym pełniący posługę duchowną, a w latach 1863-1864 kapelan Wojsk Narodowych w oddziale
Jankowskiego. Który po bitwie żyrzyńskiej wraz z tym oddziałem szedł przez Drążgów, Sobieszyn, Podlodów,
Podlodówkę w stronę Lasów Nieporęckich. Jego pierwsze trzy lata po święceniach to wikariat w Maciejowicach.
Gdzie proboszczem był ks. Seweryn Paszkowski. Dziesięć lat później, po wikariatach w Międzyrzecu Podlaskim,
Janowie i Żelechowie, ale też epizodzie posługi w Kapitule Janowskiej, był administratorem w Gończycach, czyli
prawie po sąsiedzku z Maciejowicami. W poświęconym mu tekście w „Podlaskim Echu Katolickim” w roku 1998
pisałem: Należał do ścisłej kadry pułkownika Jankowskiego, wśród której prym wiódł adiutant oddziału i dowódca
kawalerii, Józef Domański, krewniak ks. Seweryna Paszkowskiego. Już przed powstaniem dał się poznać jako
kapłan energiczny, a nawet krewki. Mówią o tym dokumenty z jego akt osobistych. Czas jego posługi w
Gończycach liczy się od marca 1861 roku do stycznia 1863 roku. Jeszcze przed „nocą styczniową” opuścił parafię
gończycką. Być może zagrożony aresztowaniem. Nie wiadomo jednak gdzie się znajdował w pierwszych
miesiącach powstania, bo do oddziału Jankowskiego wstąpił dopiero w kwietniu 1863 roku. Na placu boju
przetrwał do 10 lutego 1864 roku. Tego dnia dostał się do niewoli rosyjskiej w walce resztek kawalerii oddziału
Jankowskiego dowodzonych przez Pawła Landowskiego z kozakami pod Smolanką k. Łukowa. Stało się to
paręnaście dni po zamordowaniu Jankowskiego przez Rosjan na szubienicy na stokach Cytadeli Warszawskiej.
Wzięty do niewoli z bronią w ręku, został skazany na 12 lat katorgi i wysłany do kopalni srebra w Akatui. Tam w
czerwcu 1866 roku wraz z ks. Józefem Franciszkiem Rozwadowskim, o. Kajetanem Brudnickim oraz o. Hubertem
Leszczyńskim, uczestniczył w buncie przeciwko pracy w dni świąteczne. Za co wszyscy zostali ukarani
przedłużeniem katorgi o jedenaście miesięcy. Od roku 1868 przebywał w obozie koncentracyjnym dla księży
polskich w Tunce. Nie było mu dane wrócić do Ojczyzny. Uwolniony z Tunki zmarł na przymusowym osiedleniu
w Kirsanowie k. Tambowa w roku 1880. Do końca życia pod nadzorem policyjnym.
Twierdza rosyjska w Dęblinie była tak samo jak Cytadela Warszawska więzieniem okupanta rosyjskiego
dla tych, którym w jakikolwiek sposób przyśniła się niepodległość. W kazamatach tej twierdzy oraz w kazamatach
twierdzy modlińskiej, siedzieli powstańcy z Lubelszczyzny i Podlasia skazani na ciężkie więzienie od sześciu
miesięcy do roku czasu. O Niemce-rosyjskim szpiegu przysłanym z twierdzy dęblińskiej do więzienia siedleckiego
celem rozpoznawania i obciążania uwięzionych powstańców, pisze dość obszernie przywoływany przed chwilą
Konstanty Rinaldo Borowski. Był też w twierdzy dęblińskiej szpital więzienny. Mówi o tym jeden z raportów
zachowanych w Aktach zaburzeń znajdujących się w zespole Rząd Gubernialny Lubelski w Archiwum
Państwowym w Lublinie. Dotyczy on części lub całości oddziału mjr. Rudolfa Różańskiego i jego bitwy pod Wolą
Okrzejską 22 lutego 1863 roku: 21 lutego przez Serokomlę przechodziła partia powstańcza złożona z nieznanej
liczby osób. Przeszła lasami obok miasta i skierowała się traktem prowadzącym do Łukowa. Dzień później w
południe we wsi Hordzież, oddział wojska rosyjskiego w sile sotni kozaków i 2 kompanii piechoty pod dowództwem
płk. Rejstengicza [Rejtlingera?, Reutlingera?] stanął w karczmie na odpoczynek. Gdy żołnierze odpoczywali z lasu
od strony Budzisk wyszli powstańcy. Rosjanie wysłali przeciwko nim kozaków. W wyniku potyczki powstańcy
stracili 14 zabitych, w tym dowódcę piechoty Antoniego Trzaskowskiego, oraz 6 rannych. Rosjanie mieli 19
zabitych kozaków i kilku rannych. Ponadto powstańcy stracili sztandar, tabor i korespondencję. W trakcie starcia
jeden z powstańców został ranny. Był to Andrzej Piasecki, rany były na tyle ciężkie, że został odesłany do szpitala
w Iwanogrodzie.
Zanim stała się noc styczniowa był kilkuletni, rozpoczęty po wojnie krymskiej, okres nowych polskich
nadziei i czynów mających przybliżyć niepodległość. Jeden z tych czynów to Towarzystwo Rolnicze w Królestwie
Polskim powołane w roku 1858, a zlikwidowane w kwietniu 1861 roku. Co po kilku miesiącach doprowadziło do
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ogłoszenia przez okupanta rosyjskiego stanu wojennego w Królestwie Polskim. Wielu członków czynnych
Towarzystwa Rolniczego znajdujemy w roku 1863 na placu walki orężnej albo w organizacji cywilnej powstania.
W tym pierwszym Polskim Państwie Podziemnym, na którym wzorował się Józef Piłsudski, następnie twórcy
Polskiego Państwa Podziemnego powołanego w roku 1939 po najeździe niemieckim i sowieckim. W tej polskiej
organizacji, pozostającej poza strukturami okupanta rosyjskiego, znajdowała się spora grupa ziemian,
dzierżawców majątków ziemskich i duchownych z terenów, które potem stanowiły Komendę Miejscową Nr V i
Placówkę 44. Więc za Listą członków czynnych Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem na rok 1861
wymieniam ich tu. Także dlatego, że część z nich w roku 1863 poszła na plac boju z bronią w ręku, a część stała
się funkcjonariuszami cywilnymi tego pierwszego Polskiego Państwa Podziemnego. Wymieniam ich w kolejności
alfabetycznej, tak jak są wymienieni w tym dokumencie: Julian Czachowski z Sarn i Korzeniowa, Karol Meissner
z Ułęża Górnego, Gustaw Rojewski z Nowodworu, Ferdynand Rudnicki z Drążgowa, Emilian Szydłowski z
Dwórca.
Julian Czachowski. Od roku 1861 właściciel majątku w Sarnach i Korzeniowie, członek czynny
Towarzystwa Rolniczego, bratanek legendarnego dowódcy Wojsk Narodowych w powstaniu styczniowym, płk.
Dionizego Czachowskiego, siostrzeniec Fryderyka Chopina. W zachowanej korespondencji Chopina jest jego list
z 8 września 1825 roku do przyjaciela Jana Białobłockiego, w którym pisze: Po wtóre, iż mamy nowego skubenta,
brata Tekli Czachowskiej syna, a naszego siostrzeńca – Juliusza Czachowskiego, który, nieustannie na siostry
Ciocia Zuzia, Ciocia Ludwisia, Ciocia Izabelka, Ciocia Emilka, a na mnie Wujo Frycio wołając, śmiechem cały
dom napełnia. Bo Julian Czachowski był wychowankiem warszawskiej pensji Chopinów, a Fryderyka
niezmiennie śmieszyło, że i on, i jego siostry rodzone, i ich siostra cioteczna Zuzanna Bielska, będąc dziećmi, są
nazywani przez tegoż Julka wujkiem i ciociami. Oczywiście tej rodzinnej zażyłości jednego z najsławniejszych
na świecie Polaków z Czachowskimi nie można stawiać obok najmocniejszych jego związków uczuciowych.
Takich jak przyjaźń z Tytusem Woyciechowskim z Poturzyna. Do którego w odwiedziny, i jak się okazało, w
ostatnią podróż po Ojczyźnie, jechał w lipcu 1830 roku przez Górę Kalwarię, Kozienice, Puławy, Końskowolę.
Julian Czachowski uczestniczył w powstaniu styczniowym za Wisłą, na terenie powstańczego województwa
sandomierskiego, u boku swego stryja Dionizego.
Jednym z najlepszych oficerów kawalerii w Oddziale V Województwa Podlaskiego pod dowództwem ppłk.
Karola Krysińskiego był por. Zdzisław Dmochowski z Burzca, drugi chrzestny swego ciotecznego brata Henryka
Sienkiewicza. Poległ 11 lipca 1863 roku w zwycięskiej bitwie pod Sławatyczami (inaczej pod Sajówką). Trzy dni
później pochowany został na cmentarzu wojcieszkowskim w jednym grobie ze zmarłym trzy lata wcześniej ojcem.
Bardzo mocno w powstanie, choć nie z bronią w ręku, był zaangażowany Janusz Dmochowski, najstarszy brat
Zdzisława, marymontczyk, wtedy gospodarujący w Komarówce. Bracia Dmochowscy byli przez matkę
najbliższymi krewnymi Cieciszowskich z Okrzei i Woli Okrzejskiej. Przez Cieciszowskich byli spowinowaceni z
Sienkiewiczami, a ci mają w swej biografii Grabowce Górne i Ułęż.
Józef Sienkiewicz, ojciec pisarza, oraz Kazimierz Sienkiewicz, starszy o trzy lata brat pisarza, czynnie
uczestniczyli w powstaniu. Ojciec pisarza w roku 1863 pracował w organizacji cywilnej. Kazimierz uczestniczył
w powstaniu zbrojnie, ale nie ma wystarczających dowodów na to, że był oficerem oddziałów podlasko-lubelskich.
Nie ma go w znanych listach Henryka. Choć w listach tych jest tak wielu członków jego rodziny. Także
Dmochowskich. Choć zaskakująco nie ma w tych listach Zdzisława Dmochowskiego, bohaterskiego oficera
powstańczej kawalerii i jego drugiego chrzestnego. I zaskakujący stan niewiedzy rodziny o Kazimierzu, starszym
bracie pisarza. Maria Korniłowiczówna, biografka i wręcz apologetka Henryka, o jego bracie zdołała napisać jedno
zdanie. Zresztą tylko co najwyżej w połowie zgodne z prawdą: Kazimierz Sienkiewicz, który poprzednio walczył
w powstaniu styczniowym, zginął w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 roku jako ochotnik w wojsku
Napoleona III. To samo w Posłowiu Tomasza Jodełki-Burzeckiego do kolejnego „piwowskiego” wydania „małej
trylogii”, czyli Starego sługi, Hani i Selima Mirzy: Sam Sienkiewicz był szczególnie silnie związany uczuciowo z
wojną francusko-pruską, gdyż w szeregach francuskich poległ w roku 1871 starszy jego brat, Kazimierz. Ten stan
niewiedzy przeszedł na Marie jego życia Barbary Wachowicz, która jakby zauważyła tajemniczy lęk Henryka
przed pisaniem o udziale swych najbliższych w powstaniu styczniowym. Także o swoim udziale, lub braku
udziału, w tym powstaniu. Nawet w listach do rodziny i przyjaciół. Tak czy inaczej najbliższa i dalsza rodzina
wielkiego polskiego pisarza, wpisana także w Grabowce Górne i Ułęż, miała w powstaniu styczniowym mocny
udział.
Bardzo mocny udział w powstaniu styczniowym, także na Podlasiu i w Lubelskiem, mieli Podoscy i blisko
spokrewnieni z nimi Kołodziejscy. Leon Podoski, z podlaskiej linii tego rodu, syn Ignacego Jonasza z Podosia
Podoskiego Dziedzica Dóbr Jarczew jak głosił akt jego chrztu z wody tylko dla słabości zdrowia w domu odbyty
był szeregowym kawalerzystą lub podoficerem w eskorcie gen. Kruka chyba od chwili, gdy ten przybył na
Podlasie jako naczelnik wojskowy województwa podlaskiego, a niebawem i lubelskiego. Co bynajmniej nie
oznacza, że uczestniczył zbrojnie w powstaniu dopiero od tej chwili. Za zasługę w bitwie pod Fajsławicami został
przez gen. Kruka awansowany na stopień podporucznika. W raporcie Kruka z bitwy pod Fajsławicami czytamy,
że w jeździe odznaczył się roztropnością i męstwem ob. Leon Podoski, któremu ocalenie jazdy zawdzięczyć należy.
Nie wiadomo na czym dokładnie polegała ta zasługa liczącego zaledwie 21 lat powstańca. W akcie nominacyjnym
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znajdującym się w depozycie złożonym w Muzeum Wojska Polskiego przez Leona Podoskiego syna, czytamy, że
jego ojciec był oficerem oddziału przybocznego gen. Kruka, wyróżnionym przez niego 29 sierpnia 1863 roku za
odznaczenie się w bitwie pod Fajsławicami nominacją na stopień podporucznika jazdy z zaliczeniem do oddziału
Krakusów przy mnie zostającego.
Chcę zatrzymać się przy postaci Leona Podoskiego, ponieważ w kwerendach jego dotyczących pojawia się
Prezydent Odrodzonej Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Pojawia się w ten sposób, że synową Leona
Podoskiego, a pierwszą żoną jego starszego syna Jerzego Zygmunta, ostatniego dziedzica podżelechowskiego
Jarczewa, była Faustyna Weronika z Czyżewskich, córka Agnieszki z Mościckich i Aleksandra Fortunata
Czyżewskiego. Faustyna Weronika z Czyżewskich 1v. Czyżewska 2v. Podoska była siostrą cioteczną Prezydenta
Rzeczypospolitej, a jednocześnie młodszą rodzoną siostrą jego pierwszej żony Michaliny z Czyżewskich. Bo
przyszły Prezydent Rzeczypospolitej wybrał sobie za żonę właśnie swoją dużo młodszą siostrę cioteczną
Michalinę. Faustyna Weronika, siostrzenica Faustyna Mościckiego, dowódcy powstańczego w Płockiem, tym
samym siostra cioteczna jego syna Ignacego, była w pierwszym małżeństwie żoną swego kuzyna Antoniego
Czyżewskiego, oficera Kawalerii Narodowej w powstaniu styczniowym i zesłańca. Czyżewski urodził się w
Sokołowie Podlaskim, gdzie jego ojciec był urzędnikiem. W roku 1859 ukończył Szkołę Powiatową w Siedlcach,
w roku 1861 Gimnazjum Gubernialne Lubelskie na Wydziale Historyczno-Filologicznym, a w roku akademickim
1862/3 był uczniem klasy przygotowawczej Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach. Z
powstania styczniowego jest znany jako porucznik kawalerii w oddziale Krysińskiego, ale także jako adiutant tego
dowódcy. Jako adiutant Krysińskiego, już jako generalnego organizatora województwa podlasko-lubelskiego i
brzesko-litewskiego przy RN, był z nim w Lubelskiem i na Podlasiu jeszcze w kwietniu 1864 roku. Choćby z
Bitew i potyczek Zielińskiego wiemy, że Krysiński w czasie tego swego ostatniego kawaleryjskiego rajdu przez
Lubelskie i Podlasie, którym chciał wskrzesić umierające powstanie, przechodził 16 kwietnia koło Ryk i miał tego
dnia potyczkę z Moskalami pod Ułężem. Parę dni później, 21 kwietnia, Czyżewski dostał się do niewoli rosyjskiej
podczas kolejnej potyczki i przeprawy przez Wieprz w okolicy Trawnik. Został skazany na dziesięć lat katorgi w
Usolu. Po zwolnieniu z katorgi był na osiedleniu i mieszkaniu w Irkucku, gdzie stał się właścicielem dobrze
prosperującego browaru. Był też wraz z żoną Faustyną Weroniką współzałożycielem i fundatorem Towarzystwa
Dobroczynności. A jego żona zasłużoną w zakresie ratownictwa polskości na Syberii, jak zapisano w uzasadnieniu
wniosku o nadanie jej Medalu Niepodległości w roku 1931. Po jego śmierci w roku 1904 wyszła za Jerzego
Zygmunta Podoskiego, starszego syna znakomitego oficera Kawalerii Narodowej, ostatniego dziedzica Jarczewa.
Z uwagi na jedną z ostatnich w naszych okolicach walk powstańczych pod Żabianką Trojanowską 11
października 1863 roku chcę przywołać postać mjr. Ludwika Bardeta, jednego z najdzielniejszych oficerów partii
Krysińskiego. Pochodził z Neuchătel i służył kiedyś w Legionie Szwajcarskim w Neapolu. Dlatego w
dokumentach powstańczych jest przedstawiany jako instruktor wojsk neapolitańskich. Walczył także pod
komendą Garibaldiego, na Kaukazie i w Hiszpanii. Przed powstaniem, przynajmniej od roku 1859, mieszkał w
Lublinie i pracował jako guwerner w polskich domach. Ale miał też silne związki z Warszawą przez braci
Fryderyka i Filipa, którzy prowadzili tam firmę ogrodniczą. Nic dziwnego, że posługiwał się znakomitą
polszczyzną, czego dowód mamy w podpisanym przez ppłk. Ignacego Odrowąża Wysockiego-Żaczka Wykazie
funduszów pozostałych przy nim po opuszczeniu urzędu komisarza pełnomocnego RN w województwie lubelskim
wykonanym w Genewie 12 kwietnia 1864 roku. To sporządzone przez niego pokwitowanie: Odebrałem od
Komisarza Pełnomocnego Województwa Lubelskiego franków 50 na podróż do Paryża. Major Bardet. W
powstaniu służył najpierw jako instruktor piechoty w oddziale mjr. Zygmunta Koskowskiego i brał udział w bitwie
pod Sobolewem k. Lubartowa 24 maja 1863 roku. Z częścią rozbitków z tego oddziału przeszedł do III oddziału
Lelewela jako dowódca kompanii strzelców i wziął udział w bitwie pod Różą 23 czerwca 1863 roku. Po tej bitwie
przeszedł pod komendę Krysińskiego, u którego przez wiele miesięcy dowodził jako porucznik, kapitan, w końcu
major, pododdziałami piechoty oraz kawalerii i wyróżnił się w kilku bitwach. Pojawia się bardzo ładnie we
wspomnieniach Łucji z Grajbnerów Rembielińskiej, w opisie walki powstańców z wojskiem rosyjskim we dworze.
W opisie, który pasuje do wymienionej przez Zielińskiego potyczki kawalerii Bardeta pod Żabianką Trojanowską
11 października 1863 roku: Nadeszła partja – widok jej radośnie rozrzewniał serca. Dowodził nią Bardet, francuz;
byli w niej przeważnie cudzoziemcy: włosi, francuzi, prusacy nawet, i oczywiście polacy. Dowódca bardzo miły i
wzbudzający zaufanie człowiek. Młodzież pełna zapału, niestrudzonej energii, z silną wiarę w swe posłannictwo,
a może i męstwo, zjednywała sympatję, a z duszy wyrywało się błogosławieństwo: Dopomóż wam Boże !!! Zieliński
w Bitwach i potyczkach tak opisał walkę kawalerii Krysińskiego pod dowództwem Bardeta pod Żabianką
Trojanowską: Oddział konny powstańców, liczący około 100 ludzi, zabrał kasę pocztową w Żabiance i zatrzymał
się na odpoczynek we dworze obywatelskim. Na wiadomość o tem pułkownik Ćwieciński, maszerujący w 4 roty
piechoty i stu kozaków z Garwolina wysłał do Żabianki kozaków pod dowództwem starszyny Greczanowskiego.
Kozacy dopadłszy powstańców we dworze, po krótkiej strzelaninie zmusili do ucieczki, kładąc, według raportu
moskiewskiego, 2 ludzi i raniąc 5. Nie tylko z Bitew i potyczek Zielińskiego, ale także z Tygodni polskiego buntu
Pawliszczewa wiadomo, że kilka dni wcześniej, 6 października, Bardet miał krwawą walkę z wojskiem rosyjskim
gdzieś między Chotynią, Przyłękiem i Gończycami. Może to po tej bitwie została w Gończycach pamięć mostu
„trupowego” zapisana przez ks. Piotra Aleksandrowicza w historii parafii gończyckiej tymi oto słowami: Grayber
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[Marceli], dziedzic gończycki, za udział w powstaniu styczniowym ściągnął na swoją rodzinę nędzę. Żona i dzieci
żebrały chleba u wieśniaków. Wieśniacy również brali udział w powstaniu, między innymi w sławnej potyczce w
Żyrzynie. Prawdopodobnie stoczyła się bitwa pod Gończycami. Do dziś dnia, za wsią, naprzeciw łąki kościelnej
jest most, zwany „trupowy” – tak nazwany od mnóstwa trupów tu leżących po jednej z bitew powstania. I chyba
właśnie tę walkę, a nie tę drugą gdzieś w pobliżu Żabianki Trojanowskiej, opisał po latach Teodor Drapella,
podkomendny Bardeta: Jednego ranka, kiedy właśnie stanęliśmy w jednym dworze, nazwiska jego [właściciela]
nie pomnę, wygłodzeni i śniadanie spożywać zaczęliśmy, napadli nas Moskale, jak można było sformowaliśmy się
i nie dawszy się ująć, po zapadłej utarczce wycofaliśmy się do pobliskich lasów. Padło tam rannych i zabitych
około 30 z naszych. Tym bardziej, że Zieliński pisze, że tam właśnie Bardet stracił wielu zabitych i wziętych do
niewoli. W grudniu 1863 roku, pod nieobecność Krysińskiego, który udał się do Galicji, Bardet, stacjonując w
okolicach Blizocina i Łysobyk, samodzielnie dowodził jego oddziałem. Miał w tym czasie konflikt z gen.
Krukiem, któremu nie chciał się podporządkować twierdząc, że ma rozkaz czekać na swego dowódcę.
Dramatyczny zapis tych pożałowania godnych zdarzeń znajdujemy w Dzienniku marszów Rydzewskiego. W
końcu Bardet też przeszedł do Galicji, został tam aresztowany i odstawiony do Szwajcarii. Stamtąd jeszcze w
kwietniu, a najdalej na początku maja 1864 roku, udał się do Paryża, gdzie dołączył do licznego grona oficerów
oddziałów podlaskich i lubelskich znajdujących się pod opieką władz polskich na wychodźstwie. Mimo skłonności
do awantur i hulanek był jednym z najlepszych oficerów partii Krysińskiego. Przez towarzyszy broni zwany po
prostu Bardem.
Chcę też przywołać postać por. Władysława Lewandowskiego, dowódcy jednego z ostatnich oddziałów
powstańczych na terenie i obrzeżach Komendy Miejscowej Nr V i Placówki 44. Oddziału liczącego około
pięćdziesięciu ludzi, czyli dość dużego jak na ten okres powstania. Lewandowski był jednym z tych, którzy ku
utrapieniu okupanta rosyjskiego, pragnącego jak najszybciej stłumić mjatjeż, uporczywie go przedłużali. Te
naglące zapytania z Petersburga, mrożące krew w żyłach ruskich czynowników: Czy już? Wiadomo, także z
Tygodni polskiego buntu Pawliszczewa, że jeszcze na początku powstania był burmistrzem w Bobrownikach. Na
placu boju w swoich okolicach pojawił się pod koniec powstania i według Zielińskiego przyszedł z Galicji. Znane
są jego potyczki pod Cisownikiem k. Krzywdy 2 kwietnia, dwukrotnie pod Krupami w widłach Wieprza i Mininy
5 i 6 kwietnia oraz pod Natalinem k. Michowa 8 kwietnia 1864 roku. Tam jego oddział został ostatecznie rozbity.
Więc sporo się działo w tym czasie wielkanocnym roku 1864 w okolicach Blizocina, Łysobyk, Ostrowia, Krup,
Giżyc. W tych samych miejscach w czas wielkanocny roku 1945, znów w Polsce pod okupacją rosyjską, tylko w
wydaniu nie carskim, a sowieckim, dokonywało się tyleż szczęśliwe, co heroiczne zakończenie ucieczki żołnierzy
AK ze specłagru w Skrobowie i połączenie się nad Wieprzem w Blizocinie z „Orlikiem”. W tym zdarzeniu
pojawiają się Żołnierze Wyklęci z albumu Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej – Marian Bernaciak „Orlik”,
Wacław Kuchnio „Spokojny”, Tadeusz Osiński „Tek”. Dwa miesiące później Lewandowski, korzystając z
amnestii, ujawnił się w Kurowie. Mimo to został skazany na karę śmierci zamienioną w końcu na 12 lat katorgi.
Rosyjskiego okupanta na pewno bardzo zabolała jego brawurowa ucieczka z Zamku Lubelskiego we wrześniu
1864 roku wraz z legendarnym mjr. Pawłem Paradą, chłopem z Branwi Ordynackiej, oraz por. Józefem
Wróblewskim. Wszyscy trzej byli już wtedy skazani na wieloletnią katorgę. Kurierka powstańcza Faustyna
Wiszniewska, która uczestniczyła w zorganizowaniu tej ucieczki, została aresztowana i skazana na sześć miesięcy
kazamat w twierdzy dęblińskiej.
Proboszczem w Drążgowie w czasie powstania był ks. Paweł Szukalski. Chyba już od roku 1848, kiedy
należał do konspiracji niepodległościowej w organizacji warszawskiej, był podejrzany o nieprawomyślność, a w
roku 1852 został oficjalnie oddany pod surowy nadzór policyjny. W czasie powstania styczniowego oprócz posługi
w Drążgowie pełnił też funkcję sędziego surogata w Konsystorzu Janowskim. Ks. bp Kubicki w Bojownikach
kapłanach przywołuje takie oto ustalenia rosyjskich władz gubernialnych w Lublinie oraz żandarmerii z roku
1866: Ksiądz P. Sz. jest na liście tych, dla których podług ich przekonania, patriotyzm i sprawa polska miały szanse
rozwoju i powodzenia, jak tego dowiodła notatka znaleziona w papierach u schwytanego na granicy emisariusza,
który jechał z Paryża do Polski. Nadto ksiądz P. Sz., będąc proboszczem w Drążgowie, pow. garw., gub. siedl.,
ukrywał u siebie znanego powstańca Jana Starkę, a w 1862 r. brał udział w „rewolucyjnym” zjeździe
duchowieństwa we wsi Kłoczów. Do końca swych dni w roku 1880 pozostawał na probostwie drążgowskim. Wiele
zdarzeń, także w tym tekście odnotowanych, wskazuje, że chyba głównie za przyczyną księży Szukalskiego i
Byszewskiego, także karmelitów z Woli Gułowskiej, parafia drążgowska była terenem szczególnie intensywnej
konspiracji niepodległościowej w tych latach manifestacji 1860-1862 i krwawych latach walki 1863-1864.
Wikarym w Drążgowie w czasie powstania styczniowego był ks. Konstanty Byszewski, Został aresztowany
przez wojsko rosyjskie w styczniu 1864 roku i wywieziony wraz z karmelitami z Woli Gułowskiej – przeorem o.
Fortunatem Jajko oraz o. Atanazym Jadachowskim do więzienia śledczego w Radzyniu Podlaskim. Podejrzany,
że był powstańczym okręgowym naczelnikiem cywilnym w powiecie łukowskim oraz pośredniczył w
przekazywaniu korespondencji powstańczej. We wrześniu 1864 roku został oddany pod sąd, który uznał go za
niewinnego i uwolnił z więzienia, ale jednocześnie oddał pod nadzór policyjny w miejscu zamieszkania. Był
młodszym bratem ks. Adama Byszewskiego, członka czynnego Towarzystwa Rolniczego, w czasie powstania
proboszcza w Tuchowiczu oraz dziekana łukowskiego, aresztowanego w styczniu 1864 roku w związku ze
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śledztwem właśnie przeciwko niemu oraz pod zarzutem, że w roku 1861 nie przeciwstawił się śpiewom
patriotycznym w kościołach dekanatu łukowskiego. Księża Byszewscy byli synami Jana, podoficera pułku
trzeciego b. ułanów polskich, szwadronu trzeciego stacjonującego w Łukowie. Bo tak zostało zapisane w akcie
chrztu ks. Adama. Wciąż nie wiem jaki był stopień pokrewieństwa między nimi, a por. Antonim Byszewskim,
zmarłym na zesłaniu w Wiatce w roku 1882 organistą z Tuchowicza, dowódcą pododdziału i zastępcą ks. Brzóski
w jego oddziale zimą i wiosną 1864 roku. Być może por. Antoni Byszewski, zastępca ks. Brzóski, to dużo młodszy
rodzony lub przyrodni brat księży Adama i Konstantego Byszewskich, bo imię ojca to samo. Albowiem nie może
być przypadkiem, że znajdował się na posadzie organisty w Tuchowiczu, gdzie ks. Adam od roku 1856 do śmierci
w roku 1891 sprawował funkcję proboszcza i dziekana łukowskiego. Tak czy inaczej był to ten sam Antoni
Byszewski, który w październiku 1861 roku, po ogłoszeniu stanu wojennego, został aresztowany w Łukowie za
manifestacyjne noszenie sukmany. Nie wiem też, czy krewnym ich wszystkich był Franciszek Byszewski,
szeregowiec z partii Jankowskiego, potem żandarm narodowy, rozstrzelany lub powieszony w Siedlcach 15
września 1864 roku.
Być może jakiś związek z działalnością powstańczą księży Konstantego i Adama Byszewskich miał
meldunek carskiego wójta gminy Drążgów do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, w którym czytamy, że w dniu
23 listopada 1863 r. przybył do Urzędu Gminy Drążgów powstaniec z rozkazem od naczelnika żandarmów Kobusa
zniszczenia ksiąg ludności. Ten naczelnik żandarmów to Ludwik Borowski używający pseudonimu Kobuz, który
był dowódcą powstańczej milicji parafialnej w powiecie łukowskim liczącej ponoć czterystu ludzi. Który zapewne
dowodził też stałym oddziałem żandarmerii narodowej.
O. Atanazy Jadachowski, kaznodzieja i profesor teologii w zakonie karmelitów trzewiczkowych w
Warszawie na Lesznie, w latach 1861-1863 kaznodzieja w Woli Gułowskiej, w roku 1863 wikariusz w Baranowie
i powstańczy naczelnik tego wtedy jeszcze miasta. Aresztowany razem z o. Fortunatem Jajko w styczniu 1864
roku. Pod zarzutami takimi, że zbierał pieniądze na powstanie i w Baranowie błogosławił powstańców
powracających ze zwycięskiej bitwy pod Żyrzynem. W grudniu zwolniony i odesłany do klasztoru bernardynów
w Oborach. Tam ponownie aresztowany w październiku 1865 roku i uwięziony w Cytadeli Warszawskiej. W
styczniu 1866 roku zesłany na Syberię. Przebywał w Tunce, następnie w Ustiugu w guberni wołogodzkiej.
Zajmował się tam organizowaniem pomocy dla zesłanego duchowieństwa. O. Jajko, w dobie powstania przeor i
definitor klasztoru w Woli Gułowskiej, pierwszy raz został aresztowany w styczniu 1864 roku za przechowywanie
wraz z o. Jadachowksim broni oddziałów Józefa Lenieckiego i Michała Mareckiego. Uwolniony, ale po likwidacji
klasztoru w Woli Gułowskiej przekazany do klasztoru bernardynów w Oborach. Powtórnie aresztowany we
wrześniu 1865 roku w związku z aresztowaniem o. Jadachowskiego i uwięziony w Płocku. Skazany na więzienie
forteczne w Dęblinie. W maju 1866 roku car darował mu połowę kary. Został wtedy odesłany do klasztoru w
Oborach pod nadzór policyjny.
Proboszczem w Żabiance w czasie powstania styczniowego był ks. Jakób Węglewski. Pawliszczew, który
wyłącznie dla cara spisywał kolejne Tygodnie polskiego buntu, w tygodniu od 22 do 29 stycznia 1863 roku
zapowiadał aresztowanie i osadzenie w twierdzy dęblińskiej nie tylko ks. Kazimierza Gumowskiego, gospodarza
zjazdu kłoczewskiego, ale także jego uczestników – ks. Józefa Tęczyńskiego z Konsystorza Podlaskiego, ks.
Michała Dominika Żółtowskiego ze Zbuczyna, oraz ks. Jakóba Węglewskiego, proboszcza parafii Żabianka, a
jednocześnie dziekana stężyckiego. W kolejnym tygodniu już pisał o realizacji tych zamierzeń: Aresztowanych
przetrzymuje się w Dęblinie, gdzie m.in. został osadzony dziekan Węglewski, proboszcz Żabianki. Być może tak
było, ale w aktach chrztów i zgonów parafii żabianeckiej z roku 1863 nie widać tego. Wśród regularnie
sporządzanych przez niego aktów jest dokonany w roku 1861 akt chrztu Zofii Meissner (zapisanej jako Mejzner),
córki Karola i Natalii ze Słąków Meissnerów, dziedziców dóbr Ułęż Górny z przyległościami. Nie ma też nic o
aresztowaniu w jego aktach osobistych znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym Siedleckim. Ale też trzeba
pamiętać, że te akta składają się z zaledwie kilku dokumentów. Być może ks. Węglewski był uwięziony w
Dęblinie, ale przez bardzo krótki okres czasu. Może tak jak ks. Gumowski został uwolniony za poręczeniem
jakichś osobistości. Te jego skromne akta osobiste mówią nam, że urodził się w roku 1801 w Nowym Mieście
Lubawskim jako syn Jana i Marianny z Bolestów, że w roku 1827 ukończył Seminarium Janowskie i został
wyświęcony, że do roku 1832 był wikariuszem, a jednocześnie nauczycielem szkoły elementarnej w Łosicach, a
następnie, do roku 1836, zastępcą proboszcza w Kocku. Od roku 1837 był proboszczem w Żabiance, od roku 1844
także dziekanem stężyckim. Tę funkcję dziekańską sprawował do roku 1868. Jest na tę okoliczność w jego aktach
osobistych pismo z Kurii Lubelskiej kierowane do niego 16 marca 1868 roku. Pismo, które na pierwszy rzut oka
brzmi niewinnie, a w istocie jest świadectwem wzmożonego prześladowania Kościoła Katolickiego przez
rosyjskiego okupanta po stłumieniu powstania styczniowego. To niespełna trzy lata od dnia, w którym na
szubienicy w Sokołowie Podlaskim został zamordowany ks. Brzóska, jeden z największych bohaterów powstania
styczniowego. Dobrze znany ks. Węglewskiemu. A wiele wskazuje na to, że księża Brzóska i Węglewski
współpracowali także w czasie powstania: Ponieważ po nowej organizacyi Dekanatów odpowiednio do obecnego
podziału Królestwa na powiaty Dekanat Stężycki wcielony został do Garwolińskiego jako w granicach powiatu
tegoż nazwiska w znacznej części położony zaś obowiązki dziekana ma na przyszłość sprawować proboszcz Parafii
Klassowej w Garwolinie z tego zatem powodu zwalniając WKs. Dziekana od zajmowanej dotąd posady
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nadmieniam, że co do wypłaty pensyi za pełnienie obowiązków Dziekańskich w ciągu upłynnionego 1867 r.
odniosłem się do Zarządzającego Sprawami Duchownemi Obcych Wyznań w Królestwie Polskiem. Ks. Węglewski
zmarł w roku 1882 wciąż jako proboszcz w Żabiance. 35 lat pasterzowania parafii żabianeckiej. Spoczywa na
cmentarzu żabianeckim zaraz przy bramie, w pieczołowicie odnowionym w roku 2021 przez wójt ułęską Barbarę
Pawlak, pięknym grobowcu z epitafium zawartym w formie ryngrafu. A epitafium to brzmi: Ksiądz Jakób
Węglewski Proboszcz Parafii Żabianka Kanonik Honorowy Diecezji Podlaskiej Uro. 1881 r. Zmarł 1 kwietnia
1882 r. Prosi o Zdrowaś Maryo. Przeszedł w swoim życiu przez rządy trzech okupantów – pruskiego,
austriackiego i rosyjskiego. Tych trzech wściekłych psów jak ich nazwał w swoich wspomnieniach rtm. Tomisław
Jordan Rozwadowski, oficer powstania styczniowego, ojciec generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Nie
wiem, czy mjr Jan Węglewski, który z bronią w ręku przyszedł do powstania z Prus, walczył w oddziałach
województwa kaliskiego, dostał się do niewoli i został skazany na Sybir, był krewnym ks. Jakóba Węglewskiego.
Z kręgu kapłanów maciejowickich, a raczej maciejowickich i wargocińskich – księży Seweryna
Paszkowskiego, Józefa Burzyńskiego, Józefa Szummera, Jana Grzegrzółki, Jana Chyczewskiego, wspomnianego
już Leonarda Szymańskiego – odnowicieli wiary katolickiej, krzewicieli patriotyzmu wśród ludu, organizatorów
powstania, powstańczych kapelanów, carskich więźniów stanu, zesłańców i wygnańców z Ojczyzny, wyszedł po
latach ks. Aleksander Zalski „Maciej”, proboszcz sobieszyński, kapelan żołnierzy Placówki 44, odznaczony
pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.
Nie są znane wszystkie związki ks. Stanisława Brzóski z naszymi okolicami przed i w czasie powstania
styczniowego. Można się domyślać, że jeszcze przed powstaniem jako bliski współpracownik Gustawa
Zakrzewskiego i uczestnik zjazdu kłoczewskiego miał związki także z księżmi Jakóbem Węglewskim, Pawłem
Szukalskim, Konstantym Byszewskim. Od lata 1863 roku mógł mieć też związki z nimi i z innymi
funkcjonariuszami Polskiego Państwa Podziemnego z tej okolicy jako naczelny kapelan Wojsk Narodowych w
województwie podlaskim. Tym bardziej, że z Moszczanki pochodził Antoni Skotnicki, komisarz pełnomocny RN
w województwie podlaskim, a w Zwoli proboszczem był ks. Leon Korolec, następca Skotnickiego na tym
stanowisku, przyjaciel i jeden z najbliższych współpracowników ks. Brzóski. Pewnie znał się też z Klemensem
Pomorskim, okręgowym naczelnikiem cywilnym powstania w Rykach, administratorem dóbr nowodworskich.
To miejsce jest najbardziej właściwe, by stwierdzić, że powstanie styczniowe na terenie Komendy
Miejscowej Nr V i Placówki 44 jest dalece nierozpoznane. I oczekuje na cierpliwego historyka, który sięgnie do
głębokich pokładów Archiwum Państwowego w Lublinie. Może zaczynając od Akt zaburzeń w zespole Rząd
Gubernialny Lubelski? Może wtedy dopełnią się komunikaty słane przez Pawliszczewa do cara? Takie jak ten z
tygodnia polskiego buntu od 31 grudnia 1863 roku do 7 stycznia 1864 roku, który musiał być gorzki i dla niego i
dla cara: Oddział majora Władyczki z Ryk wykrył 1 stycznia w okolicach Łysobyk w pow. radzyńskim zakopane w
ziemię, przelane i rozpiłowane rosyjskie działa, zdobyte w bitwie pod Żyrzynem w następującym stanie: ponad 50
odlewów, 36 kawałków pociętego metalu, połowa jednorogu bez części lufowej i nowo odlane działo w postaci
górskiego jednoroga.
O tym jak wiele jeszcze nie wiemy uświadamiają nam także wykazy uczniów relegowanych przed
powstaniem styczniowym z Gimnazjum Gubernialnego Lubelskiego za działalność niepodległościową. Pośród
tych, którzy zostali relegowani w kwietniu i maju 1862 roku jest Leon Niewiarowski, lat 20, z klasy VI, stanu
szlacheckiego, z Zawitały. Pośród tych, którzy zostali relegowani od stycznia do czerwca 1861 roku jest
Franciszek Jabłoński, lat 16, z klasy III, dziedzic dóbr Lendo Wielkie. To chyba syn Franciszka Jabłońskiego,
szlachcica z Lenda Wielkiego, który został aresztowany 15 marca 1864 roku w Woli Gułowskiej za werbowanie
ludzi do oddziału powstańczego. I skazany za to na osiedlenie na Syberii. W tym miejscu muszę zauważyć, że w
Wykazie dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867 Janusza Iwaszkiewicza,
wydanych w roku 1929, w konfiskatach po roku 1831 znajduje się zapis: Lendo Wielkie, Natalin, Kalinowy Dół,
Niedźwiedź, Zielony Kąt, pow. radzyński, Franciszka Jabłońskiego, 100.000 rs. To przodkowie Jabłońskich z
Natalina, żołnierzy oddziałów „Orlika” i Placówki 44 – braci Józefa Jabłońskiego „Gajowego” i Antoniego
Jabłońskiego „Jasieńczyka” zwanego Tolkiem. W aktach kombatanckich „Jasieńczyka” jest oświadczenie Haliny
Rybakowskiej „Iskierki”, sanitariuszki oddziałów „Orlika”, w którym pisze ona w roku 1981 o „Jasieńczyku”
znamienne zdanie: Wywodzi się z rodziny o tradycjach powstańczych.
Nie wiem, co miał na myśli Serwacy Aleksander Niedbalski „Skrzetuski”, weteran walk o niepodległość
Polski od roku 1905 do 1921, nauczyciel i organizator tajnej polskiej oświaty ludowej, poseł na Sejm odrodzonej
Rzeczypospolitej, zamordowany przez Niemców w Auschwitz, gdy w roku 1937 pisał w życiorysie: Urodziłem
się 13 maja 1895 r. wieś Drążgów, gm. Ułęż, pow. Garwoliński, woj. Lubelskie, w rodzinie chłopów – powstańców
1863 r. /rejon Żyrzyna/. Legenda bitwy żyrzyńskiej, ale jest w tym zdaniu jednoznaczny komunikat, że Niedbalscy
z Drążgowa uczestniczyli w powstaniu styczniowym.
Na pewno nie do końca są opowiedziane historie powstańców wymienianych w różnych wykazach
aresztowanych, więzionych i skazanych – tych, którzy pochodzili z terenu Komendy Miejscowej Nr V i Placówki
44, albo też na tym terenie zostali aresztowani. Wykazach, które roją się od błędów w nazwiskach i nazwach
miejscowości oraz datach dziennych i miesięcznych wynikających z pomieszania kalendarzy gregoriańskiego i
juliańskiego. Tu wymieniam ich alfabetycznie, oczywiście z datami według kalendarza gregoriańskiego:
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Ignacy Błoński z Budzisk, aresztowany w Budziskach 28 lipca 1864 roku za przechowywanie broni,
skazany na cztery lata rot aresztanckich
Tomasz Ciota z Drążgowa, skazany w roku 1865 na dziesięć lat katorgi w kopalniach rudy za to, że wraz
z Janem Kawką i Wawrzyńcem Stefaniukiem pojmał i utopił w Wieprzu żołnierza rosyjskiego zbiegłego od
powstańców, zmarł na zesłaniu
Jan Grudka z Drążgowa, aresztowany 10 sierpnia 1864 roku za kontakty z ks. Stanisławem Brzóską
Henryk Gruszecki z Serokomli, aresztowany pod Wolą Gułowską 20 marca 1864 roku za przynależność
do oddziałów płk. Marcina Borelowskiego-Lelewela oraz płk. Kajetana Cieszkowskiego-Ćwieka, skazany na
dziesięć lat katorgi w twierdzach syberyjskich
Aleksander Iwanowski z Kocka, aresztowany w Wólce Sobieszyńskiej 27 stycznia 1864 roku za
przynależność do oddziału powstańczego, zwolniony 15 listopada tego roku
Franciszek Jabłoński z Lenda Wielkiego, aresztowany w Woli Gułowskiej 27 marca 1864 roku za
werbowanie ludzi do oddziału powstańczego i udział w powstaniu, skazany na osiedlenie na Syberii, uwolniony
w roku 1870
Stanisław Jazurek z Niedźwiedzia, aresztowany 27 września 1864 roku za zbieranie podatku narodowego
i werbowanie do oddziału powstańczego, zwolniony 15 września tego roku
Jan Kawka z Drążgowa, skazany w roku 1865 na dziesięć lat twierdz za to, że wraz z Tomaszem Ciotą i
Wawrzyńcem Stefaniukiem pojmał i utopił w Wieprzu żołnierza rosyjskiego zbiegłego od powstańców, zmarł na
zesłaniu
Andrzej Kłos z Podlodówki, aresztowany w Gułowie 6 września 1864 roku za opiekowanie się składem
broni powstańczej, zwolniony 13 listopada tego roku
Wojciech Krzymowski z pow. radzyńskiego, aresztowany w Woli Gułowskiej 27 marca 1864 roku za
przynależność do oddziału ppłk. Karola Krysińskiego, 17 listopada 1864 roku skazany na cztery lata rot
aresztanckich w Rosji
Leon Osiński z Podlodówki, aresztowany w Drążgowie 26 marca 1864 roku za to, że był przewodnikiem
powstańców, zwolniony 17 października tego roku
Stanisław Pawłowski z Sobiski, aresztowany w Budziskach 6 lutego 1864 roku za pełnienie funkcji
dziesiętnika w organizacji powstańczej (policji parafialnej), oskarżony o przekazywanie broni oddziałom
powstańczym, werbowanie ludzi do nich, oraz przekazywanie im informacji o ruchach wojsk rosyjskich, skazany
na piętnaście lat katorgi w kopalniach
Wawrzyniec Stefaniak z Drążgowa, skazany w roku 1865 na dziesięć lat twierdz za to, że wraz z Tomaszem
Ciotą i Janem Kawką pojmał i utopił w Wieprzu żołnierza rosyjskiego zbiegłego od powstańców
Mikołaj Wasiak z Woli Gułowskiej, aresztowany w Hordzieży 9 marca 1864 roku za przynależność do
oddziału powstańczego, skazany na zesłanie do Rosji
Franciszek Wunsz z Garwolina, aresztowany w Podlodowie 31 marca 1864 roku za wyrabianie broni dla
powstańców, skazany na roty aresztanckie
U schyłku powstania, zimą i wiosną 1864 roku, w Podlodowie k. Sobieszyna przebywała Antonina
Konarzewska, kurierka płk. Walerego Wróblewskiego, naczelnika wojskowego województwa grodzieńskiego, a
jednocześnie dowódcy litewskich oddziałów kawalerii i piechoty na terenie województw podlaskiego i
lubelskiego, następnie kurierka Józefa Sulińskiego, organizatora powiatu łukowskiego, w końcu kurierka ks.
Brzóski, ostatniego dowódcy oddziałów powstańczych nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce. Pisze Zdzisław
Bieleń w ostatniej swojej dużej publikacji Bohaterki w czarnych sukienkach, że nagła rewizja w Podlodowie, gdzie
odkryto fabrykę broni i skład amunicji, zmusiły ją do ucieczki. Z Podlodowa zdołała przedostać się do Wodyń
Newelskich i tam właśnie weszła w kontakt z ks. Brzóską. Co zresztą jest wiadome z zeznań ks. Brzóski
składanych na Cytadeli Warszawskiej 1 maja 1865 roku. Aresztowana w kwietniu 1865 roku, a w lutym 1866 roku
skazana na karę śmierci przez powieszenie, który to wyrok zamieniono jej na zesłanie na Sybir. A przecież
Podlodów to wtedy własność Meissnerów blisko spokrewnionych z Wernerami, którzy z kolei posiadali majątki
w Seroczynie i Nowinach k. Wodyń. W komentarzach do wspomnień Edwarda Szanca-Leźnickiego „Asa”
poświęciłem sporo miejsca rodzinie Wernerów z Seroczyna i Nowin oraz spokrewnionym z nimi Meissnerom z
Olszyca, Ułęża i Podlodowa. Pisałem tam: Ewangelicka rodzina Wernerów z Seroczyna zapisała piękną kartę w
powstaniu styczniowym. Dziadek Henryka Wernera – Bogusław Werner, właściciel majątku Seroczyn, stryj
Bronisław Werner, oficer kawalerii w oddziale Rudolfa Różańskiego, stryjenka Maria Karolina Werner zam.
Lilpop, wujowie Karol i Fryderyk Meissnerowie, właściciele sąsiedniego majątku Olszyc (to ci sami Meissnerowie,
którzy później byli właścicielami majątków w Ułężu i Podlodowie). Wszyscy oni bardzo aktywnie uczestniczyli w
powstaniu 1863 r., byli za to więzieni i zsyłani na Sybir.
W wytworzonych przez UB aktach Stefana Grzechnika „Zawiei” z Przytoczna, zastępcy komendanta,
następnie komendanta Rejonu 7 (po Zygmuncie Bełdyckim „Adamie”, który w czasie okupacji niemieckiej był w
Podlodowie zarządcą majątku Mieczysława Meissnera), znajduje się taki oto ubecki Komunikat z
przeprowadzonego wywiadu na Grzechnik Stefana s. Jana, w którym czytamy: Po kapitulacji Polski powrócił do
Przytoczna i tu zamieszkiwał do 1947 roku. W czasie okupacji kolegami jego byli dziedzic z majątku Podlodów
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Mejzner pochodzenia niemieckiego, który po wyzwoleniu pojechał do Warszawy, dziedzic Kuszel Andrzej z
majątku Przytoczno, który został zabity przez Niemców pod Łukowem, dziedzic Łękawski [Stefan?] z majątku
Charlejów, który zmarł w 1948 roku, dziedzic Olędzki Stanisław z majątku Kawęczyn, który obecnie mieszka w
Warszawie, a także i plutonowy zawodowy Wasiak Józef z Woli Blizockiej [Józef Wasiak „Wisła”-„Wawer”].
Andrzej Kuszell „Żbik II” podchorąży AK, poległ 20 lipca 1944 roku pod Gręzówką w tej samej walce z
Niemcami, w której poległa Jadwiga Holnicka-Szulc „Wisia” z Anielina k. Krzywdy, bohaterska sanitariuszka
oddziałów „Ostoi”, ale też komendantka WSK Rejonu 6 Radoryż. Kazimierz Kuszell, ojciec Andrzeja, został
zamordowany przez bandę komunistyczną w grudniu 1942 roku. Piszę o nich dużo w Zdradzie i zbrodni. Gustaw
i Zbigniew Kurnatowscy, dwaj młodsi bracia żony Stanisława Olędzkiego – Jadwigi z Kurnatowskich, byli mocno
związani z Anielinem i „Wisią”. Gustaw Kurnatowski „Karol”, założyciel ZWZ w Przytocznie i okolicy, oficer
do zadań specjalnych Komendy Obwodu Łukowskiego AK, był jej narzeczonym. Został zamordowany przez
Niemców na Zamku Lubelskim w lipcu 1944 roku. Zbigniew Kurnatowski „Łodzia”, podchorąży warszawskiego
Dywizjonu AK „Jeleń”, czyli 7 Pułku Ułanów Lubelskich, poległ w lipcu 1943 roku w akcji na funkcjonariuszy
gestapo z Łukowa. Dopełnienie tego znajdujemy w agenturalnym doniesieniu na temat Stefana Grzechnika
„Zawiei” przedłożonym 6 czerwca 1953 roku przez Wacława Micha „Polnego” krypt. UB „Zapolski” swemu
ubeckiemu „opiekunowi” Czumie z Sekcji III Wydziału III WUBP w Warszawie: Od roku 1930 do 1941-2 nie
spotykałem się z nim. W czasie okupacji Grzechnik Stefan ps. Lawina był w AK na terenie gminy Łysobyki pow.
Łuków. Ja również w 1940 r. byłem k-tem byłem komendantem komórki AK gr. Podlodówka, lecz podlegałem
Więskowi [Henrykowi Więskowi „Gryfowi”] z terenu Przytoczna. Po aresztowaniu Więska działalność AK na
terenie gm. Łysobyki była słabsza. W roku 1941/2 Grzechnik Stefan ps. Lawina był d-cą plut. czy d-cą placówki,
wiem, że podlegał Bełdyckiemu ps. „Adam”, k-towi rejonu, rządcy w majątku Podlodów.
Na cmentarzu w Baranowie, który prawie widać z drążgowskiej strony Wieprza, spoczął po bitwie
żyrzyńskiej por. Jan Unrug, dowódca plutonu lub kompanii kosynierów w partii ppłk. Jankowskiego. Był jednym
z czterech Unrugów, o których wiadomo, że polegli w powstaniu styczniowym. Z rodziny, która dopiero w
pierwszym pokoleniu była katolicką. Kazimierz, jeden z młodszych synów Henryka Kajetana Unruga, właściciela
dóbr w Wielkopolsce, służył jako dowódca kompanii strzelców w partii gen. Edmunda Taczanowskiego i zmarł 8
maja 1863 roku z ran, których doznał w bitwie pod Kołem. Podczas krwawej bitwy oddziału płk. Antoniego
Korotyńskiego pod Lututowem 15 czerwca 1863 roku, zakończonej wymordowaniem przez Rosjan rannych i
poddających się powstańców, także przez podrzynanie im gardeł i rozbijanie głów kolbami karabinów, zginął
trzeci z tych Unrugów, niestety nieznany mi z imienia. Czwarty to Henryk Unrug wymieniany przez Zygmunta
Kolumnę w Pamiątce dla rodzin polskich. Był podporucznikiem kawalerii rawskiej i w czasie bohaterskiej szarży
na moskiewskie armaty pod Cyrusową Wolą poległ śmiercią walecznych we wrześniu 1863 r. Ludwik Unrug, brat
Kazimierza, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim w roku 1848 i poległ w bitwie pod Miłosławiem. Wiktor
Unrug, także brat Kazimierza, był oficerem kawalerii w Dywizji Polskiej Zamoyskiego podczas wojny krymskiej
oraz Kozaków Sułtańskich Czajkowskiego. Zygmunt Miłkowski wspomina go z dni swego pobytu w
Konstantynopolu w roku 1854 jako flegmatycznego młodzieńca z Wielkopolski. Spotkał go zresztą w Poznaniu w
roku 1871, gdy przyjechał tam z Brukseli w odwiedziny do Aleksandra Guttrego. Niestety wciąż nie wiem jak
bliskie było pokrewieństwo między Janem Unrugiem, oficerem partii Jankowskiego, a braćmi Kazimierzem,
Ludwikiem i Wiktorem Unrugami. Tym bardziej nie wiem jakie było pokrewieństwo ich wszystkich z Henrykiem
Unrugiem. I z tym bezimiennym Unrugiem, który poległ pod Lututowem. Nie wyjaśnia tego także Antoni
Minkiewicz w cennej pracy Polscy Unrugowie obejmującej także postać bohatera nowszych czasów – admirała
Józefa Unruga, ale też jego mniej znanego brata Michała, oficera kawalerii w wojnie z bolszewikami, polskiego
dyplomaty. Tak samo jak to ostatnie zdanie Zygmunta Kolumny w biogramie Kazimierza Unruga: Według
otrzymanych podań, 3 braci ś.p. Kazimierza przyjęło udział w powstaniu, i wszyscy z bronią w ręku polegli.
Jak wobec tego rzeczą haniebną jest to, że obok mogiły powstańczej na tym cmentarzu baranowskim został
pochowany Władysław Sienkiewicz, kolaborant sowiecki, dowódca band komunistycznych na tym terenie
nadwieprzańskim w czasie II wojny światowej, uczestnik mordów na żołnierzach AK oraz funkcjonariuszach
Polskiego Państwa Podziemnego, w końcu organizator i pierwszy kierownik Katynia Garwolińskiego, czyli PUBP
w Garwolinie. Na tym samym cmentarzu, tylko trochę dalej, spoczywa także największy zbrodniarz
komunistyczny na tym terenie nadwieprzańskich w czasie II wojny światowej – sowiecki oficer Nikołaj
Paramonow, zlikwidowany w sierpniu 1944 roku w Rykach przez żołnierzy „Orlika”.
W spisie Oficerów – weteranów uczestników powstania narodowego 1863 r. ogłoszonym w Roczniku
Oficerskim 1923, tym tak ważnym dokumencie wdzięczności odrodzonej Rzeczypospolitej weteranom
styczniowym, są wymienieni Kacper Grzechnik z Drążgowa, oraz Józef Wincenty Minkiewicz z Lublina, ale
pochodzący z Sobieszyna. Poszedł on do powstania w wieku siedemnastu lat wraz z ojcem Józefem
Minkiewiczem, rządcą majątku w Sobieszynie, ale też wójtem gminy Drążgów. Z jego dokumentów
odznaczeniowych znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym, wiadomo, że ojciec poległ w jednej z
bitew. On, wtedy uczeń Szkoły Realnej w Krasnymstawie, był żołnierzem Oddziału III Województwa Lubelskiego
pod dowództwem ppłk. Józefa Władysława Ruckiego, potem mjr. Michała Mareckiego. Jeszcze pod koniec lat
dwudziestych, we wniosku o nadanie Krzyża Zasługi sam podał, że dostawiał furaż do oddziałów powstańczych i
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brał udział w bitwie pod Korybutową Wolą. W ostatnim okresie swego życia mieszkał w Lublinie przy ul. Złotej
5. Był jednym z tych nielicznych weteranów powstania, którzy nie tylko dożyli odrodzenia Polski, ale też mogli
się nią jeszcze nacieszyć. Bo zmarł w roku 1935 i spoczął na Cmentarzu przy Lipowej, w jego części wojskowej.
W wolnej Polsce uhonorowany nominacją na stopień podporucznika-weterana oraz Medalem Niepodległości.
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Rozdział II
Komenda Miejscowa Nr V Sobieszyn POW
1915-1918
Historię Komendy Miejscowej Nr V Sobieszyn POW chcę przedstawić poprzez akta odznaczeniowe i
personalne sobieszyńskich peowiaków znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym. Komendę
Miejscową Nr V POW oddziela od Placówki 44 ZWZ-AK-WiN niespełna 25 lat. Więc bardzo często są to ci sami
polscy żołnierze, a jeszcze częściej ich synowie i córki. Z tych akt wyłania się lista żołnierzy Komendy
Miejscowej, najpierw Nr XII, potem Nr V POW. Placówki, której bazą była Trzyletnia Średnia Szkoła Rolnicza
w Sobieszynie – Fundacja Zapisu Kajetana hr. Kickiego, znana powszechnie jako Szkoła Rolnicza na Brzozowej.
Miejscem ćwiczeń szkolne sale i las wokół szkoły. Lista niepełna, bo przecież Paweł Edward Chadaj „Apis”,
komendant sobieszyńskiej POW, poseł na Sejm Rzeczypospolitej dwóch kadencji, pisał w roku 1935 w życiorysie:
Od września tegoż roku [1915] objąłem posadę nauczyciela w szkole powszechnej w Sobieszynie, gdzie wkrótce
udało mi się zorganizować dość liczną, bo liczącą w chwili mobilizacji przeszło 100 osób, V Komendę Miejscową
POW, należącą do I Okr. I Obw. Zostałem mianowany jej komendantem. Pełniłem również funkcję komendanta
poczty w Sobieszynie na szlaku Warszawa-Lublin, na granicy okupacji niemieckiej i austriackiej. To się zgadza z
informacjami zawartymi w aktach personalnych Feliksa Grzechnika „Ordona” oraz aktach odznaczeniowych
Tadeusza Szymańskiego „Kordiana”. „Ordon” w życiorysie z roku 1934: Przy końcu roku 1916 w listopadzie
wstąpiłem na dwuletni kurs Szkoły Rolniczej w Sobieszynie, gdzie przyjeżdżał Komendant Obwodowy p. Bogdan
Nitecki i Kom. Miejscowy p. Edward Chadaj celem kształcenia nas w kierunku wojskowym na co p. Dyr.
Boguszewski, obecny Senator partii BBWR, zgadzał się i popierał POW /jako legionista/. W roku 1918 w
październiku postanowiliśmy zamknąć szkołę i w listopadzie tegoż roku rozbroiliśmy post. niemieckie nad rzeką
Wieprzem, poczem 11 list. 918 r. z karabinami i z p. prof. Szymańskim udaliśmy się do m. Ryk celem rozbrojenia
Niemców i zaciągnięcia się w szeregi Armii Polskiej. „Kordian” w życiorysie z roku 1933: Od ukończenia studiów
– SGGW w Warszawie /d. kursy przemysł.-rolnicze/ pracuję od 1916 r. w szkolnictwie rolniczem na stanowiskach
inspektora, nauczyciela i wychowawcy. Od tegoż mniej więcej czasu – od kwietnia 1916 r. pełnię służbę w P.O.W.
/zał/ N. 3/. W listopadzie 1918 r., po rozbrojeniu Niemców w Drążkowie pow. Garwolińskiego, uformowałem i
częśc. uzbroiłem w broń zdobytą na Niemcach oddział w sile 100 ludzi z moich uczniów – Sobieszyniaków i
okolicznych Peowiaków. Na czele tego ochotniczego oddziału wstąpiłem do Ryk, gdzie Władze P.O.W. mianowały
mnie Komendantem Placu i Garnizonu /zał. N. 3 i 4/. Z Kompanją tą – jako jej dowódca zostałem
odkomenderowany do twierdzy Dęblin – do dyspozycji ówczesnego jej dowódcy Płk. K. Fabrycego, potem do
Obozu Ćwiczebnego Gr. Wojsk Jabłonna; następnie na krótko do Warszawy i Zambrowa, zkąd poszliśmy na front.
Aleksander Miętka z Grabowców Dolnych, ojciec Józefa Miętki „Młota”, poległego w walce z Niemcami w
Międzyrzecu Podlaskim 16 listopada 1918 roku, pisał we Wspomnieniach zachowanych w CAW w zespole
Archiwum Wojskowe. Relacje. Polska Organizacja Wojskowa. Komenda Naczelna Nr 1: Z okolic Sobieszyna
położonego na dużej części gm. Ułęż powiatu Garwolińskiego były jednemi z pierwszych gdzie ludność zaczęła się
skupiać pod hasłem walki o Niepodległość. Organizowali lud Zaraniarze, kturych tam było kilku. Jesienią roku
1916 grono starszych obywateli z okolic Sobieszyna a mianowicie M. Szczytkowski, St. Banach, Jan Wardak, J.
Szymański, P. Zych, J. Chadaj i Jan Szewczyk z Sobieszyna, Ale. Miętka z Grabowiec, L. Sekita, Kaz. Chadaj, T.
Stoga i Jan Gorzkowski z Drążgowa, An. Kępiński, J. Stachnio i K. Grzechnik z Wólki Sobieszyńskiej i wielu
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innych, staraniem nauczyciela Ed. Chadaja zorganizowaliśmy Koło polskiego stronnictwa ludowego (dzisiejsze
Wyzwolenie) z siedzibą w Sobieszynie. Wkrótce po zawiązaniu się Koła PSL młodzież z okolic a więc synowie i
córki dzielnych ludowców zawiązała Polską Organizację Wojskową (POW). Wieczorami i nocami ćwiczyła się w
sztuce żołnierskiej żeby za dwa lata, bo w listopadzie roku 1918 stanąć na wezwanie Rządu Ludowego w Lublinie
i złożyć swoje młode życie w ofierze Ojczyźnie wyzwalającej się z pęt niewoli. Oddział POW w Sobieszynie wzrastał
szybko. W początkach roku 1918 liczył już około 140 ludzi. Ta liczba 140 ludzi, nie stoi w sprzeczności z liczbą
100 ludzi podawaną przez „Apisa” i „Kordiana”. Ważne są dla mnie te jego słowa o synach i córkach dzielnych
ludowców. Bo na mojej liście nie ma żadnej z tych córek. No i jeszcze te trzy ostatnie zdania Wspomnień
Aleksandra Miętki: Za okupacyi niemieckej peowiacy czwiczyli się po lasach i nocami w internacie szkolnem w
Brzozowej. W szkole rolniczej było uczni 60ciu. Wszyscy należeli do POW. Kiedy zaszła potrzeba poszli wszyscy
bronić Ojczyzny. I jeszcze z pośmiertnego życiorysu Mariana Niedbalskiego „Rozbickiego” spisanego około roku
1937 ręką kogoś z Komisji Obwodowej Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości przy Kole Związku Peowiaków
w Garwolinie, ale chyba na podstawie przekazu Gabriela Grzelaka, zastępcy komendanta Komendy Miejscowej
Nr V: 11 listopada 1918 r. należy do grupy 16 Peowiaków pod dowództwem Gabrjela Grzelaka, którzy celem
rozbrojenia Niemców, stawiających opór, stoczyli z nimi potyczkę pod wsią Ernestynowem, pow. Łukowskiego, w
której zdobyli 29 karabinów, 1 rewolwer, 1 aparat telefoniczny oraz inne części uzbrojenia.16 listopada 1918 r.
ś.p. Marjan Niedbalski wstępuje wraz ze wszystkimi 70-ciu uczniami Szkoły Rolniczej pod dowództwem Tadeusza
Szymańskiego do wojska polskiego i zostaje wcielony do 6 p.p. Leg. To wszystko oznacza, że poprzez kwerendę
akt peowiaków w CAW oraz inne, mniej znaczące źródła, zdołałem odnaleźć co najwyżej jedną trzecią żołnierzy
Komendy Miejscowej Nr V Sobieszyn wchodzącej w skład Obwodu Garwolińskiego POW pod dowództwem
Bolesława Bohdana Studzińskiego „Niteckiego” i Witolda Rabka „Marka” z Dwórca jako jego zastępcy.
A więc ta niepełna lista, w porządku alfabetycznym, z miejscami zamieszkania lub pobytu w latach 19151918
Stanisław Banach „Czarnecki”, Sobieszyn, od 11 listopada 1918 roku w WP
Leopold Bieńczak, Ułęż
Eugeniusz Chadaj, Drążgów, od 27 lutego 1919 roku w WP
Jan Chadaj „Orłowski” s. Franciszka, Drążgów, od 11 listopada 1918 roku w WP
Julian Chadaj, Drążgów
Paweł Edward Chadaj „Apis”, Drążgów, Ułęż, nauczyciel w szkole powszechnej w Sobieszynie, od 11
listopada 1918 roku w WP
Stanisław Chadaj, Drążgów
Stefan Cieślik, Ułęż, od 11 listopada 1918 roku w WP
Jan Filipek, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16
listopada 1918 roku
Paweł Gągała, Białki Dolne
Ignacy Goral, Sobieszyn, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16 listopada
1918 roku
Andrzej Grzechnik, Urszulin
Feliks Grzechnik „Ordon”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Jan Grzechnik „Wesoły”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Józef Grzechnik „Pszenica”, Sobieszyn, od marca 1918 roku w WP
Kazimierz Grzechnik „Trwały”, Wólka Sobieszyńska, nauczyciel w Lendzie, od 1 listopada 1918 roku w
WP
Gabriel Grzelak „Sęk”, Drążgów, od 7 listopada 1918 roku w WP
Stanisław Janiszek, Białki Górne
Władysław Kawka „Kruk”, Korzeniów, od 11 listopada 1918 roku w WP
Antoni Kępiński „Mężny”, Wólka Sobieszyńska
Jan Kulik, Trzcianki, od 11 listopada 1918 roku w WP
Paweł Kulik, Trzcianki, od 11 listopada 1918 roku w WP
Jan Latusek „Średni”, Drążgów, od 11 listopada 1918 roku w WP
Aleksander Lenartowicz „Lizdejko”, Drążgów, od 11 listopada 1918 roku w WP
Franciszek Lesiak „Lis”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Andrzej Makuch „Bażant”, Sobieszyn
Juliusz Mich „Kiliński”, Blizocin, nauczyciel szkoły powszechnej w Blizocinie, od 11 listopada 1918 roku
w WP
Józef Miętka „Młot”, Grabowce Dolne, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu
Podlaskim 16 listopada 1918 roku
Paweł Miętka „Rola”, Grabowce Dolne, od 11 listopada 1918 roku w WP
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Ludwik Miszczak, Żabianka, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16
listopada 1918 roku
Ignacy Naczas „Dąb”, Blizocin, od 11 listopada 1918 roku w WP
Ludwik Niedbalski, Drążgów, ówczesny wójt gminy Ułęż
Marian Niedbalski „Rozbicki”, Drążgów, brat Serwacego Aleksandra, od 11 listopada 1918 roku w WP
Edward Nowicki, Osmolice, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16
listopada 1918 roku
Stanisław Pietrzak, Nowodwór, brat Heleny, narzeczonej, następnie małżonki Serwacego Aleksandra
Niedbalskiego, od 11 listopada 1918 roku w WP
Paweł Piotrowski, Ułęż i Wólka Sobieszyńska, młodszy brat Tomasza, łącznik
Tomasz Piotrowski, Ułęż i Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu
Podlaskim 16 listopada 1918 roku
Antoni Roczniak „Kosynier”, Ułęż, od 11 listopada 1918 roku w WP
Stanisław Roczniak, Ułęż, od 12 listopada 1918 roku w WP
Jan Rogala, Sobieszyn, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16 listopada
1918 roku
Aleksander Rutkowski, Białki Dolne, od 11 listopada 1918 roku w WP
Franciszek Spoczyński „Zawzięty”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Michał Spoczyński „Wyrwa”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Antoni Stachnio „Kamień”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Władysław Stachnio „Jesion”, Wólka Sobieszyńska, od 11 listopada 1918 roku w WP
Eugeniusz Stoga „Poderwa”, Brzozowa, od 11 listopada 1918 roku w WP
Aleksander Sulej, Drążgów, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16
listopada 1918 roku
Julian Sulej, Drążgów, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16 listopada
1918 roku
Jan Szczypiorkowski, Białki Dolne
Mikołaj Szczytkowski „Wołodyjowski” (pseudonim z PPS-u), Sobieszyn, mąż zaufania
Tadeusz Szymański „Kordian”, Brzozowa, nauczyciel w Średniej Szkole Rolniczej na Brzozowej, od 11
listopada 1918 roku w WP
Stefan Więsek „Witold”, Przytoczno, uczeń Średniej Szkole Rolniczej na Brzozowej, od 11 listopada 1918
roku w WP
Stanisław Zykubek, Sobieszyn, od 11 listopada 1918 roku w WP, poległy w Międzyrzecu Podlaskim 16
listopada 1918 roku
Ważni oficerowie i działacze konspiracji niepodległościowej przebywający w latach 1915-1918 na terenie
Drążgowa, Sobieszyna, Brzozowej, którzy jednak formalnie nie byli żołnierzami Komendy Miejscowej Nr V:
Stefan Boguszewski, dyrektor szkoły rolniczej na Brzozowej
Józef Niedbalski „Wiszar”, Drążgów, brat Serwacego Aleksandra
Serwacy Aleksander Niedbalski „Skrzetuski”, Drążgów, nauczyciel kursów metodycznych oraz
Gimnazjum Podlaskiego w Siedlcach, w odrodzonej Polsce Gimnazjum Państwowego im. Hetmana Stefana
Żółkiewskiego
Julian Sekita „Tadeusz Dumny”, Drążgów, nauczyciel szkoły powszechnej w Krzówce, od 11 listopada
1918 roku w WP
Rolę Boguszewskiego, oficera I Brygady Legionów i POW, pierwszego starosty garwolińskiego w
odrodzonej Polsce, senatora Rzeczypospolitej, w rozwoju i walce zbrojnej Komendy Miejscowej Nr V znajdujemy
w przywoływanym już życiorysie „Ordona”: Przy końcu roku 1916 w listopadzie wstąpiłem na dwuletni kurs
Szkoły Rolniczej w Sobieszynie, gdzie przyjeżdżał Komendant Obwodowy p. Bogdan Nitecki i Kom. Miejscowy p.
Edward Chadaj celem kształcenia nas w kierunku wojskowym na co p. Dyr. Boguszewski, obecny Senator partii
BBWR, zgadzał się i popierał POW /jako legionista/. Jego rola jest znana także z relacji Ludwika Niedbalskiego
o rozbrojeniu niemieckiego posterunku granicznego w Drążgowie 10 listopada 1918 roku: Rozbrojenie Niemców
w dniu 10/XI 1918 r. w Drążgowie gminy Ułęż powiatu Garwolińskiego. Wieczorem przyjechał do mnie pan St.
Boguszewski, dyrektor szkoły rolniczej w Brzozowej i doktór Bujakowski. Po omówieniu w sprawie rozbrojenia
Niemców zarządziłem zebranie w lokalu szkolnym. Na zew rozbrojenia Niemców zlecieli się chłopi starzy, młodzi
i mali, i po długich debatach wyznaczono trzech delegatów 1. Ludwik Niedbalski, były wójt gminy 2. sołtys Józef
Chadaj 3. doktór medycyny Bujakowski, by pertraktować z Niemcami w sprawie złożenia broni. Wychodzimy
godzina 11 w nocy, zachodzimy przed wachę, posterunek woła chalt, ja odpowiadam wójt, proszę o tłumacza
Staśka, ktury tam był Polak poznańczyk, ja Staśkowi objaśniam iż zebrali się chłopi w szkole i wysłali nas 3
delegatów ażeby pertraktować z waszemi żołnierzami w sprawie złożenia broni. Staś odpowiada, to będzie trudna
sprawa dlatego, że bardzo źli, zdenerwowani zjechali się na naradę z Podlodowa i z Nowodworu, jest ich tutaj 52
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tak się naradzają. Stasio poznańczyk mówi będę się starał im udowodnić, aby co rychlej złożyli broń. Za chwilę
wychodzi dwóch niemców z karabinami biorą mnie, prowadzą do wnętrza komendy, a pan Bujakowski i sołtys
zaraz zbiegli, bali się. Postawili mnie w środku obaj z karabinami, do kancelaryj wchodzi niemiec, drab wysoki,
barczysty, starszy szarżą i wiekiem około 52 lat. Mówi po niemiecku z okropną złością ty wójt ty jesteś władzą i
jak ty śmiesz to uczynić, my was tu wszystkich wysiekamy. Tłumacz Stasio mi odpowiada ja muwię, że się zebrało
w szkole dużo POW i we wsi pełno wojska. On odpowiada my wiemy że tak, chodzi po pokoju tam i nazad
zamyślony oparł się o stół po długiem namyśle mówi, mam tu na obcej ziemi zginąć, to lepiej pojadę do swojej.
Tylko zastrzega, żeby ich odstawić furmankami do stacyi Ryki, zdejmuje pas z siebie kładzie na stole, bierze
karabin, kładzie na stole i tak z kolei każdy niemiec złożył i podaje mi rękę tylko mówi te buchadła to z niemi
ostrożnie niechaj zabiorą ci co służyli w wojsku. W tej chwili wchodzi Gabriel Grzelak podkomendant POW i
zabierają wszystką amunicyę, broń i jadą rozbrajać niemców na gminę Łysobyki. Do tego trzeba dołożyć fragment
z życiorysu Ludwika Niedbalskiego z roku 1835: W roku 1918 przed powstaniem Państwa Polskiego, w
porozumieniu z dyrektorem Szkoły Rolniczej w Sobieszynie p. Stefanem Boguszewskim, późniejszym 1-szym
starostą pow. Garwolin i viceprezesem Banku Rol. jako wójt z narażeniem życia, rozbroiłem oddział wojska
niemieckiego w Drążgowie składającego się z 52 żołnierzy i 1 oficera. Były to okoliczne „Wachy”, które w obawie
przed ruchawkami zostały skoncentrowane. „Skrzetuski” w przywoływanym już życiorysie pisał: Rodzinny
oddział POW we wsi Drążgów i okolicy pow. Garwolińskiego, gdzie pracę powiatową prowadził ob. Studziński,
w 100% stanął do szeregów: jedna część powędrowała przez Łuków na Międzyrzec, gdzie wszyscy zginęli, a w tem
dwóch krewnych /Aleksander i Julian Suleje/, druga część /wśród niej drugi brat śp. Marjan, i brat żony Stanisław,
obaj uczniowie średniej szkoły rolniczej/, rozbrajała w stronę Wisły i Dęblina /wcielona po przeszkoleniu w
Jabłonnie i Zambrowie do 6 pp. Leg./, trzecia część, pod dowództwem szwagra mego Gabryela Grzelaka, doszła
w Siedleckie i wcielona została do 22 pp. W czasie okupacji oddział ten miał specjalną rolę, jako nadgraniczny
pomiędzy okupacjami nad rzeką Wieprzem. Ideowo ich wspierałem w każde ferie szkolne. „Wiszar”, starszy brat
„Skrzetuskiego”, zanim w sierpniu 1915 roku wstąpił do 2 pułku ułanów Legionów Polskich, pełnił służbę w POW
na terenie powiatów siedleckiego i łukowskiego, a więc bywał też na terenie Komendy Nr V i w rodzinnym
Drążgowie. Brat żony Stanisław to Stanisław Pietrzak z Nowodworu.
Julian Sekita „Tadeusz Dumny”, nauczyciel szkół powszechnych, peowiak lubelski i siedlecki, weteran
wojny z bolszewikami, w latach dwudziestych i trzydziestych podprokurator, następnie wiceprokurator Sądu
Okręgowego w Siedlcach. Fragment z jego życiorysu z roku 1932: Jesienią 1915 r. zetknąłem się po raz pierwszy
z ideą peowiacką i legionową. Jako nauczyciel w pow. łukowskim wraz z nauczycielami z Sobieszyna, Ułęża,
Drążgowa i in. organizuję młodzież wiejską, pracuję nad jej wyszkoleniem wojskowem. Jako uczeń gimnazjum im.
Staszica w Lublinie biorę czynny udział w pracach peowiackich głównie wśród młodzieży szkolnej, poza tym wraz
z kolegą pseudo. „Skrzetuski” skupujemy od żołnierzy austr. broń dla POW. Wobec zainteresowania się mą osobą
żandarmów uciekam do Siedlec. W Siedlcach oficjalnie pracuję w OMN szerząc tam ideę walki o państwo i
wciągam do POW, gdzie jestem sekcyjnym oraz technikiem, w mieszkaniu swem przechowuję dłuższy czas broń i
bibułę peowiacką. Stale jestem w kontakcie z młodzieżą pow. Łukowskiego i Garwolińskiego i moi to
„wychowankowie” giną w Międzyrzecu Podlaskim, wśród nich Julian i Aleksander Sulejowie, moi bracia
cioteczni, oraz Piotrowski, brat mój wujeczny. W dn. 10 listopada 1918 r. biorę udział w rozbrajaniu Niemców.
Muszę tu zatrzymać się przy postaciach kilku weteranów walk o niepodległość Ojczyzny w latach 19141921 z Sobieszyna i okolic, którzy nie byli związani z Komendą Miejscową Nr V, a przynajmniej nic mi o tym
nie wiadomo.
Bronisław Jazurek z Blizocina, który jako nauczyciel ludowy po dwóch kursach nauczycielskich wstąpił w
marcu 1916 roku do Legionów i po przeszkoleniu uczestniczył w walkach 6 i 2 pułków piechoty Legionów do
kryzysu przysięgowego. Potem internowanie w Szczypiornie, służba w Polnische Wehrmacht, a od listopada 1918
roku ponownie na froncie w szeregach 7 pułku piechoty Legionów, z którym przeszedł całą wojnę aż do kwietnia
1921 roku i był dwukrotnie ranny. Po demobilizacji nauczyciel, urzędnik prywatny, bezrobotny, w końcu poborca
podatkowy w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu. Ale odznaczony w wolnej Polsce Krzyżem Niepodległości.
Cezary Baryka z Przedwiośnia Żeromskiego. W jego prośbie z roku 1936 do Podkomisji Odznaczeniowej 1 Pułku
Piechoty Legionów Polskich w Dowództwie Korpusu Ochrony czytamy: Prośbę swą popieram tem, że służyłem
jako ochotnik od dnia 14 II 1916 roku do dnia 9 IV 1921 roku w Legjonach, byłem internowany w Szczypiornie,
biorąc czynny udział w walkach pod Jastkowem, Kostiuchnówką, nad Stochodem, w odwrocie spod Kijowa. W
obronie Cieszyna, Kresów Wschodnich i walkach z bolszewikami i w tym międzyczasie byłem 3 razy ranny. Przy
niniejszem przesyłam krótki życiorys: Urodziłem się na wsi gdzie lata dziecięce spędziłem w szkole na nauce, oraz
brałem czynny udział w zbieraniu składek jak również sprzedawałem kartki z godłem Państwa, a uzyskane
pieniądze oddawałem do Związku w Łukowie na rzecz więźniów politycznych. W czasie wojny światowej uczyłem
dzieci i przygotowywałem kolegów do przedarcia się przez granicę austryjacko-niemiecką na Wieprzu, celem
zaciągnięcia się do szeregów Leg., co uczyniliśmy latem 1916 r. udając się do Lublina, gdzie zaciągnęliśmy się w
szeregi, a po kilkudniowym pobycie do Kozienic i z marszówką wyjechałem do Nowego Jastkowa otrzymując
przydział do 6 pułku piechoty leg. 3 baonu, 9 kompanji. A więc nie był jedynym z Blizocina i okolic, który w roku
1916 poszedł przez Wieprz do Legionów.
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Franciszek Osiński, ojciec Tadeusza Osińskiego „Teka”, żołnierza AK z Sobieszyna, Blizocina i
Warszawy, podkomendnego trzech dowódców oddziałów w Obwodzie Puławskim AK – „Hektora”,
„Zagończyka” i „Orlika”. W CAW są jego bardzo szczątkowe akta odznaczeniowe. Tylko jedno krótkie pismo,
odręczne, piórem, ze stemplem Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Na samej górze różowym ołówkiem:
Form. Wsch. Obok piórem: Legion Puławski Gorczyńskiego. Kolejny stempel: Brak dokumentów. Dekretacja
ołówkiem: Odrzucić 30/V 38 r. I jeszcze jeden stempel: Odrzucono na pos. Komitetu 25 VI 1938 roku. Treść
pisma: Franciszek Osiński zamieszkały w Sobieszynie pow. garwoliński – był legionistą puławskim. Do Związku,
ze względu na odległość i ciężkie położenie nie należy. Zasługuje na odznaczenie M. Bliższe szczegóły zostaną
nadesłane. Podpis pod pismem nieczytelny. Data pod pismem: 29.XII.37r.
Stanisław Sekita, syn Adama, urodzony w Drążgowie w roku 1900. Do Wojska Polskiego powołany w
lutym 1920 roku do 44 Pułku Strzelców Kresowych w Łucku, ale już w kwietniu tego roku przeniesiony do 2
Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. W sierpniu 1921 roku, po ukończeniu Kursu Żandarmów
Próbnych przy Kadrze Szwadronu Zapasowego Dyonu Żandarmerii Nr 2 Lublin w Krasnymstawie, został
podoficerem zawodowym żandarmerii. W roku 1924 przez kilka miesięcy służył w 8 pp Legionów. Od roku 1924
w 2 Baonie KOP w Bereźnem jako podoficer żywnościowy, potem dowódca strażnicy. Od roku 1927 instruktor
w kompanii ckm. W roku 1927 awans na plutonowego. W roku 1927 przeniesiony do posterunku żandarmerii przy
6 Baonie KOP Iwieniec i tam służył przynajmniej do roku 1932. W roku 1930 awansowany na stopień tytularnego
wachmistrza. Od roku 1931 uczęszczał do szkoły powszechnej w Iwieńcu. Egzamin z zakresu 7 klasowej szkoły
powszechnej zdał w Wołożynie w roku 1932. W styczniu 1933 roku wysłany na kurs do Centrum Wyszkolenia
Żandarmerii. Dalsze jego życie jest poza jego aktami personalnymi, więc nie jest mi znane. Chłopiec z Drążgowa
w szeregach żandarmerii odrodzonego Wojska Polskiego oraz KOP-u, na posterunku walki z komunizmem i
Sowietami.
Michał Podurgiel, którego postać jest mi znana z jego akt odznaczeniowych w CAW, ale także obszernego
biogramu w tomie drugim Puławskiego Słownika Biograficznego. Od września 1914 roku do lipca 1917 roku
służył jako telefonista w I Brygadzie Legionów i brał udział w większości bitew tej formacji. Po uwolnieniu z
internowania w Szczypiornie brał udział w rozbrajaniu Niemców w Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu
Podlaskim, a następnie wstąpił do Średniej Szkoły Rolniczej na Brzozowej, którą ukończył w roku 1920. W lipcu
tego roku zaciągnął się do Jazdy Ochotniczej Jaworskiego i w jej szeregach uczestniczył w kontrofensywie znad
Wieprza. Po zwolnieniu z wojska w październiku 1920 roku przez pewien czas pracował w majątku w Ułężu. W
roku 1929 podał w karcie zgłoszenia do Odznaki Pamiątkowej Więźniów Ideowych, że w lipcu 1920 roku jako
uczeń szkoły na Brzozowej spowodował zgłoszenie tej szkoły do PKU Łuków. Oczywiście celem zaciągu
ochotniczego do walki z bolszewikami. W roku 1934, po wieloletniej tułaczce po różnych posadach od
Magnuszewa po Kowel, osiadł w Puławach jako urzędnik magistratu. Podczas okupacji niemieckiej wstąpił do
ZWZ. W maju 1941 roku został aresztowany i wywieziony na Zamek Lubelski, a miesiąc później zamordowany
przez Niemców.
Jednym z żołnierzy Komendy Miejscowej Nr V był Andrzej Grzechnik z Urszulina. W roku 1905 mieszkał
jeszcze w Ułężu i był żołnierzem bojówki PPS Frakcja Rewolucyjna Piłsudskiego walczącej zbrojnie z okupantem
rosyjskim. W życiorysie z roku 1937 przywoływał postacie trzech towarzyszy broni z bojówki – Kacpra
Lenartowicza z Drążgowa, Kazimierza Kopacza z Serokomli oraz Figurskiego, którego imię zapomniał. Z akt
odznaczeniowych Ludwika Niedbalskiego dowiadujemy się, że za działalność w PPS zostali zesłani na Sybir
Mikołaj Szczytkowski z Sobieszyna i Andrzej Zych z Drążgowa, ojciec Mariana Zycha „Przyszłości” i
Władysława Zycha poległego w walce żołnierzy Placówki 44 i oddziałów „Orlika” pod Blizocinem i na
sobieszyńskich „Okopach” 27 marca 1945 roku. Szczytkowski to ojciec Aleksandry Goralowej zlikwidowanej 23
stycznia 1945 roku na rozkaz „Orlika” za współpracę z okupantem sowieckim. Likwidacji córki jako konfidentki
sowieckiej nie dożył ponieważ zginął w Warszawie pod kołami tramwaju w czerwcu 1939 roku. Z jego życiorysu
z roku 1937 dowiadujemy się dużo o walce sobieszyńskich pepeesowców: W roku 1892 osiadłem w Warszawie i
tu wstąpiłem do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) w roku 1894. W partii roznosiłem pisma nielegalne. W roku
1901 przybyłem do wsi Sobieszyn gm. Ułęż pow. Garwolin. Tutaj organizowałem bojówki, zebrania i pochody.
Przygotowałem 3 zamachy na służalców Rosji. Pierwszy zamach dokonany był w Rykach na Hermana – udał się.
Drugi zamach na Piecyka w Baranowie – udany, oraz trzeci zamach na wójta w Żyrzynie – też udany. W roku
1905 przygotowałem wojsko w twierdzy Dęblin do odmówienia posłuszeństwa władzom zaborczym.
Przeprowadziłem uchwały w gminach w polskim języku. Zniszczyłem portrety cara w gminach i szkołach. Za
powyższe wystąpienia aresztowany i osadzony w powiatowym areszcie w Garwolinie przez 2 miesiące. W 1906 r.
w maju 2 roty wojska dokonało rewizji w moim domu i mnie zbito tak, że odleżałem 3 tygodnie. W 1908 r. dokonano
u mnie 30 rewizji. W tym samym roku 1 lipca żandarmeria aresztowała mnie i osadziła w Lublinie na zamku.
Pismem Departamentu Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 7 listopada 1908 r. zostałem zesłany do
gubernii tobolskiej pod jawny nadzór policji na lat trzy i karę odbyłem. Po powrocie z Syberii zorganizowałem
Towarzystwo Rolnicze, Kasę Stefczyka, Mleczarnię i Stowarzyszenie Spożywcze we wsi Sobieszyn. W 1913 r. u
mnie mieszkali dwaj organizatorzy Strzelca. W 1917 r. założyłem we wsi Sobieszyn i Drążgów – Straż Pożarną. W
roku 1919 zorganizowałem Straż Pożarną w Ułężu i Żabiance. W roku 1924 zorganizowałem Straże Pożarne we
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wsiach Sarny, Trzcianki, Nowodwór, Grabowce, Zawitała i Wólka. Za okupacji niemieckiej zorganizowałem z
nauczycielem Chadajem pierwszą radę gminną. Zorganizowaliśmy Komitet Gminny celem obrony dobrego
inwentarza przed Niemcami, dając im dobrowolnie żądany kontyngent. Do obecnej chwili jestem czynnym
naczelnikiem rejonowym Straży Pożarnych i odznaczony w Straży za pracę medalem. Dalej mieszkam we wsi
Sobieszyn i tu pracuję. W dodatkowym zeznaniu dotyczącym służby w POW: Uciekających Legionistów ze
Szczypiorny przeprowadzałem przez granicę okupacyjną między innymi ob. Sławka. Faktycznie praca moja
konspiracyjna datuje się jeszcze z przed roku 1914, ponieważ miałem kontakt z Krakowem przez byłego ucznia
miejscowej szkoły rolniczej w Brzozowej niejakiego Jóźwika, którego przechowywałem, a on pracował wśród
młodzieży, przygotowując ją do organizacji bojowej i dywersyjnej. Dorobek imponujący, nawet gdyby połowę z
tego ująć. W liście do Studzińskiego naznaczonym goryczą: W sprawie zeznania dotyczącego służby w POW
trudno jest mi wszystko dokładnie wypełnić, ponieważ wiele rzeczy z pamięci się ulotniło, a dr. Bujakowski, który
był najczynniejszym podczas istnienia POW i rozbrojenia okupantów już nie żyje, a p. Chadaj Edward jest aż
gdzieś za Chełmem i w dodatku mi wiadomo, że wszystkie dokumenty zagubił. Sądzę, że sami wiecie Obywatelu,
co się tu robiło, bo przecież bywaliście u mnie i moje prace znacie. Jeszcze przed 1914 rokiem otrzymywałem
„bibułę” z Krakowa i przyjeżdżali stamtąd do prowadzenia pracy niepodległościowej wśród miejscowej ludności.
Przecież to wszystko odbywało się tu przy moim czynnym współdziałaniu. Z obserwacji ludzi i czytania prasy
spostrzegam, że ludzie niektórzy mają odznaczenia niepodległościowe za prace, których nigdy nie robili i teraz
udają bohaterów. Jest to przykre i bolesne. Kończąc proszę o nadesłanie mi swojego adresu, bo mi zaginął, a
wybieram się do Warszawy i chciałbym jeszcze przed śmiercią zobaczyć się z Sz. Obywatelem. Przywołuje Józefa
Szewczyka z Sobieszyna i Szymona Dołęzkę z Lipin jako świadków swojej działalności pepeesowskiej. Dalej
jeszcze w tych jego aktach odznaczeniowych, że gdy wstępował w Warszawie do PPS-u, to przysięgę składał na
ręce Piłsudskiego. W jednej z relacji Józefa Szewczyka dołączonych w roku 1936 do wniosku o nadanie mu
Krzyża Niepodległości czytamy: W 1905 roku wstąpiłem w szeregi Polskiej Partji Socjalistycznej na terenie
powiatu garwolińskiego i łukowskiego, w partii brałem czynny udział w agitacji chłopów przeciw carskiemu
rządowi, organizowałem pochody demonstracyjne, podczas których rozbijałem wraz z Dołęźko Szymonem,
Kopaczem Kazimierzem, Suską Mateuszem /skazany na śmierć/ i innymi gminy, konfiskowaniem książeczek
pasportowych, darciem portretów carskich, zdzieraniem napisów rosyjskich, malowanych zaś zamazywaniem
czarną farbą, to samo i w szkołach, następnie przechowywałem broń i starałem się o dostarczenie zaufanym
ludziom do zbrojnego oporu policji. W roku 1906 brałem udział w napadach na monopole państwowe w celu
konfiskowania pieniędzy na cele partyjne z ramienia partii byłego tow. Pługa. Pierwszy raz aresztowany byłem w
1907 roku jednak z braku dowodów zwolniony poraz drugi zostałem aresztowany i sądzony Izbą Sądową na 8 lat
katorgi. W drugiej: Wstąpiłem do Polskiej partii PPS w r 1905. Pracowałem jako członek przy partii bojowej.
Brałem udział w r 1905 w zniszczeniu Moskiewskich portretów i książek. Brałem udział w szkole w Sobieszynie i
w innych miejscowościach w Drążgowie i Ułężu. W gminie Ułężu brałem udział w zniszczeniu wszelkich portretów
i wszelkich aktów Moskiewskich. Urządzaliśmy wiece, pochody demonstracje z czerwonem standarem.
Przechowywałem i roznosiłem bibułę socyjalistyczną, przechowywałem broń przetrzymywałem członków
bojowych, a także brałem udział przy rozbiciu monopolów w Ułężu w r 1905 w Brzezinach, Okrzeji i Adamowie.
Kierownikiem okręgowym naszym był Pług. W jednym z dokumentów dołączonych do wniosku pisze, że był
członkiem PPS Frakcji Rewolucyjnej. W CAW są także akta odznaczeniowe Ignacego Szewczyka, bojowca PPS
Frakcji Rewolucyjnej, pochodzącego z Sobieszyna, ale zamieszkałego w Podlodówku k. Rudna za Wieprzem. W
życiorysie z roku 1836 pisał: Czynny udział w pracy politycznej w szeregach Polskiej Partji Socjalistycznej datuje
się od 1905 roku. Kolportowałem wydawnictwa nielegalne i agitowałem ludność wiejską na terenie powiatu
lubartowskiego. Przechowywałem bibułę. Organizowałem koła P.P.S. wśród włościan. Byłem kilkakrotnie
aresztowany i zesłany do gubernji Tobolskiej w roku 1908 na okres czasu 3-ch lat. Jan Bancerz, żołnierz bojówki
PPS w Woli Gułowskiej, we wniosku odznaczeniowym z roku 1937 powoływał się na Kazimierza Kopacza z
Serokomli, ale także na Michała Szpondera z Kolonii Gąska, obydwóch wtedy już odznaczonych Krzyżami
Niepodległości z Mieczami. W szczątkowych aktach odznaczeniowych Kopacza, na którego powołują się
pepeesowcy z Sobieszyna i okolic, zamiast życiorysu tylko krótka adnotacja wypisana na maszynie z pieczątką
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych: Kopacz Kazimierz urodz. 1881 roku pow.
Łukowski, osada Serokomla, p. Kock. Był czynnym członkiem partii na terenie Siedleckiego. Był oskarżony o szereg
aktów terrorystycznych, został skazany na 15 lat katorgi. I jeszcze fragment życiorysu Pawła Miętki „Roli”,
żołnierza Komendy Miejscowej Nr V z Grabowców Dolnych, ale zamieszkałego w okresie międzywojennym w
Zosinie: Urodziłem się w Grabowcach Dolnych dnia 24-VI-1872 r. w gm. Ułęż pow. Garwolin. Lata młodzieńcze
spędziłem przy rodzicach, którym pomagałem w pracy na roli. Rodzice nauczyli mnie czytać i pisać po polsku.
Później sam się dalej kształciłem czytając polskie książki patriotyczne. Po ożenieniu się pracowałem samodzielnie
na roli. W 1905 r. brałem udział w rozruchach narodowych dążących do odzyskania niepodległości. Ponieważ
rząd rosyjski zaczął prześladować ludzi, którzy brali w tem udział, więc wyjechałem do Ameryki Połud. w 1911 r.
a następnie do Północnej i tam pracowałem w fabryce w Neu Jorku do 1914 r. t.j. do wybuchu wojny światowej.
W tymże roku powróciłem do wsi rodzinnej. W 1915 r. wstąpiłem do P.O.W. i tu ćwiczyłem się w sztuce wojennej.
W 1918 r. w listopadzie zostałem wcielony do kadry wojskowej w Dęblinie i brałem udział w rozbrajaniu Niemców.
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Służyłem do 20 grudnia 1918 r. W czerwcu 1920 r. w czasie wojny z Bolszewikami wstąpiłem do wojska 201 p.p.,
ażeby bronić kraju ojczystego. Byłem na froncie pod Łomżą, a następnie pod Ciechanowem, gdzie zostałem ranny
19 sierpnia i odesłany do szpitala w Modlinie, a następnie do Grudziądza. Po wyzdrowieniu powróciłem do domu
na miesięczny urlop. Potem zostałem przydzielony do 1 pułku legjonów, zktórego otrzymałem zwolnienie we
wrześniu 1920 r. Obecnie jestem inwalidą wojennym i jak dawniej tak i teraz pracuję dla dobra ojczyzny przez
rozkrzewianie miłości u młodzieży.
Nie mogę nie przywołać fragmentu pracy dyplomowej Józefa Grzechnika „Ułana”, pierwszego
komendanta Placówki 44, napisanej w roku 1935 w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Agronomii Społecznej na
Wydziale Rolniczym SGGW, pod tytułem Monografia wsi Drążgów pow. Garwolińskiego. To ten krótki fragment,
który „Ułan” poświęca udziałowi mieszkańców swej rodzinnej wsi w walce o niepodległość Ojczyzny: Wypadki
rozruchów w roku 1905-07 tkwią jeszcze świeżo w pamięci starszego społeczeństwa. Gmina Ułęż, jak sami
Moskale się wyrażali, należała do bardzo niespokojnych okolic. Tutaj zorganizowana była bojówka PPS, do której
z okolicy Sobieszyna należało kilkunastu ludzi. W szkole rosyjskiej w Drążgowie zostały potłuczone portrety carów.
Likwidowano monopol w okolicy. Częste manifestacje ludności okolicy przyczyniły się do podniesienia ducha
narodowego i zwrócone były przeciwko przemocy najeźdźcy. Częste rewizje po mieszkaniach przez żandarmerię
rosyjską i żołnierzy świadczą iż Drążgów w akcji niepodległościowej brał czynny udział. Jeden z członków
organizacji Andrzej Zych, obecny emeryt, za działalność przeciwrządową został w roku 1908 aresztowany,
więziony pół roku na Zamku w Lublinie i później zesłany do miasta powiatowego Tara w gubernii Tobolskiej. Do
organizacji PPS w Drążgowie należało kilkunastu ludzi jak Sebastyan Grzelak, Kazimierz i Ignacy Chadaj, Józef
Bielecki, Andrzej Zych i inni. Organizatorem tutejszej PPS był Rybicki, stolarz z Warszawy, który w tym czasie
osiedlił się w Sobieszynie. Kończąc ten krótki rozdział niepodległościowy pisze, że z Drążgowa do POW należeli
– Gabriel Grzelak, Aleksander i Julian Sulejowie, Marian Niedbalski, Jan Chadaj s. Franciszka, Aleksander
Lenartowicz, Jan Latusek, Julian Chadaj, a Józef Niedbalski wstąpił do Legionów. I to ostatnie zdanie: W czasie
najazdu bolszewickiego wstępuje na ochotnika kilkunastu siedemnastoletnich młodzieńców.
W tej historii sobieszyńskich piłsudczyków z roku 1905, która łączy powstanie styczniowe z Legionami i
POW, przewijają się te same miejscowości, które znajdujemy na mapie Placówki 44 lub na jej obrzeżach –
Urszulin, Ułęż, Drążgów, Serokomla, Ryki, Żyrzyn, Żabianka, Sarny, Trzcianki, Nowodwór, Grabowce Dolne i
Górne, Zawitała, Wólka Sobieszyńska, Brzozowa, Lipiny, Wola Gułowska, Zosin.
W opowieści o Komendzie Miejscowej Nr V muszą się znaleźć dwa fragmenty Wspomnień Aleksandra
Miętki oraz fragment życiorysu Jana Chadaja „Orłowskiego”, peowiaka z Drążgowa. Muszą się one znaleźć w
związku z tym, że przed kościołem sobieszyńskim w listopadzie roku obecnego 2021 stanie pomnik poświęcony
Żołnierzom Wyklętym z Placówki 44.
Pierwszy fragment Wspomnień Aleksandra Miętki, w którym pojawia się przywołany przed chwilą Paweł
Miętka „Rola”: Nadszedł nareszcie dawno pożądany przez wszystkich oczekiwany dzień 7 listopada 1918 r. Po
utworzeniu się Rządu Ludowego w Lublinie oddział POW w Sobieszynie dostał rozkaz mobilizacyjny. Szybko został
on podany do wiadomości członków, zawrzały przygotowania. Wymarsz miał nastąpić raniutko dnia następnego
do opuszczonej przez wojska austryjackie twierdzy w Dęblinie. Zawitał chłodny i mglisty poranek 8 listopada, a
to była środa. Na placu przed kościołem sobieszyńskiem położonem na wyniosłem wzgurzu w lesie rojno i gwarno.
To Peowiacy przed wymarszem zebrali się żeby po raz ostatni w rodzinnym kościółku wysłuchać mszy świętej.
Przybyła tłumnie ludność okoliczna jakby na największy odpust, żeby pożegnać tych, którzy odważyli się wystąpić
jawnie do walki wówczas kiedy jeszcze butny szwab panoszył się zabierając ludności ostatni dobytek. Skończyła
się msza święta, oddział POW w kolumnie czwórkowej wyszedł z kościoła i zatrzymał się na placu otoczony
niezliczonemi tłumami. Wśród mrowia głów ludzkich pokazała się wyniosła postać księdza Fr. Dąbrowskiego,
ktury kroki swoje skierował do oddziału. Stanął, przemawia gorącemi słowami, zagrzewa młodzież do walki z
okupantem (pomiędzy młodzieżą byli ochotnicy starsi jak Paweł Miętka, liczył lat 48) błogosławi i życzy
zwycięstwa, a rozpaczających odchodzących uspokaja. Skończył, na czoło oddziału wysuwa się komendant Ed.
Chadaj, pada twardy rozkaz Baczność! Kierunek za mną Oddział marsz! Krzyki i płacz wyrywają się z dziesiątek
piersi matek, sióstr i żon odchodzących przeszył powietrze. Oddział przedzierając się przez zwarte tłumy
pomaszerował w kierunku szosy gdzie oczekiwały podwody. Dała je ludność okoliczna dobrowolnie i chętnie
posłuszna jeno cichym nakazom Rządu Lubelskiego.
Drugi fragment Wspomnień Aleksandra Miętki: Nadchodzi rok 1919sty. Zbieram myśli ażeby postawić
pamiątkę naszym peowiakom w Sobieszynie to jest pomnik. Otóż mnie samego nie stać było, więc zwruciłem się
do rodzin poległych ażeby wspólnie pobudować pomnik i dawaj chodzić od wsi do wsi ponieważ było10ciu z
sześciu wiosek rozróconych po gminie. Ci rodzice poległych ano zbierajcie i tak rok przeleciał. Na początku roku
1920go zebrałem kilkaset marek i ruszyłem do Warszawy, zaszedłem do Zakładu Rzeźbiarsko-Kamieniarski
Bolesława Sypniewskiego ul. Nowo-Powązkowska N. 4. U pana Sypniewskiego zgodziłem i dałem zadatek pomnik
granitowy s siwego granitu na trzy tysiące marek 3000 m.
wykucie napisu dla 10ciu poległych 1192
wykucie założenia fotografij 100 m
zdjęcie fotografij i podróże trzy razy 148
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razem 4440 marek
Rozłożyłem te tysiące na 10 rodzin. Majątek Sobieszyn dał na trzy rodziny i kilku zamożniejszych dali swoje składki
a parę rodzin biedniejszych nie dali nic. Dołożyłem za nich, zebrałem od rodzin poległych fotografie i odwiozłem
do Warszawy do fotografisty A. Wojciechowskiego do zdjęcia na jedną wspólną fotografię. Jak już był ukończony
pomnik poprosiłem Administratora dubr Sobieszyn pana Stanisława Niewiaroskiego co uzyskałem dwie furmanki
parokonne po pomnik do Warszawy i dnia 27/II 1920 roku sprowadzono na miejsce przed kościołem
Sobieszyńskim. Dalej rozchodziło się gdzie postawić. Rodziny żądały żeby postawić blisko Kościoła. Ks. prob. F.
Dąbroski nie pozwala gdyż sam się nie może rozporządzać. Odpowiada napiszemy do biskupa i dnia 12/III 1920
r. ks. biskup H. Przeździecki zezwolił na poztawienie pomnika na cmentarzu z prawej strony Kościoła. Władysław
Miszczak murarz, brat poległego, ustawił pomnik i w maju tego roku odbyło się poświęcenie pomnika. Ks. prob.
Dąbrowski odprawił nabożeństwo i wygłosił piękną mowę z ambony zachęcając młodzież do walki za Ojczyznę.
Poświęcenie pomnika odbyło się przy udziale ludności i szkół powszechnych i szkoły rolniczo agronomicznej
Sobieszyńskiej. Po poświęceniu wygłosił profesor An. Chrycko mowę zagrzewając młodzież i starszych do obrony
Ojczyzny. Przy tej uroczystości fotografista Wojciechoski zdjął fotografije na pamiątkę. Nazwiska tych POW,
kturzy zginęli w Międzyrzeczu a pochodzili z okolic Sobieszyna gm. Ułęż, Józef Miętka syn Aleksandra ze wsi
Grabowce Dolne; Ignacy Goral, Jan Rogala, Stanisław Zykubek z Sobieszyna; Aleksander Sulej i Juljan Sulej z
Drążgowa; Jan Filipek Wulka Sobieszyńska; Tomasz Piotroski, Edward Nowicki z Ułęża, Ludwik Miszczak z
Żabianki. Wyżej wymienieni mają postawiony pomnik koło Kościoła w Sobieszynie. W pomniku umieszczone są
ich fotografie. Ignacy Goral, Jan Rogala i Stanisław Zykubek to robotnicy z majątku Sobieszyn; pozostałych
siedmiu to synowie gospodarzy małorolnych. Juzef Miętka ukończył szkołę rolniczą agronomiczną Sobieszyńską,
A. Sulej, J. Sulej, J. Filipek, To. Piotroski, Edward Nowicki, Ludwik Miszczak ci sześciu to ukończyli szkołę wiejską.
Liczyli lat 17 do 20.
Fragment życiorysu Jana Chadaja „Orłowskiego”: W roku 1915 w m. Sobieszyn w szkole rolniczej odbyło
się tajne zebranie Polskiej Organizacji Wojskowej na którem byli obecni p. pułkownik Sławek i p. Studziński.
Wkrótce po tem zebraniu została zorganizowana P.O.W. Komendantem I Okr. był p. Kpt. Studziński kom. I Obw.
p. Edward Chadaj na gm. Ułęż, kom. we wsi Drążgowie Gabrel Grzelak. Ja mając wielką chęć służenia w walce
o wolność Ojczyzny brałem udział od samego początku zawiązania Organizacji. Dostarczyłem 5 karabinów, które
zabrałem z pobojowiska z frontu niemiecko-rosyjskiego w roku 1915. Zostałem przyjęty do P.O.W. dnia 10 grudnia
1915 r. Przysięgę złożyłem na ręce p. kom. Edwarda Chadaja wcielono mnie do drużyny bojowej. Ćwiczenia
P.O.W. odbywały się w lasach dóbr Sobieszyn. W r. 1916 jako bojowiec brałem czynny udział w zamachu na
komendanta niemieckiego w os. Ryki. Ponieważ Niemcy podejrzewali nas założyliśmy straż pożarną ochotniczą
gdzie byłem oddziałowym. Ćwiczenia odbywały się w trudnych warunkach. Niemcy szpiegowali nas. Wskutek
obawy przed Niemcami członkowie P.O.W. z innych wiosek należeli do naszej straży. W 1917 r. Niemcy obdzierali
kościoły z dzwonów. Organizacja P.O.W. brała czynny udział w ukrywaniu ich przed Niemcami. Ja brałem czynny
udział w chowaniu dzwonów w Sobieszynie i Drążgowie. Przy stawianiu uporu zostałem pobity przez Niemców.
Podczas rozbrajania Niemców w 1918 r. brałem udział w m. Ryki i okolicy. Dnia 11/XI 1918 r. zostałem jako
ochotnik przedzielony do 36 p.p. w Warszawie. W 1919 r. brałem udział na froncie bolszewickiem pod Połockiem
gdzie za odbicie karabinu maszynowego zostałem mianowany kapralem. Tu byłem ranny w nogę, leżałem w
szpitalu polowem w m. Królewszczyzna. Brałem również udział w bitwie pod Radzyminem.
Czyn zbrojny peowiaków z Komendy Miejscowej Nr V bardzo dobrze pokazują dokumenty
przedwojennego wójta ułęskiego Gabriela Grzelaka „Sęka”, współtwórcy i zastępcy komendanta tej Komendy
Miejscowej, kawalera Krzyża Walecznych, Krzyża Niepodległości oraz Krzyża POW, zachowane w CAW. Jeden
z tych dokumentów to życiorys z roku 1933 napisany do wniosku o nadanie Krzyża Niepodległości. Jego walka o
niepodległość Ojczyzny zaczyna się od odmowy służby w armii zaborcy rosyjskiego i powstrzymywania innych
przed tą służbą: Wybuchła wojna. Ukrywając się nie daję się wcielić do armii ros. oraz powstrzymuję innych
starając się paraliżować mobilizację rosyjską. W r. 1915 współdziałałem w założeniu miejscowej POW i staję się
jej członkiem. Powierzono mi przeprawianie przez granicę okupacyjną (rz. Wieprz) poczty naszej oraz innych
organizacji niepodległościowych z Warszawy do Lublina i odwrotnie jako też działaczy niepodległościowych. Przy
pełnieniu tych czynności nieraz ostrzeliwaliśmy się, a raz zostałem lekko raniony w czoło. Następnie mianowano
mnie zastępcą Komendanta Miejscowego. Po ogłoszeniu mobilizacji (7.11.18) staję wraz z oddziałem w Dęblinie.
Po paru dniach zostaję odkomenderowany w swoją okolicę dla ukończenia mobilizacji. Wieczorem 11.XI.18 r. w
kilku rozbrajamy niemiecki posterunek graniczny (9 ludzi w Drążgowie), tejże nocy w czterech rozbrajamy
posterunek w Blizocinie pow. Łuków (16 ludzi). W dn. 12.XI. mając 4 karabiny i 12 ludzi ze Szkoły Rolniczej w
Brzozowej udaję się w pogoń za oddziałem niemieckim z Łysobyk p. Łuków (33 ludzi). Oddział ten dopędzamy pod
wsią Ernestynowem w pow. Łukowskim i tu rozpoczyna się formalna walka. Z pomocą przychodzi nam ludność
wsi Ernestynów. Niemcy się poddają, zdobywamy 32 karabiny, 1 rewolwer, 1 szablę, 8 rowerów, 1 aparat
telefoniczny. W naszym oddziale ranny szeregowiec Ząbek. W parę dni potem mobilizuję Szkołę Rolniczą w
Brzozowej (76 ludzi) i odprowadzam do Dęblina. Wezwany następnego dnia do Garwolina pełnię obowiązki
zastępcy K-ta Obwodu (Bolesława Bohdana Studzińskiego). Po wcieleniu POW do wojska pełnię służbę w 22 pp
(kompania 12, następnie 6, później 9, w końcu Baon Zapasowy). W czasie inwazji bolszewickiej, nie mogąc
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doczekać się przydziału do marszówki, dezerteruję z kadry do pułku na front. Zdemobilizowany po traktacie
ryskim, wracam do domu odznaczony Krzyżem Walecznych i zajmuję się w dalszym ciągu gospodarstwem oraz
pracą społeczną. Na tym życiorysie dokonana zielonym ołówkiem adnotacja jego byłego przełożonego –
Bolesława Bohdana Studzińskiego „Niteckiego”, komendanta Obwodu Garwolińskiego POW: Wybitny żołnierz
POW. Pełnił funkcje kierownicze i był organizatorem POW w gm. Ułęż. Zgładził prowokatora Szczypiora [Jana
Szczypiorkowskiego?], który mnie wydał Niemcom chcąc uzyskać wyznaczoną za mnie nagrodę 5000 mk. Był
faktycznym komendantem najliczniejszej komendy lokalnej w Sobieszynie. Przeprowadził tam rozbrojenie
Niemców. Wyjątkowo dzielna jednostka. Ze wszech miar zasługuje na Krzyż Niepodległości.
Nie wiem, kiedy Gabriel Grzelak zdezerterował z Baonu Zapasowego w Siedlcach do macierzystego 22
pułku piechoty po to, żeby nareszcie zacząć bić bolszewika, a nie pełnić służbę garnizonową lub szkolić rekrutów.
Wiadomo, że Baon Zapasowy w dniach bitwy warszawskiej został wysłany w ramach 222 siedleckiego
ochotniczego pułku piechoty na Śląsk Cieszyński bronić go przed Czechami. W tym samym czasie jego
macierzysty 22 pułk, po krwawych walkach z bolszewikami na Wołyniu i Podlasiu, jechał przez Łuków, Krzywdę,
Dęblin, Radom, Skarżysko, Koluszki, Warszawę do Modlina, by w ramach 5 armii bronić stolicy. Więc może tej
dezercji Gabriel Grzelak dopuścił się właśnie w tych dniach 9-11 sierpnia 1920 roku? W każdym razie w tym
czasie w jego Drążgowie, częściowo także w Sobieszynie, Ułężu i Żabiance, szykował się do kontrofensywy znad
Wieprza kaszubski 65 pułk piechoty. Piszę, że częściowo także w Sobieszynie, Ułężu i Żabiance, ponieważ w
rozkazie operacyjnym 4 Armii wydanym późnym wieczorem 14 sierpnia 1920 roku znajduje się następujący zapis:
16 dyw. piech. wzmocni swe forpoczty w Ułężu i Przytocznie do siły jednego baonu. Resztę sił należy
skoncentrować przy przeprawach w rejonie Baranowa i Łysobyków. Ogólny kierunek uderzenia na Żelechów.
We wrześniu 1939 roku Gabriel Grzelak, bohater walk o niepodległość Ojczyzny w latach 1915-1921, ale
też b. wójt ułęski, a wcześniej prezes założonej w roku 1928 Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w
Ułężu, był współzałożycielem Organizacji Wojskowej, czyli jednego z zaczątków Polskiego Państwa
Podziemnego pod okupacją niemiecką i sowiecką. Przez całą okupację niemiecką był u siebie w Drążgowie, czyli
na terenie, gdzie od roku 1942 dokonywała się krwawa konfrontacja podziemia niepodległościowego z
komunistami oraz niemal jawnie tych komunistów wspierającymi bechowcami. Z jednej strony kolaboranci
sowieccy i zbrodniarze komunistyczni w rodzaju Skowrońskiego, Kamelów, Paramonowa, Sienkiewicza oraz
sprzyjający im ludowcy i bechowcy pod komendą Jan Bichty „Ułańskiego”, potem wieloletniego płatnego agenta
UB/SB krypt. „Słowacki”. Z drugiej strony Gabriel Grzelak, Józef Grzechnik „Ułan”, Edward Zborowski „Ezet”,
Jan Wyjadłowski, Józef Kwaśniewski „Smok I”, Leon Sulej „Strzała”-„Szczupak”-„Wyrwa”, jego brat Paweł
Sulej „Salwa”-„Prawy”, Jan Sulej „Smok II”-„Bystry”, Jan Niedbalski „Nitecki”, Mieczysław Niedbalski „Wilk”,
Wacław Mich „Tygrys”-„Pal”-„Wodny”-„Polny”, Józef Jabłoński „Gajowy”, Mieczysław Cąkała „Góra”, Marian
Pietrzak „Ryś”, Józef Pietrzak „Dąb”, Marian Kaczyński „Kurtyna”, Władysław Gągała „Dąb”, Tadeusz Rek
„Żaba”.
W roku 1947 Gabriel Grzelak trafił do Katynia Garwolińskiego jako współpracownik „Orlika” oraz
działacz mikołajczykowskiego PSL-u. Z raportu miesięcznego kierownika tej komunistycznej „placówki” za
listopad 1947 roku dowiadujemy się, że Grzelak siedział tam w areszcie bez sankcji prokuratorskiej jako
zatwardziały wróg Demokracji Ludowej. A zgodnie z dyspozycją WUBP w Warszawie dotąd miał siedzieć bez
tej sankcji, aż się znajdą na niego wystarczająco obciążające materiały. Bo takich obecnie jeszcze nie ma.
Według informacji pozyskanych jeszcze w roku 1945 przez garwolińskich i warszawskich ubeków był on
nawet komendantem obwodowym bandy „Orlika”. W wytworzonym 26 sierpnia 1945 roku w PUBP w
Garwolinie, ale przez funkcjonariusza Wydziału do Walki z Bandytyzmem MBP, dokumencie pod tytułem Dane
o działalności AK bandy „Orlika” jako jego ostatnia część znajduje się materiał przekazany przez jakiegoś „ob.
Szczęśniaka”, w którym wymienione są miejsca pobytu bandyty „Orlika”:
Obecnie ukrywa się w kolonii Sobieszyn u Wardaka Franciszka /obok cmentarza/.
Ukrywał się w tej samej wsi u Szewczyków naprzeciw kościoła.
U wójta gm. Ułęż, zam. we wsi Drążgów Grzelaka Gabrycha, czł. Str. Lud. Mikołajczyków, bardzo dużo
mu pomaga – informuje „Orlika”.
Z tym dokumentem koresponduje zachowane w odpisie wykonanym w Wydziale III WUBP w Warszawie,
dokonane w roku 1945 lub 1946, Doniesienie jakiegoś agenta UB o treści następującej: Kierownik grupy NSZ mjr
Bernaciak Marian pseudo „Orlik”, syn rymarza, zamieszkałego w Zalesiu, gmina Ryki, pow. garwoliński albo
łukowski, ukrywa się u bogatych gospodarzy na wsi Drążgów-Sobieszyn.
W Danych o bandach na terenie pow. garwolińskiego wytworzonych w PUBP w pierwszej połowie 1946
roku następujący zapis: „Orlik” mianuje się być dowódcą organizacji AK. Inni członkowie i dowódcy bandy
„Orlika”, Grzelak Gabryjel, były wójt gminy Ułęż, zamieszkały we wsi Drążgów, gm. Ułęż, trzecia ręka „Orlika”.
Dalej w tej ubeckiej wyliczance członków i dowódców bandy „Orlika” postacie Władysława Reka "Żaby”, Józefa
Pietrzaka „Dęba”, Eugeniusza, Władysława i Kazimierza Kłaków z Nowodworu oraz Jana Niedbalskiego
„Niteckiego” z Sobieszyna, faktycznie z Kolonii Ułęż.
W Raporcie sytuacyjnym z terenu 697/I/A za m-c luty 1945 czytamy o prześladowaniu rodziny Gabriela
Grzelaka, który przez funkcjonariuszy UB z Garwolina był postrzegany jako jeden z najbardziej zaufanych ludzi
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„Orlika” i nazwany był przez nich jego trzecią ręką: Poszukiwani: 1. Grzelak z Drążgowa, b. wójt gm. Ułęż.
Oskarżyli go: Franciszek Gągała, b. wójt gm. Nowodworu, Kamela (ojciec zlikwidowanych 2 synów) z Białek
Górnych, Kamelowa (wdowa) z Białek Górnych i Skowrońska z Białek Górnych. Ta ostatnia wdowa, której mąż
został zlikwidowany. Dzieciom ściganego Grzelaka miejscowa komisja kontyngentowa z sołtysem na czele
wyrządza krzywdy. Gospodarstwo zrujnowali. Dzieci cierpią niedostatek. Na Grzelaka urządzała bojówka PPR
zamach morderczy za poprzedniej okupacji.
Parę lat później, w roku 1951, w ubeckim Raporcie o wszczęciu obiektowego rozpracowania b. członków
WiN krypt. „Narew”, Gabriel Grzelak jest przedstawiony jako członek organizacji WiN i po prostu kułak.
Natomiast w wykonanej w tym samym roku w Wydziale III WUBP w Warszawie przez dobrze zorientowanego
Szpręgielskiego, referenta Sekcji I tegoż Wydziału III Historii obiektu z punktu widzenia KW i charakterystyce
terenu, jest przedstawiony jako ważna osoba w bandzie „Orlika”, czyli sile zbrojnej i cywilnej Inspektoratu
Puławskiego AK-WiN. Chcę tu przywołać dłuższy fragment tego ubeckiego dokumentu, ponieważ znajduje się w
nim całkiem trafna charakterystyka podziemia niepodległościowego na terenie Inspektoratu Puławskiego.
Podziemia, które nie tylko przez komunistyczną bezpiekę, ale także przez propagandę mikołajczykowskiego PSLu nazywane było bandą „Orlika”. Na swój ubecki sposób autor dokumentu oddaje szacunek „Orlikowi”
przedstawiając go jako tego dowódcę, który prawidłowo oceniał sytuację i prawidłowo klasyfikował wrogów swej
Ojczyzny. Chcę przywołać dłuższy fragment tego ubeckiego dokumentu także dlatego, że przedstawia on walkę
bandy „Orlika”, czyli powstanie antykomunistyczne także na Placówce 44. Oczywiście autor dokumentu, jako
funkcjonariusz WUBP w Warszawie, skupia się na garwolińskiej części Inspektoratu Puławskiego AK-WiN, tej
po prawej stronie Wieprza: Równolegle ze wzrastaniem ugrupowania politycznego AK na terenie pow. Garwolin
organizowało się również i BCh, które to w okresie okupacji wespół istniały. W zasadzie obie te organizacje były
ze sobą w oderwaniu mimo tego, że wiedziały one o swoim istnieniu. Doły tych organizacji, a w szczególności org.
BCh porywały się do walki z okupantem, lecz na skutek utopijnej polityki kierownictwa tych ugrupowań wpojono
w całość oczekiwanie na rzekomą ofensywę, podczas gdy w rzeczywistości czekano na wykrwawienie się dwóch
wrogów t.j. Związku Radzieckiego i Niemiec hitlerowskich. „Orlik” mimo rzekomego wytkniętego celu walki z
okupantem działalność swą kieruje wręcz na przeciwne tory i kontynuuje walkę z oddziałami lewicowymi takimi
jak: BCh, AL i sympatyzującymi tym oddziałom elementami. Skład organizacyjny AK będący wówczas pod
dowództwem „Orlika” rekrutował się z różnego rodzaju elementu i o najrozmaitszych pokrojach politycznych do
1939 r. Najpotencjonalniej jednak zaangażowanym był element z odcinka wiejskiego. Działalność tej organizacji
w czasie okupacji przejawiała się przeważnie konspiracyjnie t.j. bardzo mała ilość spalonych członków chodziła
w oddziałach zbrojnych. Niespaleni czł. org. AK, a będący w konspiracji przygotowani byli dla opanowania władzy
w kraju w wypadku przyjścia nie wojsk radzieckich i polskich, a anglo-amerykańskich. Stan taki istniał do chwili
wyzwolenia. W momencie wyzwolenia na arenie polityki i wewnątrz kraju następują przemiany społecznodemokratyczne. Wyłaniają się wówczas tarcia wskutek czego dowództwo AK, a m.in. i „Orlik” zostaje w dalszym
ciągu w opozycji w stosunku do nowo tworzącego się Rządu Jedności Narodowej i wyłania z siebie nową,
dotychczas zakonspirowaną, organizację WiN, z zamiarem kontynuowania w dalszym ciągu walki. W zasadzie po
wyzwoleniu strukturalnie nie nastąpiły wielkie zmiany organizacji. WiN, rozpoczynając działalność, organizuje
na terenie powiatu garwolińskiego zbrojne oddziały, rekrutujące się z miejscowego elementu. Dowództwo nad tym
powiatem posiada w dalszym ciągu „Orlik”. Personalnie oddział jego rekrutował się ze spalonych tak z okresu
okupacji członków, zarówno i po wyzwoleniu. Mniej skompromitowani członkowie organizacji WiN działalnością
organizacyjną, a raczej nie zdekonspirowani, wchodzą do aparatu państwowego w różne dziedziny życia, które to
elementy automatycznie stają się bazą istnienia bandy „Orlika”. Umożliwiło to przede wszystkim „Orlikowi” w
zdobywaniu wiadomości z rozwoju naszego kraju w dziedzinie administracji, zamiarach organów UBP i MO.
Obrazuje to niżej nakreślona sylwetka, na przykład:
Grzelak Gabriel, były wójt gm. Ułęż, zam. Drążgów, tejże gminy, czł. siatki bandy „Orlika”.
Kierownik szkoły z m. kol. Nowo-Dwór, gm. Ułęż, b. oficer WP do 1939 r. Rek Władysław czł. bandy „Orlika” ps.
„Żaba”.
Pietrzak Józef, podobnie jak w punkcie 1-szym b. wójt gm. Ułęż, zam. we wsi Rycza, oficer sztabu bandy „Orlika”
jak również jest to były oficer WP do 1939 r.
Był też Gabriel Grzelak w latach pięćdziesiątych w dalszym rozpracowaniu przy pomocy zawerbowanych
przez UB na komprmateriałach oficerów i żołnierzy Placówki 44. W sporządzonych przez garwolińską bezpiekę
aktach Jana Niedbalskiego „Niteckiego” znajduje się agenturalne doniesienie Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”,
krypt. UB „Marek”, z 18 września 1953 roku, dotyczące m.in. Wacława Micha „Polnego”, Jana Niedbalskiego
„Niteckiego”, jego brata Tadeusza Niedbalskiego, Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”, ks. Aleksandra Zalskiego
„Macieja”, no i właśnie Gabriela Grzelaka. Stosowny fragment: Niedbalski Jan, powiedziałbym, częściowo
odizolował się od wszystkich, tłumacząc się tym, że nie ma czasu. Natomiast ja zauważyłem, że jest w dobrej
zgodzie z ob. Grzelakiem Gabrielem z Drążgowa. Często się spotykają i często rozmawiają sobie, może dlatego,
że są szwagrami, trudno mi powiedzieć. Dość często wyjeżdżają do Sobolewa do Niedbalskiego Tadeusza, tak
Grzelak jak i Niedbalski, tak samo trudno powiedzieć w jakich sprawach. Natomiast sam Niedbalski Tadeusz ani
do Drążgowa, ani do Sobieszyna nie przyjeżdża. Przeprowadzona rozmowa w Drążgowie na ganku przy
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spółdzielni na różne tematy. Było powiedziane przez ob. Zdrojewskiego Stanisława o założenie światła w
Drążgowie, aby wystarać się. Odpowiedź padła, że Zdrojewski chce spółdzielni produkcyjnej. To miał powiedzieć
Grzelak Gabriel do Zdrojewskiego Stanisława w obecności Walędzika Władysława i mnie.
Zaciekłość komunistów wobec Gabriela Grzelaka i jego rodziny świadczy o tym, że byli przekonani, że to
właśnie on szczególnie przyczynił się do zadania im tak bolesnych ciosów jak likwidacja Skowrońskiego i
Kazimierza Kameli. Z akt wytworzonych przez PUBP w Puławach wiadomo, że podczas ubeckiej pacyfikacji
Drążgowa 7 sierpnia 1946 roku został aresztowany jego szesnastoletni syn Wiesław Grzelak „Kruk”, żołnierz
Placówki 44, do której należał jako jeden z najmłodszych wraz z Marcelim Grzechnikiem „Morycem”, Romanem
Gorzkowskim „Jeżem” oraz swym bratem ciotecznym Ryszardem Niedbalskim „Lwem”, synem „Niteckiego”.
Wszyscy byli wtedy w wieku powstańca styczniowego z Sobieszyna – Józefa Wincentego Minkiewicza, który w
roku 1863 poszedł wraz z ojcem na plac boju.
W wykonanych w Katyniu Puławskim aktach Wiesława Grzelaka „Kruka” znajduje się zbiorowa prośba
mieszkańców Drążgowa o zwolnienie go z aresztu z datą 7 sierpnia 1946 roku o treści następującej: My niżej
podpisani mieszkańcy wsi Drążgów w związku z aresztowaniem chłopca Wiesława Grzelaka oświadczamy co
następuje: Wiesław Grzelak jest uczniem gimnazjum. Oprócz nauki pracował stale w gospodarce. Mimo młodego
wieku przeżył wiele nieszczęść spowodowanych przez niemców. Matka jego zmarła w grudniu 1941 r. na tyfus,
którym zaraziła się pielęgnując i przechowując jeńców sowieckich, zbiegłych z obozu w Dęblinie. W 1941 r. niemcy
rozstrzelali brata matki jego, wuja zamęczyli w Dachau, a drugiego wuja w areszcie w Dęblinie. Ciągłe rewizje w
domu jego rodziców w czasie okupacji niemieckiej, strach i ukrywanie się spowodowały, że chłopak jest bojaźliwy
i słabego zdrowia, zwłaszcza boi się gdy usłyszy strzały. O tym, by szkodził Rządowi lub demokracji nie może być
wcale mowy. Prosimy więc o zwolnienie Wiesława Grzelaka z aresztu. Pod tym aktem odwagi i solidarności około
stu podpisów. Także podpisy drążgowskich żołnierzy WSOP, AK, WiN z Placówki 44 – Jana Suleja „Smoka II”„Bystrego”, Wacława Chadaja „Litwy”, Aleksandra Chadaja „Sokoła”, Adama Kossowskiego, Franciszka
Niedbalskiego, Franciszka Wardaka, Stanisława Zdrojewskiego. Ale przede wszystkim podpisy wielu osób, o
których nic mi nie wiadomo, by w latach okupacji niemieckiej, a potem sowieckiej należały do WSOP, do AK, do
WiN. Wymieniam tych mieszkańców Drążgowa mniej więcej według kolejności ich podpisów pod prośbą –
Tadeusz Chadaj, Zofia Grzelak, Krystyna Niedbalska, Piotr Chadaj, Walentyna Kossowska, Tadeusz Lenartowicz,
Marian Chadaj, Czesław Chadaj, Marian Kossowski, Piotr Patkowski, Bronisława Latuskowa, Franciszka
Kossowska, Leokadia Sulej, Józef Chadaj, Józef Bartyś, Henryk Bartyś, Władysław Wardak, Ludwik Zych,
Edward Ciota, Stanisław Górecki, Jan Chadaj, Leopold Wojtaś, Jan Grzelak, Marcin Grzelak, Maria Stoga, Maria
Grzelak, Andrzej Zych, Aleksander Przybyś, Piotr Gawda, Zofia Grzelak, Jan Burszczak, Franciszek Ciupa, Adela
Ciota, Andrzej Grzelak, Michalina Górecka, Krystyna Suska.
Oni wszyscy tymi podpisami potwierdzali, skądinąd słuszne przekonanie puławskiej i garwolińskiej
bezpieki, że Drążgów to wieś bandycka. Co innego Baranów, w latach okupacji niemieckiej zdominowany przez
komunistów i skomunizowanych ludowców, a nawet wręcz Sowietów przez osobę Paramonowa. Dopiero po
wejściu Sowietów latem 1944 roku, gdy wielu baranowskich komunistów „odpłynęło” na urzędy dane im przez
okupanta sowieckiego, stało się tam mniej czerwono, a bardziej biało-czerwono. Dlatego w bitwie „Orlika” z
Sowietami i puławskim ubekami w Lesie Stockim 24 maja 1945 roku tak silna była reprezentacja Placówki 6
Baranów AK. W Drążgowie chronili się i leczyli ranni w tej bitwie Wacław Misiurek „Hrabia” i Bolesław Zolech
„Obecny”. Czyli tak samo jak rok wcześniej Mikołaj Burek „Żbik”, ranny w walkach OL „Orlika”.
Co bynajmniej nie znaczy, że także Drążgów nie był napoczęty przez czerwoną zarazę. Głównie poprzez
skomunizowane i antychrześcijańskie „Wici”. Świadczą o tym dobitnie akta osobowe funkcjonariusza UB
Mariana Gorzkowskiego, które przywołuję w Zdradzie i zbrodni. Ta jego droga przez „Wici” do komunistów
baranowskich, do Skowrońskiego i PPR-u, do bandy Paramonowa. W końcu buchalter w Katyniu Garwolińskim.
I w końcu, w roku 1947, ta opinia jego ubeckich przełożonych: Zdemoralizowany nałogowy pijak. Taka
pryncypialna opinia jednego funkcjonariusza zbrodniczej instytucji o innym funkcjonariuszu zbrodniczej
instytucji.
Wątpię, czy prośba mieszkańców bandyckiego Drążgowa pomogła w tym, że 28 sierpnia 1946 roku
„Kruk”, po zakończeniu śledztwa, został zwolniony z Katynia Puławskiego. Pozostał pod inwigilacją UB/SB. W
tych jego ubeckich aktach jeszcze w roku 1989 dokonana została adnotacja, że mieszka we Wschowej przy ul.
Konopnickiej 6. A w międzyczasie pismo zastępcy naczelnika Wydziału „C” KW MO w Lublinie do naczelnika
Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KW MO w Lesznie z 25 kwietnia 1979 roku. W odpowiedzi
na pismo z 9 kwietnia 1979 roku dotyczące Wiesława Grzelaka tenże funkcjonariusz lubelskiej bezpieki informuje,
na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych, że wymieniony w 1944 roku wstąpił do nielegalnej
organizacji „Narodowe Siły Zbrojne” pod dowództwem ps. „Bystrego”, gdzie pełnił funkcję zwykłego członka
posługując się ps. „Kruk”. Brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych na Gminne Spółdzielnie
Samopomoc Chłopska oraz indywidualnych obywateli. W dniu 22 kwietnia 1947 roku ujawnił się przed Komisją
Amnestyjną w PUBP w Lublinie lecz broni nie zdał. I tak z upływem czasu syn Gabriela Grzelaka stał się w
nomenklaturze ubecko-esbeckiej terrorystą i faszystą z szeregów NSZ. W tej ubecko-esbeckiej nomenklaturze
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także Placówka 44 pod dowództwem ps. „Bystrego”, czyli Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, stała się Placówką
NSZ. Co bynajmniej nie przynosiło jej ujmy. Wręcz przeciwnie.
Dobrym uczniem Gabriela Grzelaka był Stefan Naczas „Wigura”, który w roku 1951 został skazany przez
komunistyczny sąd wojskowy w Warszawie na osiem lat więzienia za przynależność do antykomunistycznej
organizacji Polska Armia Wyzwoleńcza. Wyrok odsiadywał w praskim „Toledo” i w Rawiczu. 10 marca 1951
roku agent celny „Sęp” donosił spod celi w „Toledo”: Więzień Naczas jest pochodzenia chłopskiego i pochodzi z
pow. garwolińskiego. Naczas Stefan jest wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości, a to dlatego, że cały
okres okupacji przebywał i zamieszkiwał w pow. Garwolin i stykał się z partyzantką „Orlika”, z którą to był w
kontakcie nie jako członek lecz w siatce tej organizacji udzielał im noclegi i przechowywał broń. Więzień Naczas
kolegował się z bratem „Orlika” Januszem, z którym to zawsze miał kontakt, bo pochodził z tejże samej wsi. Naczas
kontakty swe z późniejszą bandą „Orlika” utrzymywał do samego ich zlikwidowania przez UB. Naczas zna dobrze
wszystkie akcje z okresu okupacji jak również i działalność tejże bandy. W rozmowach jakie prowadził Naczas z
bratem „Orlika” Januszem to wszystkie były one przesycone nienawiścią do obecnej rzeczywistości i ZSRR i to
właśnie zakorzeniło się mocno u więźnia Naczasa. Poza tym więzień Naczas również kwaterował i utrzymywał
kontakty z organizacją „Zagona” i zna dobrze ich akcje i działalność. W donosie tym pojawia się dwóch wielkich
Żołnierzy Wyklętych – Marian Bernaciak „Orlik” oraz Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagończyk”. Pojawia się także
brat pierwszego z nich – Lucjan Bernaciak „Janusz”, który po „spaleniu” w Rykach i w Zalesiu w roku 1943
wskutek komunistycznej denuncjaty do Niemców, ukrywał się w Drążgowie u Gabriela Grzelaka.
Na koniec dwa dokumenty z akt odznaczeniowych do Medalu, następnie także do Krzyża Niepodległości,
Serwacego Aleksandra Niedbalskiego „Skrzetuskiego”. Obydwa dużo mówią o „otulinie” niepodległościowego
czynu zbrojnego, czyli cywilnej walce o Polskę, cywilnym stawianiu oporu zaborcy rosyjskiemu, pruskiemu,
austriackiemu.
Zaświadczenie I
My niżej podpisani mieszkańcy Drążgowa, gm. Ułęż, pow. Garwolińskiego zaświadczamy niniejszym, że Serwacy
Aleksander Niedbalski w okresie czasu od 1 września 1913 r. do 13 kwietnia 1915 r. t.j. do czasu uwięzienia Go
przez ochranę, organizował tajne szkółki w powiecie garwolińskim i prowadził w 1913 r. tajny komplet
przygotowania kandydatów męskich i żeńskich w Drążgowie do polskich seminariów nauczycielskich.
Niżej podpisy:
Stanisław Barszczak
Józef Patkowski
Stanisław Grzechnik
Gabriel Grzelak
Aleksander Lenartowicz
Jan Latusek
Wieś Drążgów
26 stycznia 1935 r.
Własnoręczność podpisów poświadcza niniejszym wójt gminy Ułęż
Gabriel Grzelak
Zaświadczenie II
My niżej podpisani mieszkańcy Ryczy i Nowodworu gm. Ułęż pow. Garwolińskiego, zaświadczamy, iż Serwacy
Aleksander Niedbalski w roku szkolnym 1914/15, do czasu uwięzienia go przez ochranę, założył i prowadził tajną
szkołę w Ryczy trzyoddziałową, do której uczęszczało około 60 dzieci z Ryczy, Nowodworu, Bylicy i innych
okolicznych wiosek.
Niżej podpisy:
Stanisław Druzd
E. Cebula
Franciszek Druzd
S. Pawlik
W. Jamrożek
Piotr Krupiński
Kazimierz Ochalski
Jan Mioduchowski
A. Grzechnik
W. Niebrzydowski
K. Niebrzydowski
A. Grzechnik
B. Miszczak
Stelmasiak Łukasz
M. Wojtaś
Antoni Cuch
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Józef Pietrzak
Franc. Miażdżyk
St. Filipek
Mikoł. Kłak
Wł. Lipiński
St. Kłak
Kaz. Kłak
Piotr Sztorc
St. Zawadyl
Rycza-Nowodwór
I.II.1935 r.
Własnoręczność podpisów poświadcza niniejszym wójt gminy Ułęż
Gabriel Grzelak
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AIPN BU 0203/3932, akta Stefana Naczasa „Wigury”
AIPN BU 0203/3935, t. 1 i 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
AIPN BU 0206/40, t. 1. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania okresowe, raport miesięczne, doniesienia agenturalne
z lat 1945-1949
AIPN BU 0255/274, t. 14. PUBP w Garwolinie. Raport o wszczęciu obiektowego rozpracowania krypt. „Narew”,
wykazy członków bandy „Orlika” z Obwodu „Dęby” WiN wykonane w roku 1951
AIPN Lu 06/834, akta Wiesława Grzelaka „Kruka”
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Rozdział III
Rok 1920
Cud nad Wieprzem koło Drążgowa
Cud nad Wieprzem koło Drążgowa. W roku 1920 wielka historia jeszcze raz przyszła nad Wieprz koło
Drążgowa, Blizocina, Sobieszyna, Ułęża, Żabianki. Stało się to w nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku w Belwederze.
Tej nocy w Belwederze, w zupełnej samotności, Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Pierwszy Marszałek Polski
Józef Piłsudski podjął decyzję o kontrofensywie znad Wieprza. Po latach Wacław Jędrzejewicz w Kronice życia
Piłsudskiego napisał: Gdy 6-tego sierpnia rano gen. Rozwadowski, szef Sztabu Generalnego, zameldował się w
Belwederze ze swoim projektem odwrotu 4 armii i skoncentrowania jej do akcji zaczepnej w rejonie Garwolina,
Piłsudski projekt ten odrzucił i po krótkiej dyskusji wybrano na miejsce koncentracji grupy uderzeniowej rejon
przykryty rzeką Wieprzem z oparciem lewego skrzydła o Dęblin. A sam Piłsudski w Roku 1920 bardzo skromnie:
Pod krótkiej dyskusji wybraliśmy jako miejsce koncentracji okolice przykryte względnie szeroką rzeką Wieprzem
z oparciem lewego skrzydła o Dęblin i przykryciem w ten sposób mostów, zarówno przez Wisłę, jak i przez Wieprz.
Na tej podstawie wypracowany został rozkaz 6 sierpnia, regulujący rozkład strategiczny dla wojsk do bitwy pod
Warszawą. Ta jego belwederska decyzja i ten rozkaz podjęty parę godzin później spowodowały, że przyszła nad
Wieprz koło Drążgowa wielka historia także w osobie samego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
W Rykach i Moszczance, a raczej przejazdem przez Ryki i Moszczankę, był Piłsudski w połowie sierpnia
i na początku września 1915 roku. To okres lubelski i wołyński walk I Brygady. Wtedy, od 15 sierpnia, jego pobyt,
prace narodowe i ważne decyzje, ale też odpoczynek i leczenie w Warszawie, w Miętnem k. Garwolina, w
Otwocku. I 2 września właśnie z Otwocka, w towarzystwie kilku oficerów, bryczką, w trzydniową drogę do
Lublina, z noclegiem na plebanii w Rykach. Z Lublina do swego wojska na Wołyniu.
Legiony w bojach z rosyjskim okupantem w sierpniu 1915 roku prawie doszły do terenów Komendy
Miejscowej Nr V i przyszłej Placówki 44. W październiku 1914 roku I Brygada szła w kierunku Warszawy lewą
stroną Wisły od Sandomierza, a od 22 do 26 października miała ciężkie boje pod Laskami i Anielinem (obecnie
Anielówką) k. Pionek. W lipcu 1915 roku weszła pod Annopolem i Józefowem nad Wisłą w Lubelskie i do
Lublina. Od 31 lipca do 2 sierpnia była ciężka bitwa Legionów pod Jastkowem, a kilka dni później pod Wolą
Krasienińską, Ożarowem i Kamionką. A więc paręnaście kilometrów od Michowa, w którym dokładnie pięć lat
później, bo w połowie sierpnia 1920 roku, stało dowództwo 16 Dywizji Piechoty szykującej się do kontrofensywy
znad Wieprza. W trakcie tych walk, 5 sierpnia w Ożarowie, Piłsudski wydał rozkaz na pierwszą rocznicę wojny.
Padło w nim wezwanie: Chłopcy! Naprzód! Na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy na klęski – idźcie czynem
wojennym budzić Polskę, do zmartwychwstania.
Z tego czynu niepodległościowego jest w zbiorach CAW relacja mjr. Romana Starzyńskiego, oficera
Oddziału II Sztabu Generalnego, z walk Legionów, w tym kawalerii Beliny, pod Majdanem Krasieńskim,
Ożarowem, Kamionką, Ciemnem, Stasinem, Aleksandrówką. Zajęliśmy Stasin bez walki i dalej. W szalenie ciemną
noc męczącym marszem do Aleksandrówki i tu ludzie popadali ze zmęczenia i przespali kilkanaście godzin.
Równocześnie od południa wkroczyły patrole 7 pułku. Wieczorem marsz dalej, a nad ranem do Elżbiecina i tu
postój we wsi w rezerwie. Linja na Wieprzu. Tu uroczysta zbiórka na 6 sierpnia. O czwartej rano na rzekę do
Łysobyków spalonych doszczętnie, drzewa też opalone i jeno na zgliszczach rozpaczające baby. W dalszej drodze
wyłapano we wsi prowiantowca rosyjskiego, który zajechał w przekonaniu, że wieś jeszcze jest w rękach
rosyjskich.
Na cmentarzu w Przytocznie spoczywa Kazimierz Strzegocki, żołnierz 2 szwadronu 1 Pułku Ułanów
Legionów Polskich, który poległ śmiercią bohaterską w walce z Rosjanami pod Budziskami 9 sierpnia 1915 roku.
Urodzony w roku 1892 w głębinach Rosji, w Astrachaniu, złożył swe młode życie na ołtarzu Ojczyzny na terenie
rodzącej się Komendy Miejscowej Nr V i przyszłej Placówki 44. Pochowany w lesie pod Budziskami,
przeniesiony potem na cmentarz w Przytocznie, gdzie spoczywa nieopodal bohatera narodowego Kazimierza
Kuszlla, zamordowanego w roku 1942 przez bandę komunistyczną. Pośmiertnie, w roku 1933, odznaczony
Krzyżem Niepodległości.
Przez odwołanie się do słów kpt. Ludwika Proskurnickiego, autora Zarysu historii wojennej 65-go
Starogardzkiego Pułku Piechoty, chcę się zatrzymać szczególnie przy tym właśnie pułku. Bo to on wczesnym
rankiem w poniedziałek 16 sierpnia 1920 roku wychodził na bolszewika z Drążgowa, Sobieszyna, Ułęża. Choć
nie wiemy, czy cztery dni wcześniej, rankiem 12 sierpnia, poszczególne kompanie i bataliony 65 pułku szły z
Dęblina przez Sarny, Kośmin, Parafiankę, Wilczankę, Pogonów, czy przez Sarny, Korzeniów, Białki, Żabiankę,
Ułęż, Sobieszyn, czy też szosą kocką koło Bazanowa i Trzcianek, i z niej w stronę Wieprza przez Żabiankę, Ułęż
i Sobieszyn. Tak czy inaczej od godzin południowych 12 sierpnia do 16 sierpnia „kaszubski” 65 pułk piechoty
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szykował się do ataku na bolszewików w rejonie Baranowa, Drążgowa, Sobieszyna, Ułęża. W tym miejscu chcę
też zaznaczyć za kpt. Proskurnickim, że gdy w październiku 1919 roku zaczynało się formowanie 65 pułku to
dowódcą jego zaczątków był kpt. Stefan Meissner, a jednym z oficerów ppor. Andrzej Meissner. Nie wiem jednak,
czy ci dwaj oficerowie byli spokrewnieni z Meissnerami z Podlodowa. A więc te słowa kpt. Proskurnickiego: Do
tego czasu Naczelny Wódz gromadzi nad Wieprzem oddziały 4-tej i 3-ej armji, które mają przeprowadzić natarcie
rozstrzygające. Tu dnia 9 sierpnia stają bataljony 65-go pułku piechoty w Dęblinie, wchodząc w skład swej
macierzystej 16-ej dywizji piechoty, nadchodzącej od Brześcia. Odpoczynek pułku w Dęblinie był krótki. Już dnia
12 sierpnia wszystkie bataljony pułku z rozkazu dowódcy dywizji obsadzają pod Baranowem pozycje wyjściowe
do przygotowującej się ofensywy z nad Wieprza. Naczelny Wódz objeżdżając pozycje 4-ej armji odbył dnia 14
sierpnia osobiście przegląd pułku. Z Jego troskliwych wypytywani o stan obuwia domyślano się, że wkrótce
czekają pułk wielkie marsze, od których będzie zależeć zwycięstwo i losy kraju. W tych dniach odznaczył się
ponownie sierżant [Stanisław] Budzianowski, który wysłany na patrol pod Żelechów, wziął do niewoli kilku jeńców
z ważnemi rozkazami operacyjnemi i kasą. O świcie dnia 16 sierpnia pułk rozpoczął swój udział w manewrze
grupy manewrowej Naczelnego Wodza, posuwając się wśród kilku drobnych utarczek przez Żelechów, Latowicz,
Kuflew, aż po Mrozy około Kałuszyna, na tyły Rosjan, witany wszędzie radośnie przez miejscową ludność.
Te dni cudu nad Wieprzem koło Drążgowa chcę przybliżyć także przez dokumenty operacyjne Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego, 4 Armii, 16 Dywizji Piechoty, 65 Pułku Piechoty oraz innych jednostek Wojska
Polskiego, które mówią o polskich i sowieckich działaniach na terenie Komendy Miejscowej Nr V i Placówki 44.
Także w najbliższym sąsiedztwie tego terenu. Za takie najbliższe sąsiedztwo uważam Kośmin, Strzyżewice,
Moszczankę, Sierskowolę, Bazanów Nowy i Stary, Jakubówkę, Grabów Rycki, Grabów Szlachecki, Dwórzec,
Okrzeję, Wolę Okrzejską, Gułów, Konorzatkę, Sobiskę, Ernestynów, Krzówkę, Charlejów, Wojciechów (zwany
też Maryanką), Wolę Blizocką, Przytoczno, Łysobyki, Składów, Baranów, Pogonów. Dokumenty te mówią nam
też jak mocno w teren Komendy Miejscowej Nr V i Placówki 44 wdarli się bolszewicy w ostatnich dniach i
godzinach przed rozpoczęciem kontrofensywy znad Wieprza. Tak mocno, że 15 sierpnia w przynajmniej jednym
miejscu, na wysokości Blizocina, przeszli patrolami przez szosę kocką. A tego samego dnia patrol z I batalionu
65 pp poszedł po „języka” na Podlodów i przyprowadził stamtąd jeńców. Z odręcznie, piórem spisanego tego dnia
o godzinie 17.00 raportu sytuacyjnego dowódcy tego batalionu: Według wiadomości od ludzi cywilnych kolumny
nplskie nie znanej siły maszerują od Adamowa w kierunku Dęblina ubezpieczając się patrolami od linji Wieprza.
Patrol z rozkazem schwytania jeńca wysłano przez Sobieszyn na Podlodów. Odmaszerował o godz. 13.40. Z
zestawienia działań 4 Armii w dniu 15 sierpnia znajdującego się w rękopiśmiennym opracowaniu Bitwa
Warszawska przedwojennego Wojskowego Biura Historycznego: Rezultat rozpoznania w tym dniu był znaczny.
Patrole wysłane na dalsze przedpole doszły do okolicy Zielonego Kąta. Ludność tych okolic stwierdziła świsty
lokomotyw na linii kolejowej Łuków-Dęblin, a w dn. 13.VIII zauważyła przemarsz 4 dział i taborów w kierunku
Dęblina. Prawdopodobnie około południa pojawił się nieprzyjaciel. Patrole II/66 pp stwierdziły, że okopywał się
on na wzgórzach bezpośrednio na północ od szosy Przytoczno-Dęblin, a jego patrole podchodziły aż do rej.
Blizocina. Od ludności cywilnej wpływają wiadomości o marszu nieokreślonych sił nplskich od Adamowa w kier.
na Dęblin. Wiadomości potwierdzają się wieczorem na podstawie zeznań jeńców wziętych przez patrol I/65 pp.
Dla lepszej przejrzystości, choć wszystko jest w niżej przywoływanych dokumentach, podaję na wstępie,
że rankiem 16 sierpnia 1920 roku na terenie przyszłej Placówki 44 zaatakowały bolszewików – 32 pp z Grupy
gen. Daniela Konarzewskiego na odcinku Sarny-Miłosze-Korzeniów-Białki, dalej na wschód, od Żabianki po
Blizocin, Podlodów, Podlodówkę, Walentynów, Ferdynandów, Budziska, Natalin, Helenów, Wolę Gułowską,
Lipiny – pułki 63, 64, 65, 66 z 16 DP. Samym środkiem – z Drążgowa, Sobieszyna, Ułęża, Żabianki 65 pp pod
dowództwem ppłk. Franciszka Korewo. A jeżeli chodzi o wyższy poziom to 16 DP po swej lewej stronie miała
Grupę gen. Konarzewskiego zahaczającą o teren Placówki 44 w Sarnach, Miłoszach, Korzeniowie i Białkach, a
po swej prawej stronie 21 Dywizję Górską pod Kockiem oraz Brygadę Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa
Jaworskiego, znajdującą się jednak poza 4 Armią, w bezpośredniej dyspozycji Naczelnego Wodza. Muszę też
chyba dać taką uwagę, że 32 pp, sąsiadujący z 65 pp między Białkami i Żabianką, nie był w sierpniu 1920 roku
częścią składową 14 DP, która z kolei była głównym składnikiem Grupy gen. Konarzewskiego.
W dokumentach, które niżej przywołuję celem zobrazowania „Cudu nad Wieprzem koło Drążgowa”
wielokrotnie, dwu lub trzykrotnie, lub tylko raz, pojawia się dwadzieścia miejscowości z terenu Placówki 44.
Pojawiają się one 81 razy. Najczęściej, 23 razy, Drążgów, bo stał się jednym z czterech nadwieprzańskich
przyczółków Wojska Polskiego szykującego się do kontrofensywy znad Wieprza. Oprócz Drążgowa – Białki
Dolne, Białki Górne, Blizocin, Budziska, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Korzeniów, Lendo Wielkie, Lipiny,
Podlodów, Sarny, Sobieszyn, Trzcianki, Ułęż Dolny, Ułęż Górny, Wola Gułowska, Wólka Sobieszyńska, Zielony
Kąt, Żabianka.
Z zestawienia przebiegu działań od 7 do 15 sierpnia 1920 roku w rękopiśmiennym opracowaniu Bitwa
Warszawska WBH
Dzień 10.VIII
4. Armia. Przebieg działań.
(…)
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Od godziny 19.00 10.VIII. Dowództwo Armii znajduje się w Dęblinie.
(…)
65. pułk piechoty przybył z Krasnego /6. dywizja piechoty/, wyładował się dnia 10.VIII w Dęblinie i stanął w Irenie.
Dzień 11.VIII
4. Armia. Przebieg działań
Ranek dnia 11.VIII zastaje dywizje 4. Armii odbywające pierwszy etap drugiej fazy przegrupowania z linii Bugu
na linię Wieprza. W tej drugiej fazie 4. Armia ma przejść z ogólnej linii Łuków-Siedlce-Kock na linię DęblinŁysobyki-Kock.
(…)
Około godziny 20 [16] dywizja przybyła do rejonu Serokomla-Przytoczno. Sztab dywizji zatrzymał się w
Wojcieszkowie. Następnie przechodzi do Łysobyk.
(…)
63. pułk piechoty przybył o godzinie 19.30 do Przytoczna skrajnie wyczerpany.
(…)
64. pułk przybył o godzinie 19.00 do Charlejowa
65. pułk piechoty stał w Irenie
66 pp jako straż tylna dywizji pod naciskiem npla cofał się z Łukowa przez Świdry i Świderki na Wojcieszków. W
walce tej artyleria sowiecka używała pocisków gazowych. W rejon Wojcieszkowa pułk przybył około godziny
20.10.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Rozkaz operacyjny 16 DP z 11 sierpnia 1920 roku o godzinie 20.30
Na zasadzie rozkazu IV Armji Nr 13302/III następują jutro dnia 12.8 następujące zmiany postojów:
Dnia 12.8. o godz. 6-tej rano maszerują:
(…)
64 pp z Charlejowa do Ujazdówek [Ujazdówka za Wieprzem]
baon 111 pp z Charlejowa do Mejznerzyna
baon etapowy poznański z Serokomli do Łysobyk
66 pp /dwa baony/ z Charlejowa do Katarzyna /a jeden baon w Serokomli straż tylna/
1/11 pap z Charlejowa do Przychody [do Przychód za Wieprzem]
1/16 pap z Przytoczna do Przychody
4/11 pap maszeruje do Przychody z dwoma baonami 66 pp, które odchodzą do Katarzyna
2/16 pac do Anielówki
kompania telegrafistów do Łysobyk
63 pp pozostaje w Przytocznie
65 pp jednym baonem Żabianka-Ułęż a swojem gros Baranów-Drążgów
(…)
Dow. Dywizji pozostaje w Łysobykach
(…)
65 pp zabezpiecza linję:
Wzgórza 151-170-171 /na północ od Ułęża/ utrzymując łączność z komp. 63 pp w Woli Blizockiej i w lewo z 14
Dyw. p. konnymi lub podwodami
(…)
Linja rozgraniczenia: od Grupy gen. Konarzewskiego /14 Dyw. p./ Kamień-Feliksin-Dworzec Leopoldów-Pogony
[Pogonów] /wszystkie miejscowości dla gen. Konarzewskiego/
Linja rozgraniczenia od Dyw. Górskiej: Talczyn /włącznie/-Krupy-Rawa włącznie
Rozkaz operacyjny 16 DP z 12 sierpnia 1920 roku, bez godziny
(…)
16 dywizja p. obsadzi odcinek wzdłuż Wieprza od styku z 32 pp do styku z Dywizją Górską z małemi
przyczółkami Łysobyk i Drążków oraz z zabezpieczeniem Przytoczna i Ułęża.
Pododcinek I – od styku z Dyw. Górską do Łysobyk włącznie.
Dca mjr Koczorowski – miejsce postoju Łysobyki
Skład – 64 pp , 4/11 pap, plut. 2/16 pac
Pododcinek II od styku z 63 pp do Składowa włącznie
Dca ppłk Jarnuszkiewicz – miejsce postoju Zagozd [Zagóźdź]
Skład – baon 111 pp, 66 pp, który czasowo idzie jako rezerwa dywizji do rejonu Zagozd-Meszno
Pododcinek III – od styku 111 baonu do styku z 32 pp
Dca ppłk Korewo – miejsce postoju Baranów
Skład – 65 pp, 1/11 pap, 1/16 pap, 1 plut. 2/16 pac
64 pp przechodzi do rejonu Mejznerzyn-Michów jako rezerwa IV Armii
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Baon saperów – Drewnik – pozostaje w dyspozycji Dtwa Dywizji
Przegrupowanie i obsada odcinka winna być uskuteczniona do 12 bm. do godz. 20-tej o czem odnośni D-cy winni
do godz. 22-giej meldować Dow. Dywizji w Łysobykach.
Należy niezwłocznie zbadać wszystkie przejścia przez Wieprz i silnie obsadzić; w szczególności należy silnie
obsadzić /co najmniej jednym baonem/ przejście przez Wieprz Drążgów i Łysobyki. Dow. Dywizji pozostaje do
godz. 22-giej w Łysobykach, potem Michów.
Z odpisów akt operacyjnych Oddziału III Sztabu Generalnego WP z 7-19 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Rozmowa juzowa
Dnia 12 sierpnia 1920 roku
Naczelne Dowództwo – Front Środkowy
Czy dow. 4-tej armji już przeszło do Puław? I czy może mi pan podać odcinki przeznaczone dla 21-ej, 16ej i 14-ej dyw. oraz dokładne granice 4-tej armji? Częściowo tak. 4 armja od dziś rana w Puławach, 21. dyw.
zajmuje odcinek od Brzeziny [Brzezin] na Wieprzu do Krupy [Krup] przez Kock z przyczółkiem tamże, 16. dyw. od
Krupy do Pogonowa, 14. t.j. grupa Konarzewskiego od Pogonowa przez Dęblin, Stenżyce [Stężycę] gdzie 15. p.
uł.
Z zestawienia przebiegu działań od 7 do 15 sierpnia 1920 roku w rękopiśmiennym opracowaniu Bitwa
Warszawska WBH
Dzień 12.VIII
4. Armia
4. Armia osiąga w dn. 12.VIII. linię Wisły i Wieprza. 4. dywizja przechodzi w rejon Góry Kalwarii pod
rozkazy 2. Armii, odsyłając XII brygadę piechoty do dyspozycji 4. Armii.
Gros sił 4. Armii obsadza w ciągu dnia linię Wieprza zajmując duży przyczółek w rej. Dęblin-Bobrowniki oraz
małe przyczółki w rej. Drążgowa, Łysobyków i Kocka.
Straże tylne pozostają w rejonach: Garwolin-Puznówka /straż tylna 4. d.p./, Jarczew pod Żelechowem /straż tylna
14. d.p./, Wola Okrzejska /straż tylna 32. p.p./, Serokomla /straż tylna 16.d.p./, Kock /przyczółek dyw. Górskiej/.
(…)
Obsada nowej pozycji została uregulowana przez Dowództwo 4. Armii rozkazem wydanym rano dn. 12.
VIII. Według tego rozkazu Grupa gen. Konarzewskiego w składzie: 14. dywizji piechoty, 32. pułku piechoty, baterii
1/11. p.a.c. i 4/7 p.a.p. oraz 15. pułku ułanów miała obsadzić przyczółek mostowy Dęblin w linii: Stężyca-fort I,
II-wzdłuż linii kolejowej-wzdłuż szosy Moszczanka-Sarny /stare okopy austriackie/-wzdłuż Wieprza w łączności z
2. dywizją piechoty Legionów i 16. dywizją piechoty. Jedna brygada 14. dywizji miała zostać w rejonie Gołąb i
Bonów jako odwód 4. Armii. Ugrupowanie sił na przyczółku zostało ustalone szczegółowo przez dowódcę Armii.
Miały być utworzone dwa odcinki: właściwy przyczółek pod dowództwem gen. Milewskiego do miejscowości Sarny
wyłącznie i dalej aż do styku z 16. dywizją piechoty „odcinek Wieprza” obsadzony przez 32. pułk piechoty. Rozkaz
4. Armii nie tylko określał skład tych odcinków, lecz nawet wchodził w szczegóły ich ugrupowania wewnętrznego
oraz określał linie dawnych okopów austriackich: Brzeziny-Swaty-Ryki jako linię czat oraz polecał trzymać 1-2
bataliony w rejonie Irena. Wszelkie przegrupowania miały być ukończone do dn. 12.VIII.
Na podstawie tego rozkazu 4. Armii wydał zarządzenie gen. Milewski, dowódca Przyczółka Dęblin.
Wyznaczył on oddziały wchodzące w skład poszczególnych pododcinków a mianowicie: twierdzy miały bronić pod
dowództwem płk. Mereckiego 1 batalion 57. pułku piechoty i cała załoga Obozu Warownego /t.j. baon
wartowniczy krakowski i kompania zapasowa II batalionu saperów, żandarmeria itd./, pododcinek Moszczanka
miał być broniony przez 2. batalion 57. pułku piechoty, 58. pułk piechoty, 32. pułk piechoty i całą artylerię 14.
dywizji. Obrona miała być aktywna. Gen. Milewski zachowywał w swym rozporządzeniu 1 batalion 58. pułku
piechoty i 2 szwadrony 15. pułku ułanów w Stężycy. Ppłk Szylling, dowódca pododcinka Moszczanka, miał
wysunąć po dwie kompanie z każdego pułku na linię Rokitno-Brzeziny-Swaty-Ryki-Moszczanka-SierskowolaŻabianka-Pogonów z zadaniem prowadzenia wywiadu i zabezpieczenia robót fortyfikacyjnych.
(…)
32. pułk piechoty nocował z 11. na 12.VIII w rejonie Woli Okrzejskiej bez styczności z nieprzyjacielem. W
myśl otrzymanego w dniu 11.VIII rozkazu L.13302/III 4. Armii został pułk oddany pod rozkazy gen.
Konarzewskiego i rano dnia 12.VIII odmaszerował prawdopodobnie przez Grabów [Rycki]-Grabów SzlacheckiBazanów-Moszczankę w kierunku Dęblina, pozostawiając w rejonie Woli Okrzejskiej III/32. pułku piechoty jako
straż tylną, z zadaniem utrzymania się tam do wieczora 12.VIII.
Po drodze prawdopodobnie doszły do pułku rozkazy tyczące obsady pozycji w nowym rejonie. Mógł to być
rozkaz Grupy gen. Konarzewskiego z dn. 12.VIII nakazujący 32. pułkowi obsadę Wieprza od miejscowości Sarny
wyłącznie do miejscowości Pogonów wyłącznie – pułk bowiem obsadził w ciągu popołudnia nakazany rejon. Gros
I batalionu stanęło w Czyżewiczach [Strzyżewicach] obsadzając most, a 2 kompanie I batalionu zostały wysłane
na wzgórza przy miejscowościach Białka [Białki] i Korzeniów. Co do II batalionu nie udało się niczego pewnego
stwierdzić, prawdopodobnie nocował on w rejonie Jaworowa; III batalion, straż tylna pułku, wycofał się
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przedwcześnie, w warunkach bliżej nieustalonych z rejonu Woli Okrzejskiej i przez Leopoldów przybył wieczorem
do Wilczanki, gdzie nocował.
16. dywizja piechoty w składzie 63., 64., 66. pułków piechoty oraz świeżo przybyłego 65. pułku piechoty, I
dywizjonu 11. pułku artylerii polowej /1 i 4 baterie/, 1 baterii 16. pułku artylerii polowej i 2 baterii 16. pułku
artylerii ciężkiej oraz IV dywizjonu 1. pułku strzelców konnych, odbyła w dniu 11.VIII niebezpieczny marsz boczny
w stosunku do kierunku działań nieprzyjacielskich. Jej głównym siłom udało się bez walki osiągnąć rejon
Przytoczno-Charlejów na południe od Serokomli, jej 65. pułk piechoty pozostawał jeszcze w Irenie. Straż tylna 16.
dywizji /66. pp i 4 bat. 11. pap/ wycofała się po walkach pod Łukowem i Świderkami do Wojcieszkowa, gdzie
nocowała.
Na podstawie rozkazów 4. Armii z dn. 11.VIII zadaniem dywizji na dzień 12.VIII było: stanąć 1 pułkiem w
rejonie Przytoczno-Łysobyki z artylerią w Przychodach, siłami głównymi w rejonie Ujazdówek-KatarzynMejznerzyn, pozostawiając jako straż tylną 1 batalion w Syrokomli. 65. pułk piechoty wywagonowany w Dęblinie
miał zgrupować się 1 batalionem w rejonie Żabianka-Ułęż, gros pułku w Drążgów-Baranów dołączając
ostatecznie do 16. dywizji.
(…)
65. pułk piechoty maszerował z Ireny do rejonu Ułęż-Drążgów-Baranów, dokąd go skierowało dowództwo
4. Armii. W myśl rozkazu dowódcy pułku miał pułk wyruszyć około godziny 5 [12 sierpnia] szosą przez Moszczankę.
Około godziny 12 przybył do Żabianki i Ułęża i rozlokował się w tych miejscowościach I batalion. W tym czasie
prawdopodobnie i główne siły pułku przybyły do rejonu Baranowa. 2 bateria 16 pułku artylerii ciężkiej, która
miała iść według rozkazu 16. d.p. z dn. 11.VIII do Anielówki stała w Chudowoli.
(…)
65. pułk piechoty z bateriami 1/11. pułku artylerii polowej, 1/16. pułku artylerii polowej i z plutonem 2
baterii 16. pułku artylerii ciężkiej miał według rozkazu 16. dywizji powierzoną sobie obronę odcinka Pogonów
wyłącznie-Składów wyłącznie, z obowiązkiem silnego obsadzenia przejść przez Wieprz w szczególności zaś
Drążgowa. Dowódca pułku polecił I batalionowi zająć północną część Drążgowa pozostawiając w Ułężu 1
kompanię; II batalion 65. pułku miał przejść do południowej części Drążgowa, a dowódca tego batalionu miał być
komendantem przyczółka, który miał zadanie bezwzględnie utrzymać. Oddziały sztabowe pułku i III batalion
/świeżo wcielony ochotniczy łódzki I/132. p.p./ miały bronić Wieprza na jego południowym brzegu. Z
przeznaczonych na odcinek 65. pułku bateryj – 1 bateria 11. pułku artylerii polowej i 1 bateria 16. pułku artylerii
polowej zostały skierowane rozkazem dowódcy artylerii dywizyjnej do rejonu Baranów-Czołna-Wola Czołnowska
i zajęły stanowiska na północnym skraju wsi Czołna około godziny 22. Obie te baterie miały po jednym dobrym
dziale.
(…)
16 dywizja piechoty rozpoczęła wieczorem 12.VIII obsadzanie stanowisk nad Wieprzem w myśl rozkazu
dcy dywizji opartego na rozkazie 3 Armii L. 13402/III. Główne siły dywizji zajęły wieczorem i w nocy z 12 na
13.VIII nakazane im odcinki – straż tylna (66 pułk piechoty) opuściwszy nad wieczorem rejon Serokomli
utrzymywany przez dzień 12.VIII w styczności z nplem była w marszu za Wieprz. Rano dn. 13.VIII skończyła
dywizja grupować się stosownie do ww. rozkazów, oddziały okopywały się na swych stanowiskach. W pierwszym
rzucie stały 65 pp, I/111 pp i 63 pp, broniąc linii rzeki i trzymając dwa małe przyczółki w Drążgowie i Łysobykach.
Odwód dywizji stanowił jeden pułk (66 pp – rejon Zagóźdź-Meszno), jeden zaś był w dyspozycji Armii (64 pp, rej.
Mejznerzyna). Artylerię rozdzielono na odcinki poszczególnych pułków. Dtwo dywizji stanęło w Michowie. 65 pułk
piechoty kończył przegrupowanie nakazane w dn. 12.VIII przez dowódcę pułku, z tym wszelako, że w Ułężu została
nie jedna lecz dwie kompanie, zabezpieczające placówkami linię najbliższych wyniosłości, a reszta I baonu w
Drążgowie. W południowej części Drążgowa stanął zgodnie z rozkazem, II baon, którego dowódca był dowódcą
przyczółka. III baon i oddziały sztabowe pułku miały obsadzać południowy brzeg Wieprza. Na razie zabezpieczyły
tę linie oddziały sztabowe, a III baon był rozdzielony do prac na odcinku. Wspierająca odcinek 65 pp artyleria
zajmowała wieczorem 12.VIII stanowiska od wsi Czołna. Patrole, które miały dojść do linii Czyjanka [Trzcianki]Grabowce-Wólka Sobieska nieprzyjaciela nie stwierdziły.
(…)
63 pułk piechoty ukończył prawdopodobnie już w nocy z 12 na 13.VIII obsadzanie odcinka od Łysobyków
do Krup włącznie (po styk z Dyw. Górską) wraz z małym przyczółkiem baonowym w Łysobykach i Przytocznie.
(…)
Przy pomocy wysłanych patrolów 63 pp zebrano wiadomości, że nplskie patrole podchodziły do linji
Krzówka-Charlejów-folw. Kawęczyn, że jakiś sztab stał podobno w Wojcieszkowie i że nieprzyjaciel przesuwał
oddziały różnych broni z rej. Radzynia na Dęblin. Wiadomości te poza spotkaniem przez własny patrol patrolu
sowieckiego w Charlejowie pochodziły od ludności miejscowej.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Dowództwo I batalionu 65 pp, dokument z datą 3 luty 1922 roku
Historja działań wojennych I /65 pp
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Dn. 10-13-14/VIII
(…)
…. z pułkiem do Dęblina, dokąd przybył 11.VIII.20 r. Tego samego dnia baon wymaszerował do Żabianki i
obsadził wzgórza 161, 170, 171 leżące na północ od wsi Górny Ułęż. Łączność na prawo z II/65 pp na lewo z 32
pp w Kośminie. Komp. były zajęte budowaniem redut na wzgórzach, teren falisty. Do południa dokończyły komp.
kopanie redut i na rozkaz Dwa pułku dwie komp. a mianowicie 2ga i 3cia pod dtwem ppor. Gudery zostały na
wzgórzach zaś komp. 4ta ckm oraz sztab baonu ściągnięty został do Drążkowa gdzie obsadził lewe skrzydło
przyczółka mostowego i rozpoczęła się praca nad umocnieniami.
Z materiałów WBH do historii 1 Dywizji Górskiej podczas wojny polsko-sowieckiej
Opis sytuacji i działań własnych oraz nieprzyjaciela na odcinku 21 Dywizji Górskiej 12 sierpnia 1920 roku.
Z pieczęcią Dowództwa 1 Górskiej Brygady Strzelców Podhalańskich. Maszynopis, podpis nieczytelny
(…)
Wysłane przez II/1. psp patrole wywiadowcze w kierunku na Lipniak, Tchórzew i Annówkę skonstatowały
w miejscowości Grzeszów [Wrzosów] niepla. Według zeznań ludności cywilnej nocowała w tej miejscowości
artylerja nieplska, która rano miała odejść w kierunku płn. Zauważono zarazem przesuwanie się piechoty w tym
samym kierunku. Na skraju lasu na północ od Annówki natknęły się nasze wywiady na patrole bolszewickie, które
się cofnęły w głąb lasu. Patrole III/1. psp nawiązały łączność z 63. pp w Zakalewie.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Raport bojowy 65 pp za sierpień 1920 roku z 31 sierpnia 1920 roku, odręczny, piórem
Przebieg zdarzeń 13.VIII.20
Dnia 13/8 przechodzi sztab 65 pp z oddziałem sztabowym z Drążkowa do Baranowa, II/65 pp z Baranowa do
Drążkowa; I/65 pp z Ułęża do Baranowa, zabezpieczając linję wzgórz 157-170-171 (na północ od Ułęża) jako
punkty obserwacyjne, jednocześnie obsadzając przyczółek mostowy Drążkowo. Ufortyfikowano przyczółek i
południowy brzeg Wieprza. Wysłane zwiady na północ npla nie stwierdziły.
Z odpisów akt operacyjnych Kwatery Głównej Naczelnego Wodza z 12-16 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Kwatera Główna. Akta operacyjne
Rozmowa juzowa
Dopisane ołówkiem: ND … oper. 13/8, czyli z 13 sierpnia 1920 roku
4. armja: Ściślejszego kontaktu z nieprzyjacielem nie było. Gros oddziałów grupy Konarzewskiego przeszły
na nakazany odcinek od Pogonowa przez Sarny do toru Dęblin-Garwolin. 15. pułk ułanów z rejonu Żelechów do
Stężycy. Straże tylne 16. dywizji stoczyły walkę z nieprzyjacielem w rejonie Świderki, przy czem nieprzyjaciel
używał pocisków gazowych. Ze względu na silny nacisk nieprzyjaciela zostawiono jeden pułk w Syrokomli.
Oddziały dywizji górskiej /21/ przeważnie już przeszły Wieprz, obsadzając przyczółek w Kocku i linję BrzezinyKrupy wyłącznie. Kontaktów z nieprzyjacielem tutaj nie ma.
Z odpisów akt operacyjnych Oddziału III Sztabu Generalnego WP z 7-11 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek sytuacyjny poranny Oddziału III Dowództwa Frontu Środkowego z 13 sierpnia 1920 roku
(…)
4 Armia
Na froncie 4 Armii brak kontaktu z npl. Gros sił Gen. Konarzewskiego grupuje się na nakazanym odcinku,
a mianowicie od Pogonowa przez Sarny-tor kolejowy Dęblin-Garwolin.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek sytuacyjny mjr. Koczorowskiego, dowódcy 63 pp w mp. w Drewniku k. Łysobyk z 13 sierpnia,
do dowództwa 16 DP doszedł 14 sierpnia o godzinie 9.35
III baon wysłał 2 patrole wywiadowcze. Jeden do Charlejów – tu uzyskano kontakt z patrolem bolszewickim
w sile 20 ludzi poza Charlejowem. Wedle zeznań cywilnych stoją w Kawenczynie [Kawęczynie] 2 wedety niep.
Drugi patrol dotarł przez Koschówkę [Krzówkę] do Ernestynów bez kontaktu z nieprz. Konny patrol bolszewicki
miał być w sile 30 ludzi przed przybyciem naszego patrolu w Koschówce. Stamtąd wedle zeznań cywilnych wrócił
do Adamowa. Na folw. Wojcieszków [Wojciechów] znajdować się ma jakiś sztab bolszewicki. Cały marsz niep.
ciągnie się wedle informacji cywilnych prawdopodobnie od Radzynia na Iwangród. Bolszewicy dają sobie mało
czasu i wszelkie rodzaje broni ciągną marszem pospiesznym drogą na Iwangród dzień i noc.
Z zestawienia przebiegu działań od 7 do 15 sierpnia 1920 roku w rękopiśmiennym opracowaniu Bitwa
Warszawska WBH
Dzień 13.VIII
W dn. 13.VIII kończyła dywizja [14 DP] grupować się na pozycji obronnej – straż tylna dołączyła do sił
głównych.
Na lewym skrzydle za Wisłą zebrał się w godzinach popołudniowych 15. pułk ułanów.
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XXVIII brygada obsadziła odcinek Stężyca-Sarny. 57. pułk piechoty obsadził odcinek Stężyca-Swaty. Dalej
ku wschodowi 58. pułk piechoty obsadzał wzniesienia ..… Ryki aż po kolano szosy Moszczanka-Kock włącznie.
Właściwą pozycję operu na odcinku 58. p.p. w rej. Ryki-Moszczanka-Sarny została tego dnia obsadzona przez II
baon a III baon 58. p.p. przeszedł z Moszczanki do Lasonii jako odwód. Dtwo 58. p.p. stanęło w Krasnoglinach.
32. pułk piechoty obsadzał od wieczora 12.VIII częścią I baonu linię …… od Białek i Korzeniowa ściągając swe
…. do rej. Wilczanka-Jaworów. W ciągu 13, a może w nocy z 13/14 sierpnia nastąpiło zluzowanie I baonu przez
III, w wyniku czego ostateczne ugrupowanie obronne 32. pułku obejmowało I baon w rej. Sarny-Strzyżewice i na
wschód odeń pół III baonu wzdłuż Wieprza po Pogonów stanowiące główną pozycję obrony oraz pół III baonu na
wzgórzach Korzeniów-Białki jako linia ubezpieczająca (spokój prac fortyfikacyjnych jak to określał rozkaz 4.
Armii). II baon 32. pułku piechoty stał w Jaworowie, od 14.VIII w Parafiance.
Z raportu bojowego 16 DP za czas kontrofensywy od 14 do 25 sierpnia 1920 roku
Michów 14.VIII
Przed frontem dyw. dotychczas wywiady stwierdziły jedynie patrole nieprzyjacielskie w odległości 5-12 km
od rzeki Wieprz. W dniu dzisiejszym Naczelny Wódz wizytował odcinek dywizji.
Pogoda: słoneczna.
Z zestawienia przebiegu działań od 7 do 15 sierpnia 1920 roku w rękopiśmiennym opracowaniu Bitwa
Warszawska WBH
Dzień 14.VIII
W dn. 14.VIII położenie Dywizji Górskiej nie uległo żadnej zmianie. Zajmowała ona stanowiska wzdłuż
południowego koryta Wieprza.
(…)
W dniu tym ogłoszono również rozkaz MSWojsk. o reformie rolnej podkreślając, że dezerterzy i maruderzy
nie będą z jej dobrodziejstwa korzystali. Około g. 17.00 przybył do Firleja Naczelny Wódz. Dokonawszy przeglądu
3 psp i części 4 psp na rynku w Firleju zatrzymał się dłużej w dtwie dywizji, gdzie wraz z dcą 4 Armii omówiono
sytuację na froncie. Po szczegółowym omówieniu wszystkiego Naczelny Wódz wyjechał.
Styczność z nieprzyjacielem staje się coraz ściślejsza. W rejonie Pożarowa wzajemne ostrzeliwanie się.
Kock został zajęty koło południa, a między 17 a 18 obserwowano, że nieprzyjaciel wprowadził tam dodatkowe siły.
(…)
16 dywizja piechoty zajmowała w dniu 14.VIII te same co w dniu poprzednim stanowiska. Ugrupowanie
dywizji pozostało na ogół takie samo, jedynie pod wieczór 66 pułk piechoty zluzował I baon 111 pp odchodzącego
do dyspozycji 3 Armii. Dtwo dywizji sprawował przybyły prawdopodobnie już 13.VIII płk Skrzyński, który
objeżdżał stanowiska. Budowę okopów na przyczółku Łysobyki ukończono i kompanię saperów skierowano do
Drążgowa, dawał się jednak odczuć zupełny brak drutu kolczastego. Mosty w Łysobykach i w Baranowie oraz
prom w Blizocinie zostały przygotowane do zniszczenia.
W skład 16 dywizji wszedł baon ochotn. 268 pp (Ochotnicza Legia Wrześnieńska), który skierowano do 66
pp. Stosownie do rozkazu 16 dp odszedł on z Michowa o g. 24.00 dn. 14.VIII i dołączył rano 15.VIII do 66 pp.
Baon I/257 pp (baon ochotniczy poznański) rozkazano wcielić bezzwłocznie do 63 pp (1 i 4 komp.) i do 65 pp (2 i
3 komp.). Baon ten wezwany rozkazem 16 dp z dn. 12.VIII z Puław do Michowa przybył 14.VIII i został faktycznie
wcielony do 63 i 66 pp w dn. 15.VIII, choć z meldunku 16 dp wynika, że wcielono go tylko do 63 pp. Baon I/231
pp (ochotniczy baon łódzki) wcielony do 65 pp jako III baon prawdopodobnie już w dniu 11.VIII, odszedł dn.
15.VIII o g. 4.00 z 65 pp do dyspozycji Dyw. Górskiej.
W dniu tym odbyła się inspekcja odcinka dywizji przez Naczelnego Wodza. Naczelny Wódz zrobił przegląd
oddziałów rezerwowych 65 pp w Baranowie. W 64 pp prawdopodobnie nie był.
Kontaktu z nieprzyjacielem nie było. Podobno jego patrol konna była rano [14.VIII] w folwarku Lendo
Wielkie zapowiadając przybycie szwadronu, a w ogóle patrole nieprzyjacielskie nie podchodziły bliżej jak na 512 km od pozycji 16 dp.
65 pułk piechoty nie zmienił swego ugrupowania z dnia poprzedniego. Pracowano nad umocnieniami.
Wywiad stwierdził, że na odcinku 65 pp Wieprz wszędzie prawie można przejechać konno poza pasmami bagien
ciągnących się na prawym brzegu rzeki.
Z rozkazu operacyjnego nr 1 Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 14 sierpnia 1920 roku o godzinie
21.00
XVI armia sowiecka po sforsowaniu linii Bugu kieruje się głównymi siłami przez Węgrów-KałuszynLatowicz do frontalnego ataku na Warszawę.
Grupa Mozyrska ma za zadanie osłonę flanki południowej XVI armii przez działanie w kierunku
południowo-zachodnim wzdłuż osi Międzyrzec-Radzyń-Kock.
Sytuacja własna bez zmian. 3 armia w trakcie przegrupowania przygotowawczego do rozpoczęcia akcji w
dniu 16 bm. 1 dyw. piech. Leg. koncentruje się jedną grupą w rejonie Ostrów-Kolechowice, drugą grupą Stara
Komarówka-Piaseczno z zamiarem uderzenia na Parczew.
2 armia bez zmian.
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Zamiar dtwa – uderzyć na lewą flankę nieprzyjacielskich sił nacierających na Warszawę, przy czym 4 armia
ruszy z ogólnej linii Dęblin-Kock na Mińsk Mazowiecki-Siedlce.
Na przeprowadzenie kontrofensywy wyjdą dyspozycje oddzielnie.
Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów operacja ta musi być przeprowadzona z niezwykłą szybkością i
gwałtownością. W tym też celu musi być przyjęte w dniu 15 VIII wieczorem następujące ugrupowanie:
14 dyw. piech. skoncentruje: jeden pp, 1 dyon art. pol. w rejonie Kletnia-Rokitnia, jeden pp w rejonie
Brzeziny-Swaty, jeden pp i reszta art. pol. w rejonie Moszczanka-Ryki, jeden pp w rejonie Ireny, 32 pp stanie w
Skrudkach z małą obserwacją linii Wieprza do Pogonowa (włącznie). 15 p. uł., bateria konna, w Pawłowicach,
dtwo dyw. w Irenie.
W celu zamaskowania tego ugrupowania konieczne jest wysłanie przez 14 dyw. piech. placówki o ile
możność nad Okrzejkę-Żabianka.
Ogólny kierunek uderzenia dla 14 dyw. piech. na Garwolin wzdłuż toru, a 15 p. uł. wzdłuż Wisły.
16 dyw. piech. wzmocni swe forpoczty w Ułężu i Przytocznie do siły jednego baonu. Resztę sił należy
skoncentrować przy przeprawach w rejonie Baranowa i Łysobyków. Ogólny kierunek uderzenia na Żelechów.
Dywizja górska obsadzi najmniej jednym baonem Kock, koncentrując gros sił w rejonie Wola Skromowska,
tak aby o świcie następnego dnia cała dywizja mogła się na brzeg północny.
Ogólny kierunek uderzenia na Łuków z równoczesnym zadaniem osłony wschodniej flanki 4 armii w
kierunku na Radzyń.
W celu zebrania wiadomości o nieprzyjacielu należy zarządzić głębokie wywiady.
(…)
Miejsce postoju dtwa armii (ściślejszy sztab) od 15 VIII wieczorem Irena (pod Dęblinem).
Z odpisów akt operacyjnych Kwatery Głównej Naczelnego Wodza z 12-16 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Kwatera Główna. Akta operacyjne
Rozmowa juzowa.
Teka Nr. 12
Z 14 sierpnia
4-ta armja na ogół kontaktu z nieprzyjacielem nie ma, tylko na odcinku 21. dyw. próbował nieprzyjaciel w
rejonie Górki [Górka Kocka]-Pożarów i pod Ruską Wsią słabszemi oddziałami przeprawić Wieprz. Odrzucono go
ogniem kulomiotów i ogniem artylerji. Przegrupowanie 4-tej armji na ukończeniu.
Z odpisów akt operacyjnych Oddziału III Sztabu Generalnego WP z 7-11 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek sytuacyjny wieczorny Oddziału III Dowództwa Frontu Środkowego z 14 sierpnia 1920 roku
4 Armia
Na froncie 4 Armii brak kontaktu z npl.
Gros sił Gen. Konarzewskiego grupuje się na nakazanym odcinku, a mianowicie od Pogonowa przez Sarny-tor
kolejowy Dęblin-Garwolin. Na przedpolu 14 i 16 dyw. p. własne patrole stwierdziły obecność drobniejszych
oddziałów npl. w Charlejowie-Kawenczynie oraz Ernestynowie. Według zeznań ludności bolsz. maszerują dniem
i nocą w ogólnym kierunku przez Radzyń na Dęblin.
Z rozkazów Dowództwa 4 Armii z sierpnia 1920 roku
Rozkaz wewnętrzny Nr 7 Dowództwa 4 Armii z 14 sierpnia 1920 roku
(…)
W myśl Rozkazu Nacz. Dow. Adj. Gen. z dnia 14.8.20 Jazda Ochotnicza mjr. Jaworskiego podlega
bezpośrednio Wodzowi Naczelnemu pod względem taktycznym zostaje przydzielona gospodarczo do 4. Armii.
Intendentura zarządzi przydział gospodarczy do Urzędu Gospodarczego.
Z odpisów akt operacyjnych Kwatery Głównej Naczelnego Wodza z 12-16 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Rozkaz operacyjny Kwatery Głównej Naczelnego Wodza z 15 sierpnia 1920 roku
(…)
Obejmuję bezpośrednie kierownictwo nad kontrofensywą, przyczem pod względem operacyjnym podlegać
mi będą: gen. por. Rydz-Śmigły, kierujący akcją wojsk frontu środkowego z wyjątkiem 4. armji, gen. ppor. Skierski
d-ca 4. armji oraz mjr. Jaworski ze swoją Grupą Jazdy.
W Grupie Jazdy Jaworskiego był także rtm. Tadeusz Wacław Tański!
Blisko siedemset szabel w Firleju.
Moja kwatera główna w Puławach.
Zadaniem 4. armji jest uderzenie i jak najszybsze posunięcie się w kierunku północnym tak, ażeby ten
zdegażował obronę Wisły między Dęblinem a Warszawą i już wieczorem dnia 16.VIII. wywarł wpływ na
południową część przedmościa Warszawy. To też lewe skrzydło i centrum 4. armji powinny pierwszego dnia
wysunąć się tak daleko na północ, jak tylko to jest możliwem przy wyzyskaniu wszystkich sił żołnierza i wszystkich
ułatwień komunikacyjnych. Silne prawe skrzydło 4. armji powinno łączyć się z Grupą ofenzywną 3. armji. W myśl
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powyższego lewe skrzydło 4. armji musi pierwszego dnia osiągnąć głównemi siłami co najmniej Gończyce i
Żelechów, prawe skrzydło co najmniej Radzyń.
Rozkaz operacyjny nr 2 Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 15 sierpnia 1920 roku o godzinie 2.30, w ślad
za rozkazem operacyjnym nr 1 z 14 sierpnia 1920 roku o godzinie 21.00
Sytuacja nieprzyjaciela w przedpolu 4 armii: straże przednie północnej kolumny Grupy Mozyrskiej
osiągnęły linię Kock-Serokomla-Wojcieszków. Główne siły tej kolumny osiągnęły Radzyń i Tyśmienicę.
Lewe skrzydło XVI armii (8 dyw. strz.) zbliża się do rejonu Karczew-Kołbiel-Osieck. Linia etapowa tej dyw.
przechodzi przez Garwolin-Parysów do rejonu Stoczek. Południowa flanka tej dyw. i jej linia etapowa jest
zabezpieczona tylko słabymi siłami kawalerii i piechoty na podwodach w rejonie Garwolin-Żelechów.
Gros XVI armii naciera wzdłuż linii Mińsk-Praga i na płn. od tej linii.
(…)
Zadanie 4 armii: przez szybkie i gwałtowne uderzenie w południową flankę i tyły XVI armii sow. sprowadzić
korzystne rozstrzygnięcie bitwy pod Warszawą i później przez energiczne działanie w kierunku płn. rozbić cofające
się siły nieprzyjacielskie. Wykonanie tego zadania polega głównie na sprawnie i szybko przeprowadzonej operacji
spotęgowanej marszami forsownymi.
Początek ofensywy o świcie 16.VIII.1920 r. pod bezpośrednim dowództwem Naczelnego Wodza nad 3 i 4
armią.
(…)
Wykonanie:
14 dyw. piech. (15 p.uł., 27 dak, I/12 pac) uderzy główną kolumną wzdłuż szosy Moszczanka-Garwolin,
boczną kolumną (1 pp i jeden dyon pap) wzdłuż toru kolejowego Rokitnia-Życzyn-Sobolew-Łaskarzew-Rębków,
15 p.uł. i konna bat. i ewentualnie 1-2 kompanie na podwodach wzdłuż Wisły: Stężyca-Pawłowice-MaciejowicePodłęż-Wilga – ma jak najspieszniej osiągnąć rz. Wilgę i zabezpieczyć przejścia pod Garwolinem na południe od
Rębkowa i w rejonie rz. Wilga.
(…)
16 dyw. piech. (I/11 pap, II/16 pac i szwadron 212 p) przekroczy dnia 16 VIII Wieprz pod Drążkowem i
Łysobykami, dwoma kolumnami czołem sił głównych o godz. 2-ej, nacierając zachodnią kolumną (65 pp i 1-2 bat.)
przez Grabowce, stację Leopoldów-Kłoczew-Żelechów osiągnie linię Wilgi pod m. Ryczyska i Gozdek [Goździk].
Główną kolumną odrzuca nieprzyjaciela w przedpolu na płn. od linji Serokomla-Wola Gułowska, naciera
następnie przez Okrzeję-Starą Hutę-Dwornię do Wilgi w rejonie Dwornia, wysuwając na zabezpieczenie
wschodniej flanki i nawiązanie łączności z górską dyw. słabsze detachement przez Adamów-Krzywdę na
Tuchowicz.
(…)
Dyw. górska z przydzielonym III/11 pap i I/11 pac przekroczy czołem sił głównych dnia 16 VIII o godz. 2giej Wieprz odrzucając nieprzyjaciela na płn. brzeg Bystrzycy i nacierać głównymi siłami przez HordzieżWojcieszków na Świderki.
(…)
Ewakuacja rannych na Dęblin
Rozkaz operacyjny nr 3 Oddziału III Dowództwa 4 Armii 15 sierpnia 1920 roku o godzinie 2.30, w ślad za
rozkazem operacyjnym nr 2
Przekazanie rozkazu Naczelnego Wodza
W ślad za rozkazem operacyjnym Nr 2 Naczelny Wódz rozkazuje: Łączność: Ja będę znajdował się dnia 16
VIII na skrzyżowaniu się szos Dęblin-Kock i Warszawa-Lublin pozostawiając szefa sztabu w Puławach. Łączność
w obrębie 4. armii samochodami wzdłuż szosy Dęblin-Radzyń. Meldunki składać do mnie. Łączność z 3. armią w
Lubartowie drogą drutową, meldunki składać do Puław.
(…)
Zwracam uwagę na bezwzględną konieczność przeprowadzenia całej operacji w nakazanych rozmiarach.
Wzgląd na zmęczenie ludzi i na straty nie może tutaj odgrywać roli; wszystkie wojska, szczególnie zaś prawe
skrzydło 4. armii, muszą się liczyć z tym, że nawet słaba osłona i niepewność sytuacji na skrzydle nie może
powstrzymać marszu w jego głównym kierunku. Wszystkie wojska zrozumieć muszą, że bitwa ta rozstrzyga losy
wojny i kraju i że dać ona może pożądane rezultaty tylko przy najwyższym wysiłku sił i woli każdego
poszczególnego żołnierza i oficera. Daleko posunięta inicjatywa ofensywna wszystkich dowódców będzie
gwarancją zwycięstwa.
Z raportu bojowego 16 DP za czas kontrofensywy od 14 do 25 sierpnia 1920 roku
Michów 15.VIII
O godz. 14.45 otrzymało dow. dyw. rozkaz op. Nr 1(13611/III) dtwa 4 armii nakazujący rozpoczęcie
kontrofensywy. Zamiarem Nacz. Dow.: uderzyć na flankę sił nieprzyjacielskich nacierających na Warszawę, przy
czym 4 armia miała ruszyć z linii Dęblin-Kock na Mińsk Mazowiecki-Siedlce. 16 dyw. p. ma skoncentrować swe
siły na przeprawach Łysobyki i Baranów. Kierunek uderzenia – Żelechów. Termin wykonania będzie w rozkazie
wykonawczym.
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Rozkaz op. Nr 2, 13613/III, otrzymany równocześnie z powyższym, naznacza termin: na świt dnia 16 VIII i
przypisuje szczegółowo użycie oddziałów w dniu wymienionym.
Jako rozkaz op. Nr 3, 13701/III wydaje 4 armia dyspozycje Naczelnego Wodza o raportowaniu do jego
stanowiska, na przecięciu szos w m. Moszczanka, na wschód od Dęblina.
Służbę łączności, przeprowadzaną przez samoloty, reguluje 13610/III. W wykonaniu powyższych rozkazów
wydało dow. dywizji rozkaz 965/op., nakazujący koncentrację i wyznaczający strefy przemarszów dziennych na 16
i 17 VIII.
Pogoda słoneczna. 65 pp bierze śmiałym wypadem wywiadowczym komisarza bolszew., kilku jeńców i
150 000 rubli sowieckich.
Z odpisów akt operacyjnych Oddziału III Sztabu Generalnego WP z 7-19 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Rozkaz Oddziału III Naczelnego Dowództwa WP z 15 sierpnia 1920 roku. Pisany na koszulce ołówkiem
chemicznym
W związku z bitwą pod Warszawą Nacz. Wódz zarządził co następuje:
I.
A. Front środkowy pod osobistym dowództwem Naczelnego Wodza.
1/ 3. armja pod dtwem gen. Rydza Śmigłego kończy swą koncentrację wieczorem 15/8 w rejonie: Chełm-Ostrów.
Grupa jazdy mjr. Jaworskiego w Firleju.
4 armja grupuje się na linji Wieprza od Dęblina do Kocka włącznie.
2/ Atak obu tych armji rozpoczyna się o świcie dn. 16/8. Jako cele minimalne na ten dzień wyznacza się:
Dla 4. armji: linja Gończyce-Żelechów-Radzyń ze strażami przednimi w Garwolinie
Dla 3. armji Parczew
Meldunek sytuacyjny poranny 15 sierpnia 1920 roku Oddziału III Dowództwa 4 Armii
Patrole własne stwierdziły, że Julianów, Kamienna Wola, Żurawiniec [Juliopol, Kamienowola,
Żurawiniec] są wolne od nieprzyjaciela. Zauważono koncentrację nieprzyjaciela na linii Piaski-Tarkawica-GórkaKock-Talczyn. Daje się zauważyć ciągły ruch między Tarkawicą, Górką i Kockiem. Na szosie Radzyń-Kock i
drodze Radzyń-Serokomla nie stwierdzono ruchu. Przed odcinkiem 16 dyw. p. obecności nieprzyjaciela nie
stwierdzono. Według zeznań ludności cywilnej patrol nieprzyjacielski zapowiedział przybycie szwadronu kaw. do
m. Lendo Wielkie, 12 km od Baranowa, i prowadzi przygotowanie furażu i żywności. Na odcinku 14. dyw. p.
nieprzyjaciel patroluje przedpole. Z zeznań jeńców wynika, że na przedpolu stoją 505, 512, 511 p.p. sow. Na całym
odcinku armii spokój. III/3. p.strz.k., stojący w Brzezinie, został ściągnięty do Firleja. Stworzono przyczółek
mostowy Skromowska Wola-Pożarów, który [wojska] umacniają. Fortyfikacja linii Wieprza na ukończeniu.
Meldunek wywiadowczy nr 115 Oddziału II Dowództwa 4 Armii na godzinę 14.00 dnia 15 sierpnia 1920
roku
Sytuacja nieprzyjaciela
Na odcinku IV, XV i XVI armii wiadomości brak.
Odcinek Grupy Mozyrskiej
57-ma dyw. sow. prowadząca ofensywę spod Łukowa w kierunku zach. grupuje się z zamiarem uderzenia
w kierunku południowym. W rej. Dąbia koncentruje się 171./57. W kierunku Ryki wysunięty 512./171.
Nieprzyjaciel przygotowuje uderzenie na Dęblin z rej. Ryki, Dąbia w kier. płd.zach. W rej. Działynia
skoncentrowano 170./57., w rej. Borki 169./57. dane z dn. 13 VIII 1920 r. Stan liczebny 57-ej dyw. sow. 2030
bagn., 70 km, 13 dział 3-cal. Dnia 4 VIII 1920 r. dywizja otrzymała uzupełnienia do 80 żołnierzy na pułk. 6 VIII
1920 r. miała przyjść z rezerwy i zająć rejon 169./57. 71. dyw. sow., tak zwana „Sowiecka Strzelecka
Komunistyczna Partia” lub „Północny Oddz. Komunistów” w sile 4500 bagn. i do 81 km (wiadomość ta wymaga
potwierdzenia).
Meldunek sytuacyjny popołudniowy nr 115 Oddziału III Dowództwa 4 Armii na godzinę 16.00 dnia 15
sierpnia 1920 roku
Tyraliery bolszewickie w sile około 100 bagnetów zajęły pozycje na wschód od szosy Demczyce
[Gończyce]-Ryki na wysokości m. Dąbia i Zalesie. Między wsią Ryki-Swaty ukazała się kilkakrotnie kawaleria
bolszewicka w sile 50 szabel. Nieprzyjacielska artyleria ostrzeliwała nasze pozycje na zachód od m. Ryki. Według
zeznań ludności bolszewicy gromadzą większe siły (1 pułk) piechoty i kawalerii w Maciejowicach rzekomo w celu
forsowania Wisły. Z bliskich wiosek przedpola zabierają bolszewicy podwody.
Meldunek wywiadowczy nr 116 Oddziału II Dowództwa 4 Armii na godzinę 17.00 dnia 15 sierpnia 1920
roku
Sytuacja nieprzyjaciela
(…)
Grupa Mozyrska
W rej. Ostrowa dyon strzelców. nr. nieznany, około 1000 bagn. Na płn. skrzydle mając kontakt z 8. dyw.
piech. znajduje się brygada kazańska. Oddziały zbiorowe, jak również oddziały desantowe i oddział ekspedycyjny
wraz ze 139. bryg. fort. na płd.-zach. od Łukowa. 57. dyw. posuwa się wzdłuż rz. Wieprza. 169. bryg. zajęła Kock,

44
usiłuje sforsować przeprawę przez Wieprz na odcinku Górka Ruska [Górka Kocka]. 170. bryg. w sile 430 bagn.
15 km opuściła Ostrów, cofa się na Parczew-Czemierniki.
(…)
Ogólne
We Włodawie wstępuje do wojska bolszewickiego dużo Żydów. W rej. Grupy Mozyrskiej ludność odnosi się
do wojsk sowieckich wrogo. W Ostrowie Żydzi miejscowi spotykali bolszewików z entuzjazmem, udzielają im
informacji o oddziałach wojsk własnych, wskazując rodziny żołnierzy polskich ….
Rozkaz operacyjny Dowództwa 4 Armii dla 16 DP z 15 sierpnia 1920 roku o godzinie 17.00
Zadanie 16 dywizji p. łącznie z 14 dyw. p. osiągnąć 16 VIII linię rzeki Wilgi.
17 VIII odrzucić flankowe zabezpieczenie nieprzyjacielskie i osiągnąć rejon Mińsk Mazowiecki-Kałuszyn
utrzymując jak najściślejszą łączność z dywizją górską (własna prawa flanka).
Wykonanie: skład dywizji – 63, 64, 65, 66 pp, dyw. I/11 pap (2 działa), I/16 pap (2 działa), IV/11 pap (3
działa) i II/16 pac, szwadron łączności mjr. Jaworskiego.
Dywizja dnia 16 VIII o godz. 2-ej przekroczy Wieprz pod Drążkowem i Łysobykami dwoma kolumnami i
utrzymując jak najściślejszą łączność wykonuje zadanie ofensywy. Pierwsza kolumna. Skład: 65. pp pod dtwem.
ppłk. Korewo. Artyleria: dyw. I/11. pap i I/16. pap, I/11. pap, 15 jeźdźców łączności. Zadanie kolumny: nacierając
przez Grabowce-stację Leopoldów-Kłoczew-Żelechów osiągnąć dnia 16 VIII jak najwcześniej linię rzeki Wilgi
pod miasteczkiem Ryczyska-Goździk. Dnia 17 VIII w łączności z 14. dywizją kontynuuje natarcie przez MiastkówOziemkówka-Latowicz-Mała Wieś do stacji Mrozy. Druga kolumna główna. Skład: 63. pp, 64. pp, 66. pp, pułki
pod dtwem dców pułków pod ogólnym kierownictwem dcy 66. pp ppłk. Jarnuszkiewicza, II/11. pap, II/16. pac, po
15 łącznikowych jeźdźców przy pułku.
Zadanie kolumny głównej: 16 VIII odrzucić nieprzyjaciela w przedpolu na północ od linii Serokomla-Wola
Gułowska, następnie forsownie nacierać przez Okrzeję-Starą Hutę-Dwornię do rzeki Wilgi i osiągnąć rejon
Dworni, wysuwając na zabezpieczenie wschodniej flanki i nawiązania łączności z górską dywizją p. słabsze
detachement przez Adamów-Krzywdę na Tuchowicz.
(…)
Dow. dywizji zarządza: do chwili rozpoczęcia ogólnej ofensywy (2.00 godz. dnia 16 VIII) przegrupować
pułki tak, aby gros kolumn znajdowało się już na północnej stronie rzeki Wieprza. Wszystkie tabory bojowe w
bezpośrednim przybliżeniu.
Pierwsza kolumna (zachodnia ppłk. Korewo) wykonuje zadanie jak wyżej podano.
Druga kolumna (wschodnia-główne siły) wysuwa w czoło 66. pp w detachement I/64. pp.
(…)
Linie rozgraniczenia z 14 dywizją p.: Pogonów-Bazanów-Derlatka-Paliszew-Łętów-Parysów
(miejscowości dla 14 dyw. p.).
Z dywizją górską: Krupy-Krępa-Bielany-Adamów-Józefów-Mroczki (miejscowości dla 16 dywizji p.)
(…)
Ewakuacja rannych na Dęblin.
Raport bojowy 16 DP za czas kontrofensywy od 14 do 25 sierpnia 1920 roku
Michów 15.VIII
O godz. 14.45 otrzymało dow. dyw. rozkaz op. Nr 1 (1361 1/III dtwa 4 armii) nakazujący rozpoczęcie
kontrofensywy. Zamiarem Nacz. Dow.: uderzyć na flankę sił nieprzyjacielskich nacierających na Warszawę, przy
czym 4 armia miała ruszyć z linii Dęblin-Kock na Mińsk Mazowiecki-Siedlce. 16 dyw. p. ma skoncentrować swe
siły przy przeprawach Łysobyki i Baranów. Kierunek uderzenia – Żelechów. Termin wykonania będzie podany w
rozkazie wykonawczym. Rozkaz op. Nr 2, 13613/III, otrzymany równocześnie z powyższym, naznacza termin na
świt dnia 16 VIII i przepisuje szczegółowo użycie oddziałów w dniu wymienionym. Jako rozkaz op. Nr 3, 13701/III
wydaje 4 armia dyspozycje Naczelnego Wodza o raportowaniu do jego stanowiska, na przecięciu szos w m.
Moszczanka, na wschód od Dęblina.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Depesza Oddziału III 4 Armii do Dowództwa 16 DP z 15 sierpnia 1920 roku
(…)
Na północ od Baranowa stwierdziły patrole 65 pp świst lokomotywy i 4 działa wraz z taborami maszerujące
w stronę Dęblina wzdłuż kolei.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Raport sytuacyjny dowódcy I batalionu 65 pp z 15 sierpnia 1920 roku o godzinie 17.00, odręczny, piórem
Na wzgórzach paliki zostały wbite, prawie że na całym odcinku. Reszta koło kościoła [w Sobieszynie]
odrutowana. Na przyczółku Drążgów okopy i druty zostaną wykończone dziś wieczorem. Rowów łącznikowych
jeszcze nie ma. Przyjmijcie pod uwagę mały stan liczebny kompanii i rozciągłość odcinka, roboty idą nadzwyczaj
…….. Proszę o konieczne dostarczenie 214 m drutu na wzgórze. Według wiadomości od ludzi cywilnych kolumny
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nplskie nie znanej siły maszerują od Adamowa w kierunku Dęblina ubezpieczając się patrolami od linji Wieprza.
Patrol z rozkazem schwytania jeńca wysłano przez Sobieszyn na Podlodów. Odmaszerował o godz. 13.40
Z rozkazu Sekcji Defensywy Oddziału II Dowództwa Frontu Środkowego dla podległych organów
służby defensywnej z 15 sierpnia 1920 roku
Zadania i dyzlokacja organów służby def. w związku z kontr-ofenzywą
1. W związku z projektowaną akcją na froncie zarządza się utworzenie oficerskich patroli defenzywnych
lotnych mających za zadanie posuwanie się za własnymi wojskami na świeżo odzyskane tereny.
Patroli tych powstaje 6.
1 i 2 patrol utworzy Ekspozytura Def. Nr. 5
Patrol Nr 3 utworzy dotychczasowa Sekcja Defenzywy Oddz. II Dow. 4 Armji
Patrol Nr 4 i 5 utworzy Ekspozytura Def. Nr 3
Patrol Nr 6 utworzy Sekcja Defenzywy Frontu
Kierunek dla Patroli Nr 1, 2 i 3 wyznaczy podporucznik Mroczkowski Szef Ekspozytury Def. Nr 5 i dopilnuje
wykonania rozkazu
Utworzenie i odmarsz patroli natychmiastowe.
(…)
2. Ekspozytura Defenzywna Nr 8 Oddziału II Dow. Frontu z m.p. przy Dow. 4 Armii.
Szef Ekspozytury Nr 8 ppor. Jarecki
(…)
6. Po ukończeniu akcji patrol Nr 1 i 2 przechodzą do Ekspozytury Nr 8, patrol Nr 3 pozostaje jako lotny na
linji Żelechów-Garwolin-Nowomińsk [Mińsk Mazowiecki].
(…)
7. Ustala się następujące wytyczne w stosunku do działalności organów defenzywnych na świeżo zajętych
terenach:
a) Natychmiastowe wznowienie życia narodowo-społecznego drogą tworzenie organizacji obywatelskich Obrony
Narodowej, samorządowej itd.
b) Wyłapywanie przy współudziale Żandarmerji i organizacji obywatelskich szpiegów, dezerterów, rozbitków z
armji bolsz., bandytów oraz oczywistych zdrajców Państwa.
c) W stosunku do ludzi, którzy zaangażowali się podczas inwazji bolsz. należy rozważać przyczyny jakie ich do
tego skłoniły oraz szkodę jaką Państwu Polskiemu wyrządzili. Stanowczo zabrania się bicia i tolerowania
samosądów. Za zasadę należy przyjąć aresztowanie przywódców. Komunistów niewybitnych inwigilować aż do
dalszych zarządzeń. Należy postępować tak aby ludność widziała we wkraczających Wojskach Polskich opiekunów
i wybawców a nie mścicieli. Nie znaczy to jednak aby zaniechać pościgu i dochodzeń przeciwko oczywistym
zdrajcom Państwa na korzyść państwa nieprzyjacielskiego.
d) Uważając jako główną przyczynę przejściowego wzburzenia ludności za rabunki dokonywane przez niektóre
nasze oddziały przeważnie tyłowe nakazuje się wejść w najściślejszy kontakt z Żandarmerją i współdziałać z nią
w kierunku bezwzględnego tłumienia grabieży.
Raport ppor. Stanisława Jareckiego, szefa Sekcji Defensywy Oddziału II Dowództwa 4 Armii z 27 sierpnia
1920 roku do szefa Oddziału II Dowództwa 4 Armii o zwolnienie z tej funkcji i przydzielenie do formacji
frontowych. Pisze o tragicznym stanie tej służby w 4 Armii z powodu dokonanej zupełnie nie wczas reorganizacji.
I dalej: Gdy tymczasem pracy tej w odzyskiwanych terenach Państwa Polskiego jest moc. Miejscowi komuniści,
ich sympatycy (i znaczna część ludności żydowskiej) całkowicie się podczas inwazji bolszewickiej ujawnili i
bezwzględnie zaangażowali. Patryotyczna znów ludność polska w większości okazuje pomoc organom
defenzywnym, dając informacje, wzkazówki i zeznania, a nawet pomagając w ujęciu przestępców. W tym samym
kierunku współpracować z nami zaczyna powracająca administracja.
Z rozkazów Dowództwa 4 Armii z sierpnia 1920 roku
Pismo Oddziału II Dowództwa 14 DP z 15 sierpnia 1920 roku, za którym odsyła do dyspozycji Sekcji
Ofensywy Oddziału II Dowództwa 4 Armii, po zbadaniu, 13 jeńców bolszewickich
12 z nich przeszło dobrowolnie na naszą stronę, w tem:
Łotysz oficer Fryderyk Klawe był oficerem wywiadowczym w 17 dyw. (Dtwo)
Borys Smalonow komrot 9 roty 512 p.p. (57 dyw.)
Paweł Bruśnicyn komwzod tejże roty, pułku, dyw. (171 bryg.)
W załączeniu zeznania z grupy jeńców.
Szef Oddz. II
Dtwa 1. dyw. strz. Wlkp.
W aktach tylko zeznania Klawe i Smolanowa.
Formularz zeznania jeńca
Przeszedł front nasz dn. 6/VIII 20 r.
Frydrych Klawe
Komendant 1-szej roty I bat. 152 p.
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51 bryg. na odcinku Niemirów Nowosiółki
Stan liczebny oddziału jeńca – 30 bagn.
Stan liczebny innych oddziałów – 30-35 bagn.
W pułku 3 K.M.
Kiedy nadchodziły uzupełnienia? – uzupełnienie przeznaczone dla 17 dyw. w sile 600 ludzi nie nadeszło
Jakie uzbrojenie oddziału i stan amunicji? – zwykłe
Jakie wyekwipowanie? – niedostateczne (lepsze buty)
Jakie wyżywienie? – niedostateczne
Skąd przywożono prowiant? – rekwirowano
Jaką strawą przeważnie żywiono? – chleb, mięso, kartofle
Kto był komendantem oddziału? – Klawe -Troicki-Polubojanow
Kto był komisarzem? – nie zna
Jakie oddziały sąsiadowały? – 153 pp 147 pp (17 dyw. północno)
Jaka, ile i gdzie stała artyleria? – w rejonie Niemirowa 10 dział
Jaką drogą podwożono amunicję? – podwodami
Gdzie się znajdują pociągi i auta pancerne? – nie wiedział
Do jakiej stacji dochodzą pociągi wojskowe? – do Wołkowyska
Wysłuchał zeznanie Machajewski plut. dnia 15/VIII 1920 r.
Dodatkowe zeznanie dopisane poza rubrykami:
17 dywizja ma rezerwowy bataljon w Sławnoje. Na tyłach armji bolszewickiej niemieccy instruktorzy.
Most w Borysowie przez rz. Berezynę przyrzekli inżynierowie zbudować w przeciągu tygodnia.
Formularz zeznania jeńca
Przeszedł front nasz dn. 14/VIII 20 r.
Borys Smalonow
Komrot. 9 roty III bat. 512 pp. 171 bryg.
57 dyw.
Jaki odcinek oddział jeńca zajmuje? – Pułk kwaterował we wsi Stare Dęby [Dąbia Stara]
Stan liczebny – 60 bagn.
2 K.M. w rocie
Formowany w marcu 1920 r. w Orenburgu jako 3 „Krepostny pułk”
Z Orenburga przez Samarę-Penzę-Tu……-Homel-Rieczyce-Kalinkowicze-Słuck-Ostrów-Kobryń-w lewo Brześcia
Lit.-Wiśnice-Wohyń-Czemierniki-Syrokomla-Sobieski [Rzeczyca, Wisznice, Sobiska]
Na front przybył – Rzeka Bug na południe od Brześcia Lit.
Kiedy nadchodziły uzupełnienia? – III „Krepostny pułk” przybył dnia 5/VIII jako dopełnienie w sile 800 bagn.
Został wcielony do 57 dyw za rozbity 512 pp.
Jakie było uzbrojenie i stan amunicji? – zwykłe (ładunków 80-120)
Wyekwipowanie? – niedostateczne (zauważono lepsze trzewiki)
Skąd przywożono prowiant? – przypuszczalnie z Brześcia
Kto był komendantem oddziału? – Smalonow III/512 Pietrow kp. Drukow
Kto był komisarzem oddziału? – komisarz Daniłow
Jakie oddziały sąsiadowały? – na lewym flanku 511 dalej 509 na prawo 505
Jaka i ile artylerii? – każdy pułk ma jedną baterję działa 3
Jaką drogą podwożono amunicję? – podwodami
Gdzie się znajdują pociągi i auta pancerne? – około Brześcia Lit. 3 auta panc. Mówiono o czterech autach
Skąd wzlatują latawce nieprzyjacielskie? – nie widział
Do jakiej stacji dochodzą pociągi wojskowe? – do Brześcia Lit.
Gdzie stoją rezerwy? – Swo…dnyj Otriad
Wysłuchał zeznanie Machajewski plut. 15/VIII 1920 r.
Z odpisów akt operacyjnych z 15-16 sierpnia 1920 roku wykonanych w WBH do wydawnictwa
źródłowego Bitwa Warszawska
Rozkaz operacyjny Dowództwa 4 Armii z 15 sierpnia 1920 roku o godzinie 2.30
(…)
Zamiar własny:
16/VIII – osiągnąć 14 i 16 dyw. p. linię Wilgi, 17 b.m. odrzucić ewentualne nieprzyjacielskie zabezpieczenia
flankowe i osiągnąć rejon Mińsk Mazowiecki-Kałuszyn.
(…)
Wykonanie:
(…)
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16. dyw. p. (I/11 pap, 2/16 pac i szwadron 212 p) przekroczy dnia 16.VIII Wieprz pod Drążgowem i Łysobykami,
dwoma kolumnami czołem sił głównych o godz. 2-ej, nacierając zachodnią kolumną (65 pp i 1-2 bat.) przez
Grabowce- stacja Leopoldów-Kłoczew-Żelechów osiągnie linię Wilgi pod Ryczyska i Gozdek [Goździk].
(…)
32 pp staje o godz. 6-ej dnia 16.VIII na skrzyżowaniu dróg z Moszczanki jako rezerwa Dtwa Armii.
Z zestawienia przebiegu działań od 7 do 15 sierpnia 1920 roku w rękopiśmiennym opracowaniu Bitwa
Warszawska WBH
Dzień 15.VIII
4 Armia
Dywizja Górska zajmowała w dn. 15.VIII stanowiska z dnia poprzedniego. Poza ściągnięciem do Firleja
szwadronu 3 pskon. z Brzezin żadnych zmian w ugrupowaniu dywizji nie było.
(…)
16 DP
16 dywizja piechoty nie zmieniła w dn. 15.VIII do wieczora swego dotychczasowego ugrupowania. Oddziały
umacniały się i patrolowały przedpole. Rozdzielano przybyłe uzupełnienia. I baon 257 (ochotniczy baon
poznański) został rozdzielony pomiędzy 63 pp a 65 pp. I baon 268 pp (Wrześnieńska Legia Ochotnicza) został
rozdzielony pomiędzy baony 66 pułku piechoty.
Natomiast odmaszerował o g. 7.30 z Meszna do Lubartowa do dysp. 3 Armii I baon 111 pułku piechoty wychodząc
ze składu 16 dywizji piechoty.
Również odesłano do Dywizji Górskiej (uzbrojony w inne niż 16 dp karabiny) baon I/231 pp, który odszedł o g.
4.00 z rej. 65 pp a około południa przybył do Dywizji Górskiej.
Do pułków piechoty przydzielono po 15 jeźdźców ze szwadronu I/212 pułku przydzielonego w dn. 13.VIII z Grupy
Jazdy Ochotn. mjr. Jaworskiego.
Rezultat rozpoznania w tym dniu był znaczny. Patrole wysłane na dalsze przedpole doszły do okolicy Zielonego
Kąta. Ludność tych okolic stwierdziła świsty lokomotyw na linii kolejowej Łuków-Dęblin, a w dn. 13.VIII
zauważyła przemarsz 4 dział i taborów w kierunku Dęblina.
Prawdopodobnie około południa pojawił się nieprzyjaciel. Patrole II/66 pp stwierdziły, że okopywał się on na
wzgórzach bezpośrednio na północ od szosy Przytoczno-Dęblin, a jego patrole podchodziły aż do rej. Blizocina.
Od ludności cywilnej wpływają wiadomości o marszu nieokreślonych sił nplskich od Adamowa w kier. na Dęblin.
Wiadomości potwierdzają się wieczorem na podstawie zeznań jeńców wziętych przez patrol I/65 pp. Z zeznań tych
wynika, że cała 57 dyw. strzelców, której sztab stał w Łukowie, w składzie 170 bryg. piech. oraz pułków 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, artylerii ilości nieznanej, oraz kawalerii, która jakoby miała przechodzić przez Wolę
Okrzejską, w ciągu czterech godzin maszerowała dwiema kolumnami. 1 kolumna przez Wojcieszków na Wolę
Okrzejską w kierunku Dęblina i druga z Wojcieszkowa na Lipiny z zadaniem przekroczenia Wisły jutro tj. 16 bm.
Dywizja rozkwaterowana została dziś w rej. Życzyn (na połud. zachód od Dęblina)-Kozice-Ruda-Ownia-PadażPrzykwa. Sztab 170 br. p. ma jakoby stać w rej. Sobieszyna [Sobiski]. Wśród jeńców byli: oficer kasowy 509. p.s.
z papierami ze sztabu 57 dp do 509 p.s. oraz żołnierze ze sztabu 170 bryg. s. Około g. 20.30 placówki 63 pp odbyły
strzelaninę z bolszewikami, którzy w nieustalonej dotychczas sile zajęli linię Wojciechów-Krempa.
Z meldunku sytuacyjnego porannego Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku o
godzinie 10.45
Nieprzyjaciel, który obsadził linię szosy Dęblin-Kock – 505., 512., 519. i 509. pp sow. pod naporem
własnych oddziałów cofa się na zachód i północ.
O świcie ruszyły oddziały 16 dyw. piech. do ataku napotkawszy na silny opór pod Charlejowem, Krzówką,
Budziskami i Lipinami złamały opór nieprzyjaciela i po godzinnej walce zajęły o 6-tej godz. te miejscowości
ścigając uciekającego nieprzyjaciela w stronę Serokomli. Czoło 14. dp po przełamaniu silnego oporu
nieprzyjaciela pod Rykami ruszyło o godz. 3.45 w kierunku północnym. O godz. 5.30 została zajęta Ruda. 57. pp
maszerujący z m. Brzeziny, napotkawszy silniejszy opór nieprzyjaciela, w brawurowym ataku rozbił go zdobywając
przy tym 3 ciężkie kar. masz. Przy szybkim i energicznym posuwaniu się naprzód zdobyto następnie 2 kar. masz.
Duch żołnierza ofensywny.
Z odpisów akt operacyjnych z 15-16 sierpnia 1920 roku wykonanych w WBH do wydawnictwa
źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek sytuacyjny Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku, bez godziny
(…)
Odziały 16 dp. o godz. 10-tej osiągnęły linię Wola-Małe Bielany-Czarna Gutowska [Wola Gułowska-Bielany
Małe-Czarna Gułowska] Od godz. 10.30 atak na Okrzeję w toku.
(…)
Kolejny meldunek bez godziny
16 dyw. p. stoi w walce pod Żelechowem. Szczegółowych meldunków brak.
Z odpisów akt operacyjnych z 15-16 sierpnia 1920 roku wykonanych w WBH do wydawnictwa
źródłowego Bitwa Warszawska
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Rozkaz operacyjny Nr 4 Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 12.30
(…)
16 dyw.p. przekroczyła linię kol. Dęblin-Łuków.
(…)
16 dyw.p., której podporządkuje się II/5 pap /4 i 5 bat./ ściągnie te bat. przez Ryki na Przykwę i uderzy jak
najspieszniej na rej. Żelechów.
(…)
Dctwo Armii nadal w Irenie.
Z odpisów akt operacyjnych z 15-16 sierpnia 1920 roku wykonanych w WBH do wydawnictwa
źródłowego Bitwa Warszawska
Raport wywiadowczy Nr 130 Oddziału III Dowództwa 1 Armii z 16 sierpnia 1920 roku
(…)
Różne:
Na froncie własnej 5 armii stwierdzono w oddziałach nieprzyjaciela oficerów i żołnierzy z armii niemieckiej. W II
dyw. artyleria ma wielu celowniczych Niemców.
Komisarze nawołujący do dalszej walki obiecują, że pierwsze oddziały, które wkroczą do Warszawy i Płocka,
otrzymają wysokie nagrody i pozwolenie na dwudniowy rabunek tych miast.
Rozkazem naczelnego d-twa wojsk czerwonych każdy żołnierz który się oddali od oddziału dłużej niż 24 godz. ma
być uważany za dezertera.
Na tyłach 4 Armii jako polityczny organ wykonawczy działa żydowski oddział ochotniczy w sile 120 bgn. przybyły
z rej. Grajewa, gdzie formują się większe oddziały.
Z odpisów akt operacyjnych z 15-16 sierpnia 1920 roku wykonanych w WBH do wydawnictwa
źródłowego Bitwa Warszawska
Rozkaz operacyjny Nr 5 Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 23.45
(…)
Wykonanie
(…)
16 dp zasilona II/5 pap naciera jednym pp i jednym dyonem art. polowej energicznie z Żelechowa przez MiastkówLatowicze-Mrozy na Kałuszyn.
Raport bojowy 16 DP za czas kontrofensywy od 14 do 25 sierpnia 1920 roku
Michów-Żelechów 16.VIII
W ciągu dnia dzisiejszego osiągnęła dyw. rejon Żelechów – 63 pp miał potyczkę pod Przytocznem (zabity
ppor. Piskorski adj. I/63 pp), 64 pp pod Serokomlą, 65 pp pod Kłoczewem. Przemarsz oddziałów wynosił 45-50
km, duch jednak utrzymywał się b. dobry.
Meldunki oddziałów stwierdzają, że nieprzyjaciel wycofuje się w kierunku na Stoczek i Miastków-Borowie.
Zdobycz patrz wykaz zdobyczy z kontrofensywy.
Rozkaz Nr 4, 13809/III przynosi wiadomość, że pod naporem 4 armii nieprzyjaciel z wielkimi stratami
wycofuje się z Żelechowa i Maciejowic. Rozkaz powyższy nakazuje 16 dyw. jak najspieszniej uderzyć na rejon
Żelechów. W wykonaniu wydano rozkaz 986/op.
W myśl 13812/III nakazuje 974/op. zajęcie w jak najszybszym tempie dnia 17.VIII – Kałuszyna.
W ciągu dnia dzisiejszego dow. dyw. przeszło z Michowa przez Przytoczno, Starą Hutę do Żelechowa.
Pogoda: upalna.
Żelechów-Seroczyn 17.VIII
Płk Szt. Gen. Ładoś o godz. 4.00 objął dow. dyw. W dniu dzisiejszym potyczki miał 65 pp pod Kuflewem,
66 pp pod Seroczynem. Rejon osiągnięty.
Stanowisko Naczelnego Wodza będzie 16.VIII świtem na przecięciu szos w Moszczance na wschód od
Dęblina.
Ze znajdujących się w CAW akt personalnych ppor. Bogdana Piskorskiego. Urodzony w roku 1898 w
Witkowie w rodzinie lekarza, wyznania rzymsko-katolickiego, zamieszkały z rodziną w Toruniu przy Nowym
Rynku 5. W roku 1917 ukończył Królewskie Gimnazjum Realne w Bydgoszczy i został wcielony do pruskiego
24 pułku artylerii polowej w Gustrow w Meklemburgii. W sierpniu 1917 roku wysłany na front zachodni do
Flandrii, gdzie służył do stycznia 1919 roku, kiedy to samowolnie upuścił szeregi armii niemieckiej. Po powrocie
z frontu podjął studia na Politechnice Gdańskiej na kierunku inżynierii budowlanej. W sierpniu 1919 roku wstąpił
ochotniczo do Wojska Polskiego. W październiku tego roku ukończył kurs oficerski w Poznaniu ze stopniem
podporucznika rezerwy piechoty. W grudniu tego roku otrzymał kwalifikację na oficera zawodowego. Od stycznia
1920 roku w szeregach 1 Toruńskiego Pułku Strzelców, czyli 63 Pułku Piechoty, brał udział w okupacji Pomorza.
W marcu tego roku został mianowany adiutantem I baonu 63 pp. Od maja na froncie bolszewickim na Polesiu.
Poległ 16 sierpnia 1920 roku pod Przytocznem. Spoczywa na cmentarzu w Przytocznie. Dekretem Naczelnego
Wodza i Naczelnika Państwa z 19 lutego 1921 roku odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militarii V klasy.
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Cmentarz w Przytocznie. Żołnierska mogiła podporucznika Bogdana Piskorskiego. Epitafium. Że z
Torunia, że kierując ogniem artylerii poległ śmiercią bohaterską za Ojczyznę w sierpniu 1919 roku na polach
charlejowskich w Suchodole. Nieopodal na tym cmentarzu groby beliniaka Kazimierza Strzegockiego oraz
bohatera narodowego Kazimierza Kuszlla, zamordowanego w roku 1942 przez bandę komunistyczną.
Słowa kapitana Szczerbaczewa, oficera armii rosyjskiej tłumiącej powstanie styczniowe w roku 1863.
Wypowiedziane w czasie postoju we dworze w Bzowcu Górnym k. Żółkiewki. W rozmowie z Walerią
Ciechomską, kuzynką Malwiny Podgórskiej, małżonki mjr. Włodzimierza Podgórskiego „Ludwika Jelity”, szefa
sztabu gen. Michała Heydenreicha-Kruka, lub w rozmowie z matką majora „Ludwika Jelity”: Z waszej strony
pada kwiat młodzieży, giną ludzie inteligentni, z naszej tylko trochę bydła!
Meldunek dowództwa I baonu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich do dowództwa 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich z 16 sierpnia 1920 roku. W dokumencie brak godziny. Dotyczy także działań Jazdy Ochotniczej
Jaworskiego
Baon stoi w lesie przed Annówką. W Annówce był npl, ale wyparła go spieszona kawalerja. Mjr Jaworski
prosi aby piechota nie wstrzymywała się w marszu. Baon czeka na dalsze rozkazy.
Napisany ołówkiem krótki meldunek DOK Lublin do MSWojsk. L.dz. 1737/I z 14 sierpnia 1920 roku
Na podstawie rozkazu Nr. 4. została z dniem dzisiejszym jazda mjr. Jaworskiego składająca się z 212 p. uł.
w sile 24 ofic., 89 podof., 536 ułanów, 648 koni oraz 77 koni tab., 8 km szwadronowe i jeszcze jednego pułku w
sile 16 ofic., 76 podof., 62 uł., 497 k. wraz z 60 k. tab., 2 km szwadronowe oddane do dyspozycji N. Wodza.
Rozkaz operacyjny Dowództwa 16 DP z 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 14.00
W myśl rozkazu Dow. Armji Nr 13809/III 16. Dywizja p. jak najspieszniej uderzy na rejon ŻelechówDwornia. Baterje 4/5 i 5/5 pap niezwłocznie skierują się przez Ryki-Przykwa i łącznie z zachodnią kolumną /Ppłk.
Korewo/ uderzy na Żelechów we wskazanym w rozkazie op. 965/… kierunku. Główna kolumna akcję swoją na
rejon Żelechów-Dwornia powinna przeprowadzić jak najenergiczniej i najspieszniej.
Sytuacja nieprzyjaciela: Pod naporem 4. Armji nieprzyjaciel z wielkiemi stratami wycofuje się z Żelechowa
i Maciejowic.
(…)
Jeszcze raz zwracam uwagę poszczególnych D-ców, że pośpiech w uderzeniu 16. Dywizji rozstrzyga kwestię
zniszczenia nieprzyjaciela i przeszkodzenia mu w planowym wycofaniu się.
Z odpisów akt operacyjnych Oddziału III Sztabu Generalnego WP z 7-19 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek sytuacyjny 4 Armii nadany z Dęblina 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 14. 00
Ofensywa 4. armji rozwija się pomyślnie. 14. dyw. piech. osiągnęła główną kolumną Gończyce a boczną
kolumną Sobolew, 15. p. ułanów osiągnął Kobylnicę i posuwa się na Maciejowice, 16. dyw. piech. przekroczyła
linię kolejową Dęblin-Łuków, dywizja górska rozwija planowo swoją akcję z Kocka odrzucając przeciwnika za
rzekę Bystrzycę w tempie nieco za powolnie.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Raport bojowy dowódcy 65 pp z 16 sierpnia 1920 roku, wykonany własnoręcznie przez ppłk. Korewo,
bardzo nieczytelny
Stosownie do rozk. oper. pułk wyruszył z Drążgowa o godz. 2 dnia 16/8 br. z dwoma bateriami 1/11 i 1/16
pap (4 działa). Kolumna maszerowała mając jako straż przednią I/65 i lewe ubezpieczenie jedną kompanię
zadaniem której było nawiązanie łączności z 14 dw.p. Kierunek marszu zgodnie z rozk. oper. dyw. Kolumny
maszerowały bez przeszkód do Kłoczewa gdzie bolsz. stawili opór zacięty z kilkoma działami. Energicznym
atakiem I/65 pp przy współudziale 1/11 pap bolszewicy zostali wybici i cofnęli się w popłochu w kierunku
północno-wschodnim. Lecz pułk zmuszony był nieco zatrzymać się pod Kłoczewem ponieważ nie miał łączności
ani z 14 ani 16 dyw. Bój prowadzony przez 14 dyw. dawał tem samem znać, że 14 dyw. jest na lewem skrzydle
chociaż niejednokrotnie posłane patrole w strefę 14. dyw. p. oddziałów tejże dyw. nie znaleźli. Co się tyczy 16 dyw.
patrole wysłane na wozach do Niedźwiedzia stwierdziły obecność kawalerji bolszewickiej. Jedynie patrol
skierowana do Okrzeji została zajęta przez oddziały 16. dyw. Pułk natychmiast ruszył w kierunku Żelechowa i
osiągnął linję Gozdek-Ryczyska o godz. 22.20.
W ostatnim zdaniu ppłk Korewo miał na myśli Gózdek zaraz za Żelechowem, a nie Goździk położony też
nad Wilgą, ale za Ryczyskami i Miastkowem Kościelnym.
Meldunek bojowy ppor. Bielskiego z Łysobyków 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 12.00
Ludwik Świerczewski zamieszkały w Kobylczyku pow. Łuków komunikuje: za Żelechowem w Zyozynie…
Koziach, Rudzie, Owni, Padasz, Przykwo [w Wylezinie, Kozicach, Rudzie, Owni, Padarzu, Przykwie] są
nagromadzone wielkie siły nieprz. Spodziewają się one obrony od strony Wisły. Zaleca ostrożność.
Meldunek sytuacyjny płk. Skrzyńskiego, dowódcy 16 DP, do Dowództwa 4 Armii, z 16 sierpnia 1920 roku,
o godzinie 17.00, odręczny, bardzo nieczytelny
63 pp atakuje Jarczew browar
66 pp naciera ze Starej Huty przez Wolę Zadybską na Żelechów
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64/III baon w rejonie Sokola
I/64 po zajęciu Adamowa łączność stracona
65 żadnych meldunków nie nadsyłał, wysłani łącznicy dotychczas nie wrócili
Połączenia z dyw. górską dotychczas nie ma
Dow. Dyw. ze ścisłym sztabem Stara Huta
66 pp w rejonie Okrzeji wziął jeńców, sztab ścisły 512 pp wraz z komend. oraz większość tab. pułk.
Meldunek sytuacyjny dodatkowy Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku
Pod naporem naszych oddziałów nieprzyjaciel cofnął się, a mianowicie 512. pp wraz z 3-ma działami w
kierunku zachodnim na Maciejowice, gdzie została przypuszczalnie odcięta 171. br. sow. 505. pp w kierunku
Żelechowa. 511. i 509. pp wycofały się w popłochu na Garwolin. Przed odcinkiem dyw. górskiej stały 510. i 503.
pp sow. w łącznej sile około 500 bagnetów, które pod naporem cofnęły się na Radzyń.
Nasi lotnicy stwierdzili w Maciejowicach piechotę bolszewicką około 2-ch kompanii, jak również w
Uchaczach. O godz. 7.45 w samym Żelechowie znaczne tabory oraz 1000-1500 żołnierzy przy taborach.
Zrzuceniem 5 bomb wywołał lotnik popłoch. Na drodze Łuków-Żelechów 200-300 wozów w kierunku Żelechowa.
Lotnik odniósł wrażenie, że bolszewicy byli w trakcie przebazowania się z Łukowa na Żelechów. Na szosie KockRadzyń zauważył lotnik uciekającą w popłochu kawalerię i tabory na Radzyń. W drodze powrotnej stwierdził lotnik
w Żelechowie o godz. 9.10 o połowę mniejszy tabor, o godzinę zaś później drugi lotnik widział uciekające tabory
na Miastków i Ciechomin.
II Brygada górska po godzinnej zaciętej walce sforsowała Wieprz i o godz. 6.30 zajęła linię Górka-Kock.
Wzięto jeńców. Kawaleria Jaworskiego przeszła Wieprz o godz. 7.30 w celu wykonania swego zadania. Posuwanie
dyw. górskiej utrudnił brak artylerii, która dopiero o godz. 11-tej mogła się przeprawić przez Wieprz po
wykończeniu mostu.
Oddziały 16 d.p. o godz. 10-tej osiągnęły linię Wola Gułowska-Małe Bielany-Czarna. O godz. 10.30 atak
na Okrzeję w toku.
Rozkaz operacyjny nr 4 Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 12.30
Ofensywa 4. armii rozwija się pomyślnie. 14. dyw.p. osiągnęła główną kolumną Gończyce zdobywając 1
działo i 40 km. Boczną kolumną Sobolew. 15. p.uł. osiągnął Kobylnicę i posuwa się na Maciejowice. 16 dyw. p.
przekroczyła linię kol. Dęblin-Łuków. Dyw. górska rozwija planową swoją akcję z Kocka, odrzucając przeciwnika
za rz. Bystrzycę.
57. dyw. p. sow. rozlokowana na całym przedpolu 4. armii pod naporem wojsk własnych wycofuje się z
wielkimi stratami z Żelechowa i Maciejowic.
1. dyw. Leg. zajęła Parczew. Major Jaworski w marszu na Radzyń.
(…)
16. dyw. p., której podporządkuje się II/5. pap (4 i 5 bat.) wciągnie te bat. przez Ryki na Przykwę i uderzy
jak najspieszniej na rejon Żelechów.
(…)
Dtwo armii pozostaje nadal w Irenie.
Dziennik działań 4 Armii w dniach 15-20 sierpnia 1920 roku, zapis w miejscu postoju w Irenie 16 sierpnia
Po złamaniu początkowego oporu npla na froncie własnym: 21 dyw. p. pod Kockiem, 16 dyw. p. pod
Rykami; 4. armia posuwa się na całym froncie zwycięsko naprzód, biorąc jeńców, zdobycz w działach, km i
taborach z żywnością i amunicją. Npl (57 dyw. p.) rozpoczął po krótkim porannym oporze, paniczny odwrót w
kierunku na Radzyń, Stoczek i Mińsk Mazowiecki. Lotnicy nasi obrzucając bombami cofające się kolumny taborów
bolszewickich (Żelechów), wywołują popłoch.
(…)
W wojskach zapał ofensywny.
Pogoda słoneczna.
Z odpisów akt operacyjnych Kwatery Głównej Naczelnego Wodza z 12-16 sierpnia 1920 roku
wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Rozmowa juzowa z Kwatery Głównej Naczelnego Wodza 16 sierpnia 1920 roku
Bez godziny, ale z rozmowy wiadomo, że o 13.00
Tu komendant. Zadepeszujcie do Warszawy 4-ta armja spotkała przed sobą na północ od Wieprza
rozrzuconą grupami 57 dyw. w potyczkach pod Żabianką 14 dyw., pod Budziskami-Szufpol i Harnejowa
[Budziskami-Krzówką-Charlejowem] 16 dyw., pod folwarkiem Górka 21 dyw. złamała opór przeciwnika, biorąc
ogółem 1 działo, 14 karabinów maszynowych, trochę materjału wojennego i do 150 jeńców. O godz. 8.30 armja
była na linji przy Wiśle Sobolew Wojnczyce [Gończyce] w okolicach Okrzeji-Borki na połowie drogi od Kocka do
Radzynia, posuwając się dalej marszem tylko przy Maciejowicach pozostało większe ugrupowanie nieprzyjaciela
jedna brygada 57 dyw., która się przygotowuje do sforsowania przez Wisłę, jest ona obecnie /godz. 1./ w boju z
naszemi oddziałami atakującymi ją z różnych stron. Lotnik, który świeżo wrócił stwierdza cofanie się tej grupy w
stronę Garwolina, również cofanie się nie w porządku grup nieprz. od Żelechowa na północ w kierunku ……
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Dzisiaj na wieczór osiągnięta będzie linja Garwolin z wysuniętą naprzód awangardą, Żelechów z awangardą i
prawdopodobnie Radzyń.
Rozmowa juzowa z Kwatery Głównej Naczelnego Wodza 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 15.00
Tu por. Meyer. Proszę zakomunikować, że o godz. 12. został wzięty Garwolin przez 14. dyw. Komendant
wydał rozkazy, aby 14. dyw. obsadziła dziś jeszcze Kołbiel i Osieck. Poza tem nic. Zawiad. Dow. fr. środk. Nacz.
Dow. Warsz. III.
Meldunek sytuacyjny wieczorny Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 17.00
Na całym froncie 4. armii nieprzyjaciel w odwrocie. Rozproszona przez kolumnę lewą 14. dyw. piech. 169.
bryg. bol. błąka się pomiędzy Wisłą a główną siłą 14. dyw. piech. pozostawiając tabory i materiał wojenny. 171.
bryg. w panicznym pędzie ucieka szosą na Mińsk Mazowiecki napierana przez główną kol. 14. dyw. piech.
170. bryg. posiadająca w swoim składzie ochotnicze pułki po zaciekłym oporze pod Kockiem po
brawurowym ataku dyw. górskiej wycofuje się w kierunku półn.-wsch. pozostawiając dużo zabitych i rannych.
Po energicznie prowadzonej walce dyw. gen. Konarzewskiego wkroczyła o godz. 12.30 do Garwolina
witana owacyjnie przez ludność miejscową. W ręce tej dzielnej dywizji wpadła znaczna zdobycz i dużo jeńców.
Dyw. górska po przełamaniu oporu nieprzyjacielskiego w rejonie Kock-Serokomla zdobywszy 5 km doszła
o godz. 11.30 do linii Adamów-Wojcieszków i Wola Osowińska wziąwszy około 100 jeńców, posuwa się w szybkim
tempie naprzód ku zajęciu nakazanej na dzień 16 bm. linii.
16 dyw. piech. stoi w walce pod Żelechowem. Szczegółowych meldunków brak.
(…)
Duch w oddziałach ofensywny – zapał ogromny.
Pogoda piękna.
Raport bojowy 16 DP za czas kontrofensywy od 14 do 25 sierpnia 1920 roku
Michów-Żelechów 16.VIII
W ciągu dnia dzisiejszego osiągnęła dyw. rejon Żelechów – 63 pp miał potyczkę pod Przytocznem (zabity
ppor. Piskorski adj. I/63 pp), 64 pp pod Serokomlą, 65 pp pod Kłoczewem. Przemarsz oddziałów wynosił 45-50
km, duch jednak utrzymał się b. dobry.
Telefonogram ze Sztabu 4 Armii do Naczelnego Wodza 16 sierpnia 1920 roku o godzinie 23.05.
Przekazanie meldunku zwiadowczego por. Radomyskiego, dowódcy szwadronu przybocznego, z Kłoczewa 16
sierpnia 1920 roku o godzinie 18.15
Z patrolem przez Zalesie, Przykwę doszedłem do Kłoczewa nie spotkawszy nieprzyjaciela. Bolszewicka
kompanja w sile kilkudziesięciu ludzi z dwoma karabinami maszynowemi stojąca od soboty 14 w Przykwie, dzisiaj
o godzinie 9 wycofała się do Kłoczewa gdzie się połączyła z dwoma szwadronami kawalerji i trzema działami.
Przed południem oddział ten ostrzelał pod Kłoczewem nasz posterunek żandarmerji. Żandarmi zaalarmowali
sztab. Koło godziny 12 65 pułk piechoty wyrzucił bolszewików z Kłoczewa. Pułk ten zastałem w Kłoczewie w chwili
wymarszu na Żelechów dokąd wycofali się bolszewicy. W Przykwie spotkałem kompanję 32 pułku piechoty. Z
podjazdem wracam do Ryk. Podpisał Radomyski porucznik szwadronu przybocznego.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek sytuacyjny wieczorny płk. Skrzyńskiego, dowódcy 16 DP, z 16 sierpnia 1920 roku o godzinie
23.30
63. pp o godz. 20tej osiągnął linję rzeki Wilgi w rejonie Dwornia wyrzucając nieprzyjaciela na północ w
kierunku na Stoczek
W liczbie zdobyczy – 3 działa
66. pp o godz. 19.30 ostatecznie zajął Żelechów i rejon północno-zachodni.
W liczbie zdobyczy dwa sztandary nplskie.
64. pp rezerwa w Żelechowie I/64 pp (detachement) połączenia brak
65. pp o godz. 22giej przeszedł przez Żelechów. Obecnie objął linję Wilgi od Ryczyska do Gozdek [Goździka].
Dtwo dywizji w Żelechowie
Sytuacja nplska: Oddziały 57 i 8mej dyw. w popłochu cofają się w kierunku na Stoczek i Miastków-Borowice
[Borki].
Sytuacja własna: Zadanie na dzień 16.VIII wykonane. Stan moralny dobry, stan fizyczny uzupełnień marny.
Przydzieleni jeźdźcy Jaworskiego w ogromnej większości niezdolni do pełnienia służby łączności.
Uwaga: W akcji na Żelechów wyzwolono 2 oficerów z 201 p. ochotniczego.
Raport bojowy ppłk. Korewo, dowódcy 65 pp za sierpień 1920 roku, wykonany 31 tego miesiąca i roku
Przebieg zdarzeń 16.VIII.20
Dnia 16/8 o godz. 2 przekroczył 65 pp Wieprz pod Drążkowem mając do dyspozycji I bat. 16 pap i I bat.
11 pap w porządku następującym: I/65 pp i 1/16 pap jako straż przednia, II/65 pp i 1/11 pap, oddziały sztabowe,
tabor bojow. i komp. sap. jako straż tylna. 65 pp nacierał forsownym marszem nie bacząc na upał i liczne oddziały
ruskie grasujące po wszystkich stronach /z tego powodu nawiązanie łączności z dywizją (16) było niemożliwe/
przez Grabowiec [Grabowce], st. Leopoldów, Kłoczew, Żelechów i osiągnął linję rz. Wilgi pod Gostkiem
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[Gózdkiem] o godz. 23, I/65 i baterja o godz. 213 w Ryczyskach, łamiąc wszędzie opór stawiany przez npla. Z
wielkim entuzjazmem witała ludność cyw. wkraczające do wiosek wojsko polskie. W Gostku pułk zanocował.
Raport bojowy Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 31 sierpnia 1920 roku za czas od 16 do 26 sierpnia 1920
roku
Ocena sytuacji
Zgodnie z przypuszczeniami Nacz. Dow. nieprzyjaciel angażuje gros swych sił do bitwy pod Warszawą,
pozostawiając stosunkowo słabe zabezpieczenie południowej flanki 57 dp przez część Grupy Mozyrskiej
rozlokowanej nad Wieprzem i Wisłą. Dokładnej dyslokacji tych oddziałów nieprz. aż prawie do chwili rozpoczęcia
operacji dtwo armii nie znało.
Mając na celu jak najszybsze uderzenie na flankę XVI armii należało: albo przez silne i koncentryczne
uderzenie rozbić do szczętu w przeciągu kilku godzin 57 dp, Grupę Mozyrską, albo nie liczyć się z tą przeszkodą,
usunąć tylko to co na drodze stanie, i energicznie posuwać się naprzód, pozostawiając odpowiednie ubezpieczenie
od strony wschodniej.
Wybrano alternatywę drugą jako prostszą i dającą pewniejszą gwarancję wykonania zadania, tym więcej,
że koncentryczne natarcie na Grupę Mozyrską ze względu na dość duże oddalenie 3 armii i stosunkowo za wielkie
rozrzucenie oddziałów naszych w odniesieniu do przestrzeni i sił nie rokowało najlepszych nadziei na szybkie
zakończenie akcji.
Powziąwszy tę decyzję dow. 4 armii wydało rozkaz op. Nr 2 o godz. 2.30 na podstawie ustnych dyrektyw
Nacz. Wodza. Pisemny rozkaz Nacz. Dow., który otrzymano w 2 godz. później – zbliżał się do rozpoczęcia akcji ad
1 nakazując zajęcie Radzynia przez dyw. górską. Zmiana wydanych rozkazów ze względu na krótki czas okazała
się technicznie niemożliwa – co też Nacz. Dow. w rozkazie dodatkowym uwzględniło i rozwiązanie ad 2
zaproponowało.
Dążąc całą siłą do przeprowadzenia swego zamiaru zignorowano zupełnie meldunki o przesuwaniu się 57
dp w kierunku zach. na Maciejowice przy równoczesnej koncentracji części Grupy Mozyrskiej pod Kockiem,
zdradzającej tendencje do forsowania Wieprza i Krzny, skierowania ofensywy na Lubartów, nakazano
ugrupowanie wyjściowe przy tych przeprawach, od których prowadziły najlepsze i najkrótsze osie komunikacyjne
na domniemaną flankę XVI armii, tj. na linię Osieck-Garwolin-Stoczek.
Zestawienie sił
Ordre de Bataille własny (4A). Razem bagnetów 17 797, szabel 738, dział 62, od czego należy odjąć całą
dyw. górską, która ze względu na to, że nie liczono na możliwość intensywnego podjęcia akcji 3 armii – już w
pierwszych dniach operacji miała za główne zadania osłonę flanki armii od strony wschodniej.
Siły przeciwnika, z którymi rencontre w pierwszej fazie operacji był przewidywany:
57 dp z częścią Gr. Mozyr. bagn. 6500, szab. 1200, dział 45
XVI armia bagn. 14 800, dział 72
Razem bagn. 21 300, szab. 1200, dział 117
Plan dʹengagement i przeprowadzenia operacji
Zamiar: Uderzyć 14, 16 dp i 15 p. uł. z linii Wieprza w kierunku półn. na linię Mińsk Mazowiecki-KałuszynSiedlce w kilku kolumnach:
a) wzdłuż drogi Stężyca- Maciejowice-Wilga-Osieck-Kołbiel
b) wzdłuż toru kolei Dęblin-Mińsk
c) wzdłuż szosy Ryki-Warszawa, a od Kołbieli przez Siennicę na Kałuszyn
d) wzdłuż osi Baranów-Żelechów-Latowicz-Kałuszyn
e) Michów-Krzówka-Żelechów-Stoczek-Kałuszyn
f) Krzówka-Adamów-Tuchowicz-Broszków
Dywizją górską rozbić skoncentrowane w rejonie Kock-Serokomla siły bolszewickie, po czym przy
zabezpieczeniu się od Radzynia przez etapowanie jednego baonu do Borek ruszyć dwoma kolumnami na Łuków,
a po opanowaniu tegoż możliwie szybko na Siedlce.
Akcji zachodnio flankowej kolumny miała pomagać 2 dp Leg. ogniem dział i wypadem z zachodniego
brzegu Wisły do Oblina i Maciejowic.
W przeprowadzeniu tego planu o świcie dnia 16 VIII sforsowano Wieprz w ogniu nieprz. artyl. i piechoty.
Uderzenie 14 dp było tak silne, że po przełamaniu pierwszego oporu przeciwnik nie wdawał się w poważniejszą
walkę aż po Garwolin. Natomiast na odcinku 16 dp i dyw. górskiej przeciwnik stawiał silniejszy opór pod Krzówką,
Okrzeją, Kockiem i Serokomlą. Szczególnie w złych warunkach walczyła dyw. górska, której artyleria wskutek
zniszczonych mostów nie mogła się prędko przeprawić i współdziałać z piechotą.
Raport bojowy 14 DP za czas od 16 do 25 sierpnia 1920 roku
16.VIII.1920 r.
Oddziały 14 Dyw. piech. Wlkp. wyruszyły dnia 16.VIII.1920 r. o godz. 5 z linii Ryki-Brzeziny-Stężyca –
trzema kolumnami:
Kolumna główna (gen. Milewski) w składzie 58 i 57 pp Wlkp., z czołowym 58 pułkiem, przełamawszy silny
opór pod Rykami, ruszyła naprzód szosą w kierunku na Garwolin
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Kolumna środkowa majora Łęgowskiego w składzie 56 pp Wlkp. i dwie baterie artylerii – z rejonu Brzeziny
w kierunku na Kletnię – Życką Wolę – Grabniak – Sobolew nie napotykając na silniejszy opór
Kolumna boczna lewa (rotmistrz Schmidt) w składzie 15 p. ułanów Wlkp. i bateria konna wyruszyła ze
Stężycy na Pawłowice – Maciejowice nie napotykając na opór
Rezerwy dywizji (ppłk Paszkiewicz) w składzie 55 pp Wlkp. z artylerią ciężką wyruszyły ze skrzyżowania
szosy Dęblin-Kock i Lublin-Warszawa o godz. 6 za kolumną główną.
Dtcwo dywizji z rezerwami dywizji przeszło z Gołębia do Ryk, dokąd przybył Naczelny Wódz. Kolumna
główna energicznym uderzeniem wzdłuż szosy rozbiła w rejonie Gończyce-Korytnica 171 brygadę 57 dywizji
sowieckiej i posunęła się energicznie naprzód.
(…)
O godz. 12.15 kolumna główna pędząca za rozbitkami 171 brygady, zostawiającymi po drodze masy
najrozmaitszego łupu wojennego, wkroczyła do Garwolina witana owacyjnie przez ludność.
Raport Oddziału III Naczelnego Dowództwa WP z 16 sierpnia 1920 roku
Sytuacja na froncie wschodnim
(…)
Czwarta armia wyruszyła dziś ze świtem, przełamując opór nieprzyjaciela, posuwa się szybko naprzód. 14
dyw. piech. o godz. 12-tej zajęła Garwolin, osiągając wraz z sąsiednimi dywizjami wyznaczone cele. Po ciężkich i
uporczywych walkach w rejonie Radzymina zajęto Radzymin 15 bm. o godz. 21-ej. Szczególnie ciężkie i krwawe
ataki były w rejonie Leśniakowizny, Ossowa, które po bohatersku odparła 8. dyw. piech.
Komunikat operacyjny Oddziału III Naczelnego Dowództwa WP 16 sierpnia 1920 roku
Komunikat operacyjny frontu wschodniego
(…)
4 armia
Kontrofensywa 4 armii rozpoczęta dn. 16.VIII o świcie w trzech głównych kolumnach. 21 dyw. złamała
opór nieprzyjaciela pod Kockiem i Górką i o godz. 8.30 dotarła nawet do linii rzeczki Bystrzycy pod Borkami,
którą przekroczyła w kierunku na Radzyń. Dotychczasowa zdobycz tej dywizji jedno działo, 14 km i 150 jeńców.
16 dyw. piech. rozbiła słabsze oddziały nieprzyjacielskie pod Charlejowem, Krzówką i Budziskami i o godz. 8.30
osiągnęła linię Adamów-Okrzeja, południe od Żelechowa. Z Żelechowa uchodzi nieprzyjaciel w kierunku
północnym. 14 dyw. piech. uderzając w ogólnym kierunku Garwolin-Nowo-Mińsk, po złamaniu oporu
nieprzyjacielskiego pod Żabianką i Korytnicą o godz. 8.30 dotarła do Gończyc i Sobolewa, a o godz. 12 zajęła
Garwolin. Lewa kolumna 14 dyw. (15 p. uł.) pod Maciejowicami napotkała jedną brygadę 57 dyw. sow. zajętą
przygotowaniami do sforsowania Wisły. Walki w toku, nieprzyjaciel w części oskrzydlony, próbuje się przebić w
kierunku północnym. Szczegółowych meldunków o przebiegu tych walk i dotychczasowej zdobyczy nie ma. 2 dyw.
Leg. w przemarszu do Dęblina. 212 p. uł. skoncentrowano jako rezerwę Nacz. Dow. w rejonie Firleja nad
Wieprzem.
Z Kroniki życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 Wacława Jędrzejewicza
16 sierpnia (poniedziałek)
16 sierpnia rozpoczęło się kontruderzenie z nad Wieprza. Piłsudski cały dzień spędził w samochodzie,
głównie, jak zapowiedział w liście do gen. Rozwadowskiego, na „karku” 14 dyw. piech., która swobodnie minęła
Garwolin i weszła w obręb działania 16 armii bolszewickiej, atakującej Warszawę. Inne polskie dywizje przeszły
tego dnia po przeszło trzydzieści kilometrów ku północy. Prasa warszawska podała, iż Naczelny Wódz osobiście
kieruje kontrofensywą armii frontu środkowego. 14 Dyw. osiąga Garwolin i osacza wojska rosyjskie, które pod
Maciejowicami usiłowały przeprawić się przez Wisłę.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Raport ppłk. Korewo, dowódcy 65 pp, dla Dowództwa 16 DP z 17 sierpnia 1920 roku o godzinie 8.00
Pułk podchodzi do Oziemkówki. Nasze boczne ubezpieczenie było ostrzelane ogniem karabinów
maszynowych. Z prawej i lewej strony drogi zauważono patrole konne po 15-20 ludzi, które po przyjściu piechoty
skryli się w las. Pułk maszeruje dalej przez Borowie-Jaźwiny na Latowicz i dalej na Mrozy-Kałuszyn. Na północny
wschód daje się słyszeć silną strzelaninę artylerji.
(…)
Raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 17 sierpnia 1920 roku o godzinie 13.45
Pułk 65 podchodzi do miasteczka Latowicz. W czasie marszu napotkano słaby opór w rejonie Borowie i
Jaźwiny. Wzięto 18 jeńców i jednego komisarza z rozkazami i 10 wozów, które odesłano do Dtwa dywizji w
Żelechowie.
(…)
Raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 17 sierpnia 1920 roku o godzinie 17.00
Pułk wyruszył z Latowicz. O dziesięć klm po szosie z Latowicz do Nowo Mińska znajduje się baon saperów
nieprzyjacielskich w sile 600 ludzi. Zarządzono wypad w kierunku Wielgolasu gdzie znajduje się część taborów
nieprzyjaciela. Wieś Wielgolas zajęta przez piechotę nieprzyjaciela. Akcja do zajęcia w toku. 34 jeńców odesłano
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do Dtwa 16 Dyw. wraz z 6 wozami w tej liczbie 2-ch oficerów. W przybliżeniu 850.000 rubli zostaną odesłane
niezwłocznie do 16 Dyw.
(…)
Raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 17 sierpnia 1920 roku o godzinie 20.00
Po krótkiej walce zajęty Kuflew. Wzięto 30 jeńców i tabor 60 wozów. Pułk maszeruje dalej.
(…)
Raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 17 sierpnia 1920 roku o godzinie 23.30
Zajęta po niewielkim oporze wieś Dąbrowa. Wzięto 8 jeńców i dcę 89 pp bolszewickiego, który powiadomił
poufnie, że artylerja i wszystkie tabory odchodzą szosą Nowo Mińsk-Siedlce. Potrzebna kawalerja do zafasowania
całego sprzętu. Odmarsz Dwa od godz. 12.
(…)
Raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 18 VIII 1920 roku, bez godziny, ale po północy albo rankiem.
Wpłynął 18 VIII o godzinie 22.30
O godz. 23.20 pułk zajął Mrozy wysyłając ubezpieczenia z północnej i zachodniej strony. W stronę
Kałuszyna wysłana silna oficerska patrol. We wszystkich wsiach począwszy od Kuflewa znachodzą się małe
patrole bolszewickie, które stawiają opór.
Z akt Wojskowego Biura Historycznego
Protokół spisany w sprawie zarzutów stawianych przez mjr. Ducha Bronisława autorowi skrótu historii 64.
pp. ppor. Rogaczewskiemu Konradowi w liście skierowanym do d-cy 64 pp.
Grudziądz dnia 2 października 1929 r.
Komisja w składzie:
Mjr. Błaszkowski Paweł w 1920 r. dca 1 komp. i dca I/64 pp
Kpt Ostapowicz Artur dca 12 komp. III/64 pp
Kpt. Kosmowski Władysław adiutant III/64 pp
(…)
W związku z dopiskiem mjr. Ducha na stronie 26
Brygada bolszewicka wzięta do niewoli przez III/64 pp należała do dywizji bolszewickiej, która cofając się
ze strony Warszawy przez kilka dni znajdowała się na tyłach 16 dywizji piechoty napadając na komp. sanitarną i
żandarmerję dyw. Jedna jej brygada została zlikwidowana przez 65 pp pod Mrozami, druga przez III/64 pp pod
Opolem Nowem.
Z Roku 1920 Józefa Piłsudskiego
O tym jak cały dzień 17 sierpnia spędził w samochodzie szukając śladów Grupy Mozyrskiej. Po południu
był w Łukowie. Pod wieczór piękną szosą z Łukowa do Garwolina.
Gdym pod wieczór wracał ku zachodowi po pięknej szosie od Łukowa w stronę Garwolina i minąłem
okolice Żelechowa, gdzie spotkałem tyły 16-tej dywizji, idącej na Kałuszyn, wydawało mi się, że jestem gdzieś we
śnie, w świecie zaczarowanej bajki.
Z wypisów źródłowych do działań 4 Armii, 16 DP i innych jednostek od 29 lipca do 17 sierpnia 1920
roku wykonanych w WBH do wydawnictwa źródłowego Bitwa Warszawska
Meldunek kpt. Matusiewicza, dowódcy II baonu 65 pp z 18 sierpnia 1920 roku, bez godziny
Przesyła się 103 jeńców szeregowych i 3 oficerów, 2 działa i 48 koni, 7 jaszczy, 7 wozów bagażowych, jeden wóz
telefoniczny. Reszta rozbitków uciekła w panicznym popłochu na zachód i północ.
Chodzi o walki 65 pp pod Cegłowem 18 sierpnia
(…)
Raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 18 sierpnia 1920 roku o godzinie 9.00
O godz. 23.20 [17 sierpnia] zajęto wieś Mrozy. O godz. 2giej 18/8 zajęto Kałuszyn jedną kompanją Sokolnik
i Skwarne. Oczyszczone od bolszewików, którzy w sile trzech sotni i paruset piechoty odeszli do Cegłowa. Akcja
dla zajęcia Cegłowa w toku. Na Kałuszyn w obecnym momencie prowadzą atak z północnego wschodu 3 kompanje
bolszewickie. Próby nawiązania łączności z 14 dyw. nie dały rezultatów ponieważ między Kałuszynem a Nowo
Mińskiem są znaczne siły nplskie. W czasie operacji pod Cegłowem wzięto ok. 50 jeńców i 1 karb. maszynowy.
Wczoraj wzięto 2 karab. maszyn. i około 100 jeńców.
(…)
Drugi raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 18 sierpnia 1920 roku o godzinie 9.00. Do Dowództwa
16 DP dotarł tego dnia o godzinie 22.30
Mrozy zajęte d. 17.8 o godz. 23.30; Kałuszyn 18.8 g. 2. W Kałuszynie wzięto Dcę Brygady i kilkunastu
jeńców. W czasie przemarszu nieprzyjaciel najmocniej trzymał się pod Kuflewem, gdzie po walce wręcz wzięto
dwa karabiny maszyn., dcę pułku i czterdziestu jeńców. Równocześnie odsyła się jeńców i 60 wozów.
(…)
Trzeci raport ppłk. Korewo dla Dowództwa 16 DP z 18 sierpnia 1920 roku, bez godziny. Do Dowództwa
16 DP dotarł tego dnia o godzinie 17.30
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Pułk zajmuje Kałuszyn dwoma kompanjami, reszta pułku w Mrozach. O godz. 13 bolszewicy zaatakowali
Mrozy ze strony zachodniej. Atak odbito przy pomocy kontrataku. Straty są dość poważne. Nieprzyjaciel miał jedną
baterję. Po ataku npl wycofał się w kierunku zachodnim. Opowiada ludność cywilna, że npl ma się koncentrować
w Piasecznie. Łączności nie ma ani z 14 dyw. ani 66 pp. Ponieważ tyły są zajęte przez rozproszonego grupkami
npla uprasza się o nadsyłanie rozkazów kilkoma drogami.
(…)
Raport bojowy 65 pp za sierpień 1920 roku z 31 sierpnia 1920 roku, odręczny, piórem
Przebieg zdarzeń 18.VIII.20
Kałuszyn został zajęty przez dwie detaszowane kompanje 18/8 o godz. 2 rano. Z wywiadów dowiedziano
się w Mrozach, że w Cegłowie znajduje się cały pułk bolszewicki z 2 do 3 sotniami jazdy i bat. artylerji. Wysłano
o godz. 10 dnia 18/8 kompanję szturmową zasiloną 4 k.m. w kierunku na Cegłów, by odciąć drogę odwrotową na
południe. Główne siły miały zaatakować z frontu. Bolszewicy jednak pułk uprzedzili i rozpoczęli, prawie że w tym
samym czasie od strony zachodniej uporczywy atak na Mrozy, dochodzący na niektórych odcinkach do walki wręcz
/kilkunastu było rannych od bagnetów/. Lecz przy współudziale własnych bateryj zostali odparci i w popłochu
cofnęli się do lasu na zach. od Mrozów. Jednak kompania szturmowa z 4 k.m. i oddział por. Müllera /4 k.m. i 40
piechoty/ przeszły Cegłów i dotarły do wsi Mienia zamykając nieprzyjacielowi drogę odwrotu. Tymczasem II/65
pp /drugi baon/ posunął się do lasu, zaginając swoje prawe skrzydło od północy. W ten sposób udało się cały
oddział bolszewicki wziąć do niewoli. Komp. szturmowa i oddział por. Müllera pędziły rozbitków aż poza Kuflew,
biorąc jeńców, zdobywając konie. Dwie kompanje za Kałuszynem przesunęły się szosą do Jędrzejowa i
spowodowały zlikwidowanie całego oddziału bolsz. Z rozbitków wzięły kilkudziesięciu jeńców i kilkadziesiąt sztuk
bydła. Na ogół podczas operacji pod Mrozami wzięto do 600 jeńców, 4 działa z konnym zaprzęgiem i 12 k.m. W
myśl ustnego rozkazu szefa sztabu pułk z Mrozów przemaszerował do Kałuszyna gdzie zanocował ubezpieczając
się od strony wsch. i połudn. Tego dnia przybyła do Kałuszyna 14 dp.
Z rozkazów Dowództwa 4 Armii z sierpnia 1920 roku
Rozkaz wewnętrzny Nr 23 z 26 sierpnia 1920 roku
Odpis pisma z Głównej Kwatery Naczelnego Wodza
Nacz. Wódz. W.P.
Kwatera Główna
Miejsce postoju dn. 20/8.1920 r.
Pkt. 1.
Nadanie krzyża „Virtuti Militari” Dcy 4. Armiji
Do Generała Ppor. Skierskiego
Dowódcy 4. Armji
Wobec zwycięskich walk toczonych przez 4. Armję pod Pańskiem Dowództwem wyrażam Panu Generałowi moje
głębokie uznanie i nadaję Mu krzyż VIRTUTI MILITARI 5. Klasy
/-/ J. Piłsudski
Naczelny Wódz.
Meldunek sytuacyjny wieczorny Oddziału III Dowództwa 4 Armii z 26 sierpnia 1920 roku o godzinie 20.00
Pod bezpośrednimi rozkazami Naczelnego Wodza i pod jego bezpośrednim kierownictwem, wykonując
jedno z największych zadań, jakie jej przypadło w ofensywie sierpniowej, 4 armia pod dowództwem generała
Skierskiego w zwycięskim pochodzie na flankę i tyły wojsk bolszewickich uderzających koncentrycznie na
Warszawę, wśród licznych walk i ogromnych wysiłków od 10 do 24 VIII br. przeszła w ciągu 8 dni przestrzeń 250
km od Wieprza po półn. granicę państwa., robiąc po 32 km dziennie.
Wśród warunków dość ciężkich i forsownych marszów armia ta stoczyła szereg bitew: pod Kockiem,
Łysobykami, Rykami, Maciejowicami, Żelechowem, nad Bystrzycą, pod Kołbielą, Stoczkiem, Łukowem, Mińskiem
Mazowieckim, Kałuszynem, Siedlcami, a dalej, sforsowawszy Bug, zajęła po walkach Ostrów Maz., Czyżew,
Mazowieck, Ostrołękę, Śniadowo, Łomżę, Kolno i Szczuczyn, rozbijając do szczętu część Grupy Mozyrskiej (57
dyw. piech. i bryg. jazdy), XVI armię sow. (8, 10, 17, 2, 27 dyw. piech. sow.), część III armii (21, 6, 5, 56 dyw.
piech.), część armii XV i IV (11, 16, 12 dyw. piech. i 3 korp. kaw.). Te dwie ostatnie uniknęły zupełnego zniszczenia
przekraczając granicę pruską.
Rezultat tych walk w jeńcach i zdobyczy przedstawia się następująco:
24 000 jeńców, 93 działa, 30 jaszczy, 483 km, 102 kuchnie polowe, jeden aeroplan, 5 sztandarów, 95
aparatów telefonicznych, kilka tysięcy koni i wozów taborowych, klika sztabów armii, dyw. i pułków z
kancelariami, nieprzeliczoną jeszcze ilość kar. ręcznych,, bardzo dużo amunicji art. i do karabinów i wiele innego
materiału.
Z rozkazów Dowództwa 4 Armii z września 1920 roku
Rozkaz wewnętrzny Dowództwa 4 Armii Nr 40 z 3 września 1920 roku
(…)
Pkt. 7
Nabożeństwo niedzielne
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W niedzielę dnia 5/IX.b.r. odbędzie się nabożeństwo dla wszystkich oddziałów wojskowych znajdujących się w
Białej [Podlaskiej] w kościele poreformackim o godz. 1—ej 30 min. Dtwo Placu zawiadomi o czasie i miejscu
nabożeństwa wszystkie oddziały i dopilnuje wykonania rozkazu. 34. p.p. dostarczy orkiestry, która w czasie
nabożeństwa przygrywać będzie na chórze.
Rozkaz Nr 26 Dowództwa 4 Armii z 10 września 1920 roku
(…)
Sprawy sądowo-prawne
23. Wyroki Sądu pol. 14-tej Dyw. Piech. – jako doraźnego
Nr. 1600/Sąd.pf.
Wyrokiem Sądu polowego 14. Dywizji Piechoty, jako doraźnego w dniu 24. lipca 1920 skazani zostali za
zbrodnię dezercji z § 69 w.u.k. szer. Gecel Bornstein, Hersch Hammer, Salomon Lipszyc i Szyja Yternfeld – wszyscy
z 58. p.p. Wlkp. na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok śmierci co do Lipszyca został wykonany, zaś co do
innych została kara śmierci zamieniona na 10 lat więzienia. Ogłosić przed frontem wszystkich oddziałów.
Rozkaz Nr 29 Dowództwa 4 Armii z 30 września 1920 roku
Uznania.
Nadanie orderu „Virtuti Militari”
Z 65 pp VM V klasy
ppor Tomasz Wiński, Komp. Szturm.
sierż. Roman Groblewski
plut. Anastazy Gliszczyński
kpr. Józef Świeczkowski
st. szer. Józef Panek
Warunkowo, aż do czasu zatwierdzenia przez Naczelnego Wodza
Z rozkazów Dowództwa 4 Armii z kwietnia 1921 roku
Rozkaz Dowództwa 4 Armii Nr 10 z 1 kwietnia 1921 roku
Nadanie Krzyża Walecznych po raz pierwszy oficerom 65 pp wraz z numerami krzyży
por. Jan Zwierzyński
por. Aleksander Michałowski
ppor. August Karpiński
ppor. Stanisław Krywki [Krywko]
ppor. Artur Gudera
Rozkaz Dowództwa 4 Armii Nr 12 z 23 kwietnia 1921 roku
Nadanie Krzyża Walecznych po raz pierwszy oficerowi 65 pp wraz z numerem krzyża
ppor. Zygmunt Bagnowski
Przy pomocy akt odznaczeniowych i personalnych znajdujących się w CAW chcę przybliżyć postacie kilku
oficerów i podoficerów „kaszubskiego” 65 Pułku Piechoty, który od południa 12 sierpnia do godzin porannych 16
sierpnia 1920 roku stał w Żabiance, Ułężu, Sobieszynie, Drążgowie, Baranowie, czyli centralnie w ramach 16 DP
i 4 Armii. Tu przez niespełna cztery dni wracał do sił po ciężkich marszach i walkach odwrotowych, budował
umocnienia, prowadził działania zwiadowcze. I stąd poszedł na bolszewika w kontrofensywie znad Wieprza pod
bezpośrednim dowództwem Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego oraz gen. dyw. Leonarda Skierskiego, dowódcy 4 Armii, generała armii rosyjskiej, więźnia
Starobielska, zamordowanego przez Sowietów w charkowskiej siedzibie NKWD w kwietniu 1940 roku.
To przede wszystkim podpułkownik Franciszek Korewo, dowódca 65 pp. Pochodził z Kowieńszczyzny.
Był oficerem zawodowym armii rosyjskiej. Z jego akt odznaczeniowych i personalnych wiadomo, że w czasie I
wojny światowej był zastępcą dowódcy pułku strzeleckiego, następnie dowódcą pułku w II Korpusie Polskim na
Wschodzie. Brał udział w bitwie kaniowskiej 11 maja 1918 roku, po której trafił do niewoli niemieckiej. W
odrodzonym Wojsku Polskim był komendantem Okręgu Wojskowego Łowickiego Nr X, organizatorem i
dowódcą 30 pp, dowódcą 49 pp, w końcu dowódcą 65 pp. Za odznaczenie się jako dowódca 65 pp w walkach pod
Antopolem 25 września, pod Chomskiem i Staromłynami 27 września, pod Pereszewem 15 października 1920
roku, został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Był odznaczony także po raz pierwszy i drugi Krzyżem
Walecznych. Do roku 1927 pozostawał na stanowisku dowódcy 65 pp. Wtedy też awansował na stopień
pułkownika. Od roku 1927 przez dwa lata pełnił funkcję dowódcy piechoty dywizyjnej 13 DP w Równem. W
latach 1929-1930 był dowódcą brygady KOP Wilno. W roku 1932 został inspektorem poborowym w DOK Nr III
w Grodnie. W roku 1934 przeniesiony w stan spoczynku. W roku 1938 mieszkał w Grodnie przy ul. Zielonej 4.
Jego dalsze losy nie są mi znane. Prawdopodobnie ogarnął go najazd sowiecki na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Podporucznik Tomasz Wiński, dowódca kompanii szturmowej 65 pp, także w sierpniu 1920 roku nad
Wieprzem koło Drążgowa. Pochodził z Podola, szkołę powiatową kończył w Płoskirowie, gimnazjum w Irkucku,
gdzie jego ojciec był urzędnikiem Kolei Zabajkalskiej. W czasie I wojny światowej chorąży, następnie
podporucznik piechoty armii rosyjskiej. Odznaczony Krzyżem Św. Jerzego 4 klasy oraz Krzyżem Św. Stanisława
3 klasy za służbę frontową. Od grudnia 1917 roku w 16 Pułku Strzelców w II Korpusie Polskim w Rosji. Od
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grudnia 1919 roku w baonie zapasowym 49 Pułku Strzelców Kresowych, późniejszego 65 Pułku Piechoty. Od
stycznia 1920 roku kolejno adiutant, dowódca kompanii, oficer prowiantowy w 49 pp. Od kwietnia 1920 roku
dowódca plutonu w 6 kompanii ckm 65 pp. Od 26 lipca 1920 roku dowódca kompanii szturmowej 65 pp. Od 6
grudnia 1920 roku dowódca 2 kompanii ckm 65 pp. Od lutego 1921 roku dowódca 6 kompanii II baonu 65 pp.
Po zakończeniu wojen został w wojsku, w którym różnie mu się wiodło. Zdecydowanie należał do tej części
oficerów i podoficerów zawodowych Wojska Polskiego, którzy na wojnie stawali się bohaterami, a w czasie
pokoju z trudem odnajdywali się w szarej służbie koszarowej. Na przykład w Grudziądzu czy Starogardzie, gdzie
na stopie pokojowej stacjonował owiany legendą wojenną 65 pp. Lub w ogóle się nie odnajdywali w tej służbie
koszarowej. Pierwsze lata jeszcze pod znakiem bohaterstwa wojennego. Opinia o nim ppłk. Korewo, dowódcy 65
pp, z 4 października 1921 roku: Nadzwyczaj odważny i zdecydowany w polu. W służbie pokojowej dobry instruktor
i wychowawca żołnierzy. Pracuje z wynikiem b. dobrym. W służbie i poza służbą zachowuje się bez zarzutu. Nadaje
się w zupełności na oficera zawodowego. No bo w okresie demobilizacji Wiński zadeklarował, że chce pozostać
w wojsku jako oficer zawodowy. I został w nim zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem od 1
czerwca 1919 roku. Kolejna opinia ppłk. Korewo zawarta w rocznym uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej za rok
1921: W boju osobiście b. odważny. Jako dca umie zachęcić własnym przykładem żołnierzy do boju. Będąc dcą
komp. szturmowej w polu, wykazał zalety świetnego bojowego dcy kompanji. Kolejne, identyczne opinie płk.
Korewo zawarte w rocznych uzupełnieniach list kwalifikacyjnych za lata 1923 i 1924: Świetny oficer w polu. Ale
wojny już dawno się skończyły. Od listopada 1922 roku oficer broni 65 pp. W roku 1926 adiutant III baonu 65 pp.
W roku 1927 już tylko oficer materiałowy II baonu 65 pp. W roku 1928 już tylko dowódca plutonu w 3 kompanii
II baonu 65 pp zaszeregowany już nie jako kpt. a por./ppor.! W latach 1923 i 1927 dwa razy karany aresztem
domowym oraz naganą pisemną. Dopiero w roku 1928 mianowany kapitanem. Być może gwałtownym przełomem
w jego życiu była śmierć w roku 1926 pierwszej żony, poznanianki Władysławy Tyszewiczówny. Stało się to w
miesiąc po urodzeniu ich córki Marii. Śmierć żony i matki ich dziecka po niespełna pięciu latach małżeństwa. W
roku 1930 już tylko powiatowy komendant Związku Strzeleckiego w Tczewie. Od roku 1931 już tylko dowódca
szwadronu szkolnego, następnie gospodarczego w 5 Dywizjonie Taborów w Bochni. Potem już tylko instruktor
szwadronu szkolnego w tym 5 Dywizjonie Taborów. I kolejne słabe opinie przełożonych. Dalsze losy tego
bohaterskiego oficera 65 pp nie są mi znane.
W jego aktach odznaczeniowych i personalnych nie ma jakiejkolwiek wzmianki o tych czterech dniach nad
Wieprzem koło Drążgowa. Ale w tych jego aktach z czasu formowania się 65 pp znajduje się spisane na maszynie
Zobowiązanie o treści następującej: Ja P/porucznik Wiński Tomasz Wojsk Polskich 49. Pułku Piechoty Strzelców
Kresowych, daję niniejsze zobowiązanie, w pełnym zrozumieniu powagi chwili obecnej i potrzeby Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej w stałem wojsku, w którym chcę służyć wedle sił i pojęcia mego, w czem mi dopomóż
Bóg. Dane w Kościerzynie dnia 17 marca 1920.
Starszy sierżant Roman Groblewski z warszawskiego Targówka. Bohaterski obrońca Ojczyzny w walkach
nad Berezyną, Niemnem, Wieprzem, Bugiem, i po raz drugi nad Niemnem. Cztery klasy szkoły rosyjskiej. W roku
1917 wstąpił do Polnische Wehrmacht w Zegrzu. Tam służył do czasu rozbrojenia Niemców. W roku 1919 został
odkomenderowany do Ostrowi Mazowieckiej-Komorowa, gdzie formowała się Dywizja Litewsko-Białoruska.
Stamtąd w marcu 1919 roku wysłany do szkoły podoficerskiej w Dęblinie-Zajezierzu. Po jej ukończeniu wysłany
do Mińska Litewskiego jako instruktor ochotników i rekrutów w baonie uzupełnienia. W październiku 1919 roku
odkomenderowany do 2 pp Legionów na front nad Berezyną. Tam ranny i wysłany do szpitala w Brześciu, gdzie
przeszedł tyfus brzuszny. W styczniu 1920 roku, już jako sierżant, wysłany do 2 pp Mińskiego na front do Lepla.
W pułku tym służył jako szef 3 kompanii. I dalej jego słowa z życiorysu: Potem przechodziłem w bojach i
wypadach w tym Pułku aż wreszcie zaczoł sie odwrut 1920 r. z Lepla na Mińsk Lit. Lide Szczuciń itd. Ewentualnie
i boje w odwrocie do rzeki Niement skond nas paru podoficerów z tegoż pułku przesłano do 65. p.p. ktury się
szykował do ofenzywy w Baranowie pod Dęblinem jam został przydzielony do Kompanji Szturmowy tegoż Pułku
jako D-ca I.go plutonu – a więc zaczeła się ofenzywa Polskiego Wojska i powazne boje w których przechodziłem
jako D-ca I.go plutonu w Komp. Szturmowy 65. P.p. Baranów. Mroży. Nur. Mazowieck pod Osowiec. Potem
przymaszerowaliśmy na Zambrów. Wiżna. Mężenin. Z Mężenina do Łomzy – gdzie sie naładowalim na kolej i do
Biały Podlaski tam sie wyładowalim i marsz za bolszewikiem do Włodawy i Kobrynia. tam się ich spotkalim i
zaczoł się zacięty buj znimy. Pisze też, że w odwrocie z Lepla nad Niemen dostał się do niewoli bolszewickiej, ale
po sześciu dniach uciekł na stacji w Wołkowysku i podczas polskiego natarcia dołączył do swoich. Przy okazji
zdobył karabin japoński, a następnie wziął do niewoli trzech bolszewików. Wojsko polskie, na które trafił, była to
kompania szturmowa 65 pp, a jej dowódcą był ppor. Tomasz Wiński. Dalej pisze, że w boju o Kobryń odznaczył
się i otrzymał za to Virtuti Militari. Po zakończeniu wojny wrócił z pułkiem do garnizonu w Brodnicy, a w roku
1922 został zwolniony z wojska w stopniu starszego sierżanta. Po zwolnieniu z 65 pp wstąpił do Marynarki
Wojennej w Toruniu. Stamtąd wysłany do Pińska, następnie zwolniony, ale daty nie podaje. Wniosek z 20
września 1920 roku z 65 pp o nadanie mu Krzyża Virtuti Militari V klasy. Za odznaczenie się w boju o Kobryń, a
dokładniej w akcji wypadowej na tyły nieprzyjaciela pod Sielcami w nocy z 17 na 18 września 1920 roku. Jako
pełniący wtedy obowiązki dowódcy kompanii szturmowej 65 pp. Po ostatecznym zwolnieniu z wojska wraca na
Targówek i pracuje jako sztukator murarz. W roku 1922 żeni się. Jego prośba do Sekretariatu Osobistego Pana
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Marszałka Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych w sierpniu 1934 roku. Prosi w niej, jako kawaler
Virtuti Militari, o przyjęcie do pracy w charakterze woźnego, gońca, wartownika lub murarza, ponieważ jest w
bardzo ciężkim położeniu wskutek długotrwałego bezrobocia. Obecnie pracuje dorywczo jako murarz. W jego
aktach wywiad policyjny z 21 czerwca 1934 roku. Że mieszka na Nieświeskiej 5 m. 3, ma na utrzymaniu żonę i
troje dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat. Zajmuje lokal pojedynczy, skromnie umeblowany, majątku nie
posiada. Pod względem warunków materialnych biedny. Pod względem moralnym cieszy się opinią dobrą.
Bezpartyjny. Jego prośba odnosi skutek, ponieważ otrzymuje posadę woźnego w Urzędzie Skarbowym przy Placu
Dąbrowskiego w Warszawie. We wrześniu 1937 roku ponownie zwraca się do wojska, a ściślej do Biura Kapituły
Virtuti Militari, o ratunek. Stąd w jego aktach odznaczeniowych pismo ppłk. Sobolty z Biura Kapituły Orderu
Wojennego Virtuti Militari w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych z 20 września 1937 roku do Ministerstwa
Skarbu. Prosi o mianowanie Groblewskiego, który jest obecnie starszym woźnym, pracownikiem stałym. Ze
względu na ciężkie położenie materialne prosi jednocześnie o przesunięcie go do wyższej grupy uposażenia.
Powołuje się na paragraf szósty Rozporządzenia Wykonawczego do Ustawy o Orderze Wojennym Virtuti Militari
/Dz. U. RP Nr 82/34/. Tamta, prawdziwie niepodległa, ale biedna Polska, mimo wszystko starała się być dobrą
matką swych najlepszych dzieci.
Sierż. Stanisław Budzianowski, który do odrodzonego Wojska Polskiego wstąpił 1 marca 1919 roku i służył
w 3 kompanii 65 pp pod dowództwem ppor. Zygmunta Bagnowskiego. Szczegółowy opis czynów, za które został
odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii V klasy, brzmi: Podczas ataku na Horodec [k. Kobrynia] dnia 23 września
1920 r. o godz. 5.30 ruszył sierż. linj. Stanisław Budzianowski z 3ma patrolami wypadowemi ze wsi Mechwedowicz
by sforsować silnie obsadzony kanał i zająć przeprawę u V.w. Wretopol. Pod silnym ogniem 4. karab. masz. nieprz.
dobiegłszy do kanału obrzucił nieprzyjaciela granatami ręcznymi, wyrzucił go z okopów, ubezpieczył przeprawę i
z garstką ludzi ścigał nieprzyjaciela wyrzucając go za folwark Wretopol. Po dwukrotnym sforsowaniu kanału
został ranny odłamkiem granatu w obydwie nogi. Za tak bohaterski czyn zasługuje na odznaczenie ord. „Virtuti
Militari” 5. Klasy. I jeszcze w tym wniosku odznaczeniowym, w rubryce Uwagi (okoliczności, które mogą
wywierać wpływ na odznaczenie) ślad jego służby nad Wieprzem koło Drążgowa w dniach sierpniowych roku
1920: Odznaczył się podczas ofenzywy sierpniowej i na Ukrainie, swoim zapałem i odwagą porywa żołnierzy,
którzy z nim ochoczo idą.
Nad Wieprzem koło Drążgowa był także kapral 65 pp Józef Panek, pochodzący z galicyjskiego
Stanisławowa. Jego postać poznajemy z bardzo ubogich akt odznaczeniowych wytworzonych w związku z
nadaniem mu Krzyża Virtuti Militari V klasy. Przed wojną, po pięciu klasach szkoły powszechnej, pomocnik
masarski w rodzinnym Stanisławowie. W czasie I wojny światowej żołnierz austriackiego 80 pp, potem w niewoli
włoskiej i w Błękitnej Armia generała Hallera. W okresie międzywojennym pracownik PKP w Stanisławowie. W
roku 1933, gdy wypełniał stosowną ankietę odznaczeniową dla Biura Kapituły Virtuti Militari swoją sytuację
rodzinną przedstawił słowami trudne warunki materialne. Żona, dwoje dzieci, osiemdziesiąt złotych miesięcznej
pensji. Na wniosek z dowództwa 65 pp z września 1920 roku odznaczony, tak samo jak st. sierż. Roman
Groblewski, Krzyżem Virtuti Militari V klasy za bohaterstwo w walce pod wsią Sielce w nocy z 17 na 18 września
1920 roku podczas ataku pułku kawalerii bolszewickiej w sile 600 szabel z prawej flanki. W walce tej uczestniczył
jako dowódca km w 4 kompani ckm 65 pp. Opinia dowódcy baonu: Doskonały karabinowy.
Nad Wieprzem koło Drążgowa był także kapral 65 pp Józef Świeczkowski, Kaszub, pochodzący z
Karszewów w powiecie kościerskim, syn Aleksandra i Justyny z domu Pawell. Po wojnie plutonowy rezerwy 65
pp w Starogardzie. Cywilnie, od roku 1925, urzędnik Izby Skarbowej w Grudziądzu, pracujący jako rewident
kontroli skarbowej na granicy polsko-gdańskiej w Tczewie. W czasie I wojny światowej służył od listopada 1916
roku do marca 1919 roku w jednostkach frontowych armii niemieckiej, z której zdezerterował do Wojska
Polskiego. W szeregach 65 pp wyzwalał Pomorze spod okupacji niemieckiej, a następnie brał udział w marszu na
Kijów oraz w bitwach warszawskiej i niemeńskiej. Oprócz polskiego Virtuti Militari posiadał niemieckie Krzyże
Żelazne I i II klasy. Krzyżem Virtuti Militari V klasy został odznaczony na wniosek dowództwa 65 pp z 20
września 1920 roku za czyn bohaterski jako dowódca patrolu 4 kompanii ckm 65 pp w nocy z 17 na 18 września
1920 roku pod wsią Sielce.
Jednym z oficerów w odrodzonej Jeździe Ochotniczej Jaworskiego, ale także w tej starej, zszarpanej w
walkach z Ukraińcami i bolszewikami na Wołyniu, był Tadeusz Wacław Tański. Syn Wacława i Jadwigi z
Faszczewskich, żonaty w roku 1922 z Marią z Łopatowskich. Od końca lat trzydziestych i później, aż do wejścia
Sowietów w roku 1944, właściciel majątku w Kośminie. Kośmin na dotknięcie ręki od Sarn, a te jako pierwsze
od szosy warszawsko-lubelskiej na terenie Placówki 44. Tak blisko, że niektórzy żołnierze AK-WiN z Sarn
faktycznie, także poprzez związki rodzinne, podlegali Kazimierzowi Szlendakowi „Orłowi”, dowódcy AK-WiN
w Kośminie. W roku 1917 Tański ratował Kossaków i Szczuckich w Nowosielicy na Wołyniu przed żądnymi krwi
i rabunku bandziorami ukraińskimi, a dwadzieścia lat później był panem na ich kiedyś Kośminie. Który opuścili
w roku 1910 biorąc w dzierżawę od hr. Józefa Potockiego Skowródki w kluczu nowosielickim pod
Starokonstantynowem. O czym tak pięknie w Pożodze, w jednym zdaniu, napisała Zofia Kossak-Szczucka: W
Skowródkach, w cienistym dworze, położonym na spadku wysokiego wzgórza, mieszkali moi rodzice, trzymając
wówczas w dzierżawie parę nowosielickich folwarków.

59
W biografii „Orlika” przywołuję dwa dokumenty, w których pojawia się Tański. Z pierwszego
jednoznacznie, a z drugiego pośrednio wynika, że był oficerem AK. Nie wiadomo jednak jaką pełnił funkcję w
szeregach podziemnego Wojska Polskiego. Nie jest też znany jego pseudonim. Natomiast ze znajdujących się w
CAW jego akt odznaczeniowych i personalnych wyłania się postać bohaterskiego obrońcy Ojczyzny z lat 1914 –
1921, głównie w szeregach Jazdy Ochotniczej Jaworskiego.
Urodził się w roku 1893 w Dąbrowie Górniczej. Z jego akt odznaczeniowych do Krzyża Niepodległości,
wytworzonych w latach 1935-1937, dowiadujemy się, że jako uczeń Szkoły Średniej Rontalera w Warszawie na
kierunku agronomicznym należał w latach 1904-1910 do „Sokoła” i uczestniczył w strajku szkolnym. W grudniu
1914 roku wstąpił do I szwadronu ułanów Legionu Puławskiego. W Oddziale Konnych Wywiadowców
uczestniczył w latach 1915-1916 w bojach Legionu. Po ukończeniu kursu oficerskiego został powołany w lipcu
1917 roku do służby w 3 Pułku Strzelców Polskich w Połtawie. Następnie przydzielony do Dywizjonu
Szwoleżerów rtm. Feliksa Jaworskiego. W szeregach tej formacji w latach 1917-1918 uczestniczył w walkach z
bandami ukraińskimi pod Krzemieńczukami, Antoninami i Starokonstantynowem. W roku 1918 wrócił do majątku
Świercze pod Siedlcami, jak sam pisze, ale chyba chodzi o Świercze pod Łukowem. Tam nawiązał kontakt z POW
i 11 listopada 1918 roku wziął udział w rozbrajaniu Niemców w Siedlcach i okolicach. Od grudnia 1918 roku do
kwietnia 1919 roku był komendantem sztabu Okręgu Wojskowego w Siedlcach. Następnie wrócił do służby
liniowej w 1 Pułku Strzelców Konnych, a 1 sierpnia 1920 roku został dowódcą 2 szwadronu w 2 Pułku Ułanów
Lubelskich w odrodzonej Jeździe Ochotniczej Jaworskiego.
W jego aktach odznaczeniowych pośród świadków do wniosku na Krzyż Niepodległości znajduje się Zofia
Kossak-Szczucka. Jest w tych aktach także wniosek z roku 1929 o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi. Był wtedy
w stopniu rotmistrza dowódcą szwadronu w 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu. A w Szczegółowym uzasadnieniu
odznaczenia ktoś napisał: Ochotnik Legjonu, Brygady. Oficer 1-ej Dywizji położył zasługi jako ideowy człowiek
na polu organizacji i szkolenia b. formacji polskich w akcji bojowej. W III Korp. Wsch. utrzymywał oddział swój
w karności w czasie rozkładu b. armji ros. Bronił życia i mienia Polaków na Wołyniu i jako taki uwieczniony w
„Pożodze” Kossak-Szczuckiej „chorąży Tański”. To uwiecznienie znajdujemy w kilku miejscach Pożogi. Między
innymi na stronach 69 i 85 w wydaniu paxowskim z roku 1998, ale z przedmową Stanisława Estreichera do
pierwszego jej wydania. Na stronie 69, gdzie autorka opisuje jak jesienią 1917 roku pluton Jaworczyków pod
dowództwem Tańskiego w ostatniej chwili ratował Nowosielicę przed pogromem ukraińskim: Tak jest, to byli
nasi. List wysłany przeze mnie z komisariatu, otrzymany w Antoninach dopiero na drugi dzień, zastał tam świeżo
przybyły pluton Jaworczyków pod wodzą chorążego Tańskiego. Dzielny człowiek, usłyszawszy o co idzie, siadł na
koń i jednym tchem przyjechał ze swymi ludźmi do Nowosielicy, robiąc tego dnia około osiemdziesięciu wiorst. Z
Antonin wziął przewodnika, który doprowadził pluton do Werchniak, a stamtąd uciekł, korzystając z ciemności.
Ostatnich więc dziesięć wiorst oddział kierował się tylko własną intuicją, nadłożył sporo drogi, lecz ostatecznie
dojechał, i dojechał na czas. Na stronie 85, gdzie autorka charakteryzuje kadrę Jaworczyków: Większość oficerów
z oddziału partyzanckiego pochodziła z Podola, z okolic Kamieńca. Adiutant Stokalski, rotmistrz Kostkiewicz,
porucznik Naruszewicz – wszyscy byli ziemianami i dawnymi sąsiadami Cyganówki Jaworskiego. Majątki ich
leżały w gruzach i popiołach, więc starali się tymczasem chronić od losu podobnego współobywateli. Żywioł
poza-kresowy reprezentował chorąży Tański, który był rodem z Królestwa.
W jego aktach odznaczeniowych jest jeszcze drugi wniosek o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi, już z lat
trzydziestych. Dowiadujemy się z niego, że Tański był odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz
Medalem Niepodległości, który skutecznie oprotestował uważając, że zasługuje na Krzyż Niepodległości. I ten
Krzyż Niepodległości został mu w końcu nadany w roku 1935. Z wniosku tego dowiadujemy się też, że na froncie
bolszewickim jako dowódca szwadronu był 23 miesiące, a w stan spoczynku w stopniu rotmistrza został
przeniesiony w roku 1935.
Natomiast z jego akt personalnych dowiadujemy się, że miał córkę Alinę urodzoną 22 lipca 1923 roku, a
jego zawód cywilny to agronom. I mnóstwo faktów z jego służby w odrodzonym Wojsku Polskim na stopie
wojennej i pokojowej. Według dokumentów znajdujących się w tych aktach od grudnia 1918 roku do kwietnia
1919 roku był komendantem sztabu Okręgu Wojskowego w Siedlcach. Od kwietnia 1919 roku do sierpnia 1920
roku dowódcą szwadronu w 1 Pułku Strzelców Konnych. Od sierpnia do września 1920 roku dowódcą 2
szwadronu w 2 Pułku Ułanów Lubelskich Jazdy Ochotniczej Jaworskiego. Od września do listopada 1920 roku
zastępcą dowódcy dywizjonu w 2 Pułku Strzelców Konnych. Od listopada 1920 roku do listopada 1921 roku
zastępcą dowódcy szwadronu km w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. W roku 1922, w stopniu porucznika,
adiutantem 4 Pułku Strzelców Konnych. W roku 1924 mianowany rotmistrzem. W roku 1925 roku mianowany
dowódcą pułkowej szkoły podoficerskiej, a pół roku później pełniącym obowiązki kwatermistrza tego pułku. W
roku 1926 przeniesiony na stanowisko dowódcy 2 szwadronu w 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu. W roku 1928 był
w tym pułku oficerem materiałowym.
Jednym z ważniejszych dokumentów w tych jego aktach personalnych jest wykonane w roku 1921
Wyszczególnienie rodzaju służby od 1 sierpnia 1914 począwszy (chronologicznie) do chwili wypełnienia niniejszej
karty. Oto jego treść: Od dnia 1 stycznia 1915 roku w Dywizjonie Ułanów polskich jako ułan do 1 października
1916 roku. Od 1 października 1916 r. do 1 lutego 1917 r. w szkole wojskowej w Kijowie jako junkier, jako chorąży
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od 1 lutego do 9 czerwca 17 r. w III pułku Polskiej Dywizji Strzeleckiej od 9 czerwca 17 r. do 9 lipca 1918 r. w
polskim szturmowem szwadronie przemianowanem w I Dywizję Szwoleżerów Polskich i 1 pułk szwoleżerów
polskich w III K.W. Od 1 XII 1918 roku do 14 kwietnia 19 r. w Sztabie Okręgu Wojskowego w Siedlcach jako
komendant sztabu. Od 14 kwietnia 1919 r. do 1 sierpnia 1920 r. w IV Woł. Dyonie 1 p. Konnych Strzelców. Od
1 sierpnia 1920 r. do chwili obecnej w II Lubelskim Pułku Jazdy Ochotniczej majora Jaworskiego jako D-ca II
szwadronu. 22/IX czasowo przydzielony do II Dyonu 2 p. Strzelców Konnych jako zastępca D-cy Dyonu. Dnia
14/XI przydzielony z powrotem do 19 p. Uł. Woł. Jako zastępca D-cy szwadronu K.M. dn. 10/II 21 r. naznaczony
Iym adiutantem Pułku.
Tadeusz Kossak, syn Juliusza Kossaka, bliźniaczy brat Wojciecha Kossaka, bratanek Leona i Władysława
Kossaków, powstańców węgierskich i styczniowych, ojciec Zofii Kossak-Szczuckiej, stryj Jerzego Kossaka,
Magdaleny Samozwaniec, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tak samo jak Tański był zanurzony w walce i
pracy niepodległościowej. Jeszcze w czasach kośmińskich, ale i potem, aż do końca wojen o granice odrodzonej
Polski. Świadczą o tym jego akta odznaczeniowe i personalne znajdujące się w CAW. W nich Dokładny życiorys
i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej spisany na początku lat trzydziestych: Urodzony w r. 1857 w Paryżu,
gimnazjum ukończył w Krakowie oraz 3 lata Uniwersytetu Jag., poczem służył czynnie w armiji austr. w kawalerji.
W r. 1886 jako porucznik, porzuciwszy służbę wojskową, osiadł na roli w maj. Kośmin /woj. lubelskie/. W latach
1905-06 podczas rewolucji ros. był mianowany tajnym starostą powiatu puławskiego. Za pracę oświatową i
uświadomienia narodowego więziony przez władze rosyjskie przez 4 miesiące /3.II.-23.V.1906 r./ w więzieniu w
Lublinie. W r. 1910 przeniósł się na Wołyń pod Starokonstantynów, gdzie go zastała wielka wojna i rewolucja.
Wybrany skarbnikiem ziemian wołyńskich w celu zorganizowania pomocy dla formacyj wojskowych polskich,
zasilał dwa razy III Korpus Gen. Michaelisa poważnemi funduszami, zebranemi drogą składkową jesienią 1917 r.
W tym czasie zorganizował oddziały dla 2 p.uł. Po rozbrojeniu I-go Korpusu przyjechał do Warszawy 31.X.1918
zgłaszając się do wojska. Zainicjował formowanie szwadronów wojewódzkich i na rozkaz Szefa Sztabu Gen.
Rozwadowskiego formował ochotn. szwadron woj. mazowieckiego /następnie 2 -gi dywizjon 2 p.strz.kon. Z
oddziałem tym odbył kampanję wileńską, śląską w dywizji Gen. Latinika, kijowską z 7 d.p. /jazda dywizji/. Po
zawarciu pokoju dowodził kadrą 11 p.uł. do 1.V.1921 r. Z powodu przekroczenia wieku przeniesiony w stan
spoczynku, przeniósł się na Śląsk Cieszyński, gdzie dzierżawi ośrodek państwowy Górki Wielkie.
I jeszcze dwa dokumenty, które dobrze wpisują się w Pożogę jego córki Zofii. Pierwszy to Szczegółowy
opis czynów we wniosku z roku 1921 o nadanie Krzyża Walecznych rtm. Tadeuszowi Kossakowi, oficerowi
ordynansowemu Sztabu 5 Brygady Jazdy, spisany przez dowódcę tej jednostki gen. Stefana Suszyńskiego: Dnia
14 sierpnia 1919 roku pod wsią Satyjów, przy forsowaniu rzeki Stułby, bolszewicy przeszli do kontrakcji, chcąc
uderzyć na prawe skrzydło Brygady. Dla sparaliżowania działań nieprzyjacielskich wysłałem wówczas rotmistrza
Kossaka Tadeusza z rozkazem do szwadronu karabinów maszynowych, by wysunąć karabiny maszynowe w prawo
uskokiem naprzód, biorąc w ten sposób atakującą kolumnę nieprzyjacielską we flankowy ogień. Dało to kolosalne
rezultaty, bo bolszewicy, nie wytrzymując flankowego ognia od razu wycofali się i Brygada przeszła bezzwłocznie
do kontrataku. Przy tem nadmieniam, że rotmistrz Kossak z narażeniem życia, pod silnym ogniem
nieprzyjacielskim rozkaz mój jak najściślej wykonał, czym bezwzględnie przyczynił się do zupełnego zwycięstwa i
porażki nieprzyjaciela. Drugi to Szczegółowy opis czynów we wniosku z roku 1932 o nadanie Krzyża Virtuti
Militari V klasy mjr. Tadeuszowi Kossakowi: Dn. 24 lutego 1918 r. będąc wysłanym z ważnymi papierami i
zleceniami ze sztabu 2go pułku ułanów do Komendanta Miasta St. Konstantynów por. Kossak został napadnięty
przez patrol bolszewicki. Por. Kossak, nie tracąc przytomności umysłu i zdając sobie sprawę z ważności danego
mu poruczenia, wstąpił w walkę z patrolem, położył trupem 2 napastujących, na widok czego pozostali zbiegli – i
mimo grożącego niebezpieczeństwa, wskutek wałęsających się w okolicy patroli i band nieprzyjacielskich, dowiózł
do miejsca przeznaczenia poruczone mu papiery i spełniwszy zlecenie powrócił do sztabu pułku.
O Leonie i Władysławie Kossakach, stryjach Tadeusza Kossaka z Kośmina i Skowródek, piszę w rozdziale
I niewydanej jeszcze książki Z dni krwi i łez. Oficerowie Wojsk Narodowych w powstaniu styczniowym na Podlasiu
i w Lubelskiem. Byli młodszymi braćmi jego ojca Juliusza. Razem w roku 1848 poszli do powstania węgierskiego.
Leon jako kawalerzysta austriacki, Władysław jako student Uniwersytetu Lwowskiego. Na Węgrzech walczyli
jako oficerowie kawalerii. Po upadku powstania Leon ponownie wstąpił, lub karnie został wcielony, do armii
austriackiej, i dosłużył się stopnia porucznika huzarów. W czasie wojny krymskiej ponownie wystąpił z armii
austriackiej i w Paryżu zaciągnął się do Dywizji Polskiej Zamoyskiego. Na Bałkany do Dywizji nie dotarł z
powodu zawarcia pokoju. Z Paryża pojechał do Australii do brata szukać razem z nim złota, ale po roku wrócił i
wziął udział w kampanii neapolitańskiej Garibaldiego roku 1860. W roku 1861 wrócił do Galicji i zamieszkał we
Lwowie. W powstaniu styczniowym służył jako oficer kawalerii w oddziałach Czachowskiego, Ruckiego i
Krysińskiego. W końcu jako dowódca eskorty gen. Kruka podczas jego kampanii jesienno-zimowej na Podlasiu i
w Lubelskiem. Kilka razy przechodził w marszach i w walce przez tereny Komendy Miejscowej Nr V i Placówki
44. Był jednym z tych, którzy odznaczyli się w bitwie bożonarodzeniowej pod Kockiem 25 grudnia 1863 roku. W
bitwie tej został ranny i dostał się do niewoli. Skazany na osiem lat katorgi i wywieziony na Sybir. Dzięki
staraniom rodziny i przyjaciół w roku 1869 wrócił schorowany do domu. Nie odzyskawszy zdrowia zmarł cztery
lata później w nędzy jako pracownik rogatki mytnej w Krystynopolu. I ten zapis we wspomnieniach Leonarda
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Mężyńskiego. Gdy wracając z Sybiru do domu, czekali w Petersburgu na pociąg do Warszawy: Jakiś wyższy oficer
ofiarować chciał Kossakowi banknot 100 rublowy, lecz ten nie przyjął go.
Jego brat Władysław, podporucznik kawalerii Legionu Polskiego na Węgrzech, po upadku powstania
węgierskiego i internowaniu w Turcji, przedostał się do Anglii, skąd wyjechał do Australii w celu poszukiwania
złota. Ostatecznie został tam oficerem brytyjskiej policji. W roku 1863, na wieść o wybuchu powstania w Polsce,
wziął roczny urlop i wrócił do Europy z zamiarem wzięcia udziału w walce o niepodległość Ojczyzny. Nie
wiadomo jednak, czy ostatecznie dotarł na plac boju w Polsce. Z dokumentów Archiwum Izby Obrachunkowej
znajdującego się w Bibliotece Polskiej w Paryżu wiadomo, że przynajmniej od 27 października 1863 roku był w
stopniu kapitana dowódcą strzelców organizowanych wtedy we Francji Sił Morskich Narodowych pod ogólnym
nadzorem Florestana Rozwadowskiego jako komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego. W dokumentach tych
wiele nazwisk zawerbowanych już przez niego oficerów, podoficerów i żołnierzy tej naszej powstańczej piechoty
morskiej, która od jesieni 1863 do marca 1864 roku była szykowana do walki z Rosją na Morzu Czarnym. Głównie
za pieniądze Władysława ks. Czartoryskiego i gen. Władysława Zamoyskiego.
Historia zbrojnego udziału Kossaków w walce o niepodległość Ojczyzny nie byłaby pełna bez postaci
Zygmunta Kossaka, syna Tadeusza. A dokładniej jednego z czterech jego synów. Bo Stefan zmarł w wieku ośmiu
miesięcy w roku 1891 i spoczywa na cmentarzu w Gołębiu, Witold w wieku dwunastu lat utonął w Wieprzu w
lipcu 1899 roku, a jego grób znajduje się na Cmentarzu Starym w Rykach, Wojciech Juliusz zmarł w wieku
szesnastu lat w Skowródkach lub w Nowosielicy. Postać Zygmunta Kossaka chcę przedstawić przez dwa
dokumenty z jego akt odznaczeniowych i personalnych. Pierwszy dokument to jego życiorys z roku 1928, gdy
jako bezrobotny starał się w DOK Nr VIII w Toruniu o przyjęcie na stanowisko urzędnika cywilnego w
Inspektoracie Koni w Toruniu: Urodziłem się dn. 22.9.1892 r. w Kośminie pow. Puławy, który był wówczas
własnością Ojca mojego Tadeusza i matki Anny z Kisielnickich – Kossaków. Początkowo nauki pobierałem w 7mio
klasowej Szkole Handlowej w Lublinie. Po ukończeniu 5tej klasy przeniosłem się do Średniej Szkoły Rolniczej w
Czernichowie pod Krakowem, którą ukończyłem w 1911 roku. Następnie wstąpiłem do Akademji rolniczej w
Taborze w Czechach, gdzie studiowałem do roku 1914. Wybuch wojny światowej zastał mnie podczas ferji letnich
na praktyce gospodarczej u Wojciecha Wyganowskiego w Złotnikach pod Kaliszem. Nie mogąc się przedostać z
powodu zajęcia Kalisza przez wojska niemieckie do mojej rodziny, która od roku 1909 mieszkała na Wołyniu
(Ojciec mój sprzedał majątek Kośmin, a wziął w dzierżawę majątek Nowosielicę od hr. Józefa Potockiego z
Antonin) przyjąłem posadę administratora majątku Rożdżały w pow. Sieradzkim. Na stanowisku tem pracowałem
do jesieni 1917 roku, poczem wstąpiłem do „Polskiej Siły Zbrojnej”. Przydzielono mnie do kawalerji w Mińsku
Mazowieckim, skąd zostałem odkomenderowany do Szkoły podchorążych w Ostrowiu [Ostrowi MazowieckiejKomorowie]. Po ukończeniu szkoły byłem od grudnia 1918 r. do 1 marca 1919 r. instruktorem w formującym się
32 p.p. Następnie przeniosłem się do 5 p. uł., w którym w stopniu podporucznika brałem udział w walkach na
Wołyniu. Potem zostałem przeniesionym do 2-go pułku Strz. Kon. do dywizjonu wchodzącego w skład 3ej Dyw.
Leg. i brałem udział w walkach 3ej Dywizji, aż do chwili gdy zostałem ranny w bitwie pod Brzostowicą. Za służbę
w 3ej Dywizji zostałem odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 1/I 1921 zostałem przydzielony do Sztabu misji
francuskiej jako tłomacz, na którem to stanowisku pracowałem aż do wystąpienia na własne żądanie do rezerwy
w maju 1922 roku. W czasie służby w misji francuskiej ożeniłem się z panną Marją Musielewiczówną. Chcąc
wrócić do pracy na roli wziąłem po przejściu do rezerwy w dzierżawę folwark na Pomorzu. Z powodu zbyt małego
kapitału (majątek moich rodziców został w granicach obecnej Bolszewji) i ówczesnego kryzysu gospodarczego
(tak zwanej „grabszczyzny”) musieliśmy tę dzierżawę opuścić straciwszy na niej dosłownie wszystko. Wobec tego,
że ja nie mogłem do tej pory znaleźć zajęcia jedynym środkiem utrzymania jest praca mojej żony, która jest urz.
kontr. X. stopnia. Jego żona była urzędniczką w Szefostwie Intendentury DOK Nr VIII w Toruniu. Drugi
dokument to Szczegółowy opis czynów z wniosku dowództwa 1 Dyonu 2 Pułku Strzelców z 21 sierpnia 1921 roku
o nadanie mu Krzyża Walecznych: Wysłany dnia 22. września w walkach pod Brzostowicą jako lewe ubezpieczenie
z 10 jeźdźcami maszerującego Dyonu, zdołał dzięki dobrej orientacji swej i odwadze nadchodzące oddziały
bolszewickiej kawalerji wstrzymać dając w taki sposób Dyonowi możliwość i czas spieszenia się i zajęcia pozycji.
Inne mu polecone zadania wywiadów jak i nawiązywania łączności wykonywał zawsze z umiejętnością i
brawurowym zaangażowaniem się. Dalej jeszcze adnotacja, że w tej akcji ppor. Zygmunt Kossak został lekko
ranny w nogę. Inne dokumenty z jego akt mówią nam, że brat wielkiej polskiej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej,
podobnie jak ppor. Tomasz Wiński, dowódca kompanii szturmowej 65 pp, nie potrafił odnaleźć się w życiu
koszarowym Wojska Polskiego po zakończeniu wojen o granice. Jest w pasjonujących Wspomnieniach wojennych
Tadeusza Kossaka takie miejsce, gdzie ojciec pisze o zupełnie przypadkowym wojennym spotkaniu z synem. Tym
jedynym żyjącym z czterech synów. A szczególnie ten tak dobrze przez ojca zapamiętany fakt, że na drugi dzień
po tym przypadkowym spotkaniu w Chełmie we wrześniu 1920 roku jego syn odznaczył się podczas akcji, został
ranionym i otrzymał Krzyż Walecznych.
Na granicach Placówki 44 stanowiły Polskę rodziny wybitnie zasłużone dla niepodległości Ojczyzny. W
Kośminie – Kossakowie, potem Tańscy, w Przytocznie – Kuszllowie, w Dwórcu – Rabkowie. Dwórzec nie należał
do Placówki 44, choć należał do parafii Nowodwór, a na cmentarzu nowodworskim jest grób rodzinny Rabków.
Spoczywa w nim Józef Rabek zmarły w roku 1941 oraz jego wnuczka, a córka Witolda i Janiny – Hania, zmarła
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w wieku dwóch lat w roku 1924. Jednak rodzina Rabków w lipcu 1944 roku została „ogarnięta” Listą faszystów
wykonaną wtedy przez komunistów z Terenu Nr 6 w oczekiwaniu na wejście Sowietów. Na tej Liście faszystów
rodzina Rabków znajduje się w doborowym towarzystwie „Orlika”, Tadeusza Skorupki „Tarana” i Władysława
Bieńczyka „Webera” z Zalesia, Antoniego Ciastocha „Ostrzyca” z Rososzy, Józefa Pietrzaka „Dęba” z
Nowodworu, Edwarda Zborowskiego „Ezeta” z Ułęża, Józefa Jabłońskiego „Gajowego” z Natalina, Leona Suleja
„Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy” i jego brata Pawła Suleja „Salwy”-„Prawego” z Żabianki, Jana Suleja „Smoka
II”-„Bystrego”, Wacława Makucha „Wiarusa”, Tadeusza Osińskiego „Teka” z Sobieszyna i wielu innych
żołnierzy i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego z terenów nadwieprzańskich. Na tej Liście faszystów
z Majątku Dwórzec są wymienieni:
Rabek Witold, obywatel ziemski, poseł na Sejm
Rabek, syn poprzedniego, kulawy
Komierowski, rządca majątku
Do Listy faszystów i znajdującego się na niej Witolda Rabka odnoszę się w Zdradzie i zbrodni. Idąc za jego
i jego małżonki aktami odznaczeniowymi tak mogę przedstawić przebieg pracy ideowo-niepodległościowej tego
rolnika, ziemianina, z wykształcenia inżyniera-agronoma po studiach w Krakowie i Zurychu. Pracy, za którą w
roku 1933 został odznaczony Krzyżem Niepodległości, ale także Krzyżem POW oraz Medalem Polska Swemu
Obrońcy. W czasach gimnazjalnych uczestniczył w strajkach szkolnych w Warszawie, a od roku 1910 należał do
Związku Walki Czynnej. W czasie studiów w „Promieniu” i w „Filarecji”. Po studiach i powrocie do Dwórca w
„Zaraniu”. Od roku 1914 pod pseudonim „Marek” w POW jako zastępca komendanta Obwodu Garwolińskiego,
tym samym przełożony wszystkich żołnierzy Komendy Miejscowej Nr V. Jesienią 1918 roku, podczas rozbrajania
Niemców, przejściowo pełniący obowiązki starosty garwolińskiego. W latach 1920-1921 ochotnik na wojnie z
bolszewikami w szeregach 201 pułku szwoleżerów. W okresie II wojny światowej, w strukturach Polskiego
Państwa Podziemnego, przewidziany na stanowisko starosty garwolińskiego po wyzwoleniu spod okupacji
niemieckiej w ramach powszechnego powstania. Powstania, które miało uwolnić nas od okupanta niemieckiego i
zapobiec okupacji sowieckiej. Nie był natomiast posłem na Sejm Rzeczypospolitej, tak jak zapisali autorzy Listy
faszystów.
Piękną kartę niepodległościową miała także małżonka „Marka”, a matka Hani, Jana, Andrzeja, Janiny i
Marii – Joanna Janina Rabek „Helena” z Sawickich. Córka lekarza z Grajewa. W jej aktach odznaczeniowych trzy
życiorysy, w tym ten jakby najpełniejszy: Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie wyjechała do Petersburga na
kursy pedagogiczne Leshafta, biorąc jednocześnie udział w życiu polskiej młodzieży socjalistycznej. W styczniu
1905 r. wraca do Warszawy i wstępuje do PPS pracując pod pseudonimem „Heleny” w technice w Warszawie. W
r. 1906 jest wysłana do Krakowa na szkołę agitacyjną, po skończeniu której wyjeżdża do Częstochowy, gdzie
prowadzi robotę agitacyjną. W sierpniu 1906 r. poszukiwana przez policję zmuszona była wyjechać do Krakowa.
Po rozłamie w PPS z polecenia PPS Fr. Rew. wyjechała w listopadzie 1906 r. do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie
ponownie prowadzi robotę agitacyjną i zostaje wybraną jako delegatka przez Komitet w Zawierciu na pierwszy
zjazd PPS Fr. Rew. w Wiedniu. W sierpniu 1907 r. wstępuje na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie gdzie studjuje
do 1911 r. Przez cały czas należy do PPS /wydział zagraniczny/, pracuje w robocie technicznej jako pomocnica
ZWC i bierze udział w życiu młodzieży postępowo-niepodległościowej /”Promień”/. Po wyjściu za mąż rok szkolny
1911-1912 studjowała w Zurychu i tu należąc do PPS i Filarecji – pracuje czynnie. Potem osiadła na wsi i
odsunęła się od życia czynnego w partji. W tych dwóch pozostałych życiorysach, że w Krakowie i w Zurychu
studiowała na Wydziale Filozoficznym. Że za mąż wyszła w roku 1912, a w czasie wojny służyła w POW i w
Lidze Kobiet niosąc pomoc żołnierzom polskim. W roku 1932 odznaczona Krzyżem Niepodległości. Do tej karty
liczy się także wychowanie wraz z mężem swoich dzieci na prawdziwych patriotów. Starszy syn Jan w lotnictwie
PSZ na Zachodzie, Andrzej wraz z ojcem zaliczony przez komunistów do faszystów, córki Janina i Maria w
Powstaniu Warszawskim, a sama Janina także w powstaniu antykomunistycznym jako kurierka Zarządu III WiN.
Wymieniony razem z nimi rządca majątku Dwórzec to Wacław Jan Komierowski, małżonek, a
jednocześnie bliski krewny Sabiny Komierowskiej z Marchwickich, tak zasłużonej w organizacji cywilnej
Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji niemieckiej, a w okresie PRL-u w ruchu katolickim,
szczególnie w ramach Rodziny Rodzin. Córki właścicieli dóbr ryckich Zdzisława Macieja i Marty Marchwickich,
a wnuczki Zdzisława Ostoi Marchwickiego, w roku 1863 naczelnika cywilnego powiatu ostrołęckiego, następnie
komisarza pełnomocnego RN w województwie płockim, wybitnego działacza gospodarczego i społecznego w
Galicji. Na Liście faszystów jest wymieniony także Józef Konarzewski, dzierżawca dóbr ryckich. Ci ryccy
Marchwiccy, także przez matkę i babcię, czyli Augustę Marchwicką z Łempickich, małżonkę komisarza
pełnomocnego RN w województwie płockim, byli skoligaceni z Junosza Łempickimi, którzy w Rozdziale I
pojawiają się poprzez postać Karola Junoszy Łempickiego, organizatora powstania styczniowego w
Hrubieszowskiem, dowódcy oddziału Kawalerii Narodowej, zesłańca sybirskiego, syna Jana Nepomucena,
weterana wojen napoleońskich i powstania listopadowego.
Rabkowie z Dwórca – Józef żonaty z Marią Danysz, siostrą Piotra Danysza z Brusowa, ich syn Witold oraz
jego małżonka Joanna Janina. Godni następcy Szydłowskich w tej polskiej stanicy, wprowadzonej w roku 1863
do wielkiej polskiej historii przez kampanię letnią, następnie kampanię jesienno-zimową gen. Kruka. Nawet
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przedwojenna Kronika Szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Kłoczewie mówi nam, że zawsze byli nie tylko
werbalnie, ale też czynnie po stronie Polski, na tej żmudnej, czasem mało widowiskowej, drodze umacniania jej
kruchej niepodległości. Te zapisy o działalności Niedzielnego Uniwersytetu Ludowego, czy o poświęceniu i
założeniu kamienia węgielnego pod budowę szkoły z ich udziałem. Nawet w wytworzonych przez warszawską,
garwolińską i rycką bezpiekę aktach Longina Kacperskiego „Skiby” z Woli Zadybskiej, ostatniego komendanta
Placówki WiN Kłoczew, na okoliczność śledztwa, procesu, wyroku i dalszego oczywiście rozpracowywania, w
związku z jego udziałem w roku 1952 w próbie likwidacji aktywisty komunistycznego, jest mocny ślad tej ich
postawy uporczywego stania przy Polsce. W tych aktach „Skiby”, liczne agenturne doniesienia oraz protokoły
ubeckich przesłuchań, w których kilkakrotnie pojawia się Witold Rabek jako podstępny wróg „demokracji”.
Między innymi groźne w swojej wymowie dla osób wymienionych agenturne doniesienie tajnego
współpracownika krypt. „Pokój”, czyli Józefa Gajdy „Rokity”, z 2 czerwca 1949 roku: Stosownie do ostatniej
rozmowy ze Stanisławem Kwasem, mieszkańcem wsi Babice gm. Trojanów wysondowałem, że były właściciel
majątku Dwórzec obecnie zarządza ośrodkami majątków państwowych w pow. kwidzyńskim. Na teren tego
powiatu wyjechało dużo działaczy z tutejszego terenu i tworzą zwartą grupę na terenie pow. Kwidzyń. Przy
poparciu ob. Rabka zostały im przydzielone gospodarstwa w najlepszym punkcie. Wśród znanych mi działaczy
społecznych sprzed 1939 r. wyjechali: Zaręba Ludwik zam. gr. Wola Zadybska, Lech z gr. Derlatka, Filiks z gr.
Wola Zadybska, Pietrzak Stanisław z gr. Trojanów, Kozuń Józef z gr. Więcków i wielu innych z gr. Kłoczew i z gr.
Ryki. W/w należeli do organizacji WiN na tym terenie, mam wrażenie, że i na terenie pow. Kwidzyń tworzą jakąś
organizację. I jeszcze pozycja 1 z Wykazu podejrzanego elementu z terenu gminy Kłoczew przechodzących po
obiektowym rozpracowaniu na b. organizacje AK pod kryptonimem „Rzeka” nr 188/0 wykonanego w PUBP w
Garwolinie 2 lipca 1951 roku: Rabek Józef s. Józefa i Marii z domu Danysz ur. w 1889 r. Suszno pow. Włodawa,
zam. Dwórzec gm. Kłoczew. A więc brat „Marka” także był w zasięgu zainteresowania garwolińskiej ubecji. A
może tylko ubecy pomylili braci, bo w istocie cały czas mieli na myśli tylko „Marka”.
Istotny wkład do wiedzy o udziale rodziny Rabków w walce o niepodległość Ojczyzny wnoszą wytworzone
przez UB akta sprawy Gustawa Budzyńskiego „Szorta”, Janiny Rabek „100” i innych jako części składowej
ubeckiego rozpracowania Zarządu III WiN z postaciami w roli głównej Wincentego Kwiecińskiego „Głoga”,
prezesa Zarządu III, oraz Haliny Sosnowskiej „X-1”, szefowej wywiadu Zarządu III, ciotki Janiny, Marii i
Andrzeja Rabków od strony matki. Prawdziwej bohaterki powstania antykomunistycznego i prawdziwego
Żołnierza Niezłomnego. Ogarnia mnie wzruszenie, gdy przypominam sobie spotkania i rozmowy z Gustawem
Budzyńskim „Szortem”, bohaterem Powstania Warszawskiego i powstania antykomunistycznego.
Dystyngowanym, zawsze eleganckim panem, a jednocześnie ciepłym człowiekiem, który przecież miał za sobą
ubeckie katownie i wyrok dwunastu lat więzienia za służbę w WiN. Tylko, że wtedy nie wiedziałem o jego bliskiej
współpracy z Janiną Rabek „100” jako kurierką Zarządu III WiN oraz jego bliskiej znajomości z rodziną Rabków,
w tamtych latach mieszkających w Sopocie. Którego to „Szorta” podczas ubeckich przesłuchań w WUBP w
Gdańsku w roku 1948 Janina Rabek „100” przedstawiała jako swego narzeczonego. W tych aktach także wyciągi
z protokołów przesłuchań Kwiecińskiego w roku 1947, w trakcie których potwierdzał podejrzenia bezpieki, że nie
tylko Janina Rabek „100” była zaangażowana w walkę z komuną w szeregach WiN, ale także jej ojciec Witold.
W związku z czym rozpracowaniem został objęty nie tylko jej ojciec, ale także siostra Maria oraz brat Andrzej.
Rozpracowaniem tym z jakichś powodów został objęty także Bogusław Studziński, syn „Niteckiego”, komendanta
Obwodu Garwolińskiego POW. Ważne dla udziału rodziny Rabków w walce o niepodległość Ojczyzny są także
akta paszportowe Andrzeja Rabka oraz jego syna Witolda Ludwika. Historia rodziny polskich patriotów
rozrzuconej po świecie. Jak te ptaki bez gniazd.
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Rozdział IV
Rok 1939
Generał Anders, major Sołtan, ułan Suska
Generał Władysław Anders z Nowogródzką Brygadą Kawalerii oraz z innymi oddziałami swej Grupy
Operacyjnej Kawalerii 17-18 września 1939 roku w Rososzy, Brusowie, Bazanowie, Trzciankach, Ułężu,
Sobieszynie, Drążgowie, Baranowie, Pogonowie, Łukawce. W marszu po walkach z Niemcami pod Mińskiem
Mazowieckim. W tych dniach, gdy na Polskę napada drugi śmiertelny wróg – Rosja Sowiecka.
O marszu kawalerii Andersa czytamy w życiorysie Henryka Piotra Suski „Karola”, zastępcy komendanta,
następnie komendanta AK-WiN w Sobieszynie, także dowódcy drużyny w sobieszyńskim plutonie AK. We
wrześniu 1939 roku ułana 4 szwadronu 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.
Który w tym marszu świtem 18 września przejeżdżał wraz z towarzyszami broni z 4 szwadronu prawie koło
swojego domu w Sobieszynie. Prawie, bo od zakrętu drogi koło cmentarza sobieszyńskiego w stronę Drążgowa i
przeprawy na Wieprzu, do jego domu w głębi Sobieszyna, były i są dwa kilometry: Po dziennej bitwie, która
toczyła się w okolicach Mińska Mazowieckiego, było to szesnastego września 1939 r., ten wieczór bardzo był
ciemny, nasz czwarty szwadron tego wieczoru wycofał się przez pola w kierunku na Kołbiel, która była spalona i
wjechaliśmy na szosę Lublin-Warszawa. Jechaliśmy w kierunku na Garwolin. Jak zaczęło świtać widziałem w
fosie przylegającej do szosy trupy i porozbijane różne pojazdy, to były skutki nalotu samolotów niemieckich.
Zatrzymaliśmy się na krótko w Miętnem pod Garwolinem, a potem pojechaliśmy do lasu i zatrzymaliśmy się koło
leśniczówki, a następnie wieczorem wyruszyliśmy przez Łaskarzew i inne miejscowości przejechaliśmy szosę
Warszawa-Lublin, a następnie tor kolejowy w Rososzy i przez Trzcianki, Ułęż i Drążgów, przez bród na Wieprzu
do Baranowa. Był to piątek osiemnastego września 1939 r. W dzień 18.IX.39 r. zatrzymaliśmy się na kwaterach w
Baranowie nad Wieprzem. Wieczorem tego dnia pojechaliśmy na kwatery do Pogunowa, gdzie przebywaliśmy do
niedzieli 20.IX.39 r. Tego dnia przed wieczorem dołączył do nas d-ca 26 pułku ułanów z innymi szwadronami.
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Generał Anders 18 września 1939 roku na kwaterze w dworze Kudelskich w Łukawce. O tym jak Kudelscy
byli mordowani przez Sowietów i miejscowych komunistów oraz bechowców piszę w Zdradzie i zbrodni.
Stanisław Kudelski zarąbany siekierami, jego brat Tadeusz porwany z domu i zastrzelony w pobliskich lesie.
Ociekający krwią akt zdrady i zbrodni kolaborantów sowieckich spod znaku PPR, GL, AL, BCh zanim jeszcze
sowiecki najeźdźca i okupant nadepnął swoim buciorem na ten kawałek naszej Ojczyzny nad Wieprzem. To ci
sami kolaboranci sowieccy z band komunistycznych Paramonowa, Skowrońskiego, Sienkiewicza, z którymi pod
komendą „Zagończyka” i „Orlika” walczyli także żołnierze AK z Placówki 44.
O tych samych walkach i marszach generał Anders w Bez ostatniego rozdziału: Koncentrację moich
oddziałów wyznaczyłem w lesie na zachód od szosy Garwolin-Lublin. Powoli udało się uporządkować i zebrać
oddziały w celu wydostania się z worka. Widzieliśmy lotnictwo niemieckie, które w licznych zgrupowaniach
zasilało swe oddziały, odcinając nam odwrót. Przeprowadziłem mylące natarcie na oddziały niemieckie wzdłuż
szosy Garwolin-Lublin, a całą grupą obeszliśmy na przełaj i dość szczęśliwie przedostaliśmy się za Wieprz. Udało
się nam przeprowadzić część samochodów pancernych, trochę samochodów osobowych i – na szczęście – prawie
wszystkie wozy amunicyjne oraz zaopatrzenia. Mieliśmy duże trudności w przeprawie za Wieprz, gdzie z wyjątkiem
jednego wszystkie mosty były zerwane. Nie zastałem nie tylko żadnych rozkazów od Naczelnego Wodza, ale nie
zastałem tam w ogóle żadnych oddziałów polskich. Ludzie byli bardzo przemęczeni, konie również. Od początku
wojny właściwie nikt nie spał. Korzystając z tego, że miałem kilka samochodów, udałem się do Lublina, który silnie
ucierpiał od bombardowania 8 września. Dalej trzy akapity o tym rekonesansie w Lublinie, organizowaniu tam
amunicji i żywności dla swych oddziałów, także wyjeździe do Chełma. W tym momencie jego oddziały 180 km
od Chełma, bo taka odległość dzieliła Chełm od Baranowa. W Chełmie jego dramatyczne spotkanie z gen.
Stefanem Dąb-Biernackim. I powrót do swoich wojsk nad Wieprzem: Po powrocie do mego sztabu stwierdziłem,
że muszę nazajutrz stracić jeszcze 24 godziny na uporządkowanie oddziałów. Nadeszła amunicja i żywność z
Lublina. Tymczasem Niemcy zaczęli nam następować na pięty. Zajęli Lublin. Należało się spieszyć, aby
przeskoczyć między Lublinem a Chełmem. Zarządzam marsz w nocy z 17 na 18 września w ogólnym kierunku na
Rejowiec. Ostatni posiłek w Kozłówce. Omawiamy różne wiadomości i plotki o akcji na zachodzie. Zastanawiamy
się, kiedy nareszcie Francuzi i Anglicy rozpoczną ofensywę. Nie możemy zrozumieć, dlaczego nam nie pomagają.
Trzy razy wymienia swego przyjaciela mjr. Adama Sołtana, szefa sztabu Nowogródzkiej Brygady
Kawalerii i Grupy Operacyjnej Kawalerii. Razem przyszli z bitwy pod Mińskiem Mazowieckim nad Wieprz koło
Sobieszyna i Drążgowa, razem kwaterowali u Kudelskich w Łukawce, razem poszli za Lublin na dalsze walki z
Niemcami i Sowietami. W niewoli sowieckiej ich losy potoczyły się dwiema drogami. Droga gen. Andersa przez
niewolę sowiecką jest znana. Mjr Sołtan został zamordowany przez Sowietów w Charkowie.
Pierwsze wspomnienie gen. Andersa o mjr. Sołtanie. Z pierwszych dni marszów i walk między
Działdowem i Mławą: Czwartego września około 11.00 otrzymuję rozkaz objęcia dowództwa także nad 20 i 8
dywizją piechoty. Widzę, że jest źle. Zostawiam swego zastępcę, płk. Kazimierza Żelisławskiego, zwracając mu
uwagę, że przewiduję wycofanie mojego zgrupowania w kierunku na Płock. Ma on czekać na rozkaz, ale już teraz
przygotować się do natychmiastowego rozpoczęcia ruchu odwrotowego. Jadę z moim szefem sztabu mjr. Adamem
Sołtanem i kpt. Gilem samochodem do Mławy. Drugie wspomnienie. Po walkach z Niemcami pod Broszkami i
Morańcami oraz z Sowietami pod Dernakami 26 i 27 września. I kolejne walki z Sowietami, ale nie podaje nazwy
miejscowości. Ale gdzieś koło Sambora. Jego decyzja o przebijaniu się przez granicę węgierską mniejszymi
grupami i marsz z jedną z tych grup w nocy z 28 na 29 września: Grupa, z którą zdecydowałem się przejść
osobiście, składała się z kilkunastu ludzi, m.in. gen. Konstantego Plisowskiego, rtm. Kuczyńskiego, rtm.
Władysława Zgorzelskiego, kpt. Konstantego Koszutskiego, por. Zbigniewa Kiedacza, rtm. Olgierda Ślizienia,
mego ordynansa ułana Bronisława Tomczyka i kilku innych. Początkowo należał do grupy mjr. Sołtan, mój szef
sztabu, ale zgubił się w czasie przejścia przez lasy. Wspaniały typ oficera. Był mi niesłychanie pomocny, podobnie
jak oficerowie najwyższej klasy i odwagi, których wyżej wymieniłem. Trzecie wspomnienie. Już w niewoli
sowieckiej w Starym Samborze: W jednym z pokojów, dokąd mnie następnie wprowadzono, spotkałem szereg
moich oficerów, m.in. gen. Plisowskiego, ppłk. Pająka (dowódcę 27 pułku ułanów), jego zastępcę mjr. Karola
Rudnickiego (brata późniejszego dowódcy 1 dywizji pancernej), wreszcie mojego przyjaciela mjr. Adama Sołtana
i rtm. Ślizienia.
Postać mjr Sołtana wyłaniająca się z jego akt personalnych i odznaczeniowych. Idąc we wrześniu 1939
roku, jako szef sztabu Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Andersa, przez Sobieszyn i Drążgów za Wieprz, znalazł
się prawie w rodzinnych okolicach. Urodził się bowiem w roku 1898 w rodzinie ziemiańskiej Bohdana i Marii z
Sołtanów w Polanówce k. Kazimierza Dolnego. W roku 1917 absolwent Gimnazjum Klasycznego im. Księżnej
Tatiany w Kijowie. W tym samym roku student pierwszego roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od
października tego roku ochotnik w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich I Korpusu Polskiego gen. Józefa DowboraMuśnickiego. W kolejnych latach służby i walki w szeregach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika
Bolesława Mościckiego przeszedł drogę od stopnia ułana do stopnia rotmistrza. Jako ułan 1 Pułku Ułanów I
Korpusu walczył z bolszewikami już w roku 1917, a po odrodzeniu pułku w listopadzie 1918 roku ponownie z
bolszewikami i Ukraińcami. Za bohaterską postawę w bitwie pod Żółtańcami 19 sierpnia 1920 roku został
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Tam jako dowódca plutonu km utrzymał się na pozycji w czasie
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huraganowego ognia armat i km na pułki polskiej kawalerii wchodzące do Żółtaniec oraz jednoczesnego
oskrzydlającego ataku kilku szwadronów kawalerii bolszewickiej. 24 wrześniu 1920 roku ranny w walkach z
bolszewikami pod Bubnowem k. Łucka. Za inne czyny bohaterstwa został też odznaczony Krzyżem Walecznych
po raz 1 i 2.
Po zakończeniu działań wojennych był w macierzystym 1 Pułku Ułanów Krechowieckich dowódcą
plutonu, adiutantem pułku, oficerem ordynansowym pułku. W międzyczasie, krótko, oficerem ordynansowym II
Wiceministra Spraw Wojskowych. W roku 1927, po zakończeniu Kursu Dowódców Szwadronów w Obozie
Szkolnym Kawalerii w Grudziądzu z lokatą 4/57, następująca opinia o nim ppłk. Rudolfa Dreszera, komendanta
Obozu, zawarta w wyciągu kwalifikacyjnym: Poczucie honoru wybitne. Charakter wybitnie wyrobiony,
zrównoważony – prawy, siła woli wybitna. Stosunek do kolegów wzorowy. Obowiązkowość, pilność, ambicja pracy
i ambicja osobista wybitne. Bystrość umysłu wybitna – bardzo inteligentny ... I dalej już do końca w tym tonie. W
roku 1932 absolwent Wyższej Szkoły Wojennej. W tych pierwszych latach trzydziestych wykładowca historii
wojen w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, następnie dyrektor nauk i wykładowca taktyki w Szkole
Podchorążych Rezerwy w tymże Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Biegła znajomość francuskiego, niemieckiego
i rosyjskiego oraz angielskiego w piśmie. W ocenie ppłk. Stefana Chomicza, komendanta SPRKaw. dokonanej w
roku 1934 oficer wybitny. I jego życie osobiste. W roku 1923 ślub z Marią Sariusz-Zaleską w Warszawie w
kościele Świętego Zbawiciela. W roku 1924 w Wilnie urodziny córki Teresy. W roku 1928 urodziny drugiej córki
Marii.
Rodzina Sołtanów z Polanówki wybitnie zasłużyła się dla niepodległości Polski i poniosła duże ofiary z
powodu tej służby. Dziadkowie mjr. Adama Sołtana tak ze strony ojca jak i matki byli zesłani na Sybir za udział
w powstaniu styczniowym. Zresztą miał dwa imiona Adam Lew, bo po dziadku-powstańcu styczniowym. Jego
rodzice znani byli w Lubelskiem z pracy niepodległościowej i społecznej jeszcze pod zaborem rosyjskim, o czym
dowiadujemy się z tekstu Andrzeja Przegalińskiego Społeczna aktywność ziemiaństwa lubelskiego (1905-1914).
Stanisław Sołtan, starszy brat Adama, poległ w walkach z bolszewikami pod Baranowiczami w kwietniu 1919
roku. W Charkowie został zamordowany przez Sowietów ich siostrzeniec ppor. kaw. Władysław Maria
Grocholski, we wrześniu 1939 roku dowódca plutonu w szwadronie ckm 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
18 września ułan Suska przechodził z kawalerią Andersa przez rodzinny Sobieszyn i Drążgów w marszu
za Wieprz, a następnego dnia do Ułęża i Sobieszyna weszli Niemcy. Wiadomo o tym ze wspomnień Tadeusza
Nieśpiałowskiego, kierownika szkoły powszechnej w Blizocinie. Warszawa wciąż walczyła, bitwa pod Wolą
Gułowską i Serokomlą zwana bitwą pod Kockiem dopiero miała nastąpić, a 19 września Niemcy już byli w Ułężu,
Sobieszynie, Podlodowie. Jeszcze tego samego dnia także w Blizocinie, Przytocznie, Łysobykach. A pałac
sobieszyński, dwory Janickich w Ułężu, Meissnerów w Podlodowie, Kuszllów w Przytocznie, już były
niemieckimi kwaterami. I te pierwsze dni października, gdy w opisie Nieśpiałowskiego przez Blizocin przewala
się raz za razem wojsko niemieckie biorące udział w bitwie kockiej. Bitwie, która w znacznej części toczyła się
na terenie Placówki 44, a kawaleria z SGO „Polesie” dokonywała szarż po polach stratowanych w Boże
Narodzenie roku 1863 przez kawalerię gen. Kruka. Jest w tych wspomnieniach Nieśpiałowskiego poruszający opis
„dotknięcia” bitwą kocką terenu Placówki 44: Mimo, że szosa dęblińsko-radzyńska ciągle była zatłoczona przez
niemieckie kolumny zmotoryzowane, to jednak ktoś ze wsi, przedostawszy się na odległe pola gdzieś pod Budziska,
wrócił z zaskakującymi nowinami. Ludzie z tamtych wiosek opowiadali mu, że w okolicach Serokomli, Helenowa,
Adamowa i Woli Gułowskiej jest masa polskiego wojska: piechoty, kawalerii i artylerii. Nie są to jakieś resztki
rozbitych pułków, lecz dobrze umundurowane i uzbrojone oddziały, przemaszerowujące w najlepszym porządku.
Jest bardzo dużo kawalerii, artylerii, karabinów maszynowych a nawet samochodów. Nie wiele mi to rozjaśniło w
głowie, bo nie mogłem zrozumieć, jak w końcu września te regularne oddziały polskiego wojska znalazły się tutaj,
na południowym krańcu Podlasia. Jeszcze dwa dni trwały walki, chociaż jej odgłosy dochodziły już z nieco innego
kierunku. Można było się domyślać, że ich centrum przesunęło się spod Kocka gdzieś w kierunku Adamowa i
Okrzei. Jednego dnia, nie pamiętam dokładnie czy to było 4 czy 5 października wieczorem, słychać było bardzo
blisko w kierunku Przytoczna i Charlejowa odgłosy strzelaniny, a nawet przysiągłbym, że słyszałem jakiś masowy
wielki krzyk. Przypuszczałem, że był to okrzyk bojowy naszej piechoty idącej do walki na bagnety, której Niemcy
podobno nie uczyli się i ogromnie się bali. Później znacznie z opowiadań uczestników tych walk i naocznych
świadków dowiedziałem się, że była to brawurowa szarża kawalerii, która zaatakowała pozycje niemieckie pod
Charlejowem i zdobyła je. Była to jednak chyba potyczka ostatnia i ostatnia szarża polskiej kawalerii, a zwycięstwo
na tym małym odcinku w tej ostatniej bitwie kampanii wrześniowej 1939 roku nie na wiele się już przydało, bo w
dniu 6 października nie słychać już było odgłosów walki, zaś około południa rozeszła się wieść, że w podlodowskim
dworze Niemcy zgromadzili kilkuset jeńców wojennych, a część ich już prowadzą szosą w stronę Dęblina. Promyk
nadziei, który tlił się przez te kilka dni w naszych sercach, zgasł.
Kolumny polskich jeńców na szosie z Kocka do Dęblina. Wierzchowce polskiej kawalerii błąkające się po
polach koło Blizocina, Podlodowa, Sobieszyna, Ułęża, Nowodworu, Zosina. Ogrom porzuconej broni, która
dostała się w ręce nie tylko żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale także w ręce pospolitych bandytów,
komunistów i bechowców. Obrazy wciąż żywe w pamięci mieszkańców tej nadwieprzańskiej części Placówki 44.
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I wspomnienie Longina Chojdaka z Drążgowa i Sobieszyna, podoficera warszawskiego 1 Pułku
Lotniczego, w roku 1939 uczestnika walk z Sowietami na Wołyniu i z Niemcami w bitwie kockiej, żołnierza
Placówki 44, w latach 1944-1946 więźnia łagrów sowieckich. Jednego z tych, którzy tak jak „Orlik”, nie dali się
zagnać do katyńskich dołów śmierci: Przed kapitulacją Warszawy przemieszczono nasz pułk do twierdzy w
Brześciu n. Bugiem. Z Brześcia nasza jednostka przemieszczona została do Kowla. W Kowlu 1 Pułk Lotniczy
walczył z armią sowiecką. Po poddaniu się pułku zostaliśmy wzięci do niewoli sowieckiej. Podoficerów, oficerów
i policjantów Sowieci załadowali do bydlęcych wagonów i powieźli do obozu w Ostaszkowie. Za Kowlem przy
stacji Rafałówka uciekłem z pociągu. Ucieczka moja się udała. Z Rafałówki wróciłem do Kocka, gdzie walczyłem
z Niemcami pod dowództwem gen. Kleeberga. W bitwie pod Kockiem między Serokomlą, a Wolą Gułowską
zostałem ranny i skierowany do szpitala polowego. W tym czasie gen. Kleeberg poddał się z powodu braku
amunicji. Niemcy poinformowali nas, że mamy się udać do Twierdzy w Dęblinie, gdzie dostaniemy przepustki. Ja
nie wierzyłem Niemcom i uciekłem.
I jeszcze kilka zdań z deklaracji członkowskiej do ZBoWiD-u Stanisława Madonia „Kaczeńca” z
Podlodówki, żołnierza Placówki 44: Do roku 1939 uczęszczałem do szkoły podstawowej w Krzówce pow. Łuków
i pomagałem rodzicom w gospodarce małorolnej w Podlodówce. Jako mały harcerz będąc w Woli Gułowskiej w
dniach 2-5 X 1939 r. brałem udział w donoszeniu amunicji żołnierzom polskim dow. przez gen. Kleeberga
walczącym z Niemcami.
Generał Władysław Sikorski, Osmolice i Organizacja Wojskowa. Akt powstania jednego z zaczątków
Polskiego Państwa Podziemnego w Osmolicach k. Ułęża opisał Tadeusz Bednarczyk, działacz tej organizacji.
Opisał dalece niewystarczająco, z bardzo mocnym obciążeniem cenzurą komunistyczną. I z pominięciem faktu,
że w tych dniach wrześniowych, jak i przez kolejne dnie, tygodnie i miesiące gen. Sikorski podejmował decyzje
obok, a nie w ramach legalnych władz Rzeczypospolitej, wręcz przeciwko tym władzom. Podejmował je na swoją
korzyść i na korzyść Francji, która właśnie zdradziła Polskę: OW – Organizacja Wojskowa – powstała 9 września
1939 roku w majątku Osmolice nad Wieprzem koło Kocka. Tego dnia generał Władysław Sikorski uznał wszystkie
swoje starania u marszałka Rydza-Śmigłego o danie mu jakiegokolwiek dowództwa za odrzucone. Podjął więc
decyzję wyjazdu do Francji celem wzięcia udziału w organizowaniu dalszej walki z Niemcami na obczyźnie, lecz
zarazem wydał rozkaz organizowania w kraju konspiracyjnego ruchu oporu. Rozkaz ten wydał w Osmolicach,
majątku rodziców swego zięcia, państwa Leśniowskich, a wykonawcami jego mieli być najbliżsi ludzie generała –
inżynier Witold Orzechowski, redaktor inżynier Ryszard Świętochowski, córka Sikorskiego Zofia Leśniowska i jego
krewny magister Jerzy Dunin-Borkowski (…) OW rozwijała swoją działalność w Osmolicach jeszcze we wrześniu
w czasie trwania działań wojennych w kraju. Inżynier Orzechowski organizował zaopatrzenie dla oddziałów
generała Kleeberga z Osmolic i Ułęża, sam też wziął udział w walce koło Ułęża. Po bitwie – 5 października 1939
roku – pomagał ukryć się wielu żołnierzom, toteż nic dziwnego, że większość z nich pozyskał dla ruchu oporu, dla
pracy w OW i zaprzysiągł ich na wierność rządowi generała Sikorskiego. Przy składaniu przysięgi była nieraz
obecna pani generałowa Helena Olga Sikorska, która uczestniczyła w pracach organizacyjnych OW do drugiej
połowy grudnia 1939 roku, tj. do czasu swego wyjazdu do męża. Nie wiem ile jest prawdy w tym organizowaniu
zaopatrzenia dla oddziałów generała Kleeberga z Osmolic i Ułęża skoro wszędzie tam było pełno niemieckiego
wojska. I nic mi nie jest wiadomo o walce koło Ułęża, w której miałby uczestniczyć Witold Orzechowski
„Longinus”. Opis OW dokonany przez Bednarczyka jest dłuższy i wychodzi poza Osmolice, ale nie ma w nim
zaprzysiężonych w OW ważnych postaci z Ułęża i okolic – Gabriela Grzelaka, Jana Wyjadłowskiego, Jerzego
Kalickiego, Bronisława Zatorskiego, Józefa Grzechnika „Ułana”. Nie ma Wacława Osińskiego „Sprawdziana”„Topola”, komendanta ZWZ-AK-WiN w Podlodówce, który według zeznań jakie składał przed ubeckimi
śledczymi, w roku 1940 należał do OW, ale za namową Wacława Micha „Tygrysa” przeszedł do ZWZ. Można się
domyślać, że tego przejścia do ZWZ, potem AK, dokonali z upływem czasu wszyscy miejscowi współzałożyciele
i członkowie OW. Z przekazem Bednarczyka zupełnie nie są spójne informacje zawarte w wytworzonych przez
UB i SB aktach Edwarda Biernackiego „Wilka”, który we wrześniu 1939 roku był gminnym technikiem
drogowym w Ułężu i jednym z pierwszych zaprzysiężonych w Osmolicach. Znajduje się w nich jego deklaracja
członkowska do ZUWoWiD-u, poprzednika ZBoWiD-u, z roku 1948. A w tej deklaracji zapis, że „Longinus”
zaprzysiągł go w Osmolicach i powierzył mu tworzenie organizacji Korpus Bezpieczeństwa w pow. garwolińskim.
Dalej, że organizacja powołana w Osmolicach przez „Longinusa” miała nazwę Komenda Grup Operacyjnych, a
w samych Osmolicach mieściła się Naczelna Komenda Grup Operacyjnych w Polsce. Co więcej, pisze, że w
styczniu 1940 roku wyjechała do ojca córka gen. Sikorskiego i przez nią „Longinus” poinformował Sikorskiego o
istnieniu organizacji oraz rzekomo otrzymał akceptację. Wszystko to jest mało wiarygodne, a do tego kwatera
OW-KB na Powązkach Wojskowych, gdzie na epitafiach Orzechowski jako założyciel i komendant główny OWKB-KLON jest generałem, a Biernacki jako jego zastępca pułkownikiem. I ta bardzo daleka droga od dni
wrześniowych roku 1939 w Osmolicach do dni lipcowych roku 1944, gdy spadkobiercy „Longinusa” zdradzili
Polskę idąc do obozu najeźdźcy sowieckiego i komunistów poprzez akces do AL-u i PKWN-u.
Oficerowie Wojska Polskiego z terenu Placówki 44 w Katyniu i Auschwitz
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Było ich przynajmniej dziesięciu. Z Sarn, Ułęża, Sobieszyna, a raczej Brzozowej, Drążgowa, Helenowa.
Jeden z Przytoczna, ale związany służbą niepodległościową także z terenem Placówki 44. To ppor. Adam Cąkała,
ppor. Jan Iwanowski, ppor. Stanisław Ludwik Janicki, ppor. Stanisław Kostrzewa, ppor. lub por. Karol
Krzyczkowski, Serwacy Aleksander Niedbalski, por. Stanisław Niedbalski, por. Tadeusz Władysław Pyszyński,
ppor. Adam Śwital, ppor. Henryk Więsek „Gryf”. Pięciu pośród nich to weterani walk o niepodległość Polski w
latach 1914-1921. To Kostrzewa, Krzyczkowski, Pyszyński, Śwital, oraz Serwacy Aleksander Niedbalski. W ich
przypadku Sowieci i Niemcy mieli podwójną motywację, żeby ich zamordować.
Podporucznik artylerii służby stałej Jan Iwanowski. Zamordowany i zakopany w dołach śmierci w KijowieBykowni. Urodził się w roku 1912 w Sarnach nad Wieprzem jako syn Stanisława i Stanisławy z domu Chojak.
Jego ojciec był w Sarnach kowalem i rolnikiem na pięciu morgach ziemi. Po ukończeniu szkoły powszechnej w
Rykach w roku 1927 dostał się do Gimnazjum Państwowego im. Adama ks. Czartoryskiego w Puławach. Po jego
ukończeniu, w latach 1932-1933 odbył kurs unifikacyjny w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi
Mazowieckiej-Komorowie i wstąpił do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, którą ukończył w roku 1935.
Służbę zawodową rozpoczął w 12 pal w Stanisławowie. W roku 1938 w stopniu podporucznika został dowódcą
baterii III dywizjonu 12 pal w Złoczowie. Opinie służbowe jego przełożonych w rocznej liście kwalifikacyjnej za
rok 1938 pokazują oficera przeciętnego, dla którego służba wojskowa może nie była właściwą ścieżką życia.
Najpierw opis cech indywidualnych przez dowódcę dywizjonu: Charakter dość silny, energiczny, samodzielny,
bystry, ambicja pracy przeciętna, intensywniej pracuje pod naciskiem, poczucie odpowiedzialności duże,
usposobienie żywe, sprawność fizyczna przeciętna. I ogólna opinia dowódcy pułku płk. Tadeusza Rawskiego:
Zupełnie dobry oficer liniowy, żywego usposobienia, o pospolitych rysach charakteru. W pracy wymaga kontroli.
Poziom wiadomości artyl. należyty, strzelał dobrze. Jako oficer ogniowy na strzelaniu z piechotą pracował
dokładnie, lecz zbyt wolno. Nadaje się na stanowisko oficera ogniowego i oficera zwiadu baterii. Fizycznie
sprężysty i wytrzymały, jeździecko za małe wyniki. I jeszcze opinia komendanta SPA w Toruniu płk. Michała
Gnoińskiego o absolwencie z roku 1935: Mało zdolny lecz niezwykle pracowity, systematyczny i wytrwały.
Samodzielność duża. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne dobre. Zachowanie się przed frontem dość dobre.
Inteligencja dość duża, pamięć przeciętna. Wyrobienie życiowe b. duże. Charakter solidny, mocny. Nie zraża się
przeciwnościami, konsekwentny i wytrwały w realizowaniu swoich zamiarów. Zrównoważony, spokojny,
flegmatyczny. Towarzysko mało wyrobiony. Dobry kolega. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach
Grupy Operacyjnej gen. Skwarczyńskiego w ramach Armii „Prusy”. Brał udział w bitwie pod Iłżą. Podczas
przeprawy przez Wisłę został ranny. Przebywał w szpitalu w Hrubieszowie, skąd wyruszył do Stanisławowa po
żonę i kilkumiesięcznego syna. Z żoną i synem schronił się u swego stryja, który był maszynistą kolejowym w
Sarnach na Polesiu. Zamierzał przedostać się do rodziny w Sarnach nad Wieprzem. Tej nocy kiedy mieli wyruszyć
w drogę, dom otoczyli funkcjonariusze NKWD i aresztowali go z całą rodziną. Był starszym bratem Kazimierza
Iwanowskiego, wiciarza, bechowca, dygnitarza komunistycznego na „odcinku” leśnictwa, działacza ZSL, agenta
UB, o którym dużo piszę w Zdradzie i zbrodni. Tam gdzie przedstawiam liczne fakty współpracy ludowców i
bechowców z komunistami jeszcze pod okupacją niemiecką, a także po wejściu Sowietów.
Podporucznik rezerwy piechoty Stanisław Niedbalski. Więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu.
Urodził się w roku 1911 w Drążgowie jako syn Franciszka i Franciszki z Chadajów. W latach 1927-1930 ukończył
ze świadectwem dojrzałości Trzyletnią Średnią Szkołę Rolniczą w Sobieszynie oraz stosowną praktykę w majątku
Rudno k. Kołbieli. Pracował jako instruktor Kółek i Organizacji Rolniczych w pow. radzyńskim. Ale w roku 1938
chyba już za Wisłą, w Kieleckiem, skoro wiosną tego roku został skierowany na ćwiczenia oficerów rezerwy w
15 pp przez PKU Ostrowiec Świętokrzyski, wtedy zwany Ostrowcem nad Kamienną. W okresie od września 1932
roku do lipca 1933 roku ukończył DKPRP przy 22 pp w Siedlcach. Więc jego pierwszą macierzystą jednostką był
pułk, w szeregach którego paręnaście lat wcześniej walczył z bolszewikami Gabriel Grzelak. Z dokumentów
znajdujących się w jego aktach personalnych wiadomo, że DKPRP przy 22 pp ukończył z ogólną oceną dobrą i
lokatą 15/44, ale ocena wartości osobistych została dokonana następująco: Energiczny, ambitny, o dużem poczuciu
honoru i godności osobistej. Charakter zrównoważony. Obowiązkowy, jednak służbę wojsk. traktuje jako okres
przejściowy, zbyt obojętnie. Zdyscyplinowany, towarzyski. Praktykę po zakończeniu kursu oraz pierwsze
ćwiczenia rezerwy odbywał w 35 pp w Brześciu Litewskim. Z praktyki w roku 1933 wyszedł w stopniu
plutonowego podchorążego, a z ćwiczeń rezerwy w roku 1935 z opinią, że nadaje się na podporucznika rezerwy
oraz dowódcę plutonu km na wypadek wojny. Na pierwszy stopień oficerski został mianowany ze starszeństwem
z 1 stycznia 1936 roku. Wiosną 1938 roku odbył ćwiczenia dla oficerów rezerwy w 15 pp w Dęblinie na stanowisku
dowódcy plutonu km. Po ćwiczeniach tych uzyskał następującą ocenę mjr. Waleriana Wieleżyńskiego, dowódcy
II baonu w 15 pp: Jako dowódca plutonu bardzo dobry, energiczny, wymagający, dowodzi bez zarzutu. W
dowodzeniu kompanią niczem nie ustępował oficerowi służby stałej. Z obowiązków swoich wywiązywał się
zupełnie dobrze. I opinia płk. Władysława Mikołajczaka, dowódcy pułku, z datą 16 maja 1938 roku: Dobry
dowódca plut. k.m., szkolić w dalszym ciągu na tym stanowisku. W marcu 1939 roku został zmobilizowany do 22
pp. Brał udział w walkach 9 DP w Borach Tucholskich w rejonie Koronowa, nad Wisłą w rejonie Wyszogrodu
oraz w II bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Tam dostał się do niewoli sowieckiej.
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Podporucznik rezerwy artylerii Stanisław Ludwik Janicki. Więzień Starobielska, zamordowany w
Charkowie. Urodził się w roku 1906 w majątku rodzinnym w Ułężu Górnym jako syn Stanisława i Ireny z
Meissnerów, siostry Mieczysława Meissnera, właściciela majątku Podlodów. Ochrzczony we wrześniu tego roku
w kościele w Żabiance. Jego chrzestnymi byli Karol Meissner oraz Melania Janicka. Stanisław Janicki, ojciec
Stanisława Ludwika i starszej o dwa lata Ireny Natalii zamężnej Życkiej, syn lekarza Władysława Ludwika
Janickiego i Melanii z Norblinów, to wybitny działacz niepodległościowy w dobie odrodzenia Polski. Od roku
1916 członek Centralnego Komitetu Narodowego. W roku 1917, z ramienia Stronnictwa NarodowoDemokratycznego, kierownik Departamentu Gospodarstwa Społecznego w Tymczasowej Radzie Stanu. W latach
1918-1919 oraz 1924-1925 minister rolnictwa, dóbr państwowych i reform rolnych w kilku rządach odrodzonej
Rzeczypospolitej. Irena Janicka, matka Stanisława Ludwika i Ireny Natalii, zmarła w roku 1923. Ojciec oraz jego
druga żona, Janina z Hirszbergów, zginęli 25 września 1939 roku podczas bombardowania Warszawy przez
samoloty niemieckie. Stanisław Ludwik w roku 1926 uzyskał maturę w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Warszawie, a w roku 1931 ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Brnie. Do dokumentacji wojskowej podawał, że
zna czeski i francuski, a w zakresie sportu udziela się w jeździe konnej, strzelaniu, jeździe na rowerze, myślistwie
i tenisie. Po praktyce w 1 Dywizjonie Artylerii Konnej im. gen. Józefa Bema w Warszawie zakończonej w
listopadzie 1933 roku uzyskał kwalifikację na pierwszy stopień oficerski z oceną bardzo dobrą oraz opinią bardzo
dobrego oficera zwiadowczego. W rocznym uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej za rok 1933 w rubryce Zalety
osobiste znajduje się następująca ocena: Charakter wyrobiony, ambitny, pracowity. Ideowo pewny. W rubryce
Inteligencja: Bardzo inteligentny, zdolny, szybko orientujący się. W rubryce Ogólna wartość służby: Bardzo dobry.
Bardzo dobrze wyszkolony i o dużej wartości moralnej. W rubryce Wniosek o przydatność w służbie: Nadaje się
na dowódcę plutonu. I następująca, ostateczna opinia ppłk. Stefana Czerwińskiego, dowódcy 1 DAK z 8 listopada
1933 roku: B. dobry kandydat na oficera rezerwy. Dobrze wyszkolony, obowiązkowy i moralnie wysoko stojący.
Specjalnego zamiłowania i utrzymania kontaktu z wojskiem nie okazuje. Ogólnie – b. dobry. A więc był w tej
powinności wojskowej wobec Ojczyzny trochę podobny do „Orlika”, także absolwenta podchorążówki artylerii i
także odnoszącego się z wyczuwalnym dystansem do instytucji wojska. Po kolejnych ćwiczeniach w 1 DAK, które
już jako podporucznik rezerwy odbył na przełomie czerwca i lipca 1935 roku, otrzymał ponownie najwyższe oceny
i opinie. W rocznym uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej za rok 1935 w rubryce Ocena wartości osobistych
zapisano: Energiczny, bardzo zrównoważony, przejawia dużo inicjatywy, poczucie honoru, godności i ambicji
wzorowe, charakter prawy, stanowczy, b. obowiązkowy, punktualny, sumienny w pracy aż do przesady, b.
koleżeński, wyrobiony towarzysko wzorowo, a w rubryce Określenie przydatności służbowej: Bardzo dobry
dowódca plutonu i oficer ogniowy baterji. Może być użyty w kwatermistrzostwie. To roczne uzupełnienie listy
kwalifikacyjnej za rok 1935, to ostatni chronologicznie dokument w aktach personalnych Stanisława Ludwika
Janickiego, syna właścicieli majątku Ułęż Górny. Przez babkę ze strony ojca krewny Norblinów, przez matkę
Meissnerów. Syn ministra Odrodzonej Rzeczypospolitej. Z jego noty w Księdze Cmentarnej Polskiego Cmentarza
Wojennego w Charkowie wiadomo, że przed wybuchem wojny miał przydział do 28 pal w Zajezierzu k. Dęblina.
Co wskazuje, że w tym okresie mieszkał w Ułężu i być może gospodarował w majątku rodzinnym.
W Ułężu w latach okupacji niemieckiej przebywała Irena Natalia z Janickich zam. Życka wraz z córką
Marią Zofią. Ich mąż i ojciec to ppor. lub por. rez. art. Jerzy Maciej Życki, urodzony w roku 1902 w Warszawie
na Chmielnej. Syn Kazimierza Adolfa i Heleny Scholastyki z Ostrowskich. Literat warszawski, ochotnik na wojnę
z bolszewikami w sierpniu 1920 roku jako uczeń Gimnazjum Adama Mickiewicza w Warszawie. Absolwent
Wydziału Prawa UW oraz podchorążówki artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim z ostatnim przydziałem w roku
1938 do 3 Samodzielnego Dyonu Artylerii Przeciwlotniczej w Wilnie.
Podporucznik lub porucznik rezerwy piechoty Karol Krzyczkowski. Więzień Kozielska, zamordowany i
zakopany w dołach śmierci w Katyniu. W jego aktach personalnych w CAW znajduje się życiorys spisany w domu
w Sarnach 11 maja 1926 roku i załączony do wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski kierowanego
do Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych: Urodziłem się dnia 26 listopada 1895 roku w
Zamościu Woj. Lubelskiego. Do dziewięciu lat wychowywałem się w domu rodziców Stanisława i Florentyny z
Delankiewiczów Krzyczkowskich, zimą w mieście Zamościu, latem w maj. Lipsko powiatu Zamojskiego. W roku
1904 wstąpiłem do Szkoły Handlowej w Lublinie do klasy niższej przygotowawczej. Uczęszczając przez przeciąg
lat dziewięciu w roku 1913 ukończyłem z dyplomem dojrzałości. Następnie odbywałem praktykę gospodarczą w
maj. Gardzienice pow. Lubelskiego. W roku 1915 wstąpiłem do Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, przebywając w takowej do roku 1917. Przez koniec roku 1917 do września roku 1918-go zaczołem
gospodarować w dworze w Sarnach. W październiku tego roku udałem się dla dokończenia studiów i otrzymania
dyplomu do Akademji Rolniczej w Dublanach, gdzie zaskoczyły mnie wypadki wojenne 18-go roku zmuszając do
wstąpienia w szeregi armji polskiej. Dnia 5 listopada 1918 roku wstąpiłem do szwadronu jazdy formowanego w
Zamościu przez porucznika Kazimierza Nowakowskiego, który następnie został wcielony do 7-go Pułku Ułanów.
W pierwszych dniach grudnia 1918 roku pułk przeszedł do Warszawy, gdzie stacjonował przez styczeń i luty
ćwicząc rekruta. Została tam również zorganizowana przez dowództwo szkoła podoficerska do której
uczęszczałem, lecz z powodu wyjścia na front kursu nie ukończono. W pierwszych dniach marca 1919 roku pułk
wyruszył na front bolszewicki pod Słonim, z kąd to przeszedłem razem z pułkiem ciągle będąc w linji, za wyjątkiem
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trzech tygodni maja, które spędziłem w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, chorując na hiszpankę, całym
szlakiem przez Lidę, Mołodeczno, Wilejkę, Radoszkowice, Berezynę i Lepel. W pierwszych dniach stycznia 1920
roku dostałem dwumiesięczny urlop akademicki dla dokończenia studiów, a następnie zostałem przydzielony do II
Oddziału Sztabu, gdzie pozostawałem do chwili demobilizacji w październiku 1920 r. Nominację na st. ułana, a
następnie kaprala otrzymałem od D-twa 7-go P. Ułanów w lipcu i sierpniu 1919 roku podczas bytności na froncie
w szeregu. W stowarzyszeniach przysposobienia wojskowego udziału nie brałem. Obecnie mieszkam w maj. Sarny,
gm. Ułęż, Starostwa Garwolińskiego. Majątek Sarny, własność fundacji im. Ignacego Krzyczkowskiego posiadam
w dzierżawie. Wśród dokumentów załączonych do tego wniosku opinia z 17 maja 1926 roku komendanta PKU
Puławy. Czytamy w niej, że Krzyczkowski spełnia warunki do awansu na podporucznika rezerwy poza jednym –
brakiem kursu oficerskiego. Zaświadczenie o niekaralności wydane 22 grudnia 1925 roku przez wójta gminy Ułęż
Ludwika Niedbalskiego, peowiaka i weterana walk o niepodległość. Zaświadczenie z Komendy Obozu
Warownego Dęblin z 30 listopada 1925 roku, podpisane przez komendanta Obozu Warownego Dęblin gen. bryg.
Bolesława Freja oraz ppłk. Romualda Kohutnickiego, wtedy już byłego dowódcę 15 pp. Czytamy w nim:
Niniejszym stwierdzamy, że znany nam osobiście Pan Karol Krzyczkowski, dzierżawca majątku Sarny pow.
Garwolin, jako człowiek posiada w wysokim stopniu walory dobrego obywatela kraju. Także zaświadczenie mjr.
Adama Radomyskiego, dowódcy Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej, z 17 grudnia 1925 roku.
Jako bezpośredni przełożony Krzyczkowskiego w 3 szwadronie 7 Pułku Ułanów pisze, że był to ideowy i bardzo
dobry żołnierz. Jego starania o wejście w poczet oficerów Wojska Polskiego zakończyły się powodzeniem dopiero
trzy lata później, po ukończeniu skróconego kursu dla kandydatów na podporuczników rezerwy w SPRP w
Cieszynie. Został wtedy mianowany podporucznikiem rezerwy ze starszeństwem z 1 lipca 1925 roku oraz
przydziałem do 15 pp w Dęblinie. Z jego akt personalnych wiemy też, że znał trzy języki obce – francuski,
niemiecki i rosyjski. Do roku 1934 jego jednostką macierzystą był 15 pp w Dęblinie. Za ćwiczenia oficerów
rezerwy w 15 pp latem 1930 roku otrzymał ogólną ocenę bardzo dobrą, a w rocznym uzupełnieniu do listy
kwalifikacyjnej za ten rok, w rubryce Zalety osobiste pojawił się następujący zapis: Oficer o dużym poczuciu
honoru i godności własnej. Zupełnie zrównoważony, o dużej sile woli. W czasie ćwiczeń rezerwy okazał dużą
dbałość o żołnierza. Bardzo pracowity, sumienny, nadzwyczaj taktowny i koleżeński. W roku 1934 został
przeniesiony do 10 Dywizjonu Taborów w Radzyniu Podlaskim. Tam też uzyskiwał najwyższe oceny i opinie. Po
ćwiczeniach latem 1935 roku w rocznym uzupełnieniu listy kwalifikacyjnej w rubryce Ocena wartości osobistych
pojawił się zapis: Posiada bardzo dużo inicjatywy i energii, charakter prawy, bardzo stanowczy i samodzielny w
pracy. Towarzysko obyty. Stosunek do władz wojskowych i społeczeństwa b. dobry. W rubryce Ocena zdolności
kierowniczych i wychowawczych: Bardzo dobry wychowawca, podwładnym służy bardzo dobrym przykładem. W
stosunku do podwładnych b. wymagający, równy i sprawiedliwy. I Ogólna ocena: Bardzo dobry oficer. W
konsekwencji także wniosek o mianowanie na stopień porucznika. Który chyba do wybuchu wojny nie został
zrealizowany. Ale z załączonego do tego zaświadczenia o niekaralności ze Starostwa Powiatowego w Lublinie
wiemy, że od listopada 1932 roku mieszkał w majątku Tomaszowice k. Jastkowa. Być może był tam zarządcą.
Może to miało związek ze śmiercią Piotra Abelarda Ostromęckiego, właściciela tego majątku? A może przyczyniła
się do tego jego znajomość z zamordowanym w Katyniu Piotrem Ostromęckim, synem zmarłego właściciela
Tomaszowic, wtedy, czyli w połowie lat trzydziestych, po ukończeniu SPRKaw. w Grudziądzu, podporucznikiem
rezerwy kawalerii z przydziałem do 1 Pułku Szwoleżerów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie? Może
ich życie zakończyło się w tym samym dole śmierci? Z akt personalnych Karola Krzyczkowskiego wiadomo też,
że w roku 1926 był już żonaty z Wandą z domu Szolc, z którą miał dwoje dzieci.
Podporucznik rezerwy artylerii Stanisław Kostrzewa. Więzień Starobielska, zamordowany w Charkowie.
Urodził się w roku 1903 w Aleksandrówce k. Żychlina jako syn Józefa i Ewy z domu Andrzejczyk. W roku 1920
uczestniczył w wojnie z bolszewikami jako ochotnik w 221 pp. W latach 1922-1925 był uczniem Trzyletniej
Średniej Szkoły Rolniczej na Brzozowej. Musiał znać Edwarda Zborowskiego „Ezeta”, oficera Placówki 44 i
zarządcę majątku Janickich w Ułężu, który uczniem tej szkoły był w latach 1924-1927. Po ukończeniu szkoły na
Brzozowej został powołany do SPRA we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył w roku 1927 z lokatą 252/392
w stopniu plutonowego podchorążego. Z pierwszych ćwiczeń w 28 pap w Zajezierzu k. Dęblina latem 1929 roku
uzyskał bardzo niską ocenę. Wyrażona ona została przede wszystkim opinią bezpośredniego przełożonego, czyli
dowódcy 8 baterii: Na stanowisko oficera ze względu na słabe przygotowanie fachowe i brak zainteresowania
służbą nie nadaje się czasowo. Dopiero po kolejnych ćwiczeniach w 28 pap latem 1931 roku uzyskał kwalifikację
do mianowania na stopień podporucznika rezerwy. Na ten pierwszy stopień oficerski został mianowany w roku
1932 na wniosek ppłk. Adama Eplera, dowódcy 28 pal. Po kolejnych ćwiczeniach jesienią 1933 roku, już w 8 pal
w Płocku, uzyskał ocenę bardzo dobrą. Z adnotacją, że nadaje się na młodszego oficera baterji względnie
instruktora. Wiosną 1937 roku ukończył kurs gazowy dla oficerów rezerwy w Szkole Gazowej w Warszawie z
kwalifikacją, że nadaje się na oficera gazowego dywizjonu. W latach trzydziestych mieszkał w Wierzbniku
(obecnie Starachowice) i był instruktorem rolnym na powiat iłżecki. Rodziny chyba nie założył. Z lat szkolnych
na Brzozowej oraz z ćwiczeń w 28 pap w Zajezierzu znał zapewne sporą grupę młodzieży męskiej z Sobieszyna i
okolic.
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Porucznik pospolitego ruszenia Tadeusz Władysław Pyszyński. Więzień Kozielska, zamordowany w
Katyniu. Urodził się w 1886 roku w Warszawie jako syn Władysława i Jadwigi z Kłosowiczów. Z jego życiorysu
spisanego w Białej Podlaskiej w marcu 1922 roku, po szczęśliwym powrocie z niewoli bolszewickiej, wiadomo,
że od roku 1900 do roku 1903 był uczniem Szkoły Rolniczej na Brzozowej. Chyba jej nie ukończył, bo w
następnych latach przygotowywał się w Warszawie do złożenia egzaminu z sześciu klas gimnazjum realnego oraz
kończył kursy rachunkowe. Podawał też później w dokumentach wojskowych, że z wykształcenia cywilnego jest
handlowcem. W ramach wielkiej ewakuacji znalazł się w Moskwie, gdzie w listopadzie 1915 roku został powołany
jako jednoroczny do wojska rosyjskiego, a dokładniej na kurs szkoły artyleryjskiej przy I Brygadzie Kadrowej w
Moskwie. Po jej ukończeniu, jako junkier, następnie chorąży, w końcu podporucznik, służył w latach 1916-1917
w 46 dywizjonie haubic. Znaczną część tego okresu spędził jako chory w szpitalu przyfrontowym i w Moskwie.
Od stycznia 1918 roku dalej przebywał w Moskwie już jako zdemobilizowany. Dalsze jego wojenne losy
znajdujemy w Przebiegu służby wojskowej spisanym w Białej Podlaskiej w marcu 1922 roku: Po demobilizacji w
styczniu 1918 r. przebywałem dalej w Moskwie do maja tego roku. Skutkiem czynionych względem mnie
poszukiwań przez bolszewików zbiegłem z Moskwy w momencie przewrotu dokonanego przez Czechów w Samarze
i tam przyłączyłem się do oddziału konno-kulomiotowego, z którego wyszedłem 11 listopada 1918 r. otrzymawszy
funkcję naczelnika milicji oddziału ochrony linji kolejowej Jekaterynburg-Omsk, pełniąc takową do dnia 14
listopada 1919 roku. Dnia 17 listopada 1919 r. wstąpiłem jako ochotnik do V Dywizji Strzelców Syberyjskich na
Punkcie Zbornym w Nowomikołajewsku i rozkazem Sztabu Dywizji z dnia 23 listopada wcielony do Kompanji
Oficerskiej pełniąc obowiązki szeregowego, a z momentem ewakuacji na Daleki Wschód naznaczony na stałe,
skutkiem znajomości linji kolejowej dyżurnym oficerem eszelonu pełniąc takową do stacji Sudzżenka to jest do
momentu porzucenia przez Kompanię eszelonu. Opuściwszy eszelon nie udałem się w drogę naprzód, lecz
pozostałem przy majorze Wernerze dla zrywania mostów, wodociągów i psucia linji kolejowej aż do stacji
Maryńsk, na której naznaczony byłem adjutantem Kompanji Oficerskiej, pełniąc obowiązki takowego do mementu
kapitulacji V Dywizji i zamknięcia w Obozie Izolacyjnym w Krasnojarsku. Z Krasnojarska wywieziony do Omska
skąd znów wywieziony do Tuły 9 czerwca 1920 r. lecz zachorowawszy w drodze na tyfus pozostawiony w szpitalu
w Jekaterynburgu. Przeleżawszy pięć miesięcy w szpitalu, zostałem zamknięty w więzieniu, a następnie wywieziony
do Obozu robót przymusowych do Niżnego Tagilu, stąd do Wierchołużskiego. Z Wierchołużskiego powtórnie z
rozporządzenia Osobowego Oddziału przysłany do Obozu Jekaterynburskiego i ostatecznie wysłany do Moskwy
do Iwanowskiego Obozu, z którego wysłany do kraju przejechałem granicę 4 listopada 1921 r. Po szczęśliwym
powrocie do Polski odbył roczną kwarantannę w obozie izolacyjnym w Dęblinie. Z tej rocznej kwarantanny w
jego aktach personalnych zachowało się chlubne zaświadczenie wydane mu w grudniu 1921 roku przez
pułkownika, a niebawem generała brygady Bolesława Freja, komendanta Obozu Warownego Dęblin, jednocześnie
prezesa znajdującej się tam Komisji Weryfikacyjnej: Zaświadczam, jako Prezes Komisji Rehabilitacyjnej, że w
dniu 15 XI br. przy rehabilitacji podporucznika Pyszyńskiego Tadeusza, wziąwszy pod uwagę szczegóły jego
zachowania się jako oficera i obywatela, nie bacząc na krótki pobyt w szeregach V Dywizji Syberyjskiej – Komisja
Rehabilitacyjna uznała go nie tylko godnym rehabilitacji, lecz w imieniu całej Komisji złożyłem mu swoje uznanie
za wielkie poczucie honoru Polaka i Żołnierza. Po tej tak pozytywnej weryfikacji został przydzielony w stopniu
podporucznika do 30 Syberyjskiego Pułku Artylerii Polowej w Białej Podlaskiej. I niebawem wyznaczony tam na
oficera prowiantowego pułku. We wrześniu 1922 roku zwolniony do rezerwy. W lutym 1924 roku zweryfikowany
w stopniu porucznika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i przydzielony jako oficer rezerwy do 12 pap. W
grudniu 1925 roku przydzielony do 9 pap. Z jego akt personalnych oraz z jego biogramu w katyńskiej Księdze
Cmentarnej wiadomo, że po powrocie z Rosji był odznaczony Krzyżem Walecznych, że przed najazdem
niemieckim i sowieckim w roku 1939 należał do kadry Okręgu Korpusu IX w Brześciu Litewskim, że był żonaty
z Marią Bezrukową i miał dwie córki – Stanisławę oraz Zofię. Nie wiem w jakich okolicznościach popadł
ponownie w bolszewicką niewolę ten uczeń Szkoły Rolniczej na Brzozowej, oficer armii carskiej i „białej” armii
rosyjskiej, oficer 5 Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, zwanej też 5 Dywizją Strzelców Syberyjskich pod
dowództwem płk. Kazimierza Rumszy, w końcu oficer odrodzonego Wojska Polskiego, kawaler Krzyża
Walecznych. Z tej drugiej bolszewickiej niewoli nie wyszedł już żywy.
Podporucznik rezerwy piechoty Adam Śwital. Więzień Ostaszkowa, zamordowany w Twerze, zakopany w
dołach śmierci w Miednoje. Urodzony w roku 1897 we Wronowie jako syn leśniczego Michała Świtala z
leśniczówki Oleśniak k. Wronowa. Uczeń i absolwent Szkoły Rolniczej na Brzozowej w latach 1911-1915.
Szkoły, którą sam w życiorysie z roku 1930 nazywa szkołą rolniczą sobieszyńską. Ze szkoły tej wyszedł ze
świadectwem w języku okupanta rosyjskiego, zaczynającym się od słów: Atestat. Dany przez Pedagogiczny
Zarząd Sobieszyńskiej rolniczo-gospodarczej szkoły I-go rzędu na podstawie art. 21 Statutu tej szkoły,
zatwierdzonego 7 lipca 1892 roku Zarządzającym Ministerstwem Państwowych Instytucji za należnym podpisem
i z przyłożeniem pieczęci szkoły, Świtalowi Adamowi o tem, że on wstąpił w liczbę uczniów wymienionej szkoły w
1911 roku i przebywał w niej do 1915 roku, ukończył pełny kurs teoretycznego i praktycznego wykładu. Dalej jego
oceny z przedmiotów i praktyk. Na końcu, z datą 10 czerwca 1915 roku, podpis Stanisława Domosławskiego,
Zarządzającego Szkołą. Potem praktyki leśne i służba w POW, a od lutego 1919 roku w szeregach 1 Pułku
Szwoleżerów. Walki pod Wilnem, Głębokiem i Wilejką, wyprawa kijowska, bitwa warszawska. Krzyż

73
Walecznych i Medal Niepodległości. W roku 1923, po kursie w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie, dyplom
pomocnika służby leśnej, ochronnej i technicznej. W roku 1932, po ukończeniu skróconego kursu w Baonie
Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 2 w Biedrusku, mianowany podporucznikiem rezerwy z przydziałem do 74
Górnośląskiego Pułku Piechoty. Przed najazdem niemieckim i sowieckim w roku 1939 nadleśniczy lasów
miejskich w Radomsku z siedzibą w Folwarkach.
Adam Śwital „Kochanowski” i jego młodszy brat Stanisław Śwital „Niewiadomski” – peowiacy z
Wronowa. Z Wronowa, który wchodził w skład Komendy Miejscowej Nr II Końskowola w Obwodzie Puławskim
POW pod dowództwem Kazimierza Gorzkowskiego „Janusza Godziemby”. Urodzonego w Ułężu Górnym, wujka
Tadeusza Osińskiego „Teka”, jednego z najważniejszych żołnierzy Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN.
Stanisław Śwital „Niewiadomski”, w roku 1920 kawalerzysta w Jeździe Ochotniczej mjr. Jaworskiego, pisał po
latach w życiorysie, jak to w czerwcu 1917 roku Kazimierz Gorzkowski „Janusz Godziemba” przyjmował od
niego i innych przysięgę peowiacką w Kościółku w Końskowoli. Z tego samego Wronowa pochodzili Mieczysław
Chabros „Polonus”-„Sława”, Ludwik Jóźwicki „Ryś” oraz Bolesław Mikus „Żbik” – wybitni podkomendni
„Orlika”. Walka z tymi samymi wrogami Ojczyzny, tylko ćwierć wieku później.
Podporucznik rezerwy artylerii Adam Cąkała. Z Helenowa. Urodzony tam w roku 1908 jako syn Józefa i
Anny z domu Polak. Stryjeczny brat Mieczysława Cąkały „Góry”, dowódcy sekcji, a jednocześnie zastępcy
dowódcy drużyny Józefa Jabłońskiego „Gajowego” w plutonie Wacława Micha „Pala”, oraz Heleny Cąkałówny,
łączniczki AK-WiN. Dom Michała i Marianny z Góreckich Cąkałów oraz ich dzieci w Helenowie. Dom, w którym
nie raz znajdował schronienie i odpoczynek „Orlik” wraz ze swymi podkomendnymi. Szczególnie w okresie
okupacji sowieckiej. O rodzinie tej, a szczególnie o ofierze, jaką złożyła na ołtarzu Ojczyzny, piszę w biografii
„Orlika”, ale także w tym albumie, w Rozdziale V. Adam Cąkała po ukończeniu Preparandy Nauczycielskiej w
Staninie, od roku 1925 uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Siedlcach. Ukończył je z wynikiem dobrym w roku 1930. W czasie nauki korzystał ze stypendium
więc jako nowo mianowany nauczyciel szkół powszechnych miał przydział do pracy. W jego przypadku była to
chyba szkoła powszechna w Lubartowie. Przynajmniej od roku 1933 był nauczycielem szkoły powszechnej w
Michowie. Tam też ożenił się w listopadzie 1933 roku z nauczycielką Władysławą Zofią Nawojowską. Ukończył
także Wyższe Kursy Nauczycielskie oraz podjął studia w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Po
ukończeniu seminarium, od sierpnia 1930 roku do czerwca 1931 roku odbywał służbę wojskową w SPRA we
Włodzimierzu Wołyńskim. Podchorążówkę ukończył z wynikiem dobrym i lokatą 22/70. Z ćwiczeń w 20 pal w
Prużanach wyszedł w październiku 1932 roku w stopniu ogniomistrza podchorążego, z bardzo dobrymi i dobrymi
ocenami oraz kwalifikacją, że nadaje się na dcę plutonu. W czerwcu 1933 roku został awansowany na stopień
podporucznika rezerwy. Latem 1934 roku odbył kolejne ćwiczenia w 20 pal, a latem 1937 kurs oficerów zwiadu
w SPRA we Włodzimierzu Wołyńskim. Po tym kursie w rocznej liście kwalifikacyjnej za rok 1937 w rubryce
Cechy indywidualne następujący zapis: Charakter ustalony, obowiązkowy i pilny. Inteligencja duża. Stosunek do
służby wojskowej bardzo dobry. Fizycznie dobrze rozwinięty. Postawa dobra. Dalej adnotacja, że ukończył kurs z
wynikiem pomyślnym oraz kwalifikacja, że nadaje się na oficera zwiadowczego dyonu. To wszystko, w
zastępstwie ówczesnego komendanta szkoły płk. Jana Filipowicza, zatwierdzone podpisem płk. Jana Adama
Meissnera, dyrektora nauk, zamordowanego przez Sowietów w Charkowie. Z przekazu rodzinnego wiadomo, że
uczestniczył w kampanii wrześniowej, z której wrócił do Michowa. Już w listopadzie 1939 roku został na krótko
aresztowany przez Niemców w Michowie. Ponownie aresztowany w grudniu tego roku i wywieziony do obozu
polskich jeńców wojennych w Poznaniu, skąd wraz z kilkoma innymi, przy pomocy sióstr zakonnych, zbiegł.
Ukrywał się u rodziców w Helenowie, następnie w Lublinie. Tam podjął służbę w ZWZ. Po wyjeździe z Helenowa
jego ojciec został uwięziony przez gestapo w Radzyniu Podlaskim i torturowany, aby podał miejsce pobytu syna.
W czerwcu 1941 roku został aresztowany w Lublinie. Więziony i torturowany na Zamku Lubelskim oraz „Pod
Zegarem”. Skazany na karę śmierci i wywieziony do KL Auschwitz, gdzie przebywał na bloku śmierci z numerem
19451. W roku 1942 roku wywieziony do KL Neuengamme w Hamburgu. 26 kwietnia 1945 roku wraz z tysiącami
innych więźniów tego obozu załadowany na statek „Cap Arkonie” w Zatoce Lubeckiej, prawdopodobnie celem
zatopienia. Dowództwo „Cap Arkonie”, wobec sprzeciwu eskorty SS, nie wykonało rozkazu lotnictwa
brytyjskiego, by do godziny 14-tej 3 maja, wraz z dwoma innymi statkami, też załadowanymi więźniami, wpłynął
z redy do portu. O wyznaczonej porze 3 maja „Cap Arkonie” został zniszczony rakietami lotnictwa brytyjskiego.
Więźniów, którzy ocaleli i dopłynęli do brzegu mordowali esesmani, marynarze Kriegsmarine oraz uzbrojeni
niemieccy cywile. W czerwcu 1941 roku wraz z nim został aresztowany w Lublinie jego młodszy brat Stanisław,
wykupiony staraniem rodziny. Po wojnie znany lekarz weterynarii w Puławach.
Podporucznik rezerwy piechoty Henryk Więsek „Gryf”. Założyciel i komendant Związku Czynu Zbrojnego
na terenie Przytoczna, Łysobyk, Drewnika, Charlejowa, Krzówki, Sobiski, Kalinowego Dołu, Lenda Wielkiego,
Podlodówki, Woli Blizockiej. Pewnie także Blizocina. Formacji zbliżonej do gen. Sikorskiego i Organizacji
Wojskowej powołanej we wrześniu 1939 roku w Osmolicach. Urodził się w roku 1915 w Przytocznie jako syn
Michała i Salomei z Sośniaków. Z dokumentów znajdujących się w jego aktach personalnych w CAW wiadomo,
że w roku 1934 ukończył Trzyklasową Koedukacyjną Szkołę Handlową Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
oraz dodatkową Specjalną Klasę Czwartą w kierunku ekonomiczno-handlowym w tejże szkole. Z tych samych
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dokumentów wiadomo, że znał język niemiecki i był dyplomowanym instruktorem pływania. Po maturze ukończył
z oceną bardzo dobrą DKPRP przy 62 pp 15 DP w Bydgoszczy. Po praktyce i ćwiczeniach w 62 pp w Bydgoszczy
został w roku 1937 mianowany na stopień podporucznika rezerwy z przydziałem do tego pułku. W październiku
1938 roku odbył chyba swoje ostatnie przed wojną ćwiczenia oficerów rezerwy w 66 pp w Chełmnie. Po tych
ćwiczeniach uzyskał bardzo dobrą ocenę jako dowódca plutonu strzeleckiego. Z jego akt personalnych wiadomo
też, że wciąż był kawalerem, a pracował jako księgowy w Pińsku na Polesiu. Na wojnę we wrześniu 1939 roku
poszedł chyba z Pińska w szeregach 84 pp Strzelców Poleskich. 9 września 1941 roku został aresztowany przez
Niemców i uwięziony na Zamku Lubelskim. 23 lipca 1942 roku został wywieziony z Lublina do KL Auschwitz.
Tam był więźniem numer 51000. Rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 28 października 1942 roku w zbiorowej,
odwetowej egzekucji 280 więźniów z dystryktów lubelskiego i radomskiego. Po jego aresztowaniu jego zastępca
ppor. Stefan Grzechnik „Zawieja”, za pośrednictwem Gustawa Kurnatowskiego „Karola”, podporządkował ZCZ
por. Zygmuntowi Bełdyckiemu „Adamowi”, ówczesnemu komendantowi Rejonu 7 Przytoczno ZWZ, a sam został
zastępcą „Adama”.
W aktach personalnych ppor. Henryka Więska „Gryfa” pojawia się w opiniach i podpisach pod nimi ppłk
Kazimierz Heilman, dowódca 62 pp, oficer Legionów Polskich i Armii Hallera, weteran wojny z bolszewikami w
latach 1918-1921 oraz z Niemcami w roku 1939, oficer ZWZ, więzień KL Auschwitz i Mauthausen. Jego rodzony
brat Stanisław Heilman „Wileńczyk” był komendantem Okręgu Wileńskiego AK pod okupacją sowiecką w roku
1945 i zginął w łagrach Workuty w roku 1947. Jego przyrodni brat Romuald Heilman był żołnierzem AK i WiN.
Jego drugi przyrodni brat Jan Heilman został zamordowany przez Niemców w KL Auschwitz w roku 1942.
Nie wiem w jakim stopniu krewnym „Gryfa” był Stefan Więsek „Witold”, syn Andrzeja i Marianny z
Jazurków, żołnierz Komendy Miejscowej Nr V POW. W roku 1938 odznaczony Medalem Niepodległości. Dzięki
czemu jego postać jest mi znana z wytworzonych na tę okoliczność akt odznaczeniowych. Jest w tych aktach
krótki odręczny, pisany w trzeciej osobie, życiorys o treści następującej: Urodz. dnia 3/III 1898 r. w Łysobykach
pow. Łuków. Szkołę powszechną kończy w roku 1915 w Łysobykach. W 1916 roku wstępuje do szkoły rolniczej w
Brzozowej. Dnia 5/XI 1916 roku wstępuje do P.O.W. w Komendzie Miejscowej Sobieszyn, gdzie pełni czynną
służbę do dnia 11/XI 1918 roku. 11/1918 roku wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego do 9 p.p. Leg. i służy
tam do dnia 21/VIII 1921 roku. Po zwolnieniu osiada w Łysobykach jako rolnik i pracuje w tym zawodzie oraz w
organizacjach społecznych: Och. Str. Pożarna, Spółdzielni Spożywców, Tow. Popier. Bud. Publ. Szkoły Pow., w
L.O.P.P., L.MiK i w Strzelcu do chwili obecnej. Być może on też był jednym z organizatorów ZCZ albo też ZWZ
na terenie Przytoczna i Łysobyk. Wskazują na to dwa zapisy w protokole przesłuchania Wacława Micha
„Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego” przez śledczego WUBP w Warszawie 12 maja 1953 roku. Pierwszy
zapis: Przebywając w miejscowości Podlodówka w 1940 r. wstąpiłem do organizacji podziemnej t.j. do Armii
Krajowej (AK). Zawerbowany zostałem przez Więska Stefana, który obecnie nie żyje. Drugi zapis: W miesiącu
kwietniu 1940 r. w miejscowości Podlodówka przyjechał do mnie do domu Więsek imienia nie pamiętam jak
również i pseudonimu, który to zaproponował mi wstąpienie do org. AK. Na co ja wyraziłem zgodę i w tym czasie
składałem jemu przysięgę organizacyjną po czym otrzymałem pseudonim „Tygrys”. W czasie tym gdy zostałem
zawerbowany do org. AK przez Więska w moim domu nikogo nie było. Po zawerbowaniu mnie otrzymałem
polecenie zorganizować komórkę organizacyjną na terenie Podlodówki gm. Łysobyki pow. Łuków. Dalej zeznaje,
że komórkę taką zorganizował i wymienia pierwszych zawerbowanych z Podlodówki – Eugeniusza Osińskiego
„Jesiona”, Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”, Stefana Madonia „Dęba” oraz Jana Mączkę
„Twardego”. Więc trochę dziwne jest to, że najpierw mówi, że zawerbował go Stefan Więsek, który w roku 1947
żył i jako żołnierz AK-WiN ps. Dąb ujawniał się w PUBP w Łukowie, a za chwilę mówi, że nie pamięta imienia
tegoż Więska. Może jednak pomylił go z Henrykiem Więskiem „Gryfem”. Tym bardziej, że w agenturalnym
doniesieniu z 6 czerwca 1953 roku na temat Stefana Grzechnika „Zawiei” przeznaczonym dla swego ubeckiego
„opiekuna” Czumy nadmienia o Więsku z terenu Przytoczna, a z jego słów wynika, że chodzi mu o Henryka: Od
roku 1930 do 1941-2 nie spotykałem się z nim. W czasie okupacji Grzechnik Stefan ps. Lawina był w AK na terenie
gminy Łysobyki pow. Łuków. Ja również w 1940 r. byłem k-tem komórki AK gr. Podlodówka, lecz podlegałem
Więskowi z terenu Przytoczna. Po aresztowaniu Więska działalność AK na terenie gm. Łysobyki była słabsza. W
roku 1941/2 Grzechnik Stefan ps. Lawina był d-cą plut. czy d-cą placówki, wiem, że podlegał Bełdyckiemu ps.
„Adam”, k-towi rejonu, rządcy w majątku Podlodów.
Serwacy Aleksander Niedbalski z Drążgowa. Zamordowany przez Niemców w KL Auschwitz w roku
1941. Działacz wielu organizacji niepodległościowych, nauczyciel szkół ludowych i rolniczych, poseł na Sejm
odrodzonej Rzeczypospolitej, odznaczony w wolnej Polsce Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości
oraz Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych. Uczestnik trzech odsłon walki narodu polskiego o niepodległość
– rewolucji roku 1905 oraz walk Organizacji Bojowej Piłsudskiego, Legionów, POW i wojen w obronie
odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1914-1921 oraz obrony Ojczyzny napadniętej i okupowanej przez najeźdźcę
niemieckiego i sowieckiego we września 1939 roku. I ta czwarta odsłona – jego praca dla Polski w okresie
międzywojennym. Dużo jak na jedno krótkie życie. Bo gdy ginął w Auschwitz z rąk Niemców miał zaledwie 46
lat. Był synem Aleksandra i Katarzyny z Bartysiów, rolników z Drążgowa, właścicieli szesnastomorgowego
gospodarstwa. W roku 1913 ukończył Warszawskie Kursy Pedagogiczne. Jako uczeń tej szkoły należał do
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Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” oraz Polskich Drużyn Strzeleckich, z których przeszedł
do POW pod pseudonimem Skrzetuski. W roku 1938 w życiorysie do wniosku o nadanie Krzyża Niepodległości
pisał jako p.o. kierownika Ludowej Szkoły Rolniczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wacynie k. Radomia:
Urodziłem się 13 maja 1895 r. wieś Drążgów, gm. Ułęż, pow. Garwoliński, woj. Lubelskie, w rodzinie chłopów –
powstańców 1863 r. /rejon Żyrzyna/. Jako uczeń brałem udział w strejku szkolnym w wiejskiej szkole elementarnej
w rodzinnej wsi / 1905 r./-rejon licznych Oddziałów Bojowych PPS b. aktywnych, liczne zesłania chłopów i
emigracja polityczna. Dalej w tym życiorysie pisał, że szkoła w Drążgowie została za udział w strajku szkolnym
zamknięta. Dalej, że jako uczeń Warszawskich Kursów Pedagogicznych, które były pierwszym polskim Liceum
Pedagogicznym, potem jako Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Konarskiego, uczestniczył w działalności
Koła Młodzieży Narodowej Niepodległościowej, czyli Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Że
po ukończeniu tej szkoły był w latach 1913-1915 nauczycielem tajnych kompletów i tajnych szkół ludowych na
Podlasiu, a szczególnie w rejonie Dęblina. Że należał do Organizacji Nauczycieli Niepodległościowych i
Narodowego Związku Chłopskiego. Że w latach 1915-1916 pracował jako nauczyciel-wychowawca w Siedlcach
w szkole powszechnej, w gimnazjum oraz na kursach nauczycielskich. Że w latach 1916-1918-1928 uczył w
Gimnazjum Podlaskim, później znanym jako Gimnazjum Państwowe im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Że
w latach 1928-1937 pracował w Szkole Rolniczej im. Kazimierza Wielkiego w Starej Wsi k. Siedlec oraz w Szkole
Rolniczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wacynie. Że w kwietniu 1915 roku został aresztowany przez
Ochranę w Warszawie w lokalu konspiracyjnym przy Ordynackiej 8 i skazany na zesłanie drogą administracyjną.
Ale w zamieszaniu ewakuacyjnym uniknął wywózki i wrócił do Warszawy. I dalsza praca niepodległościowa pod
okupacją rosyjską i niemiecką. A we wrześniu 1915 roku zetknął się w Miętnem k. Garwolina z Piłsudskim. A we
wrześniu 1918 roku został aresztowany w Siedlcach przez Niemców wskutek zdrady. A dzień 11 listopada 1918
roku zastał go w Siedlcach.
Pisze też o udziale swej rodziny i swej rodzinnej wsi w walce o niepodległość w tym roku pamiętnym 1918.
Pisze, że jego brat Józef w roku 1915 wstąpił do Legionów do 2 pułku ułanów i był więźniem Szczypiorna. Jeszcze
raz przywołuję ten dalszy fragment jego życiorysu, ten z rodziną „Skrzetuskiego”: Rodzinny oddział POW we wsi
Drążgów i okolicy pow. Garwolińskiego, gdzie pracę powiatową prowadził ob. Studziński, w 100% stanął do
szeregów: jedna część powędrowała przez Łuków na Międzyrzec, gdzie wszyscy zginęli, a w tem dwóch krewnych
/Aleksander i Julian Suleje/, druga część /wśród niej drugi brat śp. Marjan, i brat żony Stanisław, obaj uczniowie
średniej szkoły rolniczej/, rozbrajała w stronę Wisły i Dęblina /wcielona po przeszkoleniu w Jabłonnie i
Zambrowie do 6 pp. Leg./, trzecia część, pod dowództwem szwagra mego Gabryela Grzelaka, doszła w Siedleckie
i wcielona została do 22 pp. W czasie okupacji oddział ten miał specjalną rolę, jako nadgraniczny pomiędzy
okupacjami nad rzeką Wieprzem. Ideowo ich wspierałem w każde ferie szkolne. O sobie dalej, że po odrodzeniu
Polski został posłem do Sejmu Ustawodawczego.
Wymienieni przez niego bracia to Józef Niedbalski „Wiszar” i Marian Niedbalski „Rozbicki”, a brat żony
to Stanisław Pietrzak z Nowodworu. Obydwoje rodzeństwo Józefa Pietrzaka „Dęba”, wójta gminy Ułęż w latach
okupacji niemieckiej i sowieckiej, jednego z najważniejszych żołnierzy Placówki 44. Bieg życia i służby
niepodległościowej tych dwóch braci „Skrzetuskiego” znany jest mi z ich akt odznaczeniowych wytworzonych w
latach trzydziestych, kiedy byli przedstawiani do Krzyży i Medali Niepodległości.
Z akt odznaczeniowych „Wiszara” wiadomo, że on też w roku 1913 ukończył Warszawskie Kursy
Pedagogiczne i był jako uczeń tej szkoły żołnierzem Polskich Drużyn Strzeleckich. Po jej ukończeniu przez rok
prowadził tajne nauczanie w powiecie kozienickim. Tak samo jak brat należał do Organizacji Nauczycieli
Niepodległościowych i Narodowego Związku Chłopskiego. Ścigany przez żandarmerię rosyjską ukrył się w
Warszawie, gdzie wstąpił do POW. Stamtąd został wysłany na teren powiatu siedleckiego i łukowskiego z
zadaniem organizowania POW. We wrześniu 1915 roku, po wkroczeniu Legionów w Lubelskie, wstąpił do 2
pułku ułanów Legionów Polskich. W szeregach tego pułku uczestniczył w walkach na Wołyniu nad Styrem i
Stochodem. Po „kryzysie przysięgowym” został internowany w Szczypiornie i Łomży, a w lipcu 1918 roku
wcielony do 1 pp Polskiej Siły Zbrojnej. W listopadzie 1918 roku wziął udział w rozbrojeniu Niemców w
Warszawie. W lipcu 1920 roku ponownie powołany do szeregów i wysłany na front jako dowódca plutonu 21 pp
w stopniu podporucznika. Po demobilizacji w roku 1921 objął posadę urzędnika kontraktowego w Ministerstwie
Aprowizacji, a od roku 1925 posadę urzędnika kontraktowego w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a dokładniej
w Centrali Odbiorczej Materiałów Uzbrojenia. W roku 1929 został odznaczony Odznaką Pamiątkową Więźniów
Ideowych, a w roku 1931 Krzyżem Niepodległości.
Życie i służba Mariana Niedbalskiego „Rozbickiego” są mi znane z dwóch wniosków o pośmiertne nadanie
mu Krzyża Niepodległości. Urodzony w roku 1898. Od stycznia 1918 roku uczeń Średniej Szkoły Rolniczej na
Brzozowej. Od sierpnia 1915 roku albo od grudnia 1916 roku żołnierz Komendy Miejscowej Nr V. W życiorysie
zawartym w pierwszym z tych dwóch wniosków, spisanym ręką kogoś z Komisji Obwodowej Komitetu Krzyża i
Medalu Niepodległości przy Kole Związku Peowiaków w Garwolinie, ale chyba na podstawie przekazu Gabriela
Grzelaka, znajduje się następujący fragment: 11 listopada 1918 r. należy do grupy 16 Peowiaków pod dowództwem
Gabrjela Grzelaka, którzy celem rozbrojenia Niemców, stawiających opór, stoczyli z nimi potyczkę pod wsią
Ernestynowem, pow. Łukowskiego, w której zdobyli 29 karabinów, 1 rewolwer, 1 aparat telefoniczny oraz inne
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części uzbrojenia.16 listopada 1918 r. ś.p. Marjan Niedbalski wstępuje wraz ze wszystkimi 70-ciu uczniami Szkoły
Rolniczej pod dowództwem Tadeusza Szymańskiego do wojska polskiego i zostaje wcielony do 6 p.p. Leg. Bierze
udział w walkach przy zdobyciu Lidy, Wilna, Dźwińska, w walkach nad Niemnem, pod Mińskiem i Kijowem. W r.
1921 zostaje zdemobilizowany, zapada na chorobę płuc i 17 kwietnia 1923 r. zmarł w Drążgowie. W życiorysie
zawartym w drugim z tych wniosków spisanym już bezpośrednio przez samego Grzelaka czytamy: Od chwili
wejścia Niemców styka się z legionistami (posterunek werbunkowy) i „zaraża” się pracą
niepodległościową.14.VIII.1915 r. wstępuje do P.O.W. (Kom. Miejsc. XII Sobieszyn, V Obw. Garwolin I Okr.) i
odtąd oddaje się całkowicie idei niepodległości. Ćwiczenia, organizowanie biernego oporu przeciw okupantom,
wyprawa na tartak w Pilawie, kolportowanie ulotek niepodległościowych aż do rozbrojenia. W czasie rozbrojenia
bierze udział w rozbrojeniu posterunków niemieckich w Drążgowie i Sobieszynie gm. Ułęż, oraz Podlodowie i
Łysobykach gm. Łysobyki pow. Łuków. Po mobilizacji P.O.W. wstępuje wraz ze Szkołą Sob. do 6 p.p. Leg. gdzie
kończy szkołę podof. w Jabłonnie, a następnie bierze udział we wszystkich bojach i utarczkach 6 p.p. Leg. Ranny
na Ukrainie, po demobilizacji wraca do rodzinnej wsi i ponownie zabiera się do pracy społecznej – Straż Pożarna,
Koło Młodzieży, Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Spożywców – są terenami jego działania. Trudy wojenne i
odniesione rany sprawiły swoje – przedwczesna śmierć zabrała go w dn. 17 kwietnia 1923 r. w Drążgowie, gm.
Ułęż, pow. Garwolin. I jeszcze ten osobisty list Grzelaka do Studzińskiego z datą 15 grudnia 1937 roku, dołączony
do wniosku: Drogi Bodziu! W załączeniu przesyłam wniosek na odznaczenie niepodległość dla ś.p. Niedbalskiego
z prośbą o właściwe skierowanie i załatwienie. Daruj mi, że zwracam się bezpośrednio do Ciebie – boję się, aby
czas nie minął. Bardzo Cię proszę o przychylne potraktowanie tej sprawy. Łączę Wam Wesołych Świąt i
wszystkiego dobrego! Cześć. Gabriel. Zgodnie z sugestią Studzińskiego Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości
25 czerwca 1938 roku przyznał „Rozbickiemu” Medal Niepodległości.
Jan Niedbalski „Nitecki”. Ostatni komendant Placówki 44 w okresie od lipca 1946 roku do ujawnienia w
marcu 1947 roku. Pseudonim „pożyczony” od Studzińskiego, którego pewnie znał osobiście, bo przecież w roku
1918 miał czternaście lat, a jego rodzeni bracia byli najbliższymi współpracownikami komendanta Obwodu
Garwolińskiego POW. A może ten pseudonim miał po starszym bracie Marianie, zmarłym w roku 1923? Bo we
wniosku o nadanie Marianowi pośmiertnie Krzyża Niepodległości sporządzonym w roku 1937 przez Komisję
Obwodową przy Kole Powiatu Garwolińskiego Związku Peowiaków jest podany pseudonim Rozbicki, ale w
kwestionariuszu dla Biura Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości wypełnionym w roku 1938 przez ojca lub
brata Serwacego Aleksandra jest podany pseudonim Nitecki.
Jeszcze w latach siedemdziesiątych, parę lat przed śmiercią, bo zmarł w roku 1980, Jan Niedbalski
„Nitecki” był rozpracowywany przez rycką bezpiekę. Oczywiście przy pomocy licznego grona konfidentów z
terenu Placówki 44. W Planie przedsięwzięć operacyjnych do kwestionariusza ewidencyjnego Nr. 8122 krypt.
„Mecenas” wykonanym 15 stycznia 1973 roku przez Piechotę, oficera operacyjnego RSB w Komendzie
Powiatowej MO w Rykach, w pierwszym akapicie czytamy: W miesiącu listopadzie i grudniu 1972 r. osobowe
źródła informacji z terenu Sobieszyna i Ułęża przekazywały zgodne dane świadczące o nawiązywaniu i
utrzymywaniu nieustalonego charakteru kontaktów z osobami skompromitowanymi w przeszłości, lub znanymi z
demagogicznych postaw przez Ob. Niedbalskiego Jana s. Aleksandra i Katarzyny z Bartysiów ur. 27.I.1904 r. w
Drążgowie zam. Ułęż, rolnik, żonaty, bezpartyjny, członek ZBoWiD, wykształcenie niepełne średnie. Dalej rycki
ubek pisze kim był Niedbalski w AK i WiN. Dalej, zgodnie z normą dawno przyjętą przez bezpiekę, że Niedbalski
w okresie przynależności do AK i WiN brał udział w napadach rabunkowych co przynosiło mu korzyści materialne.
Ta ubecka metoda, przeniesiona w obecne czasy przez postkomunistycznych i lewackich propagandystów, żeby
zohydzić Żołnierzy Wyklętych. Dalej pisze, że dom Niedbalskiego jest miejscem spotkań b. członków AK i WiN
oraz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Sobieszynie znanych z demagogicznych postaw. Wymienia te
osoby. To m.in. Marian Grzechnik „Szpak”, mieszkający w Warszawie, Jan Sulej „Smok II”-„Bystry”, Marian
Makuch „Lapis”-„Lis”, który zmarł rok później, Zdzisław Dłutowski „Gruber”, Bronisław Zatorski, b. komendant
posterunku PP w Ułężu, oraz Bolesław Kacpura, dyrektor LO w Sobieszynie. Następnie pisze jakie czynności
operacyjne będą w tej sprawie wykonane do 31 grudnia 1973 roku. W aktach wytwarzanych przez garwolińską i
rycką bezpiekę na „Niteckiego” od końca lat czterdziestych znajduje się życiorys spisany przez niego podczas
zatrzymania i przesłuchania w ryckiej placówce UB 18 kwietnia 1951 roku. Życiorys ten jest oczywiście pod tego
przesłuchującego go ubeka. Bo życiorys ten jest jednocześnie zeznaniem, obroną przed opresją ubeckiego
prześladowcy. Opresją, która miała go wepchnąć w krąg podejrzanych o współpracę z ostatnią grupą zbrojną
Żołnierzy Wyklętych na terenie Placówki 44 – patrolem Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”. Życiorys
chłopskiego syna z Drążgowa, który wprawdzie przeszedł przez „Wici”, jednak ta droga, w przeciwieństwie do
wielu innych „wiciarzy”, nie zaprowadziła go do kolaboracji z sowieckim najeźdźcą i okupantem, a do walki
zbrojnej z tym najeźdźcą i okupantem: Urodziłem się 27.I.1904 r. w Drążgowie gm. Ułęż pow. Garwolińskiego.
Ojciec mój Aleksander Niedbalski, matka Katarzyna z Bartysiów. Oboje pracowali na gospodarstwie składającym
się z 30 morgów ziemi. Rodzina nasza składała się z dwóch sióstr i czterech braci. Najstarszy brat zginął w
Oświęcimiu, drugi zmarł 1923 r., jedna z sióstr zamężna zmarła na tyfus zarażając się od jeńców radzieckich,
pozostało nas jeszcze troje. W siódmym roku życia zacząłem chodzić do szkoły ale uczyłem się tylko po rosyjsku,
tak że podstawową szkołę skończyłem jeszcze przed wybuchem 1 wojny światowej. Później w latach 1915 do 1918
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uczyłem się prywatnie tak, że posiadam wykształcenie 4 kl. gimn. Od roku 1918 pracowałem wraz z ojcem w
gospodarstwie aż do roku 1925. W październiku poszedłem do wojska polskiego gdzie odbywałem służbę czynną
przez dwa lata. Służbę odbywałem w 2 p.a.c. w Chełmie Lub. Tam też skończyłem szk. pod., a po skończeniu szk.
pod. odesłano mnie do Szk. Pomiarów Art. w Toruniu i tam ukończyłem kurs pomiarów akustycznych (6 miesięcy).
W roku 1927 na wiosnę zostałem z wojska zwolniony i wróciłem do domu i pracowałem w gospodarstwie u ojca.
Społecznie pracowałem w organizacji Koła Młodzieży „Wici” jako prezes jak również w Straży Ogniowej jako
naczelnik Straży w Drążgowie. Do organizacji politycznych należałem do Str. Chłopskiego, za którą to
przynależność byłem aresztowany w 1937 przez posterunek pol. w Ułężu ponieważ w czasie kryzysu rolnego
urządziłem strajk rolny. W roku 1929 ożeniłem się w Sobieszynie i osiadłem wraz z żoną na własnym
gospodarstwie. W czasie najazdu hitlerowskiego na Polskę byłem wcielony do 28. p.a.l. do Zajezierza, lecz po
rozbiciu pułku pod Wieluniem wróciłem 20 września do domu. W czasie okupacji w 1940 r. zostałem wciągnięty
do organizacji podziemnej Z.W.Z. przez Józefa Grzechnika ps. „Ułan” później AK początkowo jako członek, potem
jako d-ca II plutonu. I trochę dalej: W roku 1946 w lipcu otrzymałem polecenie od d-cy rejonu, że mam pozostać
d-cą placówki. Obrona. Chyba umyślnie niedokładny wykaz rodzeństwa. Ani słowa o tym, że Ludwik Niedbalski
„Sosna” i Mieczysław Niedbalski „Wilk”, ważni żołnierze Placówki 44 z Zosina, to jego bracia stryjeczni, synowie
peowiaka i przedwojennego wójta ułęskiego Ludwika Niedbalskiego. Wszystko co robił musiał robić, bo mu
kazali przełożeni. Broni kolegów i podwładnych pisząc, że od czasu wejścia wojsk radzieckich członkowie
placówki mieli zabronione przez wyższych d-ców brania jakiegokolwiek udziału w akcjach, a tylko brał udział
oddział leśny. Jednym słowem był rozkaz z góry całkowicie przerwać działalność. A broń była zakopana w lesie
za kościołem w Sobieszynie i odkopana przed ujawnieniem wiosną 1947 roku. Przesłuchujący go ubek raczej nie
uwierzył w te opowiadania. Choćby dlatego, że z innych źródeł posiadał inną wiedzę na temat działalności
Placówki 44. Szczęśliwie dla „Niteckiego” ubek ów nie posiadał jednak tej wiedzy jaką funkcjonariusze Sekcji III
Wydziału III WUBP w Warszawie pozyskali na jego temat w maju 1953 roku, gdy osaczyli i zmusili do
współpracy Wacława Micha „Polnego”. Z nieznanych mi powodów nie nastąpiło wtedy ponowne, intensywne
rozpracowanie i „dokręcanie” Niteckiego. Tak jak to się stało z „Polnym”, czy wcześniej z Janem Sulejem
„Smokiem II”-„Bystrym”. Przynajmniej nie widać tego w aktach „Niteckiego” wytworzonych przez UB i SB.
Jest w agenturalnym doniesieniu „Marka”, czyli Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, z 18 września 1953
roku dla jego „opiekuna” z PUBP w Warszawie następujące stwierdzenie: Niedbalski Jan powiedziałbym
częściowo odizolował się od wszystkich tłumacząc się tym, że nie ma czasu, natomiast ja zauważyłem, że jest w
dobrej zgodzie z ob. Grzelakiem Gabrielem z Drążgowa, często się spotykają i często rozmawiają sobie, może
dlatego, że są szwagrami, trudno mi powiedzieć, i dość często wyjeżdżają do Sobolewa do Niedbalskiego Tadeusza,
tak Grzelak jak i Niedbalski, tak samo trudno powiedzieć w jakich sprawach, natomiast sam Niedbalski Tadeusz
wcale do Drążgowa ani Sobieszyna nie przyjeżdża.
„Nitecki” był jednym z tych, którzy nie zrezygnowali z marzeń o wolnej Polsce. Dowodem na to jest
wcześniejsze agenturalne doniesienie „Marka” z 21 lipca 1953 roku, cytowane w sprawozdaniu miesięcznym
PUBP w Garwolinie za okres od 30 czerwca do 30 maja 1953 roku: Inf. „Marek” podaje w swym doniesieniu z
dnia 21.VII.53 r., że b. czł. org. WiN Niedbalski Jan zam. w Drążgowie gm. Ułęż wypowiedział się do informatora,
że po śmierci Stalina w Związku Radzieckim zaczynają czyścić tych ludzi, którzy dążą do zbudowania komunizmu
i przytoczył fakt, że Beria, który tak płomienne mowy wygłaszał i dążył do zbudowania komunizmu, to już z nim
skończyli i za rok lub dwa skończą ze wszystkimi.
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AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”
AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
AIPN BU 0206/40, t. 2. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania okresowe, raporty miesięczne, doniesienia
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AIPN BU 0255/274, t. 6. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania miesięczne po linii rozpracowań z lat 1951-1954
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Piotra Ostromęckiego, ap 1460
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Andrzej Przegaliński, Społeczna aktywność ziemiaństwa lubelskiego (1905-1914), w: Studia z dziejów ziemian
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Podrozdział I
Czas istnienia, zasięg terytorialny, skład personalny
Placówka 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN pod dowództwem kolejnych komendantów – por. Józefa
Grzechnika „Ułana”, ppor. Józefa Kwaśniewskiego „Smoka I”, ppor. Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”„Wodnego”-„Polnego”, chor. Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, chor. Jana Niedbalskiego „Niteckiego”.
Formalnie zwana Placówką 4/44 jako część Rejonu 4 Ryki-Ułęż składającego się z dwóch Placówek – Placówki
4/4 Ryki oraz Placówki 4/44 Sobieszyn. Rejon 4 wchodził w skład Podobwodu „A” Dęblin-Ryki, Podobwód „A”
wchodził w skład Obwodu Puławskiego, Obwód Puławski wchodził w skład Inspektoratu Puławskiego,
Inspektorat Puławski wchodził w skład Okręgu Lubelskiego.
Czas utworzenia Placówki 44 pod dowództwem Józefa Grzechnika „Ułana” jest łatwy do określenia na
podstawie akt kombatanckich ważnych jej funkcyjnych. Jan Sulej „Smok II”-„Bystry”, podoficer zawodowy WP
w stopniu ogniomistrza, przedostatni komendant Placówki 44, w życiorysie z roku 1991 dla UdsKiOR pisał, że
do konspiracji przystąpił zaraz po ucieczce z niewoli niemieckiej po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim: Do
tajnej organizacji SZP wstąpiłem w listopadzie 1939 r. z namowy zawodowego oficera Płodowskiego Józefa w
Warszawie. Po raz drugi zostałem zaprzysiężony przez komendanta placówki Sobieszyn Grzechnika Józefa ps.
Ułan w obecności Chadaja Wacława ps. Litwa w grudniu 1939 r. Przy czym trzeba zauważyć, że „Smok II”„Bystry” konsekwentnie nazywa Placówkę 44 placówką Sobieszyn. W tym samym jego życiorysie jest określony
koniec istnienia Placówki 44. Bo w przedostatnim zdaniu pisze, że w kwietniu 1947 roku ujawnił się w PUBP w
Garwolinie. A był przecież jednym z wielu żołnierzy Placówki 44, którzy w masie oficerów i żołnierzy
Inspektoratu Puławskiego WiN ujawnili się w marcu i kwietniu 1947 roku w PUBP w Garwolinie, Puławach,
Łukowie. Z cytowanego w poprzednim rozdziale życiorysu Henryka Piotra Suski „Karola” dowiadujemy się, że
jesienią 1939 roku był on po powrocie z wojny jednym z pierwszych organizatorów Placówki 44: Pod koniec
listopada w 1939 r. w dużej dyskrecji zaczęto organizować ZWZ (Związek Walki Zwycięskiej) to znaczy ruch oporu,
ja do tego należałem. To samo napisał w oświadczeniu ujawnieniowym w PUBP w Garwolinie 17 kwietnia 1947
roku. Że do ZWZ został zawerbowany w 1939 r. przez kolegę Mariana Szewczyka, który obecnie nie żyje. W
wytworzonych przez UB aktach por. Edwarda Zborowskiego „Ezeta”, oficera Placówki 44, ale też od roku 1935
zarządcy majątku Janickich w Ułężu, jest życiorys napisany przez niego dla UB 5 listopada 1947 roku w Białej
Podlaskiej po powrocie z łagrów. A w tym życiorysie, że po powrocie z wojny w listopadzie 1939 roku został
zaangażowany do walki podziemnej w stopniu dowódcy plutonu.
Widać z tego też, że fundamentem Placówki 44 byli oficerowie, podoficerowie i żołnierze Wojska
Polskiego – weterani kampanii wrześniowej pochodzący z Drążgowa, Sobieszyna, Ułęża, Żabianki, Nowodworu.
Przy czym uważam za właściwe zaznaczyć, że jest mi znanych zaledwie siedmiu oficerów rezerwy Wojska
Polskiego w stopniach poruczników i podporuczników, którzy stale przebywali na terenie Placówki 44 w okresie
okupacji niemieckiej. W porządku alfabetycznym to nauczyciel Józef Grzechnik, urzędnik Bolesław Bonifacy
Jurczak, nauczyciel Michał Korzempa, urzędnik Józef Kwaśniewski, nauczyciel Stanisław Paszt, nauczyciel
Władysław Rek oraz urzędnik prywatny Edward Zborowski.
W tym miejscu, bez cienia złośliwości, chcę przywołać stwierdzenie Jana Bichty „Ułańskiego”, dowódcy
bechowców z Ułęża i okolic, potem wieloletniego płatnego agenta UB/SB krypt. Słowacki. W życiorysie dla
ZBoWiD-u z roku 1976 pisał, że trójki polityczne „Rocha” udało mu się zorganizować w 16-tu wioskach za
wyjątkiem jednej wsi Sobieszyn, która była opanowana całkowicie przez AK, gdyż w tej wsi było dużo byłych
podoficerów zawodowych Wojska Polskiego. Oni nie chcieli słyszeć o żadnej organizacji lewicowej. Tym bardziej
nie chcieli o tym słyszeć, bo wiedzieli, że jednym z kilku głównych „pomocników” Bichty przy tej rozbijackiej
robocie tworzenia odrębnej formacji konspiracyjnej był komunista Michał Freliga, kierownik szkoły powszechnej
w Sobieszynie.
Z akt kombatanckich innych żołnierzy Placówki 44 dowiadujemy się, że byli zaprzysięgani przez „Ułana”,
nazywanego przez nich dowódcą placówki lub komendantem gminnym ZWZ w lutym, marcu, kwietniu, maju 1940
roku. To m.in. Regina Makuch „Brzoza” z Sobieszyna, Marian Grzechnik „Szpak” z Kolonii Ułęż, Tadeusz
Siepkowski „Szczyt” z Podlodowa, Tadeusz Osiński „Tek” z Sobieszyna, Czesław Stachnio „Waligóra” z Lenda
Ruskiego. Z dokumentów wytworzonych przez UB wiadomo, że w tym samym czasie żołnierzem Placówki 44
został Jan Niedbalski „Nitecki”.
Oczywiście są tu „białe plamy” wynikające z konspiracji nie tylko wobec okupanta niemieckiego, ale także
wobec niemieckich kolaborantów, których ilość, także na terenie Placówki 44, była większa niż się wielu osobom
wydaje. O czym piszę w biografii „Orlika” w podrozdziale „Ja Polskę p…”. Kanalie na terenie Podobwodu
Dęblin-Ryki AK podczas okupacji niemieckiej. Tylko tytułem przykładu za biografią „Orlika” chcę się zatrzymać
nad kilkoma kanaliami niemieckimi z terenu Placówki 44.
Na liście transportowej z 10 grudnia 1939 roku z Koźmina obejmującej 186 osób oraz na liście
transportowej z tą samą datą z Krotoszyna do Garwolina obejmującej blisko sto rodzin wymieniony jest Stanisław
Szatkowski wraz z żoną Gertrudą oraz 22-letnim synem Marianem. Wszyscy urodzeni w Rogoźnie w pow.
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obornickim. Na tej samej liście są także Franciszek i Jan Rogowicze. Wchodzili oni w sumę 341 wysiedleńców
mieszkających we wrześniu 1941 roku na terenie gminy Ułęż. W Wykazie jednostek niebezpiecznych przesłanym
27 listopada 1943 roku przez oficera wywiadu Inspektoratu Puławskiego do płk. Aleksandra Bienieckiego
„Łodzi”, szefa Oddziału II Komendy Okręgu Lubelskiego, znajduje się następujący zapis: Szatkowski Stanisław.
Sobieszyn, buchalter Szk. Roln. Doniósł do G-po o działalności konsp. dyr. Szkoły Roln. p. Kalickiego, którego z
rodziną i uczniami aresztowano. Zapis ten jest oznaczony literami „Sz”. To informuje nas, że sprawa karna była
w WSS, lecz została zawieszona. W późniejszym Wykazie alfabetycznym kolaborantów jest zapis, że sprawa
Szatkowskiego została zwrócona jako nie podlegająca pod paragrafy WSS. Zarzuty zawarte we wniosku
Aleksandra Kierka „Stanisława Miki”, obwodowego przedstawiciela do spraw KWP, do Komisji Sądzącej z 5
lutego 1944 roku: Pośrednie spowodowanie zamknięcia Szkoły Rolniczej w Sobieszynie oraz aresztowania
dyrektora Kalickiego, który zdołał uciec oraz jego siostry, której martwe zwłoki znaleziono na sznurze, przy czym
nie udało się ustalić powodu zgonu oraz rozgrabienie majątku szkoły. Popieranie interesu niem., że tam na froncie
żołnierze niemieccy walczą i im należy się racja żywnościowa, a nie uczniom, w momencie, gdy dyr. Kalicki prosił
o zwiększenie przydziału żywności. Przyczynienie się do zorganizowania przymusowych robót na rzecz
Liegenschaftu. Utrudnianie zwalniania obowiązanych do robót przez kier. Liegenschaftu.
I jeszcze jeden dokument w tej sprawie:
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
Komisja Sądząca na mocy posiadanych uprawnień od czynników miarodajnych, działających w Kraju z woli
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu sprawy Szatkowskiego Stanisława, buchaltera Liegenschaftu w
Sobieszynie, oskarżonego o to, że spowodował pośrednio zamknięcie Szkoły Rolniczej w Sobieszynie oraz wykazał
daleko idącą współpracę z okupantem w zorganizowaniu Liegenschaftu ze szkodą dla ludności polskiej,
zważywszy, że wina oskarżonego została całkowicie udowodniona zeznaniem wiarygodnych osób, że oskarżony
dokładnie zdawał sobie sprawę z istoty swego czynu oraz działał z rozmysłem, przeto Komisja Sądząca Walki
Podziemnej orzekła: Szatkowskiego Stanisława skazać na karę infamii.
Komisja Sądząca Walki Podziemnej
4.III.44 r.
W Zdradzie i zbrodni piszę, że Kalicki był ważną postacią konspiracji niepodległościowej na terenie
Sobieszyna i Ułęża już od września 1939 roku. Tutaj natomiast uważam za właściwe przywołać zapis z życiorysu
Reginy Makuch „Brzozy” z roku 1985: 6.VIII.1943 r. Niemcy zlikwidowali Szkołę Rolniczą w Brzozowej,
aresztując uczniów i personel. Dyr. Jerzemu Kalickiemu udało się uciec i przez kilka dni ukrywał się w naszym
domu. Szkoła była ważnym ośrodkiem konspiracji. W szkole Niemcy zorganizowali obóz dla Hitlerjugend. Z
protokołu przesłuchania Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, przedostatniego komendanta Placówki 44 i
ostatniego komendanta Rejonu 4 WiN, dokonanego 24 lipca 1953 roku przez śledczego PUBP w Garwolinie,
wiadomo, że w lipcu 1944 roku została Szatkowskiemu wymierzona kara chłosty. Może dlatego, że po wyroku
infamii nie wyjechał z Brzozowej i Sobieszyna. „Smok II”-„Bystry” podczas przesłuchania powiedział, że jednym
z uczestników tej akcji był Józef Kwaśniewski „Smok I”, także wysiedleniec z Poznańskiego, który już po wejściu
Sowietów, do aresztowania w lutym 1945 roku, pełnił funkcję komendanta Placówki 44. A na wysiedleniu
pracował jako urzędnik Zarządu Gminy Ułęż.
W przywoływanym już Wykazie osób figurujących w dokumentach AK puławskiego inspektoratu jako
volksdeutsche, konfidenci, współpracownicy niemieccy i agenci gestapo są wymienieni także Jan Rogowicz i Jan
Szymański z Trzcianek. Natomiast z oświadczenia ujawnieniowego Mieczysława Saleckiego „Brzozy”, żołnierza
Placówki 44, wiadomo, że w lipcu 1945 roku uczestniczył on w likwidacji Franciszka Rogowicza, sekwestratora
gminnego w Ułężu. Rogowicz przywłaszczył sobie 35 tysięcy złotych z tzw. końskich książeczek, a następnie
zameldował na UB, że pieniądze te zabrał Mieczysław Grudka, także urzędnik gminny w Ułężu, a jednocześnie
żołnierz plutonu WSOP Placówki 44 pod ps. Bocian. Salecki podał też różne szczegóły akcji. Że podczas
przesłuchania Rogowicz przyznał się do tego czynu. Że znaleziono przy nim 20 tysięcy złotych. Że zakopali go w
pszenicy trzysta metrów od Wieprza. Że po wszystkim Stanisław Wołangiewicz „Kość” zawiadomił „Orlika” o
wykonaniu zadania. To się zgadza z tym co mówił Adam Zdrojewski „Sęp”, jeden z wykonawców likwidacji
Rogowicza, podczas przesłuchań w PUBP w Garwolinie w grudniu 1946 roku. „Sęp” głównie za tę akcję został
skazany 15 stycznia 1947 roku przez sąd komunistyczny na rozprawie pokazowej w Rykach na karę śmierci i
zamordowany wraz z Władysławem Warownym „Dębem”, Janem Filipkiem „Gilzą” oraz Ksawerym Kamarykiem
„Kamarkiem”.
Znane są mi dwa pisma „Stanisława Miki” z lutego 1944 roku, w których jest mowa o konieczności
uzupełnienia dowodów w sprawach karnych m.in. Stanisława i Kazimiery Kamelów z Sobieszyna. Jest też pismo
„Tadeusza”, z którego dowiadujemy się, że 21 marca 1944 roku oczekiwane uzupełnienia wciąż nie zostały
przedłożone. Nie wiem dlaczego w przywoływanych w tym podrozdziale biografii „Orlika” dokumentach nie ma
wyroku Komisji Sądzącej na Kazimierę Kamelę. Wyrok na jej brata był już rzekomo niepotrzebny, ponieważ
został zabity w m. styczniu 1944 przez nieznanego osobnika. Bo tak dokładnie brzmi adnotacja Andrzeja
Podkościelnego „Kruka”-„Bema”, szefa wywiadu Podobwodu „A”, dokonana przez niego 14 kwietnia 1944 roku
na przekazanych mu do rozpatrzenia i dalszego przedłożenia aktach dochodzenia w sprawie Kazimiery i
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Stanisława Kamelów. Obydwoje występują w kilku ocalałych dokumentach AK i KWP. Ona w Wykazie
alfabetycznym kolaborantów jest przedstawiona jako prostytutka dla niemców, która rabuje Polaków. Jest wśród
tych ocalałych dokumentów pismo komendanta Okręgu Lubelskiego z 5 lub 6 września 1943 roku do prokuratora
WSS, w którym poleca wszczęcie postępowania na zasadzie § 3 Statutu WSS przeciwko Kazimierze i
Stanisławowi Kamelom z Sobieszyna. Jest pismo prokuratora WSS z 4 października 1943 roku do Komendy
Okręgu, w którym informuje, że sprawa przeciwko Kazimierze i Stanisławowi Kamelom nie podlega właściwości
WSS, w związku z czym dochodzenie należy skierować wg. kompetencji do sądów cywilnych. Jest pismo
„Stanisława Miki” z 5 lutego 1944 roku, w którym, w związku ze zwróceniem mu tej sprawy do ewentualnego
uzupełnienia, zaznacza, że materiały śledztwa są niespójne i niekompletne, a w ostatnim zdaniu pisze: Sprawa tym
bardziej ciężka, że Komisja Sądząca dysponuje karą najwyższą infamii, której tym ludziom stosować jest nie
wskazane. Jest odręczny wniosek „Jakana”, referenta sądowego Inspektoratu Puławskiego, z 22 lutego 1944 roku,
o uzupełnienie śledztwa w sprawie Kamelów. Dokumenty te pokazują nam jak pod okupacją niemiecką z
ogromnym nakładem sił i sumienności realizowany był wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Z
Zapisków przesłuchania „Podszkolnego” dokonanego 16 czerwca 1943 roku przez „Popioła”, który na polecenie
Józefa Grzechnika „Ułana”, komendanta Placówki 44, prowadził dochodzenie w sprawie Kamelów, dowiadujemy
się, że w czerwcu 1941 roku koło lotniska Podlodów został postrzelony oficer niemiecki. W związku z tym gestapo
aresztowało kilkudziesięciu Polaków. Wkrótce trzech z nich rozstrzelano, a trzech innych po sześciu miesiącach
więzienia na Zamku Lubelskim, (faktycznie na Majdanku) zwolniono. Jeden z nich, Marian Makuch „Lapis”,
potem „Lis”, brat Reginy Makuch „Brzozy” oraz Wacława Makucha „Wiarusa”, po powrocie z więzienia
powiedział „Podszkolnemu”, że w śledztwie widział zapisany papier z podpisem Kazimiery Kamelówny.
Volksdeutsch Willi mieszkał u Kamelówny, miał z nią dziecko, chodził w mundurze, czatował na szosie kockiej
i odbierał ludziom towary wiezione do miasta. Następnie Kamelówna je sprzedawała. U niej był cały handel
niemiecki i tam przebywali Niemcy. Jej brat w przebraniu żołnierza niemieckiego razem z Willim rabował na
szosie szmuglerów i gospodarzy wiozących towary na targ. Donosił też, kto z Sobieszyna szmuglował. Gdy w
styczniu 1941 roku „Podszkolny” wraz z kuzynem zabił dwustukilową świnię, Willi i brat Kamelówny zażądali,
żeby oddał im tę świnię. Zaraz tej nocy sprowadzili żandarmów, świnię zabrali, kuzyna zbili do nieprzytomności,
a na niego nałożyli tysiąc złotych grzywny. Z obawy przed rewizją wyjął ze stodoły 2 karabiny i 60 granatów i
zakopał je w ziemi, gdzie się zepsuły. Stanisław Kamela jest obecnie naczelnikiem straży pożarnej w Sobieszynie.
Urządza zabawy dla Niemców, na których bawią się oni z dziewczynami polskimi. Gdy kiedyś podczas takiej
zabawy ktoś napisał na ścianie Na grobie Ojczyzny bawi się hołota to Kamela zaraz sprowadził Niemców z
karabinami. Na podstawie tych i innych ustaleń został sporządzony i podpisany przez „Ułana” akt oskarżenia: Dca
placówki Sobieszyn Armii Krajowej „Ułan” oskarża Stanisława Kamelę, syna Józefa i Marjanny z Rodzochów,
urodzonego 30 stycznia 1919 r., rolnika, kawalera przy rodzicach, oraz Kazimierę Kamela, córkę Józefa i
Marjanny z Rodzochów, urodzoną w dn. 4.VI.1922 r., pannę przy rodzicach, o to, że będąc obywatelami Państwa
Polskiego umyślnie i dobrowolnie działali na jego szkodę, a mianowicie: I. Kazimiera Kamela, a) w czerwcu 1941
r. wskazała niemcom zakładników ze wsi Sobieszyn, b) w 1940 i 1941 r. przyjmowała w celu sprzedaży zrabowane
Polakom przez niemców rzeczy, dzieląc się zyskiem z nimi, c) urządziła dom schadzek dla niemców, gdzie
demoralizowano polskie dziewczyny. II. Stanisław Kamela, a) wspólnie z niemcami przemocą zabierał Polakom
towary wiezione do miast, b) informował niemców o uboju świń we wsi i brał udział w poszukiwaniach tych świń,
c) urządzał dla niemców zabawy, na które zwoływał polskie dziewczyny, ułatwiając w ten sposób demoralizację z
niemcami. Wnosimy o surowe ukaranie oskarżonych. Z uzupełniających Zapisków dochodzenia z przesłuchania
„Lapisa” przez „Popioła” 4 kwietnia 1944 roku dowiadujemy się nowych faktów w tej sprawie. Także faktów z
życia Kazimiery Kamelówny. Że postrzelenie oficera niemieckiego na lotnisku w Podlodowie miało miejsce na
początku lipca 1941 roku. Że aresztowań dokonało wtedy gestapo z Radzynia Podlaskiego. Że „Lapis” w czasie
śledztwa w Radzyniu widział na stole kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem i z podpisem Willego,
volksdeutscha z Sobieszyna, pracującego na lotnisku w Podlodowie. Że od majstra na Majdanku dowiedział się,
że znany temu majstrowi Willi to szpieg niemiecki na Sobieszyn. Że doniosła na niego Kazimiera Kamelówna,
która żyła z Willim i miała z nim dziecko. Że potem wyszła za mąż za kogoś w Niedźwiedziu i tam mieszka. Że
przed aresztowaniem „Lapis” był sekretarzem spółdzielni, w której pracowała siostra Kazimiery Kamelówny,
zwolniona za nadużycia finansowe. Że po wyjeździe Willego Kamelówna stale chodziła do innych Niemców we
dworze w Sobieszynie. Że on, czyli „Lapis” z Majdanka został zwolniony 18 lutego 1942 roku. 6 kwietnia 1944
roku „Popiół” przesłuchał Stefana Szewczyka „Strzałę”. „Strzała” zeznał, że kilka lat wcześniej zabił wraz z
„Podszkolnym” świnię i chcieli ją sprzedać w Dęblinie. W drodze do Dęblina byli ścigani przez Niemców, a świnię
po rewizji zabrali od „Podszkolnego” Niemcy. Doniósł na nich wtedy do Willego brat Kazimiery Kamelówny.
Jest jeszcze zeznanie „Podszkolnego” z 20 maja 1943 roku, z którego dowiadujemy się, że Stanisław Kamela
ożenił się, a jego siostra wyszła za mąż w Niedźwiedziu. Pod tymi protokołami adnotacja dokonana 14 kwietnia
1944 roku przez „Kruka”-„Bema”, który w dniu tym przedkładał te akta dochodzenia po uzupełnieniu do dalszego
rozpatrzenia: Stwierdzam, że Kamela Stanisław wyżej wymieniony oskarżony został zabity w m. styczniu 1944
przez nieznanego osobnika. Ale tak się nie stało, co wiadomo chociażby z akt paszportowych jego siostry
Kazimiery. Bo w kwestionariuszu wypełnionym przez nią w roku 1974 jest on wymieniony jako rolnik
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zamieszkały w Sobieszynie. Więc nie wiem dlaczego „Kruk”-„Bem” wykonał taką adnotację. I jeszcze
sprawozdanie „Popioła” jako prowadzącego dochodzenie. „Popiół” pisze, że sprawa jest poszlakowa, że są
rozbieżności w zeznaniach „Podszkolnego”, „Lapisa” i „Strzały”, i w końcu jego wniosek, by zbadać jak
Kazimiera Kamelówna sprawuje się w Niedźwiedziu.
W tych dokumentach polskiej podziemnej sprawiedliwości na terenie Placówki 44, dotyczących Kamelów,
ale także Stanisława Walaska, konfidenta Gestapo z Nowodworu, a dokładniej z Ryczy, występują trzej
funkcjonariusze Polskiego Państwa Podziemnego znani mi wciąż tylko pod pseudonimami „PeJot”, „Podszkolny”,
„Popiół”. Z zapisów w tych dokumentach wiadomo, że pod pseudonimami „PeJot” i „Podszkolny” nie jest ukryty
st. post. Bronisław Zatorski, komendant posterunku policji granatowej w Ułężu. To oznacza, że ten trzeci
pseudonim „Popiół” może należeć do niego. Także funkcje dochodzeniowe jakie „Popiół” wykonywał na to
wskazują. W aktach Komendy Głównej Policji Państwowej w AAN znajduje się korespondencja związana z
nadaniem w roku 1939 Brązowego Krzyża Zasługi Bronisławowi Zatorskiemu, starszemu posterunkowemu,
komendantowi posterunku w Ułężu, mężowi „Ojczyzny”, ojcu „Świerka”.
Kazimiera Kamelówna w październiku 1943 roku wyszła za mąż za Czesława Cygana „Stolarczyka”,
żołnierza Placówki 44. Jej starsza siostra Julia, wspomniana w zeznaniu „Lapisa”, także wyszła za mąż za żołnierza
AK, Jerzego Kołodziejczyka „Kalisza”. W czerwcu 1948 roku wszyscy czworo stali się ofiarami ubeckiej obławy
na „Spokojnego” i jego żonę Zofię. To u Czesława i Kazimiery Cyganów w Warszawie przy Placu Mirowskim 12
m. 6 nastąpił ostatni akt życia przyjaciela, adiutanta i zastępcy „Orlika” i jego żony. Właśnie do nich wieczorem
w sobotę 5 czerwca Władysław Kisiel „Krakus” przyprowadził swego dowódcę i jego żonę. A w niedzielę
wieczorem przejechali z Ursusa w odwiedziny do Cyganów Kołodziejczykowie. Wtedy „Stolarczyk” na prośbę
„Spokojnego” poprosił „Kalisza” o ustalenie, czy został aresztowany „Tek”, teraz „Barcikowski”, z którym
„Spokojny” już jako „Zieliński” pracował dla wywiadu brytyjskiego. Jeszcze tego samego dnia „Kalisz” wpadł w
kocioł w mieszkaniu „Teka”, który został aresztowany 2 czerwca. A próba pojmania „Spokojnego” w mieszkaniu
Cyganów nastąpiła w poniedziałek o piątej rano. Druga próba. Bo w sobotę z rana, podczas pierwszej próby w
Miedzeszynie, „Spokojny” zastrzelił jednego z ubeków i zbiegł wraz z żoną na drugą stronę Wisły. Z protokołu
pierwszego przesłuchania „Stolarczyka” już w poniedziałek 7 czerwca: Następnego dnia wczesnym rankiem
zostałem przebudzony przez mą żonę, która oznajmiła mi, iż dom, w którym zamieszkujemy, został otoczony przez
żołnierzy WP. Wobec takiego faktu ja zerwałem się szybko z łóżka, aby otworzyć drzwi dobijającym się żołnierzom
i zobaczyłem Kuchnio Wacława stojącego z pistoletem w ręku, który zabronił mi otwarcia drzwi, oświadczając mi,
że on żywy w ręce się nie odda. Wobec gwałtownego trzaskania w drzwi przez żołnierzy Kuchnio z posiadanego
pistoletu strzelił sobie w głowę. W tym czasie, kiedy ja zajęty byłem otwieraniem drzwi, żona Kuchnio podniosła
pistolet z podłogi i kiedy żołnierze wchodzili do mieszkania, zastrzeliła się. O tym, że „Spokojny” przebywa u
Cyganów na Placu Mirowskim, funkcjonariusze UB mogli dowiedzieć się od „Kalisza”. Także od elektromontera,
który dokonywał naprawy w mieszkaniu Cyganów właśnie wtedy, kiedy „Krakus” przyprowadził tam
„Spokojnego” i jego żonę. Nie wiadomo, co ubecy wydobyli przez pięć pierwszych dni po aresztowaniu od
„Teka”, który przynajmniej od roku 1947 utrzymywał kontakty towarzyskie z Cyganami i wiedział, gdzie
mieszkają. W czerwcu 1949 roku ubeckie śledztwo przeciwko Kołodziejczykom zostało umorzone z braku
dowodów winy. Wyrokiem WSR w Warszawie z 20 stycznia 1949 roku, za udzielenie pomocy „Spokojnemu”
oraz niezawiadomienie o miejscu jego pobytu, „Krakus” został skazany na 7 lat, „Stolarczyk” na 4 lata, a jego
żona na rok i 6 miesięcy więzienia. Wtedy w śledztwie Kazimiera Cygan, pytana czym zajmowała się podczas
okupacji niemieckiej, nie ujawniła swojej prawdziwej przeszłości. Wtedy też ubeccy śledczy nic jeszcze o tym nie
wiedzieli z innych źródeł. Dopiero pod koniec roku 1950 funkcjonariusze MBP dopatrzyli się tamtych spraw.
Wyrazem tego jest protokół przesłuchania w listopadzie 1950 roku Mieczysława Sołtysa z Sobieszyna, skazanego
w roku 1949 na 6 lat więzienia za udzielanie pomocy żołnierzom AK-WiN z Placówki 44 i z oddziałów „Orlika”.
Podczas tego przesłuchania śledczy z Więzienia MBP Warszawa III pytał go wyłącznie o przeszłość Kazimiery
Cygan. Sołtys na kolejne pytania śledczego udzielał rzeczowych, ale też i powściągliwych odpowiedzi. Z całą
pewnością nie mówił wszystkiego, co wiedział o Kamelównie. Potwierdził, że w roku 1941 miała dziecko z
Niemcem, który pracował w nadzorze budowy lotniska w Podlodowie i mówił po polsku. Zaznaczył, że dziecko
to niedługo umarło. Pytany o to, kto jeszcze może w tej sprawie zeznać, podał tylko trzy osoby – Wacława
Grzechnika, który podczas okupacji niemieckiej był sołtysem w Sobieszynie, Henrykę Górkową, która za okupacji
chodziła na lotnisko do roboty, oraz Władysława Walęcika, o którym zeznał następująco: Walęcik Władysław
zamieszkały w Sobieszynie, pow. Garwolin. Za okupacji prowadził sklep i u niego Kazimiera Kamela piła wódkę
wraz z Niemcem. Walęcik również podawał noworodka Kameli do chrztu.
Oprócz kanalii niemieckich, były także zastępy kanalii sowieckich, czyli członków KPP, Stowarzyszenia
Przyjaciół ZSRR, PPR, GL, AL. O czym piszę w biografii „Orlika” w podrozdziale Denuncjata do Gestapo,
Żandarmerii no i walka domowa. O tym, że rycko-ułęskie BCh stały jedną nogą w obozie kolaboracji sowieckiej
piszę i w biografii „Orlika” i w dużo większym zakresie w Zdradzie i zbrodni. Szczególnie w rozdziale
Kolaboracja z komunistami z Terenu Nr 6 Dęblin-Ryki GL-AL. Także tutaj, w Podrozdziale V Powstanie
antykomunistyczne na terenie Placówki 44 w tekście Bechowska kolaboracja z okupantem sowieckim na terenie
Placówki 44.
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Opłakane skutki kolaboracji z Sowietami i komunistami na terenie Placówki 44 w postaci niemieckiej
pacyfikacji Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia 5 lutego 1943 roku. Piszę o tym w Zdradzie i zbrodni. Zgodnie z
rozkazem Dowództwa Głównego GL Nr 8 z 25 września 1943 roku bandy komunistyczne dokonywały grabieży
majątków ziemskich oraz zamożnych gospodarstw chłopskich lub tych, których uznały za nieprzychylnych sobie.
Rozkaz ten „zalegalizował” to co bandy komunistyczne robiły już wcześniej. Przy okazji grabieży bandy te
dokonywały gwałtów i mordów. To co zdarzyło się we dworze Kuszllów w Przytocznie w nocy 18 grudnia 1942
roku może służyć jako najlepsze tego zobrazowanie. Pokazuje też, jak na terenie okupacji niemieckiej nie tylko
Niemcy, ale także komuniści, w miarę swoich możliwości, dokonywali fizycznej eliminacji elity Narodu
Polskiego. Kazimierz Kuszell, właściciel majątku w Przytocznie, weteran walk o niepodległość Polski w latach
1916-1921, kwatermistrz Obwodu Łukowskiego ZWZ-AK, zginął tej nocy stając w obronie czci swoich córek
podczas kolejnego napadu bandy komunistycznej na swój majątek i dom. Gransztof w relacji złożonej w roku
1958 do Zakładu Historii Partii przy KC PZPR napisał, że Paramonow wraz z grupą wypadową GL z Mińska
Mazowieckiego dokonał napadu na majątek w Przytocznie w listopadzie 1942 roku. Natomiast ze wspomnień
„Serafima” wiadomo, że w tym czasie działał on blisko Przytoczna, w okolicy Adamowa, Krzywdy, Okrzei. 28
października 1942 roku napadł na majątek w Przytocznie. Już po tej „akcji”, podczas kwaterowania w Lendzie
Wielkim, Niedźwiedziu, Natalinie dołączyła do niego siedemnastoosobowa banda Finansowa, składająca się z
Rosjan, Gruzinów, Ormian, Uzbeków i Kazachów – sowieckich żołnierzy zbiegłych z obozu w Janowie k. Mińska
Mazowieckiego. Po rozbojach jakich ta banda dokonała w okolicach Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego i Siedlec,
została skierowana przez miński PPR do Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia. Jeszcze przed napadem na Przytoczno
do „Serafima” dołączyła dwunastoosobowa banda uzbrojonych Żydów z Mińska Mazowieckiego, obozująca
dotychczas w lesie koło Ferdynandowa. Ci także zostali przysłani przez miński PPR. Tak powiększona banda
„Serafima”, formalnie podległa PPR i GL, stacjonowała jeszcze do 20 stycznia 1943 roku w rejonie Lenda
Wielkiego i Niedźwiedzia, Natalina, Ferdynandowa, Serokomli, Rososzy i Brzezin. W raporcie nr 3 Dowództwa
GL Warszawa-Prawa Podmiejska opisującym „akcje bojowe” od 17 listopada do 22 grudnia 1942 roku na Terenie
Nr 6 GL-AL czytamy: W Przytocznie grupa part. (bolsz. i wypadowa z Mińska) rozbiła gorzelnię, zniszczono
15000 l. wódki. Właściciela, który rzucił się na jednego z partyzantów, zabito. Ten właściciel, który rzucił się na
jednego z partyzantów to Kazimierz Kuszell. W książce Mariusza Bechty Rewolucja, mit, bandytyzm, bardzo
ważnej dla historii komunizmu w Polsce w okresie okupacji niemieckiej, znajdują się następujące słowa o tej
zbrodni komunistycznej w Przytocznie: Na oczach ojca bandyci zgwałcili dwie jego córki, a samego Kuszlla zabili,
gdy próbował się temu przeciwstawić. Była to niepowetowana strata dla Obwodu AK Łuków ponieważ dwór ten
wykorzystywany był jako punkt kontaktowy na tym terenie. Jednym z żydowskich uczestników tego napadu, gwałtu
i mordu był Mordechaj Flint, sklepikarz z Przytoczna, zbiegły z getta w Żelechowie. Wszystko co wyżej, a
szczególnie relacja Gransztofa, wskazuje, że zbrodni tej w nocy 18 grudnia 1942 roku dokonała banda
Paramonowa wraz z ww. bandą żydowską z Mińska Mazowieckiego, w tym czasie podległą „Serafimowi”. Nie
oznacza to bynajmniej, żeby w tym mordzie nie uczestniczyli członkowie żydowskiej bandy Młynowskiego, także
obecnej wtedy na tym terenie i podległej „Serafimowi”.
Chcę w tym miejscu przywołać określenie tego zdarzenia w Lendzie Wielkim i Niedźwiedziu przez dobrze
zorientowanego Michała Grzechnika, agenta UB krypt. „Dąb”. W roku 1951, w agenturalnym doniesieniu o
melinach Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka” i jego grupy, pisał: Dobrze byłoby ażeby zajrzeć w pokoje
proboszcza parafii Sobieszyn gm. Ułęż tam u niego przebywa Zatorski chwilowo, a żona stale zam. dawny kom.
policji granatowej. Gdy był napad na PPR Lendo Wielkie gm. Łysobyki pow. Łuków w 42 r. to on był z nimi, z w/w
grupy ludzi za jego protekcją Niemcy zwolnili Latoszyńskiego i Górskiego, a 27 osób zostało rozstrzelanych na
miejscu w jego obecności przez Gestapo. W Święta Bożego Narodzenia będzie u proboszcza, mieszka na górze w
pokoju. Dobrze zorientowany „Dąb” nazywa tę pacyfikację napadem na PPR Lendo Wielkie.
I jeszcze „odzew” z Katynia Garwolińskiego na ten donos „Dęba”. To pismo kierownika PUBP w
Garwolinie do kierownika PUBP w Łukowie przez Wydział III WUBP w Warszawie z 12 kwietnia 1952 roku.
Znajduje się ono w wytworzonych przez PUBP w Garwolinie aktach Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”, ponieważ
dotyczy także jej męża: Powiatowy Urząd Bezp. Publ. w Garwolinie jest w posiadaniu danych agencyjnych, że w
okresie okupacji na terenie Lendo Wielkie gm. Łysobyki pow. Łuków była egzekucja czł. PPR. W tym to czasie
zostali również aresztowani Latoszyński Jerzy i Górski Józef zam. Lendo gm. Łysobyki pow. Łuków, jednakże za
protekcją Zatorskiego, b. komendanta policji granatowej w Ułężu, zostali zwolnieni przed egzekucją, którzy zostali
rozstrzelani w obecności Zatorskiego, Latoszyńskiego i Górskiego. Nadmienić należy, że Latoszyński Jerzy i
Górski Józef w okresie okupacji należeli do org. AK i są to dość bliscy przyjaciele „Szabelskiego”. Po wyzwoleniu
należeli do org. WiN, a obecnie są meliniarzami bandy „Szabelskiego”. W związku z tym prosimy o szczegółowe
ustalenie w jakich okolicznościach zostali rozstrzelani czł. PPR, jednocześnie należy ustalić świadków, których
przesłuchać na okoliczność Górskiego, Latoszyńskiego i Zatorskiego, b. komendanta posterunku w Ułężu.
Do zbrodni komunistycznej w Przytocznie i jej konsekwencji w postaci pacyfikacji Lenda Wielkiego i
Niedźwiedzia jako siedliska band komunistycznych na swój sposób odniósł się w roku 1999 rycki „historyk”
Zbigniew Lipski w opublikowanym w internecie tekście Pacyfikacja wsi Lendo Wielkie: Na placu ofiarowanym
przez tutejszych gospodarzy Eugenię i Jerzego Latoszyńskich, w Lendzie Wielkim gmina Nowodwór, stoi od 17
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czerwca 1973 r. pamiątkowy głaz z wyrytymi na nim 34 nazwiskami jego mieszkańców, którzy zginęli, zastrzeleni
w dniu 5 lutego 1943 r. przez Niemców. (...) Przyczyna ich zagłady wydaje się prozaiczna i zupełnie nie przystająca
do ich ewentualnych „win” polegających na tym, że byli Polakami, że wieś wspierała partyzantów i że w
niedalekim Przytocznie kilka dni wcześniej jedna z grup partyzanckich w czasie rekwirowania żywności dla
własnych potrzeb spowodowała w czasie szamotaniny śmierć dziedzica tutejszego majątku – Kuszeli. Jego
przyjaciel komendant posterunku policji w Łysobykach (ob. Jeziorzany) Kochański [Jan Kochański,
współpracujący z AK] miał się odgrażać, że nie popuści tego płazem. Sporządzono listę osób z rodzin
podejrzanych o współpracę z lewicującą partyzantką GL i tzw. grupy Serafina. (...) Inna, nie podpisana relacja
wspomina, że policja granatowa z Łysobyk w styczniu 1943 r. zatrzymała na grabieży partyzanta Józefa J. [Jurecki
z Niedźwiedzia]. 22 stycznia Niemcy przywieźli go do Lenda Wielkiego i bijąc go nakazała mu wskazać domostwa,
w których zatrzymywali się partyzanci lub udzielano im w nich pomocy. (...) Zbierający po wojnie materiały o
działalności PPR, Gwardii i Armii Ludowej w Dzielnicy Nr 6 Dęblin-Ryki-Baranów Jerzy Kowalczyk [Jerzy
Kołodziejek] wg. relacji Serafina Aleksiejewa zapisał: w marcu hitlerowcy wpadli do wsi Lendo, spalili siedem
zagród i zabili sześciu ludzi m.in. matkę Reginy Kulczyckiej narzeczonej Tadeusza Maciejewskiego,
współtowarzysza walki Serafina Aleksiejewa, który w lecie 1942 r. objął dowództwo nad oddziałem GL im. J.
Kilińskiego operującego w rejonie rycko-łukowskim. Być może likwidacja ludzi z nimi związanych była celem
pacyfikacji mieszkańców wsi Lendo Wielkie. W końcowej części tekstu Lipski, dla którego okrutna okupacja
sowiecka wykonywana także rękami miejscowych komunistów, jest po prostu „wojną domową”, a bandy
komunistyczne są lewicującą partyzantką GL, zachęca do lektury wspomnień członków PPR, GL-AL z Terenu
Nr 6. Próbuje też postawić znak równości między zdrajcami Ojczyzny – komunistami z Ryk, Dęblina, Baranowa,
Pogonowa, Gródka, Białek Dolnych i Górnych, Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia, a żołnierzami AK, NSZ, WiN.
Skutki działalności komunistów zalicza do narodowej martyrologii i ubolewa nad niesprawiedliwą, jego zdaniem,
oceną „partyzantki” komunistycznej: Mord w Lendzie Wielkim miał miejsce. Dziś mało kto o nim pamięta. W
naszej narodowej martyrologii przez całe lata odbijamy się od jednej skrajności w drugą. Prawo „Kalego” zda
się bardzo nam odpowiada. Brak szacunku do ludzi o innej orientacji ideologicznej w oficjalnych wystąpieniach
odbija się rykoszetem. Młodzi wychowywani na jednostronnej ocenie dziejów, przewracają pomniki, przestają w
cokolwiek wierzyć. Co więcej, „historyk” Lipski usiłuje popularyzować własne przekonanie o
współodpowiedzialności WiN za zbrodnie komunistyczne. Mało tego – ma za złe Zrzeszeniu WiN, że wogóle
istniało, a szybką kapitulację BCh przed okupantem sowieckim podnosi do rangi cnoty. Oto we wstępie do
opracowanego przez siebie cyklu Wojna i okupacja we wspomnieniach mieszkańców Ryk (i nie tylko) w większości
publikowanego na łamach ryckich, postkomunistycznych pisemek „Miesięcznik Rycki” i „Małe Mazowsze” pisze:
Czy gdyby po rozwiązaniu Armii Krajowej decydenci tego ugrupowania postąpili tak jak to zrobili decydenci
Batalionów Chłopskich i nie tworzyli Zrzeszenia WiN (pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność
i Niezawisłość”), które już w założeniu było polską cywilno-wojskową organizacją antykomunistyczną założoną 2
września 1945 r., nie doszło by do tylu politycznych mordów po obu stronach ścierających się stron, które do dziś
wywierają wpływ na stosunki pomiędzy ugrupowaniami lewicowymi i prawicowymi. To o czym tu piszę adresuję
przede wszystkim do organizatorów i uczestników kolejnych obchodów rocznicy pacyfikacji w Lendzie Wielkim
i Niedźwiedziu, która w przekonaniu ubeckiego agenta „Dęba” była napadem na PPR Lendo Wielkie.
Dwa miesiące później skutków zbrodniczej działalności band komunistycznych doznały trzy sąsiednie
miejscowości, w tym dwie z terenu Placówki 44 – Nowodwór, Wrzosówka i Jakubówka. 18 kwietnia 1943 roku
nastąpiła pacyfikacja tych wiosek jako odpowiedź na zamordowanie przez miejscowych komunistów
niemieckiego lekarza kwaterującego na plebanii w Nowodworze. Niedziela Palmowa roku 1943 w Nowodworze
– inna niż poprzednie Niedziele Palmowe wskutek zbrodniczej działalności miejscowych komunistów. Spośród
spędzonych na „Stary Rynek” zwany też „Turmą” w Nowodworze mieszkańców tych wiosek Niemcy zagarnęli
trzydziestu mężczyzn jako zakładników i wywieźli ich na Majdanek. Dzięki staraniom rodziny Paców, także ks.
Stefana Szczotkarza, proboszcza parafii nowodworskiej, pewnie także innych osób, takich jak Józef Pietrzak
„Dąb”, wójt ułęski, i Bronisław Zatorski, komendant posterunku policji granatowej w Ułężu, w ciągu trzech
miesięcy zakładnicy ci zostali zwolnieni.
Z akt personalnych Franciszka Gągały „Azy”, komunisty z Nowodworu, bliskiego współpracownika
Skowrońskiego, sekretarza gromadzkiego PPR w Nowodworze, po wejściu Sowietów funkcjonariusza UB,
wynika, że od samego początku wiadomo było, kto spowodował tę niemiecką pacyfikację. Zresztą zadziwiająco
łagodną w porównaniu z tym co Niemcy zrobili dwa miesiące wcześniej w Lendzie Wielkim i Niedźwiedziu, w
październiku tego roku w Lipinach i Zawitale, a we wrześniu 1942 roku w Budziskach. Też z powodu rozbojów
band komunistycznych, a w przypadku Zawitały pospolitego bandytyzmu. W tych aktach Gągały jest jego życiorys
z 18 stycznia 1945 roku, spisany w związku ze wstąpieniem do UB, a w nim takie oto słowa półanalfabety, który
jednak w latach trzydziestych był sołtysem w Białkach Dolnych, następnie wójtem ułęskim: Sekretażem
powiatowem był wowczas Stanisław Skowroński. W grupie operacyjny Władysław Dąbrowski [Paramonow] a, ja
z ostałem sekretażem terenowem i dalej posłał 2 Kot wyszły odemnie i zabiły niemca a całe dranstwo kszczało że
ja dałem rozkaz i jego zabito. Zmuszony byłem opuścić własny dom wraz z dziećmy i żonom i póść wtułaczkie
comoże cała Gminna Ułęż zeznać. W znajdującej się w tych samych aktach ankiecie specjalnej funkcjonariusza
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UB, w rubryce Dodatkowe dane o sobie i krewnych rozpisał się następująco: Byłem przesladowany od 20 roku za
poglody polytycne a odziedzecyłem jch poswojem ojcu jak gnebiły kiedyś odziatka Mego i gdy usłyszałem o
człowieku polytycznem to mnie ciugneło doniego i z tego popadło szczescie wmuj dom bo jak zabito niemca
odemnie11/2 kjlometra to powiedzano że jadałem roskas i ego zabito wówczas ja strojgema synemy i żonom
emigrowałam poswiecie namnie jnaczej nie powiedzano jak tylko Komunista rewizie umnie czesto
przeprowadzono.
Natomiast z jego akt osobowych znajdujących się w AAN wiadomo, że ten niemiecki lekarz, który szedł
do Borek kupić sobie jedzenia od gospodyni, został zamordowany na Kłaku przez Bronisława Żukowskiego
„Adolfa”. To on był jednym z tych dwóch, których z mieszkania Gągały w Nowodworze posłał Kot, żeby zabili
niemieckiego lekarza. „Adolf” w lutym 1944 roku został szefem zaopatrzenia (czytaj rozbojów i grabieży) w
Dowództwie Terenu Nr 6 AL. Władysław Osial „Kot” z Rzyczyny, zlikwidowany przez żołnierzy „Spokojnego”
w kwietniu 1946 roku, od roku 1942 był członkiem sztabu Terenu Nr 6 GL, a od lutego 1944 roku szefem sztabu
Terenu Nr 6 AL.
Te trzy ostatnie akapity dedykuję tym mieszkańcom Nowodworu, Wrzosówki i Jakubówki, którzy do dnia
dzisiejszego zawzięcie udają, że nie wiedzą, kto to zrobił. I tych wszystkich kolaborantów sowieckich i
zbrodniarzy komunistycznych z terenu Placówki 44 nazywają obłudnie partyzantami, albo w ślad za „historykiem”
Lipskim lewicującą partyzantką GL. Żeby im ułatwić, to wymieniam alfabetycznie co główniejszych członków
band komunistycznych z Nowodworu, Wrzosówki, Jakubówki, Grabowa Ryckiego i Szlacheckiego, z Rzyczyny.
Czyli tych, którzy albo mieszkali w Nowodworze, albo po sąsiedzku i bezkarnie po Nowodworze się kręcili. Bo
też trzeba zapytać: Gdzie wtedy była miejscowa AK pod dowództwem Józefa Pietrzaka „Dęba” i Władysława
Reka „Żaby”? Więc ci co główniejsi – Władysław Brzeziński nieznanego pseudonimu, Bogdan Eksztein „Burza”,
Marian Eksztein „Mucha”, Franciszek Gągała „Aza”, Wacław Głębicki „Huragan”, Stanisław Jemioła, nieznanego
pseudonimu, Jan Kopeć „Waldy”, Mieczysław Miłosz nieznanego pseudonimu, Władysław Osial „Kot”, Henryk
Pilzak „Wicher”, Bronisław Żukowski „Adolf”.
Niemiecka pacyfikacja Zawitały 11 października 1943 roku, czyli skutki pospolitego bandytyzmu i zwykłej
głupoty. Jedną z ofiar tej pacyfikacji był Marian Kaczyński „Kurtyna”, absolwent szkoły podoficerskiej 28 pal w
Zajezierzu, komendant AK w Zawitale.
Z relacji Ryszarda Kaczyńskiego, bratanka „Kurtyny”, o tym tragicznym wydarzeniu: Miejscowy złodziej
Stefan Sójka zwany „Tepciem”, nie związany z żadną organizacją, okradł sklep Józefa Wojtasia, a ten poszedł ze
skargą do wachmanów kwaterujących w majątku Rabków w Dwórcu. Ci zadzwonili na lotnisko w Ułężu i rankiem
11 października 1943 roku weszła do Zawitały od strony Borek obława żandarmerii niemieckiej. Już przechodząc
przez Borki Niemcy zabili na polu dwie osoby. W Zawitale od kul Niemców strzelających do wszystkich, którzy
byli na dworze lub wyglądali przez okna, zginął mój stryj Marian oraz Kazimierz Baranowski i Karol Wojtaś.
Zgonili mieszkańców na plac koło zabudowań „Tepcia”. Tam strzelali pod nogi, żeby wskazać bandytów. Aż ktoś
wskazał gdzie jest „Tepcio”. Wtedy zabrali go, także jego narzeczoną Irenę Kaczyńską, ale z innych Kaczyńskich,
jeszcze jednego Sójkę, Jana Kwita oraz mojego dziadka ze strony mamy Henryka Janiszka, który zginął na Zamku
Lubelskim. Tak samo jak inni aresztowani wtedy w Zawitale, zamordowani 28 lub 29 grudnia 1943 roku i zakopani
w zbiorowym grobie na Cmentarzu przy Unickiej. Podczas tej pacyfikacji Niemcy mieli kartkę z nazwiskami, a na
niej nazwisko mojego stryja Mariana. I pytali o niego. „Tepcia” zastrzelili w drodze do Puław, podczas próby
ucieczki pod Żyrzynem, a Kwita, który również wtedy uciekł, ponownie pojmali i zabili w Zawitale. Podpalili też
zabudowania „Tepcia”, od których spaliło się prawie pół wsi.
Relacja bratanka „Kurtyny” jest mniej więcej zgodna z ustaleniami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie dokonanymi wskutek przesłuchań mieszkańców Zawitały. Między
innymi Stanisława Kaczyńskiego, brata „Kurtyny”, oraz Franciszka Wojtasia, syna Karola Wojtasia. Zeznali oni,
że 11 października 1943 roku Niemcy zabili w Zawitale Mariana Kaczyńskiego, Karola Wojtasia i Kazimierza
Baranowskiego, a zabrali ze sobą Stefana Sójkę, Jana Kwita, Władysława Leśniewskiego, Henryka Janiszka oraz
Irenę Kaczyńską. Sójkę zastrzelili pod Żyrzynem podczas próby ucieczki. Ponadto podpalili 7 gospodarstw i
odeszli. To słowa z zeznania Stanisława Kaczyńskiego.
Z powodu wsiowego złodzieja „Tepcia” i głupoty poszkodowanego przez niego właściciela sklepiku
zginęło na miejscu, w drodze do Puław i na Majdanku 27 grudnia 1943 roku, jako więźniowie niemieckiego
więzienia na Zamku Lubelskim, przynajmniej dziesięcioro mieszkańców Borek i Zawitały, a wśród nich
komendant AK w Zawitale – Marian Kaczyński „Kurtyna”. Zostało osieroconych wiele rodzin i spalonych prawie
połowa zabudowań Zawitały.
Na terenie Placówki 44 w latach 1942-1944 miała miejsce także kolaboracja niektórych żołnierzy AK z
komunistami i Sowietami. Posunięta do tego stopnia, że przynajmniej kilku żołnierzy Placówki 44 jednocześnie,
lub prawie jednocześnie, należało do PPR, GL, AL. Ta kolaboracja i zdrada pojawia się w całej pełni we
wspomnieniach Serafima Aleksiejewa „Serafima”, dowódcy bandy sowieckiej operującej w latach 1942-1944
także na terenie Placówki 44. A dokładniej w jej części północnej, czyli tej objętej plutonem Wacława Micha
„Pala”. Znane są mi trzy publikacje jego wspomnień. Te opracowane przez Edwardę Mark pod tytułem Zginęli
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bez wieści dotyczące członków żydowskich band komunistycznych podległych „Serafimowi” lub z nim
współpracujących, te pod tytułem Wśród partyzanckiej braci oraz te pod tytułem Na ziemi przyjaciół.
I właśnie te ostatnie zawierają mocny przekaz o kolaboracji Jabłońskich z komunistami i Sowietami. A
zarazem o przynależności kilku żołnierzy plutonu „Pala” do PPR, GL, AL. Można powiedzieć, że banda sowiecka
„Serafima” na tej ziemi przyjaciół miała aż nadto przyjaciół. Także przyjaciół z szeregów AK. Oto fragmenty
wspomnień „Serafima”, z których dowiadujemy się, że organizowanie jego bandy jesienią 1942 roku dokonywało
się także w domu Józefa Jabłońskiego „Gajowego” i jego młodszego brata Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”.
Potomkowie powstańców styczniowych, żołnierze, a nawet funkcyjni Placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK jako
najbliżsi współpracownicy bandy sowieckiej „Serafima”, a jednocześnie współpracownicy „Czarnego”, czyli
Tadeusza Maciejewskiego, owianego ponurą sławą dowódcy band komunistycznych najpierw na terenie Placówki
44, następnie pod Wyszkowem. Oczywiście nie można zapominać, że „Serafim” pisze tylko to co jest mu w tym
momencie wygodne. Tak czy inaczej „wysypuje” Jabłońskich jako kolaborantów sowieckich.
Najpierw laur tego Sowieta dla „Czarnego”: Tadek Maciejewski był nam już znany ze słyszenia. Dużo o nim
opowiadał Marian Mioduchowski, a także Olek Muczka i Antoni Jabłoński – przyjaciele Tadka. (…) Ukrywając
się przed Niemcami, wspólnie z Marianem Mioduchowskim, Olkiem Muczką, Wiśniewskim, Antoniakiem,
Boguszem, Brygułą, Surmaczem, Bancerzem, Fułą i Antonim Jabłońskim, pomagał uciekinierom z miast i
miasteczek, prześladowanym przez Niemców Żydom. Pomoc ta polegała na dostarczaniu im żywności i broni. Tu
dla wyjaśnienia dodaję od siebie, że chodzi o członków bandy „Czarnego”, która pod jego dowództwem istniała
już od roku 1941 jako grupa Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR – oprócz Mioduchowskiego także Aleksander
Mućka, Stefan Wiśniewski albo jego brat Wacław Wiśniewski, Marian Antoniak, Stanisław Bogusz, Ludwik
Brygoła albo jego brat Stanisław Brygoła, Stanisław Surmacz, nieznany mi z imienia Bancerz, Abram Fuła. Nie
wiem w jak bliskich relacjach z tą bandą był „Jasieńczyk” jako przyjaciel „Czarnego”. Część z nich pojawia się w
Zdradzie i zbrodni oraz w biografii „Orlika” jako członkowie band komunistycznych i funkcjonariusze UB i MO
zlikwidowani przez wojsko „Orlika” jeszcze pod okupacją niemiecką lub po wejściu Sowietów.
Dalej o dwóch spotkaniach bandy „Serafima” z bandą Finansowa przybyłą w październiku 1942 roku spod
Mińska Mazowieckiego w domu Jabłońskich pod Natalinem. Spotkaniach zorganizowanych przez „Czarnego”
jako przywódcę PPR i GL na tym terenie: Tadek obiecał nam, że już wieczorem urządzi z nimi spotkanie. Odbyło
się ono w dużej chacie Jabłońskich w kolonii Lendo. W obszernej izbie spotkało się 48 ludzi. (…) Nazajutrz u
gościnnych i przyjaznych nam Jabłońskich odbyło się zebranie przedstawicieli oddziałów.
I trochę dalej wokół niemieckich pacyfikacji Lenda Wielkiego, Niedźwiedzia i okolicznych wsi począwszy
od 5 lutego 1943 roku. Oczywiście ani słowa o przyczynach tych pacyfikacji: Po okolicy przeszła fala obław. W
marcu hitlerowcy wpadli do wsi Lendo, spalili siedem zagród i zabili sześciu ludzi. Przed świtem byli już koło
Żurawca. Tej nocy Marian [Mioduchowski] był w domu. O obławie zawiadomił go Antek Jabłoński. Wyskoczył z
pościeli, szybko się ubrał i uciekł do grabowskiego lasu [coś się nie zgadza, bo Mioduchowski mieszkał w
Michałówce, kolonii znajdującej się między Nowodworem i Zielonym Kątem]. Gdyby Antek przyszedł trochę
później, na pewno by zginął i on. Podczas obławy Niemcy zabili matkę Reginy Kulczyckiej, narzeczonej T.
Maciejewskiego. Przedtem Niemcy pokazali jej wspólne zdjęcie Jabłońskiego, Tadka, Fuły, Surmacza, Olka
Muczka, Wacka Wiśniewskiego i Mariana. (…) Po odejściu Niemców na Mariana, Tadka i Surmacza akowcy
wydali wyrok śmierci. Tadka chcieli wykończyć od razu. Pewnej nocy, kiedy przyszedł w odwiedziny do krewnych,
około 20 akowców okrążyło dom Maciejewskich. Zażądali by Tadek oddał się w ich ręce, grozili podpaleniem
domu i wymordowaniem całej rodziny. Tadek jednak nie stracił zimnej krwi. Ogniem swego automatu odparł atak.
Po tych wydarzeniach Tadek i Surmacz wyjechali do Warszawy. Nie było od nich żadnych wieści. Tak napisał w
tej wersji wspomnień, która jest znana pod tytułem Na ziemi przyjaciół.
W kolejnej, znanej pod tytułem Wśród partyzanckiej braci pisał, że po obławach niemieckich w marcu
1943 roku w Lendzie i Żurawcu członkowie reakcyjnego podziemia wydali na mnie, Tadka Maciejewskiego i
Stasia Surmacza wyrok śmierci. Przede wszystkim zależało im na ujęciu sekretarza miejscowej komórki PPR
Tadeusza Maciejewskiego. Pewnej lutowej nocy przyszedł on odwiedzić rodzinę. Dwudziestu zbirów otoczyło dom.
Zażądali by Tadek wyszedł do nich, grożąc podpaleniem zabudowania. Sekretarz nie stracił jednak zimnej krwi.
Ogniem peemu z którym nigdy się nie rozstawał, rozpędził bandziorów. Po tym właśnie wydarzeniu Tadek wraz z
Surmaczem przenieśli się do Warszawy. Pisze o pewnej lutowej nocy, co oznacza, że odpowiedzią AK na
niemiecką pacyfikację Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia 5 lutego 1943 roku było wydanie wyroków śmierci na
prawdziwych sprawców tej pacyfikacji i próba wykonania tych wyroków. Z wynurzeń „Serafima” jednoznacznie
też wynika, że okoliczni mieszkańcy, tak samo jak w kwietniu 1943 roku w Nowodworze, od początku wiedzieli,
kto jest prawdziwym sprawcą pacyfikacji, które w lutym i marcu tego roku dotknęły Lendo Wielkie, Niedźwiedź,
Żurawiec.
Tym bardziej niezrozumiała jest sprawa podwójnej przynależności kilku żołnierzy Placówki 44 oraz
kolaboracji Jabłońskich z tamtejszymi komunistami i bandami sowieckimi. A nawet nie tyle tej podwójnej
przynależności, co przyzwolenia przełożonych na tę podwójną przynależność. Piszę o kolaboracji Jabłońskich, bo
trudno sobie wyobrazić, że to czym chwali się „Jasieńczyk” w życiorysie z roku 1981 odbywało się bez akceptacji
jego dużo starszego brata, a jednocześnie przełożonego. Trudno też przyjąć, że Wacław Mich „Pal” jako dowódca
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plutonu nie wiedział o tym. Tym bardziej, że „Serafim” po wojnie chciał się z nim spotkać na wspominki
kombatanckie. Trudno też sobie wyobrazić, że nie wiedział o tym „Ułan” jako komendant Placówki 44. Tym
bardziej, że „Kotlina”, jego bezpośredni przełożony jako komendant Rejonu 4, pozostawał w zażyłości z
okolicznymi komunistami.
W tym miejscu przywołuję stosowny fragment życiorysu „Jasieńczyka” dla ZBoWiD-u z roku 1981
odnoszący się do jego działalności konspiracyjnej w latach 1942-1943: Ułatwiamy przedostawanie się
uciekinierów z niewoli żołnierzy rosyjskich, by mogli iść na Wschód. Pomagamy w powstawaniu oddziałów
radzieckich „Serafina”, Charytona [Charitona Kowalenki]. Pomagamy Finansowowi, który przybył z pod Mińska.
Brat był rusznikarzem więc był im ogromnie pomocny. Nasz dom pod lasem samotny był b. wygodny do tej
działalności. Niezależnie od zagadnienia partyzantki rosyjskiej, a i żydowskiej, cała okolica należała do AK i
oddziały rosyjskie wiedziały o tym. Szczególne oparcie w naszej rodzinie miał „Serafin” i jego oddziały. U nas był
punkt kontaktowy, a my wiedzieliśmy wszystko co się działo w okolicy. Dostarczaliśmy im też duże ilości prasy, by
ich podtrzymywać na duchu. Ilu Polaków zostało zamordowanych przez bandy sowieckie „Serafima”,
„Charytona”, Finansowa, z broni „wyrychtowanej” przez jego brata Józefa? Także Halina Rybakowska „Iskierka”,
ważna postać z Placówki 44 i oddziałów „Orlika”, w życiorysie dla ZBoWiD-u z roku 1976 chwali się współpracą
z „Czarnym”, a nawet nazywa go kolegą. Zresztą z tych zbowidowskich akt kombatanckich „Jasieńczyka”
wiadomo, że „Iskierka” była jedną z dwóch osób, które poświadczały „Jasieńczykowi” przynależność do AK.
Kładąc w swym oświadczeniu nacisk na jego bliski związek z „Serafimem” i „Czarnym”.
Nie bez powodu chcę w tym miejscu przywołać fragment protokołu przesłuchania Wacława Micha
„Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego” przez Maneckiego, śledczego WUBP w Warszawie, 13 maja 1953 roku.
To jedno z tych przesłuchań, które następnego dnia, 14 maja 1953 roku, zakończyły się zawerbowaniem Micha
na agenta UB pod kryptonimem „Zapolski”. Pytanie Maneckiego: Kto był komendantem placówki AK w
Helenowie i co was z nim łączy, jak dawno się z nim znacie? I zaprotokołowana następująca odpowiedź Micha:
Komendantem placówki AK w Helenowie był Jabłoński Józef pseudonim nie pamiętam, łączyło mnie to, że razem
pracowaliśmy w organizacji i był on mi podległy. Zapoznałem się z nim od 1942 r. t.j. od czasu działalności
organizacyjnej, w tymże czasie zapoznałem także jego brata Leopolda Jabłońskiego na którego wszyscy wołali
Tolek. W odpowiedzi tej Mich skrzętnie omija swego szwagra Mieczysława Cąkałę „Górę”, choć to on raczej był
komendantem AK w Helenowie, a na pewno nie „Gajowy”. Nazywa Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”
Leopoldem Jabłońskim „Tolkiem”, a przecież „Tolkiem” nazywali „Jasieńczyka” komuniści i Sowieci, z którymi
współpracował – „Czarny”, „Serafim”, Finansow i inni. Przede wszystkim jednak z tej odpowiedzi Micha
wiadomo, że obaj Jabłońscy stawali się ważnymi żołnierzami Placówki 44 dokładnie w tym czasie, gdy
intensywnie współpracowali z miejscowymi komunistami i dowódcami band sowieckich. Zastanawiające jest to,
że Mich ani w oświadczeniu ujawnieniowym, ani podczas ubeckich przesłuchań, ani w licznych swoich
agenturalnych doniesieniach, nie chwali się współpracą z komunistami i Sowietami, ani też tym, że pozwalał
swoim podwładnym na taką współpracę.
Z protokołu przesłuchania Mieczysława Cąkały „Góry” dokonanego 18 listopada 1944 roku przez oficera
„Smierszu” lejtnanta Monachowa wiadomo, że od końca sierpnia lub początku września 1943 roku jednym z
żołnierzy dowodzonej przez niego 2 sekcji w 3 drużynie Józefa Jabłońskiego „Gajowego” w plutonie Wacława
Micha „Pala” na Placówce 44 był Stanisław Surmacz „Wrona” z Helenowa. Podczas tego samego przesłuchania
„Góra” wymienił jako żołnierza tej swojej 2 sekcji Mariana Mioduchowskiego „Dębala” z Michałówki. Podczas
przesłuchania w PUBP w Łukowie 18 maja 1950 roku oprócz Surmacza i Mioduchowskiego „Góra” wymienił
jako żołnierzy drużyny „Gajowego” także Aleksandra i Zygmunta Brygołów.
„Serafim” we wspomnieniach wymienia jako komunistów i swych pomocników braci Ludwika i
Stanisława Brygołów z Helenowa. Obydwaj po wejściu Sowietów, już jako funkcjonariusze MO, zostali
zlikwidowani przez AK. Ich brat Aleksander i ich bratanek Zygmunt, jak już wiadomo, byli żołnierzami drużyny
„Gajowego” w plutonie „Pala” na Placówce 44. Ale tenże Aleksander Brygoła, tak samo jak jego bracia Ludwik,
Stanisław i trzeci Antoni, był już w okresie okupacji niemieckiej członkiem PPR. A jego syn Zygmunt, wtedy
młodociany, bo urodzony w roku 1928, po wejściu Sowietów wstąpił do PPR i ORMO, a w końcu został
funkcjonariuszem UB. Żołnierzem tej sekcji, tej drużyny, tego plutonu i Placówki 44, jak już wiadomo, był Marian
Mioduchowski „Dębal” z Michałówki, po wejściu Sowietów funkcjonariusz, w końcu oficer MO. Żołnierzem tej
sekcji, tej drużyny, tego plutonu i Placówki 44, ale także OL „Orlika”, jak już wiadomo, był Stanisław Surmacz
„Wrona” z Helenowa. W PPR i GL występujący jako „Czarny Stacho”. Poległ w akcji OL „Orlika” w Kocku 21
marca 1944 roku. Wszyscy czterej byli nie tylko współpracownikami „Serafima”, ale także członkami bandy
komunistycznej „Czarnego”. „Jasieńczyk”, wielokrotnie wymieniany przez „Serafima” jako jeden z najbliższych
współpracowników i przyjaciel nie tylko jego, ale przede wszystkim „Czarnego”, od grudnia 1943 roku także był
żołnierzem OL „Orlika”. Jest nawet upamiętniony jako pierwszy od lewej na znanej fotografii, która przedstawia
Władysława Antoszczaka „Szarego”, Wacława Kuchnio „Spokojnego”, Bolesława Kuchnio „Nerwowego”,
Tadeusza Osińskiego „Teka” w otoczeniu żołnierzy sowieckich w Rykach 26 lipca 1944 roku. O tyle jest to istotne,
że „Jasieńczyk” w tym przywoływanym życiorysie pisze: W oddziale byłem do wkroczenia wojsk radzieckich tj.
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25 lipca. Witałem pierwsze tankietki armii Koniewa w Rykach. Tak to napisał, jakby nie był żołnierzem oddziałów
„Orlika”, a członkiem band „ Serafima” i „Czarnego”.
Muszę się jeszcze zatrzymać przy tej szarej strefie pomiędzy bandami komunistycznymi, a bandami
rabunkowymi. Relacja Stefana Kossowskiego o likwidacji, chyba latem 1943 roku, bandy rabunkowej z Drążgowa
przez żołnierzy dywersji Placówki 44, będzie tu dobrym zobrazowaniem zjawiska. Znani autorowi relacji
członkowie tej bandy to przede wszystkim Władysław Rusek, członek PPR, a jednocześnie donosiciel do
Niemców na żołnierzy AK, który też przeprowadzał bandy komunistyczne przez Wieprz, oraz jego bratanek
Tadeusz Rusek. Trzeci bandyta to Władysław Wardak. Czwarty to Henryk Michalski. Piąty to nieznany z nazwiska
parobek wdowy Kwiatkowskiej.
Władysław Rusek to stryj nie tylko Tadeusza Ruska, ale także żony Franciszka Gagały „Azy”. Tym samym
tenże Tadeusz Rusek to szwagier „Azy”. A Władysław Wardak, który często przebywał u siostry zamężnej w
Baranowie, był zaprzyjaźniony z sąsiadem tejże siostry, Stanisławem Wiakiem „Pliszką”, członkiem bandy
Paramonowa, od marca 1944 roku dowódcą baranowskiej „wypadówki” AL.
Na rabunek krów w Motodze poszli w składzie: Tadeusz Rusek, Władysław Wardak, Henryk Michalski i
ten nieznany z nazwiska parobek wdowy Kwiatkowskiej. Gospodarz obserwował jak przeprawiają się z jego
krowami przez Wieprz, i dalej jak idą z nimi w stronę Ułęża, gdzie czekali handlarze z Karczewa. Pech bandytów
polegał na tym, że gospodarz miał kontakt z Placówką 44. Banda już po pobraniu pieniędzy od handlarzy z
Karczewa została osaczona w lesie koło kościoła sobieszyńskiego. Zostali tam zabici Tadeusz Rusek, Władysław
Wardak i ten nieznany z nazwiska parobek Kwiatkowskiej. Bezpośrednimi egzekutorami byli żołnierze dywersji
z Sobieszyna – Jan Wardak „Złośnik”, Stanisław Grzechnik „Dora” i Stefan Szewczyk „Strzała”.
Wydarzenie to odnajdujemy w ubeckich aktach personalnych towarzysza „Azy”. W cytowanej już ankiecie
specjalnej na pytanie, kto z jego rodziny i krewnych był prześladowany napisał, że został zabity przez Akowców
brat żony Tadeusz Rusek i stryja wydali Akowcy w ręce Niemców, który został zamordowany. A w rubryce
Dodatkowe dane o sobie i krewnych rozpisał się następująco: Byłem przesladowany od 20 roku za poglody
polytycne a odziedzecyłem jch poswojem ojcu jak gnebiły kiedyś odziatka Mego i gdy usłyszałem o człowieku
polytycznem to mnie ciugneło doniego i z tego popadło szczescie wmuj dom bo jak zabito niemca odemnie1 1/2
kjlometra to powiedzano że jadałem roskas i ego zabito wówczas ja strojgema synemy i żonom emigrowałam
poswiecie namnie jnaczej nie powiedzano jak tylko Komunista rewizie umnie czesto przeprowadzono byłem 5 lat
sołtysem potem Narud mnie obrał wojtem wmyśl Konstetucji Kościuszkowski i służyłem 2 lata i dwa miesioce aż
przekleta burzuazia ruszyła prawa odpowiednie a nażuciła swe zgniłe i mnie nie dała dosłuzyc a ja starałem sie
wychowywać jak najwieczej Młodziezy w duchu Demokratycznem najdroszy mi zginęły St. Skowronski, Władysław
Rusek i Rusek Tadeusz.
W księdze zmarłych parafii Sobieszyn w latach 1925-1946 nie ma aktów zgonów tych trzech
zlikwidowanych bandytów. Jest w niej tylko akt zgonu Władysława Ruska. Z tego aktu spisanego przez ks.
Aleksandra Zalskiego 30 grudnia 1944 roku, czyli już za Sowietów, dowiadujemy się, że Władysław Rusek, syn
Antoniego i Franciszki z Zarychtów, zmarł 10 stycznia 1944 roku w wieku 57 lat. I adnotacja ks. Zalskiego: Został
zamordowany przez okupanta niemieckiego w Puławach za udział w prowadzeniu przez Wieprz organizacji
partyzanckich. To się całkowicie zgadza z tym co towarzysz „Aza” pisał o swojej rodzinie wstępując do UB. No
bo przecież ks. Zalski nie chciał nazwać po imieniu tych organizacji partyzanckich, które prowadził przez Wieprz
stryjek małżonki towarzysza „Azy”.
Te akapity poświęcone uwarunkowaniom wynikającym z istnienia obozu zdrady narodowej i kolaboracji z
najeźdźcami na terenie Placówki 44 chcę zamknąć przywołaniem Polskiego Kodeksu Moralności Obywatelskiej
wydanego w roku 1941 przez Departament Sprawiedliwości Delegatury Rządu na Kraj. Motto tego aktu prawnego
to słowa: Największą klęską dla narodu jest jego spodlenie. Prowadzi ono nieodwołalnie do śmierci. Dalej Dział
I Zdrada główna: Zdrada Państwa i Narodu Polskiego.
Dopuszcza się zbrodni zdrady głównej: Zdrady Państwa i Narodu Polskiego i ulega karze śmierci:
1) Kto zapiera się własnego narodu.
2) Kto czynnie współdziała z wrogiem w jego walce, skierowanej przeciwko Państwu i Narodowi Polskiemu
oraz jego sprzymierzeńcom.
3) Kto zwraca się do wroga z donosami na swych rodaków.
4) Kto nie udziela niezbędnego schronienia lub nie okazuje doraźnej koniecznej pomocy osobie ściganej
przez wroga z powodu jej służby dla Państwa i Narodu Polskiego.
5) Kto w celu osłabienia ducha obronnego Narodu Polskiego podejmuje działania, mogące ducha tego
osłabić.
Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało na terenie Placówki 44 w okresie okupacji niemieckiej nie
tylko w wymiarze walki zbrojnej z Niemcami, z bandami komunistycznymi, sowieckimi i pospolitymi, a pod
okupacją sowiecką z UB, MO, ORMO, armią sowiecką, armią Żymierskiego. Funkcjonowało także w zakresie
podziemnego wymiaru sprawiedliwości, czego przykłady podałem wyżej. Także w zakresie zaopatrzenia
materialnego armii podziemnej kosztem okupanta niemieckiego, potem sowieckiego. Także w zakresie opieki
materialnej nad żołnierzami armii podziemnej i ich rodzinami. Ta ostatnia służba pełniona była w ramach
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Centralnej Opieki Podziemia „Opus” zajmującej się uwięzionymi, zamordowanymi, poległymi, rannymi
żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego i ich rodzinami. Obrazuje to dokument wytworzony w sierpniu 1945
roku przez dowództwo Podobwodu „A”, odnoszący się w dużej mierze do Placówki 44 lub żołnierzy AK z niej
pochodzących. Jest wykazem zapomóg w wysokości dwóch, a najczęściej półtora tysiąca złotych. Kolumna
pseudonimów podziemnych żołnierzy. Znane są mi imiona i nazwiska tylko niektórych. Niejako przy okazji
dowiadujemy się, że Józef Grzechnik „Ułan” wprawdzie po wejściu Sowietów przestał być komendantem
Placówki 44, ale dalej funkcjonował w podziemiu jako szef propagandy w komendzie Rejonu 4.
ZDW/A
[Zarząd Dróg Wodnych/Podobwód A]
25.8.45
Wykaz potrzebujących zapomóg
Przedstawiam do zatwierdzenia
(…)
Kółko Rolnicze
Rejon 3
Strzała Sulej kmdt rejonu – Leon Sulej „Strzała”-„Szczupak”-„Wyrwa” z Żabianki, komendant Rejonu 3
(…)
Rej. 4 Związek Wici
Wodny Kmdt Rej. – Wacław Mich „Tygrys”-„Pal”-„Wodny”-„Polny” z Podlodówki
Bystry Z-ca Kmdta Rej. – Jan Sulej „Smok I”-„Bystry” z Sobieszyna, także komendant Placówki 44
Dora Adiut. Kmdt. Rej. – Stanisław Grzechnik „Dora” z Sobieszyna
Grzmot Dca Dr. Dyw – Wacław Grzechnik „Grzmot” z Sobieszyna
Litwa Ref. Op…. – Wacław Chadaj „Litwa” z Drążgowa, Referat „Opus”
Ułan Prop. – Józef Grzechnik „Ułan” z Drążgowa
Szczyt – Tadeusz Siepkowski „Szczyt” z Podlodowa
Szpak – Marian Grzechnik „Szpak” z Kolonii Ułęż
Słowik – Marian Wardak „Słowik” z Drążgowa
Przyszłość – Marian Zych „Przyszłość” z Drążgowa
Lot – Kazimierz Sobiech „Lot” wtedy z Sobieszyna
Ojczyzna WSK – Zofia Zatorska „Ojczyzna” wtedy już z Sobieszyna
Kora – Kornelia Rodakówna „Kora” z Bobrownik
Matka Sępa – Antoni Sekita „Sęp” z Drążgowa
Matka Łosia – Władysław Kotlęga „Łoś”-„Dębor” ze Stawów lub z Dęblina
Matka Wrony – Stanisław Surmacz „Wrona” z Helenowa
Matka Tokarza – Tadeusz Sałacki „Tokarz” z Woli Okrzejskiej
Rower – Eugeniusz Madoń „Rower” z Podlodówki
Szort
Dewajtis
Olszet
Szmukler – Kazimierz Kopacz „Szmukler” z Podlodówki
Rab
Skuła
Orkan – Stanisław Mich „Orkan” z Podlodówki, młodszy brat Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”„Polnego”
Skrzat
Paw
Wilk – Mieczysław Niedbalski „Wilk” z Zosina
Grot
Skalny
Pogoń
Lechita
Dokument podpisany przez „Zawadzkiego”, czyli Agenora Walusińskiego „Kła”-„Maja”-„Willego”„Zawadzkiego”, ówczesnego komendanta Podobwodu „A”.
W wytworzonych przez gdańską i poznańską bezpiekę aktach Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
znajduje się wykonany przez niego 15 czerwca 1944 roku Wykaz rodzin poległych członków z Rejonu 4 AK.
Osiemnastu żołnierzy AK poległych w walkach lub zamordowanych przez komunistów i Niemców, także tych
zadenuncjowanych przez komunistów do gestapo. Wśród nich ośmiu z Placówki 44.
Wojtkowski Stanisław, Ryki, żona, 2 dzieci
Piątkowski Lucjan, Ryki, żona, 2 dzieci
Doliński Roman, Ryki

90
Lipiński Władysław, Nowy Dwór, żona, 2 dzieci
Nowak Tadeusz, Nowy Dwór, syn
Kaczyński Marian, Zawitała, rodzice i 3 rodzeństwa
Poświata Aleksander, Zawitała, matka
Surmacz Stanisław, Helenów, matka i 2 rodzeństwa
Wyjadłowski Jan, Białki, żona
Grodzicki Władysław, Białki, żona
Burek Mikołaj, Markuszew, żona
Tkacz Wincenty, Ryki, żona i 2 dzieci
Witosy [Witosław] Edward, Julin, żona i dziecko
Wardal Daniel, Julin, rodzice i 2 siostry
Kucharski Stanisław, Ryki, córka z 2 dziećmi
Zyzek Józef, Warszawa, żona, dziecko
Zaniewski Jan, Bazanów
Olędzki Ludwik, Rososz
W zespole ZWZ-AK w Archiwum Państwowym w Lublinie znajduje się spora ilość raportów
wywiadowczych Komendy Obwodu Puławskiego AK dotyczących m.in. stanu sił niemieckich na lotniskach na
terenie Placówki 44. Dane zawarte w tych raportach, a dotyczące lotnisk w Ułężu i Podlodowie, są wynikiem
pracy nie tylko oficerów i żołnierzy Bazy Lotniczej Dęblin ZWZ-AK pod dowództwem Józefa Stradomskiego
„Suma”, a w zakresie lotnisk w Ułężu i może także w Podlodowie, Stanisława Chybały „Tremera”. Także tych
oficerów, podoficerów i żołnierzy ZWZ-AK z Nowodworu oraz innych miejscowości Placówki 44, którzy
pracując na tych niemieckich lotniskach mogli wykonywać zadania wywiadowcze. Ci z Nowodworu to przede
wszystkim „zawerbowany” już w roku 1940 roku przez „Suma” – Feliks Szczęsny Antoniewicz „Rak”, a
niebawem także „zawerbowani” przez „Raka” – Tadeusz Rek „Żaba”, Aleksander Lipiński oraz Władysław Kłak.
Pewnie także inni, ale podczas ubeckich przesłuchań „Rak” wymienił tylko tych trzech.
W raporcie wywiadowczym za lipiec 1942 roku
Lotniska Ułęż i Podlodów, 82/I Ausb. Reg., 4 i 5 komp. 140 ludzi, Ukraińcy 16 ludzi.
W raporcie wywiadowczym za wrzesień 1942 roku
Lotniska Ułęż i Podlodów, 82 Fl. Ausb. Reg. Kompania 4 i 5 140 ludzi.
Na lotnisku Ułęż buduje się oświetlenie do lądowań nocnych i bieżnia betonowa.
(…)
Lotnisko Ułęż. Ukraińcy 16 ochrona lotniska.
W raporcie wywiadowczym za styczeń 1943 roku
Lotnisko Dęblin wraz z przyległymi lotniskami Gołąb, Zajezierze, Podlodów, Ułęż i Klikawa tworzą
terytorialnie węzeł lotniczy /Flughafenbereich/, którego komenda mieści się w Dęblinie
/Flughafenbereichskommando/. Wyższa jednostka terytorialna – Luftgangkommando 2 w Poznaniu /dowództwo
obszaru lotniczego/.
(…)
Poszczególne lotniska służą każde do szczególnych zadań i tak: Dęblin jako punkt wyjściowy dla szkolenia
myśliwskiego, Ułęż i Podlodów – bombowego, Zajezierze używane wyłącznie dla celów szybownictwa, jak również
i Gołąb, na którym ponadto mieści się szkoła podoficerów lotnictwa. Lotnisko Podlodów jest lotniskiem wybitnie
polowym, wyposażonym w 8 zbiorników benzynowych 25.000 litrów każdy, starty betonowe, zamaskowane bunkry
na bomby.
(…)
Lotnisko Dęblin i Ułęż.
12 pułk szkolny ćwiczy wyższy typ szkolenia /lotn. bomb. w Ułężu i myśliwskie w Dęblinie/. Samoloty „Fw
190” – 22, „MS 110” – 10, „He 111” – 2, „Ju 52 transportowce” – 4. Szkolenie b. intensywne. Pośpiech powoduje
liczne kraksy. W miesiącu styczniu b.r. 47 wypadków, z tego 18 maszyn zniszczonych, 5 lotników zabitych, hala
montażowa zawalona maszynami do napraw. W styczniu przeszły przez naprawy 184 samoloty, w tym były
maszyny z frontu wschodniego. Aktualny stan zapasów nieznany. Przeszkód do lądowania nie ma.
(…)
Ułęż: 2 hangary, bieżnia betonowa, 10 zbiorników benzyny po 15.000 litrów każdy.
W raporcie wywiadowczym za kwiecień 1943 roku
Lotnisko Ułęż. W miesiącu sprawozdawczym odlecieli wszyscy lotnicy z maszynami, pozostało jedynie 40
czarnych t.j. Polacy, Ukraińcy, volksdeutsche i 30 lotników z obsługi do pilnowania obiektów. W pierwszych
dniach maja ma przyjechać 120 lotników z maszynami i 40 obsługi.
W raporcie wywiadowczym za czerwiec 1943 roku
Lotnisko Ułęż. W hangarach jest ok. 18 maszyn szkolnych, inne maszyny przybywają z m. Dęblin (czasowo),
częste wypadki katastrof, na lotnisku stacjonuje 30 żołnierzy jako służba wartownicza.
W raporcie wywiadowczym za sierpień 1943 roku
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Lotnisko Ułęż. Oddział urlopowy ok. 200 ludzi, ochrona lotniska Niemcy 40 ludzi i Polacy 10 ludzi, razem
250. Magazyny całkowicie opróżnione. Sprzętu lotniczego ani personelu latającego i technicznego nie ma.
Nieznane są mi relacje między Organizacją Wojskową, powołaną przez gen. Sikorskiego w Osmolicach 9
września 1939 roku, a Placówką 44, która zaczęła powstawać w listopadzie 1939 roku. Zaprzysiężeni wtedy w
Osmolicach – Jan Wyjadłowski, kierownik szkoły powszechnej w Białkach Dolnych, Gabriel Grzelak, wójt gminy
Ułęż, Józef Grzechnik „Ułan”, Bronisław Zatorski, komendant posterunku PP w Ułężu, Jerzy Kalicki, dyrektor
Liceum Rolniczego im. Kajetana hr. Kickiego na Brzozowej, jakiś czas potem byli ważnymi postaciami Placówki
44. „Ułan” już listopadzie 1939 roku staje się jej komendantem. Ważną postacią AK na Placówce 44 staje się
niedługo także Jan Wyjadłowski. Wynika to z oświadczenia ujawnieniowego Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”,
małżonki Bronisława Zatorskiego, która prowadziła skrzynkę kontaktową AK-WiN, najpierw w mieszkaniu
służbowym przy posterunku PP w Ułężu, a od września 1944 roku na plebanii sobieszyńskiej. W oświadczeniu
tym czytamy: W maju 1942 r. zostałam zawerbowana do organizacji WSK przez Wyjadłowskiego Jana, kierownika
szkoły z Białek, ps. wybrałam sobie „Ojczyzna”. W wytworzonych przez UB aktach Wacława Osińskiego
„Sprawdziana”-„Topola” z Podlodówki, znajduje się informacja, że od roku 1940 należał do OW, do której został
wciągnięty przez majora z Lasów Gułowskich. Po roku zerwał z OW i przeszedł do ZWZ za namową Wacława
Micha „Tygrysa”, który niebawem mianował go dowódcą drużyny w swoim plutonie. To nam mówi, że OW na
terenie Placówki 44 w roku 1941 jeszcze istniała i obejmowała swoim zasięgiem nie tylko tych kilku wyżej
wymienionych funkcjonariuszy państwowych z terenu gminy Ułęż.
Wykaz żołnierzy Placówki 44, sporządzony przeze mnie na podstawie kwerend do tego albumu oraz
wcześniejszych kwerend do Zdrady i zbrodni, biografii „Orlika”, komentarzy do wspomnień Edwarda SzancaLeźnickiego „Asa”, dziewięciu opowiadań o Żołnierzach Wyklętych z Ziemi Ryckiej do albumu Dzieci Wolnej,
Niepodległej, Świętej, pozwala w łatwy sposób określić zasięg terytorialny Placówki 44. Gdy w listopadzie 1939
roku powstawała, była oczywiście terytorialnie tożsama z ówczesną gminą Ułęż wchodzącą w skład powiatu
garwolińskiego. Ale szybko wykroczyła swoim zasięgiem poza tę gminę powiększając się o szereg miejscowości
znajdujących się na terenie powiatu łukowskiego. I stając się tym samym terytorialnie zbliżoną do Komendy
Miejscowej Nr V Sobieszyn POW.
Ważne w tym było przejście Wacława Micha „Tygrysa” pod nowym pseudonimem „Pal” z Rejonu 7
Obwodu Łukowskiego AK do Placówki 44 wchodzącej w skład Rejonu 4 w Podobwodzie „A” Obwodu
Puławskiego AK. Tym samym „Tygrys”, teraz „Pal”, potem jeszcze „Wodny” i „Polny”, stał się podwładnym
Józefa Grzechnika „Ułana”, komendanta Placówki 44, oraz Henryka Piątkowskiego „Kotliny”, komendanta
Rejonu 4 Ryki-Ułęż, a zarazem zastępcy komendanta Podobwodu „A” Piotra Ignacaka „Sawy”, potem „Justa”.
Który z kolei był jednocześnie zastępcą komendanta Obwodu Puławskiego.
W pierwszych zdaniach oświadczenia ujawnieniowego z 25 marca 1947 roku pisał: Do organizacji AK
wstąpiłem 20.III.1940 roku w obwodzie łukowskim ponieważ w tym czasie praca podziemna była w rękach
większych właścicieli ziemskich, moich przeciwników politycznych /przykład wybory do Samorządu do 1938 r./
przerzuciłem się ze swoim terenem na pow. Garwoliński i podporządkowałem się komendantowi Pl. 44
„Ułanowi”. Ci jego przeciwnicy polityczni. To może por. rez. art. Zygmunt Bełdycki „Adam”, zarządca majątku
Meissnerów w Podlodowie, absolwent Trzyletniej Średniej Szkoły Rolniczej na Brzozowej w roku 1928,
ówczesny komendant Rejonu 7 Przytoczno. Może sam Mieczysław Meissner, a może właściciel majątku w
Przytocznie, Kazimierz Kuszell, bohater walk o niepodległość Ojczyzny, ówczesny kwatermistrz Obwodu
Łukowskiego ZWZ. Z protokołu przesłuchania „Polnego” przez śledczego WUBP w Warszawie 12 maja 1953
roku dowiadujemy się, że powiększenie Placówki 44 o tereny Obwodu Łukowskiego odbyło się jednak z
inicjatywy „Ułana”. Że to był jego pomysł na powiększenie Placówki 44. Podczas tego przesłuchania Mich mówił
o swoich działaniach po przyjęciu go do AK przez Stefana Więska „Witolda” lub Henryka Więska „Gryfa”: Po
zawerbowaniu mnie otrzymałem polecenie zorganizować komórkę organizacyjną na terenie Podlodówki, gm.
Łysobyki, pow. Łuków, co ja z kolei zorganizowałem werbując do organizacji następujące osoby: Osiński Wacław
ps. nie pamiętam, Osiński Eugeniusz ps. nie pamiętam, Madoń Stefan ps. Dąb, Mączka Jan ps. Twardy, wymienieni
wszyscy zamieszkali w m. Podlodówka, gm. Łysobyki, pow. Łuków. Poza tym więcej osobiście osób nie
werbowałem, natomiast dowiedziawszy się, że istnieje org. AK na terenie gm. Ułęż, postanowiłem nawiązać
kontakt z Grzechnik Józefem ps. Ułan, który to prowadził działalność organizacji na tamtejszym terenie. Po
nawiązaniu kontaktu z w/w, który wówczas był komendantem placówki, skontaktował mnie z członkami org. AK
na terenie Wólka Sobieszyńska, Helenów i Lipiny, jak również polecił mi żebym tym terenem się zajmował i
prowadził organizację mianując mnie d-cą plutonu, funkcję tę pełniłem do 1945 r. To zeznanie dobrze
koresponduje ze stwierdzeniami Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”. W deklaracji członkowskiej do ZBoWiDu z roku 1981 pisał: Od maja 1940 r. należałem do ZWZ. Dowódcą był „Ułan” z Sobieszyna. Gdyby ktoś
podejrzewał, że „Jasieńczyk” przesunął „Ułana” w czasie, to wszystko wyjaśnia życiorys dołączony do tej
zbowidowskiej deklaracji. Czytamy w nim: W grudniu [1939] następują wysiedlenia [z Łodzi], uciekam i ja do
domu w Lubelszczyźnie i rozpoczynam organizowanie ruchu oporu, a przede wszystkim zabezpieczanie broni,
której masy pozabezpieczali żołnierze gen. Kleeberga. Luźne grupy tworzą ZWZ – nawiązałem z wiosną kontakty
z Sobieszynem, gdzie ZWZ przekształcała się w Placówkę 44 Armii Krajowej pod d-twem „Ułana” (Grzechnika
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Wł.). Oprócz oczywistych nieścisłości takich, że w roku 1940 jeszcze nie było AK, a „Ułan” miał na imię Józef, a
nie Władysław, jest i w tej zbowidowskiej deklaracji „Jasieńczyka” i w tym jego życiorysie niezrozumiałe
zmarginalizowanie starszego o dziewięć lat jego brata Józefa. Tak czy inaczej decyzja Micha żeby przejść do
Placówki 44 była bardzo ważna, bo bez niego dużo trudniej byłoby sięgnąć po te inne wsie w stronę Woli
Gułowskiej, położone na terenie Obwodu Łukowskiego.
Ubecki informator „Burza” z Ferdynandowa, dobrze zorientowany, używany do osaczania Micha, w
agenturalnym doniesieniu z 25 grudnia 1952 roku pisał: Na terenie gm. Łysobyki pow. Łuków w czasie okupacji
niemieckiej w gromadzie Ferdynandów, Walentynów, Kalinowy Dół, Natalin, Budziska i Podlodówka istniała
nielegalna organizacja AK. Nad całością tej organizacji w/w terenu był Mich Wacław zam. Podlodówka. To się
mniej więcej zgadza z tym, co sam Mich pisał w życiorysie do uprawnień kombatanckich w roku 1982: W tej
Placówce 44 pełniłem funkcję dowódcy plutonu, który zorganizowałem na terenie powiatu Łuków we wsiach:
Blizocin, Podlodówka, Wólka Sobieszyńska, Żurawiec, Helenów, Wola Gułowska. Z sobie znanych powodów nie
wymienił kilku innych wsi w okolicy Woli Gułowskiej, które obejmował swym plutonem. To co wyżej znajduje
mocne dopełnienie w protokole przesłuchania Micha przez Maneckiego jako śledczego WUBP w Warszawie 13
maja 1953 roku. Pytanie: Kto był komendantem placówki AK w Helenowie i co was z nim łączy, jak dawno się z
nim znacie? Odpowiedź: Komendantem placówki AK w Helenowie był Jabłoński Józef, pseudonimu nie pamiętam,
łączyło mnie to, że razem pracowaliśmy w organizacji i był on mi podległy. Zapoznałem się z nim od 1942 r., to
jest od czasu działalności organizacyjnej, w tymże czasie zapoznałem także jego brata Leopolda Jabłońskiego,
którego wszyscy wołali Tolek. Ostatnio widziałem się z Jabłońskim Józefem w roku 1949 lub 50 tego dokładnie
nie pamiętam, nie przypominam sobie również co było tematem naszej rozmowy.
Fundamentalne znaczenie dla pokazania rzeczywistego zasięgu terytorialnego Placówki 44 mają akta
filtracyjne Mieczysława Cąkały „Góry” wytworzone w związku z jego aresztowaniem, śledztwem i zesłaniem do
łagrów w Borowiczach. Jeden z głównych dokumentów w aktach „Góry”, to protokół rewizji i zatrzymania
przeprowadzonych przez oficerów „Smierszu” – lejtnantów Baszkirowa i Monachowa 17 listopada 1944 roku.
Kolejny ważny dokument w tych aktach, to protokół przesłuchania „Góry” dokonanego 18 listopada 1944 roku
przez Monachowa. Dowiadujemy się z niego, że „Góra” uczestniczył w kampanii wrześniowej w szeregach 20
pal. Że próbował wmówić Monachowowi, że należał do BCh, a nie do AK. Że rzekomo do tych rzekomych BCh
„zwerbował” go w sierpniu 1943 roku, w drodze z kościoła w Woli Gułowskiej, Józef Jabłoński „Gajowy”. Że
dwa tygodnie później wraz ze Stanisławem Surmaczem „Wroną” i Tadeuszem Tomaszkiem złożył przysięgę przed
„Gajowym”. I że wtedy „Gajowy” nadał mu pseudonim „Góra” oraz wyznaczył go na dowódcę 2 sekcji 3 drużyny
w plutonie „Pala” na Placówce 44 pod dowództwem „Ułana”. Która to Placówka 44 należała, jak zeznał, do
łukowskiego obwodu BCh. Dalej, że pod jego dowództwem jako sekcyjnego było dwudziestu ludzi. Że szkolenie
ich odbywało się w lesie koło Natalina. Że „Gajowy” wyznaczył go też na swojego zastępcę. Dalej, że uczestniczył
w składzie drużyny „Gajowego” i plutonu „Pala” w koncentracji „burzowej” pod Nowodworem. Że pluton „Pala”
liczył stu ludzi. I część tych ludzi na żądanie Monachowa wymienia. Czyli najpierw opisuje dowódcę plutonu
Wacława Micha „Pala”. Że mieszka w Podlodówce, lat 31, wysoki, blondyn, uzbrojony w automat. Dalej, że ludzi
z 1 i 2 drużyny nie zna, ale każda z nich składa się z dwudziestu ludzi. Następnie opisuje dowódcę 3 drużyny
Józefa Jabłońskiego „Gajowego”. Że mieszka w Natalinie, lat 32, średniego wzrostu, blondyn, uzbrojony w
karabin maszynowy i kb. Dalej podaje skład 1 sekcji drużyny „Gajowego”:
sekcyjny Aleksander Kozak „Wilk”, syn Jakuba, aresztowany
Józef Ściseł „Grad”, aresztowany
Bolesław Suska „Zawieja”, aresztowany
Wacław Suska „Burza”, aresztowany
Marian Chołast „Jaszczur”, aresztowany
Henryk Lemieszek, aresztowany
Jan Lemieszek, aresztowany
Aleksander Bujak, aresztowany
Dalej podaje skład 2 sekcji, której był dowódcą. Mówi, że ta sekcja składała się z siedemnastu ludzi, a przy
nazwiskach podaje bardziej szczegółowe dane, m.in. czy mają broń i ich rysopisy, które tu pominę:
Dowódca sekcji Mieczysław Cąkała „Góra”
Tadeusz Tomaszek „Jabłoń”, lat 20, z Helenowa, znajduje się w armii [Żymierskiego]
Jan Pycka, pseudonim nieczytelny, lat 35, z Helenowa
Marian Mioduchowski „Dembal”, lat 22, z Michałówki, obecnie znajduje się w milicji gułowskiej gminy
Kazimierz Walasek [Kazimierz Tadeusz Walaszek] „Zając”, lat 20, z Żurawca, znajduje się w armii
Głowienko „Ryś”, lat 23, z Lipin
Kołodziejczyk, pseudonim nieczytelny, lat 20, z Lipin
Władysław Pytlarczyk „Sęp”, lat 28, z Ofiary
Tadeusz Soroka [Syroka] „Pożarowczyk”, lat 23, z Helenówka
Wacław Skwarek „Kot”, lat 36, z Lipin
Bolesław Skwarek „Negus”, lat 20, przebywał w Lipinach u Wacława Skwarka
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Stachnio „Gong”, lat 20, z Woli Gułowskiej, ukrywa się przed armią
„Wot”, to ostatni z mojej sekcji
Trzech zostało zabitych przez Niemców, dwóch w armii.
Następnie zeznaje o 3 sekcji. Dowódcą tej sekcji jest Marian Pietrzak „Ryś”, jego sekcja liczyła dwudziestu dwóch
ludzi z Ferdynandowa, ich nazwisk nie zna. Monachow pyta o broń plutonu „Pala”, skąd ją brali, ile jej było, gdzie
teraz się znajduje. Odpowiada, że o broni całego plutonu nie może powiedzieć, a drużyna „Gajowego” miała 40
karabinów, 8 pistoletów, 1 karabin maszynowy, 30 granatów, a magazyn znajdował się u „Gajowego”. Monachow
do niego, że nie zeznał wszystkiego, bo on ze śledztwa wie, że „Góra” zajmował się werbowaniem ludzi do BCh.
„Góra” odpowiada, że przez niego w BCh było w rzeczywistości 4 ludzi:
Aleksander Kozak „Wilk”
Bolesław Lalak „Śmich”
Józef Ściseł „Grad”
Marian Chołast „Jaszczur”
Kolejny dokument w aktach „Góry”, to protokół z przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” s. Aleksandra, mieszkańca
Budzisk, dokonanego 13 listopada 1944 roku. Na pytanie śledczego Redryjewa, kto wchodził w skład jego drużyny
zeznaje, że wchodziło w jej skład ośmiu ludzi:
Bolesław Lalak s. Jana „Śmich”, był drużynowym, w 1944 roku zabity przez Niemców
Aleksander Kozak „Wilk”, drużynowy, lat 26, z Budzisk, podaje jego rysopis
Wacław Suska s. Dominika „Burza”, lat 24, z Budzisk, szeregowy, ma polski karabin, podaje jego rysopis
Marian Chołast s. Andrzeja „Wrona” [ale sam Marian Chołast podczas przesłuchania 22 listopada 1944 roku
podał, że miał pseudonim „Jaszczur”], lat 24, podaje jego rysopis
Aleksander Budziak [Bujak], lat 38, z Budzisk, podaje jego rysopis
Henryk Lemieszek s. Ludwika „Jaszczur” [ale sam Henryk Lemieszek podczas przesłuchania 22 listopada 1944
roku podał, że miał pseudonim „Kruk”], lat 28, z Budzisk, ma karabin, podaje jego rysopis
Jan Lemieszek s. Ludwika „Gad”, lat 28, z Budzisk, dopisane do protokołu, że umarł.
Następnie śledczy każe mu opowiedzieć, co mu wiadomo o dowódcy i innych uczestnikach AK.
Jego odpowiedź:
Pluton, w skład którego wchodziłem liczył 60 ludzi, jego dowódcą był Jabłoński „Gajowy”, lat 32, mieszkał w
domu leśnika między wsiami Niedźwiedź i Natalin, łysobyckiej gminy, ma broń pistolet i karabin. Z pozostałych
uczestników AK mojego plutonu są mi znani:
Pietrzak Marian „Ryś”, lat 32, drużynowy, zamieszkały we wsi Ferdynandów, łysobyckiej gminy, miał karabin,
średniego wzrostu, oczy czarne
Cąkała Mieczysław „Góra”, lat 28, mieszkaniec wsi Helenów, średniego wzrostu, blondyn, oczy szare, był
drużynowym
Budziak [Bujak] Eugeniusz, lat 24, mieszkaniec wsi Ferdynandów, łysobyckiej gminy, łukowskiego powiatu, ma
karabin, wysokiego wzrostu, szatyn, oczy szare
Wróbel Stefan, lat 22, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, szatyn, oczy szare
Siejak Jan, lat 28, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, blondyn, oczy szare
Morlo [Józef] lat 44, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, wysokiego wzrostu, włosy czarne, oczy czarne
Wojtaś Marian, lat 28, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, blondyn, oczy niebieskie.
Kończy stwierdzeniem, że innych zna tylko z pseudonimów i z twarzy.
Kolejny ważny dokument w aktach „Góry” to Informacja Nr 14 podpisana przez mjr. Cypina, naczelnika grupy
operacyjnej powiatu łukowskiego, w której zapisano, że urodzony w roku 1916, Polak, wykształcenie 5 klas,
chłop, członek oddziału BCh. Że podczas rewizji w domu broni nie znaleziono. I kolejny protokół przesłuchania
„Góry” 22 listopada 1945 roku przez st. lejtnanta Markowa, oficera śledczego UNKWD NO (Nowgorodzkoj
Obłasti). Teraz przesłuchiwany w charakterze świadka. Najpierw podstawowe dane. Że żonaty, że w polskiej armii
służył od lutego do września 1939 roku w 20 pal jako szeregowy, że aresztowany 17 listopada 1944 roku u siebie
w domu, że w obozie od 11 grudnia 1944 roku. Dalej Markow do niego, żeby opowiedział swój życiorys. A więc
opowiada, że ojciec ma 15 hektarów ziemi, koni 2-3, krów 4, rodzina liczy 6 osób, że w 1930 roku zakończył
naukę i pracował w gospodarstwie ojca, a od 1940 roku na swoim gospodarstwie liczącym 6 hektarów ziemi, 1
konia, krów 9. Dalej dużo bardziej niebezpiecznie, bo Markow pyta go, czy w obozie są z nim jacyś jego znajomi
lub krewni. Odpowiada, że z Budzisk jest razem z nim w obozie Henryk Lemieszek, stolarz, znają się od roku
1942, że mówił mu o swojej przynależności do BCh. Markow pyta go, czy pamięta swoje zeznanie z 18 listopada
1944 roku? Odpowiada, że nie pamięta, ale należał do BCh w Niedźwiedziu, wchodził w skład drużyny
Jabłońskiego i był dowódcą sekcji, która liczyła piętnastu ludzi. Markow pyta, gdzie są obecnie ci ludzie.
Odpowiada, że część w polskiej armii, a część to nie wie gdzie. Pyta go, co robił w BCh. Odpowiada, że
wykonywał polecenia Jabłońskiego, zbierał ludzi na zajęcia wojskowe, dawał spisy swej sekcji, które zabierał
Jabłoński. Markow wraca do wcześniejszego pytania żądając, żeby się odniósł do zeznania Józefa Ścisła, które
mu przeczytano. Więc „Góra” odpowiada, że z wymienionych w zeznaniu Ścisła znajduje się razem z nim w
obozie Henryk Lemieszek, który nie był w jego sekcji, a w obozie II (w Borowiczach) jest Aleksander Kozak,
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który był dowódcą sekcji w Budziskach. Że wie o tym, ponieważ on przychodził często do komendanta drużyny
Jabłońskiego i sam Jabłoński mówił mu, że Kozak jest dowódcą sekcji w Budziskach. Dalej „Góra” tłumaczy, że
nie jest prawdą, to co czytano z zeznań Ścisła, że on był dowódcą drużyny, ponieważ był dowódcą sekcji w
drużynie Jabłońskiego. Kolejny ważny dokument w aktach „Góry”, to wyciąg z protokołu przesłuchania 22
listopada 1945 roku więźnia obozu I (w Borowiczach) Henryka Lemieszka z Budzisk, aresztowanego 17 listopada
1944 roku. Na pytanie Markowa, kto z jego krewnych lub znajomych znajduje się razem z nim w obozie
odpowiada, że Mieczysław Cąkała z sąsiedniej wsi Helenów, i że zna go od roku 1942, ponieważ Cąkała często
przychodził do Budzisk do swoich krewnych. I mówił, że należy do BCh. Ostatni ważny dokument w aktach
„Góry” różni się tym od poprzednich, że nie ma w nim bajek o przynależności do BCh. To zatwierdzony przez
płk. Proswirina, zastępcę naczelnika UNKWD NO, wniosek bez daty w sprawie zwolnienia z internowania
Mieczysława Cąkały, więźnia obozu nr 270 NKWD w Borowiczach. Opis sprawy. Że był aresztowany 17
listopada 1944 roku przez grupę operacyjną powiatu łukowskiego na podstawie zeznań Józefa Ścisła s. Aleksandra
aresztowanego 13 listopada tego roku, który od początku mówił, że i on i inni należeli do AK. Więc wywody
„Góry” o przynależności do BCh mogły Monachowa podczas tego pierwszego przesłuchania 18 listopada 1944
roku rozśmieszyć. Chyba, że było mu zupełnie wszystko jedno poza tym, że nie musi być na froncie i patrzeć
śmierci w oczy. Dalej w tym opisie sprawy, że „Góra” nie neguje swej przynależności do AK, że nie ujawniono
jego przestępczej działalności przeciwko Armii Czerwonej i PKWN za okres pobytu w obozie. Że w związku z
tym jego sprawę śledczą należy zakończyć i przekazać do archiwum 1 Specjalnego Oddziału UNKWD NO na
podstawie dyrektywy NKWD ZSRR z 29 czerwca 1945 roku nr 103, a aresztowanego Cąkałę uwolnić ze
skierowaniem do miejsca stałego zamieszkania. W podpisie za zgodność kpt. Krasnow, naczelnik OperacyjnoŚledczej Grupy UNKWD NO. I jeszcze jeden, ostatni, dokument z tych akt. Informacja z 4 lutego 1950 roku, że
internowany Polak Cąkała Mieczysław s. Michała, zgodnie z wnioskiem Zarządu MWD Nowgorodzkoj Obłasti,
został 13 lutego 1946 roku repatriowany do Polski.
Bardzo ważne znaczenie dla pokazania rzeczywistego zasięgu terytorialnego Placówki 44 mają także akta
filtracyjne Aleksandra Kozaka „Wilka”, aresztowanego przez „Smiersz” tego samego dnia co „Góra”. Szczególnie
ten protokół przesłuchania „Wilka” przez Monachowa w dzień po aresztowaniu. Na żądanie Monachowa, by
wymienił członków BCh z jego plutonu, zeznaje, że:
komendantem plutonu 44, w skład którego wchodził, był Mich Wacław „Pal”
drużynowym był Jabłoński Józef „Gajowy”
komendantem 1 sekcji był on, czyli Aleksander Kozak „Wilk”, a w skład tej sekcji wchodziło 11 ludzi z Budzisk
gminy serokomlskiej.
I wymienia ich:
Suska Bolesław s. Dominika „Zawieja”, jego zastępca jako dowódcy 1 sekcji – aresztowany
Suska Wacław s. Dominika „Burza”, szeregowy – aresztowany
Chołast Marian s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”] – aresztowany
Bujak Aleksander „Tatar” – aresztowany
Lemieszek Henryk s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”] – aresztowany
Lemieszek Jan s. Ludwika „Gad” – aresztowany
Ściseł Józef „Grad” – aresztowany
Grzeszczak Zygmunt, lat 25, mieszkaniec Dąbrówki. Imieł wintowku. Primieti: sredniewo rosta, szatien, głaza
gołubyje.
Górecki Tadeusz, lat 27, mieszkaniec Dąbrówki. Primieti: sredniewo rosta, wołosy cziernije.
Komar, lat 32, mieszkaniec Dąbrówki. Primieti: niżje sredniewo rosta, głaza gołubyje, wołosy cziernije.
Zygmunt Grzeszczak „Sosna”, Tadeusz Górecki oraz Stefan Komar „Słowik” z opisem, bo jeszcze nie pojmani.
I dalej, że z 2 sekcji znał tylko Mieczysława Cąkałę „Górę”, który został aresztowany, a z 3 sekcji tylko Pietrzaka
Mariana „Rysia”, który też został aresztowany.
Także w aktach filtracyjnych Bolesława Suski „Zawiei”, sołtysa Budzisk, aresztowanego przez „Smiersz”
tego samego dnia co „Góra” i „Wilk”, pojawia się wielu żołnierzy Placówki 44 z plutonu „Pala”. Podczas
przesłuchania przez Monachowa 22 listopada 1944 roku „Zawieja” chętnie przytaknął, że od listopada 1943 roku
należał do BCh zawerbowany przez sekcyjnego Bolesława Lalaka „Śmicha”, po czym został zaprzysiężony w
lesie koło Dąbrówki przez dowódcę drużyny Józefa Jabłońskiego „Gajowego”. Dalej w jego aktach filtracyjnych
znany także z akt Mieczysława Cąkały „Góry” i Aleksandra Kozaka „Wilka” protokół z przesłuchania Józefa
Ścisła „Grada” i oczywiście te same nazwiska i pseudonimy. Ten protokół z przesłuchania „Grada” znajduje się
także w aktach filtracyjnych Wacława Suski „Burzy”, młodszego brata „Zawiei”. Podczas przesłuchania przez
Monachowa 22 listopada 1944 roku mówił on prawie to samo co brat. Niemalże słowo w słowo. Tylko miejsce
przysięgi na ręce „Gajowego” nazywa inaczej. W jego zeznaniu jest to las nataliński. Ten protokół z przesłuchania
„Grada” znajduje się także w aktach filtracyjnych aresztowanych w tym samym czasie przez „Smiersz” braci
Henryka Lemieszka „Kruka” i Jana Lemieszka „Gada”, Józefa Morlo „Mrówki” oraz Jana Siejaka „Korduna”.
W aktach filtracyjnych Marian Chołasta „Jaszczura”, podkomendnego „Śmicha”, najważniejsze
dokumenty to protokół przesłuchania dokonanego przez Monachowa 22 listopada 1944 roku oraz protokół
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przesłuchania dokonanego przez lejtnanta Korobowa, śledczego z Operacyjno-Śledczej Grupy UNKWD NO, 13
listopada 1945 roku. Dominujący element w przesłuchaniu przez Monachowa to uchylanie się „Jaszczura” od
służby w armii Żymierskiego, którą tenże Monachow nazywa oczywiście polską armią. Odpowiedź „Jaszczura”,
że uchylał się od służby w armii Żymierskiego zgodnie z rozkazem dowódcy drużyny Józefa Jabłońskiego
„Gajowego”. Podczas przesłuchania przez Korobowa, na pytanie tegoż śledczego, kiedy wstąpił do BCh
odpowiada, że w marcu 1943 roku, a został zaprzysiężony przez Bolesława Lalaka „Śmicha” w lesie koło Budzisk.
Który też nadał mu pseudonim „Jaszczur”. Na pytanie, kto z członków BCh zaniemałsja prisledowaniem jewrejew,
partizan polskich patrjotow odpowiada, że takich nie zna. Na pytanie, gdzie znajduje się Bolesław Lalak
odpowiada, że Niemcy zabili go w Lipinach. Na pytanie, kto z członków BCh – jego znajomych i krewnych
przebywa razem z nim w obozie odpowiada, że Bolesław Suska i Wacław Suska.
Bardzo ważne dla określenia zasięgu terytorialnego i składu personalnego Placówki 44, ale także dla
historii walki żołnierzy Placówki 44 z bandami komunistycznymi i rabunkowymi pod okupacją niemiecką, są akta
filtracyjne Władysława Gągały „Dęba” z Zawitały. Dlatego, że w tych aktach znajduje się zeznanie Gedali Olszaka
s. Abrama, Żyda z Żelechowa, które złożył 13 listopada 1944 roku „na ręce” kapitana gwardii Wołkowa, oficera
operacyjnego Kontrwywiadu „Smiersz” 1 Białoruskiego Frontu. Sporo nazwisk żołnierzy AK z plutonu ppor.
Tadeusza Reka „Żaby”. Na życzenie Wołkowa, by powiedział od kiedy zna mieszkańców wsi Zawitała – Juliana
Gągałę, Władysława Gągałę, Eugeniusza Wojtasia, Józefa Wojtasia, Wiktora Wojtasia i Mariana Gągałę, i co jest
mu wiadomo o ich przynależności do AK, przedstawił dość szczegółową informację: Mieszkańców wsi Zawitała:
Gągałę Juliana, Gągałę Władysława, Wojtaś Eugeniusza, Wojtaś Józefa, Wojtaś Wiktora i Gągała Mariana ja
znam od 1944 roku, od miesiąca stycznia. Ja ich rozpoznałem będąc już w partyzanckim oddziale kiedy chodziłem
do wsi Zawitała na wywiad z zadaniem partyzanckiego oddziału. Wszyscy oni znajdowali się w oddziale, którym
dowodził komendant Pietrzak [Józef Pietrzak „Dąb” z Nowodworu, wójt ułęski]. Gągała Julian, Gągała
Władysław, Wojtaś Eugeniusz, Wojtaś Józef, Wojtaś Wiktor i Gągała Marian należąc do oddziału AK Pietrzaka
niejednokrotnie uczestniczyli w zasadzkach na partyzantów, w obławach. Tak na przykład w 1943 r. w miesiącu
marcu …… [dwa wyrazy nieczytelne] obława w Gułowskim lesie gdzie oni ……. [kilka wyrazów nieczytelnych].
Mnie wiadomo, że po wejściu Armii Czerwonej w 1944 r. wszyscy ….. [wyraz nieczytelny] byli członkowie oddziału
AK chodzili i agitowali przeciwko Armii Czerwonej i Polskiemu Komitetowi Narodowemu [PKWN-owi]. W maju
….. [wyraz nieczytelny] przez grupę Pietrzaka, w której byli Gągała Julian, Gągała Władysław, Wojtaś Józef,
Wojtaś Eugeniusz, Wojtaś Wiktor i Gągała Marian został zabity mieszkaniec wsi Niedźwiedź za to, że on pomagał
partyzanckim oddziałom i był członkiem PPR. Z protokołu jednego z przesłuchań „Dęba”, który został aresztowany
tego samego dnia, czyli 13 listopada 1944 roku, wiadomo, że Gedala Olszak miał na myśli starego Maciejewskiego
zlikwidowanego 15 września 1944 roku. „Dąb” podczas pierwszego przesłuchania 16 listopada przez st. lejtnanta
Iwanowa wszystkiemu zaprzeczał. Że do AK nie wstępował i członkiem jej nie był. Że dowódcy oddziału AK nie
zna. Że o Pietrzaku wie tylko to, że był wójtem gminy Ułęż, a gdzie teraz Pietrzak się znajduje, to on nie wie.
Podczas drugiego przesłuchania, chyba jeszcze tego samego dnia, Iwanow dał mu do zrozumienia, że wie o nim
dosyć dużo. Oczywiście nie powiedział mu, że wie to wszystko z donosu Gedali Olszaka. A „Dąb” dalej
wszystkiemu zaprzeczał. Że nie jest członkiem AK, że w obławach, rozstrzelaniach, zasadzkach, agitacji przeciw
Armii Czerwonej i Polskiemu Narodowemu Komitetowi nie uczestniczył. Iwanow dalej swoje. Że śledztwo
dysponuje danymi, że wy osobiście braliście udział w rozstrzelaniu pojmanych Żydów i mieszkańca wsi
Niedźwiedź Maciejewskiego, który pomagał partyzantom i był członkiem PPR, a „Dąb” dalej zaprzecza. A na
ostatnie pytanie Iwanowa, kogo z czljenow AK z Zawitały zna i gdzie oni się obecnie znajdują, odpowiada, że
nikogo nie zna. Istotny dokument z akt „Dęba”, to sprawka tegoż Iwanowa z datą 17 listopada 1944 roku, w której
czytamy, że w sprawie Gągały Władysława świadkowie znajdują się mieście Lublinie i pracują w milicji. I dalej,
że są to Samuel (Saul?) Bronkarz i Majer Lewinson. I jeszcze jedna ważna sprawka z akt „Dęba”. Jest to sprawka
z datą 20 listopada 1944 roku podpisana przez generała majora gwardii Witkowa, naczelnika Oddziału
Kontrwywiadu „Smiersz” 8 Armii Gwardii. Ważna, bo dowiadujemy się z niej, że „Dąb” został aresztowany na
podstawie swidjetjelskich pokazanni Olszaka i Gazmucza. O ile to drugie nazwisko w sprawce owej zostało
prawidłowo zapisane. Kolejna sprawka z podpisem lejtnanta Bielajewa z 6 czerwca 1945 roku informująca, że
Władysław Gągała s. Pawła, urodzony w roku 1906, przebywający w obozie nr 270 w Borowiczach, zmarł 27
kwietnia 1945 roku. Kolejny dokument w aktach „Dęba”, to wykonane przez młodszego lejtnanta milicji
Kotelnikowa z Operacyjno-Śledczej Grupy UNKWD NO, a zatwierdzone przez kapitana Krasnowa, naczelnika
Operacyjno-Śledczej Grupy UNKWD NO, postanowienie z 1 sierpnia 1945 roku w Borowiczach podające do
wiadomości, że Władysław Gągała s. Pawła znajdujący się w obozie Nr 270 NKWD ZSRR zmarł 24 kwietnia 1945
r. i siłą rzeczy nie ma podstawy do dalszej kontroli zebranych na niego komprmateriałów. W związku z tym
postanawia zaprzestać dalszej kontroli i zdać materiały na przechowanie w archiwum 1-szego Specoddziału
UNKWD Nowgorodzkoj Obłasti.
Marian Gągała, wymieniony w donosie Gedali Olszaka również posiada akta filtracyjne. Z Arkusza
Ewidencyjnego znajdującego się w jego aktach dowiadujemy się, że był synem Jana Pawła, urodził się w roku
1920 w Zawitale, ukończył cztery klasy szkoły powszechnej, kawaler, pochodzenie chłopskie. Aresztowany w
Zawitale 13 listopada 1944 roku. Jego młodsi bracia to Stefan urodzony w roku 1922, Czesław Jan urodzony w
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roku 1926, i Władysław urodzony w roku 1930. Więc może Stefan i Czesław Jan też byli żołnierzami Placówki
44? Dowiadujemy się także, że 16 października 1947 roku został przekazany z obozu MWD nr 531 w
Swierdłowsku do obozu nr 284 w Brześciu Litewskim, a stamtąd przekazany 13 listopada 1947 roku organom
repatriacyjnym, czyli po prostu „polskiemu” UB.
Żadnych nazwisk żołnierzy AK nie ma w aktach filtracyjnych ppor. Władysława Reka „Żaby” oraz ppor.
Stanisława Paszta, oficerów Placówki 44, ale też nauczycieli. Byli więzieni w tych samych łagrach i w tym samym
czasie wrócili do domu. Uczjetnoje djeło jeńca wojennego Stanisława Paszta s. Michała wytworzone podczas jego
pobytu w obozie NKWD nr 454 w Riazaniu. Inny ważny dokument w aktach ppor. Paszta to Oprosnyj list na
internirowannowo wykonany w obozie NKWD nr 178 w Diagilewie, do którego ppor. Paszt, tak samo jak ppor.
Rek, został dostarczony już 8 października 1944 roku. Z tego dokumentu dowiadujemy, że urodził się w roku 1905
w Łapiguzie k. Łukowa, przed aresztowaniem mieszkał w Lendzie Ruskim, gdzie był kierownikiem szkoły
powszechnej. Jego żona Teodozja, też nauczycielka, ich syn Jerzy Tadeusz. On w zawodzie nauczycielskim od
szesnastu lat. Po szkole podchorążych i ćwiczeniach podporucznik rezerwy WP z przydziałem do 15 pp „Wilków”.
W latach 1916-1918 przymusowo ewakuowany do Wysokoje w guberni smoleńskiej. Od roku 1928 do 1930
nauczyciel w Żyrzynie, od roku 1930 do 1940 nauczyciel w Śniadówce, od roku 1940 w Lendzie Ruskim. Ostatni
dokument w jego aktach to Służebnyje otmjetki, z których dowiadujemy się, że 6 lipca 1947 roku został
przeniesiony z obozu nr 454 w Riazaniu do obozu nr 437 w Bogorodskoje, a 5 października tego roku z obozu nr
437 do obozu nr 284 w Brześciu Litewskim. A 3 listopada 1947 roku przekazany organom repatriacyjnym, czyli
„polskiemu” UB.
Żadnych nazwisk żołnierzy AK nie ma w aktach filtracyjnych st. sierż. Józefa Jurkiewicza, zastępcy
dowódcy plutonu na Placówce 44. Urodzonego i wychowanego w Wilnie. Tak jak całe jego rodzeństwo. Wśród
tego rodzeństwa starszy brat Konstanty, chorąży służby czynnej Wojska Polskiego, kierownik kancelarii 19 DP,
wcześniej dowódca plutonu w 85 Pułku Strzelców Wileńskich. Jeszcze wcześniej chorąży armii rosyjskiej i I
Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego, w roku 1918 instruktor Samoobrony Wileńskiej, od wiosny 1919
roku do końca wojny z bolszewikami dowódca drużyny, plutonu i kompanii Wileńskiego Pułku Strzelców.
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy
Środkowej. Z akt filtracyjnych Józefa wiadomo, że także on w latach 1918-1921 uczestniczył w walce o
niepodległość Polski. Te jego akta filtracyjne mówią dużo o jego rodzinie i jego życiu. Że od roku 1939 nie jest
mu znany los brata Konstantego. Że od roku 1942 nie jest mu znany los matki Józefy oraz siostry Heleny i brata
Jana zamieszkałych w Wilnie. Bo ojciec Wincenty zmarł w roku 1935. Że po ukończeniu szkoły mechanicznej w
Wilnie od 1919 do 1923 roku pracował jako mechanik kolejowy w Wilnie, Białymstoku, Piotrkowie Trybunalskim
i Łapach. A od roku 1923 do 1939 służył w Wojsku Polskim jako mechanik lotniczy w 5 Pułku Lotniczym w
Wilnie i w Lidzie oraz w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. A w roku 1939 przebywał na kursie w Oficerskiej
Szkole Pilotażu w Grudziądzu. Że w Wojsku Polskim dosłużył się stopnia starszego sierżanta. Że od wojny w roku
1939 mieszkał stale w Nowodworze i zajmował się handlem oraz gospodarowaniem we własnym gospodarstwie
składającym się z pięciu hektarów gruntów i łąk oraz pięćdziesięciu hektarów młodego lasu. Że w roku 1940 był
więziony przez Niemców przez półtora miesiąca w Warszawie za „nielegalny” handel żywnością. Że w roku 1944
ponownie był więziony przez Niemców przez dwa miesiące w Puławach rzekomo pod zarzutem pomocy jeńcom
sowieckim zbiegłym z obozów, współpracy z partyzantką sowiecką, agitacji bolszewickiej, odmowy pracy dla
Niemców. Tak przynajmniej podał po aresztowaniu przez „Smiersz” 6 listopada 1944 roku, co zostało zapisane w
Sprawce wykonanej po rosyjsku 8 lutego 1945 roku w specłagrze GZI w Skrobowie. Ze Skrobowa wywieziony
do łagrów w Rosji. Z jego akt filtracyjnych wiadomo też, że od 18 maja 1945 roku przebywał w ProwierocznoFiltracjonnym Łagierje N 283 w Stalinogorsku (PFŁ nr 283). Nie przyznał się do przynależności do AK, a tym
bardziej do tego, że był zastępcą ppor. Władysława Reka „Żaby” jako dowódcy 2 plutonu Nowodwór na Placówce
44. I jako taki, któremu tej przynależności nie udowodniono, postanowieniem naczelnika Oddziału Czeki w PFŁ
nr 283 z 21 lipca 1945 roku został zwolniony do domu. Z przywoływanej Sprawki wiadomo też, że od 17 sierpnia
1944 roku służył w armii Żymierskiego. Podczas przesłuchania po aresztowaniu podał, że wstąpił do niej
ochotniczo.
Na cmentarzu parafialnym w Nowodworze, w jego młodszej części, grób rodziny Jurkiewiczów. Na grobie
Krzyż Chrystusowy, a po jego obu stronach dwie tablice. Na lewej tablicy tylko Józef Jurkiewicz, który zmarł w
wieku 75 lat w roku 1977. Na prawej tablicy na samej górze Józefa Jurkiewicz, która zmarła w wieku 90 lat w
roku 1962, Konstanty, który zmarł w wieku 70 lat w roku 1963, Jan, który zmarł w wieku 75 lat w roku 1977.
Wiek wszystkich zmarłych zgodny z tym co jest zapisane w aktach filtracyjnych Józefa Jurkiewicza.
Na tym samym cmentarzu nowodworskim, tylko w jego starszej części, spoczywa od stycznia 1961 roku,
zmarły przedwcześnie po długich cierpieniach Józef Pietrzak „Dąb”, godny następca Gabriela Grzelaka na
stanowisku wójta gminy ułęskiej. Bieg życia w latach okupacji niemieckiej i sowieckiej jakże podobny do tego,
który był udziałem Józefa Jurkiewicza. Tu chcę przywołać wspomnienie jego wnuczki Agnieszki Pietrzak:
Niestety, nie miałam z rodzeństwem okazji poznać go osobiście, gdyż zmarł po ciężkiej chorobie, gdy mój tata miał
zaledwie 14 lat. Niemniej z licznych opowieści, których słuchałam, będąc dzieckiem, mogę powiedzieć, że cieszył
się ogromnym szacunkiem nie tylko w rodzinie, ale również w społeczeństwie. Wiem, że w czasie okupacji pełnił
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funkcję wójta Gminy Ułęż (na pewno w 1939 r.), należał do AK, uratował wielu Żydów, fałszując dokumenty
gminne. Próbuję znaleźć publikację, w której znalazła się informacja, że ratował profesorów pochodzenia
żydowskiego Technikum Rolniczego na Brzozowej (wiem, iż takowa istniała). W czasie wojny był dwukrotnie
aresztowany. Za pierwszym razem budował lotnisko, a za drugim razem trafił w ręce gestapo i był katowany. Wg.
relacji taty, dziadek został osadzony w więzieniu w Kazimierzu nad Wisłą (tu nabawił się tyfusu, co zrujnowało
jego zdrowie). Z kolei po wojnie został aresztowany i uwięziony przez NKWD na Majdanku, skąd uciekł z kilkoma
AK-owcami, przekupiwszy polskiego wartownika. Potem ukrywał się przez 2 lata aż do momentu
ujawnienia/amnestii.
Na tym cmentarzu grób rodzinny Lipińskich z Nowodworu, a w nim Władysław Lipiński, ważny żołnierz
Placówki 44, zamordowany przez komunistów w sierpniu 1943 roku. Na tym cmentarzu grób rodzinny
Kaczyńskich z Zawitały, a w nim Marian Kaczyński „Kurtyna”, komendant AK w Zawitale, który zginął w
październiku 1943 roku podczas niemieckiej pacyfikacji swej rodzinnej wsi. Na tym cmentarzu w jednym grobie
dwaj żołnierze Placówki 44 z Przestrzeni – Stefan Antoniak i Jan Szymański – bestialsko zamordowani przez
komunistów w październiku 1944 roku. A Stanisław Sęk, żołnierz Placówki 44 z Lenda Ruskiego, razem z nimi
zamordowany, na cmentarzu w Sobieszynie.
Do żołnierzy Placówki 44 nie zaliczam tych wykładowców i uczniów konspiracyjnych szkół podchorążych
i podoficerskiej Podobwodu Dęblin-Ryki AK prowadzonych w latach 1943-1944 na terenie Placówki 44, którzy
pochodzili z innych rejonów i placówek.
W tym miejscu chcę przywołać fragment protokołu przesłuchania Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego” przez
śledczego WUBP w Warszawie 12 października 1951 roku. Pytanie śledczego: Podajcie skład osobowy
kierownictwa szkół i funkcje, od kogo przychodziły instrukcje i w jaki sposób jakie akcje przeprowadzały szkoły i
gdzie te szkoły się mieściły? Odpowiedź „Smoka II”-„Bystrego”: Kierownikiem i szefem tych szkół był Chadaj
Wacław ps. „Litwa”, który zarazem był i wykładowcą. Wykładał on o broni i służbę pieszą i przeprowadzał
ćwiczenia w polu. Ja, tj. Sulej Jan ps. „Smok II”-„Bystry” wykładałem terenoznawstwo, służbę wewnętrzną,
musztrę pieszą oraz opis maski przeciwgazowej i sposób jej użycia. Wykłady odbywał się w szkole koło cmentarza
w Drążgowie, u Szewczyka Stefana w Sobieszynie, u Kowalika w Blizocinie [Józefa Lemieszka „Lutni”] oraz w
lesie i w polu. Resztę przedmiotów wykładał Chadaj Wacław tj. minerstwo, użycie granatu i inne. Było nas tylko
dwóch już przeze mnie wymienionych wykładowców. Szkoły te były podległe pod komendanta placówki, który nam
przysyłał również i instrukcje, które mówiły jakie przedmioty, w ilu godzinach i w jakim czasie miały być
przerobione. Szkoła nasza nie przeprowadzała żadnych akcji, tylko kursanci, którzy byli zarazem członkami
oddziału zbrojnego, na rozkaz „Orlika” szli na akcję, a inni zostawali. Ogniomistrz „Smok II”-„Bystry” oprócz
siebie i sierżanta KOP-u „Litwy”, nie wymienił w tym zeznaniu wielu osób, które miały ścisły związek z tymi
szkołami Podobwodu „A” jako ich przełożeni, instruktorzy, komendanci klas – kpt. Piotra Ignacaka „Sawy”,
komendanta Podobwodu, por. Henryka Piątkowskiego „Kotliny”, komendanta Rejonu 4, a jednocześnie zastępcy
„Sawy”, por. Edwarda Zborowskiego „Ezeta”, kpr. pchor. Władysława Piskały „Melchiora”, kpr. pchor. Wacława
Micha „Pala”, kpr. pchor. Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”, kpr. pchor. Alojzego Stefaniaka, st. sierż. Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”, st. sierż. lot. Józefa Jurkiewicza, sierż. Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”„Wyrwy”, sierż. Pawła Suleja „Salwy”-„Prawego”, sierż. Mariana Makucha „Lapisa”-„Lisa”, plut. Franciszka
Grzechnika „Kruka”, plut. Aleksandra Lipińskiego, st. sierż. Stefana Sendeckiego z 2 p sap. z Puław. Przy czym
wymieniam ich tu z ówczesnymi stopniami wojskowymi, bo z upływem służby podziemnej „Pal”, potem
„Wodny”-„Polny” oraz „Strzała”-„Szczupak”-„Wyrwa” zostali mianowani na podporuczników, a „Nitecki”, tak
samo jak wcześniej „Smok II”-„Bystry”, na chorążego.
Tak czy inaczej szkoły te nie były częścią Placówki 44, a „Ułan”, wbrew temu, co mówił na przesłuchaniu
„Smok II”-„Bystry”, nie był przełożonym tych szkół. Przynajmniej formalnie. Chcę tu przywołać zapisy z dosyć
obszernego Rozkazu organizacyjnego II Kursu Podchorążych i Podoficerów wydanego przez „Sawę” 6
października 1943 roku na podstawie rozkazu Komendy Obwodu Puławskiego z 4 października 1943 roku: Kom.
Rej. mają powierzony nadzór na szkoleniem na terenie swego Rejonu. Regulują korzystanie ze sprzętu przez
poszczególne klasy /lornetki, mapy, rkm, busole, kompasy, aparaty telefon./. W razie braku sprzętu na terenie
Rejonu zwracać się do mnie. Regulaminy piech. część 1, podręczniki i zeszyty do terenoznawstwa i dzienniczki
Kom. Klas zostaną wydane w najbliższym czasie. Sobie zastrzegam ogólny nadzór i kierownictwo na terenie Pod.
A. (…) Uczniowie powołani na Kursy tak Podchor. jak i Podof. tracą kontakt z organizacją ogólną, a zależni są
tylko od instruktorów swoich i przełożonych.
W aktach Stanisława Grzechnika „Dory” znajduje się agenturalne doniesienie „Marka”, czyli „Smoka II”„Bystrego” do Szpręgielskiego z Wydziału III WUBP w Warszawie z 23 stycznia 1952 roku, w którym wymienia
wielu uczniów tych szkół z terenu Placówki 44 – samego „Dorę”, Wacława Grzechnika „Grzmota”, Stefana
Szewczyka „Strzałę”, Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”, Eugeniusza Madonia „Rowera”, Antoniego Sekitę
„Sępa”, Alfonsa Bieleckiego „Saka”, Mariana Zycha „Przyszłość”, Stefana Ostrowskiego „Szczygła”, Józefa
Lemieszka „Lutnię”, zwanego Kowalikiem. Pisze też w tym doniesieniu, że „Litwa” prowadził zajęcia praktyczne
i szkolenie o broni, a kurs był trzy miesiące w budynku szkolnym i w stodołach u „Strzały” i „Dory”. A wiosną
1943 roku został zorganizowany kurs podchorążych pod tym samym kierownictwem. Na podchorążówkę
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uczęszczali „Dora”, „Grzmot” i Kazimierz Bielawny „Bażant” z Blizocina, ale wysiedleniec z Wielkopolski. Że
„Dora”, nie posiadający dostatecznego poziomu intelektualnego, nie został zakwalifikowany jako podchorąży i
uczęszczał jako wolny słuchacz, a w międzyczasie został skierowany przez „Ułana” do grupy dywersyjnej, której
dowódcą był Marian Grzechnik „Szpak”. Dalej pisze, że w skład tej grupy oprócz „Rowera”, „Lutni” i
prawdopodobnie „Strzały” wchodzili wszyscy, którzy uczęszczali na kurs podoficerski. Grupa była wyłącznie do
dyspozycji „Orlika”, „Spokojnego” i „Zagończyka”. Po każdej akcji wracała do „Ułana”. Z jednego z
agenturalnych doniesień „Zapolskiego”, czyli „Polnego”, z roku 1954 wiadomo, że uczniem szkoły podchorążych
był także Stefan Stachnio „Dąbek” z Wólki Sobieszyńskiej, a właściwie z Lenda Ruskiego. Podchorążówkę tę
ukończył także Szczęsny Feliks Antoniewicz „Rak”, o czym wiadomo z jego akt wytworzonych przez gdańską i
poznańską bezpiekę. Był o to pytany podczas przesłuchania 20 kwietnia 1951 roku przez śledczego JW. 1002 w
Gdańsku. Zeznał, że podchorążówkę ukończył w czerwcu 1944 roku, że nominacji oficerskiej nie otrzymał, ale
oświadczono im, że po ukończeniu podchorążówki zostają automatycznie oficerami w stopniu podporucznika. Na
pytanie o nazwiska, pseudonimy i obecne miejsce pobytu tych, którzy podchorążówkę ukończyli odpowiedział,
że on tego nie wie, ale może to wiedzieć Władysław Piskała „Melchior”, który był wykładowcą na podchorążówce.
Dalej zeznał, że po ukończeniu podchorążówki został przez „Sawę” wyznaczony na zastępcę podinspektora
WSOP Podobwodu „A”, czyli Andrzeja Podkościelnego „Kruka”-„Bema”.
W zespole WiN w APL jest zachowany rozkaz personalny komendanta Inspektoratu Puławskiego AK mjr.
Stanisława Kowalskiego „Konrada” Nr 2 z 7 maja 1944 roku ogłaszający mianowanie kapralami czternastu
uczniów szkoły podoficerskiej. Są w nim wymienieni tylko ze stopni wojskowych i pseudonimów:
st. strzel. Malina
st. strzel. Dora – Stanisław Grzechnik z Sobieszyna
st. strzel. Strzała – Stefan Szewczyk z Sobieszyna
st. strzel. Szał
st. strzel. Szczyt – Tadeusz Siepkowski z Podlodowa
st. strzel. Sęp – Antoni Sekita z Drążgowa
strz. Słowik – Marian Wardak z Drążgowa
strz. Grzmot – Wacław Grzechnik z Drewnika i Sobieszyna
strz. Hel
strz. Rower – Eugeniusz Madoń z Podlodówki
strz. Skała
strz. Mizio
strz. Lutnia – Józef Lemieszek z Blizocina
strz. Bogdan – Józef Latusek z Blizocina
Echem istnienia tych szkół są zachowane, i wzbudzające wzruszenie, osobiście, odręcznie wypisane i
podpisane 5 grudnia 1945 roku przez „Orlika” jako dowódcę OP i referenta bezpieczeństwa Inspektoratu
Puławskiego AK, akty mianowania na stopień kaprala podchorążego czasu wojny ze starszeństwem z 1 czerwca
1945 roku kaprali – Stanisława Grzechnika „Dory” i Wacława Grzechnika „Grzmota”. Obydwie nominacje
dokonane Rozkazem Personalnym Komendy Okręgu Nr 179 z 30 września 1945 roku. Taki znak, że to Wojsko
Polskie – prawdziwe, a nie armia zdrajcy Berlinga, czy zdrajcy Żymierskiego. Czyli łagier obleczony w podobne
do polskich mundury.
Terytorium Placówki 44. Z jednej strony przylegało do szosy Warszawa-Lublin, z drugiej do linii kolejowej
Dęblin-Łuków, z trzeciej do szosy z Adamowa do Przytoczna i Łysobyk, z czwartej do Wieprza. Od południa,
przez Wieprz, graniczyło z Podobwodem „B” Puławy, a przede wszystkim z Rejonem 6 Żyrzyn-Gołąb-Baranów,
wchodzącym w skład tegoż podobwodu. Od zachodu stykało się zaledwie punktowo z Rejonem 5 Irena-Stężyca
Podobwodu „A” Dęblin-Ryki. Od północnego zachodu z Placówką 4 Ryki tegoż Podobwodu „A”. Jeszcze bardziej
na północ z Placówką 3 Kłoczew stanowiącą część Rejonu 3 Kłoczew-Trojanów tegoż Podobwodu „A”. Od
północnego wschodu wchodziło mocno w teren Rejonu 5 Wojcieszków, a całkiem od wschodu w teren Rejonu 7
Przytoczno Obwodu Łukowskiego. Gdy patrzy się na granice Placówki 44 naniesione na austriacką mapę
wojskową z roku 1913 widać, że od linii Trzcianki, Grabowce Dolne i Górne, Brzozowa, Podlodów, terytorium
Placówki 44 było dosyć mocno pokryte lasami. Chce się powiedzieć za powstańcami styczniowymi: Lasy – nasze
fortece.
Dosyć zaskakujące jest dla mnie to, że funkcjonariusze SB jeszcze w latach siedemdziesiątych nie znali
prawdziwego zasięgu Placówki 44, ani też prawdziwej jej obsady kadrowej. W opracowanej w roku 1978 przez
esbeków z Warszawy Charakterystyce Nr 65 Inspektoratu Puławskiego nielegalnej organizacji AK-WiN krypt.
„PINR”, „Pułtusk”, „H” „Stacja Doświadczalna” i podległych mu terrorystycznych band zbrojnych o
zabarwieniu politycznym sanacyjnym jest krótki opis Placówki 44. Dowiadujemy się z niego, że istniała ona od
końca lipca 1944 roku do amnestii w roku 1947, że liczyła 52 członków, że obejmowała Sobieszyn, Drążgów,
Blizocin, Żabiankę, Lendo, Helenów, Natalin, Żurawiec, Wolę Gułowską, Janówek, Urszulin, Białki Dolne,
Niedźwiedź, Zawitałę, Kolonię Zawitała oraz Grabów Szlachecki, że jej komendantami byli Józef Grzechnik
„Ułan”, od wyzwolenia do jesieni 1945 r., co nie jest prawdą, Jan Sulej „Smok I”-„Bystry” i Jan Niedbalski
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„Nitecki”. Więc ubecy, a potem esbecy nie wiedzieli, że komendantami Placówki 44 byli także Józef Kwaśniewski
„Smok I” i Wacław Mich „Tygrys”-„Pal”-„Wodny”-„Polny”. Brakuje też w ich ustaleniach wielu miejscowości,
które należały do Placówki 44 – Białek Górnych, Borek, Brzozowej, Budzisk, Dąbrówki, Drewnika,
Ferdynandowa, Grabowców Dolnych, Grabowców Górnych, Helenówka, Kalinowego Dołu, Kani, Kolonii Ułęż,
Korzeniowa, Lenda Ruskiego (bo esbeccy autorzy opracowania mieli na myśli raczej Lendo Wielkie), Lendówki,
Lipin, Michałówki, Miłoszów, Nowodworu, Osmolic, Podlodowa, Podlodówki, Przestrzeni, Sarn, Trzcianek,
Turzystwa, Ułęża Dolnego, Ułęża Górnego, Walentynowa, Wąwolnicy, Władysławowa, Wólki Sobieszyńskiej,
Wrzosówki. Zielonego Kąta, Zosina. Wymienili natomiast Grabów Szlachecki, choć nie jest znany ani jeden
żołnierz Placówki 44 z tej wsi.
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Warszawa 2012
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Stefanie Antoniaku, Stanisławie Sęku i Janie Szymańskim; Stanisław Sęk, Relacja z roku 2021 o okolicznościach
mordu komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku
Wacław Antoniak, Walentynów, AIPN BU 0988/124, akta Mariana Grzechnika s. Władysława; AIPN BU
0207/3860, akta Marka Krasińskiego „Kurnickiego”-„Starego”; AIPN Lu 0213/1592, akta Marka Krasińskiego
„Kurnickiego”-„Starego”; AIPN BU 01167/184, akta Jana Pawluczuka; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co
najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Bolesław Antoniewicz s. Stanisława, Turzystwo, AIPN Lu 054/68, t. 1; Czesława Cąkała, córka Bolesława
Antoniewicza, synowa Mieczysława Cąkały „Góry”, Relacja z roku 2021 o rodzinie Antoniewiczów
Szczęsny Feliks Antoniewicz „Rak” s. Stanisława, Baza Lotnicza Dęblin ZWZ-AK, WSOP, Nowodwór,
wysiedleniec z Koźmina, AIPN BU 0207/4619, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 7; AIPN BU
0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa
Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 0203/2394, akta Józefa Stradomskiego „Suma”; Mirosław Sulej, Marian
Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku.
Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa
2012
Jan Arlak „Tygrys”, Urszulin, Koło ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w Rykach, Żołnierze
Wyklęci, https://www.rykiak.pl, pobrane 16 września 2021 roku
Józef Bancerz, Sobieszyn, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Marian Bancerz „Trzmiel” s. Juliana, brat Wacława Bancerza „Słonia”, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN
BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 13; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa
2015
Wacław Bancerz „Słoń” s. Juliana, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU
0255/274, t. 13; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Witold Baranowski „Gilza” s. Stefana, Lipiny, AIPN Lu 054/68, t. 1
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Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU
0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”
„Bąk”, rocznik 1915, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Czesław Beczek „Koza”-„Dąb” s. Kazimierza, Wąwolnica, AIPN BU 022/71; AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU
0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego „Szczygła”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława
Madonia „Lwa” i innych
Wacław Beczek „Bystry” s. Władysława, Nowodwór, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 13; Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i
żołnierzach AK z Nowodworu
Józef Biaduń s. Michała, brat Stanisława Biadunia „Jesiona”, Wola Gułowska, AIPN BU 0255/274, t. 8
Stanisław Biaduń „Jesion” s. Michała, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 1
Józef Białek „Cyranka” s. Mateusza, WSOP, Ułęż, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN
BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Kazimierz Bielawny „Bażant” s. Maksymiliana, Blizocin, wysiedleniec z Tomnic w pow. krotoszyńskim, AIPN
BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Kazimierza Bielawnego
„Bażanta”; akta kombat. Wacława Micha „Polnego”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia,
Warszawa 2015
Alfons Bielecki „Sak” s. Franciszka, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU
0207/1355, akta Alfonsa Bieleckiego „Saka”; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN
BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN
BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU
0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych;
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6
kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca
1944 roku; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki
Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Tadeusz Bieniek „Pacan” s. Franciszka, Nowodwór, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; Leszek Kozak, Oddziały podziemia
antykomunistycznego pod dowództwem Kazimierza Woźniaka ps. „Szatan”, Puławy 2016
„Bocian”, rocznik 1892, cywil, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Aleksander Bogusz s. Stanisława, Urszulin, AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława
Micha „Polnego”
Marian Bogusz, Janówek, AIPN BU 0255/274, t. 8
Marian Bogusz, Urszulin, AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława
Micha „Polnego”
Władysław Bogusz, Janówek, AIPN BU 0255/274, t. 8
„Bokser”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Aleksander Brygoła, Helenów, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta
Mariana Mioduchowskiego
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Wacław Brygoła, Budziska, Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin
2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Zygmunt Brygoła s. Aleksandra, Helenów, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po
405/30, akta Mariana Mioduchowskiego
„Brzoza”, rocznik 1892, cywil, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Aleksander Bujak „Tatar” s. Stanisława, Budziska, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”;
AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991;
CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876;
CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080;
CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW,
WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może.
Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych; Borowiczanie z powiatu garwolińskiego,
garwolin.org./archiwa/15274, pobrane 11 września 2021 roku
Eugeniusz Bujak, Ferdynandów, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta
Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta
Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta
Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta
Wacława Suski, VIII.802.31.301
Mikołaj Burek „Żbik” s. Wiktora, Markuszów, Drążgów, AIPN BU 01439/80; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; APL, WiN, t. 115; APL, ZWZ-AK, t. 147, 165; Arch. Parafii Markuszów, akt zgonu Mikołaja
Burka, nr 26/1945; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
„Burza”, rocznik 1901, szer. piech., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Aleksander Capała „Przybylski” s. Piotra, Zielony Kąt, AIPN Lu 054/65
Bronisław Cąkała s. Wojciecha, Lipiny, CAW, WKA, akta Bronisława Cąkały, VIII.802.1335.27505; Zofia
Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Mieczysław Cąkała „Góra” s. Michała, Helenów, AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB
„Dąb”; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana
Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Aleksandra
Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana
Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana
Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława
Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003,
Aneksy, Listy aresztowanych
Helena Cąkałówna c. Michała, siostra Mieczysława Cąkały „Góry”, zam. za Wacławem Michem „Polnym”,
Helenów, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU
0207/3883, akta Marii Szczepańskiej „Irmy”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Heleny Mich z d. Cąkała; akta
kombat. Wacława Micha „Polnego”
Roman Cegłowski, WSOP, Ułęż, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
Adela Chadaj „Dzierlatka”, c. Stanisława, siostra Aleksandra Chadaja „Sokoła”, zam. za Alfonsem Bieleckim
„Sakiem”, Drążgów, Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944 r.; Stefan
Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”,
Placówka Armii Krajowej Sobieszyn. Pluton Drążgów
Albin Chadaj s. Jana, Zawitała, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN
BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa
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Aleksander Chadaj „Sokół” s. Stanisława, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 13; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn.
Pluton Drążgów
Jan Chadaj s. Jana, Blizocin, AIPN BU 0206/42
Ryszard Chadaj s. Jana, Kolonia Ułęż, AIPN BU 0206/40, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 8
Wacław Chadaj „Litwa” s. Franciszka, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/2768, akta Wacława Chadaja „Litwy”; AIPN BU
01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN
BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego
„Kotliny” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK
Marian Chmielewski, Niedźwiedź, AIPN BU 999/901, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych
Longin Chojdak s. Antoniego, Drążgów, Sobieszyn, AIPN Lu 054/65; Roman Chojdak, Relacja z roku 2021 o
ojcu; Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj
„Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów; Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956,
Końskowola 2013
Marian Chołast „Jaszczur” s. Andrzeja, Budziska, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991;
CAW, WKA, akta Mariana Chołasta, VIII.802.145.1448; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556;
CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana Lemieszka,
VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana Siejaka,
VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski,
VIII.802.31.301
Stefan Chołast, Wola Blizocka, Blizocin, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
„Ciężki”, rocznik 1896, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Konstanty Ciota, Sobieszyn, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Lucjan Ciota, Sobieszyn, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Tadeusz Ciota s. Konstantego, Sobieszyn, AIPN BU 0255/274, t. 8
Eugeniusz Ciszewski „Szczupak 2”, Wola Blizocka, Blizocin, AIPN BU 0235/379, t. 1, akta Władysława Kisiela
„Krakusa” i innych; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka
„Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Stanisław Ciupa „Chomik” s. Józefa, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU
0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Stefan Kossowski, Aleksander
Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Wacław Cybulski „Buczyna”, Zawitała, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Jana Wawra „Lisa”
Antoni Cygan s. Cyryla, Podlodówka, AIPN BU 0206/42
Czesław Cygan „Stolarczyk” s. Adama, Niedźwiedź, AIPN BU 0207/332, t. 4; AIPN Lu 054/65; AIPN BU
0235/379, t. 1, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych; AIPN BU 999/901, akta Władysława Kisiela
„Krakusa” i innych; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0235/379, t. 2, akta
Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”.
Biografia, Warszawa 2015
Tadeusz Cygan, Wola Blizocka, Blizocin, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Marian Czarnota s. Jana, Ułęż Dolny, AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika
„Tyrana” i innych; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
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„Dąbrowski”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Jan Dębski, Blizocin, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Zdzisław Dłutowski „Gruber” s. Aleksandra, Drążgów, Sobieszyn, AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława
Dłutowskiego „Grubera”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Stefana Grzechnika z Sobieszyna; Stefan Kossowski,
Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Władysław Doraś, Sarny, AIPN BU 0207/186, akta Kazimierza Szlendaka „Lucjana”
„Dryblas”, AIPN BU 0255/274, t. 11
„Felek”, rocznik 1901, szer. piech., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
„Filar”, rocznik 1887, cywil, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Romuald Filipowicz, WSOP, Korzeniów, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Stanisław Furtak, Lendo Ruskie, AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
Bolesław Gągała, Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 8
Henryk Gągała, Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 8
Julian Gągała, Zawitała, CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068; Aleksander Lewtak,
Puławscy Sybiracy 1939-1956, Errata, Końskowola 2013
Marian Gągała s. Jana Pawła, Zawitała, CAW, WKA, akta Mariana Gągały, VIII.802.891.17823; CAW, WKA,
akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068
Stefan Gągała, Sobieszyn, AIPN BU 0203/3932, akta Stefana Naczasa „Wigury”
Teofil Gągała, WSOP, Ułęż, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Wiktor Gągała „Lis”, WSOP, Białki Dolne, AIPN 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP
642/A Placówka 4/44; AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”
Władysław Gągała „Dąb” s. Pawła, Zawitała, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Władysława Surmacza „Smoka”;
akta kombat. Jana Wawra „Lisa”; CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068; Aleksander
Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013
Wacław Gliwka, Sarny, AIPN BU 0255/274, t. 4
„Głogón”? może „Głogon”?, łączniczka wymieniona razem z Zofią Zatorską „Ojczyzną” i „Zamiecią”, pseudonim
w dokumencie bardzo nieczytelny, AIPN BU 0255/274, t. 11
(Tadeusz?) Głowienko „Ryś”, Lipiny, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Aleksander Głuchowski, Sarny, Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944 r.
Stanisław Gogłoza, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
„Gołąb”, rocznik 1901, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Aleksandra Goral c. Mikołaja, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0203/3932, akta Stefana Naczasa
„Wigury”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka
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„Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; Mirosław Sulej, Marian
Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Marian Gorzkowski s. Ludwika, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 14
Roman Gorzkowski „Jeż”, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 11; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Ryszarda
Niedbalskiego „Lwa”
Tadeusz Górecki s. Władysława, Dąbrówka, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/67; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta
Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Aleksandra
Kozaka, VIII.802.56.556
Józef Górski, Lendo Wielkie, AIPN BU 0255/274, t. 7; AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB
„Dąb”
Władysław Grodzicki s. Stanisława, Białki Górne, AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; Arch. Parafii Żabianka, USC w Ułężu, akt zgonu Władysława Grodzickiego, nr 28/1944; Henryk Kulik,
Relacja z roku 2021 o zamordowaniu Władysława Grodzickiego przez komunistów z Pogonowa; Roman Padel,
Relacja z roku 2021 o zamordowaniu Władysława Grodzickiego i Jana Wyjadłowskiego przez komunistów
„Grot”, AIPN BU 0207/4619, t. 2
Jan Grudka „Burza” s. Ludwika, WSOP, Ułęż Dolny, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN
BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta
Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Mieczysław Grudka „Bocian” s. Józefa, WSOP, Ułęż Dolny, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 4;
AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i
innych; AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”; APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
Grzechnik, WSOP, Ułęż, AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Bolesława Grzechnik c. Józefa, siostra Genowefy Grzechnik, Marcelego Grzechnika „Moryca” i Stanisława
Grzechnika „Dory”, zam. za Stefanem Szewczykiem „Strzałą”, Sobieszyn, AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława
Dłutowskiego „Grubera”; Arch. Parafii Sobieszyn, akt zgonu Marcelego Grzechnika „Moryca”, nr 39/1945
Bolesław Grzechnik „Tyran” s. Franciszka i Franciszki, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0255/274,
t. 3 (tam jako „Grom”); AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i
innych; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka
Piotra Suski „Karola”
Czesław Grzechnik, Sobieszyn, AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”
Eugeniusz Grzechnik s. Franciszka i Weroniki, Kolonia Ułęż, AIPN BU 0206/40, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 1;
AIPN BU 0255/274, t. 8
Franciszek Grzechnik „Kruk” s. Ludwika, brat Mariana Grzechnika „Szpaka” i Juliana Grzechnika „Piątki”,
funkcjonariusza PP i żołnierza AK w Warszawie, Kolonia Ułęż, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0255/274, t.
3; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0235/379, t. 1, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych; AIPN BU
0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN
BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i
innych; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Juliana Grzechnika „Piątki”; Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 19391956, Końskowola 2013; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Genowefa Grzechnik c. Józefa, zam. za Ryszardem Chadajem, Sobieszyn, AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława
Dłutowskiego „Grubera”
Halina Grzechnik c. Stanisława, bratanica Józefa Grzechnika „Ułana”, zam. za Józefem Kossowskim
„Borsukiem”-„Hejnałem”, Drążgów, Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Kossowskich w okresie
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okupacji niemieckiej i sowieckiej; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton
Drążgów
Jan Grzechnik „Kamień” s. Bronisława, Podlodówka, AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 07/288,
t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”
Jan Grzechnik s. Ludwika, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN Lu 041/7; AIPN Lu 052/73
Jan Grzechnik s. Tomasza, Wólka Sobieszyńska, AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława
Micha „Polnego”
Jan Grzechnik „Burza” s. Ignacego, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0255/274, t. 13
Józef Grzechnik s. Jana, Ułęż Dolny, AIPN BU 0180/81, t. 7
Józef Grzechnik „Ułan” s. Szymona, Drążgów, Sobieszyn, AAN, AK, t. 203/XIII/3; AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN
BU 0180/81, t. 2; AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN 0255/274, t.
14; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/1550, akta Bolesława Kuchnio
„Nerwowego”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0203/3522,
akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, ZWZAK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL
„Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; CAW, akta pers. Józefa Grzechnika, ap 2870; Wojciech
Grzechnik, Relacja z roku 2021 o ojcu Józefie Grzechniku „Ułanie”; Bożena Krasucka, Relacja z roku 2021 o
ojcu Józefie Grzechniku „Ułanie”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015;
Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii
Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Marceli Grzechnik „Moryc” s. Józefa, Sobieszyn, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława
Dłutowskiego „Grubera”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”
Marceli Grzechnik „Rzeka” s. Józefa, Składów, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”;
Leszek Kozak, Oddział podziemia antykomunistycznego pod dowództwem Kazimierza Woźniaka ps. „Szatan”,
Puławy 2016; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Część II, Lublin 2003
Marian Grzechnik s. Juliana, Sobieszyn, AIPN BU 0912/531, akta Mariana Grzechnika s. Juliana
Marian Grzechnik „Szpak” s. Ludwika, Kolonia Ułęż, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN
BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 10; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN Lu
054/65; AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława
Grzechnika „Dory”; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta
Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta
Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0203/3522,
akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, ZWZAK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL
„Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Mariana Grzechnika
„Szpaka”; CAW, WKA, akta Stefana Szewczyka, VIII.802.73.729; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”.
Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie
Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Michał Grzechnik krypt. UB „Dąb”, WSOP, Dębowa Góra, Wólka Sobieszyńska, AIPN BU 0206/40, t. 2; AIPN
BU 0255/274, t. 7; AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta
Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Stanisław Grzechnik „Dora” s. Józefa, Sobieszyn, AIPN BU 180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0207/332, t. 1; AIPN BU 0207/4619, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274,
t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 10; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 020/431, akta
Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”; AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika, krypt. UB „Dąb”; AIPN BU
01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; AIPN BU
00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”;
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AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3804, akta Haliny
Rybakowskiej „Iskierki” i Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i
innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów
personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia
1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944
roku; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o likwidacji bandy rabunkowej z Drążgowa przez Kedyw Placówki
44; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia.
Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i
później, Warszawa 2012
Wacław Grzechnik „Grzmot” s. Józefa, Drewnik, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU 0180/81, t. 14;
AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 10; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN
BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/2566, akta Wacława Grzechnika
„Grzmota”; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU
0207/335, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych;
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych
Komendy Okręgu Lubelskiego AK
Eugeniusz Grzelak, Drążgów, Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka Armii Krajowej
Sobieszyn. Pluton Drążgów
Gabriel Grzelak s. Antoniego, ojciec Wiesława Grzelaka „Kruka”, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU
0206/40, t. 1; AIPN BU 0207/332, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t.
14; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Ryszarda
Niedbalskiego „Lwa”; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu
Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Tadeusz Grzelak s. Andrzeja, Sobieszyn, AIPN Lu 041/7
Wiesław Grzelak „Kruk” s. Gabriela, Drążgów, AIPN Lu 041/7; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Ryszarda
Niedbalskiego „Lwa”; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu
Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Tadeusz Grzesiak, Blizocin, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Zygmunt Grzeszczak „Sosna” s. Heleny, Dąbrówka, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 1; AIPN BU 00232/21,
t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta
Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556
Jan Iglewski, Zosin, AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa
Stanisław Iglewski „Jastrząb” s. Michała, Zosin, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU
0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o
akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Mirosław
Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej
podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Aleksander Jabłoński s. Franciszka, Nowodwór, Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do
lipca 1944 r.; Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
Antoni Jabłoński „Jasieńczyk” s. Józefa, brat Józefa Jabłońskiego „Gajowego”, Natalin, AAN, Akta Jerzego
Ślaskiego, Wykaz uciekinierów z obozu GZI w Skrobowie; AIPN BU 0187/89, t. 3, Kwestionariusz osob. Antoniego
Jabłońskiego „Szatana” czyli pomylony z Tadeuszem Orłowskim „Szatanem”; AIPN BU 0207/4619, t. 2; AIPN
BU 0207/4619, t. 6; AIPN BU 01439/80; AIPN BU 383/5 akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453,
akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU
946/2357, akta Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Antoniego Jabłońskiego
„Jasieńczyka”; akta kombat. Tadeusza Osińskiego „Teka”; Jerzy Ślaski, Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla
żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 2003

107
Józef Jabłoński „Gajowy” s. Józefa, Natalin, AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 054/68, t. 1; AIPN BU 0235/379, t. 1,
akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych; AIPN BU 999/901, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych;
AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego;
APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”; CAW,
WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Mariana Chołasta, VIII.802.145.1446;
CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876;
CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080;
CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW,
WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa
2015; Jerzy Ślaski, Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 2003
Stanisław Jabłoński, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Aleksander Jamrożek s. Szczepana, WSOP, Blizocin, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa
Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Franciszek Jamrożek, Blizocin, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Henryk Jaroń s. Michała, Sarny, AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14
„Jarząb”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Stanisław Jasiński, Ułęż, APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
Stanisław Jawoszek „Gaj” s. Michała, Lipiny, AIPN Lu 054/68, t. 1
Bolesław Jazurek „Liść” s. Andrzeja, Podlodówka, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN Lu 054/65; AIPN BU
01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i
innych
Ryszard Jazurek, Blizocin, AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta
Tadeusza Osińskiego „Teka”
Stanisław Jazurek, Podlodówka, AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
Teodora Jazurek „Gniazdeczko”, zam. za Ludwikiem Posłusznym „Dębem”-„Piorunem”, Blizocin, AIPN BU
0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN
Wr 024/5293 akta Ludwika Posłusznego „Dęba”-„Pioruna”
Wacław Jazurek „Belka” s. Władysława, Podlodówka, AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana
Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”; AIPN BU 01222/2816, akta
Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0208/423,
akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
„Jeleń”, rocznik 1903, strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
„Jesion”, rocznik 1900, kpr., WSOP, AIPN BU 0255/274 t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Bolesław Bonifacy Jurczak s. Wawrzyńca, Żabianka, pochodził z Trembowli, APL, WiN, t. 132, Lista faszystów;
CAW, akta pers. Bolesława Bonifacego Jurczaka, ap 2048; CAW, WKA, akta Bolesława Bonifacego Jurczaka,
VIII.802.349.3569; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Józef Jurkiewicz s. Wincentego, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN Lu
00103/301, akta Jana Poterka „Ptaszka”; CAW, WKA, akta Józefa Jurkiewicza, VIII. 802.1332.27427; Stefan
Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944 r.
Marian Kaczyński „Kurtyna” s. Ludwika, Zawitała, AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; Ryszard Kaczyński, Odpis postanowienia Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Lublinie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni dokonanej w Zawitale 11 października 1943 roku;
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Ryszard Kaczyński, Relacja z roku 2021 o niemieckiej pacyfikacji w Zawitale 11 października 1943 roku; Ryszard
Kaczyński, Relacja z roku 2019 oraz dokumenty po jego stryju Marianie Kaczyńskim „Kurtynie”
Jadwiga Kalicka, siostra Jerzego Kalickiego, dyrektora Dwuletniego Liceum Rolniczego na Brzozowej,
nauczycielka tej szkoły, Sobieszyn-Brzozowa, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Reginy Makuch „Brzozy”;
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Jerzy Kalicki, dyrektor Dwuletniego Liceum Rolniczego na Brzozowej, Sobieszyn-Brzozowa, Arch. UdsKiOR,
akta kombat. Reginy Makuch „Brzozy”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
„Kalina”, rocznik 1899, kpr., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Ksawery Kamaryk „Kamarek” s. Ferdynanda, Wąwolnica, AIPN BU 724/2, SK III 633/212/89 całość; AIPN BU
0180/81, t. 14; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 4; AIPN BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego
„Szczygła”; AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”; AIPN BU 0207/5790, akta
Stanisława Madonia „Lwa” i innych; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015;
Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii
Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Eugeniusz Kamiński „Lis” s. Waleriana, Sarny, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0255/274, t. 13
„Kanarek”, rocznik 1916, kpr., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Edward Kapusta s. Szymona, Sarny, AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 14
Marian Kapusta, Wąwolnica, AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
Stefan Kapusta, Wąwolnica, AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
Wincenty Kapusta, Wąwolnica, AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
Wacław Kardas, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN
Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
„Karp”, rocznik 1902, kpr., dca druż., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44;
„Karp”, AIPN BU 0255/274, t. 11
„Karpa”, rocznik 1896, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
„Karpina”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Bolesław Kazimierski s. Józefa, Żabianka, AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t.
10; AIPN BU 0255/274, t. 13
Franciszek Czesław Kieliszek „Kos” s. Piotra, Ferdynandów, Ryki, OP „Orlika”, AIPN BU 0180/81, t. 9; CAW,
WKA, akta Franciszka Czesława Kieliszka, VIII.802.1225.24894
Eugeniusz Kłak, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 8
Kazimierz Kłak, Baza Lotnicza Dęblin ZWZ-AK, Placówka 44, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU
0203/2394, akta Józefa Stradomskiego „Suma”
Władysław Kłak, Baza Lotnicza Dęblin ZWZ-AK, Placówka 44, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU
0255/274, t. 8; AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta
Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”;
AIPN BU 0203/2394, akta Józefa Stradomskiego „Suma”; APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
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Julian Kłos, Lendo Ruskie, AIPN BU 0255/274, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN
BU 00232/121, akta Michała Grzechnika, agenta UB krypt. „Dąb”; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha
„Polnego”
Roman Kłos, Kalinowy Dół, Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin
2003, Aneksy, Listy aresztowanych, Kos [Kłos] Roman Kalinowy Dół Resort Łuków miejsce pobytu obecnie
Wojsko
Jan Kogda „Jan”, dezerter węgierski, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa
Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; APL, WiN, t. 115
Leokadia Koksa, zam. za Marianem Zychem „Przyszłością”, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 8; Stefan
Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944 r.; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o
aresztowaniu i uwolnieniu jego siostry Longiny Kossowskiej „Lusi” i Leokadii Koksy; Stefan Kossowski, To co
zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK
Sobieszyn. Pluton Drążgów
Stefan Komar „Słowik” s. Jana, Dąbrówka, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 1; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta
Wacława Micha „Polnego”; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556
Kołodziejczyk, Lipiny, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Adolf Kopacz, Podlodówka, AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU
0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
Jan Kopacz „Wierzba” s. Franciszka, Podlodówka, AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana
Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN BU 00232/21,
t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Kazimierz Kopacz „Szmukler” s. Michała, Podlodówka, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 12;
AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza
Madonia „Rowera”; AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
Wacław Kopacz, Podlodówka, AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU
01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”
Michał Korzempa s. Ludwika, nauczyciel szkoły powszechnej w Białkach Dolnych, Białki Dolne, AIPN BU
0255/274, t. 13; CAW, akta pers. Władysława Korzempy, ap 12938
Longina Kossowska „Lusia” c. Adama, siostra przyrodnia Józefa Kossowskiego „Borsuka”-„Hejnała” oraz
Stefana i Mariana Kossowskich, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 8; Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w
okresie od stycznia do lipca 1944 r.; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o aresztowaniu i uwolnieniu jego
siostry Longiny Kossowskiej „Lusi” i Leokadii Koksy; Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis,
Puławy 2017; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Adam Kossowski, ojciec Józefa Kossowskiego „Borsuka”-„Hejnała” oraz Longiny, Stefana i Mariana
Kossowskich, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 8, AIPN BU 0255/274, t. 9; AIPN BU 00232/121, akta Michała
Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Stefan Kossowski,
Relacja z roku 2021 o rodzinie Kossowskich w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej; Stefan Kossowski, To co
zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017
Józef Kossowski „Borsuk”-„Hejnał” s. Adama, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 2;
AIPN BU 0255/274, t. 13; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Kossowskich w okresie okupacji
niemieckiej i sowieckiej; Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017; Stefan Kossowski,
Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Stanisław Kot „Zamek” s. Ignacego, Zosin, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274,
t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/3935, t. 2,
akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”

110
Henryk Kotlarczyk „Kotlarz” s. Franciszka, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN Lu 020/418, akta Bolesława
Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0208/423,
akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”;
Arch. Parafii Sobieszyn, akt zgonu Henryka Kotlarczyka, nr 36/1945
Czesław Kowalczyk, Drążgów, Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton
Drążgów
Jan Kowalczyk „Bocian” s. Feliksa, Podlodówka, AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka
„Belki”
Tadeusz Kowalski „Leśny”, Sarny, AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 14
Aleksander Kozak „Wilk” s. Jakuba, Budziska, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN
Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW,
WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW,
WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW,
WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA,
akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom
II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Tadeusz Koźbiał, Nowodwór, AIPN 0255/274, t. 3
Stefan Krekora „Kolba” s. Józefa, Zosin, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274,
t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; Arch. UdsKiOR, akta kombat.
Stefana Grzechnika z Sobieszyna
Zygmunt Krekora „Błysk” s. Jana, Zosin, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274,
t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN 0255/274, t. 14
„Krótki”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Jan Kuchnio, Zawitała, komendant wiejski AK w Zawitale w roku 1942, chyba z Warszawy; AIPN BU 0255/274,
t. 7, Meldunek KG MO w Ułężu w sprawie Józefa Miesiaka
Stefan Kulik s. Stanisława, Żabianka, AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2
Józef Kwaśniewski „Smok I” s. Romana, Ułęż, Drążgów, wysiedleniec z Leśnej (Lissy) w Poznańskiem, AIPN
BU 022/73; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Jan Kwiatkowski, Drążgów, Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton
Drążgów
Bolesław Lalak „Śmich” s. Jana, Budziska, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW,
WKA, akta Mariana Chołasta, VIII.802.145.1446; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW,
WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160;
CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW,
WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301
Jerzy Latoszyński, Lendo Wielkie, AIPN BU 0207/332, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 7;
AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”; AIPN BU 00232/121, akta
Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
Henryk Latusek s. Bolesława, Blizocin, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego
„Teka”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; Zofia Leszczyńska, Ginę
za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
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Henryk Latusek „Nerwa” s. Piotra, Blizocin, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”; AIPN BU 383/5,
akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347,
t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom
II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Jan Latusek, WSOP, Drążgów, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Józef Latusek „Bogdan”, Blizocin, AIPN BU 0187/89, t. 4; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”;
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN
BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny”
i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK
Kazimiera Latusek c. Józefa, siostra Wandy i Władysławy Latuskówien, zam. za Henrykiem Piotrem Suską
„Karolem”, Blizocin, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Kazimiery Suski z d. Latusek
Miron Latusek, Drążgów, AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”; Stefan Kossowski, Relacja
z roku 2021 o rodzinie Latusków z Drążgowa
Wanda Latusek c. Józefa, zam. za Józefem Osińskim „Zawilcem”, Blizocin, AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; Arch. UdsKiOR, akta kombat.
Józefa Osińskiego „Zawilca”; akta kombat. Wandy Osińskiej z d. Latusek
Władysława Latusek „Władzia” c. Józefa, zam. za Tadeuszem Osińskim „Tekiem”, Blizocin, Warszawa, AIPN
BU 0207/332, t. 4; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”, AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0192/406, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”; AIPN BU
0259/410, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”; Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej. Pamięci
Żołnierzy Wyklętych z Ziemi Ryckiej w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, praca
zbiorowa pod patronatem Koła ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w Rykach, Warszawa 2018
Henryk Lemieszek „Kruk” s. Ludwika, starszy brat Jana Lemieszka „Gada”, Budziska, AIPN BU 00232/21, t. 1,
akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta
Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA,
akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW,
WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA,
akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Marian Lemieszek,
Relacja z roku 2021 o ojcu Henryku Lemieszku „Kruku” i stryju Janie Lemieszku „Gadzie”; Zofia Leszczyńska,
Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Jan Lemieszek s. Szymona, brat Stanisława Lemieszka „Jodły” i Władysława Lemieszka, Podlodówka, AIPN BU
0255/274, t. 8
Jan Lemieszek „Gad” s. Ludwika, Budziska, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po
405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW,
WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW,
WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW,
WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA,
akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Marian Lemieszek, Relacja z roku 2021 o ojcu Henryku Lemieszku
„Kruku” i stryju Janie Lemieszku „Gadzie”; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może.
Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Józef Lemieszek „Lutnia” s. Antoniego, Blizocin, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU
01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU
0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN
Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK; Mirosław
Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej
podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
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Stanisław Lemieszek „Jodła” s. Szymona, Podlodówka, AIPN BU 0206/40, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN
Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”;
AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”
Władysław Lemieszek s. Szymona, Podlodówka, AIPN BU 0206/40, t. 1; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0255/274,
t. 8
Aleksander Lenartowicz „Lis” s. Franciszka, WSOP, Drążgów, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa
Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Lu 020/431, akta
Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”; Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944
r.
Mateusz Lenartowicz, Drążgów, Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton
Drążgów
Alfons Leonowicz s. Wiktora, Nowodwór, Kania, Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie
Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
Piotr Leonowicz s. Wiktora, Nowodwór, Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i
żołnierzach AK z Nowodworu
Tadeusz Leonowicz s. Wacława, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 13; Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021
o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
Wacław Leonowicz s. Oktawiana, Nowodwór, Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów
i żołnierzach AK z Nowodworu
Kazimierz Lesiak „Młodzik” s. Franciszka, Wólka Sobieszyńska, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332,
t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 13
Aleksander Lipiński s. Bronisława, brat Władysława Lipińskiego, Baza Lotnicza Dęblin ZWZ-AK, Placówka 44,
Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/2663,
akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 0207/6332, akta Stanisława Fregiela i Józefa Rybaka;
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 00103/301, akta Jana Poterka
„Ptaszka”; AIPN BU 0203/2394, akta Józefa Stradomskiego „Suma”; Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w
okresie od stycznia do lipca 1944 r.
Władysław Lipiński s. Bronisława, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; Jerzy Lipiński, Relacja z roku 2012 o
śmierci jego ojca Władysława Lipińskiego
Władysław Łukasik, WSOP, Zosin, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN
Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Józef Madej s. Stanisława, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 1
Stanisław Madejski „Dworak”, Łysobyki, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN
BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Eugeniusz Madoń „Rower” s. Józefa, brat Ryszarda Madonia „Łosia”, Podlodówka, AIPN BU 0255/274, t. 11;
AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta
Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN BU
00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”;
AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka
Piątkowskiego „Kotliny” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu
Lubelskiego AK; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Eugeniusza Madonia „Rowera”
Henryk Madoń s. Jana, Podlodówka, Koło ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w Rykach, Żołnierze
Wyklęci, https://www.rykiak.pl, pobrane 16 września 2021 roku
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Jan Madoń, Wola Gułowska, AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU
00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Lu 08/146/2, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”
Jan Madoń „Struś”, Kalinowy Dół, Zygmunt Cichosz, Obwód Armii Krajowej Łuków „Łoś”-„Wielkie Łuki”„Maciek” 1939-1945, Łuków 2009
Kazimierz Madoń, Podlodówka, AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
Ryszard Madoń „Łoś” s. Józefa, Podlodówka, Koło ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w Rykach,
Żołnierze Wyklęci, https://www.rykiak.pl, pobrane 16 września 2021 roku; Renata Serafin, Relacja z roku 2021 o
rodzinie Madoniów z Podlodówki
Stanisław Madoń „Kaczeniec” s. Jana, Podlodówka, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Stanisława Madonia
„Kaczeńca”
Stanisław Madoń „Lew” s. Jana, Wąwolnica, AIPN BU 022/71; AIPN BU 724/2, SK III 633/212/89 całość; AIPN
BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0255/274, t. 10; AIPN BU 0255/274, t.
11; AIPN BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego „Szczygła”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia
„Lwa” i innych; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu DęblinRyki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Stefan Madoń, Urszulin, AIPN BU 0255/274, t. 9; AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB
„Dąb”
Stefan Madoń „Dąb” s. Jana, Podlodówka, AIPN Lu 054/65; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
Wacław Madoń „Jęczmień” s. Jana, Podlodówka, AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i
innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN BU 0208/423, akta Wacława
Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Stanisława Madonia „Kaczeńca”
Marian Makuch s. Feliksa, Sobieszyn, AIPN BU 0255/274, t. 7; AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego
„Grubera”; AIPN BU 0207/4240, akta Mariana Makucha „Jaśmina”; AIPN BU 0235/379, t. 2, akta Wacława
Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski
„Karola”;Arch. UdsKiOR, akta kombat. jego żony Stanisławy Jadwigi Makuch z d. Banach
Marian Makuch „Jaśmin”, s. Józefa, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 020/431,
akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”; AIPN BU 0207/4240, akta Mariana Makucha „Jaśmina”; AIPN BU
0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy
Okręgu Lubelskiego AK
Marian Makuch „Lapis”-„Lis” s. Teofila, Sobieszyn, AAN, AK, t. 203/XIII/3; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU
0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN
BU 0235/379, t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”; AIPN BU 0203/3805,
akta Henryka Piotra Suski „Karola”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Reginy Makuch „Brzozy”
Regina Makuch „Brzoza” c. Teofila, siostra Mariana Makucha „Lapisa”-„Lisa” i Wacława Makucha „Wiarusa”,
Sobieszyn, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Reginy Makuch „Brzozy”
Wacław Makuch „Wiarus” s. Teofila, WSOP, Sobieszyn, Ułęż, zca sekretarza Gminy Ułęż, AAN, AK, t.
203/XIII/3; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN
Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3522, akta Jana
Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 132, Lista
faszystów; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers.
Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Arch. UdsKiOR, akta kombat.
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Reginy Makuch „Brzozy”; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie
Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
„Mały”, rocznik 1898, plut., zca dcy plut. WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka
4/44
„Marka”, rocznik 1902, strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Marian Markiewicz „Nóż” s. Tomasza, Żabianka, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0206/42; AIPN BU
0207/332, t. 2
„Mazur”, rocznik 1923, cywil, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44; AIPN
BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Jan Mączka „Twardy”, Podlodówka, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”; AIPN BU 0203/3522, akta
Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, ZWZ-AK,
t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL
„Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek
ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium
przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później,
Warszawa 2012
Stefan Mączka „Mały” s. Józefa, Podlodówka, AIPN BU 0206/42; AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta
Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN Lu
100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
„Mewa”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Franciszek Miażdżyk, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Henryk Miażdżyk, Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 8
Antoni Mich, Podlodówka, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Bolesław Mich s. Władysława, Blizocin, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Czesław Mich „Szczerba”, Wola Blizocka, Blizocin, AIPN Lu 07/2888, t. 2, akta Czesława Micha „Szczerby” i
innych
Eugeniusz Mich „Gałgun”, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Józef Mich, Blizocin, stryj Wacława Micha „Polnego”, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Stanisław Mich „Orkan” s. Marcina, młodszy brat Wacława Micha „Polnego”, Podlodówka, AIPN BU 0255/274,
t. 7; „Orkan”, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei”
i innych; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia
„Rowera”; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Lu 08/146/2, akta Teodora
Szabelskiego „Wira”-„Zamka”
Wacław Mich „Tygrys”-„Pal”-„Wodny”-„Polny” s. Marcina, Podlodówka, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU
0180/81, t. 14; AIPN BU 0187/25; AIPN BU 0206/40, t. 2; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN
BU 0207/4619, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 7; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN Lu
054/68, t. 1; AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 01222/2816, akta
Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30,
akta Mariana Mioduchowskiego; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU
383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU
0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0207/3669, akta Antoniego Paproty; AIPN Lu
100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3804, akta Haliny Rybakowskiej

115
„Iskierki” i Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 00294/21, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”;
AIPN Lu 08/146/1, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”; AIPN Lu 08/146/2, akta Teodora Szabelskiego
„Wira”-„Zamka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana
Wardaka „Złośnika” i innych; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Wacława Micha „Polnego”; CAW, WKA, akta
Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; Mirosław
Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium
przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później,
Warszawa 2012
Zbigniew Mich „Miś”, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453 akta
Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Aleksander Miesiak „Sokół” s. Jakuba, Zawitała, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU
0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa
Józef Miesiak s. Jakuba, brat Aleksandra Miesiaka „Sokoła”, Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 7
„Mikołaj”, rocznik 1896, kpr., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Czesław Miłosz s. Jakuba, młodszy brat Jana Miłosza „Doliny”, Turzystwo, AIPN Lu 054/68, t. 3
Jan Miłosz „Dolina” s. Jakuba, Turzystwo, chyba także Lipiny i Wola Gułowska, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN
BU 0207/332, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 01439/80 Archiwum „Orlika”;
AIPN Lu 054/68, t. 3; AIPN BU 0203/3574, akta Jerzego Jurkiewicza „Junacza”; AIPN BU 0207/328, akta
Zygmunta Kęski „Świta”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 1021/142, akta
Kazimierza Piskały „Kota” i Mariana Gierynga „Sławnego”; AIPN BU 0207/258, akta Alicji Rurkowskiej
„Sarny”; AIPN BU 946/2358, akta Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych; Arch. UdsKiOR, akta kombat.
Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Albin Mioduchowski, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Czesław Mioduchowski, Michałówka, AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego
Jan Mioduchowski „Spokojny”, Władysławów, Zygmunt Cichosz, Obwód Armii Krajowej Łuków „Łoś”-„Wielkie
Łuki”-„Maciek” 1939-1945, Łuków 2009
Marian Mioduchowski „Dembal" s. Stanisława, Michałówka, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały,
VIII.802.200.1991
Henryk Miszczak „Szum” s. Andrzeja, Nowodwór, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 13
Ludwik Miszczak s. Władysława, Żabianka, AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2
Jan Morlo z Ferdynandowa, AIPN Lu 054/65
Józef Morlo „Mrówka” s. Tomasza, Ferdynandów, AIPN Lu 054/65; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława
Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały,
VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka
Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa
Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława
Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co
najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
„Mróz”, rocznik 1893, cywil, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Józef Musiał, Grabowce Dolne, AIPN BU 0255/274, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 14
Czesław Naczas, Sobieszyn, AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU
0203/3932, akta Stefana Naczasa „Wigury”
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Stefan Naczas „Wigura” s. Marcelego, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 01222/2899, akta
Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/3932, akta Stefana Naczasa „Wigury”
Władysław Niebrzydowski, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Czesław Niedbalski s. Juliana, brat Jana Niedbalskiego, bratanek ppor. Stanisława Niedbalskiego zamordowanego
w Katyniu, Drążgów, AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU
0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Stefan Kossowski, Relacja z
roku 2021 o rodzinach Bieleckich i Niedbalskich w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej
Edward Niedbalski, Zosin, AIPN BU 0203/3821, akta Józefa Grzechnika „Ułana”
Franciszek Niedbalski, WSOP, Drążgów, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”
Jan Niedbalski s. Juliana, Drążgów, AIPN BU 0207/332, t. 2; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinach
Bieleckich i Niedbalskich w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej
Jan Niedbalski „Nitecki” s. Aleksandra, Sobieszyn, Kolonia Ułęż, AIPN BU 180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 2;
AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU
0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274,
t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”; AIPN BU 00232/21,
t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 1 i 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”;
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra
Suski „Karola”; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK; Arch.
UdsKiOR, akta kombat. jego syna Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”
Ludwik Niedbalski „Sosna” s. Ludwika, brat Mieczysława Niedbalskiego „Wilka”, Drążgów, Zosin, AIPN BU
0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t.
11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU
0207/4196, akta Ludwika Niedbalskiego „Sosny”
Mieczysław Niedbalski „Wilk” s. Ludwika, Zosin, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 7; AIPN BU
0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0206/40, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 0203/3935, t.
2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 0207/4196, akta Ludwika Niedbalskiego „Sosny”; AIPN Lu
100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
Ryszard Niedbalski „Lew” s. Jana Niedbalskiego „Niteckiego”, Kolonia Ułęż, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/2736, akta Ryszarda
Niedbalskiego „Lwa”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”
Tadeusz Niedbalski s. Aleksandra, brat Jana Niedbalskiego „Niteckiego”, Drążgów, AIPN BU 0203/3935, t. 2,
akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka Armii Krajowej
Sobieszyn. Pluton Drążgów
Tadeusz Nowak, Nowodwór, rodem z Kalisza, AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
„Odrowąż”, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 3
Wacław Osinka „Zawierucha” s. Tytusa, Turzystwo, AIPN Lu 054/68, t. 1
Stanisława Osińska c. Franciszka, siostra Tadeusza Osińskiego „Teka”, Sobieszyn, Arch. UdsKiOR, akta kombat.
Stanisławy Makuch z d. Osińskiej
Adolf Osiński „Sęp” s. Marka, brat Eugeniusza Osińskiego „Jesiona”, Józefa Osińskiego „Zawilca”, Wacława
Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola” oraz Bolesława i Henryka Osińskich, Podlodówka, AIPN Lu 07/288, t. 1,
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akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”; AIPN
BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”; Adam Osiński, Relacja z roku 2021 o rodzinie
Osińskich z Podlodówki
Bolesław Osiński s. Marka, Podlodówka, Adam Osiński, Relacja z roku 2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki
Eugeniusz Osiński „Jesion” s. Marka, Podlodówka, AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i
innych; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego
„Sprawdziana”-„Topola”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; Adam Osiński, Relacja
z roku 2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki
Henryk Osiński s. Marka, Podlodówka, Adam Osiński, Relacja z roku 2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki
Józef Osiński „Zawilec” s. Marka, Podlodówka, AIPN BU 0206/42; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Mariana
Grzechnika „Szpaka”; akta kombat. Wacława Micha „Polnego”; akta kombat. Józefa Osińskiego „Zawilca”; Adam
Osiński, Relacja z roku 2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki
Leon Osiński „Olcha” s. Andrzeja, Podlodówka, AIPN Lu 054/65; AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika
„Zawiei” i innych; AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”
Tadeusz Osiński „Tek”-„Barcikowski” s. Franciszka, Sobieszyn, Blizocin, Warszawa, AIPN BU 0180/81, t. 1;
AIPN BU 0180/81, t. 2; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0206/376; AIPN BU 0207/332, t. 4; AIPN BU
0207/4619, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 01439/80; AIPN BU 0235/379, t.
1, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”;
AIPN BU 01121/275, akta Walentego Olka „Wilka”-„Bystrego”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego
„Teka”; AIPN BU 0227/453 akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0192/406, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”; AIPN BU
0259/410, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka
„Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 132, Lista
faszystów; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Tadeusza Osińskiego „Teka”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak
„Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie
Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Wacław Osiński „Sprawdzian”-„Topol” s. Marka, Podlodówka, AIPN Lu 054/65; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2,
akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0208/423,
akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”; AIPN Lu 08/146/2, akta Teodora Szabelskiego „Wira”„Zamka”; Adam Osiński, Relacja z roku 2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki
Julian Osiorek, Zosin, AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Marian Ostrowski „Szatan” s. Marka, brat Stefana Ostrowskiego „Szczygła”, Sobieszyn, Zosin, AIPN BU
0180/81, t. 9; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”
Stefan Ostrowski „Szczygieł” s. Marka, Zosin, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 2; AIPN BU 0180/81,
t. 14; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego
„Teka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka
„Złośnika” i innych; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej,
Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II
wojny światowej i później, Warszawa 2012
Teofil Ostrowski, WSOP, Zosin, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Bogusław Pac s. Jana, Nowodwór, APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
Stanisław Pac s. Jana, Nowodwór, APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
Witold Pac s. Jana, Nowodwór, APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o
rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
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„Palma”, rocznik 1903, strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Antoni Paprota „Chaber” s. Kazimierza, Borki, AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU
0255/274, t. 14; AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; AIPN BU 0207/3669, akta Antoniego Paproty
„Chabra”
Henryk Parzyszek „Prażma”, Blizocin, AIPN BU 0187/89; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”;
AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego
„Teka”
Stanisław Paszt s. Michała, kierownik szkoły powszechnej w Lendzie Ruskim, Lendo Ruskie, CAW, WKA, akta
Stanisława Paszta, VIII.802.344.3476
„Paw”, AIPN BU 0255/274, t. 11; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach
drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Mirosław Sulej,
Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II
wojny światowej i później, Warszawa 2012
„Paw”, rocznik 1902, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Julian Pawlik „Kot” s. Michała, Zielony Kąt, AIPN Lu 054/65
„PeJot”, lat 30, podoficer WP, kawaler, rolnik, szkoła powszechna, AAN, AK, t. 203/XIII/3; Mirosław Sulej,
Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Władysław Piechowiak, WSOP, Żabianka, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Józef Pietrzak „Dąb” s. Józefa, Nowodwór, AIPN BU 0180/81, t. 9; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332,
t. 1; AIPN BU 0255/90; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU
0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; APL, WiN, t. 132, Lista
faszystów; Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu;
Agnieszka Pietrzak, Wspomnienie z roku 2021 o dziadku Józefie Pietrzaku „Dębie”
Marian Pietrzak „Ryś”, Ferdynandów, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA,
akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA,
akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA,
akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta
Wacława Suski, VIII.802.31.301
Stefan Pikuła, Janówek, AIPN BU 0255/274, t. 8; Stanisław Sęk, Relacja z roku 2021 o okolicznościach mordu
komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku (autor relacji wymienia go jako tego, który
zlikwidował Mariana Antoniaka, komunistę i funkc. MO z Niedźwiedzia)
Władysław Piotrowski, Ułęż, AIPN BU 022/73; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN
BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Stanisław Podgórecki, Natalin, komendant AK w Natalinie, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”
„Podszkolny”, AAN, AK, t. 203/XIII/3; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
„Popiół” (może Bronisław Zatorski?), AAN, AK, t. 203/XIII/3; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”.
Biografia, Warszawa 2015
Henryk Posim s. Jana, brat Józefa Posima, Nowodwór, AIPN BU 0207/6332, akta Stanisława Fregiela i Józefa
Rybaka; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Józef Posim s. Jana, Nowodwór, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0207/6332, akta Stanisława Fregiela i Józefa
Rybaka; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
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Ludwik Posłuszny „Dąb”-„Piorun” s. Stanisława, Dęblin, Blizocin, AIPN Wr 024/5293, akta Ludwika
Posłusznego „Dęba”-„Pioruna”
Aleksander Poświata, Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa
Antoniewicza „Raka”
Wacław Potapczuk „Oleńka” s. Jana, Żabianka, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU
0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych; AIPN
BU 0203/3534, akta Wacława Potapczuka „Oleńki”; AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”
Franciszek Prażmo „Lis” s. Antoniego, Budziska, AIPN Lu 054/68, t. 3
Jan Prażmo „Pop” s. Feliksa, Budziska, AIPN Lu 054/65
Jan lub Stanisław Przybylski „Grzmot”, AIPN BU 0187/89, t. 2; AIPN BU 0187/89, t. 4; AIPN BU 0206/42; AIPN
Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego
„Niteckiego”
Adolf Przybysz „Kogut” s. Wojciecha, brat Zygmunta Przybysza „Kota”, Wąwolnica, AIPN BU 022/71; AIPN
BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego „Szczygła”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i
innych; AIPN BU 0207/3655, akta Adolfa Przybysza „Koguta”
Zygmunt Przybysz „Kot” s. Wojciecha, Wąwolnica, AIPN BU 022/71; AIPN BU 0207/3748, akta Romana
Czerskiego „Szczygła”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
Marian Przybyś, Żabianka, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9
Władysław Pudełek, Janówek albo Kolonia Sosnówka, AIPN BU 0255/274, t. 13; Ryszard Kaczyński, Relacja z
roku 2021 o żołnierzach AK-WiN z Zawitały
Jan Pycka, Helenów, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Władysław Pytlarczyk „Sęp” s. Jana, gajówka Rewir-Ofiara w Lesie Gułowskim, AIPN BU 00232/121, akta
Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30,
akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Zofia Radomska, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Paweł Ratyński s. Jana, z Woli Okrzejskiej, kowal w majątku Ułęż, zam. w Sobieszynie, AIPN BU 0255/274, t.
8; AIPN BU 0207/1378, akta Stefana Błachnio „Boksera” i innych; AIPN BU 00232/121, akta Michała
Grzechnika krypt. UB „Dąb”
Władysław Rek „Żaba” s. Tomasza, kierownik szkoły powszechnej w Nowodworze, Baza Lotnicza Dęblin ZWZAK, Placówka 44, Nowodwór, AIPN BU 0207/332, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN
BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; AIPN BU 2174/3779 (d. CAW, tap 1561/74/1019), akta Władysława Reka „Żaby”; AIPN BU 0203/2394,
akta Józefa Stradomskiego „Suma”; APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; CAW, WKA, akta Władysława Reka,
VIII.802.346.3502; CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068; CAW, akta pers. Władysława
Reka, ap 762
Stanisław Roczniak „Bocian” s. Marcina, Drążgów, AIPN Lu 041/7; AIPN Lu 052/74
Tadeusz Roczniak, Drążgów, AIPN BU 0207/332, t. 2
„Rogalik”, rocznik 1909, strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Antoni Rusinek, WSOP, Drążgów, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN
Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Bolesław Rutkowski s. Pawła, Białki Dolne, AIPN BU 0255/274, t. 10
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Halina Rybakowska „Iskierka” c. Edwarda, Drewnik, Warszawa, AIPN BU 0180/81, t. 2; AIPN BU 0180/81, t. 6;
AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 5; AIPN BU 0255/274, t. 7; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU
00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”;
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0207/335, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”;
AIPN BU 0203/3804, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki” i Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0259/27,
akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”;
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Tadeusz Rybakowski s. Edwarda, brat Haliny Rybakowskiej „Iskierki”, Drewnik, AIPN BU 0206/42; AIPN BU
00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
„Rybitwa”, rocznik 1901, kpr., dca. druż., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka
4/44
Eugeniusz Rzezak, Wola Blizocka, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN Lu
17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Ryszard Rzezak „Mongoł”, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453,
akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN Lu 17/461,
akta Wacława Jazurka „Belki”
Roman Salamucha „Gołąb”, Lipiny, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30,
akta Mariana Mioduchowskiego
Mieczysław Salecki „Brzoza” s. Władysława, Żabianka, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81,
t. 11; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/5790, akta
Stanisława Madonia „Lwa” i innych; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Antoni Sekita „Sęp” s. Ludwika, brat Jerzego Sekity „Bohuna” i Ludwika Sekity, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t.
14; AIPN BU 0207/4619, t. 1; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN Lu 054/65; AIPN BU
01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN
BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego
„Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana
Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu
Lubelskiego AK; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny
dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; CAW, WKA, akta
Antoniego Sekity, VIII.802.480.7280; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Sekitów; Aleksander
Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium
przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później,
Warszawa 2012
Czesław Sekita „Smoking” s. Piotra, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego
„Teka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka
„Złośnika” i innych; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej,
Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II
wojny światowej i później, Warszawa 2012
Jerzy Sekita „Bohun” s. Ludwika, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332,
t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14;
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o
rodzinie Sekitów; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Ludwik Sekita s. Ludwika, starszy brat Antoniego Sekity „Sępa” i Jerzego Sekity „Bohuna”, Drążgów, Stefan
Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Sekitów; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka
Armii Krajowej Sobieszyn. Pluton Drążgów
Ludwik Sekita, ojciec Antoniego Sekity „Sępa”, Jerzego Sekity „Bohuna” i Ludwika Sekity, Drążgów, AIPN BU
0255/90; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Sekitów
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Marian Sekita, Drążgów, AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta
Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Albin Sęk „Żaba”, Podlodówka, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana
Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Stanisław Sęk s. Wojciecha, Lendo Ruskie, AIPN BU 0255/274, t. 14; Janina Głodnicka, Relacja z roku 2021 o
kaźni komunistycznej na jej bracie Stefanie Antoniaku; Teresa Kulik z Kędziorów, Relacja z roku 2021 o kaźni
komunistycznej na jej wujku Janie Szymańskim; Roman Padel, Relacja z roku 2021 o mordzie komunistycznym na
Stefanie Antoniaku, Stanisławie Sęku i Janie Szymańskim; Stanisław Sęk, Relacja z roku 2021 o okolicznościach
mordu komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku
Alfons Siedlec, Ułęż, AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Daniel Siedlecki „Jurek” s. Ignacego, Walentynów, AIPN Lu 054/65
Jan Siejak „Korgun” s. Jana, Ferdynandów, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po
405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW,
WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW,
WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW,
WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA,
akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom
II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Jan Sieletycki „Wiewiórka” s. Kazimierza, Podlodówka, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN
BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0235/379, t. 1, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych; AIPN BU 0208/423,
akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
Tadeusz Siepkowski „Szczyt” s. Konstantego, Podlodów, AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN BU 01222/2899, akta
Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu
100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN Lu 00228/538, akta Tadeusza Siepkowskiego
„Szczyta”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka
„Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK;
APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44
wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Tadeusza
Osińskiego „Teka”; akta kombat. Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia.
Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i
później, Warszawa 2012
Zygmunt Siepkowski „Sokół” s. Konstantego, młodszy brat Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”, Podlodów, AIPN
Lu 054/65; AIPN Lu 00228/538, akta Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”
„Sikora”, AIPN BU 0255/274, t. 11
„Skowronek”, rocznik 1896, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Bolesław Skwarek „Negus”, Lipiny, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Wacław Skwarek „Kot”, Lipiny, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta
Mariana Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Kazimierz Sobiech „Lot”, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 12
„Sokół”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Franciszek Sołtys „Jeleń” s. Franciszka, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU
0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
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Mieczysław Sołtys s. Stanisława, Sobieszyn, AIPN BU 022/71; AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 2;
AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 0235/379,
t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”
Ryszard Sołtys, Sobieszyn, AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
„Sosna”, rocznik 1903, st. strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Czesław Sosnowski, Nowodwór, Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach
AK z Nowodworu
Eugeniusz Sójka, Kolonia Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 8
Edward Spoczyński „Grab” s. Stanisława, Kalinowy Dół, AIPN Lu 054/65
Stachnio „Gong”, Wola Gułowska, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Czesław Stachnio „Waligóra” s. Jana, brat Stefana Stachnio „Dąbka”, Lendo Ruskie, AIPN BU 0255/274, t. 6;
AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB
„Dąb”; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Genowefy
Stachnio, wdowy po Czesławie Stachnio „Waligórze”
Jan Stachnio, Lendo Ruskie, AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
Stefan Stachnio „Dąbek”, s. Jana, Lendo Ruskie, AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU
00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 1, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka
Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0207/335, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”; APL, WiN, t. 132,
Lista faszystów; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Kazimiery Suski z d. Latusek
Władysław Stachnio, Lendo Ruskie, AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 2
Edward Stańczak s. Michała, brat Eugeniusza Stańczaka „Swojaka”, Blizocin, AIPN Lu 17/461, akta Wacława
Jazurka „Belki”
Eugeniusz Stańczak „Swojak” s. Michała, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN
BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Henryk Stańczak, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Stanisław Stańczak, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta
Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Alojzy Stefaniak, nauczyciel szkoły powszechnej w Nowodworze, zam. w Drążgowie, Stefan Kossowski, Kadra
Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944 r.; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK
Sobieszyn. Pluton Drążgów
Stanisław Stoga, WSOP, Ułęż, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
„Strażak”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Bolesław Strumnik, Blizocin, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta
Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Jan Sulej „Smok II”-„Bystry” s. Karola, Sobieszyn, AIPN BU 180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 2; AIPN BU
0180/81, t. 14; AIPN BU 0187/25; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0255/90; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU
0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN Lu 020/418,
akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN
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BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3534,
akta Wacława Potapczuka „Oleńki”; AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”; AIPN BU
001164/304, akta Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”; AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja „Strzały”„Szczupaka”-„Wyrwy”; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK;
APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”; Mirosław
Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Leon Sulej „Strzała”-„Szczupak”-„Wyrwa” s. Józefa, brat Pawła Suleja „Prawego” i Piotra Suleja, Żabianka,
Wilhelmów, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0187/25; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 6;
AIPN BU 0255/274, t. 7; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0207/5790, akta
Stanisława Madonia „Lwa” i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Lu
100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja „Strzały”„Szczupaka”-„Wyrwy”; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK;
APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Marian Sulej „Pat”, Drążgów, AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski
„Karola”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Henryka Piotra Suski „Karola”; akta kombat. Kazimiery Suski z d.
Latusek; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Paweł Sulej „Salwa”-„Prawy” s. Józefa, Żabianka, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU
0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9; AIPN BU 0255/274, t. 10; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU
00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i
innych; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja
„Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy”; BU 0330/212, t. 1, akta Zygmunta Żebrackiego „Żeliwy” i innych; APL, WiN,
t. 132, Lista faszystów; Sławomir Sulej, Relacja z roku 2021 o ojcu Pawle Suleju „Salwie”-„Prawym”; Mirosław
Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Piotr Sulej s. Józefa, Żabianka, AIPN BU 0255/274, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta
Wacława Micha „Polnego”
Kazimierz Surmacz s. Władysława, młodszy brat Stanisława Surmacza „Wrony”, Helenów, AIPN Lu 054/67
Stanisław Surmacz „Wrona” s. Władysława, Helenów, AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN Lu 054/67; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”, t. 1; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”.
Biografia, Warszawa 2015
Władysław Surmacz „Smok” s. Józefa, Zawitała, Arch. UdsKiOR, akta kombat. Władysława Surmacza „Smoka”
Aleksander Suska, Podlodówka, AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”; Adam Osiński, Relacja z roku
2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki
Aleksander Suska „Wiktor”, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 1 i 3; Zygmunt Cichosz, Obwód Armii Krajowej
Łuków „Łoś”-„Wielkie Łuki”-„Maciek” 1939-1945, Łuków 2009
Bolesław Suska „Zawieja” s. Dominika, brat Henryka Suski, Stanisława Suski i Wacława Suski „Burzy”,
Budziska, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana
Mioduchowskiego; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Mariana
Chołasta, VIII.802.145.1446; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta
Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA,
akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta
Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę
za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Henryk Suska s. Antoniego, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 3
Henryk Suska s. Dominika, Budziska, AIPN BU 0255/274, t. 9; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego
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Henryk Suska s. Stanisława, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 1
Henryk Piotr Suska „Karol” s. Macieja, Wola Gułowska, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81,
t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13;
AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 0203/3935,
t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”; Arch.
UdsKiOR, akta kombat. Arch. UdsKiOR, akta kombat. Henryka Piotra Suski „Karola”; akta kombat. Kazimiery
Suski z d. Latusek, wdowy po Henryku Piotrze Susce „Karolu”
Stanisław Suska s. Antoniego, brat Wacława Suski „Piasta”, Wola Gułowska, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU
0255/274, t. 9
Stanisław Suska s. Dominika, Budziska, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9
Wacław Suska „Burza” s. Dominika, Budziska, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9; CAW, WKA,
akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Mariana Chołasta, VIII.802.145.1446; CAW,
WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW,
WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW,
WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA,
akta Wacława Suski, VIII.802.31.301; Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom
II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Wacław Suska „Piast” s. Antoniego, Wola Gułowska, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9; AIPN
Lu 054/68, t. 1 i 3; Witalis Grochowski „Czesław”, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w okresie II wojny światowej
w V Rejonie Armii Krajowej Obwodu Łukowskiego 1939-1945, Lublin 1999
Tadeusz Syroka „Pożarowczyk” s. Stanisława, Helenówek, AIPN Lu 054/67; CAW, WKA, akta Mieczysława
Cąkały, VIII.802.200.1991
Eugeniusz Szczechuła s. Stanisława, Podlodówka, Koło ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w
Rykach, Żołnierze Wyklęci, https://www.rykiak.pl, pobrane 16 września 2021 roku
Tadeusz Szczechuła s. Antoniego, Podlodówka, AIPN BU 0206/42
Mieczysław Szczepaniak s. Jana, Wola Gułowska, AIPN Lu 054/68, t. 3
Stefan Szczepański „Grom” s. Jana, Zosin, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274,
t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13
Franciszek Szcześniak, WSOP, Żabianka, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Edward Szczotka, Zielony Kąt, AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 9
Józef Szewczyk, Sobieszyn, AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU
0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Marian Szewczyk s. Józefa, brat Stefana Szewczyka „Strzały”, Sobieszyn, AIPN BU 0203/3805, akta Henryka
Piotra Suski „Karola”; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Henryka Piotra Suski „Karola”
Stefan Szewczyk „Strzała” s. Józefa, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN Lu 054/65;
AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego
„Niteckiego”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3522, akta Jana
Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 123,
Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy Okręgu Lubelskiego AK; CAW, WKA, akta Stefana Szewczyka
VIII.802.73.729; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o likwidacji bandy rabunkowej z Drążgowa przez Kedyw
Placówki 44; Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013
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Kazimierz Szlendak „Lucjan” s. Antoniego, Sarny, AIPN BU 0180/81, t. 2; AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU
0180/81, t. 14
Wacław Szpadzik s. Jana, Helenówek, AIPN Lu 054/68, t. 1
Józef Szymanek „Gryf” s. Józefa, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU
0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274,
t. 14; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj
„Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów
Stefan Szymanek, Drążgów, Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton
Drążgów
Jan Szymański s. Tomasza, Przestrzeń, AIPN BU 0255/274, t. 14; APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; Janina
Głodnicka, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej bracie Stefanie Antoniaku; Teresa Kulik z
Kędziorów, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej wujku Janie Szymańskim; Roman Padel, Relacja z
roku 2021 o mordzie komunistycznym na Stefanie Antoniaku, Stanisławie Sęku i Janie Szymańskim; Stanisław Sęk,
Relacja z roku 2021 o okolicznościach mordu komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku
Józef Ściseł „Grad” s. Aleksandra, Budziska, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW,
WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW,
WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW,
WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA,
akta Wacława Suski, VIII.802.31.301
Tadeusz Tomaszek „Jabłoń”, Helenów, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Kazimierz Turski „Korzeń”, Sobieszyn, AIPN BU 0207/4619, t. 1
Edward Wachnik „Wrona” s. Stanisława, Budziska, AIPN Lu 054/65
Eugeniusz Walaszek, Walentynów, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Kazimierz Tadeusz Walaszek „Zając” s. Stanisława, Żurawiec, AIPN BU 255/274, t. 8; Arch. UdsKiOR, akta
kombat. Heleny Mich z d. Cąkała; akta kombat. Wacława Micha „Polnego”; CAW, WKA, akta Mieczysława
Cąkały, VIII.802.200.1991
Franciszek Wardak, Sobieszyn, Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton
Drążgów
Jan Wardak „Złośnik” s. Jana, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 1; AIPN BU 0180/81, t. 2; AIPN BU 0180/81, t.
14; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana”
i innych; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika”
i innych; AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do
„Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach
od 12 do 15 marca 1944 roku; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o likwidacji bandy rabunkowej z Drążgowa
przez Kedyw Placówki 44; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław
Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej
podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Marian Wardak „Słowik” s. Ludwika, brat Stanisława Wardaka „Strzałkowskiego”, który nie był żołnierzem
Placówki 44, a w roku 1949 został skazany na karę śmierci wraz z Władysławem Śliwińskim „Pawłowskim” i
Tadeuszem Osińskim „Tekiem”-„Barcikowskim” za pracę dla wywiadu brytyjskiego, Drążgów, AIPN BU
0180/81, t. 7; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274, t. 12; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Lu 100/274, akta
Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy
Okręgu Lubelskiego AK; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Kazimierza Bielawnego „Bażanta”; Stefan Kossowski,
To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017
Stanisław Wardak s. Jana, Sobieszyn, AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”

126

Władysław Warkusewicz, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Tadeusz Wasiak „Much” s. Feliksa, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU
0255/274, t. 3; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 8; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN Lu 020/418,
akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”
Wacław Wasiak, Sarny, AIPN BU 0255/274, t. 4
Władysław Wasilewski „Dąb” s. Adama, Kalinowy Dół, AIPN Lu 054/65
Jan Wawer „Lis” s. Stanisława, Zawitała, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274,
t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Genowefy Stachnio, wdowy po Czesławie Stachnio
„Waligórze”; akta kombat. Jana Wawra „Lisa”
Józef Wąsik, WSOP, Ułęż, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po
04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
„Wdowiak”, rocznik 1897, plut., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Stefan Wesołek, WSOP, Nowodwór, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN
Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
„Wiatr”, rocznik 1900, ułan, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Marian Wierzchoń „Wierzba” s. Antoniego, Wąwolnica, AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0207/5790, akta
Stanisława Madonia „Lwa” i innych
Aleksander Wiśniak, Zawitała, AIPN BU 0255/274, t. 3
„Woda”, rocznik 1898, strz., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Władysław Wojtachnio s. Łukasza, Wąwolnica, AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
Jan Wojtas, dezerter węgierski, WSOP, Wrzosówka, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza
„Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Eugeniusz Wojtaś, Zawitała, CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068
Józef Wojtaś, Zawitała, CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068
Marian Wojtaś s. Jakuba, komendant AK w Ferdynandowie, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka,
VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW, WKA, akta Jana Lemieszka,
VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080; CAW, WKA, akta Jana Siejaka,
VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski,
VIII.802.31.301
Stanisław Wojtaś „Kieliszek” s. Karola, Zawitała, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU
0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; Arch. UdsKiOR, akta kombat. Genowefy Stachnio, wdowy po Czesławie
Stachnio „Waligórze”; akta kombat. Jana Wawra „Lisa”
Wiktor Wojtaś s. Wincentego, Zawitała, CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068;
Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013
„Wojtek”, rocznik 1910, kpr., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Kazimierz Wołangiewicz „Szydło” s. Jana, brat Stanisława Wołangiewicza „Kościa”, Żabianka, AIPN BU
0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81, t. 11; IPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 2; AIPN BU 0255/274, t.
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3; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i
innych; AIPN BU 0203/3534, akta Wacława Potapczuka „Oleńki”; AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego
„Brzozy”
Paweł Wołangiewicz, szwagier Leona, Pawła i Piotra Sulejów, WSOP, Żabianka, AIPN BU 0203/2663, akta
Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy”
Stanisław Wołangiewicz „Kość” s. Jana, Żabianka, AIPN BU 022/71; AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81,
t. 11; AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/5790, akta
Stanisława Madonia „Lwa” i innych; AIPN BU 0203/3534, akta Wacława Potapczuka „Oleńki”; AIPN Po 025/35,
akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
„Wot”, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Stanisław Woźniak s. Jana, Niedźwiedź, AIPN BU 0206/42
„Woźny”, rocznik 1900, kpr., WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44
Jan Wróbel s. Franciszka, Korzeniów, AIPN BU 698/778, akta Eugeniusza Filipowicza
Stefan Wróbel s. Stefana, Ferdynandów, CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991; CAW,
WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876; CAW,
WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160; CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080;
VIII.802.56.556; CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504; CAW, WKA, akta Bolesława Suski,
VIII.802.30.294; CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301
Tadeusz Wrzos, Sobieszyn, AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”;
AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 1, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Jan Wyjadłowski s. Ludwika, kierownik szkoły powszechnej w Białkach Dolnych, Białki Dolne, AIPN BU
0255/274, t. 4; Roman Padel, Relacja z roku 2021 o zamordowaniu Władysława Grodzickiego i Jana
Wyjadłowskiego przez komunistów; Sławomir Sulej, Relacja z roku 2021 o ojcu Pawle Suleju „Salwie”„Prawym”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i
zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny
światowej i później, Warszawa 2012
„Zagon”, AIPN BU 0255/274, t. 11
Henryk Zagozda, Sarny, AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa; AIPN By
044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego
„Niteckiego”; AIPN BU 0207/6330, t. 2, akta Jakuba Przybysza i innych
Jan Zakrzewski „Grabina”, Grabowce Dolne, AIPN BU 0207/332, t. 1; AIPN Lu 100/274, akta Henryka
Piątkowskiego „Kotliny” i innych; APL, WiN, t. 132, Lista faszystów; Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w
okresie od stycznia do lipca 1944 r.
ks. Aleksander Zalski „Maciej” s. Michała, Sobieszyn, AIPN BU 0206/40, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN
BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa”
i innych; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 00103/301, akta Jana Poterka „Ptaszka”; AIPN BU 0203/3825, akta Zofii
Zatorskiej „Ojczyzny”; Elżbieta Grzechnik, Małgorzata Grzechnik, Urszula Ludowich, Wojciech Niedziółka,
Służył Bogu i ludziom. Ks. Aleksander Zalski 1898-1958, Sobieszyn 2008
„Zamieć”, łączniczka, AIPN BU 0255/274, t. 11
Zofia Zatorska „Ojczyzna” c. Jana, Ułęż, małżonka Bronisława Zatorskiego, matka Zbigniewa Zatorskiego
„Świerka”, nauczycielka szkół powszechnych w gminie Ułęż, Ułęż, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU
0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 4; AIPN BU 0255/274, t. 6; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU 0255/274,
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t. 12; AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU
0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN Lu 00103/301, akta Jana Poterka „Ptaszka”; AIPN
BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
Bronisław Zatorski s. Jana, Ułęż, Sobieszyn, AAN, Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. Wydział
III Personalny. Referat Ogólny. Wnioski odznaczeniowe KW PP w Warszawie. Korespondencja. 1939; AIPN BU
0255/274, t. 6; AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”; Stefan Kossowski, Relacja z roku 2013 o
WSS i innych sprawach na Placówce 44
Zbigniew Zatorski „Świerk” s. Bronisława, Ułęż, Sobieszyn, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0180/81, t. 14;
AIPN BU 0255/274, t. 13; AIPN BU 0255/274, t. 14; AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
Zawadzki s. Piłata Zawadzkiego, komendant AK w Budziskach, AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha
„Polnego”
Edward Zborowski „Ezet” s. Jana, majątek Ułęż, AIPN BU 0206/40, t. 2; AIPN BU 0255/274, t. 3; AIPN BU
0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”; AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa
Antoniewicza „Raka”; AIPN BU 0207/1378, akta Stefana Błachnio „Boksera” i innych; AIPN Lu 0213/1120, akta
Stefana Uzdowskiego; AIPN Wr 024/7444, akta Edwarda Zborowskiego „Ezeta”; APL, WiN, t. 132, Lista
faszystów; CAW, akta pers. Edwarda Zborowskiego, ap 5084; CAW, WKA, akta Edwarda Zborowskiego,
VIII.802.351.3601; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej,
Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II
wojny światowej i później, Warszawa 2012
Adam Zdrojewski „Sęp” s. Władysława, Żabianka, AIPN BU 724/2, SK III 633/212/89 całość; AIPN BU 0180/81,
t. 14; AIPN BU 0206/42; AIPN BU 0207/332, t. 4; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych;
AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”; Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia,
Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu
Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa 2012
Jan Zdrojewski s. Władysława, brat Adama Zdrojewskiego „Sępa”, szwagier Leona, Pawła i Piotra Sulejów,
Żabianka, AIPN BU 0207/332, t. 2; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych; AIPN BU
00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”„Wyrwy”
Lucjan Zdrojewski, Żabianka, AIPN BU 022/73; AIPN BU 0207/332, t. 2
Stanisław Zdrojewski, WSOP, Drążgów, AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”;
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Bolesław Ziemianek, Żabianka, AIPN BU 0180/81, t. 11; AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa”
i innych; AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN Po 025/35, akta Mieczysława
Saleckiego „Brzozy”
Marian Zych „Przyszłość” s. Andrzeja, Drążgów, AIPN BU 0180/81, t. 14; AIPN BU 0255/274, t. 11; AIPN BU
0255/274, t. 12; AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN Lu 100/274, akta Henryka
Piątkowskiego „Kotliny” i innych; AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; AIPN BU
0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych; APL, WiN, t. 123, Wyciągi z rozkazów personalnych Komendy
Okręgu Lubelskiego AK; APL, ZWZ-AK, t. 147, Raport do „Puszczyka” z 6 kwietnia 1944 roku o akcjach drużyny
dywers. Placówki 44 wraz z OL „Zagończyka” w dniach od 12 do 15 marca 1944 roku; Mirosław Sulej, Marian
Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015; Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku.
Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później, Warszawa
2012
Władysław Zych s. Andrzeja, brat Mariana Zycha „Przyszłości”, Drążgów, AIPN BU 0206/376; AIPN BU
00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”; AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”; AIPN BU
0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
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Stefan Żaczek „Huragan”, Wola Okrzejska, Ułęż, AIPN BU 0180/81, t. 6; AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana
Niedbalskiego „Niteckiego”
Andrzej Żelazny „Zieliński”-„Cień” s. Jana, Warszawa, Blizocin, Sobieszyn, AIPN BU 383/5, akta Tadeusza
Osińskiego „Teka”; AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
„Żywiciel”, rocznik 1898, cywil, WSOP, AIPN BU 0255/274, t. 15, Ewidencja WSOP 642/A, Placówka 4/44

Podrozdział II
Czerwone kłamstwo o akcji „Orlika” na HJ na Brzozowej
Antyniemiecka akcja „Orlika” na Brzozowej 31 maja 1944 roku była w propagandzie komunistycznej, i
jest wciąż w propagandzie postkomunistycznej, przedstawiana w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości
okupacyjnej na terenie Placówki 44 oraz Podobwodów „A” i „B” Obwodu Puławskiego AK w okresie
poprzedzającym tę akcję. Natrętna narracja o uciążliwości ośrodka HJ na Brzozowej i ani słowa o zbrodniach
komunistycznych dokonywanych dokładnie w tym samym czasie na tym samym terenie. Komuniści i
postkomuniści w swej propagandzie nie mogą inaczej postępować, ponieważ zgodny z prawdą opis rzeczywistości
ujawniałby ich zdradę Ojczyzny i zbrodnie, których dokonywali na żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego.
Tę rzeczywistość opisuję w Zdradzie i zbrodni oraz w biografii „Orlika” w rozdziałach i podrozdziałach
poświęconych zbrodniczej działalności komunistów oraz walce AK z zagrożeniem komunistycznym już wtedy,
pod okupacją niemiecką. Tutaj chcę te zbrodnie komunistyczne przeciwko Polskiemu Państwu Podziemnemu i
walkę tego Państwa z zagrożeniem komunistycznym przedstawić w dużym skrócie. Tylko celem przypomnienia.
A więc wykaz znanych, co nie znaczy, że wszystkich, zbrodni komunistycznych na terenie Placówki 44 i w jej
okolicach od 1 stycznia do 31 maja 1944 roku, oraz opis akcji antykomunistycznych, a czasem jednocześnie
antybandyckich, dokonanych przez OL i OP „Orlika” zanim przyszedł on 31 maja 1944 roku na Brzozową rozbić
ośrodek HJ.
Ten wykaz i ten opis pokażą, że funkcjonowanie ośrodka HJ na Brzozowej nie było najważniejszym
problemem ani dowództwa Placówki 44, ani mieszkańców Sobieszyna i okolic. Zwłaszcza w maju 1944 roku,
kiedy już było wiadomo, że Niemcy niedługo stąd odejdą. A miejscowi komuniści, z utęsknieniem wyglądający
nadejścia Sowietów, zostaną. I mają już przygotowane wkupne w postaci mordów dokonanych na żołnierzach
formacji niepodległościowych oraz obszernej wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Także imiona, nazwiska,
adresy oficerów i żołnierzy AK oraz cywilnych funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Zresztą w tym
okresie już jawnie zapowiadali mordowanie faszystów oraz wydawanie ich w ręce Sowietów. Teren Placówki 44
był w kleszczach dwóch dużych band komunistycznych pod dowództwem sowieckich oficerów – Nikołaja
Paramonowa i Serafima Aleksiejewa. Także w kleszczach trzech ośrodków komunistycznych. Jeden z nich za
Wieprzem – Baranów, Pogonów i okolice. Dwa wewnątrz Placówki 44. Pierwszy z nich to skupisko
komunistyczne w Białkach Górnych i Dolnych oraz Korzeniowie pod bezpośrednim nadzorem Skowrońskiego.
Drugie skupisko komunistyczne to Lendo Wielkie i Niedźwiedź pod wodzą Maciejewskich. Do tego jeszcze
komuniści z Nowodworu z Ekszteinami, Żukowskim i Gągałą na czele. Ci dokładnie w środku Placówki 44.
Bezpośrednio przed akcją „Orlika” na Brzozowej komuniści dopuścili się na terenie Placówki 44, na terenie
całego Rejonu 4 Ryki-Ułęż, ale także za Wieprzem, na terenie Placówki 6 Baranów oraz Placówki 66 Żyrzyn,
następujących zbrodni na żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, lub zbrodnie takie próbowali popełnić:
2 stycznia 1944 roku
Napad komunistów z bandy Gransztofa na dom Marii Gruzowej na Kolonii Ryki celem wymordowania
oficerów Podobwodu Dęblin-Ryki AK oraz OL – Mariana Bernaciaka „Orlika”, Władysława Antoszczaka
„Szarego”, Władysława Bieńczaka „Webera” i innych. Zamordowanie przez nich Stanisława Kucharskiego
„Kucharza”, Romualda Dolińskiego „Romana” oraz Józefa Zyzka „Radka”. Opis tego mordu komunistycznego
znajdujemy w raporcie wywiadowczym Komendy Obwodu Puławskiego AK za grudzień 1943 roku: Dn. 2.I.44.
w nocy w kol. Ryki k. Borku zastrzeleni zostali przez komunistów Doliński Romuald, Kucharski Stanisław oraz
pewien łącznik z W-wy o nazwisku nieznanym. Do domu Kucharskiego, gdzie ukrywał się Doliński poszukiwany
przez Gpo i przebywał łącznik, zaczęli się dobijać nieznani osobnicy, usiłując wyłamać okiennice. Znajdujący się
wewnątrz ostrzeliwali się, po czym otworzywszy drzwi wybiegli z budynku z zamiarem ucieczki i w trakcie tejże
zostali zastrzeleni. Ciała znaleziono następnego dnia obdarte z ubrania i obuwia. Kucharski miał podcięte gardło.
12 stycznia 1944 roku
Zamordowanie przez komunistów z Podebłocia Jana i Lucjana Kozuniów, żołnierzy AK, braci Bronisława
Kozunia „Turnusa”, oraz Edwarda Kowalczyka, żołnierza AK z Ireny.
29 stycznia 1944 roku
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Mord band komunistycznych Aleksiejewa „Serafima” lub Paramonowa „Dąbrowskiego” pod
Ernestynowem na mjr. Alfonsie Faściszewskim „Konarze”, zastępcy szefa Kedywu Okręgu Lubelskiego AK, jego
adiutancie por. Tadeuszu Ruszczykowskim „Brochwiczu” oraz ich woźnicy z Łukawki.
2 lutego 1944 roku
Zamordowanie przez komunistów z Podebłocia Mariana Więczkowskiego „Lasa”, gajowego z Miki,
żołnierza NOW.
10 lutego 1944 roku
Próba zamordowania w Leopoldowie por. Zygmunta Dontena „Olszyny”, podinspektora WSOP
Podobwodu Dęblin-Ryki AK przez komunistów – Mariana Ekszteina, Stanisława Smolarczyka, Mieczysława
Miłosza.
20 marca 1944 roku
Komuniści z Baranowa, członkowie bandy Paramonowa, mordują nad Wieprzem Józefa Piecyka „Panterę”,
dowódcę plutonu na Placówce 6 Baranów AK
27 marca 1944 roku
Z rozkazu Gransztofa zostaje zamordowany przez jego podwładnych, w lesie oszczywilskim, Jan KapustaZaniewski „Ulina”, przywódca Związku Polski Niepodległej. Tej samej nocy ci sami mordercy podejmują próbę
zamordowania por. Antoniego Ciastocha „Ostrzyca”, jednego z organizatorów ZWZ w rejonie Ryk, komendanta
ZO i Kedywu w Podobwodzie Dęblin-Ryki ZWZ-AK.
1 kwietnia 1944 roku
Zamordowanie przez komunistów z Podebłocia Stanisława Wróblewskiego, żołnierza NOW z Podebłocia.
2 kwietnia 1944 roku
Zamordowanie przez komunistów z Podebłocia Władysława Kurka, komendanta NOW w Podebłociu, oraz
jego brata Bolesława, żołnierza NOW. Także próba wymordowania właścicieli tamtejszych majątków –
Władysława Szczycińskiego, bohatera walk o niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920, Teodora
Szmideckiego, Jerzego i Ludwika Wardzichowskich, oraz Zofii ze Szmideckich Parchamowiczowej.
22 kwietnia 1944 roku
Atak komunistów z Baranowa i bandy Paramonowa na OL „Zagończyka” pod dowództwem „Błyska”
przewożący ciało Alfonsa Faściszewskiego „Konara” z cmentarza w Wojcieszkowie na cmentarz w Żyrzynie.
23 kwietnia 1944 roku
Próba zamordowania przez komunistów w Wilczance Jana Golucha „Sosny”, komendanta Placówki 66
Żyrzyn AK.
28 kwietnia – 1 maja 1944 roku
Koncentracja band komunistycznych z lewego i prawego brzegu Wieprza w rejonie Pogonowa, Motogi,
Baranowa celem walki z AK.
28 kwietnia 1944 roku
Próba zamordowania przez bandę Paramonowa Edwarda Wójcika „Myśliwca”, nowego komendanta
Placówki 6 Baranów AK, oraz Aleksandra Misiurka „Harcerza”, żołnierza Placówki 6 Baranów AK.
29/30 kwietnia 1944 roku
Pobicie kilku żołnierzy Placówki 6 Baranów AK przez członków bandy Paramonowa.
1 maja 1944 roku
Opanowanie Baranowa przez bandy komunistyczne i przeprowadzenie tam komunistycznych obchodów 1
Maja z udziałem Paramonowa oraz Mirosława Krajewskiego „Piotra”, wysłanego tu, a raczej zesłanego, dowódcy
warszawskich bojówek ZWM.
6 maja 1944 roku
Pierwszy napad komunistów na dom Zaborowskich w Dąbi Starej i próba zamordowania Edmunda
Zaborowskiego „Jastrzębca”, dowódcy sekcji łączności w OP „Orlika”.
16 maja 1944 roku
Przemarsz zza Wieprza przez Drążgów i Ułęż w kierunku Mińska Mazowieckiego bandy Paramonowa pod
dowództwem Zdzisława Lisowskiego „Śmiałego”, którego zadaniem było dostarczenie zrzutowej sowieckiej
broni warszawskim komunistom. W czasie tego marszu zamordowanie 16 maja w Drążgowie Mikołaja Burka
„Żbika”, żołnierza OP „Orlika”, próba zamordowania Pawła Suleja „Salwy”-„Prawego” w Żabiance,
zamordowanie Władysława Grodzickiego w Białkach Górnych, zamordowanie Jana Wyjadłowskiego w Białkach
Dolnych, oraz napad rabunkowy na majątek Janickich w Ułężu. Walka z plutonem AK pod dowództwem por.
Edwarda Zaborowskiego „Ezeta”. Chyba właśnie wtedy była też próba zamordowania Gabriela Grzelaka w
Drążgowie. Następnego dnia do bandy Lisowskiego dołączyła bechowska banda z okolic Żyrzyna pod
dowództwem warszawskiego komunisty Feliksa Głowackiego „Kamfory”. Dwie miejscowe bandy komunistyczne
pod dowództwem dwóch warszawskich komunistów.
26 maja 1944 roku
Zamordowanie przez komunistów w Nowodworze Tadeusza Nowaka, żołnierza Placówki 44.
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Zanim przystąpię do wymienienia akcji bojowych OL i OP „Orlika” bezpośrednio poprzedzających atak na
ośrodek HJ na Brzozowej muszę przypomnieć, że „Orlik” w listopadzie 1943 roku „poszedł do lasu” wskutek
działań ryckich komunistów, którzy likwidacji kadry dowódczej AK z Ryk i okolicy usiłowali dokonać poprzez
wydanie jej w ręce Niemców. Rekonstrukcji tych wydarzeń z listopada 1943 roku dokonałem w biografii „Orlika”
w podrozdziale Denuncjata do Gestapo, Żandarmerii no i walka domowa.
Dokument „Orlika” zawierający opis akcji na Brzozowej 31 maja 1944 roku to Sprawozdanie z czynności
OP 1/15pp za maj 1944. Dowiadujemy się z niego o kolejnych akcjach oddziału „Orlika” po 8 maja 1944 roku.
11 maja patrol z oddziału dokonał rekwizycji kontyngentu z Derlatki, Ochodnego i Woli Zadybskiej,
transportowanego do punktu rozdzielczego w Rykach. 12 maja oddział był ponownie w Podebłociu i zabezpieczał
bydło wypuszczone z transportu do Rzeszy. 14 maja patrol z oddziału zdobył w Rykach dwa karabiny, dwa
bagnety i dwie pary ładownic. 18 maja oddział na linii kolejowej pod Sobolewem dokonał likwidacji dwóch
bahnschutzów oraz zdobył na nich 1 rkm i 1 kb. Nie wydaje się, żeby celem marszu całego oddziału pod Sobolew
była napaść na patrol bahnschutzów, ale „Orlik” nic nie pisze o przyczynach tego marszu. Nie pisze też dlaczego
po 18 maja, może prosto spod Sobolewa, poszedł aż pod Wolę Gułowską. Bo kolejna data w Sprawozdaniu to 26
maja. Tego dnia jakiś patrol z jego oddziału dokonał rekwizycji cukru i wódki w „Rolniku” w Woli Gułowskiej.
Dwie ostatnie daty w Sprawozdaniu, to akcja przeciwko bandzie żydowskiej oraz ochrona odpustu w Woli
Gułowskiej 29 maja i właśnie akcja na Brzozowej 31 maja. O tej akcji 29 maja czytamy: W dniu 29.V.1944 r.
oddział OP zaalarmowany przez ludność miejscową o obecności grupy rabunkowy żydowski … [tu brak jednego
wyrazu z powodu uszkodzenia dokumentu] na drodze, która rabowała pieniądze i mienie idącej ludności na
odpust do Woli Gułowskiej. OP przeprowadził obławę na las, w wyniku której spotkano trzech żydów, którzy
uciekli, pozostawiając jeden pistolet nagan, który się nadaje do użytku oraz kości obranej świeżo z mięsa krowy,
która dwa dni temu była zrabowana we Władysławowie. Ponadto znaleziono dwie chustki zimowe damskie oraz
zlikwidowano znalezione dwa bunkry podziemne. Ukryte mięso w beczce ze zrabowanej krowy nie znaleziono.
Ponadto przez cały dzień oddział utrzymywał porządek i bezpieczeństwo na odpuście przed rabunkiem i
pijaństwem. Nie wiem, czy wymieniona w sprawozdaniu banda żydowska była jedną z tych, które podlegały
„Serafimowi”.
Akcję na Brzozowej „Orlik” przedstawił w Sprawozdaniu następująco: W dniu 31.V.1944 r. oddział OP
1/15pp pod moim dowództwem o godzinie 16-tej rozbroił załogę HJ oraz kwaterujących żołnierzy niemieckich w
Brzozowej, gm. Ułęż. Sytuacja: Siły własne 42 ludzi. Siły nieprzyjaciela 20 żołnierzy i 40 Hitlerjugend uzbrojonych
w budynkach murowanych piętrowych. Ponadto w odległości 3 km. od wschodu – garnizon lotniska Podlodów i 3
km. od zachodu – garnizon lotniska Ułęż. Zdobyto jeden dom i całe gospodarstwo. Jeden budynek ze względu na
interwencję dwóch samochodów wojska z lotniska Ułęż w trakcie akcji nie został zdobyty. Zdobyto trzy PM, pistolet
kaliber 7,65, 12 sztuk kb, pistolet Parabellum, 1 maskę p/g, jedną maszynę do pisania, 5 par skarpet, 19 kocy,
jeden kożuch, 14 peleryn, 16 spodenek, 18 bluz, 4 pary saperek, 11 par kamaszy, 3 pary spodni sukiennych, 10
spodni drelichowych. OP wycofał się systemem do lasów przy gęstym patrolowaniu 3-ch samolotów. Samoloty
odwracającego oddziału nie wykryły. Straty nieprzyjaciela 5 żołnierzy niemieckich zabitych, a 3 dalszych
prawdopodobnie zabitych. Strat własnych brak.
Z tym raportem brzozowskim „Orlika” koresponduje opis akcji zawarty w zeznaniu Zygmunta Matysiaka
„Sępa” z 10 kwietnia 1953 roku, złożonym przed ubeckim śledczym w Koszalinie. W jego pamięci prawie
wszystko, a więc i ta akcja, dzieje się o rok wcześniej. Poza tym wydaje mu się, że Las Gułowski jest koło Kocka.
Ale on w tej akcji uczestniczył jako dowódca I drużyny, czyli połowy oddziału, a jednocześnie zastępca „Orlika”:
Pod koniec maja lub na początku czerwca 1943 r. Oddział „Orlika” dokonał akcji zbrojnej na szkołę „HitlerJugend”, która mieściła się w Brzozowej za Rykami. W czasie akcji zabrano z magazynu broń, żywność oraz
umundurowanie. Jak mi wiadomo zginął głośny ... [brak wyrazu] niemiecki oraz dwóch, czy trzech przełożonych
szkoły. Własnych strat nie było. Ponieważ miejsc. Brzozowa leżała tusz przy szosie Dęblin-Kock oraz między
dwoma lotniskami Ułęż i Podlodów, musieliśmy się natychmiast wycofać, gdyż pomoc ze strony niemców przyszła
natychmiast. Przez cały czas odwrotu byliśmy ścigani przez samoloty niemieckie typu „Vocke-Wulff”
dwukadłubowe, które obniżały się nisko i do pojedynczych ludzi strzelały z broni pokładowej. Po wycofaniu się
podciągnęliśmy do lasów gułowskich pod Kockiem. Podczas przesłuchania 15 sierpnia 1952 roku poświęconego
wyłącznie Zenonowi Ochalowi „Piorunowi”-„Jastrzębiowi”, który tego samego dnia zginął w wypadku
kolejowym w Dęblinie, ale od czasu zwolnienia z więzienia był rozpracowywany, stwierdził: W czasie pobytu
Ochala w oddziale „Orlika” Ochal brał udział w akcji na hitlerjugent w Brzozowej, która miała na celu
zaopatrzenie się w mundury i broń. I jeszcze fragment z protokołu przesłuchania 8 czerwca 1952 roku przez
Szpręgielskiego z WUBP w Warszawie Walentego Olka „Wilka”-„Bystrego”, jednego z najdzielniejszych
żołnierzy „Orlika”. Przesłuchanie to było ostatnim elementem rozpracowania, w wyniku którego „Wilk”-„Bystry”
właśnie tego dnia 8 czerwca 1952 roku stał się przymusowym współpracownikiem UB/SB pod krypt. „Wiesiek”,
następnie „Zenek”: Działalność moja w okresie okupacji opierała się na mej przynależności oraz braniu udziału
jako zwykły członek w kilku akcjach przeciwko okupantowi, a mianowicie: W 1944 roku pod d-ctwem „Orlika” w
liczbie około stu ludzi oddział nasz dokonał rozbicia szkoły Hitler-Juge w m. Brzozowa, gm. Ułęż, pow. Garwolin.
Ofiar jakie poniosła ww. szkoła dokładnie nie przypominam sobie, niemniej jednak obstawa składająca się z 10-
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ciu SS-manów została zlikwidowana. Podczas tego przesłuchania „Wilk”-„Bystry” mówił, że na akcję na
Brzozowej przyszli z Żurawca k. Woli Gułowskiej, gdzie stali dłuższy czas. Mówił, że on był wtedy strzelcem w
II sekcji „Rysia” w I drużynie „Sępa”. Wymieniał też kolegów ze swojej sekcji i z drużyny. Wśród nich Edwarda
Przybysza „Nowinę”, późniejszego komendanta Placówki AK-WiN w Bazanowie, zamordowanego przez
komunistów z udziałem bechowców w lutym 1946 roku, oraz jego siostrę, którą trochę pomylił z Haliną
Rybakowską „Iskierką” z młyna na Drewniku: Kowala syn ze wsi Bazanów, którego pseudonimu, ani nazwiska
nie przypominam sobie. Siostra jego Helena ps. „Iskierka” od zimy 1946 roku do wejścia w życie Dekretu o
amnestii chodziła w oddziale „Spokojnego” prawdopodobnie jako łączniczka, względnie sanitariuszka. Tej
pomyłce nie można się dziwić, ponieważ faktyczna „Iskierka”, czyli Halina Rybakowska, brała udział w akcji na
Brzozowej jako sanitariuszka OP „Orlika”. Jednym słowem warszawscy, garwolińscy, koszalińscy, kieleccy
ubecy mogli się sporo dowiedzieć od swych ofiar o akcji na Brzozowej. Ale to ich nie bardzo interesowało. O
wiele bardziej interesowały ich antykomunistyczne akcje „Orlika” i „Zagończyka” i udział w tych akcjach ich
ofiar – „Nowiny”, „Wilka”-„Bystrego”, „Pioruna”-„Jastrzębia”, „Sępa”.
Do udziału w akcji na Brzozowej, po latach, w wystąpieniach o przyznanie uprawnień kombatanckich,
przyznawali się, lub byli przedstawiani w oświadczeniach świadków jako jej uczestnicy, także w zakresie
rozpoznania, następujący żołnierze Placówki 44 – Eugeniusz Madoń „Rower”, Stanisław Madoń „Kaczeniec”,
Regina Makuch „Brzoza”, Tadeusz Siepkowski „Szczyt”. Także Tadeusz Osiński „Tek” oraz Antoni Jabłoński
„Jasieńczyk”. W zakresie wywiadowczym podobno uczestniczyli w tej akcji także najmłodsi żołnierze Placówki
44 – Roman Gorzkowski „Jeż”, Wiesław Grzelak „Kruk”, Ryszard Niedbalski „Lew”. Tak podał w życiorysie z
roku 1994 Ryszard Niedbalski „Lew”. Oczywiście także ówczesny komendant Placówki 44 Józef Grzechnik
„Ułan”. Regina Makuch „Brzoza” w życiorysie z roku 1985 pisze, że w akcji na HJ na Brzozowej uczestniczył 3
pluton Placówki 44. Czyli także jej bracia – Marian Makuch „Lapis”-„Lis” oraz Wacław Makuch „Wiarus”.
Trzeba jednak pamiętać o tym ubecko-zbowidowskim praniu mózgów, które powodowało, że nawet w
latach dziewięćdziesiątych żołnierze AK-WiN, nie tylko z Placówki 44, we wnioskach o uprawnienia
kombatanckie nie wymieniali swoich udziałów w akcjach antykomunistycznych i antysowieckich, a już absolutnie
udziałów w likwidacjach komunistów, ubeków, milicjantów, konfidentów, oficerów i żołnierzy sowieckich.
Natomiast sztampowo opisywali swój faktyczny lub rzekomy udział w różnych akcjach przeciwko Niemcom, a
już szczególnie w takich jak kolportaż prasy konspiracyjnej, niszczenie maszyn omłotowych, dokumentów w
urzędach gminnych itp. Dobrym tego przykładem jest życiorys Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego” z roku 1991,
napisany w związku z jego staraniami o uprawnienia kombatanckie. Staraniami kierowanymi już przecież nie do
ZBoWiD-u, a do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pisze w tym życiorysie: W czerwcu
1944 r. organizowałem drużyny dla wzmocnienia oddziału partyzanckiego „Orlika” celem uderzenia na
zgrupowanie niemieckie w Kluczkowicach koło Opola Lubelskiego. A więc ani słowa o tym, że celem tych działań
oddziałów AK była likwidacja komunistycznej bandy „Cienia”, a nie atak na garnizon niemiecki w
Kluczkowicach. O czym „Smok II”-„Bystry” doskonale wiedział od samego początku. Tak więc Żołnierze
Wyklęci z szeregów AK i WiN dali sobie narzucić komunistyczną i postkomunistyczną narrację o „walce
bratobójczej”. Tak jakby zdrajca Ojczyzny z szeregów KPP, Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR, PPR, GL, AL, UB,
jakiś Skowroński, Kamela, czy Gransztof, mógł być bratem żołnierza AK, WiN, NSZ, NOW.
Ale ta narracja o „bratobójczej walce” była faktycznie narzucona już w okresie okupacji niemieckiej,
jeszcze przed przyjściem nad Wieprz najeźdźcy i okupanta sowieckiego. Nieprzypadkowo „Orlik” w raportach
swoje akcje antykomunistyczne przedstawia jako akcje antybandyckie. Dlatego, że jego zdecydowana,
bezkompromisowa postawa wobec komunistów nie znajdowała akceptacji u władz Polskiego Państwa
Podziemnego w tym gorącym okresie od jesieni 1943 roku do przyjścia Sowietów w lipcu 1944 roku. Więc nie
liczmy na to, że w ocalałych jego raportach znajdziemy stwierdzenie, że po licznych zbrodniach komunistów, a
szczególnie po tym, co zrobili 16 maja 1944 roku, udał się z oddziałem na teren Placówki 44 celem rozprawy z
nimi. Takiego stwierdzenia nie znajdziemy w jego raportach. Odpowiedź na pytanie, po co faktycznie pod koniec
maja 1944 roku szedł przez Wolę Gułowską w stronę Sobieszyna i Drążgowa, i po co kilka dni po akcji na
Brzozowej znów tu przyszedł, znajdujemy w wytworzonych przez UB i sądy komunistyczne aktach Henryka
Piątkowskiego „Kotliny”. Szczególnie w przywołanej przeze mnie w Zdradzie i zbrodni prośbie żony „Kotliny”
przedłożonej do Bieruta we wrześniu 1951 roku. W której prosi o darowanie reszty wyroku mężowi: W organizacji
należał do odłamu demokratycznego i dążył do stworzenia wspólnego frontu walki z Niemcami. Często bywali
wtedy przedstawiciele Armii Ludowej i PPR-u pp. Fall, Lejwoda, nauczyciele z Ryk, z którymi uzgadniano
zwalczanie kontyngentów, łapanek, ostrzeganie się przed aresztowaniami. Oprócz pracy organizacyjnej mąż uczył
dzieci chłopów i robotników, prowadząc tajne komplety w gminach Górzno i Ułęż. Gdy doszło do walki między
„lasem” i PPR-em, mąż mój był zwolennikiem pojednania i w zgodzie żył z działaczami PPR-u, czego dowodem
był fakt, że nie był umieszczony na liście wrogów demokracji [faktycznie, nie ma „Kotliny” na tej Liście faszystów
sporządzonej przez komunistów znad Wieprza jeszcze przed wejściem Sowietów, ale jest na niej „Orlik”, jako ten
najgorszy zbir pod pseudonimem „Orlik”] i spokojnie przebywał w rodzinnej okolicy. Nigdy nie współpracował z
„Orlikiem”, dowódcą „bandy leśnej”, przeciwnie zwalczali się. „Orlik” groził mężowi zabójstwem za krytyczne
ustosunkowanie się do ich występnej, bezprawnej działalności. Aresztowany Piątkowski Henryk znany był
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Osińskiemu Czesławowi, obecnemu Prezesowi Związku Powiatowego Samopomocy Chłopskiej w Puławach z
następujących faktów, które jest gotów w każdej chwili stwierdzić:
a) W 1944 r. Piątkowski Henryk dowiedziawszy się, że ma być zlikwidowana grupa żydowska, znajdująca się w
lasach, ostrzegł o tym komitet PPR, którego Osiński był sekretarzem w Dzielnicy Dęblińskiej, kazał się wycofać i
uratował w ten sposób 18 ludzi z grupy żydowskiej, należących do AL.
b) Kiedy w roku 1944 oddział „lasu” AK zamierzał wykonać zamach na Komitet PPR Dzielnicy Dęblińskiej w
Baranowie w którym byli wówczas przedstawiciele CK PPR z Warszawy tj. Piotr Krajewski, Osiński Czesław,
pełniący wtedy funkcję sekretarza Komitetu PPR Dzielnicy Dęblińskiej pod pseudonimem „Stary” Piątkowski
ostrzegł Osińskiego i wszystkich uratował od śmierci.
c) Na konferencji porozumiewawczej AL, BCh, AK w 1944 r. w Drążgowie, w obecności Krajewskiego Piotra i
Osińskiego Czesława Piątkowski krytykował walkę bratobójczą, pragnął zgody i współpracy AK i PPR.
Więc pod koniec maja 1944 roku „Orlik” szedł przez Wolę Gułowską nad Wieprz na rozprawę z
komunistami z Białek, z Baranowa, z Pogonowa, z bandą Paramonowa, a skończyło się akcją na Brzozowej. Na
początku lipca 1944 roku wraz z plutonem „Pala” i drużyną dywersyjną „Szpaka” z Placówki 44 szedł przez
Drążgów, Baranów, Sielce, Skowieszynek, w stronę Kazimierza i dalej na południe na rozprawę z komunistyczną
bandą „Cienia”, a skończyło się akcją w Kluczkowicach.
Wszystko to nie oznacza, że mniej haniebną jest decyzja postkomunistów z tzw. PSL-u, SLD itp.,
rządzących powiatem ryckim w roku 2014, żeby nie pozwolić na umieszczenie na murze szkoły na Brzozowej
epitafium upamiętniającego akcję zbrojną „Orlika” 31 maja 1944 roku. A jeśli już, to bez „Orlika”. Ten Zarząd
Powiatu Ryki IV Kadencji w roku 2014 – starosta Stanisław Jagiełło, wicestarosta Tadeusz Oryl, członkowie –
Roman Bytniewski, Antoni Całka, Andrzej Stańczak. Wszystko „podparte” wydaną właśnie w roku 2014 plugawą,
kłamliwą „publikacją” Żołnierze niechciani autorstwa Opieki, byłego funkcjonariusza KC PZPR, wspieranego na
terenie powiatu ryckiego przez Kucharskiego, byłego funkcjonariusza ORMO, obecnie funkcjonariusza SLD i
ZKRPiBWP, czyli ZBoWiD-u. To imię „Orlik”, które wciąż parzy, jak gorące żelazo, spadkobierców tamtych
kolaborantów sowieckich, zdrajców Ojczyzny z szeregów PPR, GL-AL, BCh, UB, MO, ORMO, IW, prokuratur
i „sądów” komunistycznych.
A więc to rozliczenie się z komunistami znad Wieprza, które żona „Kotliny” w uniżonej, przymilnej do
obrzydliwości prośbie do Bieruta, nazywa zamachem na Komitet PPR Dzielnicy Dęblińskiej w Baranowie, miało
być wykonane 31 maja, a może 1 czerwca 1944 roku. Ale nie nastąpiło wskutek interwencji „Kotliny”. W znanych
mi dokumentach nie ma odpowiedzi na pytanie, co takiego zdarzyło się w dniach po akcji na Brzozowej, że „Orlik”
przyszedł tu jednak z powrotem, a dokładnie do Drążgowa? I wysłał stamtąd swoich podwładnych, w tym
Tadeusza Osińskiego „Teka”, do Białek, żeby mu przyprowadzili na przesłuchanie Skowrońskiego. Nie wiem też,
czy wtedy w Drążgowie był „Kotlina”. Do przesłuchania, jak wiemy, nie doszło, a życie Skowrońskiego, jednego
z największych kolaborantów sowieckich i zbrodniarzy komunistycznych na tym terenie, zostało zakończone na
łąkach nad Wieprzem. „Orlik” w maju 1944 roku chciał zrobić nad Wieprzem to samo, co w lutym 1944 roku
zrobił z bandą komunistyczną w Kawęczynie, to samo, co wcześniej zrobił z bandą komunistyczną w Podebłociu,
i to samo co jeszcze wcześniej, bo w listopadzie 1943 roku, zrobił z bandą RPPS pod Niwą Babicką. O czym piszę
w jego biografii w podrozdziale Denuncjata do Gestapo, Żandarmerii no i walka domowa.
W tym miejscu, z dwóch powodów, chcę się zatrzymać przy akcji „Orlika” w Kocku 21 marca 1944 roku.
Pierwszy powód jest taki, że akcja ta, tak samo jak ta na Brzozowej, miała i ma „duże wzięcie” u komunistycznych
i postkomunistycznych historyków, oraz w poprawnych do bólu oficjalnych wynurzeniach kombatantów, nawet
po roku 1989. Brzozowa, Kock, niszczenie maszyn omłotowych, spisów gminnych, rozbijanie mleczarni itp. Drugi
powód to taki, że w raporcie „Orlika” z tej akcji jest twardy dowód na to, że Helenów należał do Placówki 44. Jest
to ważne, ponieważ w świadomości tych mieszkańców Sobieszyna, czy Ułęża, którzy w jakimkolwiek, choćby
śladowym stopniu, interesują się historią swej Ojczyzny, Placówka 44 to Sobieszyn, Ułęż, Drążgów, Żabianka,
może Blizocin, może Sarny, może Białki, Korzeniów. Akcji w Kocku „Orlik” poświęcił oddzielny raport z 23
marca: W dniu 21 marca 1944 r. OL w sile 34 ludzi przeprowadził akcję zaopatrzeniową przez konfiskaty
materiałów kontyngentowych w miejscowości Kock w składzie skór, magazyn tekstylny, hurtownia tytoniowa i
„Rolnik”. Do akcji oddział wszedł do miasta w dzień i o zmroku godz. 18-ta rozpoczęto akcję we wszystkich
punktach jednocześnie. Obsada nieprzyjacielska 24 żandarmów i 12-tu policji granatowej. W akcji skonfiskowano:
92420 sztuk papierosów różnych, twardej skóry 22 kg., 135 kg. skóry twardej /brandzel/ oraz 18 skór męskich
[miękkich] o łącznej sumie 3155 dcm., oraz 3 wozy materiałów tekstylnych o łącznej sumie: materiały ubraniowe
damskie 1646, m. męskie 237, 5 m., podszewkowe 334 m., bieliźniane 405 m. W toku akcji OL został ostrzelany
przez żandarmerię, w której został zabity strzelec „Wrona” z placówki 44 oraz kpr. „Kuba” postrzelony w brzuch.
Postrzelony w drodze zmarł. Obydwaj zostali pochowani na cmentarzu w Woli Gułowskiej, obok poległych
żołnierzy z 39 r. Straty nieprzyjaciela: jeden policjant granatowy i dwóch żandarmów. O stracie żandarmów
nieprzyjaciel nie przyznaje się. Zdobyto 1 kb i ładownicę. Do pomocy wezwano wojsko z lotniska Podlodów i bez
dokończenia akcji w „Rolniku” oddział musiał się wycofać. Proszę o przydzielenie pobranych materiałów na
umundurowanie i wyżywienie OL. Wzrusza mnie w tym raporcie prostota z jaką „Orlik” pisze o czymś, co było
symbolem: Obydwaj zostali pochowani na cmentarzu w Woli Gułowskiej, obok poległych żołnierzy z 39 r. Ci
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polegli to Stanisław Surmacz „Wrona” z Helenowa, podwładny Mieczysława Cąkały „Góry”, tym samym Józefa
Jabłońskiego „Gajowego” i Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego”, oraz sekcyjny Kazimierz
Świtaj „Kuba” z Woli Zadybskiej, pierwszy komendant Placówki Kłoczew ZWZ-AK.

Podrozdział III
Walka z zagrożeniem komunistycznym na terenie Placówki 44
pod okupacją niemiecką
Banda komunistyczna Mariana Ekszteina powstała wiosną 1943 roku po rozwiązaniu bandy Tadeusza
Maciejewskiego, współodpowiedzialnego za niemiecką pacyfikację Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia 5 lutego tego
roku. Należeli do niej m.in. jego brat Bogdan, jego szwagier Stanisław Kępka, Jan Korda, Eugeniusz Kosielski,
Mieczysław Miłosz, Henryk Pilzak, Stanisław Smolarczyk, Władysław Smolarczyk, Czesław Smolarczyk i jego
narzeczona Genowefa Stachurska, Franciszek Szaniawski, Bronisław Ukleja oraz sowiecki żołnierz „Maleńki
Iwan”. Według komunistycznego historyka Tajera banda Ekszteina powstała wiosną 1942 roku i działała często
w składzie bandy Maciejewskiego. Zaprzeczył temu sam Eksztein, który w życiorysie z roku 1968 pisał
komunistycznym żargonem bez użycia znaków interpunkcyjnych: Dnia 13 czy 14-X-1941 r. zatrzymuje mnie
niemiec z lotniska Ułęsz lecz teraz zawsze chodzę z bronią Wisem strzelam i kładę niemca trupem chowam go w
mrowisku w lesie koło Wrzosówki natomiast broń i ubranie przekazuję Henrykowi Stachurskiemu ps. „Bolek”
dostaję pochwałę i poleca mi przenieść się do miejscowości Niedźwiedź tam zostałem skierowany z sekretnikiem
do Tadeusza Maciejewskiego ps. „Tadek” który to w niedługim czasie zorganizował grupę z jeńców Rosyjskich
którzy to zbiegli z transportu w Dęblinie. Była to grupa 12-tu ludzi dowódcą jest Szaszko gruby krępy Rosjanin
szykują bunkry w lesie Zwadnik oraz ściągają broń z lasów zpod Adamowa. Tajer dosyć pokrętnie pisze o
przyczynach podporządkowania bandy Ekszteina Sienkiewiczowi i Paramonowowi: Po śmierci Henryka
Stachurskiego (maj 1943 r.), gdy rejon jego działania stał się coraz bardziej zagrożony, szczególnie przez rodzimą
reakcję, grupa „Muchy” została skierowana na lewą stronę rzeki Wieprz i włączona w skład oddziału Mikołaja
Paramonowa ps. Dąbrowski. Na decyzję dowództwa dzielnicy – w sprawie dalszej działalności tej grupy –
wpłynęły dwie zasadnicze przyczyny: chodziło o to, aby izolować pozostałych członków tej grupy od braci
Smolarczyków z Dęblina, którzy zaczęli się wyłamywać spod dyscypliny organizacyjnej GL oraz o to, że dowódca
tej grupy, sprowokowany przez reakcję, wpadł w konflikt (między innymi) z komendantem placówki AK z
Leopoldowa Dontenem, co w rezultacie mogło doprowadzić do przykrych następstw między obu organizacjami
sprzecznych z polityką PPR. Decyzja ta okazała się całkowicie słuszną, bowiem grupa bojowa „Muchy” działająca
najczęściej w składzie oddziału GL i AL M. Paramonowa, wykazała się (a szczególnie M. Eksztein) dużą
aktywnością w wielu akcjach bojowych. Natomiast bracia Smolarczykowie wyłamali się całkowicie z
podporządkowania GL i poszli na drogę rozboju za co zostali zlikwidowani przez placówki akowskie w kol. Czernic
jesienią 1943 r. Sienkiewicz jako były dowódca komunistycznego Terenu Nr 6 pytany o Ekszteina w roku 1954
przez KP MO w Puławach informował, że ten przyszedł z ośmioma ludźmi pod jego komendę w roku 1943, a w
oświadczeniu z 8 sierpnia 1967 roku napisał, że ośmioosobowa grupa Ekszteina została wcielona do oddziału
Paramonowa w kwietniu 1943 roku. Sam Eksztein w życiorysie pisanym w roku 1948 dla KW MO w Otwocku
informował, że dowódcą grupy leśnej GL był od 19 kwietnia 1943 roku. W roku 1946 w arkuszu weryfikacyjnym
jako załączniku do deklaracji zgłoszenia na członka ZUWZoNiD (potem ZBoWiD) nazwał swój „oddział” prawie
po imieniu, czyli przyznał, że była to banda komunistyczna: Byłem Kom. Grupy leśnej pod nazwą grupa Chultajska
Muchy. Bronisław Stachurski, komunista ze Zwadnika, w ankiecie dla Komisji Historii Partii WKW PZPR pisał:
W 1943 r. w naszym rejonie operował nieduży lecz aktywny oddział GL dowodzony przez Mariana Ekszteina ps.
„Mucha”, który przeprowadził szereg udanych akcji. Oddział ten przez cały czas kwaterował w lesie zwadnickim
lub u gospodarzy w Zwadniku, Rzyczynie i Kawęczynie oraz był zasilany przez naszą grupę wypadową. W lutym
1944 r. oddział ten został rozbity przez AK w kol. Czernic. Zamordowano wówczas Czesława Smolarczyka i jego
żonę Genowefę z domu Stachurska z Kawęczyna, Stanisława Smolarczyka, Eugeniusza Kosielskiego s. Aleksandra
z Rzyczyny, Franciszka Szaniawskiego s. Józefa ze Zwadnika i kilku Żydów oraz partyzanta radzieckiego
„Maleńkiego Iwana”. Znajduje to potwierdzenie w oświadczeniu Ekszteina z 12 stycznia 1954 roku dla Wydziału
X WUBP w Warszawie w związku z rozpracowaniem obiektowym krypt. „Ocean”. W oświadczeniu tym Eksztein
przedstawia kilka znanych mu walk AL z AK, a przede wszystkim tę w Krukowie k. Leopoldowa w styczniu 1944
roku: W miesiącu styczniu 1944 r. jak sobie przypominam w miejscowości Krukowo gm. Ryki pow. Garwolin
oddział A.K. pod dowództwem Olszyny przybył do w/w wsi w celu zlikwidowania tam ukrywających się Żydów u
Żaczka, natknął się na naszą grupe i gdy spytałem o chasło odpowiedzieli gradem kul gdzie został zabity nasz
członek Żorzyk Rosjan w trakcje wspulnej walki z ich członków zostało 3h zabitych i zmuszeni byli się wycofać,
gdysz od kul zapalających zapaliła się stodoła Żaczka i był widok atakujących nas Akowców.
W Zdradzie i zbrodni oraz w biografii „Orlika” przedstawiłem wiele postaci komunistów z Korzeniowa,
Białek, Ułęża, Sobieszyna, Drążgowa, Nowodworu. Tu chcę przybliżyć tylko postać Stefana Uzdowskiego,
szeregowego komunisty z Ułęża, wyłaniającą się z jego akt funkcjonariusza MO i UB. Jest ona dobrym
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zobrazowaniem infiltracji komunistycznej na terenie majątku Janickich w Ułężu jako ważnego składnika Placówki
44, ale także zobrazowaniem szarej strefy, w której ułęskie BCh pod wodzą Jana Bichty „Ułańskiego”, potem
wieloletniego, płatnego agenta UB/SB krypt. „Słowacki”, przenikały się z jawnymi kolaborantami sowieckimi,
czyli komunistami z Białek i okolicy pod wodzą Skowrońskiego i Kamelów.
Droga życiowa Uzdowskiego wiodła przez skomunizowane „Wici” do BCh, stamtąd do PPR i GL-AL, MO
i UB. Od roku 1935 był aktywistą „Wici”, a od roku 1941 dowódcą grupy BCh w majątku Ułęż. W roku 1942
razem z młodszym bratem Henrykiem i kilkoma innymi bechowcami z Ułęża przeszedł do PPR i GL. W GL
dokonał „czynu bojowego”, który polegał na tym, że wraz z bratem wykradł broń plutonu AK por. Edwarda
Zborowskiego „Ezeta” z majątku Ułęż i przekazał ją Skowrońskiemu. O ile w ogóle ten „czyn bojowy” faktycznie
się zdarzył. Swoją drogę od „Wici” do UB opisał w życiorysie z roku 1951. Mocno mu się mylą daty, bo na
przykład akowski zamach na jego „cenne” życie miał miejsce w listopadzie 1943 roku. Widać też, że nie wiedział
wszystkiego o Skowrońskim. Oprócz Skowrońskiego, Kamelów, których imiona mu się trochę mylą, pojawia się
w jego życiorysie jeden z najaktywniejszych komunistów z terenu Placówki 44 – Bronisław Żukowski „Adolf” z
Nowodworu, który był nawet chrzestnym jego córki: Po wkroczeniu Niemców organizacja „Wici” automatycznie
zakonspirowała się i utworzyliśmy org. bojową „BCh”. Bezpośrednim naszym d-cą był Ob. Bichta Jan ps.
„Florjański” [„Ułański”]. Ja natomiast byłem K-dtem placówki na majątek Ułęż, gdzie miałem 5-ciu chłopców w
oddziale. Otrzymywaliśmy gazetki, urządzaliśmy nocne ćwiczenia z bronią i wszelkie przygotowania bojowe. Mimo
posiadania broni staliśmy z tą bronią u nogi. Kilkunastu z nas starych wiciowców, a przede wszystkim Ob.
Skowroński nauczyciel z Białek Górnych gm. Ułęż, nie mogliśmy ścierpieć tej bezczynności. Każdy rwał się do
czynu. Taki stan rzeczy trwał od 1940 roku od zawiązania BCh do sierpnia 1942 roku. Wówczas Ob. Skowroński
ps. „Walerjan” skontaktował się z powstającą wówczas organizacją PPR i przeciągnął nas kilkunastu do tej
organizacji. W m-cu sierpniu 1942 roku zorganizowaliśmy pierwszą piątkę w Białkach Górnych, do której należał
Ob. Skowroński ps. Walerjan, Ob. Kamela Stanisław, Ob. Kamela Jan ps. Pająk i Ob. Kapusta Henryk.
Urządzaliśmy zebrania u Ob. Kameli Stanisława [Kazimierza] i Kapusty Henryka, gdzie omawialiśmy zadania
nasze i przygotowania. Zadaniem początkowym naszym było: każdy z nas zorganizuje swoją piątkę, nagromadzi
ile można broni i materiałów wybuchowych oraz łatwo-palnych i przygotuje się do akcji ze swym oddziałem.
Oddziały nasze otrzymały nazwę Gwardji Ludowej. Wówczas ja mając już 5-ciu chłopaków zorganizowanych w
BCh przeciągnąłem ich również do Gwardji Ludowej występując jednocześnie z BCh. Przypominam sobie, jak w
początku roku 1943 otrzymaliśmy pierwszy zrzut z samolotów radzieckich i wówczas dopiero posiadaliśmy lepszą
broń. Utworzone przez nas oddziały poszły w las na akcje. Natomiast nasza pierwsza piątka otrzymaliśmy rozkazy
pozostania na miejscu i otrzymaliśmy jednocześnie swoje funkcje. Ja otrzymałem funkcję początkowo d-ca piątki,
potem w parę dni wcielony zostałem do grupy polityczno-werbunkowej i łącznikowej. Trudniliśmy się kolportażem
prasy, werbunkiem ludzi do oddziałów, rozwożeniem broni i amunicji oraz wywiadem o ruchach niemieckich
placówek. W akcjach bojowych udziału nie brałem mimo najszczerszych chęci i ze względu na ówczesne
okoliczności w jakich się znajdowałem. Okoliczności były takie: pracowałem w maj. Ułęż, gdzie stacjonowała
niemiecka jednostka oraz majątek był pod niemieckim zarządem. Była tam moja rodzina i Niemcy kontrolowali
kto nieobecny w pracy, ten musiał się gęsto tłumaczyć. Drugie to nie miałem rozkazu, bo posiadałem swoją
przydzieloną funkcję. Na tym terenie istniała prócz BCh i GL jeszcze AK i ZWZ. W 1943 roku został zamordowany
przez AK nasz kierownik Skowroński ps. „Walerian”. Zaczęły się silne tarcia polityczne między nami a tymi
organizacjami. W parę miesięcy zamordowano Z-cę Kierownika grupy tow. Kamelę Stanisława [Kazimierza]. Do
mnie przysłali dwa upomnienia z groźbą kary śmierci. Nie ulękłem się tego, ponieważ zawsze i wszędzie chodziłem
z bronią i w gronie kolegów. Dwa razy z ukrycia ktoś do mnie strzelał. Miałem jednak szczęście, że zdołałem
uniknąć śmierci. Dopiero dnia 8 listopada 1942 roku na zabawie w majątku Ułęż, członkowie ZWZ między sobą
zrobili specjalną bójkę brat z bratem i ja nie spodziewając się faktycznego ich celu chciałem ich uspokoić i nie
pozwolić na awanturę, zostałem przez nich uderzony żelazem w głowę. W chwili gdy wyskoczyłem na podwórze
zza płotu dwu osobników z ukrycia świecąc latarką elektryczną ugodzili mnie bagnetem w brzuch tak śmiertelnie,
że nie zdążyłem pomyśleć o swej obronie. Prawie dwa miesiące leżałem w szpitalu i tylko dzięki silnemu
organizmowi zdołałem się wyleczyć. Po powrocie do domu przez dłuższy czas się jeszcze leczyłem, nie miałem już
sił do dalszej pracy i zostałem zwolniony z obowiązków i większych zadań organizacyjnych. W kwietniu 1943 roku
musiałem się ożenić celem usunięcia się z tamt. terenu, ożeniłem się w Rykach w majątku i tam pracowałem aż do
wyzwolenia. Przed ucieczką Niemców zostałem wysłany do zdania koni w Puławach, gdzie zostałem przez
Niemców zatrzymany i wysłany za Wisłę, lecz w pewnej miejscowości uciekłem z transportu i w ostatnim dniu
przed ucieczką Niemców przybyłem do majątku Ryki do żony [Stefanii z d. Stawskiej, córki rybaka z majątku
Ryki]. Podczas formowania się i wyjścia z konspiracji AL spotkałem swoich kolegów i razem z nimi przeszliśmy
do organizacji Milicji Obywatelskiej na posterunkach. Data mego wstąpienia do MO liczy się z dniem 15.8.1944
r. W organizacji podziemnej występowałem pod pseudonimem „Zagłoba”. W MO pracowałem najpierw na Post.
Irena, początkowo jako milicjant, potem Z-ca K-dta Post. do spr. polit.wych. K-dntem był były dca naszych
oddziałów AL sierż. Żukowski Bronisław ps. „Adolf”. Z post. Irena przesłany zostałem na Kurs paszportowy do
Otwocka i po ukończeniu Kursu pracowałem w KP MO Garwolin na stanowisku Ref. Paszportowy, potem Podof.
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Rachunkowy, Ref. Gospodarczy, znów Podof. Rachunkowy, K-dt Posterunku i od 1.XII.1949 r. przeniesiony do
PUBP Garwolin na stanowisko Rachm.-Płatnika, gdzie dotychczas pracuję.
9 grudnia 1945 roku na ulicy w Garwolinie strzelało do niego trzech mężczyzn ubranych po cywilnemu.
Niestety uszedł z życiem z przestrzelonym płaszczem, czapką i dokumentami. Interesujące, że w jego aktach
funkcjonariusza MO-UB nie ma o tym najmniejszej wzmianki. Nie miał jednak szczęścia do służby w „resorcie”.
W latach 1951-1953, pełniąc funkcję rachmistrza-płatnika PUBP w Garwolinie, poprzez fałszowanie dokumentów
zagarnął z kasy MBP do własnej kieszeni prawie 27 tysięcy złotych. Wyrokiem WSR w Warszawie z 14 kwietnia
1954 roku został za to skazany na pięć lat więzienia i zdegradowany. Z jego akt dowiadujemy się, że już po dwóch
latach był na wolności i pracował jako urzędnik w Rejonie Dróg Publicznych w Garwolinie.
Akceptacja jawnej obecności komunistów w ZMW RP „Wici” oraz wzajemnego przenikania się jaskrawo
wyłania się także ze wspomnień Ludwika Sekity „Longina” z Drążgowa, wiciarza, ludowca, łącznika między
Obwodami Garwolińskim i Puławskim BCh: Aktywną organizacją w Drążgowie był ZMW Wici. Zorganizowane
też były koła Wici w sąsiednich wsiach, jak Ułęż, Żabianka, Sobieszyn, Trzcianki, Białki. Koła te były
zorganizowane w związek sąsiedzki kół ZMW z siedzibą w Drążgowie. Działaczami tego młodego nurtu wsi byli:
autor tego opisu Ludwik Sekita, Gustaw Wardak i Kazimierz Sekita z Drążgowa oraz Aleksander Kamela z Białek.
Działało też na tym terenie Stronnictwo Ludowe. Pełnomocnikiem SL na gminę Ułęż był Ludwik Sekita z
Drążgowa. Na tym terenie rozwijała również działalność komórka KPP. Członkami jej byli Kazimierz Sekita, brat
mój z Drążgowa, Michał Freliga, nauczyciel z Ułęża, Stanisław Skowroński, nauczyciel z Białek oraz Aleksander
Kamela z Białek. Przy tym konieczna uwaga. Że ten wiciarz i komunista nie miał nic wspólnego z Ludwikiem
Sekitą, żołnierzem Placówki 44, bratem Antoniego Sekity „Sępa” i Jerzego Sekity „Bohuna”.
16 maja 1944 roku został zamordowany Jan Wyjadłowski, pochodzący z Tarnawy w powiecie olkuskim,
kierownik szkoły powszechnej w Białkach Dolnych. Funkcję tę sprawował od roku 1932, po usunięciu z niej
komunisty Skowrońskiego. W Kronice Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych pisanej już po wojnie przez
nauczyciela, potem kierownika tej szkoły Wawrzyńca Góralskiego, czytamy: W roku 1944 w dniu 15 maja dwaj
nieznani zamachowcy weszli do mieszkania ob. Wyjadłowskiego Jana, kierownika szkoły. Po sterroryzowaniu
rodziny zabili dwoma strzałami ob. Wyjadłowskiego Jana. Byli to zamachowcy polityczni z przeciwnego obozu
politycznego. W pogrzebie wzięła liczny udział ludność rejonu szkolnego oraz dziatwa szkolna, która złożyła liczne
wieńce. Akt zemsty ludność potępiła jako niezasłużony. Śp. Wyjadłowski Jan należał do wojskowej organizacji
ZWZ, nauczał w Tajnej Oświacie Nauczycielskiej. Śp. Wyjadłowski Jan kierownik szkoły jako syn chłopa
małorolnego pracował stale na wsi. Umiał współpracować z ludem wiejskim, powszechnie był lubianym przez
miejscowe społeczeństwo i dziatwę szkolną. Jako pomnik jego pracy stoi dobudowana część gmachu szkolnego.
Podczas okupacji uczył w tajnych kompletach, poza pracą w szkole organizował sabotaż gospodarczy i
organizował młodzież do czynnej walki z Niemcami. Pozornie zapis chwalebny, a w istocie zakłamany i
obrzydliwy, bo autor za chwilę w takiej samej tonacji opisuje śmierć i pogrzeb Skowrońskiego. Tym samym
zrównując mord komunistyczny na żołnierzu Polskiego Państwa Podziemnego z likwidacją kolaboranta
sowieckiego i zbrodniarza komunistycznego. Wyjadłowski był jednym z pierwszych działaczy konspiracji
niepodległościowej w rejonie Ryk. Już we wrześniu 1939 roku wraz z Gabrielem Grzelakiem, wójtem gminy Ułęż,
Józefem Grzechnikiem „Ułanem”, Bronisławem Zatorskim, komendantem posterunku PP w Ułężu, Edwardem
Biernackim „Wilkiem”, gminnym technikiem drogowym, oraz Jerzym Kalickim, dyrektorem Liceum Rolniczego
im. Kajetana hr. Kickiego na Brzozowej, został zaprzysiężony w Organizacji Wojskowej powołanej w
Osmolicach. Nie wiadomo jaką funkcję pełnił w latach 1940-1944 w ZWZ-AK. Z całą pewnością nie był
szeregowym żołnierzem Placówki 44. Wynika to z oświadczenia ujawnieniowego Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”,
która prowadziła skrzynkę kontaktową AK-WiN, najpierw w mieszkaniu służbowym przy posterunku PP w Ułężu,
a od września 1944 roku na plebanii sobieszyńskiej. W oświadczeniu tym czytamy: W maju 1942 r. zostałam
zawerbowana do organizacji WSK przez Wyjadłowskiego Jana, kierownika szkoły z Białek, ps. wybrałam sobie
„Ojczyzna. Akt zgonu Wyjadłowskiego informuje, że umarł 16 maja 1944 roku o godzinie piątej po południu. Ta
zbrodnia nie mógła zostać dokonana bez udziału Skowrońskiego. Słowa Zofii Skowrońskiej we wspomnieniu o
mężu: Jako nauczyciel organizuje miejscowe starsze społeczeństwo w „Samopomocy”, a młodzież w „Wiciach”.
Zwraca tym na siebie uwagę miejscowej reakcji i znajduje się pod baczną uwagą policji. 1932 r. władze szkolne
nakazały mu przeorganizować „Wici” na „Siew”, założyć „Strzelca”, a nawet wstąpić do BBWR. Gdy odmówił
odbierają mu kierownictwo szkoły, zostawiają go na tym samym miejscu, ale dają mu Anioła Stróża w postaci
nowego kierownika, który całą pracę jego stara się rozbić co mu się nie udaje. „Orlik” w meldunkach z 9 czerwca
i 9 lipca 1944 roku pisał, że 6 czerwca kazał sprowadzić Skowrońskiego na przesłuchanie m.in. w sprawie mordu
na Janie Wyjadłowskim.
Należy pamiętać, że 16 maja 1944 roku banda komunistyczna zza Wieprza pod dowództwem Lisowskiego
zamordowała także Mikołaj Burka „Żbika” w Drążgowie, Władysława Grodzickiego w Białkach Górnych, oraz
próbowała zamordować Pawła Suleja „Salwę”-„Prawego” w Żabiance. Dokonała także ataku na majątek Janickich
w Ułężu celem zaopatrzenia się na dalszy marsz w kierunku Mińska Mazowieckiego. Pomimo obrony podjętej
przez pracowników majątku, a jednocześnie żołnierzy AK pod dowództwem zarządcy, por. Edwarda
Zborowskiego „Ezeta”, komuniści zdołali zrabować pewną ilość inwentarza i wozów. W sprawozdaniu
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Lisowskiego dla dowództwa Okręgu Nr 3 AL z 23 maja 1944 r. czytamy: Dnia 16 bm. został zaatakowany dwór
celem zdobycia broni i zaopatrzenia w żywność oddziału. Po walce jaka się wywiązała zarekwirowano: 9 świń, 5
i pół worka wełny, 4 parokonki. Z tego 4 świnie pobrałem dla grupy, a 5 świń jak również i wszystką wełnę dla
kom. partyjnego. Tego samego dnia 16.5. zlikwidowano 2-ch szpicli. Dnia 17 bm. do mej grupy dołączyła się grupa
BCh w sile 23 żołnierzy z uzbrojeniem: 1 rkm, 2 MP, 1 Sm, 15 kb. Ogółem biorąc oddział liczy 45 żołnierzy AL
plus 23 żołnierzy BCh, razem 68 żołnierzy. Uzbrojenie: 4 rkm, 6 PPSza, 46 kb. Został wybrany sztab oddziału w
składzie: dca por. Śmiały, zastępca d-cy Kamfora, szef sztabu Strzęp, of. zaopatrzenia Adolf, of. operacyjny Kazik.
Bo jak jest napisane w tym sprawozdaniu, 17 maja do bandy Lisowskiego dołączyła banda czerwonych
bechowców spod Żyrzyna pod dowództwem Feliksa Głowackiego „Kamfory”. „Kazik” to warszawski komunista
Julian Lisowski, ojciec „Śmiałego”, sekretarz PPR dzielnicy Mińsk Mazowiecki, „Adolf” to Bronisław Żukowski
z Nowodworu, jeden z najbliższych współpracowników Skowrońskiego. Zresztą Skowroński też występuje w tym
sprawozdaniu Lisowskiego jako towarzysz Stach, który uczestniczy w koordynowaniu tej zbrodniczej akcji. I który
tego dnia 16 maja dociera do „Śmiałego” do Baranowa, z poleceniem „Zenka” czyli Władysława Pietrusiaka,
dowódcy Okręgu 3 AL, by stawił się jak najszybciej na pierwszy umówiony punkt. Towarzysz Stach, który wskazał
kogo w czasie tego marszu zamordować i kogo obrabować. Z tymi zbrodniczymi działaniami band „Śmiałego” i
„Kamfory” w dniach 16 i 17 maja 1944 roku na prawym brzegu Wieprza musiało mieć jakiś związek przybycie
do Ułęża 17 maja plutonu kozaków z 211 Schutzmannschaft Batalion pod dowództwem Maksima Czerkasowa i
ich walka z jakimiś bandytami w majątku Ułęż, za którą zostali odznaczeni. Bo nie można zapominać, że majątek
Janickich był pod zarządem niemieckim, a kwaterowali w nim także niemieccy lotnicy z lotniska w Ułężu.
Do czego byli zdolni komuniści z Białek i okolicy mówi nam sprawozdanie „Orlika” z 13 lipca 1944 roku.
Zawarte są w nim ostateczne ustalenia w sprawie mordu na braciach Zaborowskich: Kamela Kazimierz, syn
Feliksa i Franciszki z Wojtasiów [s. Franciszka i Feliksy z Wojtasiów], ur. 20.VIII. 1920 r., zam. w Białkach
Górnych, gm. Ułęż, powiat Puławy, wyznanie rzym.kat., stanu wolnego, sądownie nie karany według zapodania
podejrzanego, wykształcenie – szkoła powszechna i niższa szkoła handlowa. Wymieniony w rodowodzie wraz z
Surmaczem Władysławem, Rybakiem Władysławem, obaj z Białek Górnych, gm. Ułęż, powiatu puławskiego oraz
Głębickim z Grabowa Ryckiego, gm. Ryki, pow. puławskiego w dniach 16 i 18 VI. 1944 r. dokonali mordu
skrytobójczego na braciach Zaborowskich t.j. Stanisławie i Wacławie z Dąbi, gm. Ryki, powiatu puławskiego.
Przeprowadzone dochodzenie w tym kierunku przez st. wachm. „Łosia” [Władysław Kotlęga] z oddziału OP I/15
pp wykazało: Kamela Kazimierz, Surmacz Władysław, Rybak Władysław i Głębicki otrzymali polecenie od
Gransztofa, przywódcy bandy PPR „Dąbrowskiego”, zlikwidowania braci Zaborowskich. W dniu 16 VI. b.r.
podejrzany Kamela wraz z innymi udał się do wsi Swaty gm. Ryki, skąd od gospodarza Czopka wziął furmankę i
udali się do wsi Dąbia. Tu spotkali na drodze we wsi Stanisława Zaborowskiego, którego po sterroryzowaniu i
obrabowaniu z zakupionego masła, pieniędzy i butów uprowadzili i zastrzelili. Zwłoki uprowadzonego zostały
odnalezione w dniu następnym t.j. 17 VI r.b. w lesie w okolicy stacji kolejowej Leopoldów. Rybak zamordowanemu
zabrał marynarkę, buty i dowód osobisty. W dwa dni po zamordowaniu Stanisława Zaborowskiego Kamela
Kazimierz taki sam los gotował wraz z omawianymi jego kolegami młodszemu bratu zmarłego, Wacławowi
Zaborowskiemu, który w tym czasie przebywał w Warszawie. W związku z tym Kamela przeprowadził wywiad co
do powrotu z Warszawy osoby Wacława Zaborowskiego na pogrzeb swego brata Stanisława – dzień i godzina co
istotnie mu się udało. W dniu 18 czerwca 1944 r. podejrzany Kamela wraz z przybranemi kolegami jak wyżej,
uzbrojeni w broń maszynową i pistolety udali się na teren gminy Trojanów w celu zatrzymania Wacława
Zaborowskiego powracającego z Warszawy na pogrzeb swego brata Stanisława. Tegoż dnia w godzinach
popołudniowych na wysokości wsi Więcków gm. Trojanów powracający na pogrzeb Wacław Zaborowski został
przez nich zatrzymany. Nadmieniam, że razem z Wacławem Zaborowskim jechała siostra obydwóch braci – Maria
Staniewska. Po wylegitymowaniu i sterroryzowaniu Wacław Zaborowski został uprowadzony. W czasie drogi
Wacław Zaborowski począł uciekać, lecz został dopędzony i zastrzelony przez Kamelę Kazimierza, który strzelał
z pepeszy i innych na polu we wsi Więcków, gm. Trojanów, powiat puławski. Przesłuchany jako podejrzany Kamela
Kazimierz przyznał się do zamordowania obydwóch braci Zaborowskich. Dalej podał, że wykonanie wyroku
otrzymali od Gransztofa Juliana, przywódcy partii komunistycznej PPR, którego miejsca zamieszkania narazie
brak. W dniu 9 lipca 1944 r. Kamela Kazimierz został aresztowany i po przeprowadzonym dochodzeniu
zlikwidowany. Jak wynika z dochodzenia, mord który został dokonany na braciach Zaborowskich przez Kamelę
Kazimierza i innych był aktem zemsty na tle politycznym przez bandę Dąbrowskiego. W załączeniu protokół z
przesłuchania podejrzanego. Drugi dokument to meldunek „Orlika” o wynikach dochodzenia przeprowadzonego
1 lipca 1944 roku w okolicach Więckowa, w wyniku którego ustalono, że w mordzie tym pomagali komuniści z
Brzezin z Wacławem Ożogiem na czele. Przy okazji, podczas rewizji w domu Ożoga na Kolonii Brzeziny,
podkomendni „Orlika” znaleźli rzeczy pochodzące z kradzieży i rabunków w okolicach Ryk. Trzeci dokument to
protokół przesłuchania Kazimierza Kameli przez „Łosia” 9 lipca 1944 roku w stodole w Sielcach k. Końskowoli,
w marszu OP „Orlika” powiększonego o pluton Wacława Micha „Pala” i drużynę dywersyjną Mariana Grzechnika
„Szpaka” z Placówki 44, na rozprawę z komunistyczną bandą „Cienia”: Jak mi wiadomo Piątek Ludwik z
miejscowości Rososz, gm. Ryki, należy do partii komunistycznej PPR. Otrzymał stopień oficerski grupy
operacyjnej. W czasie nieobecności Gransztofa wykonywał jego zastępstwo. W dniu, w którym został zastrzelony
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przez nas Zaborowski Stanisław, otrzymaliśmy polecenie od Gransztofa, by w drodze powrotnej wstąpić do Piątka
Ludwika z oznajmieniem, że Gransztof żyje oraz zaciągnięcia wywiadu o grupach AK operujących na tych
terenach, a w szczególności o grupie „Orlika.
Wymieniony w tym dokumencie Ludwik Piątek „Szczelina”, przyjaciel Gransztofa, największego
zbrodniarza komunistycznego w okolicach Ryk, to „oficer” Podobwodu „Południe” BCh, podwładny
„Ułańskiego”. Z meldunku sytuacyjnego Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka” z czerwca 1944 roku oraz z
Zapisku urzędowego samego „Orlika” z 8 maja 1944 roku wiadomo, że grupa egzekucyjna Kameli miała za
zadanie przede wszystkim likwidację trzeciego z braci Zaborowskich, Edmunda, który pod ps. Jastrzębiec był
jednym z organizatorów i dowódców AK w rejonie Ryk. W meldunku „Raka” czytamy: Ostatnio bandy PPR-u
przybyłe zza Wieprza dokonały kilku napadów i morderstw. Bestialskiego mordu dokonano na osobach Stanisława
(ur. 1905 r.) i Wacława (ur. 1917 r.) Zaborowskich, synów właściciela majątku Dąbia w dniu 16-17 czerwca.
Banda ta poszukiwała Zaborowskiego Edmunda, członka AK. Należy nadmienić, że banda ta dokonała profanacji
rozbijając grobowiec, zabierając ubrania i kosztowności. Już 6 maja 1944 roku grupa, w której byli Franciszek
Śpiewak z Bazanowa i Czesław Jakubik z Rycic, wtargnęła do domu Zaborowskich szukając „Jastrzębca”. Jeszcze
tego samego dnia Jakubik został ciężko ranny podczas obławy i zmarł dwa dni potem, a Śpiewak ujęty i po
przesłuchaniu przez „Orlika” 8 maja zlikwidowany. Zanim to się stało miały miejsce z udziałem ww. bandytów
napady rabunkowe na dom Zaborowskich. W Wykazie stanu ludzi OP 1/15 pp z lipca 1944 roku Edmund
Zaborowski „Jastrzębiec” jest wymieniony jako dowódca sekcji łączności w stopniu kaprala podchorążego.
Jesienią 1944 roku, według ustaleń UB, pełnił funkcję oficera gospodarczego w oddziale „Orlika”. Wiadomo, że
w listopadzie 1944 roku został aresztowany i zesłany do łagrów w Rosji, z których wrócił w sierpniu 1946 roku.
Kamela został ujęty w Baranowie, śledztwo „Orlik” przeprowadził w Sielcach k. Końskowoli, a wyrok został
wykonany ręką „Jastrzębca” w lesie pod Kazimierzem Dolnym. Wszystko to stało się w marszu oddziału na
południe na rozprawę z komunistyczną bandą „Cienia” zakończonym bitwą z Niemcami pod Kluczkowicami. Z
zeznania Jana Kameli złożonego przez niego 14 października 1949 roku w związku ze śledztwem przeciwko
Tadeuszowi Osińskiemu „Tekowi” wiadomo, że już w roku 1943 w okolicach Zalesia „Orlik” usiłował pojmać i
zlikwidować jego stryjecznego brata Kazimierza oraz Władysława Surmacza, którzy wracali z Brzezin. Zostali
jednak uprzedzeni i zdołali uniknąć zasadzki.
O polowaniu komunistów na Tadeusza Osińskiego „Teka” wiadomo z zeznania jakie w listopadzie 1951
roku złożył w PUBP w Garwolinie Franciszek Gorzkowski, członek PPR i AL, sekretarz POP PZPR w
Czteroletnim Technikum Rolniczym na Brzozowej, pełniący tam też funkcję polowego: Co do Skowrońskiego
Stanisława, który został zamordowany w Białkach przez bandę AK za to iż był członkiem PPR i należał do AL to
dokładnie nie wiem kto jego zamordował. Wiem tylko, że było podejrzenie iż morderstwa tego dokonał Osiński
Tadeusz. Przed zamordowaniem Skowrońskiego Stanisława ja z nim rozmawiałem w swoim mieszkaniu i ten w
czasie rozmowy ze mną powiedział, że musimy zlikwidować Osińskiego Tadeusza, który jest aktywnym członkiem
AK i który likwiduje najlepszych i najaktywniejszych członków PPR i AL. Jednak grupa naszych ludzi z AL nigdzie
nie mogła spotkać Osińskiego Tadeusza, który się zaczął ukrywać i nie przebywał w swoim domu, tak że nie można
go było zlikwidować. Słyszałem w tym samym dniu od Skowrońskiego, że Osiński Tadeusz własnoręcznie zastrzelił
w okolicy Ryk jednego członka organizacji AL. Więcej w sprawie Osińskiego Tadeusza nie jest mi nic wiadomym,
wiem tylko, że ww. był jednym z dowódców AK na naszym terenie i był najaktywniejszy, brał udział w likwidowaniu
członków AL i PPR na naszym powiecie.
Znany jest przebieg nieudanego zamachu na por. Zygmunta Dontena „Olszynę”, podinspektora WSOP
Podobwodu Dęblin-Ryki AK, którego 10 lutego 1944 roku dokonali Marian Eksztein, komunista z terenu
Placówki 44, oraz Stanisław Smolarczyk, komunista z Ireny. 20 lutego 1944 roku „Olszyna” złożył na ręce
„Orlika” opis dokonanego na niego zamachu: W dniu 10.II.1944 r. przyszedł do mnie stojącego przed własnym
domem Smolarczyk Stanisław i Eksztajn Marian z Wrzosówki oznajmiając mi: „Jestem komendantem PPR –
proszę z nami do lasu.” Na to odpowiedziałem: „Do lasu nie pójdę, tu słucham w jakiej sprawie.” Po drugiej
odmowie pójścia do lasu Smolarczyk wydobył pistolet Vis usiłując oddać strzał do mnie. Ponieważ Smolarczyk
pierwszy miał niewypał, wobec czego skorzystałem z okoliczności chwili czasu – użyłem dotychczas schowanego
w kieszeni swego pistoletu. Po pierwszym oddaniu strzału Smolarczyk został ugodzony kulą, natychmiast upadając
na ziemię, sam zaś wycofując się, trzymając pistolet skierowany teraz na Eksztajna, czem zmusiłem go do
trzymania w dalszym ciągu rąk w kieszeni. Po oddaleniu się około 50 m. od osoby Eksztajna, tenże rzuca w
kierunku moim granat, po wybuchu unosi rannego Smolarczyka, kładąc go na przejeżdżającą furmankę i ucieka z
nim pod ogniem mojego pistoletu do lasu.
Chcę w ślad za Zdradą i zbrodnią oraz biografią „Orlika” przywołać także inne akcje zbrojne OL „Orlika”
przeciwko komunistom zimą i wiosną 1944 roku. Także z tego powodu, że uczestniczyli w nich Tadeusz Osiński
„Tek”, jeden z najważniejszych żołnierzy Placówki 44, oraz Mikołaj Burek „Żbik”, którego życie zakończyło się
w walce z bandą komunistyczną w Drążgowie. Ale także z tego powodu, że akcje te dotyczyły również
komunistów z terenu Placówki 44.
26 stycznia żołnierze OL „Orlika” pojmali i zlikwidowali braci Bolesława i Eugeniusza Szymańskich,
bandytów, a jednocześnie członków PPR i GL-AL, podkomendnych Gransztofa. „Tek” przesłuchiwany w styczniu
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i lutym 1951 roku jako podejrzany o udział w likwidacjach komunistów zeznał w sprawie Szymańskich: W
miesiącu styczniu lub lutym 1944 r. ja, „Tokarz”, „Spokojny”, „Żbik” i „Dolina” zatrzymaliśmy na drodze
pomiędzy Rykami i Rososzą powiat Łuków lub Garwolin braci Szymańskich zamieszkałych we wsi Rososz, których
„Tokarz”, „Spokojny” i „Żbik” zaprowadzili do wsi Zalesie pow. Garwolin, gdzie kwaterował „Orlik”. Ja zaś
wspólnie z „Doliną” udaliśmy się do Kolonii Oszczywilk, gdzie wzięliśmy maszynę do pisania, a następnie
powróciliśmy do oddziału. Tego samego dnia dowiedziałem się od „Spokojnego”, że po przyprowadzeniu braci
Szymańskich do „Orlika”, który po przesłuchaniu ww. kazał ich rozstrzelać. Po otrzymaniu takiego rozkazu
Szymańscy zostali wyprowadzeni przez „Spokojnego”, „Tokarza” i „Dolinę” do pobliskiego lasu, gdzie zostali
rozstrzelani [„Tokarz” – Tadeusz Sałacki, „Spokojny” – Wacław Kuchnio, „Żbik” – Mikołaj Burek, „Dolina” –
Jan Miłosz]. Tego samego dnia został pojmany bandyta-komunista Stanisław Pawłowski z Falentyna, który
wskutek zacięcia się broni podczas egzekucji zbiegł. Został jednak zlikwidowany w marcu 1946 roku. W nocy z
26 na 27 stycznia „Orlik” wraz z grupą swych podkomendnych wykonał wyrok śmierci na Gransztofie. Jednak
ten, pomimo ciężkich postrzałów, przeżył. „Orlik” dowiedziawszy się o tym polecił odnalezienie go i ostateczną
likwidację. Tej samej nocy miał być zlikwidowany także Ludwik Piątek „Szczelina”, przyjaciel Gransztofa, przed
wojną członek KPP, teraz członek PPR, a jednocześnie komendant BCh w Rososzy i dowódca plutonu bojowego
Podobwodu „Południe”. Niestety, słysząc co się dzieje, ukrył się na czas. W tym czasie, podczas próby likwidacji,
został ciężko ranny Stefan Mucha z Lipin, jeden z członków komunistycznej grupy egzekucyjnej, a od jesieni
1943 roku także członek sztabu Terenu Nr 6 GL-AL. Kilka miesięcy wcześniej, 8 października 1943 roku, został
zlikwidowany Stefan Wiśniewski, członek grupy wypadowej GL w Lendzie Wielkim i Niedźwiedziu oraz band
Maciejewskiego i „Serafima”. „Serafim” we wspomnieniach Wśród partyzanckiej braci napisał, że bandyci z AK
zabili w Sobisce k. Woli Gułowskiej Stefana Wiśniewskiego. Był synem Franciszka Wiśniewskiego, znanego
komunisty z Niedźwiedzia, działacza KPP, Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR i PPR, bliskiego współpracownika
Maciejewskiego i „Serafima”. Drugi jego syn Wacław także był komunistą oraz członkiem band Maciejewskiego
i „Serafima”. 9 lutego został zatrzymany i zlikwidowany Wacław Wojewoda, członek PPR i GL-AL z Krasnoglin,
który był współwinny denuncjacji żołnierzy AK z Krasnoglin do gestapo. W meldunku z 23 lutego 1944 roku
„Orlik” pisał: W nocy z dnia 22 na 23 II. 1944 r. oddział OL w sile 28 osób przeprowadził akcję likwidacji band
rabunkowych na terenie R. 4. W drodze do akcji rozpędzono i pobrano grzywnę za pijaństwo i zabawę taneczną w
m. Budki-Rososz w wysokości 100 zł. od osoby. Uzyskana suma wynosi 1715 zł. W m. Kawęczyn, gm. Kłoczew,
został wzięty rozpoznany bandyta Smolarczyk Czesław wraz z żoną, którą poznano w trzech napadach w
przebraniu męskim o nazwisku Stachurska Eugenia. Wspomniany Smolarczyk Czesław zmuszony do prowadzenia
po melinach bandyckich, wskazywał kolejno wszystkie meliny bandyckie, z podaniem, gdzie który osobnik brał
udział w napadzie. Ogółem w ciągu nocy przeprowadzono rewizje w 15-tu melinach bandyckich, trafiając na
jednej z nich ślady świeżo zabitej świni, zrabowanej przez grupę, w której większość stanowili Żydzi. Całej grupy
tej nie zdołano dopędzić, tylko trzech jej członków, którzy już odeszli na kwatery. W ciągu nocy zostali
zlikwidowani następujący bandyci: Jakubiak Jan z miejscowości Ryki (Rosjanin-Mongoł) oraz drugi Rosjanin o
nieznanym nazwisku w tym samym domu. Przy żądaniu otwarcia domu użyli obydwaj broni palnej. W rewizji
znaleziono całą skrzynię kap, serwet, obrusów, dywanów i bielizny pochodzącej z rabunku. Z braku czasu w
pościgu za resztą bandy wspomniany materiał nie został skonfiskowany. W dalszym ciągu zlikwidowano jednego
bandytę narodowości żydowskiej oraz Smolarczyka Stanisława z miejscowości Żdżary gm. Irena, Jońskiego
Aleksandra, Żdżary, Smolarczyka Czesława, jego żonę Stachurską Eugenię, Kawęczyn, Kosielskiego Eugeniusza
z Rzyczyny, Szaniawskiego Franciszka, Zwadnik. Zdobyto trzy pistolety (wykaz), trzy zegarki, dwie obrączki złote
(jedna złota, druga double), 16 sztuk amunicji 9 mm plus 7 sztuk amunicji do kb kal. 7,9 mm oraz fotografie,
dowody i 265 zł. Zegarki przydzieliłem sekcyjnym. Z fotografii poznał „Taran” Jońskiego, Jakubiaka, Kosielskiego
i Smolarczyka, że byli u niego dwa razy na napadzie rabunkowym, ponadto z tych samych fotografii poznano, że
wszyscy zlikwidowani byli wykonawcami morderstwa 3-ch naszych członków w dniu 2 stycznia r.b. na kolonii Ryki
(Roman, Radek, Kucharz). Opinia publiczna wyraża zadowolenie z przeprowadzonych akcji, tak samo i posterunek
policji polskiej. Tej samej nocy ukarano 3-ch gospodarzy pijanych i śpiewających na ulicy w nocy, karą chłosty
20-tu batów i grzywną w sumie 170 zł. Akcja trwała od godziny 19-tej do godz. 6-tej rano. Wieczorem 23 II. 1944
r. przechodzący oddział OL natrafił na huczną zabawę taneczną połączoną z pijaństwem z udziałem sołtysa z
miejscowości Oszczywilk [Michał Kuchnio]. Mimo, że godzina pierwsza trzydzieści w nocy (Popielec) pijaństwo
trwało. Sołtys jako nałogowy dostał 25 batów, reszta została ukarana grzywną 100 zł. Uzyskano łącznie sumę
1071 zł. Wszystkie zdobyte pieniądze patrz przychód OL na trzecią dekadę lutego r.b. Bracia Smolarczykowie,
Genowefa (nie Eugenia) Smolarczyk z d. Stachurska, Eugeniusz Kosielski, Franciszek Szaniawski, to członkowie
PPR i GL-AL. Smolarczykowie i Kosielski byli też członkami bandy Ekszteina. Wymieniony przez „Orlika”
bandyta narodowości żydowskiej to Szaja Łachman, dowódca bandy żydowskiej wcielonej do GL. Pochodził z
Leopoldowa, co wiadomo z oświadczenia Ekszteina z 12 stycznia 1954 roku dla Wydziału X WUBP w Warszawie
złożonego w związku z rozpracowaniem obiektowym krypt. „Ocean”. Jeden z dwóch wymienionych Rosjan, to
radiotelegrafista Iwan Sitow (lub Mikołaj Sytow), który w czasie obławy na Stachurskich w Czernicu w lipcu 1943
roku ocalał ukryty za psami w budzie, a drugi to „Maleńki Iwan”, członek grupy wypadowej GL-AL w ZwadnikuRzyczynie oraz bandy Ekszteina, łącznik Stachurskich z bandami sowieckimi. W czasie tej akcji został też
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zlikwidowany przybyły właśnie do bandy Ekszteina łącznik zwany „Czarnym z Radomia”. Sam Eksztein w tym
czasie przebywał w Pogonowie, gdzie wywiózł ciężko rannego Gransztofa. Właściwym będzie jednak
przytoczenie tego co napisał o tym wydarzeniu w oświadczeniu z 12 stycznia 1954 roku: Pod przewodnictwem
Olszyny rozpracowania prowadzili w ten sposób Akowcy że jeżeli niemogli uchwycić niemcy członka A.L. czy G.L.
ci nocami udawali się do domów tegosz członka i gdy go zastali że przyszedł do swojej rodziny zabijali. Donten
często organizował takie wypady ze swym zastępcą z Rososzy Ciastoniem [por. Antoni Ciastoch „Ostrzyc”]. Jak
naprzykład w końcu miesiąca lutego 1944 r. w miejscowości Kolonia Czernice nocą zabili Smolarczyka Stanisława
oraz jeszcze drugiego członka A.L. ktury przyjechał z prasą pochodził on z Radomia ps. i imienia nie znałem gdysz
tego samego wieczora co przybył został zabity, brat jego Czesiek na gminie Kłoczewo został zabity przez A.K. Z
aktów zgonów Czesława i Genowefy Smolarczyków wynika, że zostali zlikwidowani w dniu swojego ślubu, a
termin akcji OL „Orlika” był w ścisłym związku z ich weselem oraz spodziewaną z tego powodu koncentracją
bandytów-komunistów w Kawęczynie. Ze wspomnień Tadeusza Konopki, delegata Okręgu Warszawa-Prawa
Podmiejska na Teren Nr 6 AL „dowiadujemy” się, że bandy „Orlika” i „Zagończyka” w bestialski sposób
zamordowały Czesława i jego młodziutką żonę, tę ostatnią tylko dlatego, że została żoną komunisty. O akcji
oddziału „Orlika” w Kawęczynie pisał też Moczar w załączniku do raportu nr 40 z 6 kwietnia 1944 roku: 21.II.
został rozbity oddz. part. Dębliniaków przez grupę ZWZ. Grupa nasza liczyła 8 ludzi, ZWZ 32 ludzi uzbrojonych
w 6 autom. kbk, 2 rkm. Tegoż dnia ZWZ rozbiła grupę wypadową terenu Laski. Ofiary 4 gw. z grupy leśnej + 4
gw. z grupy wypadowej (w tym jedna kobieta). Grupa wypadowa została zaskoczona w nocy, bezbronnych
gwardzistów wyciągano z domów. Wydarzenia te skomentował po kilku latach, w relacji dla Zakładu Historii Partii
przy KC PZPR, Jerzy Brzeszcz, podający się za dowódcę tej bandy komunistycznej: W styczniu 1944 r. organizuję
własny oddział z grupy wypadowej Zwadnik-Życzyna oraz grupy Dębliniaków braci Smolarczyków i jednego
Rosjanina z Ufy, który ocalał w czasie aresztowania rodziny Stachurskich, przesiedział w budzie z psami. W czasie
mej nieobecności w lutym 1944 r., wyjeżdżam do Warszawy, aby nawiązać kontakt z Okręgiem Prawej
Podmiejskiej, następuje wymordowanie całego oddziału, ocalał tylko jeden Stasiek z Życzyny, przez bandę
„Orlika”. Interesująca w tym miejscu wydaje się też relacja Wacława Głębickiego „Huragana”, komunisty z
Grabowa Ryckiego, jednego z morderców braci Zaborowskich i Jana Kapusty-Zaniewskiego „Uliny”, spisana w
roku 1958 przez Edwardę Mark z Zakładu Historii Partii przy KC PZPR: Tow. Głębicki w 1943 r. był w oddziale
GL pod d-ctwem „Tadka Czarnego” – Maciejewskiego. Razem z nim uczestniczyli w akcjach oddziału Henryk
Pilzak i Kowalski [Mieczysław Kowalski]. W 1944 r. przeszedł do oddziału AL pod d-ctwem Henryka Celińskiego
„Bogdana”. W oddziale „Bogdana” w tym okresie byli: m.in. Jan Kamela, Kazik Kamela (zamordowany na
początku 1944 r. przez bandę „Orlika”), Henryk Pilzak ze wsi Jakubówka pow. Ryki. Oddział działał na terenie
AL Nr 6 (pow. Ryki). W 1944 r. niektóre miejscowości tego terenu miały następujące kryptonimy: wieś Pogonów,
krypt. „Murawa”, m. Baranów krypt. „Twierdza”. Na tymże terenie w 1943 r. działały inne oddziały GL jak oddz.
GL pod d-ctwem Smolarczyka z Dęblina. Pod koniec 1943 r. pluton oddz. AK „Orlika” pod d-ctwem nauczyciela
z Leopoldowa, wymordował w Czernicu koło Leopoldowa 12 osób z oddziału GL m.in. dwóch braci Smolarczyków.
Głębicki i w tym co podawał Edwardzie Mark, i w tym co pisał do swoich uprawnień kombatanckich,
skrzętnie omijał swój bezpośredni udział w ww. zbrodniach. Choć nie do końca mu się to udawało, bo jednak nie
całkiem mógł się oprzeć pokusie pochwalenia się swoimi „zasługami”. W deklaracji dla ZBoWiD-u z roku 1976
pisał w punkcie 18 dotyczącym działalności w walce z okupantem: Od X 1942 r. w oddziale „Wilka” brałem udział
w dywersji kolejowej na trasie Dęblin-Łuków, w 1944 r. zniszczyliśmy most przy lotnisku Ułęż, zlikwidowaliśmy
grupę gestapowców w Michowie, zwalczaliśmy reakcyjne grupy np. Orlika w pow. Garwolińskim. Natomiast w
życiorysie, niedatowanym, ale z tego samego okresu, i też znajdującym się w jego aktach kombatanckich, nie mógł
się powstrzymać, i jednak trochę przyznał się do swoich zbrodni, bo napisał: W 1943 r. decyzją sztabu Tereny
Bojowego Nr 6 zostałem powołany w skład grupy ds. specjalnych. Czyli grupy egzekucyjnej kwaterującej u boku
Skowrońskiego, bo w Białkach Górnych u Kamelów. Bo właśnie z jego akt kombatanckich, niejako przy okazji,
dowiadujemy się, że ta grupa egzekucyjna kwaterowała stale w Białkach Górnych. Jednym słowem Skowroński
miał ją zawsze pod ręką. W tych jego aktach kombatanckich znajduje się bardzo bogaty w zapisy kwestionariusz
osoby dla KC PZPR z roku 1974, a w nim w punkcie 12 dotyczącym przebiegu służby wojskowej: 1.X.1942VII.1944 Gwardia Ludowa-Armia Ludowa Teren Nr 6 Prawa Podmiejska – Białki Górne. Tym bardziej, że z tego
już przywołanego życiorysu dowiadujemy się, że był blisko spokrewniony z Kamelami. Bo Kazimierz, Aleksander
i Józef Kamelowie, to byli jego cioteczni bracia. Jednym słowem ta grupa czerwonych morderców działająca u
boku Skowrońskiego, składająca się z Kazimierza Kameli, Władysława Surmacza, Władysława Rybaka, Wacława
Głębickiego, także Stefana Muchy z Lipin i Henryka Kępki z Rzyczyny, była w dużym stopniu grupą rodzinną.
Bo też Surmacz i Rybak byli szwagrami.
W dniach od 29 lutego do 3 marca „Orlik” wykonał pierwszą akcję likwidacji siedliska komunistycznego
w Podebłociu. Bezpośrednia przyczyna tej akcji to komunistyczny mord na Janie i Lucjanie Kozuniach,
żołnierzach AK, braciach Bronisława Kozunia „Turnusa”, ostatniego dowódcy OP „Hektora”. Zostali oni
zamordowani przez komunistów z Podebłocia 12 stycznia 1944 roku. Trzecim żołnierzem AK, porwanym i
zamordowanym wraz z braćmi Kozuniami, był Edward Kowalczyk z Ireny. Jeszcze w roku 1943 zamordowali
Władysława Gugałę, żołnierza NOW z Kozic. 2 lutego 1944 roku zamordowali Mariana Więczkowskiego „Lasa”,
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gajowego z Miki, żołnierza NOW. 1 kwietnia 1944 roku zamordowali Stanisława Wróblewskiego, żołnierza NOW
z Podebłocia. 2 kwietnia zamordowali Władysława Kurka, komendanta NOW w Podebłociu, oraz jego brata
Bolesława, także żołnierza NOW. Wtedy próbowali też zamordować właścicieli tamtejszych majątków –
Władysława Szczycińskiego, Teodora Szmideckiego, Jerzego i Ludwika Wardzichowskich oraz Zofię ze
Szmideckich Parchamowiczową. Zamordowanie Kurków i Wróblewskiego, próba zamordowania Szczycińskiego,
Szmideckiego, Wardzichowskich i Zofii Parchamowiczowej, były zemstą za tamtą pacyfikację siedliska
komunistycznego w Podebłociu w dniach od 29 lutego do 3 marca. Druga pacyfikacja, dokonana przez „Orlika”
w drugiej połowie czerwca 1944 roku, nastąpiła w odwecie za te kolejne komunistyczne mordy 1 i 2 kwietnia.
Można powiedzieć, że ta pierwsza pacyfikacja była zbyt łagodna, skoro bandyci-komuniści z Podebłocia mieli po
niej ochotę do kolejnych zbrodni. Z raportów „Orlika” wiadomo, że podczas tej pierwszej akcji od 29 lutego do 3
marca 1944 roku zostało pojmanych w Podebłociu, Życzynie, Woli Życkiej i Pociejowie, przynajmniej dwudziestu
bandytów, a po przesłuchaniach „Orlik” tylko dwóch kazał rozstrzelać. Trzech innych zostało zabitych w walce.
W raporcie „Orlika” z 3 kwietnia 1944 roku ostatnia wymieniona akcja to rozbicie 30 marca w Przytocznie
nie całkiem pospolitej bandy, która operowała także na terenie Placówki 44, ponieważ członkowie tej bandy
dokonali przynajmniej dwóch rozbojów także w Ferdynandowie. Była to po Kocku kolejna akcja OL „Orlika”
poza terenem Obwodu Puławskiego. I była ona jednocześnie konsekwencją tamtej akcji w Kocku. Bo po tamtej
akcji część OL „Orlika” znajdowała się blisko Przytoczna. Z akcji tej „Orlik” wykonał też oddzielny raport do
Komendy Obwodu z tą samą datą 3 kwietnia 1944 roku. Raport ten upewnia nas, że z Kocka pod Ryki wróciła
tylko część OL i to bez „Orlika”. Z drugą częścią „Orlik” zatrzymał się na terenie Placówki 44. Mógł to być
Helenów, Drążgów, a może Blizocin. Trzech bandytów zostało pojmanych, przesłuchanych i rozstrzelanych.
Czterech innych niestety nie pojmano. Ci nie pojmani, to Tadeusz Głowienko, Henryk Okoń, Stanisław Okoń i
Tadeusz Soroka. Wszyscy z Lipin. Ale Głowienko i Soroka może są tożsami z Głowienką „Rysiem” z Lipin i
Tadeuszem Syroką „Pożarowczykiem” z Helenówka (obecnie część Turzystwa) wymienionymi przez
Mieczysława Cąkałę „Górę” podczas przesłuchania po aresztowaniu przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku jako
jego podwładni z 2 sekcji w 3 drużynie Józefa Jabłońskiego „Gajowego” w plutonie Wacława Micha „Pala” na
Placówce 44. Choć „Góra” na tym przesłuchaniu podał, że Syroka ma 23 lata, a sam Syroka podczas ujawnienia
w PUBP w Łukowie w kwietniu 1947 roku podał, że urodził się w Bazanowie w roku 1929. Przywołuję większą
część tego oddzielnego raportu „Orlika” z 3 kwietnia: Melduję, że w ostatnich dniach marca 1944 r. znajdując się
z oddziałem na terenie placówki Nr. 44 zostałem powiadomiony, że Piotrowski Bronisław, Rudnicki Tadeusz –
obaj z miejscowości Przytoczno, oraz Prus Jan ze wsi Lipiny, dopuszczają się czynów karygodnych o znamionach
rozboju. W dniu 30. III. 1944 r. wszyscy zostali aresztowani. W toku prowadzonego dochodzenia ustalono, że w
miesiącu marcu 1944 r. wymienieni dokonali napadów rabunkowych z bronią w ręku na dr. Snarskiego Bogdana,
Golucha Stanisława – obaj z Przytoczna. U Snarskiego zrabowali 950 zł., u Golucha 350 zł. i 400 sztuk papierosów
oraz u Rottera 200 zł. Na zrabowane pieniądze i przedmioty u Golucha pozostawili kwit, wystawiony rzekomo
przez „Ułana”, komendanta placówki 44. Poza tym w ostatnich dniach marca rb. Machnikowi Mieczysławowi z
Ferdynandowa zrabowali dwie świnie wagi około 200 kg. Świnie podczas dochodzeń zostały odnalezione i
zwrócone poszkodowanemu. Poza tym ustalono, że ci sami bandyci i w tym samym czasie w majątku Przytoczno
spalili dwie sterty łubinu słodkiego. W drodze powrotnej po spaleniu stert dokonali napadu na Polaka
zamieszkałego w Ferdynandowie, oraz w tejże miejscowości przez nich dotkliwie został pobity Pikuła /przetrącenie
kości nosowej/ za nieprzygotowanie nałożonej przez nich kwoty 5000 zł. (...) Dla informacji podaję, że
zlikwidowani osobnicy na terenach na których grasowali i dokonywali napadów ludność danych miejscowości
była mocno sterroryzowana z uwagi na to, że dotychczas wszystko uchodziło im prawie bezkarnie. Nazajutrz po
zlikwidowaniu omawianych bandytów doszła mnie wiadomość, że ludność okolicznych wiosek dowiedziawszy się
o ich zgonie wyraziła mocne zadowolenie. Z raportu „Orlika” dowiadujemy się, że banda ta była nie całkiem
pospolita, ponieważ Prus był konfidentem żandarmerii niemieckiej. Ale w Zdradzie i zbrodni piszę o tym, że był
też członkiem GL-AL i bandy „Serafima”. Z zeznań „Teka” przed śledczym WUBP w Warszawie 12 lutego 1951
roku wynika, że także Rudnicki należał do GL-AL. Piotrowski i Prus zostali zlikwidowani na miejscu w
Przytocznie, a Rudnicki następnego dnia w Turzystwie. W dokumentach wytworzonych na początku lat
pięćdziesiątych przez PUBP w Łukowie Stanisław Goluch „Żuraw” jest przedstawiany jako sędzia AK i
komendant Placówki Przytoczno AK-WiN, u którego zapadały wyroki śmierci m.in. na wymienionego w raporcie
„Orlika” Piotrowskiego, na Jana Jastrzębskiego, komendanta BCh w Łysobykach za dezercję z AK, na Aleksandra
Gałązkę za przejście z BCh do PPR i MO, oraz na Franciszka Miturę, funkcjonariusza UB z Przytoczna.
W meldunku z 30 kwietnia 1944 roku „Orlik” przedstawił komendantowi Obwodu okoliczności likwidacji
całej bandy żydowskiej podległej Gransztofowi i dowództwu Terenu Nr 6 AL: W nocy z dnia 13 na 14.4.44. banda
rabunkowa składająca się w przeważnej części z narodowości żydowskiej zrabowała u Kępki Stanisława w
Krukowie świnię wagi około 150 kg. o czym gospodarz zameldował mi. W międzyczasie ta sama banda
poszukiwała agronoma wiejskiego ze wsi Czernic w celu zlikwidowania go za przynależność do organizacji
niepodległościowej. Banda ta grasowała w okolicy od roku czasu, terroryzując gospodarzy okolicznych wiosek.
Nastawiony wywiad w celu ujęcia tej bandy doniósł mi w dniu 17.4.44. w godz. popołudniowych, że banda w sile
20 ludzi znajduje się w jednym z domów kolonii Kawęczyn. Wysłany oddział OL w sile 30 ludzi pod dowództwem
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„Spokojnego” wezwał bandę do poddania się jednak spotkał się z oporem. W toku walki banda doszczętnie została
zlikwidowana, składająca się z 15 mężczyzn i 2 kobiet. (...) Podczas walki banda podpaliła dom, w którym
zakwaterowała, w celu by pod osłoną dymu uwolnić się z okrążającego pierścienia. Walka trwała około trzech
godzin. W domu spaliła się 8-letnia córka gospodarza oraz przypadkowo spośród ludności polskiej zostało dwóch
mężczyzn rannych. To, że ta banda bezpośrednio podlegała Gransztofowi, on sam potwierdził w roku 1949 w
zeznaniu przeciwko Tadeuszowi Osińskiemu „Tekowi”. Z cytowanego już kilkakrotnie oświadczenia Ekszteina z
12 stycznia 1954 roku wynika, że pierwsza, nieudana próba likwidacji tej bandy miała miejsce w Krukowie w
styczniu tego roku.
Wczesnym popołudniem 6 czerwca 1944 roku został zlikwidowany Stanisław Skowroński, komunista
numer 1 w Podobwodzie Dęblin-Ryki AK. Okoliczności jego likwidacji poznajemy z meldunku „Orlika” z 9
czerwca 1944 roku: W dniu 6.VI.1944 r. wysłałem patrol 1 plus 2 ludzi pod dowództwem st. sapera Tokarza w
celu doprowadzenia Skowrońskiego z Białek na przesłuchanie i dochodzenie jako współpracownika bandy
„Dąbrowskiego” w sprawie morderstwa strzelca z OP I/15 pp „Żbika” oraz członka organizacji Wyjadłowskiego
z Białek oraz szeregu napadów rabunkowych. Wysłany patrol prowadził na kwaterę moją wspomnianego
Skowrońskiego i w drodze został ostrzelany przez 8 ludzi z jednego PM i kilku KB. St. saper „Tokarz” orientując
się w sytuacji, że ma do czynienia z bandytami zastrzelił Skowrońskiego, wycofując się drogą okrężną na kwaterę.
Skowroński jako współpracownik-agent bandyty „Dąbrowskiego” był groźnym dla ludności okolicznej,
posiadającej jakieś dokumenty z czasu okupacji oraz dla członków organizacji, których dekonspirował przed
„Dąbrowskim”, a nawet wydawał wyroki śmierci na członków organizacji, jak na dowódców plutonów „Ezeta” i
„Prawego” z placówki Nr 44, co niefortunnie wydało się przed „Ezetem”. Zawiadomienia o skazaniu na śmierć
„Ezet” i „Prawy” otrzymali na piśmie doręczonym przez małego chłopca z Białek, który nierozpoznany po
doręczeniu listu umknął. Ten sam Skowroński wskazywał „Dąbrowskiemu”, gdzie można zrabować świnie i inne
materiały żywnościowe u gospodarzy dla grupy bandyckiej „Dąbrowskiego”. Utrzymywał stałą łączność z
„Dąbrowskim” przez łącznika Szczepaniaka z kolonii Ułęż. Ten krótki meldunek „Orlika” jest nabrzmiały od
doszłych i niedoszłych ofiar Skowrońskiego, Kamelów, Głębickiego, Rybaka, Surmacza, Paramonowa,
Lisowskiego, Sienkiewicza i innych zbrodniarzy komunistycznych z Baranowa, Pogonowa, Gródka i Białek.
Występuje bowiem w nim pięciu znakomitych żołnierzy Polski Niepodległej. To Tadeusz Sałacki „Tokarz”, który
za chwilę zginie od niemieckich kul pod Trojanowem. To Mikołaj Burek „Żbik”, który wraz z „Tokarzem”
uczestniczył w likwidacji Szymańskich i niestety niedokończonej likwidacji Gransztofa. To Jan Wyjadłowski,
którego pseudonimu wciąż nie znam, choć przecież taki posiadał. To zapomniany żołnierz niezłomny Edward
Zborowski „Ezet”, któremu poświęcam należne mu miejsce w Zdradzie i zbrodni. To Paweł Sulej „Salwa”„Prawy”, najmłodszy z braci Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy”, tak samo jak „Ezet”, więzień łagrów
sowieckich. To Tadeusz Osiński „Tek”, którego Skowroński też kazał zamordować.
Z całą pewnością o wielu innych przestępczych działaniach Skowrońskiego „Orlik” dowiedział się w
miesiąc po jego likwidacji podczas przesłuchania Kazimierza Kameli w Sielcach k. Końskowoli. Przedwczesna,
przymusowa likwidacja Skowrońskiego, inspiratora i koordynatora zbrodni komunistycznych na tym terenie,
uniemożliwiła wykonanie zadania z jakim „Orlik” wrócił w tych dniach nad Wieprz. Wielka szkoda, bo
kilkanaście dni później trzej bezpośredni współpracownicy i wykonawcy poleceń Skowrońskiego – Kazimierz
Kamela, Władysław Rybak i Władysław Surmacz, wspólnie z Wacławem Głębickim, przy współudziale Wacława
Ożoga, a na pewno także innych komunistów z Brzezin, dokonali mordu na braciach Stanisławie i Wacławie
Zaborowskich, usiłowali także zamordować ich brata Edmunda, oficera OP „Orlika”, oraz ich siostrę Janinę
Antoninę. Sprofanowali także grobowiec Zaborowskich na cmentarzu w Rykach.
„Ezet”, wymieniony w meldunku „Orlika”, to por. Edward Zborowski. Pochodził ze Lwowa, był
absolwentem Trzyletniej Średniej Szkoły Rolniczej na Brzozowej i SPRP w Cieszynie, zarządcą majątków Olszew
i Woropajewo w województwie wileńskim, od stycznia 1934 roku do sierpnia 1944 roku zarządcą majątku
Janickich w Ułężu. Był też oficerem rezerwy 15 pp „Wilków” w korpusie intendentury legitymującym się
znakomitymi opiniami przełożonych po kolejnych ćwiczeniach oficerów rezerwy. Uczestniczył w kampanii
wrześniowej jako dowódca 6 kompanii 2 batalionu swego macierzystego pułku. W okresie okupacji niemieckiej
był instruktorem konspiracyjnej szkoły podchorążych i szkoły podoficerskiej oraz dowódcą plutonu na Placówce
44. Po wejściu Sowietów, a dokładnie 31 sierpnia 1944 roku, został aresztowany przez „Smiersz” i wywieziony
do łagrów riazańskich. Po kolejnej głodówce na przełomie czerwca i lipca 1947 roku został wraz z wieloma innymi
oficerami i żołnierzami AK przeniesiony do łagru Bogorodskoje k. Czerepowca. Do kraju wrócił w listopadzie
1947 roku. Zamieszkał we Wrocławiu, gdzie jako konsekwentny i odważny przeciwnik rządów komunistycznych,
aż do roku 1958 był osaczany i nękany przez tamtejszą bezpiekę przy wydatnej pomocy bezpieki garwolińskiej i
ryckiej. Właściwym uzupełnieniem meldunku „Orlika” jest charakterystyka „Ezeta” zawarta w piśmie kierownika
PUBP w Garwolinie do naczelnika Wydziału I WUBP we Wrocławiu z 10 listopada 1952 roku: Do rządów
sanacyjnych ustosunkowany był dobrze, gdyż utrzymywał przyjazne stosunki z miejscowymi dziedzicami i policją
granatową. W czasie okupacji należał do organizacji AK, w której to był d-cą oddziału, z którego to oddziału na
noc wystawiał warty, która to pilnowała miejscowej dziedziczki w Ułężu, po to aby inny oddział nie przyszedł do
niej i nie zabrał jej świń lub czego innego. Kiedy w czasie okupacji przyszedł oddział AL do majątku w Ułężu, to
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został otworzony do nich ogień z różnej broni, gdzie udział brali sami AK-wcy z jego oddziału. Do robotników
rolnych, którzy pracowali w majątku Ułęż odnosił się wg. swego uważania tj., że do swych podwładnych, którzy
należeli do jego oddziału odnosił się dobrze, a do tych, którzy nie należeli do jego oddziału odnosił się gorzej, jak
zapodaje źródło „KP” to ogólnie do wszystkich ludzi odnosił się jeszcze względnie. Stosunek ww. do niemców był
dobry, ponieważ często przyjeżdżała żandarmeria, gdzie wspólnie bawili się w pałacu u dziedziczki w Ułężu.
Nadmienia się, że Zborowski Edward swym członkom, którzy byli pod jego d-ctwem w org. AK płacił dubeltowe
dniówki za to, że trzymali nocne warty pilnując własności dziedziczki. W 1944 r. przed samym wejściem wojsk
Radzieckich na tut. teren, było to w okresie żniw, prosto z pola Zborowski zebrał swój oddział org. AK i na wozach
udali się do lasów Gułowskich pow. Łuków, gdzie został rozbity przez oddział AL. Po rozbiciu jego oddziału, część
członków, którzy byli przy życiu, powróciła do domu, a on nie powrócił tylko dołączył się do drugiej grupy AK,
gdzie przebywał przez dłuższy czas, kiedy powrócił do Ułęża, to już wszędzie stacjonowali wojska Radzieckie. W
1945 r. Zborowski Edward został wywieziony do ZSRR za przynależność do org. AK jako d-ca i za to, że kiedy był
powołany do Odrodzonego wojska Polskiego jako oficer, to ww. uchylił się od służby i zaczął się ukrywać, lecz
został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Zw. Radz. skąd miał powrócić w 1950 r.
Wymieniony w meldunku „Orlika” Paweł Sulej „Salwa”-„Prawy”, to podoficer zawodowy 28 pal w
Zajezierzu, zastępca „Ezeta” jako dowódcy plutonu, instruktor szkół podchorążych i podoficerskiej Podobwodu
„A” na Placówce 44. Wymieniony w meldunku „Orlika” Edward Szczepaniak z Kolonii Ułęż, członek band
komunistycznych, został zlikwidowany 24 czerwca 1945 roku w drodze z Baranowa do Puław.
W Kronice Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych opis pogrzebu Skowrońskiego autorstwa Góralskiego.
Opis ten to jeszcze jedno świadectwo bardzo bliskich relacji między komunistami, a ludowcami w rejonie Ryk
pod koniec okupacji niemieckiej: W kondukcie pogrzebowym wzięła liczny udział ludność rejonu szkolnego,
młodzież szkolna, nauczycielstwo ZNP i podziemne organizacje bojowe AL i BCh. Liczny udział ludności rejonu
szkolnego w pogrzebie Skowrońskiego jest zrozumiały z uwagi na ilość członków PPR i AL w Białkach Dolnych
i Górnych, Korzeniowie i Wąwolnicy.
Tylko częściowe rozliczenie komunistów za dotychczasowe zbrodnie zostało dokonane przez „Orlika”
miesiąc później. Mam tu na myśli pojmanie, przesłuchanie i likwidację Kazimierza Kameli. Przynajmniej jego
spotkała rychła i właściwa kara. W protokole przesłuchania „Teka” przez śledczego WUBP w Warszawie 12
lutego 1951 roku czytamy: Chcę dodać, że przy końcu miesiąca czerwca lub na początku lipca 1944 r. został
zatrzymany przez członków oddziału ob. Kamela, imienia nie znam, na terenie miasteczka Baranowo, pow.
Puławy, którego przesłuchiwał Biernaciak Marian „Orlik” wspólnie z ps. „Spokojnym” – Kuchnio Wacławem,
ps. „Szary” – Antoszczak Władysław i inni. Ponieważ przy tym nie byłem obecny, nic nie jest mi wiadomo z jakich
przyczyn Kamela został zatrzymany, lecz w/g opinii tamtejszych mieszkańców Kamela był zapatrywań lewicowych.
Przesłuchiwanie Kameli odbywało się we wsi Sielce, pow. puławskiego, w stodole nieznanego mi gospodarza. Ja
sam widziałem jak ps. „Orlik” wspólnie z innymi bili Kamelę sznurami od wozu, który prosił oprawców o
zaprzestanie bicia, jednak nie odniosło to skutku. Nazajutrz oddział wyruszył w stronę Kazimierza n. Wisłą, gdzie
w lesie koło Kazimierza Zaborowski zastrzelił Kamelę, czego jednak nie widziałem z powodu pory nocnej, a
słyszałem od członków oddziału. Co zrobiono z ciałem zabitego – nie jest mi wiadomo. Z tego przesłuchania w
stodole w Sielcach w nocy 9 lipca zachował się protokół podpisany przez „Łosia” oraz przez Kamelę.
Dowiadujemy się z niego, że podczas przesłuchania Kamela powiedział, kim faktycznie jest Ludwik Piątek
„Szczelina”, „oficer” BCh i brat stryjeczny „wybitnej” działaczki ludowej Zofii Piątkówny z Zalesia, jeden z
najważniejszych podwładnych Jana Bichty „Ułańskiego”. Ale efekty przesłuchania Kameli były dużo większe.
Świadczy o tym raport „Orlika” z 19 lipca 1944 roku nazwany przez niego Sprawozdaniem. Z raportu tego
dowiadujemy się do czego jeszcze przyznał się Kamela. A więc do tego, że rozkaz zamordowania Zaborowskich
wydał Gransztof. Że ubranie i buty z zamordowanego Stanisława Zaborowskiego zdarł Rybak. Że uciekającego
Wacława Zaborowskiego na polach pod Więckowem zabił on sam, czyli Kamela. „Tek” nie tylko uczestniczył w
pojmaniu i likwidacji Skowrońskiego, ale oczywiście uczestniczył też w przesłuchaniu Kameli w stodole w
Sielcach. Oczywiście doskonale wiedział, kto to jest Kamela. I właśnie on mógł przyczynić się do pojmania tego
zbrodniarza komunistycznego w Baranowie, ponieważ dobrze go znał. Mógł tak właśnie zeznawać w sprawie, w
której był zagrożony kolejnym wyrokiem kary śmierci, ponieważ wymienieni przez niego jako uczestnicy
przesłuchania Kameli – „Orlik”, „Spokojny” i „Szary” – już nie żyli. „Tek” był też jedną z niedoszłych ofiar
Skowrońskiego, o czym dowiadujemy się z zeznania Franciszka Gorzkowskiego, komunisty z Sobieszyna: Przed
zamordowaniem Skowrońskiego Stanisława ja z nim rozmawiałem w swoim mieszkaniu i ten w czasie rozmowy ze
mną powiedział, że musimy zlikwidować Osińskiego Tadeusza, który jest aktywnym członkiem AK, i który likwiduje
najlepszych i najaktywniejszych członków PPR i AL, jednak grupa naszych ludzi z AL nigdzie nie mogła spotkać
Osińskiego Tadeusza, który się zaczął ukrywać i nie przebywał w swoim domu, tak że nie można było go
zlikwidować.
Z kilku powodów bardzo ważnym wydarzeniem w historii Placówki 44 była wyprawa na bandę
komunistyczną „Cienia”. Pierwszy powód był taki, że na wyprawę tę wraz OP „Orlika” poszedł z Placówki 44
pluton Wacława Micha „Pala” oraz drużyna dywersyjna Mariana Grzechnika „Szpaka”. Drugi powód był taki, że
wyprawa na „Cienia” zaczynała się w Drążgowie i Baranowie i na samym jej początku został pojmany,
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przesłuchany i zlikwidowany Kazimierz Kamela, jeden z największych zbrodniarzy komunistycznych z terenu
Placówki 44. Trzeci powód jest taki, że w związku z odejściem na wyprawę na „Cienia” oddziałów „Orlika” i
„Zagończyka” oraz plutonu „Pala” i drużyny „Szpaka”, teren Placówki 44 i tereny wokół niej przez wiele dni były
prawie bezbronne wobec band komunistycznych, sowieckich i pospolitych. Także wobec Niemców i tzw.
własowców, którzy w tych dniach zajęci byli przede wszystkim organizowaniem ewakuacji za Wisłę. Ale także
wobec frontowych jednostek niemieckich wycofujących się znad Bugu za Wisłę.
Tej nocy z 1 na 2 lipca 1944 roku, gdy pod Stefanówką toczyła się bitwa oddziałów AK z bandą „Cienia”,
OP „Orlika” był wciąż gdzieś między Rykami i Trojanowem. Rozkazy z Komendy Obwodu w sprawie
koncentracji i marszu na „Cienia” doszły do niego najwcześniej 5 lipca. Wiadomo, że 9 lipca w drodze na
koncentrację zagarnął w Baranowie Kazimierza Kamelę. To oznacza, że przynajmniej dzień wcześniej przyszedł
po raz trzeci nad Wieprz i znów stanął w Drążgowie. Tam dołączyła do jego oddziału drużyna dywersyjna
Placówki 44 pod dowództwem „Szpaka” w sile przynajmniej 30 żołnierzy oraz pluton „Pala” z tejże Placówki 44,
a dokładniej część tego plutonu w sile 25-30 żołnierzy. Bo cały pluton „Pala” liczył około stu ludzi, także z
Ferdynandowa, Budzisk, Helenowa, Lipin, Woli Gułowskiej i innych wsi z północnej części Placówki 44.
Marsz na „Cienia” zaczął „Orlik” od pojmania Kazimierza Kameli, jednego z największych zbrodniarzy
komunistycznych znad Wieprza i rozliczenia się z nim w stodole w Sielcach, następnie w lesie pod
Skowieszynkiem. Na końcu miało być rozliczenie się z jeszcze większym zbrodniarzem komunistycznym –
„Cieniem”. Ale już 10 lipca, a najdalej dwa, trzy dni później, było wiadomo, że do tego nie dojdzie. Bo właśnie
10 lipca, po kilku dniach przygotowań, z głównym udziałem „Żeliwy” jako zastępcy komendanta Inspektoratu
Puławskiego AK, zostało podpisane porozumienie między Dowództwem Obwodu Lubelskiego AL, a Komendą
Inspektoratu Puławskiego. Niestety stawiało ono Kaźmieraka „Cienia”, Paramonowa „Dąbrowskiego” oraz
innych zbrodniarzy z AL na jednej płaszczyźnie z oficerami i żołnierzami AK. Szczególnie tymi, którzy
uczestniczyli w bitwie pod Stefanówką. Z treści oficjalnego Oświadczenia podpisanego przez przedstawicieli
Dowództwa Obwodu Lubelskiego AL i Komendy Inspektoratu Puławskiego wynika, że gdyby „Orlik” po 10 lipca
spotkał w terenie bandę „Cienia” lub „Dąbrowskiego”, to powinien z nią współdziałać! Bo przecież punkt 2 tego
Oświadczenia brzmiał następująco: W wypadku walki z Niemcami wzajemnie nieść sobie pomoc. A więc pod
nadzorem „Żeliwy” zostało podpisane porozumienie z komunistami, a ten sam „Żeliwa” wiele lat później w relacji,
którą bezkrytycznie przytacza Gnat-Wieteska w Inspektoracie Puławskim, pisze tak, jakby wogóle nie słyszał o
tym porozumieniu. Natomiast sam Gnat-Wieteska pisze: U podłoża rozkazu koncentracji oddziałów leżało dążenie
do likwidacji oddziału AL „Cienia” (Bolesław Kowalski), który w dniu 4 maja 1944 r. podstępnie wystrzelał w
miejscowości Owczarnia 19 żołnierzy z oddziału AK ppor. „Moczara” (Mieczysław Zieliński). Nie było żadnego
podłoża. Po prostu do 10 lipca celem tej koncentracji była likwidacja bandy „Cienia”. Ale tylko do 10 lipca. Potem
już nie. No i jeszcze to przeoczenie bitwy pod Stefanówką. A przecież to ona była bezpośrednią przyczyną
lipcowej koncentracji oddziałów Inspektoratu Puławskiego przeciwko „Cieniowi”. Na usprawiedliwienie i
„Żeliwy” i Gnata-Wieteski mogę jednak przytoczyć zapis z meldunku sytuacyjnego Komendy Okręgu
Lubelskiego za I połowę lipca 1944 roku: Oddziały OP obw. Puławy odbyły w m-cu VII koncentrację celem
przeprowadzenia akcji na oddział PPR-„Cienia”. Do akcji nie doszło z powodu przeniesienia się „Cienia” na
inny teren. A więc to wygląda tak, jakby wszyscy wstydzili się porozumienia z 10 lipca 1944 roku. O Owczarni,
o kolejnych obławach na „Cienia” po Owczarni i Stefanówce, także o tej lipcowej koncentracji, która zakończyła
się 14 lipca pod Kluczkowicami, pisze Edward Szanc-Leźnicki „As” w Polskiej opowieści oraz ja w komentarzach
do jego wspomnień. W komentarzu 87 przywołuję tę część Kroniki „Junacza”, która ma tytuł „Cień”. Czytamy w
niej: Plan akcji przeciw mordercom został ustalony. Polegał on na skoncentrowaniu wszystkich oddziałów leśnych
z obwodu Puławskiego, osaczeniu bandy „Cienia” i zupełnej jego likwidacji. Poszły rozkazy do d-ców OL z
podaniem terminu i miejsca koncentracji. Każdy oddział miał ustalone tak swoje m.p., że całe Powiśle miało być
okrążone. Szczęście jednak chamowi sprzyjało. Zanim oddziały zdążyły zamknąć pierścieniem, zdołał ze swoją
watahą cichaczem przedostać się w Kraśnickie, poza pierścieniem OL-AK. To oznacza, że „Junaczowi”, który nie
był uczestnikiem tych wydarzeń, nikt nie powiedział o porozumieniu z 10 lipca 1944 roku.
A więc od 10 lipca „Orlik” uczestniczył pod dowództwem „Żeliwy” w operacji, która oczywiście wciąż
miała jakiś sens ze względów propagandowych. To ta tzw. demonstracja siły, o której w roku 1977 pisali
funkcjonariusze SB w Charakterystyce Nr 65. Operacja ta była też przydatna jako okazja do ćwiczenia
aplikacyjnego i manewrowego na szczeblu pułku. Chociaż dwa ocalałe raporty poranne „Orlika” z 13 i 14 lipca
pokazują, że praca Dowództwa połączonych OP w tych dniach pozostawiała wiele do życzenia. W raporcie z 13
lipca „Orlik” prosi dowództwo o wyjaśnienie, czy jego oddział i stacjonujący razem z nim oddział „Turnusa” mają
występować jako całość i kto w takim przypadku ma być dowódcą całości. W raporcie z 14 lipca informuje
dowództwo, że planowanej akcji nie wykonał ze względu na brak rozpoznania i wywiadu, i że akcja ta została
odłożona do godziny szesnastej. Tak, czy inaczej akcja w Kluczkowicach była przydatna, ponieważ dawała
możliwość sprawdzenia dowódców różnych szczebli w walkach o umocnione obiekty oraz ostrzelania żołnierzy.
Bo to, czy Niemcy i Kozacy będą urzędować w majątku Przemysława i Wandy Kleniewskich, zamordowanych
przez gestapo na Schucha 5 sierpnia 1944 roku, dwa lub trzy tygodnie dłużej, nie miało żadnego znaczenia.
Oczywiście jakieś znaczenie miały zdobycze z Kluczkowic, o których pisze Zenon Owczarski „Gzyms” w
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oświadczeniu ujawnieniowym z 1 kwietnia 1947 roku. Te wymienione przez niego krowy, konie oraz broń od
Niemców i drobne przedmioty. Napisał o tej akcji na samym końcu oświadczenia, tak jakoś nagle, trochę bez
związku. Jakby pomyślał, że musi czymś przesłonić swe naprawdę imponujące dokonania z okresu okupacji
sowieckiej. Zresztą „Orlik” w tej akcji w Kluczkowicach prawie wykonał zadanie. Także w przekonaniu swoich
żołnierzy, którzy niedługo potem, na przykład podczas ubeckich przesłuchań, przedstawiali ją jako sukces. Tym
bardziej, że w drodze powrotnej, na szosie gdzieś między Poniatową, a Karczmiskami, rozbili niemiecką
ekspedycję karną na dwóch samochodach. Tak przynajmniej pisze Ślaski w Żołnierzach wyklętych. Oczywiście
bez podania źródła. W tym miejscu muszę przytoczyć fragment protokołu z przesłuchania „Zagończyka” 10
listopada 1944 roku przez śledczego MBP w Lublinie. Na pytanie: Z jakiego powodu wasz oddział w czas
koncentracji wyruszył w pościg za kpt. „Cieniem”? odpowiedział: W czas koncentracji to nie był pościg za kpt.
„Cieniem”, gdyż ja byłem na odprawie oddziałów partyzanckich AK, gdzie byli d-cy poszczególnych oddziałów,
„Żeliwa” dowodził odprawą, „Jurand”, „Kieł”, „Przepiórka”, „Mały”, „Zapora”, „Argil”, „Weneda”,
„Orlik”, „Turnus” i dużo innych, no pseudo ich nie pamiętam. Na odprawie było mówione, gdyż odprawa była
na początku lipca, dokładnie nie pamiętam, by zademonstrować wszystkie siły AK, dlatego byli wozami wszyscy
dcy oddziałów AK. Na tej odprawie było wyjaśniane, by pokazać ludności Polskiej, że oddziały AK są oddziałami
wojskowymi, które bronią interesów ludności Polskiej przed niemcami, następnie przeprowadzenie ćwiczenia
aplikacyjnego i manewrowego na szczeblu półku. W tym tak specyficznie zaprotokołowanym zeznaniu
„Zagończyka” w zasadzie zawarta jest tylko prawda. „Zagończyk” mówi przecież o odprawie przeprowadzonej
po 10 lipca.
Ale to wszystko oznaczało, że przez dwa tygodnie ludność i podziemie niepodległościowe na terenie
Podobwodu „A” były w dużej mierze pozbawione ochrony przed komunistami, Sowietami, pospolitym bandytami
oraz ewakuującymi się Niemcami i własowcami. Faktem jest, że „Orlik” podczas postoju w Lesie Stockim, już po
dozbrojeniu się ze zrzutu, zwolnił z dalszego udziału w koncentracji i odesłał do domu pluton „Pala”, zaopatrując
go na drogę w kilka stenów i angielskie granaty obronne. „Pal” nie podał, co było przyczyną tego zwolnienia. Nie
podał tego ani podczas przesłuchań w maju 1953 roku, ani jako „Zapolski” w styczniu i w lutym 1954 roku w
swoich agenturalnych doniesieniach do Czumy, starszego referenta Sekcji III Wydziału III WUBP w Warszawie.
Z przesłuchania „Smoka II”-„Bystrego” z 12 października 1951 roku, oraz z jego agenturalnego doniesienia na
„Zapolskiego” z 13 października 1951 roku wynika, że ten pluton był zabrany przez „Orlika” tylko na podjęcie
zrzutu, a potem miał wrócić na Placówkę 44 celem dozbrojenia jej. Ale chyba też celem jej ochrony, skoro drużyna
dywersyjna „Szpaka” poszła z „Orlikiem” aż pod Kluczkowice. Sam „Pal” podczas przesłuchania przez śledczego
WUBP w Warszawie w maju 1953 roku, pytany ile razy i gdzie brał udział w przyjmowaniu zrzutów,
odpowiedział, że osobiście udziału w zrzutach nie brał. Tak czy inaczej dotyczyło to tylko Placówki 44 i
ewentualnie ochrony „Kotliny”, „Ułana” i „Łodzi” podczas „konferencji” z komunistami. Bo przecież 17 lipca
odbyła się w Drążgowie haniebna „konferencja” „Kotliny” z przywództwem komunistycznym z Baranowa.
Ustalenia tej „konferencji” były łudzące podobne do treści porozumienia z komunistami zawartego tydzień
wcześniej przez Komendę Inspektoratu Puławskiego. Porozumienia, które imiennie dotyczyło nie tylko „Cienia”,
ale także „Dąbrowskiego” jako „Cienia” nadwieprzańskiego. Gdyby to drążgowskie porozumienie „Kotliny” z
komunistami miało charakter tylko taktyczny, czyli z powodu oddalenia się oddziałów „Orlika” i „Zagończyka”
oraz znacznej części żołnierzy Placówki 44, to byłoby to jakoś zrozumiałe. Ale przyczyną tych obydwóch
porozumień z komunistami był po prostu wiatr złudzeń wiejący od strony Komendy Okręgu Lubelskiego. Jest
więc sporo znaków zapytania wokół lipcowej koncentracji OP Inspektoratu Puławskiego. Byłoby ich mniej,
gdybyśmy dysponowali odpowiednim raportem „Orlika”. Ale on nie napisał takiego raportu. Bo przecież
koncentracją dowodził „Żeliwa”. Nie wiem, czy „Żeliwa” taki raport napisał. Może nie miał już na to czasu.
Z uwagi na udział żołnierzy Placówki 44 w wyprawie na „Cienia” muszę się jeszcze zatrzymać przy tych
dwóch raportach porannych „Orlika” z 13 i 14 lipca 1944 roku. Z nieznanych mi powodów Gnat-Wieteska
przywołuje je w Inspektoracie Puławskim jako raporty dowódcy połączonych OP 1/15 pp i OP 3/15 pp. To by
oznaczało, że 13 lipca „Turnus” podporządkował się „Orlikowi”, że łącznie obydwa oddziały liczyły tego dnia
140 ludzi, że wykazany w tych raportach stan broni, to łączny stan broni dwóch oddziałów. To by też oznaczało,
że oddział „Orlika” dotarł pod Kluczkowice w mocno okrojonym składzie i bez drużyny dywersyjnej „Szpaka”.
Jest to pomyłka tyleż niezrozumiała, co absurdalna. Gnat-Wieteska jakby nie zauważa, że „Orlik” wszystkie swoje
raporty adresował w nagłówku do Komendy Obwodu Puławskiego. Tak samo te dwa raporty poranne z 13 i 14
lipca adresował w nagłówku nie do siebie samego, a do „Żeliwy”. I to „Żeliwa” jest tym Dowództwem połączonych
OP. Z nieznanych mi powodów Gnat-Wieteska zupełnie ignoruje fakt, że „Orlik” podpisał te raporty jako dowódca
OP 1/15 pp, a nie jako dowódca połączonych dwóch OP, czyli swojego i „Turnusa”. Zresztą – po co „Orlik”
miałby w raporcie z 13 lipca prosić „Żeliwę” o wyjaśnienie, czy OP 1/15 pp i OP 3/15 pp występuje jako całość i
kto jest dowódcą, gdyby już był tym dowódcą całości? W konsekwencji tej absurdalnej pomyłki Gnat-Wieteska
wprowadza czytelników w błąd co do stanu ludzi i stanu broni obydwóch oddziałów oraz co do funkcji „Orlika”
na dzień i w dniu akcji w Kluczkowicach. Niejako przy okazji unicestwia udział drużyny „Szpaka” w tej akcji.
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„Zagończyk” na terenie Placówki 44
Na terenie Podobwodu „A” oraz Placówki 44 zadania antykomunistyczne wykonywał także OL
„Zagończyka”. Komuniści z Terenu Nr 6 w pisanych po latach wspomnieniach uskarżali się, że pod koniec maja
1944 roku oddział „Zagończyka” kwaterujący w Brzezinach pojmał całą grupę członków ZWM z Warszawy
prowadzoną do Wacława Ożoga przez Stanisława Rumianka, członka „wypadówki” AL z Podebłocia. Większość
z nich „Zagończyk” uwolnił, natomiast Rumianka oraz towarzyszącego mu oficera lub żołnierza sowieckiego
kazał rozstrzelać. Z aktu zgonu Rumianka wiadomo, że miało to miejsce nie pod koniec maja, a 8 czerwca 1944
roku. Wśród ocalałych dokumentów Komendy Obwodu Puławskiego AK znajduje się raport z 6 kwietnia 1944
roku, zatytułowany Do Pana Komendanta pododdziału K.D. „Puszczyka”, czyli Stanisława Piwowarka,
przedstawiający działania antykomunistyczne oddziału „Zagończyka” oraz wspomagającej go drużyny
dywersyjnej Placówki 44: Melduję, że grupa wypadowa K.D. R4. Pl. 44 w sile dwóch patroli 11 ludzi pod
dowództwem plutonowego „Szpaka” współdziałając z komendantem O.L. K.D. p. „Zagończykiem” w likwidacji
bandytów na terenie wsi Lipiny. Biorący udział w wyprawie: „Szpak”, „Dora”, „Przyszłość”, „Twardy”, „Sęp”,
„Sak”, „Szczyt”, „Jastrząb”, „Paw”, „Wiarus”, „Złośnik”. W patrolu, który miał na celu przeprowadzenie
wywiadu została ostrzyżona kobieta współdziałająca z bandą bolszewików. Wyprawa trwała przez nas od dnia
12.III. godziny 20-tej do dnia 14.III. godz. 24-tej. Za pieniądze, które dostałem od Pana Komendanta 600 zł i p.
kom. 2.000 tys. zakupiłem pistolet typu „Sztajer”. Pistolet przydzielony jest st. strz. „Sakowi”. Dnia 15.III.44 r.
patrol grupy wypadowej wraz z oddziałem O.L. K.D. zlikwidował znanego bandytę Edwarda Kurowskiego z
miejscowości Wąwolnica gm. Ułęż. Wyrok śmierci podpisany na trzech braci Kurowskich: Edwarda, Aleksandra
i Józefa oraz na braci Walasków przez sierż. „Kępa” w obecności kom. pl. 44 p. „Ułana”. Załączam dowód
osobisty zabitego Edwarda Kurowskiego. Józef Kurowski został zlikwidowany we wrześniu 1944 roku, natomiast
najstarszego z braci Kurowskich – Aleksandra zlikwidowali żołnierze WiN z Placówki 44 w październiku 1945
roku. Tylko ze znajdujących się w AAN akt osobowych Franciszka Gągały „Azy”, komunisty z Nowodworu,
wiadomo, że jakaś Aleksandra Kurowska z Wąwolnicy, jedna z dwóch informatorek GL na lotnisku w Ułężu,
została zabita przez Niemców po podcięciu słupów od lotniska do Trzcianek pod koniec roku 1943. Nic nie
wiadomo o likwidacji braci Walasków.
W raporcie tym jest wymieniony dowódca oraz żołnierze dywersji z Placówki 44: Marian Grzechnik
„Szpak”, Alfons Bielecki „Sak”, Stanisław Grzechnik „Dora”, Stanisław Iglewski „Jastrząb”, Tadeusz Siepkowski
„Szczyt”, Wacław Makuch „Wiarus”, Jan Mączka „Twardy”, Antoni Sekita „Sęp”, Jan Wardak „Złośnik”, Marian
Zych „Przyszłość”, komendant Placówki 44 Józef Grzechnik „Ułan”. Są też wymienieni wciąż nieznani z
nazwiska „Paw” i „Kępa”, podoficer z oddziału „Zagończyka”, który pojawia się w zeznaniach aresztowanej w
marcu 1949 roku przez Informację Wojskową Leokadii Szlendak, żony Czesława Szlendaka „Maksa”, dowódcy
patrolu w oddziałach Kedywu Kazimierza Kiełczykowskiego „Miny”-„Błyska” i „Zagończyka”.
„Zagończyk” mocno pojawia się w aktach filtracyjnych Stefana Szewczyka „Strzały”. W aktach tych
pierwszym ważnym dokumentem jest Sprawka na uczastnika Armi Krajewoj z datą 26 listopada 1944 roku,
podpisana przez generała majora Witkowa, naczelnika Oddziału Kontrwywiadu „Smiersz” 8 Armii Gwardii.
Oprócz podstawowych danych osobowych znajduje się w niej zapis, że „Strzała” został aresztowany 15 listopada
1944 roku przez OKP „Smiersz” (Oddział Kontrwywiadu 7 Korpusu Kawalerii). Że od roku 1943 znajdował się
w oddziale „Zagona”, a z przyjściem jednostek Armii Czerwonej szedł do Warszawy celem udziału w powstaniu
zbrojnym, ale został zatrzymany w drodze przez Armię Czerwoną w rejonie Ryk i rozbrojony. Dalej, że Szewczyk
zaprzecza jakoby należał do AK, ale wystarczająco obciążają go zeznania Mariana Grzechnika. Kolejny ważny
dokument to Akt zadjerżanija dokonanego 15 listopada 1944 roku w jego domu w Sobieszynie przez kapitana
gwardii Derużyńskiego, oficera operacyjnego Oddziału Kontrwywiadu „Smiersz” 7 Gwardyjskiego
Kawaleryjskiego Korpusu. Kolejny ważny dokument to Protokoł obyska, z którego dowiadujemy się, że tegoż
obyska 15 listopada dokonał kapitan gwardii Dmitriew, sljedowatjel Oddziału Kontrwywiadu „Smiersz” 14 GKD
(14 Gwardyjskiej Dywizji Kawalerii) w obecności kapitana gwardii Mazurika. I w końcu Protokoł doprosa z 17
listopada 1944 roku dokonanego przez Dmitriewa. Że w czerwcu 1944 roku Marian Grzechnik namówił go do
wstąpienia do AK i oddziału „Zagona”. Ale od czasu wstąpienia do AK w oddziale „Zagona” faktycznie nie był,
tylko oczekiwał wezwania do oddziału. Na fundamentalne pytanie kogo zna z mieszkańców Sobieszyna i innych
okolicznych wsi jako uczastnikow AK odpowiedział, że zna Mariana Grzechnika, który go zawerbował do AK i
oddziału „Zagona”. Dopytywany o „Zagończyka” bronił się, że nie zna go osobiście, nie wie jak wygląda, nie wie
jak się nazywa. A o djejatjelnosti otrjada AK „Zagon” w nastojaszczjeje wrjemja nic mu nie wiadomo. Kolejny
dokument to Protokoł doprosa Mariana Grzechnika „Szpaka” z 19 listopada 1944 roku dokonanego przez
Dmitriewa. Zeznaje, że w maju 1944 roku zawerbował Szewczyka do AK, nadał mu pseudonim „Strzała” i przyjął
od niego przysięgę. Ale w oddziale „Zagona” Szewczyk nie znajdował się, tylko oczekiwał w domu na wezwanie.
Kolejny dokument to Protokoł doprosa „Strzały” z 15 listopada 1945 roku dokonanego przez mł. lejtnanta
Klimowa, śledczego grupy UNKWD NO (Nowgorodzkoj Obłasti). Zeznaje, że do AK zawerbował go w maju
1944 roku Marian Grzechnik. Na pytanie, gdzie obecnie znajduje się Grzechnik odpowiada, że został w Polsce.
Na pytanie czym się zajmował w AK odpowiada, że był szeregowym, żadnej działalności nie prowadził, na zajęcia
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nie chodził. Na kolejne pytania odpowiada, że nie wie gdzie się znajdują magazyny broni, nie wie kto w jego wsi
zajmował się prisledowaniem partizan, jewrejew i polskich patrjotow, nie zna Grzechnika, nie zna nikogo w
obozie, nic nie wie o przynależności Tadeusza Golca do AK. Kolejny dokument to protokół przesłuchania tego
samego dnia przez Klimowa więźnia tego samego łagru Tadeusza Golca z Terespola. Chce od niego wyciągnąć,
co wie o służbie „Strzały” w AK. Ten odpowiada, że z rozmów obozowych z Szewczykiem wie tylko, że ten był
w AK. Kolejny dokument w aktach „Strzały” to wykonany przez Klimowa, a zatwierdzony przez płk. Proswirina,
zastępcę naczelnika UNKWD NO, wniosek z 15 listopada 1945 roku o zwolnienie go z obozu nr 270 w
Borowiczach. Dalej w tym wniosku, że w trakcie śledztwa ustalono, że był szeregowym członkiem AK, a innych
danych o jego aktywnej, przestępczej działalności przeciwko Armii Czerwonej i PKWN – tu pada rosyjska nazwa
tej zbrodniczej organizacji – Wrjemjennyj Komitet Nacjonalnowo Oswobożdjenija Polszy, nie stwierdzono. W
związku z tym wnioskuje o zakończenie śledztwa i przekazanie korespondencji śledczej do archiwum 1
Specjalnego Oddziału Zarządu UNKWD NO oraz uwolnienie Szewczyka do miejsca stałego zamieszkania.
Jeszcze wytworzona w lutym 1950 roku przez Zarząd MBD Nowgorodzkoj Obłasti sprawka informująca, że
internowannyj Poljak Stefan Szewczyk, syn Józefa, urodzony w roku 1920, zgodnie z ww. cytowanym wnioskiem,
został 13 lutego 1946 roku repatrirowan w Polszu. W roku 1950 „Strzała” od kilku lat próbował ułożyć sobie
życie w Polsce pod rządami komunistycznymi, a w tym czasie buchalteria sowieckiej bezpieki wciąż zajmowała
się osobą tego żołnierza AK, który rzekomo tylko „na papierze” należał do oddziału „Zagończyka”.
Koniec końców „Strzała” miał dużo więcej szczęścia niż Władysław Gągała „Dąb”, a nawet więcej niż
dobrze mu znany jego rówieśnik, żołnierz Placówki 44 z Drążgowa i podkomendy „Zagończyka”, Antoni Sekita
„Sęp”, internowany przez „Smiersz” w Markuszowie 7 stycznia 1945 roku. W aktach filtracyjnych „Sępa” nie
znajdziemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego trafił w objęcia sowieckiego kontrwywiadu wojskowego właśnie w
Markuszowie. W każdym razie te jego nieduże akta informują nas, że 4 marca 1947 roku został dostarczony do
obozu NKWD nr 573 i tam, zaraz po przyjeździe, sporządzono mu dość wyczerpujący arkusz ewidencyjny. Z
dokumentu tego wiadomo, że przebywał kolejno w trzech swierdłowskich obozach – nr 573, nr 523, nr 248. 1
listopada 1947 roku jego sprawa filtracyjna, w związku z wyjazdem do kraju, została zakończona i przekazana do
archiwum. „Sęp” trafił w ręce „Smierszu” dwa miesiące później niż „Strzała”, a wrócił do domu prawie dwa lata
później niż „Strzała”. Więc obydwaj i tak mieli dużo szczęścia, bo nie zostawili swych kości w zimnej, ruskiej
ziemi, tak jak „Dąb” i wielu innych.
W tym samym czasie wrócił z łagrów ppor. rez. Bolesław Bonifacy Jurczak, urodzony w Iwanówce w woj.
tarnopolskim. Który według komunistycznej Listy faszystów był jednym z głównych faszystów z Żabianki obok
Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy” i jego brata Pawła Suleja „Salwy”-„Prawego”. Przy czym autorzy
tej komunistycznej Listy faszystów przedstawiają go jako kolczykarza. A sam Jurczak podczas przesłuchań przez
śledczych sowieckich podawał, że od roku 1942 do 1944 był pomoszczikom urjadnika. On też miał szczęście, że
nie zostawił swych kości w zimnej, ruskiej ziemi. Tym bardziej, że w domu czekała na niego żona i dwoje małych
dzieci.
Z raportu OL „Pilot” za marzec 1944 roku dowiadujemy się m.in. o akcji patrolu z oddziału „Zagończyka”
w Korzeniowie, ale bez bezpośredniego udziału żołnierzy Placówki 44: W związku z meldunkiem „Polańskiego”
z 5 za gadulstwo o sprawach org., odgrażaniem się żandarmami jednemu z członków AK, że nocują u niego
podejrzani osobnicy, poleciłem dać Kutej Ennie [Emmie Kutej] ze Żdżar 20 batów. Poprawa nastąpiła. Wykonali
„Kotwicz”, „Maks”, „Szermierz”. Następnie wraz z „Grotem”, „Szarakiem” i „Mścicielem” udali się do
Korzeniowa, gdzie dali baty /40 szt./ Filipowiczowi Kazimierzowi za posiadanie broni, z którą syn chodził na
rabunek. Broni nie zabrano, ponieważ syn uciekł z nią do Wachmannów. Jednocześnie dali 20 batów Siedlaczkowi
za pędzenie bimbru, nadmierne pijaństwo i odgrażanie się żandarmami. Te pseudonimy – Stanisław Przykucki
„Polański”, Edmund Szponder „Kotwica”, nie „Kotwicz”, Czesław Szlendak „Maks”, Kazimierz Kamola
„Szermierz”, Edmund Kotyza „Grot”, Tadeusz Szarzyński „Szarak”. Nie wiem do kogo należy ps. Mściciel. Żona
„Maksa” podczas jednego z ubeckich przesłuchań w marcu 1949 roku wymieniła, głównie z pseudonimów, 45
żołnierzy OL „Zagończyka”, wśród nich „Mściciela”, który według niej miał na imię Marian. Nie wiem też, który
to z Siedlców korzeniowskich dostał wtedy dwadzieścia batów. Nie wiem też, który z synów Filipowicza schronił
się do wachmanów w Liegenschaftcie Ułęż. Może był to Tadeusz, a może Marian. Tak, czy inaczej byli to
stryjeczni bracia Eugeniusza i Zygmunta Filipowiczów, „wiciarzy”, następnie komunistów z Korzeniowa,
członków band Paramonowa i Gransztofa. W pierwszych latach PRL-u Zygmunt był referentem śledczym w
Prokuraturze Powiatowej w Bielsku Podlaskim, następnie prokuratorem powiatowym w Olecku, a Eugeniusz
oficerem pionu śledczego MO. Wśród wielu jego „dokonań” było zamordowanie nożem w roku 1946 własnego
stryja Mateusza Filipowicza, b. funkcjonariusza PP, o czym piszę w Zdradzie i zbrodni.

Kondukt z „Konarem”
29 stycznia 1944 roku banda sowiecka Aleksiejewa „Serafima” lub banda sowiecka Paramonowa
„Dąbrowskiego” zamordowała pod Ernestynowem, czyli na granicy Placówki 44, mjr. Alfonsa Faściszewskiego
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„Konara”, zastępcę szefa Kedywu Okręgu Lubelskiego AK, jego adiutanta por. Tadeusza Ruszczykowskiego
„Brochwicza”, powracających z inspekcji w Obwodzie Łukowskim, oraz ich woźnicę pochodzącego z Łukawki
Kudelskich. W załączniku do raportu nr 40 z 6 kwietnia 1944 roku Moczar jako dowódca Obwodu Lubelskiego
AL odnotował ten mord następująco: 10 stycznia grupa Serafina napotkała jadących wozem 2 okr. członków ZWZ,
którzy zaatakowali naszą grupę. W walce obaj ZWZciaki zginęli. Ireneusz Caban, Anna Grażyna Kister, Jerzy
Ślaski, Witalis Grochowski „Czesław”, autor wspomnień z Rejonu 5 Obwodu Łukowskiego, Mieczysław Rybak,
autor historii Żyrzyna i okolic, bez podania źródeł pisali, że mordu tego dokonała banda Paramonowa. Taki zapis
widnieje także na epitafium „Konara” w kwaterze żołnierzy AK na cmentarzu w Żyrzynie. Na Paramonowa
wskazał Lesław Faściszewski „Lech”, syn „Konara”, a podwładny „Zagończyka”, w swoim biogramie do
publikacji Aleksandra Lewtaka Puławscy Sybiracy 1939-1956. Takie samo wskazanie znajdujemy w publikacjach
Aleksandra Lewtaka Żyrzyńska kwatera żołnierzy AK oraz Ojczyźnie oddani. A wcześniej Stanisław Samorek we
wspomnieniu Podpułkownik A. Faściszewski (1901-1944)-zapomniany bohater opublikowanym w październiku
1997 roku we Wrocławskiej Gazecie Polskiej. We wspomnieniu tym pisał też: Gdy w kwietniu 1944 r. dokonano
ekshumacji zwłok ppłk. Faściszewskiego w Ernestynowie i trumnę z nim, pod eskortą Kedywu, przewożono na
cmentarz w Żyrzynie, w pobliżu Bałtowa [Baranowa] kondukt został zaatakowany granatami i silnym ogniem z
sowieckich „pepeszy”. Z kadrowymi żołnierzami AK bandyci nie mieli oczywiście szans i nie wszyscy zdołali uciec.
Jest w tym nieścisłość, bo „zagończycy” wieźli „Konara” z cmentarza w Wojcieszkowie, gdzie i on, i
„Brochwicz”, i ich woźnica, tymczasowo byli pochowani. Bez przesady można powiedzieć, że w cieniu tych
samych drzew, które otulały grób Zdzisława Dmochowskiego z Burzca, bohatera powstania styczniowego.
Inaczej przedstawił to wydarzenie ppor. Ludwik Czarnecki „Łodzia”, ówczesny komendant Rejonu 6, w
meldunku do kpt. Stanisława Węglowskiego „Lechita”, komendanta Podobwodu „B”, z 25 kwietnia 1944 roku:
Melduję, że w dn. 22.IV.44. ok. godz. 23 Oddz. Kedywu w liczbie kilkudziesięciu ludzi, przejeżdżając zza Wieprza
na Baranów w stronę Żyrzyna, natknął się na grupę ludzi 5-6 PPR i wywiązała się strzelanina w wyniku czego
jedna i druga strona miała po jednym rannym. Kedyw strzelał z rakiet i jedna padła na stodołę, która uległa
spaleniu. Grupa PPR po pewnym czasie wycofała się w stronę Motogi. Możliwość zlikwidowania grupy PPR była
bardzo duża, lecz dzięki nieudolnie prowadzonej akcji przez Kedyw zezwolono na wycofanie się. Natomiast raport
ppor. Mariana Sikory „Przepiórki” wykonany na podstawie meldunku od „Zagończyka” wskazuje, że bynajmniej
nie była to przypadkowa potyczka, a zaplanowany napad na kondukt pogrzebowy: 22.4.44. Potyczka z oddz.
Dąbrowskiego, który urządził zasadzkę na maszerujący kondukt z ciałem „Konara”. Jeden z oddziału lekko ranny.
Pogrzeb śp. „Konara” na cmentarzu w Żyrzynie.
Najważniejszy w tym jest Raport Oddziału Lotnego „Pilot” za czas od dnia 1.4. do 30.4.44 z podpisami i
„Zagończyka” i „Błyska”. Oto fragment dotyczący konduktu z „Konarem”: 20.IV.44. Koncentracja grupy
wypadowej „Błyska” i 12-tu ludzi „Oelu” razem ludzi 40 w celu przewiezienia zwłok „Konara”. Podczas marszu
natknięto się na mały oddział Serafina w Adamowie, do żadnej akcji nie doszło. Stojąc pod Ferdynandowem
dowiedziałem się, że w pobliżu są przejazdem żandarmi i jadą na Ferdynandów w celu wyłapania junaków.
Zarządziłem zrobienie zasadzki w lesie od strony Ferdynandowa przy drodze prowadzącej na Wolę Gułowską.
Żandarmi prawdopodobnie zauważyli nas i uciekli drogą na Przytoczno. Po przybyciu dnia 22 nad Wieprz i po
przeprawie się z ludźmi i zwłokami na drugą stronę Wieprza, podczas przejazdu natknęliśmy się na zasadzkę
urządzoną prawdopodobnie przez grupę Dąbrowskiego, która z ukryć zza domów i stodół wzięła nas w krzyżowy
ogień. Grupa nasza walkę przyjęła zapalając jedną stodołę, zza której strzelano z PM-ów. Stodoła została spalona
amunicją zapalającą, sami wycofaliśmy się i obchodząc Baranów z lewej strony dotarliśmy na miejsce
przeznaczenia. Jest jeden ranny w prawe przedramię. Ci, którzy urządzali zasadzkę myśleli, że będzie przechodził
jakiś mały oddział, którego będzie b. łatwo rozbroić. Tymczasem natknęli się na oddział o większej sile ogniowej
i pomimo zaskoczenia z ich strony nic nie skorzystali. Koncentracja trwała w czasie od dnia 20.IV. do 24.IV.br.
W raporcie tym „Błysk” przyznaje mimowolnie, że wchodząc do Baranowa, gdzie rządziła banda
Paramonowa, dał się zaskoczyć, czyli nie ubezpieczył przemarszu, tylko tak po prostu „wlazł” pod lufy
komunistów. Ktoś z prawego brzegu Wieprza, może z samego Drążgowa, uprzedził bandę Paramonowa, że na
Baranów idzie oddział AK. Tym bardziej, że oddział „Błyska” miał w Drążgowie postój.
Ta ekshumacja „Konara” 22 kwietnia 1944 roku, i ten kondukt, nie mogły się odbyć bez pracy
wywiadowczej Placówki 44. Zresztą od postoju w Drążgowie ciało „Konara” wiezione było wozem Kossowskich.
Chrześcijański czyn chrześcijańskiego Wojska Polskiego jakim była AK dokonał się w walce z bandą
komunistyczną. Ale oddział „Błyska” w czasie tej akcji natknął się też na bandę sowiecką „Serafima” oraz na
niemieckich żandarmów. Można powiedzieć, że w ciągu trzech dni spełniania tej chrześcijańskiej i narodowej
posługi żołnierze „Błyska”, „Zagończyka” i „Przepiórki” zetknęli się zbrojnie prawie ze wszystkimi wrogami
umęczonej Ojczyzny – z miejscowymi komunistami, z Sowietami, i z Niemcami.
Niespełna miesiąc wcześniej to samo Wojsko Polskie, czyli OL „Zagończyka” wraz z OP „Hektora”, po
walce z tzw. kałmukami, czyli kolaborantami sowieckimi na służbie niemieckiej, dokonało 24 marca 1944 roku
ekshumacji z lasku pod Barłogami ciał więźniów Zamku Lubelskiego powieszonych i rozstrzelanych przez
Niemców w Kurowie 6 marca 1944 roku.
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Już pod okupacją sowiecką, w maju 1945 roku, był wieziony przez sobieszyńskich żołnierzy Placówki 44,
przez Drążgów i Baranów do rodzinnego Markuszowa, Mikołaj Burek „Żbik”, ekshumowany z cmentarza w
Sobieszynie. Ten znakomity żołnierz markuszowskiego Kedywu i OL „Orlika” poległ 16 maja 1944 roku w
Drążgowie w walce z bandą komunistyczną zza Wieprza. Przeniesiony przez rodzinę na cmentarz w Markuszowie
spoczywa tam do dziś w zbiorowym grobie razem z członkami GL-AL i BCh, pod komunistyczną „wroną” i
epitafium urągającym nie tylko prawdzie historycznej, ale wręcz przyzwoitości: Przechodniu, powiedz Polsce, tu
leżą jej syny, prawom jej do ostatniej posłuszni godziny, żołnierze GL, BCh, AK.
W tej części Rozdziału V po raz kolejny pojawia się postać Kazimierza Kiełczykowskiego „Miny”„Błyska”. Postać przysłonięta postacią „Zagończyka”. Chcę się zatrzymać na chwilę przy postaci „Miny”„Błyska”, by pokazać jak znakomici żołnierze pojawiali się na terenie Placówki 44. Postać jego przybliżyłem już
w biografii „Orlika”. Bardzo duży zasób wiadomości o „Błysku” znajduje się w aktach wytworzonych przez
WUBP w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze, PUBP w Wołominie, Garwolinie, Gorzowie Wielkopolskim i
Myśliborzu, a nawet przez IW z „czerwonej” wtedy „Szkoły Orląt” w Dęblinie. Te wszystkie „urzędy”
przynajmniej do roku 1955 intensywnie „zajmowały” się nim przy pomocy gromady konfidentów. Z dokumentów
znajdujących się w tych ubeckich aktach, ale także z jego akt odznaczeniowych w CAW, wyłania się postać
znakomitego żołnierza dwóch wojen o niepodległość Ojczyzny. Tej pierwszej w latach 1918-1921, z której
wyszedł z Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem za Męstwo. I tej drugiej w latach 1939-1945, z
której wyszedł bez krzyży wojennych, bo tym razem niepodległa Polska nie stała się. Przed wojną zbrojmistrz w
Głównej Składnicy Uzbrojenia Nr 2 w Stawach, a tak całkiem dokładnie zastępca zarządzającego działami
magazynów amunicji i prochów, okresowo pełniący obowiązki zarządzającego. Od marca 1940 roku, pod
pseudonimem „Mina”, dowódca plutonu saperów ZWZ w Dęblinie. Od roku 1941, pod pseudonimem „Błysk”,
dowódca pododdziału Związku Odwetu na terenie Dęblina. W roku 1943 wcielony do Kedywu wraz z całym
swym pododdziałem. Tak to przedstawił podczas ujawnienia 22 kwietnia 1947 roku w WUBP w Warszawie.
Natomiast z ustaleń jakich dokonałem do biografii „Orlika” wiadomo, że do września 1943 roku był komendantem
rejonowym ZO oraz dowódcą oddziału dyspozycyjnego ZO w Rejonie 5 Podobwodu „A”. Na terenie Placówki
44 pojawiał się więc w roku 1944 jako dowódca swego dawnego oddziału ZO, ale w składzie OL „Zagończyka”.
Z ogromu dokumentów wyprodukowanych na „Minę”-„Błyska” przez UB oraz IW chcę zacytować
fragmenty tylko dwóch. Pierwszy to agenturne doniesienie konfidenta „Wiesława” do oficera IW w OSL, czyli
tej „czerwonej” „Szkole Orląt”, z 22 kwietnia 1948 roku: Ob. Kiełczykowski K. zasługuje na specjalne
zainteresowanie ze względu na to, że do 1939 r. pełnił służbę wojskową jako zbrojmistrz 2-giej Centr. Skład. Amun.
w Stawach k. Dęblina w stopniu st. ogniomistrza, był zaangażowany w „Dwójce”, dokuczał pracownikom
cywilnym Składnicy, traktował ich nienależycie, za przewinienia natury politycznej natychmiast pozbawiał ich
pracy. Drugi to pismo kierownika PUBP w Garwolinie z 13 grudnia 1952 roku do naczelnika Wydziału „A”
WUBP w Warszawie w związku z pismem z 23 października 1952 roku: Komunikójem, że ww. od około 1939 r.
służył w wojsku Polskiem w stopniu st. sierżanta w Głównej Składnicy Uzbrojenia Nr. 2 w Stawach, gm. Irena
pow. Garwolin i na tem stanowisku był do 1939 r. Stosunek jego do rządu sanacyjnego był bardzo dobry, jak
również był dużem zwolennikiem rządu sanacyjnego, pełnił stanowisko magazyniera pewnego magazynu z
amunicją i miał pod sobą ludzi do pracy i do tych ludzi był źle ustosunkowany.
W jego aktach odznaczeniowych kilka opisów czynu bohaterskiego, którego dokonał 1 czerwca 1920 roku
w walkach z bolszewikami pod Kozianami jako podoficer 3 baterii 2 Pułku Artylerii Polowej Legionów. To ten
czyn, za który został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari.

„Hektor” na terenie Placówki 44
W komentarzach do wspomnień Edwarda Szanca-Leźnickiego „Asa” piszę o działaniach OL „Hektora” na
pograniczu Placówki 44 oraz o jego akcjach na terenie Placówki 44. OL „Hektora” został powołany w maju 1943
roku w Kośminie i w Kośminie były jego początki. Z Kośmina, z Bobrownik, pochodziło wielu ważnych żołnierzy
tego oddziału. Przede wszystkim Kazimierz Szlendak „Orzeł”, komendant Placówki Kośmin i dowódca sekcji w
OL „Hektora”, który miał kontakty, także rodzinne, z żołnierzami Placówki 44, szczególnie z Sarn. W połowie
1943 roku przez sześć tygodni żołnierzem OL „Hektora” był Tadeusz Osiński „Tek”, oddelegowany tam przez
swego ówczesnego przełożonego Stanisława Warownego „Mściciela”, komendanta Placówki Ryki AK. Z OL
„Hektora” przeszedł do OL „Zagończyka” na stanowisko dowódcy sekcji, a stamtąd w styczniu 1944 roku do OL
„Orlika”. Komendantem Placówki AK w Bobrownikach i tym samym przełożonym całej grupy przyszłych
żołnierzy OL „Hektora” był Władysław Piskała „Melchior”, który po „spaleniu” w październiku 1943 roku, został
powołany na stanowisko komendanta konspiracyjnej szkoły podoficerskiej Podobwodu „A” zorganizowanej na
Placówce 44. Także Stanisław Borzęcki „Kij” z Kośmina, którego cała rodzina za okupacji niemieckiej pracowała
dla „Hektora” i „Zagończyka”, a za okupacji sowieckiej dla „Orlika”.
W jednym z komentarzy do wspomnień „Asa” piszę jak to po latach jeden z oficerów OL „Hektora” zderzył
się z Placówką 44. Był to Zdzisław Górecki „Płaszczak”, dowódca sekcji oraz wykładowca broni i wyszkolenia
w oddziale „Hektora”. Pochodził z Kazimierza Dolnego. Przed wojną był pilotem-instruktorem w CWOL w
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Dęblinie. W sierpniu 1944 roku wstąpił ochotniczo do armii Żymierskiego. W listopadzie 1944 roku został
internowany w specłagrze w Skrobowie i wywieziony do Stalinogorska, skąd wrócił w grudniu 1947 roku. Podjął
służbę w „czerwonej” OSL w Dęblinie. W roku 1951 był dowódcą klucza w 3 Eskadrze, następnie zastępcą
dowódcy 9 Eskadry w Podlodowie i 6 Eskadry w Ułężu. Od roku 1948, podobnie jak wielu innych oficerów OSL,
był intensywnie rozpracowywany przez IW przy pomocy licznych agentów w lotniczych mundurach: „Sępa”,
„Zygfryda”, „Floriana”, „Gacha” i „Pilota” z 3 Eskadry, „Hala” z 2 Eskadry, „Jasia” z Eskadry Oficerów Rezerwy.
Donosili oni między innymi, że Górecki jest jednym z tych oficerów, którzy utrzymują zażyłe stosunki z b.
żołnierzami AK-WiN z okolic Ułęża i Sobieszyna, m.in. z Józefem Jurkiewiczem, magazynierem WPB na lotnisku
Ułęż. Którego może poznał w obozie NKWD nr 283 w Stalinogorsku.
Sam „As” tylko lakonicznie wspomina o akcji zdobycia broni i rozbrojenia lotników niemieckich we
dworze w Ułężu oraz rozbicia sklepu „Eicke-Lohmanna” w Rykach, skąd wywieziono kilkanaście furmanek
materiałów tekstylnych, ubrań i bielizny. W jednym z komentarzy do jego wspomnień przywołuję Kronikę
„Junacza”, w której znajduje się rozdział poświęcony oddziałowi „Hektora”: Tak więc w sierpniu 43 r., kiedy to
oddział liczy już drużynę, zaatakowano i zdobyto posterunek policji granatowej i żandarmerii w Baranowie. Akcję
tę przeprowadził z patrolem „Żubr” Maruszak. Zginął jeden żandarm, jeden ranny, wszystką broń będącą w
posiadaniu posterunku zdobyto dla oddziału. Niezadługo po tym urządzono zasadzkę na szosie Lublin-Warszawa,
w czasie której rozbrojono jadących Niemców autem. Celem zdobycia gotówki dokonano w Rykach likwidacji
niemieckiego sklepu Alkemanna. Zabrano towar (materiały tekstylne) wartości 3000000 zł. Towar przekazano kdzie oraz część za pozwoleniem jej użyto na umundurowanie i wyposażenie oddziału. Pewien dość znaczny procent
z tego oddano ludności biednej w formie zapomogi. Poza akcjami zbrojnymi przeciw Niemcom zadaniem oddziału
było utrzymanie ładu i porządku w terenie, ochrona ludności przed bandytyzmem, paraliżowanie administracji
niemieckiej i uniemożliwianie jej przeprowadzenia zarządzeń wydawanych przez okupanta. W listopadzie
przeprowadzono akcję na majątek Ułęż, siedlisko żandarmów i lotników niemieckich. W akcji tej zginęło dwóch
Niemców i zdobyto dużą ilość broni. W ślad za tą akcją przeprowadzono („Junior” i „Korczak”) rozbrojenie kilku
Niemców stacjonujących w Końskowoli. (…) Przy końcu stycznia zlikwidowano dwóch Niemców w Garbowie oraz
w ślad za tym przeprowadzono ponownie atak na majątek Ułęż, znajdujący się przy lotnisku. Obstawa majątku,
tzw. „Liegenschaftu”, składała się ze specjalnego oddziału niemieckiego oraz oprócz tego kwaterowała tu masa
lotników (oficerowie). Po ciężkiej i błyskawicznej akcji majątek zdobyto (dużo Niemców uciekło, reszta lub
poddała się lub została rozbrojona i rozmundurowana). A więc u „Junacza” są dwie akcje OL „Hektora” na
majątek Janickich w Ułężu. Tylko daty tych akcji, a szczególnie drugiej, nie całkiem są prawdziwe.
W biografii „Orlika” zatrzymuję się nad zadziwiającym faktem przypisania „Orlikowi” akcji OL „Hektora”
na majątek w Ułężu. To ten kuriozalny zapis w Inspektoracie Puławskim Gnata-Wieteski, w którym czytamy, że
OL „Orlika” rozbroił także obsadę wojskową majątku Ułęż zdobywając 1 ckm lotn. z magazynkiem i amunicją, 1
pm, 2 kb, 1 rakietnicę, 4 granaty i oporządzenie. Z przypisu dowiadujemy się, że Gnat-Wieteska napisał to w ślad
za Cabanem i Mańkowskim. Ale na wskazanych przez niego stronach w Oddziałach partyzanckich Cabana nie
ma ani słowa o takiej akcji. Natomiast w monografii ZWZ i AK w Okręgu Lubelskim autorstwa Cabana i
Mańkowskiego historyk z Garwolina znalazł okrojony o pełne imiona i nazwiska oraz zawierający zupełnie
niepotrzebne poprawki w nazewnictwie, odpis raportu „Żeliwy” z 14 kwietnia 1944 roku. Ale poza tymi
„poprawkami” odpis ten jest zgodny z oryginałem znajdującym się w zespole ZWZ-AK w APL. W raporcie tym
„Żeliwa” przedstawia wykaz robót dyw. i zwalczania bandytyzmu przez OL Obwodu za mies. marzec. I jest to
oczywiście wykaz robót dwóch podległych mu OL, a więc także „Hektora”, a nie tylko „Orlika”. „Żeliwa” podaje
datę akcji w Ułężu – 6 marca 1944 roku. Ale Gnat-Wieteska w Inspektoracie Puławskim daty tej za „Żeliwą” nie
podaje. Tak jakby jej nie widział. Z przypisu dowiadujemy się, że historyk z Garwolina opowiada o akcji OL
„Orlika”, której nie było, na podstawie koślawego odpisu, a nie oryginału spoczywającego w APL. To wszystko
sprawia wrażenie jakby nie znał tego raportu „Orlika” z dziwną datą 23 marca 1944 roku. Bo gdyby znał ten raport,
to wiedziałby, że 6 marca OL „Orlika” był dość daleko od Ułęża, na terenie Rejonu 3, gdzieś między Życzynem i
Trojanowem. I był tam przynajmniej do 14 marca. Oczywiście w raporcie „Orlika” nie ma ani słowa o
jakiejkolwiek akcji w Ułężu. Ale Gnat-Wieteska czytał ten raport „Orlika”. Świadczy o tym kilka kolejnych
przypisów jego „dzieła”, w którym co chwilę okupację sowiecką nazywa władzą ludową. Nie rozumiem, dlaczego
nie zaniepokoiło go, że w raporcie tym „Orlik”, wymieniając dzień za dniem swoje kolejne akcje, nie pisze o akcji
w Ułężu? A więc OL „Orlika” 6 marca 1944 roku był dość daleko, bo około trzydziestu kilometrów od Ułęża. W
nocy z 5 na 6 marca wykonał akcję przeciwko kanaliom w Grądzie i Żabiance, a w dzień 6 marca dokonał
konfiskaty blisko 20000 złotych z kasy „Rolnika” w Życzynie.
Tadeusz Osiński „Tek”, jeden z najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych z Placówki 44, był podczas
okupacji niemieckiej podkomendnym i „Hektora”, i „Zagończyka” i „Orlika”. Swoją drogę przez oddziały tych
dowódców dość lakonicznie opisał podczas przesłuchania przez śledczego MBP 3 czerwca 1948 roku, dzień po
aresztowaniu: W styczniu lub w marcu 1943 r. byłem wciągnięty przez mieszkańca Sobieszyna – Mariana
Grzechnika ps. „Szpak” do org. ZWZ jako zwykły członek i po złożeniu przysięgi przed nim i Stanisławem
Grzechnikiem ps. „Dora”, otrzymałem ps. „Tek”. Grzechnik Marian był komendantem wsi Sobieszyn. W czasie
wyprawy na akcję w marcu 1943 r. wpadłem w zasadzkę żandarmerii, z której uciekłem. Zaznaczam przy tym, że
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po wciągnięciu mnie do organizacji przydzielony zostałem do drużyny dywersyjnej. Po ucieczce z zasadzki
ukrywałem się początkowo po okolicznych wsiach i po kilku tygodniach zostałem skierowany przez komendanta
placówki Nr. 44 – Grzechnika Józefa do placówki Ryki do komendanta tej placówki – Warownego Stanisława ps.
„Mściciel” na stanowisko z-cy komendanta drużyny dywersyjnej. W końcu kwietnia lub na początku maja 1943 r.
objąłem stanowisko komendanta drużyny dywersyjnej w placówce Ryki. W czerwcu 1943 r. rozkazem „Mściciela”
zostałem skierowany do oddziału leśnego „Hektora”, który był podporządkowany dowódcy podobwodu –
Sawickiemu ps. „Sawa”. W oddziale tym byłem przez 6 tygodni, po czym „Hektor” skierował mnie do oddziału
leśnego „Zagona” na stanowisko sekcyjnego w stopniu kaprala. Dodaję, że w marcu i kwietniu 1943 r. na terenie
Placówki Sobieszyn ukończyłem szkołę podoficerską, otrzymując stopień kaprala. W oddziale „Zagona” byłem do
stycznia 1944 r. W styczniu 1944 r. rozkazem „Sawy” byłem przeniesiony na stanowisko sekcyjnego w pierwszej
drużynie oddziału „Orlika”. W oddziale „Orlika” byłem do dnia 24 lipca 1944 r. tj. do chwili oswobodzenia pow.
garwolińskiego. W czasie pobytu w oddziale „Orlika” w końcu maja 1944 r. ukończyłem szkołę podchorążych,
otrzymując stopień plutonowego podchorążego. Konieczne jest tu objaśnienie. Kpt. Piotr Ignacak „Sawa”, zwany
przez „Teka” Sawickim, był przełożonym i „Hektora” i „Zagończyka” jako zastępca komendanta Obwodu
Puławskiego AK, a nie jako komendant Podobwodu „A”. Bo w okresie okupacji niemieckiej pełnił jednocześnie
te dwie funkcje.

Podrozdział IV
W oczekiwaniu na Sowietów
Żołnierze Placówki 44 w akcji „Burza”
Są mi znane dwa raporty „Orlika” z ostatnich jego działań pod okupacją niemiecką już po powrocie spod
Kluczkowic. Jeden z nich nosi błędną datę 1 lipca zamiast 1 sierpnia 1944 roku. W raporcie tym „Orlik” jako
dowódca Zgrupowania „Dzięcioł” 1/15 pp podaje stan osobowy, uzbrojenie i wyposażenie tej jednostki. To 3
oficerów, 3 podchorążych, 23 podoficerów, 172 starszych strzelców i strzelców, 2 sanitariuszki. Łącznie 204
osoby. Broń – 2 działa przeciwlotnicze, 4 rkm, 6 ckm, 11 pepesz, 6 schmeisserów, 5 stenów, 42 pistolety, 168
kordisów, 20 tysięcy sztuk amunicji do rkm i kb, 5 tysięcy sztuk amunicji do visa, tysiąc sztuk amunicji do pepeszy,
500 granatów, 7 wozów konnych, 1 kuchnia polowa, 24 konie, 9 siodeł. Nie podaje ilości kb. To jest stan
Zgrupowania „Dzięcioł” w dwa dni po rozwiązaniu koncentracji sił zbrojnych Podobwodu „A” pod Nowodworem,
w cztery dni po powrocie „Orlika” z dozbrojenia w Stawach i w pięć dni po tym jak z częścią swego oddziału
wchodził do Ryk. Dowódcą Zgrupowania „Dzięcioł” był chyba już 28 lipca. Wskazuje na to ten drugi jego raport,
czyli Wykaz stanu ludzi OP 1/15 sporządzony właśnie tego dnia 28 lipca. Jako dowódca OP jest w nim wymieniony
„Szary”, a jako jego zastępca „Sęp”. Z tego dokumentu dowiadujemy się też, że 28 lipca OP 1/15 pp składał się z
2 oficerów, 8 podoficerów, 8 starszych strzelców, 1 strzelca z cenzusem, 61 strzelców, 3 sanitariuszek. Łącznie
83 osoby. Oddział ten tego dnia składał się organizacyjnie z sekcji ckm, 4 drużyn, każda po 2 sekcje oraz z
dwuosobowej kuchni. A więc nie ma adiutanta dowódcy, sekcji gospodarczej i sekcji łączności. Ale wciąż jest
sekcja ckm. Niestety nie ma wykazu broni OP 1/15 pp na ten dzień, więc nie możemy dokonać porównania ze
stanem broni w Zgrupowaniu „Dzięcioł”. Widać bardzo duże różnice personalne w obsadzie OP 1/15 pp w
porównaniu do stanu z 30 czerwca 1944 roku. Wtedy dowódcą był „Orlik”, teraz „Szary”. Wtedy szefem oddziału
był st. wachm. żand. Władysław Kotlęga „Łoś”-„Dębor”, teraz strz. z cenz. Lucjan Bernaciak „Janusz”. Wtedy
podoficerem broni był sierż. Stanisław Grzęda „Kret”, teraz kpr. Marian Zych „Przyszłość”. Wtedy podoficerem
gospodarczym i tym samym dowódcą sekcji gospodarczej był sierż. Kazimierz Bociański „Berin”, teraz
podoficerem gospodarczym jest kpr. Jan Wardak „Złośnik”. Wtedy jedyną sanitariuszką była Halina Rybakowska
„Iskierka”. Teraz są trzy sanitariuszki – „Osa”, „Płomyk” i „Atena”. A „Iskierka” zostaje jedną z dwóch
sanitariuszek w Zgrupowaniu „Dzięcioł”, o czym wiadomo z protokołu rozpoznania przez nią jako więźniarkę
„Toledo”, ciała „Orlika” 25 czerwca 1946 roku: W trupie przede mną leżącego rozpoznaję d-cę bandy na powiat
Garwolin ps. „Orlik”, znam go 22 maja 1944 r. będąc u niego w oddziale, 2gim oddziale leśnym, który był pod
jego dowództwem liczący około 100 osób – ja w tym czasie pełniłam funkcję sanitariuszki. Wtedy w OP 1/15 pp
dowódcą I drużyny był ppor. „Sęp”, teraz jest nim plut. kaw. Marian Grzechnik „Szpak”. Wtedy dowódcą II
drużyny był ppor. „Krewny”, teraz jest nim kpr. „Pióro”. Wtedy dowódcą III drużyny był ppor. „Szary”, teraz jest
nim kpr. Kazimierz Żochowski „Grab”. Wtedy dowódcą IV drużyny był st. sierż. „Ryś” (Ludwik Jóźwicki „Ryś”
z Wronowa, potem komendant tamtejszej Placówki WiN), teraz jest nim kpr. Julian Lasek „Start”. Wtedy
sekcyjnymi, oprócz „Berina”, byli – kpr. pchor. Edmund Zaborowski „Jastrzębiec”, kpr. kaw. „Orzeł”, strz.
Wiesław Burdzanowski „Rybka”, st. strz. Tadeusz Osiński „Tek”, sierż. Piotr Korowiec „Korek”, st. strz. Piotr
Pyt „Kwiatek”, kpr. „Grab”, st. strz. „Zemsta II”, st. sap. Bolesław Kuchnio „Nerwowy” oraz plut. kaw. Franciszek
Grzechnik „Kruk”. Teraz sekcyjnymi są – st. strz. Alfons Bielecki „Sak”, st. strz. Stanisław Grzechnik „Dora”,
kpr. Jan Mączka „Twardy”, kpr. „Bór”, strz. Marian Bancerz „Trzmiel”, starszy brat Wacława Bancerza „Słonia”,
st. strz. Zygmunt Kultys „Lis”, st. strz. Bolesław Cuch „Zemsta”, st. strz. „Blizna” oraz strz. „Gwiazda”. W tym
„nowym” OP 1/15 pp widać dużo podoficerów i żołnierzy z Placówki 44. Tym bardziej, gdy się spojrzy na
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nazwiska, a raczej pseudonimy zwykłych strzelców. To właśnie głównie ludźmi z plutonów wystawionych na
koncentrację przez Placówkę 44 decyzją „Sawy” dokonano 28 lipca lub nieco wcześniej uzupełnienia OP 1/15 pp.
Część z nich dwa, trzy tygodnie wcześniej była pod komendą „Orlika” w marszu na „Cienia” i w akcji w
Kluczkowicach. Nie minie więcej jak pół roku, gdy „Jastrzębiec” i „Kruk” znajdą się w sporządzonym 21 lutego
1945 roku przez „Orlika” Wykazie aresztowanych przez NKWD i wywiezionych, obydwaj z adnotacją – bez śladu.
Koncentrację sił zbrojnych Podobwodu „A” pod Nowodworem, a dokładniej w lasach koło Nowodworu,
Wrzosówki, Jakubówki, Bazanowa Nowego, trwającą do 29 lipca, oraz prawie równoległe do niej, bo trwające
chyba do 2 sierpnia, działania oddziałów „Orlika”, przedstawiam, z braku jakichkolwiek raportów, głównie
poprzez ubeckie protokoły przesłuchań jej uczestników. Z protokołu przesłuchania „Polnego” przez śledczego
WUBP w Warszawie 12 maja 1953 roku: Następnie w m-cu lipcu 1944 r. na polecenie komendanta Rejonu
Piątkowskiego ps. „Kotlina” i na polecenie kom. placówki „44” Grzechnik Józefa ps. „Ułan” odbyła się
koncentracja czł. AK z terenu rejonu „Kotliny”, który obejmował gm. Ryki i Ułęż. W tymże czasie udałem się wraz
z plutonem do miejscowości Bazanów, gm. Ryki, pow. Garwolin i tam się odbywała koncentracja, która to była
zwołana, ażeby się stawić z bronią, koncentracja trwała przez okres 4-ch dni, po czym komendant rejonu
Piątkowski ps. „Kotlina” zarządził rozejście się do domów i zamelinowania przez członków broni u siebie w domu
i zaniechania chwilowo działalności. Z protokołu przesłuchania „Smoka II”-„Bystrego” przez śledczego WUBP
w Warszawie 12 października 1951 roku: W lipcu 1944 roku oddział nasz składający się z około 100 ludzi pod
dowództwem Grzechnika Józefa ps. „Ułan” i Piątkowskiego, imienia nie pamiętam, ps. „Kotlina”, zam. w Rykach,
udał się w okolice Nowodworu, pow. Garwolin, gdzie byliśmy przez okres pięciu dni, a następnie oddział nasz
otrzymał rozkaz udania się na miejsca swego zamieszkania. W dwa tygodnie po powyższym otrzymałem rozkaz od
Piątkowskiego ps. „Kotliny”, abym wraz z innymi członkami oddziału udał się na Warszawę, czego odmówiłem.
Z protokołu przesłuchania Józefa Pietrzaka „Dęba” przez śledczego IW 18 kwietnia 1951 roku w sprawie któregoś
z braci Posimów z Nowodworu – Józefa lub Henryka, którzy po wejściu Sowietów wstąpili do armii Żymierskiego
i zostali w niej oficerami. Na pytanie: Czy na zebraniach i odprawach organizacyjnych spotykaliście Posima?
odpowiedział: W 1944 r., krótko przed wkroczeniem Armii Czerwonej mieliśmy odprawę w lesie „Bazanowski
Łan”, na odprawie tej widziałem również Posima, staliśmy wtedy w dwuszeregu, dużo miało broń, ale czy Posim
miał broń, tego nie wiem, przemawiał do nas jakiś cywil bez prawej ręki [Piotr Ignacak „Sawa”-„Just”], nazwiska
jego, ani pseudonimu nie znam. Widziałem go tylko ten jeden raz. Drugi był wtedy młodym chłopcem w stopniu
kapitana, tego również nie znałem i nie znam, co on za funkcję miał nie wiem, wtedy podawał nam komendę. Po
odprawie przyjechał jakiś człowiek na koniu i rozmawiał z tymi dwoma, mówili wtedy, że to jest „Orlik”, d-ca
leśnego oddziału. Więcej „Orlika” nie widziałem, wiem tylko, że po wyzwoleniu grupa nasza już jako „WiN” była
mu podległą, lecz łączności z nim nie miałem, a czy inni mieli kontakt, tego nie wiem, gdyż powstał wtedy
rozgardiasz i kontakty wtedy pozrywały się. Na kolejne pytanie śledczego: O czym było mówione na tej odprawie
w lesie? odpowiedział: Mówiono nam wtedy, że odszedł jeden wróg, a przychodzi drugi. Broń kazali nam
zachować i łączności nie tracić, gdyż dla nas jeszcze pora nie nadeszła. Z protokołu przesłuchania Jana Wardaka
„Złośnika” przez śledczego MBP 13 marca 1945 roku: Z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej i Wojska Polskiego
dowódca plutonu org. AK Grzechnik Józef pseud. „Ułan” zebrał swój pluton w ilości 45-50 ludzi, tzn. członków
AK, w tej liczbie i ja, wyprowadził do lasu między wsią Nowodworem, a kolonią Bazanowską, pow. Garwolin,
dołączając do oddziału leśnego pod dowództwem „Orlika”. Niektórzy członkowie miały ze sobą broń, a kto broni
nie posiadał, to otrzymał w lesie. Ja otrzymałem karabin od Grzechnika Franciszka pseud. „Kruk”, lecz żadnych
akcji nie wypełnialiśmy. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i Wojska Polskiego „Orlik” zebrał oddział i powiedział,
że ci którzy posiadają własną broń niech zabierają ze sobą, a ci członkowie, którzy co otrzymali broń w lesie, to
niech złożą swoim dowódcom. Grzechnik Józef pseud. „Ułan”, dowódca mego plutonu, zebrał cały pluton i
oświadczył, że na razie idźcie do domu i czekajcie na dalsze rozporządzenie. Z protokołu przesłuchania
Konstantego Żmudy „Żbika”-„Kawki” przez śledczego Departamentu I MBP 4 sierpnia 1945 roku: W lipcu 1944
r. odbyła się koncentracja wszystkich członków AK zdolnych do noszenia broni w Nowym Dworze koło Ułęża –
oddział placówki Żelechów pod dowództwem ps. „Wrzoska” nazwisko Majewski, ówczesnego mieszk. Żelechowa.
Głównodowodzącym koncentracji AK w Nowym Dworze był ps. „Sawa”, który wyjaśnił sytuację polityczną
członkom AK i zwolnił wszystkich do domu. Z protokołu przesłuchania Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
przez śledczego WUBP w Koszalinie 29 czerwca 1951 roku: W sierpniu 1944 r. przyszedł do mnie Magnuszewski
Józef ps. „Jabłoń”, zabrał trzech z w/w wioski [Komory k. Życzyna], dał nam broń i udaliśmy się do Nowego
Dworu, gdzie zastaliśmy około 1000 ludzi. Wszyscy byli uzbrojeni i mieli nas prowadzić na Powstanie
Warszawskie. Już w tym czasie posiadałem karabin KBK oraz około 20 szt. amunicji do tego karabinu. W tym
samym dniu kazali nam złożyć broń w kozły i rozejść się do domu. Z protokołu przesłuchania Mariana Filiksa
„Wilkołaka”, żołnierza AK z Woli Zadybskiej, przez śledczego PUBP w Garwolinie 24 lutego 1952 roku. Na
koncentrację pod Nowodworem szedł pod dowództwem por. Stanisława Piechowicza „Lota”-„Tomasza”: W
pierwszych dniach po wkroczeniu wojsk Polsko-Radzieckich byliśmy na koncentracji w lasach koło NowegoDworu, gm. Ułęż, czł. org. AK było około 2 tysiące, tam byliśmy cały dzień. Po wysłuchaniu mszy i kazania, które
było wygłoszone przez nieznanego mi księdza rozeszliśmy się do domu. Idąc do domu w lesie pomiędzy Zadybiem
Starym, a Kłoczewem złożyliśmy broń na furmanki, które już tam czekały, a sami udaliśmy się do domu, lecz co
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się stało z tą bronią, nie jest mi wiadomo. Z protokołu przesłuchania Longina Kacperskiego „Skiby”, ostatniego
komendanta Placówki Kłoczew WiN, przez śledczego PUBP w Garwolinie tego samego dnia czyli 24 lutego 1952
roku. Na koncentrację pod Nowodworem szedł pod dowództwem por. Stanisława Piechowicza „Lota”„Tomasza”: W lipcu 1944 roku odbyła się koncentracja oddziałów AK naszej gminy w lesie Zadybie Stare.
Komendantem naszego rejonu był oficer sanacyjny ps. „Lot” nazwiska jego nie wiem, pochodził on z Dęblina.
Po skoncentrowaniu się wszystkich oddziałów AK z terenu naszej gminy udaliśmy się do Nowodworu gdzie w lesie
odbyła się koncentracja oddziałów AK z wszystkich gmin naszego powiatu. W tym samym dniu przyszedł rozkaz z
głównego d-ctwa AK aby wszyscy członkowie roześli się do swych domów. I jeszcze fragment Informacji Wacława
Kamińskiego „Kaliny” o wyjściu żołnierzy AK z Bazanowa Starego na koncentrację pod Nowodworem.
Przywołuję jego słowa także przez pamięć o Janie Kapuście-Zaniewskim „Ulinie” oraz Edwardzie Przybyszu
„Nowinie”, zamordowanych przez komunistów: W roku 1944 komórka uczestniczyła w akcji „Burza”.
Organizatorem mobilizacji w lipcu był ówczesny komendant komórki Jan Jałocha. Miejscem zbiórki był plac przed
szkołą w Starym Bazanowie. Stawiło się około 16 żołnierzy z opaskami i z kbk. Dowódcą drużyny był Stanisław
Wojtaś. Odchodzących pożegnała matka Wacława Kapusty (była również matką Jana Zaniewskiego – wybitnego
akowca z obwodu Garwolin, zamordowanego w 1943 roku w Leopoldowie). Koncentracja 15 pp „Wilków” AK
miała miejsce w gospodarstwie p. Jurkiewicza pod Nowodworem. W czasie pobytu tam zrobiłem kilka zdjęć, z
których zachowały się tylko dwa. Są bardzo słabe, ale dla uczestników bardzo ważne. Jako pierwsza w szyku w
czasie Mszy Świętej, w czasie koncentracji, stała drużyna ze Starego Bazanowa. W esbeckich aktach Jana Poterka
„Ptaszka”, członka BCh i PSL-u, dezertera z armii Żymierskiego, działacza Solidarności RI, więźnia stanu
wojennego w latach 1981-1982, rozpracowywanego przez rycką SB przy pomocy „Słowackiego”, czyli Jana
Bichty „Ułańskiego”, znajdują się dwie krótkie charakterystyki pana Jurkiewicza spod Nowodworu, zawodowego
podoficera lotnictwa, zastępcy ppor. Władysława Reka „Żaby”, dowódcy 2 plutonu Nowodwór. W jednej z nich
czytamy: Jurkiewicz Józef s. Wincentego, ur. 23.III.1902 r., zam. Wrzosówka, gr. Nowodwór, pow. Ryki, b. st.
sierż. AK. W latach ubiegłych osadzony w obozie w Skrobowie k. Lubartowa za rozpowszechnianie wrogiej
propagandy p-ko PRL. Z drugiej dowiadujemy się, że ze Skrobowa został zesłany do łagrów skąd wrócił w roku
1946. Z akt filtracyjnych Jurkiewicza wiadomo, że został aresztowany przez „Smiersz” 6 listopada 1944 roku.
Wiadomo z nich też, że przynajmniej do 8 lutego 1945 roku był więziony w Skrobowie, od 18 maja 1945 roku
znajdował się w Prowieroczno-Filtracjonnym Łagierje N 283 w Stalinogorsku (PFŁ Nr 283), skąd został
zwolniony 21 lipca 1945 roku. „Żaba”, który został aresztowany już 17 sierpnia 1944 roku, czyli dwa tygodnie
po koncentracji pod Nowodworem, wrócił z Rosji w listopadzie 1947 roku.
Z zeznaniem Józefa Pietrzaka „Dęba” koresponduje przywoływane już zeznanie Walentego Olka „Wilka”„Bystrego” z 8 czerwca 1952 roku w tej części, w której mówi o działaniach „Orlika” po powrocie spod
Kluczkowic. Zawiera ono tę istotną informację, że „Orlik” z całym oddziałem przyszedł na ostatni dzień
koncentracji sił zbrojnych Podobwodu „A” w Nowodworze, ale zatrzymał się w sąsiedniej Jakubówce: Z chwilą
wkroczenia wojsk Polsko-Radzieckich oddział „Orlika”, do którego ja należałem, przybył do Ryk. Przyszliśmy tu
nieco wcześniej, zanim wkroczyły wojska Radzieckie i Polskie, tj. my wkroczyliśmy rano, natomiast WP i
Radzieckie przed południem. Przed tym zdążyliśmy spożyć obiad i dopiero pojawiły się dwa czołgi. Tu byliśmy do
wieczora, po czym część udała się w stronę Staw i Dęblina, udał się prawdopodobnie „Sęp”, natomiast pozostała
część, w której ja byłem, udała się na kwatery do Oszczywilka. Tam po przenocowaniu każdy z chętnych otrzymał
jednodniową przepustkę do domu, z bronią i z tym, że wróci do oddziału. Kiedyśmy powrócili z przepustek w
wyznaczony punkt tj. do Oszczywilka, z chwilą przybycia zastaliśmy „Orlika”, który wrócił od Dęblina. Stamtąd
„Orlik” przyprowadził dwa działka oraz wóz amunicji i broni, amunicji – jak sobie przypominam – było
przyprowadzonych kilka wozów. Z Oszczywilka obie te grupy udały się do m. Jakubówka, gm. Ryki i dnia
następnego nastąpiło rozpuszczenie wszystkich – za wyjątkiem dowódców – do domów. W tym wypadku
powróciłem i ja. Każdy ze zwolnionych broń składał zbrojmistrzowi tzn. ps. „Kretowi”. Jest na końcu tego zeznania
„Wilka”-„Bystrego” jego uzupełnienie odnośnie akcji w Stawach: Dodać chcę, że do Staw były dwie wyprawy
bandy „Orlika” tj. w pierwszej udziału nie brałem, natomiast brałem udział w drugiej wyprawie, podczas której
wzięta została amunicja.
Pełniejszy obraz działań „Orlika” w tych dniach daje zeznanie „Sępa” z 10 kwietnia 1953 roku. Nie jest
ono i w tej części wolne od różnych nieścisłości. Chociażby pomylona o jeden dzień data wejścia „Orlika i
Sowietów do Ryk. Ale prawie każdy wie, że to było 26 lipca, w środę, w dzień odpustu na św. Annę. Przywołuję
to zeznanie „Sępa” od momentu, gdy „Orlik” wraca spod Kluczkowic, i według słów „Teka” z jego zeznania z 12
lutego 1951 roku, staje w Drążgowie na około dwa dni. Co zresztą oznacza, że do Drążgowa dotarł 21 lub 22 lipca:
Pod koniec miesiąca lipca 1944 r. „Orlik” powracając z koncentracji z południa i po przeprawieniu się przez
rzekę Wieprz w pobliżu Baranowa, zajął kwatery w pobliżu lotniska Ułęża. Niemcy już wycofywali się. W tym
czasie por. „Krewny” wysłany został na lotnisko Ułęż, aby udaremnić Niemcom niszczenie budynków. (...)
Ponieważ Niemcy wycofywali się przez cały czas, „Orlik” postanowił podciągnąć pod same Ryki i robić wypady
na cofających się Niemców. Zamiaru tego nie wykonał, gdyż w dniu 25 lipca 44 r. wojska Radzieckie wkroczyły
do miasta Ryki. Cały oddział pod komendą porucznika „Szarego” wyszedł na spotkanie pierwszych czołówek
czołgów Sowieckich. Po zatrzymaniu się czołówek przywitał nas Sowiecki dowódca, pytając nas, co to jest za
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oddział, kto dowodzi, ilu jest ludzi, oraz gdzie są Niemcy. Odpowiedzieliśmy, że jest to oddział AK, że w tej chwili
prowadzi go porucznik „Szary”, i że Niemcy są w Dęblinie. Wówczas dowódca czołgów skierował jedną kolumnę
w stronę Warszawy, zaś resztę w stronę Dęblina. Oddział zatrzymał się w Rykach, gdzie ludność serdecznie nas
powitała. Po południu tego dnia oddział nasz podciągnął do miejscowości Stawy, aby przeszkodzić Niemcom w
wysadzeniu pewnych obiektów. Członkowie AK, którzy byli na terenie Staw, poprzecinali przewody i w ten sposób
budynki na terenie Staw były ocalone. Po przybyciu na miejsce tj. do Staw stwierdziliśmy, że Niemcy się już
wycofali z rana. Pod wieczór do Staw zajechało kilka czołgów z rannymi żołnierzami Sowieckimi. Pierwszej
pomocy niektórym rannym udzieliła nasza sanitariuszka oddziałowa, a z ciężko rannymi poradziliśmy, aby jechali
do Ryk, wskazaliśmy im kierunek i czołgi odjechały. Pod naporem czołgów Sowieckich Niemcy z Dęblina wycofali
się za Wisłę i stamtąd ostrzeliwali silnie prawy brzeg rzeki Wisły. „Orlik” zatrzymał się na noc w Stawach, a na
drugi dzień wieczorem wyruszył w stronę Ryk, zabierając ze sobą pewną ilość amunicji. Kiedy podciągnęliśmy
pod samo miasto Ryki, „Orlik” dowiedział się, że w Rykach kwateruje oddział AL „Dąbrowskiego”. Przypominam
sobie, że „Orlik” ze „Spokojnym” i „Szarym” naradzali się, czy maszerować przez Ryki, czy ich obejść z boku.
Po naradzie „Orlik” zadecydował obejść bokiem. Obawiał się maszerować przez miasto wieczorem, aby pomiędzy
oddziałami nie wynikła strzelanina. Za Rykami zajęliśmy kwatery, a „Orlik” ze „Spokojnym” pojechali zachować
wziętą ze Staw amunicję. Pod koniec lipca lub w początkach sierpnia 44 r. „Orlik” udał się na odprawę za rzekę
Wieprz, miejscowości nie pamiętam, do sztabu Wojska Polskiego, które razem wkroczyło z wojskami Sowieckimi.
Treści narady nie znam, lecz po powrocie „Orlik” postanowił rozwiązać oddział rozpuszczając go do domu, a
broń zachować. „Orlik” wyznaczył „Spokojnego” i „Szarego”, aby dopilnowali odbiory broni od poszczególnych
członków z oddziału. Po złożeniu broni powróciłem do domu. Pozostał na miejscu „Orlik”, „Spokojny” i „Szary”
oraz kilku ludzi zaufanych „Orlikowi” celem zachowania broni. Szef oddziału Kotlęga Władysław „Dębor”
pozostał także, gdyż rozliczał się z kancelarią i gotówką.
„Orlik” wziął udział w „Burzy”, ale uczynił to bardzo odpowiedzialnie. Bezpośrednim efektem właściwego
podejścia do „Burzy” było to, że jego oddziały, czyli OP, nad którym dowodzenie przekazał „Szaremu”, oraz
Zgrupowanie „Dzięcioł”, a w ich szeregach wielu żołnierzy Placówki 44, nie dały się osaczyć Sowietom, tak jak
to się stało z oddziałem „Przepiórki” i „Zagończyka”. Obydwa oddziały w odpowiednim momencie zostały przez
dowódcę planowo rozproszone, a wszyscy żołnierze otrzymali nie tylko pieniądze, ale także instrukcje na
najbliższy czas. To jest bardzo jasno wyrażone w zeznaniu Kazimierza Śmietanki „Wilka”, żołnierza NOW w
Rykach, następnie podwładnego „Orlika”. Zeznanie to składał po aresztowaniu w styczniu 1945 roku przed
białeckim komunistą Władysławem Jaroniem, śledczym PUBP w Garwolinie, o którym piszę w Zdradzie i
zbrodni, oraz przed prokuratorem wojskowym z armii Żymierskiego: W organizacji partyzanckiej byłem do lipca
tj. do chwili zajęcia Ryk przez Armię Czerwoną. Wtedy dowództwo rozwiązało nasz oddział, wtedy też zdałem broń
– automat fiński. Na odprawie Antoszczak mówił nam, żebyśmy nie szli do wojska, ponieważ to nie jest nasze
wojsko, a Armia Czerwona, a po tym każdy z nas otrzymał rozkaz, co mamy robić. Więc chodzi o ten ostatni
kawałek ostatniego zdania: każdy z nas otrzymał rozkaz, co mamy robić. Pojawia się tu mądrość „Orlika”, który
dobrze znając Sowietów i realnie oceniając sytuację dochodzi do wniosku, że jego zadaniem nie są gonitwy za
uciekającymi Niemcami na oczach drugiego najeźdźcy, ale ocalenie tej siły zbrojnej, która została jemu dana pod
dowództwo. Bo ta siła zbrojna za chwilę będzie jeszcze bardziej potrzebna. Właśnie tutaj, w tym rzekomym braku
udziału w „Burzy”, jest ta przewaga „Orlika” nad innymi dowódcami oddziałów Inspektoratu Puławskiego. Tu
jest też odpowiedź na pytanie: Dlaczego dwa miesiące potem właśnie on został mianowany dowódcą wszystkich
OP Inspektoratu Puławskiego, a w marcu 1945 roku dowódcą OP i referentem bezpieczeństwa Inspektoratu?
Nie sposób zignorować obecność miejscowych komunistów, także tych z terenu Placówki 44, w
wydarzeniach ostatnich dni lipcowych roku 1944 w Rykach i okolicy. Chociaż sprawą oczywistą jest to, że tyle
było ich znaczenia, ile przyzwolenia sowieckich mocodawców. W przywoływanym zeznaniu „Sępa” znajduje się
sformułowanie: „Orlik” zatrzymał się na noc w Stawach, a na drugi dzień wieczorem wyruszył w stronę Ryk,
zabierając ze sobą pewną ilość amunicji. Kiedy podciągnęliśmy pod samo miasto Ryki, „Orlik” dowiedział się, że
w Rykach kwateruje oddział AL „Dąbrowskiego”. Przypominam sobie, że „Orlik” ze „Spokojnym” i „Szarym”
naradzali się, czy maszerować przez Ryki, czy ich obejść z boku. Po naradzie „Orlik” zadecydował obejść bokiem.
Są to słowa oficera oddziałów „Orlika”, więc nie chcę ich stawiać na jednej płaszczyźnie ze słowami zbrodniarza
komunistycznego Gransztofa oraz trzech jego ówczesnych podwładnych – Mariana Ekszteina, Władysława
Jaronia i Stanisława Kowalczyka. Gransztof w jednym z życiorysów z roku 1945 pisał: Zdobywam lotnisko Ułęż
i wkraczam do Ryk i stamtąd rozsyłam ludzi partyzantów na posterunki Irena, Ułęż, Kłoczew, Żelechów i Ryki.
Eksztein, który był ważną postacią bandy Gransztofa, w życiorysie z roku 1968 to „wyzwolenie” Ryk skwitował
następująco: W dniu 24 lipca 1944 r. wstępuje w szeregi MO w miejscowości Ryki tu znów rozpoczyna się akcja w
celu zapewnienia ładu i porzondku oraz likwidacja band NSZ i WiN grasujących na terenie pow. Garwolin. W
raporcie do komendanta wojewódzkiego MO w Warszawie z roku 1955 po prostu stwierdził, że Ryki „wyzwalał”
już jako funkcjonariusz MO: Wyjaśniam, że w szeregi MO wstąpiłem w dniu 24 lipca 1944 r. w miejscowości
Baranów, pow. Puławy, woj. Lublin, po krótkim czasie zostałem przeniesiony do miejscowości Ryki, pow.
Garwolin, woj. Warszawskie, następnie do grupy Operacyjnej w Garwolinie, gdzie posiadałem grupę składającą
się z 70-ciu funkcj. MO i jeździłem po likwidacji band NSZ i AK, gdzie dokonałem szereg zdjęć, a nawet w dniu 3
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XI 1944 r. zostałem ranny w walce z bandą NSZ w miejscowości Żurawiec, gm. Wola Gułowska, pow. Łuków.
Jaroń w piśmie do KW MO w Warszawie w roku 1973 także „wkraczał” do Ryk: Z chwilą wycofania się wojsk
niemieckich za Wisłę, nasz oddział partyzancki w sile 30 partyzantów GL w lipcu 1944 r. pod dowództwem Juliana
Gransztofa wkroczył do miasta Ryki i zajął je oczyszczając z resztek Niemców miasto i teren, a tak samo
zaprowadzając władzę ludową na tamtejszym terenie w walce z bandami i reakcyjnym podziemiem. Kowalczyk
posunął się dużo dalej, bo w życiorysie z roku 1952 rozpisywał się jak to 24 lipca wraz z grupą „Jastrzębia”
zdobywał Ryki. Ani 26 lipca, ani następnego dnia „Orlik” z przyczyn dość oczywistych nie mógł rozpędzić
trzydziestoosobowej bandy Gransztofa, która weszła do Ryk. Chociaż dysponował siłą zbrojną aż nadto
wystarczającą, żeby to zrobić. Jeszcze łatwiejsze było to dzień, dwa dni wcześniej, gdy banda ta szła prawie po
jego śladach zza Wieprza, przez Nowodwór, Leopoldów, Rososz w stronę Ryk. Ciekawe, że nie szła przez
Jakubówkę, Brusów i Oszczywilk. Raczej na pewno Gransztof wiedział, że przynajmniej od 25 lipca w
Oszczywilku stoi oddział „Orlika”. Ale niezależnie od tego na pewno chciał się przejść w drodze do Ryk przez
„swoją” Rososz. Tak, czy inaczej „Orlik”, nawet jeśli wiedział, że za nim idzie banda Gransztofa, nie mógł się z
nią rozprawić i to z kilku powodów. Te powody to ogólna sytuacja, konieczność realizacji „Burzy” oraz aż dwa
porozumienia z komunistami, o których „Orlik” był przecież poinformowany. Był jednym z tych, którzy mieli
tylko przyjąć do wiadomości porozumienie Komendy Inspektoratu Puławskiego z komunistami z 10 lipca oraz
porozumienie „Kotliny” z komunistami z 17 lipca. O tym drugim porozumieniu dowiedział się pewnie dopiero w
dniu, w którym wrócił do Drążgowa spod Kluczkowic. To znaczy 21 lub 22 lipca. Do tego wszystkiego dochodzą
inne okoliczności, zdarzenia i fakty z tych ostatnich dni lipca, które nie zostały zapisane, a których istnienia
możemy się domyślać. Ślad takich niezapisanych zdarzeń znajdujemy w piśmie kierownika PUBP w Garwolinie
do naczelnika Wydziału I WUBP we Wrocławiu z 10 listopada 1952 roku, w którym przedstawia ustalenia
wywiadowcze odnośnie „Ezeta”: W 1944 r. przed samym wejściem wojsk Radzieckich na tut. teren, było to w
okresie żniw, prosto z pola Zborowski zebrał swój oddział org. AK i na wozach udali się do lasów Gułowskich
pow. Łuków, gdzie został rozbity przez oddział AL. Po rozbiciu jego oddziału, część członków, którzy byli przy
życiu, powróciła do domu, a on nie powrócił tylko dołączył się do drugiej grupy AK, gdzie przebywał przez dłuższy
czas, kiedy powrócił do Ułęża, to już wszędzie stacjonowali wojska Radzieckie. W Zdradzie i zbrodni zwracam
uwagę na fakt, że Gransztof jakoś nie bardzo chwali się „zdobyciem” lotniska w Ułężu i „wyzwoleniem” Ryk,
chociaż miał ku temu wiele okazji, a Sienkiewicz, jego ówczesny przełożony, wogóle o tych „sukcesach” nie
wspomina.

Podrozdział V
Powstanie antykomunistyczne na terenie Placówki 44
Pomimo rozkazów mjr. Stanisława Kowalskiego „Konrada”, komendanta Inspektoratu Puławskiego AK, z
drugiej połowy sierpnia oraz z października 1944 roku, nakazujących czasowe zawieszenie działalności, „Orlik”
jako dowódca, który pozostał na swoim terenie i utrzymał łączność z większością swoich podwładnych, był
zmuszony do prowadzenia walki zbrojnej. Do końca stycznia 1945 roku walkę tę prowadził przeciwko okupantowi
sowieckiemu w jego strefie przyfrontowej. Nie mógł sobie pozwolić na ograniczenie się do utrzymania podległego
wojska w podziemiu w oczekiwaniu na korzystniejszy niż dotychczas rozwój wydarzeń i lepsze warunki do
prowadzenia walki partyzanckiej. Na przesunięcie się frontu za Wisłę oraz na przetrwanie do wiosny, o czym
mówił podczas spotkania z Zygmuntem Wilczyńskim „Żukiem” jako dowódcą oddziału po „Zagończyku”, 6
stycznia 1945 roku na kwaterze pod Rykami. O tym utrzymaniu wojska w podziemiu po nieudanym marszu na
pomoc Warszawie czytamy w przywoływanym już protokole przesłuchania Feliksa Szczęsnego Antoniewicza
„Raka” przez śledczego z Wydziału VII 16 Brygady WOP w Gdańsku 20 kwietnia 1951 roku. Na pytanie
śledczego, jakie następnie i od kogo otrzymał zarządzenia co do dalszej konspiracji, odpowiedział: Ostatnie
zarządzenie zostało wydane około końca sierpnia lub września 1944 roku, które zostało wydane przez „Sawę”, że
nie należy oddalać się od miejsc zamieszkania, nie ujawniać się, czyli konspirować się w dalszym ciągu, ponieważ
może nastąpić druga koncentracja. W razie by ktoś się nie mógł utrzymać na swym terenie, mógł się przenieść
jedynie za zawiadomieniem swego d-cy. „Sawa” nadal podał nam w swej instrukcji, że jeżeliby ktoś się przeniósł
bez zawiadomienia swego d-cy, to będąc na nowym miejscu musi natychmiast szukać kontaktu AK, a o ile by takich
nie było, należało natychmiast przystąpić do organizowania komórek dywersyjno-wywiadowczych na podstawach
organizacji AK i usiłować wszelkimi sposobami skontaktować się z poprzednimi swymi dowódcami. W tym
miejscu uważam za właściwe powołać się na zeznanie „Wilka”-„Bystrego” z 8 czerwca 1952 roku. Mówi on tam,
że już w grudniu 1944 roku „Orlik” ponownie powołał go do oddziału. Akta śledcze Jana Wardaka „Złośnika”,
Stefana Ostrowskiego „Szczygła” i Czesława Sekity „Smokinga” pokazują, że ubecy z Warszawy i Garwolina
oraz ich sowieccy doradcy, a faktycznie szefowie, przynajmniej od końca stycznia 1945 roku wiedzieli z zeznań
swych ofiar, że „Orlik” jest dowódcą OP Inspektoratu Puławskiego. W wykonanym 16 marca 1945 roku akcie
oskarżenia przeciwko „Złośnikowi”, „Szczygłowi” i „Smokingowi” jest mowa także o tym, że „Szczygieł”
kontaktował się z Biernaczek Marianem pseudonim „Orlik” dowódcą oddziałów leśnych. I jeszcze bardziej
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szczegółowo, że w dniu 23 stycznia 1945 r. otrzymał rozkaz od dowódcy oddziałów leśnych organizacji AK
Biernaczka Mariana pseudonim „Orlik” wykonać wyrok na Borkowską Janinę. Tak go przedstawiali w śledztwie,
walcząc o życie, ci trzej żołnierze AK z Sobieszyna i Zosina, którzy w nocy 23 stycznia 1945 roku, wraz z
„Tekiem”, starali się jak najlepiej wykonać rozkaz o likwidacji konfidentek sowieckich. Tym bardziej, że wszyscy
byli aktywnymi uczestnikami koncentracji pod Nowodworem. „Złośnik” w owym czasie był także podoficerem
gospodarczym OP 1/15 pp, a „Smoking” strzelcem w tym oddziale. A więc doskonale zdawali sobie sprawę, że
już w okresie „Burzy” „Orlik” dowodził dwoma oddziałami.
Najwcześniejsza, znana mi z dokumentów, akcja wykonana na rozkaz „Orlika” po jego powrocie z marszu
na pomoc Warszawie, to likwidacja Michała Chudowolskiego z Sobieszyna 7 września 1944 roku. Był jednym z
sześciu kolaborantów sowieckich z Sobieszyna i okolic wskazanych „Orlikowi” przez Halinę Rybakowską
„Iskierkę”. Z zachowanych kartotek policyjnych wiadomo, że już w latach trzydziestych uczestniczył w
działalności komunistycznej jako członek ZLChS. Jego likwidacja to pierwsza odpowiedź na aresztowania
dokonywane przez „Smiersz” i NKWD, według wskazań miejscowych komunistów, świeżo zawerbowanych
konfidentów, przygodnych donosicieli, czy też kobiet utrzymujących stosunki z Sowietami na terenie Placówki
44. O tym jak dużym potencjałem dysponowali tam sowieccy okupanci świadczy zapis w raporcie
kontrwywiadowczym z Rejonu 5 Podobwodu „A” z 24 października 1944 roku. Jednym z jego „bohaterów” jest
dębliński lekarz Henryk Nasuto: Nasz szpital w Osmolicach (podobno już nie istnieje) ma ustaloną reputację. Dr
Nasuto pije eter, p. L. recytuje ... wiersze (oczywiście ros.). Rosjanie biją brawo, Rosjanie lubią Polki (no, Niemcy
też). PPR-owcy nawet kręcą nosem (woleliby bez konkurencji rosyjskiej). Okupant sowiecki na terenie Podobwodu
„A”, w tym także na terenie Placówki 44, dysponował wystarczającą ilością kolaborantów, żeby mógł realizować
swoje plany. Obszerna Próba charakterystyki metod pracy NKWD na ziemiach polskich, przesłana w sierpniu
1945 roku także do Podobwodu „A”, zaczyna się następująco: Co to jest NKWD? Jest to sowieckie Gestapo ... A
kilka zdań dalej: Metody NKWD są bardziej wyrafinowane od metod Gestapo, przy czem są wytworem sprytu,
chytrości, podstępu i przewrotności ludzi Wschodu. Przeciwko rzeczywistym interesom Polski pracuje obecnie
razem z NKWD tysiące ludzi z PPR, wierzących, że tępią „reakcję” i „faszystów”, i że służą dobrze Ojczyźnie.
Niestety, było dużo gorzej. Kolaboranci sowieccy, także na terenie Placówki 44, to nie tylko tysiące ludzi z PPR.
Ten Podrozdział V w tym Rozdziale V zawiera tekst pod tytułem Bechowska kolaboracja z okupantem sowieckim
na terenie Placówki 44.
Prawie wszystko w sprawie Chudowolskiego oraz kolejnych konfidentów „Smierszu” i NKWD wyjaśnia
życiorys Haliny Rybakowskiej „Iskierki” spisany przez nią 19 lipca 1946 roku na polecenie śledczego WUBP w
Warszawie: Przy końcu sierpnia [1944] byłam aresztowana przez NKWD, oddałam pistolet kalib. 6,35 mm i po
24 godz. zostałam zwolniona. W październiku tegoż roku dostałam rozkaz wydania opinii o sześciu członkach PPR,
zamieszkujących w najbliższej okolicy, których znałam dobrze – mieli oni być zlikwidowani za współpracę z
NKWD. Pomimo mojej opinii o nich, która była dobra, jeden z nich Chudowolski Michał został zastrzelony przez
członka oddziału „Orlika”. Porucznik „Szary” – zastępca „Orlika” oświadczył, że zlikwidowano go za
współpracę z Niemcami, a nie z NKWD. W listopadzie aresztowano mnie raz jeszcze, ponieważ wpłynęły meldunki,
że „Orlik” często bywał u mnie. Wątpię, czy Jakubowski, ten sam, który niedługo potem „pracował” nad
aresztowanych bratem „Orlika”, uwierzył w rzekome zapewnienia „Szarego” dawane „Iskierce” w sprawie
Chudowolskiego. Ani on, ani żaden inny ubecki oprawca z Warszawy, czy z Garwolina, nie mógł już „Szarego”
aresztować i przesłuchiwać. To właśnie za udział w likwidacji sobieszyńskich konfidentów „Smierszu” i NKWD
„Iskierka” musiała zapłacić zgodą na współpracę z UB pod krypt. „Lojalna” i po trzecim aresztowaniu w maju
1946 roku donosić na Janinę Kopaczównę, nauczycielkę z Bobrownik, narzeczoną Leona Jankowskiego „Obarka”,
dowódcy sekcji ochrony „Orlika”. Że Kopaczówna w listach do niej pisze o działaniach „Orlika”. A w agenturnych
doniesieniach z października 1946 roku na Kornelię Rodak „Korę” z Bobrownik, którą nazywa młodą „Korą”.
Że jest łączniczką między „Justem” i „Zagończykiem”, i przebywa obecnie w Lublinie z Janką, czyli Janiną
Łukasikówną z Sędowic, narzeczoną zamordowanego już „Orlika”. Na starą „Korę”, także z Bobrownik. Do
której przychodzi „Zawadzki”, czyli Agenor Walusiński, dowódca OP i referent bezpieczeństwa Inspektoratu
Puławskiego po śmierci „Orlika”. Na ciocię Jadzię czyli Jadwigę Ignacak, żonę „Justa”, komendanta Inspektoratu
Puławskiego. Że ciocia Jadzia zamieszkuje w Woli Zadybskiej w gorzelni, na pierwszym piętrze, i przychodzi do
niej „Just”. Także na „Polnego” oraz jego narzeczoną Helenę Cąkałównę z Helenowa. Że „Polny”
najprawdopodobniej w dzień Wszystkich Świętych będzie u niej. Także na por. Stanisława Dębno-Artwińskiego z
armii Żymierskiego, ówczesnego dyrektora Liceum Rolniczego na Brzozowej. Że sprzedał samochód szkoły
„Polnemu”. Muszę przy tym zaznaczyć, że „Iskierka” do czasu likwidacji konfidentek sowieckich była już
dwukrotnie aresztowana. Pierwszy raz przez „Smiersz” lub NKWD pod koniec sierpnia 1944 roku, drugi raz w
listopadzie 1944 roku. Trzeci raz w marcu 1946 roku. Z tej trzeciej gehenny więziennej zachował się w
wytworzonych przez UB aktach pośmiertnych „Orlika” protokół rozpoznania przez nią jako więźniarkę „Toledo”
ciała „Orlika” z datą 25 czerwca 1946 roku:
Oficer śledczy Wojew. Urz. Bezp. Publ. w Warszawie Fabiszewski Władysław, w dniu dzisiejszym dokonał
rozpoznania zwłok, w obecności naczelnika wydziału śledczego por. Łabanowskiego.
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Pyt. Podejrzanej Rybakowskiej przedstawia się trup, zapodajcie kogo wy rozpoznajecie w tym trupie i jak
dobrze go znacie.
Odp. W trupie przede mną leżącego rozpoznaję d-cę bandy na powiat Garwolin ps. „Orlik”, znam go 22
maja 1944 r. będąc u niego w oddziale, 2gim oddziale leśnym, który był pod jego dowództwem liczący około 100
osób – ja w tym czasie pełniłam funkcję sanitariuszki. Na początku miesiąca października „Orlik” wraz ze swoim
adiutantem był u mnie w mieszkaniu i nocował. Protokół został mi odczytany i jako zgodnie z moimi zeznaniami
własnoręcznie podpisałam.
Za likwidacją Chudowolskiego poszły kolejne likwidacje kolaborantów sowieckich. Były one aktami
samoobrony przed najeźdźcą i okupantem, który już 24 lata wcześniej, w dniach 12-16 sierpnia 1920 roku,
nadepnął swoim buciorem na tereny Placówki 44. Były też komunikatem do społeczeństwa, że kanalie niemieckie
zostały zastąpione przez kanalie sowieckie. Przy czym w wielu przypadkach, także w całej Polsce, były to te same
osoby. Te kolejne, znane z dokumentów, likwidacje dokonane na terenie Placówki 44:
Ludwika Brygoły, funkcjonariusza MO z Helenowa, 10 września 1944 roku
Franciszka Maciejewskiego z Lenda Wielkiego 15 września 1944 roku
Józefa Kurowskiego z Wąwolnicy 27 września 1944 roku
Tadeusza Sieraja, funkcjonariusza MO, komunisty z Ryk, 30 września 1944 roku
Aleksandry Goralowej i Janiny Borkowskiej z Sobieszyna 23 stycznia 1945 roku
Józefa Bieleckiego z Drążgowa 8 lutego 1945 roku
Henryka Gałęzowskiego z Sobieszyna 20 marca 1945 roku
Stanisława Jemioły z Wrzosówki 8 kwietnia 1945 roku
Stanisława Brygoły, funkcjonariusza MO z Helenowa i jego żony Władysławy, 28 kwietnia 1945 roku
Franciszka Rogowicza z Ułęża w lipcu 1945 roku
Aleksandra Kurowskiego z Wąwolnicy w październiku 1945 roku
Edwarda i Aleksandra Dudków z Natalina 8 października 1945 roku
Mariana Antoniaka, funkcjonariusza MO z Niedźwiedzia, 2 grudnia 1945 roku
Henryka Wójcika, funkcjonariusza MO z Sarn, 19 grudnia 1945 roku
Leokadii Grudzińskiej z Ferdynandowa 21 grudnia 1946 roku
I jeszcze likwidacje kolaborantów sowieckich z Placówki 44, ale dokonane na jej obrzeżach. Likwidacja
Wiktora Maciejewskiego z Lenda Wielkiego, dokonana 9 października 1945 roku na Nowym Dęblinie. O której
dużo piszę w Zdradzie i zbrodni. Likwidacja Edwarda Szczepaniaka z Ułęża dokonana 24 czerwca 1945 roku za
Baranowem na drodze do Żyrzyna. O której piszę i w Zdradzie i zbrodni i w biografii „Orlika”. W APL, w zespole
KP PPR w Puławach, znajduje się Spis zabitych od wejścia Czerwonej Armii, a w nim pozycja 55: Szczepaniak
Edward, data urodzenia 1926, miejsce urodzenia Ułęż, woj. warszawskie, data wypadku 24.6.1945, miejsce
wypadku w drodze do Puław z Baranowa. Likwidacja dwóch funkcjonariuszy UB – Stanisława Bogusza z
Niedźwiedzia i Stanisława Podolskiego z Grabowców Dolnych albo Górnych, pojmanych podczas bitwy
Zgrupowania „Orlika” pod Wolą Zadybską 13 kwietnia 1945 roku. O czym też piszę w Zdradzie i zbrodni.
Niektórzy uniknęli likwidacji. Jeden z nich to peowiak Antoni Kępiński „Mężny” z Wólki Sobieszyńskiej,
który z upływem lat stał się nie tylko komunistą, ale też konfidentem funkcjonariuszy UB z Katynia
Garwolińskiego. Na którego został przez władze podziemne wydany wyrok śmierci, ale nie został wykonany.
Drugi to Eugeniusz Kardas „Śmigły”, „oficer” ułęskich BCh, najbliższy współpracownik Jana Bichty
„Ułańskiego”, morderca żołnierzy AK-WiN, konfident UB i MO, uczestnik ubeckich „polowań” na żołnierzy
podziemia niepodległościowego. Trzeci to Marian Roczniak „Gaj” z Ułęża, podwładny Bichty i Kardasa, tak samo
jak Kardas płatny łapacz ubecki na usługach UB i MO w Rykach. I na Kardasa i na Roczniaka były wydane wyroki
śmierci. Wyroki te nie zostały wykonane, ale były podejmowane próby ich pojmania. Likwidacji uniknął też
Franciszek Kwapisiewicz, komunista z Korzeniowa, który 21 lipca 1945 roku został pojmany w Wąwolnicy,
jednak zdołał uciec tuż przed rozstrzelaniem. O tych sowieckich kolaborantach z terenu Placówki 44, którzy
uniknęli zasłużonej kary, piszę w Zdradzie i zbrodni.
Na pytanie, dlaczego zostały wykonane lub miały być wykonane te likwidacje chcę odpowiedzieć dwoma
dokumentami. Które jednak tylko częściowo pokazują skalę represji i rozmiary walki okupanta sowieckiego oraz
jego wszelakich miejscowych kolaborantów z Polskim Państwem Podziemnym na terenie Placówki 44. Obydwa
dokumenty pochodzą z archiwum Henryka Piątkowskiego „Kotliny”, komendanta Obwodu Puławskiego WiN,
„zdobytego” przez UB podczas jego aresztowania w listopadzie 1946 roku. Obydwa dotyczą sześciu pierwszych
miesięcy okupacji sowieckiej i nie obejmują całej Placówki 44, a głównie jej część nadwieprzańską.
Pierwszy dokument to Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw. wykonany przez
Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku. To wykaz z Rejonów 2, 3 i 4, w sumie 98 osób, przy
czym „Polański” informuje: Rejon 1 i 5 nadeszlę po otrzymaniu. Z Placówki 44:
ppor. Edward Zborowski, rządca, lat 38, w listopadzie 1944 r., podobno do Kijowa, dca plutonu
ppor. piech. Rek Władysław, nauczyciel, lat 38, w listopadzie 1944 r., nie wiadomo dokąd, dca plutonu
ppor. Paszt Józef [Stanisław], nauczyciel, lat 38, w grudniu 1944 r., nie wiadomo dokąd, dca plutonu
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ppor. łączn. Kwaśniewski Józef, urzędnik, lat 38, w styczniu 1945 r., Garwolin, kmdt Placówki 44, żądają okupu
40 tys. zł.
sierż. zaw. lotn. Jurkiewicz Witold [Józef], leśnik, lat 40, w styczniu 1945 r., obóz Lubartów [Skrobów], dyspozycja
sierż. zaw. lotn. Przybylski Stanisław, szofer, lat 42, w grudniu 1944 r., nie wiadomo dokąd, dyspozycja
plut. zawod. Grzechnik Franciszek, bez zawodu, lat 34, styczeń 1945 r., Lublin Zamek, dca drużyny
….. Sulej Paweł, …. zaw., lat 34, listopada 1944 r., nie wiadomo dokąd, dca plut.
kpr. zaw. piech. Wardak Jan, rolnik, lat 34, styczeń 1945 r., Garwolin, dca drużyny
st. szer. piech. Szewczyk Stefan, rolnik, lat 23, styczeń 1945 r., nie wiadomo dokąd, szer. drużyny
st. szer. piech. Sekita Antoni, rolnik, lat 23, styczeń 1945 r., nie wiadomo dokąd, szer. drużyny
st. szer. piech. Sekita Czesław, rolnik, lat 24, luty 1945 r., Garwolin, szer. drużyny
st. szer. piech. Ostrowski Stefan, rolnik, lat 27, luty 1945 r., Lublin Zamek, szer. drużyny
przedpobor. Gągała Marian, rolnik, lat 24, listopad 1944 r., nie wiadomo dokąd, szer. drużyny
przedpobor. Grzechnik Marceli, rolnik, lat 24, w listopadzie 1944 r., podobno w wojsku
przedpobor. Latusek Henryk, rolnik, lat 23, w styczniu 1945 r., podobno w wojsku
Drugi dokument to datowana na 9 marca 1945 roku Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym”
przez 697/I. Na niej 32 żołnierzy AK z Podobwodu „A”, a wśród nich jedenastu z Placówki 44:
Kwaśniewski Józef, kdt. Plac. 44, w lutym 1945 r., aresztowany przez MO, wywieziony do Garwolina
Zborowski Edward, Paszt Władysław [Stanisław], Rek Władysław, dcy plutonów, aresztowani w sierpniu 1944 r.
przez NKWD, wywiezieni
Zakrzewski Jan, Jurkiewicz Witold [Józef], Przybylski Jan, w dyspozycji, aresztowani we wrześniu 1944 r. przez
NKWD, Lubartów [Skrobów]
Sulej Paweł, zca dcy plut., aresztowany w sierpniu 1944 r. przez NKWD
Grzechnik Franciszek, dca drużyny, aresztowany w grudniu 1944 r. przez NKWD
Sekita Antoni i Szewczyk Stefan, szeregowi, aresztowani w listopadzie 1944 r.
Z tych aresztowanych już w sierpniu 1944 roku także Józef Pietrzak „Dąb”, Wacław Leonowicz, Witold Pac i
Józef Posim z Nowodworu oraz Longin Chojdak z Drążgowa i Sobieszyna. Chyba także w sierpniu 1944 roku był
aresztowany przez „Smiersz” Bolesław Bonifacy Jurczak, oficer Placówki 44 z Żabianki, bo w jego aktach
filtracyjnych brak daty i miejsca aresztowania. Ale chyba w sierpniu, skoro 8 października 1944 roku już był
więźniem obozu NKWD nr 178 w Diagilewie. Z tych aresztowanych jesienią tego roku także Marian Grzechnik
„Szpak” z Kolonii Ułęż. Także Stefan Antoniak i Jan Szymański z Przestrzeni oraz Stanisław Sęk z Lenda
Ruskiego, aresztowani i katowani na plebanii w Nowodworze przez komunistów Wiktora Maciejewskiego z Lenda
Wielkiego, Mariana Antoniaka z Niedźwiedzia i Jana Kardasa z Michałówki, następnie wywiezieni do Katynia
Garwolińskiego i w końcu zamordowani w Miętnem k. Garwolina.
Także Leokadia Koksa i Longina Kossowska „Lusia” z Drążgowa wydobyte z Katynia Garwolińskiego
przez ojca tej drugiej. A z Zawitały oprócz wymienionego w pierwszym dokumencie Mariana Gągały także
Władysław Gągała „Dąb”, Julian Gągała oraz Wiktor Wojtaś. Także żołnierze Placówki 44 z plutonu Wacława
Micha „Pala” włącznie z Franciszkiem Czesławem Kieliszkiem „Kosem” z Ferdynandowa, który służył w
oddziałach „Orlika”.
Ich nazwiska przywołuję głównie za aktami filtracyjnymi wytworzonymi przez „Smiersz” i NKWD:
Aleksander Bujak „Tatar” z Budzisk
Mieczysław Cąkała „Góra” z Helenowa
Marian Chołast „Jaszczur” z Budzisk
Józef Jabłoński „Gajowy” z Natalina
Franciszek Czesław Kieliszek „Kos” z Ferdynandowa
Aleksander Kozak „Wilk” z Budzisk
Henryk Lemieszek „Kruk” z Budzisk
Jan Lemieszek „Gad” z Budzisk
Józef Morlo „Mrówka” z Ferdynandowa
Marian Pietrzak „Ryś” z Ferdynandowa
Jan Siejak „Korgun” z Ferdynandowa
Bolesław Suska „Zawieja” z Budzisk
Wacław Suska „Burza” z Budzisk
Józef Ściseł „Grad” z Budzisk
Na pytanie, skąd Sowieci wiedzieli kogo aresztować chcę odpowiedzieć poprzez powrót do
przywoływanych już dokumentów z akt filtracyjnych Władysława Gągały „Dęba”, komendanta AK w Zawitale.
Tam zeznanie Gedali Olszaka, Żyda z Żelechowa, które złożył 13 listopada 1944 roku „na ręce” kapitana gwardii
Wołkowa, oficera operacyjnego Kontrwywiadu „Smiersz” 1 Białoruskiego Frontu. Tam także postać
wymienionego tylko z nazwiska Żyda Gazmusza. Także postacie dwóch Żydów-funkcjonariuszy MO w Lublinie
– Samuela (Saula?) Bronkarza i Majera Lewinsona.
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W Zdradzie i zbrodni w Rozdziale V Twarze ryckiej komuny – Julian Gransztof, Marian Kuchnio
przywołuję trzy życiorysy Gransztofa, największego zbrodniarza komunistycznego z okolic Ryk, dokonującego
swych zbrodniczych czynów, w tym kolaboracji z najeźdźcą sowieckim, także na terenie Placówki 44. Tutaj chcę
przywołać tylko wybrane fragmenty z tych trzech jego życiorysów.
Z pierwszego, napisanego na początku roku 1945: Tam [na leczeniu w Legionowie] przebywam przez 13
tygodni, potem wracam do lasu na teren za Wieprzem. Tam zostaję szefem wywiadu i Bezpieczeństwa, gdzie
pracuję do przyjścia Czerwonej Armii i Polskiej, gdzie biorę udział ze swym oddziałem. Zdobywam lotnisko Ułęż
i wkraczam do Ryk i stamtąd rozsyłam ludzi partyzantów na posterunki Irena, Ułęż, Kłoczew, Żelechów i Ryki.
Sam jestem w Rykach, gdzie zostaję ranny w zamachu na mnie zrobionym przez AK. W tym zamachu dowodzi
Antoszczak, nauczyciel z Ryk, pseudo jego Szary. W zamachu tym ginie kolega mój Dąbrowski partyzant
[Paramonow], a ja dostaję 3 kule w głowę i jedną w brzuch, gdzie odwożą mnie nieprzytomnego do szpitala do
Lublina, gdzie robią mi operację specjaliści stomatologii, bo mam pobite obydwie szczęki. W czasie mej choroby
jestem odżywiany przez 6 tygodni tylko glukozą. Doktorzy wogóle tracą nadzieję, że wogóle powrócę do zdrowia.
Po 13 tygodniach wypisuję się ze szpitala i wracam na teren Ryk, gdzie pracuję przez 2 tygodnie z kontrrazwietką
przeciw AK. Rezultaty są pomyślne. Po dwóch tygodniach kończy mi się urlop więc potem melduję się do Sztabu
MO woj. warszawskiego.
Z drugiego, napisanego w kwietniu 1945 roku: Po przyjściu ich [Sowietów] zaczynam organizować MO –
najpierw moje posterunki Ryki, Dęblin, Ułęż, Kłoczew, Żelechów, Trojanów, Stężyca i w trakcie tego pracuję z
Kontrrazwiedką „Śmiercią” pod dowództwem kapitana Raznikowa. Dnia 15 sierpnia 1944 r. AK robi na mnie
zamach. Ja zostaję ranny 4 kulami, trzy w głowę, jedna w brzuch, a kapitan Dąbrowski [Paramonow] zostaje
zabity. Kapitan Reznikow zabiera mnie w swoją taksówkę i odwozi do szpitala ruskiego do Lublina. Tam się leczę
przez 13 tygodni. Przez 6 tygodni jestem nieprzytomny, jestem odżywiany tylko glukozą dlatego bo miałem pobite
obydwie szczęki. Po wyjściu ze szpitala melduję się w MO woj. warszawskiego. Tam dostaję urlop i udaję się w
okolice Ryk i znów pracuję z Kontrrazwiedką „Śmiercią” 8 armii kawaleryjskiej. Pracuję z kapitanem
Wasiliewem, gdzie mamy pomyślne wyniki. Bardzo dużo aresztujemy akowców, w tym czasie czynnych bojówkarzy.
W czasie jednej z obław likwidujem zastępcę „Orlika” (Szarego lub Tato), prawdziwe nazwisko Antoszczak,
nauczyciel, porucznik Polskiej Armii do 39 roku. W tej obławie zostaje ranny jeden z moich ludzi Eksztajn (Mucha),
dostaje 9 kul, odwozimy go do szpitala do Lublina, a ja udaję się do MO woj. warszawskiego.
Z trzeciego, napisanego w lutym 1948 roku: Wyzwolenie przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie zastało
mnie za Wieprzem na Lubelszczyźnie. Ja dostaję rozkaz pójścia ze swym oddziałem w pow. garwoliński do
formowania Milicji Obywatelskiej, gdyż z tamtych terenów pochodzę, a tam po sformowaniu kilku gminnych
posterunków MO i obsadzeniu ich naszymi ludźmi, zostaje po raz drugi wykonany zamach na moje życie t.j. na
początku sierpnia 1944 r. Ponownie dostaję 5 kul, cztery w głowę, jedna w brzuch i zostawiają mnie jako trupa.
Po jakimś czasie odzyskuję przytomność, w międzyczasie nadchodzi kapitan Kontrrazwiedki Armii Czerwonej,
który już ze mną współpracował na terenie, dlatego byłem mu znany osobiście, zabiera do swej maszyny i odwozi
do szpitala Armii Czerwonej, tam robią mi operację i po jakimś czasie przekazują do szpitala Wojska Polskiego.
Po siedmiu tygodniach dopiero odzyskuję przytomność, gdzie później dowiedziałem się, że mam strzaskane
obydwie szczęki i muszę być przez czas dłuższy na kuracji, gdzieś około 18 tygodni, lecz zębów, które postradałem
nie wstawiono mi, gdyż specjaliści orzekli, że dopiero będę mógł mieć wstawione po trzech latach, aż przestaną
mi wychodzić odłamki kości ze szczęk. Po wypisaniu mnie ze szpitala dostaję 2 tygodnie urlopu wypoczynkowego.
W międzyczasie koledzy nawiązują kontakt ze mną i wspólnie z Kontrrazwiedką postanawiamy zlikwidować
„Orlika”, gdzie zostaje zabity jego zastępca „Szary”, „Antoszczak”, „Zryw”, „Nauczyciel”, a pod „Orlikiem”
ubito konia, lecz sam nam ucieka, ja natomiast jadę do Otwocka do MO, gdyż tam byli moi koledzy z okresu
okupacji.
W aktach filtracyjnych Jana Kuchnio „Rolnika”, komendanta AK w Oszczywilku, weterana wojen 19181920, kawalera Krzyża Walecznych, aresztowanego przez „Smiersz” 4 listopada 1944 roku w Niwie Babickiej,
znajduje się protokół dodatkowego jego przesłuchania 16 listopada 1944 roku przez kapitana Wasiliewa znanego
z życiorysów Gransztofa. A w tym protokole pytanie Wasiliewa: Czy znacie porucznika Polskiej armii Gransztofa
Juliana Julianowicza i czy nie macie z nim osobistych porachunków? Odpowiedź „Rolnika”: Porucznika Polskiej
armii Gransztofa Juliana Julianowicza znam, to mieszkaniec wsi Rososzy i był moim dalekim krewnym, osobistych
porachunków ja z nim nie miałem i nie mam. Na to już nie pytanie, a żądanie Wasiliewa: Wam odczytano zeznania
porucznika Gransztofa, według których wy kłamiecie o swoim udziale w ZWZ i AK. Dajcie prawdziwe zeznanie.
Pomimo tego żądania „Rolnik” upiera się przy swoim i odpowiada: Zeznania porucznika Gransztofa ja nie
potwierdzam, w organizacji ZWZ lub AK ja nie byłem, broni nie miałem, związku z uczestnikami AK ja żadnego
nie miałem. Nic mu to nie pomogło. Pojechał wraz z wieloma innymi do obozu NKWD nr 270 w Borowiczach, z
którego w lutym 1946 roku został zwolniony, a do domu powrócił w kwietniu tego roku. W jego aktach
filtracyjnych niestety nie ma zeznania, a raczej donosu Gransztofa, którego podczas przesłuchań używał Wasiliew.
W Zdradzie i zbrodni poświęcam sporo miejsca na zobrazowanie okupacji sowieckiej na terenie Placówki
44 i w jej najbliższym otoczeniu. Także za Wieprzem. Piszę tam jak to na posiedzeniu 27 sierpnia 1944 roku na
wniosek mjr. Pawłowa, sowieckiego komendanta wojskowego w gminie Ułęż, rada gminy postanowiła zlecić
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radom gromadzkim przeprowadzenie remontów szkół oraz zaopatrzenia szkół w drzewo we własnym zakresie.
Jednocześnie uchwalono, że w sprawie opróżnienia lokali szkolnych zajętych przez wojsko należy zwrócić się do
dowódców poszczególnych jednostek wojskowych [jednostek sowieckich stacjonujących w rejonie Ułęża]. Mjr
Pawłow troszczył się także o sprawy MO. Na tym samym posiedzeniu na jego wniosek Rada Gminy postanowiła
zlecić wójtowi Gminy nakazanie opróżnienia mieszkania gminnego zajmowanego przez Zatorskiego Bronisława,
a lokal ten oddać do użytku posterunkowi milicji gminnej. Zatorskiemu Bronisławowi wyszukać inny lokal. Mjr
Pawłow uczył też radnych demokracji: Na wniosek mjr. Pawłowa wyjaśniającego, że w obecnym ustroju
demokratycznym gromadą winna administrować Rada Gromadzka, a nie sołtys. Rada Gminna postanowiła by
wszelkie sprawy tak gospodarcze jak i administracyjne załatwiane były przez Rady Gromadzkie wykonawcą zaś
tych postanowień będzie sołtys, który ma prawo wchodzić jako członek do Rady Gromadzkiej. Na posiedzeniu 17
września 1944 roku Delegat wojskowy – Kom. Woj. kpt. Gołosow zażądał natychmiastowego ustalenia osób, które
nie stawiły się do Wojska Polskiego, zaaresztowania ich i przekazania władzom wojskowym w Garwolinie. Rada
Gminna zleciła wykonanie tej sprawy milicji gminnej. To ten Gołosow wymieniony na kartce dla Goralowej
wieczorem 23 stycznia 1945 roku. Że niby wzywa ją do siebie natychmiast. Ona jakoś nie uwierzyła, wskutek
czego „Smoking” dokonał egzekucji w mieszkaniu na oczach domowników. Zresztą, to co pisało na tej kartce,
zachowanej pośród dowodów w sprawie śledczej „Złośnika”, „Szczygła” i „Smokinga”, nie było zbyt
przekonywające. Z przodu: W. Pani Goralowa in loco. W środku: W. Pani Goralowa w Sobieszynie. Jest u mnie
p. Kpt. Gołosłow, który wzywa Panią, by Pani natychmiast przyszła. Sprawa niezmiernie pilna. Za Kier. Szkoły
Chromalka. Niżej podpis nieczytelny, ale wykonany inną ręką. I innym, grubszym piórem. I ciemniejszy atrament.
W biografii „Orlika” także dokonuję zobrazowania pierwszych dni i tygodni sowieckiej okupacji.
Przywołuję tam raport kontrwywiadowczy z Rejonu 5 Podobwodu „A” z 24 października 1944 roku:
Ułęż. Komendantem Milicji w Niebrzegowie jest Bieńczak Marian, konfident NKWD. Za jego sprawą
dokonano 4 aresztowań. Dwóch wykupiono, 1 poszedł do wojska, 1-go (pchor. „Konar”) wywieziony do obozu
karnego, czy też więzienia w Otwocku. Bieńczak Marian mieszka na posterunku, pochodzi z Korzeniowa. Bieńczak
wydaje ludzi aktywnych.
Ułęż ma swoją placówkę NKWD, mieszczącą się w majątku. Dcą kpt. Na tablicy przed gminą w Ułężu jest
zarządzenie: „Komu gmina nie może udzielić pewnych informacji, niech zgłasza się w majątku.”
Sobieszyn. W szpitalu w Sobieszynie (gmach szkoły k. kościoła) jest również siedziba NKWD dla spraw
ludności cyw. NKWD-stów 6. Prowadzą rozpoznanie naszych oddziałów leśnych, ludzi uchylających się od służby
wojskowej, stosunków przedwojennych i obecnych, ustosunkowania się Polaków do PKWN i obecnego stanu
rzeczy itp. Konfidentów na razie nie udało się stwierdzić. Niejasną jest rola nowego kierownika szkoły w
Sobieszynie, przybyłego nie wiadomo skąd, zwolennika PKWN. Prawdopodobnie jest on referentem
bezpieczeństwa PKWN na tut. terenie. Pozostaje pod naszą obserwacją.
W majątku w Sobieszynie znajduje się 5 berlingowców dla celów ściągania kontyngentów. Poza tym dca
tej grupki, oficer-politruk, zajmuje się sprawami wcale nie kontyngentowymi, a politycznymi i posiada listę ludzi
zdekonspirowanych w Sobieszynie.
Brzozowa. NKWD dla spraw polit.-cyw. Posterunek 6 Sowietów. Rozpracowują teren. Stwierdzono
dotychczas 1 konfidenta.
Nowodwór. Milicja szczególnie szkodliwa. Skład 20 PPR-owców z różnego terenu (Dęblin, Ryki,
Garwolin), w tym 1 nasz człowiek. Element: bandyci, opryszki, złodzieje. Janiszek (z Dęblina-Żdżary) miał wyrok
śmierci (niewykonany – Rej. 5) za rabunek i bandyctwo. Milicja z Nowodworu (przeniesiona została z Dęblina z
powodu ewakuacji Ireny, w Irenie pozostało tylko 4 ludzi) – wyłapuje ludzi uchylających się od służby wojskowej,
dokonuje aresztowań członków AK (ZWZ), legitymuje ludzi.
Aresztowanie „Odrowąża”. W sobotę dnia 21 bm. zatrzymano w Nowodworze „Odrowąża”, wspólnie z
jednym chłopcem. Obydwóch wylegitymowano. „Odrowąż”, ponieważ miał kennkartę nie na swoje nazwisko, a
znanym był tamtejszej milicji, został zatrzymany i odstawiony do sztabu NKWD w Bazanowie. „Odrowąż” jest
jednym z najbardziej zaangażowanych i wprowadzonych członków w Podobwodzie „A”. Współzatrzymanego z
„Odrowążem” po ostrej rozprawie słownej puszczono.
I jeszcze o tej placówce NKWD, mieszczącej się w majątku [Ułęż]. To fragment ze znalezionego przez UB
podczas aresztowania „Kotliny” raportu wywiadowczego Komendy Obwodu Puławskiego AK za październik
1944 roku: NKWD z dworu Ułęż wysłało list zamknięty do Ryk, polecający aresztowanie pięciu ludzi naszych z
Sobieszyna, przez milicjanta Szczepaniaka (powiadomił Markiewicz – kom. milicji Ułęż) z PPR – jest to człowiek
niezły, o wszystkich niebezpieczeństwach powiadamia. Ludzie ci zostali na czas ostrzeżeni, są to: Grzechnik
Franciszek, Grzechnik Marian, Grzechnik Stanisław, Osiński Tadeusz i jakieś nazwisko nieodczytane. Jeden z
pierwszych aktów sowieckiego polowania na żołnierzy Placówki 44. Pytanie, kto ich „zaopatrzył” w szczegółową
wiedzę o tych pięciu żołnierzach Placówki 44?
W Zdradzie i zbrodni oraz w biografii „Orlika” przedstawiam także kolejne miesiące sowieckiej okupacji
na terenie Placówki 44. Pojawiają się postacie kolaborantów sowieckich z terenu Placówki 44. Przede wszystkim
Wiktor Maciejewski „Gołąb”, brat Tadeusza Maciejewskiego „Czarnego”, komunista z Lenda Wielkiego,
współpracownik bandy „Serafima”, który w lipcu 1945 roku jako oficer MO i zastępca ds. polit.wych. dowódcy
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grupy operacyjnej, prowadził pacyfikację gminy Ułęż. Pomagał mu w tym Franciszek Gągała „Aza”, komunista
z Nowodworu, wtedy już „zdjęty” ze stanowiska zastępcy kierownika PUBP w Mławie z powodu notorycznego
pijaństwa. W „polowaniach” tych uczestniczył również Bronisław Żukowski „Adolf”, od 15 sierpnia 1944 roku
organizator i pierwszy komendant MO w Irenie (Dęblinie). W meldunku informacyjnym „Polnego” z 2 lipca 1945
roku czytamy: W dniu 10.VI. przybył do Dęblina Żukowski, kpt. Maciejewski + 30 Resorciaków na spec. robotę w
nasze okolice zainteresowani zostali powiadomieni, nic nie wskórawszy odjechali. To ci funkcjonariusze „resortu”
wraz z NKWD i jednostkami armii Żymierskiego byli w drugiej połowie czerwca 1945 roku wykonawcami obław
w rejonie Sobieszyna i Woli Zadybskiej opisanych w tym samym meldunku informacyjnym „Polnego”: NKWD,
Res. Bezp., Mil. Obyw. przy pomocy wojska przeprowadzała w okresie sprawozdawczym obławy mające na celu
wyłapanie dezerterów wojskowych (tak sow. jak i polskich) oraz leśnych i tak w okolicach Sobieszyna, Zosina,
Lenda, Kłoczewa, Przykwy i Wylezina przeprowadzano rewizję, ilość ludzi naaresztowano lecz po pewnym czasie
wypuszczono. Przy okazji spalili [w Wólce Sobieszyńskiej] trzy zabudowania (z amunicji zapalającej). Specjalnie
odznaczyli się Resorciacy za poszukiwaniem za „Orlikiem” i bronią. Pokazywano fotografie „Orlika” pytając czy
znają go, oraz czy był kiedykolwiek widziany itd. bijąc przy tym, przy okazji narabowano moc rzeczy i ubrań. Rzecz
charakterystyczna – NKWD zwracało uwagę Resortowcom na podłe postępowanie i nieludzkie bicie swych
ziomków Polaków. Działo się w dn. 21.VI. br. To samo możemy przeczytać w meldunku sytuacyjnym Agenora
Walusińskiego „Willego”, komendanta Podobwodu Dęblin-Ryki AK za czerwiec 1945 roku. Przy czym podkreśla
on, że w Rejonie 4 grupa pacyfikacyjna była prowadzona przez Wiktora Maciejewskiego.
Dodatkowo chcę tu przywołać fragment raportu wywiadowczego Komendy Inspektoratu Puławskiego AK
za czerwiec 1945 roku dotyczący tych samych zdarzeń i tych samych czerwonych kanalii: Na terenie „A” NKWD
i resort bezpieczeństwa przy pomocy wojska przeprowadzili pacyfikację za dezerterami z wojska i za oddziałami
leśnymi /„Orlikiem”/ w okolicy Sobieszyna, Zosina, Lenda, Budzisk pow. Łuków, Urszulina, Żurawca, Natalina,
Zawitały, Grabowa Szlacheckiego, Ryckiego, Jakubówki, Oszczywilka, Bazanowa, Ryk, Przykwy, Kłoczewa.
Wylezina, Owni, Dąbi, Trojanowa, Niwy Babickiej, Kozic, Więckowa, Życzyna i Brzezin. W czasie pacyfikacji
aresztowali wiele osób i wszystkich pytali o „Orlika” i jego ludzi, bijąc przy tym, że oni tacy sami jak „Orlik”
skoro nic nie mówią. W Lendzie spalono dwa budynki od pocisków zapalających. Na terenie gm. Ułęż pacyfikacje
prowadził Maciejewski por. resortu z Lenda i Gągała Franciszek z Nowego Dworu. Zaaresztowanych na terenie
gm. Ułęż nie zwolniono, „Grota” z 44, trzech z BCh i jeden ciężko ranny z BCh w czasie ucieczki oraz dwóch
wracających żołnierzy z wojska. Udział w pacyfikacji brało ok. 700 osób. Obstawili wioski i sprawdzali dowody
oraz posuwali się patrolami od wsi do wsi przez pola zbożami. Do lasu nie wchodzili, jedynie główniejszymi
traktami przez las przejeżdżali tankietkami. Uzbrojenie grupy: trzy tankietki, 7 ckm Maksym, 3 motocykle, 12
samochodów, 10 rkm Dicht., reszta pepepesze, kb i samozaradki. Niektórzy żołnierze rosyjscy ostrzegali ludność
by mężczyźni uciekali. W lesie koło Urszulina OPI/15 pp został rozpoznany przez tankietki z odległości 30 metrów.
Ognia nie rozpoczynano i tankietki odjechały. Obławy i ataku na ten las mimo rozpoznania nie było.
Z opracowanej w roku 1977 przez funkcjonariuszy SB z WUSW w Warszawie Charakterystyki Nr 65 byłej
bandy terrorystyczno-rabunkowej o zabarwieniu sanacyjnym pod nazwą AK i WiN (…) pod dowództwem Mariana
Bernaciaka ps. „Orlik”: Dnia 29 lipca 1945 r. z grupy operacyjnej WUBP w W-wie operującej na terenie Dęblina
przeciwko bandzie „Orlika” wysłano wywiadowców-referentów WUBP Pobikrowskiego i Banacha, z zadaniem
penetracji trasy z Dęblina przez wsie Kośmin, Sarny, Osmolice, Drążków, Sobieszyn i z powrotem do Dęblina.
Realizując otrzymane zadanie wywiadowcy ci w miejscowości Sarny nawiązali kontakt z członkiem siatki AK
Szlędakiem Kazimierzem ps. „Lucjan”, który usiłował zwerbować ich do bandy „Orlika”, informując
jednocześnie, iż aktualnie kwateruje ona w lesie Piskorskim, oddalonym o 2 km od wsi Kośmin. Po uzyskaniu tej
informacji wywiadowcy postanowili ją niezwłocznie wykorzystać, dlatego też zrezygnowali z odbycia dalszej
marszruty i po zatrzymaniu Szlędaka powrócili wraz z nim do grupy operacyjnej w Dęblinie.
Ze zbiorczego Raportu z wywiadu o bandzie „Orlika” wykonanego 4 sierpnia 1945 roku dla Departamentu
I MBP oraz KBW: Z dnia 30.VII.1945 r. na 31.VII.1945 r. przechodziła grupa z bandy „Orlika” od strony
Kośmina przez wieś Sarny i udała się w kierunku Sobieszyna w sile 27 ludzi, przeszła przez Sobieszyn i udała się
w kierunku wsi Lemia [Lendo] i Dębowej Góry. D-cą grupy był ppor. z oddziału „Orlika” ps. jego nieznane. Część
z ludzi „Orlika” była przez dłuższy czas w domu, a teraz powtórnie poszli do oddziału, w wioskach nie ma ich od
dnia 25 lipca b.r. „Orlik” ze swoją grupą poszedł w tereny pow. Puławskiego i w kierunku Gołębia do wsi Piskor
na spotkanie i połączenie się z placówkami w pow. Puławskim. Poza tym na terenie gm. Ułęż jest spokojnie i cicho.
Podpis
Goluch Henryk
Wywiad przeprowadził Markiewicz Jan, zam. w Sobieszynie, pracownik UBP w Garwolinie.
Przyjął Nowakowski Henryk
Meldunek złożony d-cy grupy operacyjnej mjr. Jurczynowi i Żukinowi.
Został zorganizowany wywiad dalszy z pracowników PUBP Garwolin, 2 referentów wyjechało w stronę
Kośmina, Piskor, Bonowa, Gołębia, Masowa, Dęblina.
Następna trasa: Ryki, Dąbia folwark, Zielonka, Rokitno Nowe, Rokitno Stare, Stężyca, Rycice, Dęblin.
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3-cia grupa: Ryki, Baranów [Bazanów], Trzcianki, Zosin, Sobieszyn, Drążgów, Osmolice, Sarny,
Kleszczówka, Dęblin.
4-ta grupa: Ryki, Oszczywilk, Leopoldów, Rososz-Budki, Borki, Dąbia, Swaty, Stawy, Dęblin.
Na każdy meldunek wywiadu wyruszy grupa operacyjna p-ko bandzie.
/-/ Nowakowski Henryk
Z raportu wywiadowczego Komendy Inspektoratu Puławskiego AK za lipiec 1945 roku: Oddziały w terenie
i ich liczebność. Grupa wypadowa NKWD i resort w Irenie około 400 do zlikwidowania oddziału „Orlika” i AKców w terenie – bardzo czynna. Przemaszerowujące oddziały armii czerwonej kwaterują w następujących
miejscowościach: Końskowola, Witowice, Młynki, Sielce, Rudy. W terenie Nałęczów, Niezabitów, Wąwolnica
pojawił się jeden oddział sowiecki, który rozciąga druty telefoniczne, gdyż ciągnąca armia sowiecka ma
„oddychać”. Na terenie „A” oprócz resortu w Rykach, Dęblinie, Białkach, mil. w Trojanowie i Żelechowie,
znajduje się 10 NKWD w Moszczance, 80 sowietów w Swatach i po 10 ochrony lasów w Gułowie, Krasnoglinach
i Kruszynie. Wśród grupy NKWD operującej z Ireny są Polacy. Grupa operuje z resortami.
Z tego samego raportu o stanie sił sowieckich i armii Żymierskiego na lotniskach w Podlodowie, Ułężu i
Dęblinie: Szkoła lotnicza /Podlodów, Ułęż i Dęblin/ 1500 ludzi /w tym 700 Polaków, a 800 sowietów/.
Z raportu wywiadowczego Komendy Inspektoratu Puławskiego AK za sierpień 1945 roku: Wnioski własne.
Silne pacyfikacje NKWD i resortu, aresztowania i prześladowania AK-ców przygnębiają społeczeństwo, odbierają
nadzieję i wiarę wyjścia z okupacji sowieckiej, ponieważ nie ma żadnej aktywności oddziałów samoobrony. Dalsza
nasza bezczynność doprowadzi do całkowitego zrujnowania naszej pracy i wysiłku, które położyliśmy dla Wolnej
Chrześcijańskiej Polski. Ażeby nasz taki ciężki i krwawy wysiłek nie poszedł na marne, należy odpowiedzieć
czynem /orężnym/ przeciw pacyfikacjom i aresztowaniom AK-ców, wzmudz naszą propagandę przez rozlepianie
gazetek ściennych, by utrzymać społeczeństwo przy wierze, nadziei odzyskania prawdziwej wolnej Polski.
Ze znajdującego się APL w zespole WiN Wykazu przeprowadzonych obław w powiecie radzyńskim [ale są
wymienione także obławy na terenie pow. łukowskiego]: L.p. 26, 11.IX.45, wsie Charlejów, Budziska, Blizocin,
Kempa, Przytoczno gmina Łysobyki, UB i MO, poszukiwanie partyzantów, aresztowano 26 osób.
Z raportu wywiadowczego Komendy Inspektoratu Puławskiego WiN za marzec-kwiecień 1946 roku: W
dniu 8.III. br. silny oddział UB i KBW dowodzony przez NKWDzistę z pow. Lubartów przybył w nocy do wsi
Sobieszyn i tu nad ranem rozpoczął aresztowania i rewizje. Spędzono wszystkich mężczyzn do szkoły gdzie ich
wylegitymowano. Potem zostały wygłoszone przemówienia na temat zwalczania band i pomagania Rządowi.
Aresztowano 3-y osoby, jedna z nich zaczęła uciekać, jednak po silnym zranieniu została schwytana. Wszystkich
aresztowanych odstawiono do Lubartowa. Również strzelano do młodzieży z broni maszynowej, która na widok
żołnierzy UB uciekała. W czasie rewizji zrabowano kilkanaście tysięcy zł. gotówki, wiele skóry oraz mięsa i
produktów żywnościowych. Wobec osób, u których przeprowadzano rewizję zachowywano się brutalnie.
W wykazie Żołnierze Niepodległości z Placówki 44, polegli, zamordowani, więzieni przez Niemców,
Sowietów, komunistów, bechowców, który zamyka album nie ma nikogo z Sobieszyna, kto byłby aresztowany 8
marca 1946 roku. Ale autorzy raportu raczej nie mogli pomylić Sobieszyna na przykład z Sobolewem k.
Lubartowa. Może był to ubecki pościg za bandą rabunkowo-bandycką Wiktora Targońskiego „Brzozy” lub
Kazimierza Woźniaka „Szatana”? Może ta pacyfikacja miała ścisły związek z obławą UB, MO i KBW na oddział
„Brzozy” w Giżycach 6 lutego 1946 roku, podczas której do niewoli dostało się pięciu żołnierzy „Brzozy”, a wśród
nich Marceli Grzechnik „Rzeka”?
Z raportu kierownika PUBP w Garwolinie do dowódcy Sztabu Operacyjnego w Dęblinie z 21 maja 1946
roku w sprawie przeprowadzenia masowych operacji likwidacji band i ich placówek na terenie pow. Garwolin.
Plan przeprowadzenia operacji przez wojsko w przeciągu 2-ch dni [19 i 20 maja] na terenie pow. Garwolin
przedstawia się następująco:
Do w/w jednostek zostali przydzieleni funkc. UBP w następujących ilościach:
do 1-go Pułku Kawalerii 7 funkc. UBP
do 47 pułku piech. 1 oficer PUBP Garwolin i 22 funkc. UBP z Łukowa
do 1 SBO 7 funkc. UBP
Wszyscy funkc. UBP zostali poprzydzielani w/w jednostkach do podgrup na poszczególnych wsiach.
W operacji biorą udział:
1 Pułk Kawalerii z Garwolina
47 Pułk Piechoty z Łukowa
1 Samodzielny Batalion Operacyjny
Grupa uderzeniowa KBW przy sztabie oper. w Dęblinie
Rejony działania w/w jednostek:
(…)
47 pułk piechoty
1-szy dzień operacji:
Gmina Ułęż, wieś Drążków, Zosie, Sobieszyn, Nowy-Dwór, Korokowka [Wrzosówka], Zielony Kąt, Ułęż,
Dolna Grabówka, Zawitały, Żabianka, Podchodówka [Podlodówka]
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Gmina Kłoczew, wieś Czerniec, Julianów, Ownia, Wilczyska, Kolty [Kąty], Przesmyk, Bramka, Grabów
Szlachecki, Wola Zadybska, Zadybie Nowe, Zadybie, Budki Zadybskie,
Huta Zadybska, Zadybie Stare
Wyniki w pierwszym dniu operacji tzn. 19.V.br.
47 pp w gminach Ułęż i Kłoczew zatrzymanych 17 z tego podejrzanych 13, po spisie 4
Może wtedy zostali aresztowani Jan Niedbalscy „Nitecki” i Czesław Niedbalski, bo z innych akt wiadomo,
że zostali aresztowani około 20 maja 1946 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Garwolinie.
Werbunek agentury podczas operacji
W gminie Ułęż zawerbowano 1 osobę
Czyli bardzo mało, bo ogółem podczas tej operacji zawerbowano 26 osób
Z Raportu dziennego Sztabu Grupy Operacyjno-Wywiadowczej MBP Nr 6 w Dęblinie-Irenie z 21 maja
1946 roku: W gm. Ułęż wojsko /także w innych rejonach/ nie chciało przeprowadzać rewizji, d-ca grupy oświadczył
referentowi UB, że wojsko jest tylko na ochronę. Podczas jazdy autokolumny do gminy Ułęż w lesie usłyszano
strzały, kiedy wojsko zeszło by iść w las ktoś z ostatniego samochodu wystrzelił białą rakietę, d-cy sprawcy wykryć
nie mogli.
Z Raportu dziennego Sztabu Grupy Operacyjno-Wywiadowczej MBP Nr 47 w Dęblinie-Irenie z 23 maja
1946 roku: Większa operacyjna grupa przeprowadziła operację metodą przeczesywania lasów i kontroli
zamieszkałych miejscowości w rejonach: Borki, Trzcianki, Rycza, Oszczywilk oraz kontroli linji kolejowej od stacji
Leopoldów do stacji Okrzeja. Przeprowadzona operacja pożądanych wyników nie dała, niemniej jednak
zatrzymano 15 osób oraz odebrano zrabowanych rzeczy: 2,5 mtr. cukru i 1 skrzynię medykamentów.
Z raportu wywiadowczego Komendy Inspektoratu Puławskiego WiN za sierpień 1946 roku: Do wsi Zosin
gm. Ułęż zajechał przed pewne domostwo samochód, z którego Sowieci wyprowadzili chłopca i dziewczynkę i
zażądali, by gospodarz te dzieci za 800 zł nabył. Gospodarz nie miał pieniędzy i chciał pieniędzy pożyczyć u
sąsiada, lecz bolszewicy nie pozwolili mu odejść i obawiając się widocznie ludności dzieci zabrali i odjechali. W
czasie postoju wym. opowiadały z płaczem, że bolszewicy schwytali je pod Lublinem przy pasieniu krów. (…)
Pacyfikacja w terenie z większą niż dotychczas zawziętością rozpoczęła się na nowo. UB z Puław otoczył wieś
Drążgów i rozpoczął strzelaninę na polach do pracujących tam ludzi, m.in. strzelano z RKM-ów do gromady dzieci
łowiących ryby w Wieprzu. W wyniku strzelaniny został zabity harcerz Pawlak Jan, uczeń szkoły powszechnej, syn
robotnika. Aresztowano trzech młodych ludzi, którzy uciekali chroniąc się przed strzałami.
Z Raportu sytuacyjnego sztabu Grup Operacyjnych w Dęblinie, Dęblin-Twierdza dnia 8 VIII 1946 r.
wykonanego przez szefa sztabu Grup Operacyjnych kpt. Szpana, a przeznaczonego dla dyrektora Departamentu
III MBP ppłk. Czaplickiego „Akowera”: Z działalności Grup Operacyjnych w terenie od dnia 5 VIII b.r. do dnia
8 VIII b.r. (…) W dniu 7 VIII b.r. Grupa Operacyjna stacjonująca w Nałęczowie przeprowadziła akcję w
miejscowości Drążków w pow. Garwolin: w wyniku akcji został zabity jeden osobnik, który wszczął ucieczkę, a po
wezwaniu do zatrzymania się i oddaniu strzału ostrzegawczego nie zatrzymał się. Poza tym aresztowano 3-ch
podejrzanych. (…) W dniu 8 VIII b.r. Grupy Operacyjne stacjonujące w Irenie i Kłoczewie pow. Garwolin
przeprowadziły operację w celu zlikwidowania bandy, która miała znajdować się w Blizocinie, wyniki akcji
negatywne, na ślad bandy nie natrafiono. Ten osobnik, który wszczął ucieczkę, to piętnastoletni harcerz Jan
Pawlak, który od tego dnia w ubeckiej nomenklaturze występował jak bandyta.
Pierwsze zdania raportu specjalnego kierownika WUBP w Warszawie do „Akowera” z 11 listopada 1946
roku: Na pow. Garwolin najwięcej aktywności wykazują grupy terrorystyczno-bandyckie w gminie Ułęż, a
szczególnie w okolicach wsi Sobieszyn, Ułęż, Podlodów, Blizocin. W/g ostatnich agenturalnych i oficjalnych
danych w w/w rejonie stworzona jest obecnie grupa terrorystyczna w ilości od 50-60 ludzi, na której czele stoi
dezerter ze Szkoły Lotniczej w Dęblinie – podoficer Soleski [Mieczysław Salecki „Brzoza”], który bezpośrednio
podlega pod rozkazy Micha Wacława ps. „Polny”. Powyższa grupa w ostatnim czasie przejawia aktywność i
zatrzymuje samochody jadące z Lublina, rewiduje pasażerów oraz rozbraja milicjantów i żołnierzy. Dnia 23.X. o
godz. 9-tej wieczór ta sama grupa podeszła pod majątek, gdzie mieści się 3-cia eskadra lotnicza, w celu
rozbrojenia wymienionej eskadry. Wskutek dzielnej postawy żołnierzy bandyci musieli się wycofać. Na drugi dzień
usiłowała ta sama banda ponownie dokonać napadu na w/w garnizon. Grupa ta przeprowadza ciągle ćwiczenia
w okolicznych lasach w celu przygotowania się do akcji terrorystycznej na czas wyborów.
W grudniu 1946 roku komuniści sprawujący z nadania Stalina władzę nad Polską bardzo intensywnie
przygotowywali zwycięstwo „demokracji” w tzw. wyborach do tzw. Sejmu Ustawodawczego. Wszystkie rejony
wyborcze otrzymały „opiekę” UB, MO, ORMO, armii Żymierskiego. Na czym polegało przygotowanie
zwycięstwa „demokracji” na terenie Placówki 44 świadczy krwawy rycki komunistyczny „proces pokazowy” 15
stycznia 1947 roku, w wyniku którego zostało zamordowanych także dwóch żołnierzy WiN z Placówki 44 i z
parafii żabianeckiej – Ksawery Kamaryk „Kamarek” z Wąwolnicy oraz Adam Zdrojewski „Sęp” z Żabianki.
Zresztą już zawczasu wytypowanych w Katyniu Garwolińskim do tego mordu sądowego. Trzeci żołnierz WiN z
Placówki 44 i parafii żabianeckiej – Stanisław Madoń „Lew” z Wąwolnicy, został w tym „procesie pokazowym”
skazany na sześć lat więzienia. Dokumentem dobrze pokazującym to przygotowanie zwycięstwa „demokracji”
jest wykonany 19 grudnia 1946 roku przez oficera zwiadu w Sztabie Rejonu Wyborczego Nr 7 Wykaz
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aresztowanych za czas od 5.12.1946 do 19.12.1946 r. w Rejonie Nr 7. Do tego uzupełniający Wykaz aresztowanych
za czas od 5-21.12 1946 r. w rej. Nr. 7 wykonany przez szefa tego sztabu por. Pizło. Łącznie w tych dwóch
dokumentach 118 osób aresztowanych przez tzw. wojsko wraz z UB i MO w ramach przygotowania święta
„demokracji”. Z terenu Placówki 44 w dokumentach tych znajduje się 29 osób. Pośród nich Helena Cąkałówna z
Helenowa, narzeczona Wacława Micha „Polnego”, komendanta Podobwodu „Dęby-A”, Stanisław Lemieszek
„Jodła” z Podlodówki, jego brat Władysław, Marian Makuch „Jaśmin” i Marian Makuch „Lapis”-„Lis”, obaj z
Sobieszyna, Paweł Ratyński z Woli Okrzejskiej, kowal w majątku Janickich w Ułężu, przyjęty kiedyś do AK przez
„Ezeta”, Bolesław Rutkowski z Białek Dolnych, Wacław Suska „Piast” z Woli Gułowskiej, Kazimierz Tadeusz
Walaszek „Zając” z Żurawca, Tadeusz Wasiak „Much” z Sobieszyna, Adam Zdrojewski „Sęp” z Żabianki.
Z Życiorysu własnego Władysława Surmacza „Smoka” z Zawitały, żołnierza Placówki 44, spisanego 18
sierpnia 1990 roku i dołączonego do wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich: Po wkroczeniu wojsk
radzieckich NKWD i UB dokonywało szereg aresztowań, ukrywałem się. Od kwietnia 1945 ponownie powstał
oddział, który prowadził Marian Bernaciak ps. „Orlik”. Ukrywając się aktywnie biorę udział wraz z kolegami,
żołnierzami placówki Zawitała w zaopatrzeniu oddziału partyzanckiego w żywność, przechowuję i dostarczam
broń i amunicję do oddziału. Okres po 1945 był trudnym gorzej niż jak za okupacji, wymagał dużego
zaangażowania zaplecza. To stanowiliśmy my żołnierze na placówkach.
Z Życiorysu własnego Jana Wawra „Lisa” z Zawitały, żołnierza Placówki 44, spisanego 16 sierpnia 1990
roku i dołączonego do wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich: Kiedy w 1945 roku na skutek szaleńczego
terroru stalinowskiego ponownie powstał oddział partyzantów pod dowództwem Mariana Bernaciaka „Orlika”
zaczęła się i nasza działalność żołnierzy na placówkach. Dostarczamy żywność dla żołnierzy oddziału, bierzemy
udział w konserwacji i magazynowaniu broni, amunicji, opiekujemy się chorymi i rannymi żołnierzami oddziału.
Prowadzimy szeroki wywiad, chodzi o szpiegów, konfidentów, kolaborantów, którzy prowadzili szkodliwą
działalność dla AK oraz o rozmieszczeniu placówek NKWD i UB i wiele innych.
Z protokołu przesłuchania Jana Wardaka „Złośnika”, dowódcy drużyny dywersyjnej na Placówce 44,
skazanego na karę śmierci za likwidację dwóch konfidentek sowieckich. Przesłuchanie przez śledczego MBP 13
marca 1945 roku. Pytanie śledczego: Z kim utrzymywaliście kontakty po wyzwoleniu terenów Polski z pod okupacji
niemieckiej? Jego odpowiedź: W pierwszej połowie miesiąca września 1944 r. Grzechnik Franciszek pseud.
„Kruk” na zebraniu członków organizacji AK, które odbyło się we wsi Sobieszynie, wydał oficjalne
rozporządzenie, a mianowicie: że wszyscy członkowie organizacji AK muszą ściśle ze sobą utrzymywać łączność,
nie zaciągać się do Wojska Polskiego, występować przeciwko obecnemu ustrojowi demokratycznemu,
organizować akta terrorystyczne na przedstawicieli obecnego rządu i na oficerów Armii Czerwonej.
Z raportu miesięcznego za okres od 1 grudnia 1947 roku do 1 stycznia 1948 roku wykonanego przez
Teklińskiego, p.o. kierownika PUBP w Garwolinie dla Paszty, kierownika WUBP w Warszawie: Wpływy PPR na
różne Urzędy postępują bardzo powoli, w tym miejscu więcej do gadania ma PPS. Trzeba stwierdzić, że PPR
zaczyna zyskać na prestyżu w wszelkich masach społeczeństwa, mimo tego, że ludność pow. Garwolina są to tępe
i zabite muzgi u których dominuje zaściankowo-szlachecki konserwatyzm, muszą jednak cenić ciężar gatunkowy
PPR.
Z innych dokumentów wytworzonych w tym okresie przez PUBP w Garwolinie i WUBP w Warszawie
wiadomo, że za najbardziej bandyckie w powiecie garwolińskim były uważane gminy Ryki i Ułęż. Na ich terenie
było najwięcej tępych i zabitych muzgów, które nie były w stanie docenić sowieckiego „wyzwolenia”.
Wieczorem 23 stycznia 1945 roku żołnierze dywersji Placówki 44 na bezpośredni rozkaz „Orlika”
wykonali wyrok na dwóch konfidentkach sowieckich z Sobieszyna – Aleksandrze Goralowej oraz Janinie
Borkowskiej. Ojciec Borkowskiej, stary komunista sobieszyński, w życiorysie dołączonym w roku 1948 do
kwestionariusza partyjnego, uwiarygodnionego przez Czesława Szczepaniaka „Ptaszka”, komunistę z Ułęża,
milicjanta posterunku MO Ryki, pisał: Podczas wojny [1918-1921] nie brałem żadnego udziału lecz miałem
kontakt z Komunistyczną Partią do 1930 r. W 1930 r. PPK [KPP] weszła w większą konspirację i przerwałem
kontakt. Od 1939 r. pracowałem na gospodarstwie w maj. Sobieszyn. W 1943 r. złączyłem się z Armią Ludową
której donosiłem różne wiadomości i przetrzymywałem broń AL. W 1945 r. została zabita mi córka przez strzały
reakcji Armii Krajowej, która była moją żywicielką jako wywiadowczyni placówki. Do czasu obecnego mam
kontakt z PPR Kom. Gm. Ułęż. „Orlik” tego wieczora był w Sobieszynie i czekał w towarzystwie swego brata
Lucjana Bernaciaka „Janusza” oraz Mariana Zycha „Przyszłości” w lesie koło kościoła na zakończenie akcji.
Wyrok na Goralowej wykonali Jan Wardak „Złośnik” oraz Czesław Sekita „Smoking”, który zastrzelił ją w
mieszkaniu przy dzieciach, ponieważ nie chciała wyjść, rzekomo wezwana przez Gołosowa. Do dokonanej dwie
godziny potem likwidacji Borkowskiej zostali wyznaczeni Tadeusz Osiński „Tek”, „Złośnik” oraz Stefan
Ostrowski „Szczygieł”. Zabili ją strzelając przez okno, do którego podeszła przywołana przez „Teka”. „Szczygieł”
i „Smoking” zostali aresztowani 26 stycznia, a „Złośnik” dopiero 4 lutego 1945 roku. „Szczygieł” i „Smoking”
byli intensywnie „przesłuchiwani” już na posterunku MO w Ułężu z siedzibą w pałacu w Osmolicach. W
„przesłuchaniach”, podczas których w rolę śledczego wcielił się kapral MO Józef Kołodziejczyk, komunista z
Grabowców Górnych, uczestniczyli także – Henryk Wójcik, ówczesny komendant posterunku, Jan Jaroń,
Bolesław Grzechnik oraz jego stryjeczny brat Marian Grzechnik – „gwardyści” z Białek. W aktach śledczych
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„Złośnika”, „Szczygła” i „Smokinga” nie widać zaangażowania sobieszyńskich Sowietów w polowanie na
wykonawców wyroków na Goralowej i Borkowskiej, a potem w tę „wstępną” kaźń nad dwoma z nich w
Osmolicach. W protokole przesłuchania „Szczygła” już w Garwolinie 2 lutego 1945 roku znajduje się
stwierdzenie, że następnego dnia po akcji poszedł do Blizocina celem ukrywania się ponieważ był ścigany przez
NKWD i Milicję Obywatelską. To wskazuje, że ci sobieszyńscy Sowieci na czele z Gołosowem byli w to
zaangażowani. Tym bardziej, że Tadeusz Siepkowski „Szczyt” z Podlodowa, żołnierz dywersji na Placówce 44,
dobrze zorientowany w tej sprawie, podczas przesłuchania w PUBP w Kraśniku w grudniu 1951 roku jako
podejrzany m.in. o udział w likwidacji Goralowej i Borkowskiej, zeznał, że „Złośnik”, „Szczygieł” i „Smoking”
zostali aresztowani przez NKWD.
Bardziej szczegółowe „przesłuchania” prowadził od 3 lutego Czesław Żurek, kierownik Referatu Śledczego
KP MO w Garwolinie, a protokołował je Eugeniusz Filipowicz, „gwardysta” z Korzeniowa, funkcjonariusz
Referatu Śledczego w KP MO w Garwolinie. Który wieczorem 1 grudnia 1946 roku czterema ciosami noża w
piersi zabił swego stryja Mateusza Filipowicza, b. funkcjonariusza PP z Wołynia, za to, że ten wyzwał go od
komunistów itp. Tak przyczyna mordu została zapisana w raporcie sytuacyjnym KP MO w Garwolinie za grudzień
1946 roku. „Smoking” podczas tych „przesłuchań” zeznał: Nadmieniam, że wyrok na Goralowej był wykonany
jako na przestępczyni przeciw Organizacji AK i współpracowniczce z Rosjanami. Jeszcze w roku 1951 agent UB
krypt. „Dąb”, czyli leśniczy Michał Grzechnik, donosząc do PUBP w Garwolinie, że Jan Sulej „Smok II”-„Bystry”
wydał polecenie zabicia Goralowej, nie omieszkał zaznaczyć, że ww. utrzymywała kontakt z NKWD. Z całą
pewnością obydwie były współodpowiedzialne za dokonywane przez „Smiersz” i NKWD jesienią 1944 roku
aresztowania żołnierzy Placówki 44. „Złośnik”, „Szczygieł” i „Smoking” z Garwolina zostali odstawieni do
WUBP w Warszawie, tam skazani na karę śmierci i zamordowani 14 kwietnia 1945 roku.
Na czym polegał kontakt Goralowej z NKWD dowiadujemy się z zachowanego w wytworzonych przez
ryckich ubeków aktach Stefana Naczasa „Wigury” doniesienia agenta celnego „Sępa” na „Wigurę”, który w
Więzieniu Karno-Śledczym Warszawa III zwanym „Toledo”, odsiadywał wyrok za działalność w Polskiej Armii
Wyzwoleńczej: Naczas opowiadał, że w 1945 r. brał udział w zabójstwie jednej kobiety z Sobieszyna, która
zamieszkiwała w tymże domu co siostra Naczasa. Kobieta ta była to żona byłego policjanta granatowego, była
ona w siatce wywiadu „Orlika”, do której przychodzili oficerowie NKWD, od których to miała zbierać wiadomości
tajemnicy wojskowej i przekazywać „Orlikowi”. W późniejszym okresie organizacja „Orlika” zauważyła, że
kobieta ta zakochała się w jednym z oficerów NKWD, i że bardzo się z nim przyjaźni. Obawiając się zdrady „Orlik”
wydał na nią wyrok, który został wykonany w jej mieszkaniu w obecności 2 nieletnich córek.
Z protokołu przesłuchania Janiny Szwarczewskiej, naczelniczki poczty w Sobieszynie, dokonanego w
listopadzie 1951 roku w ramach kolejnego ubeckiego śledztwa przeciwko „Tekowi”, dowiadujemy się, że tego
wieczora 23 stycznia 1945 roku chodziło o trzy kobiety z Sobieszyna: Chciałabym tu wyjaśnić, że w dniu tym, w
którym zostały zamordowane przez bandę AK, do której należał Osiński Tadeusz, mieszkanki Sobieszyna Goralowa
Aleksandra nauczycielka i Borkowska Janina, jak się na drugi dzień dowiedziałam od mieszkańców Sobieszyna,
że i na mnie był wystawiony wyrok śmierci przez organizację AK i ja miałam być zamordowana w tym samym dniu
co w/w przez członków bandy AK, którzy zamordowali w/w kobiety, za to że one należały do PPR. Ja miałam być
za to zamordowana, iż organizacja AK podejrzewała, iż jestem komunistką i kontaktuję się z Goralową Aleksandrą
i Borkowską Janiną, jednak wyrok śmierci na mnie nie został dokonany i do mnie do mieszkania nikt z członków
AK nie przychodził.
Chcę w tym miejscu przywołać słowa z ulotki wykonanej w roku 1945 w Podobwodzie „A”: Byliśmy przez
sześć lat pod okupacją niemiecką. Jako spadek po sobie zostawili nam Niemcy volksdeutschów. Dziś okupacja
sowiecka mnoży szeregi nowych zdrajców Narodu. Znak ich to gwiazda czerwona, Krzyż połamany i czerwona
gwiazda. Oto symbol zdrady, którym naznaczeni są ci, którzy ponad dobro Narodu wznieśli swoją korzyść
materialną w zamian za niecne usługi. Polaku! Gdziekolwiek znak ten zobaczysz, na domu, na drzwiach, na szkle
okiennym, wiedz, że w tym domu, za drzwiami tymi, czy za oknem, kryje się jeden z tych zadżumionych i należy go
unikać jak zarazy. Być tak musi, że odosobnione gwiazdy wschodniej zarazy wymrą i zakończą nędzny swój żywot.
Przechodząc spluń i otrzep pył z obuwia.

Polowanie na „Teka”
Walka z UB pod Blizocinem i na „Okopach”
27 marca 1945 roku
Likwidacja Goralowej i Borkowskiej miała gwałtowny dalszy ciąg 27 marca 1945 roku. „Złośnik”,
„Szczygieł” i „Smoking” czekali na śmierć w „Toledo”, a funkcjonariusze UB z Warszawy i Garwolina robili
wszystko, żeby pojmać „Teka”, czwartego z bezpośrednich wykonawców rozkazu „Orlika”. Tego dnia 27 marca
1945 roku przybyła do Sobieszyna ubecka ekspedycja celem pojmania „Teka”. Próba aresztowania go zamieniła
się w bitwę, która zaczęła się w Blizocinie, a skończyła na „Okopach” w Sobieszynie. W dokumentach podawane
są różne daty tej walki, ale rozstrzyga akt zgonu Władysława Zycha, brata Mariana Zycha „Przyszłości”.

166
Akt zgonu Władysława Zycha, znajdujący się w archiwum parafii Sobieszyn, mówi nam, że ten
blizocińsko-sobieszyński akt powstania antykomunistycznego nastąpił 27 marca 1945 roku. Taka sama data tego
wydarzenia jest w stosownym meldunku kierownika Katynia Garwolińskiego. W zeznaniach komunistycznych
funkcjonariuszy, którzy parę lat później pragnęli przyłożyć się do kolejnego wyroku śmierci na „Teka”, jest data
15 marca 1945 roku. I dlatego to moje wstępne wyjaśnienie. Ten akt zgonu sporządzony i podpisany przez ks.
Zalskiego. Że zabity w Sobieszynie 27 marca 1945 roku o godzinie 11 w nocy, lat 32, kawaler, rolnik, zamieszkały
w Drążgowie, syn Andrzeja i Marianny z Wardaków. To ubeckie polowanie na „Teka” było konsekwencją wiedzy
jaką o nim zebrała garwolińska i warszawska bezpieka w trakcie śledztwa przeciwko „Złośnikowi”, „Szczygłowi”
i „Smokingowi”. Zebrało się aż nadto materiału, żeby bezpieka odczuwała wyjątkową żądzę zemsty w odniesieniu
do jego osoby. Jedno zdanie w liście Stanisława Kulika „Salwy”, żołnierza „Orlika” z Bazanowa Starego, do
Zdzisława Marczaka „Puchacza”, także żołnierza „Orlika”, z 15 listopada 1995 roku, mówi nam, że tej nocy 27
marca 1945 roku między Blizocinem i Sobieszynem działo się dużo więcej niżby to wynikało z meldunku
kierownika Katynia Garwolińskiego: W marcu 1945 r. w Ułężu na prośbę „Orlika” brałem udział w akcji
uwolnienia przewożonych samochodem przez UB żołnierzy AK.
W procesie odtworzenia przebiegu tej walki ważny jest także fragment protokołu przesłuchania Jana Suleja
„Smoka II”-„Bystrego” przez śledczego WUBP w Warszawie 12 października 1951 roku. Pytanie śledczego: Kto
brał udział z wami w napadzie na samochody państwowe w roku 1945, które zostały spalone? Odpowiedź „Smoka
II”-„Bystrego”: Ja w tym napadzie nie brałem udziału, a jak mi wiadomo od Micha Wacława ps. „Wodny”-„Pal”„Polny” to udział brali: Osiński Tadeusz ps. „Tek” zam. poprzednio w Blizocinie gm. Łysobyki pow. Łuków,
obecnie siedzi w więzieniu, „Żelazny” pochodzi z Warszawy, a przebywał w Blizocinie, Kowalik imienia nie
pamiętam, Latusek, Parzyszek i Stańczak, wszyscy zamieszkali w Blizocinie gm. Łysobyki pow. Łuków. Podczas
tego napadu w majątku Przytoczno został zrabowany spirytus z gorzelni majątku Przytoczno pow. Łuków. W 1945
roku przyszedł do Grzechnika Józefa ps. „Ułan”, który wówczas był u mnie, Grzechnik Stanisław ps. „Dora” i
powiedział, że ps. „Orlik” zrobił zasadzkę na Urząd Bezpieczeństwa i został zabity brat Zycha Mariana, którego
wiózł Urząd Bezpieczeństwa. W tym napadzie brał również udział i Grzechnik Stanisław ps. „Dora”, gdyż
wówczas był on w oddziale „Orlika”. Ubecki śledczy pyta wyłącznie o walkę pod Blizocinem i na „Okopach” 27
marca 1945 roku. Przesłuchiwany „Smok II”-„Bystry” umyślnie lub nieumyślnie miesza dwa zdarzenia. Czyli tę
walkę z akcją blizocińskich akowców na gorzelnię w Przytocznie, która nastąpiła dużo później, bo dopiero w maju
tego roku. W każdym razie z jego zeznania wyłania się potwierdzenie tego, co jest zapisane w liście „Salwy” do
„Puchacza”. Że w walce tej oprócz żołnierzy dywersji z Blizocina uczestniczył także jakiś oddział pod
dowództwem samego „Orlika”. To wszystko zdarzyło się kilka dni przed przybyciem zza Wieprza do Blizocina
„skrobowiaków” i inauguracją kampanii wiosennej Zgrupowania „Orlika” zwycięską bitwą pod Wolą Zadybską
13 kwietnia 1945 roku.
Dużo do obrazu tego aktu powstania antykomunistycznego na terenie Placówki 44 dokłada meldunek
specjalny kierownika PUBP w Garwolinie dla kierownika WUBP w Warszawie z 28 marca 1945 roku: Dnia 27go marca br. w godzinie 16-tej z powiatowego UBP m. Garwolin była wysłana maszyna ciężarowa po zadaniu
operatywnym do gminy Ułęż wieś Sobieszyn. Cel był schwycenia komendanta AK z gminy Ułęż i Łysobyki
Osińskiego Tadeusza. Po zakończeniu operacji wyżej wymieniony komendant AK nie był schwycony z powodu
tego, że jego nie było w domu, w którym powinien był być. Zatem maszyna z grupą pracowników wracała z
powrotem do Ułęża i na odległość 250-300-ta metrów nie dojeżdżając wsi Sobieszyn maszyna została napadnięta
przez grupę uzbrojoną w automatyczną broń w ilości 30-35-ciu ludzi, którzy urządzili zasadzkę na maszynę.
Maszyna była obszczelana krzyżowym ogniem. Podczas napadu zostali ranni dwóch z pracowników PUBP
Domiński Stefan, który jest ciężko ranny i Pitrowski Józef, który jest lekko ranny. Obydwóch skierowano do
szpitala w Otwocku. Zatem został zabity jeden z cywili, który był wykorzystany do wskazania drogi, nazwisko jego
jest nieznane. Jednocześnie został spalony samochód ciężarowy marki „Chewrolet” Starostwa Powiatowego.
Bandyci skryli się w lasach, dalsze opracowanie grupy prowadzi się.
I kolejny meldunek specjalny kierownika PUBP w Garwolinie dla kierownika WUBP w Warszawie z 9
kwietnia 1945 roku. Z którego dowiadujemy się, że kilka dni po walce pod Blizocinem i na „Okopach” PUBP w
Garwolinie ponownie napadł na Placówkę 44: Dnia 7-go bm. na 8-go była przeprowadzona w nocy operacja za
grupą członków AK, która pracowała teraz w najlepsze. Operacja udała się, zostało aresztowanych 10 osób, które
rozpracowuje się przez śledztwo. Niektórzy się nie przyznają, ale jeden wydał wszystkich i powiedział kto należy i
czym się zajmował. Dowódca czyli kierownik okręgu gm. Ułęż, zdołał ukryć się, ale myślę, że wszystko jedno będzie
w naszych rękach, czy dziś czy jutro. Pościg za nim przez agenturę i informatorów, którzy pomagają ażeby go
wytropić. Nazywa się Niedbalski Mieczysław ze wsi Zosin gm. Ułęż, sprawa jest zawikłana, ale pomalutku daje
dobre rezultaty.
Jeszcze obszerny fragment zeznania b. funkcjonariusza UB Józefa Piotrowskiego, które złożył 3 listopada
1950 roku w Rykach w ramach śledztwa przeciwko „Tekowi”. Śledztwa, którego celem było ponowne skazanie
go na karę śmierci, tym razem za dokonywanie likwidacji funkcjonariuszy komunistycznych. Piotrowski był
uczestnikiem tej „wyprawy” garwolińskiej UB do Sobieszyna i Blizocina 27 marca 1945 roku. Ten pochodzący z
Ryk były ubek, na pytanie ubeckiego śledczego z PUBP w Garwolinie: Kiedy i w jakich okolicznościach zostaliście
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napadnięci przez bandę dowodzoną przez Osińskiego? udzielił następującej odpowiedzi: W dn. 15 III 1945 r.
wyjechaliśmy z Urz. Bezp. z Garwolina do miejscowości Sobieszyn gm. Ułęż celem ujęcia bandyty Osińskiego
Tadeusza. Po przyjeździe do Ułęża udaliśmy się do referentów Urz. Bezp., którzy tam stali na placówce nazwiska
ref. brzmią – Kamela Bolesław, Goluch Henryk zam. Wilczanka gm. Żyrzyn pow. Puławy. Z w/w referentami
udaliśmy się następnie do kom. poster. MO w Ułężu nazwisko Krasiński Marek zam. obecnie Górzno pow.
Garwolin, któremu oświadczyliśmy, że przyjechaliśmy celem załatwienia spraw służbowych. Po zameldowaniu
kom. post. udaliśmy się do miejsca zam. Osińskiego Tadeusza t.j. do m. Sobieszyn lecz po przyjeździe nie zastaliśmy
w/w w domu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w domu nie ma go już około trzech dni. Następnie udaliśmy się do
Blizocina pow. Łuków gdyż tam spodziewaliśmy się go zastać. Nie dojeżdżając do samego Blizocina zatrzymaliśmy
samochód i udaliśmy się pieszo do Blizocina, przy samochodzie pozostałem ja i szofer. W niedługim czasie po
odejściu grupy w kierunku Blizocina usłyszeliśmy strzały, została wtedy ostrzelana grupa, która się tam udała. Po
krótkiej wymianie strzałów banda wycofała się, a grupa powróciła do samochodu. Po powrocie wszyscy wsiedli
na samochód chcąc udać się do Sobieszyna. Po ujechaniu od miejsca postoju około 20 m (dwudziestu metrów)
zostaliśmy ostrzelani przez bandę jadąc samochodem. Pierwszą ofiarą strzałów ze strony bandy był zatrzymany
……[brak nazwiska, ale chodzi o Władysława Zycha], który siedział w szoferce oraz został postrzelony szofer
Domiński Stefan. Po pierwszych strzałach samochód został zatrzymany, a znajdujący się w nim funkcjonariusze
rozbiegli się ostrzeliwując się przy tym i ja zostałem ranny w plecy. Nadmieniam, że po zbadaniu na drugi dzień
przekonaliśmy się, że zatrzymaliśmy się samochodem w pobliżu trzech metrów od założonych min przez bandę, z
których jedna na drugi dzień została przez nas wysadzona w powietrze, a jedna nie wybuchła. Dodaję iż samochód
ten został zrabowany przez bandę, która objechała miny, oraz następnie samochód ten spaliła na drodze wiodącej
do Lenda. Gdzie banda ulotniła się w nieznanym kierunku.
Podczas kolejnego przesłuchania 7 listopada 1951 roku w Rykach, Piotrowski, przesłuchiwany przez
innego ubeckiego śledczego z PUBP w Garwolinie na okoliczność co jest mu wiadomym o działalności Osińskiego
Tadeusza, członka organizacji AK pod d-ctwem ps. „Orlika” w czasie okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu kraju,
oraz jaki udział w/w brał w morderstwach działaczy lewicowych i członków AL i PPR na terenie pow.
garwolińskiego, udzielił następującej odpowiedzi: O działalności Osińskiego Tadeusza, członka grupy
egzekucyjnej AK pod dowództwem ps. „Orlika” wiadomymi są mi niżej zapodane fakty. Od 1944 roku pracowałem
w Urzędzie Bezpieczeństwa w Garwolinie. W 1945 roku, 15 marca, grupa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
w sile 10 osób, w której i ja się znajdowałem, przyjechała do Sobieszyna gm. Ułęż, pow. Garwolin, celem ujęcia
członka AK Osińskiego Tadeusza, podejrzanego o udział w dokonywaniu morderstw działaczy lewicowych i
członków PPR i AL. W/w pełnił w organizacji AK funkcję komendanta części pow. Łukowskiego i Garwolińskiego.
Po przybyciu do miejsca zamieszkania w/w ten usłyszawszy samochód, którym nasza grupa jechała, zdołał z
mieszkania przed aresztowaniem uciec. Grupa nasza udała się po ucieczce Osińskiego Tadeusza w głąb wsi
Blizocin, gdzie mieliśmy potyczkę z członkami bandy AK. W czasie tej potyczki z bandą z naszej grupy nikt nie
zginął. Wówczas udaliśmy się samochodem w stronę gm. Ułęż, odjechawszy od Sobieszyna na odległość do 1
kilometra w stronę Ułęża, natknęliśmy się na zasadzkę bandy AK ps. „Orlika”, w której znajdował się też i Osiński
Tadeusz. Chcę tu wyjaśnić, że po wyzwoleniu kraju w czasie amnestii w 1947 roku od członków AK, którzy się
ujawniali dowiedziałem się, że Osiński Tadeusz po swojej ucieczce z mieszkania udał się do kwaterującego w
Lendzie ze swoimi ludźmi ps. „Orlika” i wspólnie z nim i swoimi ludźmi urządził na nas zasadzkę w starych
okopach za Sobieszynem. W/w banda, urządzając na nas zasadzkę, zaminowała drogę minami, którą myśmy jechali
samochodem. Jednak myśmy dojeżdżając do tych min na odległość około 2,5 metra, usłyszeliśmy strzały z RKM i
innej broni skierowane do nas przez bandę, w której znajdował się Osiński Tadeusz. Chcę tu wyjaśnić, że bandyci
będący na zasadzce, myśleli, że my samochodem przejechaliśmy już odcinek zaminowany minami i że te nie
wybuchły w czasie naszej jazdy, a bojąc się, że możemy im uciec, zaczęli do nas strzelać. Na strzały te nasza grupa
zeskoczyła z samochodu na boki drogi. Po chwili też bandyci zaczęli się do nas zbliżać krzycząc „poddać się”.
Część grupy gdzieś odbiegła dalej, tak iż ja zostałem się przy samochodzie sam z szoferem. W tym to czasie,
zeskakując z samochodu, zostałem postrzelony przez bandę w plecy, natomiast szofer dostał trzy strzały w głowę.
Jeden z nich przeszedł przez policzki wybijając wszystkie zęby z dolnej szczęki, natomiast dwa postrzały zdarły
skórę z głowy w/w. Zeskoczywszy z samochodu kazałem szoferowi uciekać razem ze mną w stronę Blizocina.
Jednak po przebiegnięciu około 300 metrów od miejsca zasadzki szofer nie mógł już dalej biec. W/w nazywał się
Domiński Stefan /został zamordowany przez bandę wraz ze swoją rodziną/. Kazałem się wówczas w/w schować
pod groblę, a ja sam udałem się dalej groblą w kierunku posterunku MO w Ułężu. Jednak minąwszy groblę
napotkałem na rzeczkę. Nie mogąc nigdzie znaleźć mostu, przebyłem ją wpław, jednak po przepłynięciu i
przebiegnięciu kilkunastu metrów napotkałem na staw, przy którym zatrzymałem się do rana, a rano udałem się
na w/w posterunek, gdzie po sprowadzeniu lekarza otrzymałem zastrzyk przeciw zakażeniu i otrzymałem od w/w
opatrunek postrzelonego miejsca w odległości 1 milimetra od stosu pacierzowego.
W aktach personalnych wymienionego przez niego funkcjonariusza UB Domińskiego nie ma nic o
zamordowaniu jego, czy też wymordowaniu jego rodziny. Jest natomiast przez tegoż Domińskiego podana
informacja do ankiety specjalnej funkcjonariusza, że ranny był na froncie polsko-bolszewickim w 1918 r. w rękę i
piersi, a w służbie UB w 1945 r. podczas akcji przez bandytów pow. Garwolin ranny trzy razy w głowę. Jest w
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tych jego aktach także Referencja kierownika Katynia Garwolińskiego i w niej ślad jego udziału walce pod
Blizocinem i na „Okopach”: Ja niżej podpisany ppor. Święcicki Roman, podpisuję niniejszą referencję ob.
Domińskiemu Stefanowi, którego znam jako uczciwego człowieka, pracownika, rzeczywistego demokratę.
Zaznaczam, że w czasie akcji z bandytami dnia 28 marca 1945 r. Domiński pokazał siebie bohatersko, będąc
ciężko ranny nie pozostawił swego posterunku, który był mu poręczony, co stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Z zeznań Jana Kameli, członka band komunistycznych z Białek Górnych, oficera LWP, rodzonego brata
zbrodniarza komunistycznego Kazimierza Kameli, z 14 października 1949 roku. Przesłuchiwany jako świadek
przez śledczego IW na lotnisku w Dęblinie na okoliczność morderstw dokonywanych na członkach AL i PPR przez
„Teka” mówi, powołując się na członka bandy Paramonowa i funkcjonariusza MO Bolesława Grzechnika z Białek
Górnych: Będąc już w wojsku w r. 1945 dowiedziałem się od ob. Grzechnika Bolesława, że Osiński będąc ścigany
przez Milicję, urządził zasadzkę na drodze z Sobieszyna do szosy kockiej, zaminował drogę, w wyniku czego został
rozbity samochód z MO i czy ktoś zginął tego nie mogę stwierdzić. Ja w tym czasie znajdowałem się w Podlodowie
odległym od miejsca wypadku o 3 km. i słyszałem strzały.
Z zeznań Jana Jaronia, członka band komunistycznych z Białek Górnych, funkcjonariusza MO, przed
śledczym PUBP w Garwolinie 14 września 1951 roku, na okoliczność morderstw dokonywanych na członkach
AL i PPR przez „Teka”. Najpierw w detalach opisuje m.in. likwidację Skowrońskiego, według niego dokonaną
osobiście przez „Teka”, także jego bezpośredni udział w likwidacji Goralowej i Borkowskiej, a w końcu o tej
walce 27 marca 1945 roku od Blizocina po sobieszyńskie „Okopy”: Poza tym słyszałem z opowiadań ludności wsi
Sobieszyn, że Osiński Tadeusz w miesiącu marcu 1945 roku, wraz ze swoją grupą bandycką z organizacji AK brał
czynny udział w napadzie na 5-ciu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z Garwolina, w czasie którego został
spalony przez w/w samochód funkcjonariuszy UB i zraniono 2 osoby oraz został zabity członek cywilny, który
prowadził grupę funkcjonariuszy nazwiskiem Zych z wsi Drążgów, gm. Ułęż, pow. Garwolin.
Dwa opisy walki pod Blizocinem i na sobieszyńskich „Okopach” znajdujemy także w aktach Stefana
Naczasa „Wigury”. To dwa doniesienia agentów celnych „Lotki” i „Sępa” z „Toledo”, którzy opisują co „Wigura”
mówił pod celą o pewnej akcji, w której brał udział. „Lotka” w doniesieniu z 23 kwietnia 1951 roku informował
kierownika Działu Specjalnego w „Toledo”: Prowadząc rozmowę na różne tematy Naczas Stefan opowiadał o
swojej przynależności do podziemnej organizacji AK w oddziałach „Orlika” jeszcze po wyzwoleniu naszej
Ojczyzny z pod jarzma faszystowskiego, gdzie w roku 1946 latem został zatrzymany przez wojska KBW jeden z ich
organizacji nazwiskiem Rokas, którego postanowili wydostać z rąk wojska tzn. on Naczas w grupie 30 osób – kto
prowadził grupę na operację nie powiedział. Fakt jaki powiedział – odbili go kosztem pozbawienia życia 5 osób z
pośród żołnierzy KBW, których dla zatarcia śladów wrzucili do bliskiej rzeki. Do chwili obecnej nie zostało to
wyjaśnione jak się Naczas wyraził, którego się najwięcej bał. Fakt miał miejsce w okolicy Baranowa nad
Wieprzem. Dalej już o tym, co Naczas mówi o obecnej władzy i czego jej życzy. „Sęp” w doniesieniu z 25 kwietnia
1951 roku informował tegoż kierownika Działu Specjalnego w „Toledo”: Następnie więzień Naczas opowiadał,
że w 1945 r. gdy należał do bandy „Orlika” grupa ich dostała znać, że został aresztowany ich członek nazwiskiem
Zych. Po tym powiadomieniu natychmiast zebrał się ich pluton, w którym byli między innymi Ciupa, Bielicki i
Wardak, wszyscy pochodzą z Sobieszyna, udali się w celu odbicia Zycha, udało im się dopaść żołnierzy, którzy
eskortowali Zycha i w tym momencie otworzyli ogień. W akcji zginęło 6 żołnierzy KBW, których to potopili do
rzeki.
Z tych wszystkich wyżej przywołanych dokumentów wiemy, że w walce z ekspedycją UB pod Blizocinem
i na sobieszyńskich „Okopach” oprócz poległego w niej Władysława Zycha, oprócz „Orlika”, „Teka”, „Dory”,
„Salwy” i „Wigury” uczestniczyli także Alfons Bielecki „Sęk”, Stanisław Ciupa „Chomik”, Marian Wardak
„Słowik” z Drążgowa i pewnie też tych pięciu z Blizocina, których „Smok II”-„Bystry” wymienił w zeznaniu jako
uczestników napadu na gorzelnię w Przytocznie pod dowództwem „Teka” – Andrzej Żelazny „Zieliński”-„Cień”,
powstaniec warszawski, Józef Lemieszek „Lutnia” zwany Kowalikiem, Henryk Latusek „Nerwa”, Henryk
Parzyszek „Prażma” oraz Eugeniusz Stańczak „Swojak”. Ale to tylko nieliczni, bo przecież „Wigura” mówił pod
celą, że tylko z Drążgowa i może z Sobieszyna, poszło ich na tę akcję trzydziestu.
Nie są mi znane akty bezpośredniej walki z okupantem sowieckim na terenie Placówki 44, w tym likwidacje
pojedynczych oficerów i żołnierzy armii sowieckiej. Takie jak ta, która zdarzyła się w Masowie w Zielone Świątki
roku 1945, czyli 20 maja, gdzie żołnierze AK z Rejonu 5 zlikwidowali dwóch sowieckich oficerów z lotniska w
Dęblinie. Inauguracją serii bezpośrednich ataków na okupanta sowieckiego była likwidacja Paramonowa w
Rykach 15 sierpnia 1945 roku. Późną jesienią 1945 roku likwidacja sowieckiego żołnierza w lesie swatowskim.
Jeszcze w roku 1944 likwidacja dwóch żołnierzy sowieckich w Woli Życkiej i oficera sowieckiego w Kłoczewie.
W listopadzie 1945 roku likwidacja dwóch żołnierzy sowieckich w Leopoldowie. Pod koniec kwietnia 1946 roku
likwidacja dwóch oficerów sowieckich i jednego szeregowca na linii kolejowej między stacjami LeopoldówOkrzeja. O tym zdarzeniu czytamy w raporcie dekadowym referenta Sekcji I Wydziału III WUBP w Warszawie
z 8 maja 1946 roku: Tak samo pod koniec miesiąca kwietnia nieznani osobnicy lub nieznana banda , zamordowali
2-ch oficerów A.Cz. Zwłoki zostały znalezione na torze kolejowym między stacjami Leopoldów a Okrzeja. Na tejże
trasie został zamordowany kilka dni potem jadący w pociągu żołnierz sowiecki. We wrześniu 1946 roku likwidacja
żołnierza sowieckiego pod Kawęczynem k. Kłoczewa.
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W dużej części jest to zbieżne z tym co napisał w oświadczeniu ujawnieniowym 1 kwietnia 1947 roku
Zenon Owczarski „Gzyms”. Tak samo jak „Tek” jeden z najlepszych żołnierzy „Orlika”. To oświadczenie
ujawnieniowe jest tak „dokładnie” napisane jakby „Gzyms” świadomie urągał ubekom z Katynia Garwolińskiego.
Co bynajmniej nie oznacza, że „Gzyms” w tym oświadczeniu wymienił wszystkie swoje zasługi w walce z
okupantem sowieckim. Tu przywołam tylko te fragmenty, które dotyczą likwidacji oficerów i żołnierzy
sowieckich: Będąc ścigany przez NKWD musiałem z powrotem uciekać do grupy Orlika, brałem udział w akcjach
pod d-twem Orlika w następujących miejscowościach, Las Stocki przeciwko UB i NKWD w obronie (…) w Okrzei
Stacja kolejowa zabraliśmy trzech Rosjan, którzy zostali rozstrzelani (…) w Gończycach zabrany Starosta
powiatowy z samochodem i Inspektor szkół, pułk. rosyjski nazwisko Kacan wraz z szoferem oraz kilku Milicjantów
niektórzy z nich zostali zabici (…) Byłem w akcji na Dubrowskiego i Granstofa strzelałem ja oraz Tatar i Granat
kto trafił nie jest mi wiadomo. To zabranie trzech Rosjan na stacji kolejowej w Okrzei być może jest tożsame ze
zdarzeniem opisanym w raporcie dekadowym referenta Sekcji I Wydziału III WUBP w Warszawie z 8 maja 1946
roku. To zabranie Starosty powiatowego oraz sowieckiego podpułkownika Kacana i innych było częścią bitwy
oddziału „Spokojnego” z Sowietami 10 marca 1946 roku w Gończycach. Akcja na Dubrawskiego i Granstofa to
likwidacja Paramonowa i niestety znów niedokończona likwidacja Gransztofa w Rykach 15 sierpnia 1944 roku.
Piszę o tym w biografii „Orlika” w ostatnim akapicie Podrozdziału Walka orężna „Orlika” pod okupacją
niemiecką od 20 listopada 1943 r.
Ale w aktach śledztwa przeciwko Kazimierzowi Gorzkowskiemu „Januszowi Godziembie”, wujkowi
Tadeusza Osińskiego „Teka”, w związku z jego przynależnością do AK i Stronnictwa Niezawisłości Narodowej,
znajduje się dokument, z którego wynika, że takie akcje likwidacyjne i napady na pojedynczych żołnierzy
sowieckich miały miejsce także na terenie Placówki 44. Ten dokument to podpisany tylko imieniem lub
pseudonimem donos do UB z 9 marca 1947 roku na „Teka”. Sporo o jego złych relacjach z Genowefą Jasińską,
która na prośbę Gorzkowskiego wynajęła „Tekowi” pokój w swoim mieszkaniu na Wilczej: Jasińska opowiadała
mi, że student Osiński [„Tek” był wtedy studentem Politechniki Warszawskiej] na początku gdy sprowadził się do
niej, był z nią jeszcze w dobrych stosunkach, w chwili szczerości wychwalał się, że podczas następowania armii
radzieckiej sprzątał żołnierzy radzieckich po wsiach.
Wokół Placówki 44 w czasie powstania antykomunistycznego w latach 1944-1946 dokonało się kilka
dużych walk „Orlika” lub podległych mu dowódców oddziałów Inspektoratu Puławskiego AK-WiN bezpośrednio
z Sowietami, a nie tylko z ich „polskimi” pachołkami. O walkach tych piszę w biografii „Orlika”. To bitwa w
Lesie Stockim 24 maja 1945 roku. To walka z Sowietami pod Trojanowem 3 czerwca 1945 roku. To atak na pociąg
z bronią na stacji w Leopoldowie wraz z likwidacją ochrony sowieckiej 29 października 1945 roku. To atak
oddziałów „Orlika” na siedzibę UB i NKWD na stacji kolejowej w Dęblinie w nocy z 15 na 16 listopada 1945
roku. To bitwa oddziału „Spokojnego” z Sowietami w Gończycach 10 marca 1946 roku. To walka oddziału
„Sławy” z Sowietami w Opoce k. Końskowoli 24 maja 1946 roku. To bitwa oddziałów ZZK „Zagończyka”, z
Sowietami pod Podgórą, Zwoleniem i Jedlanką 15 czerwca 1946 roku.
Nie było tak, że pomiędzy 23 stycznia 1945 roku, a 27 marca 1945 roku powstanie antykomunistyczne w
Sobieszynie i okolicach zamarło. Wieczorem 8 lutego 1945 roku w Drążgowie, przed domem Mieczysława
Góreckiego, żołnierze Placówki 44 zastrzelili Józefa Bieleckiego, członka PPR. O wykonanie wyroku podziemia
na Bieleckim, na podstawie informacji agentów „Malinowskiego” i „Wierzby”, PUBP w Garwolinie podejrzewał
jego stryjecznego brata Alfonsa Bieleckiego „Saka”, dowódcę drużyny dywersyjnej w Drążgowie, w lipcusierpniu 1944 roku dowódcę sekcji ckm w OP „Orlika”, Mariana Zycha „Przyszłość”, w lipcu-sierpniu 1944 roku
podoficera broni w OP „Orlika” oraz Czesława Niedbalskiego. Niedbalski pytany o to podczas przesłuchania na
posterunku MO w Ułężu w grudniu 1955 roku zeznał, że wie od innych, że w likwidacji Józefa Bieleckiego
uczestniczył Alfons Bielecki oraz dodał: Jednocześnie nadmieniam, że powód zabójstwa był za utrzymywanie
kontaktów z oddziałem AL Dąbrowskiego. Miał oczywiście na myśli komunistyczną bandę Paramonowa
dokonującą mordów i rozbojów po obu stronach Wieprza. To wszystko oznacza, że przynajmniej do roku 1956
ubecy nie wiedzieli, że bezpośrednim wykonawcą wyroku na Bieleckim był właśnie Czesław Niedbalski, bratanek
ppor. Stanisława Niedbalskiego zamordowanego w Katyniu.
20 marca 1945 roku został zlikwidowany młodociany aktywista komunistyczny Henryk Gałęzowski. Jan
Sulej „Smok II”-„Bystry”, przedostatni komendant Placówki 44, podczas przesłuchania przez śledczego WUPB
w Warszawie 12 października 1951 roku zeznał, że wyrok na Gałęzowskim wykonał Kotlarz, czyli Henryk
Kotlarczyk. Ale Kotlarz od sześciu lat nie żył, ponieważ utonął w Wieprzu 10 czerwca 1945 roku, więc tylko jemu
należało przypisać tę likwidację. Bo Kotlarz na pewno sam tej likwidacji nie wykonywał. O ile w ogóle w niej
uczestniczył. W meldunku specjalnym Zielenieckiego, kierownika GUBP w Rykach, z 12 kwietnia 1945 roku,
znajduje się następujący zapis: Dnia 9.4.45 r. pomiędzy wsią Sobieszyn-Drążgów gm. Ułęż znaleziono zwłoki
mężczyzny lat około 16-tu, nazwisko nieustalone z powodu braku dokumentów. Jak stwierdził lekarz, w/w był zabity
z broni palnej i leżał w wodzie około 8-u tygodni. Być może zapis ten dotyczy Gałęzowskiego. Być może, ponieważ
jego akt zgonu znajdujący się w archiwum parafii Sobieszyn został spisany przez ks. Zalskiego 22 marca 1945
roku.
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Powstanie antykomunistyczne na terenie Placówki 44 – ciąg dalszy
W październiku 1945 roku żołnierze Placówki 44 wykonali wyrok na Aleksandrze Kurowskim z
Wąwolnicy, członku PPR oraz GL-AL, jednym z aktywniejszych komunistów z tego terenu, starszym bracie
Edwarda i Józefa Kurowskich, zlikwidowanych w roku 1944. W meldunku specjalnym z 25 kwietnia 1946 roku
komunistyczny starosta garwoliński pisał: W dniu 8. IV. 1946 r. w studni przy szosie Dęblin-Kock zostały
znalezione zwłoki Kurowskiego Aleksandra, m-ca wsi Wąwolnica gm. Ułęż, który zaginął w październiku 1945 r.
Zwłoki wydano rodzinie. Dochodzenie w toku. W akcie zgonu błędnie zapisano, że został zabity 6 kwietnia 1946
roku. Więcej szczegółów na temat likwidacji tego komunisty znajdujemy w akcie oskarżenia przygotowanym 23
października 1950 roku przez Sadowskiego, śledczego PUBP w Garwolinie, przeciwko żołnierzom WiN z
Placówki 44 – Stanisławowi Madoniowi „Lwu”, Czesławowi Beczkowi „Kozie”-„Dębowi”, Adolfowi
Przybyszowi „Kogutowi” i jego bratu Zygmuntowi Przybyszowi „Kotowi” jako podejrzanym o udział w napadach
na działaczy komunistycznych w latach 1944-1945. Czytamy tam: W toku przeprowadzonego śledztwa na
podstawie zeznań podejrzanych i protokołów przesłuchania świadków, ustalono następujący stan faktyczny. Przy
końcu 1945 r. Aleksander Kurowski udał się do żony swego brata Kurowskiej Stefanii [wdowy po młodszym bracie
Józefie]. W tym to czasie u ww. pili wódkę, podejrzany Madoń Stanisław, Beczek Czesław, Kamarek Stefan (nie
żyje), Wierzchoń Marian i Wojtachnio Stanisław. Po wejściu do mieszkania między Kurowskim Aleksandrem, a
podejrzanym Madoniem Stanisławem i Beczkiem Czesławem powstała bójka, która przeniosła się na podwórko.
W wyniku czego Kurowski Aleksander został strasznie pobity i zmasakrowany przez Madonia Stanisława i Beczek
Czesława, tak że przez okres trzech tygodni leżał w łóżku. W czasie tym do Kurowskiego Aleksandra przyszła jego
siostra Janiszek Leokadia. Ww. Kurowski Aleksander opowiedział przez kogo został pobity, nadmienił przy tym,
że jeśli zostanie zamordowany, to tylko przez podejrzanego Madonia Stanisława lub z jego namowy. W niedługi
czas po pobiciu do mieszkania Kurowskiego Aleksandra przyszło dwóch nieznanych osobników, którzy po zabraniu
ww. ze sobą zamordowali go, zwłoki natomiast utopili w dole po starej studni. 19 grudnia tego roku został
zlikwidowany pochodzący z Sarn Henryk Wójcik, członek PPR i grupy wypadowej AL w Białkach Górnych, po
wejściu wojsk sowieckich komendant posterunku MO w Ułężu, który szybko zasłużył na stanowisko referenta
śledczego w KP MO w Garwolinie. Jednym z jego „osiągnięć”, jako komendanta posterunku MO w Ułężu, było
aresztowanie trzech wykonawców wyroków śmierci na Goralowej i Borkowskiej. I przekazanie ich po wstępnym
„przesłuchaniu” w ręce oprawców z Referatu Śledczego KP MO w Garwolinie.
W meldunku specjalnym Henryka Odziemczyka, b. bechowca, kierownika PUBP w Garwolinie, do
kierownika WUBP w Warszawie z 7 listopada 1945 roku, czytamy o porwaniu Czesława Szczepaniaka „Ptaszka”,
członka GL-AL i PPR z Ułęża, obecnie funkcjonariusza MO: W tych dniach jeden milicjant z posterunku Milicji
Obywatelskiej w Rykach Szczepaniak Czesław został uprowadzony przez członków bandy „Orlika” i odesłany
przez nich do „Orlika”, który znajdował się we wsi Wojcieszkowie. Wyżej wymieniony milicjant został zwolniony
przez „Orlika” i nie czyniąc mu żadnej krzywdy. „Orlik” zaznaczył mu tylko ażeby nie chodził do innych władz i
nie opowiadał gdzie był. W razie jakiej rzeczy będzie on karany. Dochodzenie w toku. W protokole dokonanego
przez funkcjonariuszy UB 12 lutego 1946 roku przesłuchania Edwarda Przybysza „Nowiny”, komendanta
Placówki WiN w Bazanowie Starym, zapisano także takie oto jego „przestępstwo”: W 1945 r. dał charakterystykę
na milicjanta Czesława Szczepaniaka, którego potem banda „Orlika” zabrała. Było ono jednym z kilku
pretekstów do wydania na niego wyroku śmierci w procesie pokazowym w Rykach i zamordowania go jeszcze
tego samego dnia 20 lutego 1946 roku w lesie za Krasnoglinami. Bo Szczepaniak oczywiście poszedł do innych
władz i oczywiście opowiedział gdzie był. Rycerskość „Orlika”, tak jak kiedyś w Podebłociu wobec tamtejszych
czerwonych bandytów i w Rososzy wobec Gransztofa, jeszcze raz przyniosła zgubne skutki w postaci męczeństwa
i śmierci jednego z jego wiernych do końca żołnierzy.
Nie tylko ten mord komunistyczny na „Nowinie”, dokonany przy współudziale bechowców, miał ścisły
związek z Placówką 44. W styczniu 1947 roku odbył się w Rykach komunistyczny proces pokazowy grupy
żołnierzy WiN z Rejonu 4, w tym z Placówki 44. Proces ten był ważną częścią „kampanii wyborczej” PPR i jej
kolaborantów z „Bloku Demokratycznego” w powiecie garwolińskim przed naznaczonymi na 19 stycznia tzw.
wyborami do tzw. Sejmu Ustawodawczego. W Protokole z posiedzenia wyborczego Sztabu Powiatowego
odbytego dnia 4/I 47 r. o godz. 18.30, w którym uczestniczyli: starosta garwoliński Suchnicki, dowódca 1 pułku
ułanów stacjonującego w Garwolinie mjr Kędzierski, sekretarz powiatowy PPR Piechucki, komendant powiatowy
MO kpt. Wojtkowiak, jego zastępca ds. polit.wych. Rońda, kierownik PUBP w Garwolinie Zabawa
(przewodniczył posiedzeniu) oraz jego zastępca Kuła, czytamy: Na zakończenie pierwszego punktu zabiera głos
szef PUBP sumując ocenę i naświetlenia przedmówców. Uważa, że po linii WP i Stronnictw Bloku akcja
przedwyborcza była dostateczna, natomiast Pow. Urząd Inf. nie zrobił nic, zachodzi potrzeba natychmiastowej
zmiany kierownika. W lokalach wyborczych brak jest portretów dostojników państwowych i dekoracji
estetycznych. Objęcie zabezpieczenia obwodu – WP. W sumie braki jakie były w pierwszym etapie, kiedy ochronę
stanowiła MO. W dniu 5, 6 i 7 I 47 r. komisje wyborcze będą urzędowały tylko w obwodach bezpiecznych. Do tej
pory poza Ułężem gdzie strzelano do członka komisji po linji likwidacji wrogiego podziemia zrobiono dosyć dużo.
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Z większych band operuje jeszcze banda „Spokojnego” w sile 15-tu ludzi. W Rykach podczas kolacji wigilijnej
straży został zabity jeden z najlepszych milicjantów, sprawców nie schwytano. W Protokole z posiedzenia Sztabu
Wyborczego Powiatowego odbytego dn. 8 I 47 r. początek godz. 12-ta., w którym uczestniczyli: dowódca 1 pal,
dowódca 1 pułku ułanów, sekretarz powiatowy PPR oraz kierownik PUBP w Garwolinie jako przewodniczący,
czytamy: Zdjęto 161 ludzi, zabitych 3-ch. Przejawia się, że bandy przenoszą się na tereny dotychczas spokojne.
Przytułek band pow. garwolińskiego to tereny pow. łukowskiego. W Rykach, Stężycy i Ułężu należy publicznie
przeprowadzać egzekucje osadzonych. W raporcie Adamczyka, śledczego WUBP w Warszawie dla Roykiewicza,
zastępcy naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Warszawie, wykonanym w Garwolinie 15 stycznia 1947 roku
(po powrocie z Ryk) czytamy: Melduję, że zgodnie z poleceniem Ob. Zastępcy udałem się do Garwolina, gdzie w
tut. Urzędzie zapoznałem się z miejscowymi sprawami i wspólnie z oficerem śledczym PUBP Wyszomirskim
Henrykiem opracowaliśmy grupę 10 (osób) członków „WiN-u”, których oddaliśmy pod Sąd Rejonowy z Warszawy,
który był na sesji wyjazdowej w Rykach.
Wynik rozprawy brzmi:
1. Warowny Władysław ps „Dąb” kara śmierci (wyrok wykonano)
2. Filipek Jan ps. „Gilza” kara śmierci (wyrok wykonano)
3. Zdrojewski Adam ps. „Sęp” kara śmierci (wyrok wykonano)
4. Kamarek Stefan ps. „Kamarek” kara śmierci (wyrok wykonano) [Ksawery Kamaryk]
5. Madoń Stanisław ps. „Lew” 6 lat więzienia
6. Olek Arkadiusz ps. „Mały” 5 lat więzienia z zawieszeniem na 5 lat (natychmiast zwolniony)
7. Gągałówna Zofia ps. „Blondynka” 10 lat więzienia
8. Narajczyk Jadwiga ps. „Celina” 6 lat więzienia
9. Filipek Kazimierz ps. „Puchacz” 5 lat więzienia z zawieszeniem na 5 lat (natychmiast zwolniony)
oraz sołtysa gm. Irena Czerskiego Bolesława za współpracę z bandą, skazany został na 5 lat więzienia z
zawieszeniem oraz pozbawiony praw obywatelskich na 5 lat.
Olkowi Arkadiuszowi i Filipkowi Kazim. zawieszono karę więzienia na okres 5 lat z powodu ich młodego wieku i
innych względów, natomiast sołtysowi Czerskiemu zawieszono karę więzienia z powodu iż ten zmuszony był pod
groźbą broni do udzielania pomocy i noclegu czł. org. „WiN”.
Zachowanie się miejscowej ludności w toku rozprawy wspaniałe, słyszało się, że wyroki były sprawiedliwe itp.
Roykiewicz podczas lektury raportu z ostatniego zdania wymazał ołówkiem wyraz wspaniałe i na górze napisał
wyraz przychylne. Z aktów zgonów sporządzonych w roku 1951 w USC w Rykach na podstawie zgłoszeń z
Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie wiadomo, że ci czterej żołnierze WiN zostali zamordowani nad
stawem Buksa tego samego dnia 15 stycznia 1945 roku o godzinie 17.30.
Niektórych komunistów z terenu Placówki 44 dosięgnęła sprawiedliwość z rąk podziemia
niepodległościowego już na innych terenach Polski okupowanej przez Sowietów. Jeden z nich to Bogdan Eksztein,
brat Mariana, który po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej oraz kursu Centralnej Szkoły
Partyjnej PPR w Lublinie, został referentem PUBP w Białej Podlaskiej na gminę Konstantynów. Ujęty i
zlikwidowany 19 maja 1945 roku podczas rozbicia posterunku UB-MO w Konstantynowie. Jego „praca” w
Konstantynowie trwała tylko miesiąc. Wraz z nim zostali zlikwidowani dwaj milicjanci z tego posterunku oraz
jeden konfident. Akcję tę wykonał oddział Roberta Domańskiego „Jaracha” podległy Stefanowi Wyrzykowskiemu
„Zenonowi”, komendantowi Obwodu ROAK Biała Podlaska.
Władysław Surmacz z Białek Górnych, jeden z morderców braci Zaborowskich, szef „zaopatrzenia” GLAL w gminie Ułęż, członek komunistycznej grupy egzekucyjnej, po ukończeniu Oficerskiej Szkoły PolitycznoWychowawczej w lutym 1945 roku młodszy oficer śledczy PUBP w Lublinie, zmarł wskutek ciężkich ran, których
doznał 17 lutego 1946 roku w walce z oddziałem WiN Jana Bożyka „Szczyta” pod Komarówką k. Radzynia
Podlaskiego.
Wykonania wyroków śmierci uniknęli trzej inni członkowie komunistycznych grup egzekucyjnych –
Marian Eksztein, Wacław Głębicki i Władysław Rybak, szwagier Surmacza. O powojennej „karierze” zbrodniarza
komunistycznego Ekszteina piszę w Zdradzie i zbrodni. O powojennej „karierze” zbrodniarza komunistycznego
Głębickiego piszę w biografii „Orlika”. O powojennej „karierze” zbrodniarza komunistycznego Rybaka po części
informują jego akta znajdujące się w IPN. Z tych akt dowiadujemy się, że od roku 1946 był skarbnikiem koła PPR
w Białkach Górnych, a wiosną 1948 roku zapragnął pójść na „lekki chleb” do MO. Szybko został przyjęty do
„resortu”, szybko odbył stosowne kursy i już w czerwcu 1950 roku był komendantem posterunku MO w Dęblinie.
Ale w grudniu tego samego roku został zwolniony z MO pod zarzutem podania fałszywych danych w ankiecie
personalnej. Stosowny zapis na tę okoliczność w postanowieniu o ukaraniu w trybie dyscyplinarnym,
opracowanym przez śledczego Wydziału VI KW MO w Otwocku brzmi następująco: Plut. Rybak Władysław
wstępując w szeregi MO w roku 1948 nie podał w ankiecie personalnej, że brat jego Kazimierz był w bandzie i
dokonywał napadów rabunkowych z bronią w ręku na terenie Garwolina za co został skazany na karę śmierci.
Jak również powyższego nie ujawnił w dniu 26.II.50 r. gdy został wezwany do Wydz. Personalnego Kom. Woj.
MO. Kiedy wypełniał ankietę specjalną w rubryce dane o braciach i siostrach, zeznał, że brat jego Kazimierz
zginął nie podając przyczyn. Przesłuchany na powyższe okoliczności tłumaczy się tym, że nie wiedział w jakich
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okolicznościach zginął jego brat. Organa wewnętrzne „resortu” bardzo się zdenerwowały tym, że „bohater” walk
zbrojnych z „reakcją” próbował je oszukać, a bynajmniej nie tym, że jego starszy brat, zamieszkały w Irenie, był
pospolitym przestępcą i jako pospolity przestępca został zlikwidowany w roku 1944. Zresztą nie wiadomo przez
kogo. Nie wiem co dalej się działo z jednym z morderców braci Zaborowskich.
W Archiwum Państwowym w Warszawie, w zespole KP PPR w Garwolinie 1944-1948, znajduje się
Ewidencja członków PPR gminy Ułęż z tych właśnie lat. Lista hańby. Na tej liście 54 osoby, a wśród nich także
zbrodniarz komunistyczny Władysław Rybak z datą wstąpienia 8 luty 1944 roku. Ale to tylko formalna data
wstąpienia. I do PPR, i do bandy Paramonowa, i do komunistycznej grupy egzekucyjnej, której zadaniem było
mordowanie żołnierzy i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego, należał dużo wcześniej. Ale nie tylko
to jedno nazwisko, a cały ten dokument jest bardzo ważny dla historii Placówki 44. Pokazuje on bowiem dużą siłę
sowieckiej V Kolumny na terenie Placówki 44. Na tej liście znani komuniści, tacy jak właśnie Władysław Rybak,
czy Zygmunt Filipowicz s. Wacława, członek „wypadówki” korzeniowskiej GL-AL oraz bandy Paramonowa, po
wojnie śledczy w prokuraturze w Bielsku Podlaskim, następnie prokurator powiatowy w Olecku. Także Marian
Bieńczak, przedwojenny „wiciarz”, dowódca GL-AL w Korzeniowie, sekretarz Koła PPR w tej wsi, jednocześnie
funkcjonariusz MO i konfident sowiecki. O jego przestępczych działaniach przeciwko Polsce piszę w Zdradzie i
zbrodni. Także Ludwik Borkowski, przedwojenny komunista z Sobieszyna, ojciec zlikwidowanej konfidentki
sowieckiej. Na tej liście hańby także wiele mniej znanych nazwisk z przypisanymi im profesjami. Z Sarn – szofer
Feliks Pawelec, rolnik Stefania Uzdowska (żona Stefana Uzdowskiego, komunisty z Ułęża, funkcjonariusza MO
i UB), krawiec Krystyn Bartyś, rolnik Jan Kłak. Z Miłoszów – szklarz Wacław Szymański i robotnik rolny
Mieczysław Szymański. Z Wąwolnicy – rolnik Stanisław Wojtachnio. Z Korzeniowa – cieśla Mieczysław
Janiszek, biuralista Wacław Wojtachnio (ale też muzykant), cieśla Jan Wróbel s. Stanisława (bo był też w
Korzeniowie Jan Wróbel s. Franciszka, żołnierz AK), rolnik Zygmunt Filipowicz (s. Władysława, stryj ww.
Zygmunta Filipowicza s. Wacława), rolnik Kazimierz Filipowicz, stryj ww. Zygmunta Filipowicza s. Wacława,
robotnik Feliks Wojtachnio, rolnik Stanisław Wróbel, robotnik Andrzej Szewczyk, handlarz Jan Janiszek, robotnik
Wacław Janiszek, ekspedientka Alicja Bieńczak. Z Osmolic – rolnik Ludwik Rybak, rolnik Stefan Wojda. Z Białek
Dolnych – krawiec Czesław Jóźwik, krawiec Zefiryn Sych, kowal Zygmunt Szyszko, robotnik Stefan Ołdak, rolnik
Marian Czerski, kowal Wacław Czerski, rolnik Stanisław Rutkowski, robotnik rolny Wacław Jaroń, rolnik
Bolesław Jaroń, kowal Kazimierz Goluch, robotnik Edward Rutkowski, robotnik rolny Bolesław Rutkowski,
robotnik Bolesław Witosław, rolnik Antoni Gągała (także masarz i sołtys tej wsi, także podczas okupacji
niemieckiej), robotnik rolny Wacław Rutkowski (także kowal), rolnik Kazimierz Wróbel. Z Białek Górnych –
rolnik Jan Brodowski, rolnik Zygmunt Sych, rolnik Szymon Kapusta, rolnik Stanisław Grzechnik, urzędnik
Marian Kamela, szewc Zygmunt Kamela, rolnik Adam Kamela, stryj Aleksandra, Józefa i Kazimierza Kamelów,
członków band komunistycznych, urzędnik Stanisław Kulik. Z Sobieszyna – poza ww. Borkowskim także ślusarz
Władysław Kaszka. Z Nowodworu – rolnik Bolesław Kobusiński (ale też cieśla i kierownik Spółdzielni
Samopomocy Chłopskiej w Ułężu), robotnik Józef Wojtaś, robotnik Stanisław Brzeziński, rolnik Stanisław Leśko.
Z Borek – gajowy Józef Markiewicz.
Dokument ten nie obejmuje wszystkich ówczesnych członków PPR w gminie Ułęż. Bo z innych
dokumentów znajdujących się w APW oraz z akt znajdujących się obecnie w IPN, wiadomo, że w tym okresie
członkami PPR w gminie Ułęż byli także: Zofia Skowrońska, Stanisław Szewczyk, przewodniczący GRN w
Ułężu, Ignacy Kłak, członek tej Rady, Jan Siedlec, kowal z Korzeniowa, Stanisław Banach z Sobieszyna, podwójci
ułęski, Józef Badach, rolnik z Białek Dolnych, Henryk Wójcik z Sarn, funkcjonariusz MO, Ryszard Gmurczyk i
Józef Kasprzak, milicjanci z Posterunku MO w Ułężu, Adam Siedlec, rolnik z Korzeniowa, Janina Szwarczewska,
kierowniczka poczty w Sobieszynie, która miała być zlikwidowana razem z Goralową i Borkowską, Henryk
Witosław z Białek Dolnych, Janina Kamela, robotnica rolna z Białek Górnych, Lucjan Czajkowski, rolnik i piekarz
z Nowodworu, Henryk Czerski, koźlarz i robotnik rolny z Białek Dolnych, Bolesław Kolasiński z Nowodworu.
Znaczna część z nich to kolaboranci sowieccy jeszcze z czasów okupacji niemieckiej, a nawet sprzed wojny
– członkowie KPP, Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR, PPR, GL-AL. Ze składu „garnizonu” GL-AL w
Korzeniowie podanego w roku 1974 przez Franciszka Kwapisiewicza, w tej Ewidencji członków PPR gminy Ułęż
występują – Marian Bieńczak „Symek”, Zygmunt Filipowicz „Szary” s. Wacława, Jan Wróbel „Zemsta”, Jan
Janiszek „Jasio”, Andrzej Szewczyk „Tygrys”. Z innych akt znajdujących się w APW, ale też z akt tych
komunistów znajdujących się obecnie w IPN, wiadomo, że spośród wyżej wymienionych członków PPR z gminy
Ułęż do organizacji komunistycznych jeszcze przed wojną i pod okupacją niemiecką należeli także – Zofia
Skowrońska, Zygmunt Filipowicz s. Władysława, Zygmunt Szyszko, Bolesław Witosław, Henryk Wójcik, Henryk
Witosław, Jan Siedlec, Józef Badach, Lucjan Czajkowski, Henryk Czerski, Adam Kamela, Bolesław Kolasiński,
Wacław Rutkowski, Edward Rutkowski, Ludwik Borkowski, Bolesław Kobusiński, Stanisław Rutkowski, Edward
Rutkowski, Stanisław Wojtachnio, Józef Wojtaś. O Józefie Markiewiczu, gajowym z Borek, oraz Stanisławie
Brzezińskim i Stanisławie Leśko z Nowodworu, wiadomo tylko, że wstąpili do PPR w roku 1944, ale nie wiadomo,
czy jeszcze za Niemców, czy już po wejściu Sowietów. Kazimierz Wróbel z Białek Dolnych zapisał się do PPR
15 sierpnia 1944 roku, czyli parę dni po wejściu Sowietów. Co bynajmniej nie oznacza, że do tej organizacji
komunistycznej faktycznie nie należał już wcześniej. W pierwszych dniach okupacji sowieckiej latem 1944 roku
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było ich dużo więcej. Niektórzy zostali powołani do armii Żymierskiego, ale największa grupa to ci, którzy zostali
„rozdysponowani” po tworzonych wtedy placówkach MO i UB na terenie powiatu garwolińskiego oraz w Lublinie
i Warszawie. Nawet gdy z różnych powodów dwa, trzy lata później wychodzili, lub byli zwalniani ze służby w
tych zbrodniczych organach komunistycznych, to raczej nie wracali do rodzinnego Korzeniowa, czy Białek
Dolnych lub Górnych. Dobrym tego przykładem jest Władysław Jaroń, wywiadowca, następnie oficer śledczy
PUBP w Garwolinie, brat ww. Wacława i Bolesława Jaroniów z Białek Dolnych, który po zwolnieniu z UB w
styczniu 1946 roku „ruszył w Polskę” z rekomendacją z KP PPR w Garwolinie.
To o czym piszę, to w ogromnej części wieloletni „dorobek” Skowrońskiego, zanim 6 czerwca 1944 roku
jego służba na rzecz Sowietów nie została zakończona na łąkach nadwieprzańskich. A potem jeszcze jego katolicki
pogrzeb na cmentarzu żabianeckim, upamiętniony zachowanymi do dziś fotografiami. Na nich ks. Stanisław
Domański, proboszcz żabianecki, celebrujący pochówek, bo musi wykonać swą powinność. Tłum miejscowych
komunistów i bechowców. Liczne grono nauczycieli o „postępowych” poglądach. Dzieci, które nikt nie pytał, czy
chcą w tym uczestniczyć. Kobiety wystrojone we wszystko co miały najlepsze. Niektóre zalane łzami. Wieńce i
szarfy. Na przedzie konduktu Krzyż Chrystusowy. Na jednej z fotografii widać jak ten kondukt wylewa się z
kościoła żabianeckiego. Gdyby komuś nie stamtąd pokazać te fotografie bez komentarza, to by pomyślał, że to
pogrzeb jakiegoś bohatera narodowego. A to był pogrzeb starego kolaboranta sowieckiego i zbrodniarza
komunistycznego. Te fotografie mówią więcej o rzeczywistości Placówki 44 pod okupacją niemiecką, a potem
sowiecką, niż niejeden pisany dokument.
Pod okupacją sowiecką nad Placówką 44 ciążyły, z racji położenia w powiatach garwolińskim i łukowskim,
przede wszystkim PUBP w Garwolinie i Łukowie. Ale żołnierze Placówki 44 ginęli także od kul oprawców z
Katynia Puławskiego. Byli także więźniami tej ubeckiej katowni. Po brawurowej akcji „Orlika” 24 kwietnia 1945
roku Katyń Puławski szybko wrócił do „normalnego” funkcjonowania. Jesienią 1945 roku „Orlik” przygotowywał
kolejny atak na puławską ubecką katownię. Piszę o tych przygotowaniach w jego biografii w podrozdziale
Kampania wiosenna.
Prawdę o Katyniu Puławskim i o działaniach oprawców z Katynia Puławskiego, także na terenie Placówki
44, znajdujemy m.in. w raportach wywiadowczych Komendy Inspektoratu Puławskiego WiN z roku 1946. W
raporcie za luty 1946 roku czytamy: Aresztowani w Puławach znajdują się w straszliwych warunkach. Jest ich tak
wielka ilość, że śpią na zmianę, opieki lekarskiej brak, higiena poniżej wszelkiej krytyki. Metody badań bardzo
okrutne jak gniecenie rąk w prasie lub między drzwiami, bicie gumami w gołe stopy dotąd aż utworzy się w nich
ropa, okręcanie rąk przewodnikiem elektrycznym i puszczanie prądu wysokiego napięcia dotąd aż badanemu
zacznie płynąć krew z ust i nosa. Aresztowanego kierownika szkoły z Osin pow. puławskiego trzymano przez 48
godzin bez pożywienia nie pozwalając mu na załatwianie potrzeb fizjologicznych przy czym zbito go tak okrutnie,
że przyznał się do faktów, które nigdy u niego nie miały miejsca. (...) W dniu 31.V. br. UB w Puławach wywiózł na
cmentarz puławski zwłoki dwóch zamordowanych więźniów. W raporcie za marzec-kwiecień 1946 roku czytamy:
W UB w Puławach masowe morderstwa nie ustają. W ostatnich dniach marca jednego tygodnia ksiądz
wyspowiadał 30 ludzi skazanych na śmierć. Dn. 30.III. wywieziono na cmentarz w Puławach zwłoki 4-ech
zamordowanych w tym jedną kobietę.(...) Dn. 7.III. został aresztowany w Wąwolnicy sklepikarz Przerecki
[Partycki] z oddziału za to, że zamknął sklep w chwili przewożenia zwłok jednego z żołnierzy z oddziału „Bebe”
[Gabriela Lenartowicza z Wąwolnicy k. Puław], który poległ w walce z UB pod Niezabitowem wraz z dwoma
innymi. Aresztowanego Przereckiego UB zatłukł na śmierć.” (...) W okresie sprawozdawczym UB z Puław obstawił
kościół w Baranowie w czasie Mszy św. po czym kilku żołnierzy UB weszło do kościoła aby tam głośno naśmiewać
się z religii. Innym razem żołnierze UB nocując w Baranowie zdarli ze ściany obraz Matki Boskiej, porąbali go i
spalili. Do UB zaciąga się ludzi o najgorszej opinii oraz przestępców kryminalnych np. Tadeusz Kuna ze Śniadówki
pow. puławskiego, znany bandyta i złodziej obawiając się, że go sama ludność zlikwiduje wstąpił do UB w
Puławach, dostał awans i jeździ na pacyfikacje. W raporcie za sierpień 1946 roku pisał: UB z Puław otoczył wieś
Drążgów i rozpoczął strzelaninę na polach do pracujących tam ludzi, m.in. strzelano z RKM-ów do gromady dzieci
łowiących ryby w Wieprzu. W wyniku strzelaniny został zabity harcerz Pawlak Jan, uczeń szkoły powszechnej, syn
robotnika.
W Zdradzie i zbrodni, ale też w biografii „Orlika”, zatrzymuję się nad postaciami trzech żołnierzy AK-WiN
z Baranowa – Kazimierza Mysony „Jastrzębia”, Edwarda Olszaka „Mężnego” oraz Edwarda Kwita „Motyla”,
którzy 18 listopada 1945 roku zginęli w walce z ubecką obławą szukając ocalenia na prawym, drążgowskim,
brzegu Wieprza. Ten tragiczny dzień w dziejach baranowskiej Placówki AK-WiN przedstawia raport specjalny
kierownika WUBP w Lublinie, który wpłynął do MBP 29 listopada 1945 roku: Dnia 17 listopada 1945 r.
otrzymano telefonogram z PUBP w Puławach, że banda NSZ pod dowództwem „Orlika” przygotowuje napad na
PUBP w Puławach. W związku z tym została wysłana grupa z WUBP w Lublinie, 11 ludzi MO (Szkoła Garbów),
46 ludzi pod dowództwem por. Zająca, zastępcy kierownika W.z B. przy WUBP Lublin. Dnia 18 listopada 1945 r.
przystąpiono do operacji na terenie gm. Baranów i osady Baranów, pow. puławskiego. Przy wjeździe do osady
Baranów 8 bandytów uzbrojonych zaczęło uciekać w stronę osady Baranów. Grupa operacyjna dała okrzyk
uciekającym, żeby stanęli lecz bandyci nie posłuchali się i uciekając w stronę rzeki Wieprz zaczęli ostrzeliwać się.
Grupa operacyjna odkryła ogień w kierunku uciekających bandytów. W rezultacie został jeden z ośmiu bandytów
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zabity. Po ustaleniu osobistości zabitego okazało się, że zabity nazywa się Myson, ps. Jastrząb. Przy nim
znaleziono różne dokumenty i broń typu „Walter” Nr 3008-B z amunicją. Ciekawość tych rozkazów jest w tym, że
„Orlik” rozkazuje swoim podwładnym zebrać materiały kompromitujące na Sowietów, zaznacza że te materiały
są bardzo potrzebne dla zagranicy (ten rozkaz załączam do tego raportu). Zaznaczam, że ostatnie 6 osób –
bandytów zdołało uciec, a jeden został postrzelony i utonął w rzece Wieprz. O tej zbrodni komunistycznej czytamy
także w raporcie wywiadowczym komendy Inspektoratu Puławskiego WiN za październik i listopad 1945 roku:
W dniu 19. 11. udał się do Baranowa pw. puławskiego oddział urz. bezp. w sile 60 ludzi i przeprowadził obławę
w wyniku której aresztowano 22 ludzi. 6 z tych dopiero w Puławach puszczono. W czasie obławy zostało zabitych
2 ludzi zorganizowanych. Rozgoryczenie wśród społeczeństwa ogromne. Z pisma kierownika Wydziału Śledczego
KG MO do KW MO w Lublinie z 3 stycznia 1946 roku, w którym ten prosi o podanie personaliów „bandytów”
zabitych przez grupę operacyjną UB-MO w Baranowie 18 listopada 1945 roku, dowiadujemy się, że oprócz
„Jastrzębia” zginęli wtedy także Edward Olszak „Mężny” oraz Edward Kwit „Motyl”, który został postrzelony
przez ubecką obławę i utonął w Wieprzu.
W tym wyjątkowo ciężkim okresie od końca lipca 1944 roku do końca stycznia 1945 roku, gdy Inspektorat
Puławski AK był naszpikowany frontowymi wojskami sowieckimi i oddziałami podległej im armii Żymierskiego,
Placówka 44 wielokrotnie stanowiła miejsce schronienia i dalszej walki „Orlika”. Który od września 1944 roku
był dowódcą Oddziałów Partyzanckich Inspektoratu Puławskiego AK, a od marca 1945 roku dowódcą Oddziałów
Partyzanckich i referentem bezpieczeństwa Inspektoratu Puławskiego AK-WiN.
Z protokołu przesłuchania Czesława Sekity „Smokinga” w PUBP w Garwolinie 28 stycznia 1945 roku.
„Smoking” zeznaje, że rozkaz udziału w likwidacji Goralowej jako konfidentki sowieckiej wydał mu osobiście
„Orlik”, który tego dnia, a raczej wieczorem 23 stycznia, przyjechał do jego domu z bratem Lucjanem oraz jakimś
nieznajomym, którego nazywa „Zygfrydem”. I jego odpowiedź na pytanie ubeckiego śledczego o miejsce pobytu
„Orlika”: Obecnie co do przebywania „Orlika” wyjaśniam: ukrywa się ze swoją grupą w liczbie 7-miu ludzi we
wsi Borki i Zawitała, gm. Ułęż.
Z protokołu przesłuchania Jana Wardaka „Złośnika” przez śledczego MBP w „Toledo” 13 marca 1945
roku. Śledczy każe mu wymienić znanych mu dowódców i członków AK: „Orlik”, nazwiska nie wiem, gdzie
mieszka nie wiem, znajduje się z oddziałem w pow. Garwolińskim i Łukowskim, najwięcej przebywa w okolicy
osady Adamów, pow. Łukowski.
Z protokołu przesłuchania „Smokinga” przez śledczego MBP w „Toledo” 14 marca 1945 roku: Pytanie:
Czy znacie „Orlika” lub brata jego Lucjana? Odpowiedź: „Orlika” nigdy nie widziałem i brata jego Lucjana, nie
wiem, czy to imię, czy pseudonim, też nie widziałem, mówił tylko Osiński Tadeusz do Grzechnika Stanisława, było
to w święto Bożego Nar. 1944 r. przed kościołem w Sobieszynie i ja słyszałem, że „Orlik” przebywa na trzech
wioskach: 1. Orszulin, 2. Borki i Zawitała, Garwolińskiego powiatu.
Z protokołu przesłuchania Stefana Ostrowskiego „Szczygła”, trzeciego z pojmanych uczestników
likwidacji Goralowej i Borkowskiej. Przesłuchania dokonał w „Toledo” 15 marca 1945 roku śledczy MBP:
Pytanie: Wymieńcie nazwiska znanych Wam członków organizacji AK. Odpowiedź: Znam następujących członków
org. AK. 1. Biernaczek Marian ps. „Orlik”. Rysopis jego: lat 28-29, wysokiego wzrostu, włosy kędzierzawe do
góry zaczesane, nosi krótkie wąsy, twarz pociągła ciemnej cery, dobrze zbudowany, brunet, ubrany w buty
oficerskie, kurtka czarna, czapka zimowa, ukrywa się we wsi Serokomla, Wola Gułowska, Helenów. W Helenowie
przebywa najwięcej u Conkaula (gospodarz). Następnie „Szczygieł” wymienia i opisuje Wacława Micha
„Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego”, Józefa Grzechnika „Ułana”, Stanisława Grzechnika „Dorę”, Wacława
Grzechnika „Grzmota”, Jana Mączkę „Twardego”, Tadeusza Osińskiego „Teka”, Mariana Zycha „Przyszłość” i
kilku innych żołnierzy Placówki 44. Ten gospodarz Conkaul w Helenowie to Michał Cąkała, ojciec Mieczysława
Cąkały „Góry”, dowódcy sekcji i zastępcy dowódcy drużyny Józefa Jabłońskiego „Gajowego”, oraz Heleny
Cąkałówny, zamężnej w roku 1947 za „Polnym”. W tym czasie, gdy dokonywała się kaźń „Złośnika”, „Szczygła”
i „Smokinga” – „Góra” przebywał w łagrach sowieckich, skąd wrócił w roku 1946.

Bechowska kolaboracja z okupantem sowieckim
na terenie Placówki 44
Tę odsłonę powstania antykomunistycznego na terenie Placówki 44 chcę zacząć od Ułęża – stolicy, rzec
można, nie tylko Rejonu Ułęż BCh, ale także Podobwodu „Południe” BCh składającego się z gmin Ułęż, Ryki,
Irena (Dęblin), Stężyca, Kłoczew, Trojanów. I ten rejon i ten podobwód znajdowały się pod dowództwem Jana
Bichty „Ułańskiego”, wieloletniego, bo aż po rok 1986, płatnego agenta UB/SB krypt. „Słowacki”. To ten sam
„Ułański”-„Słowacki”, który w roku 1960 lub 1961 pisał w relacji o Rejonie Ułęż BCh: W czerwcu 1943 r. grupa
AK «Orlika» zabiła przywódcę i organizatora GL ob. Skowrońskiego Stanisława na łąkach wsi Ułęż. Mord ten
oburzył do głębi członków BCh. W pogrzebie dzielnego żołnierza i patrioty wzięliśmy masowy udział oddając hołd
nieodżałowanemu koledze, współtowarzyszowi walki z faszyzmem.
Do tego, co pisał o nieodżałowanym koledze, współtowarzyszu walki z faszyzmem Skowrońskim, bardzo
pasuje to, co znajduje się w jego aktach odznaczeniowych w Archiwum Prezydenta RP w Warszawie na
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Augustówce. Wniosek o nadanie Krzyża Oficerskiego OOP z 22 września 1971 roku. Przedłożony przez Henryka
Szopę, sekretarza PK ZSL w Rykach. Komunistyczna nomenklatura komunistycznej nomenklaturze. W
uzasadnieniu następujące frazy: W ruchu ludowym bierze udział czynny od 1931 r. W latach 1931 do 1939 jest
jednym z bardzo aktywnych i radykalnych członków „Wici”, pełniąc funkcję członka Zarządu Pow. ZMW „Wici”.
Jest współpracownikiem tyg. „Wici” pisząc artykuły o działalności kół „Wici” i demaskując Sanację i kler. Po
wyzwoleniu jest organizatorem kół SL. Pełniąc funkcję członka Zarządu Pow. SL w Garwolinie. Jest jednym z
organizatorów wiejskiej spółdzielczości na terenie gminy Ułęż i organizatorem GS w Ułężu jako długoletni
pracownik na stanowisku Prezesa i Głównego Księgowego. Od 1956 r. pełni szereg kierowniczych funkcji w
organizacjach społecznych i zawodowych oraz gospodarczych na terenie pow. Ryki. Od 1956 r. jest członkiem
Prezydium Pow. Kom. ZSL w Rykach, a w latach 1958-1964 Prezesem PK ZSL. Do obecnej chwili pełni funkcję
Vice Prezesa Pow. Kom. ZSL w Rykach. Jakoś przylega to do tego co pisał w życiorysie dla ZBoWiD-u w roku
1976: W 1930 r. zetknąłem się z organizacją młodzieżową Związkiem Młodzieży Wiejskiej „Wici”, do której bez
wahania wstąpiłem nie mając jeszcze skrystalizowanych poglądów. W tej organizacji poznałem, co to jest polityka
i jaka warstwa społeczna rządzi Polską, jako młody zapaleniec brałem czynny udział w walce z ustrojem
kapitalistycznym.
Jednym z tych, którzy w staraniach o przyjęcie do ZBoWiD-u jeszcze w roku 1968 dawali mu „świadectwo
moralności” był zbrodniarz i konfident ubecki Eugeniusz Kardas „Śmigły” krypt. UB „Liść”, w okresie okupacji
niemieckiej i do czasu ujawnienia w październiku 1945 roku, dowódca OS Rejonu Ułęż BCh z nominacji
„Ułańskiego”. O jego współpracy z UB i MO w zakresie zwalczania bandy „Orlika” oraz o jego zbrodniach piszę
dużo w Zdradzie i zbrodni. Także w biografii „Orlika”. Także tutaj. A „Ułański” z kolei dawał w roku 1981
„świadectwo moralności” Ludwikowi Piątkowi „Szczelinie”, komendantowi BCh w Rososzy i dowódcy plutonu
bojowego Podobwodu „Południe”, przyjacielowi i najbliższemu współpracownikowi zbrodniarza
komunistycznego Gransztofa. W aktach kombatanckich „Szczeliny” „referencje” „Ułańskiego” dla niego, a zaraz
po nich życiorys tego komunisty i bechowca. A w tym jego życiorysie takie oto zapisy: Od 1930 należałem do
Polskiej Partii Komunistycznej działającej na moim terenie, później wstąpiłem do „Wici” (…) Podczas
organizowania placówki PPR w Rososzy 1942 roku byłem organizatorem pierwszych zebrań tej placówki.
Należałem do Bataljonów Chłopskich gdzie sprawowałem funkcje dowódcy plutonu bojowego.
W Zdradzie i zbrodni oraz w biografii „Orlika” piszę o tym, jak pod okupacją sowiecką obóz Mikołajczyka
stawał razem z obozem komunistów przeciwko obozowi Polski Niepodległej. Stawał przeciwko obozowi Polski
Niepodległej, nazywając faszystami i bandytami uczestników powstania antykomunistycznego z szeregów AKWiN, NSZ, NOW, KWP i innych formacji niepodległościowego podziemia zbrojnego.
„Chłopski Sztandar”, naczelny organ mikołajczykowskiego PSL-u, w numerze z 21 października 1945 roku
w tekście Garwolińska postawa, który był relacją z Walnego Zjazdu Delegatów PSL w Garwolinie 14 października
1945 roku, opisywał szybką kapitulację garwolińskich, w tym rycko-ułęskich BCh, przed sowieckim okupantem.
Bo wraz tym zjazdem odbywało się w PUBP w Garwolinie ujawnienie bechowców z powiatu garwolińskiego:
Małe, zniszczone przez niemieckich barbarzyńców, miasteczko, stało się terenem uroczystości podniosłej,
dokumentującej niesłychaną jedność ruchu chłopskiego. Już w dniu poprzedzającym zjazd rojno było i gwarnie
na ulicach Garwolina. To członkowie Chłopskich Batalionów, ujawniający się w związku z rozkazem swej
komendy, nadawali specjalny wygląd Garwolinowi. Ściągali tutaj ze wszystkich wiosek, karni i posłuszni swej
władzy, rozstając się nie bez smutku ze swą partyzancką bronią, której wartość mieli okazję wypróbować podczas
paroletniego okresu konspiracji. We wczesnych niedzielnych godzinach zaludniły się szosy i drogi polne
furmankami, wiozącymi członków PSL na zjazd garwoliński. Fatalna pogoda nie była w stanie powstrzymać
chłopów od masowego wzięcia udziału w uroczystości. Dla wszystkich natomiast, którzy jechali koleją z Życzyna,
wyrosła inna, jakżeż przykra przeszkoda. Na stacji w Życzynie banda dywersyjna uniemożliwiła delegatom
miejscowych kół PSL, przez użycie broni, wyjazd do Garwolina. Mimo tych trudności około południa sala
miejscowego gimnazjum, w której odbył się zjazd, zapełniła się zbitą masą członków PSL z powiatu
garwolińskiego.
Ta przykra przeszkoda w postaci bandy dywersyjnej to żołnierze „Orlika”. Próbowali przeszkodzić w
bechowskim ujawnieniu, podczas którego Eugeniusz Kardas „Śmigły” i wielu innych zostało zawerbowanych
przez UB do współpracy w związku z likwidacją bandy „Orlika”. I to bez żadnego oporu z ich strony. Jest też
dokument świadczący o tym, że właśnie w tych dniach, na bieżąco, bechowcy pomagali UB i MO w działaniach
przeciwko wojsku „Orlika”. To przywoływany w Zdradzie i zbrodni raport kierownika WUBP w Warszawie do
zastępcy dyrektora Departamentu I MBP z 15 października 1945 roku, przedstawiający wyniki operacji w pow.
garwolińskim w dniach 10-11 października 1945 roku: Operacja przeprowadzona była na terenie następujących
gmin: Ryki, Trojanów, Żelechów, w operacji brała udział grupa operacyjna V-go Wydz. Warsz. Woj. Urz. Bezp.
Publ. i grupa operacyjna Woj. MO z Otwocka. W wyniku przeprowadzonej operacji było zatrzymanych 32 osoby,
w tym 2-ch dezerterów WP z bronią, zajęte 2-wa pistolety. Zaznaczam, że operacja przeprowadzona była w bardzo
powolnym tępie, z powodu tego, aby nie napotkać oddziałów BCh, które w pow. Garwolińskim rejestrują się i
zdają broń, to utrudniało przeprowadzanie operacji i masowych aresztowań czł. bandy „Orlika”. Po danych jakie
otrzymaliśmy od łączników BCh, którzy z nami wespół pracowali, ustanowiliśmy, że grupa „Orlika” w mniejszej
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ilości chodzi po terenie, zmieniając co parę godzin miejsca postoju. To współdziałanie BCh z UB i armią
Żymierskiego przeciwko wojsku „Orlika” było prostą konsekwencją aktu zdrady zawartego w Oświadczeniu byłej
Komendy Głównej Batalionów Chłopskich ogłoszonym w pierwszym, inauguracyjnym numerze „Chłopskiego
Sztandaru” z 14 października 1945 roku. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że BCh nie tylko kapitulują, ale
włączają się do walki z podziemiem niepodległościowym: W związku z bankructwem polityki tak zwanego rządu
londyńskiego z chwilą powstania Rządu Jedności Narodowej, stało się koniecznością, aby reszta nieujawnionych
dotąd i znajdujących się w konspiracji żołnierzy i oficerów Batalionów Chłopskich stanęła dziś do pracy nad
odbudową kraju zrujnowanego przez hitlerowskie barbarzyństwo i do walki z wrogami demokracji (…) Amnestia
z dnia 2 sierpnia 1945 r. daje całkowitą możność przejścia na drogę współpracy z Rządem Jedności Narodowej i
tych żołnierzy Batalionów Chłopskich, którzy dotychczas nie ujawnili się (…) My członkowie byłej Komendy
Głównej Batalionów Chłopskich, mając to wszystko na uwadze, zameldowaliśmy się u Z-cy Naczelnego Dowódcy
Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych gen. dyw. M. Spychalskiego oraz u Ministra
Bezpieczeństwa Publicznego ob. Radkiewicza St., gdzie przedstawiliśmy swój pogląd na tę sprawę i spotkaliśmy
się z ich strony z całkowitym zrozumieniem (…) W chwili, gdy reakcja mobilizuje wszystkie swe siły do dalszych
ataków przeciwko demokracji, stajemy wszyscy na platformie Jedności Obozu Demokratycznego i całkowicie
podporządkowujemy się rozkazom Naczelnego Dowództwa Odrodzonego Wojska Polskiego. Niżej podpisy
czterech zdrajców z szykownymi szarżami pułkowników i majorów, łaskawie przyznanymi im przez Naczelne
Dowództwo Odrodzonego Wojska Polskiego – płk. Franciszka Kamińskiego, płk. Józefa Niećki, mjr. Kazimierza
Banacha oraz mjr. Stanisława Kotera. Pod spodem adnotacja następującej treści: Oświadczenie Komendy Głównej
Batalionów Chłopskich przyjmuje do wiadomości Radkiewicz St., Minister Bezpieczeństwa Publicznego. I podpis
Radkiewicza. Na zakończenie tej sprawy fragment z protokołu przesłuchania Kardasa z roku 1952, podczas
którego opowiadał ubeckiemu śledczemu, jak to tuż przed tym garwolińskim ujawnieniem jechał wraz z innymi
do Warszawy po stopnie oficerskie od Żymierskiego: W dniu 5.X.1945 r. udałem się na stację w Rykach skąd
wspólnie z Bichtą Janem, Piątkówną Zofią, Przybyszem Jakubem i innymi, których nazwisk nie pamiętam,
udaliśmy się do Warszawy, gdzie w Komisji Weryfikacyjnej Oficerów przy Departamencie Personalnym WP
zostałem zweryfikowany do stopnia pporucznika.
Więc jako coś oczywistego należy przyjąć zawiadomienie o śmierci „Orlika” ogłoszone w
mikołajczykowskiej „Gazecie Ludowej” z piątku 28 czerwca 1946 roku: Likwidacja bandy „Orlika”: PAP
komunikuje: Energiczna akcja organów Bezpieczeństwa w kierunku zwalczania wszelkiego rodzaju objawów
bandytyzmu w Polsce, daje ostatnio bardzo zadowalające wyniki. Istotnym osiągnięciem w walce organów
bezpieczeństwa o normalizację stosunków w kraju jest w ostatnim okresie likwidacja groźnego bandyty „Orlika”.
24 czerwca br. organy bezpieczeństwa idąc wraz z grupą saperów I-ej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki po tropie
tego niebezpiecznego bandyty dotarły do wsi Piotrówek w gm. Trojany (pow. garwoliński), w której to wsi „Orlik”
zatrzymał się ze swoim sztabem dla podkucia koni. Funkcjonariusze bezpieczeństwa zdołali „Orlika” wraz z jego
sztabem otoczyć i wezwali ich do poddania się. Bandyci odpowiedzieli na to ogniem, raniąc jednego z żołnierzy.
W wyniku strzelaniny 2-ch bandytów zostało zabitych, jednym z zabitych jest Bernaciak Marian, wódz bandy WINowskiej, znany pod pseudonimem „Orlik”. Jeszcze jesienią ub.r. „Orlik” zorganizował bandę, liczącą około 300tu ludzi. Banda ta, rekrutująca się w pierwszym rzędzie z elementów kryminalnych i dezerterów W.P., była przez
szereg miesięcy, wskutek nieustannych napadów rabunkowych, postrachem ludności kilku powiatów woj.
warszawskiego i lubelskiego, przede wszystkim pow. garwolińskiego, puławskiego i kozienickiego. Przy zabitym
„Orliku” znaleziono wyroki śmierci na 9-ciu działaczy demokratycznych pow. garwolińskiego, plany napadów na
posterunki MO i okoliczne spółdzielnie oraz fałszywe dowody osobiste. Charakterystycznym momentem jest
również fakt, że znaleziono przy „Orliku” ulotkę nawołującą do trzykrotnego „nie” w głosowaniu ludowym.
Zbigniew Gnat-Wieteska wskutek zaniechania kwerendy pisze w Inspektoracie Puławskim o rozbrojeniu
posterunku MO w Ułężu 19 kwietnia 1945 roku, tak jakby to była akcja wojska „Orlika”, i to wykonana w marszu
z Adamowa. Konsekwencją zaniechania kwerendy było także przypisanie przez niego „Orlikowi” bechowskiego
napadu na siedzibę UB i MO w Rykach w nocy z 17 na 18 maja 1945 roku. Czego nie zrobił nawet Pomorski,
ówczesny kierownik Katynia Garwolińskiego, wyrażając następnego dnia po napadzie w meldunku specjalnym
tylko przypuszczenie, że mogła tego dokonać grupa „Orlika”. Ale w znanych przecież Gnatowi-Wietesce aktach
jest także raport statystyczny Pomorskiego za okres od 12 do 22 maja 1945 roku. W raporcie tym czytamy: Otóż
zawiadamiam, że akcję rozbrojenia i napad na posterunek MO i gminny UBP w Rykach został zorganizowany
przez byłego Komendanta Posterunku MO w Ułężu, który zdezerterował wraz z 5 milicjantami. W czasie
przeprowadzania rewizji i zabierania broni odniósł się do wszystkich milicjantów w takie słowa: Ot teraz
naprawdę jestem ludowcem, bo wpierw byłem ludowcem, no nic nie miałem, a teraz wszystko mnie dają. A więc
Gnat-Wieteska po prostu zignorował ten raport Pomorskiego. I nie zauważył, że w tym czasie zgrupowanie
„Orlika” było za Wieprzem, gdzie wykonywało akcje w Wąwolnicy, Buchałowicach, Nałęczowie, Baranowie,
Gołębiu, Żyrzynie i Końskowoli. No i jeszcze zaliczenie „Orlikowi” napadu na posterunek MO w Kłoczewie 8
maja 1945 roku, dokonanego przez tę samą bechowską bandę. Owszem, 19 kwietnia 1945 roku coś się zdarzyło
na posterunku MO w Ułężu, ale oddział „Spokojnego” i „Świta” wracający z Adamowa nie miał z tym nic
wspólnego. Ani też Placówka 44. To była „akcja” podwładnych Jana Bichty „Ułańskiego” oraz Eugeniusza
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Kardasa „Śmigłego”, dowódcy OS Rejonu Ułęż BCh, w porozumieniu z Markiem Krasińskim „Kurnickim”„Starym”, komendantem tego posterunku, bechowcem z Górzna. „Akcja” poprzedzona zbrodniami popełnionymi
na tym posterunku właśnie przez „Kurnickiego”-„Starego” i jego podwładnych. Akcja inaugurująca prawdziwie
bandycką, bechowską ruchawkę z ponurymi postaciami „Kurnickiego”-„Starego” i „Śmigłego” w roli głównej
oraz z postacią „Ułańskiego” trochę z tyłu, ale jako rozkazodawcy. Prawdziwie bandycką, ponieważ to co
zrabowali, dzielili między siebie. I nic w tym dziwnego, bo wielu jej uczestników to pospolici bandyci, a
jednocześnie członkowie BCh. Ruchawkę, która była jedną z przyczyn niepowodzenia ataku Zgrupowania
„Orlika” na Katyń Rycki 17 czerwca 1945 roku. Nic dziwnego, że „Orlik” potraktował to jako dywersję przeciwko
podziemiu niepodległościowemu.
Chcę zatrzymać się przy tej bechowskiej dywersji przeciwko podziemiu niepodległościowemu na terenie
Podobwodu „A” i Placówki 44. Jest o niej mowa m.in. w protokole przesłuchania Mariana Roczniaka, bechowca
z Ułęża, ubeckiego konfidenta, jednego z zaufanych ludzi „Ułańskiego”, przez śledczego WUBP w Warszawie 7
sierpnia 1952 roku. Na pytanie śledczego: W jakich akcjach braliście udział podczas, gdy ukrywaliście się na
posterunku w Rykach? Roczniak udzielił następującej odpowiedzi: Z końcem lutego 1946 r. wspólnie z MO z Ryk
i Kardasem Eugeniuszem brałem udział w zasadzce w Trzciankach na bandę „Orlika”. W czasie tym został
złapany przez Kardasa Eugeniusza bandyta Zagożdżon [Henryk Zagozda, żołnierz WiN z Sarn]. Wspólnie z
wojskiem brałem udział w dokonywaniu aresztów członków AK z terenu Bazanowa Starego i Nowego. Kto był
wówczas aresztowany tego nie wiem. Pamiętam, że wówczas wzięliśmy podwody z Bazanowa, którymi
przyjechaliśmy do Ryk. Dokładniej do ryckiej siedziby UB i MO zwanej tej GUB-em, czyli Gminnym Urzędem
Bezpieczeństwa. Kolaborację rycko-ułęskich BCh z okupantem sowieckim, także zbrodnie bechowskie na terenie
Placówki 44, opisałem w Zdradzie i zbrodni oraz w biografii „Orlika”. Wszyscy, którzy w tej kolaboracji i w tych
zbrodniach uczestniczyli byli podwładnymi Jana Bichty „Ułańskiego”, komendanta Podobwodu „Południe”.
Eugeniusz Kardas „Śmigły” z Nowodworu, jeden z najbliższych współpracowników „Ułańskiego”, cytowany
Marian Roczniak „Gaj” z Ułęża, Bronisław Pudło „Wiluś” z Dąbi Starej, Henryk Stoń „Rębacz” z Kłoczewa,
Władysław Sulejczak „Wisła” z Kolonii Sierskowola, Bolesław Golak „Pewny” z Bazanowa Starego i wielu
innych. Mordercy żołnierzy WiN i osób cywilnych, pospolici przestępcy, konfidenci UB i MO, opłacani i
uzbrajani przez „resort” i używani do „polowań” na „Orlika” i jego żołnierzy.
Spośród wielu dowodów na te zbrodnie chcę zacytować dwa protokoły z przesłuchania Bronisława Pudło
„Wilusia” dokonanego przed jego likwidacją 15 maja 1946 roku w obecności Wacława Micha „Polnego”, wtedy
komendanta Rejonu 4, a wcześniej komendanta Placówki 44. Zanim zakończyło się życie tego „bohatera” ryckoułęskich BCh przyznał się do udziału w pospolitych rozbojach, do udziału w próbie zamordowania Edwarda
Przybysza „Nowiny”, komendanta WiN w Bazanowie, do udziału w zamordowaniu jego zastępcy Bolesława
Ostrogi „Trojańskiego”, do tego, że był wyznaczony przez Eugeniusza Kardasa „Śmigłego”, w uzgodnieniu z UB,
na dowódcę grupy, której zadaniem było zamordowanie „Orlika”, oraz do tego, że grupa ta miała być opłacona i
uzbrojona przez UB. Pod obydwoma protokołami jako przesłuchujący jest podpisany „Orlik”, jako świadek jest
podpisany „Polny”:
Protokół I:
Protokół przesłuchania „Wilusia” w sprawie napadu na majątek Ułęż i Podlodów dokonanego „Śmigły”.14
stycznia 1946 r. przybył „Śmigły” i stał prosić mnie żebym poszedł z nim razem w majątek Ułężu po świnie, jak
mi powiedział „Śmigły”, że jemu są potrzebne pieniądze w związku z wyjazdem na Zachód. Rabunkiem kierował
„Śmigły”, które zostało wzięte 7 świń i 2 konie z powózkami. Jeśli wszystko narabowane sprzedał „Śmigły”
powinien otrzymać sobie 10. 000, a reszta uczestnikom rabunku. 1.II.46 r. „Śmigły” przeprowadził wywiad w celu
wyprowadzenia krów z majątku Podlodów. Jednak przeprowadzenie tego rabunku nie udało się ponieważ
zostaliśmy rozbrojeni. W nocy z 29 na 30.I.46 r. „Śmigły” wywołał mnie do siebie do wsi Bazanów i jeszcze trzech
ludzi, gdzie dał rozkaz wziąść żywego „Ostroga” w wypadku niezłapania go żywego należy go zabić, który przy
zatrzymaniu nie podniósł rąk do góry i został zabity. Oprócz tego jak otrzymał rozkaz zaaresztować Komendanta
AK Przybysza Edwarda w celu nie wiadomo, kiedy byliśmy u niego on nam nie otworzył drzwi myśmy odeszli do
wsi Ostroga. Ze słów „Śmigłego” ja zrozumiał, że on chce przed Bezpieczeństwem zdobyć autorytet sposobem
większego aresztu AK.
Protokół II:
Protokół przesłuchania „Wilusia” członek BCh pozostałego w konspiracji w sprawie organizacji frontu przeciwko
AK „Orlika” – członków PSL i Resortu Bezpieczeństwa. W styczniu br. zregalizowany członek byłego BCh
„Śmigły” Kardas Eugeniusz ze wsi Nowy-Dwór naznaczył mnie dowódcą grupy organizowany przez „Śmigłego”
z byłej placówki przy zgodności Bezpieczeństwa. Dla organizowania tej grupy „Śmigły” otrzymał 100.000 zł.
Celem grupy jest zlikwidowanie „Orlika”. Te fakty są prawdziwe za które ja odpowiadam. Grupa powinna
otrzymać dobre uzbrojenie od Resortu.
Koniec „Wilusia” i „Rębacza” w lesie oszczywilskim potwierdził Jan Pawłowski „Belina”, członek BCh z
Brusowa, przesłuchiwany w sierpniu 1952 roku przez śledczego WUBP w Warszawie w sprawie jego udziału w
wydarzeniach sprzed kilku lat w Brusowie i Bazanowie, które zakończyły się zamordowaniem Jana Szczepaniaka
przez bechowców, likwidacją Władysława Sulejczaka „Wisły” przez żołnierzy WiN, w końcu zamordowaniem
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Bolesława Ostrogi „Trojańskiego” przez bechowców z głównym udziałem „Wilusia” i „Rębacza”. Na pytanie
śledczego o „Wilusia” odpowiedział: Słyszałem tylko, że osobnik występujący pod ps. „Wiluś” był członkiem BCh,
później zaś stworzył bandę, która grasowała do połowy 1946 r. Został on zlikwidowany jak mi jest wiadomo
wspólnie ze Stoniem z Kłoczewa przez bandę AK „Orlika” w Oszczywilskim lesie. Wiem, że rodziny ich pochowały
w Kłoczewie.
Nie ma nic w protokołach przesłuchania „Wilusia” o tym, że w nocy 19 stycznia 1946 roku banda
bechowska „Wilusia” zamordowała pod Kłoczewem Jana Żmudę „Zagona”, komendanta WiN w Bramce, zarazem
zastępcę komendanta Rejonu 3 Kłoczew, graniczącego z Placówką 44.
Ten „oficer” BCh, morderca żołnierzy AK-WiN, konfident UB i MO, pospolity przestępca, przemieszczał
się wraz ze swoją bandą także po terenie Placówki 44. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ był jednym z
najważniejszych podwładnych Eugeniusza Kardasa „Śmigłego” z Nowodworu i tym samym Jana Bichty
„Ułańskiego” z Ułęża. W aktach śledczych Jakuba Przybysza „Groma”, komendanta BCh w Bazanowie Starym,
znajduje się protokół przesłuchania przez śledczego WUBP w Warszawie Zygmunta Czerniejewskiego „Drucika”,
żołnierza OP „Spokojnego”, który był przesłuchiwany 1 sierpnia 1952 roku jako podejrzany o udział w likwidacji
Władysława Sulejczaka „Wisły”, podkomendnego „Groma”, mordercy, pospolitego przestępcy, konfidenta UB i
MO. Był też pytany o mord na Bolesławie Zarębie „Trojańskim”, zastępcy komendanta WiN w Bazanowie Starym
i Nowym. Odpowiedział, że prawdopodobnie mordu tego dokonał „Wiluś”: „Wilusia” osobiście nie znałem,
widziałem go osobiście tylko jeden raz w następujących okolicznościach: nie przypominam sobie, czy było to
przed, czy po zabójstwie Ostrogi Bolesława, było to zimą, nasza bojówka przechodziła przez wieś Borki gm. Ułęż
pow. Garwolin. W tej wsi natknęliśmy się na dwie furmanki i kilku osobników uzbrojonych i jak się okazało była
to grupa BCh z „Wilusiem” na czele. Przy wozie stał jeden osobnik uzbrojony w pistolet a pozostali w liczbie 5ciu byli w mieszkaniu jakiegoś sklepikarza – nazwiska nie znam, posiadał dom kryty blachą w środku wsi. W
pierwszej chwili nie wiedzieliśmy co to za osobnicy. Myśmy wezwali ich do poddania, przy czym oddaliśmy serię
strzałów w ten budynek drewniany w celu zmuszenia tej grupy do poddania się. Jak się okazało była to grupa
dowodzona przez „Wilusia”. „Wiluś” był wówczas, jak sobie przypominam, ubrany w kożuch biały długi nie kryty
i czapce zimowej tzw. mągołce rosyjskiej, uzbrojony on był w pistolet „parabellum”. Pozostali członkowie jego
grupy byli uzbrojeni w RKM i inną broń. Z nim również był jakiś osobnik nazwiskiem Stoń z Kłoczewa. Grupę tę
nasza bojówka rozbroiła. „Wiluś” i Stoń zostali w połowie 1946 r. przed referendum zlikwidowani przez naszą
bojówkę. W tym samym białym kożuchu i w tej samej „mongołce” widziałem kiedyś „Wilusia” na fotografii w
jakieś publikacji jakiegoś nadwornego „historyka” ZSL-u. W tych samych aktach „Groma”, z tego samego
powodu, znajduje się protokół przesłuchania dzień wcześniej Aleksandra Wojtasia „Zawraty”, żołnierza AK-WiN
z Bazanowa Nowego. Pytany co wie o wydarzeniach w Bazanowie w nocy z 29 na 30 stycznia 1946 roku zeznał:
Z końcem stycznia 1946 r. około północy zostałem przebudzony ze snu i jacyś osobnicy, którzy powoływali się, że
są z BCh zmusili mnie do otworzenia drzwi. Do mieszkania weszło dwóch nie znanych mi osobników. Jeden z nich
był ubrany w kożuch koloru białego, nie kryty, który sięgał mu po kolana, i czapkę zimową rosyjską, uzbrojony był
w automat PPSza rosyjski. Drugi osobnik był ubrany po cywilnemu, w kurtkę koloru ciemnego i czapkę cywilną,
uzbrojony był w broń palną, lecz jaką nie pamiętam obecnie. Osobnicy oświadczyli mi, że mają przeprowadzić
aresztowanie. Z powodu iż w mieszkaniu byłem obecny ja i brat Szczepan osobnicy nie wiedzieli widocznie kogo z
nas mają aresztować, w związku z tym osobnik ubrany w kożuch wychodził z domu i kontaktował się kogo z nas
mają aresztować. W końcu postanowiono aresztować mnie i w związku z tym zostałem wyprowadzony na
podwórze. Z dalszych zeznań „Zawraty” i zeznań innych osób dowiadujemy się, że bechowską bandą w tę krwawą
noc w Bazanowie dowodził Eugeniusz Kardas „Śmigły”, mordu na „Trojańskim” dokonali „Wiluś” z „Rębaczem”
i być może z „Gajem”, czyli Marianem Roczniakiem z Ułęża.
„Wiluś” i „Rębacz” – „bohaterowie” rycko-ułęskich BCh, podwładni „Ułańskiego” i „Śmigłego”, mają po
dwa akty zgonu. Dwa jednocześnie wykonane w parafii Kłoczew, w których identycznie zapisano, że zginęli
tragicznie w Oszczywilku 15 maja 1946 roku o godzinie pierwszej w nocy. Kłamstwo. Zginęli haniebnie, a
tragiczne były skutki ich zbrodniczej działalności. Obydwaj mają też jednocześnie wykonane akty zgonu w ledwo
co powołanym komunistycznym USC Kłoczew. Obydwa podpisane przez Stanisława Grudnia, przedwojennego
komunistę kłoczewskiego, teraz przewodniczącego kłoczewskiego „sowieta”, jednocześnie wójta, który za swoją
„działalność” pod okupacją sowiecką otrzymał od żołnierzy „Orlika” należną, choć zbyt łagodną karę. Czym
chwalił się jeszcze w roku 1967 w jednym z życiorysów: W 1942 roku powstała u nas PPR, której byłem członkiem
i współorganizatorem. 1944 została u nas zorganizowana podziemna Gminna Rada N. której byłem członkiem. Po
wyzwoleniu zostałem powołany na wójta Gminy Kłoczew. Byłem na tym stanowisku prześladowany przez
podziemie do tego stopnia że w czasie sesji dostałem lanie takie że mósiałem leżeć kilka dni w łużku. Później
dostałem wyrok albo kula w łeb albo masz się zwolnić i się zwolniłem. Po za tym byłem współorganizatorem i
członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie. Wtymże czasie byłem pełnomocnikiem do spraw reformy
rolnej na byłą Gminę Kłoczew. Później byłem prezesem Gm. Sp. S.Ch. Po połączeniu PPR i PPS w 48 r. zostałem
sekr. K. Gm. Obecnie jestem sekr. POP terenowa Kłoczew.
Akta śledcze członków BCh z Bazanowa Starego i Nowego, Brusowa, Nowodworu, Ułęża przybliżają nam
mordy dokonane przez nich na żołnierzach AK-WiN oraz pokazują, że niektórzy z nich w tym czasie, gdy
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dokonywali tych mordów i napadów rabunkowych, byli konfidentami PUBP w Garwolinie oraz GUBP w Rykach.
W latach 1951-1952, podczas śledztwa przeciwko Stanisławowi Fregielowi „Promieniowi”, komendantowi BCh
w Bazanowie Nowym, jednocześnie pospolitemu bandycie oraz Jakubowi Przybyszowi „Gromowi”,
komendantowi BCh w Bazanowie Starym, a także innym członkom BCh z Rejonów Ryki i Ułęż, funkcjonariusze
WUBP w Warszawie i PUBP w Garwolinie, niejako przy okazji, ustalili okoliczności mordów na Janie
Szczepaniaku z Brusowa i Bolesławie Ostrodze z Bazanowa Starego. Jan Szczepaniak został zamordowany
wieczorem 8 stycznia 1946 roku jako rzekomo winny śmierci Wacława Kalbarczyka, zabitego dokładnie miesiąc
wcześniej miejscowego chuligana, niezrzeszonego, ale spokrewnionego z bechowcami z Bazanowa Nowego i
Starego. Z zeznań Fregiela, a szczególnie z tego zeznania, które złożył 24 października 1951 roku wiadomo, że
mordu na Szczepaniaku dokonała grupa członków BCh z Bazanowa Starego i Brusowa, a bezpośrednim mordercą
był Władysław Sulejczak „Wisła” z Kolonii Sierskowola, sekcyjny OS Rejonu Ułęż BCh, który ciężko pobitego
Szczepaniaka zastrzelił. Zeznania Fregiela, w których tenże przedstawiał Jana Szczepaniaka jako żołnierza AK,
są zgodne z tym co 31 maja 1952 roku zeznał Bolesław Golak „Pewny” podczas przesłuchania przez śledczego
WUBP w Warszawie. Zeznawał jako jeden z pięciu podejrzanych w śledztwie przeciwko niemu oraz Jakubowi
Przybyszowi, Eugeniuszowi Kardasowi i Zygmuntowi Kapuście zakończonym umorzeniem w listopadzie 1952
roku: W sprawie zabójstwa Szczepaniaka wiadomym mi jest następująco: Szczepaniak Jan jak mi jest wiadomo
był członkiem organizacji AK działającej na terenie pow. Garwolin. W styczniu 1946 r. dokonał on morderstwa
na Kalbarczyku imienia nie znam z Brusowa. O tym może bliżej podać Kalbarczyk Bolesław zam. w Brusowie gm.
Ryki. W jakiś tydzień po tym Sulejczak Władysław – nie żyje – z Kolonii Sierskowola dokonał zabójstwa
Szczepaniaka Jana – mordercy Kalbarczyka, właśnie za to morderstwo. Sulejczak jak mi jest wiadomo był
członkiem placówki BCh Bazanów Stary i 15 października 45 r. ujawnił się przed komisją amnestyjną w
Garwolinie. Po ujawnieniu się ww. przystąpił do współpracy z posterunkiem MO w Rykach. Bliżej współpracował
on z funkc. MO Szczepańskim Jerzym – adresu nie znam. Bolesław Grzechnik, komunista z Białek Górnych i
funkcjonariusz MO w Rykach, podczas przesłuchania 20 czerwca 1952 roku, podał sporo szczegółów dotyczących
wydania przez „Orlika” wyroku śmierci na Eugeniusza Kardasa „Śmigłego” oraz współpracy jego i Sulejczaka z
ryckim i garwolińskim „resortem”. 30 lipca 1952 roku był przesłuchiwany Czesław Szczepaniak, komunista z
Ułęża i b. funkcjonariusz MO w Rykach. Zeznał on, że z ówczesnym komendantem posterunku MO w Rykach
Zenonem Kisielewskim po linii likwidacji członków bandy „Orlika” współpracowali członkowie BCh –
Eugeniusz Kardas, Władysław Sulejczak, Marian Roczniak i Wacław Poterek, który był też członkiem bandy
rabunkowej Fregiela w roku 1945, co wiadomo z zeznania Fregiela złożonego 12 grudnia 1951 roku. Szczepaniak
dodał też, że „prowadzący” tych konfidentów Jerzy Szczepański, funkcjonariusz PUBP w Garwolinie, został
zabity w Krzywdzie latem 1946 roku. Fregiel podczas przesłuchania 21 lipca 1952 roku w WUBP w Warszawie
wymienił jako współpracowników MO w Rykach – Eugeniusza Kardasa „Śmigłego”, Mariana Roczniaka „Gaja”
i Bronisława Pudło „Wilusia”, który według Zbigniewa Gnata-Wieteski w czasie okupacji niemieckiej kierował
Powiatowym Wydziałem LSB w Obwodzie Garwolińskim BCh! Stosowny fragment zeznania Fregiela przed
śledczym WUBP w Warszawie 24 października 1951 roku prowadzi nas od mordu na Janie Szczepaniaku do
mordu na Bolesławie Ostrodze „Trojańskim”, zastępcy komendanta WiN w Bazanowie Starym i Nowym oraz
żołnierzu oddziałów „Orlika”. Został zamordowany w odwecie za Władysława Sulejczaka „Wisłę”,
zlikwidowanego 26 stycznia 1946 roku. Mord na „Trojańskim”, próba zamordowania jego brata Władysława
Ostrogi, ich ojca Jana Ostrogi, Edwarda Przybysza „Nowiny”, komendanta WiN w Bazanowie, a być może także
braci Aleksandra Wojtasia „Zawraty” i Stanisława Wojtasia „Rogali”, zostały dokonane wieczorem 29 stycznia
1946 roku na rozkaz lub za przyzwoleniem Jakuba Przybysza „Groma”, komendanta BCh w Bazanowie Starym.
Wykonawcą był jego szwagier Eugeniusz Kardas „Śmigły” wraz z grupą bechowców z Nowodworu, Bazanowa
Starego, Kłoczewa i Ułęża. W grupie tej byli m.in. Bolesław Golak „Pewny”, Zygmunt Kapusta „Kruk”, Jan
Kamiński „Cygan”, Bronisław Pudło „Wiluś”, Henryk Stoń „Rębacz”, Marian Roczniak „Gaj”. W tym miejscu
należy podkreślić, że mord ten został dokonany w trzy dni po likwidacji Sulejczaka i w dziesięć dni po likwidacji
na rozkaz „Orlika” sześciu podkomendnych Kardasa – Czesława Gajka, Eugeniusza Miszczaka, Aleksandra
Pytlarczyka, Aleksandra Stachnio oraz braci Eugeniusza i Jana Sęków, morderców Józefa Lemieszka „Lutni”,
komendanta WiN w Blizocinie. Mordercy „Trojańskiego” wiedzieli, że „Nowina” i „Trojański” uczestniczyli w
likwidacji Sulejczaka. Mogli też wiedzieć, że „Nowina” uczestniczył w likwidacji Gajka, Miszczaka, Pytlarczyka,
Stachnio i braci Sęków. Przynajmniej czterej z nich czyli Kardas, Golak, Pudło i Roczniak byli w tym czasie
konfidentami UB-MO.
Postać Roczniaka, bechowca z Ułęża, poznajemy bliżej z zeznania Stanisława Wołangiewicza „Kościa”,
kościelnego w Żabiance, żołnierza Placówki 44, aresztowanego w nocy z 23 na 24 lutego 1946 roku na plebanii
w Żabiance i w tydzień później przesłuchiwanego w PUBP w Garwolinie przez śledczego KG MO. Pytany, kto
oprócz niego należał do bandy wymienił tylko bechowca Roczniaka! Ten fragment jego zeznania został zapisany
następująco: Do bandy AK należał Roczniak Marian zam. w Ułężu gm. Ułęż pow. Garwolin. Pracuje obecnie na
posterunku w Rykach lecz nie wiem czy w MO czy Resorcie. Lat około 20 (brak mu prawej ręki). Brał udział w
bandzie za czasów okupacji do czasu obecnego. Wstąpił przed dwoma tygodniami do bezpieczeństwa. Broń
posiadał krótką. Bardzo dużo rzeczy skradzionych posiada w domu. Był postrachem całej wsi. Potwierdził to

180
Eugeniusz Kardas „Śmigły” w zeznaniu przed śledczym WUBP w Warszawie z 23 lipca 1952 roku: Po ujawnieniu
się BCh dość często Roczniaka widziałem na posterunku MO w Rykach. Brał on udział wspólnie z wojskiem i
milicją w akcjach likwidacyjnych podziemia akowskiego, lecz w jakich miejscowościach i czy w Bazanowie tego
nie wiem. Sam Roczniak przesłuchiwany dwa tygodnie później zeznał: W związku z tym, że zacząłem być
prześladowany przez bandę „Orlika” wspólnie z Kardasem Eugeniuszem z Nowodworu zaczęliśmy od lutego 1946
r. przebywać na posterunku MO w Rykach gdzie pomagaliśmy w częściowej likwidacji członków AK „Orlika”. Na
posterunku MO w Rykach byłem do maja 1946 r. Ukrywając się na posterunku brałem udział w prowadzonych
akcjach przez wojsko lub MO. Tak samo i Kardas Eugeniusz. Biorąc udział w różnych akcjach posiadałem broń,
którą dawała mi milicja. W związku z tym, że zginął komendant posterunku MO w Rykach Kisielewski Zenon i
sekretarz Niemiec Bolesław w jednej restauracji, Wojskowa Prokuratura zaczęła nas podejrzewać o współpracę
z AK. Kardas został wówczas aresztowany ja natomiast po przesłuchaniu zostałem zwolniony do domu. W początku
lipca 46 r. w obawie by mnie AK nie zlikwidowało z obecną żoną Zofią wyjechałem do Wałbrzycha gdzie się
osiedliłem w Głuszycy wraz z rodziną. Ze złożonego 29 grudnia 1951 roku zeznania Heleny Dopart 1v. Ostrogi,
wdowy po „Trojańskim”, dowiadujemy się, że bezpośrednimi mordercami jej męża byli Bronisław Pudło „Wiluś”
i Henryk Stoń „Rębacz”, albowiem tylko oni mogli być znani w Bazanowie Starym jako dwaj osobnicy z
Kłoczewa: Mój pierwszy mąż został zamordowany w dniu 29.I.1946 r. w Bazanowie Starym w godzinach 22 00-2300
w nocy przy którym to byłam obecna. Bezpośrednimi mordercami było dwóch osobników z Kłoczewa, których
osobiście nie znam. Ale wiadomo mi od Wojtasia Stanisława, którego również w tym dniu ci sami osobnicy
usiłowali zamordować, że mąż mój został zamordowany z polecenia Kardasa Eugeniusza, a pomagali tym dwóm
z Kłoczewa Przybysz Jakub – szwagier Kardasa Eugeniusza, Golak Bolesław, Kapusta Zygmunt i Kamiński Jan.
Podczas tego przesłuchania wdowa po „Trojańskim” powiedziała też, że oprócz jej męża oraz jego brata
Władysława mieli być wtedy zamordowani przez grupę Kardasa obaj bracia Wojtasiowie. Stanisław zdołał się
ukryć, natomiast Aleksander ocalał tylko dlatego, że na odgłos strzałów w sklepie u Ostrogów zbiegli się ludzie.
Mordercy strzelali także za uciekającym Janem Ostrogą, ojcem Bolesława i Władysława.
Edward Przybysz „Nowina” został 7 lutego 1946 roku po raz kolejny aresztowany, skazany na karę śmierci
i 20 lutego zamordowany przy dużym udziale Eugeniusza Kardasa „Śmigłego”, w tym czasie konfidenta UB i MO
w Rykach. Potwierdzenie tego znajdujemy w aktach śledczych Kardasa, aresztowanego w maju 1946 roku z
powodu podejrzenia o współpracę z „Orlikiem” i nielegalnego posiadania broni. Z jego zeznań wiadomo, że
wywiadowcą (czytaj łapaczem) UB-MO w Rykach był od października 1945 roku. Przesłuchanie Kardasa
dokonane 7 maja 1946 roku w Dęblinie przez śledczego WBW woj. warszawskiego, pokazuje nam BCh Rejonów
Ryki i Ułęż jako znajdujące się na usługach „resortu” w walce z podziemiem niepodległościowym:
Pyt.: Czy przyznajecie się do zarzucanego przestępstwa, tj. do współpracy z bandą „Orlika”?
Odp.: Do zarzucanego mi przestępstwa nie przyznaję się. Jeżeli chodzi o odebrany mi pistolet Vis, to do dnia
2.5.1946 r. przechowywałem go od czasu ujawnienia się. Byłem świadomy tego, że broń tą posiadałem nielegalnie,
lecz trzymałem ją w celu obrony własnej przed bandą. Mówił mi Bolek Miszczak zam. w Nowodworze, że „Orlik”
oświadczył, że wszystkich, którzy ujawnili się, zlikwiduje. Jeżeli zaś chodzi o pierwsze zabójstwo 2 milicjantów
[Rajmund Marciniak i Jan Szustkiewicz] dokonane 15.4.1946 r., to w tym czasie byłem w Dęblinie w sprawach
prywatnych. W czasie drugiego wypadku w dniu 2.5.1946 r., gdzie został zamordowany komendant i sekretarz MO
w Rykach [Zenon Kisielewski i Bolesław Niemiec], to w tym czasie byłem również w Dęblinie, gdyż przyjechałem
z meldunkiem. Od 15.2.46 r. sypiałem (do chwili aresztowania mnie) na posterunku MO w Rykach. Wyjątek
stanowiły dni, gdy wyjeżdżałem służbowo w teren.
Pyt.: Opowiedzcie o swojej pracy jako informator MO w Rykach.
Odp.: Jako informator pracowałem od października 1945 r. do chwili obecnej. Za okres ten banda zabiła 6
milicjantów z posterunku MO Ryki. Ja natomiast przyczyniłem się do tego, że na wyrok śmierci osądzono 1 członka
bandy [Edwarda Przybysza „Nowinę”], a 2 nieznanych osobników uciekających z bronią zostało zastrzelonych w
czasie ucieczki [nie są mi znane nazwiska tych ofiar Kardasa].
(...)
Pyt.: Jakie mieliście plany działania na przyszłość?
Odp.: Ostatnio z powodu tego, że byłem ścigany przez grupę „Orlika”, chciałem wyjechać na zachód i tam
pracować w Milicji Obywatelskiej.
Pyt.: Co możecie powiedzieć o ilości ludzi z bandy „Orlika”?
Odp.: Według słów Bolesława Całki zam. we wsi Kolonia Ułęż i Henryka Stoń, zam. we wsi Kłoczew, banda
„Orlika” liczy obecnie do 40 ludzi. Reszta ludzi rozpuszczona jest do domów, a schodzi się tylko na specjalne
wezwanie [Kardas miał na myśli tylko oddział „Spokojnego”].
Pyt.: Jak byliście uzbrojeni, wychodząc w teren na zwiad?
Odp.: Od MO w Rykach otrzymywaliśmy uzbrojenie w postaci automatów, granatów lub RKM-ów, a pistolety
mieliśmy własne.
Te i inne szczegóły „pracy” Eugeniusza Kardasa „Śmigłego” dla UB-MO znajdujemy także w jego
zeznaniu przed śledczym WUBP w Warszawie 11 czerwca 1952 roku. Z zeznania tego dowiadujemy się, że został
„zawerbowany” do współpracy z „resortem” przez swego dobrego znajomego z czasów okupacji niemieckiej
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Wiktora Maciejewskiego, komunistę z Lenda Wielkiego. Który we wrześniu 1945 roku przyjechał do
Nowodworu, żeby go zachęcić do ujawnienia: Po ujawnieniu się z działalności w BCh zostałem zawerbowany do
współpracy w związku z likwidacją bandy „Orlika” przez Kpt. Maciejewskiego, który następnie przekazał mnie
na kontakt komendantowi posterunku MO w Rykach Kisielewskiemu Zenonowi – nie żyje. Z tym komendantem
współpracowałem do maja 1946 r. Prócz tego wspólnie z wojskiem i grupami operacyjnymy brałem udział w
likwidacji bandy „Orlika” co może potwierdzić ówczesny Kapt. Głąb z WK MO w Otwocku i milicjanci z post.
MO w Rykach jak: Bolesław Grzechnik, Szczepaniak Czesław, Matysiak Józef i Biernacki Czesław. W ramach
współpracy z MO posiadałem legalnie pistolet „Vis”, którego miałem jeszcze z BCh. W maju 1946 r. zostałem
zatrzymany pod zarzutem współpracy z bandą „Orlika”, a następnie zarzucono mi nielegalne przechowywanie
broni. Z powyższych zarzutów zostałem we wrześniu 1946 r. uniewinniony i wypuszczony z aresztu WUBP w
Warszawie. Następnie dowiedziałem się, że rodzina moja wyjechała do Ujeźdźca Wielkiego gm. Trzebnica pow.
Trzebnica woj. Wrocław. W związku z tym postanowiłem również tam pojechać. Swój wyjazd zgłosiłem w Urzędzie
Bezpieczeństwa z kąd otrzymałem na podróż 500 złotych. Nadmieniam, że współpracując z MO w Rykach
posiadałem ps. „Liść”. (...) Wyjechałem na Ziemie Odzyskane z uwagi bym nie był napastowany przez bandę
„Orlika” przez którą byłem skazany na karę śmierci tak jak Sulejczak Władysław. Na zakończenie charakterystyki
Eugeniusza Kardasa „Śmigłego”, jednego z głównych bechowców z terenu Placówki 44, należy dodać, że na
podstawie jego zeznania, a raczej donosu złożonego 28 maja 1946 roku na posterunku MO w Ułężu, został
aresztowany przez UB Alfons Bielecki „Sak”, dowódca drużyny WiN w Drążgowie, podejrzany m.in. o likwidację
komunisty Józefa Bieleckiego.
I jeszcze ten bandyta Zagożdżon z przywołanego już zeznania Roczniaka. Chcę się nad tą „zasługą”
Kardasa dla UB zatrzymać, ponieważ dokonała się ona na terenie Placówki 44. Bandytę Zagożdżona znajdujemy
w tym krwawym protokole przesłuchania Ksawerego Kamaryka „Kamarka” przez Wyszomirskiego w Katyniu
Garwolińskim, gdzie ten ubecki oprawca „typował” kandydatów na ofiary mordu sądowego w Rykach. Podczas
tego przesłuchania „Kamarek” wymienia Henryka Zagozdę z Sarn pośród czworga znanych mu żołnierzy WiN.
Pozostali przez niego wymienieni to Edward Przybysz „Nowina”, już zamordowany przy współudziale Kardasa i
bechowców z Bazanowa, jego siostra Helena, Czesław Beczek „Koza”-„Dąb” oraz Wacław Potapczuk „Oleńka”,
organista z Żabianki, komendant WiN w tej wsi. W wytworzonych przez UB aktach Jana Niedbalskiego
„Niteckiego” znajduje się meldunek nieznanego mi z nazwiska konfidenta „Suleja” do Zabawy, kierownika
Katynia Garwolińskiego, z 19 listopada 1946 roku, w którym czytamy: We wsi Sarny mieszka Szlendak imienia
nie pamiętam b. członek BCh lecz nie ujawniony. U tego Szlendaka przebywa jego brat stryjeczny z Kośmina też
nazwiskiem Szlendak ps. „Orzeł”. Syn Szlendaka z Sarn był aresztowany za przynależność do AK i za broń przez
Wojewódzkie UB. Obecnie został puszczony za staraniem viceministra lasów Ob. Iwanowskiego, który ma młyn i
gospodarstwo w Sarnach. Ob. Iwanowski wystarał się o wypuszczenie Zagozdy, który był aresztowany w marcu
b.r. z bronią w ręku, poza tym przy areszcie postrzelił dwóch milicjantów. O tym, że starał się o wypuszczenie
Zagozdy minister Iwanowski, mówił do ludzi we wsi i do mnie ojciec Zagozdy, poza tym, żeby Iwanowski nie był
wygodny dla organizacji, to na pewno jego ojca młyn by nieraz obrabowali, a jednakże ani razu nie był napadnięty.
Postacie występujące w tym meldunku to Kazimierz Iwanowski, o którym dużo piszę w Zdradzie i zbrodni,
Kazimierz Szlendak „Orzeł”, o którym dużo piszę w komentarzach do wspomnień Edwarda Szanca-Leźnickiego
„Asa”, Kazimierz Szlendak „Lucjan” aresztowany 31 lipca 1945 roku, jego ojciec Antoni, także Stanisław
Iwanowski, ojciec Kazimierza i starszego od niego Jana, oficera WP, którego prochy spoczywają w sowieckich
dołach śmierci w Kijowie-Bykowni. Jego postać przypominam w Rozdziale IV tego albumu. Także ojciec
Henryka Zagozdy, ale jego imienia nie znam. Oprócz Roczniaka, także Czesław Szczepaniak, komunista i
funkcjonariusz MO z Ułęża, który podczas przesłuchania 30 lipca 1952 roku przez śledczego WUBP w
Warszawie, podnosił „zasługi” Kardasa: Po ujawnieniu się i przystąpieniu do współpracy z posterunkiem w
Rykach współpracował dobrze. Wiem, że on przyczynił się do odebrania członkom AK samochodu, który został
zabrany wojsku i do schwytania jednego z członków AK, który postrzelił Kisielewskiego w Sarnach.
Chcę w tym miejscu przywołać agenturne doniesienie „Słowackiego” czyli Jana Bichty „Ułańskiego” do
jego „opiekuna” Czumy z WUBP w Warszawie z 13 października 1950 roku, które w istocie jest laurką dla tego
dwukrotnego ubeckiego konfidenta. Dwukrotnego, bo we wrześniu 1946 roku Kardas został ponownie
zawerbowany pod kryptonimem „Liść”. Pisze „Słowacki” w tym agenturnym doniesieniu, że ojciec Kardasa przed
wojną należał do Stronnictwa Ludowego, że z Kardasem skontaktował go w roku 1943 Julian Olszak. W tym
miejscu od siebie chcę dodać o Olszaku, że był to główny przyboczny Bichty, specjalista od ideologii, wojujący
ateista i bardziej komunista niż ludowiec. Dalej Bichta w tym agenturnym doniesieniu, że wraz z Olszakiem
powierzyli Kardasowi organizację placówki BCh w Nowodworze. I dalej: W czasie całego okresu okupacji
pracował na roli u ojca, po wyzwoleniu nawiązał kontakt z Milicją Obywatelską i wspólnie z posterunkiem MO w
Rykach starali się zlikwidować grupę „Orlika”. Jeszcze dalej w tym agenturnym doniesieniu pisze o Roczniaku.
Że był synem woźnego w Zarządzie Gminnym w Ułężu, że był ranny w oddziale, a obecnie mieszka i pracuje koło
Wałbrzycha. Bichta wiedział, że ojciec Roczniaka, woźny urzędu gminnego w Ułężu, to peowiak, obrońca Lwowa,
weteran walk z bolszewikami, ale wolał o tym nie wspominać.
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Nie mogę pominąć pospolitych zbrodni jakich na terenie Placówki 44 dopuszczali się podwładni Bichty i
Kardasa. Przynajmniej jedna z nich miała miejsce w roku 1945 w Trzciankach. Chcę tu przywołać relację Daniela
Jabłońskiego o zamordowaniu przez bechowców z Bazanowa jego stryja Władysława Jabłońskiego, oraz
dokonywanych przez tychże bechowców napadach rabunkowych: Sprawa morderstwa mojego wuja Władysława
Jabłońskiego jest mi znana z opowieści bezpośrednich świadków tych wydarzeń – mojej Matki Reginy, Ojca
Mariana, Babci Marianny i Dziadka Jana. Dom Jana i Marianny był dwa razy okradany. Rodzina Jabłońskich
dostała ostrzeżenie od Róży Woźniak o tym, że bechowcy planują dokonać grabieży ich domu. Rodzina Jabłońskich
schowała się w czerniach lub moczydle za płotem, aby ocalić życie. Ostrzeżenia potwierdziły się i bechowcy
zaatakowali dom Jana. W czasie tej grabieży stryjenka Ciotowa mieszkająca po sąsiedzku wyszła zobaczyć co się
dzieje. Bechowcy okradali dom. Stryjenka rozpoznała Lecewicza, który stał na czatach. Babcia Marianna
Jabłońska następnego dnia poszła do Lecewicza w tej sprawie. Członkowie BCh ukrywali się w lesie nieopodal.
Mój wujek Jabłoński Władysław (syn Jana i Marianny), razem z Kulikiem (imienia nie pamiętam) zaczęli
podglądać Lecewiczów i weszli z nimi w ostry dyskurs. Władysław zaczął się odgrażać za dokonaną w jego domu
grabież. Po jakimś czasie (prawdopodobnie 3 czerwca 1945 r.) w trakcie zabawy w Trzciankach w remizie
bechowcy otoczyli w liczbie ok. 20 osób budynek. Wywołali nazwisko Jabłońskiego Władysława. Z zemsty za
odgrażanie się Lecewiczowi planowali go zamordować. Władysław zaczął uciekać i skręcił w jedno z podwórek w
miejscowości. Został rażony serią z pistoletu maszynowego i zginął na miejscu. Jego kolega Kulik po tej śmierci
powiedział „niedługo i mnie załatwią”. Upłynęło tydzień czasu i również został zamordowany przez BCh. Po
jakimś czasie ojciec zamordowanego Władysława Jan Jabłoński został wezwany przez UB w Rykach w celu
zeznania w sprawie o morderstwo syna. Wszyscy w Trzciankach wiedzieli kto zabił – Władysław Sulejczak, członek
BCh. Jan Jabłoński z obawy przed zemstą nie zeznał. Nikt z miejscowości i obecnych na zabawie nie zeznał w tej
sprawie – tak była okoliczna ludność zastraszona przez bechowców z Bazanowa i okolic. Fregiel w czasie
przesłuchania w WUBP w Warszawie 23 września 1952 roku mówił: Po zabójstwie Jabłońskiego w gronie byłych
członków BCh krążyły pogłoski, że Jabłońskiego Władysława zabił Sulejczak Władysław w czasie jego ucieczki.
Przybysz w czasie przesłuchania w WUBP w Warszawie 17 marca 1952 roku mówił: Wiadomo mi o tym
zabójstwie z opowiadania Golaka Bolesława, który mówił do mnie, że będąc na zabawie w Trzciankach widział
jak członek z naszej placówki BCh z Bazanowa Starego – Sulejczak /imienia nie pamiętam/ zastrzelił Jabłońskiego
Władysława z posiadanego automatu PPSza. Dość szczególne w tym zeznaniu Jakuba Przybysza „Groma”,
komendanta BCh w Bazanowie Starym, jest to, że rzekomo nie pamiętał imienia Sulejczaka, jednego ze swych
najważniejszych podwładnych. Z aktów zgonów Władysława Jabłońskiego i Jana Kulika wiadomo, że ten
pierwszy został zamordowany 3 czerwca 1945 roku o godzinie trzeciej w nocy, a jego przyjaciel i rówieśnik 16
września 1945 roku też o godzinie trzeciej w nocy. Ale jak wiadomo z zeznań Bolesława Golaka „Pewnego”,
podwładnego „Groma”, Jan Kulik zginął nie z rąk bazanowskich bechowców, a od kul ryckiej milicji. Wymieniany
w relacji Lecewicz, to Bronisław Lecewicz „Trzcina”, komendant BCh w Trzciankach.
W nocy 18 stycznia 1946 roku żołnierze „Orlika” pod dowództwem „Spokojnego” wykonali wyroki
śmierci na Czesławie Gajku, Eugeniuszu Miszczaku, Aleksandrze Stachnio, Eugeniuszu i Janie Sękach z Wólki
Sobieszyńskiej, oraz Aleksandrze Pytlarczyku z Drewnika, członkach BCh, którzy dwa dni wcześniej
zamordowali Józefa Lemieszka „Lutnię”, komendanta WiN w Blizocinie. Wyroki zostały wydane przez „Orlika”
i wykonane przez „Spokojnego” po dochodzeniu, które przeprowadził Wacław Mich „Polny”, ówczesny
komendant Rejonu 4. On też wraz z Janem Sulejem „Smokiem II”-„Bystrym”, ówczesnym komendantem
Placówki 44, uczestniczyli w tej akcji likwidacyjnej. O sprawie mordu jakiego bechowcy z Wólki Sobieszyńskiej
i Drewnika dopuścili się na „Lutni”, i kary jaką za to ponieśli, piszę w Zdradzie i zbrodni.
Dwa lata wcześniej, prawie w tym samym miejscu, miało dojść do podobnej bechowskiej zbrodni. Ze
znajdującego się w archiwum parafii Sobieszyn aktu zgonu Stanisława Szczepańskiego, bechowca z Zosina,
dowiadujemy się, że został zabity 6 stycznia 1944 roku o godzinie szóstej rano w Zosinie. Dalej, że akt zgonu
spisany 10 stycznia, że urodzony w roku 1924 w Zosinie, że syn Jana i Ludwiki z Rułków, że rolnik, że kawaler.
Z przyczyną jego śmierci zapoznał mnie kilkanaście lat temu Eugeniusz Madoń „Rower”, żołnierz Placówki 44,
ostatni komendant WiN w Podlodówce. Powiedział, że Szczepański został omyłkowo postrzelony przez swoich
podczas próby zaatakowania kadry i żołnierzy Placówki 44 przebywających na zabawie w domu Stefana Stachnio
„Dąbka”, komendanta AK w Wólce Sobieszyńskiej i Lendzie Ruskim. Powiedział też, że jednym z uczestników
zabawy w domu „Dąbka”, i jedną z niedoszłych ofiar tych bechowców, był Wacław Mich „Pal”. Święto Trzech
Króli na sposób bechowski.
Powstanie antykomunistyczne na terenie Placówki 44 – walka zbrojna i cywilna z najeźdźcą i okupantem
sowieckim oraz z jego pomocnikami w postaci UB, MO, ORMO, IW, KBW, jednostek liniowych armii
Żymierskiego, PPR, czerwonego SL, czerwonych bechowców.
Banda dywersyjno-bandycka „Szatana”
w powstaniu antykomunistycznym
na terenie Placówki 44
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W Boże Narodzenie 1946 roku, a może parę dni później, na prawą stronę Wieprza po raz ostatni przyszedł
z Obwodu Lubartowskiego WiN ze swoją grupą Kazimierz Woźniak „Szatan”. Przyszedł tam jako podwładny
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, który w Inspektoracie Lubelskim WiN pełnił taką samą funkcję jak „Orlik”
w Inspektoracie Puławskim. W raportach ubeckich oraz w publikacjach komunistycznych i postkomunistycznych
propagandystów Kazimierz Woźniak „Szatan” był i jest często mylony z Tadeuszem Orłowskim „Szatanem”,
oficerem Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich „Orlika” wiosną 1945 roku. Z „Orlikiem”, z Zygmuntem
Wilczyńskim „Żukiem”, z Wacławem Kuchnio „Spokojnym”, łączy Kazimierza Woźniaka „Szatana” nie tylko
determinacja w walce z komunistami, ale także śmierć z ich ręki. Bo skazany na trzynastokrotną karę śmierci 11
maja 1947 roku popełnił samobójstwo w celi więziennej na Zamku Lubelskim.
O jego życiu w istocie decydował Izaak Klajnerman, jeden z morderców w białych rękawiczkach w
obszarze tej ostatecznej instancji, czyli próśb samych skazanych oraz ich najbliższych o ułaskawienie. O zamianę
kary śmierci na cokolwiek. Kierowanych w akcie rozpaczy i ostatniej nadziei do Bieruta, arcyzbrodniarza w
białych rękawiczkach. Izaak Klajnerman, syn Dawida i Sary z domu Jakobson, absolwent Wydziału Prawa UW,
przedwojenny warszawski adwokat, biegle władający rosyjskim, angielskim i francuskim. Elita prawnicza
Warszawy. Wiosną 1947 roku, gdy „Szatan” został skazany na trzynastokrotną karę śmierci, Klajnerman był
naczelnikiem Wydziału Prawnego Biura Prezydialnego KRN i Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Od stycznia
1948 roku dyrektorem Biura Prawnego Kancelarii Rady Państwa i Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. W tym
czasie też sekretarzem generalnym Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w
Jerozolimie, którego prezesem był Julian Tuwim. Od roku 1949, mając świadomość skali zbrodni, w których
uczestniczył, starał się o wyjazd do Izraela. Dopiął tego w roku 1956.
Akta sprawy ułaskawienia „Szatana”, podobnie jak wiele akt spraw ułaskawienia – tych ostatnich,
rozpaczliwych walk o życie Żołnierzy Wyklętych, znajdują się obecnie w Archiwum Akt Nowych w zespole
Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Rady Państwa PRL. W kwietniu 1947 roku następuje przesłanie akt sprawy
ułaskawienia „Szatana” do Kancelarii Cywilnej Bieruta przez prezesa NSW płk. Władysława Garnowskiego.
Może dopiero z tych akt Klajnerman dowiedział się o istnieniu Kazimierza Woźniaka „Szatana”. Może, bo
komunistyczna prasa wielokrotnie pisała o kolejnych „zbrodniach” „Szatana”. Raczej na pewno pierwszy raz w
życiu zobaczył, czytając te akta, że gdzieś tam nad Wieprzem istnieje wieś o nazwie Blizocin. To następujący
fragment w aktach nadesłanych przez Garnowskiego: W dniu 16 listopada 1946 r. w Blizocinie pow. łukowskiego
wraz ze swą zbrojną bandą dopuścił się gwałtownego zamachu na jednostkę Polskich Sił Zbrojnych, a to na grupę
żołnierzy 16 pp pod dowództwem ppor. Lesińskiego, którym przy użyciu przemocy zabrano państwowe mienie
ruchome, a to 200 tysięcy złotych gotówką oraz broń i umundurowanie. To był tylko jeden, osiemnasty w
kolejności pośród dwudziestu dwóch zarzutów zawartych w akcie oskarżenia. Dalej, że o ułaskawienie skazanego
wniosła matka. Dalej opinia WSR w Warszawie, że skazany nie zasługuje na ułaskawienie. Dalej opinia
Garnowskiego, że skazany nie zasługuje na ułaskawienie. Prawie na końcu wniosek Klajnermana: W tym stanie
rzeczy tego ogromu zbrodni, dokonanych przez skazanego, nie jest w stanie zrównoważyć jego udział w walce z
okupantem. Prawie na końcu. Bo na samym końcu zgodna z tym wnioskiem decyzja Bieruta. W przechowywanych
w AAN aktach Departamentu Więziennictwa MBP dokumenty, które kłamią o śmierci „Szatana”. W Księdze
więźniów zmarłych od 1 sierpnia 1945 do lipca 1947 r. zapis: Woźniak Kazimierz, więzienie w Lublinie, zmarł 11
maja 1947 r., śmierć naturalna, więzień śledczy. W rejestrze Więźniowie straceni w miejscach odosobnienia.
Rejestr imienny 1945-1948 zapis: Woźniak Kazimierz, ur. 14 kwietnia 1924, wyrok 27 marca 1947 r., stracony.
Brak daty, bo jej nie było. Bo nie został stracony, tylko odebrał sobie życie.
„Szatan” urodził się w roku 1923 w czworakach majątku Wacława Kuszlla w Samoklęskach, ojca
Kazimierza Kuszlla, właściciela majątku w Przytocznie, zamordowanego przez bandę komunistyczną w roku
1942, o czym piszę w Zdradzie i zbrodni. To ten „mord założycielski” niemieckiej pacyfikacji Lenda Wielkiego i
Niedźwiedzia. Obaj Kuszllowie – wzorowi gospodarze, społecznicy, dobrzy dla ludu. Kazimierz to także weteran
walk o niepodległość Ojczyzny od 1916 do 1921 roku, organizator i oficer ZWZ-AK. Może to za jego przyczyną
„Szatan” miał na imię Kazimierz?
Podczas przesłuchania w WUBP w Lublinie na okoliczność działań na terenie Placówki 44 dokonanego 25
stycznia 1947 roku, „Szatan” mówił, że przebywał na tym terenie od około 15 stycznia 1947 roku przez około
cztery tygodnie. Że miał tam kontakt z Janem Sulejem „Smokiem II”-„Bystrym” z Sobieszyna, z Adolfem
Kopaczem z Podlodówki, z Czesławem Cyganem „Stolarczykiem” z Niedźwiedzia, oraz ze Stefanem Madoniem
z Urszulina, którzy prowadzili ich po terenie i przydzielali kwatery. Z tego okresu pochodzi niedatowany,
wykonany w PUBP w Garwolinie, odpis agenturnego doniesienia agenta o krypt. „Kontakt”. Czytamy w nim: Na
terenie gmin: Ułęż pow. Garwolin, Łysobyki pow. Łuków i Gułów pow. Łuków grasuje banda dywersyjnobandycka pod d-twem „Szatana”. Banda liczy 12 ludzi, uzbrojenie 2 KM niemieckie „Suki taśmowe”, 1 RKM, 1
RKM talerzowy typu „Diehtieroff”, reszta KBK i pepesze i prawie każdy pistolet i granaty. Kwaterują po wsiach
i domach zmieniając kwatery co 1-2 doby. Kwaterują wszyscy razem. Miejsca kwater: wieś Blizocin gm. Łysobyki,
wieś Podlodówka, kolonia Lendo Wielkie, wieś Kalinowy Dół, wszystko gm. Łysobyki pow. Łuków, wieś Drążgów,
Składów i kol. Meszno i wieś Lendo pow. Garwolin. Wieś Wola Gułowska pow. Łuków. Banda parę tygodni temu
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przyszła z okolic Lubartowa. „Szatan” pochodzi z okolic Lubartowa, syn kowala dworskiego. Uprawiają
propagandę i terror. Na kwaterach ubezpieczają się.
Uważam za właściwe przywołać w tym miejscu fragment oświadczenia ujawnieniowego Norberta Zaręby
z Zielonego Kąta, które złożył w PUBP w Łukowie 31 marca 1947 roku: W roku 1946 zdezerterowałem z Wojska
Polskiego do domu. W roku 1947 [1946] w miesiącu grudniu zostałem wciągnięty do nielegalnej organizacji WiN
gdzie zajmowałem stanowisko zwykłego członka, broni nie posiadałem. Do nielegalnej organizacji WiN wciągnął
mię ps. „Szatan”, którego imienia i nazwiska nie znam.
Chcę też przywołać fragment oświadczenia ujawnieniowego Czesława Cygana „Stolarczyka” z
Niedźwiedzia, żołnierza Placówki 44 i oddziałów „Orlika”, które złożył 15 kwietnia 1947 roku w PUBP w
Łukowie: Do żadnej organizacji nie należałem. Byłem oskarżony do Urzędu Bezpieczeństwa w Kłoczewie o
współpracę z nielegalną org. Pewnego razu przechodził ze swoją grupą „Szatan” zatrzymał się w naszej wiosce
a że ja miałem zakąskę i wódkę więc przyszli do mnie żeby im sprzedać co ja zrobiłem. Po pewnym czasie
przyjechali do mnie z UB pytali się o mnie a że nie było mnie kazali się stawić do w/w Urzędu. Ja nie stawiłem się
od początku bo nie wiedziałem gdyż byłem w Warszawie po przyjeździe bałem się stawić gdyż odciągnęło się to 2
miesiące.
Inne agenturne doniesienie agenta „Kontakt” wykonane pod koniec listopada lub na początku grudnia 1946
roku przypomina nam, że przynajmniej od maja 1946 roku aż do czasu tzw. ujawnienia wiosną 1947 roku północna
część Placówki 44 oraz Las Gułowski na północnym pograniczu Placówki 44 stanowiły przystań dla tej części
wojska Inspektoratu Puławskiego, która znajdowała się pod dowództwem Wacława Kuchnio „Spokojnego”:
Grupa „Orlika” składa się z trzech plutonów po 50 ludzi każdy. Po śmierci „Orlika” oddział przestał stanowić
zwartą całość. Przedtem też poszczególne plutony grasowały oddzielnie – jeden za Wieprzem w okolicach Puław,
jeden koło Ryk, i jeden w okolicach lasy majątek Gułów gm. Adamów i Gułów. Teraz ostatnio ludzie z ostatniego
plutonu kwaterują grupkami po 4-5 we wsiach Wola Gułowska gm. Adamów-Gułów, wieś Helenów, Żurawiec,
Natalin i kol. Dąbrówka i wieś Lipiny, wszystko gm. Adamów-Gułów pow. Łuków. Na kwaterach nie ubezpieczają
się. Uzbrojeni w broń krótką, pistolety maszynowe pepesze, MP i pistolety masz. „Górszczaki”. W dalszej części
tego agenturnego doniesienia „Kontakt” zapowiada, że w Święta B. Narodzenia będzie mógł dać b. szczegółowe
meldunki.
To chyba podczas tego ostatniego pobytu oddziału „Szatana” na terenie Placówki 44 przystąpił do niego
Tadeusz Bieniek „Pacan” z Nowodworu, żołnierz oddziałów „Orlika”. Wtedy pracownik młyna w Ułężu. Dużo
wcześniej, bo już na początku roku 1946, zwiadowcą oddziału „Szatana” został Władysław Grzechnik „Edek” z
Woli Blizockiej. Tylko z imienia Ryszard i pseudonimu „Szofer” znany jest człowiek z Blizocina, który poległ 2
grudnia 1946 roku w Nasutowie w walce z ormowcami i żołnierzami armii Żymierskiego. Z protokołu
przesłuchania Tadeusza Osińskiego „Teka”-„Barcikowskiego” przez śledczego MBP 8 czerwca 1948 roku
wynika, że „Szofer”, to na pewno nie Ryszard Jazurek, ale być może Ryszard Rzezak „Mongoł”, o którym „Tek”
zeznał, że w końcu 1946 r. wyjechał do swego brata na Ziemie Odzyskane, lecz gdzie się znajduje, tego nie wie.
Po raz pierwszy „Szatan” przeszedł na teren Placówki 44 chyba po walce z komunistami w Trzcińcu pod
Michowem 28 lipca 1946 roku. Po tej walce oddział „Szatana” wycofał się za Wieprz do Blizocina. Po raz drugi
przyszedł tu chyba na początku października 1946 roku. Dowiadujemy się o tym z końcowej części przywołanego
protokołu przesłuchania w WUBP w Lublinie z 25 stycznia 1947 roku. „Szatan” zeznaje, że gdy na początku
października 1946 roku został ranny w walce z KBW pod Wojciechowem (faktycznie pod Piotrawinem k.
Jastkowa), gdy szedł na kontakt ze swym ówczesnym przełożonym Stanisławem Łukasikiem „Rysiem”, to wraz
z Adolfem Malesą „Adolfem”, także rannym w tej walce, zostali przewiezieni do wsi Przestrzeń w gminie Ułęż i
leczyli się u gospodarzy tamtejszych takich jak Józef Górski z Lenda Wielkiego i inni. A doktora do nich
przywożono z Baranowa. Było z nimi wtedy za Wieprzem czterech innych „szataniaków”, którzy z walki z KBW
pod Piotrawinem wyszli cało. Z terenu Placówki 44 zdrowi podwładni „Szatana” dokonali 25 października 1946
roku napadu na urząd gminy i sklep Samopomocy Chłopskiej w Rudnie zdobywając blisko 90 tysięcy złotych. W
tym czasie po tej lewej stronie Wieprza szły kolejne obławy UB, MO, ORMO, KBW na oddział „Szatana”. Z
terenu Placówki 44, po wyzdrowieniu, „Szatan” poszedł na lewą stronę Wieprza na najsłynniejszą swoją akcję,
czyli rozprawę z komunistami z Olempina 14 listopada 1946 roku. Po tej akcji z częścią swych podwładnych znów
przeszedł na drugą stronę Wieprza – do Blizocina. I tu 16 listopada nastąpiło to, o czym czytał w nadesłanych
przez Garnowskiego aktach morderca w białych rękawiczkach – Izaak Klajnerman: W dniu 16 listopada 1946 r.
w Blizocinie pow. łukowskiego wraz ze swą zbrojną bandą dopuścił się gwałtownego zamachu na jednostkę
Polskich Sił Zbrojnych, a to na grupę żołnierzy 16 pp pod dowództwem ppor. Lesińskiego, którym przy użyciu
przemocy zabrano państwowe mienie ruchome, a to 200 tysięcy złotych gotówką oraz broń i umundurowanie. O
tej akcji, ale i o dwóch innych, agent o krypt. „Sulej”, dobrze zorientowany w sprawach Placówki 44, donosił
Zabawie, kierownikowi PUBP w Garwolinie 19 listopada 1946 roku, w sposób następujący: Ostatnio była
napadnięta Spółdzielnia w Ułężu i obrabowana 15.11.46 r. był napad na gminę Ułęż, gdzie były wzięte pieniądze,
w sobotę w Blizocinie zostało rozbrojonych 8-miu żołnierzy (w tym dwóch oficerów), wszystkich 8-miu rozbroili i
rozebrali z mundurów. Żołnierze byli za kontyngentem w Blizocinie, grupa żołnierzy z Łukowa. Napady
przeprowadza jedna i ta sama grupa AK. I na ten temat trochę dalej w tym agenturnym doniesieniu jeszcze jedno
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długie zdanie: W takim terenie jak nasz to grupy za kontyngentem muszą być przynajmniej po 50 osób tak jak z
Garwolina, a nie po 8-m, albo po 10-ć osób, jak robią w powiecie łukowskim. To agenturalne doniesienie dotyczy
także Jana Niedbalskiego „Niteckiego”, Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, Wacława Micha „Polnego”,
Kazimierza Szlendaka „Orła” z Kośmina. Dokument ten znajduje się w ubeckich aktach powstałych w związku z
rozpracowaniem „Niteckiego” na początku lat pięćdziesiątych przez garwolińską i rycką bezpiekę.
„Szatan” był w różnych okresach swego zbrojnego udziału w powstaniu antykomunistycznym
podwładnym trzech legendarnych dowódców zza Wieprza – Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” oraz Stanisława Łukasika „Rysia”. Można więc powiedzieć, że przez „Szatana” i
„szataniaków” także oni wpisali się w historię powstania antykomunistycznego na prawym, północnym brzegu
Wieprza. Był też przez okres od kwietnia do czerwca 1946 roku podwładnym Wiktora Targońskiego „Brzozy”,
dowódcy oddziału WiN w tej części Obwodu Lubartowskiego AK-WiN, która prawie przylegała do Wieprza
naprzeciwko Blizocina. Dlatego podwładni „Brzozy” wielokrotnie chronili się po tej stronie Wieprza. Dlatego też
wejście „Szatana” do oddziału „Brzozy” w kwietniu 1946 roku nastąpiło podczas ich spotkania w Sobieszynie.
Może u Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”? To jednocześnie oznacza, że „Szatan” przynajmniej trzy razy
znajdował się z różnych powodów na terenie Placówki 44. Co więcej, podczas przesłuchań przez ubeckich
śledczych w Lublinie stwierdzał, że w czasie tych pobytów po prawej stronie Wieprza podlegał „Spokojnemu”
jako komendantowi dywersji na tym terenie.
Z przywołanego już protokołu przesłuchania Andrzeja Żelaznego „Zielińskiego”-„Cienia” w WUBP w
Gdańsku 27 sierpnia 1949 roku wiemy, że oddział „Brzozy” przeprowadził przynajmniej trzy akcje
antykomunistyczne razem z blizocińskimi żołnierzami Placówki 44. Z powodów oczywistych Żelazny zeznawał
o tych akcjach w sposób złagodzony: W końcu maja 1945 r. komórka Blizocin przeprowadziła akcję represyjną
na jednostki wsi Przytoczno pow. Łuków. W akcji tej brali udział: kierownikiem akcji był Wasiak (imienia i ps. nie
znam) [Józef Wasiak „Wisła”-„Wawer”] w stopniu starszego sierżanta mieszkający we wsi Przytoczno,
„Kowalik”, „Swojak”, „Miś” Stanisław Stańczak, Henryk Latusek, Józef Latusek, „Mongoł”, Marceli Grzechnik
(dezerter MO), Tadeusz Grzesiak, „Gałgun” i ja – „Cień” i kilku innych tzw. spokojnych akowców wsi Blizocin,
których obecnie nazwisk nie pamiętam. Akcja ta była przeprowadzona przy współudziale oddziału „Brzozy”,
składającego się z ośmiu ludzi, których bliżej nie znam i polegała na wywarciu presji fizycznej na niektórych
mieszkańcach wsi Przytoczno, tzn. ludzi wskazanych przez Wasiaka bito gumami za to, że byli przekonań
lewicowych. Przewodnikiem akcji był syn rybaka, nazwiska nie znam, zam. naprzeciw majątku Przytoczno. Zbity
został wówczas podsołtys wsi Przytoczno i pięciu innych mieszkańców, nazwisk nie pamiętam. Ja osobiście biłem
wówczas jednego uderzając go około 20 razy gumą, którą otrzymałem od Wasiaka. Na początku czerwca 1945 r.
„Tek” wyznaczył czterech ludzi z komórki, a to Henryka Latuska, „Swojaka”, Marcela Grzechnika i mnie
wysyłając do wsi Krupy pow. Łuków lub Lubartów, gdzie oddział „Brzozy” razem z nami czterema przeprowadził
akcję represyjną na w/w wieś. Celem akcji było wykonanie kary chłosty na kobiecie mieszkance wsi Krupy
(nazwiska nie pamiętam), która zadenuncjowała do władz bezpieczeństwa jednego z członków oddziału „Brzozy”
– „Bogdana”, mieszkańca tejże wsi. Karę chłosty wykonał Albin Mioduchowski bijąc te kobietę kijem wierzbowym,
nie obcinając jej włosów, co było w projekcie. Reszta ludzi stanowiła obstawę wsi i domu, w którym zamieszkała
ofiara pobicia. Nadmieniam, że przed akcją na mieszkankę wsi Krupy d-ca oddziału „Brzoza” delegował czterech
ludzi – Ignacego „Ziemskiego”, „Edka- Bieruta”, „Bogdana” i mnie „Cienia” do odległego o kilka klm. od wsi
Krupy tartaku i leśniczówki, celem zabrania kasy. Jednak kasa nie została zabrana ponieważ nie było kierownika
tartaku, zaś leśniczy nie miał wogóle żadnej kasy. Leśniczego nazwiska nie znam. Dowiadując się od nas, że
jesteśmy z AK, poczęstował nas wódką i kiełbasą oraz dał trzy tysiące złotych z przeznaczeniem na dozbrojenie
oddziałów. „Edek-Bierut”, wymieniony przez Żelaznego, to może Władysław Grzechnik „Edek” z Woli
Blizockiej, a może Bolesław Grymulski „Bierut” z oddziału „Brzozy”.
Przywołuję ten dokument także po to, żeby przypomnieć blizocińskich żołnierzy Placówki 44:
Tadeusza Osińskiego „Teka”, skazanego przez sądy komunistyczne na karę śmierci
Józefa Lemieszka „Lutnię” zwany Kowalikiem, zamordowanego przez bechowców
Henryka Latuska „Nerwę” s. Piotra, zastrzelonego 1 stycznia 1947 roku podczas pacyfikacji Blizocina
przez PUBP w Łukowie. Bo nie mógł to być Henryk Latusek s. Bolesława, aresztowany 17 stycznia 1945 roku i
zamordowany w PUBP w Łukowie dokładnie miesiąc później.
Marcelego Grzechnika „Rzekę”, skazanego na 15 lat więzienia i zmarłego w szpitalu więziennym we
Wronkach
Tadeusza Grzesiaka
Albina Mioduchowskiego
Józefa Latuska „Bogdana”
Eugeniusza Micha „Gałguna”
Zbigniewa Micha „Misia”
Ryszarda Rzezaka „Mongoła”
Eugeniusza Stańczaka „Swojaka”, który utonął w Wieprzu w czerwcu 1945 roku
Stanisława Stańczaka
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Andrzeja Żelaznego „Zielińskiego”-„Cienia”
W Wielkanoc roku 1945 większość tych żołnierzy uczestniczyła w powstaniu Zgrupowania Oddziałów
Partyzanckich „Orlika” poprzez to, że do nich przez Wieprz, szeroko w te dni rozlany, niemal pod progi
blizocińskich domów, przypłynęli „skrobowiacy”. Zgrupowania, które było fundamentem powstania
antykomunistycznego na terenie Inspektoratu Puławskiego AK-WiN. Bez niego nie byłoby tak mocnych uderzeń
w okupanta sowieckiego jak Wola Zadybska, Adamów, Katyń Puławski, Kock i Annówka, Las Stocki. W
wytworzonych przez UB i komunistyczne prokuratury oraz sądy aktach Tadeusza Osińskiego „Teka”„Barcikowskiego” znajduje się protokół ubeckiego przesłuchania Andrzeja Żelaznego „Zielińskiego”-„Cienia”,
żołnierza AK z Warszawy, potem żołnierza WiN w Blizocinie. Przesłuchanie to nastąpiło w WUBP w Gdańsku
27 sierpnia 1949 roku. Protokół z tego przesłuchania pokazuje nam jak Powstanie Warszawskie przyszło do
Blizocina. Żołnierze AK z Blizocina nie doszli na pomoc Powstaniu Warszawskiemu w sierpniu 1944 roku, bo
zagrodził im drogę sowiecki najeźdźca. Ale z Andrzejem Żelaznym „Zielińskim”-„Cieniem” Powstanie
Warszawskie przyszło 5 lub 6 marca 1945 roku do Blizocina: Przyjazd mój do wsi Blizocin wzbudził wśród
ludności miejscowej duże zainteresowanie na skutek tego iż rozeszła się fama, że brałem czynny udział w powstaniu
warszawskim. Wobec powyższego zaczęło mnie odwiedzać kilka osób a mianowicie Henryk Parzyszek ps.
„Swojak”, Ryszard Rzezak ps. „Mongoł”, którym opowiadałem o walkach w powstaniu warszawskim nie wiedząc
początkowo, że są to członkowie AK. W dniu 19 marca 1945 r. na imieninach kuzynki Józefy Rzezak zapoznałem
Tadeusza Osińskiego ps. „Tek” od którego dowiedziałem się o istnieniu organizacji AK na tamtych terenach.
Kilka dni później powstaniec warszawski Antoni Żelazny „Zieliński”, już pod nowym pseudonimem „Cień”,
został ponownie żołnierzem AK. Ale już w Blizocinie, za namową „Teka” oraz Józefa Lemieszka „Lutni”,
zamordowanego w styczniu 1946 roku przez miejscowych bechowców.
Wielkanoc roku 1945 nad Wieprzem w zeznaniach tego powstańca warszawskiego. Uchwycona przez
symbolikę Święconego ta chwila, w której przez ucieczkę żołnierzy AK i NSZ z łagru w Skrobowie i podanie im
ręki przez „Orlika” nad szeroko, wiosennie, rozlanymi wodami Wieprza, powstała nowa jakość Polskiego Państwa
Podziemnego w jego walce z sowieckim okupantem – Zgrupowanie Oddziałów Partyzanckich „Orlika”: W Wielki
Czwartek 1945 r. dowiedziałem się od „Teka”, że we wsi Składów pow. Łuków znajduje się zbiegły z obozu w
Skrobowie oddział żołnierzy AK wraz z NSZ-owcami. Mając na uwadze skontaktowanie się z w/w oddziałem „Tek”
zorganizował po wsi Blizocin zbiórkę jaj i w ogóle święconego celem dokonania tradycyjnego podziału jajka ze
zbiegłym oddziałem. W pierwszy dzień Wielkanocy udała się do wsi Składów delegacja komórki Blizocin w
składzie: „Tek”, „Kowalik” [„Lutnia”], „Swojak”, „Gałgun” i ja – posługiwałem się wówczas ps. „Cień”. Na
miejscu zastaliśmy komendanta rejonu por. „Wodnego” – Wacława Micha ze wsi Podlodówka, oraz specjalnego
oficera łącznikowego oddziału „Orlika” nazwiska ani ps. nie pamiętam [Wacław Kuchnio „Spokojny”]. Po
podzieleniu się jajkiem oficer łącznikowy wygłosił do zbiegłych z obozu przemówienie, w którym zaproponował
im utworzenie własnego oddziału lub powrót do domu po otrzymaniu fałszywych dokumentów i pieniędzy. Po
krótkiej naradzie zbiegowie zdecydowali utworzyć oddział pod dowództwem obecnego z nimi por. „Wiernego”.
Po kilku dnia oddział zbiegów pod bezpośrednim d-ctwem „Teka” został przeprowadzony do oddziału „Orlika”,
po drodze przeprowadzając likwidację komendanta MO w Łysobykach ob. Gałązki. Jeszcze niedawno ważnego
członka BCh.
17 listopada 1947 roku, pół roku po śmierci „Szatana” w celi więziennej Zamku Lubelskiego, Antoni
Morgut, wtedy komendant powiatowy MO w Puławach, zbrodniarz komunistyczny z szeregów BCh i AL, o
którym piszę w komentarzach do wspomnień Edwarda Szanca-Leźnickiego „Asa”, donosił w meldunku
okresowym do komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie: Na terenie gminy Markuszów, Kurów, Garbów,
Baranów, Żyrzyn grasuje banda w sile 5-ciu ludzi są to pozostałości bandy „Szatana” 1/ Syta Stanisław ps.
„Piorun” 2/ Bukowski Edward ps. „Bukiet” pochodzą oni z powiatu lubartowskiego 3/ Piech Mieczysław
pseudonimu nie stwierdzono 4/ Jasiński Władysław ujawniony ps. nie stwierdzono, banda ta grasuje na w/w
gminach, banda ta podlega bezpośrednio prawdopodobnież „Zaporze”, który według danych organizuje PZP
/Polski Związek Powstańczy/, pozatem na w/w gminach grasuje bandytów indywidualnych 1/ Burek Edward i
Marian z Markuszowa wieś Góry. Nie wiem, czy ci dwaj bandyci indywidualni Edward i Marian Burkowie, byli
krewnymi Mikołaja Burka „Żbika”, podkomendnego „Orlika”, zamordowanego przez komunistów podczas walki
w Drążgowie 16 maja 1944 roku. Wiadomo, że Edward Burek, żołnierz oddziałów Stanisława Łukasika „Rysia”,
Kazimierza Woźniaka „Szatana” i Jana Flisiaka „Chłopickiego”, poległ wraz z ośmioma innymi Żołnierzami
Wyklętymi w walce z ubecką obławą 29 czerwca 1948 roku w Olszance k. Turobina.
Banda dywersyjno-bandycka „Wira”-„Zamka”
w powstaniu antykomunistycznym
na terenie Placówki 44
Porucznik Władysław Lewandowski, dowódca jednego z ostatnich oddziałów Wojsk Narodowych w
powstaniu styczniowym na terenie Komendy Miejscowej Nr V i Placówki 44. Oddział liczący około pięćdziesięciu
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powstańców, czyli duży jak na ten czas, który nazywamy zmierzchem powstania styczniowego. Lewandowski był
jednym z tych, którzy ku utrapieniu okupanta rosyjskiego, pragnącego jak najszybciej stłumić ten mjatjeż,
uporczywie go przedłużali. Te naglące zapytania z Petersburga, mrożące krew w żyłach ruskich czynowników.
Czy już? Wiadomo, także z Tygodni polskiego buntu Pawliszczewa, że Lewandowski jeszcze na początku
powstania był burmistrzem w Bobrownikach. Na placu boju w swoich okolicach pojawił się pod koniec powstania
i według Stanisława Zielińskiego przyszedł z Galicji. Znane są jego potyczki pod Cisownikiem k. Krzywdy 2
kwietnia, dwukrotnie pod Krupami w widłach Wieprza i Mininy 5 i 6 kwietnia oraz pod Natalinem k. Michowa 8
kwietnia 1864 roku. Tam jego oddział został ostatecznie rozbity. Więc sporo się działo w tym czasie
wielkanocnym roku 1864 w okolicach Blizocina, Łysobyk, Ostrowia, Krup, Giżyc, Kocka. W tych samych
miejscach w czas wielkanocny roku 1945, znów w Polsce pod okupacją rosyjską, tylko w wydaniu już nie carskim,
a sowieckim, dokonywało się tyleż szczęśliwe, co heroiczne zakończenie ucieczki oficerów i żołnierzy AK i NSZ
z łagru w Skrobowie i połączenie się nad Wieprzem w Blizocinie z „Orlikiem”. W tym zdarzeniu pojawiają się
Żołnierze Wyklęci z albumu Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej – Marian Bernaciak „Orlik”, Wacław Kuchnio
„Spokojny”, Tadeusz Osiński „Tek”. Dwa miesiące później Lewandowski, korzystając z amnestii, ujawnił się w
Kurowie. Mimo to został skazany na karę śmierci zamienioną w końcu na 12 lat katorgi. Rosyjskiego okupanta na
pewno bardzo zabolała jego brawurowa ucieczka z Zamku Lubelskiego we wrześniu 1864 roku wraz z
legendarnym majorem Pawłem Paradą, chłopem z Branwi Ordynackiej, oraz porucznikiem Józefem
Wróblewskim. Wszyscy trzej byli już wtedy skazani na wieloletnią katorgę. Kurierka powstańcza Faustyna
Wiszniewska, która uczestniczyła w zorganizowaniu tej ucieczki, została aresztowana i skazana na sześć miesięcy
kazamat w twierdzy dęblińskiej.
Te kolejne potyczki na przestrzeni paru dni pod Cisownikiem, Krupami, Natalinem – to była ruska obława
na prawie ostatni w naszej okolicy oddział powstańczy. Prawie ostatni, bo parę dni później przeszedł tędy w walce
Krysiński ze swoją eskortą kawaleryjską. A potem może był tu przez chwilę z częścią swoich ludzi ks. Brzóska.
Usilne starania rosyjskiego okupanta, żeby jak najszybciej stłumić powstanie na tym terenie. Tak jak za Sowietów
po roku 1944. Tak jak obława na ks. Brzóskę i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego w Sypytkach 29 kwietnia
1865 roku. Tak jak obława na „Orlika” i jego eskortę pod dowództwem Leona Jankowskiego „Obarka” w
Piotrówku 24 czerwca 1946 roku. Tak jak obława na podkomendnych Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka” w
Woli Blizockiej 20 lutego 1951 roku.
Raport naczelnika Wydziału III KW MO w Lublinie do Wydziału I Oddziału III KG MO z 3 marca 1951
roku. W tonacji trochę triumfalnej, no bo jednego „bandytę” udało się osaczyć i zabić, ale jednocześnie twardy
dowód na to, że powstanie antykomunistyczne nad Wieprzem wciąż nie zostało stłumione. A sam Szabelski dostał
się w ręce UB dopiero w grudniu 1954 roku, a w styczniu 1956 roku został skazany na trzynaście lat więzienia.
Raport napisany dość poprawnym językiem, bo do tego czasu niektórzy ubecy zdążyli pokończyć wieczorówki, a
niektórzy nawet jakieś studia. Zdarzało się, że nawet na KUL-u. Oczywiście niektóre szczegóły w raporcie mogą
być pominięte, przerysowane lub po prostu dodane. Tak czy inaczej jest to opis jak prawdziwi bandyci, czyli
sowieccy pachołkowie z szeregów UB, MO, ORMO, armii Żymierskiego, osaczali i mordowali ostatnich
Żołnierzy Niezłomnych na terenie Placówki 44: W ślad za telefonogramem Nr. KR.I.022/51 z dn. 23.II.51r., w
sprawie potyczki G.O. Łuków z bandą Szabelskiego melduję: w dniu 20.II.51r. o godz. 16-tej, grupa operacyjna
po linii bandy Szabelskiego pod d-ctwem chor. Piroga Leonarda z K.W.M.O. Lublin, sprawdzając meliny we wsi
Wola Blizocka gm. Łysobyki pow. Łuków, gdzie podczas sprawdzania w mieszkaniu Stępniak Henryki c. Adama i
Zofii z d. Środa, ur. 24.XII.1932 r. natknęła się na 2-ch bandytów z bandy Szabelskiego u w/w w drugim
mieszkaniu. Był to bandyta Buczyński Leopold s. Jana i Jadwigi z d. Klenków ur. 28.XII.1924 r., ujawniony członek
WiN ps. „Szczupak”, obecnie zam. Łysobyki, drugi Kijek Zdzisław s. Jana i Anny z d. Makulewska, ur. 13.V.1927
r. w Łysobykach, dezerter z K.W.M.O. Bandyci uzbrojeni byli w automaty PPSza i granaty. Po wejściu do
mieszkania Stępniak Henryki przez chor. Piroga Leonarda i Zielińskiego Dominika, na zapytanie gospodyni tegoż
domu Stępniak Henryki, czy ktoś jest w mieszkaniu z obcych, odpowiedziała podnieconym tonem „po co wam” a
kiedy chor. Pirog otworzył drzwi do następnego mieszkania, zauważył stojących dwóch bandytów w pozycji
strzeleckiej z automatami w ręku, odciągnięte zamki skierowane w kierunku nich. Chor. Pirog i Zieliński w tym
czasie trzymali pistolety w kieszeniach i na widok bandytów szybko wycofali się zasuwając za sobą drzwi na klucz,
po czym wybiegli na podwórko, alarmując pozostałych trzech funkc. M.O., którzy w tym czasie byli na dworze, że
w mieszkaniu znajduje się banda, na co ci funkcjonariusze przyjęli pozycje obronne, zaś bandyci w tym czasie
wybili okno z ramami, którym wyskoczyli na dwór i rzucili się do ucieczki, za którymi grupa operacyjna otworzyła
ogień. Bandyci odstrzeliwując się wycofali się wzdłuż wsi Woli Blizockiej, między zabudowaniami, starając się
przedostać do pobliskiego lasu, lecz grupa operacyjna przecięła im drogę ucieczki, obstrzeliwując z broni
automatycznej w ten sposób zmuszając ich wycofać się poza wieś. W związku z czym jeden z bandytów tj. Buczyński
Leopold zrzucił buty z nóg i boso przez pola udał się w stronę lasu, zaś Kijek Zdzisław, któremu przeciął drogę
funkc. M.O. Kliszczewski zmuszony był wrócić się do stodoły gospodarskiej, zamykając za sobą drzwi, którą to
stodołę grupa okrążyła, a następnie zaalarmowała Poster. M.O. Łysobyki, który z kolei powiadomił K.P.M.O.
Łuków. Po powiadomieniu K.P.M.O. Łuków, przybył na miejsce wypadku samochodem K-nt Powiatowy M.O. i
O.R.M.O. z dwoma funkc. gdzie wzmocnił posterunki przy okrążaniu bandyty w stodole, wysłał tegoż gospodarza
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do stodoły by oznajmił bandycie, ażeby się poddał, na co bandyta trzymając odciągnięty automat w ręku kazał
gospodarzowi natychmiast uciekać ze stodoły, na opór bandyty K-nt Pow. M.O. polecił szoferowi podjechać
samochodem między zabudowania tak by reflektory samochodowe mogły oświetlić stodołę, w której znajdował się
bandyta, gdyż z powodu ciemnej nocy mogło by umożliwić ucieczkę bandyty ze stodoły, a ponadto polecił wypuścić
inwentarz i otworzyć ogień po stodole. Po kilku salwach ogień przerwano i K-nt Pow. M.O. wraz z K-ntem Post.
M.O. Łysobyki Kozakiem Kazimierzem ostrożnie podeszli pod stodołę, proponując bandycie by się poddał, na co
odmówił. K-nt Powiatowy M.O. dał rozkaz by znów otworzyć ogień po stodole, lecz bandyta nie poddał się.
Wówczas K-nt Powiatowy M.O. wysłał samochód do wsi Łysobyki, celem przywiezienia rodziców bandyty, ojca i
matkę. Po przywiezieniu rodziców polecono im wejść do stodoły i by wpłynęli na syna ażeby się poddał, gdzie po
wejściu do stodoły zauważyli leżącego bandytę z PPSzą na klepisku, już konający, co świadczy, że został ranny
podczas okrążania go w stodole, który miał przy sobie PPSza Nr. BA.871 rok wyrobu 1943 z dyskiem rogowym,
około 20 szt. amunicji, oraz dwa granaty zaczepne z zapalnikami. Około godz. 20-tej przyjechała na miejsce
wypadku grupa wojskowa z Siedlec na 7-miu samochodach z Szefem PUBP w Łuków, która to grupa natychmiast
obstawiła wieś Wola Blizocka i Blizocin gm. Łysobyki, gdzie podczas patrolowania został znaleziony automat
PPSza Nr. RA 64 wraz z dyskiem rogowym z odciągniętym zamkiem, leżał na polu porzucony przez uciekającego
bandytę Buczyńskiego Leopolda. Następnie zorganizowano natychmiastowy pościg używając psa służbowego z
grupy wojskowej, który trwał do rana. Ślad zaginął w odległości 15 km od miejsca wypadku, na lotnisku Podlodów.
K-nt Powiatowy M.O. polecił by w dniu następnym 4-ch funkc. M.O. udało się na teren pow. puławskiego, celem
skontrolowania melin wg posiadanych informacji przez tamt. Komendę, czy przypadkiem bandyta, który zbiegł nie
przebywa w tychże melinach. Natomiast we wsi Wola Blizocka i Blizocin zostali zwołani chłopi miejscowi, którym
K-nt Pow. M.O. wygłosił przemówienie. Po przemówieniu podzielono wojsko na grupy do których dokooptowano
funkc. M.O. w celu przeprowadzenia szczegółowych rewizji u podejrzanych o współpracę z bandą. Śledztwo
prowadzi PUBP Łuków. A więc koniec końców na dwóch podkomendnych „Wira”-„Zamka” rzuciło się około
dwustu funkcjonariuszy UB, MO, KBW plus jeden pies. Tak samo jak przy osaczaniu niedobitków oddziału
Władysława Lewandowskiego pod Krupami i Natalinem, ks. Brzóski i jego adiutanta Wilczyńskiego w Sypytkach,
„Orlika” i jego eskorty w Piotrówku. Z ostatnich zdań tego raportu dowiadujemy się też, że ta „walka” z dwoma
podkomendnymi „Wira”-„Zamka” zakończyła się zegnaniem mieszkańców Woli Blizockiej i Blizocina, by mogli
pod eskortą ubeków, milicjantów oraz żołnierzy armii Żymierskiego z Siedlec wysłuchać „przemówienia”
prawdziwego bandyty, czyli komendanta powiatowego MO z Łukowa. A już całkiem na samym końcu pacyfikacja
tych dwóch wsi, co w raporcie zostało ukryte pod nazwą „szczegółowa rewizja”.
No i oczywiście zawsze przy tym zgraja konfidentów „nakierowanych” oczywiście nie tylko na tę sprawę,
ale na każdą możliwą. Od nich do GO KP MO w Łukowie zajmującej się rozpracowaniem i likwidacją oddziału,
a raczej patrolu „Wira”-„Zamka” spływały różne, czasem ze sobą sprzeczne informacje. Jak ta z 21 lutego 1951
roku, że tego dnia Szabelski był widziany w lesie Sobieszyn gm. Ułęż, który to szedł w kierunku wsi Podlodów gm.
Łysobyki. Ale zaraz taka, że 20 lutego, w czasie obławy w Woli Blizockiej, Szabelski leżał chory u jednego z
gospodarzy w tej wsi i dopiero po trzech dniach został odwieziony do innej miejscowości. I ta z 8 marca 1951 roku,
że Buczyński po ucieczce z obławy w Woli Blizockiej ukrywał się u Józefa Micha w Trzciankach, który jest kuzynem
Szabelskiego.
Do walki z patrolem „Wira”-„Zamka” UB i MO użyły m.in. nieznanego mi z imienia i nazwiska agenta
krypt. „Czarny”, który chyba mieszkał w Woli Blizockiej, bo to on przecież wskazał, że tego dnia, czyli 20 lutego
1951 roku, Buczyński i Kijek są u Stępniaków. Także nieznanego mi z imienia i nazwiska agenta krypt. „Siwy” z
Lenda Wielkiego. Także Michała Grzechnika „Dęba”, byłego żołnierza WSOP z Placówki 44, zamieszkałego w
Wólce Sobieszyńskiej, leśniczego Leśnictwa Sobieszyn, następnie Leśnictwa Stawy, który na przestrzeni kilku lat
dostarczył bardzo dużo agenturnych doniesień o różnych osobach, głównie z AK-WiN, także o Szabelskim.
Wskazywał jako jego pomocników byłych żołnierzy AK-WiN z terenu Placówki 44 – Jana Madonia z Woli
Gułowskiej, Mieczysława Cąkałę „Górę” z Helenowa, Stefana Madonia z Urszulina, Józefa Górskiego i Jerzego
Latoszyńskiego z Lenda Wielkiego. Był też prowokatorem, o czym świadczy protokół przesłuchania Mariana
Makucha s. Feliksa w PUBP w Garwolinie 13 października 1952 roku. W Sprawozdaniu miesięcznym po linii
obiektowego rozpracowania krypt. „G-n-1” za okres od dnia 30.IX.52 r. do dnia 30.X.52 r. kierownika PUBP w
Garwolinie dla naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie z 30 października 1952 roku znajdujemy opis dużej
operacji ubeckiej z udziałem dwóch kompanii KBW, przeprowadzonej w Sobieszynie 12 października 1952 roku
właśnie na skutek „aktywności” agenta „Dęba”: Po rozpracowaniu agencyjnym krypt. „Cienie”, które jest
prowadzone na bandę Szabelskiego Teodora w okresie sprawozdawczym otrzymano doniesienie w dniu 11.X.52 r.
od inf. ps. „Dąb”, który zapodał, że w dniu 12.X.52 r. w zabudowaniach Makucha Mariana zam. Kolonia
Sobieszyn ma przebywać banda Szabelskiego z którą inf. ps. „Dąb” miał się tam skontaktować. W związku z tym
o godz. 3 rano dnia 12.X.1952 r. przy udziale dwóch kompanii KBW przeprowadzono operację na terenie Kolonii
Sobieszyn gm. Ułęż. Operacja trwała do godz. 10-tej. Wynik dała negatywny w celu potwierdzenia doniesienia inf.
„Dąb” został tymczasowo zatrzymany podejrzany Makuch Marian, który potwierdził doniesienie inf. ps. „Dąb” z
dnia 10.X.52 r. W czasie prowadzonego śledztwa p-ko zatrzymanemu Makuch Marianowi przyznał się, że mówił
o tym do inf. „Dąb” lecz w formie żartów lecz stanowczo zaprzeczał aby kiedykolwiek w swych zabudowaniach

189
melinował bandę. Po przeprowadzonym śledztwie Makuch został zwolniony ponieważ tutejszy Urząd nie posiadał
na niego materiałów kwalifikujących się na areszt. Tak więc Marian Makuch s. Feliksa, żołnierz Placówki 44
Sobieszyn AK, w latach 1941-1942 więzień niemieckich katowni w Radzyniu Podlaskim i w Lublinie, po
dziesięciu latach, wskutek działalności ubeckiego agenta „Dęba”, stał się więźniem Katynia Garwolińskiego, a
Sobieszyn terenem kolejnej ubeckiej pacyfikacji w ramach walki z ostatnimi żołnierzami powstania
antykomunistycznego nad Wieprzem.
„Dąb” napuszczał UB także na Jana Niedbalskiego „Niteckiego”, ostatniego komendanta Placówki 44,
wskazując go przy tym jako kułaka. Tak jak na przykład w Agencyjnym doniesieniu o melinach Szabelskiego
Tadeusza i jego bandy z 28 grudnia 1951 roku dla Czumy, jego ubeckiego „opiekuna” z PUBP w Garwolinie:
Niedbalski Jan, ziemi posiada 10 ha, zabudowania ma duże, proszę skontrolować w przybudówce gdzie kartofle
paruje i w piwnicy pod domem. Szabelski jest mu znany z pracy w org. AK i WiN, zam. gromada Sobieszyn gm.
Ułęż. Także na Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego”, komendanta Podobwodu „Dęby A” w
Inspektoracie Puławskim WiN, jako domniemanego współpracownika Szabelskiego. Tylko na tej podstawie, że
w czasie okupacji niemieckiej Mich i Szabelski znali się jako podkomendni Zygmunta Bełdyckiego „Adama” i
Stefana Grzechnika „Zawiei”, komendanta i zastępcy komendanta Rejonu 7 Przytoczno w Obwodzie Łukowskim
AK. Skutek był taki, że gdy w maju 1953 roku, na podstawie bardzo mocnych komprmateriałów, został osaczony
i zawerbowany w Warszawie także „Polny”, wtedy starszy technik na budowie elektrociepłowni „Żerań”, to UB
podjęło „pracę” nad nim także w tym kierunku, żeby pomógł rozpracować bandę Szabelskiego. Tych bardzo
mocnych komprmateriałów dostarczył także Agenor Walusiński „Kieł”-„Maj”-„Willi”-„Zawadzki”, poprzednik
„Polnego” na stanowisku komendanta Podobwodu „Dęby A”, aresztowany 20 lipca 1952 roku. „Polny”, nie tylko
w tym zakresie, współpracował dosyć opornie, czego dowodem jest jego agenturalne doniesienie z 26 września
1953 roku dla jego ubeckiego „opiekuna” Czumy, wtedy starszego referenta Sekcji III Wydziału III WUBP w
Warszawie.
Jednym z wielu efektów złamania „Polnego” było przyznanie się, że u swego stryja Józefa Micha w
Blizocinie ukrył archiwum Podobwodu „Dęby A”. Jeszcze tego samego dnia, a raczej wieczorem 14 maja 1953
roku, gdy został zawerbowany przez starszego referenta Maneckiego z Sekcji III Wydziału III WUBP w
Warszawie, po przynajmniej trzech dniach „dokręcania” w lokalu werbunkowym krypt. „Targówek”, wprost z
tego lokalu w obstawie grupy ubeków został zawieziony do Blizocina. Na tę okoliczność naczelnik Wydziału III
WUBP w Warszawie wytworzył Raport dotyczący zdjęcia archiwum nielegalnej organizacji WiN, w którym
czytamy: W związku z tym, że w archiwum tym mogą znajdować się kompromitujące materiały na samego
informatora jest pożądane aby archiwum to zostało zdjęte przy obecności pracownika UB, ze względu, że sam
informator może zniszczyć część dokumentów znajdujących się w wymienionym archiwum, które
kompromitowałyby go. Wobec powyższego planuje się następujące przedsięwzięcia.
1/ St. ref. Manecki A. uda się z nowo zawerbowanym informatorem do M.J. zamieszkałego w Blizocinie gm.
Łysobyki pow. Łuków, u którego jest zachowane archiwum. W celu pobrania takowego informator obecność st.
ref. Maneckiego tłumaczył będzie tym, że jest to jego kolega z organizacji WiN.
2/ W związku z tym, że na terenie tamtejszym grasują dwie bandy zbrojne pod dowództwem ps. „Lonta” i
Szabelskiego należy w celu zabezpieczenia st. ref. Maneckiego zorganizować obstawę składającą się z 6-ciu ludzi,
z tym że jeden, t.j. Olesiński pozostanie przy ochronie samochodu, pozostali zaś 4-ch, t.j. Czuma, Budzyński, Lao
i Gudin udadzą się wraz z Maneckim i informatorem w pobliże zabudowania Mich Józefa.
3/ Wyjazd z Warszawy nastąpi w dniu 14.V.1953 r. o godz. 19.00 tak, aby pobyt na miejscu przewidywany
był na godz. 21.30. Samochodem podjedzie się 4-ry km. od w/w miejscowości, gdzie pozostawi go się na szosie
/ponieważ wieś ta leży 3-y km. od szosy wiodącej z Ryk do Kocka /gdzie kierowca będzie reperował koło. Pozostali
zaś pracownicy wraz z informatorem udadzą się pieszo do wym. wsi.
4/ O pobycie na tamt. terenach należy powiadomić Wydz. III w Lublinie, który z kolei powiadomi PUBP
Łuków i Garwolin.
O tym, że „zdjęcie” archiwum Podobwodu „Dęby A” Inspektoratu Puławskiego WiN powiodło się
warszawskim ubekom dowiadujemy się z Charakterystyki pracy informatora ps. „Zapolski” pozostającego na
kontakcie ref. WWUBP Sekcji III-ciej Wydz. III-go za III-ci kwartał 53 r.: Przy werbunku podał o zachowanym
archiwum b. nieleg. Org. WiN z podobwodu „Dęby A”, które nie zdał w czasie ujawnienia się. Archiwum to zostało
zdjęte przy pomocy kombinacji operacyjnej. Poza tym przyznał się do trzech morderstw, które w okresie
przynależności do org. WiN popełnił wraz z członkami jeszcze podległymi na osobach o zapatrywaniach
lewicowych.
Michał Grzechnik „Dąb” napuszczał UB także na Halinę Rybakowską „Iskierkę” pisząc w meldunkach, że
mogła ona leczyć Szabelskiego wtedy gdy przyjeżdżała z Wybrzeża do rodziny na Drewniku. I to jego wyjątkowo
obrzydliwe agencyjne doniesienie z 4 września 1952 roku do swego „opiekuna” w PUBP w Garwolinie. W którym
przedstawia „Iskierkę” jako kochankę „Orlika”, a dalej pisze: Zaznaczam, że Rybakowska będąc w org. WiN miała
kontakt z Szabelskim Tadeuszem, który posiada bandę i niewątpliwie wymieniona utrzymuje z nim kontakt, gdyż
wyjeżdża często na teren pow. Łuków. W dalszej części tego samego donosu pisze, że Szabelski był wraz z
„Polnym” wykonawcą wyroku na Aleksandrze Gałązce, bechowcu, następnie pepeerowcu i alowcu, w końcu
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komendancie posterunku MO w Łysobykach, wziętym do niewoli podczas rozbicia tej placówki komunistycznej
3 kwietnia 1945 roku przez „skrobowiaków” pod dowództwem „Spokojnego”. Także Jan Sulej „Smok II”„Bystry”, zawerbowany przez UB pod kryptonimem „Marek”, był używany do rozpracowania bandy
Szabelskiego, czego dowodem są jego agencyjne doniesienia dla ww. Czumy oraz dawane mu przez tegoż Czumę
zadania.
Ubeckie działania w sprawie bandy Szabelskiego zataczały coraz szersze kręgi. W piśmie PUBP w
Garwolinie kierowanym do PUBP w Łukowie poprzez Wydział III WUBP w Warszawie z 12 kwietnia 1962 roku
działania te doszły do rodziny Zatorskich, a tym samym do ks. Zalskiego, u którego na plebanii Zatorscy mieszkali.
Doszły także do tych tak zakłamanych przez propagandę komunistyczną i postkomunistyczną wydarzeń w roku
1943 w Lendzie Wielkim i Niedźwiedziu, czyli skutków działania tamtejszych komunistów oraz sowieckich i
żydowskich band, a szczególnie bandy „Serafima”: Powiatowy Urząd Bezp. Publ. w Garwolinie jest w posiadaniu
danych agencyjnych, że w okresie okupacji na terenie Lendo Wielkie, gm. Łysobyki, pow. Łuków, była egzekucja
czł. PPR. W tym to czasie zostali również aresztowani Latoszyński Jerzy i Górski Józef zam. Lendo, gm. Łysobyki,
pow. Łuków, jednakże za protekcją Zatorskiego, b. kom. policji granatowej w Ułężu, zostali zwolnieni przed samą
egzekucją, którzy zostali zastrzeleni w obecności Zatorskiego, Latoszyńskiego i Górskiego. Nadmienić należy, że
Latoszyński Jerzy i Górski Józef, zam. Lendo, w okresie okupacji należeli do org. AK i są to dość bliscy przyjaciele
Szabelskiego. Po wyzwoleniu należeli do org. WiN, a obecnie są meliniarzami bandy Szabelskiego. W związku z
powyższym prosimy o szczegółowe ustalenie w jakich okolicznościach zostali rozstrzelani czł. PPR. Jednocześnie
należy ustalić świadków, których przesłuchać na okoliczność Górskiego, Latoszyńskiego i Zatorskiego, b. kom.
post. w Ułężu. Ponieważ wynika, że Górski i Latoszyński, należąc do org. AK rozpracowywali czł. PPR. Zebrane
materiały prosimy wykorzystać w celu wykorzystania operacyjnego na rozpracowanie bandy Szabelskiego.
Natomiast odpisy materiałów dot. Zatorskiego, b. kom. post. w Ułężu prosimy o przesłanie w jak najkrótszym
czasie do tut. Urzędu, ponieważ jest podejrzenie, że wymieniony także utrzymuje kontakt z banda Szabelskiego.
Zgraja, a nawet zgraje ubeckich konfidentów z poszczególnych gmin powiatu garwolińskiego pojawiają
się m.in. w Planie rozpracowania bandytyzmu istniejącego na terenie pow. Garwolin wykonanym w PUBP w
Garwolinie 8 marca 1948 roku. Dokument ten w części dotyczącej gminy Ułęż brzmi następująco:
inf. „Suszka” zam. Żabianka na łączności z-cy szefa
inf. „Marysia” zam. Lendo Ruskie na łączności ref. Konecznego
inf. „Lis” zam. Wólka Sobieszyńska na łączności szefa
Z w/w agenturą są spotkania dwa razy w miesiącu w Garwolinie lub w Rykach, o pojawieniu się bandytów
mają meldować natychmiast.
inf. „Sosna” przekazany na łączność ref. MO Złotowskiemu
inf. „Zapora” zam. Korzeniów na łączność kom. MO
inf. „Kot” zam. Sosnówka na łączność kom. MO
W/w spotykają się co siedem dni ze swoimi inf. na miejscach umówionych, gdy komendant MO idzie w
obchód patrolowania terenu.
Dokument ten jednocześnie przypomina nam, że MO była integralną częścią UB. Z innych dokumentów
wiadomo, że bynajmniej nie byli to jedyni konfidenci UB na terenie gminy Ułęż w tym okresie. Poza tą listą, w
innych dokumentach, pojawiają się m.in. konfident „Puszka” z Żabianki oraz „Janusz” z Drążgowa.
Oprócz zgrai konfidentów w tej kilkuletniej ubeckiej operacji przeciwko patrolowi „Wira”-„Zamka”
prowadzonej od Ryk po Kock, została też użyta zgraja ormowców. O samorzutnej aktywności jednego z nich pisze
w ściśle tajnym meldunku z 25 marca 1954 roku Stefan Szewczyk, funkcjonariusz posterunku MO w Łysobykach.
Że członek ORMO Jan Czerski, zamieszkały w PGR Podlodów, powiedział mu, że banda Szabelskiego często
przebywa u byłego gajowego Madonia Stanisława zam. Dębowa Góra. I nawet sam zaproponował zrobienie tam
zasadzki.
No i ten konfident A. St. krypt. ,„Leonard” z Charlejowa, który 18 grudnia 1954 roku bezpośrednio
„wystawił” u siebie w domu „Wira”-„Zamka” i Leopolda Buczyńskiego „Szczupaka”. A wszystko zaczęło się od
tego, że w lutym 1848 roku „Wir”-„Zamek” dowiedział się, że będzie aresztowany, chociaż w marcu 1947 roku
ujawnił się w PUBP w Łukowie z przynależności do WiN. W jego aktach znajduje się meldunek jakiegoś agenta
celnego z więzienia na Zamku Lubelskim z rozmowy z nim pod celą 28 grudnia 1954 roku. W meldunku tym
ostatni fragment tak bardzo przypominający ostatnie dni ostatnich powstańców styczniowych: Cały czas krycia
się to przeszedł mi na ucieczce przed śmiercią. Jednego razu postanowiłem przenocować w takich krzakach nad
bagnami, ale że było to już dość chłodno, więc pojechałem rowerem do Łysobyk za pół litra wódki. Gdy wracałem
rowerem z tą wódką zobaczyłem d-cę kompanii operacyjnej, który jechał na motorze. Nie miałem chodu, musiałem
śmiało jechać dalej i to pomogło. Ten d-ca przejechał koło mnie, popatrzył się tylko spod oka. Myślałem, że to
koniec, a to był dopiero początek. Gdy ujechałem ze dwa kilometry zauważyłem obławę. Chciałem wracać, ale
było już za późno, zaczęli już do mnie strzelać. Wtedy przestrzelili mi rower, który rzuciłem, a sam położyłem się
w błocie i tak leżałem niemal trzy godziny, a oni chodzili koło tych bagien, strzelali po bagnie, że błoto padało mi
na twarz. Cały byłem schowany w błocie. Gdy wojsko odjechało przyszedł jeden kolega i pomógł mi wyleźć z tego
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wszystkiego. Takich przejść było bardzo dużo i gdyby nie pomoc ludności, to dawno by mnie już nie było. Teraz
jakby przyszło wysypać tych meliniarzy, to poszłoby siedzieć około 100 osób.
Trwał na placu boju dokładnie trzy lata dłużej niż Roman Dawicki „Lont”, który walczył z okupantem
sowieckim po sąsiedzku, w okolicach Burzca, Wojcieszkowa, Szczałbu, Krzywdy, Radoryża i dalej. Tamten
uciekł przed komunistami w objęcia śmierci w październiku 1951 roku, pokonany przez choroby w postaci ciężkiej
gruźlicy i cukrzycy. W krótkiej Historii grasującej bandy „Lonta” opracowanej w lutym 1952 roku przez
kierownika Sekcji I Wydziału III KW MO w Lublinie patrol „Wira”-„Zamka” jest przedstawiony jako część
większego oddziału „Lonta”. A sam „Lont” jest w tym dokumencie opisany następująco: Dowódca bandy „Lont”
nazwisko jego nieznane, zwany „Czarny Józio”, pochodzi ze Lwowa. W czasie okupacji był komendantem
oddziałów bojowych WiN na obwód łukowski, którą to funkcję pełnił do czasu amnestii. W czasie amnestii nie
ujawnia się, a przez Czechosłowację usiłuje przedostać się do strefy anglo-amerykańskiej Niemiec, gdzie w
Czechosłowacji zostaje aresztowany. W Czechosłowacji przebywa do 1948 r. skąd prawdopodobnie ucieka i
ponownie dostaje się na teren pow. Łuków. Po powrocie ponownie organizuje bandę, którą dowodzi do obecnego
czasu. To ostatnie zdanie tak właśnie brzmi, ponieważ łukowscy ubecy w styczniu 1952 roku dopiero zaczynali
sprawdzać, czy faktycznie „Lont”, którego prawdziwe nazwisko to Józef Matusz, umarł, a jeśli tak, to gdzie został
pochowany. Dopiero wiosną 1953 roku nastąpiły ustalenia dokonane także przy pomocy ks. Stefana
Kosmulskiego, agenta UB krypt. „Szczupły”, że „Lont” zmarł w październiku 1951 roku, a został pochowany
konspiracyjnie na cmentarzu parafialnym w Radoryżu. Na którym w grobie rodzinnym spoczywa także Jadwiga
Holnicka-Szulc „Wisia”, bohaterska łączniczka i sanitariuszka z Anielina k. Krzywdy.
To ubeckie stwierdzenie, że patrol „Wira”-„Zamka” był częścią większego oddziału pod dowództwem
„Lonta”, zostało potwierdzone przez Jarosława Kopińskiego jako autora monografii oddziału „Lonta”. Znane mi
ubeckie akta dotyczące „Wira”-„Zamka” nie potwierdzają, ale też nie wykluczają tego. Gdyby tak faktycznie było,
to oznaczałoby, że działalność bojowa wybitnego Żołnierza Niezłomnego jakim był Józef Matusz vel Roman
Dawicki „Lont” sięgała terenów Placówki 44. Tak samo jak terenów Placówki 44 w tym samym czasie dotykała
działalność zbrojna Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”, jednego z najwybitniejszych podkomendnych „Orlika”.
Dwa protokoły z przesłuchań więzionego od września 1948 roku w areszcie PUBP w Łukowie Zenona
Owczarskiego „Gzymsa” przez śledczego WUBP w Lublinie mówią nam, że przynajmniej od wiosny 1946 roku
„Lont” miał bezpośredni kontakt ze „Spokojnym”. Bo przecież był na jego ślubie i weselu w słoneczną niedzielę
i święto Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 1946 roku. Podczas przesłuchania 6 października 1948 roku ubek z
Lublina pyta „Gzymsa” kiedy ostatnio widział się z „Lontem”. Odpowiedź „Gzymsa”, przynajmniej ta
zaprotokołowana: Przed amnestią w 1945 r. m-cu kwietniu lub maju oddział nasz poszedł w tereny pow.
łukowskiego i staliśmy w lasach Gułowskich. W tym to lesie dowódca nasz Kuchnio Wacław ps. „Spokojny”
wyprawiał wesele. Podczas tego wesela spotkałem się z ps. „Lont”, którego też nazywali Józio Czarny, osobiście
jego nie znam, widziałem go tylko na weselu. Nie wiem z jakiego oddziału on pochodzi, tak jak mi później
powiedział „Spokojny” to „Lont” był członkiem oddziału leśnego pod dowództwem „Ostoja”. Po amnestii wogóle
nie widziałem się z „Lontem”. Lubelski ubek pyta go też kiedy dowiedział się o zabójstwie Jerzego Wachnika,
ormowca i pepeerowca z Woli Burzeckiej zlikwidowanego przez „Lonta” 2 października 1948 roku. A z Dobrej
Woli, gdzie wtedy mieszkał „Gzyms” z rodziną do miejsca likwidacji Wachnika jest po sąsiedzku. Odpowiedź
„Gzymsa”: O zabójstwie Wachnika dowiedziałem się dopiero w niedzielę od ludności mojej wsi. Zabójstwo miało
miejsce 15 km ode mnie, więc o zabójstwie nie wiem.
W noc wigilijną 25 grudnia 1863 roku przez Charlejów przetaczała się bitwa zgrupowania kawalerii gen.
Kruka. Zaczęła się w Gułowie, przetoczyła przez Charlejów, Białobrzegi i skończyła w Kocku. Jedna z
największych bitew kawaleryjskich powstania styczniowego. Ostatni promyk nadziei w tę ciemną noc wigilijną
roku 1863. Z udziałem płk. Tytusa OʹByrna-Grzymały, ppłk. Władysława Pogorzelskiego, rtm. Zdzisława
Rojewskiego, rtm. Józefa Domańskiego, rtm. Leona Kossaka, ppor. Leona Rojewskiego. Nie sądzę, by Teodor
Tadeusz Szabelski „Wir”-„Zamek”, a tym bardziej Józef Matusz vel Roman Dawicki „Lont”, wiedzieli o istnieniu
tamtych bohaterów.

Podrozdział VI
Powstanie antykomunistyczne wokół Placówki 44
Z kampanii wiosennej Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich „Orlika” i dalszych jego walk już po
dyslokacji Zgrupowania w lipcu 1945 roku przywołuję te akty powstania antykomunistycznego na terenie
Inspektoratu Puławskiego AK-WiN, które mają bardziej bezpośredni związek z Placówką 44. Choćby przez to, że
Zgrupowanie „Orlika” na te walki, lub po nich, szło przez teren Placówki 44.
Wola Zadybska
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Wieczorem 12 kwietnia 1945 roku, przy użyciu trupa Dąbrowskiego, jednego z morderców Władysława
Antoszczaka „Szarego”, zastępcy „Orlika”, została dokonana nie całkiem udana próba wciągnięcia sił
komunistycznych w zasadzkę pod Zalesiem, a tej samej nocy i następnego dnia odbyła się bitwa w Woli
Zadybskiej. Rozpoczęcie kampanii wiosennej miało się dokonać przez wciągnięcie w zasadzkę i likwidację załogi
Katynia Ryckiego oraz „resortu” z Katynia Garwolińskiego. Dopiero 13 kwietnia „doradcy” sowieccy i „polscy”
funkcjonariusze PUBP w Garwolinie, a zaraz potem w Warszawie, dowiedzieli się, że „Orlik” nie tylko ma duży
oddział, ale podejmuje działania zaczepne. Chociaż o tym, że „Orlik” żyje i gromadzi wokół siebie wojsko,
wiedzieli już wcześniej.
Raport specjalny Pomorskiego, kierownika Katynia Garwolińskiego, z 20 kwietnia 1945 roku, informuje
nas, że ani bolesna dla komunistów zasadzka pod Zalesiem, ani wykonane wtedy akcje na gorzelnie w Zadybiu
Starym i Rykach, ani likwidacja szeregu funkcjonariuszy i konfidentów w ubiegłych tygodniach, a zupełnie inne
przyczyny spowodowały wyprawę UB i oddziału armii Żymierskiego na Wolę Zadybską i bitwę z wojskiem
„Orlika”: Donoszę, że dnia 12.4.1945 roku została wysłana grupa operacyjna w liczbie 38 ludzi w gm. Żelechów
do wsi Wola Zadybska, w sprawie aresztowania komendanta AK terenu Żelechowa i zabrania maszyny do pisania,
która była u zastępcy komendanta AK. Ludzie wyjechali o godz. 8-mej wieczorem i przybyli do Żelechowa o godz.
10-tej wieczorem, zabrali ze sobą kierownika Gminnego Urzędu BP i pojechali w stronę Woli Zadybskiej. Nie
dojeżdżając do wioski 2 km. wzięli podwody i pojechali do wioski i zaczęli okrążać. A dalej już opis walki w Woli
Zadybskiej i tego, co było potem. Z tego opisu przywołuję fragment bezpośrednio dotyczący „Orlika”, którego
tego dnia w Woli Zadybskiej nie było: W toku walki [ppor. Dobek] został ranny w pierś. Żołnierze widząc, że
dowódca ranny, oddali się do niewoli. Z opowiadania jego, a także pięciu rannych żołnierzy, dowiedziałem się, że
po walce była przemowa do ludności wioski, przemawiał «Orlik». Ludzie bardzo źle odnosili się do żołnierzy, a
także mówili, żeby ich bandyci dobili, gdyż są to wrogowie, a nawet sami bili żołnierzy kamieniami. Z późniejszych
zeznań i relacji oficerów i żołnierzy Zgrupowania wynika, że pod nieobecność „Orlika” Zgrupowaniem w bitwie
pod Wolą Zadybską dowodził Zygmunt Kęska „Świt”, ale pod nadzorem Wacława Kuchnio „Spokojnego”.
Zresztą tak samo było trzy dni później w Adamowie. Jan Kobylański „Dziubak” w zeznaniu z 8 czerwca 1949
roku dwukrotnie mówi, że „Orlik” wyjechał przed bitwą pod Wolą Zadybską i wrócił po niej z Tadeuszem
Orłowskim „Szatanem”, którego zaraz potem mianował dowódcą 3 plutonu utworzonego głównie z żołnierzy
armii Żymierskiego wziętych do niewoli w Woli Zadybskiej. „Szatan” nie uczestniczył w akcji w Adamowie. To
oznacza, że „Orlik” wrócił do Zgrupowania najwcześniej 17 kwietnia. To się zgadza z zeznaniami „Żuka”, z
których wiemy, że w tych dniach „Orlik” miał spotkania i odprawy gdzieś koło Bobrownik i Borysowa. W tym
czasie spotykał się przecież z Zygmuntem Wilczyńskim „Żukiem”, dowódcą OP po „Zagończyku”, i z Piotrem
Ignacakiem „Justem”, komendantem Inspektoratu Puławskiego AK. Może te spotkania z „Justem” zaowocowały
planami ataku na Katyń Puławski? Z zeznań „Żuka” wiemy też, że „Orlik” w tych dniach wyjeżdżał także na teren
Podobwodu „C”. I chyba miał odprawę z Edwardem Wrotniakiem „Wenedą” oraz innymi oficerami Podobwodu
„B” w Nałęczowie lub w Wąwolnicy. Jednym słowem w tych dniach, zgodnie ze swymi kompetencjami, zajmował
się głównie organizowaniem sił zbrojnych Inspektoratu.
Wspomniany przez Pomorskiego kierownik GUBP w Żelechowie to Józef Szczepański, komunista z
Łukawki, członek bandy Paramonowa. Podczas bitwy w Woli Zadybskiej niestety tylko ciężko ranny. Nie
wiadomo, czy był w rękach żołnierzy „Orlika” i nie został rozpoznany, czy też darowano mu życie jako ciężko
rannemu. Chcę tu przywołać fragment prośby jego żony Leokadii Klizy-Szczepańskiej, komunistki z Łukawki,
członkini bandy Paramonowa, funkcjonariuszki PUBP w Garwolinie i Mławie, WUBP w Warszawie, w końcu
UBP m.st. Warszawy. To prośba z roku 1976 o wydanie stosownego zaświadczenia na potrzeby ZBoWiD-u. Zapis
jest nieścisły co do suchych faktów, ale pokazuje fatalne skutki zaniechania rozprawy z bandą Paramonowa przez
Komendę Obwodu Puławskiego. Zresztą pokazuje to nie tylko ten jeden dokument, ale całe akta Szczepańskiego
i jego żony: W lipcu 1944 r. nasz oddział wyzwolił miasteczko Michów i szliśmy do Lubartowa, we wsi Rudno pow.
Lubartów spotkaliśmy się z Armią Czerwoną, z tamtąd wracaliśmy spowrotem w stronę Warszawy, po drodze z
ludzi naszego oddziału zostały zakładane posterunki MO w Michowie, Baranowie. My dalej poszliśmy do Ryk, tam
został znów założony post. MO. W tym czasie został zamordowany przez bandę «Orlika» jeden z naszych d-ców
Mikołaj Paramonow „Dąbrowski», ciężko ranny został Julian Gransztow. Nas przesunięto do wsi Stare Zadybie,
z tamtąd przesunięto nas do Żelechowa. Z naszych ludzi został powołany post. MO komendantem był Zygmunt
Filipowicz, zaś mój mąż Józef Szczepański jego zastępcą. Ja byłam zatrudniona do wszystkiego, pisałam,
gotowałam, pomagałam w trzymaniu wart jak wyjechali w teren, co umiałam robiłam. Po powstaniu Resortu Bezp.
Publ. przyjechał por. Dańkowski, założył placówkę i ja wraz z mężem przeszłam do UB. Po odjeździe
Dańkowskiego mąż został kier., a ja maszynistką. W Żelechowie byliśmy do 13 kwietnia 1945 r. W tym dniu
przybyła jednostka WP z d-cą por. Dobkiem. Mąż z dwoma pracownikami i wojskiem wyjechał na akcję, było ich
33 do wsi Zadybie Nowe przeciwko bandzie «Orlika», która była skoncentrowana w tej wsi. Prowadzili walkę,
por. Dobek i mój mąż zostali ciężko ranni, zostało też rannych 5 żołnierzy. Zginęli dwaj pracownicy UB Jakubik i
Jurek Akierman. Wyjechała w teren druga grupa, wpadła w zasadzkę. Zginął wówczas Stanisław Kępka i kierowca
Podolski obaj pracownicy UB. Milicjantów naszych chłopców okropnie zbili i wypuścili, żeby uciekali do domów,
ale wszyscy wrócili na posterunek. Został też zamordowany nieletni brat Akiermana.
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Pierwszego odwetu za zwycięstwo „Orlika” w Woli Zadybskiej okupant dokonał na mieszkańcach tej
okolicy. Tytułem przykładu podaję fragmenty raportu kpt. Konara, zastępcy ds. pol.wych. ppłk. Dembowskiego,
dowódcy 1 Brygady Zaporowej z 21 kwietnia 1945 roku oraz fragmenty meldunku operacyjnego Pomorskiego z
26 kwietnia 1945 roku. Mamy w nich opis obław koordynowanych przez kierownika PUBP w Garwolinie i jego
sowieckich „doradców” oraz sowieckiego komendanta wojennego na powiat garwoliński. W raporcie Konara,
który 1 lub 2 maja trafił na biurko Radkiewicza, czytamy: Grupa operacyjna 1 Brygady Zaporowej przybyła do
Garwolina na dniu 14.04.1945 r. o godz. 03.00. Otrzymawszy informacje od komendanta wojskowego i
komendanta Powiatowej Służby Bezpieczeństwa o przebywaniu w ich rejonie bandy «Orlika» (Biernacik, ur. w
Zalesiu, pow. Ryki) grupa nasza przystąpiła do wypełnienia swego zadania. W dalszej części tego raportu są
wymienione miejscowości między Żelechowem i Rykami objęte obławą oraz ilości aresztowanych. W meldunku
Pomorskiego czytamy: Wydawszy odpowiednie dane i wskazówki wysłałem Batalion dnia 23 kwietnia 1945 roku
o godz. 1-szej 30 min. do miejscowości Kłoczew, celem zniszczenia oddziału AK skrywającego się w tym terenie.
Do miejscowości Kłoczew przybyła kompania 1-sza i pół kompanii 3-ej dnia 23.4.45 o godz. 7-ej. Druga zaś
połowa Batalionu przybyła pod dowództwem kpt. Szumkowa do miejscowości Rososz. O godz. 7–15 przystąpiono
do operacji. Celem operacji było pierwszej grupie przesiecz teren, sprawdzić las i zasiedlone punkty w kierunku
od Kłoczewa do Ryk. Zadaniem drugiej grupy: sprawdzić teren od miejscowości Rososz do Kłoczewa. W toku
operacji zostały sprawdzone miejscowości: Janopol, Wylezin, Ownia, Potok, Zalesie, Rososz, Przykwa, Czernic,
Julianów, Kawęczyn i Kłoczew. Żadnych konkretnych wyników nie zdobyto. Wg. wiadomości agentów z miejscowej
ludności okazuje się, że żadnych band stałych w tym terenie nie ma. Są tylko bandy składające się z ludności
zamieszkałej w tym terenie, którzy po sygnałach od czasu do czasu w nocy zbierają się i wykonują różne wypady i
nawet zbrojnie występują przeciwko małym grupom wojska Polskiego i milicji, w dzień zaś siedzą w domu
posiadając wszelkie formalne dokumenty. W toku operacji zatrzymano dwóch podejrzanych obywateli, którzy w/g
danych Resortu Bezpieczeństwa powinni być członkami bandy, która raniła ppor. Dobka.
Nie jest wykluczone, że bitwa w Woli Zadybskiej była jednym z tych wydarzeń, które bezpośrednio
przyczyniły się do wydania przez Radkiewicza 20 kwietnia 1945 roku Rozkazu Nr 16 o powołaniu Wydziałów i
Sekcji do walki z bandytyzmem przy I Departamencie Ministerstwa, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach
Bezpieczeństwa Publicznego. Nie jest to wykluczone, chociaż wiadomo, że pisemne raporty o bitwie w Woli
Zadybskiej trafiły na biurko Radkiewicza kilka dni później. Bitwa w Woli Zadybskiej pokazała, że prawdziwym
Wojskiem Polskim jest wojsko „Orlika”, a armia Żymierskiego jest ruchomym łagrem, obstawionym przez kordon
wojsk i służb sowieckich, z którego przy każdej okazji, pojedynczo i grupami, wymykają się ci niewolnicy ubrani
w mundury podobne do polskich. Jednym z więźniów tego ruchomego łagru był Ksawery Kamaryk, wcielony do
armii Żymierskiego na Wołyniu. W bitwie pod Wolą Zadybską dostał się do niewoli i wstąpił do Zgrupowania
„Orlika”. Po dyslokacji w lipcu 1945 roku został przydzielony do Wąwolnicy na Placówkę 44. W czasie rzezi
wołyńskiej uniknął śmierci z rąk upowców w swej rodzinnej Wólce Kotowskiej k. Ołyki, przeszedł przez
„partyzantkę” sowiecką, przez armię Żymierskiego, nie poległ w akcjach zbrojnych Zgrupowania „Orlika”, a
znalazł śmierć od ubeckiej kuli w tył głowy w Rykach nad stawem Buksa 15 stycznia 1947 roku. Jego tragiczną
historię opisuję w Zdradzie i zbrodni.
Adamów
Nie znam żadnego dokumentu, który dawałby odpowiedź na pytanie o przyczyny akcji Zgrupowania
„Orlika” w Adamowie 16 kwietnia 1945 roku, czyli trzy dni po bitwie pod Wolą Zadybską. Odpowiedź ta wydaje
się jednak oczywista. Zgrupowanie nie zostało powołane po to, żeby kryć się po lasach. Miało wykonywać akcję
po akcji. Ale po Woli Zadybskiej musiał nastąpić odskok na inny teren, najlepiej na teren innego inspektoratu.
Jednocześnie na teren, który nie był pod jurysdykcją WUBP w Warszawie i PUBP w Garwolinie. Najbardziej
znanym dostępnym „Orlikowi” oraz jego oficerom terenem innego inspektoratu były okolice Woli Gułowskiej,
Okrzei, Adamowa, Kocka, oddalone i od Łukowa, i od Lubartowa, i od Garwolina, i od Puław. Już za okupacji
niemieckiej „Orlik” wykonał tam jedną dużą akcję. Była to akcja w Kocku 21 marca 1944 roku. Teraz, czyli dwa
tygodnie wcześniej, 3 kwietnia 1945 roku, grupa „skrobowiaków” pod dowództwem „Spokojnego”, wykonała
akcję w Łysobykach. Dwa tygodnie po Adamowie nastąpi tam kolejna duża akcja Zgrupowania. To Kock i
Annówka 1 maja 1945 roku. Można wręcz powiedzieć, że na terenie Obwodu Łukowskiego wojsko Inspektoratu
Puławskiego pod dowództwem „Orlika” wykonywało pracę za „Ostoję”, który miał inne priorytety. O czym piszę
w jednym z komentarzy do wspomnień Edwarda Szanca-Leźnickiego „Asa”. Tylko wymieniam akcję w
Łysobykach, która była chrztem bojowym „skrobowiaków”, ale jednocześnie zapraszam do Zdrady i zbrodni,
gdzie o akcji tej piszę w kontekście kolaboracji bechowców z komunistami. Wspólnym mianownikiem bitwy w
Woli Zadybskiej 13 kwietnia 1944 roku, akcji w Adamowie 16 kwietnia 1945 roku, oraz akcji w Kocku i pod
Annówką 1 maja 1945 roku, jest likwidacja pojmanych funkcjonariuszy UB i MO. Nie mówiąc o tych, którzy
zostali zabici podczas walki. Oczywiście akcja w Adamowie musiała być poprzedzona rozpoznaniem.
Niewykluczone, że już wtedy, a nie dopiero 1 maja w Kocku i pod Annówką, miała miejsce współpraca z
Aleksandrem Karasińskim „Alfredem” z Ernestynowa, komendantem dywersji Rejonu 7 Obwodu Łukowskiego.
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Rejonu, na którego teren od kilku lat nakładała się Placówka 44. Mówię o okresie, w którym „Alfred” jest w
ostrym konflikcie z „Ostoją”. Należał on bowiem do tych dowódców z Obwodu Łukowskiego, którzy byli
przeciwni układom „Ostoi” z okupantem sowieckim i mimo wezwań „Ostoi” nie zamierzał rezygnować z walki i
ujawniać się. Doszło do tego, że Ostoja” wydał na niego wyrok śmierci. A więc był tym z dowódców z Obwodu
Łukowskiego, z którym „Orlik” i jego oficerowie mogli współdziałać. Wytworzone przez lubelską i łukowską
bezpiekę akta „Alfreda” zawierają kilka niezamierzonych „rekomendacji” dla tego dzielnego i hardego żołnierza.
Jedna z tych „rekomendacji” to raport o zezwolenie na opracowanie przez Biuro „C” w sprawie ewidencyjnooperacyjnej Nr 455 dotyczącej Mieczysława Karasińskiego, młodszego brata „Alfreda”, wykonany w WUdsBP w
Lublinie w marcu 1956 roku. Czytamy w nim: Wymieniony Karasiński Aleksander jest to b. komendant bojówki
org. WiN występując pod ps. „Alfred”. Ww. w okresie okupacji był w org. AK, a po wyzwoleniu Polski WiN. Będąc
kom. bojówki dokonał szereg morderstw ludności postępowej i w 1947 r. podczas amnestii nie ujawnia się, tylko
wyjeżdża z tut. terenów na tereny ZO, skąd drogą nielegalną przekracza granicę Polski i przedostaje się do
Niemiec Zachodnich Frankfurt nad Menem.
Marian Mioduchowski, który wtedy właśnie był początkującym funkcjonariuszem MO w Adamowie, a
wcześniej żołnierzem Placówki 44, w roku 1950 złożył wyjaśnienie jako podejrzany o zatajenie przynależności
do AK oraz o zmowę z bandą „Orlika” podczas akcji w Adamowie. W wyjaśnieniu tym pisał o swoich sowieckich
protektorach oraz podkreślał współpracę adamowskiego posterunku MO z tamtejszym sowieckim komendantem
wojennym: Po wyzwoleniu z polecenia „Serafina” i mjr., który był z nimi z radiostacją [Falkowskiego] zostałem
przedstawiony Kom. Wojennemu Wojsk Radzieckich w Łukowie, który mnie skierował do Kom. Woj. w Adamowie
i tu zaras wstąpiłem do MO, gdzie z innymi, którzy zaras zgłosili się do MO utworzyliśmy post. i pracowaliśmy w
raz z Kom. Woj. W 45 r. był napad na post. MO w Adamowie w dniu targu, było to w poniedziałek. Banda była tak
silna, że opanowała cały targ. Rozbili post., zbili Kom. Post., uprowadzając wtenczas 2 czy 3 funkcj., których w
lesie rozstrzelali. Ja w tym czasie tj. w sobote przed wieczorem dostałem od Kom. Post. przepustkę do domu po
zmianę bielizny i wracając w poniedziałek do służby, ludność wracając w popłochu z targu ostrzegła mnie, że
banda napadła na post., ażeby się wrócić. Co widząc, że wszyscy uciekają i jest to nafakcie, powróciłem do domu
ukrywając się, dopiero na drugi dzień pojechałem do Adamowa do post., w tym czasie, gdy przywieźli z lasu
zabitego milicj. Walczewskiego. Po tym wypadku znów zorganizowaliśmy post. i pełnili dalej służbę.
Katyń Puławski
Akcję w Adamowie dzieli od ataku na Katyń Puławski tydzień czasu. Odległość z Adamowa na miejsce
koncentracji w Sachalinie pod Żyrzynem poprzedzającej atak na Katyń Puławski to niespełna trzydzieści
kilometrów. W tej przestrzeni miały miejsce marsze, odpoczynki, działania wywiadowcze, a może nawet akcje
likwidacyjne. Na pewno Zgrupowanie nie wróciło w okolice Ryk i Kłoczewa objęte obławami po bitwie pod Wolą
Zadybską. Na pewno w stronę Puław przemieszczało się przez teren Placówki 44. Właśnie tutaj bardzo dotkliwy
jest brak tych raportów miesięcznych i okolicznościowych, o których mówił Jan Kobylański „Dziubak” podczas
przesłuchania 6 lutego 1950 roku przez podprokuratora WPR w Warszawie.
Dla rozważań nad atakiem Zgrupowania „Orlika” na Katyń Puławski istotne jest ustalenie, czy na kilka dni
przed tą akcją miała miejsce próba wciągnięcia puławskiej bezpieki w zasadzkę pod Baranowem. Jest to istotne
także dla historii Placówki 44, bo wszystkie te działania zbrojne odbywały się na jej pograniczu i po przemarszach
Zgrupowania przez jej teren. Niewiele czasu upłynęło od Wielkanocy roku 1945, gdy uciekinierzy ze specłagru
skrobowskiego dotarli przez rozlany Wieprz do Placówki 44, a dokładniej do Blizocina, i stali się ważną częścią
Zgrupowania „Orlika”.
Jeden z nich, Zygmunt Brzozowski „Dąb”, w zeznaniach z 21 czerwca 1949 roku oraz z 16 lutego 1950
roku, po opisaniu akcji w Adamowie, przedstawił jako kolejne akcje zasadzkę pod Baranowem i atak na Katyń
Puławski. Te zeznania umacniają mnie w przekonaniu, że Zgrupowanie z akcji w Adamowie szło w stronę Puław
przez Las Gułowski, Wolę Gułowską, Helenów, Lendo Ruskie, Wólkę Sobieszyńską, Sobieszyn i Drążgów. I dalej
przez Baranów. Podczas przesłuchania 21 czerwca 1949 roku „Dąb” mówił: Między 20, a 25 kwietnia 1945 r.
„Świt” wraz z dwoma plutonami, I-ym „Wiernego” i II-gim „Janusza” /brat „Orlika”/ urządził zasadzkę na szosie
Puławy-Baranów na funkcjonariuszy UB, których wywabić z Puław mieliśmy w następujący sposób. W tym czasie
kiedy wyżej wymienione plutony urządziły na szosie zasadzkę „Junacz”, który w międzyczasie został d-cą II-go
plutonu /po Jabłońskim Antonim/ udał się z tym plutonem do osady Baranów, gdzie miał rozbić Post. MO.
Następnie podając się za Milicję napadniętą przez bandę, dzwonić do PUBP w Puławach o pomoc. Wszystko
zostało wykonane w/g planu, to znaczy „Junacz” rozbił Post. MO w Baranowie i telefonował o pomoc, ale z Puław
nikt nie nadjechał, tak że zasadzka nie udała się. Ja, Kobylański Jan i Jarosz Zdzisław byliśmy na zasadzce na
szosie Puławy-Baranów w lesie. (...) W dwa lub trzy dni po nieudanej zasadzce na funkc. UB na szosie PuławyBaranów tj. w końcu kwietnia 1945 r. cały oddział „Świta” razem z „Orlikiem” przeszedł do wsi Sachalin, pow.
Puławy, gdzie dołączyło się do nas ok. 20 ludzi z drużyn dywersyjnych, między którymi był Szlendak Czesław ps.
„Maks”. Na odprawie, która się tam odbyła, „Orlik” oświadczył nam, że dokonamy napadu na PUBP w Puławach
w celu rozbrojenia Urzędu Bezp. i uwolnienia aresztowanych członków WiN-u. W taki sam sposób przedstawił te
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dwa zdarzenia podczas przesłuchania 16 lutego 1950 roku: W końcu m-ca kwietnia 1945 r. brałem udział wraz z
oddziałem „Świta” w zasadzce między Baranowem, a Puławami na mający nadjechać samochód z
funkcjonariuszami Bezpieczeństwa. Samochód miał nadjechać dlatego, ponieważ Jurkiewicz ze swym oddziałem
dokonał rozbicia posterunku w Baranowie, gdzie stamtąd podszywając się pod funkcjonariuszy MO wzywał
pomocy od Urzędu Bezpieczeństwa w Puławach. Zasadzka nie udała się, gdyż jak przypuszczam władze
Bezpieczeństwa zorientowały się o podstępie. Jeszcze w m-cu kwietniu 1945 r., jak sobie przypominam tą datę,
brałem udział wraz z oddziałem „Świta” w napadzie na Powiatowy Urząd BP w Puławach, gdzie zostali
wypuszczeni z aresztu zatrzymani oraz zostało zabitych kilkunastu funkcjonariuszy. Oczywiście jestem tu winien
czytelnikom uwagę, że „Junacza” ani w Baranowie, ani w Puławach nie było. Że dotarł do Zgrupowania tuż przed
akcją w Kocku i pod Annówką, o czym nie tylko mówi podczas przesłuchań, ale także pisze we wspomnieniach
Z Tarnopola do oddziału „Orlika”. Zresztą we wspomnieniach tych ani słowem nie wspomina o rozbiciu
posterunku MO w Baranowie i telefonowaniu do PUBP w Puławach. W tym pierwszym zeznaniu „Dęba” pojawia
się jako dowódca plutonu w Zgrupowaniu „Orlika” skrobowiak Antoni Jabłoński „Jasieńczyk” z Natalina. To on
przyprowadził grupę uciekinierów ze specłagru w Skrobowie nad Wieprz, do „Orlika”. To jeden z dwóch
Jabłońskich z plutonu Wacława Micha „Pala” w okresie okupacji niemieckiej, Z tej samej rodziny Jabłońskich, o
której piszę w Rozdziale I tego albumu. W AAN, w zespole Akta Jerzego Ślaskiego, znajduje się wykonany w
języku rosyjskim i podpisany przez Kożuszkę, szefa GZ IW armii Żymierskiego, wykaz uciekinierów ze specłagru
w Skrobowie. Czterdzieści osiem pozycji. Pod pozycją dwudziestą piątą Antoni Jabłoński, syn Józefa, urodzony
w roku 1920 w Lendzie, szkoła oficerska artylerii.
Kock i Annówka
Po ataku na Katyń Puławski nastąpiło odejście na teren innego inspektoratu. Tak samo jak po bitwie w
Woli Zadybskiej. Od 24 kwietnia do 1 maja 1945 roku jest tydzień. Ten tydzień to marsze przez Sachalin, Kośmin,
Sędowice, gdzie „Orlik” zostawił na przechowanie grupę uwolnionych z Katynia Puławskiego. Potem na pewno
w stronę Woli Gułowskiej przez teren Placówki 44. Bo 28 kwietnia, czyli na dwa dni przed akcją w Kocku i pod
Annówką tam właśnie kwaterowało Zgrupowanie pod bezpośrednim dowództwem „Spokojnego” i „Świta”.
Kock po raz kolejny. Tylko w innej rzeczywistości niż w marcu 1944 roku. Gdy jesienią 2008 roku
fotografowałem ubecki pomnik „ofiar” „Orlika” pod Annówką, z lasu po drugiej stronie szosy radzyńskiej wyszedł
starszy mężczyzna z rowerem. Oczywiście pytania. Po co fotografuję i tak dalej. I zaczął opowiadać jak to 1 maja
1945 roku uciekał z kolegą z Kocka, gdzie wraz z innymi dziećmi z okolicznych wsi uczestniczył w
„uroczystościach” pierwszomajowych. A przecież to nie była niedziela, tylko wtorek – dzień powszedni. Właśnie
tu, gdzie stoi ten pomnik, zagarnęli ich jacyś uzbrojeni mężczyźni i kazali cicho siedzieć w dole obok nich. I zaraz
się zaczęło. A potem ci mężczyźni powiedzieli, że już mogą iść do domu. A on teraz do mnie mówi: Jechali
chłopaki samochodem. I wybili chłopaków. I za co? I za co? I poszedł z tym rowerem w las.
Najważniejszy z chłopaków zlikwidowanych w zasadzce pod Annówką to Serafin Saczewa, zwany przez
kolegów z „resortu” Simą, wtedy zastępca kierownika PUBP w Łukowie. Jako „oficer” AL karierę w UB zaczynał
od stanowiska zastępcy kierownika Sekcji Śledczej WUBP w Lublinie. W lutym 1945 roku został w drodze
wyróżnienia wyznaczony na kierownika PUBP w Białej Podlaskiej. W stosownym wniosku, Grzybowski,
kierownik WUBP w Lublinie, napisał wtedy: Uważam, że postawi Urząd na należytym poziomie, gdyż w
dotychczasowej pracy śledczej wykazał dużo inicjatywy i energii. Wskutek oskarżeń o kolaborację z Niemcami
został zdjęty z tego stanowiska i przeniesiony na stanowisko zastępcy kierownika PUBP w Łukowie, które objął
22 kwietnia 1945 roku. A więc ledwo co przybył do Łukowa, a już mógł się wykazać w walkach z bandami. A z
jego akt personalnych wynika, że lubił się wykazywać. Na szczęście ubecka kariera tego Ukraińca z Dratowa,
przedwojennego absolwenta Szkoły Budownictwa w Lublinie, technika drogowego Zarządu Miejskiego w
Siedlcach, w sposób tyleż nagły, co niespodziewany zakończyła się pod Annówką. Z tych jego akt wynika też, że
w objęcia śmierci pchnął go jego nowy szef Pietruszyński, „partner” „Ostoi” w nielegalnych rozmowach z UB na
temat ujawnienia. Bo to Pietruszyński przyjął i potraktował serio telefonogram z posterunku MO w Kocku. Ochota
Simy do walki z bandami i jego „bohaterstwo” zostały docenione przynajmniej po trzykroć. Najpierw pośmiertne
nadanie Krzyża Walecznych. W roku 1966 renta rodzinna dla wdowy. W tym samym roku obelisk przy drodze z
Kocka do Radzynia Podlaskiego. W znajdującym się w jego aktach biogramie z roku 1974 czytamy: Dla
upamiętnienia poległych funkcjonariuszy BP i MO miejscowe społeczeństwo w pobliżu wsi Annówka k. Kocka
ufundowało tablicę pamiątkową w miejscu stoczonej walki z bandą reakcyjnego podziemia, która została
odsłonięta w dniu święta organów MO i SB w 1966 r. Wśród „ofiar” tej bandy reakcyjnego podziemia pod
Annówką nie zabrakło przedstawiciela BCh. To Kazimierz Cap, przed wojną członek „Wici” w Trzebieszowie.
Pod okupacją niemiecką członek BCh. Od grudnia 1944 roku członek PPR oraz członek ochrony lokalu PPR w
Łukowie. Od 24 marca 1945 roku referent PUBP w Łukowie. A więc ten gwałtowny ubytek łukowskiego „resortu”
jaki się dokonał 1 maja 1945 roku pod Annówką, to prawie lustrzane odbicie całego „zwyczajnego resortu” –
„oficer” AL pochodzenia ukraińskiego z dobrym, polskim przedwojennym wykształceniem, wiciarz-bechowiec z
Trzebieszowa, kilku Żydów, kilku świeżo upieczonych pepeerowców.
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Jest sporo opisów akcji w Kocku i pod Annówką dokonanych przez jej uczestników. Znajdują się one także
w protokołach przesłuchań Zygmunta Kęski „Świta”, Mariana Gierynga „Sławnego”, Zygmunta Brzozowskiego
„Dęba”, Jana Kobylańskiego „Dziubaka”, Ksawerego Kamaryka „Kamarka”, Kazimierza Piskały „Kota”. „Świt”
został skazany na karę śmierci m.in. za dowodzenie tą akcją. „Sławny” i „Kot” za udział w tej akcji zostali skazani
na karę śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. Chcę przedstawić tę akcję oczami nie jednego z nich, ale oczami
Jerzego Rafała, ówczesnego komendanta posterunku MO w Kocku. We wrześniu 1946 roku zeznawał w sprawie
„pierwszomajowego” napadu na posterunek MO w Kocku jako świadek oskarżenia w śledztwie przeciwko
„Sławnemu” i „Kotowi”. Jego zeznanie pokazuje nie tylko tę akcję „Orlika”, ale także kilka akcji „Alfreda”, który
tak skutecznie pomógł „Orlikowi” w Kocku i pod Annówką, a może i w Adamowie. A więc Rafał zeznaje, że 5
marca 1945 roku podczas napadu na posterunek MO w Kocku został zabity szer. Stanisław Biernacki. Że napadła
wtedy banda w sile około dwudziestu ludzi. Że wtargnęli na posterunek mając zakładnika, ujętego na mieście
funkcjonariusza Czesława Majchra, obecnie zwolnionego z MO. Że on sam w tym czasie, wraz z mjr.
Bachurowem, sowieckim komendantem wojennym Kocka, wyjechał na przeprowadzenie dochodzenia. Że w
połowie kwietnia 1945 roku w Wygnance patrol z posterunku MO w Kocku, w skład którego wchodziło dwóch
funkcjonariuszy UB, stoczył walkę z bandą w sile około dwudziestu osób. Że dwaj milicjanci zostali ranni podczas
ucieczki ze wsi. Że od tego czasu, aż do czerwca 1945 roku był p.o. komendanta posterunku MO w Kocku. Że 1
maja, około godziny 1 po południu banda w sile około osiemdziesięciu ludzi dokonała napadu na całe miasto. I
dalej: Zameldowali dzieci do posterunku, że wojsko idzie do Kocka, więc myśmy wcale się nie bali, ponieważ
byliśmy pewni, że to Bezpieczeństwo i MO, o którąśmy prosili, ponieważ teren mieliśmy zagrożony i w czasie świąt
spodziewaliśmy się jakiegoś wypadku. Za parę minut okazało się, iż jest to banda, ponieważ zaraz wpadli na
posterunek, zabrali ppor. z UBP Kępińskiego Lucjana i mnie. Nas postawili pod mur i jednego z automatem przy
nas, a sami poszli szukać burmistrza i resztę milicjantów. Dwóch z bandytów weszło na balkon i zaczęli
przemawiać do ludzi. Ja stojąc pod bronią spytałem się tego co mnie pilnuje, czy mogę posłuchać ich wygłoszeń,
na co ten się zgodził i podprowadził nas do tłumu ludzi. Ja korzystając, że jestem między ludźmi dałem susa w
pobliską bramę i udało mi się zbiec, pomimo że strzelali za mną. Banda po godzinie czasu wyszła z miasta, a ja w
tym czasie byłem u Sowietów, którzy pełnili służbę na przedmieściu i ich banda nie zaczepiała. Sowieci dowiedzieli
się ode mnie o wszystkim, to umówili się ze mną, że jak będą ulicą wychodzić, to damy do nich ognia. Akurat tą
ulicą szli i myśmy otworzyli ogień kładąc jednego trupem na miejscu, a drugiego raniąc. Wówczas banda rozbiła
się w tyralierę i z broni maszynowej zaczęli bić w budynki, skąd myśmy strzelali. Widząc przewagę wycofaliśmy
się do ogrodów i ogrodem nad rzekę Tyśmienicę, gdzie dalej za nami już nie robili pogoni. W miesiącu maju w
połowie, również banda w sile około 30-tu ludzi, usiłowała dokonać na posterunek napad, lecz my mając wywiad
o takiej sile, wycofaliśmy się z posterunku i nie mieliśmy żadnej potyczki, gdyż nas nie mogli znaleźć. Jak
stwierdziliśmy wywiadem, to oni chcieli złapać mnie, burmistrza miasta tj. Nowickiego Józefa, który jest obecnie
komendantem ORMO w Łukowie i Szczepańskiego Leona, który został przez nich po paru miesiącach zabity. W
miesiącu czerwcu, dokładnej daty nie pamiętam, banda w sile około 35-ciu ludzi, zajeżdżając do Kocka na 7-miu
furmankach, i jak stwierdziłem wywiadem, to przyjechali specjalnie po mnie i po burmistrza, ale burmistrz schował
się, a ja spotykając się z dwoma odstrzeliwałem się i udało mi się zbiec w żyta koło miasta i stamtąd po odejściu
bandy powróciłem z powrotem na posterunek. Po tym ostatnim napadzie przez Komendanta Powiatowego por.
Sieńskiego zostałem ściągnięty do plutonu operacyjnego w Łukowie. A więc Rafał wywinął się żołnierzom
„Orlika” i „Alfreda”, ale w grudniu 1946 roku wpadł w ręce „Jastrzębia” i to był jego koniec. W odpowiedzi na
ponowne wezwanie go przez WSR w Warszawie na świadka oskarżenia komendant powiatowy MO w Łukowie
pisał około 1 marca 1947 roku: Zwracam niniejsze pismo wyjaśniając, że Rafał Jerzy został w dniu 17.XII.46 r.
uprowadzony przez bandę „Jastrzębia” ze stacji Parczew, będąc w podróży służbowej i przejeżdżając z Lublina
do Łukowa. Do chwili obecnej nie znaleziono wymienionego, ani też zwłok. Za to ja znajduję go w pamiętnikach
Edmunda Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”: Dnia 18 grudnia 46 r. postanawia „Jastrząb” zatrzymać pociąg
na stacji w Parczewie. Według meldunków miano przewozić pociągiem tym, idącym z Lublina na Łuków, dwa
wagony UNRRA skierowane do Rosji. Postanowiliśmy spróbować szczęścia. Tak się składało, że na czas przybycia
pociągu z Lublina przybywał w pięć minut drugi, jadący z przeciwnej strony i też stawał w Parczewie. Punktualnie
o 17.45 przybył jeden pociąg, a w pięć minut następny. W pociągach tych rozbroiliśmy bez strzału grupę ubeków
i milicjantów wiozących umundurowanie do UB w Radzyniu w ilości 60 par. Zabraliśmy im 1 lkm oraz inną
posiadaną broń. W grupie tej był zastępca pow. kom. ORMO oraz trzech milicjantów Pow. Komendy Radzyń,
według dokumentów należących do grupy operacyjnej, czyli pacyfikacyjnej. Zostali oni przez to później przez nas
rozstrzelani.
Las Stocki
Kilka dni po Kocku i Annówce, może na tej odprawie, o której jest mowa w wyroku na „Świta” i innych,
zapadają decyzje i są wydane przez „Orlika” rozkazy, wskutek których Zgrupowanie przesuwa się spod Woli
Gułowskiej w stronę Bazanowa, Brusowa, Oszczywilka, następnie w dwóch grupach przechodzi za Wieprz. To
oznacza, że Zgrupowanie po raz kolejny, po kolejnej dużej walce zbrojnej, przechodziło przez teren Placówki 44.
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Pierwsza grupa to pluton Tadeusza Orłowskiego „Szatana”, który najpóźniej 10 maja „Orlik” wysyła pod
Nałęczów. Główna część Zgrupowania, przy której zostaje „Orlik”, a która przeszła za Wieprz nie wcześniej niż
15 maja, ale najprawdopodobniej 17 maja, wykonuje akcje w Baranowie, Gołębiu, Końskowoli, Żyrzynie. Potem
jest Las Stocki. Jednym słowem około 10 maja „Orlik” rozpoczyna kolejną operację w centralnej części
Inspektoratu Puławskiego. Dokonuje tego zaledwie w dwa tygodnie po ataku na Katyń Puławski. O tym, że „Świt”
z częścią Zgrupowania 13 maja 1945 roku stał jeszcze w Bazanowie, a następnego dnia w Oszczywilku, wiadomo
z zestawienia zeznania Stanisława Fregiela „Promienia”, komendanta BCh w Bazanowie Nowym, z 11
października 1951 roku, z aktami zgonów dwojga młodych ludzi z Bazanowa Nowego. Właśnie 14 maja 1945
roku delegacja bechowskich „oficerów” w składzie: Stanisław Fregiel „Promień”, Jakub Przybysz „Grom”,
komendant BCh w Bazanowie Starym, oraz Stanisław Pawłowski „Salwa”, komendant BCh w Brusowie, była w
Oszczywilku na rozmowie ze „Świtem” w sprawie przypadkowego zastrzelenia tej nocy w lesie pod Bazanowem
Nowym bechowca Jana Gruzy i Stanisławy Rybak. Bo to właśnie ta para, tej nocy, w tym lesie akurat przebywała.
Może w drodze z zabawy w Trzciankach? Bo 13 maja 1945 roku to była niedziela.
Kolejność zdarzeń zapisanych w raporcie sytuacyjnym KP MO w Puławach za czas od 15 do 25 maja 1945
roku pokazuje, że główna część Zgrupowania „Orlika” w nocy 17 maja po raz kolejny przeszła Wieprz pod
Drążgowem i z marszu zaatakowała posterunek MO w Baranowie. A następnie z marszu, podczas kolejnych trzech
nocy, zaatakowała posterunki MO i inne placówki komunistyczne w Gołębiu, w Żyrzynie i w Końskowoli. W
raporcie tym są podawane bardzo zróżnicowane ilości uczestników tych akcji. W Baranowie to tylko
siedemdziesięciu ludzi, a następnej nocy w Gołębiu to już dwustu ludzi. To oznacza, że w marszu z Baranowa ta
część Zgrupowania powiększyła się o żołnierzy drużyn dywersyjnych.
„Orlik” w dniach 17-19 maja 1945 roku przebywał przy głównej części Zgrupowania po lewej stronie
Wieprza, w Baranowie, Gołębiu, Końskowoli i na pewno także we Wronowie. To mówi nam, że szybko
dowiedział się o tym, co się stało pod Nałęczowem. W wyroku Sądu Wojskowego Okręgu Warszawskiego na
Zygmunta Kęskę „Świta”, Lucjana Bernaciaka „Janusza”, Konstantego Żmudę „Żbika”-„Kawkę” i Antoniego
Zdebela „Antona” jest zapisana, na podstawie zeznań „Świta”, przyczyna marszu „Orlika” znad Wieprza na
Nałęczów w dniach 22-24 maja 1945 roku: W międzyczasie „Orlik” uzyskał informacje, że w południowych
rejonach Lubelszczyzny z uwagi na intensywną działalność władz administracyjnych, Milicji i Bezpieczeństwa,
należy urządzić w tych terenach parę marszów propagandowych, aby w ten sposób zamanifestować, że organizacje
nielegalne jeszcze istnieją i równocześnie zmusić działaczy demokratycznych do zahamowania normalnej pracy w
dziedzinie odbudowy Państwa Polskiego. W tym celu w końcu maja 1945 r. zebrał placówki wiejskie, grupy
dywersyjne oraz swój oddział, w skład którego wchodził osk. Kęska, co razem stanowiło grupę w sile około 180
ludzi. Oddział ten wyruszył na wykonanie zadania. „Wierny” w relacji o bitwie w Lesie Stockim wprost stwierdza:
Oddział był na postoju przed uderzeniem na posterunek w Nałęczowie. Nieudolne dowodzenie przez „Szatana”,
po którym „Orlik” miał prawo spodziewać się zupełnie czego innego, hamletyzowanie „Wenedy”, który zamiast
organizować w rejonie Nałęczowa zbrojny opór zastanawiał się co dalej robić, sowiecka pomoc dla tych różnych
Morgutów, Łuków, Legięzów, Leptuchów, zaprawionych przez lata w pospolitych rozbojach oraz w „robocie”
aelowskiej i bechowskiej, a może i brak koordynacji działań ze strony „Zapory” – wszystko to złożyło się na
klęskę, a raczej masakrę pod Nałęczowem. „Orlik” jako dowódca wojska Inspektoratu musiał na to zareagować
bez względu na to, czy to było zgodne z jego i „Justa” wcześniejszymi planami. Zbigniew Gnat-Wieteska w
Inspektoracie Puławskim i Leszek Pietrzak w Antykomunistycznym podziemiu zbrojnym z niezrozumiałych dla
mnie powodów nie piszą o przyczynach tego marszu „Orlika” na Nałęczów. Siłą rzeczy nie pokazują czytelnikom
bezpośredniego związku przyczynowego między tragedią nałęczowską 19 maja, a marszem „Orlika” 22-24 maja
1945 roku i bitwą w Lesie Stockim.
Marszem Zgrupowania na Nałęczów dowodził „Orlik”. On też dowodził podczas bitwy w Lesie Stockim.
Tak samo jak podczas ataku na Katyń Puławski. Dokładnie miesiąc wcześniej. Tyle tylko, że tam on zaskoczył
przeciwnika, a tu przeciwnik częściowo zaskoczył jego. Ale i tak sobie poradził. W Puławach zagrażała mu
ogromna przewaga wojska sowieckiego. Zaskoczenie i bardzo krótki czas akcji spowodowały, że ta siła sowiecka
nie została uruchomiona. W Lesie Stockim znajdujący się w dużej przewadze liczebnej Sowieci, posiadający
ogromną przewagę ogniową, prowadzeni przez puławskich ubeków i milicjantów, nie docenili przeciwnika.
Przyczyną mogła być łatwość z jaką kilka dni wcześniej dokonali masakry w Nałęczowie. I tam i tu mieli do
czynienia z wojskiem „Orlika”. Ale w Nałęczowie dowodził „Szatan”, a w Lesie Stockim „Orlik”. A może też
donosiciele przekazali puławskim ubekom błędne dane co do liczebności bandy? Ze znanych mi opisów bitwy w
Lesie Stockim największe wrażenie robi na mnie ten, którego dokonał „Wilk”-„Bystry” podczas przesłuchania
przez Szpręgielskiego 8 czerwca 1952 roku. Czyli tego samego dnia, kiedy Szpręgielski, starszy referent Sekcji I
Wydziału III WUBP w Warszawie, zawerbował go na komprmateriałach. Ten znakomity żołnierz „Orlika” i
„Spokojnego”, a teraz ojciec, mąż i student ostatniego roku Wydziału Inżynierii Budownictwa Lądowego
Politechniki Warszawskiej, już wyrzucony z ZMP i PZPR, już osaczony przez swego prześladowcę, opowiada mu
o bitwie w Lesie Stockim: W m-cu maju 1945 roku oddział nasz stacjonował we wsi Las Stocki, gdzie w godzinach
przedpołudniowych zameldował wartownik alarmowy, że Wojsko Polskie ciągnie wąwozami tuż w naszą stronę.
Wówczas znajdujący się z nami sztab zorganizował obronę. Po kilku minutach, a raczej organizowaniu się obrony,
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zapoczął się bój. Całością boju kierował „Orlik” przy współudziale podległych mu dowódców. Akcja ta trwała do
późnego wieczora, w wyniku której spłonęła niemal cała wieś. Poza tym notowano duże straty obustronnie w
ludziach. Wychodząc już po zakończonej akcji, tak po zabitych z naszej strony zarówno i wojska zdobyliśmy dwa
wozy broni.
Katyń Rycki
Atak na Katyń Rycki w nocy z 17 na 18 czerwca 1945 roku to ostatnia duża akcja Zgrupowania „Orlika”
w kampanii wiosennej roku 1945. Decyzja „Orlika”, a raczej wspólna decyzja jego i „Justa”, o dyslokacji
Zgrupowania i kontynuowaniu walki zbrojnej plutonami wspieranymi przez drużyny dywersyjne, miała kilka
przyczyn. Niepowodzenie ataku na Katyń Rycki, spowodowane także wcześniejszą o miesiąc dywersją
bechowską, nie było jedną z przyczyn rozgrupowania. Decyzję o rozgrupowaniu „Orlik” ogłosił 2 lipca 1945 roku
w Obłapach, niedaleko Bobrownik, po lewej stronie Wieprza. Tam bowiem, po prawie dwóch tygodniach
marszów, znów przez wsie i lasy pod Wolą Gułowską, czyli przez teren Placówki 44, dotarła większość
uczestników akcji w Rykach. W raporcie wywiadowczym Komendy Inspektoratu Puławskiego za czerwiec 1945
roku znajduje się opis polowania na Zgrupowanie „Orlika” po ataku na Katyń Rycki. Dotyczy on wogóle
sowiecko-ubeckiej operacji na terenie Podobwodu „A”, a w szczególności działań jednej z grup operacyjnych na
terenie Placówki 44 w ostatnich dniach czerwca: Udział w pacyfikacji brało ok. 700 osób. Obstawili wioski i
sprawdzali dowody oraz posuwali się patrolami od wsi do wsi przez pola zbożami. Do lasu nie wchodzili, jedynie
główniejszymi traktami przez las przejeżdżały tankietki. Uzbrojenie grupy: trzy tankietki, 7 ckm Maksym, 3
motocykle, 12 samochodów, 10 ckm Dicht., reszta pepesze, kb i samozaradki. Niektórzy żołnierze rosyjscy
ostrzegali ludność, by mężczyźni uciekali. W lesie koło Urszulina OP 1/15 pp został rozpoznany przez tankietki z
odległości 30 metrów. Ognia nie rozpoczynano i tankietki odjechały. Obławy i ataku na ten las, mimo rozpoznania,
nie było. W Zdradzie i zbrodni zwracam uwagę na fakt, że podczas tej sowieckiej operacji przewodnikami byli
miejscowi komuniści, obecnie funkcjonariusze UB i MO, doskonale zorientowani w terenie, posiadający własną
siatkę konfidencką, czasami po prostu rodzinną, znający osobiście wielu oficerów i żołnierzy AK – z sąsiedztwa,
ze szkoły, z klasy. Z tego samego raportu dowiadujemy się, że w tym czasie takie same obławy, jedna za drugą,
w pościgu za oddziałem „Orlika”, dokonywane były po lewej stronie Wieprza. Jan Kobylański „Dziubak” podczas
przesłuchania 9 czerwca 1949 roku nie podał przyczyn dyslokacji, ale za to nie zapomniał o drużynach
dywersyjnych, które oprócz codziennych działań wywiadowczych, likwidacyjnych, propagandowych,
ochronnych, porządkowych na swoim terenie, były też ważnym składnikiem Zgrupowania „Orlika” w dużych
akcjach: W Obłapach „Orlik” zarządził rozwiązanie oddziału, tzn. pluton „Zawiszy” wraz z „Żukiem” udał się w
okolice Nałęczowa, Kazimierza i Kraczewic. Drużyny dywersyjne odeszły na swoje placówki. Pluton „Wiernego”
udał się w kierunku Baranowa, pow. puławskiego, pluton „Jantara” poszedł w okolice Ryk, zaś pluton pod dctwem „Junacza” udał się w okolice Dęblina. Ja zostałem przydzielony do dyspozycji „Orlika” jako kancelista i
zakwaterowałem we wsi Kośmin, pow. puławskiego, kwaterując kolejno u różnych gospodarzy współpracujących
z „Orlikiem”.
Od początku lipca 1945 roku teren Inspektoratu Puławskiego oraz sąsiednich zaczęły ponownie zalewać
wojska sowieckie. Tym razem idące z zachodu. Czytamy o tym w przywoływanym już meldunku informacyjnym
Komendy Podobwodu „A” za czerwiec 1945 roku sporządzonym 2 lipca 1945 roku: Wojsko sowieckie w
najbliższych dniach ma przemaszerować z zachodu przez nasze tereny przez Garbatkę i Puławy, są już
rezerwowane kwatery, ludność nasza słysząc o ich bestialskich mordach, gwałtach itp. opuszcza domy /spec.
kobiety/ szukając schronienia na innych terenach. I o tym, że już doszli, w raporcie wywiadowczym Komendy
Inspektoratu Puławskiego za lipiec 1945 roku: W strefach przemarszu wojsk sowieckich zdarzają się masowe
rabunki, gwałcenie kobiet, nieletnich panienek, mordy przez okupanta. Pola przy drogach, przez które
przemaszerowują Sowieci są doszczętnie niszczone, a ze strony okupanta i rządu żadnej reakcji nie ma. Prawie że
integralną częścią tych „zwycięskich” wojsk sowieckich były wracające z Niemiec jednostki armii Żymierskiego,
które w walce z podziemiem niepodległościowym ściśle współdziałały z UB oraz ze „Smierszem” i NKWD.
Bąkowiec
Już po dyslokacji Zgrupowania „Orlika”, w nocy z 25 na 26 lipca 1945 roku, została wykonana akcja, która
wstrząsnęła centralą bezpieki. Co dobitnie wyraził Radkiewicz w Rozkazie Nr 60 z 27 września 1945 roku.
Rozkazem tym oddawał pod sąd i usuwał ze stanowisk różnych wysokich i niższych funkcjonariuszy
Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP począwszy od bardzo „zasłużonego” komunisty ppłk. Teodora
Dudy, dyrektora tego departamentu. Nakazywał też dowódcy KBW pociągnięcie do surowej odpowiedzialności
winowajców-żołnierzy i oficerów Korpusu. Wśród współwinnych odbicia przez bandę „Orlika” wszystkich
więźniów wiezionych pociągiem nr 71 z „Toledo” do Wronek wymienił nawet sowieckich oficerów – mjr.
Mschiładze, dowódcę 10 batalionu KBW, oraz jego podwładnego Sidorowa, z którego kompanii została
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wydzielona eskorta tego transportu. Jednocześnie wprowadzał szereg nowych uregulowań, które miały zapobiec
dalszym odbiciom więźniów z transportów kolejowych. A w drugim akapicie tego rozkazu pisał: W wyniku napadu
wszyscy więźniowie w liczbie 136 osób, wśród których znajdowało się 15 przestępców szczególnej wagi, zostali
zwolnieni i wraz z bandami poszli do lasu.
W wykonanej w roku 1978 przez funkcjonariuszy SB z centrali bezpieki w Warszawie Charakterystyce Nr
65 Inspektoratu Puławskiego nielegalnej organizacji AK-WiN krypt. „PINR”, „Pułtusk”, „H”, „Stacja
Doświadczalna” i podległych mu terrorystycznych band zbrojnych o zabarwieniu polityczno-sanacyjnym znajduje
się dość obszerny opis akcji pod Bąkowcem, z którego dowiadujemy się, że uczestniczyli w niej także żołnierze
Placówki 44: W dniu 25 lipca 1945 r. na odcinku linii kolejowej Dęblin-Radom, między stacjami BąkowiecGarbatka Letnisko, banda w sile 52 ludzi, z czego 8 z oddziału „Orlika”, 10-ciu „Zagończyka”, 10-ciu z placówki
nr. 44 w Sobieszynie pod d-ctwem Niedbalskiego Jana ps. „Nitecki” i 24-ch z placówki nr. 55 w Stężycy pod
dowództwem Oleksy Jana ps. „Wiśnia”, dokonała napadu na transport kolejowy z więźniami przewożonymi z
Warszawy do więzienia we Wronkach. Transport ten był konwojowany przez 68 żołnierzy WP. W toku napadu
bandyci zabili 3-ch żołnierzy, a pozostałych rozbroili, uwalniając 136 więźniów, a wśród nich 6-ciu oficerów AK.
Od strony wykonawców, czyli oficerów, podoficerów i żołnierzy „Orlika”, akcję w Bąkowcu poznajemy z
meldunku wywiadowczego Józefa Kopacza „Znicza”, wtedy referenta wywiadu na Placówkach 55 i 555, czyli
Stężyca i Gołąb, a jednocześnie zastępcy Józefa Redy „Orła I”-„Rzepeckiego”, referenta wywiadu Rejonu 5:
25.7.45. na linii Błonkowiec-Garbatka, to znaczy za stacją Błonkowiec 1 klm., zostali odbici więźniowie,
przeważnie Akowcy, transportowani byli z Warszawy do Wronek. Więźniów było 136, wtem 6 oficerów AK, też
jeden pułkownik z Pragi, który pracował czynnie już teraz za Rosji. Konwojowali ich wojsko Polskie w sile 68. W
czasie roboty trzech z konwojentów uciekli, to znaczy porucznik konwoju, chorąrzy i pod.por. polityczny. Jeden
żyd i jeden rosjan, który urzył broni zostali zlikwidowani! 26-tego rano nad Wisłą była segregacja więźniów,
konwojenci zostali rozpuszczeni do domu, część więźniów, którzy siedzieli za kradzierzy i morderstwa, zostali z
miejsca rozpuszczeni do domu. Akowcy zostali rozmylinowani i zaopatrzeni na terenie 55. 6 oficerów zostali
przykazani na meliny Kozice, Więcków. Robotę prowadzili – pod.por. „Świt”, pod.por. Jurek, pod.por. „Orzeł
III”, pod.por. „Wiśnia”. W robocie brali udział 8 ludzi „Świta”, 10 Jurka, 10 „Orła III” i 24 ludzi „Wiśni”.
Razem 52 ludzi. Na stacji Błonkowiec pod.por. „Świt” rozbroił starszego milicjanta z Lublina zabrał mu automat
„Japonka”. Ludzie cywilni są bardzo z tej roboty zadowoleni! Został też odbity z tego transportu „Mężny” –
oelowiec z oddziału „Zagończyka”. Załączam zdjęcie zlikwidowanego rosjana NKWD. Z meldunku tego
dowiadujemy się, że akcja, która wstrząsnęła centralą bezpieki, została wykonana głównie siłami dywersji z
Rejonu 5. Bo z plutonu „Junacza”, nazwanego przez „Znicza” Jurkiem, było tylko dziesięciu ludzi. A większość
to podkomendni samego „Świta”, Tadeusza Lesisza „Orła III”, Jana Oleksego „Wiśni”. Ani słowa o 10-ciu z
placówki nr. 44 w Sobieszynie pod d-ctwem Niedbalskiego Jana ps. „Nitecki”. W związku z tym, że „Świt” został
skazany przez sądy komunistyczne na karę śmierci także za Bąkowiec, chcę przywołać fragment wyroku na niego
z 8 marca 1946 roku. To co w tym wyroku jest napisane o akcji w Bąkowcu pochodzi z zeznań „Świta”, który
podczas przesłuchań walczył o życie: Wkrótce nadszedł do „Orlika” meldunek, iż będzie szedł transport więźniów
z kierunku Warszawy na Dęblin, a dywersja kolejowa stwierdziła, iż obsługa tego transportu czeka na odbicie
powierzonych jej więźniów. Zapadła decyzja rozpuszczenia więźniów z tego transportu. W związku z tym dla
zebrania dostatecznej ilości osób, które miały wykonać to zadanie, w porozumieniu z kolejarzami w Dęblinie
transport ten przetrzymano. Na linii Dęblin-Radom na stacji Bąkowiec urządzono zasadzkę, którą kierował „Orzeł
3”, a osk. Kęska dowodził plutonem „Junacza”. Z chwilą nadejścia pociągu, z którym przybyli też członkowie
dywersji kolejowej, na znak czerwonej rakiety otworzono ogień w górę i z okrzykiem „hurra” oddział wyruszył w
kierunku transportu. Ochrona w liczbie około 70 żołnierzy, natychmiast bez żadnego strzału zdała broń, po czym
uwolniono około 120 aresztowanych, w skład których wchodzili tak więźniowie polityczni, jak i kryminalni. 60
osób spośród konwojentów przyłączyło się do oddziału, zaś pozostałym pozwolono spokojnie odejść. Ponieważ
transportowani nie mieli gotówki lub też odpowiednich ubrań, „Orlik”, dysponując pieniędzmi uzyskanymi z
rabunku, wypłacił poszczególnym osobom zapomogi. Też ani słowa o 10-ciu z placówki nr. 44 w Sobieszynie pod
d-ctwem Niedbalskiego Jana ps. „Nitecki”.
Jakiejkolwiek wzmianki o udziale w tej akcji nie ma w oświadczeniu ujawnieniowym „Niteckiego”, w jego
zeznaniach, czy też w agenturnych doniesieniach na niego. Ale przecież funkcjonariusze centrali bezpieki –
autorzy cytowanej Charakterystyki Nr 65, nie wymyślili sobie udziału żołnierzy Placówki 44 pod dowództwem
„Niteckiego” w akcji pod Bąkowcem. Z całą pewnością napisali o tym na podstawie jakichś dokumentów. W
każdym razie sprawa ta oczekuje na ostateczne wyjaśnienie.

Podrozdział VII
Duchowieństwo na Placówce 44
Placówka 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN położona była na terenie czterech parafii – Żabianki, Sobieszyna,
Nowodworu i Woli Gułowskiej. Z parafii Żabianka w jej skład wchodziły – Żabianka, Białki Dolne, Białki Górne,
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Grabowce Górne, Korzeniów, Miłosze, Osmolice, Sarny, Trzcianki, Ułęż Górny, Wąwolnica. Z parafii Sobieszyn
– Sobieszyn, Blizocin, Brzozowa, Drążgów, Drewnik, Grabowce Dolne, Kania, Kolonia Ułęż, Lendo Ruskie,
Podlodów, Ułęż Dolny, Wólka Sobieszyńska, Zosin. Z parafii Nowodwór – Nowodwór, Borki, Kolonia Zawitała,
Michałówka, Lendówka, Przestrzeń, Wrzosówka, Zawitała, Zielony Kąt. Z parafii Wola Gułowska – Wola
Gułowska, Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Helenów, Helenówek, Janówek, Kalinowy Dół, Lendo Wielkie,
Lipiny, Natalin, Niedźwiedź, Podlodówka, Turzystwo, Urszulin, Walentynów, Władysławów, Żurawiec.
W okresie istnienia Placówki 44, czyli w latach 1939-1947, w parafiach tych posługę kapłańską pełnili:
W Żabiance – proboszcz do 7 września 1943 roku ks. Antoni Grodzki, od 7 września 1943 roku do sierpnia
1947 roku ks. Stanisław Domański, wikary ks. Antoni Hanicz z diecezji mohylewskiej, w roku 1944 rezydent ks.
Marceli Stokowski, który w latach 1932-1935 był proboszczem tej parafii. Od święceń kapłańskich w grudniu
1941 roku wikarym w Żabiance był przez pewien czas ks. Franciszek Martenka „Ordon”, wysiedleniec z
Wielkopolski, od roku 1942 naczelny kapelan Obwodu Puławskiego AK.
W Sobieszynie – proboszcz od 18 stycznia 1935 roku ks. Aleksander Zalski, wikary od 1 marca do 15 maja
1943 roku ks. Jan Bogusz.
W Nowodworze – proboszcz od sierpnia 1936 roku do września 1943 roku ks. Stefan Szczotkarz, od
września 1943 roku do maja 1949 roku ks. Władysław Zatyka.
W Woli Gułowskiej – do roku 1942 proboszcz, jednocześnie przeor klasztoru OO. Karmelitów o. Apolinary
Roman, zmarły wskutek zarażenia się od chorych na tyfus, po nim o. Cyryl Szysler, a wikarym o. Gerard
Gierszewski, w grudniu 1944 roku z powodu aresztowania przez „Smiersz” lub NKWD ojców Szyslera i
Gierszewskiego, czasowym administratorem parafii ks. Jan Socha, proboszcz parafii Pawłowice, od roku 1946
przeorem i proboszczem o. Spirydion Pityński.
Nie wiem, czy to jeszcze o. Szyslera, czy już o. Pityńskiego dotyczy fragment z protokołu przesłuchania
Władysława Kisiela „Krakusa” dokonanego przez śledczego MBP 23 lipca 1948 roku. Gdy śledczy ten pyta o
osoby na „zaaresztowanych” wraz z „Krakusem” fotografiach: Na fotografii na której jest uwidoczniona grupa
osób zebranych k. krzyża brzozowego jest to fotografia zrobiona na okoliczność nabożeństwa żałobnego po śmierci
„Orlika”, gdzie po odprawionej mszy w kościele w miejscowości Wola Gułowska udaliśmy się na cmentarz, gdzie
złożyliśmy wieniec na grobie poległych 3-ch naszych kolegów w walce z Niemcami w czasie okupacji. Fotografię
powyższą robił jeden z członków naszej bandy. Mszę żałobną odprawił przeor zakonu w Woli Gułowskiej, co
uczynił bezpłatnie na skutek naszych próśb.
W aktach ks. Jana Sochy lakoniczne, odręczne pismo kanclerza Kurii Siedleckiej z 6 grudnia 1944 roku o
treści następującej: J.E. Najdostojniejszy Arcypasterz mianował ks. Jana Sochę, adm. Par. Pawłowice,
równocześnie czasowym administratorem par. Gułowska Wola na czas nieobecności Ks. Szyslera i Ks.
Gierszewskiego. Decyzja nastąpiła na skutek raportu ks. Jana Sochy z dnia 4.XII.44. Na marginesie adnotacja
Kanclerza Kurii z 18 grudnia tego roku, że ojcowie z Woli Gułowskiej powrócili 8 grudnia. Z pisma ks. Sochy do
ks. bp. Mazura z 3 sierpnia 1988 roku wiadomo, że to zastępstwo w Woli Gułowskiej spowodowane było
aresztowaniem ojców Szyslera i Gierszewskiego przez „Smiersz” lub NKWD. Tak czy inaczej administratorem
parafii Wola Gułowska wchodzącej częścią swych miejscowości w teren Placówki 44 ks. Socha był krótko. W
jego aktach osobistych nie ma informacji o tym, gdzie przebywał od grudnia 1944 roku do kwietnia 1945 roku,
kiedy wrócił do Pawłowic, a w czerwcu tego roku został przeniesiony do Woli Osowińskiej. Wiadomo tylko, że
w tym czasie ukrywał się przed Sowietami. Wiadomo, że ukrywał się w rodzinnym Charlejowie, ale chyba także
u ks. Zalskiego w Sobieszynie. Tak czy inaczej przez tę krótką posługę w Woli Gułowskiej na terenie Placówki
44 zaistniał jeszcze jeden znany kapelan AK i WiN – ks. Jan Socha „Skała”. Piszę o nim w Zdradzie i zbrodni
oraz w biografii „Orlika”. O jego przedwojennych i za okupacji niemieckiej zmaganiach z ludowcami i
komunistami z terenu parafii pawłowickiej. Także o jego służbie w AK w Rejonie 5 i Podobwodzie „A”, i to nie
tylko w roli kapelana. A pod okupacją sowiecką w Inspektoracie Radzyńskim AK-WiN. Także o działaniach
ryckiej SB przeciwko niemu, m.in. przy użyciu ks. Józefa Celińskiego, proboszcza sobieszyńskiego w latach 19641971.
Z przywołanego już pisma do ks. bp. Mazura z 3 sierpnia 1988 roku wiadomo, że posługę kapelana
wojskowego ks. Socha pełnił już przed wojną, ponieważ w roku 1931 był w Garwolinie przez kilka miesięcy
kapelanem 1 Pułku Strzelców Konnych. A w sierpniu 1939 roku został powołany do służby w 15 Pułku Piechoty
„Wilków” w Dęblinie z zadaniem opieki nad rodzinami oficerów i podoficerów, którzy poszli na wojnę z
Niemcami. Już jesienią 1939 roku był poszukiwany w Pawłowicach przez Niemców. W październiku tego roku
za pozwoleniem i błogosławieństwem ks. bp. Sokołowskiego założył ZWZ, ale nie pisze gdzie, choć pewnie w
swojej parafii pawłowickiej. W roku 1941 został kapelanem AK. W sierpniu 1944 roku był poszukiwany przez
„Smiersz” lub NKWD. Od lipca 1945 roku, będąc proboszczem parafii Wola Osowińska, ale także rektorem filii
duszpasterskiej w Borkach, pełnił posługę kapelana Obwodu Łukowsko-Radzyńskiego AK-WiN. W tym czasie
stał się też więźniem katowni ubeckiej w Radzyniu Podlaskim. Ten fakt nie jest mi znany z jego akt osobistych, a
z tekstu o nim autorstwa ks. Zdzisława Młynarskiego drukowanego w „Podlaskim Echu Katolickim” w roku 2002
w cyklu Kapłani diecezji siedleckiej represjonowani w PRL w latach 1944-1945. Pisze tam ks. Młynarski: Gdy
władze PRL wprowadziły dekret o ślubach cywilnych, zarządzono również, aby księża wydali księgi metrykalne z
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parafii, albowiem przed II wojną światową byli zarazem w parafiach urzędnikami stanu cywilnego. Księża
wypowiadali się, że nie wydadzą ksiąg metrykalnych nowym urzędnikom stanu cywilnego. Proboszcz parafii Borki
pow. Radzyń za podobne wypowiedzenia zaraz po odprawieniu sumy został aresztowany przez UB i osadzony w
więzieniu w Radzyniu gdzie siedział tydzień czasu.
Ks. Jan Socha „Skała” pochodził z rodziny chłopskiej z Charlejowa. Ukończył Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Łukowie. Potem Seminarium Janowskie, święcenia kapłańskie, kolejne wikariaty i probostwa.
Oprócz tego, że nie tylko urodził się i wychował na pograniczu Placówki 44, to jeszcze w stanie kapłańskim miał
kilka epizodów z jej terenem. Z lat okupacji niemieckiej są w archiwum parafii Jeziorzany (d. Łysobyki) akty
zgonu jego brata Józefa i bratanka Jana. W jednym z nich jest wprost mowa o morderstwie. Z pierwszego
dowiadujemy się, że Józef Socha, starszy brat księdza Jana, został zabity przez bandę 15 grudnia 1942 roku o
godzinie pierwszej w nocy w Charlejowie. Jego śmierć zgłosił ksiądz Jan wraz z młodszym bratem Wacławem.
Nie wiem, czy ich brat został zamordowany przez bandę pospolitą, czy komunistyczną, czy żydowską, czy
sowiecką. Bo wszystkie rodzaje tych band grasowały wtedy w okolicach Charlejowa. Honorata Głuchowska,
opiekunka księdza Jana do ostatnich jego dni, pamięta, że wdowa po Józefie mówiła, że jej męża zabiła banda, ale
nigdy nie mówiła jaka banda. Z drugiego aktu dowiadujemy się, że półtora roku później, 7 maja 1944 roku, w
Szpitalu Powiatowym w Radzyniu Podlaskim zmarł w wieku dwudziestu lat na zapalenie otrzewnej po zranieniu,
Jan Socha, syn Józefa, a bratanek księdza Jana. Trzecia wojenna tragedia w rodzinie księdza Jana to śmierć jego
szwagra Wacława Niedzieli, podoficera AK i WiN z Kocka. Został zamordowany w ubeckiej zasadzce w Borkach
24 listopada 1946 roku. Mocny udział w walce o niepodległość Ojczyzny miała także rodzina księdza Jana ze
strony matki Anny ze Zdunków. Dowódcą AK-WiN w Charlejowie był Stanisław Zdunek „Osa”, a dowódcą
charlejowskiej drużyny WiN Aleksander Zdunek „Pszczoła”. Żołnierzami tej drużyny byli Piotr Zdunek „Bąk” i
Władysław Zdunek „Ogórek”.
Ze wspomnień Henryka Kubiaka, siostrzeńca ks. Zalskiego, wiadomo, że na plebanii sobieszyńskiej
ukrywał się proboszcz z Pawłowic. Niestety autor wspomnień nie pisze, kiedy to się działo, ale raczej chodzi o
czas okupacji sowieckiej. W tym miejscu chcę przywołać jeszcze jeden z dokumentów znajdujących się w
bogatych aktach osobistych ks. Jana Sochy „Skały”. To jego odpowiedź na skargę jaką w roku 1975 wniósł do
biskupa siedleckiego Stanisław Lipiński, b. kościelny w Pawłowicach. Z powodu rzekomych, zaległych należności
finansowych. A więc to pismo księdza Jana do biskupa siedleckiego Jana Mazura z 16 maja 1975 roku: W
odpowiedzi na pismo z dnia 7.V.1975 r. Nr 933 w sprawie bezpodstawnej skargi Stanisława Lipińskiego,
niniejszym uprzejmie wyjaśniam. Gdy objąłem administrację parafii Pawłowice w listopadzie 1931 roku, to
obowiązki kościelnego pełnił jeszcze przez kilka lat Florian Drążek z Pawłowic. Natomiast Stanisław Lipiński,
przechrzta o nazwisku Herszek Gansztok służył za parobka u gospodarza Jana Molenia z Pawłowic, który był jego
ojcem chrzestnym. Jan Moleń nie chciał trzymać Żyda w swojej rodzinie. Dlatego po prostu z litości przyjąłem
Stanisława Lipińskiego do pracy w moim gospodarstwie rolnym, za co otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie.
Gdy Florian Drążek po wypadku nie mógł pełnić funkcji kościelnego, wtedy zastąpił go Stanisław Lipiński, który
pełniąc obowiązki kościelnego pobierał opłaty z posługi od parafian i ode mnie. Do pracy w gospodarstwie rolnym
przyjąłem innego człowieka, a Lipiński przeniósł się do własnego domu, założył rodzinę i kupił trochę gruntu
ornego za pieniądze zarobione u mnie. Szedłem mu we wszystkim na rękę ażeby mu dopomóc. Już na początku
okupacji hitlerowskiej Stanisław Lipiński został wciągnięty na listę Żydów z przeznaczeniem do getta. Zdołałem
go uratować i ochraniałem przez całą okupację. Odpłacił mi się jednak czarną niewdzięcznością, bo oskarżył mnie
przed Sowietami, że poleciłem skupować i magazynować broń i amunicję, a ja nigdy takiego polecenia nikomu nie
dawałem. Natomiast on sam kupił od żołnierza rewolwer, a gdy mu zaraz po kupnie odebrali, zaczął wydawać kto
należał do AK i stał się szpiegiem, donosił wszystko do NKWD. Rozpoczęły się aresztowania, ja zdołałem uciec w
bezpieczne miejsce, ale aresztowali szereg ludzi z AK, między innymi mojego brata i gosposię. Niektórzy zginęli w
głębi Rosji, inni wrócili po dwóch latach. Gdy mu wymawiałem, że wydawał i oskarżał moich ludzi z AK, wtedy
naiwnie się tłumaczył, że ratował siebie i swoją rodzinę. W okresie okupacji byłem poszukiwany przez Niemców,
a w parafii zastępowali mnie kolejno O.O. Franciszkanie z Niepokalanowa, oczywiście za zgodą J.E. Ks. Biskupa
Cz. Sokołowskiego. Po wejściu Sowietów już w końcu lipca 1944 roku ludność z pasa frontowego została usunięta.
Wróciłem do Pawłowic dopiero w kwietniu 1945 roku i zastałem ruinę, kościół rozbity, plebania rozwalona, z
mojego majątku nic nie pozostało, wszystko doszczętnie zostało rozkradzione. Mówili mi niektórzy z parafian, że
najwięcej obłowił się Stanisław Lipiński. W szybkim tempie odbudowałem kościół, ale nie miałem gdzie mieszkać,
był ze mną tylko mój śp. Siostrzeniec, dlatego prosiłem J.E.Ks. Biskupa Sokołowskiego o przeniesienie.
Podziękowałem za większą parafię i już w czerwcu 1945 roku objąłem parafię Wola Osowińska z poleceniem
zorganizowania parafii w Borkach. Następnie byłem proboszczem w Huszlewie, w Rykach, w Międzyrzecu i
obecnie w Radoryżu. I przez ten okres czasu, to jest przez przeszło 30 lat, Stanisław Lipiński nie upominał się o
jakąkolwiek zapłatę, bo mu się u mnie nic nie należy, dopiero teraz, chyba za namową osób trzecich złożył na mnie
skargę, która jest bezczelnym szantażem i to grubymi nićmi szytym z odległości 30-tu lat. Sądzę, że to wyjaśnienie
wystarczy, ażeby odczepił się ode mnie Stanisław Lipiński i jego doradcy. W aktach osobistych księdza Jana jest
krótkie pismo z Kurii Siedleckiej do Lipińskiego informujące, że jego pretensje są bezzasadne. No i jest też
odpowiedź Lipińskiego, w której tenże straszy ks. bp. Mazura Prymasem Wyszyńskim i Watykanem.
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W aktach osobistych księdza Jana jest też akt mianowania go 20 czerwca 1965 roku, jako dziekana i
proboszcza ryckiego, administratorem parafii Żabianka do czasu wyznaczenia do Żabianki nowego administratora
na miejsce ks. Romana Rosińskiego. To jeszcze jedna nitka łącząca go z terenem Placówki 44.
Postać ks. Stanisława Domańskiego, proboszcza żabianeckiego od września 1943 roku do sierpnia 1947
roku. Urodził się w Żelechowie w roku 1908, a więc gdy przychodził do Żabianki był kapłanem młodym, ale z
dużym doświadczeniem, ponieważ miał za sobą wikariaty w Sterdyni, Kosowie Lackim, Parczewie, Horodyszczu,
Jabłonnie Lackiej i Górznie. Żabianka to jego pierwsze probostwo. Potem były jeszcze Suchożebry, Parysów,
Kosów Lacki. Przez wiele lat dziekan suchożebrski i sterdyński. Od roku 1984 na emeryturze u boku swego
siostrzeńca ks. Janusza Potapczuka, proboszcza w Kłoczewie i Jedlance, gdzie zmarł w roku 1989. Prochy jego
spoczywają w jednym z grobów rodzinnych Domańskich na cmentarzu w Żelechowie.
W Żabiance zderzył się z rzeczywistością polegającą na tym, że na terenie tej parafii w czasie okupacji
niemieckiej istniały trzy formacje podziemne.
Formacja niepodległościowa, czyli akowska, skupiająca się w majątku Janickich w Ułęż pod dowództwem
por. Edwarda Zborowskiego „Ezeta”, w urzędzie gminy Ułęż pod dowództwem ppor. Józefa Kwaśniewskiego
„Smoka I”, na posterunku policji granatowej w Ułężu pod komendą st. post. Bronisława Zatorskiego, oraz wokół
kościoła i plebanii, ale także na wsi w Żabiance, pod dowództwem sierż. Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”„Wyrwy”, Stanisława Wołangiewicza „Kościa”, kościelnego żabianeckiego, w końcu kpr. pchor. Wacława
Potapczuka „Oleńki”, absolwenta konspiracyjnej podchorążówki w Żelechowie, organisty, który do Żabianki
przyszedł w roku 1943 z Żelechowa za swoim szwagrem ks. Domańskim. A przecież byli tam także bracia
„Strzały” – Piotr Sulej i sierż. Paweł Sulej „Salwa”-„Prawy”, do czasu aresztowania przez „Smiersz” zastępca
„Ezeta” jako dowódcy plutonu AK. Obok spokrewnieni z nimi bracia Stanisław Wołangiewicz „Kość”, i
Kazimierz Wołangiewicz „Szydło”. Także spokrewnieni z Sulejami Zdrojewscy. Tuż obok czerwonych Białek
Skowrońskiego i Kamelów białoczerwona Żabianka braci Sulejów, Wołangiewiczów, Zdrojewskich. Oczywiście
wszystkie te aktywa akowskie w Żabiance i Ułężu, jako część składowa silnego ośrodka Polskiego Państwa
Podziemnego w postaci Placówki 44.
Formacja bechowska skupiona wokół Jana Bichty „Ułańskiego”, który sprawował funkcję nie tylko
komendanta Rejonu Ułęż, ale od połowy roku 1943 także komendanta Podobwodu „Południe”, wyodrębnionego
z Obwodu Garwolińskiego BCh. U boku Bichty tacy jak Julian Olszak czy Michał Freliga – komuniści udający
ludowców. A Ułęż faktycznie siedzibą nie tylko Komendy Rejonu ale także Komendy Podobwodu „Południe”.
Formacja komunistyczna skupiona wokół Skowrońskiego, obejmująca przede wszystkim Białki Dolne i
Górne oraz Korzeniów. Bardzo mocno powiązana z ośrodkiem komunistycznym w Baranowie i Pogonowie, z
bandami komunistycznymi Paramonowa, Gransztofa, Maciejewskiego, Ekszteinów i Smolarczyków, także z
komunistami ryckimi oraz z tymi z Nowodworu, Wrzosówki, Jakubówki, Grabowa Ryckiego – Bronisławem
Żukowskim „Adolfem”, Franciszkiem Gągałą „Azą”, Wacławem Głębickim „Huraganem”. A zasięg antypolskiej
działalności samego Skowrońskiego znacznie wykraczający nie tylko poza Białki, ale także poza Ryki.
Bez żadnej przesady można powiedzieć, że sytuacja ks. Domańskiego w Żabiance była zgoła inna niż ks.
Zalskiego w Sobieszynie, a nawet ks. Szczotkarza, następnie ks. Zatyki w Nowodworze, czy o. Szyslera w Woli
Gułowskiej, na terenie których to parafii dominowała AK. A w samym Sobieszynie w sposób absolutny. Choć
plebanię żabianecką od plebanii sobieszyńskiej dzieliło niespełna pięć kilometrów. Była natomiast sytuacja ks.
Domańskiego podobna do sytuacji ks. Józefa Tuza, proboszcza parafii Baranów, a zarazem kapelana Placówki 6
Baranów AK. Dominację komunistów na terenie Baranowa pod okupacją niemiecką opisuję na podstawie
dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego w Zdradzie i zbrodni. Tylko perspektywa przyjścia do Baranowa,
czy Pogonowa oddziałów „Hektora”, „Zagończyka”, czy „Orlika”, powstrzymywała tamtejszych komunistów i
zbratanych z nimi bechowców przed masowymi mordami na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Bo
pojedynczych mordów i tak się dopuszczali.
Prawie nic mi nie wiadomo o działalności konspiracyjnej ks. Domańskiego, ani w okresie okupacji
niemieckiej, ani sowieckiej. Ale już sam fakt, że pochodził z rodziny głęboko patriotycznej, że ludzie z jego
najbliższego otoczenia – organista, a jednocześnie jego szwagier Wacław Potapczuk „Oleńka”, ostatni komendant
WiN w Żabiance, oraz kościelny Stanisław Wołangiewicz „Kość”, przedostatni komendant AK-WiN, byli
ważnymi żołnierzami Placówki 44, każe mi się domyślać zakresu pracy niepodległościowej ks. Domańskiego.
W raporcie miesięcznym kierownika PUBP w Garwolinie za okres od 1 do 30 listopada 1947 roku, w dziale
Duchowieństwo, czytamy: Duchowieństwo ogólnie źle nastawia ludność do obecnej rzeczywistości. Księża apelują
do narodu, ażeby nie słuchali różnej prasy i działaczy politycznych, bo to wszystko wiedzie do zła i upadku narodu,
których Bóg może mocno skarać. Księża nakazują ludziom, żeby we wszystkim co mają robić radzili się ich księży,
pasterzy duchownych, posłańców Boga. Bardziej konkretne wystąpienie było ks. parafii Żabianka gm. Ułęż, ten to
ksiądz dosłownie mówił „łajdaki, bezbożniki, odstępują od Boga, a wstępują do ZMW [ten ubek miał na myśli
ZWM], tej bezbożnej organizacji”. Agentury wśród księży nie ma. Jest ze służby kościelnej dwóch informatorów,
lecz ci cennych materiałów nie dają. Kierownik Katynia Garwolińskiego to antykomunistyczne wystąpienie
przypisuje ks. Domańskiemu, choć z jego akt osobistych wiadomo, że od sierpnia 1947 roku był proboszczem
parafii Suchożebry. A z Dziennika pism tajnych Nr 1 z 1948 roku Starostwa Powiatowego w Garwolinie wiadomo,
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że od 20 września 1947 roku proboszczem w Żabiance był ks. Konstanty Tomaszewski, urodzony w Libawie na
Łotwie.
W kolejnym raporcie miesięcznym za grudzień 1947 roku kierownik Katynia Garwolińskiego wciąż
zajmuje się proboszczem żabianeckim w przekonaniu, że jest nim ks. Domański. W dziale poświęconym Klerowi
zalicza go do grupy tych księży z powiatu garwolińskiego, którzy otwarcie walczą z obecnym ustrojem: 2-ga grupa
to księża wrogo ustosunkowani do demokracji, którzy bez żadnej obawy krytykują prasę robotniczą, tak z ambon
jak i w życiu prywatnym, a są to proboszczowie … I tu wymienia dziesięciu księży, a wśród nich ks. Józefa
Księżopolskiego z Ryk, ks. Tadeusza Drozdowskiego z Leopoldowa oraz ks. Domańskiego. I pisze dalej: Wyżej
wymienieni księżą agitują ludność przez swoje nawoływania z ambon, żeby nie czytali prasy robotniczej, bo to jest
zaraza co zatruwa ciało i duszę człowieka, a powinni czytać prasę katolicką, która jest wyrazem słów bożych i
przygotowuje duszę do służby bogu i pokarm dla ciała. Jako pierwsze zadanie postanowię rozpracować w/w księży.
Pod księdza w Rykach Księżopolskiego zawerbowano agenta „Zero” bliskiego przyjaciela w/w.
Bardzo ważne dokumenty do biografii ks. Domańskiego, to znajdujące się w ubeckich aktach Stanisława
Madonia „Lwa” i innych protokoły z serii przesłuchań Stanisława Wołangiewicza „Kościa” w Katyniu
Garwolińskim przez śledczych z WUBP oraz z KG MO w Warszawie w dniach 2, 4, 9 i 12 marca 1946 roku.
Ostatnie przesłuchanie 12 marca, bo pięć dni później wraz z siedmioma innymi więźniami zbiegł z Katynia
Garwolińskiego w ucieczce zorganizowanej przez swego brata Kazimierza Wołangiewicza „Szydło”.
Z protokołu przesłuchania 2 marca dowiadujemy się, że został aresztowany na plebanii żabianeckiej w
nocy z 23 na 24 lutego 1946 roku. Pytany do jakiej organizacji należał, odpowiada, że do żadnej, bo ksiądz mu
zakazał. Pytany, kto w jego wiosce posiadał broń, zeznał: Wiem, że za okupacji broń posiadał Sulej Paweł, który
w czasie napadu na plebanię odpędził bandytów. Po wejściu Armii Czerwonej został on aresztowany i niedawno
wypuszczony. No i pytanie o likwidację Franciszka Rogowicza wykonaną w lipcu 1945 roku. Odpowiada, że
Rogowicz został zastrzelony wkrótce po wejściu wojsk sowieckich. Ludzie mówią, że za to, że rabował. Brat jego
został zastrzelony przez Niemców za bandytyzm.
Z protokołu przesłuchania 4 marca dowiadujemy się, że „Kość” był znowu pytany o broń w jego wsi. On
znowu odpowiedział, że jeśli broń, to tylko Paweł Sulej. A na pytanie, kto z jego wsi należał do bandy
odpowiedział, z bardzo dużą dozą bezczelności, że do bandy należał Marian Roczniak z Ułęża. „Kość” w pewnym
sensie nie mijał się z prawdą, bo Roczniak rzeczywiście należał do bandy, ale nie tej, którą miał na myśli śledczy.
Całe jego zeznanie w tej kwestii: Do bandy AK należał Roczniak Marian zam. w Ułężu gm. Ułęż pow. Garwolin.
Pracuje obecnie na posterunku w Rykach lecz nie wiem czy w MO czy Resorcie. Lat około 20 (brak mu prawej
ręki). Brał udział w bandzie za czasów okupacji do czasu obecnego. Wstąpił przed dwoma tygodniami do
bezpieczeństwa. Broń posiadał krótką. Bardzo dużo rzeczy skradzionych posiada w domu. Był postrachem całej
wsi.
Najwięcej zdarzeń i osób jest w protokole przesłuchania 9 marca. Dlatego przywołuję wszystkie pytania
śledczego z WUBP w Warszawie i wszystkie na nie odpowiedzi „Kościa”. Przesłuchanie „kręci się” wokół
likwidacji Rogowicza i obicia Stefana Kolasińskiego, sołtysa żabianeckiego. Także wokół Kazimierza
Wołangiewicza „Szydło”, Mieczysława Grudki „Bociana”, Mieczysława Saleckiego „Brzozy”, Adama
Zdrojewskiego „Sępa”, Pawła Suleja „Salwy”-„Prawego”. Także wokół ks. Domańskiego. Pojawiają się w tym
protokole także ks. Zalski, oraz przyjaciel obydwóch ks. Tuz. Odpowiedzi „Kościa” przytomne, wręcz bezczelne:
Pytanie: Co się stało z pistoletem typu T.T., który posiadał brat ob. po śmierci Rogowicza?
Odpowiedź: Przyszło dwóch osobników, których nie znam, i odebrali memu bratu siłą.
Pytanie: Jak ob. słyszał jak się odbyło zamordowanie Rogowicza?
Odpowiedź: Słyszałem tylko, że brał udział w zamordowaniu Rogowicza. Jak się odbyło zamordowanie
tego nie wiem.
Pytanie: Za co Rogowicza zamordowali, brat ob., Zdrojewski, Salecki z Białek?
Odpowiedź: Za co go zamordowali tego ja nie wiem.
Pytanie: Kto to był Grudka Mieczysław?
Odpowiedź: Wiem tylko, że był urzędnikiem gminnym.
Pytanie: Czy słyszał ob., że Grudka Mieczysław namawiał ich do zamordowania Rogowicza?
Odpowiedź: Nie słyszałem.
Pytanie: Co ob. porabiał za czasów okupacji i czy należał do jakiejś organizacji?
Odpowiedź: Nie przyznaję się abym gdzieś należał do jakiejść organizacji i znał „Orlika”, za czasów
okupacji pracowałem cały czas na plebanji.
Pytanie: Gdzie znajduje się rewolwer kalibru dziewiątki?
Odpowiedź: Ja nie posiadam żaden rewolwer i nieposiadałem nawet za czasó okupacji.
Pytanie: Czy wiadomo ob., że brat miał nagan?
Odpowiedź: U swego brata niewidziałem nagan.
Pytanie: Czy byłeś z bratem w czasie bicia Kolasińskiego?
Odpowiedź: Brat w tym czasie był na zachodzie, a ja się dowiedziałem otem dopiero po trzech dniach od
ludzi, że Kolasińskiemu wlali.
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Pytanie: Dlaczego przyjął ks. Domański na pana miejsce do pracy Zdrojewskiego?
Odpowiedź: Dlatego, że może się zna na obrzędach kościelnych gdyż był przed wojną zakonnikiem.
Pytanie: Kto u was może posiadać broń?
Odpowiedź: Broń może posiadał Paweł Sulej, u którego widziałem sam jak strzelał do bandy, gdy był napad
za czasów okupacji.
Pytanie: Czy wiadome ob., że u ks. Domańskiego są zebrania organizacji AK i kto tam przebywa?
Odpowiedź: Nie wiadomo mnie o tem, żeby były tam jakieś zebrania do księdza najwyżej przybywają
sąsiedni księża jak z Baranowa i z Sobieszyna.
Podczas ostatniego przesłuchania 12 marca, które wcale nie miało być ostatnim, ale ostatnim się stało,
znów jest pytany o Rogowicza. Odpowiada, że Rogowicz za okupacji wraz ze swym bratem Józefem [Janem]
chodził na rabunek. Brat jego przez Niemców został zabity, a Rogowicz się ukrywał w Trzciankach i w Żabiance
po wkroczeniu wojsk sowieckich był w gminie Ułęż sekwestratorem. Czyli jak to za Sowietów i komunistów –
bandyta i złodziej urzędnikiem, i to od ściągania podatków. No i znów pytanie: Jacy ludzie przychodzą do
proboszcza Domańskiego w Żabiance? A on, że do ks. Domańskiego przychodzą tylko proboszczowie z sąsiednich
parafii.
Pośród akt PUBP w Garwolinie zachowany jest raport miesięczny za sierpień 1948 roku. W dziale
Duchowieństwo poświęcony wyłącznie proboszczom z Nowodworu i Żabianki bez wymienienia ich nazwisk. Na
pewno dotyczy ks. Władysława Zatyki, no i chyba już nie ks. Domańskiego, a ks. Tomaszewskiego: W okresie
sprawozdawczym miał miejsce następujący wypadek. Ksiądz parafii Nowy Dwór gm. Ułęż zbuntował miejscowych
obywateli, żeby zbili wyznawców Świadków Jehowy, co też ludność posłusznie wypełniła, bijąc wprost do
nieprzytomność tych wyznawców. Ksiądz ten krzyczał do ludzi „Weźcie drodzy kijów i dajcie tym łotrom Królestwo
komunistyczne i dajcie im tak, żeby więcej do nas nie przyszli”. W sprawie tej prowadzimy dochodzenie. Ksiądz
parafii Żabianka gm. Ułęż głosił na kazaniu, że „obecnie toczy się wojna między dwoma obozami, jeden co wierzy
w Boga, a drugi nie wierzy. W Hiszpanii też toczyła się wojna, lecz zwyciężyli ci co wierzą w Boga, więc nie ma
obawy, bo i teraz zwycięży obóz wierzący”.
W kolejnym raporcie kierownik Katynia Garwolińskiego w dziale Duchowieństwo zajmował się już tylko
ks. Zatyką: W okresie sprawozdawczym w niedzielę dnia 29.8.1948 r. ksiądz parafii Nowodwór Zatyka, wyraził
się na kazaniu, „że musimy walczyć z komunizmem, bo to są wrogowie kościoła i musimy ich zniszczyć”. W sprawie
w/w księdza prowadzi się dochodzenie, jak podałem w poprzednim sprawozdaniu. Z tego samego roku pochodzi
wytworzony w Starostwie Powiatowym w Garwolinie tabelaryczny opis duchowieństwa gminy Ułęż, w którym
przy nazwisku ks. Zatyki jakiś nie całkiem piśmienny urzędnik tej komunistycznej placówki w Garwolinie napisał:
Jest sprzeczny z postępem Państwa Ludowego i wrogo nastawia ludność na obecną rzeczywistość, wrogie
wyrażenia z ambony.
Ks. Władysław Zatyka. Rodem z Kębłowa pod Żelechowem. Rówieśnik ks. Domańskiego i kolega z
Seminarium Janowskiego. Po święceniach wikary w Sterdyni, Parysowie, Trzebieszowie, Sokołowie Podlaskim.
Żołnierz w sutannie, bo 31 sierpnia 1939 roku, będąc na ten czas wikarym w Sokołowie Podlaskim, został
powołany na kapelana szpitala wojskowego w Sokółce k. Grodna i wyjechał tam tego samego dnia. Po powrocie
z wojny wikary w Knychówku, Sterdyni, Krzesku. Od września 1943 roku administrator parafii w Nowodworze.
Gospodarz plebanii nowodworskiej, po wejściu Sowietów na pewien czas częściowo zajętej na
komunistyczną katownię. W której piwnicach 10 października 1944 roku odbyła się „wstępna” kaźń trzech
żołnierzy AK z Placówki 44 – Stefana Antoniaka i Jana Szymańskiego z Przestrzeni oraz Stanisława Sęka z Lenda
Ruskiego. Dokonana rękami zbrodniarzy komunistycznych-funkcjonariuszy garwolińskiej MO – Wiktora
Maciejewskiego z Lenda Wielkiego, Mariana Antoniaka z Niedźwiedzia oraz Jana Kardasa z Michałówki.
„Wstępna” kaźń, aż krew bryzgała po ścianach piwnic plebanii nowodworskiej, zanim półmartwych nie wrzucili
na wóz i powieźli do Miętnego za Garwolinem, gdzie ich zamordowali. Może już z udziałem dwóch innych
zbrodniarzy komunistycznych-funkcjonariuszy garwolińskiej MO – Henryka Kapusty z Białek Górnych i Henryka
Wójcika z Sarn. Zemsta za akowską likwidację starego kolaboranta sowieckiego Franciszka Maciejewskiego.
Cztery miesiące później ks. Zatyka chował na cmentarzu nowodworskim we wspólnym grobie zmasakrowane
ciała Stefana Antoniaka i Jana Szczepańskiego, a nieco wcześniej ks. Zalski chował zmasakrowane ciało
Stanisława Sęka na cmentarzu sobieszyńskim. Trzech żołnierzy prawdziwego Wojska Polskiego bestialsko
zamordowanych przez zdrajców Ojczyzny z szeregów Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR, PPR, GL, AL, MO, UB.
W aktach osobistych ks. Zatyki jego pismo z Nowodworu z 16 sierpnia 1948 roku do Kurii Siedleckiej, w
którym informuje, że 8 sierpnia o godzinie 24 został napadnięty przez funkcjonariuszy MO z posterunku w Ułężu.
W kwietniu 1949 roku prosi biskupa o translokatę do Wandowa, a w maju translokatę tę uzyskuje. W roku 1970
zostaje proboszczem w Wojcieszkowie, a od maja 1974 roku jest także dziekanem adamowskim. To oznaczało,
że wrócił na teren Placówki 44, albowiem w skład dekanatu adamowskiego wchodziła i wchodzi parafia Wola
Gułowska.
Pisząc o duchowieństwie na Placówce 44 nie sposób nie zatrzymać się przy postaciach czterech innych
kapłanów, którzy blisko Placówki 44 pełnili posługę duchowną, a jednocześnie stali w szeregach Wojska
Polskiego walczącego o niepodległość Ojczyzny.
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To przede wszystkim wymieniony już ks. Franciszek Martenka „Ordon”, dla którego Żabianka była w roku
1941 pierwszą parafią po święceniach. Naczelny kapelan Obwodu Puławskiego AK, przyjaciel kpt. Piotra
Ignacaka „Sawy”-„Justa”, bohaterskiego komendanta Podobwodu „A”, Obwodu oraz Inspektoratu Puławskiego
AK-WiN. Jego postać, tak dobrze znana z fotografii wykonanych przez Władysława Bieńczaka „Webera” podczas
uroczystości Podobwodu Dęblin-Ryki AK w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Konstytucji
3 Maja w roku 1944 w lesie życzyńskim. Fotografii, na których obok ks. „Ordona” są także ks. „Skała”, „Sawa”„Just”, „Orlik”, „Zagończyk”.
Drugi to ks. Czesław Łupiński, kapłan z diecezji łomżyńskiej, który w latach okupacji niemieckiej pełnił
posługę kapłańską w Rykach, i tworzył tam wraz z innymi, środowisko narodowe, a może i placówkę NOW.
Zadenuncjowany przez ryckich komunistów, więziony przez Niemców, przez UB i przez Sowietów, włącznie z
łagrami, w których nie rezygnował z posługi duszpasterskiej. Piszę o nim dosyć dużo w Zdradzie i zbrodni, i w
biografii „Orlika”. Wymieniam go wraz z księżmi „Ordonem” i „Skałą” we Wstępie do Dziewięciu opowiadań w
albumie Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej.
Trzeci to ks. Edward Bieliński „Bylina”, od roku 1931 wiceproboszcz, następnie proboszcz stężycki. Z ks.
Sochą dzieli go pochodzenie społeczne, bo on był szlachcicem z zaścianka Role pod Łukowem, a ks. Socha
chłopem z Charlejowa. Łączy ich to, że obaj, tylko w innym czasie, kończyli tę samą Szkołę Realną, potem
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, i obaj, tylko w innym czasie, kończyli to samo odrodzone
Seminarium Janowskie. Łączy ich też to, że w latach okupacji niemieckiej byli sąsiadami jako proboszczowie
stężycki i pawłowicki. Ks. Bieliński szedł do Seminarium jako weteran wojen o wolną Polskę, bo 11 i 12 listopada
1918 roku uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Łukowie, a potem walczył z bolszewikami i Litwinami w
szeregach 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Wikariaty w Górznie, Garwolinie, Kosowie Lackim, probostwo w
Witulinie, wiceprobostwo, następnie probostwo w Stężycy. Tam też od maja 1939 roku, na jego prośbę, funkcja
pomocniczego kapelana wojskowego w Stężycy. A potem kapelan stężyckich żołnierzy ZWZ-AK-WiN. W roku
1940 aresztowany przez Niemców i przez trzy miesiące więziony na Zamku Lubelskim za nakłanianie parafian
do niedostarczania zboża. Tak przynajmniej zostało to zapisane w piśmie starosty garwolińskiego do Wydziału
Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 9 kwietnia 1948 roku w sprawie księży z powiatu
garwolińskiego – więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Pojawia się na kartach Zdrady i zbrodni jako
jedna z ofiar bandytów-komunistów z Podebłocia oraz Kletni Starej i Nowej. Także w biografii „Orlika”, m.in. w
rozdziale I, gdzie przywołuję zeznania Zygmunta Kęski „Świta”, daremnie walczącego o życie w praskim
„Toledo” w październiku 1945 roku. A w nich krótkie, ale jak wiele znaczące zdanie: „Orlik”, o ile przyjedzie do
Stężycy, często przebywa na plebanii u ks. „Byliny”. W sprawozdaniu miesięcznym kierownika PUBP w
Garwolinie za luty 1952 roku czytamy: Ks. Bieliński Edward, proboszcz parafii Stężyca gm. Stężyca na kazaniu
nawoływał zebranych do przyjścia na powitanie biskupa nie zważając na prace i obowiązki, na zakończenie
powiedział, że wróg stara się coraz bardziej i intensywniej spychać naszą wiarę w rynsztok i dlatego powinniśmy
stać nieugięcie w walce z niedowiarkami Ruskimi zasilając się chlebem Chrystusowym, abyśmy mogli skutecznie
zwalczać tych wrogów. W tym samym sprawozdaniu kierownik Katynia Garwolińskiego pisał, że w wyniku pracy
operacyjnej Referatu V w kierunku rozpracowania wrogich zamierzeń kleru ustalono, że najbardziej wrogą
działalność obecnie przejawia proboszcz parafii Kłoczew ks. Kowalewski Feliks i ksiądz Zalski, proboszcz parafii
Sobieszyn gm. Ułęż. Ks. Bieliński pojawia się też wielokrotnie w dokumentach wytworzonych przez warszawską,
garwolińską i rycką bezpiekę w związku z ciągłym rozpracowywaniem przez nią bandy „Orlika”, czyli Wojska
Polskiego z Inspektoratu Puławskiego AK-WiN. Jeszcze w styczniu 1954 roku starszy referent PUBP w
Garwolinie o nazwisku Buta pisał w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień ubiegłego roku, podsumowując różne
agenturne doniesienia: Należy nadmienić, że ksiądz Biliński jeszcze przed 1939 r. miał wrogi stosunek do biednych
ludzi i zawsze straszył ich piekłem – którzy mało dawali na tacę. W okresie okupacji był czynnym członkiem w org.
AK. Po wyzwoleniu często mówił na kazaniach iż obecny ustrój Polski Ludowej jest przeciwny religii i że w kościół
nie wierzy. Tenże ks. Bieliński często wyjeżdża na parafie jak Dęblin, Ryki i Kłoczew, na których to gminach są
największe skupiska WiN-wskie. W aktach ks. Bielińskiego wytworzonych przez Wydział do Spraw Wyznań
Prezydium WRN w Warszawie pismo Wikariusza Generalnego Kurii Siedleckiej do tegoż Wydziału do Spraw
Wyznań Prezydium WRN w Warszawie z 24 maja 1960 roku, informujące, że Biskup Ordynariusz ma zamiar
mianować ks. Bielińskiego administratorem parafii Korytnica Węgrowska. I odpowiedź z 21 czerwca tegoż
Wydziału do Spraw Wyznań, czyli ekspozytury SB, że zgodnie z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia
1956 roku o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych nie wyraża zgody na tę translokatę.
C zwarty to ks. Józef Tuz, proboszcz w Baranowie za Wieprzem, w diecezji lubelskiej, kapelan Placówki 6
Baranów AK. Jego postać pojawia się w Zdradzie i zbrodni. I kościół w Baranowie pojawia się w Zdradzie i
zbrodni. Piszę tam jak to w październiku 1945 roku towarzysz Władysław Moskalik, jeden z czołowych
komunistów baranowskich, II sekretarz KP PPR w Puławach, potem I sekretarz KP PPR w Lubartowie, złożył do
swoich kolegów z PUBP w Puławach donos na 27 osób z Baranowa, w tym na ks. Tuza: Dwóch nieznajomych
ukrywa się w Baranowie. Jeden z Litwy, drugi z Kowla. Ksiądz par. Baranów Tuz Józef u niego przechowują się.
Dwa czy trzy tygodnie temu jeden z tych obcych powyżej podanych wszedł do księdza a wychodząc z tamtąd
rozdawał ulotki ludziom wychodzącym z kościoła, jakiej treści tego nie wiem. Prawdopodobnie treść tych ulotek
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była przeciwko ustawie o nowym prawie małżeńskim. Przywołuję też w Zdradzie i zbrodni ten fragment raportu
wywiadowczego Komendy Inspektoratu Puławskiego WiN za marzec-kwiecień 1946 roku, który dotyczy
zbeszczeszczenia świątyni baranowskiej, Mszy Świętej oraz wizerunku Matki Bożej przez ubeków z Puław. I
dedykuję go wszystkim obecnym następcom tych ubeków spod znaku sierpa i młota, czerwonej błyskawicy oraz
tęczowej flagi: W okresie sprawozdawczym UB z Puław obstawili kościół w Baranowie w czasie Mszy św. Po czym
kilku żołnierzy z UB weszło do kościoła aby tam głośno naśmiewać się z religii. Innym razem żołnierze UB nocując
w Baranowie zdarli ze ściany obraz Matki Boskiej, porąbali go i spalili.
To opowiadanie o duchowieństwie z Placówki 44 chcę zamknąć postacią ks. Aleksandra Zalskiego
„Macieja”. Jest on zapamiętany przez mieszkańców parafii sobieszyńskiej i przedstawiany w publikacjach jako
kapelan Placówki 44. Tyle tylko, że Placówka 44 znacznie wykraczała swym zasięgiem poza parafię Sobieszyn.
Więc nie jest rzeczą pewną, czy ks. Zalski był kapelanem wszystkich żołnierzy Placówki 44, czy też tylko tych z
parafii Sobieszyn. Co bynajmniej nie umniejsza jego zasługi niepodległościowej. Natomiast ani w pamięci
społecznej, ani w dotychczasowych publikacjach, nie istnieje on jako jeden z najbardziej rozpracowywanych przez
UB i SB kapłanów z powiatu garwolińskiego. O czym świadczą sprawozdania miesięczne PUBP w Garwolinie z
początku lat pięćdziesiątych. W sprawozdaniu miesięcznym za luty 1952 roku czytamy: Informator „Wardak” w
doniesieniu swoim podaje o nowych charakterystycznych zamierzeniach miejscowego kleru i to: ks. Zalski,
proboszcz parafii Sobieszyn, gm. Ułęż wprowadził przymusowe uczęszczanie do kościoła młodzieży szkolnej
prowadząc szczegółową kontrolę obecności. Postępowanie tego księdza toleruje całkowicie dyr. tej szkoły Karst
Tadeusz, który jest rozpracowywany przez Ref. V-ty za wrogą działalność.
Dopiero w roku 1953, i to już po śmierci Stalina, na skutek osaczenia i zawerbowania przez UB na
komprmateriałach najpierw Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, a potem Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”„Wodnego”-„Polnego”, bezpieka pozyskała „ostrą amunicję” także na ks. Zalskiego. Osaczany w celu
zawerbowania „Polny”, na dwa dni przed zawerbowaniem, 12 maja 1953 roku, napisał pięć Oświadczeń
dotyczących Józefa Grzechnika „Ułana”, Jana Niedbalskiego „Niteckiego”, Wacława Grzechnika „Grzmota”,
Stanisława Grzechnika „Dory” oraz Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”. W Oświadczeniach dotyczących
„Niteckiego” i „Smoka II”-„Bystrego” napisał dosyć ogólnie, że obydwaj w roku 1946 uczestniczyli w likwidacji
majora WP i dwóch innych osób w lesie za cmentarzem sobieszyńskim. Ale tego dnia odbyło się też formalne
przesłuchanie aresztowanego „Polnego”. Z powodów, które w protokole tego przesłuchania nie są
wyartykułowane, „Polny” przyznał się, i szczegółowo zeznał o swym udziale w likwidacji majora, który rzekomo
był dezerterem z armii Żymierskiego, i dwóch innych towarzyszących mu osób na krótko przed śmiercią „Orlika”,
czyli przed 24 czerwca 1946 roku. Przyznał się do czegoś, czego nie wymienił podczas swego ujawnienia w PUBP
w Łukowie 25 marca 1947 roku. Zapamiętał to jako zdarzenie, które miało miejsce przed odprawą Komendy
Obwodu Garwolińskiego WiN w Kłoczewie po śmierci „Orlika”: Nadmieniam, że od tej odprawy z „Zawadzkim”
nie widziałem się. Wyjaśniam, że przed ostatnią odprawą latem w 1946 r. ps. „Zawadzki” przyjechał do
miejscowości Sobieszyn celem nawiązania kontaktu ze mną, ze względu na to, że mnie nie było w Sobieszynie, a
byłem na terenie Blizocina gm. Łysobyki pow. Łuków, wobec tego „Zawadzki” polecił ps. „Niteckiemu” i
„Bystremu” ażeby mnie ściągnąć do Sobieszyna gm. Ułęż, co ci z kolei uczynili. Po przybyciu do Sobieszyna,
udając się na plebanię, gdzie zamieszkiwała Zatorska, zastałem „Zawadzkiego”, który to przybył do Sobieszyna
w związku z moim meldunkiem co do niego pisałem o skontaktowaniu się majora WP, który miał być
prawdopodobnie dezerterem, z okręgiem org. WiN, lecz nazwiska tego majora nie znałem i w meldunku nie
podałem. Po skontaktowaniu się z „Zawadzkim” przywiózł on do mnie rozkaz ażeby tego majora, który chciał
nawiązać kontakt z okręgiem WiN-u, zlikwidować, rozkaz ten „Zawadzki” przeczytał mi na piśmie i polecił mi
wykonać, ja zaś z kolei wydałem rozkaz w obecności „Zawadzkiego” likwidacji tegoż majora kom. rejonu Sulej
Janowi ps. „Bystry” z którym wspólnie wykonaliśmy. Zaznaczam, że przed likwidacją majora ja osobiście
oświadczyłem do „Zawadzkiego”, że z majorem tym jest jedna kobieta i mężczyzna nie znając ich nazwisk, i że nie
będzie można jego samego zlikwidować na tym terenie, gdyż teren ten się spali przed władzamy, w tym czasie
„Zawadzki” zwołał członków org. WiN t.j. mnie, Sulej Jana ps. „Bystry”, Niedbalski Jan ps. „Nitecki”, Grzechnik
Stanisław ps. „Dora” oraz inni miejscowi nazwisk ich nie przypominam sobie gdzie wówczas zapadła decyzja
wykonania wyroku na wszystkie trzy osoby, rozkaz ten z polecenia „Zawadzkiego” został wykonany. W likwidacji
udział brali ja, Sulej Jan, Niedbalski Jan, Grzechnik Stanisław, wyrok został wykonany w nocy w lesie
Sobieszyńskim oraz zwłoki zostały zakopane na miejscu. Nadmieniam, że osoby zamordowane broni nie posiadały.
No i to kolejne pytanie „myśliwego” Maneckiego z WUBP w Warszawie, bo to on dostał zadanie „dopadnięcia”
ostatniego komendanta Podobwodu „A”: Wyjaśnijcie, czy było wiadomem księdzu proboszczowi z parafii
Sobieszyn gm. Ułęż, że posiadaliście u Zatorskiej (nauczycielki) zamieszkałej na plebanii, mieszkanie kontaktowe
organizacji WiN? Na to pytanie w protokole przesłuchania została zapisana następująca odpowiedź „Polnego”: Ja
osobiście z proboszczem parafii Sobieszyn nie stykałem się, nie prowadziłem rozmów na tematy organizacyjne
WiN, natomiast według moich przypuszczeń ksiądz proboszcz parafii Sobieszyn niewątpliwie wiedział o naszej
organizacji, ze względu tego, że nauczycielka Zatorska, która zamieszkiwała na plebanii u niego, a u której był
punkt kontaktowy, bardzo często przychodzili członkowie organizacji WiN z terenu gminy Sobieszyn jak i innych
terenów, przez co samo widział ludzi z obcego terenu, poza tym odnośnie księdza nie jest mi nic wiadome od
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członków org. WiN z tamtejszego terenu. 24 lipca 1953 roku szczegółowo zeznawał o tym samym „Smok II”„Bystry” podczas przesłuchania w WUBP w Warszawie, ale przez śledczego z PUBP w Garwolinie. Na pytanie
owego śledczego o nazwisku Buta: Wyjaśnijcie gdzie posiadaliście punkt kontaktowy org. WiN na terenie pow.
Garwolin i jakie się odbywały odprawy, kto brał w nich udział? „Smok II”-„Bystry” udzielił dosyć szczegółowej
odpowiedzi: Punkt kontaktowy org. WiN Rejonu Nr 4 Podobwodu „Dęby A” mieścił się w m. Sobieszyn gm. Ułęż
pow. Garwolin na plebanii u proboszcza Zalskiego Aleksandra, u którego zamieszkiwała ob. Zatorska Zofia,
obecnie nauczycielka szkoły podstawowej w Sobieszynie gm. Ułęż. Punkt ten zorganizował Kom. Podobwodu
„Dęby A” Mich Wacław ps. „Polny” lub też Niedbalski Jan ps. „Nitecki” zam. Sobieszyn. Po zorganizowaniu
tegoż punktu służył on do przeprowadzania odpraw organizacyjnych, w których brali udział – ja, Mich Wacław
ps. „Polny”, Niedbalski Jan ps. „Nitecki” i Kom. Obwodu „Dęby” Walusiński Agenor ps. „Zawadzki”, oraz
przyjeżdżał razem z nim jego adiutant ps. ani nazwiska nie znam [Stanisław Sterlus „Czarny”- „Albin”-„Znicz”].
Na odprawach organizacyjnych omawialiśmy sprawy organizacyjne, wytrzymałości członków w org., gdyż nastąpi
wyzwolenie ze strony anglo-amerykanów. Na jednej z odpraw, jak sobie przypominam, początkiem 1946 r., była
omawiana sprawa jednego majora WP, który przybył na teren Sobieszyna wraz z jedną kobietą i zam. u Sołtysa
Mieczysława zam. Sobieszyn gm. Ułęż. Za parę dni przybył do w/w cywil również nieznany mnie, który zamieszkał
razem z nimi u Sołtysa Mieczysława, którzy przebywali tam przez okres kilku dni. W międzyczasie ja dowiedziałem
się od Micha Wacława ps. „Polny”, który wówczas był Kom. Podobwodu „Dęby A”, że Wasiak Józef ps. „Wawer”
powiedział do Micha Wacława ps. „Polny”, że major ten był razem z nim w Wojsku Polskim Ludowym, i że chce
nawiązać kontakt z org. WiN, a że on sam wywodzi się z terenu Lubelskiego. Po kilku dniach spotkałem się
ponownie z Michem Wacławem i Niedbalskim Janem, gdzie Mich Wacław oświadczył do nas, że posiada wyrok
śmierci wydany przez ps. „Zawadzkiego” na tegoż majora i kobietę, lecz wyrok ten został chwilowo zatrzymany.
Po paru dniach zostaliśmy ściągnięci, a to ja, Niedbalski Jan ps. „Nitecki”, Grzechnik Stanisław ps. „Dora”,
Siepkowski, imienia nie znam, Grzechnik Wacław zam. Drewnik i Grzechnik Marian zam. Warszawa, bliższego
adresu nie znam, posiadał ps. „Szpak”, do lasu w Sobieszynie, który jest w okol. plebanii proboszcza Zalskiego.
Po przybyciu na miejsce przybył do nas ps. „Zawadzki” i jego adiutant. Mich Wacław w tym czasie oświadczył do
zebranych, że posiada wyrok śmierci na majora WP i kobietę, na co ps. „Zawadzki” dał rozkaz, że wyrok ten jest
wydany odgórnie i ma być natychmiast wykonany, gdzie wszyscy razem prócz „Zawadzkiego”, udaliśmy się do
ob. Sołtysa Mieczysława, gdzie zam. major WP i kobieta, i wówczas zauważyliśmy, że jeszcze z nimi jest cywil.
Postanowiliśmy zabrać z sobą wszystkich zaprowadzając ich gdzie ps. „Zawadzki” oczekiwał. Po doprowadzeniu
ich na miejsce ps. „Zawadzki” odczytał wyrok wykonania śmierci na wszystkich trzech osobach, gdzie zaraz po
odczytaniu wyroku udaliśmy się wszyscy razem w stronę cmentarza w las i wyrok został wykonany, a wymienione
trzy osoby zostały zakopane w lesie przy drodze obok cmentarza. W wykonaniu wyroku brali udział – ja, Grzechnik
Stanisław ps. „Dora”, Niedbalski Jan ps. „Nitecki”, Mich Wacław ps. „Polny”, Zych Marian obecnie zam. woj.
Gdańskie. W czasie wykonywania wyroku cywil, który był z majorem WP wszczął ucieczkę, wówczas za nim w
pogoń udałem się ja i Siepkowski imienia nie pamiętam, ze względu na to, że mnie pistolet się zaciął wymienionego
cywila zastrzelił Siepkowski.
W tych zeznaniach „Smoka II”-„Bystrego” wymienionych jest bez imion i pseudonimów pięcioro żołnierzy
Placówki 44 – Zofia Zatorska „Ojczyzna”, Tadeusz Siepkowski „Szczyt”, Wacław Grzechnik „Grzmot”, oraz
Marian Zych „Przyszłość”. No i Mieczysław Sołtys, który pseudonimu nie posiadał.
Jak widać, Buta nie pyta „Smoka II”-„Bystrego” wprost o tę likwidację. Wygląda to tak jakby „Smok II”„Bystry” z jakichś powodów, sam z siebie, postanowił tu ujawnić. Albo przesłuchanie zostało zaprotokołowane
inaczej niż faktycznie przebiegało. Następnie Buta pyta go, kto uczestniczył w likwidacji morderców Józefa
Lemieszka „Lutni”. „Smok II”-„Bystry” zeznaje, że uczestniczył „Polny” i grupa dywersyjna „Spokojnego”, ale
nie wie, kto w jej skład wchodził. Ale to była kolejna ciężka sprawa, przy użyciu której ubecy mogli zaatakować
ks. Zalskiego. Który przecież chował i „Lutnię” i jego bechowskich morderców. A bechowski mord na „Lutni” i
wykonanie wyroku śmierci na jego mordercach dokonały się na terenie jego parafii.
W tych zeznaniach „Smoka II”-„Bystrego” pojawia się mocno Agenor Walusiński „Kieł”-„Maj”-„Willi”„Zawadzki”, wtedy komendant Obwodu Garwolińskiego WiN, wchodzącego w skład Inspektoratu Puławskiego
WiN. Po śmierci „Orlika” zostanie jego następcą na stanowisku dowódcy OP i referenta bezpieczeństwa
Inspektoratu Puławskiego. Sprawa likwidacji majora armii Żymierskiego, rzekomego dezertera, i dwóch
towarzyszących mu osób, stała się znana UB chyba wskutek trwających od września 1952 roku do maja 1953 roku
przesłuchań „Zawadzkiego”, aresztowanego wraz z Zygmuntem Żebrackim „Żeliwą” i innymi pod zarzutem
powołania organizacji Demokratyczny Związek Walki o Niepodległość zwanej w skrócie „Dzwon” i skazanego z
tego powodu na siedem lat więzienia.
Tak czy inaczej plebania sobieszyńska była wiosną 1946 roku miejscem odpraw Komendy Obwodu
Garwolińskiego WiN, Komendy Podobwodu „A” oraz Komend Rejonu 4 i Placówki 44. A funkcjonariusze UB z
Warszawy i Garwolina pomału dowiadywali się, że na tej plebanii zapadały brzemienne w skutki decyzje w
ramach powstania antykomunistycznego. Tak było na tej plebanii od czasu, gdy Zatorscy zostali wyrzuceni z
mieszkania służbowego w Ułężu i przygarnięci przez ks. Zalskiego, Była ona także punktem kontaktowym, lub
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jak nazwała to Zofia Zatorska „Ojczyzna” w oświadczeniu ujawnieniowym, skrzynką pocztową dla Obwodu
Garwolińskiego, Podobwodu „A”, Rejonu 4 oraz Placówki 44.
W październiku 1953 roku kierownik PUBP w Garwolinie dokonał analizy dotychczasowego
rozpracowania ks. Zalskiego w Sprawozdaniu miesięcznym za okres od dnia 30.IX. do dnia 30.X.1953 r. po linii
rozpracowania obiektowego Krypt. „Ocean”. W części I Analiza wrogiej działalności pisał: Inf. ps. „Marek”
podaje w swym doniesieniu z dnia 15.X.1953 r., że żona b. policjanta granatowego do roku 1939 i w okresie
okupacji, który to był komendantem Posterunku na gminie Ułęż Zatorska Zofia po wyzwoleniu należała do
organizacji WiN, zamieszkiwała w Sobieszynie w domu parafialnym /plebania/, u której to odbywały się narady
organizacji WiN, gdzie kontaktowali się komendant obwodu „Dęby” Walusiński Agenor ps. „Zawadzki” z
komendantem podobwodu „Dęby-A” Mich Wacławem ps. „Polny”, oraz Niedbalski Jan ps. „Nitecki”. Obecnie
Zatorska Zofia ps. „Ojczyzna” jest nauczycielką w Sobieszynie i nadal zamieszkuje w domu parafialnym parafii
Sobieszyn u ks. Zalskiego Aleksandra, z którym to utrzymuje ścisłe kontakty, jak również będąc w organizacji
Zatorska Zofia utrzymywała z nim kontakty, niewątpliwe, że ks. Zalski Aleksander wiedział o odprawach
organizacji WiN w jego plebanii, gdyż jak podaje inf. ps. „Marek” , że ks. Zalski Aleksander widział często obce
osoby przychodzące do Zatorskiej Zofii, oraz przez ścisły kontakt Zatorska Zofia mogła mu o tym powiedzieć, jak
również do Zatorskiej Zofii często przychodził Niedbalski Jan ps. „Nitecki”, i w każdą niedzielę po nabożeństwie
Niedbalski Jan zachodzi do Zatorskiej Zofii, gdzie przesiaduje do późna wieczora. W związku z tym nastawiono
inf. ps. „Marek” celem ustalenia, czy ks. Zalski Aleksander należał do organizacji WiN i czy brał udział w
odprawach organizacyjnych, jak również zlecono zadanie inf. ps. „Marek”, by w niedzielę po nabożeństwie udał
się do Zatorskiej Zofii celem ustalenia charakteru kontaktów Zatorskiej z Niedbalskim. A więc to rozpracowanie
miało być kontynuowane. Tyle tylko, że właśnie kończył się rok, w którym umarł Stalin. I coraz szybciej uchodziło
powietrze z UB i innych zbrodniczych instytucji komunistycznego reżimu w Polsce.
Na zakończenie opowiadania o duchowieństwie na Placówce 44 Sobieszyn chcę przywołać fragment
Przemowy XX. Kapelanów wojskowych Okręgu Lubelskiego AK, która 22 września 1943 roku została przekazana
przez Komendę Obwodu Puławskiego do podobwodów, rejonów, placówek, oddziałów, celem odczytania
wszystkim żołnierzom. Słowa te porażają aktualnością: Nie trzeba Ukochani Żołnierze, wielkiej filozofii, by na
podstawie doświadczeń wieków stwierdzić, że tylko ten naród może się ostać, rozwijać i kroczyć ku świetnej
przyszłości, który organizm swój opiera na trwałych i niezmiennych prawach, podyktowanych przez Stwórcę.
Naród taki, choćby chwilowo uległ zewnętrznej przemocy, dźwignie się znowuż do jeszcze bujniejszego życia i
działania siłą swej wewnętrznej wartości i przekonania. Natomiast każdy naród, który z ideału swego wykreśla
Boga, Jego prawa i moralność – choćby wzbił się na szczyty zewnętrznej potęgi i zwycięstwa – wcześniej czy
później musi się rozpaść wskutek swej wewnętrznej pychy i zaślepienia.

Podrozdział VIII
Żołnierze Niepodległości
z Placówki 44
polegli, zamordowani, więzieni
przez Niemców, Sowietów, komunistów, bechowców
Stefan Antoniak s. Wojciecha, z Przestrzeni. Aresztowany 10 października 1944 roku przez funkcjonariuszy
MO Wiktora Maciejewskiego z Lenda Wielkiego, Mariana Antoniaka z Niedźwiedzia i Jana Kardasa z
Michałówki. Wraz ze Stanisławem Sękiem z Lenda Ruskiego i Janem Szymańskim z Przestrzeni zamordowany
15 października 1944 roku w Miętnem k. Garwolina.
AIPN BU 0255/274, t. 14
Raport sytuacyjny Piotra Nafalskiego „Spyrki” z terenu 697/I/A za luty 1945 roku
Milicjanci z Garwolina Królik, Maciejowski i Antoniak, wszyscy z PPR, konwojując aresztowanych Sęka, Szymańskiego i
trzeciego, którego nazwiska nie ujawniono, żołnierzy AK, w drodze zamordowali ich i zakopali ich w lesie .
Janina Głodnicka, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej bracie Stefanie Antoniaku
Matka poszła do Garwolina i dotąd błagała, aż jej powiedzieli gdzie leży jej syn i tamci dwaj.
Teresa Kulik z Kędziorów, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej wujku Janie Szymańskim
W Nowodworze na „Turmie”czyli Rynku złapali ich, tam ich bili i umieścili w piwnicach plebanii i tam dalej ich bili, aż krew
tryskała po ścianach. Na wozach powieźli ich do Miętnego. Wieść przyszła za jakieś trzy miesiące, że w Miętnem jest mogiła.
Byli w dole, jeden całkiem na dnie, dwóch wyżej. Między nimi kawałki derki, którą matka Antoniaka przykryła ich gdy wywozili
ich z Nowodworu.
Roman Padel, Relacja z roku 2021 o mordzie komunistycznym na Stefanie Antoniaku, Stanisławie Sęku i Janie Szymańskim
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W tym mordzie komunistycznym oprócz Wiktora Maciejewskiego, Mariana Antoniaka i Jana Kardasa brali też udział Henryk
Kapusta, komunista z Białek Górnych i Henryk Wójcik, komunista z Sarn.
Stanisław Sęk, Relacja z roku 2021 o okolicznościach mordu komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku
Jego ojciec został zamordowany wraz z Janem Szymańskim oraz trzecim przez funkcjonariuszy MO Wiktora Maciejewskiego,
Mariana Antoniaka oraz Kardasa z Przytoczna jako rzekomy wykonawca wyroku na Franciszku Maciejewskim.
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 12/1945 spisany 23 lutego 1945 roku przez ks. Władysława Zatykę
Stefan Antoniak z Przestrzeni
zmarł 15 października 1944 roku o godzinie dwudziestej w Miętnem k. Garwolina
rolnik, kawaler, lat 23, urodzony i zamieszkały w Przestrzeni
s. Wojciecha i Kazimiery z Madoniów
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 11/1945 spisany 23 lutego 1945 roku przez ks. Władysława Zatykę
Jan Szymański z Przestrzeni
zmarł 15 października 1944 roku o godzinie dwudziestej w Miętnem k. Garwolina
rolnik, kawaler, lat 26, urodzony w Białkach Górnych, a zamieszkały w Przestrzeni
s. Tomasza i Janiny z Padlów
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 9/1945 spisany 12 lutego 1945 roku przez ks. Aleksandra Zalskiego
Stanisław Sęk z Lenda Ruskiego
zabity 15 października 1944 roku o dziesiątej w nocy w Lendzie
„zmarł nagle pod Garwolinem”
rolnik, żonaty, ślub 11 lutego 1944 roku
zam. w Lendzie Ruskim
s. Wojciecha i Franciszki z Cieślaków
żona Teodora z Gładyszów

Wacław Antoniak z Walentynowa. Zamordowany przez funkcjonariuszy MO w marcu 1945 roku.
AIPN BU 0207/3860, akta Marka Krasińskiego „Kurnickiego”-„Starego”
AIPN Lu 0213/1592, akta Marka Krasińskiego „Kurnickiego”-„Starego”
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Antoniak Wacław, Walentynów, NKWD, Milicja Garwolin, nieznane
AIPN BU 01167/184, akta Jana Pawluczuka
Meldunek specjalny naczelnika Wydziału VI KW MO w Warszawie dla szefa Oddziału VI KG MO z 11 lutego 1953 roku
2 lutego zatrzymani plut. Marek Krasiński i strz. Jan Pawluczuk. Krasiński 2 sierpnia 1944 r. w porozumieniu z kierownictwem
BCh wstąpił do MO w Garwolinie i został skierowany na stanowisko komendanta posterunku w Sobolewie, a potem w Ułężu.
Tam utrzymywał ścisłe kontakty z Bichtą Janem „Ułańskim”, Kalbarczykiem Władysławem i innymi, którym udzielał informacji
o MO. W marcu 1945 r. wraz z innymi funkc. MO z Ułęża dokonał morderstwa na Andrzeju Miszczaku i Władysławie
[Wacławie] Antoniaku.
Raport Cymańskiego, śledczego Wydziału VI KW MO w Warszawie z 23 lutego 1953 roku
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Post. MO osadzono ich w areszcie, natomiast Krasiński wraz z załogą Post. MO spożyli
kolację wypijając przy tym nieustaloną ilość wódki. Następnie z rozkazu Krasińskiego został doprowadzony z aresztu na Post.
MO zatrzymany Miszczak, którego Krasiński wraz z pozostałymi milicjantami, jak Pawluczuk Janem, Ziółkowskim Tadeuszem,
Jaroń Janem, Grzechnik Marianem i Bolesławem [bracia stryjeczni] oraz Matysiak Józefem począł rozpytywać go na
okoliczność skradzionej krowy bijąc go wspólnie z wszystkimi milicjantami gumowymi pałkami po całem ciele. Gdy to nie
pomagało Krasiński związał ręce i nogi zatrzymanemu Miszczakowi, między którymi przełożył kij ażeby ten nie mógł się
poruszać i po przewróceniu go na podłogę bito go w dalszym ciągu. Po utracie przytomności przez Miszczaka Krasiński
rozkazał doprowadzić go do aresztu. Dnia następnego Krasiński polecił doprowadzić na Post. MO Antoniak Wacława w celu
podobnego przesłuchania. Milic. Ziółkowski Tadeusz, który pierwszy zszedł do aresztu stwierdził, że Miszczak leży nieżywy o
czym zameldował Krasińskiemu, który to po naradzie z pozostałymi milicjantami polecił zwłoki Miszczaka zakopać co wykonał
Pawluczuk Jan i Ziółkowski Tadeusz, zakopując w komórce obok Post. MO. Następnie Krasiński wraz z milic. Grzechnik
Marianem i Bolesławem oraz Jaroń Janem zabrali zatrzymanego Antoniaka z aresztu w celu rzekomego odstawienia go do KP
MO Garwolin. Jednak jak wynika z materiałów Antoniak został zamordowany przez w/wym. z uwagi na to, że w/wym. był
świadkiem morderstwa Miszczaka przez co Krasiński jak i w/wym. chcąc zatrzeć ślady przestępstwa – o czym zeznaje w toku
przesłuchania Pawluczuk Jan – dopuścili się morderstwa na osobie Antoniaka Władysława. Po upływie tygodnia czasu zwłoki
Miszczaka zakopane w komórce Post. MO z uwagi na to, że były zbyt płytko zakopane i w każdej chwili mogły być odnalezione,
Krasiński Marek oświadczył wobec całej załogi Post. MO, że zwłoki Miszczaka dalej nie mogą być przechowywane we
wspomnianej komórce i po naradzie postanowili je wywieźć i utopić w rzece Wieprz. W związku z tym mil. Grzechnik Bolesław
i Jaroń Jan w nocy wywieźli, a następnie utopili w rzece Wieprz. O zamordowanym Miszczak Andrzeju jak i Antoniak Wacławie
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rodzina w/w o losie ich wogóle nic nie wie, jedynie stwierdza, że byli tacy zatrzymani i do chwili obecnej nie powrócili do
domu. Przesłuchana w charakterze świadka ob. Miszczak Leokadia podaje, że dowiedziała się od swego syna Eugeniusza, że
mąż jej był zatrzymany na Posterunku i tam rzekomo miał być zamordowany przez jednego z funkcjonariuszy MO.
AIPN BU 0988/124, akta Mariana Grzechnika s. Władysława
Z uzasadnienia postanowienia o ukaraniu w trybie dyscyplinarnym z 31 marca 1953 roku zatwierdzonego przez
Konarzewskiego, komendanta głównego MO
Po naradzie i zawiadomieniu KP MO Krasiński kazał Pawluczukowi i Ziółkowskiemu zakopać zwłoki [Miszczaka] w komórce
obok posterunku. Następnie Krasiński wraz z Beniowskim i Jaroniem zabrali Antoniaka i odstawili go do KP MO w Garwolinie.
Antoniak, jak wynika z materiałów nie wrócił do domu, co oznacza, że również został zamordowany. Sprawców morderstwa
Antoniaka nie zdołano ustalić.
W związku z powyższym wniosek do komendanta głównego MO o wydalenie z MO funkcjonariusza Mariana Grzechnika s.
Władysława.
Adnotacja Konarzewskiego z 8 marca 1953 roku
Wydalić z MO, sprawę skierować do prokuratury.

Szczęsny Feliks Antoniewicz „Rak” s. Stanisława, z Nowodworu, wysiedleniec z Koźmina. W listopadzie
1939 roku więziony w obozie przesiedleńczym skąd zbiegł. W roku 1939 lub na początku roku 1940 przesiedlony
przez Niemców do Nowodworu. Po raz pierwszy aresztowany w grudniu 1945 roku w Siedlcach przez UB i
przekazany do PUBP w Garwolinie. Uciekł ze szpitala i wyjechał do rodzinnego Koźmina. Po raz drugi
aresztowany 6 kwietnia 1951 roku na polecenie Wydziału VII 16 Brygady WOP przez Okręgowy Inspektorat
Ochrony Skarbowej w Gdańsku, także w związku z działalnością w WSGO „Warta” w Krotoszynie. Przekazany
do WUBP w Poznaniu, więziony w Poznaniu.
AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
AIPN Gd 00118/592, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
APŁ, Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu. Oddział w Łodzi
Lista transportowa Polaków z Koźmina z 10 grudnia 1939 roku, poz. 99-101
Transport w dniu 10 grudnia 1939 roku z Krotoszyna do Garwolina, poz. 77

Jan Arlak „Tygrys” z Urszulina. Zamordowany przez Niemców w Woli Gułowskiej 25 października 1943 roku,
pochowany na cmentarzu w Woli Gułowskiej.
Koło ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w Rykach, Żołnierze Wyklęci, https://www.rykiak.pl, pobrane 16
września 2021 roku

Czesław Beczek „Koza”-„Dąb” s. Kazimierza, z Wąwolnicy. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie 13 marca
1946 roku. Wyrokiem WSR w Warszawie z 22 kwietnia 1947 roku skazany na pięć lat więzienia za uchylanie się
od służby w armii Żymierskiego oraz udział w próbie likwidacji Franciszka Kwapisiewicza, komunisty z
Korzeniowa i funkcjonariusza MO, w lipcu 1945 roku. Zwolniony na skutek amnestii. Ponownie aresztowany w
listopadzie 1949 roku wraz ze Stanisławem Madoniem „Lwem”, Adolfem Przybyszem „Kogutem”, jego bratem
Zygmuntem Przybyszem „Kotem” oraz Stanisławem Wołangiewiczem „Kościem” jako podejrzanymi o udział w
likwidacji oraz próbach likwidacji działaczy i funkcjonariuszy komunistycznych w latach 1944-1947.
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
AIPN BU 0180/81, t. 7. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery A-J
AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
Protokół przesłuchania Stefana Kamaryka (Stefana Beczka), czyli Ksawerego Kamaryka „Kamarka”, 11 stycznia 1946 roku
przez Wyszomirskiego, śledczego PUBP w Garwolinie
Na żądanie, aby podał nazwiska znanych mu członków organizacji nielegalnych i jaką mają broń wymienia:
Edwarda Przybysza „Napadę” [„Nowinę”] parabellum
Helenę Przybysz, łączniczka „Spokojnego”
Czesława Beczka „Lwa”, parabellum, karabin polski
Wacława Potapczuka, organistę z Żabianki, niemiecki PM
Henryka Zagozdę z Sarn, nagan
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie 1947-1954
Beczek Czesław s. Kazimierza i Zofii z d. Wojtaś, ur. 22 lipca 1921 r. w Helenówku gm. Gułów, zam. Wąwolnica gm. Ułęż,
zatrzymany przez KP MO Garwolin, posiadanie nielegalnie broni oraz udział w napadach rabunkowych, w areszcie WPR
Warszawa od 11 do 30 października 1950 r., 9 maja 1951 r. sprawa umorzona przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.

Kazimierz Bielawny „Bażant” s. Maksymiliana, z Blizocina, wysiedleniec z Tomnic w pow. krotoszyńskim.
Aresztowany po raz pierwszy 15 października 1944 roku przez „Smiersz” lub NKWD i osadzony w punkcie
zbornym w Łysobykach skąd zbiegł. Aresztowany po raz drugi 23 lutego 1949 roku przez UB w Krotoszynie,
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skazany za działalność w WSGO „Warta” przez WSR w Poznaniu na siedem lat więzienia. Więziony we
Wronkach i Strzelcach Opolskich. Zwolniony w marcu 1955 roku.
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Kazimierza Bielawnego „Bażanta”

Alfons Bielecki „Sak” s. Franciszka, z Drążgowa. Aresztowany 15 października 1946 roku przez PUBP w
Garwolinie, na podstawie donosów „oficera” BCh Eugeniusza Kardasa z Nowodworu, konfidenta UB i MO w
Rykach, jako podejrzany o likwidację komunisty Józefa Bieleckiego. W Katyniu Garwolińskim do 29 marca 1947
roku, kiedy to został zwolniony w związku z amnestią.
AIPN BU 0207/1355, akta śledcze Alfonsa Bieleckiego „Saka”
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku 1946, raporty
specjalne
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport dekadowy o pracy PUBP w Garwolinie za okres od 20 do 30 września 1946 roku
Dnia 15.10.46 r. aresztowany został w Garwolinie komendant placówki WiN Drążgów gm. Ułęż – Bielski Alfons. W/w przyznał
się do swojej działalności, podał że zna komendanta podobwodu Micha Wacława ps. „Polny” w Podlodówce pow. Łuków.
Bielecki przysługiwał się lewym nazwiskiem – Latusek.
AIPN BU 0255/274, t. 13
Raport kierownika PUBP w Garwolinie z 30 listopada 1951 roku o przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. „G-n 1”
Jeżeli chodzi o nadesłanie akt ww. z prokuratury mimo zwrócenia się takich nie otrzymano ponieważ prokuratura nie jest w
posiadaniu. Niezależnie od powyższego posiadane materiały dotyczące Bieleckiego Alfonsa częściowo potwierdzają się o czym
świadczy notatka z dnia 20.V.51 r., w której inf. „Burakowski” sygnalizuje, że napady i mordy jakie istniały na terenie gm.
Ułęż pow. Garwolin dokonywane były przez zbrojne bandy, w których również udział brał Bielecki Alfons. O powyższym
zorientowany jest, jak podaje inf. „Burakowski” ob. Górecki Mieczysław zam. Drążgów gm. Ułęż pow. Garwolin, który zna
bliżej działalność w/w, a w szczególności moment zamordowania Bieleckiego Józefa.

Wacław Brygoła z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz”. W zespole Wojskowej Komisji Archiwalnej w CAW
nie ma jego akt filtracyjnych.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Brygoła Wacław Budziska NKWD Resort Garwolin miejsce pobytu obecne nieznane

Aleksander Bujak „Tatar” s. Stanisława, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz”, więziony w Świdrach,
następnie w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach skąd został zwolniony do domu 22 lutego 1946 roku. W
opracowaniach dotyczących więźniów łagru w Borowiczach z powiatu garwolińskiego, tak samo jak Marian
Chołast „Jaszczur”, Henryk Lemieszek „Kruk” oraz jego brat Jan Lemieszek „Gad”, błędnie przypisany do
Budzisk k. Żelechowa. W zespole Wojskowej Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Borowiczanie z powiatu garwolińskiego, garwolin.org./archiwa/15274, pobrane 11 września 2021 roku
CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556
Z protokołu przesłuchania Aleksandra Kozaka „Wilka” przez Monachowa 18 listopada 1944 roku, w dzień po aresztowaniu
„Wilk” wymienia swoich podkomendnych
Suska Bolesław s. Dominika „Zawieja”, jego zastępca jako dowódcy 1 sekcji – aresztowany
Suska Wacław s. Dominika „Burza”, szeregowy – aresztowany
Chołast Marian s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”] – aresztowany
Bujak Aleksander „Tatar” – aresztowany
Lemieszek Henryk s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”] – aresztowany
Lemieszek Jan s. Ludwika „Gad” – aresztowany
Ściseł Józef „Grad” – aresztowany
Grzeszczak Zygmunt, lat 25, mieszkaniec Dąbrówki. Imieł wintowku. Primieti: sredniewo rosta, szatjen, głaza gołubyje.
Górecki Tadeusz, lat 27, mieszkaniec Dąbrówki. Primieti: sredniewo rosta, wołosy czjernije.
Komar, lat 32, mieszkaniec Dąbrówki. Primieti: niżje sredniewo rosta, głaza gołubyje, wołosy czjernije.
Zygmunta Grzeszczaka „Sosnę”, Tadeusza Góreckiego i Stefana Komara „Słowika” na żądanie Monachowa dodatkowo
opisuje, no bo jeszcze nie zostali pojmani.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Bujak Aleksander Budziska NKWD Świdry miejsce pobytu obecne nieznane

Mikołaj Burek „Żbik” s. Wiktora, z Markuszowa i Drążgowa. Żołnierz Kedywu w Markuszowie i OL
„Orlika”, poległ w Drążgowie w walce z bandą AL Lisowskiego 16 maja 1944 roku.
APL, ZWZ-AK, t. 147
Odręczny, wykonany piórem, meldunek „Szpaka” do „Puszczyka” z 1 grudnia (a nie listopada) 1943 roku
Dnia 22.XI.43 r. był aresztowany przez Szucpolicaj Puławy Piotr Chobotow i jednocześnie zeznawał co następuje:
1. W tym punkcie kto dokonał zaboru cukru z cukrowni w Garbowie, że to byli ludzie z BCh.
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2. Z Markuszowa Burka Mikołaja, że posiada broń i wiele innych nazwisk, których nie zdołałem zapamiętać.
3. Chobotow jeździł z żandarmami w mundurze i wskazywał miejsca zam. w wyniku czego 3 ludzi zostało zabitych. Za to został
zwolniony przez hauptmanna.
Na tej podstawie zwolnił go z zaświadczeniem, że wolno mu się było poruszać po wszystkich terenach o każdej porze i każdym
środkiem lokomocji, za co miał dawać już dalszy materiał do aresztowań. Z tym wyjechał i nie wrócił. Zeznania Piotra
Chobotowa słyszałem na własne uszy.
Szpak
1.XI.43r.
Niżej maszynowo
Ekspozytura
M.p. dn. 3.12.43
Na podstawie powyższego zeznania i wobec bezpośredniej groźby dalszego sypania przez Chobotowa poleciłem go
zlikwidować. Rozkaz wykonano, o czym melduję z prośbą o zalegalizowanie w WSS. Dowody dołączam.
Konar
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641, R. 4, 15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
11. Burek Mikołaj Markuszów żona
„Rak”
Arch. Parafii Markuszów
akt zgonu 26/1945
Mikołaj Burek
Działo się 13 maja 1945 roku w Markuszowie o godzinie 19. Stawili się pełnoletni Marian Mazurkiewicz, mechanik i Genowefa
Burek, żona rolnika zamieszkali w Markuszowie i oświadczyli, że 17 maja 1944 roku o godzinie 21 zmarł w Drążgowie gminy
Ułęż Mikołaj Burek, lat 21 mający, kawaler, rolnik, urodzony i zamieszkały w Markuszowie, syn Wiktora i Aurelii z Opolskich
małżonków Burków. Po przekonaniu się o śmierci Mikołaja Burka akt ten odczytany przez nas i stawających podpisany.
APL, ZWZ-AK, t. 165
OP2/15, Sprawozdanie za okres od dnia 25/4.44 do 25.5.44
18.5.44. Patrol z 4-ch ludzi został napadnięty przez 60 PPR. „Żbik” został zabity. Otrzymał 34 rany.
/-/ Przepiórka
APL, WiN, t. 115
Wykaz zabitych podczas okupacji niemieckiej z Placówki 77, poz. 1
Burek Mikołaj, obecnie trudno ustalić, dywersja, zabity przez PPR, co się z nim dzieje? – zabity, przynależność partyz. – AK
Wyk. Kom. Plac. 77 „Mars”
Adnotacja UB na dokumencie: Znalezione podczas aresztowania Andrzeja Podkościelnego [Andrzeja Podkościelnego
„Kruka”-„Bema”-„Maja”]
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015

Bronisław Cąkała s. Wojciecha, z Lipin. Aresztowany przez „Smiersz”, więziony w Świdrach, a od 23 lutego
1945 roku w obozie NKWD nr 283 w Stalinogorsku.
CAW, WKA, akta Bronisława Cąkały, VIII.802.1335.27505
Na karcie tytułowej jego bardzo skromnych akt filtracyjnych adnotacja bez daty: Ubył na rodinu.
W Oprosnym listje na internirowannowo sporządzonym 4 lipca 1945 roku w łagrze nr 283 w Stalinogorsku adnotacja, że w
latach 1929-1930 służył w 83 pp WP i posiada stopień kaprala. No i Postanowlenije z datą 16 lipca 1945 roku o zwolnieniu go
do domu.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Cąkała Bronisław Lipiny NKWD Świdry miejsce pobytu obecne nieznane

Mieczysław Cąkała „Góra” s. Michała, z Helenowa. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku,
więziony w Świdrach, następnie w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach skąd 13 lutego 1946 roku został
zwolniony do domu.
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Cąkała Mieczysław Helenów NKWD Świdry miejsce pobytu obecne nieznane

Helena Cąkałówna c. Michała, z Helenowa. Aresztowana 19 grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie,
torturowana w czasie przesłuchań. Zwolniona w kwietniu 1947 roku w związku z ujawnieniem.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
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Arch. UdsKiOR, akta kombat. Heleny Mich z d. Cąkała
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Wacława Micha „Polnego”
AIPN BU 0207/3883, akta Marii Szczepańskiej „Irmy”
Z protokołu przesłuchania „Irmy” w PUBP w Garwolinie 20 lutego 1947 roku
Będąc w areszcie PUBP w Garwolinie dostałam kartkę od Langego Jana ps. Oliwa, którą mi przyniosła Cąkałówna Helena.
Zaznaczam, że tego człowieka nie znam wcale, dał mi tą kartkę, że jak wyjdę na wolność żebym powiedziała jego rodzinie, że
on jest aresztowany, i żeby paczki żywnościowe mu przynosili, i żebym dała znać Szlendakowi Zygmuntowi zam. w
Bobrownikach, który nosi ps. Brzoza, ażeby on nawiązał kontakt z Żukiem w celu uwolnienia Langego Jana ps. Oliwa.

Albin Chadaj s. Jana, z Zawitały. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie w lutym 1946 roku wskutek donosu
„oficera” BCh Eugeniusza Kardasa z Nowodworu, konfidenta UB i MO w Rykach. Zbiegł z Katynia
Garwolińskiego 17 marca 1946 roku wraz z siedmioma innymi w ucieczce zorganizowanej przez Kazimierza
Wołangiewicza „Szydło”.
AIPN BU 0180/81, t. 7. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery A-J
Chadaj Albin
s. Jana i Marianny Wojtaś ur. 18 maja 1924 r. w Zawitale
rolnik zam. Zawitała
powołany 3 września 1944 r. do służby wojskowej nie stawił się
członek Placówki AK-WiN Sobieszyn
obciążony zeznaniami Eugeniusza Kardasa
aresztowany przez PUBP w Garwolinie 24 lutego 1946 r.
zbiegł z aresztu wraz z innymi 17 marca 1946 r.
ujawnił się w Garwolinie 24 marca 1947 r. z dezercji z wojska zatajając ucieczkę z aresztu oraz przynależność do WiN

Jan Chadaj s. Jana, z Blizocina. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a końcem marca
1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku

Ryszard Chadaj s. Jana, z Kolonii Ułęż. Aresztowany 17 grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport sprawozdawczy PUBP w Garwolinie za okres od 5 do 31 grudnia 1946 roku
Aresztowani członkowie PSL w okresie sprawozdawczym
wśród osiemnastu wymienionych
Chadaj Ryszard czł. bandy WiN
Grzechnik Eugeniusz czł. bandy WiN
Madoń Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Władysław czł. bandy WiN

Wacław Chadaj „Litwa” s. Franciszka, z Drążgowa. Aresztowany 19 maja 1946 roku i po drugim przesłuchaniu
29 maja zwolniony z aresztu PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0207/2768, akta Wacława Chadaja „Litwy”
Protokół przesłuchania 29 maja 1946 roku przez śledczego PUBP w Garwolinie
Aresztowany 19 maja 1946 r. w niedzielę przez wojsko, które przyszło do jego mieszkania i zabrało go ze sobą do Garwolina,
rzekomo w celu sprawdzenia tożsamości.

Longin Chojdak s. Antoniego, z Drążgowa i Sobieszyna. Aresztowany przez „Śmiersz” w sierpniu 1944 roku i
zesłany do obozu NKWD nr 270 w Borowiczach. Do domu powrócił w marcu 1946 roku. W zespole Wojskowej
Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
Roman Chojdak, Relacja z roku 2021 o ojcu
Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017
Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013

Marian Chołast „Jaszczur” s. Andrzeja, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku,
więziony w Świdrach, następnie w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach, zwolniony 13 lutego 1946 roku.
CAW, WKA, akta Mariana Chołasta, VIII.802.145.1446
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
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Konstanty Ciota, z Sobieszyna. Aresztowany przez Niemców w grudniu 1943 roku.
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Protokół przesłuchania Tadeusza Osińskiego „Teka”-„Barcikowskiego” 19 stycznia 1951 roku przez śledczego WUBP w
Warszawie
W miesiącu grudniu 1943 roku zostałem przeniesiony do oddziału dywersyjnego pod dowództwem ps. „Orlika” – Bernaciaka
Mariana wskutek tego, że podczas jednej z akcji na wójta gminy w Łysobykach – Jędrzejewskiego imienia nie pamiętam, którą
przeprowadziła organizacja, a w której i ja brałem udział, zostało kilku moich kolegów aresztowanych, a mianowicie: Ciota
Lucjan, Ciota Konstanty i Radomska Zofia.

Lucjan Ciota, z Sobieszyna. Aresztowany przez Niemców w grudniu 1943 roku.
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Protokół przesłuchania Tadeusza Osińskiego „Teka”-„Barcikowskiego” 19 stycznia 1951 roku przez śledczego WUBP w
Warszawie
W miesiącu grudniu 1943 roku zostałem przeniesiony do oddziału dywersyjnego pod dowództwem ps. „Orlika” – Bernaciaka
Mariana wskutek tego, że podczas jednej z akcji na wójta gminy w Łysobykach – Jędrzejewskiego imienia nie pamiętam, którą
przeprowadziła organizacja, a w której i ja brałem udział, zostało kilku moich kolegów aresztowanych, a mianowicie: Ciota
Lucjan, Ciota Konstanty i Radomska Zofia.

Tadeusz Ciota s. Konstantego, z Sobieszyna. Aresztowany 16 grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku

Antoni Cygan s. Cyryla, z Podlodówki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a końcem
marca 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku

Czesław Cygan „Stolarczyk” s. Adama, z Niedźwiedzia. Aresztowany przez UB w Warszawie 7 czerwca 1948
roku w sprawie Tadeusza Osińskiego „Teka”-„Barcikowskiego”, Wacława Kuchnio „Spokojnego”-„Zielińskiego”
i innych. Wyrokiem WSR w Warszawie z 20 stycznia 1949 roku skazany na cztery lata więzienia.
AIPN BU 999/901, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych
AIPN BU 0235/379, t. 1, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych
AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
AIPN BU 0235/379, t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie
Fragment oświadczenia ujawnieniowego „Stolarczyka” z 15 kwietnia 1947 roku
Do żadnej organizacji nie należałem. Byłem oskarżony do Urzędu Bezpieczeństwa w Kłoczewie o współpracę z nielegalną org.
Pewnego razu przechodził ze swoją grupą „Szatan” [Kazimierz Woźniak], zatrzymał się w naszej wiosce, a że ja miałem
zakąskę i wódkę, więc przyszli do mnie żeby im sprzedać, co ja zrobiłem. Po pewnym czasie przyjechali do mnie z UB, pytali
się o mnie, a że nie było mnie kazali się stawić do w/w Urzędu, ja nie stawiłem się od początku, bo nie wiedziałem gdyż byłem
w Warszawie, po przyjeździe bałem się stawić, gdyż odciągnęło się to 2 miesiące.

Stanisław Furtak z Lenda Ruskiego. Poszukiwany przez UB i prawdopodobnie aresztowany na ziemiach
zachodnich.
AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika, agenta UB krypt. „Dąb”

Julian Gągała z Zawitały. Aresztowany przez „Smiersz” chyba w listopadzie 1944 roku. W zespole Wojskowej
Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Errata, Końskowola 2013
CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068
W aktach filtracyjnych Władysława Gągały „Dęba” zeznanie Gedali Olszaka s. Abrama, Żyda z Żelechowa, które złożył 13
listopada 1944 roku „na ręce” kapitana gwardii Wołkowa, oficera operacyjnego Kontrwywiadu „Smiersz” 1 Białoruskiego
Frontu. Sporo nazwisk żołnierzy AK z plutonu ppor. Tadeusza Reka „Żaby”. Na życzenie Wołkowa, by powiedział od kiedy
zna mieszkańców wsi Zawitała – Juliana Gągałę, Władysława Gągałę, Eugeniusza Wojtasia, Józefa Wojtasia, Wiktora Wojtasia
i Mariana Gągałę, i co jest mu wiadomo o ich przynależności do AK, przedstawił dość szczegółową informację: Mieszkańców
wsi Zawitała: Gągałę Juliana, Gągałę Władysława, Wojtaś Eugeniusza, Wojtaś Józefa, Wojtaś Wiktora i Gągała Mariana ja
znam od 1944 roku, od miesiąca stycznia. Ja ich rozpoznałem będąc już w partyzanckim oddziale kiedy chodziłem do wsi
Zawitała na wywiad z zadaniem partyzanckiego oddziału. Wszyscy oni znajdowali się w oddziale, którym dowodził komendant
Pietrzak [Józef Pietrzak „Dąb”]. Gągała Julian, Gągała Władysław, Wojtaś Eugeniusz, Wojtaś Józef, Wojtaś Wiktor i Gągała
Marian należąc do oddziału AK Pietrzaka niejednokrotnie uczestniczyli w zasadzkach na partyzantów, w obławach. Tak na
przykład w 1943 r. w miesiącu marcu …… [dwa wyrazy nieczytelne] obława w Gułowskim lesie gdzie oni ……. [kilka wyrazów
nieczytelnych]. Mnie wiadomo, że po wejściu Armii Czerwonej w 1944 r. wszyscy ….. [wyraz nieczytelny] byli członkowie
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oddziału AK chodzili i agitowali przeciwko Armii Czerwonej i Polskiemu Komitetowi Narodowemu [PKWN-owi]. W maju …..
[wyraz nieczytelny] przez grupę Pietrzaka, w której byli Gągała Julian, Gągała Władysław, Wojtaś Józef, Wojtaś Eugeniusz,
Wojtaś Wiktor i Gągała Marian został zabity mieszkaniec wsi Niedźwiedź za to, że on pomagał partyzanckim oddziałom i był
członkiem PPR. Z protokołu jednego z przesłuchań „Dęba”, który został aresztowany tego samego dnia, czyli 13 listopada
1944 roku, wiadomo, że Gedala Olszak miał na myśli starego Maciejewskiego zlikwidowanego 15 września 1944 roku.

Marian Gągała s. Jana Pawła, z Zawitały. Aresztowany przez „Smiersz” 13 listopada 1944 roku, obóz NKWD
nr 531 w Swierdłowsku, zwolniony 13 listopada 1947 roku.
CAW, WKA, akta Mariana Gągały VIII. 802.891.17823
CAW, WKA, akta Władysława Gągały VIII. 802.1695.36068
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
przedpobor. Gągała Marian, rolnik, lat 24, listopad 1944 r., nie wiadomo dokąd, szer. drużyny

Władysław Gągała „Dąb” s. Pawła, z Zawitały. Aresztowany przez „Smiersz” 13 listopada 1944 roku, Świdry,
obóz NKWD nr 270 w Borowiczach, zmarł tam 27 kwietnia 1945 roku.
CAW, WKA, akta Mariana Gągały VIII. 802.891.17823
Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013
CAW, WKA, akta Władysława Gągały VIII. 802.1695.36068
Ostatni dokument w jego aktach filtracyjnych to Postanowlenije wykonane w lipcu 1945 roku w obozie w Borowiczach przez
lejtnanta Kotelnikowa z grupy operacyjno-śledczej UNKWD NO (Nowgorodzkoj Obłasti). Pisze on, że rozpatrzył
korespondencję śledczą w sprawie internowania Władysława Gągały i przyjął do wiadomości, że takowy, znajdujący się w
obozie Nr 270 NKWD ZSRR zmarł 24 kwietnia1945 roku i siłą rzeczy nie ma podstawy do dalszej kontroli zebranych na niego
komprmateriałów.

Józef Górski z Lenda Wielkiego. Aresztowany wraz z Jerzym Latoszyńskim przez Niemców podczas pacyfikacji
Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia 5 lutego 1943 roku.
AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika, agenta UB krypt. „Dąb”
Agenturalne doniesienie o melinach Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka” i jego grupy wykonane przez Michała Grzechnika
krypt. UB „Dąb” z 28 grudnia 1951 roku
Dobrze byłoby ażeby zajrzeć w pokoje proboszcza parafii Sobieszyn gm. Ułęż tam u niego przebywa Zatorski chwilowo, a żona
stale zam. dawny kom. policji granatowej. Gdy był napad na PPR Lendo Wielkie gm. Łysobyki pow. Łuków w 42 r. to on był z
nimi w/w grupy ludzi za jego protekcją Niemcy zwolnili Latoszyńskiego i Górskiego, a 27 osób zostało rozstrzelanych na
miejscu w jego obecności przez Gestapo. W Święta Bożego Narodzenia będzie u proboszcza, mieszka na górze w pokoju.
AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
Pismo kierownika PUBP w Garwolinie do kierownika PUBP w Łukowie przez Wydział III WUBP w Warszawie z 12 kwietnia
1952 roku
Powiatowy Urząd Bezp. Publ. w Garwolinie jest w posiadaniu danych agencyjnych, że w okresie okupacji na terenie Lendo
Wielkie gm. Łysobyki pow. Łuków była egzekucja czł. PPR. W tym to czasie zostali również aresztowani Latoszyński Jerzy i
Górski Józef zam. Lendo gm. Łysobyki pow. Łuków, jednakże za protekcją Zatorskiego, b. komendanta policji granatowej w
Ułężu, zostali zwolnieni przed egzekucją, którzy zostali rozstrzelani w obecności Zatorskiego, Latoszyńskiego i Górskiego.
Nadmienić należy, że Latoszyński Jerzy i Górski Józef w okresie okupacji należeli do org. AK i są to dość bliscy przyjaciele
„Szabelskiego”. Po wyzwoleniu należeli do org. WiN, a obecnie są meliniarzami bandy „Szabelskiego”. W związku z tym
prosimy o szczegółowe ustalenie w jakich okolicznościach zostali rozstrzelani czł. PPR, jednocześnie należy ustalić świadków,
których przesłuchać na okoliczność Górskiego, Latoszyńskiego i Zatorskiego, b. komendanta posterunku w Ułężu.

Władysław Grodzicki s. Stanisława, z Białek Górnych. Zamordowany przez komunistów 16 maja 1944 roku.
Henryk Kulik, Relacja z roku 2021 o zamordowaniu Władysława Grodzickiego przez komunistów z Pogonowa
Zabili go w łóżku. To byli ludzie z Pogonowa.
Roman Padel, Relacja z roku 2021 o zamordowaniu Władysława Grodzickiego i Jana Wyjadłowskiego przez komunistów
Tego samego dnia 16 maja 1944 roku komuniści zabili Władysława Grodzickiego i Jana Wyjadłowskiego. Ludzie mówili, że
za Aleksandra Kamelę, który po postrzeleniu przez Żydów już dochodził do siebie w szpitalu w Puławach, ale został tam
„dokończony” przez akowców z Placówki 44.
Arch. Parafii Żabianka
USC w Ułężu
akt zgonu 28/1944
Władysław Grodzicki
umarł w Białkach Górnych 16 maja 1944 roku o godz. 18
akt spisany 19 maja
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żonaty, rolnik, lat 61 liczący, urodzony i zamieszkały w Białkach Górnych
s. Stanisława i Barbary z Jawoszków
żona Katarzyna z Gągałów
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641
R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
10. Grodzicki Władysław Białki żona
„Rak”

„Grot” z Placówki 44. Aresztowany podczas obławy NKWD i UB na terenie gminy Ułęż 20 czerwca 1945 roku.
AIPN BU 0207/4619, t. 2
PINR/II
12.VII.45r.
Raport wywiadowczy za miesiąc czerwiec
(…)
Bezpieczeństwo
Na terenie „A” NKWD i resort bezpieczeństwa przy pomocy wojska przeprowadzili pacyfikację za dezerterami z wojska i za
oddziałami leśnymi /„Orlikiem”/ w okolicy Sobieszyna, Zosina, Lenda, Budzisk pow. Łuków, Urszulina, Żurawca, Natalina,
Zawitały, Grabowa Szlacheckiego, Ryckiego, Jakubówki, Oszczywilka, Bazanowa, Ryk, Przykwy, Kłoczewa. Wylezina, Owni,
Dąbi, Trojanowa, Niwy Babickiej, Kozic, Więckowa, Życzyna i Brzezin. W czasie pacyfikacji aresztowali wiele osób i
wszystkich pytali o „Orlika” i jego ludzi, bijąc przy tym, że oni tacy sami jak „Orlik” skoro nic nie mówią. W Lendzie spalono
dwa budynki od pocisków zapalających. Na terenie gm. Ułęż pacyfikacje prowadził Maciejewski por. resortu z Lenda i Gągała
Franciszek z Nowego Dworu. Zaaresztowanych na terenie gm. Ułęż nie zwolniono, „Grota” z 44, trzech z BCh i jeden ciężko
ranny z BCh w czasie ucieczki oraz dwóch wracających żołnierzy z wojska. Udział w pacyfikacji brało ok. 700 osób. Obstawili
wioski i sprawdzali dowody oraz posuwali się patrolami od wsi do wsi przez pola zbożami. Do lasu nie wchodzili, jedynie
główniejszymi traktami przez las przejeżdżali tankietkami. Uzbrojenie grupy: trzy tankietki, 7 ckm Maksym, 3 motocykle, 12
samochodów, 10 rkm Dicht., reszta pepesze, kb i samozaradki. Niektórzy żołnierze rosyjscy ostrzegali ludność by mężczyźni
uciekali. W lesie koło Urszulina OPI/15 pp został rozpoznany przez tankietki z odległości 30 metrów. Ognia nie rozpoczynano
i tankietki odjechały. Obławy i ataku na ten las mimo rozpoznania nie było.
AIPN BU 0207/4619, t. 2
A/II
2.VII.1945r.
Meldunek informacyjny za m-c czerwiec 1945 r.
(…)
W dniu 20.VI.br. po wypadkach w Sobieszynie, Zosinie, Lendzie, Kłoczewie itd. widziano dwa auta ciężarowe, którymi wieźli
ludzi cyw. Obojga płci przez Irenę do …… [niedokończone, pewnie miało być do Twierdzy]

Eugeniusz Grzechnik s. Franciszka, z Kolonii Ułęż. Aresztowany 14 grudnia 1946 roku przez PUBP w
Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport sprawozdawczy PUBP w Garwolinie za okres od dnia 5 do 31 grudnia1946 roku
Aresztowani członkowie PSL w okresie sprawozdawczym
wśród osiemnastu wymienionych
Chadaj Ryszard czł. bandy WiN
Grzechnik Eugeniusz czł. bandy WiN
Madoń Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Władysław czł. bandy WiN

Franciszek Grzechnik „Kruk” s. Ludwika, z Kolonii Ułęż. Aresztowany w grudniu 1944 roku przez „Smiersz”
lub NKWD. Więziony na Zamku Lubelskim skąd wyszedł najpóźniej wiosną 1946 roku, ponieważ przed tzw.
„referendum ludowym” uczestniczył w Moszczance w odprawie z „Kotliną” jako komendantem Obwodu
Puławskiego WiN. Wiadomo o tym z doniesienia agenturalnego „Marka” czyli Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”
z 18 października 1951 roku.
AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
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Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
plut. zawod. Grzechnik Franciszek, bez zawodu, lat 34, styczeń 1945 r., Lublin Zamek, dca drużyny
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Grzechnik Franciszek, dca drużyny, aresztowany w grudniu 1944 r. przez NKWD
AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”
Agenturalne doniesienie Wacława Micha „Polnego” krypt. UB „Zapolski” z 6 lutego 1954 roku
Grzechnik Franciszek ps. nie pamiętam zam. w Sobieszynie gm. Ułęż powiat Garwolin był również członkiem drużyny
dywersyjnej pl. 44 AK gm. Ułęż. W 1944 r. został aresztowany przez władze. Obecnego miejsca pracy i zamieszkania nie znam.

Jan Grzechnik s. Ludwika, z Drążgowa. Aresztowany przez PUBP w Puławach 7 sierpnia 1946 roku. Zwolniony
27 sierpnia tego roku.
AIPN Lu 041/7. PUBP w Puławach. Wykazy imienne osób podejrzanych i aresztowanych przez PUBP Puławy oraz wykazy
imienne członków organizacji WiN z rozbiciem na poszczególne gromady pow. puławskiego za rok 1946
Wykaz od 1 do 31 sierpnia 1946 roku
Poz. 3 i 4
Grzelak Wiesław s. Gabriela, ur. 17 września 1929 r., Drążgów, zatrzymany 7 sierpnia 1946 r. wraz z Janem Grzechnikiem s.
Ludwika ur. 1 maja 1922 r. zam. Drążgów.
Podejrzani o przynależność do NSZ.
Grzechnik członek PSL.
AIPN Lu 052/73. PUBP w Puławach. Książka kontrolna osób zatrzymanych w PUBP w Puławach za lata 1946-1954
Grzelak Wiesław s. Gabriela, ur. 17 listopada 1929 r. w Drążgowie, zam. Drążgów, areszt. 7 sierpnia 1946 r., 27 sierpnia
zwolniony
Grzechnik Jan s. Ludwika, ur. 1 maja 1922 r. w Drążgowie, zam. Drążgów, areszt. 7 sierpnia 1946 r., zwolniony 27 sierpnia

Marceli Grzechnik „Moryc” s. Józefa, z Sobieszyna. Aresztowany w listopadzie 1944 roku. Zabity po
„wyzwoleniu” po wyjściu z więzienia.
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 39/1945
Marceli Grzechnik
zmarł 18 czerwca 1945 roku z powodu rany postrzałowej w szpitalu św. Jana w Lublinie
akt spisany 24 czerwca 1945 roku
ur. 13 marca 1929 roku
rolnik, kawaler, lat 16, zam. Sobieszyn
s. Józefa i Ludwiki z Wąsików
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
przedpobor. Grzechnik Marceli, rolnik, lat 24, w listopadzie 1944 r., podobno w wojsku
AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”
Wywiad bez daty wykonany przez funkc. MO Pilawskiego
Brat Marceli zabity po „wyzwoleniu” po wyjściu z więzienia

Marceli Grzechnik „Rzeka” s. Józefa, ze Składowa i Blizocina. Na przełomie lat 1945-1946 łącznik AK-WiN
w Blizocinie i Podlodówce. Aresztowany 6 lutego 1946 roku w Giżycach podczas ubeckiej obławy na oddział
Wiktora Targońskiego „Brzozy”. Skazany przez WSR w Lublinie 30 września 1946 roku na piętnaście lat
więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym we Wronkach 16 marca 1950 roku.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Część II, Lublin 2003

Marian Grzechnik „Szpak” s. Ludwika, z Kolonii Ułęż. Aresztowany 15 listopada 1944 roku przez kapitana
gwardii Derużyńskiego z Oddziału Kontrwywiadu „Smierszu” 7 Gwardyjskiego Korpusu Kawalerii oraz
kapitanów gwardii Dmitriewa i Mazarika z 14 Gwardyjskiej Dywizji Kawalerii. W zespole Wojskowej Komisji
Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
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AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
CAW, WKA, akta Stefana Szewczyka, VIII.802.73.729
O jego aresztowaniu wiadomo z akt filtracyjnych Stefana Szewczyka „Strzały”. Znajduje się w nich protokół przesłuchania
„Szpaka” 19 listopada 1944 roku przez kapitana gwardii Dmitriewa z Oddziału Kontrwywiadu „Smiersz” 14 Gwardyjskiej
Dywizji Kawalerii. Przesłuchiwany konfrontacyjnie na „Strzałę” przyznał, że to on przyjął „Strzałę” do AK i odebrał od niego
przysięgę. Zeznał też, że „Strzała” czynnie nie uczestniczył w działaniach zbrojnych „Zagończyka”, a tylko oczekiwał na
wezwanie. Jego zeznanie nie stało w sprzeczności z tym, co mówił o sobie „Strzała” podczas przesłuchania 17 listopada.
Podczas przesłuchania dokonanego 15 listopada 1945 roku w obozie w Rosji przez mł. lejtnanta Klimowa z grupy operacyjnej
UNKWD NO (Nowgorodzkoj Obłasti) „Strzała” zapytany, czy wie, gdzie obecnie znajduje się Grzechnik, odpowiedział, że
został w Polsce. Wiosną 1946 roku był na wolności, bo uczestniczył wtedy w Sobieszynie w likwidacji rzekomego majora
armii Żymierskiego i dwóch towarzyszących mu osób. Wiadomo o tym z protokołu przesłuchania Jana Suleja „Smoka II”„Bystrego” w WUBP w Warszawie przez śledczego PUBP w Garwolinie 24 lipca 1953 roku. Jeszcze przed październikiem
1947 roku został aresztowany przez UB, chyba w Gdańsku, o czym wiadomo z doniesienia agenturalnego Wacława Micha
„Polnego” krypt. UB „Zapolski” oraz z akt kombatanckich „Szpaka”. Bo w tych aktach, jeszcze zbowidowskich, jego życie w
PRL-u zaczyna się dopiero w październiku 1947 roku. Okresu od lipca 1944 roku do października 1947 roku po prostu nie ma.
AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”
Agenturalne doniesienie Wacława Micha „Polnego” krypt. UB „Zapolski” z 24 listopada 1953 roku
Grzechnik Marian ps. „Szpak” wyjechał na Ziemie Odzyskane, zdaje mi się, że do Gdańska, gdzie został aresztowany przez
władze.

Wacław Grzechnik „Grzmot” s. Józefa, z Drewnika i Sobieszyna. Aresztowany w roku 1945 przez UB na
„Ziemiach Odzyskanych”.
AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”
Oświadczenie dotyczące Wacława Grzechnika „Grzmota” wykonane przez Wacława Micha „Polnego” krypt. UB „Zapolski”
12 maja 1953 roku
Fragment
Po objęciu Rej. 4 WiN przeze mnie w pierwszej połowie 1945 roku Grzechnik Wacław wkrótce wyjechał na ziemie odzyskane,
gdzie po pewnym okresie czasu został aresztowany przez władze.

Gabriel Grzelak s. Antoniego, z Drążgowa. Więziony w roku 1947 w PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport miesięczny kierownika PUBP w Garwolinie za listopad 1947 roku
Stan aresztowanych
Stan aresztu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego liczy 20-ścia osób.
Bez sankcji prokuratorskiej w areszcie jest trzy osoby, Russa [Aleksander], Filipek [Andrzej] i Grzelak są zdecydowani
zwolennicy Mikołajczyka, którzy do tej pory nie zerwali z ideologią Mikołajczyka, zatwardziali wrogowie Demokracji Ludowej.
Sankcji dlatego na w/w nie ma gdyż posiadane materiały są niewystarczające dla uzyskania sankcji. Informując się w tej
sprawie Wydz. V-tego dnia 29.XI.1947 r. dostałem odpowiedź, niech siedzą, a jeżeli takich macie jeszcze więcej, to także
aresztujcie ich, a że tacy na terenie powiatu znajdują się, zamierzam w myśl polecenia Naczelnika Wydz. V-go zatrzymać
takowych.
AIPN BU 0255/274, t. 14
Raport sytuacyjny z terenu 697/I/A za m-c luty 1945
Poszukiwani: 1. Grzelak z Drążgowa, b. wójt gm. Ułęż. Oskarżyli go: Franciszek Gągała, b. wójt gm. Nowodworu, Kamela
(ojciec zlikwidowanych 2 synów) z Białek Górnych, Kamelowa (wdowa) z Białek Górnych i Skowrońska z Białek Górnych. Ta
ostatnia wdowa, której mąż został zlikwidowany. Dzieciom ściganego Grzelaka miejscowa komisja kontyngentowa z sołtysem
na czele wyrządza krzywdy. Gospodarstwo zrujnowali. Dzieci cierpią niedostatek. Na Grzelaka urządzała bojówka PPR
zamach morderczy za poprzedniej okupacji.
Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas
II wojny światowej i później, Warszawa 2012

Tadeusz Grzelak s. Andrzeja, z Sobieszyna. Aresztowany 24 sierpnia 1946 roku przez PUBP w Puławach.
AIPN Lu 041/7. PUBP w Puławach. Wykazy imienne osób podejrzanych i aresztowanych przez PUBP Puławy oraz wykazy
imienne członków organizacji WiN z rozbiciem na poszczególne gromady pow. puławskiego za rok 1946
Wykaz od 1 do 31 sierpnia 1946 roku
Poz. 28
Grzelak Tadeusz s. Andrzeja, ur. 28 listopada 1920 r., zam. Sobieszyn, zatrzymany 24 sierpnia 1946 r., podejrzany o
przynależność do NSZ.

Wiesław Grzelak „Kruk” s. Gabriela, z Drążgowa. Aresztowany przez PUBP w Puławach 7 sierpnia 1946 roku.
Zwolniony 27 sierpnia tego roku.
AIPN Lu 041/7. PUBP w Puławach. Wykazy imienne osób podejrzanych i aresztowanych przez PUBP Puławy oraz wykazy
imienne członków organizacji WiN z rozbiciem na poszczególne gromady pow. puławskiego za rok 1946
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Wykaz od 1 do 31 sierpnia 1946 roku
Poz. 3 i 4
Grzelak Wiesław s. Gabriela, ur. 17 września 1929 r., Drążgów, zatrzymany 7 sierpnia 1946 r. wraz z Janem Grzechnikiem s.
Ludwika ur. 1 maja 1922 r. zam. Drążgów
Podejrzani o przynależność do NSZ.
Grzechnik członek PSL
AIPN Lu 052/73. PUBP w Puławach. Książka kontrolna osób zatrzymanych w PUBP w Puławach za lata 1946-1954
Grzelak Wiesław s. Gabriela, ur. 17 listopada 1929 r. w Drążgowie, zam. Drążgów, areszt. 7 sierpnia 1946 r., 27 sierpnia
zwolniony
Grzechnik Jan s. Ludwika, ur. 1 maja 1922 r. w Drążgowie, zam. Drążgów, areszt. 7 sierpnia 1946 r., zwolniony 27 sierpnia

Stanisław Iglewski „Jastrząb” s. Michała, z Zosina. Zamordowany przez UB 27 września 1946 roku w Zosinie.
AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa
Z protokołu przesłuchania Kardasa przez śledczego WBW woj. warszawskiego 7 maja 1946 roku w Dęblinie-Irenie
Pyt.: Opowiedzcie o swojej pracy jako informator MO w Rykach.
Odp.: Jako informator pracowałem od października 1945 r. do chwili obecnej. Za okres ten banda zabiła 6 milicjantów z
posterunku MO Ryki. Ja natomiast przyczyniłem się do tego, że na wyrok śmierci osądzono 1 członka bandy [Edwarda
Przybysza „Nowiny”], a 2 nieznanych osobników uciekających z bronią zostało zastrzelonych w czasie ucieczki.
Pyt.: Kogo znacie z członków bandy ?
Odp.: Poniżej podaję spis członków bandy z grupy „Orlika”:
1) Wieś Bramka, gm. Kłoczew.
a) Sulejczak Józef , posiada broń krótką i długą, jest komendantem placówki Kłoczew.
b) Ubianka [Łubianka] Józef, posiada broń krótką i długą, ma łączność z „Orlikiem”.
O nich opowiadał Prokopek Jan z Kawęczyna gm. Kłoczew.
2) Wieś Orszulin [Urszulin], gm. Ułęż.
a) Bogusz Marian, posiada pistolet, u niego „Orlik” często kwateruje.
3) Wieś Zawitała, gm. Ułęż.
a) Wojtaś Stanisław, posiada pistolet.
b) Mięśniak [Miesiak] Aleksander, posiada Kb.
c) Hadaj [Chadaj] Albin, posiada PPSza.
d) Paprota Antoni, posiada KBK.
4) Wieś Zosin, gm. Ułęż.
a) Iglewski Stanisław
b) Iglewski Jan
Obaj posiadają broń krótką, długą i granaty. Utrzymują kontakt z „Orlikiem”. Mówił o tym Śpiewak Stanisław z Grabowej
[Grabowców].
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 31/1946
Stanisław Iglewski
zabity 27 września 1946 roku w Zosinie
ur. 15 czerwca 1916 roku w Zosinie
rolnik, zam. Zosin
s. Michała i Józefy z Kępińskich
żona Helena z Woźniakowskich
pogrzeb 29 września

Antoni Jabłoński „Jasieńczyk” s. Józefa, z Natalina. Wymieniany w dokumentach także jako Tolek Jabłoński,
Teofil Jabłoński, Leopold Jabłoński. Od 6 listopada 1944 roku więziony w specłagrze GZI nr 1 w Skrobowie, z
którego wraz z innymi zbiegł 27 marca 1945 roku i dotarł do „Orlika”.
AIPN BU 0187/89, t. 3. WUSW w Lublinie. Wydział „C” WUSW Lublin. Kwestionariusze osobowe członków band AK i WiN
pod dowództwem Bernaciak Mariana ps. Orlik i Wilczyńskiego Zygmunta ps. Żuk stanowiące załącznik do Charakterystyki Nr
91, litery A-K
AIPN Lu 0136/141. Wydział „C” KW MO w Lublinie. Kwestionariusze osobowe członków bandy p.n. AK pod dowództwem
Bernaciak Mariana ps. „Orlik” opisanej w Charakterystyce Nr 91 wykonane w latach 1983-1984
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”
Tam jego życiorys z roku 1981, a w nim taki oto, na ten czas poprawny politycznie, zapis
W oddziale byłem do wkroczenia wojsk radzieckich tj. 25 lipca. Witałem pierwsze tankietki armii Koniewa w Rykach. Po
rozpuszczeniu oddziału pojechałem w kilka dni później do Lublina i zgłosiłem się ochotniczo do Wojska Polskiego na
Majdanku. Ponieważ miałem dyplom technika „Kupcy” wybrali mnie i przydzielili do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie
gdzie byłem jako działonowy w II baterii szkolnej. 6 listopada 1944 zostałem aresztowany i internowany w Skrobowie w 1-ym
Obozie Informacji WP. Siedziałem cierpliwie do marca i 27 III 45 uciekliśmy w dzień przejmując część broni. Cały kwiecień
to ciągłe uniki i ucieczki. W połowie kwietnia dołączyliśmy do Oddziału AK i w nim byłem do pierwszych dni maja 45 r.
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Zgodny z prawdą przekaz o aresztowaniu i uwięzieniu w Skrobowie dał do książki Jerzego Ślaskiego o historii tego obozu
wydanej w roku 2003
AAN, Akta Jerzego Ślaskiego, Wykaz uciekinierów z obozu GZI w Skrobowie
Podpisany jako list gończy przez płk. Kożuszko, szefa GZI
Poz. 25
Kapral Jabłonskij Anton Josifowicz, 1920 goda rożdjen, urożjen gor. Lod, szkoła ofic. artiller.
Ten gorod Lod to Łódź, gdzie „Jasieńczyk” urodził się w roku 1921, a nie 1920, jako syn Józefa i Eugenii z Pawłowiczów.
Oprócz dużo starszego brata Józefa miał jeszcze trzy siostry.
Wiadomo o tym z jego akt kombatanckich.
AIPN BU 946/2357, akta Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych
Tam protokół przesłuchania Jana Kobylańskiego „Dziubaka” 3 czerwca 1949 roku.
„Dziubak” wymienia „Jasieńczyka” jako Teofila Jabłońskiego „Muła”.
Zeznaje, że w Skrobowie poznał
Teofila Jabłońskiego ps. Muł
Jarosza Zdzisława „Czarnego”
Michalaka Jerzego „Świdę”
Mariana Gierynga „Sławnego”
[Ryszarda] Piskorskiego ps. Zośka
Żukowskiego Tadeusza
Brzozowskiego Zygmunta „Dęba”
Mierzwińskiego Piotra „Wiernego”
Wszyscy ww. uciekli razem z nim w marcu 1946 r. z obozu.

Józef Jabłoński „Gajowy” s. Józefa, z Natalina. Aresztowany po wejściu Sowietów w roku 1944 przez
„Smiersz” lub NKWD, więziony w punkcie zbornym w Łysobykach skąd został uwolniony przez żołnierzy AK.
Po zwolnieniu z aresztu natychmiast wyjechał do Łodzi lub gdzieś na Zachód.
Jerzy Ślaski, Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 2003
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”
AIPN BU 999/901, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych
Protokół przesłuchania Czesława Cygana „Stolarczyka” przez śledczego MBP 26 lipca 1948 roku
Jabłoński Józef „Gajowy” był komendantem placówki na terenie, w skład którego wchodził Niedźwiedź.
Miał ok. 35 lat, żonę i jedno dziecko.
Zawerbował go latem 1943 r., gdy przyszedł do niego i polecił jemu i Marianowi Chmielewskiemu wykonanie dwóch trumien
dla poległych w czasie akcji z Niemcami dwóch członków AK. Robili to w tajemnicy.
Chciał im zapłacić, ale nie zgodzili się wziąć pieniędzy.
Jabłoński nadał mu ps. Stolarczyk.
(…)
Jabłoński po wejściu Armii Czerwonej został aresztowany przez UB, ponieważ podczas rewizji znaleziono u niego broń.
Jabłoński po zwolnieniu z aresztu natychmiast wyjechał do Łodzi lub gdzieś na Zachód.

Aleksander Jamrożek s. Szczepana, z Blizocina. Aresztowany przez UB w październiku 1946 roku i więziony
na Zamku Lubelskim.
AIPN BU 0207/4619, t. 4
Wykaz aresztowanych z „Pułtusk I” wykonany 11 marca 1947 roku, znaleziony przez UB podczas aresztowania Piotra
Ignacaka „Justa”, komendanta Inspektoratu Puławskiego AK-WiN
14 osób, m.in. Czesław Sekita „Smoking” i Aleksander Jamrożek
Poz. 5 Jamrożek Aleksander 1895 r. Blizocin s. Szczepana i Jadwigi areszt. w październiku 1946, jaka grozi kara – skazany na
8 lat gdzie obecnie znajduje się – Lublin Zamek

Wacław Jazurek „Belka” s. Władysława, z Podlodówki. Aresztowany 20 grudnia 1946 roku przez PUBP w
Łukowie jako podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Więziony w PUBP w Łukowie oraz w więzieniu w
Siedlcach. Wyrokiem WSR w Lublinie na sesji wyjazdowej w Siedlcach z 14 maja 1947 roku skazany na karę
pięciu lat więzienia darowaną w całości na podstawie amnestii.
AIPN BU 0180/81, t. 7. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery A-J
AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Z aktu oskarżenia wykonanego 26 marca 1947 roku przez śledczego PUBP w Łukowie
Oskarżony przebywa w więzieniu w Siedlcach. 5 lutego 1947 r. przywieziony z aresztu PUBP w Łukowie przez grupę
operacyjną WP wskazał miejsce schowania swej broni (pepesza) w stodole Aleksandra Suski w Podlodówce.

Bolesław Bonifacy Jurczak s. Wawrzyńca, do kwietnia 1938 roku podporucznik służby stałej WP, ostatnio
w szeregach 15 pp „Wilków” w Dęblinie, z Żabianki, pochodził z Trembowli. Aresztowany przez „Smiersz”
chyba w sierpniu 1944 roku, od 8 października 1944 roku więziony w obozie NKWD nr 178 w Diagilewie,
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następnie w obozach nr 454 w Riazaniu i 437 w Bogorodskoje, a od 5 października 1947 roku w obozie nr 284 w
Brześciu Litewskim, skąd 3 listopada 1947 roku został zwolniony do domu.
CAW, WKA, akta Bolesława Bonifacego Jurczaka, VIII.802.349.3569
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Józef Jurkiewicz s. Wincentego, z Nowodworu. Po raz pierwszy więziony w Warszawie przez Niemców od
połowy kwietnia do końca maja 1940 roku za „nielegalny” handel żywnością. Po raz drugi więziony w Puławach
przez Niemców od połowy maja do połowy lipca 1944 roku rzekomo pod zarzutem pomocy jeńcom sowieckim
zbiegłym z obozów, współpracy z partyzantką sowiecką, agitacji bolszewickiej, odmowy pracy dla Niemców.
Jako podoficer lotnictwa armii Żymierskiego podejrzany o przynależność do AK aresztowany przez „Smiersz” 6
listopada 1944 roku i osadzony w specłagrze GZI nr 1 w Skrobowie. Od 18 maja 1945 roku przebywał w
Prowieroczno-Filtracjonnym Łagierje N 283 w Stalinogorsku (PFŁ nr 283). Zwolniony stamtąd 21 lipca 1945
roku.
CAW, WKA, akta Józefa Jurkiewicza, VIII. 802.1332.27427
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
sierż. zaw. lotn. Jurkiewicz Witold [Józef], leśnik, lat 40, w styczniu 1945 r., obóz Lubartów, dyspozycja
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in.
Zakrzewski Jan, Jurkiewicz Witold [Józef], Przybylski Jan, w dyspozycji, aresztowani we wrześniu 1944 r. przez NKWD,
Lubartów
AIPN Lu 00103/301, akta Jana Poterka „Ptaszka”
Uzasadnienie doboru i plan opracowania kandydata na tajnego współpracownika wyk. w Wydz. III KW MO w Warszawie 15
czerwca 1972 roku
(…)
Cel pozyskania
Z posiadanego rozeznania wynika, że kandydat utrzymuje szerokie kontakty na terenie pow. Ryki i Garwolin. Między innymi
kontaktuje się z b. czł. AK, WiN i pracownikami sanacyjnego aparatu państwowego. Do osób tych należą:
Jurkiewicz Józef s. Walentego [Wincentego] ur. 23.III.1902 r. zam. Wrzosówka gr. Nowodwór pow. Ryki – b. st. sierż. AK. W
latach ubiegłych osadzony w obozie w Skrobowie k. Lubartowa za rozpowszechnianie wrogiej propagandy p-ko PRL.
Pismo I zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Rykach do zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Warszawie
z 24 lipca 1972 roku odnośnie m.in. Józefa Jurkiewicza
Informuję, że w drodze operacyjnego rozeznania ustalono:
W latach 1923 do 1939 służył zawodowo w lotnictwie Wojska Polskiego jako mechanik samolotowy w stopniu st. sierżanta. Na
terenie powiatu zamieszkiwał od roku 1927, następnie został przeniesiony służbowo do jednostki WP w Nowodworze i pełnił
służbę zawodową do 1939 r. W okresie okupacji zamieszkiwał w miejscowości Wrzosówka gr. Nowodwór pow. Ryki.
Utrzymywał się z pracy na gospodarstwie rolnym jak wyżej. Należał do konspiracyjnej organizacji AK jako szeregowy członek.
Po wyzwoleniu uchylał się od służby wojskowej, za co został internowany do ZSRR, gdzie przebywał do 1946 r.
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Z doniesienia agenturalnego agenta UB krypt. „Lis” z terenu gminy Ułęż do kierownika PUBP w Garwolinie z 4 marca 1949
roku. Wymienia znanych mu osobników prowadzących nieuczciwą, szkodliwą robotę, m.in. Jana Suleja „Smoka II”„Bystrego”, Jana Niedbalskiego „Niteckiego” i Józefa Jurkiewicza
Jurkiewicz lat ponad 50-siąt, właściciel cegielni zam. Nowodwór, prawdopodobnie lotnik przedwojenny, b. czł. AK.

Marian Kaczyński „Kurtyna” s. Ludwika, z Zawitały. Śmiertelnie ranny od niemieckich kul przed swoim
domem w Zawitale 11 października 1943 roku w trakcie pacyfikacji spowodowanej donosem do Niemców.
Ryszard Kaczyński, Odpis postanowienia Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni dokonanej w Zawitale 11 października 1943 roku
Ryszard Kaczyński, Relacja z roku 2019 oraz dokumenty po jego stryju Marianie Kaczyńskim „Kurtynie”
Brat mojego ojca Marian Kaczyński zginął w akcji Niemców w Zawitale w dniu 11 października 1943 roku mając zaledwie 21
lat. Mówiło się, że pełnił jakąś znaczącą funkcję u „Orlika” [był komendantem AK w Zawitale].
Wszystko się zaczęło zgoła niewinnie. Na końcu wsi mieszkał młody człowiek. Okradł kogoś, chyba sklep. Właściciel zamiast
powiedzieć komuś z oddziału partyzantów o tym, to by go trochę przestraszyli, jak to mieli we zwyczaju, to poszedł na skargę
do Niemców. Przyjechali i strzelali jak leci. Ktoś np. wyjrzał przez okno, za szybą i też dali mu serię. Zginął od strzału w głowę.
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Marian Kaczyński był na dworze. Nie zdążył się schować. W wojskowych butach i spodniach, z którymi związana jest oddzielna
historia. I chyba z powodu tego ubrania Niemcy do niego strzelili. Tak mówili ludzie. Kula weszła przez obojczyk, wyszła nad
nerką. Upadając oparł się o drzwi domu, tak że ojciec z drugim synem mieli problem z ich otwarciem, żeby go wciągnąć do
środka. Położyli go na łóżku. Żył jeszcze. Chciał wody. Wypił trochę, ale słychać było tylko charczenie. Musieli uciekać, a ten
został na łóżku. W tym czasie do domu wpadł jakiś chłopak. Marian jeszcze żył. Usłyszawszy zbliżających się Niemców, wszedł
pod łóżko, na którym leżał ranny. Krew przeciekała na niego z łóżka. Strużką płynęła aż do drzwi. Ranny się wykrwawił. Akcja
niby była przypadkowa, ale mówiono też, że Niemcy mieli ze sobą listę, na której był też Marian Kaczyński.
Ryszard Kaczyński, Relacja z roku 2021 o niemieckiej pacyfikacji w Zawitale 11 października 1943 roku
Miejscowy złodziej Stefan Sójka zwany „Tepciem”, nie związany z żadną organizacją, okradł sklep Józefa Wojtasia, a ten
poszedł ze skargą do wachmanów kwaterujących w majątku Rabków w Dwórcu. Ci zadzwonili na lotnisko w Ułężu i rankiem
11 października 1943 roku weszła do Zawitały od strony Borek obława żandarmerii niemieckiej. Już przechodząc przez Borki
Niemcy zabili na polu dwie osoby. W Zawitale od kul Niemców strzelających do wszystkich, którzy byli na dworze lub wyglądali
przez okna, zginął mój stryj Marian oraz Kazimierz Baranowski i Karol Wojtaś. Zgonili mieszkańców na plac koło zabudowań
„Tepcia”. Tam strzelali pod nogi, żeby wskazać bandytów. Aż ktoś wskazał gdzie jest „Tepcio”. Wtedy zabrali go, także jego
narzeczoną Irenę Kaczyńską, ale z innych Kaczyńskich, jeszcze jednego Sójkę, Jana Kwita oraz mojego dziadka ze strony mamy
Henryka Janiszka, który zginął na Zamku Lubelskim. Tak samo jak inni aresztowani wtedy w Zawitale, zamordowani 28 lub
29 grudnia 1943 roku i zakopani w zbiorowym grobie na Cmentarzu przy Unickiej. Podczas tej pacyfikacji Niemcy mieli kartkę
z nazwiskami, a na niej nazwisko mojego stryja Mariana. I pytali o niego. „Tepcia” zastrzelili w drodze do Puław, podczas
próby ucieczki pod Żyrzynem, a Kwita, który również wtedy uciekł, ponownie pojmali i zabili w Zawitale. Podpalili też
zabudowania „Tepcia”, od których spaliło się prawie pół wsi.
Arch. Parafii Nowodwór
akt zgonu 34/1943
Marian Kaczyński
s. Ludwika i Katarzyny z d. Miażdżyk, ślub 1911 roku
ur. w roku 1920, zam. w Zawitale, kowal
zm. 11 października 1943 roku o godz. 6
świadkowie:
Wiktor Jabłoński
Franciszek Miażdżyk
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641
R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
m.in.
6. Kaczyński Marian Zawitała rodzice i 3 rodzeństwa
„Rak”

Jadwiga Kalicka, nauczycielka Dwuletniego Liceum Rolniczego na Brzozowej, siostra dyrektora tej szkoły,
z Sobieszyna-Brzozowej. Aresztowana 6 sierpnia 1943 roku popełniła samobójstwo. Datę tę podaje Regina
Makuch „Brzoza”.
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Reginy Makuch „Brzozy”
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Rozdział III podrozdział 3
„Ja Polskę p…”. Kanalie na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki AK podczas okupacji niemieckiej
Fragment
W Wykazie jednostek niebezpiecznych przesłanym 27 listopada 1943 roku przez oficera wywiadu Inspektoratu Puławskiego do
płk. Aleksandra Bienieckiego „Łodzi”, szefa Oddziału II Komendy Okręgu Lubelskiego, znajduje się następujący zapis:
Szatkowski Stanisław. Sobieszyn, buchalter Szk. Roln. Doniósł do G-po o działalności konsp. dyr. Szkoły Roln. p. Kalickiego,
którego z rodziną i uczniami aresztowano. Zapis ten jest oznaczony literami „Sz”. To informuje nas, że sprawa karna była w
WSS, lecz została zawieszona. W późniejszym Wykazie alfabetycznym kolaborantów jest zapis, że sprawa Szatkowskiego
została zwrócona jako nie podlegająca pod paragrafy WSS. Zarzuty zawarte we wniosku Aleksandra Kierka „Stanisława Miki”,
obwodowego przedstawiciela do spraw KWP, do Komisji Sądzącej z 5 lutego 1944 roku: Pośrednie spowodowanie zamknięcia
Szkoły Rolniczej w Sobieszynie oraz aresztowania dyrektora Kalickiego, który zdołał uciec oraz jego siostry, której martwe
zwłoki znaleziono na sznurze, przy czym nie udało się ustalić powodu zgonu oraz rozgrabienie majątku szkoły. Popieranie
interesu niem., że tam na froncie żołnierze niemieccy walczą i im należy się racja żywnościowa, a nie uczniom, w momencie,
gdy dyr. Kalicki prosił o zwiększenie przydziału żywności. Przyczynienie się do zorganizowania przymusowych robót na rzecz
Liegenschaftu. Utrudnianie zwalniania obowiązanych do robót przez kier. Liegenschaftu.

Jerzy Kalicki, dyrektor Dwuletniego Liceum Rolniczego na Brzozowej, z Sobieszyna-Brzozowej.
Regina Makuch „Brzoza”, łączniczka i sanitariuszka na Placówce 44, ale też siostra dwóch żołnierzy ZWZ-AK z Sobieszyna
– Mariana Makucha „Lapisa”-„Lisa” i Wacława Makucha „Wiarusa”, w życiorysie dla ZBoWiD-u z roku 1985 pisała
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Pełniłam obowiązki gońca dowódcy Placówki 44 do dowódcy rejonu w Rykach oraz do dyrektora Szkoły Rolniczej inż. Jerzego
Kalickiego – szkoła była ważnym punktem konspiracji. (…) 6.VIII.1943 r. Niemcy zaatakowali Szkołę Rolniczą w Brzozowej,
aresztując uczniów i personel. Dyrektorowi szkoły Jerzemu Kalickiemu udało się uciec i przez kilka dni ukrywał się w moim
domu. W szkole Niemcy zorganizowali obóz dla Hitlerjugend. W maju 1944 r. jako sanitariuszka brałam udział w likwidacji
tego obozu.
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Reginy Makuch „Brzozy”
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Rozdział III podrozdział 3
„Ja Polskę p…”. Kanalie na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki AK podczas okupacji niemieckiej
Fragment
W Wykazie jednostek niebezpiecznych przesłanym 27 listopada 1943 roku przez oficera wywiadu Inspektoratu Puławskiego do
płk. Aleksandra Bienieckiego „Łodzi”, szefa Oddziału II Komendy Okręgu Lubelskiego, znajduje się następujący zapis:
Szatkowski Stanisław. Sobieszyn, buchalter Szk. Roln. Doniósł do G-po o działalności konsp. dyr. Szkoły Roln. p. Kalickiego,
którego z rodziną i uczniami aresztowano. Zapis ten jest oznaczony literami „Sz”. To informuje nas, że sprawa karna była w
WSS, lecz została zawieszona. W późniejszym Wykazie alfabetycznym kolaborantów jest zapis, że sprawa Szatkowskiego
została zwrócona jako nie podlegająca pod paragrafy WSS. Zarzuty zawarte we wniosku Aleksandra Kierka „Stanisława Miki”,
obwodowego przedstawiciela do spraw KWP, do Komisji Sądzącej z 5 lutego 1944 roku: Pośrednie spowodowanie zamknięcia
Szkoły Rolniczej w Sobieszynie oraz aresztowania dyrektora Kalickiego, który zdołał uciec oraz jego siostry, której martwe
zwłoki znaleziono na sznurze, przy czym nie udało się ustalić powodu zgonu oraz rozgrabienie majątku szkoły. Popieranie
interesu niem., że tam na froncie żołnierze niemieccy walczą i im należy się racja żywnościowa, a nie uczniom, w momencie,
gdy dyr. Kalicki prosił o zwiększenie przydziału żywności. Przyczynienie się do zorganizowania przymusowych robót na rzecz
Liegenschaftu. Utrudnianie zwalniania obowiązanych do robót przez kier. Liegenschaftu.

Ksawery Kamaryk „Kamarek” s. Ferdynanda, z Wólki Kotowskiej k. Ołyki na Wołyniu. Po dyslokacji
Zgrupowania „Orlika” na początku lipca 1945 roku przydzielony do Wąwolnicy. Aresztowany przez PUBP w
Garwolinie 8 stycznia 1947 roku. Wyrokiem WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rykach 15 stycznia 1947
roku skazany na karę śmierci i tego samego dnia zamordowany wraz z trzema innymi Żołnierzami Wyklętymi
skazanymi w tym komunistycznym „procesie” na karę śmierci – Władysławem Warownym „Dębem”, Janem
Filipkiem „Gilzą” i Adamem Zdrojewskim „Sępem”.
Mirosław Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas
II wojny światowej i później, Warszawa 2012
USC w Rykach
Akt zejścia Nr 101 z 31 października 1951 roku
Data zgonu – 15 stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego roku 15.I.1947 roku
Godzina zgonu – siedemnasta 17 minut 30
Miejsce zgonu – Ryki
Imię (imiona) – Stefan [Ksawery]
Nazwisko – Kamarek [Kamaryk]
Stan cywilny – żonaty
Zawód – szewc
Miejsce urodzenia – Wólka Kotowska
Data urodzenia lub wiek – 22 maja 1921 rok [22 kwietnia 1921 roku]
Imię ojca – Ferdynand
Nazwisko – Kamarek [Kamaryk]
Imię i nazwisko matki – Magdalena z Bernaciaków Kamarek [Adela z Bernackich Kamaryk]
Dane dotyczące osoby, władzy lub instytucji zgłaszającej zgon – Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Warszawie
Na podstawie zgłoszenia zgonu przez mjr. Mariana Rybę z WPR w Warszawie do USC w Garwolinie z 24 października 1951
roku
Tam zapis: Imiona i nazwisko małżonka – Stefania Janiszek
Tam zapis: Zgon w/w nastąpił dnia 15 stycznia 1947 r. o godz. 17.30 w miejscowości Ryki pow. Garwolin

Bolesław Kazimierski s. Józefa, z Żabianki. Aresztowany w Żabiance 20 grudnia 1946 roku przez grupę
operacyjną UB-KBW. Przekazany do PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku
AIPN BU 0255/274, t. 10
Wykaz aresztowanych za czas od 5 do 21 grudnia 1946 roku w rejonie operacyjnym Nr 7 (Uzupełnienie) wykonany 21 grudnia
1946 roku w sztabie grupy operacyjnej UB-KBW
poz. 22
20.12. Rutkowski Bolesław s. Pawła 11.11.1917. Białki Dolne OP członek UB Garwolin
poz. 23
20.12. Madoń Stanisław s. Jana 29.9.1908. Wąwolnica ps. Lew OP członek UB Garwolin
poz. 24
20.12. Kazimierski Bolesław s. Józefa 19.6.1926. Żabianka Sztab UB Garwolin
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Franciszek Czesław Kieliszek „Kos” s. Piotra, z Ferdynandowa i Ryk. Aresztowany przez „Smiersz” 29
listopada 1944 roku w Rykach. Więziony w swierdłowskich obozach NKWD nr 231, 523 i 248. Zwolniony do
domu 1 lutego 1947 roku.
CAW, WKA, akta Franciszka Czesława Kieliszka, VIII.802.1225.24894
AIPN BU 0180/81, t. 9. Charakterystyka Nr 65. Litery K-P
Kieliszek Franciszek Czesław „Kos”
s. Piotra, ur. w 1920 r. w Ferdynandowie gm. Łysobyki
stolarz
od lipca 1944 r. do chwili aresztowania 30 listopada 1944 r. strzelec w oddz. „Orlika”

Roman Kłos z Kalinowego Dołu. Aresztowany w roku 1944 przez PUBP w Łukowie, wcielony do armii
Żymierskiego.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Kos [Kłos] Roman Kalinowy Dół Resort Łuków miejsce pobytu obecnie Wojsko

Jan Kogda „Jan”, dezerter z armii węgierskiej, żołnierz WSOP w Nowodworze. Prawdopodobnie tożsamy z
Węgrem Janem poległym jako żołnierz OP „Orlika” w bitwie z żandarmerią i wojskiem niemieckim oraz policją
granatową z Sobolewa w bitwie pod Paprotnią 27 czerwca 1944 roku.
AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Tam raport „Orlika” o bitwie pod Paprotnią
APL, WiN, t. 115
PINR, Wykaz aresztowanych, zabitych, rannych za czas okupacji niemieckiej [631 osób z całego Inspektoratu Puławskiego AK,
podpisany przez „Justa”]
Poz. 474
/Węgier/ Jan strz. 27.VI.44 OP

Leokadia Koksa z Drążgowa. Aresztowana przez „Smiersz”, NKWD lub UB jesienią 1944 roku. Więziona w
Katyniu Garwolińskim. Zwolniona wskutek działań Adama Kossowskiego, ojca Longiny Kossowskiej „Lusi”.
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o aresztowaniu i uwolnieniu jego siostry Longiny Kossowskiej „Lusi” i Leokadii Koksy
Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017
Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów

Longina Kossowska „Lusia” c. Adama, z Drążgowa. Aresztowana przez „Smiersz”, NKWD lub UB jesienią
1944 roku. Więziona w Katyniu Garwolińskim. Zwolniona wskutek działań swego ojca.
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o aresztowaniu i uwolnieniu jego siostry Longiny Kossowskiej „Lusi” i Leokadii Koksy
Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017
Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka AK Sobieszyn. Pluton Drążgów

Aleksander Kozak „Wilk” s. Jakuba, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku,
więziony w Świdrach, następnie w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach, zwolniony do domu 13 lutego 1946
roku.
CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały VIII.802.200.1991
Protokół przesłuchania Mieczysława Cąkały „Góry” 22 listopada 1945 roku przez st. lejtnanta Markowa, śledczego Zarządu
UNKWD NO (Nowgorodzkoj Obłasti). Markow chce skonfrontować go z zeznaniem Józefa Ścisła „Grada”, więźnia tego
samego łagru. Żąda, żeby się odniósł do zeznania Ścisła, które mu przeczytano. „Góra” odpowiada, że z wymienionych w
zeznaniu Ścisła znajduje się razem z nim w obozie Henryk Lemieszek, który nie był w jego sekcji, a w obozie II (w
Borowiczach) jest Aleksander Kozak, który był dowódcą sekcji w Budziskach.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Kozak Aleksander Budziska NKWD Świdry miejsce pobytu obecnie nieznane

Marian Kulik s. Bolesława, z Sobieszyna. Aresztowany 17 grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku

Stefan Kulik s. Stanisława, z Żabianki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a końcem
marca 1947 roku.
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AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku 1946, raporty
specjalne
Członkowie PSL, którzy przechodzą po zeznaniu aresztowanych jako uczestnicy nielegalnej organizacji WiN.
Z zeznania komendanta placówki WiN ps. „Sęp” [Adam Zdrojewski „Sęp”, ale nie był komendantem WiN w Żabiance]
Potapczuk Wacław
Kazimierski Bolesław
Zdrojewski Jan
Zdrojewski Lucjan
Miszczak Ludwik
Kulik Stefan
Markiewicz Marian

Józef Kwaśniewski „Smok I” s. Romana, z Ułęża i Drążgowa, wysiedleniec z Leśnej (Lissy) w Poznańskiem.
Aresztowany w lutym 1945 roku przez funkcjonariuszy MO z posterunku w Osmolicach i wywieziony do PUBP
w Garwolinie. Po zwolnieniu, być może spowodowanym dużą łapówką, wyjechał w rodzinne strony.
AIPN BU 022/73. PUBP w Garwolinie
Rejestr podejrzanych i inwigilowanych zarejestrowanych jako tych, wobec których podjęto inwigilację (219 osób z lat 1945,
1947, 1948)
Zaczęto inwigilację dnia 14 października 1947 r. Rejestr liczy się od strony siódmej
Kwaśniewski Józef s. Romana
inwig. od 10 lutego 1945 r.
ur. 16 lutego 1899 r. w Leśnej, poznańskie, zam. Ułęż, pracownik gminny, przynależność i działalność na rzecz AK
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945
roku Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in
ppor. łączn. Kwaśniewski Józef, urzędnik, lat 38, w styczniu 1945 r., Garwolin, kmdt Placówki 44, żądają okupu 40 tys. zł.
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Kwaśniewski Józef, kdt. Plac. 44, w lutym 1945 r., aresztowany przez MO, wywieziony do Garwolina
Maria Rutowska, Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940),
Poznań 2008
Lista transportowa nr 17
Józef Kwaśniewski ur. 16 stycznia 1899 r. w Lissie, Pr. Gimn. zam. Gernotstrasse 11 W. 2
Pod tym samym adresem Henryk Kwaśniewski ur. 10 grudnia 1925 r. w Schrimm, Sohn
AIPN BU 00232/21, akta Wacława Micha „Polnego”, t. 1
Agenturalne doniesienie Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego” krypt. UB „Marek” z 13 października 1951 roku
Po wyzwoleniu członkowie AK na początku chodzili luźno ze względu na to, że d-ctwo chwilowo zaprzestało swojej działalności
i d-ca placówki Grzechnik Józef ps. „Ułan” zaniechał swojej działalności i po nim objął placówkę Kwaśniewski Józef ps.
„Smok I” zam. Drążgów gm. Ułęż, jako komendant placówki funkcję tą pełnił od miesiąca listopada 1944 r. do kwietnia 1945
r. skąd następnie wyjechał do miejscowości Leszno woj. Poznań skąd pochodził. Po nim komendę placówki objął Mich jako
„Wodny” mianowany następnie na komendanta rejonu (placówki Ryki i Ułęż), a w kwietniu 1946 roku na komendanta
Podobwodu jako „Polny”.

Bolesław Lalak „Śmich” s. Jana, z Budzisk. Zabity przez Niemców w Turzystwie 4 czerwca 1944 roku.
USC Adamów
Akty zgonów parafii Wola Gułowska
akt zgonu 50/1944
Bolesław Lalak
zmarł 4 czerwca 1944 roku o godz. 4 w Turzystwie
zgłoszone 6 czerwca 1944 roku
ur. i zam. w Budziskach, żonaty, rolnik, lat 32
s. Jana i Marianny ze Szczechułów
żona Genowefa z Muchów
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
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Z protokołu przesłuchania Mieczysława Cąkały „Góry” przez Monachowa ze „Smierszu” 18 listopada 1944 roku. Monachow
do niego, że nie zeznał wszystkiego, bo on ze śledztwa wie, że „Góra” zajmował się werbowaniem ludzi do BCh. „Góra”
odpowiada, że przez niego w BCh było w rzeczywistości 4 ludzi
Aleksander Kozak „Wilk”
Bolesław Lalak „Śmich”
Józef Ściseł „Grad”
Marian Chołast „Jaszczur”
Z protokołu przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” 13 listopada 1944 roku przez śledczego Redryjewa ze „Smierszu”. Na pytanie
Redryjewa, kto wchodził w skład jego drużyny zeznaje, że wchodziło w jej skład ośmiu ludzi
Bolesław Lalak s. Jana „Śmich”, był drużynowym, w 1944 roku zabity przez Niemców
Aleksander Kozak „Wilk”, drużynowy, lat 26, z Budzisk, podaje jego rysopis
Wacław Suska s. Dominika „Burza”, lat 24, z Budzisk, szeregowy, ma polski karabin, podaje jego rysopis
Marian Chołast s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”], lat 24, podaje jego rysopis
Aleksander Budziak [Bujak], lat 38, z Budzisk, podaje jego rysopis
Henryk Lemieszek s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”], lat 28, z Budzisk, ma karabin, podaje jego życiorys
Jan Lemieszek s. Ludwika „Gad”, lat 28, z Budzisk, dopisane do protokołu, że umarł.

Jerzy Latoszyński z Lenda Wielkiego. Aresztowany wraz z Józefem Górskim przez Niemców podczas
pacyfikacji Lenda Wielkiego i Niedźwiedzia 5 lutego 1943 roku.
AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika, agenta UB krypt. „Dąb”
Agenturalne doniesienie o melinach Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka” i jego grupy wykonane przez Michała Grzechnika
krypt. UB „Dąb” dla funkc. UB Czumy 28 grudnia 1951 roku
Dobrze byłoby ażeby zajrzeć w pokoje proboszcza parafii Sobieszyn gm. Ułęż tam u niego przebywa Zatorski chwilowo, a żona
stale zam. dawny kom. policji granatowej. Gdy był napad na PPR Lendo Wielkie gm. Łysobyki pow. Łuków w 42 r. to on był z
nimi w/w grupy ludzi za jego protekcją Niemcy zwolnili Latoszyńskiego i Górskiego, a 27 osób zostało rozstrzelanych na
miejscu w jego obecności przez Gestapo. W Święta Bożego Narodzenia będzie u proboszcza, mieszka na górze w pokoju.
AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
Pismo kierownika PUBP w Garwolinie do kierownika PUBP w Łukowie przez Wydział III WUBP w Warszawie z 12 kwietnia
1952 roku
Powiatowy Urząd Bezp. Publ. w Garwolinie jest w posiadaniu danych agencyjnych, że w okresie okupacji na terenie Lendo
Wielkie gm. Łysobyki pow. Łuków była egzekucja czł. PPR. W tym to czasie zostali również aresztowani Latoszyński Jerzy i
Górski Józef zam. Lendo gm. Łysobyki pow. Łuków, jednakże za protekcją Zatorskiego, b. komendanta policji granatowej w
Ułężu, zostali zwolnieni przed egzekucją, którzy zostali rozstrzelani w obecności Zatorskiego, Latoszyńskiego i Górskiego.
Nadmienić należy, że Latoszyński Jerzy i Górski Józef w okresie okupacji należeli do org. AK i są to dość bliscy przyjaciele
„Szabelskiego”. Po wyzwoleniu należeli do org. WiN, a obecnie są meliniarzami bandy „Szabelskiego”. W związku z tym
prosimy o szczegółowe ustalenie w jakich okolicznościach zostali rozstrzelani czł. PPR, jednocześnie należy ustalić świadków,
których przesłuchać na okoliczność Górskiego, Latoszyńskiego i Zatorskiego, b. komendanta posterunku w Ułężu.

Henryk Latusek s. Bolesława, z Blizocina. Zamordowany w PUBP w Łukowie 21 lutego 1945 roku.
AIPN BU 0255/274, t. 11
Wykaz strat za kwiecień 1945 roku z rejonów 3, 4 i 5 Obwodu Puławskiego AK podpisany przez „Kotlinę”
bomb. Mączka Jan areszt. 21 stycznia 1945 r. przez resort z Łukowa, w dn. 21.II.45 r. zabity po wypuszczeniu z celi przez
Resort morderca Długosz
przedpobor. Latusek Henryk areszt. 17 stycznia 1945 r. przez resort i NKWD Łuków
W Uwagach to samo co u Mączki: W dn. 21.II.45r. zabity po wypuszczeniu z celi przez Resort morderca Długosz
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku Wykaz
Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
przedpobor. Latusek Henryk, rolnik, lat 23, w styczniu 1945 r., podobno w wojsku
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Latusek Henryk Blizocin Milicja Łuków Zabity przez Resort

Henryk Latusek „Nerwa” s. Piotra, z Blizocina. Zamordowany 1 stycznia 1947 roku w Blizocinie podczas
obławy komunistycznej prowadzonej przez PUBP w Łukowie.
AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
Z protokołu przesłuchania „Belki” przez śledczego PUBP w Łukowie 10 stycznia 1947 roku
Wymienia wielu znanych sobie żołnierzy WiN, m.in.
Wacława Micha „Pala” jako komendanta rejonu 4 w Obwodzie Puławskim
Jan Wasiaka „Wisłę” jako komendanta rejonu 7 w Obwodzie Łukowskim
Henryka Latuska „Nerwę” jako komendanta WiN w Blizocinie
Stanisława Micha „Orkana”, brata „Polnego”, jako komendanta WiN w Podlodówce
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Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 8/1947
Henryk Latusek
zabity 1 stycznia 1947 roku w Blizocinie
rolnik, kawaler
zam. Blizocin
s. Piotra i Marianny ze Stańczaków
pogrzeb 6 stycznia

Henryk Lemieszek „Kruk” s. Ludwika, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku,
Świdry, następnie obóz NKWD nr 270 w Borowiczach skąd 13 lutego 1946 roku został zwolniony do domu.
CAW, WKA, akta Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876
Podczas przesłuchania przez Monachowa 22 listopada 1944 roku podał, że w czasie zaprzysiężenia w kwietniu 1943 roku
otrzymał od Bolesława Lalaka „Śmicha” jako dowódcy sekcji pseudonim „Kruk”.
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Z protokołu przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” 13 listopada 1944 roku przez śledczego Redryjewa ze „Smierszu”. Na pytanie
Redryjewa, kto wchodził w skład jego drużyny zeznaje, że wchodziło w jej skład ośmiu ludzi
Bolesław Lalak s. Jana „Śmich”, był drużynowym, w 1944 roku zabity przez Niemców
Aleksander Kozak „Wilk”, drużynowy, lat 26, z Budzisk, podaje jego rysopis
Wacław Suska s. Dominika „Burza”, lat 24, z Budzisk, szeregowy, ma polski karabin, podaje jego rysopis
Marian Chołast s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”], lat 24, podaje jego rysopis
Aleksander Budziak [Bujak], lat 38, z Budzisk, podaje jego rysopis
Henryk Lemieszek s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”], lat 28, z Budzisk, ma karabin, podaje jego życiorys
Jan Lemieszek s. Ludwika „Gad”, lat 28, z Budzisk, dopisane do protokołu, że umarł.
Z protokołu przesłuchania „Góry” 22 listopada 1945 roku przez st. lejtnanta Markowa, śledczego Zarządu UNKWD NO
(Nowgorodzkoj Obłasti). Markow pyta go, czy w obozie są z nim jacyś jego znajomi lub krewni. Odpowiada, że z Budzisk jest
razem z nim w obozie Henryk Lemieszek, stolarz, znają się od roku 1942, że mówił mu o swojej przynależności do BCh. Na
żądanie Markowa, żeby odniósł do zeznania Józefa Ścisła „Grada”, które mu przeczytano, „Góra” odpowiada, że z
wymienionych w zeznaniu Ścisła znajduje się razem z nim w obozie Henryk Lemieszek, który nie był w jego sekcji, a w obozie
II (w Borowiczach) jest Aleksander Kozak, który był dowódcą sekcji w Budziskach.
Z protokołu przesłuchania 22 listopada 1945 roku więźnia obozu I (w Borowiczach) Henryka Lemieszka z Budzisk,
aresztowanego 17 listopada 1944 roku. Na pytanie Markowa, kto z jego krewnych lub znajomych znajduje się razem z nim w
obozie odpowiada, że Mieczysław Cąkała z sąsiedniej wsi Helenów, i że zna go od roku 1942, ponieważ Cąkała często
przychodził do Budzisk do swoich krewnych. I mówił, że należy do BCh.
Marian Lemieszek, Relacja z roku 2021 o ojcu Henryku Lemieszku „Kruku” i stryju Janie Lemieszku „Gadzie”
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Lemieszek Henryk Budziska NKWD Świdry miejsce pobytu obecnie nieznane

Jan Lemieszek „Gad” s. Ludwika, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku, Świdry,
obóz NKWD nr 270 w Borowiczach, zmarł w podobozie Ustije 7 kwietnia 1945 roku.
CAW, WKA, akta Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160
Ostatni dokument w jego aktach filtracyjnych to akt „pochówku” podpisany przez dwóch funkcjonariuszy podłagru Ustije –
Kutuzowa i Wagramiejewa, informujący, że trupa Jana Lemieszka syna Ludwika, urodzonego w roku 1925, narodowości
polskiej, pochowali 7 kwietnia 1945 roku w kwadracie (tu puste miejsce na numer kwadratu), w mogile (tu puste miejsce na
numer mogiły).
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Z protokołu przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” 13 listopada 1944 roku przez śledczego Redryjewa ze „Smierszu”. Na pytanie
Redryjewa, kto wchodził w skład jego drużyny zeznaje, że wchodziło w jej skład ośmiu ludzi
Bolesław Lalak s. Jana „Śmich”, był drużynowym, w 1944 roku zabity przez Niemców
Aleksander Kozak „Wilk”, drużynowy, lat 26, z Budzisk, podaje jego rysopis
Wacław Suska s. Dominika „Burza”, lat 24, z Budzisk, szeregowy, ma polski karabin, podaje jego rysopis
Marian Chołast s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”], lat 24, podaje jego rysopis
Aleksander Budziak [Bujak], lat 38, z Budzisk, podaje jego rysopis
Henryk Lemieszek s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”], lat 28, z Budzisk, ma karabin, podaje jego życiorys
Jan Lemieszek s. Ludwika „Gad”, lat 28, z Budzisk, dopisane do protokołu, że umarł.
Jan Lemieszek, urodzony w roku 1925, zmarł 7 kwietnia 1945 roku w podobozie Ustje, informacja za Alfabetyczną listą
zmarłych, straconych, zabitych lub zaginionych w podobozach obozu Borowicze w latach 1944-1949
Marian Lemieszek, Relacja z roku 2021 o ojcu Henryku Lemieszku „Kruku” i stryju Janie Lemieszku „Gadzie”
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
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Lemieszek Jan Budziska NKWD Świdry miejsce pobytu obecnie nieznane

Józef Lemieszek „Lutnia” s. Antoniego, z Blizocina. Zamordowany przez bechowców 16 stycznia 1946 roku.
AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Oświadczenie ujawnieniowe „Polnego”
„Lutnia” został zamordowany za pieniądze na zlecenie Zofii Gągałówny z Blizocina.
Mordercy oraz zleceniodawczyni zlikwidowani na rozkaz „Orlika”.
Protokół przesłuchania „Polnego” przez śledczego WUBP w Warszawie 12 maja 1953 roku
Natomiast wyjaśniam, że będąc kom. podobwodu „Dęby A” pow. Garwolin w 1946 r. w miejscowości Blizocin gm. Łysobyki
pow. Łuków został zamordowany członek mojej organizacji Lemieszek Józef ps. nie pamiętam i o morderstwo była podejrzana
ob. Gongałówna imiona nie pamiętam zam. Blizocin, która to przed tym była jego narzeczoną. Ja dowiadując się, że Lemieszek
Józef został zamordowany przez b. grupę BCh z czasów okupacji, która w tym okresie prawdopodobnie miała urządzać
kradzieże i że chodzą z bronią, w związku z tym wystosowałem meldunek do d-cy grupy dywersyjnej Bernaciak Mariana ps.
„Orlik” ażeby przeprowadził w tej sprawie dochodzenie. Po pewnym czasie ps. „Orlik” przysłał grupę dywersyjną, która to
zgłosiła się do wsi Blizocin, gdzie ja wówczas byłem i skierowałem ich do Gongałówny celem przeprowadzenia śledztwa w
trakcie czego przyznała się, że Lemieszek zginął przez nią, zapodając osoby, którzy brali udział w tym morderstwie, a byli to
Pytlarczyk Stanisław zam. Drewnik, Miszczak imię nie pamiętam, zam. Lędo gm. Ułęż oraz 2 bracia Sęki zam. Lędo gm. Ułęż.
Po wyjściu grupy dywersyjnej „Orlika” od Gongałówny z domu oświadczyli do mnie, że została ona zlikwidowana, poza tym
poinformowano mnie, że osobnicy, którzy zlikwidowali Lemieszek Józefa zostaną przez nich zlikwidowani na co ja wyraziłem
zgodę co też grupa dywersyjna uczyniła w obecności mojej.
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 11/1946
Józef Lemieszek
zabity w Blizocinie 16 stycznia 1946 roku o 9 wieczór
akt spisany 5 lutego 1946 roku
lat 26
ur. na Łotwie, parafia Warkowa [Warklowa] Dyneburg
s. Antoniego i Weroniki z Wojewodów
kawaler

Stanisław Lemieszek „Jodła” z Podlodówki. Aresztowany 18 grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport sprawozdawczy PUBP w Garwolinie za okres od 5 do 31 grudnia 1946 roku
Aresztowani członkowie PSL w okresie sprawozdawczym
wśród osiemnastu wymienionych
Chadaj Ryszard czł. bandy WiN
Grzechnik Eugeniusz czł. bandy WiN
Madoń Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Władysław czł. bandy WiN

Władysław Lemieszek s. Szymona, z Podlodówki. Aresztowany 18 grudnia 1946 roku przez PUBP w
Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport sprawozdawczy PUBP w Garwolinie za okres od 5 do 31 grudnia 1946 roku
Aresztowani członkowie PSL w okresie sprawozdawczym
wśród osiemnastu wymienionych
Chadaj Ryszard czł. bandy WiN
Grzechnik Eugeniusz czł. bandy WiN
Madoń Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Władysław czł. bandy WiN
AIPN BU 0206/42
Raport dekadowy kierownika PUBP w Garwolinie za okres od 18 do 28 maja 1947 roku
Zwolniono w ostatniej dekadzie następujących amnestyjnych
Guraj Kazimierz [Góraj]
Lemieszek Władysław
Rogalski Wacław [„Lis”]
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Wacław Leonowicz s. Oktawiana, z Nowodworu. Aresztowany przez „Smiersz” w sierpniu 1944 roku.
Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu

Władysław Lipiński s. Bronisława, z Nowodworu. Zamordowany przez komunistów w Nowodworze 8 sierpnia
1943 roku.
Arch. Parafii Nowodwór
akt zgonu 27/1943
Władysław Lipiński
s. Bronisława i Karoliny z Kłaków
ur. 14 sierpnia 1907 roku, zam. w Nowodworze
żona Lucyna Lipińska z d. Leonowicz
zm. w Nowodworze 8 sierpnia 1943 roku o godz. 16
akt spisany 10 sierpnia 1943 roku
świadkowie:
Aleksander Lipiński ur. w roku 1876
Bronisław Lipiński ur. w roku 1910
Jerzy Lipiński, Relacja z roku 2012 o śmierci jego ojca Władysława Lipińskiego
Ojciec został zabity przez komunistów. Pamięta, że jego stryj Aleksander Lipiński niedługo potem powiedział, że ten co zabił
jego ojca już nie żyje. Jego ojciec był gospodarzem spółdzielni w Nowodworze, komendantem straży pożarnej w Nowodworze.
Był plutonowym rezerwy z Zegrza.
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641
R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
4. Lipiński Władysław Nowy Dwór żona 2 dzieci
„Rak”
AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
Notatka informacyjna w sprawie przeciwko Antoniewiczowi Szczęsnemu Feliksowi s. Stanisława ur. 9 lutego 1920 roku
W końcu 1940 r. pracując na lotnisku w Ułężu pow. Puławy /obecnie pow. Garwolin/ został zawerbowany do podziemnej
organizacji ZWZ /Związek Walki Zbrojnej/ przez dowódcę Bazy Lotniczej w/w organizacji Stradomskiego ps. „Sum” wówczas
zamieszkałego w Dęblinie-Irenie przy ul. Starówka. W ramach organizacji występując pod ps. „Rak” pełnił funkcję łącznika,
a ponadto prowadził wywiad na w/w lotnisku, zaś uzyskane materiały przekazywał „Sumowi”. W czasie tym zwerbował w
szeregi ZWZ – Lipińskiego Aleksandra, wówczas zamieszkałego w Nowym Dworze gm. Ułęż pow. Garwolin, gdzie jako
nauczyciel pracował na gospodarstwie swego brata Władysława, Reka Władysława ps. „Żaba”, wówczas zam. w Nowym
Dworze, z zawodu nauczyciela i Kłaka Władysława, z zawodu stolarz wówczas zam. w Nowym Dworze-Ryczy.

Stanisław Madoń „Lew” s. Jana, z Wąwolnicy. Aresztowany 20 grudnia 1946 roku przez grupę operacyjną UBKBW. Przekazany do PUBP w Garwolinie. Wyrokiem WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rykach z 15
stycznia 1947 roku skazany na sześć lat więzienia. Ponownie aresztowany w listopadzie 1949 roku wraz z
Czesławem Beczkiem „Kozą”-„Dębem, Adolfem Przybyszem „Kogutem”, jego bratem Zygmuntem Przybyszem
„Kotem” oraz Stanisławem Wołangiewiczem „Kościem” jako podejrzanymi o udział w likwidacjach lub próbach
likwidacji działaczy i funkcjonariuszy komunistycznych w latach 1944-1947. W maju 1951 roku skazany na trzy
lata więzienia.
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
AIPN BU 0255/274, t. 10
Wykaz aresztowanych za czas od 5 do 21 grudnia 1946 roku w rejonie operacyjnym Nr 7 (Uzupełnienie) wykonany 21
grudnia 1946 roku w sztabie grupy operacyjnej UB-KBW
poz. 22
20.12. Rutkowski Bolesław s. Pawła 11.11.1917. Białki Dolne OP członek UB Garwolin
poz. 23
20.12. Madoń Stanisław s. Jana 29.9.1908. Wąwolnica ps. Lew OP członek UB Garwolin
poz. 24
20.12. Kazimierski Bolesław s. Józefa 19.6.1926. Żabianka Sztab UB Garwolin
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport sprawozdawczy PUBP w Garwolinie za okres od 5 do 31 grudnia 1946 roku
Aresztowani członkowie PSL w okresie sprawozdawczym
wśród osiemnastu wymienionych
Chadaj Ryszard czł. bandy WiN
Grzechnik Eugeniusz czł. bandy WiN
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Madoń Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Władysław czł. bandy WiN
AIPN BU 0180/81, t. 9. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery K-P
Madoń Stanisław „Lew”
s. Jana i Zofii Grotkowskiej ur. 20 września 1908 r. w Podlodówce
zam. Wąwolnica
członek Placówki Sobieszyn WiN
skazany przez WSR w Warszawie 15 stycznia 1947 r. na sesji wyjazdowej w Rykach na 6 lat więzienia
zam. Jelenia Góra ul. 1 Maja 51
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie 1947-1954
Madoń Stanisław s. Jana i Zofii z Parzyszków, ur. 29 września 1908 r. w Podlodówce, zam. Jelenia Góra, członek PZPR,
zatrzymany przez KP MO Garwolin, podejrzany o posiadanie nielegalnie broni oraz udział w napadach rabunkowych, w
areszcie WPR Warszawa od 11 do 30 października 1950 r., 4 maja 1951 r. skazany na 3 lata więzienia, złagodzone na mocy
amnestii na 1 rok i 6 miesięcy przez Wydział Zamiejscowy w Sobolewie Sądu Powiatowego w Garwolinie.

Marian Makuch s. Feliksa, z Sobieszyna. Aresztowany przez gestapo 9 lipca 1941 roku. Więziony w Radzyniu
Podlaskim, na Zamku Lubelskim i na Majdanku do 2 lutego 1942 roku.
Razem z nim na Majdanku przebywał aresztowany w tym samym czasie Szczepan Marian Szabelski, żołnierz ZWZ z
Łysobyków, rodzony brat Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”. Makuch 12 października 1952 roku został aresztowany
przez PUBP w Garwolinie jako podejrzany o współpracę z bandą Szabelskiego. Także z tego powodu, że na Majdanku siedział
razem z bratem „Wira”-„Zamka”.
AIPN BU 0235/379, t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”
Protokół przesłuchania Mieczysława Sołtysa w WUBP w Warszawie lub na Mokotowie 16 listopada 1950 roku
Pytany o niemieckiego kochanka Kazimiery Kamelówny, który był z nią do 22 czerwca 1941 roku, a potem zniknął, mówił:
Również w parę dni po 22 czerwca 1941 r. zostało z naszej wioski zaaresztowanych przez Niemców 5 ludzi, a to: Makuch
Marian s. Feliksa, Marian Makuch s. Teofila, Szewczyk Zygmunt, Szewczyk Marian, Czarnota Józef. Z aresztowanych
powróciło trzech, a to: obydwaj Makuchy i Szewczyk Marian. Przyczyn aresztowania ww. nie znam. Makuch Marian s. Feliksa
i Makuch Marian s. Teofila mieszkają w Sobieszynie pow. Garwolin. Szewczyk Marian został zabity podczas jednej z zabaw w
wsi Sobieszyn w 1941 r. zaraz po przyjściu.
Arch. UdsKiOR, akta kombat. jego żony Stanisławy Jadwigi Makuch z d. Banach
Z jej życiorysu z roku 1998
16.X.1952 r. męża aresztowało UB i zabrali go do Garwolina. Wrócił po dwóch tygodniach.
AIPN BU 0207/4240, akta Mariana Makucha „Jaśmina”
W aktach tych przez pomyłkę znajdują się także dokumenty z akt Mariana Makucha s. Feliksa, aresztowanego w roku 1952,
wśród nich:
Notatka służbowa plut. Jana Przybysza, komendanta posterunku MO w Ułężu o Marianie Makuchu s. Feliksa z 28 sierpnia
1952 roku
Protokół przesłuchania Mariana Makucha s. Feliksa w Garwolinie 13 października 1952 roku
Wniosek z 16 października 1952 roku o zastosowanie aresztu profilaktycznego wobec Mariana Makucha s. Feliksa, podpisany
przez Zalewskiego, kierownika PUBP w Garwolinie, a w nim:
12 październiku 1952 r. w związku z podejrzeniem, że przechowuje Teodora Szabelskiego, była u niego rewizja.
Prowadzili ją funkcjonariusze PUBP w Garwolinie:
Krysiński Edward
Jędrych Władysław
Filipowicz Henryk
Nic nie znaleźli.
Zobowiązanie podpisane w PUBP w Garwolinie 18 października 1952 roku, że zachowa w ścisłej tajemnicy treść
przesłuchania.

Marian Makuch „Lapis”-„Lis” s. Teofila, z Sobieszyna. Aresztowany 10 lipca 1941 roku i skazany na obóz
koncentracyjny na Majdanku, z którego wyszedł 19 lutego 1942 roku. Ponownie aresztowany 16 grudnia 1946
roku przez PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
Arch. UdsKiOR, akta kombat. jego siostry Reginy Makuch „Brzozy”
Z jej życiorysu z roku 1985
10 lipca 1941 r. został aresztowany przez gestapo mój brat Marian pseud. „Lis” i skazany na koncentracyjny obóz w Majdanku
i siedział tam do 19.II.1942 r. Znaleźli się ludzie, którym udało się wykupić brata z obozu zagłady. Matka tak to przeżywała, że
została sparaliżowana i ciężko chora leżała do lutego 1956 r.
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AIPN BU 0235/379, t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”
Protokół przesłuchania Mieczysława Sołtysa w WUBP w Warszawie lub na Mokotowie 16 listopada 1950 roku
Pytany o niemieckiego kochanka Kazimiery Kamelówny, który był z nią do 22 czerwca 1941 roku, a potem zniknął, mówił:
Również w parę dni po 22 czerwca 1941 r. zostało z naszej wioski zaaresztowanych przez Niemców 5 ludzi, a to: Makuch
Marian s. Feliksa, Marian Makuch s. Teofila, Szewczyk Zygmunt, Szewczyk Marian, Czarnota Józef. Z aresztowanych
powróciło trzech, a to: obydwaj Makuchy i Szewczyk Marian. Przyczyn aresztowania ww. nie znam. Makuch Marian s. Feliksa
i Makuch Marian s. Teofila mieszkają w Sobieszynie pow. Garwolin. Szewczyk Marian został zabity podczas jednej z zabaw w
wsi Sobieszyn w 1941 r. zaraz po przyjściu.

Marian Makuch „Jaśmin” s. Józefa, z Sobieszyna. Po raz pierwszy zatrzymany przez UB 28 lutego 1946 roku
i przesłuchiwany w Rykach 1 marca przez śledczego z WUBP w Warszawie. Nikogo nie wsypał, ale podpisał
zobowiązanie do współpracy z UB pod krypt. „Łopata”. Ponownie aresztowany 8 grudnia 1946 roku przez PUBP
w Garwolinie. Zwolniony po ośmiu tygodniach.
AIPN BU 0207/4240, akta Mariana Makucha „Jaśmina”
AIPN BU 0180/81, t. 9. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery K-P
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
AIPN BU 0255/274, t. 13
Raport PUBP w Garwolinie o ujawnionych z 17 kwietnia 1947 roku

Marian Markiewicz „Nóż” s. Tomasza, z Żabianki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia,
a końcem marca 1947 roku. Zwolniony na mocy amnestii.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku 1946, raporty
specjalne
Członkowie PSL, którzy przechodzą po zeznaniu aresztowanych jako uczestnicy nielegalnej organizacji WiN.
Z zeznania komendanta placówki WiN ps. „Sęp” [Adam Zdrojewski „Sęp”, ale nie był komendantem WiN w Żabiance]
Potapczuk Wacław
Kazimierski Bolesław
Zdrojewski Jan
Zdrojewski Lucjan
Miszczak Ludwik
Kulik Stefan
Markiewicz Marian

Jan Mączka „Twardy” z Blizocina. Zamordowany w PUBP w Łukowie 21 lutego 1945 roku.
AIPN BU 0255/274, t. 11
Wykaz strat za kwiecień 1945 roku z rejonów 3, 4 i 5 Obwodu Puławskiego AK podpisany przez „Kotlinę”
bomb. Mączka Jan areszt. 21 stycznia 1945 r. przez resort z Łukowa, w dn. 21.II.45 r. zabity po wypuszczeniu z celi przez
Resort morderca Długosz
przedpobor. Latusek Henryk areszt. 17 stycznia 1945 r. przez resort i NKWD Łuków
W Uwagach to samo co u Mączki: W dn. 21.II.45r. zabity po wypuszczeniu z celi przez Resort morderca Długosz
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Mączka Jan Podlodówka Milicja Łuków Zabity przez Resort

Stefan Mączka „Mały” s. Józefa, z Podlodówki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a
końcem marca 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku

Wacław Mich „Tygrys”-„Pal”-„Wodny”-„Polny” s. Marcina, z Podlodówki. Więziony w lokalu
werbunkowym UB krypt. „Targówek” w Warszawie przynajmniej od 12 do 14 maja 1953 roku celem zmuszenia
go do współpracy i zawerbowany 14 maja 1953 roku przy użyciu mocnych komprmateriałów z czasów udziału w
powstaniu antykomunistycznym 1944-1947.
AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Polnego”
Z raportu o zezwolenie przeprowadzenia werbunku wykonany przez Maneckiego, starszego referenta Sekcji III Wydziału III
WUBP w Warszawie, bez daty, ale zatwierdzonego 15 kwietnia 1953 roku
Sposób przeprowadzenia werbunku
Przy pomocy Wydziału IV-go opracować legendę delegowania Micha W. z ramienia instytucji w jakiej pracuje w teren na
okres 6-ciu dni. Z chwilą wyjazdu w teren tajnie zdjąć i w sposób gwarantujący konspirację dostarczyć na MW krypt.
„Targówek” w Warszawie. Po przesłuchaniu na w/w opisane okoliczności (według załączonego planu pytań). Werbunku
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dokona st. ref. Manecki A. przy pomocy Naczelnika Wydz. III-go WUBP. Przy werbunku udzieli również pomocy Wydz. III-ci,
Dep. III-ci.

Aleksander Miesiak „Sokół” s. Jakuba, z Zawitały. Aresztowany w lutym 1946 roku przez PUBP w Garwolinie.
Zbiegł z Katynia Garwolińskiego 17 marca 1946 roku wraz z siedmioma innymi w ucieczce zorganizowanej przez
Kazimierza Wołangiewicza „Szydło”.
AIPN BU 0180/81, t. 9. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery K-P
AIPN BU 0207/3669, akta Antoniego Paproty „Chabra”
Z jego oświadczenia ujawnieniowego w Katyniu Garwolińskim 16 kwietnia 1947 roku
Dnia 20 lutego 1946 r. zostałem aresztowany przez wojsko polskie i odesłany do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Garwolinie za posiadanie nielegalnie broni fuzji, którą zabrało wojsko. Dnia 17 marca 1946 r. uciekłem z aresztu przez
rozcięcie krat. W tym czasie uciekło nas 8. z aresztu. Kraty rozgeliśmy kantówką 4+4.c. z łuzek. Ucieczkie zorganizowaliśmy
sami, ci którzy siedzieliśmy w celi. Po ucieczce byłem w domu i pracowałem w gospodarce tylko jak przyjechało wojsko to się
chowałem w stodole.

Jan Miłosz „Dolina” s. Jakuba, ranny w sierpniu 1946 roku przebywał u brata Czesława w Turzystwie,
chyba także w Lipinach i Woli Gułowskiej. W październiku tego roku zastrzelony przez Henryka Suskę,
żołnierza AK-WiN z Woli Gułowskiej. Jeden z najstarszych służbą podkomendnych „Orlika”, dowódca plutonu
w Zgrupowaniu OP „Orlika”, dowódca sekcji ochrony „Orlika” przed Leonem Jankowskim „Obarkiem”. Jeszcze
kilka lat po śmierci poszukiwany przez UB celem aresztowania. O czym świadczy raport kierownika Sekcji I
Wydziału III WUBP w Warszawie dla naczelnika Wydziału I Departamentu III MBP z 12 lutego 1953 roku.
AIPN BU 0207/332, t. 1
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”
Z jego życiorysu z 20 lutego 1994 roku
W sierpniu 1946 doprowadziłem „Iskierkę” do rannego „Doliny”.
AIPN Lu 054/68, t. 3. PUBP w Łukowie
Fragment oświadczenia ujawnieniowego Henryka Suski s. Antoniego, żołnierza AK-WiN z Woli Gułowskiej z 11 kwietnia
1947 roku
W roku 1946 w m. październiku pewnej niedzieli poszedłem do kościoła, byli partyzanci z oddziału „Orlika” i jeden z nich
chciał mnie zastrzelić, powiedział, że ja jestem szpiclem, uderzył mnie w twarz parę razy i krzyknął – konfident nie może żyć
na świecie – i strzelił trzy razy do mnie, ja upadłem na ziemię, a brat Stanisław biegnąc za nim uderzył go własną nogą w jego
nogę i upadł mu pistolet na ziemię, a on nie zwracając na to wyrywa drugi pistolet i odwraca się do brata, ja chwyciłem ten
pistolet i palnąłem mu w łeb. Ten zabity jak stwierdzono był Jan Miłosz ps. „Dolinka” zam. w Lipinach gm. Gułów pow. Łuków,
ta walka była w Gułowie gm. Gułów.
AIPN BU 0180/81, t. 9. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery K-P
Według zeznań łączniczki „Orlika” Rurkowskiej Alicji ps. „Sarna” z dn. 12.XI.45 r. ppor. Miłosz Jan ps. „Dolina” był d-cą
oddziału zbrojnego biorącego udział w napadach na transporty kolejowe. Oddział ten miał kwaterować na wsi Kozice pow.
Garwolin. W aktach archiwalnych Nr 27424/V, k. 25 znajduje się kwestionariusz ewidencyjny ujawnionego Miłosza Jana ps.
„Mały”, który podaje, że był czł. BCh na stanowisku d-cy plutonu w stopniu podporucznika. Wymieniony ujawnił się dn.
5.X.45r. Personalia podane w kwestionariuszu są zgodne z danymi personalnymi „Doliny”. Według doniesienia inf. źródło
„Wiesiek” z dn. 17.VIII.53 r. Miłosz Jan ps. „Dolina” zginął jesienią lub na początku zimy 1946 r. zastrzelony przez czł. bandy
WiN „Ostoi”.

Czesław Mioduchowski z Michałówki. Aresztowany i skazany na pięć lat więzienia za współpracę z AK-WiN i
przechowywanie jej broni. W roku 1950 jeszcze w więzieniu.
AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego
Wyjaśnienie Mariana Mioduchowskiego dla UB z 31 maja 1950 roku z powodu podejrzenia o współpracę ze Zgrupowaniem
„Orlika” podczas akcji na placówki komunistyczne w Adamowie 16 kwietnia 1945 roku
W czasie okupacji niemieckiej miałem stałą łączność z oddziałem „Serafina”, który stale u nas na Kolonii Michałówka
przebywał. Po wyzwoleniu z polecenia Serafina i mjr. który był z nimi z radiostacją zostałem przedstawiony Kom. Wojennemu
Wojsk Radzieckich w Łukowie, który mnie skierował do Kom. Woj. w Adamowie i tu zaras wstąpiłem do MO gdzie z innymi
którzy zaras zgłosili się do MO utworzyliśmy post. i pracowaliśmy w raz z Kom. Woj. W 45 r. był napad na post. MO w
Adamowie w dniu targu, było to w poniedziałek. Banda była tak silna że opanowała cały targ. Rozbili post. zbili Kom. Post.
uprowadzając wtenczas 2 czy 3 funkcj., których w lesie rozstrzelali. Ja w tym czasie tj. w sobote przed wieczorem dostałem od
Kom. Post. przepustkę do domu po zmianę bielizny i wracając w poniedziałek do służby ludność wracając w popłochu z targu
ostrzegła mnie, że banda napadła na post. ażeby się wrócić. Co widząc, że wszyscy uciekają i jest to nafakcie powróciłem do
domu ukrywając się dopiero na drugi dzień pojechałem do Adamowa do post. w tym czasie gdy przywieźli z lasu zabitego
milicj. Walczewskiego. Po tym wypadku znów zorganizowaliśmy post. i pełnili dalej służbę. Następnie w 46 r. zostałem
przeniesiony do Gręzówki pow. Łuków, po tem do Łukowa skąd skierowany do Słupska. (...) Co do dalszej rodziny mego ojca,
ojca brat Czesław Mioduchowski po wyzwoleniu był aresztowany za przynależność do AK i do dziś przebywa w więzieniu.
Wywiad o nim z PUBP w Łukowie dla szefa Wydziału Personalnego KG MO z 19 maja 1950 roku
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Rodzina Mioduchowskiego Mariana: Stosunek ich do przebudowy wsi polskiej negatywny, bardzo są wierzący w kler (…)
Nadmienia się, że stryjek Mioduchowskiego Mioduchowski Czesław współpracował z bandą i przechowywał broń, za co został
aresztowany i osądzony na 5 lat więzienia.

Ludwik Miszczak s. Władysława, z Żabianki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a
końcem marca 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku 1946, raporty
specjalne
Z zeznania komendanta placówki WiN ps. „Sęp” [Adam Zdrojewski „Sęp”, ale nie był komendantem WiN w Żabiance]
Potapczuk Wacław
Kazimierski Bolesław
Zdrojewski Jan
Zdrojewski Lucjan
Miszczak Ludwik
Kulik Stefan
Markiewicz Marian

Jan Morlo z Ferdynandowa. Według niedatowanej notatki znajdującej się w dokumentach ujawnieniowych
Józefa Golucha „Słonia” z Przytoczna, był on jako żołnierz AK w łagrach sowieckich razem ze swym bratem
Józefem Morlo „Mrówką”. W zespole Wojskowej Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947

Józef Morlo „Mrówka” s. Tomasza, z Ferdynandowa. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku i
osadzony w Świdrach. Przynajmniej od połowy listopada 1945 roku przebywał w obozie NKWD nr 270 w
Borowiczach skąd został zwolniony do domu 13 lutego 1946 roku.
CAW, WKA, akta Józefa Morlo, VIII.802.108.1080
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
W aktach filtracyjnych Mieczysława Cąkały „Góry” znajduje się protokół przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” dokonanego 13
listopada 1944 roku. Śledczy Redryjew każe mu opowiedzieć, co mu wiadomo o dowódcy i innych znanych mu żołnierzach
AK z Placówki 44. Odpowiedź „Grada”
Pluton w skład, którego wchodziłem liczył 60 ludzi, jego dowódcą był Jabłoński „Gajowy”, lat 32, mieszkał w domu leśnika
między wsiami Niedźwiedź i Natalin, łysobyckiej gminy, ma broń pistolet i karabin. Z pozostałych uczestników AK mojego
plutonu są mi znani:
Pietrzak Marian „Ryś”, lat 32, drużynowy, zamieszkały we wsi Ferdynandów, łysobyckiej gminy, miał karabin, średniego
wzrostu, oczy czarne
Cąkała Mieczysław „Góra”, lat 28, mieszkaniec wsi Helenów, średniego wzrostu, blondyn, oczy szare, był drużynowym
Budziak [Bujak] Eugeniusz, lat 24, mieszkaniec wsi Ferdynandów, łysobyckiej gminy, łukowskiego powiatu, ma karabin,
wysokiego wzrostu, szatyn, oczy szare
Wróbel Stefan, lat 22, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, szatyn, oczy szare
Siejak Jan, lat 28, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, blondyn, oczy szare
Morlo [Józef] lat 44, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, wysokiego wzrostu, włosy czarne, oczy czarne
Wojtaś Marian, lat 28, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, blondyn, oczy niebieskie.
Kończy stwierdzeniem, że innych zna tylko z pseudonimów i z twarzy.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Morlo Józef Ferdynandów NKWD Świdry miejsce pobytu obecnie nieznane

Stefan Naczas „Wigura” s. Marcelego, z Drążgowa. Aresztowany 22 stycznia 1951 roku przez WUBP w
Warszawie. Skazany przez WSO w Warszawie 3 kwietnia 1951 roku na osiem lat więzienia za przynależność do
Polskiej Armii Wyzwoleńczej, powołanej przez Juliana Kostkę „Dwernickiego”.
AIPN BU 0203/3932, akta Stefana Naczasa „Wigury”
Doniesienie agenta celnego „Sępa” w Więzieniu Karno-Śledczym Warszawa III do Działu Specjalnego z 28 marca 1951 roku
na Stefana Naczasa. „Sęp” pisze, że Naczas należał do bandy „Orlika” do czasu jej zlikwidowania i w czasie amnestii nie
ujawnił się: Więzień Naczas jest wrogo ustosunkowany do ZSRR i Polski Ludowej i sieje propagandę o rychłej wojnie w której
musi zginąć Związek Radziecki.
Dane o więźniu, Rawicz, 9 maja 1953 roku
Aresztowany 22 stycznia 1951 r. przez WUBP w Warszawie. Skazany przez WSO w Warszawie 3 kwietnia 1951 r. na 8 lat
więzienia za przynależność do organizacji Polska Armia Wyzwoleńcza. Karę odsiadywał w więzieniu Warszawa-Praga,
obecnie w Rawiczu. Brat cioteczny Gerard Grzechnik zam. Wawrzyszew.
Karta informacyjna wykonana przy zwolnieniu z więzienia w Rawiczu 3 maja 1954 roku
s. Marcelego i Pauliny z d. Chadaj
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żona Marianna c. Andrzeja Grzelaka
żona zam. Sobieszyn wraz z córką Anną
brat Ignacy w Drążgowie
siostra Febronia Naczas zam. Kolonia Ułęż, lat 48, pracuje u ciotki Julii Chadaj
siostra Maria Lasota zam. Sobieszyn, jej mąż Czesław, gospodarz
Zwolniony warunkowo z okresem próbnym do dnia 24 maja 1956 r.
Wyrokiem WSR w Warszawie z 3 kwietnia 1951 r. skazany na 5 lat i 4 miesiące więzienia po złagodzeniu na podstawie amnestii.

Czesław Niedbalski s. Juliana, z Drążgowa. Aresztowany podczas pacyfikacji 20 maja 1946 roku i przekazany
do aresztu PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0207/332, t. 2
AIPN BU 0255/274, t. 8

Jan Niedbalski s. Juliana, z Drążgowa. Aresztowany podczas pacyfikacji 20 maja 1946 roku i przekazany do
aresztu PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0207/332, t. 2
AIPN BU 0255/274, t. 8 (pomylony z „Niteckim”)

Jan Niedbalski „Nitecki” s. Aleksandra, z Sobieszyna i Kolonii Ułęż. Aresztowany podczas pacyfikacji 20
maja 1946 roku.
AIPN BU 0203/3935, t. 1 i 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
W wytworzonych przez UB jego aktach znajdują się dokumenty dobrze obrazujące formy represji komunistycznych inne niż
mordy i więzienia. 18 kwietnia 1951 roku, w ramach trwającego od dłuższego czasu ubeckiego rozpracowania, został
zatrzymany przez funkcjonariuszy UB na posterunku MO w Rykach, gdzie spisał obszerny życiorys oraz przebieg swej służby
w AK i WiN. Nadmieniając m.in., że w lipcu 1946 roku, na polecenie przełożonych, objął stanowisko komendanta Placówki
44 oraz podając nazwiska dwudziestu żołnierzy Placówki 44, o których UB wiedziało od dawna. Podpisał też Zobowiązanie o
treści następującej: Ja Niedbalski Jan zam. w Sobieszynie gm. Ułęż zobowiązuję się do zachowania ścisłej tajemnicy rozmowy
przeprowadzonej w dniu 18 IV 51 r. z pracownikami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jestem uprzedzony, że za
rozgłaszanie rozmowy, którą przeprowadziłem w tymże dniu będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Oświadczam, że
nawet własnej żonie nie ujawnię przeprowadzonej rozmowy, co stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Tego samego dnia na przesłuchanie przez śledczego Wydziału Informacji ppor. Konarskiego, został wezwany na posterunek
MO w Ułężu Józef Pietrzak „Dąb”, b. wójt gminy Ułęż, dowódca plutonu na Placówce 44. Protokół z tego przesłuchania
znajduje się w aktach „Niteckiego”. Celem przesłuchania było pozyskanie informacji o Józefie Posimie z Nowodworu, kiedyś
podwładnym „Dęba” w AK, teraz oficerze LWP. Osłania go jak może. Że nie wie jaką funkcję Posim pełnił w AK, ale
potwierdza, że do AK należał, choć mało się udzielał: W 1944 r., w sierpniu zostaliśmy aresztowani przez wojska radzieckie i
wywieziono nas do Lublina, skąd ja uciekłem, a Posim cały czas był ze mną i razem uciekł. Przez jakiś czas był w domu, a
następnie wstąpił do wojska wraz ze swym bratem [Henrykiem], który też jest oficerem, zdaje się, że kapitan, i prawdopodobnie
obecnie jest na nauce w Moskwie. Ostatnie pytanie wojskowego ubeka: Czy możecie uzupełnić wasze zeznanie? I jego
odpowiedź: Dodaję, że słyszałem kiedyś od Ob. Kłaka Władysława, że Posim miał być też w AL i dlatego teraz w wojsku ma
utrzymanie, pochodzi on z biednej rodziny, mają 5 ha., a jest ich duża rodzina, jeden z braci pracuje w Warszawie, gdzie nie
wiem.
„Nitecki” i „Dąb” byli dwoma z wielu Żołnierzy Wyklętych z Placówki 44, którzy w latach pięćdziesiątych i dalszych żyli ze
świadomością, że w każdej chwili mogą być wezwani na przesłuchanie przez UB, SB, IW. I z tego przesłuchania mogą już nie
wyjść.

Ludwik Niedbalski „Sosna” s. Ludwika, z Drążgowa i Zosina. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie w
kwietniu 1946 roku.
AIPN BU 0207/4196, akta Ludwika Niedbalskiego „Sosny”

Tadeusz Nowak z Nowodworu, rodem z Kalisza. Zamordowany przez komunistów w Nowodworze 26 maja
1944 roku.
Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641 R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
m.in.
5. Nowak Tadeusz Nowy Dwór syn
„Rak”
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 26/1944 spisany 29 maja 1944 roku przez ks. Władysława Zatykę
Tadeusz Nowak z Nowodworu
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zmarł 26 maja 1944 roku o godzinie dziewiętnastej w Nowodworze
żonaty, lat 43, urodzony w Kaliszu
s. Gabriela Łukasza i Marcjanny z Zagłobińskich
Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Wandę z d. Bare

„Odrowąż” z Nowodworu. Aresztowany w Nowodworze podczas pacyfikacji 21 października 1944 roku i
odstawiony do placówki „Smierszu” w Bazanowie Starym.
AIPN BU 0255/274, t. 3
Raport kontrwywiadowczy z Rejonu 5 Podobwodu „A” z 24 października 1944 roku
Aresztowanie „Odrowąża”. W sobotę dnia 21 bm. zatrzymano w Nowodworze „Odrowąża”, wspólnie z jednym chłopcem.
Obydwóch wylegitymowano. „Odrowąż”, ponieważ miał kennkartę nie na swoje nazwisko, a znanym był tamtejszej milicji,
został zatrzymany i odstawiony do sztabu NKWD w Bazanowie. „Odrowąż” jest jednym z najbardziej zaangażowanych i
wprowadzonych członków w Podobwodzie „A”. Współzatrzymanego z „Odrowążem” po ostrej rozprawie słownej puszczono.

Władysława Osińska „Władzia” c. Józefa, z Blizocina i Warszawy. Więziona na Mokotowie od czerwca 1948
roku jako współuczestniczka „zbrodni” swego męża. W odrębnym procesie skazana 9 czerwca 1949 roku przez
WSR w Warszawie na dwa lata więzienia. W chwili aresztowana była w ciąży z synem Andrzejem. Urodziła go
w mokotowskiej katowni w grudniu 1948 roku.
AIPN BU 0192/406, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”
AIPN BU 0259/410, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”
W albumie Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej wydanym przez Koło ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w
Rykach w roku 2018 dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę znajduje się dziewięć
opowiadań o Żołnierzach Wyklętych z Ziemi Ryckiej. Jedno z nich jest poświęcone Wacławowi Kuchnio „Spokojnemu”. W
ostatnich akapitach tego opowiadania piszę: Wyrokiem komunistycznego WSR w Warszawie z 20 stycznia 1949 roku, za
udzielenie pomocy „Spokojnemu”-„Zielińskiemu” oraz niezawiadomienie o miejscu jego pobytu, „Krakus” został skazany na
7 lat, „Stolarczyk” na 4 lata, a jego żona na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. Co by się stało ze „Spokojnym”-„Zielińskim” po tym
jak dopiero co zastrzelił ubeka w Miedzeszynie? Gdyby raz na zawsze przy pomocy „Visa”, przekazanego mu wraz z amunicją
cztery dni wcześniej przez „Pawłowskiego”, nie „uciekł” oprawcom przy drzwiach mieszkania Cyganów? Wystarczy sobie
uświadomić, że „Pawłowski” został skazany na karę śmierci i stracony. „Tek”-„Barcikowski” także został skazany na karę
śmierci zamienioną mu w drodze łaski Bieruta na dożywocie, w końcu na 15 lat więzienia. Na Mokotów trafiły też ich żony –
Myra Śliwińska i Władysława Osińska. Jest w aktach „Pawłowskiego” sporo grypsów do żony i innych osób, przejętych przez
UB. W jednym z nich „Pawłowski” pisze do jakiegoś Roberta, że 9 czerwca 1949 roku był na rozprawie Osińskiej. „Była
okropnie torturowana – ma teraz garb i jest bardzo chora.” I dalej, że „dostała dwa lata.” I jeszcze dalej, że więźniowie
Mokotowa torturowani podczas przesłuchań mówią wszystko co tylko możliwe. Że w obawie kolejnych przesłuchań niektórzy
wieszają się w celach lub wyskakują przez okna. Że kobieta, która na Mokotowie siedzi już cztery lata i została zgwałcona
przez strażnika, właśnie urodziła dziecko.

Józef Osiński s. Marka, z Podlodówki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a końcem
marca 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku
Adam Osiński, Relacja z roku 2021 o rodzinie Osińskich z Podlodówki

Tadeusz Osiński „Tek”-„Barcikowski” s. Franciszka, z Sobieszyna, Blizocina i Warszawy. Aresztowany 2
czerwca 1948 roku. Wyrokiem WSR w Warszawie z 10 października 1949 roku skazany na łączną karę śmierci,
utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia.
Wyrok ten komunistyczny „sąd” orzekł za pracę „Teka”-„Barcikowskiego” dla wywiadu brytyjskiego wraz z Władysławem
Śliwińskim „Pawłowskim”, Wacławem Kuchnio „Spokojnym”-„Zielińskim” i Stanisławem Wardakiem „Strzałkowskim”, za
udział w dwóch napadach na posterunek MO w Łysobykach oraz na gorzelnię w Przytocznie, za przechowywanie dużej ilości
broni w Sobieszynie, oraz szantażowanie dygnitarza komunistycznego Tadeusza Reka, wiceministra komunistycznej
„sprawiedliwości” i posła na tzw. Sejm Ustawodawczy celem wymuszenia na nim zwolnienia z więzienia swego wujka
Kazimierza Gorzkowskiego „Janusza Godziemby”. Po dłuższym czasie wyrok ten w drodze „łaski” Bieruta został zmniejszony
do dożywocia, a następnie do piętnastu lat więzienia. Mokotów, praskie „Toledo”, w końcu Rawicz. 20 lutego 1957 roku
warunkowo zwolniony z więzienia i jednocześnie objęty inwigilacją SB.
AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
AIPN BU 0259/347, t. 1, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
AIPN BU 0259/347, t. 3, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
W roku 1949 Departament Śledczy MBP rozpoczął kolejne śledztwo przeciwko niemu pod zarzutem udziału w likwidacjach
komunistów, w szczególności Skowrońskiego. Ostatecznie w styczniu 1952 roku WUBP w Warszawie śledztwo to umorzył
ponieważ zebrany materiał dowodowy nie był wystarczający do ponownego skazania na karę śmierci. W śledztwie tym jako
świadkowie oskarżenia zeznawali komuniści z Białek, Sobieszyna, Ryk, Baranowa, Rososzy – Jan Jaroń, Jan Kamela,
Franciszek Gorzkowski, Bogdan i Henryk Celińscy, Julian Gransztof, Władysław Moskalik, Czesław Osiński. Z nich
wszystkich szczególnie Gransztof starał się, żeby pomóc ponownie wysłać „Teka” do celi śmierci. Jego zeznanie 6 sierpnia
1949 roku w Koszalinie przed śledczym Oddziału Informacji 12 Brygady Ochrony Pogranicza było bardziej konkretne niż
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zeznania innych, ale trzy tygodnie później zrobił „dokładkę” w postaci dodatkowego zeznania przesłanego do Departamentu
Śledczego MBP. Pisał w nim: Wiadomym nam jest, że Osiński Tadeusz s. Franciszka i Feliksy został aresztowany za
szpiegowską robotę przez Departament I, a obecnie przebywa w Więzieniu K Mokotów do Waszej dyspozycji. W związku z tym
przesyłam Wam dodatkowe komprmateriały na ww. Zeznawała także Janina Szwarczewska z Sobieszyna, która jednak nie
obciążyła „Teka” tym swoim zeznaniem.
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”

Stefan Ostrowski „Szczygieł” s. Marka, z Zosina. Jeden z czterech bezpośrednich wykonawców wyroków
śmierci na konfidentkach sowieckich – Aleksandrze Goralowej i Janinie Borkowskiej. On oraz Czesław Sekita
„Smoking” zostali aresztowani 26 stycznia 1945 roku przez funkcjonariuszy MO z posterunku w Ułężu z siedzibą
w Osmolicach. Jan Wardak „Złośnik” został aresztowany 4 lutego 1945 roku. Wszyscy trzej przekazani na dalsze
śledztwo do PUBP w Garwolinie, a stamtąd do praskiego „Toledo”. Wyrokiem WSR w Warszawie z 29 marca
1945 roku skazani na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na
zawsze. Zamordowani w „Toledo” strzałami w tył głowy 14 kwietnia 1945 roku. Zakopani nocą na Cmentarzu
Bródnowskim położonym blisko „Toledo”. Z protokołów przesłuchania „Szczygła” 2 lutego 1945 roku w
Garwolinie i 15 marca 1945 roku w „Toledo” wiadomo, że już we wrześniu 1944 roku był on aresztowany przez
posterunek MO w Ułężu z powodu oskarżenia o posiadanie broni i wyciągnięty następnego dnia z aresztu przez
starszego brata.
AIPN BU 0203/3522, akta sprawy Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945
roku Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonów 2, 3 i 4, w sumie 98 osób.
Z Placówki 44
st. szer. piech. Ostrowski Stefan, rolnik, lat 27, luty 1945 r., Lublin Zamek, szer. drużyny
Z całą pewnością w zapisie tym chodzi o „Szczygła”, podany wiek zgadza się z prawdziwym.
Bardziej niezrozumiałe jest to, co podał w agenturalnym doniesieniu Jan Sulej „Smok II”-„Bystry” krypt. UB „Marek” do
swego „opiekuna” z WUBP w Warszawie 23 stycznia 1952 roku. Dokument ten znajduje się w wytworzonych przez UB aktach
Stanisława Grzechnika „Dory”. Z racji pełnionych funkcji znał dobrze żołnierzy Placówki 44 z Sobieszyna i najbliższej
okolicy. A jednak, wymieniając uczestników konspiracyjnej szkoły podoficerskiej, podał, że jednym z nich był Ostrowski
„Szczygieł” zam. w Zosin, aresztowany w 1944 r., siedział 4 lata. Nie mógł go pomylić z jego młodszym bratem Marianem
Ostrowskim „Szatanem”, który chyba nie był więziony. Do tego jeszcze można dodać, że Jan Wardak „Złośnik” podczas
kolejnych przesłuchań konsekwentnie podawał, że Ostrowski używał pseudonimu „Kukułka”. Ale sam Ostrowski podczas
jednego z przesłuchań jednoznacznie stwierdził, że przy zaprzysiężeniu w AK wybrał sobie pseudonim „Szczygieł”.
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Warszawa-Praga dn. 14.IV.1945 r.
Protokół wykonania wyroku.
Dnia 14 kwietnia 1945 r. Podprokurator Wojskowego Okręgu Warszawskiego kpt. Karpiński B., Kierownik Sekcji Śledczej
Wojew. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ppor. Łobanowski J., lekarz Wojew. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Mokrzycki M. stwierdzają, że dnia 14 kwietnia 1945 r. o godz. 11.30 zostali rozstrzelani:
1/ Ostrowski Stefan s. Marka ur. 1917 r.
2/ Wardak Jan s. Jana ur. 1911 r.
3/ Sekita Czesław s. Piotra ur. 1925 r.
skazani na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 1945 r.
Lekarz stwierdził śmierć wyżej wymienionych.
Niżej pieczęć Prokuratury Wojskowej Garnizonu Warszawa oraz podpisy Karpińskiego, Łobanowskiego i Mokrzyckiego.
Kancelaria Cmentarza Bródnowskiego
Skorowidze pochówków z lat 1945-1947
Skorowidz za rok 1945
Nie wiadomo kiedy przepisany długopisem!
Kwiecień 1945 r.
nr kontroli zm. 1596/1644, Wardak Wiktor, 92A-1-9
nr kontroli zm. 2763/2776, Sekita Marian, 63B-4 (na czerwono poprawione z cyfry 5)-4
nr kontroli zm. 4137/4116, Ostrowski Stefan, 7C-5-8

Witold Pac s. Jana, z Nowodworu. Aresztowany przez „Smiersz” w sierpniu 1944 roku.
Henryk Leonowicz, Relacja z roku 2021 o rodzinie Leonowiczów i żołnierzach AK z Nowodworu
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Antoni Paprota „Chaber” s. Kazimierza, z Borek. Aresztowany 20 lutego 1946 roku przez wojsko. Zbiegł z
Katynia Garwolińskiego 17 marca 1946 roku wraz z siedmioma innymi w ucieczce zorganizowanej przez
Kazimierza Wołangiewicza „Szydło”.
AIPN BU 0207/3669, akta Antoniego Paproty „Chabra”
Z jego oświadczenia ujawnieniowego w Katyniu Garwolińskim 16 kwietnia 1947 roku
Dnia 20 lutego 1946 r. zostałem aresztowany przez wojsko polskie i odesłany do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Garwolinie za posiadanie nielegalnie broni fuzji, którą zabrało wojsko. Dnia 17 marca 1946 r. uciekłem z aresztu przez
rozcięcie krat. W tym czasie uciekło nas 8. z aresztu. Kraty rozgeliśmy kantówką 4+4.c. z łuzek. Ucieczkie zorganizowaliśmy
sami, ci którzy siedzieliśmy w celi. Po ucieczce byłem w domu i pracowałem w gospodarce tylko jak przyjechało wojsko to się
chowałem w stodole.
AIPN BU 0255/274, t. 13
Wykaz ujawniających się w PUBP w Garwolinie za dzień 16 kwietnia 1947 roku
Paprota Antoni s. Kazimierza ur. 13.3.1913 r. Borki gm. Ułęż pow. Garwolin i tamże zam. 4 oddz. szk. pow. rolnik, dezerter
WP kapral ucieczka z UBP w Garwolinie
AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa
Protokół przesłuchania tego „oficera” BCh i ubeckiego konfidenta przez śledczego WBW woj. warszawskiego 7 maja 1946
roku w Dęblinie-Irenie
Pyt.: Kogo znacie z członków bandy ?
Odp.: Poniżej podaję spis członków bandy z grupy „Orlika”:
1) Wieś Bramka, gm. Kłoczew.
a) Sulejczak Józef, posiada broń krótką i długą, jest komendantem placówki Kłoczew.
b) Ubianka [Łubianka] Józef, posiada broń krótką i długą, ma łączność z „Orlikiem”.
O nich opowiadał Prokopek Jan z Kawęczyna gm. Kłoczew.
2) Wieś Orszulin, gm. Ułęż.
a) Bogusz Marian, posiada pistolet, u niego „Orlik” często kwateruje.
3) Wieś Zawitała, gm. Ułęż.
a) Wojtaś Stanisław, posiada pistolet.
b) Mięśniak [Miesiak] Aleksander, posiada Kb.
c) Hadaj Albin, posiada PPSza.
d) Paprota Antoni, posiada KBK.
4) Wieś Zosin, gm. Ułęż.
a) Iglewski Stanisław
b) Iglewski Jan
Obaj posiadają broń krótką, długą i granaty. Utrzymują kontakt z „Orlikiem”. Mówił o tym Śpiewak Stanisław z Grabowej.

Stanisław Paszt s. Michała, kierownik szkoły powszechnej w Lendzie Ruskim, z Lenda Ruskiego.
Aresztowany przez „Smiersz” w sierpniu 1944 roku. Od 8 października 1944 roku w łagrze NKWD nr 178 w
Diagilewie, następnie w łagrze NKWD nr 454 w Riazaniu, od 12 lipca 1947 roku w łagrze NKWD nr 437 w
Bogorodskoje, od 5 października 1947 roku w łagrze NKWD nr 284 w Brześciu Litewskim, gdzie 3 listopada
1947 roku został przekazany organam repatriacji czyli „polskiemu” UB celem zwolnienia do wskazanego miejsca
zamieszkania.
CAW, WKA, akta Stanisława Paszta, VIII.802.344.3478
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4
ppor. Paszt Józef [Stanisław], nauczyciel, lat 38, w grudniu 1944 r., nie wiadomo dokąd, dca plutonu
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Zborowski Edward, Paszt Władysław [Stanisław], Rek Władysław, dcy plutonów, aresztowani w sierpniu 1944 r. przez NKWD,
wywiezieni

Jan Pawlak s. Andrzeja, z Drążgowa. Zabity przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej UB z Nałęczowa podczas
obławy w Drążgowie 7 sierpnia 1946 roku.
AIPN BU 0207/332, t. 3. PUBP w Garwolinie, Charakterystyki bandy „Orlika”, raporty operacyjne i specjalne z lat 19451946
Raport sytuacyjny sztabu Grup Operacyjnych w Dęblinie, Dęblin-Twierdza dnia 8 sierpnia 1946 roku wykonany przez szefa
sztabu Grup Operacyjnych kpt. Szpana, a przeznaczony dla dyrektora Departamentu III MBP ppłk. Czaplickiego „Akowera”
Z działalności Grup Operacyjnych w terenie od dnia 5 VIII b.r. do dnia 8 VIII b.r.
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W dniu 7 VIII b.r. Grupa Operacyjna stacjonująca w Nałęczowie przeprowadziła akcję w miejscowości Drążków w pow.
Garwolin: w wyniku akcji został zabity jeden osobnik, który wszczął ucieczkę, a po wezwaniu do zatrzymania się i oddaniu
strzału ostrzegawczego nie zatrzymał się. Poza tym aresztowano 3-ch podejrzanych.
APL, WiN, t. 8
Raport wywiadowczy Komendy Inspektoratu Puławskiego WiN za sierpień 1946 roku
Pacyfikacja w terenie z większą niż dotychczas zawziętością rozpoczęła się na nowo. UB z Puław otoczył wieś Drążgów i
rozpoczął strzelaninę na polach do pracujących tam ludzi, m.in. strzelano z RKM-ów do gromady dzieci łowiących ryby w
Wieprzu. W wyniku strzelaniny został zabity harcerz Pawlak Jan, uczeń szkoły powszechnej, syn robotnika. Aresztowano trzech
młodych ludzi, którzy uciekali chroniąc się przed strzałami.
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 28/1946
Jan Pawlak
zabity w Drążgowie 7 sierpnia 1946 roku o godz. 10
akt spisany 8 sierpnia
kawaler, rolnik
s. Andrzeja i Władysławy z Wyczołków
zam. w Drążgowie
ur. 7 marca 1931 roku w Drążgowie
AIPN BU 0187/89, t. 4. WUSW w Lublinie. Wydział „C”, lit. L-Ż. Kwestionariusze osobowe członków band AK-WiN pod
dowództwem Bernaciak Mariana ps. Orlik i Wilczyńskiego Zygmunta ps. Żuk (oraz pomocników tych band) stanowiące
załącznik do Charakterystyki Nr 91
Pawlak Jan zam. w okresie wrogiej działalności w Drążgowie, członek bandy „Orlika”, 10 sierpnia 1946 r. podczas ucieczki
został zabity przez grupę operacyjną PUBP Puławy, znaleziono przy nim automat, a w zabudowaniach 500 kg cukru
pochodzącego z rabunku
AIPN Lu 041/5. PUBP w Puławach. Sprawozdania miesięczne, dekadowe z pracy kierownictwa i poszczególnych sekcji PUBP
oraz raporty nadzwyczajne, specjalne, okresowe, dekadowe dotyczące aktów terrorystycznych w roku 1946
Raport specjalny za okres od 1 do 10 sierpnia 1946 roku
W Drążgowie został zabity w czasie obławy podczas ucieczki bandyta Jan Pawlak z Drążgowa.

Józef Pietrzak „Dąb” s. Józefa, z Nowodworu. Dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Za pierwszym razem
wysłany do prac na lotnisku (pewnie w Ułężu lub w Podlodowie), za drugim razem trafił do gestapowskiej katowni
w Kazimierzu Dolnym. W sierpniu 1944 roku aresztowany przez Sowietów, zbiegł z Majdanka razem ze swym
podwładnym Józefem Posimem, a może z kilkoma żołnierzami AK. Po tej udanej ucieczce ukrywał się aż do
ujawnienia w marcu 1947 roku.
Agnieszka Pietrzak, Wspomnienie z roku 2021 o dziadku Józefie Pietrzaku „Dębie”
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Przesłuchanie Józefa Pietrzaka „Dęba” przez śledczego IW na posterunku MO w Ułężu 18 kwietnia 1951 roku
W 1944 r. w sierpniu zostaliśmy aresztowani przez wojska radzieckie i wywieziono nas do Lublina, skąd ja uciekłem, a Posim
cały czas był ze mną i razem uciekł. Przez jakiś czas był w domu a następnie wstąpił do wojska wraz ze swym bratem, który
jest oficerem, zdaje się, że kapitan i prawdopodobnie obecnie jest na nauce w Moskwie.

Marian Pietrzak „Ryś”, przebywał w Ferdynandowie. Aresztowany przez „Smiersz” chyba w tym samym
czasie co Aleksander Kozak „Wilk” i wielu innych z Budzisk, Ferdynandowa, Helenowa. W zespole Wojskowej
Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
CAW, WKA, akta Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556
Z protokołu przesłuchania Aleksandra Kozaka „Wilka” przez Monachowa 18 listopada 1944 roku, w dzień po aresztowaniu
Po trjetiej sekcji mnie tożje izwjestjen tolko sjekcyjnyj Pietrzak Marian „Ryś” – arjestowan.

Józef Posim s. Jana, z Nowodworu. Aresztowany przez Sowietów w sierpniu 1944 roku, zbiegł z Majdanka
razem ze swym przełożonym Józefem Pietrzakiem „Dębem”.
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Przesłuchanie Józefa Pietrzaka „Dęba” przez śledczego IW na posterunku MO w Ułężu 18 kwietnia 1951 roku
W 1944 r. w sierpniu zostaliśmy aresztowani przez wojska radzieckie i wywieziono nas do Lublina, skąd ja uciekłem, a Posim
cały czas był ze mną i razem uciekł. Przez jakiś czas był w domu a następnie wstąpił do wojska wraz ze swym bratem, który
jest oficerem, zdaje się, że kapitan i prawdopodobnie obecnie jest na nauce w Moskwie.

Ludwik Posłuszny „Dąb”-„Piorun” s. Stanisława, z Dęblina i Blizocina. Aresztowany przez IW we Wrocławiu
w styczniu 1949 roku, po wstępnym śledztwie przekazany do WUBP we Wrocławiu i tam zawerbowany pod
krypt. „Wacek”
AIPN Wr 024/5293, akta Ludwika Posłusznego „Dęba”-„Pioruna”
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Aleksander Poświata z Zawitały. Zamordowany w okresie okupacji niemieckiej.
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641
R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
7. Poświata Aleksander Zawitała matka
„Rak”

Wacław Potapczuk „Oleńka” s. Jana, z Żabianki. Aresztowany w Rykach 4 grudnia 1945 lub 1946 roku przez
UB za brak karty rejestracyjnej, zwolniony z aresztu po trzydziestu godzinach przez dwóch nieznanych mu
żołnierzy. Od jesieni 1949 roku poszukiwany w związku ze śledztwem przeciwko grupie żołnierzy AK-WiN z
Wąwolnicy i Żabianki podejrzanym o udział w likwidacjach oraz próbach likwidacji działaczy i funkcjonariuszy
komunistycznych w latach 1944-1947.
AIPN BU 0203/3534, akta Wacława Potapczuka „Oleńki”
Oświadczenie ujawnieniowe z 21 marca 1947 roku z dziwną datą aresztowania
4 grudnia 1945 lub 1946 r. aresztowany w Rykach przez UB za brak karty rejestracyjnej, zwolniony z aresztu po 30 godzinach
przez dwóch nieznanych mu żołnierzy.
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku 1946, raporty
specjalne
Z zeznania komendanta placówki WiN ps. „Sęp” [Adam Zdrojewski „Sęp”, ale nie był komendantem WiN w Żabiance]
Potapczuk Wacław
Kazimierski Bolesław
Zdrojewski Jan
Zdrojewski Lucjan
Miszczak Ludwik
Kulik Stefan
Markiewicz Marian
AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
Protokół przesłuchania Stefana Kamaryka (Stefana Beczka) czyli Ksawerego Kamaryka „Kamarka” 11 stycznia 1946 roku
przez Wyszomirskiego, śledczego PUBP w Garwolinie
Na żądanie, aby podał nazwiska znanych mu członków organizacji nielegalnych i jaką mają broń wymienia
Edwarda Przybysza „Napadę” [„Nowinę”] parabellum
Helenę Przybysz, łączniczka „Spokojnego”
Czesława Beczka „Lwa”, parabellum, karabin polski
Wacława Potapczuka, organistę z Żabianki, niemiecki PM
Henryk Zagozda z Sarn, nagan
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
W tych aktach pismo WPR w Warszawie z 10 maja 1950 roku do PUBP w Garwolinie, poprzez Wydział Śledczy WUBP w
Warszawie, nakazujące wszczęcie śledztwa przeciwko Stanisławowi Wołangiewiczowi „Kościowi”, Czesławowi Beczkowi
„Kozie”-„Dębowi”, Adolfowi Przybyszowi „Kogutowi”, Stanisławowi Madoniowi „Lwu”, Zygmuntowi Przybyszowi
„Kotowi”, Marianowi Wierzchoniowi „Wierzbie”, Władysławowi Wojtachnio oraz Wacławowi Potapczukowi „Oleńce” jako
podejrzanym o udział w likwidacjach lub próbach likwidacji działaczy i funkcjonariuszy komunistycznych w latach 19441947.

Jan lub Stanisław Przybylski „Grzmot”. Aresztowany przez „Smiersz” we wrześniu 1944 roku i przekazany do
obozu GZI w Skrobowie.
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945
roku Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
sierż. zaw. lotn. Przybylski Stanisław, szofer, lat 42, w grudniu 1944 r., nie wiadomo dokąd, dyspozycja
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in.
Zakrzewski Jan, Jurkiewicz Witold [Józef], Przybylski Jan, w dyspozycji, aresztowani we wrześniu 1944 r. przez NKWD,
Lubartów
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AIPN BU 0187/89, t. 2. WUSW w Lublinie. Wydział „C”. Karty na czyny dokonane przez członków band AK i WiN pod
dowództwem Bernaciak Mariana ps. Orlik i Wilczyńskiego Zygmunta ps. Żuk stanowiące załącznik do Charakterystyki Nr 91
Przybylski vel Potocki ps. Grzmot, dezerter z WP, członek bandy „Orlika”, na wiosnę 1945 r. zdezerterował z WP, formacja
lotnicza, w której służył w stopniu st. sierż. i wstąpił do bandy „Orlika”
AIPN BU 0187/89, t. 4. WUSW w Lublinie. Wydział „C”, lit. L-Ż. Kwestionariusze osobowe członków band AK-WiN pod
dowództwem Bernaciak Mariana ps. Orlik i Wilczyńskiego Zygmunta ps. Żuk (oraz pomocników tych band) stanowiące
załącznik do Charakterystyki Nr 91
Przybylski vel Potocki ps. Grzmot
Wiosną 1945 r. zdezerterował z wojska z lotnictwa w stopniu st. sierż. i wstąpił do bandy „Orlika”, pod koniec 1945 r. otrzymał
dowód na nazwisko Potocki i wyjechał z kilkoma członkami bandy do Bydgoszczy z zadanie zorganizowania tam band
dywersyjnych, brak danych o zakończeniu wrogiej działalności.

Adolf Przybysz „Kogut” s. Wojciecha, z Wąwolnicy. Po raz pierwszy aresztowany 20 marca 1946 roku przez
PUBP w Garwolinie jako podejrzany o przechowywanie broni. Po śledztwie w Garwolinie przekazany 15 kwietnia
1946 roku do Więzienia Karno-Śledczego na Pradze do dyspozycji prokuratora okręgowego. Po raz drugi
aresztowany wraz ze swoim bratem Zygmuntem Przybyszem „Kotem”, Czesławem Beczkiem „Kozą”-„Dębem”,
Stanisławem Madoniem „Lwem” oraz Stanisławem Wołangiewiczem „Kościem” w listopadzie 1949 roku jako
podejrzanymi o udział w likwidacjach oraz próbach likwidacji działaczy i funkcjonariuszy komunistycznych w
latach 1944-1947. W maju 1951 roku skazany na trzy lata więzienia. Z tych samych powodów byli wtedy
poszukiwani celem aresztowania także Wacław Potapczuk „Oleńka”, Marian Wierzchoń „Wierzba” oraz
Władysław Wojtachnio, podejrzany o zamiar likwidacji w roku 1946 swego brata Stanisława, członka PPR.
AIPN BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego „Szczygła”
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
AIPN BU 0207/3655, akta Adolfa Przybysza „Koguta”
Protokół rewizji mieszkaniowej wykonanej 20 marca 1946 roku przez śledczego PUBP w Garwolinie
Znaleziono pistolet Parabellum szturmowe nr 945 z magazynkiem wraz z 7 nabojami.
Protokół przesłuchania 25 marca 1946 roku przez śledczego PUBP w Garwolinie
Pistolet znalazł na lotnisku jesienią 1944 roku.
Przechowywał go w ścianie.
Nie wie kto z kolegów także nielegalnie przechowuje broń.
Odmawia podania jakichkolwiek nazwisk.
Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jako podejrzanego o przestępstwo z art. 3 dekretu z 16 listopada 1945 roku
wykonane w PUBP w Garwolinie 5 kwietnia 1946 roku przez por. Lityńskiego, podprokuratora WPR w Warszawie
Protokół przesłuchania 8 kwietnia 1946 roku
Ponownie odmawia podania nazwisk kolegów oraz zaprzecza jakoby należał do organizacji nielegalnej.
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej z art. 3 dekretu z 16 listopada 1945 roku wykonane 11 kwietnia
1946 roku przez śledczego PUBP w Garwolinie
Protokół przesłuchania 12 kwietnia 1946 roku
Przyznaje się tylko do posiadania nielegalnie broni znalezionej jesienią 1944 roku na lotnisku w Ułężu.
Postanowienie o zamknięciu śledztwa z 13 kwietnia 1946 roku
Nakaz przyjęcia do dyspozycji Prokuratora Okręgowego kierowany przez kierownika PUBP w Garwolinie do naczelnika
Więzienia Karno-Śledczego na Pradze na 11 Listopada z 15 kwietnia 1946 roku
Akt oskarżenia wykonany przez śledczego PUBP w Garwolinie 18 kwietnia 1946 roku
Oskarża o nielegalne przechowywanie broni od jesieni 1944 roku do chwili aresztowania 20 marca 1946 roku.
Kierownik PUBP w Garwolinie przesyła za pismem z 19 kwietnia 1946 roku akta sprawy Adolfa Przybysza znajdującego się
w Więzieniu Karno-Śledczym na 11 Listopada na Pradze do Prokuratora Sądu Wojskowego Rejonu Warszawskiego
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie 1947-1954
Przybysz Adolf s. Wojciecha i Stefanii, ur. 14 luty 1926 r. Wąwolnica gm. Ułęż, zam. Dziewiszów pow. Jelenia Góra, zatrzymany
prze KP MO Garwolin, podejrzany o posiadanie nielegalnie broni oraz udział w napadach rabunkowych, w areszcie WPR
Warszawa od 11 do 30 października 1950 r., 4 maja 1951 r. skazany na 3 lata przez Wydział Zamiejscowy Sądu Powiatowego
w Garwolinie z siedzibą w Sobolewie, art. 259 KK art. 236 par. 1 KK lit. a.

Zygmunt Przybysz „Kot” s. Wojciecha, z Wąwolnicy. Aresztowany w listopadzie 1949 roku wraz ze swoim
bratem Adolfem Przybyszem „Kogutem”, Czesławem Beczkiem „Kozą”-„Dębem”, Stanisławem Madoniem
„Lwem” oraz Stanisławem Wołangiewiczem „Kościem” jako podejrzanymi o udział w likwidacjach oraz próbach
likwidacji działaczy i funkcjonariuszy komunistycznych w latach 1944-1947.
AIPN BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego „Szczygła”
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
AIPN BU 0207/3655, akta Adolfa Przybysza „Koguta”
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie 1947-1954
Przybysz Zygmunt s. Wojciecha i Stefanii, ur. 22 października 1923 r. w Bazanowie Starym, zam. Mysłakowice pow. Jelenia
Góra, zatrzymany przez KP MO Garwolin, w areszcie WPR Warszawa od 11 do 30 października 1950 r., 9 maja 1951 r. Sąd
Powiatowy w Garwolinie umorzył sprawę.
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Władysław Pytlarczyk „Sęp” s. Jana, gajowego z gajówki Rewir-Ofiara w Lesie Gułowskim.
W wytworzonych przez PUBP w Garwolinie aktach Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb” jego agenturne doniesienie z 17
września 1952 roku w ramach rozpracowania bandy Szabelskiego
Pytlarczyka Jana znam sprzed wojny 1939 r., ww. pełnił funkcje w lasach sobieszyńskich. Z Szabelskim Tadeuszem znał się
dobrze z okresu okupacji i spotykał się z nim ze względu tego, że był gajowym. Syn gajowego Władysław siedział w więzieniu
za złą działalność przeciwko Polsce Ludowej.
AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
W aktach filtracyjnych Mieczysława Cąkały „Góry” protokół z przesłuchania 18 listopada 1944 roku przez Monachowa.
„Góra” wymienia swoich podwładnych z sekcji 2 drużyny „Gajowego”. Mówi, że jego sekcja składała się z 17 ludzi, podaje
ich nazwiska, mówi co się z nimi działo przed jego aresztowaniem
Dowódca sekcji Mieczysław Cąkała „Góra”
Tadeusz Tomaszek „Jabłoń”, lat 20, z Helenowa, znajduje się w armii [Żymierskiego]
Jan Pycka, pseud. nieczyt., lat 35, z Helenowa
Marian Mioduszewski „Dembal”, lat 22, z Michałówki, obecnie znajduje się w milicji gułowskiej gminy
Kazimierz Walasek [Kazimierz Tadeusz Walaszek] „Zając”, lat 20, z Żurawca, znajduje się w armii
Głowienko „Ryś”, lat 23, z Lipin
Kołodziejczyk, pseud. nieczyt., lat 20, z Lipin
Władysław Pytlarczyk „Sęp”, lat 28, z Ofiary
Tadeusz Soroka [Syroka] „Pożarowczyk”, lat 23, z Helenowa
Wacław Skwarek „Kot”, lat 36, z Lipin
Bolesław Skwarek „Negus”, lat 20, przebywał w Lipinach u Wacława Skwarka
Stachnio „Gong”, lat 20, z Woli Gułowskiej, ukrywa się przed armią
„Wot”, to ostatni z mojej sekcji
Trzech zostało zabitych przez Niemców, dwóch w armii.

Zofia Radomska. Aresztowana przez Niemców w grudniu 1943 roku.
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
Protokół przesłuchania Tadeusza Osińskiego „Teka”-„Barcikowskiego” 19 stycznia 1951 roku przez śledczego WUBP w
Warszawie
W miesiącu grudniu 1943 roku zostałem przeniesiony do oddziału dywersyjnego pod dowództwem ps. „Orlika” – Bernaciaka
Mariana wskutek tego, że podczas jednej z akcji na wójta gminy w Łysobykach – Jędrzejewskiego imienia nie pamiętam, którą
przeprowadziła organizacja, a w której i ja brałem udział, zostało kilku moich kolegów aresztowanych, a mianowicie: Ciota
Lucjan, Ciota Konstanty i Radomska Zofia.

Paweł Ratyński s. Jana, z Woli Okrzejskiej, kowal w majątku Janickich w Ułężu, zam. w Sobieszynie. Do
ZWZ wstąpił w roku 1940 za namową por. Edwarda Zborowskiego „Ezeta”. Aresztowany po raz pierwszy 16
grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie. W lutym 1947 roku ponownie aresztowany przez PUBP w
Garwolinie pod zarzutem próby zamordowania w Ułężu Władysława Golucha, co miało mieć miejsce w grudniu
1946 roku. W notatce służbowej spisanej przez Żarka, funkcjonariusza PUBP w Garwolinie, na posterunku MO
w Ułężu 2 maja 1952 roku po jego spotkaniu z Michałem Grzechnikiem krypt. UB „Dąb” czytamy: W dalszej
rozmowie powiedział mi, że broń, która była schowana u Wojtachnia w Ułężu, a podczas rewizji nie została
znaleziona, obecnie jest przeniesiona w inne miejsce i ma znajdować się u Ratyńskiego Pawła (kowal PGR-u w
Ułężu) i ma znajdować się wraz z większą ilością amunicji w oborze lub zakopana w chlewie lub w drwalni gdzie
rąbią drzewo, nadmienił, że wspólnikiem Ratyńskiego Pawła jest niejaki murarz z Żabianki nazwiska nie zna lecz
po ustaleniu przez tow. Jaronia Jana funk. MO murarzem tym jest Sulej Paweł. Z notatki Żarka wiadomo, że cała
ta jego rozmowa z agentem „Dębem” tego dnia 2 maja 1952 roku nakierowana była na bandę dywersyjnobandycką „Wira”-„Zamka”. Tym samym łączyła i Pawła Ratyńskiego i Pawła Suleja „Salwę”-„Prawego” z walką
zbrojną tych ostatnich Żołnierzy Niezłomnych na terenie Placówki 44.
AIPN BU 0207/1378, akta Stefana Błachnio „Boksera” i innych
AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku

Władysław Rek „Żaba” s. Tomasza, kierownik szkoły powszechnej w Nowodworze, z Nowodworu.
Aresztowany przez „Smiersz” 17 sierpnia 1944 roku. Więziony na Majdanku, następnie w obozach NKWD nr 178
w Diagilewie, nr 454 w Riazaniu, nr 437 w Bogorodskoje, nr 284 w Brześciu Litewskim, gdzie 3 listopada 1947
roku został przekazany organam repatriacji czyli „polskiemu” UB celem zwolnienia do wskazanego miejsca
zamieszkania.
CAW, WKA, akta Władysława Reka, VIII.802.346.3502
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Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Część II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Lista oficerów z Majdanka
Poz. 46 Rak [Rek] Władysław s. Tomasza ur. 1904, piechota
Na końcu listy komentarz
Prócz tego w drugim baraku 60 podoficerów i podchorążych.
Ta lista też przez Leszczyńską opublikowana.
Nie ma na niej podoficerów i podchorążych AK z Placówki 44, ani wogóle z Podobwodu „A”
AIPN BU 2174/3779 (d. CAW syg. tap 1561/74/1019), akta Władysława Reka „Żaby”
Od lutego 1942 r. do sierpnia 1944 r. dca plutonu AK w Nowodworze
Od 17 sierpnia 1944 r. do 4 listopada 1947 r. internowany w Riazaniu i Czerepowcu
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
ppor. piech. Rek Władysław, nauczyciel, lat 38, w listopadzie 1944 r., nie wiadomo dokąd, dca plutonu
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Zborowski Edward, Paszt Władysław [Stanisław], Rek Władysław, dcy plutonów, aresztowani w sierpniu 1944 r. przez NKWD,
wywiezieni

Stanisław Roczniak „Bocian” s. Marcina, z Drążgowa. Aresztowany 21 października 1946 roku przez PUBP
w Puławach pod zarzutem dezercji z MO.
AIPN Lu 041/7. PUBP w Puławach. Wykazy imienne osób podejrzanych i aresztowanych przez PUBP Puławy oraz wykazy
imienne członków organizacji WiN z rozbiciem na poszczególne gromady pow. puławskiego za rok 1946
Wykaz od 1 do 30 września 1946 roku
Poz. 14 Roczniak Stanisław s. Marcina ur. 15 stycznia 1921 r., zam. Drążgów, zatrzymany 21 października 1946 r., podejrzany
o dezercję z MO, PPR.
AIPN Lu 052/74. PUBP w Puławach. Książka osób podejrzanych-inwigilowanych przez PUBP w Puławach w latach 19461947
Roczniak Stanisław „Bocian” s. Marcina i Katarzyny z Gorzkowskich, ur. 15 stycznia 1921 r. w Drążgowie, zam. Drążgów,
aresztowany za dezercję z MO, zawód koszykarz, kawaler, 2 listopada przekazany do KP MO w Lublinie, członek PPR

Bolesław Rutkowski s. Pawła, z Białek Dolnych. Aresztowany 20 grudnia 1946 roku przez grupę operacyjną
UB-KBW. Przekazany do PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 10
Wykaz aresztowanych za czas od 5 do 21 grudnia 1946 roku w rejonie operacyjnym Nr 7 (Uzupełnienie) wykonany 21 grudnia
1946 roku w sztabie grupy operacyjnej UB-KBW
poz. 22
20.12. Rutkowski Bolesław s. Pawła 11.11.1917. Białki Dolne OP członek UB Garwolin
poz. 23
20.12. Madoń Stanisław s. Jana 29.9.1908. Wąwolnica ps. Lew OP członek UB Garwolin
poz. 24
20.12. Kazimierski Bolesław s. Józefa 19.6.1926. Żabianka Sztab UB Garwolin

Halina Rybakowska „Iskierka” c. Edwarda, z Drewnika. Trzykrotnie aresztowana i więziona w PUBP w
Garwolinie, w MUBP w Gdyni oraz w WUBP w Warszawie. Pierwsze aresztowanie pod koniec sierpnia 1944
roku było dokonane przez „Smiersz” kilkanaście dni po powrocie do domu na Drewniku ze służby w oddziałach
„Orlika”. Z więzień wyszła ostatecznie w lipcu 1946 roku, miesiąc po śmierci „Orlika”, którego ciało, na żądanie
funkcjonariuszy UB, rozpoznawała jako więźniarka „Toledo”. Wraz z jego rodzicami, wtedy także więźniami tej
praskiej katowni. Przez kolejne lata inwigilowana przez UB z Warszawy i Garwolina m.in. przy pomocy agenta
„Dęba”, czyli leśniczego Michała Grzechnika z Wólki Sobieszyńskiej.
AIPN BU 0255/274, t. 7
AIPN BU 0207/335, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”
AIPN BU 0203/3804, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”, Stanisława Grzechnika „Dory” i innych
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Z protokołu przesłuchania Czesława Sekity „Smokinga” 13 marca 1945 roku
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Pytanie: Wy na przesłuchaniu dnia 28 stycznia zeznali że o wykonanem zabójstwie zameldowaliście „Orlikowi”, a dzisiaj
mówicie że zameldowaliście Wardakowi, dla czego skłamaliście?
Odpowiedź: Z kłamałem dla tego że chciałem bronić Ostrowskiego i Wardaka którzy również są zaaresztowani, oni mnie prosili
ażeby ich nie wydawać a winę przyjąć na siebie ale właściwie zameldowałem Wardakowi Janowi.
Następnie śledczy każe mu wymienić znanych mu członków AK. Wymienia Franciszka Grzechnika „Kruka”, Mariana
Grzechnika „Szpaka”, Stanisława Grzechnika „Dorę”, Stefana Szewczyka „Strzałę”, Józefa Szewczyka, Tadeusza Osińskiego
„Teka”, Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”
Pytanie: Czy wiedzieliście, że praca którą wykonujecie to jest przeciwko Polskiemu Tymczasowemu Rządowi?
Odpowiedź: Tak wiedziałem, że działam przeciwko Tymczasowemu Rządowi Polskiemu, ale ja uważałem że właściwym Rządem
Polskim to jest Rząd w Londynie i dla tego należałem do „Armii Krajowej”. Dodaję przypomniałem sobie, że u „Orlika” była
sanitarjuszka Rybakowska zamieszkała na Drewniku nie wiem czy to jest miasto czy wioska, ale przypuszczam że to jest wioska
bo Rybakowska przychodziła do kościoła do Sobieszyna ostatnio widziałem ją w święta Bożego Narodzenia 1944 r. pokazał mi
ją Grzechnik w kościele i powiedział że ona była sanitarjuszką u „Orlika” (Rysopis) Rybakowskiej imię nie znam średniego
wzrostu, na twarzy grubej kości, białej cery, w białej pilotce, w płaszczu szarego koloru, zdaje się w oficerskich butach, jakie
włosy nie wiem bo była w pilotce.
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
Rybakowska-Szulc Halina Jadwiga „Iskierka”
c. Edwarda i Ewy Markiewicz ur. 9 listopada 1922 r. w Osmolicach
pielęgniarka
Drewnik
Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 6 m. 19
do chwili aresztowania 12 marca 1946 r. współpracowała z oddziałem „Orlika” udzielając w końcu sierpnia 1944 r. opinii o
6 członkach PPR, z których jeden Michał Chudowolski został przez tę bandę zlikwidowany w lutym 1945 r. przekazała do
oddziału apteczkę polową w czerwcu 1945 r. po napadzie na posterunek Ryki [w Osmolicach] udzieliła pierwszej pomocy
rannemu „Brzozie” [Mieczysławowi Saleckiemu] i odwiozła go do szpitala w Puławach w okresie pobytu Rybakowskiej na
Wybrzeżu tj. od sierpnia 1945 r. do aresztowania 12 marca 1946 r. przez MUBP w Gdyni utrzymywała kontakt z Kopacz
Janiną, która informowała ją o działalności grupy „Orlika” na terenie pow. Garwolin, a w styczniu na terenie Gdyni i Gdańska
kontaktowała się z trzema członkami grupy „Orlika” – Grzechnikiem Wacławem „Grzmotem”, Grzechnikiem Marianem
„Szpakiem” oraz Sobiechem Kazimierzem „Lotem”, którzy przyjechali z Międzyrzeca Poznańskiego i zam. w Gdańsku
Wrzeszczu, ul. Partyzantów 66 m. 5 śledztwo umorzono 24 lipca 1946 r., a Rybakowską wykorzystano operacyjnie pod ps.
„Lojalna” dwukrotnie aresztowana w sierpniu 1944 r. za nielegalne posiadanie pistoletu kal. 6, 35 oraz w listopadzie 1944 r.
za kontakt z „Orlikiem” obecnie zam. Gdynia, ul. 3 Maja 19 m. 8
AIPN BU 0207/335, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”
Protokół rewizji osobistej w praskim „Toledo” 2 kwietnia 1946 roku wykonany przez śledczego Wydziału III WUBP w
Warszawie, m.in. 62 fotografie

Tadeusz Rybakowski s. Edwarda, z Drewnika. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a
końcem marca 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku

Mieczysław Salecki „Brzoza” s. Władysława, z Podwierzbia k. Bobrownik. Aresztowany przez UB w
Małoszynie w 1946 roku zbiegł z aresztu. W roku 1951 roku ponownie aresztowany i skazany przez sąd w Zielonej
Górze na miesiąc aresztu. W roku 1956 roku ponownie aresztowany za napad z bronią w ręku i skazany przez sąd
w Warszawie na pięć lat więzienia.
AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”
Oświadczenie ujawnieniowe w PUBP w Garwolinie 22 kwietnia 1947 roku
szofer, kawaler, zam. Lasowice, gm. Roje, pow. Legnica
udaje się na stały pobyt do wsi Pomorsk, gm. Netkowice, pow. Krosno n. Odrą
członek PPR, KP PPR Legnica
członek Placówki 44 pod dowództwem „Bystrego” w Sobieszynie
ps. Brzoza
funkcja żandarm
w AK od 4 września 1944 r. wciągnięty przez Edwarda Zborowskiego, komendanta Okręgu
po wkroczeniu wojsk sowieckich w żandarmerii
1 maja 1945 r. rozbroili na Łukach milicjanta z Kozła w gm. Baranów
zrobili to na rozkaz „Lisa” z Białek [Wiktora Gągały]
uczestniczył także Kazimierz Wołangiewicz oraz jakiś z Dęblina
w czerwcu 1945 r. napad na posterunek MO w Białkach [Osmolicach] pod dctwem „Bystrego”, nieudany
został tam ranny w rękę
brało udział 18 ludzi, m.in. Zdrojewski, Wołangiewicz Kazimierz i Władysław [Stanisław], Ziemianek Bolesław z Żabianki
w lipcu 1945 r. dokonali likwidacji Rogowicza
rozkaz był od „Lisa”
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brał udział on, Adam Zdrojewski oraz Kazimierz Wołangiewicz
wyrok został wykonany w Łukach Ułęskich [w Łęgach Ułęskich?] nad Wieprzem, gdzie miał placówkę „Lis”
za przywłaszczenie sobie z gminy Ułęż 35 tysięcy z końskich książeczek i fałszywe oskarżenie Grudki [Mieczysława] jakoby to
on zabrał te pieniądze
znaleziono przy nim 20 tys. zł., które zabrał „Lis”
przesłuchiwał Zdrojewski, któremu Rogowicz przyznał się, że zabrał te pieniądze i zameldował na UB, że zabrał Grudka.
Po przesłuchaniu „Lis” kazał wykonać wyrok
zakopany w pszenicy 300 m od Wieprza
po wykonaniu wyroku zameldowali w Żabiance komendantowi placówki Stanisławowi Wołangiewiczowi
ten napisał do „Orlika” o wykonaniu
od sierpnia 1945 r. był na Placówce „Brzozy” [Zygmunta Szlendaka] w Bobrownikach
był tam do października 1945 r., mieszkał u Czerskiego Władysława, u Jędrysa Wacława i Stawskiego Andrzeja w Podwierzbiu
we wrześniu 1945 r. wyjechał do Pomorska
w marcu 1946 r. mieszkał u brata Stefana w Krotoszynie
przed świętami Wielkiej Nocy przyjechał do Żelechowa, gdzie wg. informacji rodziców mógł zostać traktorzystą
w czasie świąt pobił pistoletem chłopca i musiał uciekać
wyjechał do Zemsza do rodziców, gdzie zameldował się jako Krzyżański Tadeusz i pracował na kolei
tam aresztowany jednak zbiegł po 5 dniach z aresztu
wyjechał do Lasowic i pracował w stoczni w Małoszynie jako strażnik przemysłowy
broń zdał Aleksandrowi Choinie „Zawiei” w Bobrownikach
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
Salecki Mieczysław „Brzoza”
s. Władysława i Franciszki Czerskiej ur. 1 stycznia 1927 r. w Podwierzbiu gm. Irena
kierowca
zam. Podwierzbie
w czasie okupacji niemieckiej Placówka AK Sobieszyn pod dctwem Jana Suleja „Bystry”, członek żandarmerii ps. Brzoza
potem aż do ujawnienia na tej samej Placówce
brał udział w napadzie na posterunek MO w Białkach oraz w zabójstwie pracownika gm. Ułęż Franciszka Rogowicza w
Żabiance dokonanym na rozkaz „Lisa” wraz z Adamem Zdrojewskim „Sępem”, Kazimierzem Wołangiewiczem „Szydło” i
innymi
Od sierpnia do października 1945 r. na Placówce Bobrowniki.
Ukrywał się w Podwierzbiu u Władysława Czerskiego, Wacława Jędrysa i Andrzeja Stawskiego
Jesienią 1945 r. wyjechał do Pomorska pow. Krosno n. Odrą, gdzie pracował na gospodarstwie przy rodzicach do marca 1946
r.
od 12 marca do 1 kwietnia 1946 r. przebywał u brata w Krotoszynie
następnie wrócił i otrzymał pracę traktorzysty w Żelechowie
w czasie świąt Wielkiej Nocy w 1946 r. pobił pistoletem na zabawie nieletniego i zbiegł na Zachód, gdzie ukrywał się pod
fałszywym nazwiskiem Krzyżyński Tadeusz
pracował jako robotnik na kolei, następnie jako strażnik przemysłowy w Stoczni w Małoszynie pow. Legnica
ujawnił się 22 kwietnia 1947 r. w Garwolinie
po amnestii był skazany przez Sąd Grodzki w Zielonej Górze wyrokiem z 9 sierpnia 1951 r. na 1 m. aresztu z art. 257 par. 2
KK oraz za napad rabunkowy z bronią w ręku na sklep w 1956 r. w sprawie prowadzonej przez KW MO w Warszawie na 5 lat
więzienia
obecnie zam. Warszawa-Wólka Węglowa, ostatnio zatrudniony w Państw. Przeds. Bud. Warszawa Muranów

Antoni Sekita „Sęp” s. Ludwika, z Drążgowa. Z jego bardzo szczątkowych akt filtracyjnych wiadomo, że został
aresztowany przez „Smiersz” w Markuszowie 7 stycznia 1945 roku. Więziony w swierdłowskich obozach NKWD
nr 572, 523 i 248. Zwolniony do domu 1 listopada 1947 roku.
CAW, WKA, akta Antoniego Sekity, VIII.802.480.7280
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945
roku Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
st. szer. piech. Sekita Antoni, rolnik, lat 23, styczeń 1945 r., nie wiadomo dokąd, szer. drużyny
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Sekita Antoni i Szewczyk Stefan, szeregowi, aresztowani w listopadzie 1944 r.
AIPN BU 00232/21, t. 2, akta Wacława Micha „Polnego”
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Doniesienie agenturalne Wacława Micha „Polnego” krypt. UB „Zapolski” z 22 maja 1954 roku
Sekita Antoni zamieszkały w czasie okupacji w Drążgowie gm. Ułęż powiatu Garwolin był członkiem AK na ter. placówki 44,
której k-tem był Grzechnik Józef ps. „Ułan”. Sekita Antoni miał ps. „Sęp”. Ps. „Sęp” skończył szkołę podoficerską
zorganizowaną przez ps. „Kotlina” Komendanta Rej. 4 oraz ps. „Ułana” w 1943 r. Był członkiem drużyny dywersyjnej przy
placówce AK Nr 44. U w/w przebywał w czasie okupacji ps. „Kotlina”. Brał udział w koncentracji oddziałów AK na terenie
powiatu Puławskiego w 1944 r. Po wyzwoleniu dokładnie sobie nie przypominam został aresztowany przez Władze Polskie w
roku 1945.

Czesław Sekita „Smoking” s. Piotra, z Sobieszyna. Jeden z czterech bezpośrednich wykonawców wyroków
śmierci na konfidentkach sowieckich – Aleksandrze Goralowej i Janinie Borkowskiej. On oraz Stefan Ostrowski
„Szczygieł” zostali aresztowani 26 stycznia 1945 roku przez funkcjonariuszy MO z posterunku w Ułężu z siedzibą
w Osmolicach. Jan Wardak „Złośnik” został aresztowany 4 lutego 1945 roku. Wszyscy trzej przekazani na dalsze
śledztwo do PUBP w Garwolinie, a stamtąd do praskiego „Toledo”. Wyrokiem WSR w Warszawie z 29 marca
1945 roku skazani na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na
zawsze. Zamordowani w „Toledo” strzałami w tył głowy 14 kwietnia 1945 roku. Zakopani nocą na Cmentarzu
Bródnowskim położonym blisko „Toledo”.
AIPN BU 0203/3522, akta sprawy Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN BU 0207/4619, t. 4
Wykaz aresztowanych z „Pułtusk I” wykonany 11 marca 1947 roku, znaleziony przez UB podczas aresztowania Piotra
Ignacaka „Sawy”-„Justa”
14 osób, m.in. Czesław Sekita „Smoking” i Aleksander Jamrożek z Blizocina
Poz. 1 Sekita Czesław 1925 r. Sobieszyn s. Piotra areszt. w lutym 1945, jaka grozi kara – dożywocie, gdzie obecnie znajduje
się – początkowo w Warszawie
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945
roku Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
st. szer. piech. Sekita Czesław, rolnik, lat 24, luty 1945 r., Garwolin, szer. drużyny
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Warszawa-Praga dn. 14.IV.1945 r.
Protokół wykonania wyroku.
Dnia 14 kwietnia 1945 r. Podprokurator Wojskowego Okręgu Warszawskiego kpt. Karpiński B., Kierownik Sekcji Śledczej
Wojew. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ppor. Łobanowski J., lekarz Wojew. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Mokrzycki M. stwierdzają, że dnia 14 kwietnia 1945 r. o godz. 11.30 zostali rozstrzelani:
1/ Ostrowski Stefan s. Marka ur. 1917 r.
2/ Wardak Jan s. Jana ur. 1911 r.
3/ Sekita Czesław s. Piotra ur. 1925 r.
skazani na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 1945 r.
Lekarz stwierdził śmierć wyżej wymienionych.
Niżej pieczęć Prokuratury Wojskowej Garnizonu Warszawa oraz podpisy Karpińskiego, Łobanowskiego i Mokrzyckiego.
Kancelaria Cmentarza Bródnowskiego
Skorowidze pochówków z lat 1945-1947
Skorowidz za rok 1945
Nie wiadomo kiedy przepisany długopisem!
Kwiecień 1945 r.
nr kontroli zm. 1596/1644, Wardak Wiktor, 92A-1-9
nr kontroli zm. 2763/2776, Sekita Maria, 63B-4 (na czerwono poprawione z cyfry 5)-4
nr kontroli zm. 4137/4116, Ostrowski Stefan, 7C-5-8

Jerzy Sekita „Bohun” s. Ludwika, z Drążgowa. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie w roku 1946.
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku 1946, raporty
specjalne
Członkowie PSL, którzy przechodzą po zeznaniu aresztowanych jako uczestnicy nielegalnej organizacji WiN.
(…)
Z zeznania d-cy drużyny Bieleckiego ps. „Sak”
Bielecki Alfons
Kossowski Józef
Roczniak Tadeusz
Chadaj Aleksander
Ciupa Stanisław
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Szymaszek [Szymanek] Józef
Senta [Sekita] Jerzy
Załącznik
Załączam dane personalne członków PSL, którzy zostali zatrzymani przez tut. Urząd i podejrzani o przynależność do bandy.
(…)
8. Sekita Jerzy zam. we wsi Drążków gm. Ułęż, który zginął w czasie operacji
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
Sekita Jerzy „Bohun”
s. Ludwika i Jadwigi ur. 18 kwietnia 1925 r. w Drążgowie
2 klasy gimnazjum, rolnik
zam. Drążgów
w okresie okup. niem. w AK pod ps. Bohun
w 1945 r. w PSL
do czasu amnestii w 1947 r. czł. grupy WiN w Drążgowie pod dctwem Mariana Wardaka „Słowika” w składzie Placówki 44
ujawnił się 12 marca 1947 r.
zmarł 24 stycznia 1970 r., zam. ostatnio w Drążgowie

Stanisław Sęk s. Wojciecha, z Lenda Ruskiego. Aresztowany 10 października 1944 roku przez funkcjonariuszy
MO Wiktora Maciejewskiego z Lenda Wielkiego, Mariana Antoniaka z Niedźwiedzia i Jana Kardasa z
Michałówki. Wraz ze Stefanem Antoniakiem i Janem Szymańskim z Przestrzeni zamordowany 15 października
1944 roku w Miętnem k. Garwolina.
Stanisław Sęk, Relacja z roku 2021 o okolicznościach mordu komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku
Jego ojciec został zamordowany wraz z Janem Szymańskim oraz trzecim przez funkcjonariuszy MO Wiktora Maciejewskiego,
Mariana Antoniaka oraz Kardasa z Przytoczna jako rzekomy wykonawca wyroku na Franciszku Maciejewskim.
Janina Głodnicka, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej bracie Stefanie Antoniaku
Matka poszła do Garwolina i dotąd błagała, aż jej powiedzieli gdzie leży jej syn i tamci dwaj.
Teresa Kulik z Kędziorów, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej wujku Janie Szymańskim
W Nowodworze na „Turmie”czyli Rynku złapali ich, tam ich bili i umieścili w piwnicach plebanii i tam dalej ich bili, aż krew
tryskała po ścianach. Na wozach powieźli ich do Miętnego. Wieść przyszła za jakieś trzy miesiące, że w Miętnem jest mogiła.
Byli w dole, jeden całkiem na dnie, dwóch wyżej. Między nimi kawałki derki, którą matka Antoniaka przykryła ich gdy wywozili
ich z Nowodworu.
Roman Padel, Relacja z roku 2021 o mordzie komunistycznym na Stefanie Antoniaku, Stanisławie Sęku i Janie Szymańskim
W tym mordzie komunistycznym oprócz Wiktora Maciejewskiego, Mariana Antoniaka i Jana Kardasa brali też udział Henryk
Kapusta, komunista z Białek Górnych i Henryk Wójcik, komunista z Sarn.
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 9/1945 spisany 12 lutego 1945 roku przez ks. Aleksandra Zalskiego
Stanisław Sęk z Lenda Ruskiego
zabity 15 października 1944 roku o dziesiątej w nocy w Lendzie
„zmarł nagle pod Garwolinem”
rolnik, żonaty, ślub 11 lutego 1944 roku
zam. w Lendzie Ruskim
s. Wojciecha i Franciszki z Cieślaków
żona Teodora z Gładyszów
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 12/1945 spisany 23 lutego 1945 roku przez ks. Władysława Zatykę
Stefan Antoniak z Przestrzeni
zmarł 15 października 1944 roku o godzinie dwudziestej w Miętnem k. Garwolina
rolnik, kawaler, lat 23, urodzony i zamieszkały w Przestrzeni
s. Wojciecha i Kazimiery z Madoniów
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 11/1945 spisany 23 lutego 1945 roku przez ks. Władysława Zatykę
Jan Szymański z Przestrzeni
zmarł 15 października 1944 roku o godzinie dwudziestej w Miętnem k. Garwolina
rolnik, kawaler, lat 26, urodzony w Białkach Górnych, a zamieszkały w Przestrzeni
s. Tomasza i Janiny z Padlów
AIPN BU 0255/274, t. 14
Raport sytuacyjny Piotra Nafalskiego „Spyrki” z terenu 697/I/A za luty 1945 roku
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Milicjanci z Garwolina Królik, Maciejowski i Antoniak, wszyscy z PPR, konwojując aresztowanych Sęka, Szymańskiego i
trzeciego, którego nazwiska nie ujawniono, żołnierzy AK, w drodze zamordowali ich i zakopali ich w lesie .

Jan Siejak „Korgun” s. Jana, z Ferdynandowa. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku, Świdry,
potem obóz NKWD nr 270 w Borowiczach skąd 13 lutego 1946 roku został zwolniony do domu.
CAW, WKA, akta Jana Siejaka, VIII.802.251.2504
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
W aktach filtracyjnych Mieczysława Cąkały „Góry”, Aleksandra Kozaka „Wilka”, Henryka Lemieszka „Kruka”, Jana
Lemieszka „Gada”, Józefa Morlo „Mrówki”, Bolesława Suski „Zawiei”, Wacława Suski „Burzy”, Jana Siejaka „Korguna”
znajduje się protokół przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” dokonanego 13 listopada 1944 roku. Śledczy Redryjew każe mu
opowiedzieć, co mu wiadomo o dowódcy i innych znanych mu żołnierzach AK z Placówki 44. Odpowiedź „Grada”
Pluton w skład, którego wchodziłem liczył 60 ludzi, jego dowódcą był Jabłoński „Gajowy”, lat 32, mieszkał w domu leśnika
między wsiami Niedźwiedź i Natalin, łysobyckiej gminy, ma broń pistolet i karabin. Z pozostałych uczestników AK mojego
plutonu są mi znani:
Pietrzak Marian „Ryś”, lat 32, drużynowy, zamieszkały we wsi Ferdynandów, łysobyckiej gminy, miał karabin, średniego
wzrostu, oczy czarne
Cąkała Mieczysław „Góra”, lat 28, mieszkaniec wsi Helenów, średniego wzrostu, blondyn, oczy szare, był drużynowym
Budziak [Bujak] Eugeniusz, lat 24, mieszkaniec wsi Ferdynandów, łysobyckiej gminy, łukowskiego powiatu, ma karabin,
wysokiego wzrostu, szatyn, oczy szare
Wróbel Stefan, lat 22, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, szatyn, oczy szare
Siejak Jan, lat 28, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, blondyn, oczy szare
Morlo [Józef] lat 44, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, wysokiego wzrostu, włosy czarne, oczy czarne
Wojtaś Marian, lat 28, mieszkaniec wsi Ferdynandów, ma karabin, średniego wzrostu, blondyn, oczy niebieskie.
Kończy stwierdzeniem, że innych zna tylko z pseudonimów i z twarzy.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Siejak Jan Ferdynandów NKWD Świdry miejsce pobytu obecnie nieznane

Tadeusz Siepkowski „Szczyt” s. Konstantego, z majątku w Podlodowie. Po raz pierwszy aresztowany na
początku grudnia 1951 roku przez PUBP w Kraśniku jako kierownik PGR w Skorczycach podejrzany o sabotaż
poprzez dopuszczenie do skiełkowania 4000 kg nasion skoszonej pszenicy. Chociaż od początku było wiadomo,
że tego „sabotażu” dokonały długotrwałe opady deszczu, które nastały po skoszeniu pszenicy. Już 5 grudnia został
zawerbowany pod krypt. „Szur” na komprmateriałach jako podejrzany o udział w likwidacjach komunistów i
komunistycznych kolaborantów, m.in. Goralowej i Borkowskiej. Po raz drugi aresztowany i skazany na rok
więzienia wyrokiem Sądu Powiatowego w Łukowie z 2 września 1962 roku za niedopełnienie obowiązków jako
pracownik PGR-u w Charlejowie.
AIPN Lu 00228/538, akta Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”

Mieczysław Sołtys s. Stanisława, z Sobieszyna. Pierwszy raz aresztowany w roku 1948 przez funkcjonariuszy
MO z Ułęża jako podejrzany o posiadanie broni, do czego się nie przyznał. Ponownie aresztowany 16 marca 1949
roku przez PUBP w Garwolinie, a dwa dni później przekazany do aresztu WPR Warszawa. Wyrokiem WSR w
Warszawie z 28 października 1949 roku skazany na sześć lat więzienia za współpracę z bandą „Orlika”.
AIPN BU 0255/274, t. 2, PUBP w Garwolinie. Raporty o przebiegu obiektowego rozpracowania, protokoły przesłuchań,
meldunki, doniesienia agenturalne z lat 1948-1949
AIPN BU 0235/379, t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”
Protokół przesłuchania Mieczysława Sołtysa w WUBP w Warszawie lub na Mokotowie 16 listopada 1950 roku
Pytany o niemieckiego kochanka Kazimiery Cygan z d. Kamela, który był z nią do 22 czerwca 1941 roku, a potem zniknął,
mówił
Również w parę dni po 22 czerwca 1941 r. zostało z naszej wioski zaaresztowanych przez Niemców 5 ludzi, a to: Makuch
Marian s. Feliksa, Marian Makuch s. Teofila, Szewczyk Zygmunt, Szewczyk Marian, Czarnota Józef. Z aresztowanych
powróciło trzech, a to: obydwaj Makuchy i Szewczyk Marian. Przyczyn aresztowania ww. nie znam. Makuch Marian s. Feliksa
i Makuch Marian s. Teofila mieszkają w Sobieszynie pow. Garwolin. Szewczyk Marian został zabity podczas jednej z zabaw w
wsi Sobieszyn w 1941 r. zaraz po przyjściu.
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
Sołtys Mieczysław
s. Stanisława i Józefy ur. 1 lipca 1920 r. w Sobieszynie
rolnik
zam. Kolonia Sobieszyn
w okresie od stycznia 1945 r. do lutego 1946 r. udzielał w swoim domu na Kolonii Sobieszyn pomocy członkom WiN
Grzechnikowi Marianowi i Stefanowi Ostrowskiemu wiedząc, że są poszukiwani przez UB
w lutym 1946 r. przeprowadził oddział do miejsca przeprawy przez Wieprz
wyrokiem WSR w Warszawie z 27 października 1949 r. skazany na 6 lat więzienia

248
zam. obecnie Sobieszyn
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie 1947-1954
Sołtys Mieczysław s. Stanisława i Józefy z Wasiaków, ur. 1 lipca 1920 r. w Sobieszynie, zam. Sobieszyn, 16 marca 1949 r.
zatrzymany przez Ref. III PUBP Garwolin, podejrzany o nielegalne posiadanie broni i udzielanie pomocy bandzie, w areszcie
WPR Warszawa od 18 marca do 30 maja 1949 r., 28 października 1949 r. skazany przez WSR Warszawa na 6 lat więzienia,
oskarżony na podstawie art. 1 dekretu z 30 października 1944 r. oraz art. 4 par. 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r.

Stachnio „Gong” z Woli Gułowskiej. Ukrywał się przed wcieleniem do armii Żymierskiego.
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
W aktach filtracyjnych Mieczysława Cąkały „Góry” znajduje się protokół z bardzo długiego przesłuchania 18 listopada 1944
roku przez Monachowa, oficera „Smierszu”. „Góra” wymienia swoich podwładnych z sekcji 2 drużyny „Gajowego”. Mówi,
że jego sekcja składała się z 17 ludzi, podaje ich nazwiska, mówi co się z nimi działo przed jego aresztowaniem
Dowódca sekcji Mieczysław Cąkała „Góra”
Tadeusz Tomaszek „Jabłoń”, lat 20, z Helenowa, znajduje się w armii [Żymierskiego]
Jan Pycka, pseud. nieczyt., lat 35, z Helenowa
Marian Mioduszewski „Dembal”, lat 22, z Michałówki, obecnie znajduje się w milicji gułowskiej gminy
Kazimierz Walasek [Kazimierz Tadeusz Walaszek] „Zając”, lat 20, z Żurawca, znajduje się w armii
Głowienko „Ryś”, lat 23, z Lipin
Kołodziejczyk, pseud. nieczyt., lat 20, z Lipin
Władysław Pytlarczyk „Sęp”, lat 28, z Ofiary
Tadeusz Soroka [Syroka] „Pożarowczyk”, lat 23, z Helenowa
Wacław Skwarek „Kot”, lat 36, z Lipin
Bolesław Skwarek „Negus”, lat 20, przebywał w Lipinach u Wacława Skwarka
Stachnio „Gong”, lat 20, z Woli Gułowskiej, ukrywa się przed armią
„Wot”, to ostatni z mojej sekcji
Trzech zostało zabitych przez Niemców, dwóch w armii.

Jan Sulej „Smok II”-„Bystry” s. Karola, z Sobieszyna. Próba aresztowania przedostatniego komendanta
Placówki 44 i ostatniego komendanta Rejonu 4 przez funkcjonariuszy UB przebranych za kolejarzy w Sobieszynie
w październiku lub listopadzie 1946 roku. Pomimo ujawnienia w kwietniu tego roku. W związku z tym w grudniu
1946 roku wyjechał do Krotoszyna i dopiero we wrześniu 1948 roku wrócił do domu. W roku 1949 aresztowany
przez PUBP w Garwolinie, ale po pewnym czasie zwolniony. We wrześniu 1950 roku aresztowany przez
prokuraturę poznańską, ale na rozprawie sądowej w Ostrowiu Wielkopolskim uniewinniony. Ponownie
aresztowany 11 lub 12 października 1951 roku, ponieważ od tego dnia do przynajmniej 18 października 1951 roku
składa w WUBP w Warszawie zeznania. 13 października zostaje na mocnych komprmateriałach zawerbowany
pod krypt. „Marek” przez Czumę, funkcjonariusza Wydziału III WUBP w Warszawie. I od tego dnia składa
zeznania zaprotokołowane jako doniesienie agenturalne.
AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Z Meldunku „Suleja” dla Zabawy, kierownika PUBP w Garwolinie z 19 listopada 1946 roku
Sulej Jan mieszka obecnie w Drążgowie, przeprowadził się z Sobieszyna po wywiadzie kolejarzy, którzy byli po niego i zepsuli
całą robotę, bo Sulej zaraz się domyślił, że to tajniacy.
AIPN BU 001164/304, akta Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”
Aresztowany w 1950 r. przez Prokuraturę w Poznaniu, posądzony o nadużycia i łapówki, zwolniony z rozprawy, uniewinniony.
Współpracę podjął 13 października 1951 r. na podstawie materiałów kompromitujących
Przyjęty do współpracy przez ref. Ref. III Karola Czumę.
Przypisek służbowy o pracy informatora
20 grudnia 1952 r. st. ref. Stanisław Buta
Punktualny i doniesienia dawał cenne.
W 1952 r. przyczynił się do wykrycia zachowanego archiwum Podobwodu „Dęby A” WiN za co dwukrotnie został
wynagrodzony nagrodami pieniężnymi w sumie 200 zł.
Jest chętny do współpracy.
Doniesienia daje na b. członków WiN.
Charakterystyka inf. „Marek” z roku 1958 przez Salwę, oficera operacyjnego Referatu ds. Bezpieczeństwa w KP MO w Rykach
Odmawia dalszej współpracy, nie chce przychodzić na spotkania.
Wobec tego należy wyeliminować z sieci.
Notatka służbowa Ryki 16 października 1958 r. o rozwiązaniu współpracy
Zastępca komendanta KP MO w Rykach ds. Bezpieczeństwa por. R. Żarek.
AIPN BU 0227/189, akta Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy”
Wywiad
Garwolin 11 stycznia 1951 r.
Sulej Jan s. Karola, ur. 19 grudnia 1906 r. w Drążgowie
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sierżant w jednostce przeciwlotniczej w Dęblinie do 1939 r.
w AK od 1940 r. pod ps. Bystry
komendant Rejonu 4
po ujawnieniu wyjechał na ZO i pracował w spółdzielni w Krotoszynie
w 1948 r. aresztowany w Poznaniu i tam osadzony w więzieniu
po wyjściu z więzienia wrócił do Drążgowa i pracował w Centrali Mięsnej w Garwolinie
w 1949 r. aresztowany przez PUBP w Garwolinie i po pewnym czasie wypuszczony
w 1950 r. dostał się do pracy w Spółdzielni Ogrodniczej w Rykach, gdzie pracował przy skupie cebuli
posiada 3 h ziemi zamieszkuje w Sobieszynie

Paweł Sulej „Salwa”-„Prawy” s. Józefa, z Żabianki. Uniknął zamordowania przez bandę komunistyczną
Lisowskiego 16 maja 1944 roku. Aresztowany w sierpniu 1944 roku przez „Smiersz” i zesłany do łagrów
riazańskich, skąd wrócił w roku 1947. W zespole Wojskowej Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt
filtracyjnych.
Sławomir Sulej, Relacja z roku 2021 o ojcu Pawle Suleju „Salwie”-„Prawym”
16 maja 1944 roku banda AL szła do Żabianki od strony Ułęża, żeby zamordować jego ojca. Poinformowani przez kogoś, że
nie ma go w domu, poszli do Białek i zamordowali nauczyciela Wyjadłowskiego. Wtedy jego ojciec poszedł do „lasu” i zmienił
pseudonim z „Salwa” na „Prawy”.
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
…… Sulej Paweł, …... zaw., lat 34, listopada 1944 r., nie wiadomo dokąd, dca plut.
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Sulej Paweł, zca dcy plut., aresztowany w sierpniu 1944 r. przez NKWD
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
Protokół przesłuchania Stanisława Wołangiewicza „Kościa” w PUBP w Garwolinie przez śledczego z KG MO 2 marca 1946
roku
Pytany, kto w jego wiosce posiadał broń zeznał
Wiem, że za okupacji broń posiadał Sulej Paweł, który w czasie napadu na plebanię odpędził bandytów. Po wejściu Armii
Czerwonej został on aresztowany i niedawno wypuszczony
Protokół przesłuchania Stanisława Madonia „Lwa” przez śledczego PUBP w Garwolinie 5 stycznia 1947 roku
W rok po wejściu wojsk polskich i sowieckich na nasze tereny d-ca placówki Sulej Leon ps. „Kalina” wyjechał na zachód. Po
wyjeździe ww. d-two nad placówką „40” objął Potapczuk Wacław, organista parafii Żabianka.
AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy”
Protokół przesłuchania Ludwika Czarneckiego „Mita” tylko z datą roczną 1949
Mnóstwo nazwisk i funkcji
Sulej Leon s. Józefa i Katarzyny z d. Wasiak, ur. w 1904 r. w Żabiance gm. Ułęż
W 1925 r. powołany do wojska, po odsłużeniu został zawodowym w stopniu st. sierż. szefa kompanii 15 pp w Dęblinie
od 1940 r. w AK do chwili ujawnienia się
Po ujawnieniu się wyjechał na ZO, adresu nie można ustalić
Żona Aleksandra c. Jana i Marianny z d. Czarnecka ur. Białki Górne
Sulej Piotr, ur. w 1907 r. w Żabiance
Do 1939 r. był murarzem i w czasie wojny także
W 1935 r. służył w wojsku odchodząc w stopniu sierżanta
Żona Helena
Brat Sulej Paweł ur. 1910 r.
w 1932 r. powołany do wojska po ukończeniu którego został zawodowym w stopniu plutonowego w 28 pal.
Od 1942 r. w AK, w 1945 r. wywieziony do ZSRR
Był tam rok i 6 miesięcy
Po powrocie wyjechał na ZO, gdzie zawarł związek małżeński w Poznaniu i obecnie jest kierownikiem młyna na ZO
Siostra ich Wołangiewicz Julianna ur. w 1898 r. mąż jej Paweł s. Ignacego ur. w 1900 r. w Żabiance, posiada 7 h ziemi
Siostra ich Regina ur. w 1912 r. w Żabiance, mąż jej Zdrojewski Jan s. Władysława i Jadwigi ur. w 1911 r. w Żabiance.
Wywiad na rodzinę Leona Suleja wykonany w PUBP w Garwolinie 11 stycznia 1951 roku
Sulej Jan „Bystry” s. Karola ur. 19 grudnia 1906 roku w Drążgowie
Sulej Leon
Żona Leona Suleja Aleksandra c. Jana i Marianny z d. Czarnecka. ur. w Białkach Górnych
Sulej Piotr ur. w 1907 roku w Żabiance, sierż. WP przed wojną, z zawodu murarz
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Brat Leona Sulej Paweł, ur. w 1910 roku, plutonowy zaw. 28 pal w Zajezierzu
W AK, wywieziony do ZSRR w 1945 roku
Po powrocie w 1947 r. wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie w Poznaniu ożenił się i obecnie jest kierownikiem młyna na ZO.
Siostra Julianna Wołangiewicz ur. w 1898 r. w Żabiance
Jej mąż Paweł posiada 7 h ziemi i pracuje na własnym gospodarstwie
Siostra Regina ur. w 1912 r. w Żabiance.
Jej mąż Jan Zdrojewski s. Władysława i Jadwigi ur. w 1911 roku w Żabiance.
Pismo z PUBP w Garwolinie do naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie z 5 września 1951 roku w sprawie Leona Suleja
W odpowiedzi na pismo stamtąd z 16 kwietnia 1951 roku Charakterystyka, a w niej
Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Sobieszynie
od 1925 r. w 15 pp w Dęblinie
po wojsku jako nadterminowy, następnie zawodowy w stopniu sierżanta
od 1940 r. w AK
nie ujawnił się
komendant Rejonu 3 WiN pod ps. Wyrwa
bezpośrednio podlegał pod komendanta Podobwodu „Dęby” „A” Wacława Micha „Polnego”
miał kontakty z „Zawadzkim” komendantem Obwodu „Dęby”
uczestniczył w odprawach komendantów rejonów i grup dywersyjnych „Orlika”
uczestniczył w napadach dywersyjnych
w 1947 r. nie ujawnił się i wyjechał bez wymeldowania
ziemię, którą posiadał oddał swojej siostrze mieszkającej w Żabiance
po wyjeździe do Żabianki wogóle nie przyjeżdżał
Doniesienie agenturalne Jana Suleja „Bystrego” krypt. „Marek” z 14 sierpnia 1952 roku na Leona Suleja i na „Polnego”. Miał
ustalić miejsce zamieszkania „Wyrwy” i ustalił
Że pracuje na stanowisku administratora majątku PGR Wilanów i mieszka w Klarysewie we własnym domu w gm. Jeziorna.
Agenturalne doniesie Wacława Micha „Polnego” krypt. UB „Zapolski” z 28 grudnia 1953 roku m.in. na Leona Suleja
Zadanie dla niego, że ma wyjechać do Piaseczna i nawiązać kontakt z Sulejem celem ustalenia, czy ten ma kontakty z członkami
WiN
Wyciąg z zeznań aresztowanej Jadwigi Ignacak, małżonki „Justa” z 5 września 1952 roku
Zeznaje, że Sulej, którego imienia nie zna, zam. w PGR Falenty i jest kolegą jej męża z pułku.
Był u nich razem z żoną w czerwcu/lipcu 1951 roku.
Nie wie skąd posiadał ich adres
Stwierdzenie w Informacji prowadzącego sprawę referenta PUdsBP w Piasecznie w odniesieniu do doniesienia agenturalnego
„Irka” z 7 grudnia 1955 roku z jego spotkania z Leonem Sulejem w Klarysewie w niedzielę 4 grudnia
W czasie tej rozmowy był także syn Suleja, który jest lekarzem w wojsku w stopniu kapitana, mieszka w Warszawie. Należy
nadmienić, że figurant jest b. komendantem obwodu WiN, jednocześnie był werbowany przez WUBP w Warszawie, dlatego zna
charakter pracy i specjalnie unika jakichkolwiek kontaktów, gdyż w każdym człowieku może widzieć naszego informatora.
Faktycznie, z tego agenturalnego doniesienia wynika, że spławił „Irka”.
BU 0330/212, t. 1, akta Zygmunta Żebrackiego „Żeliwy” i innych
Sulej Paweł s. Józefa i Katarzyny z d. Wasiak ur. 29 czerwca 1910 r. w Żabiance
zam. Wrocław ul. Młynarska 1 m. 10
zatr. Młyn Różanka – Wrocław jako starszy referent handlowy
Do 1939 r. mieszkał w Dęblinie
Odpowiada wym. przez Żebrackiego w zeznaniu Sulejowi Adamowi, Józefowi lub Mieczysławowi.
Do Wrocławia przybył z ZSRR.

Stanisław Surmacz „Wrona”, z Helenowa. Poległ od kul żandarmerii niemieckiej podczas akcji OL „Orlika” w
Kocku 21 marca 1944 roku.
Mirosław Sulej, Marian Bernaciak „Orlik”. Biografia, Warszawa 2015
Raport „Orlika” z 23 marca 1944 roku z tej akcji, który przywołuję także w biografii „Orlika”, jest jednocześnie hołdem
poległym żołnierzom – Stanisławowi Surmaczowi „Wronie” i Kazimierzowi Świtajowi „Kubie” z Woli Zadybskiej
W dniu 21 marca 1944 r. OL w sile 34 ludzi przeprowadził akcję zaopatrzeniową przez konfiskaty materiałów kontyngentowych
w miejscowości Kock w składzie skór, magazyn tekstylny, hurtownia tytoniowa i «Rolnik». Do akcji oddział wszedł do miasta
w dzień i o zmroku godz. 18-ta rozpoczęto akcję we wszystkich punktach jednocześnie. Obsada nieprzyjacielska 24 żandarmów
i 12-tu policji granatowej. W akcji skonfiskowano: 92420 sztuk papierosów różnych, twardej skóry 22 kg., 135 kg. skóry twardej
/brandzel/ oraz 18 skór męskich [miękkich] o łącznej sumie 3155 dcm., oraz 3 wozy materiałów tekstylnych o łącznej sumie:
materiały ubraniowe damskie 1646, m. męskie 237, 5 m., podszewkowe 334 m., bieliźniane 405 m. W toku akcji OL został
ostrzelany przez żandarmerię, w której został zabity strzelec «Wrona» z placówki 44 oraz kpr. «Kuba» postrzelony w brzuch.
Postrzelony w drodze zmarł. Obydwaj zostali pochowani na cmentarzu w Woli Gułowskiej, obok poległych żołnierzy z 39 r.
Straty nieprzyjaciela: jeden policjant granatowy i dwóch żandarmów. O stracie żandarmów nieprzyjaciel nie przyznaje się.
Zdobyto 1 kb i ładownicę. Do pomocy wezwano wojsko z lotniska Podlodów i bez dokończenia akcji w «Rolniku» oddział
musiał się wycofać. Proszę o przydzielenie pobranych materiałów na umundurowanie i wyżywienie OL.
Wzrusza mnie w tym raporcie prostota z jaką „Orlik” pisze o czymś, co było symbolem: Obydwaj zostali pochowani na
cmentarzu w Woli Gułowskiej, obok poległych żołnierzy z 39 r.
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
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641
R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
m.in.
8. Surmacz Stanisław Helenów matka i 2 rodzeństwa
„Rak”

Bolesław Suska „Zawieja” s. Dominika, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku,
więziony w Świdrach, następnie w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach, zwolniony do domu 13 lutego 1946
roku.
CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294
CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Podczas długiego przesłuchania 18 listopada 1944 roku Mieczysław Cąkała „Góra” na żądanie śledczego Monachowa opisał
także 1 sekcję drużyny „Gajowego”
sekcyjny Aleksander Kozak „Wilk”, syn Jakuba, aresztowany
Józef Ściseł „Grad”, aresztowany
Bolesław Suska „Zawieja”, aresztowany
Wacław Suska „Burza”, aresztowany
Marian Chołast „Jaszczur”, aresztowany
Henryk Lemieszek, aresztowany
Jan Lemieszek, aresztowany
Aleksander Budziak [Bujak], aresztowany
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Suska Bolesław Budziska NKWD Świdry miejsce pobytu obecne nieznane

Stanisław Suska s. Antoniego, z Woli Gułowskiej. Aresztowany 13 grudnia 1946 roku przez PUBP w
Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku

Wacław Suska „Burza” s. Dominika, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 17 listopada 1944 roku,
więziony w Świdrach, następnie w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach, zwolniony do domu 13 lutego 1946
roku.
CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294
CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Podczas długiego przesłuchania 18 listopada 1944 roku Mieczysław Cąkała „Góra” na żądanie śledczego Monachowa opisał
także 1 sekcję drużyny „Gajowego”
sekcyjny Aleksander Kozak „Wilk”, syn Jakuba, aresztowany
Józef Ściseł „Grad”, aresztowany
Bolesław Suska „Zawieja”, aresztowany
Wacław Suska „Burza”, aresztowany
Marian Chołast „Wrona” [„Jaszczur”], aresztowany
Henryk Lemieszek, aresztowany
Jan Lemieszek, aresztowany
Aleksander Budziak [Bujak], aresztowany
Z protokołu przesłuchania Józefa Ścisła „Grada” 13 listopada 1944 roku przez śledczego Redryjewa ze „Smierszu”. Na
pytanie Redryjewa, kto wchodził w skład jego drużyny zeznaje, że wchodziło w jej skład ośmiu ludzi
Bolesław Lalak s. Jana „Śmich”, był drużynowym, w 1944 roku zabity przez Niemców
Aleksander Kozak „Wilk”, drużynowy, lat 26, z Budzisk, podaje jego rysopis
Wacław Suska s. Dominika „Burza”, lat 24, z Budzisk, szeregowy, ma polski karabin, podaje jego rysopis
Marian Chołast s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”], lat 24, podaje jego rysopis
Aleksander Budziak [Bujak], lat 38, z Budzisk, podaje jego rysopis
Henryk Lemieszek s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”], lat 28, z Budzisk, ma karabin, podaje jego życiorys
Jan Lemieszek s. Ludwika „Gad”, lat 28, z Budzisk, dopisane do protokołu, że umarł.
Zofia Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Tom II, Lublin 2003, Aneksy, Listy aresztowanych
Suska Wacław Budziska NKWD Świdry miejsce pobytu obecne nieznane
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Wacław Suska „Piast” s. Antoniego, z Woli Gułowskiej. Aresztowany 13 grudnia 1946 roku przez PUBP w
Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku

Tadeusz Szczechuła s. Antoniego, z Podlodówki. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie między 1 stycznia, a
końcem marca 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku

Marian Szewczyk s. Józefa, z Sobieszyna. Zamordowany 20 września 1941 roku przez bandę pospolitą lub przez
komunistów.
AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”
Oświadczenie ujawnieniowe z Garwolina 17 kwietnia 1947 r.
Henryk Piotr Suska
Obecnie prezes Koła „Wici” w Sobieszynie
W AK komendant komórki Placówki 44 w Sobieszynie
Ps. Karol
Do ZWZ zawerbowany w 1939 r. przez kolegę Mariana Szewczyka, który obecnie nie żyje
Jego pseudonimu nie zna

Stefan Szewczyk „Strzała” s. Józefa, z Sobieszyna. Z jego akt filtracyjnych wiadomo, że został aresztowany 15
listopada 1944 roku przez kapitana gwardii Derużyńskiego z Oddziału Kontrwywiadu „Smierszu” 7
Gwardyjskiego Korpusu Kawalerii oraz kapitanów gwardii Dmitriewa i Mazarika z 14 Gwardyjskiej Dywizji
Kawalerii. Z tych jego akt filtracyjnych wiadomo też, że w listopadzie 1945 roku przebywał w obozie NKWD nr
270 w Borowiczach i był tam chyba do czasu uwolnienia, co się stało 13 lutego 1946 roku. Ze znajdującego się w
wytworzonych przez UB aktach Zofii Zatorskiej „Ojczyzny” protokołu przesłuchania Jana Suleja „Smoka II”„Bystrego” przez śledczego PUBP w Garwolinie 24 lipca 1953 roku wiadomo, że „Strzała” właśnie wtedy, czyli
w roku 1953, znów siedział w więzieniu. Tym razem rzekomo za kradzież cementu.
CAW, WKA, akta Stefana Szewczyka, VIII.802.73.729
AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
st. szer. piech. Szewczyk Stefan, rolnik, lat 23, styczeń 1945 r., nie wiadomo dokąd, szer. drużyny
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 r.
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Sekita Antoni i Szewczyk Stefan, szeregowi, aresztowani w listopadzie 1944 r.

Kazimierz Szlendak „Lucjan” s. Antoniego, z Sarn. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie 31 lipca 1945
roku na skutek prowokacji wywiadowców ubeckich. Zwolniony 20 grudnia 1945 roku w związku z amnestią.
AIPN BU 0207/186, akta Kazimierza Szlendaka „Lucjana”
Decyzją Wojsk. Sądu Okr. Warszawskiego z 20 grudnia 1945 r. zwolniony z aresztu na podstawie art. 8 ustawy amnestyjnej z
2 sierpnia 1945 roku z uwagi na to, że kara przewidziana nie przekraczała 5 lat więzienia
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Meldunek „Suleja” przyjęty przez Zabawę, kierownika PUBP w Garwolinie 19 listopada 1946 roku
We wsi Sarny mieszka Szlendak imienia nie pamiętam b. członek BCh lecz nie ujawniony. U tego Szlendaka przebywa jego brat
stryjeczny z Kośmina też nazwiskiem Szlendak ps. „Orzeł”. Syn Szlendaka z Sarn był aresztowany za przynależność do AK i
za broń przez Wojewódzkie UB. Obecnie został puszczony za staraniem viceministra lasów Ob. Iwanowskiego, który ma młyn
i gospodarstwo w Sarnach. Ob. Iwanowski wystarał się o wypuszczenie Zagozdy, który był aresztowany w marcu b.r. z bronią
w ręku, poza tym przy areszcie postrzelił dwóch milicjantów. O tym, że starał się o wypuszczenie Zagozdy minister Iwanowski,
mówił do ludzi we wsi i do mnie ojciec Zagozdy, poza tym, żeby Iwanowski nie był wygodny dla organizacji, to na pewno jego
ojca młyn by nieraz obrabowali, a jednakże ani razu nie był napadnięty.

Jan Szymański s. Tomasza, z Przestrzeni. Aresztowany 10 października 1944 roku przez funkcjonariuszy MO
Wiktora Maciejewskiego z Lenda Wielkiego, Mariana Antoniaka z Niedźwiedzia i Jana Kardasa z Michałówki.
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Wraz ze Stefanem Antoniakiem z Przestrzeni i Stanisławem Sękiem z Lenda Ruskiego zamordowany 15
października 1944 roku w Miętnem k. Garwolina.
APL, WiN, t. 132, Lista faszystów
Lenczówka [Lendówka]:
Szymański Jan
Stachnio z Lenda [chodzi o Stefana Stachnio „Dąbka”]
Obydwa nazwiska objęte klamrą z adnotacją: wykonawcy wyroków
AIPN BU 0255/274, t. 14
Raport sytuacyjny Piotra Nafalskiego „Spyrki” z terenu 697/I/A za luty 1945 roku
Milicjanci z Garwolina Królik, Maciejowski i Antoniak, wszyscy z PPR, konwojując aresztowanych Sęka, Szymańskiego i
trzeciego, którego nazwiska nie ujawniono, żołnierzy AK, w drodze zamordowali ich i zakopali ich w lesie.
Teresa Kulik z Kędziorów, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej wujku Janie Szymańskim
W Nowodworze na „Turmie”czyli Rynku złapali ich, tam ich bili i umieścili w piwnicach plebanii i tam dalej ich bili, aż krew
tryskała po ścianach. Na wozach powieźli ich do Miętnego. Wieść przyszła za jakieś trzy miesiące, że w Miętnem jest mogiła.
Byli w dole, jeden całkiem na dnie, dwóch wyżej. Między nimi kawałki derki, którą matka Antoniaka przykryła ich gdy wywozili
ich z Nowodworu.
Roman Padel, Relacja z roku 2021 o mordzie komunistycznym na Stefanie Antoniaku, Stanisławie Sęku i Janie Szymańskim
W tym mordzie komunistycznym oprócz Wiktora Maciejewskiego, Mariana Antoniaka i Jana Kardasa brali też udział Henryk
Kapusta, komunista z Białek Górnych i Henryk Wójcik, komunista z Sarn.
Janina Głodnicka, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej bracie Stefanie Antoniaku
Matka poszła do Garwolina i dotąd błagała, aż jej powiedzieli gdzie leży jej syn i tamci dwaj.
Stanisław Sęk, Relacja z roku 2021 o okolicznościach mordu komunistycznego dokonanego na jego ojcu Stanisławie Sęku
Jego ojciec został zamordowany wraz z Janem Szymańskim oraz trzecim przez funkcjonariuszy MO Wiktora Maciejewskiego,
Mariana Antoniaka oraz Kardasa z Przytoczna jako rzekomy wykonawca wyroku na Franciszku Maciejewskim.
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 11/1945 spisany 23 lutego 1945 roku przez ks. Władysława Zatykę
Jan Szymański z Przestrzeni
zmarł 15 października 1944 roku o godzinie dwudziestej w Miętnem k. Garwolina
rolnik, kawaler, lat 26, urodzony w Białkach Górnych, a zamieszkały w Przestrzeni
s. Tomasza i Janiny z Padlów
Arch. Parafii Nowodwór
USC w Nowodworze
akt zgonu 12/1945 spisany 23 lutego 1945 roku przez ks. Władysława Zatykę
Stefan Antoniak z Przestrzeni
zmarł 15 października 1944 roku o godzinie dwudziestej w Miętnem k. Garwolina
rolnik, kawaler, lat 23, urodzony i zamieszkały w Przestrzeni
s. Wojciecha i Kazimiery z Madoniów
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 9/1945 spisany 12 lutego 1945 roku przez ks. Aleksandra Zalskiego
Stanisław Sęk z Lenda Ruskiego
zabity 15 października 1944 roku o dziesiątej w nocy w Lendzie
„zmarł nagle pod Garwolinem”
rolnik, żonaty, ślub 11 lutego 1944 roku
zam. w Lendzie Ruskim
s. Wojciecha i Franciszki z Cieślaków
żona Teodora z Gładyszów

Józef Ściseł „Grad” s. Aleksandra, z Budzisk. Aresztowany przez „Smiersz” 13 listopada 1944 roku, następnie
w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach. W zespole Wojskowej Komisji Archiwalnej w CAW nie ma jego akt
filtracyjnych.
CAW, WKA, akta Bolesława Suski, VIII.802.30.294
CAW, WKA, akta Wacława Suski, VIII.802.31.301
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Podczas tego długiego przesłuchania 18 listopada 1944 roku Mieczysław Cąkała „Góra” na żądanie śledczego Monachowa
opisał także 1 sekcję drużyny „Gajowego”
sekcyjny Aleksander Kozak „Wilk”, syn Jakuba, aresztowany
Józef Ściseł „Grad”, aresztowany
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Bolesław Suska „Zawieja”, aresztowany
Wacław Suska „Burza”, aresztowany
Marian Chołast „Wrona” [„Jaszczur”], aresztowany
Henryk Lemieszek, aresztowany
Jan Lemieszek, aresztowany
Aleksander Budziak [Bujak], aresztowany
Następnie Monachow do niego, że nie zeznał wszystkiego, bo on ze śledztwa wie, że „Góra” zajmował się werbowaniem ludzi
do BCh. „Góra” odpowiada, że przez niego w BCh było w rzeczywistości 4 ludzi
Aleksander Kozak „Wilk”
Bolesław Lalak „Śmich”
Józef Ściseł „Grad”
Marian Chołast „Wrona” [„Jaszczur”]
Kolejny dokument w aktach „Góry”, ale także w aktach Aleksandra Kozaka „Wilka”, Henryka Lemieszka „Kruka”, Jana
Lemieszka „Gada”, Józefa Morlo „Mrówki”, Bolesława Suski „Zawiei”, Wacława Suski „Burzy”, Jana Siejaka „Korguna” to
protokół z przesłuchania „Grada”, dokonanego przez śledczego „Smierszu” Redryjewa 13 listopada 1944 roku. Na pytanie
Redryjewa, kto wchodził w skład jego drużyny zeznaje, że wchodziło w jej skład ośmiu ludzi
Bolesław Lalak s. Jana „Śmich”, był drużynowym, w 1944 roku zabity przez Niemców
Aleksander Kozak „Wilk”, drużynowy, lat 26, z Budzisk, podaje jego rysopis
Wacław Suska s. Dominika „Burza”, lat 24, z Budzisk, szeregowy, ma polski karabin, podaje jego rysopis
Marian Chołast s. Andrzeja „Wrona” [„Jaszczur”], lat 24, podaje jego rysopis
Aleksander Budziak [Bujak], lat 38, z Budzisk, podaje jego rysopis
Henryk Lemieszek s. Ludwika „Jaszczur” [„Kruk”], lat 28, z Budzisk, ma karabin, podaje jego życiorys
Jan Lemieszek s. Ludwika „Gad”, lat 28, z Budzisk, dopisane do protokołu, że umarł.
Ostatni istotny dokument w aktach „Góry” różni się tym od poprzednich, że nie ma w nim bajek o przynależności do BCh. To
zatwierdzony przez płk. Proswirina, zastępcę naczelnika UNKWD NO, wniosek bez daty w sprawie zwolnienia z internowania
Mieczysława Cąkały, więźnia obozu Nr 270 NKWD ZSRR w Borowiczach w Nowgorodzkoj Obłasti. Opis sprawy. W nim, że
„Góra” był aresztowany 17 listopada 1944 roku przez grupę operacyjną powiatu łukowskiego na podstawie zeznań „Grada”
aresztowanego 13 listopada tego roku.

Tadeusz Tomaszek „Jabłoń” z Helenowa. Wcielony do armii Żymierskiego.
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
W aktach filtracyjnych Mieczysława Cąkały „Góry” się protokół z bardzo długiego przesłuchania 18 listopada 1944 roku przez
Monachowa, oficera „Smierszu”. „Góra” wymienia swoich podwładnych z sekcji 2 drużyny „Gajowego”. Mówi, że jego sekcja
składała się z 17 ludzi, podaje ich nazwiska, mówi co się z nimi działo przed jego aresztowaniem
Dowódca sekcji Mieczysław Cąkała „Góra”
Tadeusz Tomaszek „Jabłoń”, lat 20, z Helenowa, znajduje się w armii [Żymierskiego]
Jan Pycka, pseud. nieczyt., lat 35, z Helenowa
Marian Mioduszewski „Dembal”, lat 22, z Michałówki, obecnie znajduje się w milicji gułowskiej gminy
Kazimierz Walasek [Kazimierz Tadeusz Walaszek] „Zając”, lat 20, z Żurawca, znajduje się w armii
Głowienko „Ryś”, lat 23, z Lipin
Kołodziejczyk, pseud. nieczyt., lat 20, z Lipin
Władysław Pytlarczyk „Sęp”, lat 28, z Ofiary
Tadeusz Soroka [Syroka] „Pożarowczyk”, lat 23, z Helenowa
Wacław Skwarek „Kot”, lat 36, z Lipin
Bolesław Skwarek „Negus”, lat 20, przebywał w Lipinach u Wacława Skwarka
Stachnio „Gong”, lat 20, z Woli Gułowskiej, ukrywa się przed armią
„Wot”, to ostatni z mojej sekcji
Trzech zostało zabitych przez Niemców, dwóch w armii.

Kazimierz Tadeusz Walaszek „Zając” s. Stanisława, z Żurawca. Jesienią 1944 roku wcielony do armii
Żymierskiego. Po zwolnieniu lub dezercji aresztowany 19 grudnia 1946 roku przez PUBP w Garwolinie.
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
Arch. UdsKiOR, akta kombat. Heleny Mich z d. Cąkała
CAW, WKA, akta Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
W aktach filtracyjnych Mieczysława Cąkały „Góry” znajduje się protokół z bardzo długiego przesłuchania 18 listopada 1944
roku przez Monachowa, oficera „Smierszu”. „Góra” wymienia swoich podwładnych z sekcji 2 drużyny „Gajowego”. Mówi,
że jego sekcja składała się z 17 ludzi, podaje ich nazwiska, mówi co się z nimi działo przed jego aresztowaniem
Dowódca sekcji Mieczysław Cąkała „Góra”
Tadeusz Tomaszek „Jabłoń”, lat 20, z Helenowa, znajduje się w armii [Żymierskiego]
Jan Pycka, pseud. nieczyt., lat 35, z Helenowa
Marian Mioduszewski „Dembal”, lat 22, z Michałówki, obecnie znajduje się w milicji gułowskiej gminy
Kazimierz Walasek [Kazimierz Tadeusz Walaszek] „Zając”, lat 20, z Żurawca, znajduje się w armii
Głowienko „Ryś”, lat 23, z Lipin
Kołodziejczyk, pseud. nieczyt., lat 20, z Lipin
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Władysław Pytlarczyk „Sęp”, lat 28, z Ofiary
Tadeusz Soroka [Syroka] „Pożarowczyk”, lat 23, z Helenowa
Wacław Skwarek „Kot”, lat 36, z Lipin
Bolesław Skwarek „Negus”, lat 20, przebywał w Lipinach u Wacława Skwarka
Stachnio „Gong”, lat 20, z Woli Gułowskiej, ukrywa się przed armią
„Wot”, to ostatni z mojej sekcji
Trzech zostało zabitych przez Niemców, dwóch w armii.

Jan Wardak „Złośnik” s. Jana, z Sobieszyna. Jeden z czterech bezpośrednich wykonawców wyroków śmierci
na konfidentkach sowieckich – Aleksandrze Goralowej i Janinie Borkowskiej. Stefan Ostrowski „Szczygieł” oraz
Czesław Sekita „Smoking” zostali aresztowani 26 stycznia 1945 roku przez funkcjonariuszy MO z posterunku w
Ułężu z siedzibą w Osmolicach. „Złośnik” został aresztowany 4 lutego 1945 roku. Wszyscy trzej przekazani na
dalsze śledztwo do PUBP w Garwolinie, a stamtąd do praskiego „Toledo”. Wyrokiem WSR w Warszawie z 29
marca 1945 roku skazani na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
na zawsze. Zamordowani w „Toledo” strzałami w tył głowy 14 kwietnia 1945 roku. Zakopani nocą na Cmentarzu
Bródnowskim położonym blisko „Toledo”.
AIPN BU 0203/3522, akta sprawy Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
kpr. zaw. piech. Wardak Jan, rolnik, lat 34, styczeń 1945 r., Garwolin, dca drużyny
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
Warszawa-Praga dn. 14.IV.1945 r.
Protokół wykonania wyroku.
Dnia 14 kwietnia 1945 r. Podprokurator Wojskowego Okręgu Warszawskiego kpt. Karpiński B., Kierownik Sekcji Śledczej
Wojew. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ppor. Łobanowski J., lekarz Wojew. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Mokrzycki M. stwierdzają, że dnia 14 kwietnia 1945 r. o godz. 11.30 zostali rozstrzelani:
1/ Ostrowski Stefan s. Marka ur. 1917 r.
2/ Wardak Jan s. Jana ur. 1911 r.
3/ Sekita Czesław s. Piotra ur. 1925 r.
skazani na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 1945 r.
Lekarz stwierdził śmierć wyżej wymienionych.
Niżej pieczęć Prokuratury Wojskowej Garnizonu Warszawa oraz podpisy Karpińskiego, Łobanowskiego i Mokrzyckiego.
Kancelaria Cmentarza Bródnowskiego
Skorowidze pochówków z lat 1945-1947
Skorowidz za rok 1945
Nie wiadomo kiedy przepisany długopisem!
Kwiecień 1945 r.
nr kontroli zm. 1596/1644, Wardak Wiktor, 92A-1-9
nr kontroli zm. 2763/2776, Sekita Maria, 63B-4 (na czerwono poprawione z cyfry 5)-4
nr kontroli zm. 4137/4116, Ostrowski Stefan, 7C-5-8

Tadeusz Wasiak „Much” s. Feliksa, z Sobieszyna. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie w grudniu 1946
roku za dezercję z armii Żymierskiego, w kwietniu 1947 roku zwolniony na skutek amnestii.
AIPN BU 0255/274, t. 8
AIPN BU 0206/40, t. 1
Raport sprawozdawczy PUBP w Garwolinie za okres od 5 do 31 grudnia 1946 roku
Aresztowani członkowie PSL w okresie sprawozdawczym
wśród 18-tu wymienionych
Hadaj Ryszard czł. bandy WiN
Grzechnik Eugeniusz czł. bandy WiN
Madoń Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Stanisław czł. bandy WiN
Lemieszek Władysław czł. bandy WiN
Szymański Edward dezerter WP i Wici
Wasiak Tadeusz dezerter WP i Wici
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
Wasiak Tadeusz „Much”
s. Feliksa i Zofii Moskalik ur. 28 sierpnia 1921 r. w Sobieszynie
rolnik
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w czasie okupacji niemieckiej na Placówce 44 zdezerterował 1 października 1945 r. z 75 pal w Lesznie i ukrywał się w miejscu
zamieszkania na Placówce WiN pod dowództwem Henryka Suski „Karola”
7 grudnia 1946 r. aresztowany przez PUBP w Garwolinie i osadzony w więzieniu skąd 4 kwietnia 1947 r. został zwolniony na
podstawie amnestii

Marian Wierzchoń „Wierzba” s. Antoniego, z Wąwolnicy. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie przed 3
maja 1946 roku. Ponownie poszukiwany celem aresztowania jesienią 1949 roku jako jeden z żołnierzy AK-WiN
z Wąwolnicy i Żabianki podejrzanych o udział w likwidacjach oraz próbach likwidacji działaczy i funkcjonariuszy
komunistycznych w latach 1944-1947.
AIPN BU 0207/332, t. 2
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych

Władysław Wojtachnio s. Łukasza, z Wąwolnicy. Od jesieni 1949 roku poszukiwany przez WUBP w
Warszawie oraz PUBP w Garwolinie celem aresztowania jako podejrzany o próbę likwidacji swego brata
Stanisława, członka PPR.
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
W tych aktach pismo prokuratora WPR w Warszawie podpułkownika magistra Mamrotha z 10 maja 1950 roku do PUBP w
Garwolinie, poprzez Wydział Śledczy WUBP w Warszawie, nakazujące wszczęcie śledztwa przeciwko Stanisławowi
Wołangiewiczowi „Kościowi”, Czesławowi Beczkowi „Kozie”-„Dębowi”, Adolfowi Przybyszowi „Kogutowi”, Stanisławowi
Madoniowi „Lwu”, Zygmuntowi Przybyszowi „Kotowi”, Marianowi Wierzchoniowi „Wierzbie”, Władysławowi Wojtachnio
oraz Wacławowi Potapczukowi „Oleńce” jako podejrzanym o udział w likwidacjach oraz próbach likwidacji działaczy i
funkcjonariuszy komunistycznych w latach 1944-1947.
W uzasadnieniu do osoby Władysława Wojtachnio
Wojtachnio Władysław s. Łukasza popełnił przestępstwo przewidziane w art. 24 K.K.W.P. w zw. z art. 225 § 1 K.K. przez to,
że w roku 1946 daty dokładnej nie ustalono usiłował dokonać zabójstwa swego brata Wojtachnio Stanisława z powodu jego
przynależności do P.P.R. wydając wyrok śmierci pisemnie jednak do zabójstwa z przyczyn niewyjaśnionych nie doszło.

Wiktor Wojtaś s. Wincentego, z Zawitały. Aresztowany przez „Smiersz” 13 listopada 1944 roku. Więziony w
łagrach Borowicze i Swierdłowsk. Do domu powrócił 16 listopada 1947 roku. W zespole Wojskowej Komisji
Archiwalnej w CAW nie ma jego akt filtracyjnych.
Aleksander Lewtak, Puławscy Sybiracy 1939-1956, Końskowola 2013
CAW, WKA, akta Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068
W aktach filtracyjnych Władysława Gągały „Dęba” zeznanie Gedali Olszaka s. Abrama, Żyda z Żelechowa, które złożył 13
listopada 1944 roku „na ręce” kapitana gwardii Wołkowa, oficera operacyjnego Kontrwywiadu „Smiersz” 1 Białoruskiego
Frontu. Sporo nazwisk żołnierzy AK z plutonu ppor. Tadeusza Reka „Żaby”. Na życzenie Wołkowa, by powiedział od kiedy
zna mieszkańców wsi Zawitała – Juliana Gągałę, Władysława Gągałę, Eugeniusza Wojtasia, Józefa Wojtasia, Wiktora Wojtasia
i Mariana Gągałę, i co jest mu wiadomo o ich przynależności do AK, przedstawił dość szczegółową informację: Mieszkańców
wsi Zawitała: Gągałę Juliana, Gągałę Władysława, Wojtaś Eugeniusza, Wojtaś Józefa, Wojtaś Wiktora i Gągała Mariana ja
znam od 1944 roku, od miesiąca stycznia. Ja ich rozpoznałem będąc już w partyzanckim oddziale kiedy chodziłem do wsi
Zawitała na wywiad z zadaniem partyzanckiego oddziału. Wszyscy oni znajdowali się w oddziale, którym dowodził komendant
Pietrzak [Józef Pietrzak „Dąb”]. Gągała Julian, Gągała Władysław, Wojtaś Eugeniusz, Wojtaś Józef, Wojtaś Wiktor i Gągała
Marian należąc do oddziału AK Pietrzaka niejednokrotnie uczestniczyli w zasadzkach na partyzantów, w obławach. Tak na
przykład w 1943 r. w miesiącu marcu …… [dwa wyrazy nieczytelne] obława w Gułowskim lesie gdzie oni ……. [kilka wyrazów
nieczytelnych]. Mnie wiadomo, że po wejściu Armii Czerwonej w 1944 r. wszyscy ….. [wyraz nieczytelny] byli członkowie
oddziału AK chodzili i agitowali przeciwko Armii Czerwonej i Polskiemu Komitetowi Narodowemu [PKWN-owi]. W maju …..
[wyraz nieczytelny] przez grupę Pietrzaka, w której byli Gągała Julian, Gągała Władysław, Wojtaś Józef, Wojtaś Eugeniusz,
Wojtaś Wiktor i Gągała Marian został zabity mieszkaniec wsi Niedźwiedź za to, że on pomagał partyzanckim oddziałom i był
członkiem PPR. Z protokołu jednego z przesłuchań „Dęba”, który został aresztowany tego samego dnia, czyli 13 listopada
1944 roku, wiadomo, że Gedala Olszak miał na myśli starego Maciejewskiego zlikwidowanego 15 września 1944 roku.

Kazimierz Wołangiewicz „Szydło” s. Jana, z Żabianki. Aresztowany 4 lutego 1946 roku i osadzony w areszcie
PUBP w Garwolinie. 17 marca tego roku zorganizował udaną ucieczkę grupy ośmiu więźniów z Katynia
Garwolińskiego i ukrywał się do amnestii w roku 1947. I on i jego brat Stanisław mieli wystarczająco dużo
powodów do ucieczki jako uczestnicy akcji likwidacyjnych i napadów na placówki komunistyczne.
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
Wołangiewicz Kazimierz „Szydło” s. Jana i Jadwigi Szwabińskiej [Fabiańskiej] ur. 16 kwietnia 1925 r. w Żabiance, szewc w
czasie okup. niem. w AK, od lipca 1944 r. czł. placówki pod dctwem Wacława Potapczuka „Oleńki” latem 1945 r. wraz z
Józefem Białkiem. Adamem Zdrojewskim i Mieczysławem Soleckim dok. likwidacji Franciszka Rogowicza w październiku 1945
r. wyjechał do Pomorska w pow. Krosno Odrzańskie gdzie otrzymał gospodarstwo i zezwolenie na warsztat szewski w lutym
1946 r. przyjechał do rodziny i 4 lutego został aresztowany przez PUBP w Garwolinie przebywając w areszcie zorganizował
grupową ucieczkę więźniów po czym znów wyjechał na Zachód, gdzie przebywał do amnestii w 1947 r. ujawnił się 21 marca
1947 r. w Garwolinie zam. Piechowice ul. Boczna 4 pow. Jelenia Góra
AIPN BU 0207/3669, akta Antoniego Paproty „Chabra”
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Z jego oświadczenia ujawnieniowego w Katyniu Garwolińskim 16 kwietnia 1947 roku
Dnia 20 lutego 1946 r. zostałem aresztowany przez wojsko polskie i odesłany do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Garwolinie za posiadanie nielegalnie broni fuzji, którą zabrało wojsko. Dnia 17 marca 1946 r. uciekłem z aresztu przez
rozcięcie krat. W tym czasie uciekło nas 8. z aresztu. Kraty rozgeliśmy kantówką 4+4.c. z łuzek. Ucieczkie zorganizowaliśmy
sami, ci którzy siedzieliśmy w celi. Po ucieczce byłem w domu i pracowałem w gospodarce tylko jak przyjechało wojsko to się
chowałem w stodole.
AIPN BU 0180/81, t. 11, KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Karty na czyn, część 1
1 maja 1945 r. Kazimierz Wołangiewicz i Mieczysław Solecki rozbroili funkc. Kozła z Baranowa grożąc mu śmiercią w
przypadku powrotu do służby w MO. Zabrali mu pistolet „Vis” i rower. Odbyło się to na Łukach.
W czerwcu 1945 r. napad na posterunek MO w Białkach. W napadzie, który został odparty, uczestniczyło 18 osób, m.in.:
Mieczysław Solecki s. Władysława, ur. 1 stycznia 1927 r.
Bolesław Ziemianek, brak danych
Kazimierz Wołangiewicz, brak danych
Władysław [Stanisław] Wołangiewicz, brak danych
Adam Zdrojewski, brak danych
W lipcu 1945 r. likwidacja Rogowicza, pracownika Urzędu Gminnego w Ułężu, prawdopodobnie za nadużycia finansowe.
Uczestniczyć w tym mieli Mieczysław Solecki, Adam Zdrojewski i Kazimierz Wołangiewicz.
Zastrzelony i pogrzebany w pszenicy n. Wieprzem.

Stanisław Wołangiewicz „Kość” s. Jana, kościelny w Żabiance, z Żabianki. Aresztowany w nocy z 23 na 24
lutego 1946 roku na plebanii w Żabiance, więziony i przesłuchiwany w PUBP w Garwolinie. Zbiegł z Katynia
Garwolińskiego 17 marca 1946 roku wraz z siedmioma innymi w ucieczce zorganizowanej przez swego brata
Kazimierza Wołangiewicza „Szydło”. I on i jego brat mieli wystarczająco dużo powodów do ucieczki z Katynia
Garwolińskiego jako uczestnicy akcji likwidacyjnych i napadów na placówki komunistyczne. Ponownie
aresztowany w listopadzie 1949 roku wraz z Czesławem Beczkiem „Kozą”-„Dębem”, Stanisławem Madoniem
„Lwem”, Adolfem Przybyszem „Kogutem” i jego bratem Zygmuntem Przybyszem „Kotem” jako podejrzanymi
o udział w likwidacjach oraz próbach likwidacji działaczy i funkcjonariuszy komunistycznych w latach 19441947.
AIPN BU 0180/81, t. 11. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Karty na czyn, część 1
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
Przesłuchiwany 4 marca 1946 roku w PUBP w Garwolinie przez śledczego KG MO na pytanie Kto należał do bandy? zeznał
Do bandy AK należał Roczniak Marian zam. w Ułężu gm. Ułęż pow. Garwolin. Pracuje obecnie na posterunku w Rykach lecz
nie wiem czy w MO czy Resorcie. Lat około 20 (brak mu prawej ręki). Brał udział w bandzie za czasów okupacji do czasu
obecnego. Wstąpił przed dwoma tygodniami do bezpieczeństwa. Broń posiadał krótką. Bardzo dużo rzeczy skradzionych
posiada w domu. Był postrachem całej wsi. Rzadko spotykana podczas przesłuchań w ubeckich katowniach mieszanka
bezczelności i determinacji, by nie „sypać” kolegów, braci, krewnych i ratować swoją godność.
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie 1947-1954
Wołangiewicz Stanisław s. Jana i Jadwigi z d. Fabiańska, ur. 18 września 1917 r. w Żabiance, zam. Szklarska Poręba, członek
PZPR, zatrzymany przez KP MO Garwolin, podejrzany o posiadanie nielegalnej broni oraz udział w napadach rabunkowych,
w areszcie WPR Warszawa od 11 do 30 października 1950 r., 29 listopada 1951 r. umorzenie sprawy przez WSR Warszawa.

Stanisław Woźniak s. Jana, z Niedźwiedzia. Aresztowany przez PUBP w Garwolinie w I połowie 1947 roku.
AIPN BU 0206/42. PUBP w Garwolinie
Sprawozdanie opisowe z pracy śledczej Urzędu za okres od 1 stycznia do 25 sierpnia 1947 roku

Jan Wyjadłowski s. Ludwika, kierownik szkoły powszechnej w Białkach Dolnych, z Białek Dolnych.
Zamordowany przez komunistów 16 maja 1944 roku.
Sławomir Sulej, Relacja z roku 2021 o ojcu Pawle Suleju „Salwie”-„Prawym”
16 maja 1944 roku banda AL szła do Żabianki od strony Ułęża, żeby zamordować jego ojca. Poinformowani przez kogoś, że
nie ma go w domu, poszli do Białek i zamordowali nauczyciela Wyjadłowskiego. Wtedy jego ojciec poszedł do „lasu” i zmienił
pseudonim z „Salwa” na „Prawy”.
Roman Padel, Relacja z roku 2021 o zamordowaniu Władysława Grodzickiego i Jana Wyjadłowskiego przez komunistów
Tego samego dnia 16 maja 1944 roku komuniści zabili Władysława Grodzickiego i Jana Wyjadłowskiego. Ludzie mówili, że
za Aleksandra Kamelę, który po postrzeleniu przez Żydów już dochodził do siebie w szpitalu w Puławach, ale został tam
„dokończony” przez akowców z Placówki 44.
Arch. Parafii Żabianka
akt zgonu 29/1944
Jan Wyjadłowski
umarł w Białkach Dolnych 16 maja 1944 roku o godz. 17
akt spisany 19 maja
ur. 16 listopada 1895 roku w Tarnawie w Krakowskiem, lat 49
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zam. Białki Dolne
s. Ludwika i Marii ze Stójków
żona Agnieszka z Dresiewiczów
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
641
R. 4
15 czerwca 1944 r.
Wykaz rodzin poległych członków
m.in.
9. Wyjadłowski Jan Białki żona
„Rak”

Henryk Zagozda z Sarn. Aresztowany z bronią w ręku w marcu 1946 roku przez funkcjonariuszy MO z Ryk
przy pomocy „oficera” BCh Eugeniusza Kardasa z Nowodworu, konfidenta UB i MO w Rykach.
AIPN BU 0203/3935, t. 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
Meldunek „Suleja” przyjęty przez Zabawę, kierownika PUBP w Garwolinie 19 listopada 1946 roku
We wsi Sarny mieszka Szlendak imienia nie pamiętam b. członek BCh lecz nie ujawniony. U tego Szlendaka przebywa jego brat
stryjeczny z Kośmina też nazwiskiem Szlendak ps. „Orzeł”. Syn Szlendaka z Sarn był aresztowany za przynależność do AK i
za broń przez Wojewódzkie UB. Obecnie został puszczony za staraniem viceministra lasów Ob. Iwanowskiego, który ma młyn
i gospodarstwo w Sarnach. Ob. Iwanowski wystarał się o wypuszczenie Zagozdy, który był aresztowany w marcu b.r. z bronią
w ręku, poza tym przy areszcie postrzelił dwóch milicjantów. O tym, że starał się o wypuszczenie Zagozdy minister Iwanowski,
mówił do ludzi we wsi i do mnie ojciec Zagozdy, poza tym, żeby Iwanowski nie był wygodny dla organizacji, to na pewno jego
ojca młyn by nieraz obrabowali, a jednakże ani razu nie był napadnięty.
AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
Protokół przesłuchania Stefana Kamaryka (Stefana Beczka) czyli Ksawerego Kamaryka „Kamarka” 11 stycznia 1946 roku
przez Wyszomirskiego, śledczego PUBP w Garwolinie
Na żądanie, aby podał nazwiska znanych mu członków organizacji nielegalnych i jaką mają broń wymienia
Edwarda Przybysza „Napadę” [„Nowinę”] parabellum
Helenę Przybysz, łączniczka „Spokojnego”
Czesława Beczka „Lwa”, parabellum, karabin polski
Wacława Potapczuka, organistę z Żabianki, niemiecki PM
Henryk Zagozda z Sarn, nagan
AIPN BU 0207/6330, t. 2, akta Jakuba Przybysza i innych
Protokół przesłuchania Mariana Roczniaka 7 sierpnia 1952 roku przez Lamparskiego, śledczego WUBP w Warszawie
Na pytanie w jakich akcjach uczestniczył podczas ukrywania się na posterunku MO w Rykach odpowiada
Z końcem lutego 1946 r. wspólnie z MO z Ryk i Kardasem Eugeniuszem brałem udział w zasadzce w Trzciankach na bandę
„Orlika”. W czasie tym został złapany przez Kardasa Eugeniusza bandyta Zagożdżon. Wspólnie z wojskiem brałem udział w
dokonywaniu aresztów członków AK z terenu Bazanowa Starego i Nowego.
Protokół przesłuchania Czesława Szczepaniaka 30 lipca 1952 roku przez Lamparskiego, śledczego WUBP w Warszawie
Odpowiadając na pytanie, które placówki BCh z terenu pow. garwolińskiego ujawniły się przed komisją amnestyjną w Rykach,
mówił o Kardasie
Po ujawnieniu się i przystąpieniu do współpracy z posterunkiem w Rykach współpracował dobrze. Wiem, że on przyczynił się
do odebrania członkom AK samochodu, który został zabrany wojsku i do schwytania jednego z członków AK, który postrzelił
Kisielewskiego w Sarnach.

Jan Zakrzewski „Grabina” z Grabowców Dolnych. Aresztowany przez „Smiersz” we wrześniu 1944 roku i
przekazany do obozu GZI w Skrobowie.
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Zakrzewski Jan, Jurkiewicz Witold [Józef], Przybylski Jan, w dyspozycji, aresztowani we wrześniu 1944 r. przez NKWD,
Lubartów

Edward Zborowski „Ezet” s. Jana, z majątku Janickich w Ułężu. Wcielony do armii Żymierskiego w
Garwolinie 31 sierpnia 1944 roku i tego samego dnia aresztowany przez „Smiersz”. 31 września 1944 roku
wywieziony do łagrów w Rosji. Przebywał w obozach w Riazaniu i Czerepowcu. Z jego akt filtracyjnych
wiadomo, że w ciągu trzech lat, od 8 października 1944 roku do 3 listopada 1947 roku, był więziony w czterech
obozach NKWD w Rosji – nr 178, 454, 437, 884. Wrócił do kraju 3 listopada 1947 roku.
AIPN Wr 024/7444, akta Edwarda Zborowskiego „Ezeta”
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CAW, WKA, akta Edwarda Zborowskiego, VIII.802.351.3601
Po powrocie rozpracowywany do połowy 1958 roku przez wrocławską bezpiekę przy pomocy bezpieki garwolińskiej i ryckiej.
W jego aktach wytworzonych przez UB sporo korespondencji między tymi trzema ubeckimi placówkami, sporo agenturnych
doniesień kilku agentów wrocławskiej bezpieki. W roku 1951 dwa agenturne doniesienia dla Wydziału III WUBP we
Wrocławiu pisze na niego agent UB „Michno”, lekarz lub pracownik administracji szpitalnej. Że Zborowski opowiadał mu
podczas kontroli o generałach i pułkownikach, z którymi siedział w Riazaniu, a najwięcej o płk. Stefanie Czerwińskim
„Walerym”, o generałach Władysławie Filipkowskim „Orkanie”, Ludwiku Bittnerze „Halce” i Kazimierzu Tumidajskim
„Grabowskim”. Że opowiadał mu także o głodówkach urządzanych w obozie w Riazaniu, głównie przez „górę”, więc
odżywiano ich sztucznie. Że dużo obozowiczów straciło uzębienie. Jest także agenturne doniesienie „Mewy” z 4 lipca 1956
roku. „Mewa” donosi, że Zborowskiego poznał w obozie w Rosji, a we Wrocławiu często spotyka go na ulicy. Następnie o
tym gdzie Zborowski pracuje, gdzie pracował wcześniej itd. Natomiast agent „Narcyz” 6 sierpnia tego roku donosi, że
Zborowski jest inspektorem w Oddziale Profilaktyki i Lecznictwa. Że opowiadał mu, że był na katordze i nie zapomni tego do
końca życia. Następnie „Narcyz” cytuje jego antypartyjne wypowiedzi. Że pewnego razu opowiadał mu jak to proponowano
mu wstąpienie do PZPR, ale odmówił: Byłem na katordze i na to mnie nikt nie namówi. No, i że w miejscu pracy jest
przewodniczącym Związków Zawodowych, że kawaler, że zamożny i pożycza pieniądze kolegom. Że w Riazaniu znał się z
Alfredem Whitecheadem vel Wójcikiem (cichociemnym „Doliną II”, z tego zrzutu, który ma ścisły związek z komunistycznym
mordem bandy „Cienia” w Owczarni), który był blisko generałów Kazimierza Tumidajskiego „Grabowskiego”, Adama
Świtalskiego „Dąbrowy” i Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przeciwko grupie tzw. obozowych demokratów. „Narcyz”
wszystko to wie, ponieważ jest kolegą „Ezeta” z pracy. Kilka dni później, 13 sierpnia, donosi o wypowiedziach antypartyjnych
Zborowskiego w związku z Poznańskim Czerwcem.
Jest też w tych ubeckich aktach „Ezeta” pismo kierownika PUBP w Garwolinie z 10 listopada 1952 roku do naczelnika
Wydziału I WUBP we Wrocławiu w odpowiedzi na pismo stamtąd z 17 września tego roku. W nim także okoliczności
uwięzienia i zesłania „Ezeta”. Oczywiście według wiedzy tego ubeka: W 1944 r. przed samym wejściem wojsk Radzieckich na
tut. teren, było to w okresie żniw, prosto z pola Zborowski zebrał swój oddział org. AK i na wozach udali się do lasów
Gułowskich pow. Łuków, gdzie został rozbity przez oddział AL. Po rozbiciu jego oddziału, część członków, którzy byli przy
życiu, powróciła do domu, a on nie powrócił tylko dołączył się do drugiej grupy AK, gdzie przebywał przez dłuższy czas, kiedy
powrócił do Ułęża to już wszędzie stacjonowali wojska Radzieckie. W 1945 r. Zborowski Edward został wywieziony do ZSRR
za przynależność do org. AK jako d-ca i za to, że kiedy był powołany do Odrodzonego wojska Polskiego jako oficer, to ww.
uchylił się od służby i zaczął się ukrywać, lecz został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Zw. Radz. skąd miał powrócić
w 1950 r.
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
k. 6/9
Znaleziony u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku, a wykonany przez Stanisława Przykuckiego „Polańskiego” 23 lutego 1945 roku
Wykaz Polaków aresztowanych przez bolszewików i milicję obw.
Z Rejonu 4 m.in.
ppor. Edward Zborowski, rządca, lat 38, w listopadzie 1944 r., podobno do Kijowa, dca plutonu
k. 13/79
697/I
9 marca 1945 r.
Lista strat poniesionych w okresie „poburzowym” przez 697/I
Znaleziona u „Kotliny” 4 listopada 1946 roku
32 osoby, m.in. z Podobwodu „A”
Zborowski Edward, Paszt Władysław [Stanisław], Rek Władysław, dcy plutonów, aresztowani w sierpniu 1944 r. przez NKWD,
wywiezieni

Adam Zdrojewski „Sęp” s. Władysława, z Żabianki. Aresztowany 19 grudnia 1946 roku przez PUBP w
Garwolinie. Wyrokiem WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rykach z 15 stycznia 1947 roku, skazany na
karę śmierci i tego samego dnia zamordowany wraz z trzema innymi Żołnierzami Wyklętymi skazanymi w tym
komunistycznym „procesie” na karę śmierci – Ksawerym Kamarykiem „Kamarkiem”, Władysławem Warownym
„Dębem” i Janem Filipkiem „Gilzą”.
USC w Rykach
Akt zejścia Nr 102 z 31 października 1951 roku
Data zgonu – 15 stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego roku 15.I.1947 roku
Godzina zgonu – siedemnasta
Miejsce zgonu – Ryki
Imię – Adam
Nazwisko – Zdrojewski
Stan cywilny – żonaty
Zawód – szofer
Miejsce urodzenia – ………..
Data urodzenia lub wiek – 12 kwietnia 1920 roku
Imię ojca – Władysław
Nazwisko – Zdrojewski
Imię i nazwisko matki – Jadwiga z Mieszczaków Zdrojewska
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Dane dotyczące osoby, władzy lub instytucji zgłaszającej zgon – Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Warszawie
Na podstawie zgłoszenia zgonu przez mjr. Mariana Rybę z WPR w Warszawie do USC w Garwolinie z 24 października 1951
roku
Tam zapis: Zgon w/w nastąpił dnia 15 stycznia 1947 r. o godz. 17.30 w miejscowości Ryki pow. Garwolin
AIPN BU 0255/274, t. 8
Wykaz aresztowanych przez PUBP w Garwolinie za czas od 5 do 19 grudnia 1946 roku
AIPN BU 724/2. SK III 633/212/89. Rewizja nadzwyczajna Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 1990 roku. Sąd
Najwyższy. Izba Karna, Izba Karna: Sprawa Władysława Warownego, Jana Filipka, Adama Zdrojewskiego, Stefana Kamarka
(Ksawerego Kamaryka), Stanisława Madonia, Arkadiusza Olka, Zofii Gągałówny, Jadwigi Narajczyk i Kazimierza Filipka
AIPN BU 0180/81, t. 6. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Litery P-Ż
AIPN BU 0180/81, t. 11. KW MO Warszawa. Charakterystyka Nr 65. Karty na czyn, część 1
AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”

Władysław Zych s. Andrzeja, z Drążgowa. Poległ podczas walki żołnierzy Placówki 44 oraz OP „Orlika” pod
Blizocinem i w Sobieszynie na „Okopach” 27 marca 1945 roku z ekspedycją UB z PUBP w Garwolinie, której
celem było pojmanie Tadeusza Osińskiego „Teka”.
AIPN BU 00232/21, t. 1, akta Wacława Micha „Polnego”
Protokół przesłuchania Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego” w Warszawie 12 października 1951 roku przez śledczego WUBP
w Warszawie
Pyt.: Kto brał udział z wami w napadzie na samochody państwowe w roku 1946, które zostały spalone?
Odp.: Ja w tym napadzie nie brałem udziału, a jak mi wiadomo od Micha Wacława ps. „Wodny”-„Pal”-„Polny” to udział
brali: Osiński Tadeusz ps. „Tek” zam. poprzednio w Blizocinie gm. Łysobyki pow. Łuków, obecnie siedzi w więzieniu,
„Żelazny” pochodzi z Warszawy a przebywał w Blizocinie, Kowalik imienia nie pamiętam, Latusek, Parzyszek i Stańczak,
wszyscy zamieszkali w Blizocinie gm. Łysobyki pow. Łuków. Podczas tego napadu w majątku Przytoczno został zrabowany
spirytus z gorzelni majątku Przytoczno pow. Łuków. W 1945 roku przyszedł do Grzechnika Józefa ps. „Ułan”, który wówczas
był u mnie, Grzechnik Stanisław ps. „Dora” i powiedział, że ps. „Orlik” zrobił zasadzkę na Urząd Bezpieczeństwa i został
zabity brat Zycha Mariana, którego wiózł Urząd Bezpieczeństwa. W tym napadzie brał również udział i Grzechnik Stanisław
ps. „Dora”, gdyż wówczas był on w oddziale „Orlika”.
AIPN BU 0206/376. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania, raporty, meldunki specjalne z 1945 roku
Meldunek specjalny kierownika PUBP w Garwolinie do kierownika WUBP w Warszawie z 28 marca 1945 roku
Dnia 27-go marca br. w godzinie 16-tej z powiatowego UBP m. Garwolin była wysłana maszyna ciężarowa po zadaniu
operatywnym do gminy Ułęż wieś Sobieszyn. Cel był schwycenia komendanta AK z gminy Ułęż i Łysobyki Osińskiego Tadeusza.
Po zakończeniu operacji wyżej wymieniony komendant AK nie był schwycony z powodu tego, że jego nie było w domu, w którym
powinien był być. Zatem maszyna z grupą pracowników wracała z powrotem do Ułęża i na odległość 250-300-ta metrów nie
dojeżdżając wsi Sobieszyn maszyna została napadnięta przez grupę uzbrojoną w automatyczną broń w ilości 30-35-ciu ludzi,
którzy urządzili zasadzkę na maszynę. Maszyna była obszczelana krzyżowym ogniem. Podczas napadu zostali ranni dwóch z
pracowników PUBP Domiński Stefan, który jest ciężko ranny i Pitrowski [Piotrowski] Józef, który jest lekko ranny. Obydwóch
skierowano do szpitala w Otwocku. Zatem został zabity jeden z cywili, który był wykorzystany do wskazania drogi, nazwisko
jego jest nieznane. Jednocześnie został spalony samochód ciężarowy marki „Chewrolet” Starostwa Powiatowego. Bandyci
skryli się w lasach, dalsze opracowanie grupy prowadzi się.
Arch. Parafii Sobieszyn
akt zgonu 23/1945
Władysław Zych
zabity w Sobieszynie 27 marca 1945 roku o godz. 11 w nocy
ur. w roku 1912, kawaler, rolnik, zam. Drążgów
s. Andrzeja i Julianny z Wardaków
lat 32

Źródła do Rozdziału V
Archiwum Akt Nowych
AAN, Akta Jerzego Ślaskiego
Wykaz uciekinierów z obozu GZI w Skrobowie
AAN, Armia Krajowa, t. 202/III/7; t. 203/XIII/3
AAN, Armia Ludowa, t. 192/XXI-3
AAN, KG PP w Warszawie. Wydział III Personalny. Referat Ogólny. Wnioski odznaczeniowe KW PP w
Warszawie. Korespondencja. 1939
AAN, MBP. Departament Więziennictwa i Obozów, t. 944, Księga więźniów zmarłych od 1 sierpnia 1945 do
lipca 1947 roku
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AAN, MBP. Departament Więziennictwa i Obozów, t. 946, Więźniowie straceni w miejscach odosobnienia.
Rejestr imienny 1945-1948
AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Rady Państwa PRL, t. 688, Sprawy ułaskawień osób skazanych przez
sądy wojskowe od nr 15/401/47 – 15/470/47. Sprawa ułaskawienia Kazimierza Woźniaka „Szatana”
AAN, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, akta Franciszka Gągały „Azy”, Z6248

Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej
Akta osobiste ks. Jana Sochy

Archiwum Diecezji Siedleckiej
Akta osobiste
ks. Edwarda Bielińskiego
ks. Jana Bogusza
ks. Stanisława Domańskiego
ks. Rafała Łysanowicza
ks. Władysława Zatyki
Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1943, Siedlce 1943

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AIPN BU 0203/2663, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
AIPN BU 0207/1355, akta Alfonsa Bieleckiego „Saka”
AIPN BU 0207/1378, akta Stefana Błachnio „Boksera” i innych
AIPN BU 0207/2768, akta Wacława Chadaja „Litwy”
AIPN BU 0207/3748, akta Romana Czerskiego „Szczygła”
AIPN BU 0212/605, akta Stefana Domińskiego
AIPN BU 698/778, akta Eugeniusza Filipowicza
AIPN BU 0207/6332, akta Stanisława Fregiela i Józefa Rybaka
AIPN BU 0911/142, akta Franciszka Gągały
AIPN BU 0259/151, t. 3, akta Kazimierza Gorzkowskiego „Janusza Godziemby”
AIPN BU 0911/155, akta Mariana Gorzkowskiego
AIPN BU 0203/3821, akta Józefa Grzechnika „Ułana”
AIPN BU 0912/531, akta Mariana Grzechnika s. Juliana
AIPN BU 0988/124, akta Mariana Grzechnika s. Władysława
AIPN BU 00232/121, akta Michała Grzechnika krypt. UB „Dąb”
AIPN BU 01222/2899, akta Stanisława Grzechnika „Dory”
AIPN BU 0203/2566, akta Wacława Grzechnika „Grzmota”
AIPN BU 0203/3574, akta Jerzego Jurkiewicza „Junacza”
AIPN BU 0227/292, akta Longina Kacperskiego „Skiby”
AIPN BU 01024/393, akta Józefa Kameli
AIPN BU 0207/3648, akta Eugeniusza Kardasa „Śmigłego” krypt. UB „Liść”
AIPN BU 0207/328, akta Zygmunta Kęski „Świta”
AIPN BU 0423/4959, akta Kazimierza Kiełczykowskiego „Miny”-„Błyska”
AIPN BU 0423/4960, akta Kazimierza Kiełczykowskiego „Miny”-„Błyska”
AIPN BU 999/901, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych
AIPN BU 0235/379, t. 1, akta Władysława Kisiela „Krakusa” i innych
AIPN BU 0193/8041, t. 1 i 2, akta Izaaka Klajnermana
AIPN BU 1533/7552, akta Izaaka Klajnermana
AIPN BU 0207/3860, akta Marka Krasińskiego „Kurnickiego”-„Starego”
AIPN BU 0203/1550, akta Bolesława Kuchnio „Nerwowego”
AIPN BU 01222/2816, akta Eugeniusza Madonia „Rowera”
AIPN BU 0207/5790, akta Stanisława Madonia „Lwa” i innych
AIPN BU 0207/4240, akta Mariana Makucha „Jaśmina”
AIPN BU 00232/21, t. 1 i 2, akta Wacława Micha „Tygrysa”-„Pala”-„Wodnego”-„Polnego”
AIPN BU 0227/292, akta Stefana Naczasa „Wigury”
AIPN BU 0203/3932, akta Stefana Naczasa „Wigury”
AIPN BU 0203/3935, t. 1 i 2, akta Jana Niedbalskiego „Niteckiego”
AIPN BU 0207/4196, akta Ludwika Niedbalskiego „Sosny”
AIPN BU 0203/2736, akta Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”
AIPN BU 383/5, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
AIPN BU 0227/453, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
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AIPN BU 0259/347, t. 1 i 3, akta Tadeusza Osińskiego „Teka”
AIPN BU 0208/423, akta Wacława Osińskiego „Sprawdziana”-„Topola”
AIPN BU 0203/2801, akta Zenona Owczarskiego „Gzymsa”
AIPN BU 0207/3669, akta Antoniego Paproty „Chabra”
AIPN BU 01167/184, akta Jana Pawluczuka
AIPN BU 1021/142, akta Kazimierza Piskały „Kota” i Mariana Gierynga „Sławnego”
AIPN BU 0203/3534, akta Wacława Potapczuka „Oleńki”
AIPN BU 0207/3655, akta Adolfa Przybysza „Koguta”
AIPN BU 0207/6330, t. 2, akta Jakuba Przybysza i innych
AIPN BU 2174/3779 (d. CAW, tap 1561/74/1019), akta Władysława Reka „Żaby”
AIPN BU 0207/258, akta Alicji Rurkowskiej „Sarny”
AIPN BU 0207/335, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”
AIPN BU 0203/3804, akta Haliny Rybakowskiej „Iskierki”, Stanisława Grzechnika „Dory” i innych
AIPN BU 0235/379, t. 2, akta Wacława Seredyna „Jastrzębia” i Józefa Kołodziejczyka „Kalisza”
AIPN BU 0203/2394, akta Józefa Stradomskiego „Suma”
AIPN BU 001164/304, akta Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”
AIPN BU 0277/189, akta Leona Suleja „Strzały”-„Szczupaka”-„Wyrwy”
AIPN BU 0203/3805, akta Henryka Piotra Suski „Karola”
AIPN BU 00294/21, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”
AIPN BU 0207/3883, akta Marii Szczepańskiej „Irmy”
AIPN BU 0207/186, akta Kazimierza Szlendaka „Lucjana”
AIPN BU 0192/406, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”
AIPN BU 0259/410, t. 1, akta Władysława Śliwińskiego „Pawłowskiego”
AIPN BU 0203/3522, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN BU 0259/27, akta Jana Wardaka „Złośnika” i innych
AIPN BU 946/2357, akta Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych
AIPN BU 946/2358, akta Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych
AIPN BU 0203/3825, akta Zofii Zatorskiej „Ojczyzny”
AIPN BU 0330/212, t. 1, akta Zygmunta Żebrackiego „Żeliwy” i innych
AIPN BU 1015/256, t. 1 i 2, akta Zygmunta Żebrackiego „Żeliwy” i innych
AIPN BU 022/71. PUBP w Garwolinie. Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Garwolinie
1947-1954
AIPN BU 022/73, PUBP w Garwolinie. Rejestr podejrzanych i inwigilowanych zarejestrowanych jako tych wobec
których podjęto inwigilację (219 osób z lat 1945, 1947, 1948)
AIPN BU 724/2. SK III 633/212/89. Rewizja nadzwyczajna Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 1990 roku.
Sąd Najwyższy. Izba Karna: Sprawa Władysława Warownego, Jana Filipka, Adama Zdrojewskiego, Stefana
Kamarka (Ksawerego Kamaryka), Stanisława Madonia, Arkadiusza Olka, Zofii Gągałówny, Jadwigi Narajczyk,
Kazimierza Filipka
AIPN BU 0180/81, t. 1. WUSW w Warszawie. Charakterystyka Nr 65 Inspektoratu Puławskiego WiN wykonana
w roku 1978
AIPN BU 0180/81, t. 2. WUSW w Warszawie. Charakterystyka Nr 65 Inspektoratu Puławskiego AK-WiN
wykonana w roku 1978
AIPN BU 0180/81, t. 6, 7, 9, 11. WUSW w Warszawie. Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki Nr 65 byłej
bandy terrorystyczno-rabunkowej o zabarwieniu sanacyjnym pod nazwą AK i WiN (…) pod dowództwem Mariana
Bernaciaka ps. „Orlik”
AIPN BU 0180/81, t. 14. WUSW w Warszawie. Charakterystyka Nr 65 b. bandy terrorystyczno-rabunkowej o
zabarwieniu sanacyjnym” (...) pod dowództwem Mariana Bernaciaka „Orlika” wykonana w roku 1977
AIPN BU 0187/25. KW MO w Lublinie. Notatka Nr 25 dotycząca Obwodu Garwolin organizacji WiN wykonana
w roku 1982 wraz z 34 kwestionariuszami osobowymi
AIPN BU 0187/89, t. 2, 3 i 4. WUSW w Lublinie. Wydział „C” WUSW Lublin. Kwestionariusze osobowe
członków band AK i WiN pod dowództwem Bernaciak Mariana ps. Orlik i Wilczyńskiego Zygmunta ps. Żuk
stanowiące załącznik do Charakterystyki Nr 91
AIPN BU 0206/40, t. 1. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania okresowe, raporty miesięczne, doniesienia
agenturalne z lat 1945-1949
AIPN BU 0206/40, t. 2. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania okresowe, raporty miesięczne, doniesienia
agenturalne z lat 1950-1952
AIPN BU 0206/42. KP MO w Garwolinie. Meldunki specjalne, raporty, sprawozdania, plany pracy z lat 19451961
AIPN BU 0206/376. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania, raporty, meldunki specjalne z roku 1945
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AIPN BU 0207/332, t. 1. WUBP w Warszawie. Raporty o wszczęciu rozpracowania obiektowego, wykazy
żołnierzy bandy „Orlika”, spisy agentów z lat 1951-1953
AIPN BU 0207/332, t. 2. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wyciągi z zeznań aresztowanych w roku
1946, raporty specjalne
AIPN BU 0207/332, t. 3. WUBP w Warszawie. Charakterystyki bandy „Orlika”, raporty sytuacyjne i specjalne z
lat 1945-1946
AIPN BU 0207/332, t. 4. WUSW w Warszawie. Materiały o bandzie „Orlika”, doniesienia agenturalne, raporty,
wykazy z lat 1945-1962
AIPN BU 0207/332, t. 5. WUSW w Warszawie. Plan likwidacji bandy „Orlika”, dokumenty dotyczące jego
śmierci, protokoły przesłuchań, wyroki z lat 1945-1961
AIPN BU 0207/4619, t. 1. WUBP w Warszawie. Nakazy aresztowania, protokoły przesłuchań, oświadczenia
Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych z lat 1945-1948
AIPN BU 0207/4619, t. 2. WUBP w Warszawie. Kroniki z działalności AK i WiN w Inspektoracie Puławy, raporty
wywiadowcze, meldunki, plany pracy, protokoły przesłuchań z lat 1949-1950
AIPN BU 0207/4619, t. 4. WUBP w Warszawie. Archiwum bandy „Orlika” z lat 1943-1946
AIPN BU 0207/4619, t. 6. WUdsBP w Warszawie. Akta sprawy o ustalenie współpracy funkc. UB z OP „Orlika”,
protokoły przesłuchań Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka” i innych z lat 1949-1956
AIPN BU 0255/90. PUBP w Garwolinie. Raporty sytuacyjne „Referendum” z roku 1946
AIPN BU 0255/274, t. 1. PUBP w Garwolinie. Raporty o przebiegu obiektowego rozpracowania, notatki
służbowe, protokoły przesłuchań, meldunki, doniesienia agenturalne z roku 1950
AIPN BU 0255/274, t. 2. PUBP w Garwolinie. Raporty o przebiegu obiektowego rozpracowania, protokoły
przesłuchań, meldunki, doniesienia agenturalne z lat 1948-1949
AIPN BU 0255/274, t. 3. PUBP w Garwolinie. Wykazy wrogiego elementu z terenu gmin pow. garwolińskiego,
charakterystyki, protokoły przesłuchań z lat 1949-1950
AIPN BU 0255/274, t. 4. PUBP w Garwolinie. Raport o wszczęciu obiektowego rozpracowania b. członków WiN
krypt. „Narew” z roku 1951
AIPN BU 0255/274, t. 6. PUBP w Garwolinie. Sprawozdania miesięczne po linii rozpracowań bandy „Orlika”
1951-1954
AIPN BU 0255/274, t. 7. PUBP w Garwolinie. Plany przedsięwzięć operacyjnych, raporty, meldunki o wykonaniu
planów operacyjnych, analizy okresowe z roku 1952
AIPN BU 0255/274, t. 8. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wykazy żołnierzy „Orlika”, spisy
aresztowanych z lat 1946-1947
AIPN BU 0255/274, t. 9. PUBP w Garwolinie. Protokoły przesłuchań, wykazy żołnierzy „Orlika”, doniesienia
agenturalne, zeznania, charakterystyki z lat 1945-1953
AIPN BU 0255/274, t. 10. PUBP w Garwolinie. Inspektorat Puławski AK-WiN. Meldunki i raporty „Orlika”,
wykazy komunistów, bandytów i kolaborantów, wnioski awansowe z lat 1943-1947
AIPN BU 0255/274, t. 11. PUBP w Garwolinie. Inspektorat Puławski AK-WiN. Instrukcje, programy szkolenia,
rozkazy organizacyjne, meldunki sytuacyjne, wnioski awansowe z lat 1943-1946
AIPN BU 0255/274, t. 12. WUBP w Warszawie. Inspektorat Puławy AK-WiN – pokwitowania odbioru pieniędzy
żołnierzy OP „Orlika”, wykazy zapomóg oraz rozliczenia kasowe 1945-1946
AIPN BU 0255/274, t. 13. PUBP w Garwolinie. Wykazy ujawnionych oraz spisy członków bandy „Orlika”,
wykazy wrogiego elementu w obiektowym rozpracowaniu b. członków WiN krypt. „Narew”, raporty o wszczęciu
i przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. „G-n 1” przeciwko bandzie „Orlika” z lat 1947-1952
AIPN BU 0255/274, t. 14. PUBP w Garwolinie. Raport o wszczęciu obiektowego rozpracowania krypt. „Narew”,
wykazy członków bandy „Orlika” z Obwodu „Dęby” WiN wykonane w roku 1951
AIPN BU 0255/274, t. 15. KP MO w Garwolinie. Dokumenty z archiwum „Orlika” oraz dokumenty wytworzone
przez UB/SB z lat 1943-1960
AIPN BU 0952/87. WUBP w Warszawie. Akta śledcze w sprawach przestępstw popełnionych przez
funkcjonariuszy MBP i MSW z lat 1954-1955 (dotyczy Stefana Uzdowskiego)
AIPN BU 1558/259. MBP. Armia Krajowa. Okręg Lublin. Obwód Puławy. Kierownictwo Walki Podziemnej.
1943-1944. Kolaboracja, przestępstwa pospolite, aresztowania członków organizacji konspiracyjnych, terror
okupanta, meldunki, wyroki, ostrzeżenia
AIPN BU 1572/3566. MBP. Spisy ubiegających się w czasie okupacji o obywatelstwo niemieckie, pracownicy SA
i SS. Wykonane w latach 1946-1952
AIPN BU 01439/80. WUBP w Warszawie. Archiwum „Orlika” z lat 1944-1946
AIPN BU 00294/21. KW MO Lublin. Plany i sprawozdania Grupy Operacyjnej KP MO Łuków dotyczące
rozpracowania bandy Szabelskiego. Styczeń –październik 1951 roku
AIPN Bi 052/839, akta Zygmunta Brygoły
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AIPN By 044/508, akta Stefana Kęczkowskiego „Komorowskiego”
AIPN Gd 00118/592, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
AIPN Lu 00103/610, akta Jana Bichty „Ułańskiego” krypt. UB/SB „Słowacki”
AIPN Lu 173/158, akta ks. Edwarda Bielińskiego „Byliny”
AIPN Lu 00419/1229, t. 1 i 2, akta ks. Józefa Celińskiego krypt. SB „Doktor”
AIPN Lu 020/431, akta Zdzisława Dłutowskiego „Grubera”
AIPN Lu 013/253, akta Zdzisława Góreckiego „Płaszczaka”
AIPN Lu 020/418, akta Bolesława Grzechnika „Tyrana” i innych
AIPN Lu 07/288, t. 1, akta Stefana Grzechnika „Zawiei” i innych
AIPN Lu 06/834, akta Wiesława Grzelaka „Kruka”
AIPN Lu 0212/191, akta Władysława Jaronia
AIPN Lu 17/461, akta Wacława Jazurka „Belki”
AIPN Lu 013/738, t. 1, akta Aleksandra Karasińskiego „Alfreda” i jego brata Mieczysława Karasińskiego
AIPN Lu 0213/1592, akta Marka Krasińskiego „Kurnickiego”-„Starego”
AIPN Lu 0017/590, t. 2, akta ks. Stefana Kosmulskiego
AIPN Lu 07/2888, t. 2, akta Czesława Micha „Szczerby” i innych
AIPN Lu 0213/1895, akta Władysława Osiala
AIPN Lu 100/271, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
AIPN Lu 100/274, akta Henryka Piątkowskiego „Kotliny” i innych
AIPN Lu 173/296, akta ks. Mariana Piotrowskiego
AIPN Lu 00103/301, akta Jana Poterka „Ptaszka” krypt. SB „X-72”
AIPN Lu 0213/2342, akta Władysława Rybaka
AIPN Lu 00228/538, akta Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”
AIPN Lu 028/1314, akta Władysława Surmacza
AIPN Lu 04/366, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”
AIPN Lu 08/146/1, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”
AIPN Lu 08/146/2, akta Teodora Szabelskiego „Wira”-„Zamka”
AIPN Lu 0213/1120, akta Stefana Uzdowskiego
AIPN Lu 04/366. KW MO w Lublinie. Raporty z działań grup operacyjnych przeciwko bandzie Szabelskiego i
innym
AIPN Lu 04/661, KP MO w Puławach. Sprawozdania, raporty roczne i miesięczne, meldunki okresowe, wykazy
rejestracji band i zdobytej broni
AIPN Lu 08/146, t. 1 i 2. PUBP w Łukowie. Sprawa obiektowa Banda Szabelskiego wywodząca się z AK-WiN z
lat 1950-1956
AIPN Lu 08/146, t. 3. PUBP w Łukowie. Sprawa obiektowa Banda „Lonta” z lat 1951-1953
AIPN Lu 041/5. PUBP w Puławach, Sprawozdania miesięczne i dekadowe z pracy kierownictwa oraz
poszczególnych sekcji PUBP, raporty nadzwyczajne, specjalne, okresowe, dekadowe, dotyczące aktów
terrorystycznych w roku 1946
AIPN Lu 041/7. PUBP w Puławach, Wykazy imienne osób podejrzanych i aresztowanych przez PUBP Puławy
oraz wykazy imienne członków organizacji WiN z rozbiciem na poszczególne gromady pow. puławskiego za rok
1946
AIPN Lu 052/73. PUBP w Puławach, Książka kontrolna osób zatrzymanych w PUBP w Puławach za lata 19461954
AIPN Lu 052/74. PUBP w Puławach. Książka osób podejrzanych-inwigilowanych przez PUBP w Puławach w
latach 1946-1947
AIPN Lu 054/65. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
AIPN Lu 054/67. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
AIPN Lu 054/68, t. 1 i 3. PUBP w Łukowie. Oświadczenia osób ujawnionych w roku 1947
AIPN Lu 100/274. Sąd Wojewódzki w Lublinie. Dowody rzeczowe do sprawy Henryka Piątkowskiego „Kotliny”
i innych
AIPN Lu 0136/141. Wydział „C” KW MO w Lublinie. Kwestionariusze osobowe członków bandy p.n. AK pod
dowództwem Bernaciak Mariana ps. „Orlik” opisanej w Charakterystyce Nr 91 wykonane w latach 1983-1984
AIPN Po 04/1661, akta Szczęsnego Feliksa Antoniewicza „Raka”
AIPN Po 405/30, akta Mariana Mioduchowskiego
AIPN Po 025/35, akta Mieczysława Saleckiego „Brzozy”
AIPN Wr 024/3661, akta Eugeniusza Kardasa „Śmigłego” krypt. UB „Liść”
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AIPN Wr 024/5293, akta Ludwika Posłusznego „Dęba”-„Pioruna”
AIPN Wr 024/7444, akta Edwarda Zborowskiego „Ezeta”

Archiwum Państwowe w Lublinie
APL, KP PPR w Puławach, t. 14
APL, WiN, t. 8, 114, 115, 123, 132
APL, Związek Gmin Puławy, t. 23, 24, 126
APL, ZWZ-AK, t. 142, 147, 165, 169

Archiwum Państwowe w Łodzi
APŁ, Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu. Oddział w Łodzi
Lista transportowa Polaków z Koźmina z 10 grudnia 1939 roku, poz. 99-101
Transport w dniu 10 grudnia 1939 roku z Krotoszyna do Garwolina, poz. 77

Archiwum Państwowe w Warszawie
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 1. Konferencja powiatowa. Referaty i protokoły. 1947-1948
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 7. Materiały różne. Protokoły, wykazy z lat 1945-1948
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 8. Protokoły z zebrań KG i Kół, w tym Koła przy KP MO i PUBP w
Garwolinie, ewidencja członków 1948
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 11. Protokoły z zebrań Komitetów Gminnych i Kół oraz ewidencja
członków, w tym ewidencja członków PPR gminy Ułęż 1944, 1945, 1948
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 18. Referat Personalny. Spisy i charakterystyki sekretarzy KG 19471948
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 19. Referat Personalny. Charakterystyki i kwestionariusze
wstępujących do Partii 1948
APW, KP PPR w Garwolinie 1944-1948, t. 21. Komisja Kontroli Partyjnej. Protokoły z zebrań w sprawie
wykluczenia z PPR 1948
APW, Starostwo Powiatowe w Garwolinie 1944-1950, t. 173. Spisy imienne księży powiatu garwolińskiego z
roku 1945
APW, Starostwo Powiatowe w Garwolinie 1944-1950, t. 279. Wykazy pracowników, radnych i członków
prezydiów gminnych rad narodowych i zarządów gminnych
APW, Starostwo Powiatowe w Garwolinie 1944-1950, t. 536. Dziennik pism tajnych nr 1 z 1948 roku, m.in.
wykazy urzędników oraz charakterystyki księży

Archiwum Parafii Trójcy Świętej w Jeziorzanach
Akty zgonów
Józefa Sochy, nr 103/1942
Jana Sochy, nr 47/1944
Leokadii Grudzińskiej, nr 70/1946

Archiwum Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Kłoczewie
Akty zgonów
Henryka Stonia, nr 30/1946
Bronisława Pudło, nr 31/1946

Archiwum Parafii Świętego Józefa w Markuszowie
Akt zgonu Mikołaja Burka, nr 26/1945

Archiwum Parafii Świętego Wojciecha w Nowodworze
Akty zgonów
Władysława Lipińskiego, 27/1943
Mariana Kaczyńskiego, 34/1943
Tadeusza Nowaka, nr 26/1944
Jana Szymańskiego, nr 11/1945
Stefana Antoniaka, nr 12/1945

Archiwum Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei
Akt zgonu Jana Żmudy, nr 9/1946

Archiwum Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie

266
Akty zgonów
Józefa Czarnoty, nr 77/1941
Stanisława Szczepańskiego, nr 2/1944
Władysława Ruska, nr 59/1944
Aleksandry Goralowej, nr 4/1945
Józefa Bieleckiego, nr 7/1945
Stanisława Sęka, nr 9/1945
Henryka Gałęzowskiego, nr 21/1945
Władysława Zycha, nr 23/1945
Henryka Kotlarczyka, nr 36/1945
Eugeniusza Stańczaka, nr 38/1945
Marcelego Grzechnika, nr 39/1945
Janiny Borkowskiej, nr 58/1945
Aleksandra Pytlarczyka, nr 2/1946
Aleksandra Stachnio, nr 3/1946
Jana Sęka, nr 4/1946
Eugeniusza Sęka, nr 5/1946
Czesława Gajka, nr 6/1946
Eugeniusza Miszczaka, nr 7/1946
Józefa Lemieszka, nr 11/1946
Jana Pawlaka, nr 28/1946
Stanisława Iglewskiego, nr 31/1946
Henryka Latuska, nr 8/1947
Michała Chudowolskiego, nr 14/1948

Archiwum Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żabiance
Akty zgonów
Aleksandra Kameli, nr 6/1944
Edwarda Kurowskiego, nr 20/1944
Władysława Grodzickiego, nr 28/1944
Jana Wyjadłowskiego, nr 29/1944
Stanisława Skowrońskiego, nr 35/1944
Józefa Kurowskiego, nr 61/1944
Władysława Jabłońskiego, nr 45/1945
Jana Kulika, nr 62/1945
Henryka Wójcika, nr 71/1945
Władysława Surmacza, nr 8/1946
Aleksandra Kurowskiego, nr 22/1946

Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o nadanie Janowi Bichcie Krzyża Oficerskiego OOP w roku 1971

Archiwum Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych
Kronika Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych

Archiwum Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Akta kombatanckie
Jana Bichty „Ułańskiego”, K-7164025
Kazimierza Bielawnego „Bażanta”, K-98965
Wacława Głębickiego „Huragana”, K-203120
Juliana Grzechnika „Piątki”, W-37569
Mariana Grzechnika „Szpaka”, W-25688
Stefana Grzechnika z Sobieszyna, K-7184089
Antoniego Jabłońskiego „Jasieńczyka”, K-3058892
Jana Kuchnio „Rolnika”, T-43352
Eugeniusza Madonia „Rowera”, K-607019
Stanisława Madonia „Kaczeńca”, K-9402036
Reginy Makuch „Brzozy”, K-7179064
Stanisławy Makuch z d. Osińskiej, K-462967
Stanisławy Jadwigi Makuch, wdowy po Marianie Makuchu, K-1080759

267
Heleny Mich z d. Cąkała, K-198438
Wacława Micha „Polnego”, K-7573148
Ryszarda Niedbalskiego „Lwa”, K-1051251
Józefa Osińskiego „Zawilca”, K-64052
Tadeusza Osińskiego „Teka”, N-17945
Wandy Osińskiej z d. Latusek, wdowy po Józefie Osińskim „Zawilcu”, W-64053
Janiny Owczarskiej, wdowy po Zenonie Owczarskim „Gzymsie”, K-1034838
Ludwika Piątka „Szczeliny”, 15564/Z
Tadeusza Siepkowskiego „Szczyta”, K-8641140
Genowefy Stachnio, wdowy po Czesławie Stachnio „Waligórze”, K-614005
Jana Suleja „Smoka II”-„Bystrego”, K-0034540
Władysława Surmacza „Smoka”, K-1150
Henryka Piotra Suski „Karola”, K-634605
Kazimiery Suski z d. Latusek, wdowy po Henryku Piotrze Susce „Karolu”, K-0034540
Jana Wawra „Lisa”, K-579
Stanisława Wiaka „Pliszki”, K-91929

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie
Piotr Sygitowicz, Organizacja i działalność Batalionów Chłopskich w poszczególnych rejonach Obwodu
Garwolin

Centralne Archiwum Wojskowe
Akta WKA
Bronisława Cąkały, VIII.802.1335.27505
Mieczysława Cąkały, VIII.802.200.1991
Mariana Chołasta, VIII.802.145.1446
Mariana Gągały, VIII.802.891.17823
Władysława Gągały, VIII.802.1695.36068
Bolesława Bonifacego Jurczaka, VIII.802. 349.3569
Józefa Jurkiewicza, VIII. 802.1332.27427
Franciszka Czesława Kieliszka, VIII.802.1225.24894
Aleksandra Kozaka, VIII.802.56.556
Jana Kuchnio, VIII.802. 191.1903
Henryka Lemieszka, VIII.802.88.876
Jana Lemieszka, VIII.802.1699.36160
Józefa Morlo, VIII.802.108.1080
Stanisława Paszta, VIII.802.344.3476
Władysława Reka, VIII.802.346.3502
Antoniego Sekity, VIII.802.480.7280
Jana Siejaka, VIII.802.251.2504
Bolesława Suski, VIII.802.30.294
Wacława Suski, VIII.802.31.301
Stefana Szewczyka, VIII.802.73.729
Edwarda Zborowskiego, VIII.802.351.3601
Akta odznaczeniowe
Kazimierza Gorzkowskiego, KN 28.12.1933
Konstantego Jurkiewicza, KW 45/J/1646
Konstantego Jurkiewicza, Odrzuc. 25.06.1938
Kazimierza Kiełczykowskiego, Odrzuc. 11.12.1933
Kazimierza Kuszlla, KN 27.VI.1930
Stanisława Roczniaka, KKiMN 3-830
Władysława Szczycińskiego, KKiMN 67-20399
Eleonory Wyjadłowskiej, KKiMN 92-27177
Akta personalne
Zygmunta Bełdyckiego, ap I.481.B.4486
Józefa Grzechnika, ap 2870
Bolesława Bonifacego Jurczaka, ap 2048
Józefa Jurkiewicza, ap 6575

268
Władysława Korzempy, ap 12938
Władysława Reka, ap 762
Tadeusza Czesława Ruszczykowskiego, ap 2787-1
Władysława Szczycińskiego, ap 7375
Stanisława Wiaka, tap III-7-248
Edwarda Zborowskiego, ap 5084
CAW, akta 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie
I 320.15. 17
Rozkazy dzienne z roku 1938
Dotyczą m.in. por. Piotra Ignacaka, ppor. rez. Stanisława Niedbalskiego, ppor. rez. Tadeusza Reka, kpr. z
cenzusem Zdzisława Dłutowskiego, absolwenta DKPRP przy 28 DP, sierż. Leona Suleja, plut. Aleksandra
Jabłońskiego
I 320.15.17
Rozkazy dzienne z roku 1939
Dotyczą m.in. kpt. Piotra Ignacaka, sierż. Aleksandra Jabłońskiego
I 320.15.20
Wykaz poborów podoficerów zawodowych 15 pp za listopad 1928 roku
Dotyczy m.in. plut. Leona Suleja
I 320.15.21
Wykazy uposażeń podoficerów za rok 1932
Dotyczą m.in. plut. Leona Suleja
I 320.15.22
Wykazy uposażenia oficerów i podoficerów za rok 1933
Dotyczą m.in. plut. Leona Suleja oraz plut. Aleksandra Jabłońskiego
I 320.15.23
Wykazy uposażenia oficerów i podoficerów za rok 1934
Dotyczą m.in. plut. Leona Suleja oraz plut. Aleksandra Jabłońskiego
I 320.15.24
Wykazy uposażenia oficerów, podoficerów, urzędników cywilnych i niższych funkcyjnych za rok 1935
Dotyczą m.in. sierż. Leona Suleja oraz plut. Aleksandra Jabłońskiego
I 320.15.25
Wykazy uposażeń oficerów, podoficerów, urzędników cywilnych i niższych funkcyjnych za rok 1935
Dotyczą m.in. por. Henryka Piątkowskiego oraz por. Piotra Ignacaka
I 320.15.29
Wykazy uposażeń za rok 1939
Dotyczą m.in. kpt. Piotra Ignacaka, sierż. Leona Suleja, sierż. Aleksandra Jabłońskiego

Kancelaria Cmentarza Bródnowskiego
Skorowidze pochówków z lat 1945-1947
Skorowidz za rok 1945

Urząd Stanu Cywilnego w Adamowie
Akty zgonów Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Gułowskiej
Akty zgonów
Jana Prusa, nr 33/1944
Bolesława Lalaka, nr 50/1944
Ludwika Brygoły, nr 78/1944
Franciszka Maciejewskiego, nr 81/1944
Władysławy Brygoły, nr 48/1945
Stanisława Brygoły, nr 49/1945
Mariana Antoniaka, nr 110/1945

Urząd Stanu Cywilnego w Kłoczewie
Akty zgonów
Bronisława Pudło, nr 44/1946
Henryka Stonia, nr 45/1946
Jana Żmudy, nr 37/1948

Urząd Stanu Cywilnego w Nowodworze
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Akty zgonów
Tadeusza Nowaka, nr 26/1944
Jana Szymańskiego, nr 11/1945
Stefana Antoniaka, nr 12/1945

Urząd Stanu Cywilnego w Rykach
Akty zgonów
Ksawerego Kamaryka, nr 101/1951
Adama Zdrojewskiego, nr 102/1951

Urząd Stanu Cywilnego w Ułężu
Akty zgonów
Władysława Grodzickiego, nr 28/1944
Mateusza Filipowicza, nr 105/1946

Niepublikowane opracowania, relacje, wspomnienia, listy
Czesława Cąkała, córka Bolesława Antoniewicza, synowa Mieczysława Cąkały „Góry”, Relacja z roku 2021 o
rodzinie Antoniewiczów
Roman Chojdak, Relacja z roku 2021 o ojcu
Witalis Grochowski „Czesław”, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w okresie II wojny światowej w V Rejonie
Armii Krajowej Obwodu Łukowskiego 1939-1945 zebrane w roku 1999
Janina Głodnicka, Relacja z roku 2021 o kaźni komunistycznej na jej bracie Stefanie Antoniaku
Honorata Głuchowska, Relacja z roku 2021 o rodzinie ks. Jana Sochy „Skały”
Wojciech Grzechnik, Relacja z roku 2021 o ojcu Józefie Grzechniku „Ułanie”
Ryszard Kaczyński, Odpis postanowienia Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Lublinie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni dokonanej w Zawitale 11 października 1943 roku
Ryszard Kaczyński, Relacja z roku 2021 o niemieckiej pacyfikacji w Zawitale 11 października 1943 roku
Ryszard Kaczyński, Relacja z roku 2021 o żołnierzach AK-WiN z Zawitały
Ryszard Kaczyński, Relacja z roku 2019 oraz dokumenty po jego stryju Marianie Kaczyńskim „Kurtynie”
Stefan Kossowski, Kadra Placówki 44 w okresie od stycznia do lipca 1944 r.
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o aresztowaniu i uwolnieniu jego siostry Longiny Kossowskiej „Lusi” i
Leokadii Koksy
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o likwidacji bandy rabunkowej z Drążgowa przez Kedyw Placówki 44
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinach Bieleckich i Niedbalskich w okresie okupacji niemieckiej i
sowieckiej
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Kossowskich w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Latusków z Drążgowa
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2021 o rodzinie Sekitów z Drążgowa
Stefan Kossowski, Relacja z roku 2013 o WSS i innych sprawach na Placówce 44
Stefan Kossowski, To co zapamiętałem, maszynopis, Puławy 2017
Stefan Kossowski, Wspomnienie z roku 2003 o Mikołaju Burku „Żbiku”
Stefan Kossowski, Aleksander Chadaj „Sokół”, Placówka Armii Krajowej Sobieszyn. Pluton Drążgów
Bożena Krasucka, Relacja z roku 2021 o ojcu Józefie Grzechniku „Ułanie”
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Wykaz skrótów
AAN – Archiwum Akt Nowych
adj. – adiutant
AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok
AIPN BU – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania
AIPN By – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Bydgoszcz
AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk
AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin
AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Poznań
AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
AK – Armia Krajowa
AL – Armia Ludowa
ap – akta personalne
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie
APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi
APW – Archiwum Państwowe w Warszawie
art. pol. – artyleria polowa
bat. – batalion
bat. – bateria
BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
BCh – Bataliony Chłopskie
bgn. – bagnety
bolsz. – bolszewicki, bolszewicy
br. sow. – brygada sowiecka
bryg. bol. – brygada bolszewicka
bryg. fort. – brygada fortyfikacyjna
bryg. piech. – brygada piechoty
bryg. s. – brygada strzelców
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
chor. – chorąży
CK PPR – Centralny Komitet PPR (właśc. KC PPR)
ckm – ciężki karabin maszynowy
CWOL – Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa
Czeka – Czrjezwyczajna Komisja (Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i
Sabotażem)
dak – dywizjon artylerii konnej
DAK – Dywizjon Artylerii Konnej
dca – dowódca
Def. – Defensywa, Defa (Kontrwywiad)
DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu
dow. – dowództwo
Dow. – Dowództwo
dow. dyw. – dowództwo dywizji
Dow. fr. środ. – Dowództwo frontu środkowego
DKPRP – Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty
dp – dywizja piechoty
DP – Dywizja Piechoty
Dtwo – Dowództwo
dw.p. – dywizja piechoty
dyon – dywizjon
dysp. – dyspozycja
dyw – dywizjon
dyw. górska – dywizja górska
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dyw. p. – dywizja piechoty
dywizja p. – dywizja piechoty
dyw. piech. – dywizja piechoty
dyw. piech. sow. – dywizja piechoty sowieckiej
dyw. sow. – dywizja sowiecka
dyw. strzelców – dywizja strzelców
dywizja p. – dywizja piechoty
folw. – folwark
Form. Wsch. – Formacje Wschodnie
G.O. – Grupa Operacyjna
gestapo – Geheime Staatspolizei
GKD – Gwardyjska Dywizja Kawalerii
GL – Gwardia Ludowa
Gm. Sp. SCh. – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
GO – Grupa Operacyjna
GO KP MO – Grupa Operacyjna Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej
Gr. – Grupa
GRN – Gminna Rada Narodowa
GS – Gminna Spółdzielnia (Samopomoc Chłopska)
GUB – Gminny Urząd Bezpieczeństwa
GUBP – Gminny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
gw. – gwardzista
GZI – Główny Zarząd Informacji
GZ IW – Główny Zarząd Informacji Wojskowej
HJ – Hitler Jugend
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
IW – Informacja Wojskowa
JW – Jednostka Wojskowa
k-da – komenda
k. – konie
K. Gm. – Komitet Gminny (PZPR)
k.m. – karabin maszynowy, karabiny maszynowe
K. Gm. – Komitet Gminny (PZPR)
k. tab. – konie taborowe
K.W. M.O. – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
kar. masz. – karabin maszynowy, karabiny maszynowe
kb – karabin
KBK – karabin
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KD – Kedyw (Kierownictwo Dywersji)
KG – Komitet Gminny (PPR)
KG MO – Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
KKiMN – Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości
KL – Konzentrationslager
klm. – kilometr
km – karabin maszynowy, karabiny maszynowe
KM – Karabiny Maszynowe
KN – Krzyż Niepodległości
kol. – kolonia
Kom. Klas – Komendanci Klas
komp. – kompania
komp. sap. – kompania saperów
Komp. Szturm. – Kompania Szturmowa
komrot – dowódca kompanii
komzwod (właśc. komwzwod) – dowódca plutonu
KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
korp. kaw. – korpus kawalerii
korp. kawal. – korpus kawalerii
KPP – Komunistyczna Partia Polski

273
kpr. pchor. – kapral podchorąży
kpt. – kapitan
KW – kontrwywiad
KW – Krzyż Walecznych
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KW PP – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej
KWP – Kierownictwo Walki Podziemnej
KWP – Konspiracyjne Wojsko Polskie
KZ – Krzyż Zasługi
LMiK – Liga Morska i Kolonialna
LO – Liceum Ogólnokształcące
LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
LSB (BCh) – Ludowa Straż Bezpieczeństwa
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
m. – miejscowość
M. – Medal Niepodległości
m.p. – miejsce postoju
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
mjr – major
mk. – marka Królestwa Polskiego
MN – Medal Niepodległości
MO – Milicja Obywatelska
mp. – miejsce postoju
MP – Maschinen Pistole 40, 41 (Schmeisser)
MSWojsk. – Ministerstwo Spraw Wojskowych
mtr. – metr, metry
MW – mieszkanie werbunkowe
MWD – Ministerstwo Wnutrjennych Djeł (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
Nacz. Dow. – Naczelne Dowództwo
niep. – nieprzyjaciel
NKWD – Narodnyj Komissarjat Wnutrjennych Djeł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)
NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa
npl – nieprzyjaciel
NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
ofic. – oficerowie
OKR „Smiersz” – Otdjeł Kontrrazwiedki „Smiersz” (Oddział Kontrwywiadu „Smiersz”)
OL – Oddział Lotny
OMN – Organizacja Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”
OOP – Order Odrodzenia Polski
op. – operacyjny
OP – Oddział Partyzancki, Oddziały Partyzanckie
OPWI – Odznaka Pamiątkowa Więźniów Ideowych
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OS – Oddział Specjalny
OSL – Oficerska Szkoła Lotnicza
OW – Organizacja Wojskowa
OW-KB-KLON – Organizacja Wojskowa-Kadra Bezpieczeństwa-Konsolidacja Obrońców Niepodległości
p. – pułk
p. konny – patrol konny
p.n. – pod nazwą
p.o. – pełniący obowiązki
p. ochotniczy – pułk ochotniczy
p.p. – pułk piechoty
p.p.sow. – pułk piechoty sowieckiej
p.s. – pułk strzelców
p.sap. – pułk saperów
p.sow. – pułk sowiecki
p.strz.k. – pułk strzelców konnych
p.uł. – pułk ułanów
P. Ułanów – Pułk Ułanów
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pac – pułk artylerii ciężkiej
pal – pułk artylerii lekkiej
pap – pułk artylerii polowej
PAP – Polska Agencja Prasowa
pf. – poufne, poufny
płk – pułkownik
pp sow. – pułk piechoty sowiecki
ppłk – podpułkownik
PPSza – Pistolet Pulemiot Szpagina
„PINR” – Państwowy Instytut Nauk Rolniczych (krypt. Inspektoratu Puławskiego AK w roku 1945)
PK ZSL – Powiatowy Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
plut. – pluton, plutonowy
PM – pistolet maszynowy
Pod. – Podobwód
podof. – podoficerowie
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
POP PZPR – Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR
por. – porucznik
por. rez. art. – porucznik rezerwy artylerii
pos. – posiedzenie
POW – Polska Organizacja Wojskowa
pp – pułk piechoty
PP – Policja Państwowa
pp Leg. – pułk piechoty Legionów
pp sow. – pułk piechoty sowiecki
ppor. – podporucznik
PPR – Polska Partia Robotnicza
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PPS Fr. Rew. – Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
prok. – prokuratura
PSB – Polski Słownik Biograficzny
psk – pułk strzelców konnych
pskon – pułk strzelców konnych
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
psp – pułk strzelców pieszych
psp – pułk strzelców podhalańskich
PSZ – Polskie Siły Zbrojne
PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
pw. – powiat
rej. – rejon
rkm – ręczny karabin maszynowy
RKM – ręczny karabin maszynowy
RN – Rząd Narodowy
ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej
rozk. oper. – rozkaz operacyjny
rozkaz oper. – rozkaz operacyjny
rps – rękopis
RPPS – Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
rs. – ruble srebrne
RSB – Referat Służby Bezpieczeństwa
SA – Sturmabteilung
SB – Służba Bezpieczeństwa
SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
sierż. – sierżant
SL – Stronnictwo Ludowe
Sm – pistolet maszynowy Suomi KP/-31
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„Smiersz” – „Smiert Szpionam”
sow. – sowiecka, sowiecki
SPA – Szkoła Podchorążych Artylerii
SPRA – Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii
SPRKaw. – Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii
SS – Schutzstaffel
st. lejtnant – starszy lejtnant
st. sierż. – starszy sierżant
st. sierż. lot. – starszy sierżant lotnictwa
st. strz. – starszy strzelec
strz. – strzelec
szer. – szeregowiec, szeregowy
szk. pod. – szkoła podoficerska
SZP – Służba Zwycięstwu Polski
t. – teczka, tom
tab. pułkowy – tabor pułkowy
tap – teczka akt personalnych
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UBP – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
UdsKiOR – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
UJ – Uniwersytet Jagielloński
uł. – ułani
UMWD NO – Uprawlenije MWD Nowgorodzkoj Obłasti (Zarząd MWD Obwodu Nowgorodzkiego)
UNKWD NO – Uprawlenije NKWD Nowgorodzkoj Obłasti (Zarząd NKWD Obwodu Nowgorodzkiego)
USC – Urząd Stanu Cywilnego
UW – Uniwersytet Warszawski
VM – Virtuti Militari
w.u.k. – wojskowa ustawa karna
W.z.B – Wydział do Walki z Bandytyzmem (w WUBP)
WBH – Wojskowe Biuro Historyczne
WBW – Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego
WiN – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WK MO – Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej
WKA – Wojskowa Komisja Archiwalna
WKW PZPR – Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR
Wlkp. – Wielkopolska
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WP – Wojsko Polskie
WPB – Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane
WPR – Wojskowa Prokuratura Rejonowa
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSGO „Warta” – Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”
WSK – Wojskowa Służba Kobiet
WSOP – Wojskowa Służba Ochrony Powstania (zwana też Wojskową Strażą Ochrony Powstania)
WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy
WSS – Wojskowy Sąd Specjalny
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUdsBP – Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WWUBP – Warszawski Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
Wz.W WUBP – Wydział do Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZCZ – Związek Czynu Zbrojnego
„ZDW” – Zarząd Dróg Wodnych (krypt. Obwodu Puławskiego AK w roku 1945)
ZLChS – Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Samopomoc
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
ZMW RP „Wici” – Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”
ZO – Ziemie Odzyskane
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
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ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZUWoWiD – Związek Uczestników Walki o Wolność i Demokrację
ZUWZoNiD – Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację
ZWC – Związek Walki Czynnej
ZWM – Związek Walki Młodych
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej
ZZK – Związek Zbrojnej Konspiracji
ŻIH – Żydowski Instytut Historyczny

