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Wojciech 
Szpakowski

Żołnierz AK, dowódca drużyny oddzia-
łu specjalnego „Fromczyn”. Dowódcą 
„Wojtka” był ppor. Zygmunt Migdal-
ski ps. „ZZ”, wybitny żołnierz, odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari. Wraz 
z oddziałem prowadził działalność 
dywersyjno–bojową i współdziałał  
z oddziałem por. „Skrytego” w akcjach 
zamachowych, m.in. na 2 niemieckie 
pociągi pod Pogorzelą.
Od 10 VII 1944 r. była to również ob-
stawa radiostacji 27. Dywizji Wołyń-
skiej AK. Po wkroczeniu do Otwocka 
w końcu lipca 1944 Armii Radzieckiej 
zaczął się najtragiczniejszy okres dla 
żołnierzy AK. Żołnierze AK byli wyła-
pywani i aresztowani. „Wojtek” uciekł 
do Chełma wraz z przyjacielem Jerzym 
Rybakiem ps. „Okoń”. W listopadzie 
1944 r. dołączyli do działającego tam 
oddziału por. „Brzechwy”.
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Od marca 1945 r. był w oddziale 
majora „Zapory”, 3 komp. por. „Ryś”  
i pozostał w nim do rozwiązania od-
działu w lipcu 1945 r. 1 października 
1945 poszukiwany przez NKWD i UB 
opuścił Polskę w grupie 13 żołnierzy 
AK z „Zaporą”, aby przedostać się 
na Zachód. W Czechosłowacji, koło 
miasteczka Czeska Lipa (pow. Miel-
nik) został śmiertelnie postrzelony 
przez tropiące ich czeskie oddziały 
milicji i wojska. Zmarł 13 paździer-
nika 1945 r. w wieku 24 lat. Rodzina 
dopiero po 17 latach poznała dzieje 
ostatnich Jego dni i odnalazła grób 
w Czeskiej Lipie.  Był pochowany 
pod nazwiskiem Wacław Szczygiel-
ski, jakie figurowało w jego fałszy-
wym dowodzie.

Źródło: http://otwock-history.blog.pl/

Szanowni mieszkańcy Otwocka,
3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Wcześniej, przez wiele lat środowiska 
kombatanckie, organizacje pozarządowe i rodziny poszkodowanych przez system komuni-
styczny zabiegały o oddanie hołdu i uczczenie pamięci osób zamordowanych i poszkodowa-
nych przez powojenne władze wyzwolonej Polski. Kim byli Żołnierze Wyklęci? To polscy 
patrioci, którzy walczyli podczas II wojny światowej z okupantem hitlerowskim. Po wyzwo-
leniu kraju przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie żołnierze ci byli rozstrzeliwani 
lub zamykani w więzieniach i katowani. Tylko części z nich udało się doczekać wolności  
i opowiedzieć o tym, jak mimowolnie stali się „wyklętymi” Polakami. 
W Otwocku od kilku lat organizowane są obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  W tym roku, z inicjaty-
wy Ruchu Narodowego – Otwock upamiętniony zostanie Wojciech Szpakowski, żołnierz Armii Krajowej. 1 marca przy ulicy 
Kościuszki, obok domu, w którym mieszkał odsłoniona będzie pamiątkowa tablica poświęcona otwockiemu „wyklętemu”. 
W tym wydaniu „Gazety Otwockiej” przedstawiamy sylwetki dwóch bohaterów, którzy przeżyli lata komunistycznej 
katorgi i opowiedzieli w wywiadach o swoich losach po zakończeniu wojny. 1 marca, podczas wieczornego koncertu 
Teatru Muzycznego „Od Czapy” zostaną oni uhonorowani najwyższym miejskim odznaczeniem – „Złotymi Sosenka-
mi”. Miasto chce w ten sposób podziękować im za niezłomność i oddać należny szacunek.
Pragnę zachęcić Państwa do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwocku. Jestem 
przekonany, że wydanie specjalne „GO” przybliży Państwu bardzo trudną, ale chlubną historię polskiego patriotyzmu. 
Zapraszam do lektury.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak



Ku czci Wykletych,
W 2011 na mocy Ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku  
1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Od samego początku tej inicjatywy Miasto 
Otwock pod patronatem Prezydenta Miasta Otwocka 
Zbigniewa Szczepaniaka współorganizuje uroczyste ob-
chody tego święta. Mieszkańcy od samego początku 
istnienia otwockich obchodów licznie przybywają na 
uroczystość. Co roku organizowane są pikniki rodzin-
ne, wykłady, wystawy, biegi pamięci oraz msze święte 
upamiętniające poległych. W tym roku oferta także jest 
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Wstep,

2014 r.

bardzo atrakcyjna. Wszystko zacznie się od mszy świętej 
w intencji Żołnierzy Wyklętych. Następnie po mszy od-
będzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej Żołnierza Niezłomnego – Wojciecha Szpakowskiego  
ps. „Wojtek”. Kolejnymi etapami uroczystości jest Bieg 
Tropem Wilczym oraz piknik historyczny na terenie Mu-
zeum Ziemi Otwockiej. W trakcie pikniku odbędą się 
lekcje historii nt. Żołnierzy Wyklętych i ich losów. Na za-
kończenie uroczystości wieczorem w PMDK Otwock od-
będzie się koncert teatru muzycznego „Od Czapy”.

2012 r.

2013 r.
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Zolnierze wykleci
Kim byli Żołnierze Wyklęci? Jaki był stan prawny formacji bezpieczeństwa na ziemiach polskich? Kto repre-
zentował Polskę i polskość, a kto siły zewnętrzne? Tak ważnych pytań nie można pozostawić bez odpowiedzi.

Jednym z ważniejszych, a zarazem najbar-
dziej pomijanych i zakłamywanych wyda-
rzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny 
jest okres powstania antykomunistycznego 
w latach 1944–1963. Informacje o walce  
i ofierze życia bohaterów konspiracji antyko-
munistycznej – „Żołnierzy Wyklętych” ciągle 
jeszcze w zbyt małym stopniu docierają do 
polskiej młodzieży i osób dorosłych. Na po-
czątek parę słów o sytuacji prawnej na inte-
resującym nas terenie. 
Na terenach polskich w czasie II wojny świa-
towej znajdujących się zarówno pod okupa-
cją niemiecką, jak i sowiecką, interesy Polski 
i Narodu Polskiego reprezentowała Delega-
tura Rządu na Kraj, której przewodniczący 
pełnił funkcję wicepremiera Rządu Polskie-
go na Uchodźstwie z  tymczasową siedzibą  
w Londynie. Rząd londyński samym swoim 
istnieniem gwarantował zachowanie ciągło-
ści prawnej funkcjonowania suwerennego 

Państwa Podziemnego, Delegatura Rządu 
na Kraj była krajową agendą, której funkcjo-
nowanie usprawniało administrowanie pod 
okupacją. Jej poszczególne departamenty 
pełniły funkcje ministerstw. Jednym z naj-
ważniejszych było sądownictwo, które mię-
dzy innymi odpowiadało za przestrzeganie 
norm prawnych przez obywateli polskich. 
Zbrojnym ramieniem Delegatury była Armia 
Krajowa (AK), jedyna legalna siła zbrojna 
reprezentująca wobec okupantów Państwo 
Polskie. Armia Krajowa była jednym z trzech 
członów Wojska Polskiego. Na terenach 
Państwa Polskiego obowiązywała konstytu-
cja kwietniowa i system prawny II Rzeczpo-
spolitej. Sytuacja zmienia się w momencie 
wkroczenia Armii Sowieckiej na tereny pol-
skie, bowiem respektowanie praw suweren-
nych władz polskich nie leżało w interesie 
zarówno Stalina, jak i państw zachodnich. 
W  Moskwie został powołany działający od 

dnia 21 lipca 1944 roku samozwańczy, bez-
prawny organ Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego (PKWN), który swoim działa-
niem obejmował tereny między tzw. linią 
Curzona a linią frontu niemiecko-sowieckie-
go. Komitet funkcjonował pod polityczną 
kontrolą Józefa Stalina. Powołanie PKWN 
było niezgodne z wszelkimi normami prawa 
międzynarodowego, ponieważ w tym czasie 
funkcjonował uznawany przez wszystkich 
aliantów, z wyłączeniem państwa sowieckie-
go, Polski  Rząd na Uchodźstwie z siedzibą  
w Londynie, jedyny wówczas reprezen-
tatywny rząd polski.  Z całą mocą należy 
podkreślić, że wszelkie akty prawne wyda-
wane przez agendy komunistyczne obcego 
państwa nie miały mocy prawnej. Wymu-
sić ich stosowanie można było tylko siłą. 
Zapowiedzią  tego były aresztowania, a 
także fizyczna likwidacja  polskich żołnie-
rzy po zakończeniu walk o Lwów i Wilno.  
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Żołnierze 27. Dywizji Wołyńskiej AK. Stoją od lewej: Józef Rudzki „Kore”, Jakub Rudzki „Ołówek”, st. sierż. Szymon Koguciuk „Lew”,  
Zbigniew Wajs „Kula”, Tadeusz Koński „Muszka”, Marian Tchórzewski „Śpioch”, Antoni Mordacz „Śmiały”, Jan Kostecki „Czarny”



Kim byli Wykleci?

Po przekroczeniu przez Armię Czerwoną 
Bugu głowę podniosły  komórki Armii Ludowej. 
Działając jak bandy rozbójnicze, atakowały i nisz-
czyły wsie, miasteczka sprzyjające oddziałom 
AK, czy Narodowym Siłom Zbrojnym. Coraz 
częstsze stawały się akty fizycznej likwida-
cji osób zasłużonych  w walce z niemieckim 
okupantem.  W tej sytuacji wielu żołnierzy 
podziemia niepodległościowego zmuszo-
nych było do ponownego ukrywania się  
w lesie. Formowały się ponownie oddzia-
ły partyzanckie, których celem stawała się 
zbrojna walka z siłami bezpieczeństwa i woj-
skami rosyjskimi. Siły były nierówne: w wal-
kach brały udział oddziały Korpusu Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, jednostki Urzędów 
Bezpieczeństwa, sowieckie oddziały NKWD  
i Śmierszu, często wspierane oddziałami li-
niowymi Armii Sowieckiej. Ze strony polskiej 
oddziały  Wolność i Niezawisłość (WiN), Na-
rodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowe 
Siły Zbrojne, Konspiracyjne Wojsko Polskie  
i Armia Krajowa Obywatelska. Siły polskie  
w kulminacyjnym okresie wojny z okupan-
tem sowieckim i jego polskimi agendami 
liczyły do 180 tys. żołnierzy, natomiast 
wojska sowieckie w 1944 roku na tere-
nie pomiędzy Bugiem i Wisłą przekracza-
ły liczebnie 2,5 miliona ludzi. Nowa wła-
dza błyskawicznie, skutecznie, a przede 
wszystkim zdecydowanie zabrała się za 
eliminowanie wrogich klasowo elemen-
tów, czyli takich ludzi, którzy mogli prze-
ciw niej czynnie wystąpić, oraz tych, którzy 
wątpili w jej legalność. Większość swoich 
działań wykonywała rękoma sowietów, 
gdyż nigdy nie miała poparcia społecznego  
i musiała opierać się na sile armii obce-
go mocarstwa. Tutaj (pomiędzy Bugiem 
a Wisłą) jesień 1944 roku była okresem 
niebywałych, pod względem skali i liczby 
ofiar, represji ze strony sowieckiego apa-
ratu bezpieczeństwa, który wykorzystywał 
obecność na terenach obecnej wschodniej 
Polski blisko dwóch milionów żołnierzy 
Armii Czerwonej do złamania kręgosłupa 
podziemia niepodległościowego. Chodziło 
o przygotowanie terenu do tego, żeby ko-
munistyczne władze polskie mogły w ogóle 
zacząć działać. Polacy walczyli o zachowa-
nie suwerennego bytu, by ziemie polskie 
nie były podporządkowane woli Naczelne-
go Wodza Wojsk Radzieckich Józefa Stalina.  
W początkowej fazie walk jednostki pod-
ziemia niepodległościowego odnosiły zna-
czące sukcesy.  Partyzanci byli nielegalni, 
niepokorni, nieprawomyślni. Nielegalni, bo 
nie działali zgodnie z intencjami aliantów, 
niepokorni, bo nie podporządkowali się 
ustaleniom Jałty i Poczdamu. Nieprawo-
myślni, bo nie godzili się z utratą niepod-
ległości i utworzeniem w pełni zależnego 
od ZSRS państwa o wątpliwej nazwie „pol-

skiego”. Nie mogli także wrócić do rodzin-
nym domów, bo tam niemal natychmiast 
byliby aresztowani, a po krótkim śledztwie 
zamordowani.  Taka sytuacja była efektem 
celowych działań bezpieki komunistycz-
nej, która z założenia dążyła do fizycznego 
wyeliminowania tej najbardziej zdetermi-
nowanej, antykomunistycznej grupy spo-
łeczeństwa polskiego. Chciała wypchnąć 
tych ludzi poza nawias, aby ich fizycznie 
wyniszczyć w wyniku pacyfikacji i innych re-
presji. W związku z tym dla wielu ludzi pa-
radoksalnie najbezpieczniejszym miejscem 
były oddziały leśne. Z drugiej strony, udział  
w konspiracji powojennej był konsekwencją 
wyborów dokonywanych na początku dru-
giej wojny światowej. Większość dowódców 
służyła w konspiracji niepodległościowej 
od 1939, 1940, 1941 roku. Dla nich to, co 
zdarzyło się w Polsce w 1944–1945 roku, 
było po prostu początkiem nowej okupa-
cji, sowieckiej, w przypadku terenów za-
garniętych przez Związek Sowiecki w 1939 
roku – ponownej. Jeżeli nie kwestionujemy 
ofiary księdza Brzóski, który walczył już po 
upadku Powstania Styczniowego, dlaczego 
mamy kwestionować ofiarę owych ludzi 
działających jeszcze w latach pięćdziesią-
tych, czy ostatniego – Józefa Franczaka „Lal-
ka”, który ginie 21 października 1963 roku.  
Powstanie antykomunistyczne przechodziło 
różne fazy: okres pierwszy – masowości, 
który skończył się niewątpliwie w 1947 
roku. Po sfałszowanych przez komunistów 
wyborach, wielu się załamuje, widząc brak 
jakiegokolwiek głosu sprzeciwu Zachodu 
oraz jego wpływu na to, co dzieje się w Pol-
sce. Widać było, że władza komunistyczna 
buduje podstawy swojego istnienia i może 
zrobić wszystko, nie ponosząc żadnych kon-
sekwencji. W efekcie ponad pięćdziesiąt  ty-
sięcy żołnierzy podziemia zdecydowało się 
ujawnić w ramach tzw. ustawy amnestyjnej.  
Celem tej akcji nie było umożliwienie im 
legalnego funkcjonowania, lecz wykorzy-
stanie dla ostatecznego złamania ducha, by 
potem rozgrywać ich operacyjnie. 
Po 1947 roku w oddziałach leśnych pozostaje 
około tysiąca osób oraz do dwudziestu tysięcy 
w strukturach konspiracyjnych. Następuje ich 
systematyczna eliminacja. Rok 1948  to okres 
pacyfikacji obejmujących naraz teren kilku 
województw, likwidujących ostatnie struktury  
o zasięgu wojewódzkim. Po 1949 roku pozosta-
ją  jedynie pojedyncze oddziały. W roku 1952 – 
w roku uchwalenia konstytucji PRL – zlikwido-
wano wiele takich oddziałów. Dopiero śmierć 
Józefa Franczaka „Lalka”, będącego w konspi-
racji od początku lat czterdziestych, żołnierza 
AK–WiN? z Okręgu Lubelskiego, w 1963 roku 
symbolicznie kończy etap konspiracji zbrojnej. 
Bliżej nieokreślona grupa żołnierzy podziemia 
powojennego ukrywała się pod fałszywymi 

nazwiskami. Byli poszukiwani aż do końca PRL. 
Jak wyglądała sytuacja w podwarszawskim 
Otwocku? 
Miasto uzdrowisko nie było wolne od konspi-
racji niepodległościowej. Na terenie Warsza-
wy, Otwocka i powiatu otwockiego działały 
następujące organizacje niepodległościowe:
• Walcząca Armia Krajowa, która w konspi-
racji funkcjonowała od września 1948 do lip-
ca 1949 r. Jej dowódcą był Jerzy Majchrzak 
„Walter”, „Huragan”. Organizacja miała cha-
rakter dywersyjny. Liczyła ok. 40 osób. Wia-
domo, że miała wyodrębnioną sekcję wywia-
dowczą, którą dowodził  Franciszek Żółtonos  
„Franc”. Organizacja działała także w Otwoc-
ku i powiecie otwockim. Żołnierzami byli:  
śp. Bronisław Surewicz, Maciej Gałecki, Pa-
weł Wiesław Malareczki, Ireneusz Aleksan-
der Fijałkowski, Adam Wiesław Grzelak. 
• Młoda Gwardia działała w Otwocku w la-
tach 1951–1953. Organizacja młodzieżowa, 
pozaszkolna, w zamiarach propagandowa  
i dywersyjna, działała także w Karczewie i Ce-
lestynowie. Żołnierzem organizacji był Jerzy 
Dąbrowski, aresztowany w 1953 roku, został 
skazany na 4 lata więzienia i kary dodatkowe.
• Niepodległościowe Siły Zbrojne – organi-
zacja działała w latach 1951–1952 w Otwoc-
ku. Miała charakter organizacji pozaszkolnej 
i propagandowej. Organizacja gromadziła 
broń, przeprowadzono także kilka akcji eks-
propriacyjnych. Dowodził nią Tadeusz Gru-
bak. Konspiracyjnie rozgałęziona również 
na gminy Sulejówek i Wesoła.
W propagandzie PRL podziemie niepodległo-
ściowe było przedstawiane marginalnie, jako 
działanie niemające żadnej bazy społecznej, 
żadnego zaplecza, dzięki czemu łatwo się  
z nim rozprawiono. Tymczasem prawda jest 
całkowicie różna od tej propagandy. Niestety 
państwo polskie po odzyskaniu niepodległo-
ści w 1989 roku do dziś nie potrafiło praw-
nie rozwiązać kwestii  żołnierzy wyklętych. 
Do dzisiaj muszą indywidualnie ubiegać się 
o rehabilitację sądową, nadal  są pomijani, 
jak choćby rotmistrz Pilecki i jego rodzina 
w ważnych obchodach rocznicowych (wy-
zwolenie Auschwitz). Silne są jeszcze grupy 
będące duchowymi spadkobiercami opraw-
ców spod znaku UB czy KBW. Czas najwyższy 
urzędowo przywrócić cześć i chwałę naj-
wierniejszym synom 
naszej Ojczyzny.

Robert Beller
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Otwocki Wyklety

O zbrodni wojennej, rodzinnej tra-
gedii, walce o ojczyznę. Informa-
cje z pierwszej ręki od uczestnika 
walk w naszym kraju – Tadeusza 
Sułowskiego ps. „Tadek” – Otwoc-
kiego Żołnierza Wyklętego.

W jakiej formacji Pan walczył?
Służyłem w 7. Pułku Piechoty Okęcie kryptonim 
„Garłuch”.

Jak Pan pamięta początki, wybuch wojny? 
Czy to pozostało w Pana pamięci?
Byłem wtedy na wakacjach u mojej babci 
w powiecie płockim w Kobylnikach. To był 
majątek ziemski niedaleko Wyszogrodu. Wy-
szogród, bardzo ładne miasteczko położone 
na wzgórzu nad Bzurą. Bardzo emocjonowa-
łem się komunikatami radiowymi już na parę 
dni przed wojną, parę tygodni przed wojną. 
Pamiętam Radio Breslau, obecny Wrocław, 
nadawało audycje, mające na celu załama-
nie ducha Polaków.

Jaką decyzję podjęli rodzice, powrót czy nie?
My w tej chwili nie mieliśmy nic do gadania. 
Musieliśmy tam być, aż się rozwiną dalsze 

okoliczności. Nie wiedzieliśmy, jak to dalej 
będzie. Nikt nie przypuszczał, że w trzecim 
czy czwartym dniu wojny pojawią tam nie-
mieckie patrole motocyklowe, a w ślad za 
tym masy polskich jeńców, których trzeba 
będzie kwaterować w budynkach gospo-
darczych, w oborze, w stodole. To były set-
ki ludzi. Pierwszego dnia wojny, 1 września 
1939, już po południu nadleciały samoloty 
niemieckie i w Kobylnikach.

Czyli już od pierwszego dnia wojna doszła 
do Waszej rodziny?
Tak, później wszyscy pobiegli do lodowni. 
Lodownia to był budyneczek murowany  
z czerwonej cegły. W środku był wykopany 
dół. Dół napełniało się lodem po to, żeby 
trzymać tam różne produkty, jak szynki, nie 
szynki, kiełbasy. Ponieważ to było położone 
dosyć nisko w parku, (to był mały budyne-
czek), to moja babcia i ciotka, które tam rzą-
dziły w majątku, uznały, że tam będzie naj-
bezpieczniej. Wszyscy z dworu tam uciekli. 
Ja nie zdążyłem, chwyciłem babcię za rękę i 
zaprowadziłem ją szybciutko w bardzo gę-
ste krzaki do parku. Tam był bardzo piękny 
park. Babcia mi do końca swego życia nie 
zapomniała, że nią się zająłem, nie do żad-
nej lodowni, tylko w krzaki. To było najbli-
żej. Byliśmy opóźnieni. Wszyscy nas ubiegli 
z lodownią. W każdym razie, od pierwszych 
chwil rozpoczęcia wojny, już wieczorem sły-
chać było strzały. Oddziały polskie już się 
chyba wycofywały, trochę się broniły przed 
Niemcami. Oni bardzo szybko pokonali tę 
odległość między granicą a Płockiem. Już na 
drugi dzień przywieziono rannych polskimi 
wozami taborowymi. Polskie wojsko przy-
wiozło bardzo ciężko rannych żołnierzy. Oni 
nie mieli żadnego sanitariatu. Moja matka 
się nimi zajmowała, bandażowała.

Mówił Pan, że bardzo wcześnie włączył się 
w szeregi harcerskie. Proszę opowiedzieć, 
jak Pan wszedł do konspiracji?
Kierowniczką mojej powszechnej szkoły, bo 
tak to się wtedy nazywało, była pani Maria 
Mitkiewiczowa. Szkoła była prywatna. Jej 
siostrzeńcy byli w 16. Warszawskiej Druży-
nie Harcerzy, bardzo znanej w Warszawie 
drużynie. To była jedna z lepszych drużyn  
w Polsce. Właśnie ta pani zwróciła się do 
moich rodziców z zapytaniem, czy zgadzają 
się na to, żebym przystąpił do drużyny kon-
spiracyjnej. Rodzice wyrazili zgodę, ja natu-
ralnie też. W 1941 roku w lutym zostałem 

członkiem tej drużyny. To była pełna kon-
spiracja, nawet nie wtajemniczono nas, co 
to jest za drużyna, jaki ma numer, jakie imię 
nosi i tak dalej. Nie można było dopuścić do 
tego, żeby jej członkowie z nowego naboru  
o tym wiedzieli, bo w razie jakiejś wpadki, to 
posypałyby się natychmiast głowy. Parę lat 
nie wiedzieliśmy, w jakiej jesteśmy drużynie, 
dopiero po jakimś czasie się dowiedzieliśmy.

Jak wyglądała na co dzień przynależność do 
harcerstwa, zbiórki, spotkania, szkolenia?
Zbiórki mieliśmy raz w tygodniu, przeważ-
nie w prywatnych domach naszych kole-
gów. Czasem wyjeżdżaliśmy poza miasto. 
Obozy były też organizowane poza mia-
stem, ale niestety nie w namiotach, nie  
w żadnych szałasach, tylko w wynajętych 
pomieszczeniach, ewentualnie w pomiesz-
czeniach należących do rodziców czy działa-
czy harcerskiej drużyny. Tak to mniej więcej 
wyglądało. Pierwsze lata mojego pobytu 
w drużynie, mojego członkostwa, to było 
szkolenie i jeszcze raz szkolenie.

Czego Was uczono?
Dużą wagę przywiązywano do tego, żeby 
wyrabiać w nas orientację, spryt. Musieli-
śmy znać doskonale geografię Warszawy. 
Im kto więcej znał bram przechodnich w 
Warszawie, tym było korzystniej. Głównie  
w tym kierunku nas szkolono. Naturalnie 
uczyliśmy się bardzo dokładnie sprawności, 
jak pomoc w nagłych wypadkach, tak zwana 
samarytanka, terenoznawstwo, musieliśmy 
dokładnie orientować się w mapach. 

Jak Pan zapamiętał 1 sierpnia 1944, godzi-
nę „W”?
Przed godziną „W”, na trzy dni przed po-
wstaniem, drużynowy Michał Wojnicz-Sia-
nożęcki wezwał nas, całą kadrę młodzie-
żową, która razem ze mną wstępowała do 
drużyny, na ulicę Filtrową. Tam mieszkał. 
Wybijających się chłopców, powyżej pięt-
nastego roku życia, drużynowy chciał usta-
wić jako kierownictwo drużyny w chwili 
powstania. Nasi wodzowie, drużynowy, 
przyboczni, plutonowi, zastępowi, to byli 
chłopcy, którzy skończyli osiemnaście lat 
i mieli przydziały wojskowe w Armii Kra-
jowej. Oni wszyscy szli do akcji w Armii 
Krajowej. Dlatego drużyną musieliśmy się 
zająć my. Gdy drużynowy dowiedział się, 
że też mam przydział do Armii Krajowej, to 
ode mnie odstąpił.

,
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W którym momencie został Pan przydzielo-
ny do Armii Krajowej?
W 1943 roku w październiku.

Powstanie?
Potem w harcerstwie coraz wyżej posu-
waliśmy się w przeszkoleniu. Już w 1944 
roku, mnie jako starszego chłopaka dali do  
„BS-ów”. „BS-y” to były „Bojowe Szkoły”. 
Harcerstwo, „Szare Szeregi”, to były oddziały 
„Zawiszy”, potem były „BS-y” „Bojowe Szko-
ły” i „GS-y” „Grupy Szturmowe”, z których to 
„Grup Szturmowych” składały się bataliony: 
„Zośka”, „Parasol”, „Miotła”, później „Żywi-
ciel” i tak dalej. To były dywersyjne batalio-
ny, wyższy stopień wtajemniczenia. Każdy 
marzył o tym, żeby być w „Grupach Szturmo-
wych”. Mimo tego, że trochę przekłamałem 
swój wiek, to w „Grupach Szturmowych” 
niestety nie byłem, byłem w „Bojowych 
Szkołach”. Już w 1944 roku przydzielono nas 
do „Szarych Szeregów”. Wtedy były dwa har-
cerstwa, tak jak dzisiaj ZHR i ZHP, tak wtedy 
był ZHR i Hufce Polskie. Hufce Polskie to było 
harcerstwo narodowe. Żeby było śmieszniej, 
to nasz drużynowy Michał Wojnicz-Sianożęc-
ki był właśnie w Stronnictwie Narodowym  
i w Narodowej Organizacji Wojskowej 
(NOW). On bardzo chciał, aby „szesnastka”, 
nasza 16. Warszawska Drużyna Harcerzy 
imienia Zawiszy Czarnego, została przyłą-
czona do Hufców Polskich. Większość rady 
drużyny należała do Armii Krajowej. Jednak 
u nas była już wtedy prawdziwa demokra-
cja. Większością głosów zostało ustalone, że  
16. Warszawska Drużyna Harcerzy przecho-
dzi do „Szarych Szeregów”. Po wojnie pisa-
łem trochę historię okupacyjnej „szesnastki”. 
Widziałem pisma z głównej komendy har-
cerstwa z Londynu, gdzie rozkazem „szes-
nastka” warszawska zostaje przydzielona do 
„Szarych Szeregów”. Tutaj należy oddać hołd 
Michałowi Sianożęckiemu, że mimo tego, że 
sam był narodowcem, że był w oddziałach 
wojskowych narodowych, to zgodził się na 
to, żeby drużynę w sposób bardzo demo-
kratyczny przyłączyć do „Szarych Szeregów”. 
Na parę dni przed powstaniem wezwał nas 
do siebie. Sami starsi chłopcy, od piętna-
stego roku życia w górę, znaleźli się u niego  
w domu. Powiedział: „Chłopcy, zabawa się 
skończyła, zaczyna się prawdziwa wojna. 
Powstanie wisi na włosku, lada dzień może-
my pójść do powstania. Chciałbym usłyszeć, 
jakie są wasze plany. Wiem, że niektórzy  
z was są już w Armii Krajowej, jak <<Ta-
dek>>”. On już wiedział o mnie. Cały czas 
mieli mnie na uwadze, bo rozrabiałem. O 
każdym skoku to oni musieli wiedzieć, bo 
to zagrażało dekonspiracją. Oni mnie pilno-
wali, bali się, że jakiś numer im mogę wy-
ciąć. Miałem wielkiego przyjaciela, mojego 
zastępowego, Zbyszka Stoka, który był po-

tem jednym z moim dowódców w „Garłu-
chu”. Tenże Zbyszek czuwał nade mną i nie 
pozwalał mi na bardziej ryzykowne akcje.  
O moich kontaktach z PPS-em też absolut-
nie doniósł drużynowemu. Drużynowy wziął 
mnie na dywanik i zakazał jakichkolwiek 
dalszych akcji. Dowiedział się, że wziąłem 
udział w dosyć groźnej dywersyjnej robo-
cie. Muszę wrócić. To był październik 1942 
rok. Mieliśmy spalić samochody wojskowe 
pod mostem Poniatowskiego.  Tam właśnie 
parkowały samochody policyjne i wojsko-
we. Grupa dywersyjna organizacji PPS-u 
stwierdziła, że taki młody człowiek jak ja 
bardzo im się przyda do pewnej czynności, 
jaką trzeba tam wykonać, żeby akcja poszła 
sprawnie. Nie mieliśmy żadnej broni. Po 
akcji oblecieliśmy jeszcze plac Narutowicza 
dookoła. Na rogu Kotlińskiej i placu Naruto-
wicza był sklepik. Jak my tam trzy dni przed 
powstaniem kwaterowaliśmy obok na Sęko-
cińskiej, to już dziewczyny z tego sklepu nas 
poznały. Wszyscy młodzi ludzie wiedzieli, że 
powstanie będzie za chwilę. Oblecieliśmy 
plac Narutowicza. Myśleliśmy, że może na 
placu jeszcze znajdziemy kolegów, ale nie 
było nikogo. Poszliśmy we dwóch z kolegą 
Bogdanem Szeliskim, pseudonim „Bocian”. 
Weszliśmy w Grójecką i dosyć szybkim mar-
szem skierowaliśmy się na Okęcie. Tramwaje 
stały na Grójeckiej, żaden tramwaj nie był 
uruchomiony. Dlaczego? Nikt nam tego nie 
umiał powiedzieć. Po dojściu do Opaczew-
skiej stała się nieprzyjemna sprawa. Obok 
Opaczewskiej były działki, pola, tam nie było 
domów, jak dzisiaj. Działkami, ścieżką, szła 
grupa młodych ludzi. Było ich może siedmiu, 
może sześciu. Minął ich na rowerze niemiec-
ki żołnierz z karabinem na plecach. Oni do 
niego strzelili. On się naturalnie przewrócił, 
ale chyba nie dlatego, że został zabity czy 
ranny, tylko dlatego że [to] był dobry żołnierz 
i wiedział, co ma robić. Zdjął karabin i za-
czął wystrzeliwać chłopców, którzy do niego 
strzelili. Sądziliśmy, że pewnie Niemcy zaczną 
strzelać i nas wytłuką. Ale nie zaczęli strze-
lać, oni mieli gorszego stracha niż my. Jak się 
rozegrała sprawa między żołnierzem… To był 
dobry, dzielny żołnierz, Wehrmachtowiec. 
On wiedział, co ma robić, nie załamał się. 
Zdjął karabin zaczął strzelać do tych, któ-
rzy go zaatakowali. My tak szybko zaczęli-
śmy się chować, że nie wiem, co się stało 
z tamtymi. Podejrzewam, że kilku zastrzelił 
albo postrzelił. W każdym razie widziałem 
potem, że wsiadł na rower i pojechał. Oni 
postąpili idiotyczne. To byli bardzo młodzi 
ludzie w euforii, że za chwilę zaczyna się 
powstanie.

Kiedy miała miejsce pierwsza bojowa akcja?
Siedzieliśmy całą noc w fabryce marmola-
dy, jedni spali, inni nie. Każdy zjadł kanapkę, 

jak mu mama czy babcia dała, i tak zeszło 
do rana. Słychać było odgłosy powstania  
z Warszawy, z placu Narutowicza, z Ochoty. 
Tam się straszne rzeczy działy. Ochota i Wola 
przyjęły na siebie największy ciężar represji 
niemieckich. Trudno było mówić o walce, 
bo tam jeszcze nikt nie walczył. Po prostu 
Niemcy zaczęli pacyfikować dwie dzielnice  
z cywilnych ludzi. To im przyszło najłatwiej. 
Naturalnie były na Woli „Grupy Szturmowe”, 
które tam swoje zadanie spełniały właści-
wie, to co kazali im robić, to robili. Niemcy 
na to zupełnie nie zwracali uwagi, tylko po 
prostu dom po domu wybierali ludzi i pędzili 
na stadion. Tam zostali roztrzelani. W ciągu 
dwóch dni zginęło tam pięćdziesiąt tysięcy 
ludzi. Coś okropnego. My siedzieliśmy i nie 
mieliśmy żadnych rozkazów. Nasz dowódca 
kompanii porucznik „Andrzej” wysyłał łączni-
ków do dowództwa pułku, ale niestety łącz-
nicy nie wracali. Co się z nimi dalej działo, to 
nie wiem. Następnego dnia rano zrobiliśmy 
się wszyscy głodni. [W pobliżu] były działki, 
pola kartofli. Z kolegą Jankiem Stokowcem 
pobiegliśmy ukopać trochę ziemniaków. 
Ale okoliczne mieszkanki powiedziały nam: 
„Uważajcie, wy tak śmiało nie spacerujcie po 
polu kartofli, bo w snopkach zboża…”. Tam 
stały mendle, to jest piętnaście ustawionych 
snopków. Tam były stanowiska niemieckich 
karabinów maszynowych. Nasze kwatery 
były chyba dokładnie rozeznane i Niemcy 
wiedzieli, gdzie mają stać. Zanim myśmy tam 
przyszli, to oni już tam stacjonowali. Wydaje 
mi się, że dowódca pułku został powiado-
miony o tym, że Niemcy bardzo wzmocnili 
swoje siły na Okęciu wokół lotniska. Podob-
no o godzinie szesnastej wydał rozkaz, aby 
nie nacierać na hangary. [Wcześniej] był 
rozkaz, że o godzinie siedemnastej chłopcy 
mają nacierać na hangary. On wydał rozkaz 
o szesnastej, aby na hangary nie nacierać. 
Rozkaz dotarł, ale o godzinie siedemnastej 
trzydzieści. Już wtedy stu dwudziestu pięciu 
ludzi z baterii „Kuby” nie żyło. Od razu zgi-
nął „Kuba” i zaraz zginął jego brat, który był 
zastępcą „Kuby”. Bateria została bez dowód-
ców. W ogóle zginęło stu dwudziestu pię-
ciu ludzi, a atakowało prawdopodobnie stu 
sześćdziesięciu. 

Byliście bezbronni?
Bezbronni zupełnie. Poszliśmy do Niemców. 
„Witold” trochę lepiej znał niemiecki niż ja. 
Pytamy się ich po niemiecku: „Jak tu się do-
stać do Włoch, bo ciotka nas przysłała po 
kartofle, a tu niespokojnie, jakaś wojna, tu 
strzelają”. Niemcy mówią: „Wojna jest! Co wy 
się tu włóczycie, obierki żryjcie jak nie macie 
co jeść. A droga do Włoch to jest ta”. Pokazali 
nam. Oni się bali, że my jesteśmy uzbrojeni. 
Jeden do drugiego jeszcze mówi: „Wiesz co, 
oni wszyscy chodzą w wysokich butach”. 
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Pewnie myślał o powstańcach. Rzeczywiście 
byliśmy tak ubrani. Wtedy młodzież męska 
tak chodziła: wysokie buty, bryczesy. Witold 
miał na wysokich butach kombinezon robo-
czy, a ja nawet nie miałem kombinezonu. 
Też miałem wysokie buty, jeszcze [bardziej] 
byłem „podpadający”.  Żandarmi pokazali 
nam drogę, nie zastrzelili nas. Byli grzeczni, 
oni chyba mieli stracha. Pewnie myśleli, że 
tu narwańcy wywołali powstanie. „Pewno 
są uzbrojeni, jak ich zatrzymamy, to mogą 
nam krzywdę zrobić”. Puścili nas, poszliśmy 
na Włochy.

Dotarliście do miejsca, gdzie była szkoła?
Tak, tylko z przygodami. Po drodze, gdy ma-
szerowaliśmy, to zaczęła jechać kolumna 
niemieckich samochodów od strony Okęcia  
w stronę Włoch. Chyba Niemcy podprowa-
dzali poznańską armię, bo tam i artyleria 
była, i samochody opancerzone. Cały pochód 
niemieckich samochodów zamykał osobowy 
mercedes. Gdy nas mijali, zatrzymał się i wy-
siadło dwóch żołnierzy. Jeden był majorem 
lotnictwa, a drugi podoficerem SS. Esesman 
wyciągnął szmajsera, pistolet maszynowy. 
Myślę sobie: „Niedobrze, jak wyciąga broń, 
to już jest niedobrze”. Major podszedł do 
nas i mówi: „Co wy się włóczycie? Dlaczego 
wy tu chodzicie?”. To my znowu swoją baj-
kę o kartoflach i o ciotce, która nam kazała  
z Włoch na Okęcie iść po kartofle i teraz wra-
camy bez kartofli. Tam niespokojnie, tam coś 
się dzieje, strzelają, wojna. „Właśnie, wojna 
tam jest. Nie wolno tu chodzić”. Puścili nas. 
Pomaszerowaliśmy dalej, doszliśmy tam. Do 
nas doszedł jeszcze tylko jeden, stryjeczny 
brat malarza Franciszka Starowieyskiego, 
Staszek Starowieyski się nazywał. 

Nie mieliście żadnego kontaktu?
Nie mieliśmy, komórkowych telefonów nie 
było, ani żadnych innych. W każdym razie się 
stało to, co ja od razu przewidziałem. Niem-
cy szybko się zorientowali, że w tych do-
mach jest bardzo dużo powstańców. Zaczęli 
chodzić dom po domu i wybierać. Kierowali 
wszystkich wybranych powstańców na lot-
nisko. Tam ich albo rozstrzeliwali, albo robili  
z nich małe obozy i potem wywozili. Na Okę-
ciu zrobiło się bardzo groźnie. Miałem rację, 
że namówiłem „Witolda”, żeby stamtąd od-
chodzić. Jeszcze jeden do nas doszedł, Sta-
szek Starowieyski. On opowiadał, jakie tam 
przeżył gorące chwile, kiedy żandarmeria 
wybierała stamtąd ludzi. Jemu udało się 
uciec i dostać się na szosę Włochowską. Tam 
go już nikt nie zatrzymał, doszedł do Włoch.
 
Dla Was powstanie się wtedy skończyło?
Tak. Dwa dni czekaliśmy na naszych kolegów, 
nikt z nich już nie doszedł. Po dwóch dniach 
postanowiliśmy maszerować do Kampinosu. 

Wiedzieliśmy, że w Kampinosie są oddziały 
naszego Wojska Polskiego, duże oddziały 
partyzantki. Tam, jak już będziemy razem 
z oddziałami, to dowódcy już wymyślą, co 
dalej z nami robić. W Ursusie trafiliśmy na 
łapankę i skierowaliśmy swoje kroki w lewo, 
w kierunku Lasów Sękocińskich. Po drodze 
znaleźliśmy się na polach, gdzie w pobli-
żu był majątek Pęcice. Doskonale znałem 
Pęcice, bo rodzice braci Grocholskich mieli 
mająteczek Michałowice, obok Pęcic. W Mi-
chałowicach ze dwa razy z rzędu spędzałem 
wakacje razem z nimi. Do pana Marylskiego 
do Pęcic do pałacu chodziliśmy, chociażby 
po to, żeby obejrzeć śliczny pałac otoczony 
fosą. To był piękny pałac, do dzisiaj można 
go obejrzeć, stoi niezniszczony. Ciekawost-
ka, że on był otoczony fosą. Z tym że fosa 
była bez wody, to był suchy rów. Maszerując 
po polach pęcickich, zorientowaliśmy się, że 
coś tu się działo, tu krew, tam części oporzą-
dzenia wojskowego, lornetka, granat, filipin-
ka. Wydawało nam się, że coś się stało w Pę-
cicach. Rzeczywiście stało się, bo 1 sierpnia 
na placu Narutowicza zebrało się sześciuset 
harcerzy, między innymi z mojej drużyny  
z „szesnastki” Michał Dowbor z patrolem 
sanitarnym. Dowództwo nie bardzo wie-
działo, co z tą masą młodzieży zrobić, broni 
nie było. Pułkownik „Grzymała” wymyślił, że 
młodzież trzeba ratować i wyprowadzić do 
Kampinosu, że tam w Kampinosie są oddzia-
ły leśne, to się młodzieżą zaopiekują, skie-
rują gdzie trzeba czy uzbroją, w co trzeba. 
W każdym razie pułkownik „Grzymała” miał 
prowadzić młodzież, sześciuset chłopców, 
głównie harcerzy, do Puszczy Kampinoskiej. 
Zebrali się na ulicy Niemcewicza. Wsiedli  
w kolejkę EKD, teraz się nazywa WKD, i doje-
chali kolejką do Reguł. 

Normalne państwo, tylko że podziemne.
Polskie Państwo Podziemne. W ramach 
Państwa Podziemnego porucznik „Osuch” 
był tam na stanowisku. Miał etat, pensję 
brał na pewno, a zajmował się polityką  
i konspiracją, organizowaniem oddziałów 
zbrojnych i tak dalej. On nas wziął pod 
swoją opiekę, bardzo dokładnie nas prze-
słuchał. My od razu stwierdziliśmy, że chce-
my iść do partyzantki. „Chwilowo zostań-
cie u nas, my też tutaj mamy różne akcje, 
bronimy lasów przed chłopami, bo chłopy 
wycinają drzewo. Będziecie u nas mieli ro-
botę”. Pobyliśmy tam parę dni. Byliśmy na 
podwórzu. Pełniliśmy tam od razu funkcje, 
musieliśmy pomagać w gospodarstwie. To 
było duże gospodarstwo. Ciągle jeździłem 
konno rozwożąc wiadomości. 

Czy brał Pan udział w akcji „Szarego”, Anto-
niego Hedy?
Byłem w tej akcji. W ogóle akcję rozpoczął  

25. Pułk, bo on był największy, najszybciej 
się do niego dobrali. Uważali, że to jest naj-
większa siła, trzeba ją zlikwidować. Osaczyli 
ich we wsi Boków, a my byliśmy pięć kilome-
trów od Bokowa, w lesie. „Szary” we wio-
skach starał się nie stawać. Bardzo słusznie. 
Strzały całej akcji od 25. Pułku przechodziły 
w naszym kierunku. To było słychać od szó-
stej rano. Alarm w oddziale, zaczęliśmy się 
przemieszczać dalej od strzałów. Las się koń-
czył, „Szary” miał mapy. Uważał, że już nie 
ma sensu dalej się wycofywać. Postanowił 
przyjąć walkę i zatrzymał oddział. W między-
czasie uważał pewno, że może zdążymy coś 
zjeść, kazał gotować obiad. Akurat koło mnie 
zebrały się sanitariuszki, łączniczki, kucharze. 
Jak nas ostrzelali, to tylko z kotłów zupa do 
góry pryskała. Byliśmy już tak otoczeni, że 
nie można było w żadnym kierunku pod-
biec nawet kilkunastu kroków. Ze wszystkich 
stron dostawaliśmy zawsze ostrzał. Widać 
było między drzewami mundury własowców. 
Oni byli ubrani tak jak Niemcy, w niemieckie 
mundury. 

Kiedy Pan zobaczył Warszawę i jak to wy-
glądało?
19 stycznia. Przede wszystkim szturm  
o Warszawę, największy ogień, największe 
wybuchy artylerii, odbył się chyba w syl-
westra. Akurat szedłem z Włoch do Mila-
nówka na sylwestra. To była noc. Wówczas 
Rosjanie strasznie przyszturmowali. Pocisk 
niemiecki z „grubej Berty”, która kursowała 
między Milanówkiem a Warszawą i czasem 
strzelała. Huk był tak niemożliwy i błysk 
tak wielki, że idąc z Włoch do Milanów-
ka przewróciłem się. Podmuch powietrza 
mnie ściął z nóg. Nie wiem, czy to Rosja-
nie strzelili zza Wisły, czy Niemcy z „grubej 
Berty”. W każdym razie sylwestra spędzili-
śmy w Milanówku. Obok stali Niemcy i na 
wiwat strzelali. My tuż, tuż obok również 
strzelaliśmy na wiwat, że kończy się wojna, 
że wreszcie Niemców się pozbędziemy. Na-
stępnego dnia po sylwestrze Rosjanie zro-
bili wielki nalot na wojska wycofujące się 
z Milanówka w stronę Grodziska. Tam szła 
kolumna koni, jechała artyleria niemiec-
ka. To wszystko zostało zbombardowane.  
My natychmiast udaliśmy się na zbom-
bardowaną szosę. Zdobyliśmy tam trzy 
karabiny i rower. Wróciliśmy ze sprzętem 
do domu. Następnego dnia pojawiły się 
już razwietki radzieckie w postaci czoł-
gów i fizylierów. W naszych oczach strze-
lili do domostwa, które zupełnie usiadło 
pod wpływem wybuchu działa czołgo-
wego. Za domem schowali się Niemcy. 
Oni pewnie do Niemców chcieli strzelić 
i dlatego zlikwidowali ten dom. Uważali, 
że nasze polskie tereny to już są Niemcy 
i nie oszczędzali ani ludzi, ani domostw. 
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Wzięliśmy karabiny na plecy. Jeden z na-
szych kolegów, moich wodzów harcerskich  
i z „Garłucha”, z Kampinosu miał pseudo-
nim „Kędzior”, był lwowianinem. Pamię-
tał, jak Rosjanie weszli do Lwowa. Kazał 
nam założyć czerwone opaski na ręce  
i na opaskach sobie farbą namalowaliśmy  
„16. zgrupowanie PPR”. Karabiny na plecy,  
i tak uzbrojeni maszerowaliśmy do Warsza-
wy. To już był wieczór. Rosjanie już weszli. 
Mijający nas Rosjanie pytali się: „Szto wy 
za sołdaty?”. Mówiłem, że milicja robot-
nicza, bo tak nam „Kędzior” kazał mówić. 
W ten sposób doszliśmy do Warszawy. 
Po drodze mieliśmy swoją metę we Wło-
chach, tam gdzie mieliśmy bazę szkoły 
podoficerskiej. Tam zostawiliśmy karabiny. 
Następnego dnia rano, to był 19 stycznia, 
dotarliśmy do stolicy. 

Kiedy Pana dopadli?
Mnie dopadli dopiero parę lat później. Tak 
się potoczyły moje losy. Chciałem się za-
bezpieczyć, żeby mnie nie dopadli. Bardzo 
zaangażowałem się w pracę sportową w klu-
bie sportowym. Robotniczy Klub Sportowy 
Marymont na Żoliborzu, gdzie spotykało się 
bardzo dużo młodzieży. Tam spotkałem swo-
jego bardzo serdecznego kolegę z partyzant-
ki. Byliśmy razem u „Szarego”, a on przedtem 
był w Batalionie „Miotła”. Miał kontakty  
z kolegami od „Radosława”. W 1945 roku, to 
był chyba wrzesień, spotkałem go na placu 
Wilsona. W ogóle codziennie widywaliśmy 
się w klubie. On szedł z grupą kolegów też 
z Batalionu „Miotła” i zapytał mnie: „Czy 
idziesz z nami się ujawniać? Pułkownik „Ra-
dosław” ujawnia Armię Krajową, bo doszedł 
do przekonania, że trzeba rozładować lasy. 
To jest bez sensu, że ciągle giną nasi ludzie 
i nie tylko nasi, bo ci z PPR-u też. Uzgodnił 
z władzą ludową, że trzeba ujawnić Armię 
Krajową, po to żeby raz na zawsze przestali 
się nas czepiać”. Mówię: „Gdzie jest to ujaw-
nienie?”. „W BGK na rogu Alei Jerozolimskich 
i Nowego Światu”. Z nimi pomknąłem. Jesz-
cze przedtem rozmawiałem ze Staszkiem, 
że „Radosław” był aresztowany i siedział w 
Urzędzie Bezpieczeństwa, stosunkowo mało 
chronionym, na Pankiewicza. To było też 
obok Alei Jerozolimskich. Chcieliśmy go stam-
tąd po prostu odbić. W międzyczasie władza 
ludowa zaczęła z nim rozmawiać. Prawdopo-
dobnie uważali, że on może im dużo pomóc 
rozładowując lasy. Oni go pewnie namówili 
na to ujawnienie. Cała sprawa trochę upada-
ła, tym bardziej że jego przewieziono na ulicę 
Środkową na Pragę, gdzie obok stał duży gar-
nizon NWKD. […]13 stycznia 1949 areszto-
wali w Warszawie około pięciuset ludzi, albo 
więcej, właśnie ze zgrupowania „Radosła-
wa”. Wygarnęli Batalion „Zośka”, „Parasol”, 
„Miotła” i „Żywiciel”. Z „Żywicielem” miałem 

największe kontakty, bo mieszkałem na Żoli-
borzu i stamtąd miałem najwięcej kolegów. 
Ujawniłem się przecież ze zgrupowaniem 
„Radosława”, zapisali mnie jako [żołnierza] 
„Miotły”. Mnie również, nad ranem, między 
trzecią a czwartą, aresztowano. 

Tu się zaczyna ostatni etap, czyli podzięko-
wania nowej Polski za Pana trud powstań-
czy i partyzancki.
Tak, zaczął się dla nas akowców, powstańców 
i partyzantów, ostatni, nieprzyjemny etap. 
W każdym razie tak się stało, jak się stało. 
Niektórych naszych chłopców wywieźli do 
ministerstwa bezpieczeństwa róg ulicy Ko-
szykowej i Alei Ujazdowskich, a wielu z nas 
wywieziono od razu na dziesiąty pawilon na 
Rakowiecką na Mokotowie.

Gdzie Pan trafił?
Na dziesiąty pawilon do Mokotowa, od razu 
na pojedynkę. Na parterze w tym pawilonie, 
oparty o poręcz schodów, stał radziecki ofi-
cer, pan pułkownik Serkowski.

Wyroki były już w 1950 roku?
W 1949 zostali skazani nasi koledzy. Wy-
roki mieli, ale ich nie wykonano. Jeszcze 
w 1949 lub w 1950 roku wszyscy koledzy 
zostali ułaskawieni. Interweniowała córka 
Bieruta. To była koleżanka naszych kole-
gów z Politechniki. Bierut niewiele chciał 
jej obiecać, ale powiedział, że niewinni zo-
staną wypuszczeni, a winni zostaną uka-
rani. Przeciętnie wyroki były między sześć  
a osiem lat, ja miałem osiem.

Ile Pan przesiedział?
Prawie sześć.

To jeszcze długo po śmierci Stalina?
Tak. Wiem, że w 1951 roku w Rawiczu wy-
konywaliśmy seans spirytystyczny. Chyba 
Mickiewicz do nas przyszedł, powiedział, że 
Churchill przeżyje Stalina i że Stalin umrze  
w 1953 roku. To była prawda, bo tak było.
 
Jak Pana traktowano?
Raczej źle. Raz na tydzień była łaź-
nia, codziennie był piętnastominuto-
wy spacer. Bardzo duszno w celach, 
cele były maleńkie, dwa metry na trzy 
metry, dwa i pół metra na trzy metry. 
Siedziało po ośmiu, po dziesięciu, cza-
sem po dwunastu w celi. Spało się na 
siennikach, które się na dzień składało  
w kostkę, a na noc rozkładało.

Więźniowie byli polityczni?
Raczej tak, czasem się ktoś trafił z pospoli-
tych, ale to tacy bardzo kontrowersyjni. Byli 
chłopcy od „Ognia”. Traktowali [ich] jak ban-
dytów, ale głównie siedzieli polityczni.

Miał Pan kontakt z rodziną?
Tak, listy, i po wyroku raz na miesiąc były wi-
dzenia. Widzenia naturalnie były przez dwie 
siatki. Za jedną siatką siedział więzień, za 
drugą siatką odwiedzający. 

Jak wyglądał dzień wyjścia?
To był 20 sierpnia 1954 roku. Pracowałem  
w byłych zakładach Kruppa. My tam remontowa-
liśmy samochody, głównie „Warszawy”, taksówki 
i tak dalej. Wszedł strażnik i wywołał moje nazwi-
sko, żeby pakować swoje rzeczy. Pytam: „A po co? 
Znowu mnie gdzieś wywozicie?”. „Nie, idziecie na 
wolność.” To trwało cały dzień, tak jak obiegów-
kę w zakładzie pracy się podpisuje i chodzi się z 
działu na dział… Myśmy tam brali różne narzę-
dzia, przyrządy potrzebne do pracy. Trzeba się  
z tego było rozliczyć. To dosyć długo trwało. Naj-
pierw chodziliśmy po terenie zakładów, w któ-
rym pracowaliśmy, a potem po terenie ośrodka 
więźniów. To był obóz pracy więźniów. Tam było 
dobrze, był kontakt z cywilami. Tam pierwszy raz 
po wielu latach zobaczyliśmy żywe, prawdziwe 
dziewczyny. Wielu naszych kolegów się pożeniło 
z dziewczynami. Zostali w Jelczu, dalej pracowali 
na tych stanowiskach, co byli przedtem jako więź-
niowie, albo na innych. Już tam znaleźli domy, 
potrafili się zagospodarować, ożenili się. Po wielu 
latach się z nimi spotkałem. 

Wychodząc z więzienia był Pan młodym 
człowiekiem, miał Pan dopiero dwadzieścia 
pięć lat, a już miał Pan za sobą bardzo burz-
liwą młodość w konspiracji, powstanie, par-
tyzantkę, więzienie. Jak Pan to widzi z per-
spektyw lat? Jak Pan ocenia swoje życie?
Wydaje mi się, że raczej jako życie przegra-
ne. Bo co to było za życie? Najpierw walka 
z Niemcami, to była walka z wiatrakami. Po-
tem za to wszystko, to było wiele lat więzie-
nia, patrzenia na to, jak koledzy w więzieniu 
umierają na gruźlicę. Pracowałem jakiś czas 
w Rawiczu w szpitalu jako sanitariusz, to 
miałem z tym wiele do czynienia.

Ale w każdym momencie mógł Pan spojrzeć 
w lustro i nie wstydził się takiego życia, ja-
kie Pan miał.
Miałem kilkakrotnie namowy na współpracę 
z organami, że tak powiem, za cenę skróce-
nia wyroku.

Czyli nie jest to przegrane życie!
Wydaje mi się, że Powstanie Warszawskie było 
dziwnie wywołane, że nam nie dano powal-
czyć. To, co z nami zrobili na Okęciu, to były żar-
ty. Tak nie powinno być. To był najmocniejszy 
punkt w Warszawie, który powinniśmy zająć. 
Niestety, tam było najsłabsze uzbrojenie. Po 
dwóch dniach rozpuścili nas do domu.
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Jak wyglądało Pana życie przed wojną?
Urodziłem się 27 listopada 1924 roku. Szko-
łę powszechną skończyłem w 1938 roku  
i poszedłem do Gimnazjum Rzemieślniczego 
im.Michała Konarskiego w Warszawieprzy  
ul. Leszno 42 – dokładnie pamiętam. Kres 
mojej dalszej edukacji położył wybuch  
II Wojny Światowej we wrześniu 1939 roku. 
Tata służył w Legionach Piłsudskiego, później 
przenieśli go do Falenicy, gdzie był komen-
dantem policji. Po 1939 roku, jako że rozpo-
częła się wojna, każdy policjant służący przed 
wojną miał się zgłosić do służby w milicji. 
Tata nie poszedł, w końcu był też jednym z 
inicjatorów walk zbrojnych. Cała rodzina, ja, 

siostra, rodzice – walczyliśmy dla AK, oni zgi-
nęli, tylko ja się ostałem.

Do jakiego oddziału Armii Krajowej Pan 
wstąpił i jakie były Pana obowiązki?
W 1941 roku zgłosiłem się do Armii Krajowej, 
ale dopiero 5 czerwca 1943 roku złożyłem 
przysięgę. Należałem do Obroży. Miałem za 
zadanie zbierać ekwipunek. Wojska alianc-
kie i sowieckie zrzucały broń, to było trochę 
przed powstaniem. Chodziłem, oczywiście 
nie byłem jedyny, zbierałem z tych zrzutów 
broń i przekazywałem ją do zbrojowni. Mój 
tata przed powstaniem miał willę, która 
sprzedał w 1940 roku i rok później zakupił 

z gminy dom pożydowski przy szosie Lubel-
skiej w Rudce. Tam już wszystko było znisz-
czone, ale naprzeciwko znajdował się olbrzy-
mi zajazd. I ten zajazd został przeznaczony 
przez dowództwo Armii Krajowej na zbro-
jownię. 17 lipca, pamiętam jak dziś, przyje-
chali z Warszawy ubrani w uniformy gazow-
nicze, mieli brązowe sześciokątne czapki. 
Przyjechali samochodem i zabrali tę broń dla 
powstańców. A 30 lipca weszli już tutaj do 
Otwocka Sowieci. Gdyby tego nie wynieśli, 
to ta broń by przepadła. Sowieci byli jakoś 
między Garwolinem a Kołbielą Przed wej-
ściem Sowietów na tereny naszego miasta. 
30 lipca, dzień przed powstaniem, przy skrę-
cie na Żanęcin ustawili trybunę. Stali tam wy-
żsi rangą oficerowie. Dostaliśmy informację, 
że 1 sierpnia jest powstanie i mamy oddać 
tam też swoją broń. Ja miałem karabin, taki 
austriacki, też go oddałem. 

Jaka była pierwsza akcja zbrojna, w jakiej 
brał Pan udział?
Po raz pierwszy wziąłem udział w akcji zbroj-
nej 7 października 1943 roku. Kierownikiem 
tej walki był nadleśniczy Akajewicz, dowo-
dził akcją oddziału „Skrytego”. Polegała ona 
na wysadzeniu pociągu w Pogorzeli. To była 
bardzo mroźna zima. Jechali w tym pociągu 
Niemcy w kierunku Związku Radzieckiego, 
mieli tam bardzo dużo broni, byli ubrani  
w wojskowe białe kożuchy. Udział w tej ak-
cji brało kilka osób. Narzeczony mojej sio-
stry, Jan Carsko, który zmarł w chyba 2005 
roku, mając 85 lat. Jego brat Janek Carsko, 
który później wyemigrował do Stanów Zjed-
noczonych – miał tam żonę, dzieci. Był tam 
też mój ojciec, dwóch Krawczyków – Czesław  
i Władysław. Zginęli później z rak NKWD. 
Mieliśmy konia i wóz. Konia ojciec przygar-
nął, bo armia go porzuciła, był kulawy. Ojciec 
go wyleczył i służył nam. Cały materiał wy-
buchowy, trotyl i melinit był załadowany na 
nasz wóz, przykryliśmy go słomą. Podjecha-
liśmy niedaleko miejsca akcji. Ojciec zabrał 
cały materiał i z ekipą zajął się przygotowy-
waniem. Ja zostałem w samochodzie, tata 
przywiązał mi wóz z koniem, aby nie uciekł. 
Wszyscy poszli przygotować teren do akcji,  
i kiedy pociąg już podjeżdżał, odeszli dalej  
i zapalarką – czy jak to się nazywa – prze-
kręcili, połączyli elektrycznie, i wybuchło. 
Po udanej akcji wszyscy rozjechali się 
do domów. Na drugi dzień rano tata po-
szedł na posterunek milicji i powiedział, że  
w nocy ktoś ukradł konia. Dowiedział tam się, 
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że ten koń brał udział w napadzie na pociąg  
w Pogorzeli. Milicja zaczęła śledztwo, później 
przyprowadzili konia i powiedzieli, że to jacyś 
partyzanci. Wyszło na to, że ktoś ukradł konia 
i użył go do napadu na pociąg. 

Lekko ponad pół roku po akcji z pociągiem 
został Pan postrzelony… Opowie mi Pan tę 
historię?
W lipcu 1944 roku po wysadzeniu pociągu 
dostałem rozkaz zawiezienia czegoś w ple-
caku – co tam było, nie wiedziałem. Dowie-
działem się dopiero po wypadku. Jechałem 
do Józefowa do apteki, obecnie ona dalej 
tam działa, kiedyś należała – o ile się nie 
mylę – do Mariana Malca. Wówczas jecha-
łem ze zleceniem, było już po pierwszej. 
Miałem na plecach plecak wojskowy, taki na 
pasach. Jadąc tam widziałem, że stało chy-
ba 7 Niemców. Bali się akowców w Otwoc-
ku. Jechałem rowerem, przejechałem 
przez przejazd i nagle jeden z nich krzyknął 
„Halt!”. Strzelił mi w ten plecak. Czułem, 
jak coś spływa mi po plecach, ale nacisną-
łem mocniej na pedał i jechałem szybciej, 
on znowu krzyknął „Halt!”. I z peronu tra-
fił mnie w nogę, koło kolana. Leżałem tam,  
a oni nawet nie przyszli do mnie, zostali na 
peronie, bo czekali na pociąg, aby wejść do 
każdego i rabować kosztowności, pieniądze, 

towar. Jak już zrobili co mieli w planach 
przyszli po mnie i zawieźli mnie do Falenicy 
do Felchera. Wsadził mi nogę w gips i przy-
wieźli mnie z powrotem. W niecały miesiąc 
noga była wyleczona. Natomiast 2 sierpnia 
1944 roku już mnie aresztowano.

Jakie zarzuty Panu postawiono?
Żadnych zarzutów mi nie postawiono, aresz-
towano mnie. Później dowiedzieliśmy się, 
kto nas wskazał. To był Kędziorek, z Milicji 
Obywatelskiej. Bardzo długo żył. Zabrali 
mnie do swojej siedziby, w miejscu teraźniej-
szego Urzędu Skarbowego. Obok znajdował 
się urząd bezpieki. 

Jak Pana traktowano?
Milicja przesłuchiwała mnie, pytano, czy 
byłem w  jakiejś organizacji, odpowiedzia-
łem, że w żadnym wypadku, tylko tyle, że 
każdy miał broń, bo były napady i różnie 
bywało. Nie powiedziałem, jak było na-
prawdę. Nie bardzo tam bili, kopnęli mnie 
ze dwa razy i zepchnęli z krzesła, i tyle. 
Później przenieśli mnie do budynku obok, 
do bezpieki. Tam to dopiero dostałem  
w kość. Całego mnie obili. Wybili zęby, a 
przecież jeszcze młodym chłopakiem by-
łem. Tu mi nogę połamali, tu dwa palce 
[pokazuje rany], bark wybili. Strasznie mnie 

zmasakrowali. Trzymali mnie długo, był tam 
też Henryk Kozłowski, ale jego aż tak nie 
bili.

Zdezerterował Pan, a później udał w kierun-
ku Garwolina, jak wyglądała ta podróż?
11 września dali mi kartę do wojska  
z 20 sierpnia. Jechaliśmy platformą na front. 
Był tam Heniek, starszy ode mnie, wysoki sil-
ny chłop, z metr dziewięćdziesiąt. Miał żonę, 
mieszkał za Garwolinem, skończył tylko czte-
ry klasy szkoły powszechnej. Dojechaliśmy 
na miejsce, do Trzebieszowa. Osadzili nas 
w ziemiankach. Padał deszcz, nakryliśmy się 
płachtami. Zgadaliśmy się, mówię mu: „He-
niek, wiesz co, zwiewajmy stąd”. Miałem złe 
przeczucie, przecież mnie bili, chcieli wycią-
gnąć informacje. Miałem wrażenie, że oni 
wiedzieli, że służyłem w AK. Tak przypuszcza-
łem. Uciekło jeszcze czterech innych, w tym 
wcześniej wspomniany Henryk Kozłowski. 
Szliśmy pieszo. Dostaliśmy się do Kołbieli, 
tam była jednostka wojskowa. Pomyśleli-
śmy, że uda nam się zaciągnąć do wojska, 
jako ochotnicy. Spotkaliśmy tam Lecha, 
mojego znajomego. Mieszkał w Warszawie, 
ale później przeprowadził się do rodziców 
w Mlądzu. Był rusznikarzem. Nie miałem 
pojęcia, że pracuje akurat tutaj. Weszliśmy  
i patrzymy, że on grzebie coś tam przy kara-
binach, mówi: „Walerian, a co ty tu robisz?”. 
Opowiedziałem mu nasząhistorię i dokąd 
zmierzamy. Powiedział, że nie uda się nam 
tam tak łatwo dostać, bo na trasie stoją po-
sterunki, NKWD jeździ i patroluje drogi. „Ale 
oni są pijani” – powiedział, i dał nam dwie 
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butelki bimbru. „Jak będą jechali, to ty pod-
nieś rękę i pokaż, wtedy on stanie i was pod-
wiezie. Bo wam ciężko będzie dostać się taki 
kawał drogi”. I tak było. Szliśmy dalej, zatrzy-
maliśmy jeden wóz, jeszcze nie mieli takich 
„amerykańskich” pojazdów. Mówię do niego 
„tawarisz” – troszkę umiałem po rosyjsku, 
bo tata kiedyś opowiadał w domu kawały o 
Puszkinie w tym języku. Powiedział: „Cha-
raszo, daj te wadku”. Dałem. Powiedział że 
trzeba nalać wody do wiadra, aby dolać do 
chłodnicy. I dał nam wiadro, Heniek poszedł 
do studni nalał a woda się wylewała. Wiadro 
umyślnie było podziurawione. Zabrał nam 
wódkę i uciekł. „Następnym razem będziemy 
już mądrzejsi” – powiedziałem Heńkowi. Do-
szliśmy jakoś do mojego domu w Rudce, po 
drodze zachodząc do pracy mojego ojca. On 
poszedł dalej na front walczyć, ja zostałem  
u rodziców.

27–28 października 1944 rok to smutna 
data w Pana życiu. Opowie mi Pan o tych 
tragicznych wydarzeniach?
Byłem poszukiwany za dezercję. Gdy doje-
chałem do domu, tata powiedział, abym nie 
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chował się w domu, że najlepiej schować się 
u sąsiada. Tak zrobiłem, ukryłem się u sąsia-
da, niedaleko domu. Nazywał się Władysław 
Niemiec. Nocowałem w stodole, przychodził 
dawać mi jeść i pogadać ze mną. Wie Pan, 
Ruscy przychodzili i robili w domach rewizje 
w poszukiwaniu dezerterów. U nas byli dwa 
razy i nas nie zastali. Ukrywałem się do nocy 
z 27 na 28 października, tego dnia w domu 
moich rodziców był narzeczony mojej sio-
stry, zresztą ona też tam była. No i akurat  
o 22, 27 października przyjechali Ruscy, 
mieli siedzibę niedaleko, może z 500 me-
trów stamtąd. Gadali z nim – po co, dla-
czego tu jest, i w końcu kazali mu wracać 
do domu. Wyszedł z domu, przeczuwał, że 
coś się stanie. Przyjechali ciężarowym sa-
mochodem, było ich kilku – czterech czy 
sześciu. Schował się w lasku koło domu i 
obserwował sytuację. Przeczuwał coś złe-
go. Usłyszał długie rozmowy, tłumaczenia, 
później nagle strzał, jeden, drugi, w sumie 
sześć albo osiem, jakoś tak. Odjechali koło  
2 w nocy, wcześniej oblali dookoła dom ben-
zyną i podpalili. 28 października rano przyje-
chał do mnie, wiedział, gdzie się ukrywałem, 

powiedział, że rodzice i siostra nie żyją. Że 
zamordowało ich NKWD, że jeszcze leżą i tlą 
się ich zwłoki. Pożyczyłem parę złotych, za-
brałem te zwłoki. Pojechałem do Otwocka, 
kupiłem trzy trumny, bele materiału i przy-
gotowałem wszystko do pochówku. 

Potem było kolejne aresztowanie, Śródbo-
rów, Garwolin i kolejne wyjście na front?
Następnego dnia poszedłem do kościoła, aby 
załatwić formalności z pogrzebem. Otwie-
ram drzwi, a tam dwóch z NKWD i jeden UB-
-owiec. Aresztowali mnie. Zawieźli mnie do 
komendantury NKWD w Śródborowie. Tam 
mnie przesłuchiwali. Nie bili tak bardzo jak 
UB, byli delikatniejsi. Jeden tam się przyznał, 
strasznie go bili. Przyznał się, że rzucił wiązkę 
granatów pod sowiecki czołg. Zabili go. Ruski 
powiedział, aby się przyznawać, bo jak się 
przyznamy, to pójdziemy do wojska. A jak 
nie, to zostaniemy rozstrzelani. Nikt się nie 
przyznał. Wyprowadzili nas, aby nas postra-
szyć, ja spanikowałem, złapała mnie jakaś 
depresja, padłem i powiedziałem: „Chociaż 
ja niewinny, to zabijcie mnie, mam dosyć”. 
Nic nam nie zrobili, chcieli tylko nastraszyć. 
Zawieźli mnie do Garwolina do więzienia. Na 
drugi dzień rano, jak już byłem tam w Gar-
wolińskim więzieniu przyszedł z żandarmerii 
jakiś komendant, i mówi po polsku, że dostał 
domek, mieszkanie i szuka zduna. Żeby piec 
mu postawić. Bo tam nie było. Zgłosiłem się, 
choć nie miałem za bardzo o tym pojęcia. 
Pomyślałem – rodzice nie żyją, siostra nie 
żyje, nie mam nikogo, zaryzykuję. Powiedzia-
łem, że potrzebuje pomocnika, bo piec jest 
wysoki. Komendant nie był zbyt chętny, ale 
pozwolił mi kogoś wziąć. Szukałem Henryka 
Kozłowskiego, bo wiedziałem że on też tu 
jest, widziałem go. On był murarzem, poza 
tym go znałem. Zaprowadził nas do swojego 
mieszkania i powiedział, że mamy tu posta-
wić mu piec. Jak wychodził do pracy na noc, 
powiedział, że jeśli tylko spróbujemy uciec 
– zastrzeli nas. Wzięliśmy się za tę robotę, 
zamieniliśmy się rolami, on stawiał ten piec, 
a ja mu wszystko podawałem. Postawiliśmy, 
wyszło nam to naprawdę nieźle. Gdy wrócił, 
jego żona piała z zachwytu, bo huczało jak 
miło. Dał nam jeść i bimbru. Z przemęczenia 
i upojenia zasnęliśmy. Na drugi dzień, kiedy 
wstaliśmy, spytał nas, jaką chcemyzapłatę. 
Powiedziałem, że chce wrócić na front, do-
stałem skierowanie do WKR-u. Dostałem 
skierowanie na Majdanek, do obozu Maj-
danek, na wyzwolenie go. A Henryk dostał 
skierowanie na kucharza na Berlin, i tu nasze 
drogi się rozeszły.

Jak wyglądała Pana misja wyzwolenia Maj-
danka?
W sumie to inaczej, niż bym pomyślał. Gdy 
dojechaliśmy na miejsce, Majdanek już był 

Ojciec Waleriana Kamińskiego - Antoni Kamiński, 
zamordowany w nocy z 27 na 28 października 1944 r. przez NKWD
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wyzwolony, wszyscy więźniowie już poucie-
kali, było głównie samo wojsko. Zostałem 
przydzielony do obstawy komendanta SS, 
szefa tego obozu i jego czterech najbliż-
szych współpracowników. Oni mieli siedzibę  
w zamku w Lublinie, zabraliśmy ich stamtąd 
i mieliśmy dotransportować do samego Maj-
danka. Tam, w części, gdzie przetrzymywa-
no Polaków, postawiono drewniany podest  
z pięcioma szubienicami. Powiesili ich za ich 
zbrodnie bez żadnego sądzenia. 

Szkoła Oficerska w Przemyślu – mimo mo-
mentów zwątpienia, dezercji i wielu przygód, 
w końcu los się do Pana trochę uśmiechnął…
W Przemyślu otworzono Pierwszą Wyższą 
Szkołę Oficerską. Zauważyli, że przystąpiłem 
do wojska jako ochotnik, i dzięki temu mnie 
i 11 innych wyróżniających się żołnierzy wy-
słali do tej szkoły. Bo ten komendant który 
wystawił mi skierowanie, napisał że sam się 
zgłosiłem. Było to 5 października 1944 roku. 
Byłem w 3 kompani, w 1 batalionie. Szybko 
mnie awansowali na plutonowego, kaprala, 
sierżanta podchorążego, wielokrotnie nagra-
dzano. Wszystko szło tak na prawdę pięknie. 
Odbywały się tam różne wykłady – jak kiedy 
się zachowywać, jak propagować ludzi do 
zbliżających się wyborów do Rzeczypospoli-
tej. Nie bardzo ich słuchałem… Dostałem za 
to pierwszą naganę, później kolejną naganę 
za jakąś błahostkę. Potem miałem być awan-
sowany na podporucznika, promowany, mia-
łem zakończyć oficerską szkołę z tytułami. To 
były ciężkie przeprawy z karabinem, przygo-
towywali do wojny według zadań sowiec-
kich, dawali w kość. To nie tak, że ktoś czołgał 
się w płaszczu po błocie, a później sobie go 
prał. Pobudka w zimie, człowiek nieubrany 
na dworze przy –15 stopniach, gimnastyka. 
Po wszystkich kompaniach chodził pewien 
Leopold, zaufałem mu i zwierzyłem mu się, 
że mój ojciec do 1939 roku był w policji  
i dostał odprawę. I że po wybuchu wojny nie 
pojechał na wojnę, że nie posłuchał rozkazu.
 
A jednak nie wszystko było tak dobrze, jak 
by Pan chciał?
Niestety, na dwa dni przed mianowaniem  
i zakończeniem szkoły – 18 kwietnia 1947 r. 
zostałem zwolniony ze szkoły wyższej roz-
kazem dziennym nr 90. Dostałem rozkaz 
wyjazdu do domu, i miałem się zgłosićw 
Urzędzie Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego Wydziału Więziennic-
twa do pracy. Skierowanie było wystawio-
ne przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  
W więzieniu nie pracowali wykształceni lu-
dzie, w końcu była wojna i nikomu to nie 
było w głowie. Pracowałem tam jako starszy 
strażnik, ale dali mi legitymację jako kierow-
nik działu płacy. To chyba tylko po to, aby nie 
wypłacać mi dodatku za ciężką pracę. Tam 

w więzieniu więźniowie dostawali pieniądze 
dla żon. Poza tym mogli pracować, za co za-
rabiali jakieś drobne. Byłem szefem bryga-
dy i mogłem sam sobie spośród więźniów 
wybierać fachowców do pomocy. Ustaliłem  
z kierownikiem administracji, że mogę brać 
do pracy kogo chcę pod warunkiem, że nie 
ma dłuższego wyroku niż dwa lata, bo jeśli 
ma dłuższy, to poza teren wyjść nie może.  
A to był teren nieogrodzony, to wie Pan, mo-
gli pouciekać. 

A teraz?
Całe życie takie miałem, że przechodziłem  
z miejsca na miejsce. Niedługo mieszkam tu, 
gdzie teraz. Miałem 83 lata, kiedy z małżon-
ką wziąłem ślub. Otwock po wojnie nie był 
zbity, nie poznałby Pan ani Otwocka, ani Świ-
dra. Wszędzie było zielono, pełno lasów. By-
łem wiele razy raniony, te blizny po dziś dzień 
przypominają mi moją historię. W 1996 roku 
wyjechałem do Sempólnia Krajewskiego, bo 
tam w Chojnicach wymordowali najwięcej 
ludzi. Założyłem tam bezpłatne Biuro dla Lu-

dzi Poszkodowanych przez III Rzeszę i Zwią-
zek Radziecki. Tam pomogłem bardzo wielu 
osobom, dostały dzięki mnie emerytury 
poobozowe, czy to obozów niemieckich, czy 
sowieckich. Nie raz ludzie chcieli mi się od-
wdzięczać, dawać jedzenie, pieniądze. Ale od 
nikogo nic nie przyjąłem. Nie mogłem, chcia-
łem pomagać tak po prostu. Nie wziąłem od 
nikogo ani grosika, pomimo że żyłem poniżej 
poziomu i starczało mi ledwo na życie. Teraz 
dostaję listy i zaproszenia na uroczystości. 
Zostałem uhonorowany najwyższym chrze-
ścijańskim odznaczeniem – Narodowym 
Orderem Legii Honorowej. Po wielu latach 
przyznali mi, że ukończyłem tę Pierwszą Wyż-
szą Szkołę Oficerską. Wspomnienia są bardzo 
ważne w życiu, W 1974 roku ujawniłem się 
o pełnieniu służby dla AK. Zweryfikowali mój 
numer – W27354 i otrzymałem legityma-
cję ZBOWiD. Mam całą szafę dokumentów  
i notatek, bo pamięć już czasem zawodzi. Na 
szczęście teraz Polakom przyszło żyć w znacz-
nie spokojniejszych czasach.

Walerian Kamiński
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Ostatni Partyzant

Ostatni polski partyzant zginął  
18 lat po wojnie. W konspira-
cji spędził ponad 20 lat, poło-
wę swojego życia. Jego śmierć  
21 października 1963 roku jest sym-
bolicznym kresem walk żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego w Polsce po 
II wojnie światowej. Był nim Józef 
Franczak pseudonim „Lalek”. 

W czasie drugiej wojny światowej Pola-
cy stworzyli Polskie Państwo Podziemne, 
uznane w historii za fenomen. Były to ściśle 
zakonspirowane struktury państwowe pod-
ległe Rządowi RP na Uchodźstwie, w skład 
których, obok podziemnych administracji  
i parlamentu wchodziło najliczniejsze Woj-
sko Polskie w konspiracji, czyli Armia Krajo-
wa. W 1944 roku liczyła ona około 380–400 tys. 
żołnierzy. W przysiędze, którą każdy z nich skła-
dał, powtarzali słowa: „niepodległość będzie 
twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią”. 
Po wkroczeniu w 1944 roku Armii Czerwonej 
i zainstalowaniu się komunistycznego reżimu 
w Polsce, instytucje Polskiego Państwa Pod-
ziemnego formalnie przestały istnieć. Roz-
wiązanie Armii Krajowej 19 stycznia 1945 r. nie 
zakończyło jej rzeczywistej działalności. Mimo 
tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się Pol-
ska, wepchnięta do sowieckiej strefy wpły-
wów, wielu żołnierzy pozostało wiernych 
moralnemu nakazowi walki o niepodległość. 
Wierzyli, że możliwy jest wybuch trzeciej 
wojny światowej, w której zachodnie mocar-
stwa pokonają Związek Sowiecki i ich walka 
przyniesie Polsce wolność. Te nadzieje były z 
czasem coraz słabsze.     
Jeszcze przed rozwiązaniem AK, w 1944 

roku, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, szef 
Kedywu AK, zaczął organizować nową struk-
turę „Nie” („Niepodległość”) nastawioną 
na długofalowe działanie. Po podstępnym 
uwięzieniu przez Sowietów, w marcu 1945 
roku, przywódców państwa podziemnego 
uznano ją za zdekonspirowaną i rozwiązano. 
Jednocześnie ze względu na masową liczbę 
powstających oddziałów leśnych, walczą-
cych z sowieckim terrorem, Naczelny Wódz  
gen. Władysław Anders powołał Delegaturę 
Sił Zbrojnych (DSZ). W połowie 1945 r. sy-
tuacja na arenie międzynarodowej zmieniła 
się radykalnie, po zakończeniu wojny 8 maja 
1945 r., nie nastąpił oczekiwany przez podzie-
mie konflikt między zachodem a ZSRR. Wśród 
działaczy konspiracyjnych pojawiły się pyta-
nia o sens dalszej walki i ukrywania się. Do 
ujawnienia się zachęcała ogłoszona 2 sierp-
nia 1945 r. amnestia. Miała ona objąć zarów-
no aresztowanych, skazanych jak i tych żoł-
nierzy, którzy trwali w konspiracji. W związku 
z zaistniałą sytuacją, DSZ została rozwiązana 
6 sierpnia 1945 r.  Na jej miejsce 2 września  
1945 r. powołano organizację „Wolność 
i Niezawisłość” (WiN), miała ona mieć cha-
rakter cywilny i obywatelski, a nie wojskowy. 
W latach 1945–1947 była to największa orga-
nizacja niepodległościowa, licząca 30–40 tys. 
ludzi. Paradoksem jednak stało się, że WiN 
została zwierzchnikiem najliczniejszych od-
działów partyzanckich, operujących zwłasz-
cza na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie, na 
części Mazowsza, które powstawały w związ-
ku ze stałym napływem ludzi zagrożonych re-
presjami. Walkę z podziemiem podjął Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) utwo-
rzony jeszcze w lipcu 1944 r. Już pod koniec 
sierpnia 1944 UB wraz z radzieckim NKWD 
rozpoczęło masowe aresztowania żołnierzy 
związanych z AK, i innymi organizacjami nie-
podległościowymi. Przeprowadzano je na 
podstawie podpisanego 26 sierpnia 1944 r. 
porozumienia między PKWN a rządem ZSRR. 
Aresztowania i mordy dokonywane przez 
UB i NKWD spowodowały, że las ponownie 
stał się schronieniem dla ludzi nieuznających 
nowego porządku. Dla tych buntowników 
i „wrogów władzy ludowej” rozpoczęła się 
druga okupacja.
Józef Franczak urodził się 25 maja 1918 r.  
w Kozicach Dolnych koło Piasek, jako syn Sta-
nisława i Anny z domu Kowalskiej. Rodzice 
jego prowadzili gospodarstwo w Kozicach 
Dolnych. Po ukończeniu szkoły powszech-

nej w Piaskach, Franczak postanowił zreali-
zować swoje marzenia i kształcić się w kie-
runku wojskowym. Przed wybuchem wojny 
ukończył Szkołę Podoficerską Żandarmerii  
w Grudziądzu. Kampanię wrześniową odbył 
w Równem na Wołyniu, tam rozbrojony przez 
wojska sowieckie, jako jeniec wraz z innymi 
żołnierzami podążał na Wschód. Udało mu 
się jednak wymknąć z kolumny jenieckiej, za-
wdzięczał to własnemu sprytowi i przypad-
kowi, które w przyszłości nieraz miały mu 
pomóc. Po ucieczce z niewoli zaangażował 
się w działalność konspiracyjną. Jako członek 
ZWZ, a później AK, został mianowany do-
wódcą placówki i plutonu w rodzinnych Ko-
zicach. Podlegał Hierionimowi Dekutowskie-
mu ps „Zapora” cichociemnemu, dowódcy 
oddziału partyzanckiego Okręgu Lublin,  
a później oddziału WiN. Przyjmuje pseudo-
nim „Lalek” ponieważ zawsze był zadbany, 
ogolony, ostrzyżony i dobrze ubrany. Gdy na 
Lubelszczyznę wkroczyła Armia Czerwona w 
sierpniu 1944 roku, po załamaniu się akcji 
„Burza”, w której AK miała wspólnie razem 
z sowietami wyzwalać polskie ziemie, wstę-
puje do Ludowego Wojska Polskiego. Chciał 
w ten sposób uniknąć aresztowania, trafia 
w szeregi 2 Armii, pod dowództwem gen. 
Karola Świerczewskiego. Przebywając w Ką-
kolewnicy koło Radzynia był świadkiem roz-
strzeliwania przez NKWD Polaków, byłych 
żołnierzy AK. Wydarzenia te nie pozosta-
wiały mu złudzeń, na początku 1945 roku, 
zdezerterował z wojska. Zatrzymuje się  
w Łodzi, gdzie oczekiwał na fałszywe doku-
menty, które miała dostarczyć siostra, Cze-
sława Kasprzak. Powrócił w rodzinne strony, 
ale nie zatrzymał się w domu, wiedział że jest 
poszukiwany za działalność konspiracyjną. 
W czerwcu 1946 „Lalek ” odwiedził kolegów, 
jeszcze z czasów okupacji hitlerowskiej, 
mieszkających w Żukowie, powiat Bychawa, 
niestety został przypadkowo aresztowany 
przez UB, wraz z miejscowymi członkami 
WiN. Dzięki fałszywym dokumentom „La-
lek” nie został zidentyfikowany. W drodze 
do aresztu, w okolicach Głuska aresztowani 
obezwładnili eskortujących ich ubowców 
i uciekali, ale w wyniku strzelaniny zginęło 
kilku funkcjonariuszy. To wydarzenie spo-
wodowało że, „Lalek” stał się dla nowych 
władz już nie tylko byłym AK-owcem, ale 
bardzo groźnym  „bandytą” walczącym  
z nowym ustrojem. Na krótko wyjechał 
na wybrzeże, ale powrócił w Lubelskie,  
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Ostatni Partyzant
został dowódcą patrolu w oddziale WiN 
kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, który 
należał do Zgrupowania mjr H. Dekutow-
skiego „Zapory”. Działalność  Franczaka jako 
dowódcy polega na zbieraniu informacji  
o działaniach bezpieki w powiecie lubelskim 
i krasnostawskim, organizowaniu zasadzek 
na małe patrole milicyjne, wymierzaniu 
kary konfidentom i funkcjonariuszom Milicji 
Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. 
Komuniści z PPR chcąc w pewien sposób 
uprawomocnić swoje rządy w Polsce, za-
rządzają na dzień 19 stycznia 1947 r. wybo-
ry do Sejmu Ustawodawczego. Próbę ge-
neralną takich wyborów przeprowadzili już 
w czerwcu 1946, referendum ze słynnymi 
trzema pytaniami zakończyło się wielkim 
oszustwem, które niestety zachodni alianci 
gładko przełknęli. Wybory odbyły się pod 
ogromną presją władz. Lokale wyborcze 
zostały obstawione przez MO, żołnierzy 
KBW i cywilnych funkcjonariuszy UB. We-
dług oficjalnych komunikatów „blok” par-
tii komunistycznych PPR i PPS  otrzymał  
80,1% głosów. Wybory były sfałszowane, 
odbyło się wielkie oszustwo. 
22 lutego 1947 r. nowo wybrany Sejm jed-
nogłośnie uchwalił ustawę o amnestii. Kary 
śmierci i dożywocia zamieniono na 15 lat, 
złagodzono inne wyroki. Pozornie świadczy-
ło to o wyrozumiałości i wspaniałomyślności 
władzy. W istocie zamierzała ona na jednym 
ogniu upiec dwie pieczenie: rozładować 
podziemie i wziąć pod kontrolę  ujawnio-
nych przywódców i członków, by rozprawić 
się z nimi w późniejszym czasie. 
W lutym 1947 r. Józef Franczak, tak jak wielu 
jego kolegów, stanął przed dylematem ujaw-
nić się czy pozostać w podziemiu? Adwokat, 
z którym rozmawiała jedna z sióstr „Lalka”, 
Czesława stwierdziła, że UB „nie podaru-
je” jej bratu zabicia swoich funkcjonariuszy  
w czerwcu 1946 r. Franczak postanowił po-
zostać w konspiracji. Nadal pełnił funkcję do-
wódcy patrolu, podległemu kpt. „Uskokowi”, 
operował w rejonie Piasków, Krzczonowa  
i Fajsławic. Pod swoją komendą „Lalek” miał 
nie więcej jak trzech lub czterech partyzan-
tów. Od wiosny 1947 r. do podkomendnych 
Franczaka należeli m.in.: Jan Osmoliński ps. 
„Pomidorek” oraz Walerian Gos ps. „Wale-
rek”. Obaj zginęli w maju 1948 r. w zasadz-
ce urządzonej przez grupę operacyjną UB 
koło wsi Cyganka, „Lalkowi” po raz kolejny 
dopisało szczęście, tylko on wyszedł cało.  

W wigilię 1948 r. udał się do sklepu znajomych 
w Wygnanowicach. Wówczas lokal otoczony 
zostaje przez milicję i UB. „Lalek” broniąc się 
postrzelił funkcjonariusza UB, a sam wydostał 
się z obławy z raną postrzałową brzucha. Dzię-
ki pomocy przypadkowych osób, w przebra-
niu kobiety, trafił do lekarza z Piasków.
W Polsce na przełomie lat 40. i 50. władza 
ludowa dokonywała zmian, których celem 
była komunizacja kraju, podporządkowanie 
wszelkich dziedzin życia jednej partii Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), po-
wstałej w grudniu 1948 roku po zjednocze-
niu PPR i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). 
Likwidowano wszelkie przejawy antydziałal-
ności wobec „demokracji ludowej”. Rozpra-
wiano się nie tylko z podziemiem zbrojnym, 
likwidowano także przeciwników politycz-
nych, podjęto walkę z  Kościołem.        
Po aresztowaniu H. Dekutowskiego „Zapo-
ry” dowództwo nad operującymi oddziała-
mi zbrojnymi na terenie Okręgu Lublin objął 
„Uskok”, zgodnie z rozkazem „Zapory” z dnia 
12 września 1947 roku. „Uskok” dowodził 
grupami zbrojnymi do maja 1949 r., kiedy 
to został otoczony przez funkcjonariuszy UB. 
Nie oddał się w ręce ubowców. Rozerwał się 
granatem w swoim bunkrze we wsi Dąbrów-
ka koło Łęcznej. Po śmierci  „Uskoka”, z oca-
lałych dowódców pozostali Stanisław Kuchce-
wicz ps. „Wiktor” pełniący od 1948 r. obowiązki 
szefa sztabu w oddziale Brońskiego, Edward 
Taraszkiewicz ps. „Żelazny” operujący w la-
sach włodawskich i parczewskich i naturalnie 
Józef Franczak „Lalek”. Do października 1951 
roku udało się wytrwać w walce „Żelazne-
mu”, kiedy to zginął w obławie urządzonej 
przez UB. Po jego śmierci pozostało w ukry-
ciu tylko dwóch dowódców patroli, miano-
wanych przez „Uskoka” na początku 1947 r.: 
„Wiktor” i „Lalek”.  Ich działalność ogranicza-
ła się do zdobywania środków finansowych, 
pozwalających na przetrwanie kolejnej zimy. 
Środki te uzyskiwali podczas akcji przeprowa-
dzanych na kasy gminne, które były łatwym 
łupem. Aby przetrwać w ukryciu i pozostać 
nieuchwytnymi dla funkcjonariuszy, musieli 
przestrzegać ściśle określonych zasad obo-
wiązujących w konspiracji. Należały do nich 
także wyroki na zdrajcach i donosicielach, 
wśród których byli również społeczni akty-
wiści Spowodowało to, że na wiele lat stwo-
rzono czarną legendę żołnierzom podziemia. 
Przedstawiano ich jako morderców zwykłych 
ludzi, krwiożerczych bandytów żądnych 

krwi, tymczasem każdy taki wyrok był bar-
dzo szczegółowo badany i wykonywany do-
piero po niewątpliwym udowodnieniu winy. 
Ostatnią akcją przeprowadzoną razem przez 
„Wiktora” i „Lalka” był napad na kasę GS  
w Piaskach w lutym 1953 r., spowodowany 
brakiem pieniędzy  potrzebnych partyzan-
tom na pokrycie kosztów utrzymania. Żoł-
nierze nie chcieli nadużywać hojności gospo-
darzy, u których się ukrywali. Niestety akcja 
nie udała się, sterroryzowany kasjer zdążył 
zawiadomić przyciskiem alarmowym pobli-
ski posterunek MO. W wyniku strzelaniny 
„Wiktor” został ranny, nie mogąc się poru-
szać, chcąc uniknąć aresztowania połknął 
truciznę. Franczakowi po raz kolejny dopisa-
ło szczęście, pomimo rany postrzałowej uda-
ło mu się uciec z obławy. Od tej pory „Lalek” 
ukrywa się samotnie, nie podejmując już 
żadnych akcji zbrojnych.
W marcu 1953 r. zmarł Józef Stalin, jednak  
w Polsce po jego śmierci niewiele się zmieni-
ło. Więzienia nadal pozostawały zapełnione 
przeciwnikami politycznymi, kontynuowano  
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Ppor. Stanisław Kuchcewicz „Wiktor”, 
dowódca patrolu w oddziale WiN „Uskoka”, 
a następnie dowódca oddziału WiN, 1947 r.
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nagonkę na Kościół rzymskokatolicki. Pierw-
sze oznaki „odwilży” i próby zerwania ze 
stalinizmem, pojawiły się dopiero po śmier-
ci Bolesława Bieruta, prezydenta Polski, 
który dzięki poparciu Kremla, mógł niepo-
dzielnie rządzić krajem. Najbardziej skom-
promitowani funkcjonariusze MBP odpo-
wiedzialni za terror i sądowe mordy musieli 
opuścić zajmowane stanowiska. Dla żołnie-
rzy podziemia 27 kwietnia 1956 r. Sejm 
uchwalił kolejną amnestię. Objęła ona 5,8 
tys. skazanych, karę śmieci zamieniono na 
15 lat więzienia, a dożywotnie więzienie na  
12 lat. Rok 1956 był przełomowym w historii 
PRL, dojście do władzy Władysława Gomuł-
ki wiązano z nadzieją na lepsze jutro. Część 
działaczy podziemia opuściła więzienia, 
ale sytuacja pozostawała niezmienna dla 
kilku partyzantów, w lasach i wsiach walkę  
o przetrwanie toczyli ostatni z ostatnich, 
pomimo oznak „odwilży” nie mogli powró-
cić do życia w społeczeństwie. Na początku 
1956 r. został wyśledzony i aresztowany, 
ostatni komendant obwodu tomaszowskie-
go WiN Stefan Kobos ps. „Wrzos”, w tym 
samym roku ujawnili się dwaj ostatni par-
tyzanci Jana Leonowicza „Burty” dowódcy 
oddziału winowskiego, byli to Stanisław 
Romańczuk ps. „Domeyko” i Jerzy Sikora  
ps. „Sikorka”. W marcu 1957 r. w bunkrze 
we wsi Jeziorko, zginął w walce ostatni 
dowódca samoobrony Inspektoratu Łom-
ża AKO-WiN  ppor. Stanisław Marchew-
ka „Ryba”. Dwa lata później, 11 lutego 
1959 r. został aresztowany Michał Krupa  
ps. „Wierzba”, żołnierz AK, który od 1945 r.  
walczył w oddziale Józefa Zadzierskiego 
„Wołyniaka”. Ukrywał się samodzielnie przez 
9 lat, od sierpnia 1950, kiedy uciekł z okrąże-
nia, skazany na 15 lat, wyszedł w 1965 r.
Najdłużej, bo do początku lat 60., przetrwa-
ło dwóch żołnierzy-partyzantów. Pierwszym 
z nich był Andrzej Kiszka, ps. „Dąb”, ukry-
wający się przez wiele lat w zamaskowa-
nym bunkrze. Przez całą zimę Kiszka nie mógł 
opuszczać schronienia, żeby nie zostawiać śladu  
na śniegu. A jednak, 31 grudnia 1961 r. mili-
cjanci i esbecy trafili do jego kryjówki. Przed 
procesem w 1962 r. komunistyczny „Sztan-
dar Ludu” pisał o nim, że był „postrachem 
mieszkańców wsi” i że przez 17 lat grabił  
i mordował bezbronnych ludzi. Skazany zo-
stał na dożywotnie więzienie, później zła-
godzono wyrok do 15 lat, „Dąb” wyszedł  
w 1971 r. Historia „Lalka” potoczyła się 
inaczej. Ukrywał się, szczególnie zimą u 
wielu gospodarzy, na strychach, w budyn-
kach gospodarczych, w domach położo-
nych blisko lasu, stojących na uboczu wsi. 
Latem większość czasu spędzał w lesie lub 
na polu, ukryty w zbożu. Bardzo trudnym 
okresem do przetrwania i ukrywania dla 
„Lalka” była zima, wówczas to był szczegól-

nie narażony na choroby, wymagające le-
czenia i często długotrwałe przebywanie w 
zabudowaniach tego samego gospodarza. 
Jako doskonały konspirator, aby uniknąć 
aresztowania co kilka dni musiał zmieniać 
swoje kwatery. „Lalek”, po tylu latach cią-
głego ukrywania się, był zmęczony życiem 
w nieustannym zagrożeniu, potajemnymi 
spotkaniami z rodziną i „zakradaniem” się 
do gospodarstw dopiero po zmroku. Według 
relacji świadków bardzo tęsknił za normal-
nym życiem, do którego nie mógł powrócić. 
Próbował przedostać się za granicę, jednak 
pamiętając o wcześniejszych aresztowaniach 
próbujących tego partyzantów, zrezygnował  
z planu opuszczenia kraju. W miejscowo-
ści Wygnanowice poznał Danutę Mazur, 
chciał zalegalizować związek z nią, ale ża-
den ksiądz nie chciał udzielić im ślubu, oba-
wiając się władz. W 1958 r. urodził im się 
syn Marek, „Lalek” zobaczył go dopiero po  
8 miesiącach, gdy narzeczona wyniosła 
dziecko w zboże, gdzie ukrywał się Franczak. 
Bezpieka poszukiwała ostatniego party-
zanta cały czas, choć z różnym natężeniem.  
W latach 1955–1956 Powiatowe Urzędy do 
Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Kra-
śniku, Białej Podlasce i Chełmie otrzymały 
pisma, w celu rozpoznania, czy na danym 
terenie nie ukrywa się poszukiwany Józef 
Franczak. W maju 1956 r. opracowany zo-
stał plan śledztwa przeciwko „Lalkowi”, aby 
zebrać dokumentację o jego przestępczej 
działalności i zlokalizowania miejsca pobytu. 
Lista popełnionych przestępstw zarzucanych 
Franczakowi, składała się z 10 wykroczeń, 
głównie zabójstw i napadów z bronią w ręku. 
Między innymi ustalono, na podstawie ze-

znań świadków, iż „Lalek” brał udział w za-
bójstwie dwóch Żydów. Zarzut ten stawiano 
na pierwszym miejscu, po tragedii i traumie  
holokaustu, czyniło to z niego hitlerowca  
i wroga narodu, a na tym UB najbardziej 
zależało. Ściśle tajne dokumenty wskazują 
jednak, że zarzuty i zeznania świadków były 
spreparowane. W wyniku braku danych do-
tyczących miejsca pobytu „Lalka”, postępo-
wanie karne zostało zawieszone do początku 
lat 60. Nigdy jednak prace nad zbieraniem 
materiałów pomocnych do schwytania Fran-
czaka nie zostały przerwane. Schwytania 
człowieka, który prowadził „antysocjalistycz-
ną i antypaństwową” działalność domagano 
się aż na szczeblu centralnym w Warszawie. 
Służba Bezpieczeństwa, w celu wytropie-
nia ukrywających się członków podziemia 
tworzyła tajne sieci współpracowników. 
Największą wartość dla bezpieki posiadali 
informatorzy, mający bezpośredni kontakt 
z Józefem Franczakiem lub jego znajomymi. 
W polu zainteresowania znajdowali się są-
siedzi, dalsza rodzina, a przede wszystkim 
sami „meliniarze”. Wzywano osoby, w sto-
sunku do których zachodziło podejrzenie  
o kontakty z ukrywającym się partyzantem, 
a później groźbami, szantażem lub korzyścia-
mi finansowymi zmuszano do współpracy. 
Gospodarz Jan Lipa z Majdanu Kozic Dolnych  
kilkakrotnie ukrywał „Lalka”, funkcjonariusze 
UB zainteresowali się jego osobą. Jan Lipa 
przez 2 lata był wzywany na przesłuchanie 
do Piasków. Oficerowie śledczy nocną porą 
przychodzili po niego do domu i prowadzili 
na cmentarz lub do lasu. Za każdym razem 
człowiek ten żegnał się z rodziną, bo nie 
wiedział, czy wróci. Proponowano mu także, 
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Majdan Kozic Górnych, pow. Lublin, 21 października 1963 r.



astronomiczną na tamte czasy, sumę  30000 zł, 
ale Jan Lipa nigdy nie zdradził „Lalka”. 
Na początku 1963 r. udało się funkcjona-
riuszom Wydziału III SB KW MO w Lublinie 
wybrać odpowiednią osobę, która przyczy-
niła się do wytropienia Franczaka. Na pod-
stawie materiałów zwerbowano tajnego 
współpracownika „Michała”, czyli Stanisława 
Mazura, bratanka ojca narzeczonej „Lalka”. 
Był stolarzem, budował dom w Lublinie, co 
mogło być jednym z powodów, dla których 
poszedł na współpracę. Na polecenie SB za-
czął często bywać w rodzinnej wsi i w sierpniu 
1963 r. jako najbliższy członek rodziny spo-
tkał się z Franczakiem. Następne spotkanie,  
w październiku, zostało już szczegółowo za-
planowane przez SB. TW „Michał” został wy-
posażony w aparaturę podsłuchową, dzięki 
której bezpieka miała namierzyć Franczaka. 
Akcja zakończyła się niepowodzeniem, konfi-
dent zapamiętał jednak numery rejestracyj-
ne motoru, którym przyjechał „Lalek”. To wy-
starczyło do namierzenia właściciela pojazdu, 
był nim Wacław Beć z Majdanu Kozic Górnych. 
21 października 1963 r. jego gospodarstwo zo-
stało otoczone przez grupę operacyjną, w skła-
dzie dwóch oficerów  i 35 zomowców. Przebieg 
akcji znamy z protokołu przesłuchania świadka 
por. Ludwika Taracha (oficera operacyjnego  
SB w KP MO w Lublinie).                    
Do miejscowości Majdan Kozic Górnych uda-
liśmy się 21 października o godzinie 14.30. 
Po obstawieniu zabudowań Becia Jana za-
uważyliśmy wychodzącego osobnika. Po syl-
wetce i zachowaniu domyśliłem się, że może 
to być Franczak. Usiłował go zatrzymać prze-
wodnik psa, jednak Franczak zaczął uciekać 
do stodoły. Po dwóch minutach wypadł z in-
nej strony i zaczął strzelać do przewodnika, 
który się cofnął, a Franczak zaczął uciekać 
w kierunku lasu, cały czas strzelając. Gdy 
zauważył funkcjonariuszy MO stojących na 
obstawie, którzy wzywali go do odrzucenia 
broni i podniesienia rąk do góry, Franczak 
wrócił w kierunku zabudowań. Wskoczył  
w krzaki, po paru sekundach wybiegł i wów-
czas zauważyłem, że miał na sznurku na szyi 
teczkę, a w obydwu rękach pistolety, z któ-
rych równocześnie strzelał […] Franczak nie 
zatrzymał się, dobiegł do mieszkania Ludwi-
ka Misiury i wszedł do ogródka między bzy 
i jaśminy, klęknął i zaczął strzelać do dwóch 
funkcjonariuszy MO biegnących w jego 
kierunku. Funkcjonariusze zaczęli strzelać  
w jego kierunku – po krzakach. W pewnym 
momencie zauważyłem, że się przewrócił  
i upadł twarzą do ziemi. Dobiegliśmy do 
Franczaka, wzięliśmy go za ręce i podnie-
śliśmy twarzą do góry. Po upływie dwóch 
minut zmarł. 
Ciało martwego partyzanta przewieziono do 
prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej 
w Lublinie. Sekcja zwłok wykazała, że bezpo-

średnią przyczyną śmieci była rana postrzało-
wa serca. Władza ludowa postanowiła nawet 
po śmierci upokorzyć i w pewien sposób ze-
mścić się na Józefie Franczaku, za lata upoko-
rzeń i wodzenia za nos. Prokurator postanowił 
o zdjęciu głowy ze zwłok „Lalka”. Pochowano 
go właśnie w takim stanie: bez głowy i bez 
ubrania, potajemnie, w bezimiennym grobie 
na cmentarzu komunalnym przy ul. Unickiej. 
Dzięki pracownikowi cmentarza rodzina po-
znała miejsce pochówku. Jednak dopiero  
w 1983 r. siostry „Lalka” przeniosły jego pro-
chy do rodzinnego grobowca na cmentarz 
parafialny w Piaskach. Według śledztwa IPN 
głowa żołnierza została zdjęta także w celu 
ustalenia, który dentysta go leczył. Prokura-
torzy IPN ustalili, że czaszka Franczaka prze-
kazana została Lubelskiemu Uniwersytetowi 
Medycznemu. W tym roku czaszka Józefa 
Franczaka została odnaleziona i przekazana 
Markowi Franczakowi, synowi partyzanta, 
który starał się o jej odnalezienie od lat.  
Aż do 2005 r. nie wiedziano, kto zdradził „Lal-
ka”. Rodzina i sąsiedzi podejrzewali przez ten 
cały czas gospodarza, u którego przed śmier-
cią ukrywał się Franczak, Wacława Becia, 
skazanego za pomaganie „bandycie” na pięć 
lat więzienia, a potem do śmierci żyjącego  
z piętnem zdrajcy. Stanisław Mazur z niepo-
szlakowaną opinią umarł dwa lata po nim. 
Historyk Stanisław Poleszak odnalazł teczkę 
TW SB „Michała”, czyli Stanisława Mazura, 

a w niej m.in. podpisane przez niego pokwi-
towanie odbioru pieniędzy. Życie ostatnie-
go polskiego partyzanta kosztowało 5 tys. 
złotych – pięć ówczesnych średnich pensji 
robotnika. 
Śmierć Józefa Franczaka traktujemy jako sym-
boliczny kres walki zbrojnej podziemia nie-
podległościowego z reżimem komunistycz-
nym po II wojnie światowej. Przez następne 
lata komuniści na wszelki sposób starali się 
zniszczyć moralnie żołnierzy podziemia, pi-
sano oszczercze książki, wiersze, reżyserowa-
no tendencyjne filmy, powstawały pomniki 
morderców i katów ubeckich. Po upadku PRL 
nazwano żołnierzy podziemia antykomuni-
stycznego Żołnierzami Wyklętymi – na taki 
los skazali ich komuniści. Podniosły się głosy, 
że lepiej byłoby nazwać ich „żołnierzami nie-
złomnymi”, bo przecież to wróg ich wyklął  
a nie naród. Ale w każdym języku funkcjonu-
je tzw. usus społeczny akceptacja tego, co raz 
nazwano, więc nazwa ta przyjęła się na stałe.

Robert Boruc
Bibliografia: 
Joanna Wieliczka-Szarkowa „Żołnierze Wy-
klęci, Niezłomni bohaterowie”,  Kraków 2013.
Violetta Gut „Józef Franczak ps. „Lalek”, 
Ostatni partyzant poakowskiego podziemia”, 
Toruń 2004.
„Wyklęci, Podziemie zbrojne 1944–1963”  
Ośrodek Karta Warszawa 2013.        
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Około 28 lipca opuszczony przez wycofujące się 
w pośpiechu wojska niemieckie Otwock został 
wyzwolony przez lokalne siły AK. Okres „wolno-
ści” trwał około dwóch dni. Po wkroczeniu Ar-
mii Czerwonej do Otwocka dowódca IV Rejonu, 
kpt. Stanisław Szulc „Kania” wydał rozkaz do 
ujawnienia się struktur AK. Sądzono wówczas, 
że z Sowietami uda się porozumieć i że skorzy-
stają oni ze wsparcia AK podczas dalszych walk 
z Niemcami. Niestety nikt takich propozycji nie 
składał. Stan niepewności i krótkiego triumfu 
trwał do 10 sierpnia. Przez te kilkanaście dni na 
terenie Otwocka w sposób jawny funkcjonował 
sztab Rejonu, biuro werbunkowe AK. Żołnierze 
patrolowali linię frontu, prowadzili obserwację 
działań sił niemieckich na drugim brzegu Wi-
sły. W tym czasie ukazywała się nawet gazeta 
„Dzień Polski” wydawana przez lokalne struk-
tury AK. Niestety sygnały o rozbrajaniu wojsk 
AK przyniesione przez żołnierzy 27. Wołyńskiej 
DP AK i informacje o masowych aresztowa-
niach żołnierzy AK zmuszają dowódcę Rejonu 
do wydania rozkazu przejścia do konspiracji. 
Jak się wkrótce okazało, oczyszczenie Otwocka 
z lokalnych struktur podziemia patriotycznego 
miało istotne znaczenie dla Sowietów. Wkrótce 
Otwock stał się miejscem, które w umacnia-
niu istnienia „Polski Lubelskiej” i jej organów 
bezpieczeństwa odegrało bardzo istotną rolę. 
Zniszczenie Warszawy i brak budynków mogą-
cych pełnić rolę obiektów administracyjnych 
i siedzib organów bezpieczeństwa zmusiły 
dowództwo NKWD do zajęcia licznych opusz-
czonych willi i pensjonatów mieszczących się 
w podwarszawskim Otwocku. Wyizolowanie 
budynków Soplicowa i Śródborowa umożliwi-
ło właściwe zabezpieczenie i utajnienie prze-
prowadzanych przez NKWD badań i mordów.  

Istnienie licznych szpitali wojskowych na te-
renie Otwocka pozwalało ukrywać ciała ofiar 
wśród licznie zmarłych rannych żołnierzy. Praw-
dopodobnie już od sierpnia 1944 r. w mieście 
znajdowały się agendy władzy szczebla rządo-
wego i wojewódzkiego. W Otwocku także szko-
lone były „grupy inicjatywne” powiatowych 
urzędów bezpieczeństwa dla terenów znajdu-
jących się jeszcze pod okupacją niemiecką. Ma-
sowo wykorzystywano „zawodowych” dono-
sicieli, którzy zajmowali się szmalcownictwem 
pod okupacja niemiecką, początkowo jako 
informatorów ujawniających ukrywających 
się członków zbrojnego podziemia, a później 
jako regularnych funkcjonariuszy. W Otwocku 
funkcjonowała szkoła milicyjna i Wojewódzka 
Komenda MO. Mimo tak bogatej i tragicznej 
historii Otwocka do dziś temat ten nie doczekał 
się jakiegokolwiek opracowania.
Od 2013 r. miasto Otwock we współpracy  
z działem notacji IPN prowadzi badania  
i dokumentuje zachowane świadectwa ko-
munistycznych zbrodni. Celem projektu jest 
dotarcie do świadków i dokumentów doty-
czących osób prześladowanych ze względu 
na działalność niepodległościową prowadzo-
ną w czasie II wojny światowej i w latach po-
wojennych. Zbierane są materiały dotyczące 
tworzenia i funkcjonowania w Otwocku i jego 
okolicach struktur aparatu bezpieczeństwa. 
Ze względu na trudną dla wielu otwocczan 
tematykę praca nie jest łatwa. Przodkowie 
licznych mieszkańców miasta byli oprawcami 
współpracującymi z NKWD, UB, czy też ofice-
rami i podoficerami KBW. Świadkowie, którzy 
mogliby powiedzieć najwięcej, milczą na te-
mat wstydliwych rodzinnych tajemnic.
Mówią jednak ściany piwnic, wołają o pamięć 
nieekshumowani świadkowie z masowych 
grobów położonych w Soplicowie na tyłach 

dawnych katowni. Wołają natynkowe napisy 
na ścianach piwnic, nazwiska, daty, rysunki  
a nawet wiersz. To dowody z Wojewódzkiej 
Siedziby UB, obecnie siedziby Biblioteki Miej-
skiej w Otwocku, przy ulicy Andriollego 45 
czy Wojewódzkiej Komendy Milicji przy uli-
cy Poniatowskiego 31. Napisy te pochodzą  
z lat pięćdziesiątych. Prawdopodobnie napisy 
wcześniejsze z lat 1944–1949 zostały skute, 
a na ścianę położono nowe tynki. W ramach 
prowadzonego z IPN projektu zarchiwizowa-
no ponad 100 wpisów i rysunków więźniów. 
Trudno jednoznacznie określić, którzy z nich 
byli Żołnierzami Wyklętymi, opozycją politycz-
ną, a którzy pospolitymi bandytami. Dopiero 
analiza ich losów, szeroka kwerenda archiwal-
na pozwoli na dotarcie do prawdy. Widomo 
jednak, że w latach powojennych w Otwocku 
istniało coś na kształt „obozu przejściowego”, 
pilnowanego przez umocnione posterunki  
z karabinami maszynowymi, strefy zamkniętej 
obejmującej całe Soplicowo i część Śródboro-
wa. Praktycznie każda dom czy willa zamienio-
na była w kwatery dla NKWD i organów bez-
pieczeństwa „Polski Lubelskiej”. Początkowo 
więzieniem NKWD były także piwnice dawne-
go domu uzdrowiskowego w Parku Miejskim, 
dawny sąd przy ulicy Czaplickiego. Ponadto 
wiadomo, że funkcję więzienia pełniły inne, 
poza strefą, tak jak siedziba przy ulicy Andriol-
lego, dwie wille przy ulicy Kościuszki i pensjo-
nat Gurewicza.
Położony na pograniczu leśnego kompleksu 
Otwock mógł stać się łatwym celem ataku 
niepodległościowego podziemia zbrojnego. 
Biorąc pod uwagę liczbę budynków, w których 
więziono ludzi, można podejrzewać, że jedno-
cześnie mogło tutaj przebywać do pół tysiąca 
więźniów i aresztantów. Ze wspomnień świad-
ków wyłania się obraz ciasnych cel mieszczą-
cych nawet po dziesięć osób. W tych ciężkich 
warunkach wybuchła epidemia tyfusu, której 

Piwnice jak pomniki
Otwock dzięki swojemu położeniu miał niesławną okazję stać się miejscem cierpienia tysięcy 
ludzi, żołnierzy, patriotów, którzy byli ofiarami komunistycznego terroru po II wojnie światowej.
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Willa Alba, główna siedziba NKWD, 
zdjęcie pochodzi z około 1960 r. Siedziba dawnej Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej, ul. Poniatowskiego 31



ofiary zakopano we wspólnym dole za otwoc-
kim cmentarzem. Można podejrzewać, że 
epidemię wywołano celowo, aby „rozwiązać” 
problem więźniów. Być może stało się to po 
maju 1945 r., bowiem obawy dowódców co do 
bezpieczeństwa „otwockiego obozu” nie były 
bezpodstawne. W nocy z 20 na 21 maja 1945 r. 
dobrze strzeżony obóz w Rembertowie, do które-
go trafiali także „przebadani” w Otwocku żołnie-
rze, został zdobyty i rozbity przez oddział do-
wodzony przez ppor. Edwarda Wasilewskiego 
„Wichurę”. Łącznie z obozu udało się wyswo-
bodzić ok. 500 osób, 200 z nich NKWD złapało 
ponownie na podstawie listów gończych. Po-
zostałych więźniów w liczbie 1100 wywieziono 
4 lipca 1945 r. do więzienia w Rawiczu.
Ciekawostką jest, że Otwock był na tyle istot-
nym miejscem, iż przewieziono tutaj najważ-
niejszych polskich arystokratów – Radziwiłłów, 
Zamoyskich, Krasickich, Branickich i Potockich. 
Całe rodziny wraz z dziećmi przetrzymywano  
w prymitywnych warunkach, najprawdopo-
dobniej w willi „Alba”, głównej siedzibie NKWD, 
która miała siedzibę przy ulicy Reymonta.  
W trakcie kwerend udało się uzyskać nieznane 
dotąd zdjęcia tego wyjątkowego budynku, któ-
ry należał kiedyś do prawosławnego metropo-
lity warszawskiego, Dionizego Waledyńskiego.  
O warunkach, jakie panowały w piwnicach, 
pisał m.in. Tadeusz Tomaszkiewicz w „Życiu 
Warszawy” w 1992 r. Opis dotyczy budynku 
sądu przy ulicy Czaplickiego: „Więźniowie,  
a właściwie na razie aresztowani, zajmowali 
trzy piwnice o rozmiarach 3 x 2 m. W każdej 
piwnicy przebywało 7–8 aresztowanych, któ-
rzy siedzieli na betonowej podłodze. Piwnica 
bez światła, tak jak inne piwnice. Spacerów nie 
było, a jedynie raz dziennie wyprowadzano nas 
do ubikacji na podwórze, gdzie przy okazji ten, 
co wcześniej tego nie zrobił, szukał sobie puszki 
po konserwach, i ta służyła mu za talerz i szklan-
kę. Jedzenie to kawałek chleba na śniadanie  
i trochę zupy na obiad z kolacją. Przez cały czas 
mojego pobytu w aresztach śledczych i po wy-
roku skazującym nie wolno było czytać gazet 
reżimowych ani książek. Jak u kogoś to znaleźli, 
to szedł do karceru. Przesłuchania odbywały się 
na parterze nocą, przy jaskrawym świetle, połą-
czone z biciem”.

Otwocki lekarz Marian Gągała opisał wspo-
mnienia, jakie wysłuchał od schwytanego je-
sienią 1944 r. żołnierza o pseudonimie „Konar”. 
W opisie informuje wprost, że przewiezienie 
do Otwocka oznaczało poważne oskarżenie, bo 
jeńców za sam udział w podziemnych organiza-
cjach przewożono np. do obozu w Skrobowie 
(byli tam trzymani m.in. internowani żołnierze 
27. Wołyńskiej DP AK): „Przewieziony do Śród-
borowa do kancelarii przez Gburowatego zezo-
watego sierżanta został wrzucony brutalnie do 
piwnicy willi Majdego” przy ulicy Narutowicza. 
Tam mieścił się jeden z wydziałów wojewódz-
kiego urzędu bezpieczeństwa publicznego. 
„Następnego dnia «Konar» wezwany na prze-
słuchanie przez oficera śledczego dowiedział 
się wśród prostackich wyzwisk i gróźb, że jest 
oskarżony o przynależność do zbrodniczej or-
ganizacji, jaką są Narodowe Siły Zbrojne, pro-
wadzącej przestępczą działalność przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu i Rzeczypospolitej 
Polskiej – organizacji współpracującej z hitle-
rowskimi okupantami i mordującej demokra-
tycznych działaczy PPR. „Konar” był wielokrot-
nie przesłuchiwany, lecz nie przyznawał się do 
zarzutów. Po przesłuchaniu wyprowadzano go 
na spacer i zmuszano do „próby ucieczki”, pod-
czas której miałby być bez wyroku zabity. Spa-
cery te były okazją do oddechu od „zatęchłego 
wilgotnego smrodu niemytych ciał współto-
warzyszy, wydalanych fizjologicznych gazów  
i płynu powstałego ze startych łętów ziemnia-
czanych stanowiących podściółkę rozłożoną 
na betonowej podłodze”. Konar widział także 
grupę kilkudziesięciu kobiet przetrzymywanych  
w antysanitarnych warunkach w garażu znaj-
dującym się na posesji. Piwnica, w której trzy-
mano aresztantów była nisko sklepionym po-
mieszczeniem o powierzchni około 30 mkw, 
wchodziło się do niej po stromych schodach. 
Jedno małe okienko nie zapewniało dostatecz-
nego oświetlenia pomieszczenia. Więźniowie 
w smrodzie, ciemnościach, powszechna była 
wszawica. Mimo dużej rotacji aresztantów w 
pomieszczeniu przebywało zawsze kilkadzie-
siąt osób. Można było swobodnie stać, ale 
gdy aresztanci chcieli położyć się spać, musieli 
kłaść się na podobieństwo szprotek i zapew-

ne obracać jednocześnie. Jedna z osób, która 
wspominała areszt śledczy mieszczący się w 
budynku przy ulicy Poniatowskiego 40, otwoc-
ka pielęgniarka, której mąż był pracownikiem 
UB, wspominała, iż przez piwniczne okienko 
do celi podawała więźniom zakrwawione nie-
dopałki pozostawione przez przesłuchujących 
oprawców. Nieopodal za kolejną willą znajduje 
się pas ziemi, który na zdjęciach lotniczych z lat 
pięćdziesiątych jest zaoranym polem. Tam do 
tej pory mieszkańcy, którzy pamiętają o znajdu-
jących się tam grobach, palą znicze i ustawiają 
krzyż. Znamienne jest, że krzyż regularnie jest 
niszczony lub usuwany z zagajnika kryjącego 
mogiłę tych, na których wykonano wyrok lub 
nie przetrzymali przesłuchań. Niewątpliwie 
dopiero ekshumacja i badania terenowe mogą 
potwierdzić pewne fakty. Świadectwa mate-
rialne tamtych czasów, mimo prób zatarcia ich 
(skute tynki, zasiedlenie ternu „swoimi” zaufa-
nymi ludźmi), przetrwały i wymagają dalszych 
badań oraz dokumentacji.
W Otwocku wciąż żyją ludzie, którzy chociażby 
z przekazów znają relację bezpośrednich świad-
ków i więźniów. Warto, aby przekazali te infor-
mację do IPN lub redakcji „Gazety Otwockiej”. 
Tym bezimiennym bohaterom, ofiarom zła 
komunizmu, czerwonego terroru i bestialstwa 
prostaków z UB należy się pamięć i pochówek, 
nawet bezimienny, lecz pod znakiem krzyża.

Wiktor Lach
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