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„Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną,
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu.
[...] Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy,
w imię której się ją podjęło, ale w wielkości tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

Ta broszura jest poświęcona pamięci
kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
twórcy i pierwszego komendanta
Konspiracyjnego Wojska Polskiego
oraz żołnierzy tej organizacji
którzy oddali życie za niepodległość Polski, wiarę katolicką
i wolność człowieka
w walkach partyzanckich z komunistami oraz
w katowniach bezpieki
w latach 1945 - 1955

Zdjęcie na okładce:
Żołnierze III Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Jana Małolepszego „Murata” z oddziału
Kazimierza Skalskiego „Zapory”. 30 VIII 1947r. Las Klonowski. (fot. Marcin Jarzyna).
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„Jeśli Polska za okupacji niemieckiej dla odzyskania wolności poświęciła
ponad 6 milionów obywateli, w tym przynajmniej 2 miliony najlepszych synów,
to obecnie dla tego samego celu nie może zawahać się pozbyć kilkunastu
czy kilkudziesięciu tysięcy odszczepieńców i najgorszych szumowin. Nie jest
przestępstwem likwidować zdrajców, zwyrodnialców pastwiących się nad
swymi braćmi, wszelkiego rodzaju wykolejeńców, nieuznających żadnych
świętości. Zbrodnią niewybaczalną jest dopuścić, aby ofiary milionów zostały
zdystansowane przez miernoctwo i podłość”
Rozkaznr 1
3 I 1946 r.
kpt. „Warszyc”

Twierdzą nam będzie każdy próg
Przeciw dwóm wrogom
Wśród licznych organizacji antykomunistycznych w Polsce, utworzonych po rozwiązaniu Armii Krajowej, wyróżniało się Konspiracyjne
Wojsko Polskie (KWP), będące największą poakowską organizacją
wojskową w środkowej Polsce, walczącą z bronią w ręku na śmierć i życie
z komunistycznym zniewoleniem. Organizacja ta powstała wiosną 1945 r.
w Radomsku z inicjatywy kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
– byłego dowódcy I batalionu 27 pułku piechoty (pp) AK. Kapitan Sojczyński
był pierwszoplanową postacią w dziejach tej podziemnej struktury,
a przy tym kontynuatorem przedwojennej myśli niepodległościowej. Był
nie tylko twórcą i komendantem głównym KWP, ale też jej przywódcą
ideowym. Pozostał wierny Wolnej Polsce do ostatnich chwil swojego
życia. Należy przy tym pamiętać, że „Warszyc” z lokalnego organizatora
konspiracji terenowej i dowódcy partyzanckiego lat okupacji niemieckiej, po
1945 r. stał się sztabowcem, strategiem i dowódcą KWP. Choć dzieje tej
organizacji niepodległościowej dzielą się na trzy wyraźnie wyodrębnione
okresy, wyznaczone przez funkcjonowanie trzech kolejnych komend
KWP, to okres komendantury „Warszyca” jest okresem zdecydowanie
najważniejszym. Pod komendą „Warszyca” struktura ta osiągnęła stan
największego rozwoju i zarazem najwyższych standardów w swej pracy
na rzecz niepodległości Polski.
Stanisław Sojczyński urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach
w powiecie radomszczańskim. Był synem Michała i Antoniny z domu
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Śliwowskiej. Ukończył czteroletnią Publiczną Szkołę Powszechną
w Rzejowicach (1924), po czym uczył sie w latach 1927 – 1932
w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie. Po otrzymaniu matury poszedł do wojska, gdzie
ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 27 pp
w Częstochowie (15 września 1932 r. - 19 lipca 1933 r.). Do rezerwy
został przeniesiony 20 września 1933 r. w stopniu podporucznika rezerwy.
W 1932 r. zawarł związek małżeński z Leokadią Kubik, z którą miał
dwóch synów: Stanisława i Zbigniewa oraz córkę Jadwigę. Do wybuchu
wojny pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Powszechnej
w Borze Zajacińskim w pow. częstochowskim.
W pierwszych dniach września 1939 r. stawił się w punkcie
mobilizacyjnym w Łodzi. Formowane tam oddziały podjęły odwrót
w kierunku wschodnim. W efekcie w drugiej połowie Września 1939 r.
znalazł się w rejonie Hrubieszowa, w oddziale płk Leona Koca. Jednostka
ta musiała wycofać się dalej na Wołyń, gdzie pod Kowlem walczyła
z armią sowiecką. Po starciu z Sowietami pod Kowlem, około 20 września
1939 r., pododdział Stanisława Sojczyńskiego został rozbrojony.
Przyszły słynny partyzant uniknął jednak niewoli i zdołał zbiec za Bug.
Pod koniec września ówczesny por. Sojczyński postanowił przedrzeć
się do Warszawy, aby wziąć udział w jej obronie. Celu nie osiągnął
i po nieudanej próbie przedostania się do walczącej stolicy, w dniu 4
października 1939 r. zdjął mundur. W połowie października 1939 r.
powrócił do rodzinnych Rzejowic. Już pod koniec października 1939 r.
nawiązał łączność z por. Aleksandrem Stasińskim „Krukiem”, który
organizował w pow. radomszczańskim Służbę Zwycięstwu Polski (SZP).
Został zaprzysiężony pod pseudonimem „Wojnar” (w 1942 r. zmienił
pseudonim na „Zbigniew”). W szeregach SZP (później Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej) przystąpił do tworzenia pierwszego rejonu
konspiracji wojskowej obejmującej gminy: Dmenin, Gosławice, Przerąb,
Wielgomłyny, Masłowice, Kobiele Wielkie, Żytno i Gidle, tworząc
Podobwód III – Rzejowice krypt. „Żytomierz” - „Żniwiarka”, „Rzodkiewka”.
Od października 1942 r. do lipca 1944 r. (z przerwami) był zastępcą
kolejnych komendantów obwodu: ppor. Wacława Ząbka „Krzysztofa”,
por. Jana Świeczki „Łukasza”, kpt. Zdzisława Piwowarczyka „Orlicza”,
mjr. Franciszka Polkowskiego „Korsaka” (od 12 lutego 1943 r.). Pełnił
także funkcję szefa obwodowego Kedywu oraz oficera d/s wyszkolenia.
Prowadził w Rzejowicach kurs Młodszych Dowódców Piechoty (szkołę
podoficerską) oraz kurs Zastępczej Szkoły Podchorążych Rezerwy
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Piechoty (konspiracyjną podchorążówkę), w których wykształciły się
kadry przyszłych jednostek terenowych i partyzanckich Obwodu AK
Radomsko. Na podstawie rozkazu komendanta obwodu powołał do
życia oddział dywersyjny oznaczony kryptonimem „Nina”, przeznaczony
do zadań specjalnych. Była to reakcja na egzekucję ludności
przeprowadzoną przez Gestapo z 17 lipca 1942 r. we wsi Dmenin (wśród
powieszonych był dwunastoletni chłopiec). Na rozkaz por. Sojczyńskiego,
w odwet za zbrodnie niemieckie, Bronisław Skóra-Skoczyński „Robotnik”
i Zygmunt Czerwiński „Staw” w dniu 27 maja 1943 r. wykonali zamach
na komendanta placówki Gestapo w Radomsku - Willego Bergera i jego
zastępcę Johana Wagnera (likwidacja, przeprowadzona w biały dzień
w Radomsku udała się, mimo iż gestapowcy mieli osobistą ochronę).
Akcja ta była prawdziwym szokiem dla Niemców i wpłynęła na okresowe
złagodzenie zachowania sił policyjnych w powiecie. Ta oraz inne akcje
przeprowadzone przez grupy AK sprawiła, że Niemcy zaczęli określać
Radomsko jako Banditenstadt (bandyckie miasto).
W dniu 3 sierpnia 1943 r. niemiecka ekspedycja karna spacyfikowała
Rzejowice, przy czym aresztowano i rozstrzelano wielu żołnierzy
konspiracji AK. Spalono też wiele domostw, grabiąc dobytek. Pojmanych
mieszkańców wsi wywieziono do Radomska. Na rozkaz komendanta
obwodu – kpt. „Korsaka”, por. „Zbigniew” zmobilizował oddział w sile 86
ludzi (składający się z drużyn bojowych: Jerzego Kurowskiego „Łana”,
Bronisława Skoczyńskiego „Robotnika”, Jana Kalety „Postracha”,
Józefa Stachery „Wilka”, Jana Rogulki „Grota”) i zorganizował

Fałszywa kenkarta „Warszyca”.
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Żołnierze oddziału „Zbigniewa”. Siedzą od lewej: Henryk Piasecki „Zapora” (g6 XII 1945 r.), NN. Stoją od lewej: Jan
Michalski „Bryndza”, Henryk Baryła „Bąk”. Marzec 1944 r. Okolice wsi Rogi.

akcję odbicia aresztowanych.
W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r.
oddział dowodzony przez por.
„Zbigniewa” wkroczył do Radomska,
rozbił więzienie i uwolnił bez strat
własnych 57 osób.
Z żołnierzy dywersji oraz części
odbitychzorganizowanostałyoddział
partyzancki w sile pełnej kompanii
(krypt. „Grunwald”), nad którym
dowództwo objął osobiście por.
„Zbigniew”. Jednostka ta wykonała
wiele akcji przeciwko niemieckim
siłom okupacyjnym. W dniu 25
listopada 1943 r. por. „Zbigniew”
został
odkomenderowany
do
sztabu
Obwodu
Radomsko,
gdzie objął funkcję szefa referatu
I (organizacyjnego), zmieniając
jednocześnie
pseudonim
na
„Warszyc”. Dwa dni później oddział
leśny przekazał por. Florianowi
Budniakowi „Andrzejowi”.
W końcu lipca 1944 r. siły
Okręgu Kieleckiego AK przystąpiły do realizacji akcji „Burza”.
Poszczególne obwody (powiaty)
mobilizowały żołnierzy konspiracji
i w oparciu o oddziały dywersyjne
formowały duże jednostki bojowe,
zgodnie z planem Odtwarzania
Sił Zbrojnych. Inspektorat Częstochowski AK formował 7 Dywizję
Piechoty (DP) dowodzoną przez
płk. Karola Gwido Kawińskiego
Msza polowa dla 3 kompanii 27 pp AK. Na pierwszym planie Stanisław Sojczyński „Zbigniew”, „Warszyc”.
Las k. Jackowa. Wrzesień 1944r.
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„Rudego”, „Wujka”, składającą się z 27 i 74 pp AK. Dowódcą 27 pp został mjr. Franciszek Polkowski „Korsak”. „Warszyc” objął dowództwo nad
I batalionem 27 pp (krypt. „Ryś”) wystawionym przez Obwód Radomsko.
Batalion tworzyły trzy kompanie, dowodzone przez: por. Karola Kutnickiego „Kruka”, por. Eugeniusza Tomaszewskiego „Burtę” i por. Teodora
Gajewskiego „Sępa”. Stan batalionu wynosił około 400 ludzi. II batalion
27 pp AK (krypt. „Centaur”, „Czata”), pod dowództwem mjra Pawła Bierzyńskiego ps. „Julian”, „Roch”, sformowano z sił Obwodu Częstochowa
(stan około 300 żołnierzy). Dowódcą 74 pp (krypt. „Hetman”, „Chrobry”)
był mjr. Adam Szajna „Roztoka”. I batalion 74 pp (krypt. „Las”, „Tygrys”)
dowodzony przez por./kpt. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” utworzono z oddziałów partyzanckich obwodów Włoszczowa i Radomsko, II
baon 74 pp (krypt. „Wojna”, „Wilk), dowodzony przez kpt. Franciszka Pieniaka „Przeboja”, sformowano z żołnierzy zmobilizowanych w Obwodzie
Włoszczowa.
Jednostki 7 DP początkowo prowadziły działania na swym
macierzystym terenie. Jednak gdy 14 sierpnia 1944 r. gen. Tadeusz
Komorowski „Bór” wydał rozkaz nakazujący oddziałom AK marsz na
pomoc Warszawie, w której od 1 sierpnia 1944 r. trwało powstanie, także
27 i 74 pp wzięły udział w tej operacji, która na terenie Okręgu Kieleckiego
otrzymała kryptonim „Zemsta”. 18 sierpnia 1944 r. radomszczański batalion
(krypt. „Ryś” - „Roślina”) wymaszerował na odsiecz Warszawie, i wkrótce

Por./kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” (g19 II 1947r.). Sierpień 1944r.
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dotarł w wyznaczony rejon koncentracji w lasach przysuskich. Ponieważ
Inspektorat Częstochowski AK został ogołocony z sił partyzanckich AK,
utworzona została kompania pod dowództwem ppor. Szymona Zaremby
„Jerzego” dla wykonywania koniecznych zadań, takich jak odbiór zrzutów
oraz utrzymanie porządku w terenie, którego bezpieczeństwo było
zagrożone nie tylko przez grupy rabunkowe, ale i niewiele różniące się od
nich grupy Armii Ludowej (AL) i partyzantki sowieckiej. W tym też czasie
w poszczególnych kompaniach 7 DP odczytano odezwę por. „Warszyca”,
wydaną z okazji Święta Wojska Polskiego: „Żołnierze! Nie ma zapewne
ani jednego wśród Was, który by nie pamiętał, że dzień 15 sierpnia jest
naszym świętem i jest 24-ą rocznicą wielkiego zwycięstwa odniesionego
przez oręż polski u bram Warszawy. Święto to obchodziliśmy co roku
bardzo uroczyście w naszych pułkach. Co roku Naród Polski skupiał
myśli około tak doniosłej wagi historycznego faktu, zastanawiał się
nad warunkami, które umożliwiły Armii Polskiej osiągnięcie rzadkiego
w dziejach triumfu, co roku przywoływał wizje „Cudu Wisły” i co roku
oddawał hołd swojemu żołnierzowi. Bo oto wszyscy rozumiemy, że
w owych krytycznych i wydawało się beznadziejnych dniach uratowaliśmy
wolność Polski, przez nieliczącą się z ofiarami waleczność Polskiej
Armii, przez bezwzględną karność wobec Naczelnego Wodza i niższych
przełożonych i przez to, że całe społeczeństwo wszystkimi możliwościami
służyło wojsku. Wojsko było z Narodem, Naród z wojskiem. Ta
zbiorowa jedność w pragnieniach i dążeniach dała w sytuacji wyjątkowo
ciężkiej rezultat, który olśnił nie tylko nas, ale świat cały i który w swej
wspaniałości jest jakby cudem – „Cudem Wisły”. I dziś Warszawa znów
krwawi, znów stacza boje, dla których nie ma porównania. Warszawa
stolica nasza świeci nam przykładem, Jej dwunastoletni bohaterowie, Jej
kobiety walczące obok nieliczących się ze swoim życiem żołnierzy AK przygotowują nowe zwycięstwo, wołają o nowy cud. Na ten wielki zew
stajemy znów do walki zjednoczeni, gotowi wykonać każdy rozkaz, ufni
w przełożonych, ufni w Naczelnego Wodza”.
W trzeciej dekadzie sierpnia oddziały Kieleckiego Korpusu AK (7
DP w składzie 27 i 74 pp, 2 DP w składzie 2, 3 i 4 pp oraz 72 pp) zbliżyły
sie do Pilicy, a patrole zwiadowcze nawet przekroczyły tę rzekę. Niestety,
w obliczu nowych rozkazów, plany dalszego marszu na Warszawę trzeba
było porzucić. 23 sierpnia 1944 r. komendant okręgu płk Jan Zientarski
ps. „Ein”, „Mieczysław”, wobec niemożliwości uzupełnienia broni
i amunicji drogą zrzutów, uznał kontynuowanie operacji za niemożliwe
i podjął decyzję o przerwaniu operacji. Jednostki Kieleckiego Korpusu
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AK miały teraz realizować działania w ramach wygasającej „Burzy” (ten
etap operacji otrzymał kryptonim „Deszcz”). 27 sierpnia 1944 r. nastąpił
odwrót oddziałów partyzanckich 7 DP, jednostki te powróciły do swego
macierzystego inspektoratu. „Warszyc” nie mógł sobie darować, że jego
nadzieja na odsiecz walczącej Warszawie okazała się płonna. Jeden
z jego podwładnych, por. „Robotnik”, napisał w swoich wspomnieniach
„[...] Nasz dowódca powiedział: „musimy pomścić Warszawę – pragniemy,
aby na wiosnę ruszyć do powstania powszechnego, – ale czy zostaniemy
wsparci przez zachodnich aliantów? Czy nie skończy się na obietnicach
tak jak w 1939 roku? Czy aliantom będziemy potrzebni? Czy interesy
zachodu z sowietami będą poza naszymi plecami? I czy sowiety z nami
będą tak postępować jak z naszymi kolegami z 27 Wołyńskiej Dywizji
AK i powstańcami wileńskimi? Jesteśmy żołnierzami Rzeczypospolitej
Polskiej i nikt nie może zagrozić nam drogi ostatecznego zwycięstwa
i wolności. Musimy dotrzymać przysięgi żołnierskiej na wierność Bogu
i Ojczyźnie. Musimy się liczyć, że będzie kosztowało nas wiele krwi, aż
Polska będzie wolna, zasobna i wtedy wschód i zachód będzie się z nami
liczył”.

Od września 1944 r. bataliony 7 DP AK operowały samodzielnie,
Kadra 1 batalionu 27 pp AK. Od lewej: Władysław Trzeciak „Murawa”, NN „Krajczy”, Eugeniusz Tomaszewski
„Burta”, NN „Jordan”, Bolesław Kil „Kolec”, Mirosław Michalski „Brzoza”, Karol Kutnicki „Kruk”, Jerzy Kancler
„Wrak”. Październik 1944r.
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prowadząc walki z niemieckimi siłami okupacyjnymi. W październiku
nastąpiło „wygaszanie” działań akcji „Burza”. Dowództwo nakazało
ograniczyć akcje zbrojne oraz zmianę taktyki z zaczepnej na obronną.
Nastąpiła demobilizacja pułków i batalionów. Oddziały partyzanckie
pozostawiono w formie szkieletowej. Do końca 1944 r. żołnierze z 27
i 74 pp AK na podległym obszarze Inspektoratu Częstochowskiego
stoczyli z oddziałami niemieckimi kilkadziesiąt potyczek, m.in.
w Radomsku, Gomunicach, Żytnie, Kamieńsku, pod Krzętowem, Rudą
Pilczycką, Krzepinem, Przedborzu oraz w lasach: rędzińskich, silnickich,
cielętnickich i włynickich. Zlikwidowano kilkunastu konfidentów gestapo
i przedstawicieli lokalnej władzy niemieckiej, m.in. w Gidlach, Brzeźnicy,
Antoniowie, Garnku, Młynku, Olbrachcicach i Lipiczach. Wysadzono
niemiecki transport wojskowy na węźle kolejowym Bloku Dobryszyckim
pod Radomskiem.
Jesienią 1944 r. wynikły problemy z bojówkami AL i skoczkami
sowieckimi, zrzuconymi na teren Generalnego Gubernatorstwa.
Początkowo ich obecność, zgodnie z rozkazami dowództwa AK, była
tolerowana przez „Warszyca” - m.in. ochraniał oddział majora Siemiona
Nowosada oraz przekazał do jego jednostki kilkudziesięciu sowietów
(dezerterów z rosyjskojęzycznych formacji kolaboranckich), będących
wówczas pod nadzorem AK. Powodem konfliktu z AL były ustawiczne
rabunki, jakich komunistyczne grupy dopuszczały się na ludności cywilnej.
Cierpliwość Komendy Obwodu Radomsko wyczerpała się, gdy 24
września 1944 r. komuniści z AL zastrzelili dwóch gońców AK z kompanii
„Warszyca”. 23 listopada 1944 r. pluton szturmowy pod dowództwem
ppor. Józefa Koteckiego „Warty” okrążył w okolicach Chelczowa (pow.
Radomsko) sekcję aelowców z III Brygady AL dowodzoną przez por.
Bronisława Krogulca „Jastrzębia”, która miała na sumieniu liczne napady
i grabieże. W meldunku o tym zdarzeniu napisano: „W pogoni za bandą
dla odebrania im zrabowanych tamtejszym mieszkańcom rzeczy, al-owcy
otworzyli ogień do naszego oddziału. Schwytani tłumaczyli się, że myśleli,
iż są to Niemcy; żołnierze nasi byli jednak w mundurach polskich. Jest cały
szereg faktów obciążających alowców m.in. list do „Jastrzębia” o AK i NSZ.
Jakkolwiek ob. ppor. „Warta” dopuścił się pewnego rodzaju samowoli,
to jednak okoliczności oraz fakt, że byli to bezwarunkowo przestępcy,
usprawiedliwiają go. W czasie tej konfrontacji sześciu z AL zlikwidowano”.
Po wojnie komuniści obarczyli „Warszyca” odpowiedzialnością za
tę akcję, przemilczając oczywiście prawdę o rzeczywistych powodach jej
przeprowadzenia.
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W końcu października 1944 r., w związku z trudnością utrzymania
dużego oddziału w warunkach zbliżającej się zimy, „Warszyc” przystąpił do
stopniowej demobilizacji batalionu (połowę stanu jednostki urlopowano).
Główne zadania walki z okupantem przejął wydzielony z I batalionu krypt.
„Roślina” 27 pp AK oddział bojowy, którego dowódcą został ppor. Józef
Kotecki „Warta”. Jednostka ta przeznaczona została przede wszystkim
do zadań specjalnych m.in. do ochrony oczekiwanego zrzutu 5-osobowej
Brytyjskiej Misji Wojskowej o krypt. „Freston”- pod dowództwem płk
D. Hudsona, który nastąpił w nocy z 26 na 27 grudnia 1944 r. w rejonie
Bystrzanowic - Huciska (Kacze Błoto), na wschód od Częstochowy.
Zrzut przyjął pododdział wydzielony z II batalionu „Czaty” 27 pp AK pod
dowództwem por. Stanisława Wencla „Twardego” (około 40 ludzi). Na
rozkaz mjr „Korsaka” oficerowie angielscy zostali pod ochroną oddziału
ppor. Józefa Koteckiego „Warty”. 1 stycznia 1945 r. oddział ten stoczył
zaciętą walkę w obronie misji „Ferston” – z ekspedycją niemiecką wspartą
bronią pancerną.
3 stycznia 1945 r. w leśniczówce Zacisze kilka kilometrów od
Jackowa (pow. Radomsko) doszło do spotkania oficerów brytyjskich
z komendantem AK, gen. Leopoldem Okulickim „Niedźwiadkiem”.
Rozmowy na temat sytuacji w okupowanym kraju po wkroczeniu Armii
Sowieckiej nie miały praktycznie żadnego znaczenia, bo choć Anglicy
wydawali się współczuć Polakom, kompletnie nie rozumieli sytuacji
i nie mieli zresztą żadnego wpływu na jej dalszy przebieg (mogli jedynie
później opowiedzieć swym politycznym przełożonym o wrażeniach
z kraju sprzedanego przez aliantów sowietom). W tym dniu Komendant
Główny AK przeprowadził ostatnią w swoim życiu inspekcję pododdziałów
partyzanckich. Żołnierzy poinformowano o awansach i przyznanych
odznaczeniach. „Warszyc” awans do stopnia kapitana otrzymał 1 stycznia
1945 r., a dwa tygodnie później, na mocy rozkazu gen. „Niedźwiadka” nr
217 z 21 stycznia 1945 r., na wniosek mjra „Korsaka”, został odznaczony
Krzyżem Virtuti Militarii piątej klasy „za męstwo podczas licznych akcji
bojowych”.
Okres okupacji niemieckiej kończył „Warszyc” jako dowódca
o ogromnym dorobku organizacyjnym i bojowym, cieszący się do tego
niekwestionowanym autorytetem wśród żołnierzy i społeczeństwa. Ludzie
znali go jako oficera, który nie zostawiał podkomendnych i ludności
w potrzebie, zawsze szybko i trafnie reagował na represje przeciwnika,
a do tego nie bał się odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
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Konspiracyjne Wojsko Polskie
„Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej
i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę
ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą”
kpt. „Warszyc”, 8 I 1946 r.
19 stycznia 1945 r. gen. „Niedźwiadek” wydał rozkaz o rozwiązaniu
Armii Krajowej. Rozkaz ów, o niejednoznacznej treści, mówił m.in., że
Polska nadal nie jest wolna, a żołnierze AK mają być przewodnikami
narodu. Każdy mógł więc interpretować go wedle swego uznania.
20 stycznia 1945 r. komendant Okręgu Radom-Kielce „Jodła”, płk
Jan Zientarski „Ein” wydał „Wytyczne Postępowania przy rozwiązaniu AK”
oraz „Wytyczne Propagandowe”, przy czym równie niejednoznacznie jak
gen. Okulicki, pisał m.in.: „Zwolnienie z przysięgi obejmuje tylko sprawy
odnośnie organizacji AK, jako organizacji tajnej, powstałej do walki
z najeźdźcą. Nie jesteśmy natomiast zwolnieni od przysięgi żołnierskiej,
złożonej na wierność Rzeczypospolitej, jako Jej żołnierze i Polacy”.
Zadaniem AK jako wojska jest walka o Niepodległość, zadaniem nas jako
obywateli jest pomoc w odbudowie zniszczonego Kraju w urządzeniu go
tak, byśmy byli państwem na wskroś demokratycznym i niezależnym”.
Dowódcy poszczególnych obwodów wykonali połowicznie rozkaz
rozwiązania jednostek. Nadzieje na normalizację życia w Polsce zajętej
przez armię sowiecką bardzo szybko okazały się jednak płonne.
Ujawnienie akowców spotęgowało jedynie masowe represje sowieckich
władz (NKWD) i polskiego aparatu bezpieczeństwa (UB). Ludzi, którzy
ofiarnie walczyli z Niemcami, nazwano „zaplutymi karłami reakcji”,
a oddziały partyzanckie określano jako „bandy terrorystyczno-rabunkowe”.
Komendant Okręgu Kieleckiego AK, płk Jan Zientarski pisał w jednym ze
swych meldunków: „Od pierwszych dni Sowiety rozpoczęły zwalczanie AK.
Dotychczas aresztowano kilkuset członków różnych stopni [...]. Wszędzie
dążenie do wykrycia sztabów AK. Dowódcy okręgów wykonywali rozkaz
rozwiązania AK, zgadzali się na ujawnianie żołnierzy (chociaż po ukryciu
broni i archiwów), a nawet, na początku, na współpracę z władzami
komunistycznymi i nową administracją, po to, by nadać jej kierunek
w duchu czysto polsko-niepodległościowym. Szybko jednak okazało się,
że ta współpraca jest niemożliwa: odpowiedzią były masowe aresztowania
ujawniających się żołnierzy AK i ich dowódców”.
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27 stycznia 1945 r. dowódca 27 pp. AK mjr „Korsak” wydał rozkaz
o zaprzestaniu działalności konspiracyjnej, aby nie prowokować władz
komunistycznych, nakazał też ukrycie broni i zniszczenie archiwów. Natomiast dwa dni później, tj. 29 stycznia 1945 r., kpt. „Warszyc” widząc
pogarszającą się sytuację w kraju, zdecydował się na rozesłanie do swoich podkomendnych „wytycznych”, w których określił dalsze działania na
rzecz niepodległości i suwerenności kraju. Zalecał, aby przede wszystkim: „Utrzymać nadal w społeczeństwie polskim przywiązanie i poparcie dla Rządu Polskiego w Londynie” oraz przeciwdziałać propagandzie
rządu lubelskiego. Kolejne działania „Warszyca” wskazywały, że starał
się zachować ciągłość pracy konspiracyjnej i nie dopuścić do niekontrolowanego rozpadu struktur budowanych z takim wysiłkiem przez pięć lat.
Pod koniec lutego 1945 r. kontaktował się kilkakrotnie z por. Janem Rogulką „Grotem”, swym zastępcą z 1944 r. Informował go, że „rozwiązanie
AK było pewnego rodzaju manewrem taktycznym, który miał umożliwić
rozpoczęcie konspiracji na nowo”, ostrzegał również o masowych aresztowaniach w środowisku AK. Ofiarą aresztowań NKWD padli m.in. kpt.
Mieczysław Tarchalski „Marcin” – dowódca batalionu „Las” 74 pp. oraz
dowódca kompanii 27 pp. por. Karol Kutnicki „Kruk” (zesłani do obozów
koncentracyjnych w ZSRR), 2 sierpnia 1945 r. funkcjonariusze UB zamordowali w Częstochowie Aleksandra Szczepańskiego „Kiera” - inspektora
ds. zrzutów w Obwodzie Częstochowa. Nie inaczej było na ziemi łódzkiej,
gdzie aresztowany został komendant Okręgu Łódź krypt. „Barka” - płk
Michał Stempkowski „Grzegorz” (9 marca 1945 r.), szef wywiadu – mjr
Bronisław Jabłoński „Bill” i szef sztabu – mjr cc Jerzy Emir Hassan „Turek
II” oraz kilkunastu oficerów z kierownictwa okręgu i inspektoratów.
2 marca 1945 r. „Warszyc”, ukrywając się przed bezpieką u rodziny
w Przerąbskiej w Pile, pisał w jednym ze swoich listów:
1) dopóki istnieje choćby najmniejsza nadzieja i możliwość wykazania Rosji, że jej polityka jest podła, świńska i zaborcza, oraz walki
z jej imperializmem i odebrania zagrabionych przez nią wschodnich połaci Polski, dopóty w walce tej trwać jest naszym obowiązkiem - nawet za
cenę wielkich ofiar.
2.) AK i jej sympatycy to ok. 60% społeczeństwa polskiego: kto jest
wrogiem naszym – jest wrogiem Polski”.
Decyzja „Warszyca” o przystąpieniu do organizowania nowego
etapu podziemnej walki o niepodległość była podyktowana przede
wszystkim przeświadczeniem, że „rząd utworzony przez PPR nie
reprezentuje interesów Polski, lecz jest narzędziem w rękach Stalina,
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zmierzającego do jej podboju”. Nie bez znaczenia było też jego
poczucie odpowiedzialności za ludzi i powierzony teren (dodajmy,
że wielu dowódców, nawet bardzo zasłużonych w okresie okupacji
niemieckiej, przyjęło zupełnie inną postawę i skorzystało z pierwszego
pretekstu, chociażby rozkazu gen. Okulickiego, by rzucić wszystko
i wyjechać, pozostawiając dawnych podkomendnych na łasce bezpieki
i NKWD). Intensywną pracę organizacyjną podjął „Warszyc” już w marcu
1945 r. Powrócił wówczas do Radomska, gdzie „Grot” dopomógł mu
w zorganizowaniu kwater i łączności. 3 marca 1945 r. w lokalu chor.
Bolesława Kila „Ponurego” przy ul. Sportowej 12 przeprowadził odprawę,
w której uczestniczyli „Grot”, „Ponury” i ppor. Ksawery Błasiak „Albert”,
poświęconą ocenie sytuacji w byłym Obwodzie AK Radomsko. Zebrani
oficerowie złożyli przysięgę przed „Warszycem”. W tym samym dniu
kilka kilometrów od Radomska, w lesie k. Jackowa, odbyła się odprawa
żołnierzy 1 kompanii.
Budowana przez „Warszyca” struktura konspiracyjna nosiła
początkowo kryptonim „Manewr”, a od września 1945 r. nazwę
Konspiracyjne Wojsko Polskie
3 kwietnia 1945 r. „Warszyc”
wezwał swoich podkomendnych
z trzech kompanii batalionu
„Roślina”
(ostatni
kryptonim
w końcu okupacji niemieckiej
–
„Manewr”)
na
odprawę
organizacyjną.
Pierwszym,
który zareagował na wezwanie
komendanta
był
Władysław
Kuśmierczyk „Wiarus”- „Longinus”.
W dniu 11 kwietnia 1945 r.
przyłączył się do budowanej przez
„Warszyca” nowej organizacji
niepodległościowej. Na stanowisko
swojego
zastępcy
„Warszyc”
początkowo wyznaczył Kazimierza
Tkacza „Karola” (dowódcę kompanii
krypt. „Kadry”). Oficer ten jednak
dość krótko pełnił powierzoną mu
funkcję (początkowo leczył się
Ksawery Błasiak “Albert” (g 19 II 1947 r.)
z rany postrzałowej otrzymanej
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podczas jednej z akcji, by po kilku miesiącach wyjechać na tzw. Ziemie
Odzyskane). Kolejne rozkazy „Warszyca” dotyczyły uaktualnienia
wykazów ludzi (EWG. stopnia i pseudonimu). Te działania „Warszyca”
należy uznać za początek procesu reorganizacji radomszczańskiego
batalionu, a zarazem tworzenia zrębów struktur nowej organizacji. Jej
trzonem stały się trzy kompanie terenowe z powiatu Radomsko:
•
„Czołówka” (Gidle, Małuszyn, Zakrzówek, Żytno, Pławno, Koniecpol),
•
„Kadra” (Kamieńsk, Dobrzyce, Dmenin, Gocławice, Wielgomłyny,
Masłowice, Przerąb, Kobiele),
•
„Ochrona” (Pajęczno, Sulmierzyce, Rząśnia, Zamość, Ładzice,
Brzeźnica i Kruszyna).
W sierpniu 1945 r. utworzono kolejną, nową kompanię, której
dowództwo „Warszyc” powierzył por. Henrykowi Piaseckiemu „Zaporze”
(została oznaczona jako „5 kompania”). Z dniem 18 listopada 1945 r.
kryptonimy zostały zmienione na: „Czołówka” na „Dłuta”, „Kadra” na
„Kilofy”, „Ochrona” na „Młoty”, „5-ta” na „Siekiery”.
Funkcję pierwszego komendanta radomszczańskiej jednostki
o krypt. „Motor”, a zarazem dowódcą kompanii „Czołówka”, pełnił
do grudnia 1945 r. „Albert” (4 grudnia 1945 r. zastąpił on „Grota” na
stanowisku adiutanta „Warszyca”; a jego funkcję przejął por. Henryk
Glapiński „Klinga”).
W rozkazie do żołnierzy „Warszyc” apelował: „Należy utrzymać, a tam,
gdzie zostały zerwane – wznowić, (jeśli nie grozi to niebezpieczeństwem
zdrady) kontakty z podwładnymi i między żołnierzami przez: spotkania
i odwiedzania się (nie częste i w taki sposób, żeby nie było to podpadające),
informowanie się wzajemne i dzielenie się wiadomościami radiowymi,
ustne przekazywanie rozkazów i wytycznych, rzadkie, w wypadkach
podyktowanych koniecznością, wydawanie rozkazów pisemnych przez
d-ców kompanii. Dowódcy wszystkich szczebli, nawet w wypadkach,
gdzie nie jest to etatem przewidziane, winni mieć zastępców. Podać
pseudonimy zastępców dowódców kompanii”.
Zaprzysiężenie pierwszych dowódców polowych nastąpiło na przełomie maja i czerwca 1945 r. w domu „Ponurego” w Radomsku. Przysięgę, w obecności „Warszyca”, składali m.in.: Mirosław Michalski „Brzoza”,
Henryk Piasecki „Zapora”, Eugeniusz Tomaszewski „Burta”, Jan Kaleta
„Postrach”, Wiesław Janusiak „Prawdzic”, Antoni Jędryszek „Biały” i Władysław Kuśmierczyk „Wiarus”.
16 sierpnia 1945 r. „ Warszyc” wydał rozkaz precyzujący zasady
prowadzenia walki przez nową organizację. Jako dopuszczalne formy
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działalności zaliczono samoobronę, ochronę społeczeństwa przed terrorem władzy komunistycznej, zwalczanie obcych wpływów w administracji
i wojsku oraz walkę z resortem „bezpieczeństwa” i pospolitym bandyty-

Jeden z rozkazów „ Warszyca”.
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zmem. W celu prowadzenia działań bieżących o charakterze samoobronnym i bojowym powołany został samodzielny pion specjalny pod nazwą
„Kierownictwo Walki z Bezprawiem” (KWzB), wzorowany na dawnym Kedywie z czasów AK. W ramach KWzB zostały wydzielone jednostki bojowe „Samoobrony i Ochrony Społeczeństwa” (SOS) - nominalnie określane jako drużyny. Z każdego plutonu wydzielono najlepszych i najbardziej
zaangażowanych żołnierzy do organizowanych jednostek SOS. Drużyny
SOS składały się przeciętnie z 10 osób. Były dobrze uzbrojone, występowały w mundurach WP.
Latem 1945 r. organizacja „Warszyca” rozszerzyła się na powiat wieluński, gdzie podporządkował się jej ppor. Antoni Pabianiak
„Błyskawica” ze swymi podkomendnymi. We wrześniu 1945 r. KWP
objęło powiat Piotrków Trybunalski, gdzie rozpoczęto tworzenie batalionu konspiracyjnego (wśród lokalnych dowódców można wymienić tu
m.in. Henryka Trojanowskiego „Pająka” i Wacława Kuśmierczyka
„Toma”).
Jak widać początkowo organizacja objęła swym zasięgiem okolice
Radomska, Wielunia i Piotrkowa Trybunalskiego. Na przełomie lata
i jesieni 1945 r. ogarnęła teren Sieradza i Łodzi, by w 1946 r. włączyć
w swoje struktury inne grupy podziemia wywodzące się z rejonu
Częstochowy i Śląska, a na północnym-zachodzie także i Wielkopolski.
Podczas prac nad rozbudową
KWP komendant „Warszyc”, mimo
iż organizacja miała charakter wręcz
masowy, zalecał staranny dobór
ludzi, kładąc nacisk na ich morale.
Wzrost sił konspiracji spod znaku
KWP wynikał także z rozwoju sytuacji
w kraju, zwłaszcza narastającego
ucisku reżimu komunistycznego.
Do KWP przystępowało wielu
doświadczonych
żołnierzy
i konspiratorów uczestniczących
w
pracy
niepodległościowej
od
pierwszych
lat
okupacji
niemieckiej. Szczególnie licznie
reprezentowana była w szeregach
KWP dobrze przeszkolona kadra
Jan Rogulka „Grot” (g 12 V 1946 r).
z 27, 74 i 25 pp AK.
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Rozkazem nr 1 z 6 czerwca 1945 r. organizację przemianowano
na Grupę „Manewr”. 4 grudnia 1945 r. z czterech kompanii terenowych
utworzony został batalion liniowy pod krypt. „Żniwiarka”, którego dowódcą
został por. Jan Rogulka „Grot” - dotychczasowy adiutant „Warszyca”.
W czerwcu 1945 r. za sprawą Stefana Güertlera „Tse”, znającego
okolice Radomska i tamtejszą siatkę konspiracyjną 7 DP AK, doszło
do kontaktów śląskiego podziemia poakowskiego z KWP. Na
przełomie października i listopada 1945 r. śląskie aktywa poakowskie
podporządkowały się „Warszycowi”. 7 listopada 1945 r. „Tse” wspólnie
z płk. Pawłem Stopą „Dębem” oraz mjr. Gerardem Szczurkiem „Ergiem”,
na bazie grupy bojowej „Gera” z Rudy, utworzyli Śląski Okręg KWP (krypt.
„Klimczok”). Zorganizowano sześć komend powiatowych w woj. ŚląskoDąbrowskim i jedną na Śląsku Opolskim, oraz jedną komendę miejską
w Katowicach. Oprócz tego istniały dwa oddziały partyzanckie SOS
o krypt. „Błyskawica” i „Wędrowiec”. Stan zorganizowania komend
powiatowych był różny, najlepiej zorganizowane i najliczniejsze były
komendy z południowych, lesistych powiatów Podbeskidzia jak: KP
Rybnik (krypt. „Leśniczówka”), KP Pszczyna (krypt. „Wędrowiec”) i KP
Cieszyn (krypt. „Prom”).
W pierwszej połowie listopada 1945 r. do SG „Manewr” wcielono
oddziały poakowskie podporządkowane ppor. Feliksowi Gruberskiemu
„Arturowi”, działające w pow. konińskim, powiększając tym samym organizację o kolejną setkę konspiratorów. Powstałemu w ten sposób obwodowi konińskiemu nadano krypt. „Pociąg”.
Końcowym etapem rozwoju organizacyjnego KWP było powołanie
Komendy Powiatowej w Łodzi o krypt. „Akacja”, której dowódcą został
ppor. Jan Kaleta „Postrach”. Jednostka ta początkowo nie była liczna
i miała charakter kadrowy.
Jesienią 1945 r. na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało
10 Komend Powiatowych KWP, przy czym docelowo każda z nich była
w fazie mobilizacyjnym i miała utworzyć batalion konspiracyjny. Stopień
zorganizowania tych struktur był niejednolity, najliczniejsze i najsprawniejsze okazały się organizacje w powiatach Radomsko, Piotrków Trybunalski i Wieluń (rzeczywiście dysponowały one siłą odpowiadającą
batalionowi).
Próbą wytrwałości i determinacji w postanowieniu kontynuowania
walki o wolność, nie tylko dla samego „Warszyca”, ale także dla innych
żołnierzy pozostających w konspiracji, było ogłoszenie w sierpniu 1945 r.
dekretu amnestyjnego i związana z tym działalność Komisji Likwidacyjnej
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ds. AK. Jak się jednak okazało był to moment dopingujący i utwierdzający „Warszyca” w jego decyzji o wznowieniu działalności antykomunistycznej. Stanowczo zareagował na deklarację płk. Jana Mazurkiewicza
„Radosława”, wzywającą żołnierzy AK do ujawnienia się i uznania kontrolowanego przez komunistów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Ujawnienie miało odbywać się przed komisjami, w których obok
oficerów AK zasiadali oficerowie UB, mający wgląd do dokumentacji. Dla
„Warszyca” „amnestia” była nie do przyjęcia, uznawała bowiem żołnierzy
AK jak przestępców. Czas pokazał, że „Warszyc” miał rację. Zarówno
„amnestia” z sierpnia 1945 r. jak i „amnestia” ogłoszona przez komunistów w lutym 1947 r. nie miały służyć, i nie służyły, zapewnieniu ludziom
z podziemia niepodległościowego możliwości powrotu do normalnego
życia, lecz były obliczone na rozpracowanie struktur konspiracyjnych,
zwłaszcza przez dotarcie do ludzi pełniących w nich funkcje kierownicze. Zdobyte podczas akcji ujawnieniowej informacje pozwalały komunistom na efektywniejsze prowadzenie pracy operacyjnej wobec tych,
którzy zdecydowali się kontynuować walkę w podziemiu. Należy dodać,
że większość czynnych członków podziemia, którzy zdecydowali się na
ujawnienie przed komunistami, została wkrótce poddana represjom. Byli
oni aresztowani i skazywani na wieloletnie więzienie, a niekiedy nawet
na karę śmierci. Szanse na uniknięcie prześladowań mieli ci, którzy ulegli
naciskom „bezpieki” i podpisali deklarację współpracy z UB, lub szybko
wyjechali na inny teren, zacierając za sobą ślady i ukrywając swoją konspiracyjną przeszłość. Jednoznacznie negatywny stosunek „Warszyca”
do „amnestii” z sierpnia 1945 r. spowodował, że odebrał on wspomnianą
deklarację płk „Radosława” z 12 września 1945 r. jako zdradę ideałów
AK. W dramatycznym liście-odezwie „Do Pana Pułkownika Radosława, Komendanta Obszaru Centralnego w Warszawie”, „Warszyc” pisał
m.in.:
„Czyn Pana jest najzwyklejszą zdradą [...]. Bardzo żałujemy, że
podstępne aresztowanie 16-tu czołowych działaczy AK i osądzenie ich
w Moskwie wśród okoliczności wołających o pomstę do nieba niczego
niektórych Panów majorów, pułkowników i generałów AK nie nauczyły,
że jedynym naturalnym odruchem u nich było nierycerskie poddanie się
panice i rezygnacji. [...] „Góra” AK uważa spokój za swój obowiązek, gdy
w sposób haniebny skapituluje wobec zaprzedańców i zdrajców, gdy
sprzeda nas za obietnice i frazesy, że za gołosłowność ustrzeganie naszego dorobku i stopni. [...] Dla „dołów” AK uznanie przez czerwonych
naszych stopni za cenę rezygnacji z walki o cele zasadnicze - jest tylko
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jeszcze jednym paradoksem. Dziś, kiedy byle męt społeczny jest oficerem, a im większy szuja, tym dość często wyższą otrzymuje rangę, najwyższym odznaczeniem jest przeświadczenie, że jest się człowiekiem
zasad i honoru, wiernym synem Ojczyzny”. A poza tym, panie pułkowniku, niech pan wybije sobie z głowy i niech pan wytłumaczy czerwonym
uzurpatorom, że będziecie nas kiedykolwiek wprowadzali w prawa obywatelskie przez amnestie i łaskawe przebaczenie nam. Za krew przelaną
dla ojczyzny, za odniesione rany, za ofiary z żyć naszych, za cierpienie
i poniewierkę dla Polski – wy widzicie jedyną drogę dla nas odzyskania
praw człowieczych i obywatelskich przez uznanie i rozgrzeszenie nas.
A my oświadczamy, że z nami możecie pertraktować jako z reprezentacją większości społeczeństwa polskiego, reprezentacją, której cele są
nieskazitelne i słuszne, że wolno do niej odnosić się jedynie z respektem
i szukać form do realizacji jej postulatów. W imieniu oficerów, podoficerów i szeregowców, wiernych ideologii AK”.
Komendant KWP szukał łączności z innymi organizacjami niepodległościowymi. Już w lipcu 1945 r. nawiązano kontakt z poakowską organizacją w woj. poznańskim - Wielkopolską Samodzielną Grupą Ochotniczą
krypt. „Warta” (uznającą zwierzchnictwo Delegatury Sił Zbrojnych). Do
listopada tegoż roku, za pośrednictwem por. Alfonsa Kaszy-Kowalskiego „Alma” (b. żołnierza radomszczańskiej kompanii AK I batalionu 74 pp
AK, będącego od 10 lipca 1945 r. szefem egzekutywy II Oddziału tejże
struktury), utrzymywano łączność z jej komendantem ppłk Andrzejem
Rzewuskim „Hańczą”. Kontakty z Delegaturą Sił Zbrojnych (DSZ), wielką poakowską strukturą mającą objąć wszystkie aktywa organizacyjne
pozostałe po rozwiązaniu Armii Krajowej, nie mogły w przypadku KWP
dać pozytywnych efektów ze względu na zupełnie odmienne koncepcje
działania i inne cele, jakie przyświecały obu organizacjom. Celem KWP
była dalsza konspiracyjna praca wojskowa i walka z komunistycznym reżimem. Natomiast głównym celem DSZ było doprowadzenie do „rozładowania lasów” – czyli demobilizacji oddziałów partyzanckich, „wygaszenie”
masowego oporu i zakończenie wojskowych form działalności podziemnej. Powołane przez płk Jana Rzepeckiego, likwidatora DSZ, Zrzeszenie
WiN, miało już zupełnie inną formułę – nie wojska w konspiracji, lecz
konspiracyjnej organizacji społecznej, dopełniającej jedynie legalnie istniejące ugrupowania opozycyjne. Na przełomie kwietnia i maja 1946 r.
kpt. „Warszyc”, mimo sceptycznego nastawienia do koncepcji polityczno
- organizacyjnej WiN, podjął jednak rozmowy z przedstawicielami Zrzeszenia WiN. Rozmowy prowadzono w Częstochowie z kpt. Leonidem
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Parnasowem „Lo” oraz płk Franciszkiem Polkowskim „Korsakiem” (byłym
przełożonym „Warszyca” z 27 pp.). Wobec całkowitej odmienności celów
i form działalności, nie mogły one jednak przynieść podporządkowania
się KWP kierownictwu WiN.
W skład KWP weszli również żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych,
pozostawieni bez dowództwa, co zobligowało „Warszyca” do wydania
odpowiednich rozkazów. W przypadku żołnierzy NSZ przyjęcie do organizacji wiązało się ze złożeniem nowej przysięgi. „Warszyc” napisał:
„…. Złożenie przez żołnierzy NSZ przysięgi, obowiązującej w KWP, jeżeli będą oni działać wyłącznie na podstawie rozkazów i wytycznych KG
KWP oraz jeżeli zdecydują się zerwać z dotychczasową ideologią”. Ponadto otwarcie napisał: „Jeżeli chodzi o NSZ to nie istnieje między nami
a nimi żadna współpraca, mimo że mieliśmy już od niektórych dowódców
propozycje częściowego podporządkowania się nam. Na takie ustosunkowanie się nasze mają wpływ względy zasadnicze: Nie odpowiada nam
ich ideologia [...]; NSZ są dzisiaj pretekstem do wystąpień przeciw polskiemu ruchowi podziemnemu oraz rozdmuchiwania kwestii antysemityzmu i zużytkowania jej jako atutu przeciw nam tak w Polsce, jak i za
granicą. Przyjmować można tylko te oddziały NSZ, które zdecydowanie
chcą zerwać z ich ideologią, zwłaszcza z tymi dążeniami, które godzą
w demokrację”.
W czerwcu 1946 r. sieć konspiracyjna KWP została zbudowana
w 18 powiatach województwa łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, częściowo kieleckiego i poznańskiego. Najaktywniej organizacja działała jednak,
o czym była już mowa, na terenach pow. radomszczańskiego, piotrkowskiego, a następnie częstochowskiego i wieluńskiego. Wymienione rejony należały do Okręgu Łódzkiego KWP.
Znacznie szerszy zasięg – wykraczający poza struktury terenowe miał wywiad KWP, którego placówki funkcjonowały m.in.: w Gdyni
– Gdańsku („Żytno”), Białymstoku („Wilno”), Siedlcach („Polesie”), Wieluniu („Turbina”), Praszce - Gorzowie Śląskim („Turbina B”, „P-1”), Sieradzu („Młockarnia”), Zduńskiej Woli („Młockarnia B”), Łasku („Buki”), Kutnie („Stacja”), Kielcach („Klony”), Częstochowie („Bory”), Trzciance („Azyl
Partyzancki”), Warszawie – m.in. w budzącym grozę Głównym Zarządzie
Informacji WP („Wernyhora”), Łodzi („Akacja”), Ostrowie Wielkopolskim
(„Grobla”), Ostrzeszowie („Stawy”), Wrocławiu („Pole”), Jeleniej Górze
(„Ugory”), Kluczborku („Brama”), Oleśnie („Róża”), Opolu („Oflag”), Poznaniu („Łąka”), Radomsku („Motor”), Piotrkowie Trybunalskim („Żniwiarka”), Lublińcu („Lipnik”), Zawierciu („Dęby”), Radomiu („Zagon”), Włosz-
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czowej („Graby”), Koninie („Pociąg”), Koniecpolu („Jodły”), Krakowie
(„Sady”), Katowicach („Klimczok”), Gliwicach („Kuźnia”), Bytomiu („Zaolzie”), Rybniku („Leśniczówka”), Raciborzu („Gajówka”), Pszczynie („Wędrowiec”), Bielsku Białej („Most”), Cieszynie („Prom”), Żywcu („Tratwa”).
Z dniem 1 stycznia 1946 r. Grupa krypt. „Manewr” przemianowana
została na Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego krypt.
„Lasy”, a 10 kwietnia 1946 r. na I Korpus KWP krypt. „Bory”. Równocześnie
w rozkazie organizacyjnym nr 4 z 16 stycznia 1946 r. „Warszyc” nakreślił
nową strukturę organizacji. Część funkcji z braku odpowiedniej kadry
skupił w swoim ręku. Stał na czele Sądu Specjalnego i Kierownictwa
Walki z Bezprawiem, pełnił również obowiązki kwatermistrza organizacji,
szefa Wydziału Weryfikacyjno-Ostrzeżeniowego i szefa Informacji
i Propagandy.
Poszczególne komendy powiatowe tworzono strukturalnie
według przyjętego wzoru: „dowódca oraz sztab organizacji, komórka
Kierownictwo Walki z Bezprawiem – drużyna SOS. W powiecie
funkcjonował batalion podzielony na 3 kompanie, w gminach –
utworzono plutony i drużyny. W skład batalionu liniowego wchodzili:
„dowódca powiatowy, mianowany przez komendanta głównego, adiutant
i jego sekcja kancelaryjna, sieć kurierska gońców, oficer wywiadu
i dwóch obserwatorów, patrol łączności, lekarz i dwóch członków patrol sanitarny, kapelan, kwatermistrz i podlegli mu: kasjer, podoficer
żywnościowo-mundurowy, podoficer broni, taborowy i dwóch woźniców,
patrol transportowy i pomoc podoficera żywnościowego, (uzbrojenie:
kb., pistolety maszynowe, broń krótka i granaty). Organizacja kompanii
strzeleckiej zorganizowana była według schematu: dowódca, zastępca
(etatowy lub dowódca 1 plutonu), szef kompanii, podoficer żywnościowy
wespół z obsługą w sile dwóch, podoficer żywnościowo-mundurowy
i dwóch do pomocy, podoficer broni, patrol sanitarny - trzech, sekcja
gońców. Skład kompanii: 2 lub 3 plutony strzeleckie (liniowe) i jeden
pluton ckm. Pluton składał się 3 drużyn strzeleckich oraz drużyny
ckm lub lkm; dowódca plutonu, zastępca, kapral obserwator, dwóch
gońców, patrol szturmowy sapersko-minerski; drużyna strzelecka
składała się z dowódcy, zastępcy i sekcji rkm lub lkm. [...]. Według tego
powyższego schematu kompania miała posiadać 214 ludzi oraz kilka
plutonów rezerwowych w zapasie, które miały być dla uzupełnienia
stanu w oddziałach liniowych. Poza tym z oddziałów rezerwowych
(szkieletowych) dowódcy kompanii mieli za zadanie tworzenia sieci
wywiadu, propagandy, oraz działu zaopatrzenia”.
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Jednostki organizacyjne KWP nie odpowiadały jednak ilościowo
przedwojennym strukturom armijnym i nigdy nie osiągnęły pełnego
stanu.

Sztab SG KWP „Lasy”
Komendant Główny KWP - kpt. Stanisław Sojczyński „Wojnar”,
„Zbigniew”, „Wazbiw”, „Warszyc”, „Raw”, „Awr”, „Świrski”, „War”, „Arw”,
„Ryba”, któremu podlegały bezpośrednio wydziały związane z następującymi funkcjami: kwatermistrz, dowódca Kierownictwa Walki z Bezprawiem (KWzB) – odpowiedzialny za ten pion wydawał m.in. wyroki śmierci,
przewodniczący sądu specjalnego, szef wydziału weryfikacyjno-ostrzeżeniowego, szef informacji i propagandy.
Adiutant I – por. Jan Rogulka „Grot” (do 4 grudnia 1945 r.), następnie
por. Ksawery Błasiak „Albert”, „Julita” (aresztowany przez UB w Radomsku
13 marca 1946 r. na ul. Sienkiewicza nr 3, nie został zdekonspirowany;
zwolniony z aresztu 30 marca 1946 r. po opłaceniu oficera śledczego
Antoniuka z PUBP w Radomsku). W tym czasie okresowo funkcję adiutanta
pełnił zastępczo por. Henryk Glapiński ps. „Klinga”.
Adiutant II – por. Czesław Kijak „Romaszewski”, zajmujący sie
sprawami stricte politycznymi (od 31 marca do chwili aresztowania 25
kwietnia 1946 r.).
Adiutant I porządkował meldunki i wszelkiego rodzaju materiały, na
podstawie których opracowywano akcje zbrojne. Porządkował i notował
przeprowadzone akcje. Prowadził akta zawierające dane o rozlokowaniu
„ludowego” WP, MO i UB. Był odpowiedzialny za gromadzenie map
sztabowych, planów sytuacyjnych, wszelkich materiałów szkoleniowych
jak instrukcje bojowe, regulaminy oraz za wydawanie pisma „W Świetle
Prawdy”, które ukazywało się co 10 dni.
Adiutant II kierował pracami kancelaryjnymi. Utrzymywał łączność
konspiracyjną, dysponował „skrzynkami” kontaktowymi dla kurierów
i gońców oraz prowadził gospodarkę lokalami konspiracyjnymi. Prowadził
wszelkiego rodzaju wykazy liczbowe, pseudonimów i stanowisk ludzi na
poszczególnych szczeblach organizacji KWP oraz wykazy ewidencyjne
i awansowe.
Szef wywiadu II-K, por. Stanisław Żelanowski „Wiktor”, „Nałęcz”,
(od maja 1946 r. używał pseudonimów mjr „Orkan”, por. „Kordian”,
„Anwa”)
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Zastępca szefa - por. Marian Nowak „Sęp”
Referent informacyjny II-K – Adam Kowalczyk „Janusz”
Łącznicy szefa wywiadu: Władysława Polak „Anita”, „Chinka”,
„Zając”, od czerwca 1946 r. pchor. Romuald Wroński „Świetlik”, „ppor.
Wojnar”.
Szef żandarmerii polowej przy dowództwie „Lasy” - Wiesław
Janusiak „Prawdzic”.
Szef łączności radiowo-telegraficznej - ppor. Feliks Kasza
„Szczerbiec”.
Szef Wydziału Legalizacji - Wacław Chlebowski „Wyrwa”.
Szef Wydziału Pomocy Pokrzywdzonym - Stanisław Staniszewski
„Kruk”.
Sekretarka, łączniczka / kasjerka - Halina Pikulska „Ewunia”.
Podoficer łącznikowy, kwatermistrz i dowódca kompanii - st.
sierż. Jan Braszczyński „Gawrycz”.
Technik prasowy - kpr. Henryk Brzózka „Niutek”.
Szef finansów - Maria Gasik-Łęcka „Mucha”
Kapelani: - ks. Marian Frączak (Frontczyk) „Poraj” , ks. Stanisław
Piwowarski „Witowski”.
Pierwsze archiwum KWP znajdowało się w zabudowaniach
Kazimiery Skupień w Częstochowie przy ul. Mickiewicza.
Drugie archiwum ukryte było w mieszkaniu Henryka Fajty „Gardy”
w Radomsku przy ul. Krótkiej, lokal ten stanowił również punkt łączności
„Warszyca” z szefami oddziałów dywersyjnych.
Trzecie (osobiste archiwum „Warszyca”) znajdowało się w lokalu
komendanta organizacji przy Wręczyckiej w Częstochowie.
Magazyn broni i amunicji mieścił się w mieszkaniu Zygmunta
Łęskiego „Domana” w Częstochowie.
Początkowo siedzibą sztabu KWP było Radomsko, a od 15 marca
1946 r. Częstochowa. Tam kpt. „Warszyc” miał kwatery m.in. w domu
przy ul. Śniadeckich 18 oraz przy ul. Wręczyckiej 11. Przy ul. Katedralnej
13 znajdowała się „skrzynka” kanału przerzutowego ludzi przez
Czechosłowację na Zachód.
Specjalistyczne agendy Sztabu KWP
Kierownictwo Walki z Bezprawiem – specjalna, wydzielona
struktura przy każdym dowództwie grup i komendach powiatu. Kierownik
KWzB wchodził w skład ścisłego sztabu dowódcy, komendanta i był jego
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zastępcą. Na poziomie SG KWP
KWzB obejmowało następujące
wydziały: Sąd Specjalny KWzB
(powołany 16 stycznia 1946
r. rozkazem nr 4 „Warszyca”).
Skład sądu KWP był następujący:
przewodniczący – „Warszyc”,
ławnicy: „Maciej” i „Czesław”.
Z wydziałem tym współpracowały
wydziały:
WeryfikacyjnoOstrzeżeniowy,
Wywiadu,
Pomocy
Pokrzywdzonym,
Legalizacyjny,
InformacyjnoPropagandowy, Ochrony.
Odcisk pieczęci Kierownictwa Walki z Bezprawiem.
W ramach KWzB działalność
dywersyjną prowadziły oddziały partyzanckie Służby Społeczeństwa.
Jednostki te występowały w mundurach WP i były w pełni uzbrojone
w broń ręczną i maszynową.
Wydział Weryfikacyjno-Ostrzeżeniowy, dzielił się na trzy referaty
zajmujące się:
1. Przestępcami wojennymi, konfidentami gestapo, UB, sowieckimi,
Polakami współpracującymi z władzami komunistycznymi, osobami
wojskowymi, funkcjonariuszami UB i MO.
2. Szkolnictwem, administracją państwową, aktywem partyjnym.
3. Przemysłem, handlem, kolejnictwem i komunikacją.
Zadaniem wydziału było prowadzenie kartotek osób o złej opinii
z czasów okupacji niemieckiej, przestępców wojennych, obywateli
sowieckich, członków PPR zatrudnionych w WP, UB, MO, ORMO,
administracji, sądownictwie, przemyśle, handlu i kolejnictwie, oraz
w stronnictwach politycznych, którzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji
nie tylko zawodowych, ale również moralnych. Kartoteki te prowadzono
na bazie informacji, zdobywanych przez wywiad. Na ich podstawie z kolei
formułowano i wysyłano ostrzeżenia lub nakazy opuszczenia danego
terenu. W wyjątkowych przypadkach sprawę przekazywano do Sądu
Specjalnego Kierownictwa Walki z Bezprawiem, który wydawał stosowny
wyrok, przekazywany następnie do wykonania odpowiedniej jednostce
SOS.
Wydział wywiadowczy podzielony był na piony: II-K (kontrwywiad i
wywiad polityczno-wojskowy) – który działał przy komendach wszystkich
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szczebli) oraz II-L (wywiad liniowy) – który działał przy poszczególnych
oddziałach liniowych i rezerwowych. Przy dowództwie batalionów (komend powiatowych) istniał pion wywiadowczy występujący pod ogólnym
kryptonimem „Szefostwo II-K” z dodaniem kryptonimu odpowiedniego rejonu, placówki itd.. W pionie Wydziału wywiadowczego II-K funkcjonował
również pion prasowy i łączności radiowej. Oprócz komórek wywiadowczych istniejących przy poszczególnych batalionach, funkcjonowały również tzw. Siatki terenowe II-K, podporządkowane KWzB. Cele i zadania
ogólne wywiadu określone zostały rozkazem z 28 stycznia 1946 r. Do
zadań tych należało: obserwowanie wydarzeń i zbieranie szczegółowych
danych o wszelkich przejawach dziejącego się bezprawia, zwłaszcza będącego zaprzeczeniem suwerenności państwa polskiego i wolności jego
obywateli, gromadzenie oraz opracowywanie materiałów dowodowych
np. działalność NKWD, UB; zbieranie i stałe aktualizowanie szczegółowych wiadomości o organach przemocy - przede wszystkim o urzędach
bezpieczeństwa, MO i PPR; sporządzanie wykazów posterunków, zawierających takie dane jak: usytuowanie, stan liczbowy tych jednostek, uzbrojenie, wykroczenia, wykazy imienne. Dokładne rozpoznawanie dyslokacji
i stanów załóg armii czerwonej na terenach Polski oraz obserwowanie
jej ruchów, sposobów zaopatrywania się, traktowania ludności polskiej.
Dostarczanie informacji o „ludowym” WP i stosunkach w nim panujących.
Wykrywanie sieci organizacyjnej, metod pracy, konfidentów wywiadu
nieprzyjacielskiego, zadania kontrwywiadowcze oraz wykrywanie pospolitego bandytyzmu. Zbieranie i aktualizowanie m.in. stanu aresztowań
w środowisku poakowskim wg. list imiennych aresztowanych, informacji
o pacyfikacjach, rewizjach, obozach i więzieniach karnych, oraz tworzenie wykazów imiennych członków podziemia a także obserwacja nastrojów społecznych i prowadzenie wywiadu na temat stosunku społeczeństwa do KWP.
Wydział Informacyjno-Propagandowy zajmował się redagowaniem różnego rodzaju broszur, ulotek, odezw i obwieszczeń skierowanych nie tylko do społeczeństwa, ale również do przedstawicieli administracji komunistycznej i stronnictw politycznych. Ich treść traktowała
o sytuacji w kraju, o terrorze władz komunistycznych, o przyczynach
trwania w konspiracji. Ustosunkowywano się w nich do ważnych wówczas problemów, jak referendum ludowe, czy wybory do sejmu. Ponadto na łamach organu prasowego, jakim była gazetka, zatytułowana
„W Świetle Prawdy”, prostowano kłamstwa prasy oficjalnej i prowadzono
z nią polemikę. Ambicją „Warszyca” było dotarcie do jak najszerszych
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kręgów społeczeństwa, ale ze względów od niego niezależnych (skromna ilość powielaczy i maszyn do pisania), nie udało się tego zamierzenia
osiągnąć w stopniu zadawalającym.
Wydział Kwatermistrzostwa (Intendentura), czyli służby
zaopatrzenia i administracji, powstały w sierpniu 1945 r. Odpowiedzialny
był za zdobywanie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania
organizacji, gromadzenie i dostarczanie broni oraz wyposażenia,
umundurowania i żywności, a także za nadzór nad księgowością
gospodarczą, pieniężną i materiałową. Kwatermistrzostwo, w miarę
możliwości, zapewniało żołnierzom KWP opiekę lekarską i duszpasterską.
Intendentura KWP używała podczas akcji zaopatrzeniowych formuły
„Na Fundusz Walki z Bezprawiem” z kryptonimem obwodu i podpisem
dowódcy oddziału, ponadto posiadała specjalne rezerwy pieniężne,
tzw. Fundusz Oddziałów Walczących (FOW). Pieniądze przeznaczano
na wypłatę żołnierzom KWP żołdu, względnie na wyżywienie oddziałów
okresowo zmobilizowanych. W skład wydziału wchodzili: kwatermistrz,
oficer kasjer, oficer mundurowy i żywnościowy, oficer broni, taborowy,
lekarz i kapelan.
Wydział Pomocy Pokrzywdzonym składał się z szefa oraz
podlegających mu czterech referentów:
•
Referent I – roztaczał opiekę nad rodzinami poległych, aresztowanych
i ukrywających się.
•
Referent II – zajmował się pomocą dla więźniów politycznych
i uwalnianiem ich bez użycia siły.
•
Referent III – opiekował się prześladowanymi, usuwanymi
bezpodstawnie z zajmowanych stanowisk czy też z pracy, oraz
krzywdzonymi przez władze komunistyczne w jakichkolwiek inny
sposób.
Referent IV – ułatwiał partyzantom i współpracownikom znalezienie
•
miejsca pracy i mieszkania, na tym odcinku współpracował
z Wydziałem Legalizacyjnym.
Wydział Legalizacyjny składał się z szefa i referenta. Do zadań tego
wydziału należało wytwarzanie pieczęci potrzebnych do legalizacji ludzi,
pojazdów i transportu. Zajmował się on także wystawianiem fałszywych
dokumentów członkom organizacji oraz ich rodzinom (np. dowody
osobiste, wszelkiego rodzaju zaświadczenia cywilne jak i wojskowe
itp.). Wydział ten ułatwiał również zameldowanie, pracę i legalizowanie
fałszywek w porozumieniu z różnymi firmami w celu zalegalizowania
pojazdów mechanicznych dla KWP.
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Żandarmeria - specjalna formacja polowa składająca się
z drużyny SOS, powołanej do utrzymania porządku wewnętrznego,
dyscypliny wojskowej oraz bezpieczeństwa w organizacji. Oprócz tego
spełniała funkcję pościgową i egzekucyjną wobec zdrajców, dezerterów
i przestępców.

Struktura terenowa KWP
Komenda Powiatowa w Radomsku krypt. „Motor”
Dowódca - por. K. Błasiak „Albert”, do 26 lutego 1946 r., następnie
por./kpt. Henryk Glapiński „Klinga” (do kwietnia 1946 r.).
Szef wywiadu na pow. radomszczański II K – sierż. Jerzy Kowalik
„Zbigniew”, „Maria”, „Gniew”.
Szef wywiadu na miasto - ppor. Stefan Kaleciński „Gwiazda”.
Kwatermistrz - ppor. Władysław Mazurkiewicz „Babinicz”.
Dowódca KWzB i SOS, jednocześnie komendant Oddziału
Partyzanckiego SOS krypt. „Warszawa” – por./kpt. Henryk Glapiński
„Klinga”, zastępca - sierż. Marian Knop „Własow”.
Kompania krypt. „Czołówka”, od 18 listopada krypt. „Dłuta”
(miasto Radomsko, gminy Gidle, Pławno i Żytno). Stan kompanii wynosił
104 żołnierzy.
Dowódca – por. Ksawery Błasiak „Albert”, (4 grudnia 1945 r.
przeniesiony do sztabu KWP), p.o. dowódcy kompanii - chor. Stanisław
Kryk „Semko”.
Zastępca dowódcy i kwatermistrz w OP SOS „Warszawa” – chor.
Albin Ciesielski „Montwił”.
1. pluton (Radomsko), dowódca chor. Bolesław Kil „Ponury”
2. pluton (Pławno i Gidle), dowódca – Adam Kowalczyk „Janusz”,
po nim Mieczysław Pawlik „Rawicz”.
3. pluton, dowódcy: sierż. Jan Toroń „Żubr”, Adam Polcyn „Bór”.
4. pluton (Żytno), dowódca st. sierż. Władysław Sikorski „Olsza”.
1. grupa SOS, dowódca sierż. Marian Knop „Własow”.
2. grupa SOS, dowódcy: kpr. Stefan Kręt vel Władysław Jafra
„Rawicz”; plut. Roman Zatoń „Ryś”.
3. grupa SOS, dowódca plut. Marian Mękwiński „Tygrys”.
Kompania krypt. „Kadra”, „Kilofy” (gminy Dmenin, Gosławice,
Przerąb, Przedbórz, Kobiele, Wielgomłyny, Masłowice i Sulmierzyce).
Kompania liczyła 94 żołnierzy.
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Dowódca – Władysław Pieścik „Roch”, „Rat”, „Franek”, po nim por.
Jerzy Jasiński „Janusz”.
Zastępca dowódcy i dowódca SOS – sierż. Andrzej Idzikowski
„Wisła”, „Wiesław”.
1. pluton, dowódca sierż. Grabalski „Nok”, po nim Krawczyk „Wiktor”.
2. pluton, dowódca plut. Henryk Hofman „Olb”.
3. pluton, dowódca plut. Stefan Ociepa „Kombinator”.
1. grupa SOS, dowódca plut. Zbigniew Nicpan „Sokół”.
2. grupa SOS, dowódca i zarazem zastępca dowódcy 1 plutonu kpr. Ryszard Nicpan „Turski” (brat Zbigniewa).
3. grupa SOS, dowódca Stanisław Mieszczak.
Kompania krypt. „Ochrona”, „Młoty” (gminy Brzeźnica,
Kruszyna, Pajęczno, Sulmierzyce, Zamość). Stan - 89 ludzi, nie licząc
oddziału sierż. Adama Dulęby „Jura”.
Dowódca – por. Eugeniusz Tomaszewski „Burta”, „Czarski” (1
czerwca 1946 r. z rozkazu dowództwa KWP mianowany komendantem
„Dębów”).
Zastępca dowódcy – ppor. Tomasz Szczęsny „Tygrys”, „Tadeusz”
(30 marca 1946 r. przeniesiony do Obwodu Wieluń krypt. „Turbina”),
następnie sierż. Adam Dulęba „Jur” (od lipca 1946 r. samodzielny
dowódca któremu podlegały placówki w Sulmierzycach, Brzeźnicy,
Ładzicach, Pajęcznie, Rząśni i Kruszynie).
1. pluton, dowódca Bolesław Pluskota „Smuga”, zastępca Ignacy
Iskra „Lew”.
2. pluton, dowódca Władysław Tokarczyk „Kamień”, po nim Edward
Felicjański. „Sosna”.
3. pluton, dowódca Józef Szyszka „Mirski”.
4. pluton, dowódcy: Stanisław Rabiniak „Wiśnia”, ppor. Władysław
Kublicki „Dudek”.
1. grupa SOS, dowódca Stanisław Zimny „Pogwizdowski”.
2. grupa SOS, dowódca Marian Matusiak „Wicher”.
3. grupa SOS, dowódca Chelewski „Włodzimierz”.
4. grupa SOS, dowódca Józef Gomulski „Sokół”.
Od maja 1946 r. kompania współpracowała z Komendą Powiatową
krypt. „Napęd” z Częstochowy. Z czterech grup SOS „Młoty” utworzono oddział
partyzancki pod dowództwem Adama Dulęby „Jura”. W wyniku prowokacji
agenta „Z-24” ( Zygmunta Lercera) 9 września 1946 r. kadra oddziału „Młoty”
(12 żołnierzy) została zlikwidowana na szosie pod Garwolinem przez grupę
operacyjną KBW i Głównego Zarządu Informacji WP.
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Kompania krypt. „5”, „Siekiery” (Kobiele Małe, Wielkie, Silniczka,
Maluszyn, Dmenin, Wielgomłyny). Stan kompanii - 61 ludzi.
Dowódca – por. Henryk Piasecki „Zapora” (od sierpnia 1945 r. do
6 grudnia 1945 r.), następnie ppor. Mirosław Michalski „Zawisza” (do 10
marca 1946 r.), adiutant - sierż. Józef Broniszewski „Boryna”.
1. pluton (Maluszyn, Silniczka, Dmenin), dowódca sierż. Stanisław
Porzeżański „Tygrys”.
2. pluton (Wielgomłyny, Kobiele Wielkie), dowódca kpr. Józef
Olczyk „Kula”.
3. pluton, dowódca kpr. Józef Sikora „Grom”.
1. grupa SOS, dowódca sierż. Stanisław Mieszczak.
2. grupa SOS, dowódca ppor. Henryk Jędryszek „Czarny”. Po
aresztowaniu „Zawiszy” dowództwo „Siekier” objął por. Jerzy Jasiński
„Janusz”. W kwietniu 1946 r. rozbudował ten oddział, scalając dwie
kompanię o krypt. „Kilofy” i „Siekiery” w jednostkę bojową krypt.
„Kleszcze”.
Kompania „Kleszcze” – dowódca por. Jerzy Jasiński „Janusz”
(24 czerwca 1946 r. przeniesiony na stanowisko kwatermistrza i dowódcy
Obwodu „Motor”), po nim sierż. Józef Świerta „Pryzmat”(od 15 czerwca
1946 r.).
W czerwcu 1946 r. stan osobowy Komendy Powiatowej
„Motor” określany był na 350 żołnierzy w oddziałach liniowych i 200
współpracowników, razem 550 zaprzysiężonych.
Komenda Powiatowa w Piotrkowie Trybunalskim krypt.
„Żniwiarka”
Batalion „Żniwiarka” utworzony 4 grudnia 1945 r., stan jednostki
według por. Jana Rogulki „Grota” wynosił 240 żołnierzy. 1 czerwca 1946 r.
zmieniono kryptonim batalionu na „Biwaki”.
Komendant: por. Jan Rogulka „Grot”, (grudzień 1945 - kwiecień
1946).
Dowódca SOS: sierż./ppor. Wiesław Janusiak „Prawdzic”.
Dowódca patrolu ubezpieczenia: Jan Wąsowicz „Łagodny”
Oficer żywnościowy: Kazimierz Pełka z Gorzkowic.
Inspektor kontroli nad oddziałami: Marian Motyka „Błyskawica”.
1 Kompania krypt. „Brony” (gminy Kamieńsk, Kleszczów,
Chabielice, Dobryszyce i Kocierzowy, pow. Piotrków). Stan jednostki - 70
żołnierzy.
Dowódca - ppor. Władysław Kuśmierczyk „Longinus”, „Wiarus”.
Szef kompanii - sierż./ppor Władysław Janusiak „Prawdzic”.
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1 pluton - dowódca i szef żandarmerii - sierż. Czesław Rozpończyk
„Huragan”, zastępca dowódcy – kpr. Wacław Kaniewski „Zawój”.
2. pluton – dowódca Kazimierz Piwoński „Czajka”.
2 Kompania krypt. „Grabie” (gminy Gorzkowice i Parzniewice,
Rozprza, Ręczno i Lubień). Stan jednostki - 60 żołnierzy.
Dowódca – sierż. Józef Olejniczak „Konrad”,
Szef kompani – Edward Rybak ps. „Rej”
3. Kompania krypt. „Lemiesze”, (gminy Grocholice, Milejów
i Ręczno). Stan - 70 żołnierzy, nie licząc oddziału sierż. Wacława
Szewczyka „Orkana” w sile 28 ludzi.
Dowódca – sierż. Henryk Trojanowski „Czarny”, „Pająk”, „Kazimierz”.
Kompania (pluton) krypt. „Kosy” od 15 marca 1946 r. „Snopy”
(Piotrków Trybunalski). Stan - 40 żołnierzy. Była to jednostka złożona
z młodzieży gimnazjalnej, której powierzano zadania dywersyjne i z zakresu łączności.
Dowódca – sierż. Wacław Kuśmierczyk „Tom” (syn „Longinusa”.)
Zastępca i dowódca 1 plutonu - kpr. Leopold Wiaderek „Korak” (do
23 grudnia 1945 r.).
Dowódca 2 plutonu – kpr. Ryszard Kapczyński „Szary”.
Komendzie Piotrków Trybunalski podporządkował się oddział bojowy sierż. Wacława Szewczyka „Orkana”, operujący w powiecie opoczyńskim i piotrkowskim. Oddział ten został rozbity przez UB 17 lipca 1946 r.
Komenda Powiatowa Tomaszów Mazowiecki krypt. „Źródło”
Komendant - ks. Adam Bąkowicz „Profeta”.
Zastępca - por. Zygmunt Car „Nawrot”.
Dowódca KWzB - ppor. Jan M. Czarnecki „Pirat”.
Adiutant plut. pchor. Włodzimierz Robert „Lew”
Kompania szkieletowa krypt. „Wodociąg” (miasto Tomaszów
Mazowiecki i placówki podmiejskie).
Kompania szkieletowa krypt. „Studnia” (teren powiatu
tomaszowskiego).
Placówki: Brzustówka – „Rzeka”, Ludwików, Utrata, Wawał – „Zdrój”,
Starzyce, Kaczka – „Sadzawka”; Swolszewice, Lubiaszów, Mokre, Koło „Błota”, Blogie, Zarzęcin, Stoczki – „Potok”, Małe Końskie, Marianka - „Strumyk”,
Karolinów, Twarda – „Kaskada”, Nagórzyce, Wola Wiaderna - „Wodospad”,
Ciebłowice, Brzustów, Sługocice - „Bagno”, „Dorzecze”, „Struga”.
W 1946 r. sformowano 4 plutony dywersyjne: sierż. Stanisława
Jaworskiego „Upiora”, sierż. Tadeusza Bartosiaka „Wilka”, ppor. Jana M.
Czarneckiego „Pirata” i st. sierż. Bolesława Rybaka „Żbika”.
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Komenda Powiatowa w Sieradzu krypt. „Młockarnia”.
Dowódca – ppor. Władysław Bobrowski „Wiktor”.
Szef KWzB – por. Roman Szczepaniak „Namor”.
Szef wywiadu – sierż. Wacław Malisz.
Dowódca plutonu SOS krypt. „Burza” – sierż. Antoni Bartolik „Szary”,
(15 żołnierzy),
rejon działania: gm. Warta, Zadzim, Szadek, Bogumiłów, Barczew,
Wróblew, Wągłczew.
Dowódca plutonu SOS – ppor. Jan Kwapisz „Jerzy”, „Lis-Kula”, (11
żołnierzy), rejon działania: gm. Klonowa, Brąszewice, Brzeźno.
Stan batalionu: ponad 150 żołnierzy.
Kompanie szkieletowe:
Kompania I - dowódca st. sierż. Alfons Pawlak „Kostek”.
Kompania II - dowódca st. sierż. Józef Jasiński ps. „Michałowski”
vel „Michał”.
Kompania III - dowódca – st. sierż. Feliks Filipiak „Lis”, „Wrona”.
Kompania IV - dowódca sierż. Jan Strzelecki „Sokołowski”.
Od kwietnia 1946 r. komendzie podporządkowała się Grupa AK
„Błyskawica” pod dowództwem por. Józefa Kubiaka „Pawła” i ppor.
Kazimierza Skalskiego „Zapory”.
Komenda Powiatowa w Częstochowie krypt. „Napęd”
Dowódca - por. Leon Brzask „Jastrząb”, „Ignor” (w marcu 1946 r.
oddelegowany do tworzenia jednostki SOS w obwodzie „Graby”), po
nim kpt. Tadeusz Ostaszewski
vel Eugeniusz Walczak „Konrad”
(w okresie okupacji niemieckiej
zastępca komendanta Obwodu
AK Sokołów Podlaski).
Zastępca - Władysław Otocki
„Biały” (weteran wojny 1920 r.; był
też magazynierem broni KWP).
Kwatermistrz
st.sierż.
Mieczysław Łykowski „Sęp”
Szef wywiadu II-K - por.
Stanisław Kwec „Chudy”, „Nitka”
(komendant I komisariatu MO przy
ul. Piłsudskiego w Częstochowie).
W
obwodzie
„Napęd”
zorganizowano 4 plutony bojowe,
Stanisław Kwec „Chudy” (g 26 marca 1947r.).
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dowodzone przez Władysława Antończaka „Czarnego” (do 23 czerwca
1946 r.), Stanisława Lisieckiego „Jaguara” (od maja do 26 sierpnia 1946
r.), Adama Łebka „Małego” (do 12 listopada 1946 r.), Józefa Majchrzaka
„Lisa” (od 12 listopada 1946 r. do amnestii w lutym 1947 r.).
Komenda Powiatowa w Wieluniu krypt. „Turbina”
Komendant – ppor. Czesław Kijak „Romaszewski” (od 14 listopada
1945 r. do 31 marca 1946 r.), po nim ppor. Antoni Pabianiak „Błyskawica”
(pełniący jednocześnie funkcję dowódcy OP SOS „Turbiny”).
Zastępca komendanta (od 14 listopada 1945 – do 31 marca 1946 r.) ppor. Antoni Pabianiak „Błyskawica”.
Szef wywiadu II-K - ppor. Włodzimierz Jaskulski „Wroniec”, „Mrok”.
Szef łączności konspiracyjnej - czasowo plut. Józef Małolepszy
„Brzoza” (kuzyn Jana Małolepszego „Murata).
Kwatermistrz - st. sierż./ppor. Jan Małolepszy „Murat”.
Adiutant – sierż. Tadeusz Szczęsny „Tygrys”, od 31 marca 1946 r.
zastępca „Błyskawicy”.
Placówka KWP Kraszkowice: komendant Wojciech Kościarz „Igła”.
Placówka KWP w gminach Działoszyn, Kiełczygłów i Siemkowice:
komendant Teodor Nowak „Jan”.
Placówka KWP w Galewicach: komendant Stefan Pietruszka
„Olsza”.
Placówka KWP w Wieruszowie: komendant ppor. Tadeusz Olbrych
„Wierusz”, dowódca plutonu SOS - Adolf Krauze „Widmo”.
Placówka KWP Praszka, Rudniki i Kamionka: dowódca Józef vel
Marian Matuszczyk „Marek” – „Gajowy”.
Placówka KWP w Lututowie: dowódca Władysław Szyszka.
Pluton krypt. „Skrzydła”, „Śruby” (teren gm. Kraszkowice, Działoszyn,
Osjaków, Mierzyce); dowódca plutonu SOS - sierż. Adam Skoczylas
„Kruszyna”, „Grom”.
Pluton krypt. „Koła”, „Tryby”, „Bartosz IX” (teren gm. Okalew,
Osjaków, Ostrówek, Lututów i okolice); dowódca – st. sierż. Jan
Małolepszy „Murat”.
Pluton SOS krypt. „Burza” (teren gm. Konopnica, Osjaków,
Działoszyn w pow. Wieluń, gm. Widawa, Rusiec w pow. Łask); dowódca
- sierż. Kazimierz Grzelczyk „Groźny”, „Zemsta”.
Stan organizacyjny KWP „Turbina” w maju 1946 r. wynosił ponad
350 żołnierzy.
Komenda Powiatowa w Koninie krypt. „Pociąg”
Batalion obejmował swą siecią terenową powiaty koniński i kaliski.
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Od października 1945 r. oznaczony był jako Kierownictwo Walki z Bezprawiem krypt. „Pociąg”.
Komendant - ppor. rezerwy Feliks Gruberski „Artur”, „Rybak”
Zastępca – sierż. Stefan Osiński „Florian”.
Szef wywiadu II-K - ppor. Czesław Surowiecki „Czujny”.
Pluton szkieletowy „Słupy” sformowany z sił placówki w Słupcy,
dowódca - Jerzy Pawlicki „Czarny Orzeł”, „Sęp” (stan: 23 żołnierzy).
Placówka prowadziła aktywną działalność dywersyjną, została rozbita
w wyniku aresztowań 19 maja 1946 r.
Pluton szkieletowy krypt. „Długi” sformowany z sił placówki w Sampolnie, komendant Kazimierz Jabłoński „Kruk”, „Biały” (stan 20 ludzi).
Grupa bojowa „Leśnik”, występująca pod nazwą „Dowództwo Terenu Zakwaterowania 7 d”, „por. „Leśnik”, dowodzona kolejno przez
Jana Augustyniaka „Jastrzębia” i Feliksa Furmańskiego (stan 10 ludzi).
Dyslokacja: pow. Konin i Koło. Grupa wykonała 5 akcji dywersyjnych.
Została rozbita przez PUBP Koło w wyniku doniesienia agenta o krypt.
„Wilk”.
Grupa SOS krypt. „Leśna”, dowódca sierż. Gabriel Fejcho „Ogień”,
„Bury” (stan 35 ludzi), działała na terenie Sompolna, Dębów Szlacheckich, Boguszyc, Wierzbinek, Bugaju, Wierzbi, Cichenku, Izbic Kujawskich, Koła, Babiaku, Mchu,
Mąkola, Lubstawy (pow. Koło)
oraz Gosławic, Kramska, Skulska,
Wąsowa i Ślesina (pow. Konin),
a także Jerzmanowej (pow. Włocławek). Do 11 kwietnia 1946 r.,
tj. do chwili jej likwidacji przez siły
reżimu komunistycznego, grupa
„Ognia” dokonała 37 akcji zbrojnych. W rozbiciu struktury dowodzonej przez „ Ognia” oprócz UB
i MO brały udział jednostki NKWD.
Pluton 3 krypt. „Beczka”
(Dęby Szlacheckie), dowódca
Czesław Marciniak.
Pluton 4 krypt. „Wierzba”
(Kazimierz Biskupi) - dowódca
Gabriel Fejcho „Ogień”.
Roman Kin.
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Oddział SOS – dowódca Józef Bahniuk „Poziomka” (rejon działania: północna część pow. konińskiego). Stan oddziału 10 osób.
Drużyna SOS z Izbicy – dowódca Longin Zakrzewski „Żbik”.
Plutonu krypt. „Starzy” (Osada Kramsk) – dowódca Stanisław
Szewczykowski vel Siewczyński.
Sztab batalionu „Pociąg” zlokalizowany był w młynie w Czarnkowie k.
Konina, gdzie stacjonowała ochrona batalionu (Stefan Osiński „Florian”).
W miejscu dowodzenia ukryto również radiostację. W maju 1946 r.
jednostki wchodzące w skład „Pociągu” osiągnęły stan 300 żołnierzy.
Praca „Pociągu” została zdezorganizowana po aresztowaniu 12
kwietnia 1946 r. ppor. „Ognia” i Józefa Kubackiego „Wichra”, a następnie
11 maja 1946 r. ppor. Feliksa Gruberskiego „Artura”. Obydwu dowódców
skazano na karę śmierci, którą wykonano: 9 maja 1946 r. na „Ogniu”, a 3
stycznia 1947 r. na „Arturze”.
Komenda Powiatowa w Lasku krypt. „Buki”
Rejon działania: Szczerców, Widawa, Sobki, Chrząstawa, Rudzisko,
Rusiec, Zębów, w powiecie łaskim. Stan – ponad 100 ludzi.
Dowódca – por. Bolesław Janecki „Błękitny” (od marca do lipca
1946 r.).
Zastępca dowódcy – chor/por. Jan Nowak „Cis - Troja” (od marca
do września 1946 r.).
Szef wywiadu – Kazimierz Nowicki „Korczak” (od marca do września
1946 r.).
Szef KWzB – por. Mieczysław Wiśniewski „Ostróg”.
Dowódca kompanii terenowej – por. Stanisław Chudobiński „Cezar”,
„Mucha” (stan jednostki około 50 ludzi).
Grupa SOS – dowódca Marian Podwysocki „Piotr”, zastępca Antoni
Jędraszek „Żuk”.
Drużyna SOS – dowódca Mieczysława Graczyka „Poniatowski” (10
żołnierzy).
Komenda Powiatowa w Łodzi krypt. „Akacja”
Dowódca – ppor. Jan Kaleta ps. „Postrach” (od 22 kwietnia do 30
czerwca 1946 r.).
Oprócz luźnej siatki terenowej KP „Akacja” dysponowała drużyną
SOS w sile 12 żołnierzy.
Komenda Powiatowa w Zawierciu krypt. „Dęby”
Dowódca – Lucjan Słomczyński ps. „Drabina”, od 1 czerwca 1946 r. kpt. Eugeniusz Tomaszewski „Czarski”.
KP „Dęby” liczyła około 50 żołnierzy.
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Komenda Powiatowa we Włoszczowej krypt. „Graby”
Dowódca – Tadeusz Bęben „Robak”.
Komendant placówki w Łopusznej - Jan Marcisz „Mściwy”.
Drużyna SOS – dowódca Leon Brzask „Jastrząb”.
KP „Graby” nie wyszła ze stanu organizacyjnego, liczyła
kilkudziesięciu żołnierzy. Jej działalność ograniczyła się do prowadzenia
propagandy.
Na terenie województwa łódzkiego i kieleckiego działały ponadto
dwa oddziały partyzanckie SOS, które bezpośrednio podporządkowane
były KWzB.
OP SOS krypt. „Warszawa” dowodzony przez por./kpt. Henryka
Glapińskiego „Klingę”. Oddział o stanie 90 żołnierzy operował w powiecie
częstochowskim, radomszczańskim i włoszczowskim, komendant - por./
kpt. Henryk Glapiński „Klinga”
OP SOS krypt. „Jastrzębie”, „Oświęcim” pod komendą por.
Alfonsa Olejnika „Romana”. „Babinicza”, liczący około 70 żołnierzy,
działał w pow. wieluńskim, częstochowskim i oleskim (woj. opolskie).
Sztab jednostki: zastępca komendanta - ppor. Jan Siewiera „Wicher”,
szef – sierż. Jan Świątek „Czarny”, kwatermistrz – kpr. Zygmunt Zając
„Zagłoba”, sanitariusz – kpr. Stanisław Pałka ps. „Prędki”, adiutant
i dowódca plutonu – sierż. Józef Gonera „Śmiały”, dowódcy plutonów:
sierż. Andrzej Sikorski „Jędruś” i kpr. Marian Kalus „Kmicic”.
Okręg Śląski KWP, Grupa Wojewódzka krypt. „Klimczok”:
Komendant – mjr Gerard Szczurek „Ryś”, „Erg“.
Zastępca komendanta i szef KWzB - Paweł Stopa „ppłk „Dąb”.
Adiutant – Stefan Güertler „Tse “.
Szef wywiadu – Krystian Sowa „Sęp”.
Szef propagandy – ppor. Paweł Cierpioł „Makpol”.
Kasjer – ppor. Anna Śliwińska (Sławińska) „Wanda”.
Dowódca ochrony – Jan Kubik „Platyna”.
Łącznik z KWP „Lasy-Bory” – Henryk Zimek „Leszek”.
Łącznik z komendami powiatowymi – Jerzy Kustorz (Kostosz) „Jur”.
Komenda Powiatowa w Bytomiu.
Siatka terenowa KWP w pow. bytomskim tworzyła batalion o krypt.
„Zaolzie” „Batory”.
Dowódca – kpt. Janusz Dubiel ps. „Batory“.
Komenda Powiatowa w Cieszynie
Siatka terenowa KWP w pow. cieszyńskim tworzyła batalion o krypt.
„Prom”.
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Dowódca – ppor. Wilhelm Szwejnoch „Prom“.
Komenda Powiatowa w Gliwicach
Siatka terenowa KWP w pow. gliwickim tworzyła batalion o krypt.
„Kuźnia”.
Dowódca – Zbigniew Kutermacha „Czarny”, „Arn”
Zastępca - Roch Koziołek „Odra”.
Szef wywiadu – Andrzej Kidawski „Jer”.
Komenda Powiatowa w Katowicach
Siatka terenowa KWP w pow. katowickim tworzyła batalion o krypt.
Klimczok”.
Dowódca – Alojzy Szuba „Szpak”.
Komenda Miejska w Katowicach
Organizacja KWP w Katowicach tworzyła batalion o krypt.
„Batory”.
Dowódca – Tadeusz Fijałkowski „Kos”.
Komenda Powiatowa w Koźlu
Siatka terenowa KWP w pow. Koźle tworzyła batalion o krypt.
„Lipy”.
Dowódca – Marian Prus.
Komenda Powiatowa w Pszczynie
Siatka terenowa KWP w pow. pszczyńskim tworzyła batalion
o krypt. „Wędrowiec”.
Dowódca jednostki liniowej - sierż. Emil Ruśniok „Gustlik”
Zastępca dowódcy Paweł Heczko „Edek”.
Komenda Powiatowa w Rybniku
Siatka terenowa KWP w pow. rybnickim tworzyła batalion o krypt.
„Leśniczówka”.
Dowódca – sierż. Wiktor Kania ps. „Andrzej”, „Felek”, „Mrówka”.
Na terenie okręgu śląskiego działały dwa oddziały partyzanckie:
oddział SOS krypt. „Wędrowiec”, dowodzony przez Waldemara Karwata
(Karwota) „Marka” oraz oddział SOS krypt. „Błyskawica”, dowodzony
przez Edmunda Stawsta (Starosta) „Panterę”.
Działalność dywersyjna KWP
„Nowy rok walki, zapoczątkował rok poprzedni, kiedy okupant
germański musiał iść precz, ale Naród polski zamiast odzyskać wolność
i niepodległość, znalazł się w szponach nie mniej perfidnej i zaborczej
polityki ZSRR. Nowy rok 1946 jest kontynuowaniem walki o te same
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wielkie cele, za które przelewał krew żołnierz polski na własnej ziemi
w 1939 roku i w ciągu długiej wojny, na odległych polach pobojowisk
Zachodu, w ojczystych lasach jako partyzant, w stolicy swego państwa
jako powstaniec, w obozach kaźni jako polityczny więzień. Zmienia się
tylko sytuacja, zmieniają formy i taktyka walki, zmieniają się powiązania
zespołów organizacyjnych, ale walka trwa, bo trwać w imię zapewnienia
zwycięstwa prawdzie i sprawiedliwości musi”.
„Warszyc”, 1 stycznia 1946 r.
Do zadań oddziałów partyzanckich KWP należało prowadzenie
samoobrony, zapobieganie aresztowaniom, organizowanie zasadzek na
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i MO w czasie przeprowadzania
przez nich operacji w terenie (zwłaszcza aresztowań), likwidowanie
na podstawie wyroków funkcjonariuszy UB i MO, którzy wyróżniali się
bestialskim traktowaniem więźniów politycznych i ludności. Na podstawie
wyroków likwidowano również konfidentów i donosicieli. Uwalniano
więźniów siłą lub przez wykupywanie. Ponadto uczestnicy specjalnych
komórek organizacyjnych wysyłali ostrzeżenia oraz pogróżki do osób
zajmujących stanowiska w administracji i „ludowym” wojsku, które były
wrogo nastawione do uczestników ruchu niepodległościowego, aby
wpłynąć na ich postępowanie. Wobec funkcjonariuszy UB, MO, ORMO,
członków PPR, czy urzędników administracji winnych różnorodnych
przestępstw, gwałtów, wykroczeń oraz aktów przemocy i terroru wobec
ludności, na ogół stosowano najpierw pouczenia i ostrzeżenia, potem
kary fizyczne (chłosta) i pieniężne (kontrybucje), wreszcie najbardziej
zatwardziałych i szkodliwych – likwidowano. Starano się ochraniać
społeczeństwo przed grabieżą i gwałtami popełnianymi przez armię
sowiecką oraz przed terrorem stosowanym przez partię komunistyczną
i jej agendy, przede wszystkim UB. Grupy SOS zwalczały przestępczość
pospolitą – bandytyzm, złodziejstwo i szabrownictwo. Zdobywały też środki
finansowe i zaopatrzenie potrzebne do funkcjonowania organizacji.
Terror stosowany przez władze komunistyczne zmuszał konspiratorów spod znaku KWP do podejmowania przeciwdziałania. W ramach
działań z zakresu samoobrony często rozbrajano lokalne placówki MO,
zwłaszcza gminne, przy których ulokowani byli referenci UB (milicjantów na ogół po odebraniu broni i pouczeniu puszczano wolno, los ubeków zależał od stopnia ich winy). Działalność bojowa KWP już pod koniec 1945 r. budziła poważne zaniepokojenie władz komunistycznych:
„W ostatnim kwartale 1945 r., zgrupowanie „Warszyca” dokonało 350 ak-
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cji dywersyjnych na obiekty państwowe i spółdzielcze, zlikwidowano 2
funkcjonariuszy UB, 15 z MO, 2 z PPR-u, 2 żołnierzy WP i 17 osób cywilnych [sic – konfidentów UB i przestępców pospolitych]. Zarekwirowano:
(2 rkm, 32 automaty, 17 kb, 15 pistoletów, 12 granatów, 250 szt. amunicji,
zarekwirowano 8.366.240 zł. oraz towary o nieustalonej wartości). Bilans
jednego kwartału w województwie łódzkim WUBP w Łodzi przeprowadził: (118 zasadzek na „leśnych”, zabito 10 żołnierzy KWP, 3 raniono, 15
ujęto [...]”.
Szczególne nasilenie akcji bojowych KWP przypadło na wiosnę
1946 r. W tym czasie w niektórych gminach powiatów – radomszczańskiego, piotrkowskiego i wieluńskiego oficjalna władza komunistyczna
istniała tylko w dzień, w nocy przejmowali ją partyzanci. Do końca 1945 r.
partyzanci z pionu KWzB wykonali około 80 wyroków śmierci. Pierwszym
rozstrzelanym z wyroku Sądu Specjalnego KWP był Jankiel Jakub Cukierman, szef sekcji śledczej PUBP w Radomsku, zastrzelony na ulicy
miasta 27 sierpnia 1945 r. Do spektakularnych wyroków śmierci zaliczyć
należy m.in. likwidację w końcu października 1945 r. w Radomsku i Stobiecku Miejskim byłego aelowca, a w chwili wykonania na nim wyroku
konfidenta UB - Franciszka Jaworskiego oraz konfidentów: Jana Zbroi
i Stefana Chobota. Z rozkazu „Warszyca” zlikwidowano również funkcjonariusza PUBP w Sieradzu - Aleksandra Czerwinkę. Wydano kilka wyroków śmierci na najgorszych zbrodniarzy komunistycznych, m.in. 5 lutego
1946 r. na szefa WUBP w Łodzi Mieczysława Moczara oraz kierownika
PUBP w Wieluniu – kpt. Mikołaja Łojkę (wyroków tych jednak nie zdołano
wykonać). Wyrok na Moczara został wydany m.in. za: „oddanie się na
usługi zaborczo nastawionego w stosunku do Polski ZSRR i działanie
w myśl dyrektyw i inspiracji NKWD. Kierowanie terrorem, zmierzającym
do zgnębienia przeciwnej czerwonemu reżimowi większości Społeczeństwa Polskiego. Stosowanie metod terroru, określanych przez prawo polskie i międzynarodowe jako zbrodnicze”.
15 marca 1946 r. w obawie przed aresztowaniem i likwidacją, „Warszyc” ze swoim sztabem przeniósł się z Radomska do Częstochowy. Intensyfikacja walki nastąpiła po wydanym rozkazie z 28 marca 1946 r.,
w którym komendant KWP nakazał swoim dowódcom polowym wzmocnienie propagandy w terenie, rozbijanie więzień i urzędów bezpieczeństwa, organizowanie zasadzek na grupy pacyfikacyjne oraz nadaktywnych PPR-owców, a także zezwolił na wykonywanie wyroków śmierci na
funkcjonariuszach UB w trybie doraźnym. W celu skutecznej walki z coraz
większymi jednostkami komunistycznego aparatu terroru, skierowanymi
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do działań przeciwko KWP, powołał w kwietniu 1946 r. dwa stałe oddziały partyzanckie Służby Ochrony Społeczeństwa. Na terenie Obwodu
Radomsko powołano oddział o krypt. „Warszawa” pod dowództwem por./
kpt. Henryka Glapińskiego „Klingi”, natomiast na terenie Obwodu Wieluń
sformowano jednostkę o krypt. „Jastrzębie”- „Oświęcim”, której dowódcą
został por. Alfons Olejnik „Babinicz”.
W codziennej działalności „Warszyc” zwracał szczególną uwagę
na utrzymanie wysokiego poziomu dyscypliny w szeregach organizacji,
jednocześnie troszczył się o zapewnienie podstaw egzystencji swoim
podkomendnym. Znalazło to odzwierciedlenie w rozkazie specjalnym
z wiosny 1946 r., w którym „Warszyc” pisał m.in.: „W obecnej sytuacji
zaistniało dość duże rozluźnienie między przełożonymi, a podwładnymi.
Wynikiem tego jest obniżenie karności, obowiązkowości[...]. Żołnierzom
SOS. zapewniłem wszystko to, do czego mają prawo jako bojownicy,
a więc żołd miesięczny i strawne – pomoc w artykułach żywnościowych,
odzieży i obuwia. Niezależnie od tego, strawne w wysokości 200 zł
dzienne w czasie wykonywania akcji i nawet premia [...]”.
Szeregowi żołnierze i dowódcy terenowi KWP domagali się
zdecydowanych działań wobec komunistów. Szef wywiadu KWP na
powiat radomszczański, Jerzy Kowalik „Zbigniew”, pisał w marcu 1946 r.
w meldunku do „Warszyca”: „Nadchodzą rozpaczliwe meldunki żołnierzy
proszących o udział w akcji na UBP, cała opinia naszych oddziałów
liniowych, społeczeństwa jest za akcją bezpośrednio w UBP i uwolnienia
więźniów siłą. Akcja ta byłaby wskazana dla podniesienia ducha żołnierzy,
społeczeństwa a przede wszystkim naszego prestiżu”.
„Warszyc”, mając na względzie „oddolną presję organizacyjną”,
a także w poczuciu odpowiedzialności za podkomendnych, którzy wpadli
w ręce bezpieki, podjął w kwietniu decyzję o przeprowadzeniu spektakularnej operacji odbicia więźniów z PUBP w Radomsku. Komórki wywiadu
KWP prowadziły intensywne rozpoznanie sił bezpieki i KBW stacjonujących w mieście, systemów łączności, komunikacji itd. Koncentrację
sił KWP przewidziano na 7 kwietnia 1946 r. „Zarządzam koncentrację
oddziałów uzbrojonych „Żniwiarki” w dniu 0764/1/ z 07 na 08/ na terenie własnym z nastawieniem na Końskie, jako kierunek działania. Żołnierze zabierają ze sobą to wszystko, co wchodzi w skład uzbrojenia i
wyposażenia odkomenderowanych do oddziału partyzanckiego – według
wytycznych: Uzbrojenie osobiste: płaszcz, mundur, czapka polówka lub
furażerka, buty typu wojskowego lub narciarskiego, koc, chlebak, menażka, manierka, i przybory do jedzenia. W wypadku nieposiadania umun-
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Pismo „Grota” do „Longinusa” dotyczące koncentracji oddziałów KWP przed atakiem na Radomsko.

durowania wojskowego – dostosowany strój cywilny i przynajmniej koc,
pas główny i bielizna zapasowa. Żołnierze zabierają z domu żywność na
dwa dni. Bezpośrednio po skoncentrowaniu się przesłać meldunek na
skrzynkę „Lasów”, podając stan liczbowy ludzi i uzbrojenia oraz kontakt
na punkt koncentracji” – napisał „Warszyc.
7 kwietnia 1946 r. oddział „Klingi” przeprowadził akcję na
posterunek MO w Silniczce, mającą odciągnąć część sił komunistycznych
z Radomska w teren (posterunek został rozbity, zdobyto: 20 karabinów
i 1 rkm). Następnego dnia nastąpiła planowana koncentracja pododdziałów
KWP w lasach Marianki. Por. Jan Rogulka „Grot” meldował, że:
„przeprowadzona została nakazana koncentracja uzbrojonych oddziałów
„Żniwiarki”. Stan ludzi: 3 oficerów, 45 podoficerów, 92 szeregowych,
razem 140 ludzi. Stan uzbrojenia: 6 lkm, 3 rkm, 55 pm., 76 kb, 12 filipinek,
granaty, rakietnice. Stan ludzi i uzbrojenia może się w ciągu dzisiejszej
nocy zwiększyć. Nie wrócił do tej pory goniec od Kazimierza, wobec czego
wątpliwym jest, czy w akcji będą użyte piaty. Czekam na dalsze rozkazy.
Proszę o przesłanie mi mapy Końskie, gdyż nie mogę takiej znaleźć”.
Natomiast grupa partyzancka z Obwodu Wieluń „Turbina” dotarła w rejon
Pajęczna ok. 35 km od Radomska. Dowódca tej jednostki ppor. Antoni
Pabianiak „Błyskawica” zameldował o tym fakcie dowództwu. „Na miejsce
koncentracji przybyłem 10 04 o godz. 3. W dniu wyznaczonym nie mogłem

kwp.indd 41

2010-09-20 09:18:23

42

dotrzeć z powodu przemęczenia
żołnierzy, niektórych, którzy to
musieli maszerować 80 km. Stan
oddziału; 2 oficerów, 4 podof.,
38 strzelców. Stan uzbrojenia:
2 lkm, 460 (lub 400) amunicji, 1
rkm, 70 amunicji, 12 parabellum
90 amunicji,2 szturmówki 70
amunicji, 9 pepesz – 683 amunicji,
9 granatów, 3 MG - 520 amunicji, 1
pięść przeciwczołgowa. 20 kb - 959
amunicji”. Do wspólnych działań
z wieluńską grupą przewidziano
również oddział SOS „Jastrzębi”
por. Alfonsa Olejnika „Babinicza”.
W wyniku zwiększonej aktywności
operacyjnej
UB
łączność
Antoni Pabianiak „Błyskawica”.
z „Błyskawicą” została zerwana,
co w konsekwencji zmusiło por. „Babinicza” do odwrotu, natomiast
„Błyskawica” 17 kwietnia dotarł do wsi Grzebień, gdzie oczekiwał na
dalsze instrukcje.
11 kwietnia pod Mierzynem doszło do przypadkowej potyczki
przygotowujących się do akcji na Radomsko pododdziałów KWP
z grupą operacyjną UB i KBW (70 ludzi). Wywiązała się krótka walka
w bardzo gęstym lesie, zwycięska dla partyzantów. „Grot” meldował

Pismo „Warszyca” do „Grota” po udanej potyczce oddziału KWP z grupą operacyjną UB-KBW pod Mierzynem
11 kwietnia 1946r.
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o tym zdarzeniu następująco: „Dzielna postawa naszych żołnierzy zmusiła
do wycofania się funkcjonariuszy UB ze stratami. Straty nieprzyjaciela:
zabitych w walce 3 podoficerów UB, 8 ciężko i lżej rannych, 8 wziętych
do niewoli, z tego 2 rozstrzelanych na miejscu. Resztę 6 zatrzymano
do decyzji dowódcy „Borów”. Są to przymusowo wcieleni do Korpusu
Bezpieczeństwa żołnierze z czynnej armii. W walce nie stawiali oporu.
Z chwilą zorientowania się, z kim walczą, odrzucili broń i przeszli na
stronę OP SOS. Poza tym spalone zostało auto ciężarowe UB. Strat
własnych w zabitych i rannych nie było. Zdobycze: 2 rkm-y typ sowiecki
Dichtorow, 4 pepesze, 8 kb, granaty. W walce szczególnie wyróżnił się
sierż. „Prawdzic” – („Struś”)”.
12 kwietnia 1946 r. „Warszyc” wydał kolejny rozkaz do wszystkich
pododdziałów: „Po przybyciu na miejsce dowództwo nad skoncentrowanymi
oddziałami obejmuje dowódca „Żniwiarki”. Położyć specjalny nacisk
na zdyscyplinowanie OP SOS „Motoru”. Zabrać ze sobą „piaty”, pięści
przeciwczołgowe, kolce i rakietnice. Pozostawić w dotychczasowym m.p.
O.P.S.O.S jedną drużynę z rkm., drużynę wyposażyć w kolce i narzędzia
do przerywania linii telefonicznych. Rozkaz szczegółowy drużyna otrzyma
wprost od dowództwa „Borów”.
13 kwietnia „Grot” raportował: „Ostatnia porażka UB pod Mierzynem wywołała olbrzymie zadowolenie wśród społeczeństwa miasta
i powiatu. Straty UB wyolbrzymione co jeszcze więcej dodaje efektu
akcji. Skoncentrowany O.P.S.O.S. oraz S.O.S. poszczególnych kompanii „Żniwiarki” po stoczonej walce wycofał się w rejon lasów Marianek. Dzisiejszej nocy nastąpiła nowa zmiana miejsca postoju. Wczoraj
1264/2 zjechało na teren miasta i powiatu UB łódzkie w sile około
200 osób. Uzbrojeni b. dobrze, w hełmach. Przeprowadzili chaotyczne aresztowania w Mierzynie, Rozprzy i w mieście. 1264/2 wysłałem
gońców do województw poznańskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, gdańskiego z Deklaracją Kierownictwa Walki z Bezprawiem. Województwo łódzkie objął nasz oddział w Łodzi. Przesyłam
1500 egz. Deklaracji odbitej w drukarni. Wcześniej nie można było
wykonać z powodu częstych kontroli drukarni przez UB oraz różnych
inspektorów. W myśl wytycznych na woj. poznańskie 370 egzemplarzy, pomorskie 180, zachodnio-pomorskie 200, gdańskie 105, łódzkie
115 egzemplarzy”.
Pomysł wyciągnięcia sił komunistycznych z Radomska poprzez
działania w terenie przyniósł oczekiwane rezultaty. W meldunku wysłanym z terenu do „Warszyca” czytamy: „Od dwóch dni siły bezpieczeń-
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stwa prowadziły pacyfikację lasów
i wsi w pow. piotrkowskim. W akcji
tej udział brali również Sowieci”.
13 kwietnia 1946 r. w okolicach Kamienówki ppor. „Longinus”
sformował oddział do uderzenia
na Radomsko (174 ludzi: 120 od
„Longinusa”, 40 z kompanii „Konrada” i 14 z plutonu „Janusza”).
Oficer ten został wyznaczony
przez „Grota” jako dowódca grupy
uderzeniowej.
15 kwietnia oddział pod
dowództwem
„Klingi”
wziął
Władysław Kuśmierczyk „Longinus”. Lipiec 1939 r.
udział w akcji ekspropriacyjnej
Warszawa.
na
spółdzielnię
w
Gidlach
i Pławnie (pow. Radomsko). Wieczorem tego dnia w Jackowie doszło
do koncentracji poszczególnych pododdziałów: piotrkowskiego
„Żniwiarki” i radomszczańskiego „Motor”. „Warszyc” w rozkazie z 16
kwietnia 1946 r. tak określał cele akcji: „Rozbić areszt przy magistracie
w m. Radomsku i uwolnić więźniów politycznych; Zlikwidować sześciu
przestępców wyszczególnionych w załączonym wykazie; Zabrać
pieniądze z banków – jak załącznik. Położenie nieprzyjaciela: ul.
Kościuszki – UBP – 128 ludzi, POM – 53 ludzi, MO – 25 milicjantów,
60 żołnierzy sowieckich; ul. Narutowicza 1 – areszt – 10 ludzi, uzbr.
w k.b., p.m i granaty; ul. P.O.W. – posterunek sowiecki – 15 ludzi; ul.
Reymonta - dwór - SOK – 18 ludzi; Dobroszycka – Mazowia – posterunek
sowiecki – 10 ludzi, prawdopodobnie grupa operacyjna przysłana przez
Łódź, zakwaterowana przy 11 Listopada, w domu ZWM, PUBP, PMO,
MO, stan około 250 ludzi, jedno auto pancerne lub jedna tankietka. Siły
własne: oddziały partyzanckie S.O.S. „Żniwiarki”, „Motoru” i „Turbiny” stan liczbowy około 200 ludzi. Wykonanie: Czas – w nocy z 18-1964/3.
Podstawa wyjściowa: nowy cmentarz przy szosie Radomsko – Strzałków,
wyruszenie z podstawy godz. 24. Użycie sił: 1/2 drużyny, uzbrojenie w 2
rkm i pięści przeciwczołgowe, ostrzelać UBP od strony Metalurgii, ogień
otworzyć w czasie alarmu npla; 2/2 drużyny, uzbrojone w 3 rkm i pięści
przeciwczołgowe – zamknąć ul. Kościuszki przy klasztorze z kierunku
ub; 3/1 drużyna, 1 rkm i kolce – zamknąć ul. Narutowicza z kierunku m.
Piotrków; 4/2 drużyna, uzbr. w 3 rkm i pięści przeciwczołgowe – zamknąć
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ul. 11 Listopada z kierunku ub; 5/1 drużyna, uzbr. w 2 rkm – zamknąć
ul. Reymonta u wylotu ul. Brzeznicka z kierunku stacji kolejowej, lub
w razie kwaterowania oddziału kb łódzkiego w budynku ZWM – zamiast,
jak wyszczególniono w p. 4 i 5 – 4 drużyna uzbrojona 5-6 rkm, 1 pięść
przeciwczołgowa – zamknąć ul. Reymonta przy moście na Radomce
i ostrzelać npla., w czasie alarmu / wówczas do zabrania pieniędzy –
banków wyznaczyć tylko jedną drużynę; jedna drużyna 1 rkm, kolce –
zamknąć ul. P.O.W. w kierunku Częstochowy; jedna sekcja rkm, kolce
zamknąć ul. Przedborską z kierunku m. Przedbórz; dwie drużyny, gamony,
granaty – rozbić więzienie, dwie drużyny – zlikwidować przestępców,
dwie drużyny – zabrać pieniądze z banków, patrol w rejonie Gomunic
z zadaniem rozsypania kolcy na szosie Piotrków – Radomsko, patrol
w rejonie Borki na pn-wsch od m. Teklinów z zadaniem rozsypania
kolców na szosie Częstochowa - Radomsko. Z podstawy wyjściowej
w szyku ubezpieczonym i dostosowanym do podziału miasta wymienioną
ulicą i ulicą Strzałkowską. Odskok w dwóch kierunkach”. Ponadto
w załączniku podano m.in.: szkic aresztu miejskiego, którego stan
wynosił 59 aresztowanych, z załogą więzienia liczącą 12 ludzi; uzbrojenie
stanowiło: 3 ppsze i kb. Przesłano również „Grotowi”, dowódcy akcji,
meldunek operacyjny: „znak do wycofania, rakiety zielone, wystrzelone
kilkakrotnie po trzej jednocześnie”.
17 kwietnia 1946 r. dowództwo „Borów” wysłało ostateczną depeszę
do dowódcy połączonych OP SOS „Żniwiarki” - „Motoru” o następującej
treści: „Akcja miała być przeprowadzona wg. planu, który oznaczyłem
numerem 1. pk. Ten przewidywał koncentracje naszych sił dwukrotnie
większych, objęcie d-twa nad całością przeze mnie, a nad oddziałami
w dwóch punktach koncentracji przez Pana i por. „Alberta” i prócz
wykonywania zadań drugorzędnych rozbicie urzędu bezpieczeństwa.
Ponieważ jeden z oddziałów nie jest w stanie przybyć na wyznaczony
punkt w terminie, inne oddziały przez różne komplikacje nie osiągnęły
przewidywanego stanu liczbowego, a nie otrzymał w międzyczasie pomocy,
decyduje się na realizację planu nr 2. Akcja wg./ planu nr 2 ma poważne
szanse całkowitego udania się tym bardziej, że część sił pomocniczych,
jak donoszą ostatnie meldunki, została przez Łódź wycofana. Działania sił
naszych w czasie akcji zgrać możliwie najszybciej w czasie, aby w mieście
być nie dłużej niż jest to konieczne. Przez uderzenie od strony Metalurgii
chce, odwrócić uwagę od centrum miasta. Patrolom mającym rozrzucić
kolce na szosach, nakazać przecięcia lin telefonicznych, wykonanie,
godz. 24. Przerwania połączeń telefonicznych przy szosach nie będzie
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miało jednak zasadniczego znaczenia, ponieważ posłużą od tego siecie
kolejowe, te zaś nie można przerywać, aby nie spowodować katastrof
kolejowych. W ciągu dnia dzisiejszego /1764/ wysłać dwóch ludzi dobrze
orientujących się w terenie do dowódcy OP SOS „Turbiny”; zabiorą oni
z sobą kolce i zostaną przy oddziale jako przewodnicy. Kontakt poda
goniec „Borów” ustnie. Dowódca OP SOS „Turbiny” otrzyma ode mnie
rozkaz przesunięcia się na podstawę wyjściową, oraz pozostawienia
patrolu, który wykona zadanie w rejonie m. Borki. Stan OP SOS „Turbiny”
około 40 ludzi (3 drużyny) na podstawę wyjściową przybędzie około 30
ludzi z wszystką bronią maszynową”.
Ostatecznie w operacji na Radomsko wzięły udział oddziały:
radomszczańskie „Klingi” w sile 45 ludzi i „Tygrysa” – 27 ludzi, oddział
piotrkowski „Grota” w sile 50 ludzi i „Longinusa” w sile 45 ludzi (łącznie 167
partyzantów). Zgodnie z przewidywaniami „Warszyca” przeprowadzone
wcześniej na terenie powiatu akcje pozoracyjne spowodowały, że na czas
planowanej akcji w Radomsku nie było grup operacyjnych UB. W mieście
pozostało niewielu funkcjonariuszy. Po uprzednim dokonaniu inspekcji
w pododdziałach, połączone jednostki „Longinusa”, „Klingi” i „Grota”
podążyły z Jackowa w kierunku wsi Grzebień, by w nocy z piątku na
sobotę tj. z 19 na 20 kwietnia 1946 r. osiągnąć cel - Radomsko. Dowódcą
całości sił KWP biorących bezpośredni udział w akcji został „Grot”.
O godz. 22,00 oddziały dotarły do cmentarza, gdzie już oczekiwała kolejna
grupa dowodzona przez Tomasza Szczęsnego „Tygrysa”. Natomiast
wydzielony pluton dywersyjny SOS „Turbina” pod dowództwem ppor.
„Błyskawicy” tuż przed samym atakiem wziął udział w akcji rozsypania
kolców i przerwania kabli telefonicznych w m. Borki na pn.-wsch. od
Teklinowa, po czym cofnął się w kierunku Pajęczna.
O godzinie 1,20 „Grot” zajął stanowisko w pobliżu głównego celu
ataku na placu 3 Maja przy Kościele św. Lamberta, niemal naprzeciwko
ratusza, gdzie znajdowało się więzienie. Stąd dowodził całością akcji.
Władysław Janusiak „Prawdzic”, w meldunku nr 1 złożonym „Warszycowi” po zakończeniu akcji, tak przestawił przebieg wydarzeń: „Zaatakowano wyznaczone punkty oporu: 1. Ppor. „Longinus” o godz. 1 min 21,
rozbicie więzienia i uwolnienie więźniów, wykonano; 2. Chor. „Ponury”
z kom. por. „Klingi” godz. 1 min 21 – ostrzelanie UB, wykonano; 3.Kpr.
„Sokół” godz. 1 min. 30 - przeciąć sieci na poczcie - wykonano; 4.Sierż.
kpr. „Prawdzic” - rozbić bank i zarekwirować pieniądze”.
Pododdziały „Klingi” i „Ponurego” ubezpieczały punkt (klasztor przy
rogu ul. Narutowicza i ul. Kościuszki) oraz Metalurgii w celu ochrony
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innych jednostek biorących udział w szturmie na więzienie przed przypadkowym atakiem powracających sił UB lub KBW. Ostrzeliwano silnym
ogniem zaporowym siedzibę UB i MO. Funkcjonariusze byli odcięci od
siebie, a opanowanie przez partyzantów poczty i sieci telefonicznej nie
pozwalało im na nawiązanie łączności i koordynację działań. W ten sposób dwa „gniazda” rkm-ów, skierowane w kierunku obu ulic szachowały
i obezwładniły załogę aresztu. Ponadto sierż. „Prawdzic” i jego zastępca
kpr. „Błyskawica” obezwładnili również żołnierzy KBW stacjonujących
w koszarach oraz zabezpieczyli teren m.in.: gmachu ZWM, Komendy
Powiatowej MO od boiska sportowego przy ul. Reymonta i Brzeźnickiej,
a 15-osobowa grupa ubezpieczała również punkt od strony ul. Piotrkowskiej. „Z chwilą otwarcia ognia przez grupy operujące w mieście, z gmachu będącego pod mą obserwacją wyszło wojsko i zajęło pozycję contra
nam. Schwyciwszy milicjanta dowiaduję się, iż to jest KBW w sile 200
ludzi. Nawiązuję z nimi rozmowę, dochodzę do porozumienia i KBW bez
strzału wraca do gmachu, nie stawiając żadnego oporu. Po wystrzeleniu
mylnych rakiet, nie wiedząc co znaczą, pozostaję na stanowisku. Grupa
kpr. „Błyskawicy” wycofuję się. Trwam na stanowisku do 3,30 godz. Później nie nawiązawszy łączności wycofuję się przez miasto, które otacza
koncentrujący się już nieprzyjaciel. Po drodze łapię samochód WP, którym wraz z ludźmi udaje się w stronę Gorzkowic” – pisał „Prawdzic”. Natomiast „Longinus” relacjonował: „Akcja na R[adomsko] udała się świetnie, tylko za długo trwała, bo od godz. 1 prawie do 3. Po rozbiciu filipinką
drzwi 1 i 2 od ulicy i dostaniu się na podwórze więzienne nie mogliśmy
znaleźć klucznika. Drzwi na korytarzu więzienia i cel były bardzo silne
i rozbijanie tych drzwi trwało zdaję się 70 minut. Więźniów wypuszczono
wszystkich tj. 59 ludzi, w tym kobiety. Broni zdobyto prawie na 2 drużyny.
Strat w ludziach nie było żadnych. Odmarsz z Radomska nastąpił o godz.
3 pieszo samochodów nie było”.
Za wycofującym sie z Radomska zgrupowaniem partyzanckim,
wiodącym odbitych więźniów, wyruszył pościg. Uczestniczyło w nim m.in.:
236 żołnierzy z 3 Batalionu Specjalnego WBW dowodzonego przez mjr.
Łowygina, 22 ludzi z Pułku Zmotoryzowanego, 358 ludzi z 7 Batalionu
Specjalnego WBW stacjonującego w pow. Radomsko, pododdział Pułku
Zmechanizowanego WBW w sile 242 ludzi, siły WBW z Katowic w sile 60
ludzi, 2 plutony 6 pp „ludowego” WP w sile 52 ludzi, pododdział 4 batalionu
ochrony WBW woj. łódzkiego w sile 30 ludzi oraz grupa operacyjna MO
w sile 50 ludzi. Do akcji włączono również jednostkę NKWD w sile 200
żołnierzy.
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Pierwszy sukces siły reżimu komunistycznego ścigające partyzantów
KWP odniosły 20 kwietnia 1946 r. pod Zabłociem, gdzie w zasadzkę
grupy operacyjnej 3 Samodzielnego Baonu Operacyjnego WBW pod
dowództwem por. Wolańskiego wpadła wycofująca się z Radomska część
kompanii KWP „Brony”. Partyzanci przebili się, jednak podczas dalszego
pościgu zostali rozproszeni i ponieśli straty (1 poległy i 4 ujętych, utracono
też dużo broni i wyposażenia). Tymczasem połowa sił KWP „Żniwiarki”
została rozformowana, a część pozostająca pod bronią uwikłała się
w walki z grupą pościgową. Tak opisał te zdarzenia por. „Longinus” w swym
meldunku: „Oddziały nieprzyjaciela nacierały już na nas. Natychmiast
zarządziłem alarm i wycofanie się do lasu. W lesie zostaliśmy ostrzelani
z broni maszynowej. Wycofaliśmy się w kierunku na park G. Wkrótce
ogień nieprzyjaciela ustał zupełnie. Po dojściu do parku zarządziliśmy
razem z por. „Grotem” zdanie broni przez żołnierzy przeważnie rolników,
(których było w oddziale 80%). Po odebraniu broni kazałem się żołnierzom
pojedynczo rozchodzić do domów, to samo kazałem zrobić więźniom.
Por. „Grot” chciał odjechać, więc go odprowadziłem kawałek drogi, na
raz posypały się na cały las strzały z broni maszynowej. Las (kierunek
wsi Gorzkowice) był okrążony, ludzie rozpierzchli się na wszystkie strony,
broni nie zdążono dobrze zamelinować, to też wpadła, wydał ją jeden
ze złapanych więźniów. Straty były minimalne 2 zabitych i 5 złapanych.
Siły były wielkie - od Piotrkowa przyjechało ich pełne 22 samochody
i 6 czołgów, od Radomska też przyjechało kilkanaście samochodów”.
Natomiast pododdziały KWP „Klingi” tuż po zakończeniu akcji
połączyły się przy ul. Piotrkowskiej, a następnie wycofały się drogą
wiodącą przez Folwarki. Około 3 rano przy ul. Narutowicza, róg Szkolnej,
doszło do zatrzymania wojskowej ciężarówki wiozącej z Katowic
zaopatrzenie dla KBW. Zarekwirowanym autem oddział podążył dalej
w kierunku Ciężkowic. W chwilę później zatrzymano drugi samochód
jadący z Folwarku w kierunku Radomska przy ul. Krakowskiej. Jechali
w nim łącznościowcy NKWD. „Żołnierze ci, myśląc, że mają do czynienia
z milicją lub Wojskiem Polskim Żymierskiego, zaczęli się do nas ostro
odnosić, w szczególności jeden z oficerów lejtnant Kudraszew [sic.
Konstanin Kudraszow]. Żołnierze moi zaczęli okrążać ich samochód. Po
dość agresywnym zachowaniu się oficera sowieckiego, który sięgnął po
broń - padł strzał – meldował „Klinga”. Opornego lejtnanta zastrzelono
i po upływie 20 minut oddział „Klingi” załadował się na samochód i razem
z zatrzymanymi enkawudzistami odjechał w lasy, kierując się drogą przez
Pławno, Gidle do wsi Graby w rejon gajówki Borowe. Około godziny
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5.00 partyzanci zatrzymali się
w
Ciężkowicach,
gdzie
przeniesiono część zarekwirowanego żołnierzom KBW ładunku
na sowiecką ciężarówkę. Drugi
samochód oddano kierowcy.
„Klinga” po raz kolejny raportował:
„Po odjeździe tegoż samochodu,
zarekwirowane towary załadowaliśmy na 4 podwody (…) i wraz
z
samochodami
sowieckimi
i ich żołnierzami pojechaliśmy do
gajówki Borowe. Na miejscu postoju
po zładowaniu zarekwirowanych
towarów z podwód odesłałem
je z powrotem”. Sowietów
wykorzystano do założenia linii
telefonicznej, łączącej wysunięte
czujki z gajówką, stanowiącą
miejsce kwaterowania sztabu
Henryk Glapiński „Klinga” (g 19 II 1947 r.)
oddziału „Klingi”. „Żołnierzom
sowieckim poleciłem założenie telefonu polowego z kwatery mojego
oddziału do posterunku, który był wysunięty około 60 metrów na głównym
okręgu wjazdu do naszego miejsca postoju od strony wsi Graby, a która
to wieś znajdowała się około 1300 metrów od nas”. We wsi Graby oddział
KWP założył tymczasowy obóz. Tuż nad ranem 20 kwietnia 1946r. do
pościgu za partyzantami zmobilizowano dodatkowo 75-osobową grupę
operacyjną KBW z Katowic, która dotarła do Żytna, gdzie znajdowała
się placówka 3 Samodzielnego Baonu Operacyjnego WBW dowodzona
przez por. Wiktora Nogalewskiego. Całość zasilono jeszcze plutonem
operacyjnym żołnierzy częstochowskiego
6 pp. Dowiedziawszy się, że silny oddział partyzancki znajduje
się w pobliskich Grabach, dowódca grupy operacyjnej KBW zarządził
pościg. W szeregach oddziału KWP ogłoszono alarm bojowy. W obliczu
nieuchronnego starcia z grupą pościgową „Klinga” podjął decyzję
likwidacji ujętych na przedmieściach Radomska siedmiu enkawudzistów,
którą wykonali żołnierze z drużyny SOS „Młoty”.
O godz. 17.00 nastąpił szturm przeprowadzony przez pododdziały
6 pp „ludowego” WP i WBW z Katowic (około 180 osób). Uczestniczy-
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ły w nim dwie kompanie piechoty wsparte plutonem ckm-ów i działkiem
(armatka 45 mm. wraz z obsługą). Siły „Klingi” były niemal pięciokrotnie
mniejsze. Dowódca oddziału KWP podawał w napisanym później meldunku: „Kiedy ruszyliśmy do ataku by spotkać się z nieprzyjacielem, wróg
w tym czasie wtargnął około 150 m w głąb lasu – kierunek naszego miejsca postoju. Żołnierze moi w tym czasie szli do ataku tak jakby to były jakieś ćwiczenia oddziału. Lewe moje skrzydło z jednym „Drajzerem” - rkm,
zauważyło na osi swego marszu posuwające się wojsko, które oddało
pierwsze strzały. Wróg został wyparty z lasu, zatrzymując się chwilowo
we wsi Graby, lecz to trwa chwilę, gdyż oddział mój rozwinięty w tyralierze, gdzie prawe skrzydło mojego oddziału było pod okiem mojego szefa
„Montwiła”, a lewe skrzydło pod moim, gdzie odważny sierżant „Właser”
dotrzymywał mi towarzystwa. Wróg został szybko wyparty ze wsi i znalazł się na szczerym polu”.
Żołnierze LWP zalegli na polu, pozbawieni jakiejkolwiek osłony.
Wywiązała się obustronna strzelanina. Bój na skraju lasu trwał krótko.
Pomimo zdecydowanej przewagi oddziału 6 pp., ognia ciężkich karabinów maszynowych i ostrzału działka, w miarę upływu czasu zwycięstwo
zaczęło przechylać się na stronę partyzantów, którzy znakomicie wykorzystywali warunki terenowe. Pierwsi zaczęli się poddawać okrążeni
żołnierze „ludowego” WP, przy czym zostali ostrzelani przez pododdział
katowickiego WBW. Obsługa działka WBW poległa w boju, zginął też dowódca grupy „ludowego” WP. Część żołnierzy WBW, zorientowawszy się
z kim mają do czynienia, poddała się (mjr Kuzarow, jego zastępca por.
Chusia, por. Fiodor Huszcza, por. Andrzej Grandowski i 2 innych oficerów zostało zabitych). Łączne straty sił reżimu komunistycznego w walce
pod Grabami wyniosły: 6 oficerów i 7 szeregowych zabitych, rannych 3
oficerów i 3 szeregowych. Według danych KWP: spośród prowadzących
atak żołnierzy obu kompani 6 pułku „ludowego” WP zginęło 11, w tym
zastępca dowódcy pułku - sowiecki major, 16 było rannych. Z broniącego się oddziału „Klingi” zginął w walce 1 partyzant - Jerzy Karnicki
„Bursztyn”. W rezultacie odniesionego zwycięstwa oddział „Klingi” zdobył całą broń i sprzęt, jakimi dysponowały w walce obie kompanie 6 pp.
„Klinga” wypuścił wziętych do niewoli żołnierzy „ludowego” WP, rannych
umieścił w samochodzie i odesłał do Częstochowy. O krwawym starciu pod Grabami „Klinga” meldował „Warszycowi”: „Po zakończeniu walki nasza zdobycz przedstawiała się następującą: 14 rkm-ów sowieckich
i większa ilość broni automatycznej, różnej amunicji, 1 działko wraz z 120
pociskami, 3 samochody ciężarowe wraz z szoferami również zabraliśmy
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ze sobą, 1 samochód ciężarowy i karetka pogotowia zostały przez nas
wysłane wraz z rannymi do szpitala. Po zabraniu swych zabitych żołnierzy z sobą podwodami (za wyjątkiem Sowietów) zwrócono WP tylko
kb bez amunicji, oficerowie z bronią krótką, żegnali nas po przyjacielsku
z wielkim zadowoleniem, że się dla nich szczęśliwie skończyło, jak sami
oświadczyli odmaszerowali pieszo w kierunku Częstochowy. Żołnierze
naszego oddziału partyzanckiego pochowali strz. „Bursztyna” pod krzyżem w tej miejscowości, następnie oddział nasz odmaszerował z powrotem na to samo miejsce postoju; stan naszego oddziału partyzanckiego
w czasie walki wyniósł 46 ludzi wraz ze mną”.
Kolejne zwycięstwo oddział „Klingi” odniósł już 21 kwietnia 1946 r., gdy
około godz. 14 natknął się na kwaterujący we dworze w Żytnie pododdział
WBW. Partyzanci rozbroili tę jednostkę, a jej dowódca, por. Nogalewski,
został zabity przez „Klingę” przy próbie stawienia oporu (znów partyzanci
zdobyli znaczną ilość, m.in. 7 rkm; 3 kabewiaków przeszło do oddziału
KWP).
W rękach wroga
Seria spektakularnych sukcesów KWP wywołała zmasowaną
akcję pacyfikacyjną, prowadzoną przez siły WBW ściągnięte z Łodzi
i Katowic. Choć aresztowania prowadzone były na ogół na ślepo, wśród
zatrzymanych znalazło się wielu żołnierzy konspiracji i sympatyków ruchu
niepodległościowego (m.in. burmistrz Radomska Stefan Skroczyński).
W toku działań wymierzonych przeciwko KWP, połączone siły
łódzkiego WUBP i WBW wspierane przez NKWD zorganizowały udane
zasadzki w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. W jednej z nich ujęto por.
Jana Rogulkę „Grota” oraz jego najbliższych współpracowników m.in.:
Barbarę Stramską „Basię” i Danutę Stramską „Dankę” z Piotrkowa
Trybunalskiego oraz Janinę Szewczyk i Halinę Madejową z Radomska.
Bestialskie metody śledztwa zastosowane wobec zatrzymanych pozwoliły
funkcjonariuszom UB rozpoznać struktury KWP na terenie Piotrkowa
Trybunalskiego i dokonać aresztowań pośród członków organizacji
w tym mieście. W konsekwencji praca tego ważnego dla KWP ośrodka
konspiracyjnego została całkowicie sparaliżowana, a struktury terenowe
organizacji podlegające „Grotowi” zostały pozbawione łączności ze
swym centrum dowodzenia. Co gorsza, był to dopiero początek fali
aresztowań, która spadła na KWP ( na przełomie kwietnia i maja 1946 r.
aresztowano w sumie około 150 osób współpracujących bądź czynnie
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służących w szeregach tej organizacji). 24 kwietnia 1946 r. grupa WUBP
w Łodzi przeprowadziła operację na terenie pow. częstochowskiego,
w rezultacie której zostali aresztowani w Częstochowie: ppor. Kijak
Czesław „Romaszewski” (adiutant komendanta KWP) oraz kilku
pracowników pionu SOS i wywiadu, wśród których byli: Halina
Krąblewska, Kazimierz Brodziak, Andrzej Zbierski, Zygmunt Łęski
„Doman” i Henryk Brzózka. Podczas brutalnie prowadzonego śledztwa
większość z nich załamała się. W efekcie ujawnione zostały ekspozytury
i sieć wywiadowczo-dywersyjna organizacji. W toku przesłuchań Henryk
Brzózka (b. członek radomszczańskich Szarych Szeregów ps. „Leń” oraz
technik prasowy w KWP pod ps. „Niutek”), za cenę wolności rozpoczął
współpracę agenturalną z UB (otrzymał pseudonim „Zbik”).
Aresztowanych z batalionu „Żniwiarka” poddano brutalnemu śledztwu w PUBP w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Spreparowane protokoły przesłuchania miały upozorować śledczą fikcję i podeprzeć „faktami” tzw. akt oskarżenia. 5 maja 1946 r. aresztowani partyzanci (uczestnicy akcji na Radomsko) pod silną eskortą, przewiezieni zostali do Radomska przy ul. Kościuszki 6 do gmachu PUBP. Z samochodów zapędzono
ich do piwnic. Żołnierze KWP byli tam głodzeni i torturowani podczas
przesłuchań. Nie udzielano im pomocy lekarskiej. 7 maja 1946 r. w Radomsku, w sali kina „Kinema” przy ul. Narutowicza, odbył się pokazowy
proces 17 żołnierzy KWP oskarżonych o udział w ataku na Radomsko.
Wojskowemu Sądowi Okręgowemu w Częstochowie na sesji wyjazdowej w Radomsku przewodniczył ppłk Kazimierz Stojanowski, ławnikami
byli Jakub Fajtlowicz i Apolinary Trembela, protokolantką - Zofia Urban.
Oskarżał prokurator Sądu Okręgowego w Piotrkowie, kpt. Tadeusz Garlicki. Proces nie miał nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, nosił
wszelkie znamiona zbrodni sądowej. Oskarżonych konspiratorów z KWP
osądzono w przeciągu jednego dnia. Na karę śmierci skazano: por. Jana
Rogulkę „Grota”, sierż. Ryszarda Kapczyńskiego „Szarego”, Benedykta
Ratajskiego „Mikusia”, Ryszarda Chmielewskiego, Ryszarda Nurkowskiego, Czesława Turlejskiego, Stanisława Wersala, Karola Wielocha,
Piotra Proszewskiego „Wronę”, sierż. Józefa Koniarskiego, Tadeusza
Schabowskiego i Leopolda Słomczyńskiego. Na 15 lat więzienia skazano: Adama Lasonia, Józefa Ziębę, Kazimierza Matuszczyka, Stanisława
Śliwińskiego i Tadeusza Gałę.
Dwunastu skazanych na śmierć umieszczono we wspólnej celi.
Późnym wieczorem 9 maja 1946 r. do więzienia UB wezwany został
ks. Stanisław Piwowarski (b. kapelan I batalionu 27 pp. AK). W towa-
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rzystwie oficera UB dotarł na ul. Kościuszki 6. Ksiądz Piwowarski został wezwany do celi o godz. 21,00. Skazani poprosili księdza o ostatnią
posługę kapłańską. We wspomnieniach napisał: „włożyłem do bursy 12
komunikatów i milcząc z pochyloną głową wyszedłem za moim przewodnikiem. Weszliśmy do budynku przy ul. Kościuszki 6, następnie oficer
poprowadził mnie schodami w dół – do piwnicy. Zatrzymał się przed
okutymi drzwiami z „judaszem” i szeroko je otworzył. Zobaczyłem wnętrze niewielkiej celi z stojącym po środku stołem. Jedna noga tego stołu
była, jak pamiętam, złamana. Bursę z komunikatami położyłem na stole.
Poczęto pojedynczo doprowadzać skazanych do celi. Z każdym z więźniów zostawałem na sam. Spowiadałem każdego. Każdemu udzielałem
rozgrzeszenia. Wychodzący, żegnając się ze mną, obejmowali mnie za
szyję. Wszyscy, bez wyjątku, zachowywali spokój i opanowanie. Nie było
w nich strachu ani rozpaczy. Leopold Słomczyński z widocznym wzruszeniem zrelacjonował swoje ostatnie widzenie z matką, która przyszła
z czteroletnim synem, bratem. Brat rzucił się mu na szyję i tak mocno
trzymał go ten chłopiec, że kiedy oprawcy uznali widzenie za skończone nie chciał go puścić i siłą odrywano brata od niego. W czasie tej
spowiedzi łzy płynęły mu po twarzy i powiedział, ze niczego mu nie żal,
nawet własnego życia, ale brata mu żal. Otarł ręką łzy z twarzy i powiedział – nie wypada, żebym płakał. Objął mnie za szyję, na chwilę przylgnął do mnie i wyszedł. [...] Po spowiedzi wprowadzono ich ponownie
do celi, ale już wszystkich razem. Uklękli półkolem z trzech stron stołu,
przyjmując komunię św.”.
Kilka dni potem partyzanci KWP odnaleźli zmasakrowane zwłoki 12
swych kolegów, niestarannie pochowane wewnątrz opuszczonego bunkra koło Bąkowej Góry. Dziesięciu z nich pochowano we wspólnej mogile na miejscowym cmentarzu parafialnym, natomiast por. Jana Rogulkę
w Woli Rożkowej, a Leopolda Słomczyńskiego w Radomsku. W końcu
maja 1946 r. w odwecie za brutalny mord na partyzantach, „Warszyc”
wydał rozkaz zlikwidowania 54 funkcjonariuszy bezpieki w tzw. trybie natychmiastowym, co usilnie towarzysze broni starali się zrealizować.
W czerwcu 1946 r., w okresie tzw. referendum ludowego, „Warszyc” polecił również wzmóc działalność propagandową i wywiadowczą. Komendant KWP swoje stanowisko przedstawił w gazetkach: „W
Świetle Prawdy” i „Mówi Polska Zakonspirowana”. Informował w nich
społeczeństwo o prawdziwych celach i zamiarach władz komunistycznych oraz o rzeczywistym znaczeniu, podstępnych posunięciach i działalności sił reżimu komunistycznego. W ulotkach KWP napisano m.in., że
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„…PPR jest partią sowiecką a nie polską, jej działalność ma szkodliwe
skutki dla państwa i narodu”. Określone wytyczne dotyczące wyborów
i głosowania przedłożone zostały społeczeństwu w tzw. obwieszczeniach wydziału informacyjno-propagandowego pt. „Mówi Polska Zakonspirowana”, w którym podawano m.in.: „Jak Głosować?, „Pamiętajmy,
że sens pytań tkwi nie tylko w ich treści, ale i w tym, kto pytania stawia,
rząd, który nazywa się Rządem Jedności Narodowej jakby na ironię rząd,
który utrzymuje się przy pomocy NKWD i korpusu oraz urzędów bezpieczeństwa. Trzecie pytanie nie ma nic wspólnego z zasługą czerwonych
władców, pierwsze i drugie nie ma nic ze sprawiedliwym ustrojem demokratycznym. Ziemie Zachodnie należą się Polsce, bo kiedyś były polskie,
bo poza tym musimy mieć rekompensatę za ziemie oddane sowieckiej
Rosji – tak rozumiemy to wszyscy ci w kraju i ci na emigracji. Wiemy,
że zjednoczone w bloku stronnictwa komunistyczne chytrze planują sfałszowanie wyników referendum, mamy zeznania ludzi, którzy otrzymali
takie instrukcje. Sfałszowanie głosowania ludowego, sfałszowanie woli
narodu, to jedna z największych zbrodni, jakich wobec Niego może dopuścić się obywatel. [...] Stanowisko nasze omówiliśmy już w prasie konspiracyjnej. Obecnie służymy radą i wypowiadamy się w tej sprawie przy
pomocy ulotek głosujcie: Na 1 pytanie: Nie! Na 2 pytanie: Nie!. Na 3
pytanie: Tak!”.
15 czerwca 1946 r. rozlepiono we wszystkich powiatowych miastach obwieszczenia opieczętowane znakiem KWzB pt.: „Referendum
– chwytem taktycznym czerwonych”. Zawierało ono także wytyczne: 2
X NIE i 1 X TAK. W wyniku spodziewanych fałszerstw wyborczych 18
czerwca 1946 r. oddziały SOS dostarczyły ulotki do wszystkich komisji
referendalnych. Często te zabiegi kończyły się spotkaniowymi potyczkami z milicją i WBW, która ochraniała urny wyborcze. Również skuteczną
formą działalności propagandowej w tym okresie była tzw. akcja sloganowa. Metoda ta polegała na pisaniu na murach haseł i sloganów antykomunistycznych. Propagandowe hasła, ogłaszane często przez samego
„Warszyca” na łamach gazety „W Świetle Prawdy”, obowiązywały zazwyczaj przez miesiąc.
Po rozpracowaniu i likwidacji Obwodu KWP Piotrków Trybunalski
krypt. „Żniwiarka” łódzcy funkcjonariusze UB, mając informację od agenta „Żbika” (Henryka Brzózki), rozszerzyli teren poszukiwań „Warszyca”,
koncentrujący się dotychczas na Radomsku i pobliskich miejscowościach,
skupiając uwagę na rejonie Częstochowy. W tym samym czasie Kierownictwo KWP, otrzymując tajne meldunki z terenu o aresztowaniach i zmia-
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nach lokali konspiracyjnych, zdecydowało się na czasową ewakuację. ”Warszyc, „Albert” i „Nałęcz”
postanowili opuścić Częstochowę
i udali się do Katowic. Ten ostatni ukrył się w Praszce na placówce zaufanego wywiadowcy
pchor. Romualda Wrońskiego
„Świetlika”. Utrudniło to działania UB, w efekcie czego „resort”
zdecydował się w maju 1946 r.
na ponowne włączenie do rozpracowania sztabu KWP agenta
„Żbika”. Ustalił on nowe kontakty
na „Warszyca” i jego podkomendnych. Całość materiałów (fotografie konspiratorów, plan sytuacyjny) dotyczących miejsca ostatniej
tajnej ekspozytury „Warszyca”
przekazał do WUBP w Łodzi kilka dni przed planowaną przez UB
zasadzką. Idąc śladem łączników
Halina Pikulska „Ewunia”.
z siatki wywiadu, a także członków ścisłego sztabu KWP, utrzymujących kontakt ze swoim dowódcą, oraz materiałów przekazanych przez agenta „Żbika”,
w drugiej połowie czerwca łódzcy funkcjonariusze specjalnej grupy operacyjnej UB ustalili, że „Warszyc” ukrywa się w Częstochowie
w mieszkaniu Bolesława Włodarczyka przy ul. Wręczyckiej 11. Po kilkudniowych obserwacjach zdecydowano się na zasadzkę i już 27 czerwca 1946 r. grupa operacyjna WUBP w Łodzi aresztowała Komendanta
Głównego KWP i jego sekretarkę Halinę Pikulską „Ewunię”, a następnie
29 czerwca 1946 r. Ksawerego Błasiaka „Alberta” (adiutanta) i Albina
Ciesielskiego „Montwiła”. W mieszkaniu „Warszyca” znaleziono pistolet
„Vis”, a w komórce na podwórku trzy skórzane teczki z dokumentami,
matrycę do powielania, pistolet „Mauser” oraz paczkę ulotek dotyczących
referendum. We wspomnianych wyżej teczkach znaleziono poukładane
w skoroszytach rozkazy, spisy pseudonimów, kryptonimy oddziałów wraz
z określeniem terenu ich dyslokacji, plany wykonanych już i przewidzianych na przyszłość akcji, ulotki i gazetki, mapy. Dla KWP schwytanie
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przez UB „Warszyca” wraz z kompletem dokumentów organizacyjnych
było prawdziwą klęską. Aresztowania w szeregach organizacji następowały teraz jedne po drugich. U wielu żołnierzy KWP znaleziono kolejne,
liczne materiały obciążające. 30 czerwca 1946 r. aresztowano główną
łączniczkę szefa wywiadu KWP Władysławę Polak „Anitę”, którą zmuszono siłą do wskazania ostatniej kwatery wywiadu. Aresztowanie Stanisława Żelanowskigo „Nałęcza” nastąpiło 1 lipca 1946 r. w domu „Świetlika” w Praszce przy ul. Krótkiej 1. Zdobyte archiwum KWP i zeznania
ujętych funkcyjnych, doprowadziły do masowych aresztowań i powolnej
likwidacji siatki konspiracyjnej KWP. Grupy operacyjne UB aresztowały
wówczas w Częstochowie, Radomsku, Wieluniu, Piotrkowie Trybunalskim i pobliskich miejscowościach łącznie około 800 osób związanych
z tą organizacją. Ujęto m.in. 29 czerwca 1946 r. ppor. Władysława Bobrowskiego „Wiktora” z „Młockarni” i jego zastępcę - sierż. Antoniego
Bartolika „Szarego”, 3 lipca część współpracowników „Błyskawicy” z Obwodu Wieluń oraz całą siatkę wywiadu Obwodu „Turbina” na czele z jej
szefem, ppor. Włodzimierzem Jaskulskim „Mrokiem”.
W końcu czerwca 1946 r.
WUBP z Katowic, w czasie operacji oznaczonej kryptonimem
„Penetracja”, zlikwidował Śląski
Okręg KWP „Klimczok”. Jego komendanta, mjr. Gerarda Szczurka „Erga”, ujęto już wcześniej - 6
czerwca 1946 r. 17 października
1946 r. „Erg” wraz z podkomendnymi, m.in. Pawłem Stopą „Dębem”
i Stefanem Güertlerem „Tse”, został skazany na karę śmierci, którą wykonano 28 grudnia 1946 r.
Natomiast kierownictwo komendy
„Kuźnia” w Gliwicach: Zbigniewa
Kutermachę „Czarny” i Andrzeja
Kidawskiego „Jera” rozstrzelano 7
stycznia 1947 r. na mocy wyroku
WSR w Katowicach z 23 października 1946 r.
31 sierpnia 1946 r. w WarMarian Knop „Własow” (g 19 II 1947 r). Fotografia
wykonana po aresztowaniu przez GZI WP Warszawa.
szawie aresztowano dowódcę
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Wniosek awansowy sporządzony przez chor./por. „Cisa-Troję”.

radomszczańskiego oddziału partyzanckiego SOS krypt. „Warszawa” por./kpt. Henryka Glapińskiego „Klingę” oraz jego ochronę sierż. Mariana
Knopa „Własowa” i kpr. Zbigniewa Wojciechowskiego „Zbycha”. Doszło
do tego w wyniku akcji „Grupowego rozpracowania bandy „Las” przeprowadzonej przez Główny Zarząd Informacji WP w Warszawie przy użyciu agenta „Z-24” – Zygmunta Lercela, rzekomego emisariusza z Anglii.
Ten sam agent doprowadził również do likwidacji Grupy Dywersyjnej AK
„Błyskawica” i zastrzelenia jej dowódcy por. Józefa Kubiaka „Pawła” (30
czerwca 1946 r.) oraz aresztowania dowódcy łaskiego Obwodu krypt.
„Buki” - chor./por. Jana Nowaka „Cisa-Troję” i jego żołnierzy.
W efekcie tych masowych aresztowań dwa okręgi KWP zostały bezpowrotnie rozbite. Ujęty przez UB komendant „Warszyc” zapewne przypuszczał, że przewieziony zostanie do MUBP w Częstochowie,
gdzie miał swoich ludzi i skąd spodziewał się łatwo wydostać. Niestety jego współpracownik - szef MUBP w Częstochowie Stanisław Korol
w obliczu „wsypy” popełnił samobójstwo. W nocy z 27 na 28 czerwca 1946 r. „Warszyc” pod silną eskortą został przewieziony do WUBP
w Łodzi przy ulicy Anstadta, późniejszej ul. 19 Stycznia (gdzie w czasie okupacji niemieckiej mieściła się siedziba Gestapo). Tu czekało go
kilkumiesięczne śledztwo, a po nim proces. Wobec komendanta KWP
i jego żołnierzy stosowano wymyślne tortury, aby zmusić aresztantów
do przyznania się i ujawnienia informacji na tematy organizacyjne. Alicja Zatońska-Żelanowska, siostra Stanisława Żelanowskiego „Nałęcza”
– wspominała: „…Na procesie tylko „Warszyc” i „Klinga” mówili o torturowaniu ich w śledztwie. Nie opisywali jednak szczegółowo form znęcania
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się, bo ich obrona szła w kierunku ideologicznym. „Warszyc” mówił, że
nogi zakuwano mu w dyby i bito po stopach i kolanach. Pokazywał wybite
kolana zebranej na sali publiczności”.
Akt oskarżenia przeciwko dowództwu KWP zatwierdził szef WUBP
w Łodzi, Mieczysław Moczar. Komendant „Warszyc” i jego oficerowie sądzeni byli na podstawie dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z tzw. Małego Kodeksu Karnego oraz na podstawie Kodeksu Karnego Wojska
Polskiego (KKWP) art. 86 § 1 i 2 KKWP. W dniach 9-14 grudnia 1946 r.
podczas rozprawy na ławie oskarżonych zasiedli: Stanisław Sojczyński
„Warszyc”, Czesław Kijak „Romaszewski”, Ksawery Błasiak „Albert”,
Stanisław Żelanowski „Nałęcz”, Henryk Glapiński „Klinga”, Marian Knop
„Własow”, Albin Ciesielski „Montwił”, Władysław Bobrowski „Wiktor”, Antoni Bartolik „Szary”, Zygmunt Łęski „Doman”, Andrzej Zbierski i ks. Mieczysław Krzemiński. WSR w Łodzi przewodniczył ppłk Bronisław Ochnio,
w skład „sądu” wchodzili też kpt. Piotr Adamowski i mjr Leonard Kroze,
protokołował por. Roman Dyhdalewicz. Oskarżali prokuratorzy mjr Kazimierz Graff i mjr Czesław Łapiński. Komendant „Warszyc” zachował
godną postawę, przejmując na siebie odpowiedzialność za czyny, które
nie wyszły poza ramy jego rozkazów i miały potwierdzenie w archiwum
KWP. „Do zarzucanych aktem oskarżenia czynów przyznaje się częściowo, do winy ja się nie poczuwam. Uważam raczej, że mam zasługi wobec
narodu dla dobra, którego walczyłem [...] nie uważam swoich czynów za
przestępstwo. Wszystkie czyny, jeśli nie wyszły poza ramy moich rozkazów, są zgodne z moimi zasadami i sumieniem [...]. W samej rzeczy,
jeśli chodzi o zarzuty aktu oskarżenia, to do pierwszego zarzutu, że zmierzałem do zmiany ustroju i usunięcia organów zwierzchnich narodu, do
zagarnięcia władzy nie przyznaję się. Przyznaje się tylko do założenia
i należenia do nielegalnej organizacji celem, której było przeciwdziałanie
terrorowi władz, walka z bezprawiem, czyli samoobrona, co zresztą ilustrują moje rozkazy. Co do dalszych zarzutów, że nakłoniłem podległych
mi dowódców do całego szeregu zabójstw to przyznaje się do tego tylko
w tym wypadku, jeśli w archiwum znajdują się meldunki o wykonaniu
wyroków na podstawie moich rozkazów”.
Od początku śledztwa przedstawiano „Warszyca” (przypominam:
oficera Armii Krajowej ze znakomitym dorobkiem bojowym z okresu okupacji niemieckiej i kawalera orderu Virtuti Militari) oraz jego podkomendnych jako pospolitych bandytów, a jego samego jako krwawego watażkę.
W tym celu min. sfabrykowano jego życiorys okupacyjny, przemilczając
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jego dokonania w okresie walk z Niemcami m.in. podając, że nie był kapitanem i żadnych odznaczeń nie posiadał.
Proces kierownictwa KWP odbił się szerokim echem w codziennej
prasie komunistycznej. Oszczercze tytuły gazet podkręcały spiralę
nienawiści w społeczeństwie, że to „bandy reakcyjne” winne są napiętej
sytuacji w kraju, oraz że wspierają PSL jako zaplecze polityczne, które
dąży do przejęcia władzy. „Głos Robotniczy” posługiwał sie hasłami
„Warszyc” i Mikołajczyk. Adiutanci i sztab krwawego zbira zeznają przed
sądem, „Sprzymierzeńcy PSL”, „Krwawy terror Warszyca miał utorować
drogę Mikołajczykowi do zwycięstwa”, „Krwawy generał Warszyc przed
sądem”. „Sztab NSZ-owski odpowiada za zbrodnie i mordy”.
Oczywiście los głównych oskarżonych w procesie kierownictwa
KWP był z góry przesądzony. Wyrokiem WSR w Łodzi z 17 grudnia 1946
r. skazano na karę śmierci: „Warszyca”, „Alberta”, „Nałęcza”, „Klingę”,
„Montwiła”, ”Własowa”, „Wiktora” i „Szarego”. Pozostali oskarżeni
otrzymali kary więzienia: Z. Łęski - 15 lat, Cz. Kijak - 8 lat, ks. M.
Krzemiński - 6 lat, A. Zbierski - 1 rok. 24 grudnia 1946 r. adwokat Jan
Moskwa złożył skargę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego
(NSW) w Warszawie. 28 stycznia 1947 r. NSW w Warszawie utrzymał

Protokoły wykonania kary śmierci na Henryku Glapińskim „Klindze” i Marianie Knopie „Własowie”.
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wyrok w mocy. Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski wyłącznie
w stosunku do „Wiktora” i „Szarego”, którym, decyzją z dnia 12 lutego
1947 r., zamienił wyroki śmierci na dożywotnie więzienie, by 8 marca
1947 r. zamienić im karę na 15 lat więzienia.
W dniu 19 lutego 1947 r. w środę o godz. 8,00, trzy dni przed
ogłoszeniem przez władze komunistyczne amnestii, kpt. Sojczyński
„Warszyc” wraz ze swoimi pięcioma podkomendnymi został zamordowany.
Egzekucja została najprawdopodobniej przeprowadzona na strzelnicy
w łódzkim Brusie. Miejsce Ich pogrzebania przez komunistów po dziś
dzień pozostaje nieznane (14 października 1992 r. zostali oni pośmiertnie
zrehabilitowani. 5 listopada 2009 r. „Warszyc” został mianowany
pośmiertnie przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego generałem
brygady).
W kolejnym procesach w okresie od listopada 1946 r. do stycznia
1947 r. WSR Łodzi skazał dalszych żołnierzy KWP na surowe wyroki.
Czas nadziei
II Komenda KWP „Gaje-Grody”
Ciosy zadane KWP na przełomie czerwca i lipca 1946 r., przede
wszystkim aresztowanie „Warszyca” i jego sztabu, zahamowały działalność
organizacji i stały sie początkiem jej końca. Mimo podejmowanych
prób już nigdy nie osiągnęła ona takiego stopnia zorganizowania
i takiego znaczenia, jakie posiadała pod dowództwem „Warszyca”.
Udało się jedynie utrzymać cześć placówek niezdekonspirowanych
w powiecie piotrkowskim i radomszczańskim, natomiast samodzielni,
lokalni dowódcy polowi, kontynuatorzy idei KWP nadal stawiali czynny
opór władzy komunistycznej m.in.: na pograniczu pow. wieluńskoczęstochowskiego por. Alfons Olejnik „Babinicz” (60 ludzi), w wieluńskołaskim: ppor. Antoni Pabianiak „Błyskawica” (30 ludzi), st. sierż./ppor.
Jan Małolepszy „Murat” (15 ludzi) oraz sierż. Kazimierz Grzelczyk
„Zemsta” (25 ludzi), w Radomszczańskiem - ppor. Adam Dulęba „Jur”
(30 ludzi), Częstochowskiem - ppor. Stanisław Lisiecki „Jaguar” i sierż.
Adam Łebek „Mały” (40 ludzi), w Sieradzkiem: por. Kazimierz Skalski
„Zapora” i ppor. Antoni Chowański (20 ludzi), por. Jan Kwapisz „Lis-Kula”
(10 ludzi). Część z tych oddziałów, w wyniku utraty zaplecza
wywiadowczo-kwatermistrzowskiego oraz operacji agenturalnych
przeprowadzonych przez UB, została zlikwidowana przez siły reżimu
komunistycznego.
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Jako pierwszej z ww. jednostek partyzanckich dopełnił się
los grupy „Jaguara”, którą UB,
w wyniku doniesienia agenturalnego, zlokalizowała i otoczyła 26 sierpnia 1946 r. w Borze
Zapilskim pow. Częstochowa
w gospodarstwie Płazów. W akcji
brały udział WUBP z Katowic (17
żołnierzy) MO i UB z Częstochowy (14 funkcjonariuszy). Całością
akcji przeciwko partyzantom „Jaguara” kierował powołany w tym
celu specjalny sztab II Oddziału
Zarządu Informacji KBW pod dowództwem płk Pundy i ppłk Czarkowskiego. Jacenty Płaza i Józef
Gruca „Tygrys” relacjonowali:„[...]
Przyszli przed świtem, ktoś zapukał w okno. Ojciec mówi „otwórz”.
Było ich ośmiu z „Jaguarem” por.
Stanisławem Lisieckim. Przecież
was rozbili w Bieżeniu, mówię. Stanisław Lisiecki „Jaguar” (g 26 VIII 1946 r.)
Otworzyłem stodołę; zostali. Koło południa na rowerze przyjechała żona
Grucy z wiadomością, że od kościoła idzie wojsko. Oni już nie spali, czyścili broń, wszędzie była rozłożona. Składali ją szybko, nerwowo, słychać
było szczęk metalu, a tu wojsko układało się na drodze, wkładając lufy
karabinów między sztachety płotu”. „Wszystko działo się bardzo szybko
wspomniał Gruca – tak, że nie zdążyliśmy nawet przygotować się do
obrony”. Lisiecki polecił mi abym schował się, gdyż nie miałem żadnej
ciężkiej broni. Schowałem się pod sąsiekiem, za mną wszedł jeszcze
jeden. Szli jak po sznurku – otoczyli obejście ze wszystkich stron, ktoś
musiał zdradzić. Siostra kopała ziemniaki zaraz za stodołą i zobaczyła
jak szli tyralierą przez pole. Zostawiła koszyk i z krzykiem biegła do stodoły. Seria z automatu dosięgła ją od tyłu; z rozłożonymi rękami padła
przed wrota. Schowałem się w starą słomę w kurniku, leżę i wstrzymuję
oddech – wszystko słyszę i widzę. Rozlega się głos żołnierza - „Strzel
rakietnicą w tę słomę i będzie po sprawie”. Drugi - „Nie wolno”. Ubowcy
ostrzelali stodołę. Wtem na czele z „Jaguarem” wypadli ze stodoły w stro-
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nę pól. Myśleli, że się przebiją. „Jaguar” posiadał „empika”. Zagradzający
drogę ubowiec z Częstochowy, Zygmunt Trzepizur przecięty serią został
na płocie. Schyleni do ziemi biegli strzelając ogniem zaporowym. Byli coraz bliżej lasu. Odezwały się ckm-y rozstawione po rogach gospodarstwa
zaryglowały uciekającym drogę. Krzyżowy ogień skosił wszystkich. Padli
twarzą na ściernisko. Ucichły serie, słychać było tylko ludzi dobijanych.
Gruca i „Jelonek” ukryli się w schowku pod sąsiekiem w stodole”. UB
namierzył ich po paru minutach, „Jelonek” miał kbk a Gruca pistolet parabellum. Podczas kontrolowania i przeprowadzania rewizji zauważono
ich. Cała siła wojska i UB szła na stodołę, z której leciały drzazgi. Gruca
ostrzeliwał się z „parabelki”. UB postanowiło go nie zastrzelić tylko wziąć
żywego do dalszego prowadzenia śledztwa i wydania innych z KWP. UB
ostrzelał sąsiek, zabito również tego, który za mną wszedł. Mnie ciężko
raniono – w głowę i kręgosłup – relacjonował Gruca. Doznałem paraliżu,
sam nie mogłem się ruszyć. Ubowcy mnie stamtąd wyciągnęli, a zachowali mnie przy życiu tylko po to, aby wyciągnąć ode mnie informacje. Był
to poniedziałek 26 sierpnia 1946 r. święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Córka gospodarza Maria Płaza jest pochowana na miejscowym
cmentarzu. Nikt nie wie, gdzie są groby: Stanisława Lisieckiego „Jaguara”
i jego brata Piotra ps. „Śmigły”, Antoniego Rubika „Wichra”, Włodzimierza
Gorzelaka „Cholewy”, Bolesława Rogalskiego „Pierdoły”, Stefana Jelonka oraz siódmego „Świstaka”. [...] Ciała 6 zabitych żołnierzy po odarciu
z mundurów wrzucono na samochody i zabrano w kierunku Częstochowy. Zawieziono je na ul. Śląską 22 do MUBP w Częstochowie, gdzie nazajutrz poddano je oględzinom. Do dziś nie ustalono miejsca ich mogił”.
Po śmierci „Jaguara” dowództwo nad resztkami częstochowskiego podziemia zbrojnego przejął sierż. Adam Łebek „Mały”. Stworzył on
dwie drużyny: Bolesława Stachelaka „Wujka” i Józefa Kędziory „Barana”. Partyzanci „Małego” prowadzili ożywioną działalność bojową. Atakowali głównie obiekty PPR, urzędy gminy, posterunki MO, a dla zapewnienia środków niezbędnych dla utrzymania się w terenie wykonywali
akcje ekspropriacyjne na spółdzielnie, składy kolejowe PKP w rejonie
Kulej, Herb Nowych i Starych, gm. Panki, Kłobuck, Przystajń. Do końca
1946 r. grupy te dokonały ponad 40 akcji dywersyjno-ekspropriacyjnych. Partyzanci „Małego” wytrwali w czynnym oporze do końca listopada
1946 r. tj. likwidacji przez połączone siły 6 pułku piechoty „ludowego” WP
i MO, MUBP z Częstochowy oraz KBW z Lublińca i Katowic. „Mały” wraz
ze swoimi podkomendnymi: Antonim Hyrą i Józefem Cieślą zostali ujęci
w zasadzce 12 listopada 1946 r. w Koskach gm. Panki. 15 stycznia 1947 r.
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Obwieszczenie Prokuratury Rejonowej w Kielcach z 16 I 1947 r. o skazaniu żołnierzy KWP z grupy „ Małego”.
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Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach, na sesji wyjazdowej w Częstochowie, skazał na karę śmierci za „przynależność do nielegalnej organizacji KWP, przechowywanie broni, dokonywanie napadów rabunkowych,
morderstw na funkcjonariuszach UB i milicji i innych osobach: Adama
Łebka „Małego”, Józefa Kędziorę „Rinaldo”, Antoniego Hyrę „Dobrego”,
Mieczysława Nicponia „Odważnego”, Jana Deptę „Szpaka”, Bolesława
Kozińskiego „Żydka” i Zygmunta Zająca „Zagłobę”. 28 stycznia 1947 r.
o 18,30 wyrok wykonano. Pozostali oskarżeni w procesie grupy „Małego”
zostali skazani na długoletnie więzienie. Ostatnim aresztowanym żołnierzem częstochowskiego podziemia KWP był ppor. Józef Janik ps. „Anioł”
(podoficer 37 pp, dowódca partyzancki AK, najbliższy przyjaciel „Jaguara”, skazany 31grudnia 1953 r. na dożywocie).
Kolejny oddział SOS „Młoty” dowodzony przez Adama Dulębę
„Jura”, operujący na terenie pow. Radomszczańskiego, również
spotkał tragiczny los, będący efektem komunistycznej prowokacji. Plan
likwidacji tej jednostki konspiracyjnej przygotował najbardziej szkodliwy
z agentów rozpracowujących KWP, po aresztowaniu „Warszyca”, „Z-24”
Zygmunt Lercel. Od lutego 1946 r. do września 1946 r. wykonywał on
zadania operacyjno-agenturalne dla Głównego Zarządu Informacji WP
w Warszawie. Posłużył się prowokacją polegającą na objęciu
pozbawionych przywództwa organizacyjnego pododdziałów KWP
pod swoje dowództwo, wyznaczając siebie jako następcę „Warszyca”.
Uwiarygodnił się w szeregach trwających w walce żołnierzy KWP używając
legendy, że jest oficerem łącznikowym gen. Władysława Andersa.
Dysponując materiałami na temat rozmieszczenia jednostek KWP
w terenie agent ten przekazał meldunek mjr Naumowi Lewandowskiemu
(sowieckiemu oficerowi „Smersz” z kontrwywiadu wojskowego Wydziału
II GZI WP w Warszawie). Na tej podstawie w GZI WP opracowano plan
likwidacji oddziału „Jura”. Do realizacji zadania wyznaczono również
pracownika Wydziału V GZI WP ppor. Edwarda Brańczyka – agent
nr 5, był on łącznikiem i ochroną występującego wobec partyzantów
KWP w randze kapitana agenta „Z-24”. Akcją likwidacyjną oddziału
„Jura” kierował mjr Lewandowski z GZI WP oraz mjr Dominiak z WUBP
z Łodzi. 9 IX 1946 r. pod Garwolinem zabito 13 żołnierzy KWP wraz
z dowódcą „Jurem”. Jeszcze tego samego dnia „Z-24” sporządził dla
mjr. Lewandowskiego meldunek z opisem przebiegu akcji. „Wykonałem
wszystko w myśl planu, z auta nikt nie wyszedł, wszyscy zostali
zlikwidowani”. Miejsce pogrzebania zastrzelonych pod Garwolinem
partyzantów KWP do dzisiaj pozostaje nieznane.
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Dalsze działania agenturalne
GZI WP i UB, nastawione
na rozpracowanie poszczególnych
placówek
konspiracyjnych
KWP, które uniknęły likwidacji,
pozostawały przez pewien czas
w
zawieszeniu.
Odbudowy
organizacji podjął się ocalały z fali
aresztowań por. Jerzy Jasiński
„Janusz” (b. żołnierz AK, dowódca
plutonu w 74. pp AK, w KWP
dowódca kompanii „Kleszcze”,
a następnie batalionu „Motor” Broń oddziału KWP sierż. „Jura” zdobyta przez GZI WP
w Radomszczańskiem). 28 sierpnia w wyniku likwidacji oddziału.
1946 r. w lasach kocierzowskich (gm. Dmenin) odbyło się spotkanie
kierownictwa KWP z obwodu Radomsko i Częstochowa. W spotkaniu
uczestniczyli: „Janusz”, ppor. Roman Alama „Irys” – zastępca, adiutant,
ppor. Wiesław Janusiak „Prawdzic” (wcześniej szef dywersji SOS krypt.
„Żniwiarka” i żandarmerii polowej
KWP, p.o. dowódcy „Biwaków”),
Stanisław Ryplewicz „Saturn” –
członek komendy ds. żandarmerii
i Stanisława Piwowarczyk „Zenia”,
która przyjechała na spotkanie
z ochroną – Janem Załęckim
„Okońskim”.
Podjęto
decyzję
reaktywowania rozbitej organizacji
KWP o nowym kryptonimie
„Gaje-Grody”, która objęła swoim
zasięgiem: Piotrków Trybunalski,
Radomsko i Częstochowę, bez
Wielunia, Sieradza, Łasku, Konina
oraz nieistniejącego już wtedy
śląskiego okręgu.
26 września 1946 r. „Janusz”
wydał
rozporządzenia
w sprawie odnowienia kontaktów,
tworzenia struktur kwatermistrzostwa, wywiadu, propagandy i za- Jerzy Jasiński „Janusz”.
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łożeń strategicznych. Rozkaz ten trafił do oddziałów partyzanckich, które
uniknęły likwidacji, a utrzymywały łączność z kierownictwem w Częstochowie. Dokonano zmian m.in. kryptonimów poszczególnych plutonów,
składu personalnego oraz zmiany układu rozmieszczenia tych jednostek.
Walka zatem trwała dalej.
Sztab II Komendy KWP krypt. „Gaje” - „Grody”
Komendant - por. Jerzy Jasiński „Janusz”, „Zbyszek”.
Zastępca, adiutant i szef wywiadu II-K, - ppor. Roman Alama ps.
„Irys”, „Roman”.
II zastępca, inspektor żandarmerii polowej - ppor. Wiesław Janusiak
„Prawdzic”.
III zastępca, szef wywiadu II-K – ppor. Jan Załęcki „Wąż”,
„Okoński”.
Szef wywiadu II-L na pow. częstochowski – ppor. Olimpiusz Hrechorowicz „Ryszard”.
Łącznicy „Ryszarda”: Stanisław Góral „Bogdan”, Edward Strąk
„Rzeźnik”, Zbigniew Rosikoń „Narcyz” i Henryk Paź „Jastrząb”.
Adiutant i łącznik komendanta - kpr. Stanisław Zębik „Aniołek”.
Sekretarka i maszynistka - Stanisława Piwowarczyk „Zenia”
(przewoziła meldunki na dworzec kolejowy w Kamieńsku i Gorzkowicach,
gdzie odbierał je Roman Alama „Irys” – pracownik PKP).
Łącznik sztabu, referent techniczny - Stanisław Ryplewicz „Saturn”,
„Elmon”.
Referent gospodarczy i kancelista - plut. Henryk Brzózka „Niutek” –
(jako agent „Żbik” nie został rozszyfrowany przez „Janusza”).
Kapelan - ks. Stanisław Piwowarski ps. „Witowski” (b. kapelan AK
w obwodzie Radomsko).
Główny lokal konspiracyjny wykorzystywany przez sztab
II Komendy KWP zlokalizowany był w Częstochowie przy ul. Narutowicza
189, obok Mostu Herbskiego, u Józefa Benke „Sępa”. Skrzynki kontaktowe II Komendy: Częstochowa przy ul. Cisowej 29 u Józefa Lipskiego
„Gazeciarza”, bar „Pod Kogutkiem” przy Alei Wolności - u Józefa Kucytowskiego, mieszkanie Stanisława Filipczaka „Twardego” przy ul. Narutowicza 263.
Komenda Powiatowa Piotrków Trybunalski krypt. „Biwaki”,
„Zbroja”, „Poręba”.
Dowódca - por. Józef Olejniczak „Sokół”, „Konrad”, „Nok”.

kwp.indd 66

2010-09-20 09:18:29

67

Szef wywiadu II-K – Jan Janoch ps. „Blady”, od października 1946 r.
Kazimierz Kowal ps. „Gon”
Kompania krypt. „Kruki”, „Pancerze”, „Jodły”, dowódca Wiesław
Janusiak „Prawdzic”.
Pluton SOS - Wiesław Janusiak „Prawdzic”, rejon dyslokacji gminy:
Ręczno, Kamieńsk, Gorzkowice, Kleszczów, Chabielice, Kluki, Łękawa,
Parzniewice i Rozprza.
Kompania krypt. „Sowy”, „Dzidy”, „Sosny”, dowódca Stanisław
Brągoszewski „Onufry”.
Kompania krypt. „Myszołowy”- „Szyszaki” – „Jałowce”, dowódca
Stanisław Marczak „Rafał”, (kompania nie wyszła poza sferę wstępnych
prac organizacyjnych, wyznaczono dwóch dowódców plutonów).
Kompania krypt. „Tarcze” – „Świerki”, dowódca Maciej Janicki
„Korona”, zastępca Wacław Wieczorek „Kozak”, skrzynka łączności Widowin gm. Woźniki u „Rafała”.
Oddział partyzancki SOS, stan 40 ludzi. Dowódca ppor. Tadeusz
Bartosiak „Wilk”, zastępca sierż. Franciszek Czupryn „Wrzos”. Rejon
działania gminy: Ręczno, Golesze i Bogusławice oraz powiaty: piotrkowski, konecki i opoczyński - lasy lubiańskie.
Oddział partyzancki SOS. „Upiora” i „Asa” (bracia Stanisław i Jan
Jaworscy), składający się z 15 ludzi, teren operacyjny pow. Piotrków
Trybunalski, gminy: Golesze i Bogusławice.
Komenda Powiatowa Radomsko krypt. „Motor”, „Zamek”,
„Zagajnik”
Dowódca – Jerzy Jasiński „Janusz”, „Zbyszek”.
Adiutant - Roman Alama „Roman”, „Irys”.
Łączniczka, sekretarka kancelarii - Stanisława Piwowarczyk
„Zenia”.
Łącznicy: Stanisław Ryplewicz „Saturn”, Teresa Wielochowska
„Teresa”.
Szef wywiadu II-K na powiat - Jan Załęcki „Wąż”.
Kompania 1. krypt. „Młoty”, „Wały”, „Jesiony”, dowódca
- Stanisław Kryk „Semko” (30 żołnierzy). Siatka terenowa istniała
w gminach Pajęczno, Zamoście i Dobryszyce.
Kompania 2. krypt. „Dłuta”, „Fosy”, „Brzozy”, dowódca Czesław
Oszczepalski „Komar”, „Giewont”, (80 ludzi),koncentrowała się głównie
w gminach Zawady i Pławno, Żytno.
Drużyna SOS- dowódca st. sierż. Władysław Sikorski „Zjawiony”
(10 ludzi).
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Kompania 3. krypt. „Kleszcze”, „Ostrokoły”, „Olchy”, dowódca
- Józef Świerta „Pryzmat”, po jego aresztowaniu od sierpnia 1946 r.
Tadeusz Zonenberg „Zorza”.
W kompaniach służyło około 150 ludzi. Dyslokacja terenowa: gminy
Gosławice, Przerąb oraz Wiegomłyny.
Placówka w Namysłowie krypt. „Bursa” (15 żołnierzy KWP
zbiegłych z terenu Radomska); dowódca Tadeusz Nowak „Dąbek”,
zastępca Tadeusz Siedlecki „Kalina”. Jednostkę zlikwidowano 4 listopada
1948 r. dowódcę zamordowano 13 stycznia 1949 r. z wyroku WSR we
Wrocławiu.
Komenda Powiatowa Częstochowa krypt. „Napęd”,
Stan około 100 żołnierzy z 74., 27., 25., 36. pułków piechoty, weteranów akowskich poddziałów partyzanckich inspektoratu częstochowskiego.
Kompania krypt. „Park”, „Zwierzyniec”,
plutony: „Dęby”, „Jelenie”; „Buki”, „Żubry”; „Klony” - „Lisy”; „Graby”,
„Łosie”.
Kompania krypt. „Ogród” - „Ptaszarnia”,
plutony: „Jabłonie”, „Jastrzębie; „Grusze”, „Wrony”; „Śliwy”, „Puchacze”; „Wiśnie”, „Orły”.
Kompania krypt. „Dęby” - dowódca ppor. Jan Zadrosz „Fajkowski”,
stan około 60 żołnierzy, szef sztabu – Jan Świątek ps. „Czarny” (b. żołnierz oddziału SOS „Jastrzębie”).
I pluton Błeszno, dowódca plut. Antoni Pędraś „Dąb”.
II pluton Raków, dowódca kpr. Kazimierz Bruś „Buk”.
III pluton, dowódca plut. Bolesław Jaskólski „Kanarek”.
IV pluton Zawodzie, dowódca plut. Ryszard Szramkowski „Śmigły”.
Łącznicy: Józef Lipski „Gazeciarz”, Stanisław Filipczyk „Twardy”
i Stanisław Zębik „Aniołek”.
Szef placówki wywiadu w Częstochowie - Tomasz Finczek
„Kogut”.
Skrzynka łączności: Częstochowa przy ul. Narutowicza 68.
Powyższe kompanie liniowe nie przejawiały czynnej działalności
dywersyjnej, ograniczały się przede wszystkim do propagandy, wywiadu
i werbowania nowych członków.
Część struktur terenowych KWP, nie objętych aresztowaniami, nie
zdołała nawiązać kontaktu z Komendą KWP „Gaje-Grody” i działała odtąd
samodzielnie. Były to placówki z b. Obwodu Wieluń „Turbina” i „Młockarni”.
W rejonie ziemi wieluńskiej rozbite struktury „Turbiny” reaktywował ppor.
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Antoni Pabianiak „Błyskawica”. W lipcu 1946 r. sformował 30-osobowy
oddział partyzancki, w którym funkcję dowódcy 2. plutonu pełnił st. sierż./
ppor. Jan Małolepszy „Murat”. Jednostka ta działała w gminach Skrzynno,
Osjaków, Konopnica, Działoszyn, Pajęczno, Widawa.
Już po powstaniu II Komendy KWP „Gaje-Grody” w Obwodzie
Wieluń doszło wewnętrznego konfliktu pomiędzy „Błyskawicą”
i „Muratem”, co doprowadziło do rozłamu w oddziale. W końcu sierpnia
1946 r., po podziale jednostki partyzanckiej na dwie grupy, na terenie
obwodu działalność antykomunistyczną prowadziły oddziały SOS
„Błyskawicy” (25 żołnierzy) i SOS „Murata” (12 żołnierzy), który od
października 1946 r. operował wspólnie z 20-osobowym SOS „Burza”
pod dowództwem Kazimierza Grzelczyka „Zemsty”. Jesienią 1946 r.
partyzanci w znacznym stopniu panowali na terenie swoich działań,
ciesząc się poparciem miejscowej ludności. Do ich szeregów dołączali
zdekonspirowani żołnierze AK i dezerterzy z MO i WP. W owym czasie
działalność bojowa partyzantów „ Błyskawicy” i „ Murata” koncentrowała
się głównie na atakowaniu terenowych struktur i instytucji partyjnych
oraz posterunków gminnych MO. Wykonywano także wyroki śmierci –
np. 22 lipca 1946 r. czteroosobowa egzekutywa „Błyskawicy” zastrzeliła
w Osjakowie funkcjonariusza UB Mieczysława Łuszczyka ,a grupa
„Zemsty” 27 listopada 1946 r. zlikwidowała czteroosobowy zwiad PUBP
z Pabianic – likwidacja funkcjonariuszy UB nastąpiła w lesie Wrońskim
(gm. Widawa). Z powodu trudności kwatermistrzowskich wzmożono
również akcje ekspropriacyjne na spółdzielnie państwowe. Nie inaczej
było na terenie ziemi radomszczańskiej i piotrkowskiej, gdzie we wrześniu
1946 r. struktury KWP podjęły aktywność zbrojną i propagandową. W tym
właśnie miesiącu 1946 roku „Prawdzic” i jego trzech podkomendnych
opanowali stację PKP w Rozprzy, skąd zarekwirowali z kasy państwowej
pieniądze na sumę 660 tys. zł. W wyniku potyczki zginęło wówczas dwóch
milicjantów. Również we wrześniu 1946 r. piętnastoosobowy oddział SOS
pod dowództwem ppor. Tadeusza Bartosiaka „Wilka” pod tą samą stacją
zatrzymał pociąg osobowy i zdobył milion złotych. Inna grupa bojowa
KWP, „Biwaki”, wykonała wyrok śmierci na prezesie Wojewódzkiego
Komitetu ZSL w Parzeniewicach Janie Wonerze oraz Wacławie Fraju.
Charakterystyczną metodą walki oddziału dywersyjnego KWP „Prawdzica” należącego do II Komendy „Gaje-Grody” stały się akcje pociągowe.
Dwie udane zasadzki oddział ten przeprowadził w terenie powiatu piotrkowskiego, m.in. w Milejowie zatrzymano pociąg relacji Katowice - Warszawa;
rozbrojono jadących żołnierzy WP i zabrano broń. 16 października 1946 r.
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na stacji kolejowej w Gorzkowicach
grupa bojowa „Prawdzica” w sile
15 ludzi ubrana w mundury wojskowe starła się z żołnierzami „ludowego” WP (pięciu z nich zginęło
w wyniku starcia). Na tej samej
stacji 18 listopada 1946 r. ten
sam oddział KWP ( w sile 18 ludzi) rozbroił czterech strażników
z ochrony kolejowej i zarekwirował z kasy PKP w sumie milion
złotych na potrzeby organizacji.
Po przybyciu na tę stację zatrzymano pociąg osobowy relacji Częstochowa - Piotrków Trybunalski.
Wagon pocztowy przeszukano,
a u maszynisty w rozkazie podróży
odnotowano, że „[...] pociąg został
zatrzymany na 25 minut na stacji
Wiesław Janusiak „Prawdzic”.
Gorzkowice” meldował po akcji ppor. „Huragan”. Akcję tę przygotował Roman Alama „Irys” – pracownik
PKP. Ten sam oddział 27 listopada 1946 r. kolejny raz rozbroił skład PKP
na stacji w Kamieńsku. Środki potrzebne na funkcjonowanie organizacji
zdobywano także za pomocą akcji ekspropriacyjnych skierowanych przeciwko spółdzielniom. W nocy z 31 października na 1 listopada 1946 r.
grupa szturmowa KWP w sile około 40 ludzi w mundurach wojskowych,
dysponująca dwoma samochodami ciężarowymi, dokonała w Gorzkowicach rekwizycji mienia z miejscowej spółdzielni. Podobną akcję przeprowadzono 21 listopada 1946 r. w okolicy Gorzkowic, gdzie partyzanci KWP
zatrzymali samochód wiozący materiały spożywcze; całość towaru została
zarekwirowana, a kierowcy wystawiono pokwitowanie. Podczas kolejnej
akcji rekwizycyjnej, tym razem na cukiernię w Bełchatowie, zorganizowanej przez sekcję ppor. Kazimierza Grzybowskiego ps. „Zapalnik” (3 ludzi),
doszło do starcia z patrolem MO. Charakterystyczną metodą działań grup
zbrojnych należących do KWP był fakt wydawania przez nie pokwitowań
na zarekwirowane towary i pieniądze. Potwierdza to meldunek sytuacyjny
„ludowego” WP z 28 listopada 1946 r.: „[...] reakcja po każdym dokonanym
rabunku zostawia zaświadczenia lub pokwitowania z pieczątką okrągłą
„Kierownictwo Walki z Bezprawiem”.
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19 listopada 1946 r. doszło do potyczki z 6 osobowym patrolem
partyzanckim z KBW i MO w Gorzkowicach. Do nietypowej akcji
przeprowadzonej przez oddział zbrojny KWP należy zaliczyć zatrzymanie
25 listopada 1946 r., na szosie w okolicy Kamieńska, przedstawicieli
poselstwa meksykańskiego. Pasażerów uwolniono, rekwirując jedynie
samochód.
30 grudnia 1946 r. w Piotrkowie Trybunalskim na ulicach miasta
rozplakatowane zostały ulotki następującej treści: „Obywatele!!! Zbliża się
czas wyborów, zatem zbliża się koniec terroru i gnębienia nas. Wiecie, że
niejednym ludziom zamyka się usta groźbą więzienia, a z drugiej strony
grupa ludzi oparta o wschód chce utrzymać się przy władzy, nie licząc się
z narodem tak jak wykazało referendum. Wola narodu została zdeptana.
UB rzuciło oddane głosy do klozetów nie licząc się ani z narodem ani
z zagranicą, a ogłosili swój wynik, zaplanowany na dwa tygodnie przed
referendum, dzisiaj gdy zbliżają się wybory tak samo chcą zrobić, mówi o
tym wyraźnie ordynacja wyborcza sprytnie skombinowana ażeby wybory
sfałszować. A zatem obywatelu, gdy przyjdą wybory spiesz do urny
wyborczej i oddaj głos. A jak my ci podamy „Niech nie będzie ani jednego
człowieka, któryby wstrzymał się od głosowania”. W imię Rzeczypospolitej
wzywamy Was do wysiłku przed wyborcami. Niech żyje Rzeczypospolita
Polska Niepodległa”- zastępca dowódcy por. „Sokół”.
W celu podkreślenia znaczenia podziemia w walce z komuną
zamanifestował swe siły poprzez udział w pasterce w kościele
w Chorzęcinie (pow. tomaszowski) oddział KWP „Wilka”, liczący 40 ludzi.
Po zakończeniu mszy zorganizowano patriotyczny wiec, w czasie którego
namawiano do głosowania w wyborach na listę PSL. Odśpiewano kilka
pieśni patriotycznych i oddano salwę z posiadanej broni.
18 grudnia 1946 r. grupa 20 uzbrojonych żołnierzy KWP rozbroiła
posterunek MO w Sulejowie (pow. piotrkowski). 10 grudnia 1946 r.
w Sulmierzycach (pow. Radomsko) zabity został komendant miejscowego
posterunku MO.
W końcu 1946 r. szeroko zakrojoną akcję ulotkową związaną ze
zbliżającymi się wyborami do Sejmu podjęła grupa „Murata”. Ulotki
pojawiły się zwłaszcza w powiatach: wieluńskim, sieradzkim, łaskim (woj.
łódzkim), kępińskim (Poznańskiem) i pow. Częstochowskim. Na przełomie
listopada i grudnia 1946 r. plutony SOS „Błyskawicy” i „Zemsty” rozbroiły
dwukrotnie ochronę (obstawa milicyjna i posterunek ORMO) komisji
wyborczej w Konopnicy. Podczas odwrotu we wsi Raducki Folwark od
kul ormowców zginął zastępca „Błyskawicy”, sierż. Adam Skoczylas
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„Kruszyna”. 26 grudnia 1946 r.
w Szynkielowie pow. Wieluń patrol
sierż. „Zemsty” stoczył walkę
z grupą operacyjną UB.
Do największego starcia
między oddziałami KWP a siłami reżimowymi w okresie akcji
przedwyborczej doszło 9 stycznia
1947 r. Tego dnia we wsi Górale
(pow. piotrkowski) oddział ppor.
Tadeusza Bartosiaka „Wilka” napotkał dwóch żołnierzy „ludowego” WP. Żołnierzom tym odebrano amunicję, pozostawiając broń,
i puszczono ich wolno. Wiadomość
o obecności w terenie oddziału
KWP szybko dotarła do stacjonującej w pobliżu grupy operacyjnej
Tadeusz Bartosiak „Wilk”.
LWP. Natychmiast zarządzono pościg, który dopadł część oddziału „Wilka” pod Przedborzem. Walka z partyzantami trwała około dwóch godzin. Żołnierzom 5 pp „ludowego” WP
udało się w efekcie zabić „Wilka”, jego zastępcę „Wrzosa” oraz „Synka”,
a także ująć 3 rannych partyzantów.
Na czas działania II Komendy Głównej KWP „Gaje-Grody” przypadł
trudny okres sfałszowanych przez komunistów wyborów do Sejmu.
Mająca wówczas miejsce eskalacja terroru stosowanego przez władze
komunistyczne, połączona z bardzo aktywną działalnością operacyjną
i wywiadowczą UB oraz KBW, spowodowała, że zaczynało brakować
ludzi do pracy w konspiracji. Jednocześnie kombinacje operacyjne
prowadzone przez UB z wykorzystaniem agentury w szeregach organizacji
pozwoliły komunistom zdobyć w tym okresie częściową kontrolę nad
poczynaniami podziemia spod znaku KWP. W krótkim czasie działania te,
przede wszystkim ponownie za sprawą agenta Henryka Brzózki „Żbika”,
który wcześniej zadenuncjował do UB „Warszyca” i jego najbliższych
współpracowników, oraz zeznań aresztowanej Stanisławy Piwowarczyk
„Zeni” doprowadziły do rozbicia i upadku II Komendy KWP.
W dniach 31 grudnia 1946 r. oraz 1-3, stycznia 1947 r.
funkcjonariusze UB ujęli w sumie około 60 osób z dowództwa II Komendy
KWP oraz z kompanii częstochowskiej tej organizacji. M.in. w mieszkaniu
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J. Lipskiego przy ul. Cisowej 29 aresztowano por. Jerzego Jasińskiego
„Janusza” i jego adiutanta Romana Alamę „Irysa”. W ręce UB wpadli
również: szef wywiadu por. Jan Załęcki „Wąż” i ppor. „Fajkowski” z resztą
podkomendnych, znaleziono też archiwum organizacji. Aresztowania
kierownictwa II Komendy KWP dokonali funkcjonariusze WUBP z Łodzi
i PUBP z Częstochowy.
17 kwietnia 1947 r. przed WSR w Łodzi (w składzie: przewodniczący
Piotr Adamowski, ławnicy por. Wacław Bohatyrewicz i por. Kazimierz
Baj), z udziałem prokuratora mjr. Feliksa Aspisa, zapadły wyroki
w sprawie „Janusza”,” Irysa”, Stanisława Ryplewicza „Saturna” i „Zeni”,
oskarżonych z „art. 86§2 KKWP o usiłowanie przemocą obalenia ustroju
państwa polskiego przez udział w dążącym do tego celu bezprawnym
związku zbrojnym pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie” „Janusza”
oskarżono głównie o to, że „kierował zbrodniczą działalnością podległych
mu grup bandyckich w ten sposób, że wydał kilka wspólnych rozkazów
organizacyjnych, którymi zarządzał ściąganie w formie podatków
z ludności cywilnej sum pieniężnych na rzecz organizacji” oraz nakazał
swoim podkomendnym „mordowania elementów wrogich organizacji
tj. działaczy demokratycznych, a w szczególności członków PPR,
funkcjonariuszy UB i MO”.
WSR w Łodzi skazał „Janusza” na karę śmierci, zamienioną na
mocy amnestii z lutego 1947 r. na 15 lat więzienia, „ Irysa” i „ Saturna” na
10 lat więzienia, przy czym na mocy amnestii wyrok złagodzono do lat
pięciu; „ Zenię” na 5 lat więzienia, z tym, że na mocy amnestii orzeczoną
wobec niej karę darowano.
24 kwietnia 1947 r. WSR w Kielcach na sesji wyjazdowej
w Częstochowie w składzie: przewodniczący – kpt. Atanasy Zden, ławnicy:
ppor. Franciszek Barski i sierż. Józef Ambroż, z udziałem prokuratora mjr.
Kazimierza Bolczewskiego, skazał z kompanii częstochowskiej KWP:
Jana Zadrosza na 7 lat więzienia, Stanisława Zębika, Stanisława Górala
i Wincentego Krowickiego na 6 lat, Olimpiusza Hrechorowicza, Antoniego
Pedrasia, Kazimierza Brusia i Ryszarda Szramkowskiego na 5 lat (na
podstawie amnestii wszystkie orzeczone kary złagodzono o połowę).
Do kwietnia 1947 r., w wyniku rozpracowania oraz działalności
grup operacyjnych UB-KBW, zostało aresztowanych i postawionych
w stan oskarżenia około 1300 członków i współpracowników KWP z okresu
działalności I lub II Komendy. Z tej liczby komunistyczne sądy skazały 1204
konspiratorów (w tym około 50 osób na karę śmierci, którą wykonano,
pozostałych na karę więzienia).W walkach z siłami komunistycznego
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Zaświadczenie ujawnieniowe żołnierza KWP Andrzeja Sikorskiego ps. „Jędruś” z 1947 r.

reżimu poległo w okresie 1945- 1947 około 100 partyzantów KWP.
Do tej tragicznej liczby należy dodać osoby z szeregów organizacji,
w liczbie nie mniejszej niż 30, które bez zachowania jakichkolwiek
pozorów praworządności, typu proces przed komunistycznym sądem,
zostały zamordowane przez UB.
W okresie uchwalonej przez Sejm 22 lutego 1947 r. tzw. amnestii
wielu żołnierzy KWP postanowiło zaprzestać walki. Celem owej „amnestii”, o czym w tym opracowaniu była już mowa przy okazji omawiania
stosunku „Warszyca” do „amnestii” z sierpnia 1945 r., nie było danie
żołnierzom podziemia możliwości powrotu do normalnego życia, lecz
zewidencjonowanie i szczegółowe rozpoznanie środowisk niepodległościowych, a następnie bezkompromisowa ich likwidacja. Wielu konspiratorów zdawało sobie z tego sprawę. Pomimo tego sfałszowane przez
komunistów wyniki wyborów do Sejmu ze stycznia 1947 r. oraz będąca
ich konsekwencją utrata wiary w możliwość szybkiej zmiany sytuacji politycznej w Polsce spowodowały, że ujawnienia wśród szeregów niepodległościowego podziemia przybrały w całym kraju charakter dość szeroki,
ostatecznie kładąc kres dotychczasowej skali oporu. Na dalsze trwanie
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w podziemiu zdecydowali się
nieliczni. Tak było również
w przypadku żołnierzy KWP. Do
26 marca 1947 r. na terenie woj.
łódzkiego ujawniło się ogółem
1010 osób w tym 468 dezerterów, 101 żołnierzy AK, 23 z NSZ,
277 z KWP i 111 innych. Zdano
około 311 jednostek broni, m.in.
12 rkm-ów, 93 automatów, 79
pistoletów, 95 kb, 32 granatów.
Do 25 kwietnia 1947 r. tj. końca
trwania „amnestii” w woj. łódzkim ujawniło się w sumie 2764
członków podziemia i dezerterów
różnych formacji, w tym 518 żołnierzy konspiracji KWP.

Partyzanci z oddziału KWP Wiesława Janusiaka
„Prawdzica” w drodze na ujawnienie. Radomsko.
Marzec 1947 r.

Na straconych posterunkach - ostatni leśni w środkowej Polsce
III Komenda KWP
(Dowództwo Oddziałów Leśnych KWP „Teren 731”)
„Na polu chwały giną tylko ci, co kochają Ojczyznę
i umieją ocenić, co znaczy wolność słowa”.
sierż. Józef Ślęzak „Mucha”,
schron w Pichlicach, jesień 1948 r.
Rozpracowanie i likwidacja przez WUBP w Łodzi dwóch
największych komend KWP „Lasy-Bory” i „Gaje-Grody”, jaka nastąpiła
w okresie 1946-1947, oraz ogłoszona w lutym 1947 r. „amnestia” nie
położyły kresu istnienia formacji niepodległościowej założonej przez
kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, choć znacznie ograniczyły
zarówno liczbę pozostających w konspiracji, jak i obszar ich działania.
Podjęte przez komunistów wiosną 1947 r. kolejne zmasowane
pacyfikacje terenu doprowadziły do sterroryzowania ludności i rozbicia
większości istniejących po „amnestii” ośrodków konspiracyjnych niższego
(powiatowego) szczebla, jednak nie przyniosły reżimowi pełnego
sukcesu, jakim było zakładane całkowite i ostateczne rozbicie KWP.
Pomimo ogromnych strat spadkobiercy idei „Warszyca” wciąż trwali
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w oporze, na straconych posterunkach, ukrywając się w lasach i wiejskich
kryjówkach. Poszczególne placówki nadal były w stanie koordynować
działalność oddziałów leśnych, liczących teraz zazwyczaj po kilkukilkunastu żołnierzy, których dowódcy z biegiem czasu zyskiwali coraz
większą samodzielność. Grupy te wywodziły się głównie z południowozachodniej części województwa łódzkiego. Nadal funkcjonowały
konspiracyjne reduty wywodzące się z Komendy Powiatowej „Turbina”
powiatu wieluńskiego, „Młockarni” z pow. sieradzkiego, „Buki” z pow. Łask
oraz „Biwaki” z pow. Piotrków Trybunalski. Niezależnie od rozbicia tych
komend przez UB i Główny Zarząd Informacji WP oraz ogólnego chaosu
organizacyjnego w oddziałach głównie spowodowanego „amnestią”
i wzajemnym podejrzeniem o agenturalność, niektórzy członkowie tych
struktur KWP postanowili dalej trwać w czynnym oporze. Był to heroiczny
i tragiczny jednocześnie wybór ideowy podjęty w sytuacji całkowitego
braku nadziei na zwycięstwo. Wartość takiego wyboru, oznaczającego
w praktyce pewną śmierć w kolejnej obławie bądź, co gorsza, dostanie
się w ręce oprawców z UB oraz piekło śledztwa zakończonego
wyrokiem śmierci i egzekucją w komunistycznych kazamatach, nie
powinna być rozpoznawana w kategoriach wojskowych. Próżno zresztą
szukać jej tam. Należy oceniać ją w kategoriach etycznych, zgodnie
z myślą prof. Henryka Elzenberga, filozofa wartości, która posłużyła

Żołnierze III Komendy KWP. Przed frontem oddziału od lewej: Jan Kwapisz „Lis- Kula”, Kazimierz Skalski
„Zapora”, Jan Małolepszy „ Murat”. 30 VIII 1947 r. Las Klonowski (fot. Marcin Jarzyna).
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Żołnierze III Komendy KWP podczas koncentracji. Las Klonowski. 30 VIII 1947 r. (fot. Marcin Jarzyna).

za motto niniejszego opracowania. Wybór ten zasługuje na najwyższy
szacunek.
Wśród tych, którzy wybrali drogę walki, znajdował się st. sierż./
ppor. Jan Małolepszy „Murat”, który scalił pod swoim dowództwem
rozproszone grupy dywersyjne w woj. łódzkim i tym samym doprowadził
do zachowania ciągłości pracy organizacyjnej i wysiłku KWP. Zebrane
przez niego resztki oddziałów partyzanckich i siatki terenowej KWP
liczyły kilkudziesięciu żołnierzy na stałe przebywających w „polu” oraz
kilkuset stałych współpracowników. Fenomen trwania organizacji
„Murata” w skrajnie przecież trudnych dla konspiracji warunkach po 1947 r.
należy tłumaczyć utrzymującym się, pomimo masowych i drakońskich
represji komunistycznych skierowanych przeciwko zapleczu partyzantki,
poparciem ze strony znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza na wsi.
Na wniosek kolegialnego ciała złożonego z kadry dowódczej tzw. „Sądu
Koleżeńskiego KWP”, „Murat” został wybrany na dowódcę samodzielnej
jednostki organizacyjnej p.n. Dowództwo Oddziałów Leśnych KWP
Teren 731. Była to tzw. III Komenda Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
Byli jednak i tacy, którzy sprzeciwili się rozkazom „Murata”. W okresie
trwania amnestii (marzec-kwiecień 1947 r.) podległy żołnierz piastujący
funkcję dowódcy drużyny SOS sierż. Kazimierz Grzelczyk „Zemsta”,
bez zgody pozostających w podziemiu konspiratorów, dopuścił się
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zdrady tajemnic organizacyjnych
podczas ujawnienia, za co został
rozstrzelany. Z wyroku „Sądu
Koleżeńskiego KWP” zginęło
jeszcze kilku członków KWP,
m.in. za współpracę z UB podczas
ujawnienia
sierż.
Władysław
Pawlaczyk ps. „Babinicz”, 4 II
1948 r. kpr. Tomasz Borczyk ps.
„Ryba” oraz za rabunki 3 lipca 1947
r. w Nietuszynie - strz. Władysław
Plichowny ps. „Bohun” (b. żołnierz
44 pp. w Równem).
„Murat” wraz z grupą najwierniejszych żołnierzy z plutonu
krypt. „Labirynt”, działał jeszcze
ponad półtora roku od amnestii
z lutego 1947 r. (do listopada
1948 r.). Aktywa organizacyjne
KWP pozostające nadal w konspiJan Małolepszy „ Murat” (g 11 III 1949 r.).
racji zorganizował w inspektorat
podzielony na cztery obwody: wieluński, sieradzki, łaski i bełchatowski
(z podziałem na placówki, wywiad i kwatermistrzostwo). „Murat” przyjął spuściznę organizacyjną i ideową KWP, utrzymując w mocy wydane
przez swych poprzedników instrukcje konspiracyjne, wprowadził jednak
nowe kryptonimy, hasła i pieczęcie. Oddziały leśne III Komendy KWP
występowały w mundurach WP i stosowały się do zasad dyscypliny wojskowej.
Dzięki współpracownikom, głównie nauczycielom i urzędnikom
gminnym, „Murat” mógł uruchomić wydawanie tajnych gazetek „Bracia
Polacy” i „Czuwaj”, a także ulotek wyjaśniających potrzebę dalszego
przeciwstawiania sie komunistom. Korzystał głównie z dotychczasowego
zaplecza dawnego Obwodu „Turbiny” (ludzie wspierający jego oddziały
zamieszkiwali m.in. w Osjakowie, Złoczewie, Czarnożyłach, Raczynie,
Okalewie, Dobrosławiu, Lututowie, Klonowej, Skrzynnie i Czajkowie).
Główną jego bazę postojową stanowiły wsie i lasy w rejonie: gm. Skrzynno, Konopnica i Lututów. Początkowo szczątkowa organizacja terenowa III Komendy KWP liczyła kilkudziesięciu ludzi działających czynnie
i około 100 osób wspierających - dostarczających żywności, informacje
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i ukrywających żołnierzy KWP na kwaterach. Z czasem siatka ta rozrosła
się do stanu kilkuset ludzi. Do listopada 1948 r. utworzono kilkanaście
placówek konspiracyjnych wspierających poszczególne oddziały bojowe, m.in. w Czarnożyłach, Ostrówku, Konopnicy i Lututowie. Podstawą
organizacji było kilka grup leśnych, liczących latem 1947 r. ponad 50
partyzantów. Maksymalny stan grup partyzanckich pozostających pod
rozkazami „Murata” sięgał ponad 70 żołnierzy. Już w początkach kwietnia 1947 r. „Murat” nawiązał łączność z dowódcami polowymi z byłego
obwodu sieradzkiego KWP „Młockarnia”. 5 maja 1947 r., we wsi Dymki
gm. Lututów podporządkowała mu się sześcioosobowa grupa ppor. Jana
Kwapisza „Lisa-Kulę”, a 15 maja 1947 r. złożyli przysięgę organizacyjną
ppor. Antoni Chowański „Kuba” i por. Kazimierz Skalski „Zapora” wraz
z podległą im grupą 7 partyzantów. Miesiąc po tym wydarzeniu, 15
czerwca 1947 r., sformowano w obwodzie Sieradz oddział bojowy krypt.
„Bałtyk”, „Drzymała II”, którego dowódcą został por. „Zapora”.
Organizacja KWP „Murata” funkcjonowała zgodnie z zaleceniami
instrukcji wydanej przez sztab „Terenu 731” oraz wzorowała się na wojskowych doświadczeniach wyniesionych ze służby w I i II Komendzie
KWP. KWP „Turbinie”. Wspomniana instrukcja określała: „Dowódca
oddziału był odpowiedzialny za
wszystkich żołnierzy pod względem moralnym i politycznym.
Przyjęcie do oddziału wymagało
od kandydata nieposzlakowanej
przeszłości. Każdy przedsięwzięty plan dowódcy oddziału musiał
uzyskać zgodę komendanta terenu 731. Szef oddziału musiał stale
utrzymywać łączność ze sztabem
i konsultować swoje dalsze decyzje. Każdy wolny czas od zajęć
musiał być wykorzystany przez
dowódcę na pogadankę polityczną w celu wychowania moralnego
i patriotycznego, aby uniknąć sytuacji zdemoralizowania oddziaKadra III Komendy KWP. Od lewej: Jan Kwapisz „Lis-Kula” (g 21 VII 1951 r.), Jan Małolepszy „Murat”
(g 11 III 1949 r.), Kazimierz Skalski „Zapora” (g 22 I 1948 r.). 30 VIII 1947 r. Las Klonowski ( fot. Marcin
Jarzyna).
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Żołnierze III Komendy KWP. Stoją od lewej: Kazimierz Szczepański „Wicher” (g 22 V 1950 r.), Zenon Grzegórski
„Wisła” (g 22 V 1950 r.), Stefan Krzemianowski „Krzemień” (g 13 III 1949r.), Jan Małolepszy „Murat” (g 11 III 1949 r.).
Leżą od lewej: Józef Ślęzak „ Mucha” (g26 VI 1955r.), Władysław Dwornik „Synek” (g 30 IX 1949 r.), Stanisław
Gwiazda „Witek” (g19 X 1949r.), Czesław Górecki „ Rzędzian” (g22 V 1950 r.). (fot. Marcin Jarzyna).

łu. Za najmniejszą rzecz przywłaszczoną sobie czyjegoś mienia groziło
wydalenie z szeregu i kara śmierci. Jeśli chodzi o akcje rekwizycyjne,
to pieniądze na potrzeby oddziału z państwowych spółdzielni musiały
być zaprotokołowane i podpisane przez dowódcę tego oddziału. O wyżej
wspomnianych rekwizycjach dowódca oddziału musiał meldować dowódcy terenu 731. Wszystkie dochody zbierane na funkcjonowanie oddziału
musiały być przedłożone książeczką kasową i rozliczone z komendantem
KWP do 25 dnia każdego miesiąca. [...] Każdy zwarty oddział podlegający „Muratowi” wyposażony musiał być w uniform wojskowy ze świerkową
gałązką, w czapki i wypustki. W cywilnych ubraniach chodzili głównie
wywiadowcy terenu za zgodą dowódcy oddziałów. [...]”.
W świetle powyższych dyrektyw oddziały III Komendy KWP były
typowymi jednostkami partyzantki niepodległościowej, nieróżniącymi się
wcale od tych z 1946 r. Obowiązywały w nich regulaminy służby garnizonowej i dyscyplina, zakaz picia alkoholu oraz dokonywania wszelkich
samowolnych rekwizycji, aby partyzantka nie zatraciła ideowego oblicza,
a jej działania nie spowodowały utraty zaufania i poparcia ludności. Składana przed dowódcami przysięga miała gwarantować wierność, posłu-
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szeństwo, poświęcenie w walce z komunizmem - jako zbrodniczą ideologią i nieludzkim ustrojem politycznym.
Sztab III Komendy KWP, oznaczony kryptonimem „Labirynt”, tworzyli:
komendant - Jan Małolepszy „Murat”, zastępca i kwatermistrz jednostki
- por. Jan Kwapisz „Lis-Kula”, adiutant i szef ds. szkolenia wojskowego
– ppor. Kazimierz Szczepański „Wicher”, szef oddziału osłonowego –
sierż. Jan Krzywański „Złotnik”, szef wywiadu i finansów, dowódca pionu
egzekucyjnego - ppor. Antoni Chowański „Kuba”, główny wywiadowca
- kpr. Józef Małolepszy „Brzoza” (aresztowany 8 października 1947 r.,
zamordowany 29 listopada 1947 r.).
Od sierpnia 1948 r. w skład organizacji „Murata” wchodziło 6
jednostek dywersyjnych w sile drużyny lub plutonu kadrowego:
•
Drużyna szturmowa krypt. „Drzymała III” pod dowództwem „Lisa-Kuli”,
operująca na pograniczu ziemi wieluńskiej i sieradzkiej, stanowiła
oddział osłonowy i dyspozycyjny sztabu „Murata”.
•
Oddział krypt. „Wawel” („Drzymała 1”), dowodzony przez „Wichra”,
operował w pow. Wieluń i Kępno. Wiosną 1948 r. na podstawie
rozkazu „Murata” z oddziału „Wawel” wydzielono sekcję (6 ludzi)
dowodzoną przez Władysława Dwornika „Synka” i skierowano ją na

Kazimierz Szczepański „Wicher”(g 22 V 1950 r.)
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tereny nadwarciańskie. Pododdział został rozformowany w sierpniu
1948 r. (część żołnierzy przekazano do oddziału „Hel”).
•
Oddział krypt. „Hel” - „Dzwon”, dowodzony od marca do lipca 1948
r. przez sierż. Zenona Grzegórskiego „Wisłę”, działał w pow. Wieluń, Częstochowa i Radomsko (drugim dowódca tej grupy został
Władysław Dwornik „Wyrwa”, „Synek”). Oddział liczył 10 ludzi.
•
Oddział krypt. „Balon” („Drzymała IV”), dowodzony przez sierż.
Andrzeja Jaworskiego „Marianka”, działał w pow. Wieluń i Łask.
Dysponował placówką rezerwową pod komendą sierż. Jana
Iwańskiego „Jeźdźca”.
•
Kilkunastoosobowy oddział krypt. „Bałtyk”, („Drzymała II”), dowodzony przez ppor. Kazimierza Skalskiego „Zaporę”, działał w powiatach Sieradz i Kalisz oraz w woj. poznańskim.
•
Oddział krypt. „Trybuna”, dowodzony przez por. Ludwika Danielaka
„Bojara”, operował w pow. Łask i Piotrków Trybunalski oraz w gm.
Bełchatów. „Trybuna” liczyła 14 żołnierzy. Od sierpnia 1948 r. podporządkowana została bezpośrednio „Muratowi”.
O determinacji „Murata” w prowadzonej walce świadczy garść zachowanych dokumentów III Komendy KWP. W jednym z rozkazów do

Rozkaz „Murata” w sprawie powołania ”Zapory” na stanowisko dowódcy oddziału III Komendy KWP kryptonim „Bałtyk”.
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Żołnierze III Komendy KWP. Klęczą od lewej: Stefan Krzemianowski (g 13 III 1949 r.), Stefan Wydrzyński „Zygmunt” (g26 VIII 1955 r.), Jan Krzywański „Złotnik” (g 13 IX 1949 r.). Leżą od lewej: Stanisław Gwiazda „Witek”
(g 19 X 1949 r.), Ignacy Piórkowski „Akacja”, Czesław Górecki „Rzędzian” (g 22 V 1950 r.). Stoi Józef Ślęzak
„Mucha” (g 26 VIII 1955 r.). Las Pichlicki, okolice Lututowa. Sierpień 1948 r.

komendanta bełchatowskiego oddziału por. „Bojara”, „Murat” napisał:
„Słyszałem, że był pan niezadowolony z ostatniego rozkazu, a więc rozpocząć ofensywę. Rąbać zdrajców, szpiclów, sprzedawców naszej ukochanej Ojczyzny. Przeważnie tłuc i rozbijać ORMO, UB, KBW i milicję.
Wysadzić ze dwa posterunki minami w powietrze a przeważnie posterunek Wygiełzów [...]. Polować na grube ryby, łapać taksówki i prawdziwych
komunistów strzelać. Przeważnie ORMO rozbrajać, a niektórych strzelać. [...]. Roboty, przeprowadzić w trzech powiatach Radomsko, Opoczno, Piotrków. Chcę widzieć, co umiecie. Nazwisko Bojar nie na próżno
panu dałem, ono ma słynąć. Słyszeliście, co o nas mówili z Londynu
przed dziesiątym. Więc powinniście być dumni, że służycie w szeregach
naszych, których tyle chwały spływa. Na każdym kroku trzeba pamiętać,
że się jest żołnierzem, na którego są zwrócone oczy wszystkich. Nie tylko
cywilnych ludzi, nie tylko przełożonych swych, ale oczy wrogów patrzą
na nasze uczynki. [...] Jeżeli myślicie, że w szeregach KWP będziecie
robić to, co sami będziecie chcieć, toście się grubo pomylili. Nawet 1
złoty puszczony na lewo nie będzie bez mego rozkazu. Najpierw trzeba
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Żołnierze III Komendy KWP. Od lewej: Tadeusz Szymański „Manifest” (g13 IX 1949 r.), Stanisław Gwiazda „Witek” (g19 X
1949 r.), Stefan Wydrzyński „Zygmunt” (g 26 VIII 1955 r.), Stefan Krzemianowski (g13 III 1949 r.), Jan Krzywański „Złotnik”
(g 13 IX 1949 r.), Czesław Górecki „Rzędzian” (g 22 V 1950 r.).

przedłożyć listę na rzeczy potrzebne w oddziale z określeniem sumy,
a wtenczas uzyskacie upoważnienie do użycia takiej sumy. 500 tys. zł.
wzięte przez Was, jest zapisane na rachunek KWP i dowództwo musi się
z tego rozliczyć przed wyższą władzą, na co zostały zużyte. Jeżeli macie
coś do zakomunikowania prędzej niż ja was będę szukał, to do „Kwiatka”.
Powyższy rozkaz proszę odczytać wszystkim żołnierzom”.
Żołnierze „Murata” byli nieustannie tropieni i ścigani przez siły
komunistycznego reżimu, a to, że mogli utrzymać się w terenie przez tak
długi czas było możliwe tylko dzięki kilkakrotnie już wzmiankowanemu
na kartach niniejszej publikacji dużemu poparciu, jakiego udzielała im
wieś. Na czternaście gmin tylko w czterech z nich wg. UB, „…ludność
miała negatywny stosunek do bandy „Murata”, w pozostałych był on
pozytywny lub dość przychylny, ponieważ do 1945 r. znajdowała się tam
silna partyzantka AK, prawie każdy gospodarz należał do organizacji
konspiracyjnej”.
13 grudnia 1947 r. naczelnik Wydziału I Departamentu III MSW mjr
Grzegorz Łanin wspólnie z naczelnikiem Wydziału III WUBP w Łodzi kpt.
Tadeuszem Chojnackim opracowali plan rozpracowania agenturalnego i li-
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kwidacji zgrupowania KWP „Murata”. We wszystkich wsiach podejrzanych
o współpracę z KWP zwerbowano po dwóch tajnych współpracowników.
Ponadto poszczególni szefowie PUBP otrzymali zadanie intensywnego
rozpracowywania rodzin członków organizacji „Murata”, spośród których
zamierzano dokonać szeregu przymusowych werbunków. W planie określono główny cel działań, którym stało się szybkie zniszczenie poszczególnych bojówek KWP. Pierwsze intensywne kroki UB podjęte zostały
w celu całkowitej likwidacji oddziału „Bałtyk”, „Drzymała II” por. Kazimierza
Skalskiego „Zapory”. Wysłano w teren działania tej jednostki partyzanckiej grupy operacyjne składające się z funkcjonariuszy UB, MO i żołnierzy
10 pułku KBW. Całość operacji koordynował Wydział III WUBP Poznań
we współpracy z WUBP w Łodzi. Podczas pacyfikacji przeprowadzonej we wsiach Dzikie Stare i Fajum UB aresztował 33 osoby podejrzane
o współpracę z grupą „Zapory”. W wyniku dalszych skoordynowanych
działań agenturalno-operacyjnych w dniu 22 stycznia 1948 r., zastrzelono
w potyczce w Popówku Antoniego Staniocha „Czarnego”, a w lesie koryckim dowódcę „Bałtyku” por. Kazimierza Skalskiego „Zaporę” i Władysława
Antczaka „Cześka”.
6 kwietnia 1948 r. w wyniku
prowadzonych przez UB poszukiwań kolejnych żołnierzy oraz
współpracowników KWP w czasie obławy zatrzymano partyzanta z rozbitego oddziału „Bałtyk”
strz. Mariana Adamczewskiego
„Kostka”. W czasie przesłuchań
żołnierz ten załamał się i za cenę
życia podjął współpracę z UB.
Skutki zdrady „Kostka” okazały
się katastrofalne. Już 7 kwietnia
1948 r. urządzono pacyfikację
(w której brały udział KP MO
i PUBP Wieluń, PUBP Sieradz,
KBW, KP MO Sieradz), w wyniku której aresztowano 115 osób,
w większości współpracowników
organizacji „Murata”.
Poważnym ciosem dla struk- Zdjęcie pośmiertne Kazimierza Skalskiego „Zapory”. 22
tury dowodzonej przez „Murata” I 1948 r. (fotografia wykonana przez UB).
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była także porażka oddziału „Bojara”
15 sierpnia 1948 r. w lesie k. Milejowa (poległo 4 partyzantów, jeden został ujęty; załamał sie podczas tortur
w śledztwie i „wsypał” wiele osób, co
i tak nie uratowało mu życia). W kolejnym starciu tej grupy z obławą UB
i KBW 31 października 1948 r. we
wsi Emilin oddział został ponownie
rozbity. Tym razem poległo 3 partyzantów, 1 ciężko ranny został ujęty.
W czasie brutalnego śledztwa także
ten żołnierz obciążył zeznaniami
wielu członków i współpracowników organizacji, powodując kolejne
aresztowania. Zdradził też miejsce
Andrzej Jaworski „ Marianek” (g 7 VIII 1949 r.)
najważniejszych bunkrów grupy Andrzeja Jaworskiego „Marianka”, które znajdowały się w lesie między Szynkielowem, a Konopnicą oraz we wsi Błasie pow. Rusiec.
Aresztowanie ostatniego komendanta KWP
Bezpośrednią przyczyną aresztowania „Murata” było rozpracowanie
agenturalne przeprowadzone przez połączone siły UB i KBW jesienią
1948 r. Ujęcie ostatniego komendanta KWP nastąpiło 9 listopada 1948 r.
w Bolkowie. Komendant „Murat” wpadł w zasadzkę, którą zorganizował
szef PUBP w Wieluniu – kpt. Henryk Więckowski przy wsparciu zastępcy
szefa WUBP w Łodzi kpt. Leszka Szmidta oraz kompanii 8 pułku KBW
z Łodzi pod dowództwem por. Jaworowskiego i por. Gniotka. 27 listopada
1948 r. na podstawie doniesień agentury i zeznań zatrzymanych,
w tym samego „Murata”, zostało aresztowanych 55 osób oskarżonych
o powiązania z KWP (podczas kolejnych operacji UB aresztował łącznie
około pół tysiąca osób, podejrzewanych o współpracę z KWP). Ujęcie
„Murata” położyło kres okres istnieniu ostatniej komendy KWP.
Natychmiast po aresztowaniu, „Murata” przewieziono w konwoju
KBW i UB do WUBP w Łodzi przy ul. Sterlinga. Śledztwo i „przesłuchania”
„Murata” prowadzili funkcjonariusze UB, m.in. Zdzisław Naporowski
i Czesław Antczak oraz Tadeusz Strąk. Trwało ono 4 miesiące – 120 dni
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i nocy okrucieństwa, bólu, poniżenia
i cierpienia. „Murat” nie wytrzymał
zastosowanych wobec niego tortur,
załamał się w śledztwie i złożył
obszerne zeznania. Dla jego losu
nie miało to istotnego znaczenia.
I tak był on z góry przesądzony.
Tym bardziej, że szczegółowe
zeznania wymuszano i na innych
uczestnikach III Komendy KWP,
a
większość
zarzuconych
„Muratowi”
czynów
znalazła
potwierdzenie
w
rozkazach Broń zarekwirowana przez UB przy aresztowaniu „Murata”.
i dokumentach organizacji znalezionych przez UB podczas aresztowania
„Murata” w Bolkowie. Podczas przesłuchań „Murat” nie zaprzeczał, lecz
w wyczerpujący sposób uzasadniał wydanie poszczególnych rozkazów.
W swoich zeznaniach niestety potwierdził, że wsparcia udzielali mu
miejscowi księża. W toku śledztwa przeciwko „Muratowi” UB postanowiło
wykorzystać wymuszone na „Muracie” zeznania do włączenia wskazanych
przez niego kapłanów w bezpośrednią działalność „terrorystyczną” - jak
to wówczas określano działalność „Murata”. Po prowokacji sekcja ds.
bandytyzmu WUBP w Łodzi pod dowództwem Edwarda Dyszkiewicza
aresztowała 26 listopada 1948 r. ks. Mariana Łososia z parafii Szynkielów,
dzień później ks. Stefana Farysia z parafii Rudlice, a następnie 3
grudnia ks. Wacława Ortotowskiego z parafii Konopnica. Na podstawie
spreparowanych zarzutów wszystkich ww. księży włączono do sprawy
„Murata” i wytoczono przeciwko nim oskarżenie. Akt oskarżenia przeciwko
„Muratowi” i trzem księżom został zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału
Śledczego WUBP w Łodzi. kpt. Edmunda Bocheńskiego, który nadzorował
sprawę. „Murat” został oskarżony o tzw. przestępstwa przeciwko państwu
z art. 86§2 KKWP; zarzucono mu, że: „od 6 VIII 1947 r. do 5 XI 1948 r.
w wyniku akcji zbrojnych i wydanych wyroków zginęło: 9 członków ORMO,
12 funkcjonariuszy MO, 6 funkcjonariuszy UB, 6 aktywistów PPR, 3
aktywistów SL i 15 agentów UB. Dokonano również akcji ekspropriacyjnych
na 66 spółdzielni, 5 przedsiębiorstw państwowych, 21 urzędach gminy, 5
urzędach pocztowych i 9 posterunkach MO w celu pozyskiwania środków
na działalność konspiracyjną”. Ogółem zlikwidowano 55 osób stojących
po stronie władzy komunistycznej i dokonano 137 akcji aprowizacyjnych,
oszacowanych według ówczesnej wyceny na ponad 5 milionów złotych”.
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W dniach od 1 do 4 marca 1949 r. przed WSR w Łodzi odbył się
proces pokazowy „Murata” i dołączonych do jego sprawy trzech księży.
(zarejestrowany w kronice filmowej oraz w sprawozdaniu kpt. Edmunda
Bocheńskiego). Według uprzednio nakreślonego przez UB scenariusza
proces ten wykorzystano politycznie, nagłaśniając go w tym celu w gazetach i audycjach radiowych. Propaganda komunistyczna rozkręciła
wówczas kampanię oszczerstw i szkalowania wszystkich oskarżonych
w tej sprawie. „Głos Robotniczy” krzyczał tytułami: „Bandyta „Murat”
i jego wspólnicy w sutannach przed sądem. 1 dzień procesu członków
faszystowskiej bandy dywersyjnej”, „Krwawy zbir „Murat” i jego 3 wspólnicy w sutannach”; „Życie Częstochowy” podawało: „Przywódca bandy
dywersyjnej „Murat” i 3 księża duchowni protektorzy terroryzmu”. Kapitan
Bocheński z łódzkiego WUBP napisał w swoim raporcie: „W ostatnich
słowach oskarżony „Murat” zupełnie załamał się i przyznał do wszystkich
zbrodni, wygłaszając swoiste przemówienie do nieujętych jeszcze członków jego bandy, aby zaprzestali swej działalności i zgłosili się do Urzędu
Bezpieczeństwa”. Należy jednak pamiętać, że jak zauważył S. Cat-Mackiewcz, w procesie komunistycznym wzorowanym na „sowieckim samo
przestępstwo jest przez władze fingowane w całości, lub przynajmniej
w części; oskarżycielem i denuncjatorem jest nie prokurator, czy policja,
lecz sam oskarżony, doprowadzony do tego torturami i jakimiś zastrzykami, pozbawiającymi go fizjologicznie nerwowej odporności; wreszcie
sędziowie, prokurator i adwokaci nie mają nic wspólnego z wymiarem
sprawiedliwości, a raczej są urzędnikami propagandy, mającymi za zadanie uwypuklać samooskarżenie oskarżonych i wyprowadzać z nich
aktualne tezy polityczne, tak jak się to robi w gazecie, lub przemówieniu
wiecowym”.
Dla formalności zatem tylko należy odnotować, że rozprawie przewodniczył ppłk Julian Polan-Haraschin, a obok niego w składzie „sędziowskim” zasiedli mjr Mieczysław Widaj i por. Stanisław Ludwiczak.
Protokołował kpt. Kazimierz Mochtak; oskarżali prokuratorzy wojskowi:
mjr Henryk Ligięza i mjr Józef Sikorski. 4 marca 1949 r. zapadł wyrok.
Na karę śmierci skazani zostali: „Murat” oraz księża: Wacław Ortotowski
i Marian Łosoś a Stefan Faryś na 12 lat więzienia. 29 kwietnia 1949 r.
Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie utrzymał wyrok z 4 marca 1949 r.
w mocy. 13 maja 1949 r. Bolesław Bierut ułaskawił obu kapłanów, zamieniając karę śmierci na dożywocie. „Murat” natomiast nie doczekał nawet
rozpoznania przez NSW w Warszawie skargi rewizyjnej od wyroku WSR
w Łodzi, którą w jego imieniu pospiesznie, bo już 9 marca 1949 r., złożył

kwp.indd 88

2010-09-20 09:18:33

89

obrońca. 10 marca 1949 r. UB upomniało się o niego. Został zakatowany
w więziennej celi. Przez dziesiątki lat tuszowano przyczyny jego śmierci,
podając „iż zmarł śmiercią naturalną”. Dziś, po odtajnieniu akt WUBP
w Łodzi, pewne jest, że „Murata” zakatowano podczas „przesłuchania”
w nocy z 10 na 11 marca 1949 r. Sprawcami tego mordu byli: zastępca naczelnika wydziału śledczego Tadeusz Strąk oraz funkcjonariusze:
Marian Stasiński, Jan Banalak, Jan Kokoszka, Wacław Rzepkowski, Jan
Trala i Leonard Zdziechowski.
W odtajnionych aktach UB dotyczących śmierci „Murata” widnieje
zapis: „Przeprowadzona sekcja zwłok „Murata” wykazała złamanie 4
żeber, krwawy wypot w jamie opłucnej lewej oraz skurcz serca”. W wyniku
tych obrażeń „Murat” zmarł 11 marca 1949 r. Oficjalna data i przyczyna
zgonu „Murata” podawane przez komunistycznego prokuratora to „14
marca, zmarł - na zawał serca”. Zwłoki „Murata” przewieziono potajemnie
do gospodarstwa więziennego na Stolu, gdzie, według świadków, został
skrycie pogrzebany. Mogiła „Murata” pozostaje nieznana. Odnośnie
ziemskiego pochówku ostatni komendant KWP podzielił zatem los
pierwszego dowódcy tej organizacji.
Walka do końca
Do 1949 r. przetrwały już tylko lotne sekcje żołnierzy KWP m.in.
„Wichra”, „Marianka”, „Kuby”, por. „Lisa-Kuli”, „Muchy” i „Bojara”. Te
nieduże (kilkuosobowe) grupki leśne, pozbawione jednolitego dowództwa,
trapione widmem prowokacji i zdrady, borykały się z trudnymi wręcz do
wyobrażenia problemami z utrzymaniem się w terenie. Pomimo to nie
składały broni i starały się, pomimo bardzo już ograniczonych możliwości,
konty.
W okresie istnienia tych ostatnich redut antykomunistycznego ruchu
oporu, członkowie KWP pod dowództwem „Wichra” i „Synka” wykonali
m.in.: 24 wyroków śmierci na konfidentach i osobach współpracujących
z władzami oraz 56 akcji rekwizycyjnych. Natomiast straty grup
„Wawel” i „Dzwon” wyniosły: 7 zabitych bezpośrednio w akcjach, 12
ujętych w obławach. Ponadto aresztowanych zostało kolejnych 264
współpracowników.
W owym czasie UB miało już stosunkowo dobrze rozpracowane
grupy podziemia pozostałe po aresztowaniu „Murata”. W raporcie
łódzkiego WUBP z 4 lipca 1949 r. podano ich szczegółowe dane:
nazwiska dowódców, liczebność i teren działania. Ułatwiło to całkowite
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wyniszczenie resztek struktur KWP. Grupę „Wawel” spacyfikowano
w trzech akcjach przy współudziale agentury: 11 lutego 1949 r. we wsiach
Popielina i Dymki aresztowano sierżantów: „Złotnika” i „Manifesta” - obaj
zostali zamordowani 13 września 1949 r. w Wieluniu z wyroku WSR
w Łodzi; 24 marca 1949 r. w Lubaniu (woj. wrocławskie) pojmano: st.strz.
Edwarda Pasia „Zbyszka”, a 12 lipca 1949 r. w Nowogardzie kpr. Jana
Chowańskiego „Tadka” – brata „Kuby”, których 7 stycznia 1950 r. WSR
w Łodzi skazał na karę dożywocia i śmierci. „Tadka” zamordowano 19
maja 1950 r. 13 marca 1949 r. w Okalewie podczas okrążenia popełnił
samobójstwo kpr. Stefan Krzemianowski; 7 sierpnia 1949 r. w Pawłowie
gm. Rusiec w wyniku donosu informatora Józefa Kamieniaka „Lufy”
dopełnił się los sierż. Andrzeja Jaworskiego „Marianka” i Tadeusz Kuzi
„Igły”, a ciężko ranny został kpr. Michał Wojtczak „Zbigniew”, którego
przewieziono do szpitala. Kilka dni później w specjalnym raporcie do
Szefa WUBP w Łodzi, szczegółowo przebieg akcji relacjonował szef
PUBP w Łasku: „Po wdarciu się na górę [stodoły] złapano jednego
z bandytów za nogi i ściągnięto na klepisko. Bandyta był ranny, ale żył.
Natychmiast wyniesiono go na pole, miał postrzeloną brodę, kula utkwiła
w czaszce. Natychmiast kazałem zaopiekować się nim, ratować, aby
żył, dając mu jednocześnie zastrzyki, które miał przy sobie oficer. Był
to Wojtczak Michał ps. „Zbyszek”. Po dłuższym czasie wojsko ściągnęło
z góry drugiego bandytę był to „Marianek”. „Marianek” jeszcze żył coś
cicho szeptał, lecz trudno było zrozumieć daliśmy mu zastrzyk miał
postrzelone mocno nogi, krocze i kula przeszła mu od czoła z przodu
do tyłu przez czaszkę, która spowodowała po krótkim czasie śmierć.
Po pewnym czasie znowu wyciągnięto Kuzię, który prawie, że już był
nieprzytomny, postrzelany był na całym ciele i zmarł prawdopodobnie
z upływu krwi. Bandyci jak Kuzia i „Marianek” mieli poszarpane spodnie
od wybuchu granatów. Granat był to prawdopodobnie „Filipinka”, który
przy strzelaniu wojska mógł eksplodować. [...]. Zabitych partyzantów
pogrzebano potajemnie w Dobrońskich Górach pow. Łask.
26 września 1949 r. w Kątach Walichnowskich (gm. Sokolniki)
aresztowano kpr. Józefa Colińskiego „Zarycza”; 29/30września 1949 r.
w Oleśnicy k. Złoczewa podczas zasadzki zabito sierż. Władysława
Dwornika „Synka” i kpr. Franciszka Karbowiaka „Dąbka”, aresztowany
został Piotr Gurbiel „Stary”; 2 października 1949 r. we wsi Lemiesze
(gm. Czajków) zabito Jana Tomaszewskiego „Radka” – (kuzyna Jana i
Antoniego Chowańskich); 7 października 1949 r. w rejonie Tresta (pow.
tomaszowski) pochwycono dowódcę plutonu KWP „Źródło ppor. Jana
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Zdjęcie pośmiertne Tadeusza Kuzi „Igły”. Pawłów. 7 VIII 1949 r. (fotografia wykonana przez UB).

Zdjęcie pośmiertne Andrzeja Jaworskiego „Marianka”. Pawłów. 7 VIII 1949 r. (fotografia wykonana przez UB).

Czarneckiego „Pirata”, plut. Włodzimierza Roberta „Lwa”, plut. Zbigniewa
Zawadzkiego „Kruka” oraz kpr. Jana Chrzanowskiego. Ostatnich członków
tomaszowskiego podziemia KWP tj. sierż. Stanisława Chwałowskiego
„Wilka”, Henryka Wawrzyniaka, Martina Lutyńskiego „Kalisza” oraz
Mariana Głoda zlikwidowano podczas operacji w dniach 30 listopada
i 7 grudnia 1949 r. oraz w lipcu 1952 r. W Okalewie pow. Wieluń 19
października 1949 r. podczas obławy zastrzelono: sierż. Stanisława
Gwiazdę „Witka, a ciężko raniono kpr. Czesława Góreckiego „Rzędziana”.
Podczas kolejnych zasadzek ujęto: 26 października 1949 r. w Raczynie
- ppor. „Wichra” i sierż. „Wisłę”, zaś 5 grudnia 1949 r. w Siemkowicach
sierż. „Szlamę”. Wszystkich wymienionych partyzantów skazano na
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Żołnierze III Komendy KWP. Od lewej: Czesław Górecki „Rzędzian” (g 22 V 1950 r.), Stanisław Gwiazda
„Witek” (g 19 X 1949r.), Jan Chowański „Kuba” (g 19 V 1950 r.). Czerwiec 1947 r.

Zdjęcie pośmiertne Antoniego Chowańskiego „Kuby”. Kurek.
15 III 1950 r. (fotografia wykonana przez UB).
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ppor. Antoni Chowański „Kuba”
i przypadkowa osoba Marianna
Focht – gospodyni posesji, na
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Lututów od kul UB zginął por. Jan
Kwapisz „Lis-Kula” – ostatni oficer
ze sztabu „Murata”.
Działania UB zmierzające
do likwidacji ostatnich żołnierzy
KWP trwały do 1954 r. W wyniku
rozpracowań
agenturalnych
aresztowano: 15 lipca 1952 r.
we Wrocławiu kpr. Zdzisława
Balcerzaka „Wiktora” (skazany
na karę śmierci 15 kwietnia
1953 r., Najwyższy Sąd Wojskowy
w Warszawie z 18 sierpniu
1953 r. złagodził orzeczoną
karę śmierci, zamieniając ją na
dożywocie, w 1956 r. na karę 15
lat więzienia. Więzienie opuścił
w 1967 r.!); 16 listopada 1953 r. we
wsi Starce k. Godynic kpr. Stefana
Wydrzyńskiego
„Zygmunta”;
3 marca 1954 r. w Łodzi por.
Ludwika Danielaka „Bojara”, a 26 Zdzisław Balcerzak „Wiktor”.
czerwca 1954 r. we wsi Dziwińskie
gm. Międzybórz sierż. Józefa Ślęzaka „Muchę”. WSR w Łodzi wyrokiem
z 11 stycznia 1955 r. skazał „Bojara” na karę śmierci. „Bojar” został
zamordowany 5 sierpnia 1955 r. Ten sam tragiczny los podzielili „Mucha”
i „Zygmunt”, skazani na karę śmierci 22 marca 1955r.. Zamordowani zostali
26 sierpnia 1955 r. w Łodzi przy ulicy Kopernika. Miejsca mogił ostatnich
partyzantów KWP pozostają nieznane. Bilans działalności III Komendy
KWP po stronie jej strat osobowych to 32 partyzantów poległych od kul sił
komunistycznego reżimu i kolejnych 20 zamordowanych na mocy wyroku
sądów komunistycznych – łącznie 52 żołnierzy. Ponadto około 500 osób
współpracę z organizacją „Murata” przypłaciło karą więzienia.
Tak zakończyła się ponad dziesięcioletnia epopeja Konspiracyjnego Wojska Polskiego, będąca jednym z najpiękniejszych zbiorowych
świadectw heroicznego przywiązania naszych przodków do idei wolności
Ojczyzny i prawa człowieka do wolnego życia na ziemi.
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Józef Ślęzak „Mucha” (g 26 VIII 1955 r.)

Ludwik Danielak „Bojar” (g 5 sierpnia 1955 r.)

Sprawiedliwość po latach
Jan Małolepszy „Murat” i jego żołnierze zostali w pełni zrehabilitowani na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego (IV Wydział Karny)
w Łodzi 29 marca 1993 r., którym stwierdzono unieważnienie wyroku
WSR w Łodzi z 4 marca 1949 r. W uzasadnieniu powołanego postanowienia Sąd stwierdził, że zarówno opis przypisanych „ Muratowi”, jak
i jego podkomendnym czynów oraz ich kwalifikacja prawna wskazują,
że prowadził on „działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego”.
Najważniejsze starcia i akcje zbrojne KWP
26 VIII 1945 r., Radomsko. Grupa SOS „Dłuta” zlikwidowała szefa
sekcji śledczej PUBP w Radomsku - Jakuba Cukiermana.
24/25 X 1945 r., Radomsko, Stobiecko Miejskie, akcja porządkowa
grup SOS z kompanii „5”, „Ochrony” i „Czołówki” (80 żołnierzy) pod
dowództwem por. Eugeniusza Tomaszewskiego „Burty” oraz por. Henryka
Piaseckiego „Zapory”, uprowadzono 14 członków PPR i funkcjonariuszy
UB. Karą śmierci ukarano m.in. Franciszka Jaworskiego, Jana Zbroję
i Stefana Chobota (rozstrzelani w lesie kruplińskim).
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13 XI 1945 r., Boguszowice k. Rybnika. Oddział KWP „Klimczok”
(10 żołnierzy) stoczył walkę z patrolem MO i UB.
6 XII 1945 r. Wola Malowana (pow. Radomsko). Zasadzka UB na
żołnierzy z kompanii „5”. W nierównej walce zginęli: por. Henryk Piasecki
„Zapora” i sierż. Józef Broniszewski „Boryna”.
17 XII 1945, Gotartowice (pow. Rybnik). Oddział KWP „Klimczok”
(15 żołnierzy) stoczył walkę z UB, straty KWP: 1 ranny - dowódca SOS
„Leśniczówka” kpr. „Szczur”; straty przeciwnika: 1 zabity.
18 XII 1945 r. Grupa SOS „Młoty” wykonała wyrok śmierci na
zastępcy szefa UB w Łodzi chor. Janie Wronie.
20 II 1946 r., Żory. Oddział KWP „Klmiczok” opanował gmach PPR,
zniszczono dokumenty.
10 III 1946 r. Dmenin (pow. Radomsko). Potyczka KWP „Siekiery”
(15 ludzi) z kompanią WBW, straty KWP: 4 rannych, ujęto: Mirosława
Michalskiego „Zawiszę” – dowódcę „Siekier”, szefa kompanii i dowódcę
3 plutonu.
17 III 1946 r. Janów, k. Złoczewa. Potyczka Grupy Dywersyjnej
AK „Błyskawica” por. Kazimierza Skalskiego „Zapory” (15 ludzi) z grupą
operacyjną KBW-UB-LWP (50 ludzi), straty „Błyskawicy” – 2 zabitych:
Henryk Karpiński „Tarzan” i Jan Żurawski „Słoń”, 1 ranny - „Zapora”, 5
aresztowanych; straty przeciwnika: 1 zabity, 1 ranny.
21 III 1946 r., Biała (pow. Wieluń). Oddział por. Alfonsa Olejnika
„Babinicza” (20 ludzi) rozbił i zniszczył posterunek MO.
6 -7 IV, 1946r., Brenna, Grodziec (woj. śląskie). Oddział KWP
„Klmiczok” rozbił wiec PPR i wykonał wyrok śmierci na Józefie Szewczyku
– I sekretarzu Komendy Powiatowej PPR oraz na żołnierzu NKWD.
10 IV 1946 r., Silniczka (pow. Radomsko). Oddział S.O.S.
„Warszawa” pod dowództwem por./ kpt. Henryka Glapińskiego „Klingi”
(45 ludzi) rozbił posterunek MO.
11 IV 1946 r. Mierzyn (gm. Rozprza pow. piotrkowski). Potyczka
SOS „Longinusa” (40 ludzi) z grupą operacyjną UB (70 funkcjonariuszy),
straty UB – 5 zabitych i 8 rannych.
13 IV 1946 r., Kobiele Wielkie (pow. Radomsko). Oddział SOS
„Warszawa” rozbił posterunek MO.
19-20 IV 1946 r. Radomsko. Połączone oddziały SOS „Klingi”
(45 ludzi) i „Tygrysa” – (27 ludzi), „Grota” (50 ludzi) i „Longinusa” (45
ludzi) pod ogólną komendą „Grota” opanowały miasto i rozbiły więzienie,
uwalniając 59 więźniów.
20 IV 1946 r. Graby (pow. Radomsko). Walka OP SOS „Warszawa”
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(46 ludzi) pod dowództwem por./ kpt. „Klingi” z grupą operacyjną NKWDKBW-LWP (180 ludzi), straty partyzantów: 1 zabity- Jerzy Karnicki
„Bursztyn”; straty przeciwnika: 19 zabitych, w tym 7 enkawudzistów
(rozstrzelanych z rozkazu „Klingi”), oraz 16 rannych.
21 IV 1946 r., Żytno (pow. Radomsko). OP SOS „Warszawa”
(45 ludzi) pod dowództwem „Klingi” rozbroił grupę operacyjną KBW (68
żołnierzy), straty: KBW – 1 zabity (dowódca), 67 rozbrojonych.
22 IV 1946 r. Wola Kuźniewska – Odrowąż (pow. Radomsko).
Zasadzka KBW (300 żołnierzy) na oddział „Klingi” (39 ludzi), który zdołał
wycofać sie bez strat.
24 IV 1946 r. Drogomyśl (pow. Cieszyn). Oddział KWP „Klimczok”
stoczył walkę z UB. Poległ kpr. „Żbik”, ranny został dowódca oddziału
sierż. „Edek”.
10 /11 V 1946 r. Praszka (woj. opolskie). Oddział SOS „Jastrzębie”
pod dowództwem por. Alfonsa Olejnika „Babinicza” (40 ludzi) rozbił
posterunek MO, wychłostano aktywistów PPR oraz podczas ucieczki
zastrzelono sekretarza koła PPR - Pawła Urbańskiego.
4 VI 1946 r. Pajęczno. Akcja oddziału „Babinicza” (60 ludzi),
opanowanie miasta i zniszczenie posterunku MO.
8 VI 1946 r. Kamińsko (gm. Przystajń). Potyczka oddziału
„Klingi” (40 ludzi) z kompanią 6 pp. LWP z Częstochowy, straty LWP: 4
zabitych.
13 VI 1946 r. lasy wróblewskie - gm. Praszka. Potyczka oddziału
„ Babinicza” (50 ludzi) z grupą operacyjną UB –KBW. W wyniku starcia
zginęło 2 funkcjonariuszy UB.
29/30 VI 1946, Janinów (pow. Wieluń). OP SOS „Oświęcim” (50
ludzi) rozbroił 30 żołnierzy „ludowego” WP.
23 VII 1946 r. Grabarze – Bukowa Górka (Nadleśnictwo Kłobuck).
Potyczka OP SOS „Jastrzębie” (45 ludzi) z grupą operacyjną KBW-UBMO (50 ludzi), straty KWP: 1 zabity – kpr. Adam Wiktor ps. „Wicher”;
straty przeciwnika: 1 zabity z MO.
26 VIII 1946 r. Bór Zapilski (pow. Częstochowa). Walka SOS
Stanisława Lisickiego „Jaguara” z grupą operacyjną KBW-UB-MO, straty
KWP :7 poległych - „Jaguar”, Piotr Lisiecki „Śmigły”, Antoni Rubik „Wicher”,
Włodzimierz Gorzelak „Cholewa”, Bolesław Rogalski „Pierdoła”, Stefan
Jelonek, „Świstak”, 1 ranny - Józef Gruca „Tygrys”; straty przeciwnika: 8
zabitych.
14 VIII 1946 r. Kruszyna (pow. Radomsko). Drużyna SOS „Młoty”
zlikwidowała Zygmunta Wosinka - konfidenta UB wraz z żoną - członkinią PPR.
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16 X 1946 r. Kamieńsk (pow. Radomsko), Akcja likwidacyjna
SOS „Kleszczy” pod dowództwem Czesława Rozpończyka „Huragan”
na patrol UB i „ludowego” WP, straty po stronie komunistycznej: 4 zabitych.
20 XI 1946 r., Puszczew (gm. Wręczyca Wielka. Obława KBW
i UB na grupę KWP SPS „Warszawa”, straty: KWP – 5 aresztowanych.
27 XI 1946 r. Wrońsko (gm. Widawa). Zasadzka oddziału KWP
Kazimierza Grzelczyka „Zemsty” (14 ludzi) na patrol UB i MO. Partyzanci
zlikwidowali 4 funkcjonariuszy UB.
16 XII 1946 r., Ignacówka III - Piotrówka (gm. Komorzno, pow.
Kępno), obława KBW, UB i LWP (80 ludzi) na drużynę KWP SOS
„Oświęcim” (7 ludzi), straty KWP: 1 zabity - Mieczysław Kokot „Świstak”,
6 aresztowanych: Wacław Antoniak „Wierzba”, Leon Powroźnik „Dawid”,
Jan Gonera „ Śmiały”, Ludwik Statkiewicz „Mech”, Edmund Hys „Jodła”,
Jan Idziak „Mrugała”, skazani wyrokiem WSR w Poznaniu z 7 lutego
1947 r. na karę śmierci, zamordowani 19 lutego 1947 r.
26 XII 1946 r. Szynkielów (pow. Wieluń). Obława UB i MO (30
ludzi) na sekcję SOS sierż. Kazimierza Grzelczyka „Zemsty” (6 ludzi),
straty przeciwnika: 2 zabitych (z UB), 1 ranny.
9 I 1947 r. Górale – Przedbórz (pow. piotrkowski), obława
i zasadzka grupy operacyjnej 5 pp. (40 ludzi) na oddział KWP „Wilka”
(10 ludzi), straty KWP: 4 zabitych- ppor. Tadeusz Bartosiak „Wilk”, kpr.
„Błyskawica” - („Synek”), strz. Szewczyk ps. „Koza” oraz sierż. Franciszek
Czupryn „Wrzos”.
30 I 1947 r. Wapiennik (pow. Kłobuck), zasadzka UB (20 ludzi) na
sekcję SOS „Oświęcim” Andrzeja Sikorskiego „Jędrusia” (4 ludzi), straty
KWP: 3 zabitych – ppor. Jan Siewiera „Wicher”, strz. Antoni Błach „Mucha”, sierż. Stanisław Żółtaszek „Siwy”.
7 II 1947 r. Chajew (gm. Brąszewice). Potyczka jednostki KWP
„Zapory” (12 ludzi) z patrolem UB i MO, po stronie KWP ranny został
„Zapora”; straty przeciwnika: 2 zabitych.
4 - 11 IX 1947 r. Działoszyn i Widawa. Połączone oddziały „Bałtyk”, „Wawel”, „Dzwon” (25 ludzi) pod dowództwem „Zapory”, opanowanie miejscowości, rozbicie posterunków MO.
30 IX 1947 r., Gęsówka (pow. Sieradz). Potyczka grupy operacyjnej UB-MO-LWP (2 plutony) z oddziałem KWP „Bałtyk” (7 ludzi), straty
po stronie komunistycznej:1 zabity (z UB), 2 rannych.
8 X 1947 r. Ignaców (gm. Działoszyn). Zasadzka grupy operacyjnej UB-MO (30 ludzi) na KWP „Dzwon” (4 ludzi), straty KWP: 2 ujętych –
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Józef Skoczylas „Burza” i Józef Małolepszy „Brzoza”; straty przeciwnika:
1 ranny.
30 X 1947 r. Raczyn (pow. Wieluń). Zasadzka UB i MO (15 ludzi)
na grupę Kazimierza Szczepańskiego „Wichra” (4 ludzi), straty KWP: 1
zabity – kpr. Leon Foriasz ps. „Longin”, 1 ranny: „Wicher”; straty przeciwnika: 2 zabitych.
20-22 I 1948 r. Kotwasice-Popówek-Józefina (lasy gołuchowskie, Koryckie, Wielkopolska), Obława 10 pułku KBW, UB i MO (około
100 ludzi) na grupę „Zapory” (8 ludzi). Straty KWP: 3 zabitych – Władysław Antczak „Czesiek”, Antoni Stanioch „Czarny” i por. Kazimierz Skalski
„Zapora”, 1 ranny- Jan Chowański „Tadek”; straty przeciwnika: 1 zabity.
14/15 VIII 1948 r. Milejów, lasy lubieńskie (pow. piotrkowski).
Obława grupy operacyjnej UB - MO (89 ludzi) na grupę por. Ludwika Danielaka „Bojara”, straty KWP: 3 zabitych - Stanisław Florczak ps. „Rzeźnik”, Bronisław Woźniak „Zemsta”, Marian Uchroński ps. „Orlik”; straty
przeciwnika: 2 zabitych.
31 X 1948 r. Emilin (gm. Bełchatów). Potyczka grupy operacyjnej
UB - KBW (30 ludzi) z grupą „Bojara”. Straty KWP: 3 zabitych - Ryszard
Lang ps. „Kudłaty”, Feliks Poryzała ps. „Doktor”, Stefan Bartyzel „Żbik”, 1
ranny – Karol Pietrus „ Świerk” (wpadł w ręce UB).
.7 VIII 1949 r. Pawłów (gm. Rusiec). Zasadzka 8 pułku KBW z Sieradza i PUBP Łask-Pabianice (łącznie 150 ludzi) na grupę sierż. Andrzeja Jaworskiego „Marianka”(3 ludzi), straty KWP: 2 zabitych - „Marianek” i
Tadeusz Kuzia „Igła”, 1 ciężko ranny- kpr. Michał Wojtczak „Zbigniew”.
19-20 X 1949 r. Okalew (pow. Wieluń). Zasadzka 8 pułku KBW
(200 ludzi) na 2 partyzantów KWP z oddziału „Wawel”, straty KWP: 1
zabity- sierż. Stanisław Gwiazda „Witek”, 1 ranny - kpr. Czesław Górecki
„Rzędzian”.
29/30 IX 1949 r. Oleśnica (gm. Złoczew). Zasadzka KBW i UB
(łącznie100 ludzi) na 3 partyzantów KWP z oddziału „Dzwon”, straty
KWP: 2 zabitych - sierż. Władysław Dwornik „Synek” i kpr. Franciszek
Karbowiak „Dąbek”, ujęty Piotr Gurbiel „Stary”.
15 III 1951 r., Kurek, (gm. Brąszewice). Zasadzka 8 pułku KBW
(200 ludzi) na ppor. Antoniego Chowańskiego „Kubę”, którego zabito;
straty KBW: 1 zabity.
21 VII 1951 r. Huta Czarnożylska, (pow. Lututów). Zasadzka UB
- KBW (łącznie 40 ludzi) na por. Jana Kwapisza „Lisa-Kulę”, którego zabito.
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