
Marian Podgóreczny
ps. ¯bik

DOLINIACY

Tom III

Œladami majora Hubala

Warszawa 2010



© Copyright by Marian Podgóreczny

Sopot 2010

ISBN 978-83-930539-4-0

Redakcja: Ma³gorzata Teresa Podgóreczna

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Ma³gorzata Garwacka

Projekt ok³adki: Pawe³ Wiercho³a

Zdjêcia ze zbiorów archiwalnych: autora, Ryszarda Bielañskiego, Ryszarda Cel-

mera, Macieja Downara–Zapolskiego, Witolda Grzybowskiego, Dariusza Go³ê-

biowskiego, Szymona Józefa Krzyczkowskiego, Micha³a Krzywickiego, Zdzis³a-

wa Nurkiewicza, Adolfa Pilcha, Eugeniusza Wawrzyniaka, Paw³a Reisinga

Druk:
BMT ERIDIA Sp. z o.o.

tel. 022 771 98 66

Wydanie okolicznoœciowe, nak³ad: 50 egzemplarzy, na zamówienie:
Rady Miejskiej w £omiankach i Burmistrza Miasta £omianki.



3

Spis treœci

KRES WÊDRÓWKI?.............................................................................................5

W PUSZCZY MARIAÑSKIEJ..............................................................................9

U£ANI BEZ KONI...........................................................................................14

POWRÓT DO KAMPINOSU............................................................................23

DOLINIACY ATAKUJ¥ POD ̄ D¯ARAMI.........................................................29

W ODDZIALE PORUCZNIKA SZAREGO..........................................................33

W 25 PU£KU PIECHOTY AK.........................................................................35

PRZYDZIA£ DO KOMPANII STAREGO..........................................................43

BÓJ W RUSZENICACH....................................................................................45

ZNOWU NA KONIACH...................................................................................48

BIA£Y £UG.......................................................................................................52

PIECHOTA OPOÑCZY ZNOWU POD BRONI¥...............................................62

III BATALION „KAMPINOS”..........................................................................64

PADLI POD LEŒNICZÓWK¥ HUTA..............................................................69

POD BOKOWEM............................................................................................89

ROZFORMOWANIE 25 PP.............................................................................95

SZAR¯A U£AÑSKA..........................................................................................99

ŒLADAMI MAJORA HUBALA........................................................................103

POZOSTA£O SIEDEMNASTU.......................................................................108

GWIAZDKA W 1944 ROKU...........................................................................109

PO¯EGNANIE Z ODDZIA£EM....................................................................116

BILANS WALK...............................................................................................122

PO WOJNIE.....................................................................................................128

KARA ŒMIERCI DLA DOWÓDCY 27 PU£KU U£ANÓW............................133



4

¯O£NIERZE NALIBOCCY PRZEDSTAWIENI DO ODZNACZENIA
ORDEREM WOJENNYM VIRTUTI MILITARI...............................................142

POCHWA£Y I AWANSE UDZIELONE PRZEZ POR. DOLINÊ – ADOLFA
PILCHA, DRUGIEGO DOWÓDCÊ „GRUPY KAMPINOS”...........................143

POCHWA£Y I AWANSE UDZIELONE PRZEZ MJR. OKONIA – ALFONSA
KOTOWSKIEGO, TRZECIEGO DOWÓDCÊ „GRUPY KAMPINOS”.........147

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................156

RELACJE, LISTY DO AUTORA, ANKIETY...................................................161

NIEPUBLIKOWANE MASZYNOPISY I RÊKOPISY
W ZBIORACH AUTORA................................................................................163



5

KRES WÊDRÓWKI?

W 1831 roku kapitan Stanis³aw Paszkowski i Micha³ Gedroyæ
skrzyknêli tamtejsz¹ ludnoœæ w leœne ostêpy Puszczy Nalibockiej, pod
sztandar powstañczy, do boju przeciw rosyjskiemu zaborcy.

Z odleg³ej Nowogródzkiej Ziemi, w pe³ni umundurowani, dobrze
uzbrojeni, zahartowani w bojach, powstañcy wyruszyli na pomoc sztur-
mowanej przez wojska feldmarsza³ka Iwana Paskiewicza Warszawie, by
stan¹æ, przebywszy pól tysi¹ca wiorst, pod Modlinem.

Nie zd¹¿yli na czas. Warszawa pad³a.
Ich potomkowie ze Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego AK,

powtórzyli zryw swych dziadów w latach drugiej wojny œwiatowej. Pod
sztandarem Armii Krajowej, w dniu 29 czerwca 1944 roku wymaszero-
wali z Puszczy Nalibockiej, gdzie bronili ludnoœci polskiej przed repre-
sjami niemieckich i sowieckich najeŸdŸców, by pomóc Warszawie, która
szykowa³a siê do dramatycznego zrywu, przeciwko niemieckiemu oku-
pantowi.

Przemierzaj¹c, w zamieszaniu i kot³owaninie pêkaj¹cego frontu
Nowogródczyznê, Bia³ostocczyznê i Podlasie, pokonuj¹c w niebywa³ym
tego lata upale Niemen, Szczarê i Bug, ci wyklêci przez los ¿o³nierze, po
trzydziestu dniach forsownego marszu minêli Modlin i co wydawaæ by
siê mog³o nieprawdopodobne, bez wystrza³u, bezczelnym przemarszem
przez obsadzony Niemcami wieloprzês³owy most w Nowym Dworze,
przeprawili siê na lewy brzeg Wis³y

Porucznik Góra, Dolina – Adolf Pilch góral, rodem z Wis³y, cicho-
ciemny, skoczek spadochronowy z Anglii, wyœmienity partyzancki do-
wódca, przeprowadzi³ z dalekich Kresów Wschodnich w zwartej kolum-
nie, niemal nie ponosz¹c strat, bez ma³a tysi¹c œwietnie wyekwipowa-
nych i umundurowanych, zahartowanych w bojach ¿o³nierzy staj¹c
w przededniu wybuchu powstania, w dniu 26 lipca 1944 roku w Dzieka-
nowie Polskim, u samych wrót Warszawy. Zd¹¿yli na czas, wyzwalaj¹c
w ci¹gu jednej nocy z 28 na 29 lipca 1944 roku, przy wspó³udziale ¿o³-
nierzy AK VIII Rejonu, rozleg³y obszar Puszczy Kampinoskiej spod oku-
pacji niemieckiej, nazwany przez miejscow¹ ludnoœæ Niepodleg³¹ Rzecz-
pospolit¹ Kampinosk¹.

Przed wyznaczon¹ godzin¹ „W”, ju¿ w dniu 31 lipca 1944 roku
¿o³nierze 2 szwadronu kawalerii i 3 kompanii piechoty Zgrupowania
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Sto³pecko–Nalibockiego AK, nag³ym uderzeniem roznieœli bez w³asnych
strat, ca³¹ kompaniê Wehrmachtu kwateruj¹c¹ w Aleksandrowie. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e powstanie warszawskie rozpoczê³o siê wczeœniej
tam, w Kampinosie. Dziêki wspania³ym dowódcom wszystkich podod-
dzia³ów do najni¿szego szczebla w³¹cznie, a w szczególnoœci takim, jak
dowódca Zgrupowania cichociemny porucznik Góra, Dolina – Adolf
Pilch; dowódca 27 Pu³ku U³anów chor¹¿y – Noc, Nieczaj – Zdzis³aw
Nurkiewicz; kolejni dowódcy I batalionu 78 pu³ku piechoty porucznik
pilot DŸwig – Witold Pe³czyñski, porucznik Strza³a – Witold Lenczew-
ski, dziêki wreszcie wszystkim ¿o³nierzom, Batalion Sto³pecki, jeden
z najd³u¿ej, bo od 3 czerwca 1943 roku do 17 stycznia 1945 roku wal-
cz¹cych oddzia³ów partyzanckich Armii Krajowej, kontynuowa³ swoje
dni s³awy i chwa³y na Ziemi Mazowieckiej i w samej Warszawie.

Do historii, podobnie jak rozbicie silnie ufortyfikowanego niemiec-
kiego garnizonu w Iwieñcu, przesz³o zwyciêstwo odniesione w nocy
z 2 na 3 wrzeœnia 1944 roku przez osiemdziesiêciu ¿o³nierzy pod do-
wództwem porucznika Doliny, koñcz¹ce szeœciodniowe walki pozycyj-
ne pod Pociech¹ w wyniku brawurowego ataku, na dwa bataliony nie-
przyjacielskie eliminuj¹ce z pola walki przesz³o 500 zabitych i rannych
przeciwników przy w³asnych stratach 6 zabitych i 10 rannych.

W wyniku tego zwyciêstwa Niemcy do koñca pobytu oddzia³u na
terenie Puszczy Kampinoskiej nie odwa¿yli siê ju¿ ponowiæ ataków na
tym odcinku.

Podobny sukces powtórzyli nastêpnego dnia u³ani pod dowództwem
chor¹¿ego Nieczaja w dniu 3 wrzeœnia w Marianowie, uderzaj¹c na kwa-
teruj¹cy tam oddzia³ w³asowców. W wyniku ataku dwóch szwadronów
27 pu³ku u³anów wyeliminowano z pola walki zabijaj¹c 120 i rani¹c 20
¿o³nierzy RONA, przy w³asnych stratach: 1 zabity i 5 rannych.

Ruchliwoœæ oddzia³ów, szczególnie kawalerii sprawi³a, ¿e Niem-
cy oceniali, i¿ „Grupa Kampinos” liczy kilkanaœcie, ba kilkadziesi¹t
tysiêcy ¿o³nierzy, a nawet – strach ma wielkie oczy – kilka w³asnych
tankietek.

Bez precedensu w dziejach oddzia³ów partyzanckich AK by³o zdo-
bycie w boju pod Truskakawiem dzia³a i dwóch moŸdzierzy, podobnie
jak te¿ bez precedensu by³o póŸniejsze zestrzelenie przez ¿o³nierzy „Gru-
py Kampinos” samolotu niemieckiej Luftwaffe w dniu 29 wrzeœnia 1944
roku w bitwie pod Jaktorowem.
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Bez Zgrupowania Nalibockiego ogóle niemo¿liwe by³yby walki
zbrojne w okresie powstania warszawskiego na terenie Puszczy Kam-
pinoskiej, gdy¿ jak wynika to z pisemnych rozkazów Komendy G³ów-
nej Armii Krajowej i Dowództwa Okrêgu Warszawskiego przed po-
wstaniem nie zamierzano w ogóle powo³ywaæ do ¿ycia „Grupy Kam-
pinos”. Zabrak³o podobnego zgrupowania w dwu najbli¿szych zachod-
nich rejonach obwodu warszawskiego (Pruszkowskiego i O¿arowskie-
go), a szczególnie wielkiemu, licz¹cemu 12 tysiêcy ¿o³nierzy konspi-
racji podokrêgowi „Hallerowo”, którzy do koñca powstania nie wziêli
udzia³u w walkach.

Trafna wydaje siê ocena komendanta VIII Rejonu AK kapitana Jó-
zefa Krzyczkowskiego „Szymona” zawarta w ksi¹¿ce pt. „Konspiracja
i powstanie w Kampinosie”, w której stwierdza on miêdzy innymi:

„…Niemcy musieli stworzyæ silny kordon odgradzaj¹cy Warsza-
wê od Puszczy Kampinoskiej. Jak wynika z dokumentów niemieckich,
a tak¿e i z naszych danych wywiadowczych, nieprzyjaciel u¿y³ do prze-
ciêcia po³¹czeñ miêdzy leœnymi partyzantami, a powstañcami w Warsza-
wie pocz¹tkowo oko³o 1 500 a potem 3 500 ¿o³nierzy ró¿nych broni.

Oddzia³y te mog³y byæ u¿yte do natarcia na stolicê. (…) Rzecz pro-
sta, dzia³ania „Grupy Kampinos” mia³y najwiêksze znaczenie dla obro-
ny na ¯oliborzu. Jeœli siê zwa¿y, ¿e ¯oliborz by³ niemal ca³kowicie bez-
bronny w pierwszych trzech, czy czterech dniach powstania, to mo¿na
przypisaæ „Grupie Kampinos” powa¿n¹ rolê (…) w okresie powstania
warszawskiego. Mo¿na nawet wysun¹æ hipotezê, ¿e bez istnienia „Gru-
py Kampinos” – wnet po Woli, pad³by ̄ oliborz, przez którego skraj sz³a
wa¿na arteria komunikacyjna.

Niemcy przeceniali nasze si³y i dlatego musia³a ich niepokoiæ obec-
noœæ oddzia³ów partyzanckich w lasach. Nie mo¿na oprzeæ siê przeœwiad-
czeniu, ¿e wp³ywa³o to na os³abienie w pewnej mierze natarcia na
Warszawê…”

 „Grupa Kampinos”, której trzon i g³ówn¹ si³ê stanowi³o Zgrupo-
wanie Sto³pecko–Nalibockie AK, niezale¿nie od swych sukcesów odno-
szonych w walce z Niemcami na terenie puszczy udziela³a olbrzymiej
pomocy Warszawie nie tylko w ludziach, których oko³o tysi¹ca dwukrot-
nie atakowa³o Dworzec Gdañski, ale i w uzbrojeniu, a nawet w ¿ywnoœci.

W konsekwencji dwóch krwawych ataków na lotnisko Bielañskie,
Niemcy musieli ostatecznie zdecydowaæ siê na likwidacjê tego lotniska.
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Nie bez znaczenia by³a dzia³alnoœæ oddzia³ów kampinoskich w okre-
sie powstania warszawskiego dla wojsk sowieckich, których ofensywa
utknê³a na prawym brzegu Wis³y. Genera³ Nikolaus von Vorman ocenia-
j¹c sytuacjê 9 armii za okres 12–15 wrzeœnia 1944 r. i wyra¿aj¹c obawy,
¿e wojska sowieckie po uzupe³nieniu amunicji i stanów swoich oddzia³ów
bêd¹ próbowaæ równoczesnym natarciem z przedmieœcia od Pu³tuska osi¹-
gn¹æ brzeg Wis³y na pó³nocny zachód od Warszawy i tak¿e w tym miejscu
nawi¹zaæ kontakt z powstañcami w lasach kampinoskich, konstatowa³:

„Le¿y jak na d³oni, wynikaj¹ce st¹d niebezpieczeñstwo odciêcia
oddzia³ów SS stoj¹cych w trójk¹cie rzecznym na wschód od Modlina
i operacyjne rozwiniêcie na najdalsze obszary (…). Przy obecnym braku
widoków na szybkie opanowanie ruchu powstañczego w Warszawie i przy
wzmagaj¹cym siê stale zagro¿eniu ty³ów frontu bojowego przez oddzia-
³y powstañcze w lasach kampinoskich armia jest po prostu tylko w mo¿-
noœci podeprzeæ prowizorycznie front w dotychczasowych punktach za-
palnych…”

W wyniku masakry pod Jaktorowem, w dniu 29 wrzeœnia 1944 roku
„Grupa Kampinos” przesta³a istnieæ. Wed³ug oceny porucznika Doliny:
– Bitwa pod Jaktorowem, z której niewielu nas wysz³o ca³o, by³a naj-
wiêksz¹ bitw¹ partyzanck¹ na terenach lewobrze¿nej Wis³y. Pomimo
braku planu przemarszu, a potem braku dowodzenia w polu, ujawni³y
siê: ¿o³nierskie mêstwo, pomys³owoœæ oraz umiejêtnoœæ prowadzenia
walki, tak na ni¿szych szczeblach dowodzenia, jak równie¿ poszczegól-
nych partyzantów. W bitwie tej obydwie strony ponios³y powa¿ne straty
w ludziach i sprzêcie. Z Grupy Kampinos poleg³o oko³o 250 ¿o³nierzy,
w tym mjr Okoñ. Blisko 200 by³o rannych, oko³o 300 dosta³o siê do
niewoli, mniej wiêcej 300 wydosta³o siê za Pilicê, a 200–300 wróci³o do
Kampinosu. Nikt nie móg³ zliczyæ ilu ¿o³nierzy zosta³o pomordowanych
z dala od pola bitwy.

„Okoniowa” bitwa pod Jaktorowem, kosztowa³a Grupê Kampinos:
– ca³kowite rozbicie zgrupowania;
– ciê¿kie straty w poleg³ych, pomordowanych, rannych i tych, któ-

rzy dostali siê do niewoli;
– stratê prawie wszystkich koni wraz z oporz¹dzeniem;
– blisko 100% strat w broni, amunicji i sprzêcie (…).
Powstanie warszawskie upad³o, pozostali przy ¿yciu ¿o³nierze na-

liboccy, walcz¹cy na ¯oliborzu, razem z tysi¹cami powstañców dostali
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siê do niewoli. W tym samym mniej wiêcej czasie, w wyniku ewident-
nych b³êdów dowodzenia majora Okonia, Grupa Kampinos przesta³a ist-
nieæ. Jednak ci ¿o³nierze z Puszczy Nalibockiej, którzy prze¿yli bitwê
jaktorowsk¹ i nie dostali siê do niewoli, nawet nie myœleli o z³o¿eniu
broni, chocia¿ w ostatniej najwiêkszej bitwie partyzanckiej na terenach
lewobrze¿nej Wis³y wyczerpali ostatnie zapasy amunicji i granatów.
Rozcz³onkowani na drobne grupki jeszcze w tym samym dniu, lub naza-
jutrz, po udanym przekroczeniu torów kierowali siê na po³udnie w kie-
runku Puszczy Mariañskiej, gdzie mieli nadziejê spotkaæ swego dowód-
cê Dolinê.

W PUSZCZY MARIAÑSKIEJ

Do Puszczy Mariañskiej, po wyjœciu z Puszczy Kampinoskiej, bi-
twie pod Jaktorowem i przedarciu siê przez tory kolejowe – najwcze-
œniej dotarli ¿o³nierze z trzeciej kompanii pod dowództwem plutonowe-
go Hipolita Tumi³owicza, zalegaj¹c na jej skraju. Plutonowy rozkaza³
zaj¹æ stanowiska ogniowe, gdy¿ przed nimi na drodze w pewnej chwili
rozleg³ siê warkot silnika samochodu.

Nie zd¹¿yli jednak otworzyæ ognia, gdy¿ ktoœ ich uprzedzi³. Roz-
leg³y siê trzy krótkie serie z karabinu maszynowego. Samochód, który
wyskoczy³ nagle zza wzgórza, skrêci³ ostro wpadaj¹c do przydro¿nego
rowu. Z oddali widaæ by³o Niemca, który gramol¹c siê przez rozwalone
drzwiczki podnosi³ rêce do góry. Plutonowy pos³a³ kaprala Siwickiego,
by siê dowiedzia³, co to za zuchy jako pierwsze otworzy³y ogieñ.

Okaza³o siê, ¿e to dwaj m³odzi warszawiacy, którzy do³¹czyli do
trzeciej kompanii dowodzonej przez sier¿anta Opoñczê – Waleriana
¯uchowicza. Uda³o im siê przeskoczyæ przez tory nieco póŸniej. Po dro-
dze zdobyli czeski erkaem i urz¹dzili przed lasem zasadzkê myœl¹c, ¿e
tylko oni we dwójkê pokonali tory. Gdy nadjecha³ samochód – otworzyli
ogieñ. Dwóch Niemców zabili, a jednego, oberleutnanta Wehrmachtu
wziêli do niewoli. M³odszy z nich nazywa³ siê Dyzio, mia³ siedemnaœcie
lat. Tym razem zdobyli dwa pistolety maszynowe i jedno parabellum.

Tumi³owicz pochwali³ ch³opców i kaza³ zmieniæ stanowisko. Po
strzelaninie do samochodu pozostawanie w tym samym miejscu by³oby
karygodne. Opowiada strzelec Kazimierz Awdankiewicz:
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– Pluton nasz wyruszy³ dalej kieruj¹c siê w g³¹b Puszczy Mariañ-
skiej. Po pó³ godzinie marszu zatrzymaliœmy siê na niewielkiej polanie.
Wziêty do niewoli Niemiec by³ ranny, ciek³a mu krew z rozprutego miê-
œnia lewej rêki. Zaj¹³ siê nim kapral Wojciechowski obwi¹zuj¹c ranê.
Pozostali ¿o³nierze, wœród nich i ja, usiedliœmy na murawie tworz¹c ko³o
o œrednicy oko³o dziesiêciu metrów. Zastanawialiœmy siê, co robiæ z jeñ-
cem. Wzd³u¿ polany rós³ gêsty œwierkowy m³odnik. Po za³o¿eniu opa-
trunku Niemiec zbli¿y³ siê do kaprala Siwickiego prosz¹c o poczêstowa-
nie go papierosem, który mia³ w mapniku. Dyzio zdobyty mapnik ofiaro-
wa³ swemu dru¿ynowemu.

Siwicki od³o¿y³ automat, siêgn¹³ po chlebak. Wówczas oberleut-
nant skoczy³ przez niego zaszywaj¹c siê w m³odniku. Zerwaliœmy siê
wszyscy goni¹c za nim. Dooko³a rozlega³y siê pojedyncze, chaotyczne
wystrza³y.

Tumi³owicz wrzasn¹³:
– Nie strzelaæ, skurczybyki! Szkoda amunicji!
Jeszcze jakiœ czas goniliœmy Niemca, ot tak dla pozoru. Niebawem

zaprzestaliœmy poszukiwañ. W gruncie rzeczy byliœmy zadowoleni, ¿e
tak siê sta³o. Pod Jaktorowem wci¹¿ s³ychaæ by³o odg³osy walki. Nasz
pluton zarz¹dzi³ dalszy marsz. Dotarliœmy wkrótce do leœnego traktu,
którym skierowaliœmy siê w stronê Aleksandrowa, gdzie wyznaczono
koncentracjê po przejœciu torów. Maszerowaliœmy ostro¿nie, gêsiego,
skrajem leœnej drogi, ze szperaczami, którzy posuwali siê przed pluto-
nem. Po wielu godzinach marszu dotarliœmy do rozwidlenia dróg. By³o
ju¿ dosyæ ciemno, czuliœmy g³ód i zmêczenie. Plutonowy Tumi³owicz
zdecydowa³ siê na nocleg. Zeszliœmy z drogi w g³¹b lasu i poœród starych
buków rozbiliœmy obóz, rozstawiwszy uprzednio czujki.

Nad ranem alarm! Jedna z czujek zameldowa³a, ¿e na drodze po-
jawili siê jacyœ jeŸdŸcy, zapewne Kozacy. Zajêliœmy pozycje. Jednak
alarm okaza³ siê fa³szywy.

To by³ Dolina ze swymi ludŸmi!
Powitaniom nie by³o koñca. Œciskaliœmy siê jak z najbli¿szymi, no,

bo i byli nam najbli¿si. Radoœæ z tego spotkania by³a oczywista, bo tam,
gdzie by³ nasz ukochany dowódca, czuliœmy siê bezpieczni.

Tymczasem zrobi³o siê zupe³nie widno, zaczyna³ siê pogodny i bar-
dzo dla nas radosny dzieñ. Tumi³owicz zarz¹dzi³ zbiórkê w dwuszeregu
i zda³ Dolinie raport o naszym stanie. Komendant krótko podziêkowa³ za
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bojowoœæ i odwagê, nie zapomnia³ te¿ o Dyziu – warszawiaku i jego
koledze, którzy unieszkodliwili we dwójkê niemiecki samochód.

Oko³o godz. 10.00 przywieziono do lasu ogromnego wieprza. Sk¹dœ
przytargano kot³y, ziemniaki, chleb. Ugotowano smakowity gulasz. Woj-
sko pojad³o, posypa³y siê dowcipy. Byliœmy syci i uspokojeni. (...)

Gdy wojsko po¿era³o wieprzka, by³a okazja do opowiadañ, kto
i jak tu siê dosta³.

– Pod wieczór – mówi³ Dolina – zmniejszy³ siê ten paskudny ogieñ,
wiêc trzeba by³o to wykorzystaæ. Rozes³a³em goñców do wszystkich
gniazd oporu, do których mo¿na by³o jeszcze dotrzeæ z rozkazem, aby
przebijali siê w kierunku po³udniowo–zachodnim. Zebra³o siê nas oko³o
dwudziestu i rozpocz¹³ siê marsz, albo szturm, jak kto woli. Szczêœliwie
trafiliœmy na lukê miêdzy czo³gami. Teren przed nami by³ p³aski, pokry-
ty krzakami i kêpami drzew. Niektóre z nich okala³y zabudowania go-
spodarcze. Z ka¿dej kêpy strzelano. Nie by³o innej rady, tylko trzeba
by³o szturmowaæ. Nieprzyjaciel nie wytrzymywa³ nerwowo i ucieka³.
Przeprowadziliœmy, ze dwadzieœcia chyba takich szturmów, tam sk¹d
ogieñ by³ najsilniejszy. Utrzymywa³em nasz ogólny kierunek marszu na
zachód, trochê na po³udnie, ale czasami trzeba by³o szturmowaæ na boki,
by pozbyæ siê dokuczliwego nieprzyjaciela. W miêdzyczasie, grupa na-
sza siê powiêksza³a, pomimo poniesionych strat. Wkrótce by³o nas oko-
³o piêædziesiêciu, teraz, jak widzicie, oko³o dwustu. (…)

Istotnie, przy boku porucznika Doliny znalaz³o siê oko³o dwustu
partyzantów, po czêœci u³anów, na koniach. Z tego piechurów, razem
z plutonem Tumi³owicza by³o oko³o siedemdziesiêciu. Nad nimi dowódz-
two obj¹³ sier¿ant Opoñcza – Walerian ¯uchowicz. Dowódc¹ kawalerii
zosta³ podporucznik D¹browa – Zygmunt Koc, któremu ranny chor¹¿y
Nieczaj – Zdzis³aw Nurkiewicz przekaza³ dowodzenie.

Ocala³y cztery taczanki z cekaemami i kilkanaœcie erkaemów.
Uzbrojenie, wiêc nie najgorsze, gorzej by³o z amunicj¹.

Wbrew pierwotnym za³o¿eniom, porucznik Dolina nie od razu
odskoczy³ za Pilicê ze swym oddzia³em, lecz kluczy³ czas jakiœ w tere-
nie poszukuj¹c rozbitków z bitwy pod Jaktorowem. Dziêki temu do
jego oddzia³u, oprócz Tumi³owicza i jego ludzi, w ci¹gu kilku dni do-
³¹czyli m.in. sier¿anci Kula – Kazimierz Puchacewicz, Stanis³aw Dzie-
midowicz, plutonowi Król – W³adys³aw Kaczanowski, Antoni Rudo-
wicz, W¹¿ (N.N.), Henryk Grzybowiski; kaprale Bierioza – Stanis³aw
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Wojno, Wicher – Witold Skopiec, Litwos – Jan Kosowicz, Stanis³aw
Czerniawski; Jan Maliszewski starsi u³ani Jerzy Go³êbiowski, pchor.
Rossak (N.N.); starsi u³ani NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki, Konstan-
ty Morawski, starszy strzelec Gruby – Henryk Tonera, lekarz medycy-
ny Kleszczyk – Antoni Banis; u³ani Klon – Witold Kupœæ vel Stanis³aw
Leszyñski, Andrzej Leszko, Stanis³aw Leszko, Wac³aw Majewski, Ryœ
(N.N.), Wichura – Jerzy Dudak, Radzionek (N.N.) i Rutkowski (N.N.)
Pietrek – Piotr £ojko, Roman £ojko; strzelcy: Nalibocki (N.N.), Pa-
dewski (N.N.), Patalej (N.N.), Franciszek Wojciechowski, Stanis³aw
Zadrejko ...

Jako ostatni do³¹czyli do oddzia³u u³ani Klon – Eugeniusz Polak,
Boles³aw Andraczyk, Witold Bobrowicz, a tak¿e wachmistrz £otysz –
Jan Lewicki i starszy u³an Orzechowski – Pawe³ Kosowicz, którzy na
rêkach przynieœli ciê¿ko kontuzjowanego u³ana Jana Awsiukiewicza, póŸ-
niejszego ksiêdza, proboszcza w Szczytnie.

Dopiero, kiedy by³o ju¿ wiadomo, ¿e nikt wiêcej nie do³¹czy,
a Niemcy coraz czêœciej robili w okolicy ob³awy i zasadzki na skrzy¿o-
waniach, Dolina zdecydowa³ skierowaæ siê za Pilicê.

Wieczorem starszy sier¿ant Opoñcza – Walerian ̄ uchowicz zorga-
nizowa³ kilkanaœcie podwód, na których ulokowa³ po czterech swoich
¿o³nierzy. Kolumnê ubezpiecza³a kawaleria. Przed wymarszem, na ape-
lu odczytano rozkaz porucznika Doliny, w którym powierzy³ on szefo-
stwo oddzia³u wachmistrzowi Kuli – Kazimierzowi Puchacewiczowi.
W sk³ad pocztu dowódcy samodzielnego oddzia³u partyzanckiego wcho-
dzili: szef oddzia³u starszy wachmistrz Kula – Kazimierz Puchacewicz,
³¹cznik starszy u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki i nowy luzak Piotr
£ojko. Poprzedni luzak zawieruszy³ siê gdzieœ, wraz z koniem Doliny,
w czasie przeprawy przez Utratê, odk¹d Dolina dalsz¹ drogê, a¿ do Jak-
torowa, odbywa³ pieszo.

Marsz trwa³ przez ca³¹ noc, szczêœliwie bez stycznoœci z nieprzyja-
cielem. Nad ranem, gdy ju¿ œwita³o, oddzia³ Doliny doszed³ do Pilicy.
Opoñcza zwolni³ furmanki, ku niezadowoleniu piechurów, którzy odt¹d
musieli dra³owaæ pieszo. Rozes³ane patrole poszukuj¹ce brodu stwier-
dzi³y, ¿e równolegle do Pilicy urz¹dzono rowy przeciwczo³gowe i strze-
leckie. By³y jeszcze puste. Po drugiej stronie rzeki widaæ wioskê i uno-
sz¹ce siê nad ni¹ dymy kominów. Dolina wskaza³ kierunek przeprawy
wprost przez rzekê, na tê w³aœnie wioskê. By³o to w okolicach Nowego
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Miasta, miêdzy Luboczem a D¹brow¹. Strzelec Kazimierz Awdankie-
wicz z piechoty wspomina:

– Wskakiwaliœmy do wody, która by³a zimna i nieprzyjemna. Siê-
ga³a nam powy¿ej pasa, miejscami po szyjê. Zazdroœciliœmy u³anom,
którzy nogi moczyli tylko powy¿ej kolan.

Wioska, po drugiej stronie Pilicy, okaza³a siê goœcinna i „gorzel-
niana”, wiec z rozgrzewk¹ po paŸdziernikowej k¹pieli nie by³o k³opotu.
Porucznik Dolina pozwoli³ wypiæ po kielichu, zastrzegaj¹c jednak, ¿e
nikt nie mo¿e byæ pijany. ¯yczenie takie by³o dla nas rozkazem i tylko
jeden partyzant nieco przesadzi³. By³ nim kapral Siwicki.

Piechota dru¿ynami, a kawaleria sekcjami rozlokowa³y siê w zabu-
dowaniach gospodarskich i nakarmiwszy siê w miarê, pragnêliœmy osu-
szyæ swoje mundury. Potem przyszed³ czas na odpoczynek, ale nagle, oko-
³o godziny dziesi¹tej poderwa³y nas z ³ó¿ek serie z broni maszynowej.
Dolina zarz¹dzi³ alarm. Opoñcza poderwa³ nas na nogi i ruszyliœmy tyra-
lier¹ w kierunku strza³ów. Okaza³o siê, ¿e to podchmielony Siwicki do-
wiedzia³ siê, ¿e w osadzie le¿¹cej nieco za wsi¹ gospodarz pêdzi³ bimber –
i nikogo nie uprzedzaj¹c – poszed³ tam skosztowaæ tego trunku. Kiedy ju¿
to uczyni³, zapewne po to samo, co ju¿ dosta³ Siwicki, przyjecha³o do
osady samochodem dwóch Niemców. Na ten widok Siwicki nagle otrzeŸ-
wia³, wyskoczy³ na ulicê, a gdy auto przeje¿d¿a³o obok niego, wygarn¹³
z pepeszy seriê. Zabi³ kierowcê, samochód uderzy³ w p³ot i stan¹³ w ogniu.
Drugi Niemiec uszed³, a Siwicki zamiast pognaæ za nim, wskoczy³ do p³o-
n¹cego samochodu po ³up w postaci zar¿niêtej, lecz nieoskubanej gêsi
i dwóch pó³litrówek czystego spirytusu, po czym zawiesiwszy automat na
szyi, nieco siê zataczaj¹c, wraca³ do wsi. Tak znalaz³ go porucznik Dolina.

W normalnych warunkach takim wydarzeniem zaj¹³by siê s¹d po-
lowy. Niemiec, który uciek³, móg³ sprowadziæ nieproszonych goœci. Ale
Dolina spojrza³ tylko na niego i powiedzia³:

– Ech Siwicki, Siwicki, ty siê jeszcze doigrasz!
I zamiast pochwa³y za to, ¿e samotnie rzuci³ siê dosyæ skutecznie na

dwóch Niemców, Siwicki zosta³ obdarzony surowym spojrzeniem Doliny.
Kapral zwierza³ siê póŸniej, ¿e wola³by pluton egzekucyjny a na-

wet, by go porucznik wyr¿n¹³ w twarz, ni¿ to jego spojrzenie…
Gdyby Siwicki nie zlikwidowa³, niestety po³owicznie, za³ogi sa-

mochodu, zapewne uczyni³oby to skuteczniej ubezpieczenie oddzia³u od
strony Nowego Miasta. Poniewa¿ jeden Niemiec zbieg³, mo¿na by³o nie-
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bawem spodziewaæ siê kilku ich kompanii. Jako¿ oko³o godziny 10.00
Niemcy rozpoczêli ostrza³ artyleryjski. Wkrótce ukaza³y siê ich samo-
chody pancerne ostrzeliwuj¹ce lizjerê lasu.

U£ANI BEZ KONI

Ocaleni z pogromu u³ani 3 szwadronu, którzy ju¿ o zmroku zostali
odciêci od swoich koni, a dopiero po pó³nocy opuœcili koryto Pisi, wyry-
waj¹c siê z okr¹¿enia, przez tory przeszli dopiero nastêpnego dnia
w trzech grupach: pod dowództwem wachmistrza Wira – Antoniego Bur-
dzie³owskiego, podchor¹¿ego K³osa – Józefa Mioduszewskiego i star-
szego u³ana ¯bika – Mariana Podgórecznego.

Przemarsz jednej z tych grup za Pilicê odnotowa³ w swym dzien-
niczku, który spisywa³ w tamtych latach na gor¹co, pt. „Na koniu i pod
koniem”1  autor „Doliniaków”:

 – Przemarzniêci i g³odni, s³aniaj¹c siê ze zmêczenia i niewyspa-
nia, œcigamy siê z czasem. Nie wiemy przecie¿, jak d³ugo Dolina, je¿eli
w ogóle spod Jaktorowa wyszed³ ¿yw, zabawi za Pilic¹. Czy nie pójdzie
z oddzia³em dalej na po³udnie, w Góry Œwiêtokrzyskie. A byæ mo¿e jesz-
cze dalej, a¿ na Podkarpacie?

Omijamy z daleka ludzkie osiedla. A jednak, gdy po dwóch dobach
marszu wyszliœmy na skraj lasu, dostrzegaj¹c wioskê, Dziedziejko z roz-
machem cisn¹³ o ziemiê karabin:

– Mam to wszystko gdzieœ, nigdzie dalej nie idê! Chromolê takie
chromolone ¿ycie!

Przekleñstwa wylewa³y mu siê z ust jak rzygowiny i patrzy³em na
niego z podziwem. Nigdy zapewne nie osi¹gnê w tym takiej klasy. Benek
usiad³ obok. Zaremba przycupn¹³ równie¿. Nie pozosta³o mi nic innego.

– WeŸmy podwody – poradzi³ Dziedziejko. – Powiedzie siê, do-
brze. Nie? Raz maty rody³a, raz pomeraty budem – raz matka rodzi³a, raz
umieraæ bêdziemy. Trudno. Nogi dalej nie ponios¹.

1 Dzienniczek pt. „Na koniu i pod koniem” Mariana Podgórecznego by³ drukowa-
ny w „Wieczorze Wybrze¿a” w codziennych odcinkach od czerwca do wrzeœnia 1972 r.
Drukarze Gdañskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa”. Henryk Niedba³a, Be-
non Szary, Krzysztof Majewski wykorzystali sk³ad w o³owiu do wydrukowania 132 eg-
zemplarzy ksi¹¿kowego wydania (na wiêkszy nak³ad nie zezwoli³a cenzura).
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Nogi istotnie odmawia³y pos³uszeñstwa. A przecie¿ tej nocy zapla-
nowaliœmy przedostaæ siê w okolice Mogielnicy, w linii prostej przesz³o
trzydzieœci kilometrów.

Zdrowy rozs¹dek nakazywa³ kontynuowanie marszu pieszo jak
dotychczas, lasem, omijaj¹c ludzkie osiedla. Ale pomys³ Dziedziejki
korci³. Usi¹œæ na drabiniastym wozie i niech wali siê œwiat!

– Co o tym myœlisz? – spyta³em Benka.
Nie mia³em prawa zadawaæ tego pytania. Wiedzia³em z góry, ¿e

wszyscy zaaprobuj¹ tê myœl. Powinienem by³ decydowaæ sam.
– To samo – przytakn¹³ skwapliwie.
Zaremba równie¿.
– No to jazda!
Poprzez zaryglowane okiennice pierwszej cha³upy przezieraj¹ w¹-

skie pasma œwiat³a. Na odg³os naszych kroków w zagrodzie zaszczeka³
pies i w jednej chwili ca³a wieœ o¿y³a psim ujadaniem.

Ko³atamy do drzwi. Kundel ujada wœciekle, szarpie siê na ³añcu-
chu, szczerzy zêby. Wreszcie z wnêtrza izby doszed³ nas zaspany, wy-
straszony g³os:

– Kto tam?
– Otwórzcie! My leœni!
– Jezus, Maria!
Nie wiemy co oznacza ten okrzyk. Przestrach, radoœæ, zdziwienie?
W progu, oœwietlaj¹c sieñ karbidówk¹, stan¹³ cz³owiek w koszuli

i spodniach, które przytrzymywa³ rêk¹.
– WchodŸta panowie.
– Niemców we wsi nie ma? – spyta³ Benek.
– Gdzie zaœ! Odjechali przed pó³ godzin¹. WchodŸta panowie.
I oto siedzimy na ³awach, w ciep³ej izbie. Na ³ó¿kach pod pierzyna-

mi œpi¹ dzieci. Rozczochrana kobiecina roznieca pod piecem ogieñ, przy-
gotowuje ciep³¹ strawê. Jak w bajce!

Nie wystawi³em nawet ubezpieczenia. Na dworze to zadanie spe³-
nia za nas najstarszy syn gospodarza – Janek. Za chwilê pijemy gor¹ce
mleko, po¿eramy jajecznicê z chlebem grubo posmarowanym mas³em. To
po trzech dniach, od pogromu pod Jaktorowem, nasz pierwszy posi³ek.

Najedzeni i ogrzani wychodzimy na dwór. Na ulicy zaprzê¿one
konie. Psy znowu ujadaj¹ ha³aœliwie w ca³ej wiosce.

– Jedziemy!



16

Kopyta bij¹ o kamienne ³by drogi, ko³a turkocz¹ monotonnym tak-
tem, weso³o rozlega siê potrzaskiwanie batów i nawo³ywanie woŸniców:

– Wiœta! Wio Kary! Wio!
Noc pochmurna, czarna, nie widaæ nic o kilka kroków. Stukot ko-

pyt, turkot kó³, nawo³ywania woŸniców rozp³ywaj¹ siê jak we mgle…
Zasn¹³em. Nie tylko ja, Benek, Zaremba, Dziedziejko równie¿. Posnêli-
œmy wszyscy, zdaj¹c siê na ³askê i nie³askê obcych nam przecie¿ ludzi.
I w ten pierwszy od dwóch dni twardy sen wdar³y siê brutalne okrzyki:

– Halt! Halt!
WoŸnica wozu œci¹gn¹³ gwa³townie lejce. Gdy przerzuca³em nogi

przez porêcz drabiniastego wozu, wystrzeli³a pierwsza seria i zaraz ca³a
ich kanonada.

Dziedziejko zd¹¿y³ zeskoczyæ równie¿, ucieka³ w przeciwnym kie-
runku, pomimo ¿e wo³a³em, aby siê mnie trzyma³. Przesadzi³em p³ot.
Strzelanina przybiera³a na sile, ogarnê³a ca³¹ wieœ. Kropn¹³em psa spusz-
czonego z ³añcucha, który mi skoczy³ do piersi. Znowu przeskoczy³em
p³ot, rozdzieraj¹c rêkê o kolczasty drut.

Przede mn¹ puste pole. Za mn¹ s³ychaæ tupot kilkudziesiêciu nóg.
– Halt! Halt!
Strzelam za siebie na oœlep. Zziajany dopad³em skraju lasu. Skale-

czona rêka piecze. Zatamowa³em krew chustk¹ do nosa, nie pran¹ od
tygodni. St¹pam ostro¿nie brzegiem lasu z nadziej¹, ¿e nie ocala³em sam.
Po kilkunastu minutach samotnej wêdrówki us³ysza³em glosy przyciszo-
nej rozmowy, a po chwili niepewne pytanie:

– ¯bik, to ty?
– Ufff… otar³em pot z czo³a.
A niech was dunder œwiœnie!
Byli to Benek i Zaremba.
– A Dziedziejko?
Wiedzieli tyle samo, co i ja.
Postanowiliœmy przeczekaæ tu do rana. Mo¿e gdzieœ b³¹dzi?
Chwyta pierwszy przymrozek i mech szkli siê szronem. Ch³ód ci¹-

gnie od zamarzniêtej ziemi. Obudzi³o nas pianie kogutów. Œwita³o. Przez
krzaki lustrujemy szare pole, tam gdzie przecina je szosa biegn¹ca na
Bia³¹. Drog¹ maszeruje kolumna Niemców. Na jej czele cztery podwo-
dy, a na nich kilku zabitych i rannych. W ciemnoœci musieli strzelaæ sami
do siebie.
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Do zmroku nie doczekaliœmy siê Janka Dziedziejki. Wróciliœmy
wiêc do wsi. Nikt z jej mieszkañców nic o nim nie wiedzia³. No to uszed³
¿yw, tak jak i my.

Dowiedzieliœmy siê, ¿e Niemcy przyjechali tu w sile kompanii.
Ubezpieczenia z karabinami maszynowymi ustawili przy wjeŸdzie i wy-
jeŸdzie z wioski. Pozostali poroz³azili siê po cha³upach. Gdy ubezpie-
czenie otworzy³o ogieñ, hitlerowcy byli przekonani, ¿e to na nich napa-
dli partyzanci. Wyskakiwali z domów strzelaj¹c na chybi³ trafi³. W wy-
niku tej strzelaniny mieli kilku zabitych i kilku rannych. A to wszak¿e
myœmy wpadli w pu³apkê.

Benek proponuje, by znowu wzi¹æ podwodê.
Udajê, ¿e nie s³yszê, Zaremba nic nie mówi.
Do Pilicy jest oko³o dwudziestu kilometrów. Musimy j¹ sforsowaæ

jeszcze dzisiaj.
M¿y deszcz. Wsi¹kamy w noc, która jest ciemna jak wczoraj. Mo-

kra i ch³odna, paŸdziernikowa noc.
Diabli wiedz¹, czy idziemy we w³aœciwym kierunku. Od kilku go-

dzin nie mijamy ¿adnej osady. Deszcz przybiera na sile. Wzmagaj¹cy siê
wiatr ch³oszcze strugami zimnej wody. Przystajemy pod drzewem, aby
odczekaæ ulewê, ale nic nie wskazuje na to, ¿e ustanie. Nie ma co. Idzie-
my dalej.

Benek znowu marudzi o podwodach.
– W tak¹ pogodê pies z kulaw¹ nog¹ nie urz¹dzi zasadzki. Co ci

szkodzi?
Jedno moje s³owo, a – jestem przekonany – ¿e i Zaremba skwapli-

wie zaakceptuje tê myœl. Nabrzmia³e deszczem sukno mundurów, po-
przez koszule, wstrêtnym ch³odem przykleja siê do spoconego cia³a. Có¿
prostszego: odnaleŸæ najbli¿sz¹ wioskê, wyci¹gn¹æ gospodarza z ³ó¿ka:

– Zaprzêgaj pan konia! – A potem zaszyæ siê na wozie w such¹
s³omê, nakryæ po uszy plandek¹…

– No ch³opcy! W drogê. I tak musimy przeprawiæ siê przez Pilicê.
Nie zmokniemy teraz, zmokniemy póŸniej.

– Ty nie ¯bik, a kozio³ — z³orzeczy Benek.
Zêby szczêkaj¹ z zimna, nogi ci¹¿¹ o³owiem, ledwie wlok¹ siê po

lepkiej papce grz¹skiej drogi. Wokó³ nas bezkresna, mokra noc, a gdzieœ
daleko wœród niej Pilica, rzeka marzenie, jakby na drugim jej brzegu nie
by³o ju¿ Niemców.
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Nieopodal nas zaszczeka³ pies. Instynktownie skrêciliœmy w tym
kierunku. Ju¿ nam wszystko jedno. Maj¹ byæ Niemcy, niech bêd¹!

Przed nami samotny dom.
– Do cholery z tymi psami! – klnie Zaremba. – Powystrzela³bym je

na ca³ej naszej trasie.
Drzwi otworzy³ nam w¹saty dryblas w gatkach i koszuli, w narzu-

conym na ramionach baranim ko¿uszku.
– Ola Boga panowie! Uciekajta st¹d! We wiosce som Niemce! –

wrzeszcza³. Nie docieraj¹ do naszej œwiadomoœci jego s³owa. Wlepiamy
³akomy wzrok w nowiutki, ciep³y, barani ko¿uszek kolebi¹cy siê na ra-
mionach ch³opa.

– Gdyby to by³ Volksdeutsch! – westchn¹³em na sam¹ myœl.
– Poka¿ pan swój ausweis! – rozkaza³ Benek, który pomyœla³ to

samo.
Obawia³em siê, ¿e za chwilê wszyscy rzucimy siê na ko¿uch, bez

wzglêdu na to, czy w rubryce „nationale” bêdzie mia³ wykaligrafowane
„Deutsche”, czy te¿ „Pole”.

– Proszê siê ubraæ! – powiedzia³em. – Poprowadzi nas pan do
Pilicy!

Gosoodarz cofn¹³ siê gwa³townie, zas³oni³ oczy, dramatycznym
gestem rêk¹:

– Nie! Panowie! Na Boga, nie! WeŸta kogo innego! Zlitujta siê!
Dyæ tu wszêdy som Niemce!

Z oczu, po policzkach ciekn¹ mu ³zy.
– Ubieraj siê pan! – Benek poprawi³ na pasie kaburê z pistoletem. –

No ju¿!
Weszliœmy do izby. W butach chlupocze woda, na pod³odze pozo-

stawiamy odciski b³ota. M³oda kobieta zerwa³a siê z poœcieli, naci¹ga
pospiesznie przez g³owê spódnicê.

– Do Pilicy jeszcze daleko? – spyta³em.
– Ano, bêdzie z dziesiêæ kilometrów — odpowiedzia³a babka.
W ausweisie gospodarza w rubryce „nationale” widnia³o „Pole”.

Ko¿uszek barani diabli wziêli.
Wyszliœmy z przytulnej, ciep³ej izby na wichurê i deszcz. Dryblas

przywdzia³ na siebie brezentem kryt¹ kurtkê, a barani¹ szubê schowa³
w komodzie. Jakby przeczuwa³, ¿e nas korci³a.

Dopiero nad ranem doszliœmy do wezbranej rzeki.
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– Tutaj mo¿eta przeprawiæ siê sami – powiedzia³ nasz przewodnik
– Tu bród.

Karabin i pas z ³adownicami odda³em Benkowi, wlaz³em do wody.
Z brzegu siêga³a do pasa, ale zaraz urywa³a siê g³êbina. Musia³em p³y-
n¹æ. Brrr….

Zaremba omal nie uderzy³ ch³opa w twarz:
Taki twój bród?
Wyskoczy³em z wody na brzeg jak z ukropu, dygocz¹c z zimna.
– ProwadŸ nas do przeprawy, mo¿e ma kto ³ódkê?
Ch³op przyzna³, ¿e w odleg³oœci piêciu kilometrów jest prom.
PrzewoŸnik zluzowa³ niefortunnego przewodnika.
– Dajta panowie mi coœ za fatygê – dryblas wyci¹gn¹³ ³apê. Prze-

woŸnik skoczy³ na niego z wrzaskiem:
– Spieprzaj, ty kurzy gnoju! Oni za nas krew, a ty… Spieprzaj mi

z oczu!
Ulewa przesz³a w m¿awkê. Od wschodu przeciera³o siê niebo.

Monotonnie skrzypi naci¹gana lina promu.
– Panowie z daleka? – spyta³ przewoŸnik.
– Spod Warszawy.
– A¿ stamt¹d? Warszawa skapitulowa³a drugiego paŸdziernika. Na

rozkaz Hitlera Niemcy teraz burz¹ nasz¹ stolicê.
Nad ranem dowlekliœmy siê do gajówki w Woli Kuligowskiej. Ga-

jowy przyj¹³ nas z wylewn¹ serdecznoœci¹. Nie mieliœmy nawet si³ spa-
³aszowaæ jajecznicy, któr¹ na grubych skwarkach s³oniny przyrz¹dzi³a
jego ¿ona. Ledwoœmy wleŸli po drabinie, któr¹ zdj¹³ i schowa³ gajowy,
na stertê suchutkiej s³omy, nie zdejmuj¹c ani butów, ani mundurów, za-
snêliœmy jak sus³y.

Ze snu wyrwa³ nas warkot motocykli. Po chwili us³yszeliœmy nie-
miecki szwargot. Chwytamy za karabiny. Kroki zbli¿aj¹ siê do stodo³y.

– Dajê s³owo – pozna³em g³os gajowego – ¿e tutaj nikogo nie ma!
Mówi³ tak przekonywaj¹co, ¿e sami byliœmy gotowi w to uwie-

rzyæ, mimo to Niemiec wrzasn¹³:
– Otworzyæ!
Zaskrzypia³y odŸwierza, przez prostok¹tny otwór zajrza³y promie-

nie zachodz¹cego s³oñca.
– Wer ist da? – zawo³a³ jeden z nich grubym g³osem.
– Hände hoch! – zawtórowa³ mu drugi
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– A ju¿ci! – zamamrota³ pod nosem Benek.
Le¿ymy przy œcianie, na s³omie, w bezruchu, z odbezpieczonymi

karabinami kurczowo przyciœniêtymi do ramienia.
– Gdzie drabina? – wydziera³ siê Niemiec.
– Na podwórzu! Mogê j¹ przynieœæ – zaofiarowa³ siê gajowy.
– Daj spokój, Hans – szprecha³ drugi – Tu ich nie ma na pewno.
– To gdzie s¹? Zapadli siê pod ziemiê? Hans rusz po drabinê!
– Teraz? – spyta³ Zaremba.
Potrz¹sn¹³em przecz¹co g³ow¹. Musimy wytrzymaæ do koñca. Po

d³u¿szej chwili gajowy przytarga³ drabinê.
– Verfluchte! – wrzeszcza³ Niemiec. – Czemu ona taka krótka?
– No widzisz? – zatriumfowa³ drugi. – Oni te¿ by tam nie weszli.
Niemcy maj¹ wyraŸnego pietra. Zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e je¿e-

li ktoœ istotnie jest na stercie s³omy, a oni tam wlez¹, przynajmniej kilku
z nich po³o¿y g³owy.

Wyszli, nie domykaj¹c drzwi. Niebawem rozleg³ siê terkot zapala-
nych motorów.

– SchodŸcie ch³opcy! – powiedzia³ gajowy. – Ju¿ ich nie ma. Musi-
cie poradziæ sobie jakoœ bez drabiny. Prze³ama³em j¹ wpó³.

By³ to ju¿ szósty dzieñ naszej samotnej wêdrówki po masakrze pod
Jaktorowem. Coraz czêœciej zatrzymujemy siê na kilkuminutowy postój.
K³adziemy siê wtedy na opad³ych, nieobeschniêtych po deszczu liœciach,
opieraj¹c nogi o drzewa, wysoko ponad g³owami. Z ulg¹ czujemy, jak
krew odp³ywa ze stóp, rozchodzi siê po ca³ym ciele. Zaremba t³umi ka-
szel rozczapierzon¹ d³oni¹. Katar wy³azi mu œlepiami. Le¿eæ na zmarz-
niêtej, namok³ej ziemi rozpalonym w marszu cia³em to ryzyko zachoro-
wania na zapalenie p³uc lub „z³apanie wilka”. Ale który tam z nas kiero-
wa³by siê rozs¹dkiem?

Zaremba przesta³ kas³aæ, a wtedy us³yszeliœmy za sob¹ przyt³umio-
ne odg³osy. W jednej chwili przewróciliœmy siê na brzuchy, ³api¹c za
karabiny.

Z mg³y wy³oni³o siê nagle z dziesiêciu ludzi. Byli blisko i musieli
nas dojrzeæ. Nie zd¹¿ymy siê wycofaæ, musimy przyj¹æ walkê. Benek
Juchniewicz z Zaremb¹ zarepetowali karabiny, bior¹c na muszkê pierw-
szego z brzegu. Nagle, odruchowo podbi³em broñ Benkowi.

– Przecie¿ to nasi!
– Nie mo¿e byæ!
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Obydwaj zerwali siê na nogi.
– Zwariowa³eœ?
Istotnie straci³em g³owê, podobnie, jak i oni. Bez zastanowienia

wybiegliœmy im naprzeciw. Droga w jednej chwili opustosza³a. Uzbro-
jeni ludzie rozsypali siê po lesie, rozleg³ siê szczêk repetowanej broni.
Zd¹¿yliœmy uskoczyæ za drzewa w ostatniej chwili. Gwizd kul przeszed³
ponad g³owami.

– Nie strzelaæ! Oszaleliœcie? – zawo³a³em na ca³y las.
Uciszy³o siê jak rêk¹ odj¹³.
– A tam kto?
Czy¿bym siê przes³ysza³? Czy to by³ naprawdê g³os Wira – Bur-

dzie³owskiego?
– Antek, to ty? – spyta³em niepewnie.
– ¯bik? A niech was dunder œwiœnie! ¯yjesz?
Wybiegamy sobie naprzeciw. Wir œciska nas, ca³uje i powtarza.
– A niech was dunder! Niech was dunder!
Z Antkiem jest dziesiêciu ludzi. Razem z nami toæ prawie ca³y pluton.
Wir zarz¹dzi³ pó³godzinny postój, wystawi³ ubezpieczenia.
– Gadajcie, jakeœcie siê tutaj znaleŸli.
Opowiedzieliœmy.
– A wy?
Po przebiciu siê z tego przeklêtego rowu pod Jaktorowem Wir oca-

la³ sam wraz z lekko rannym u³anem Kazimierzem Ostachnowiczem.
Dobrnêli do ̄ yrardowa i tu mieszkañcy tego miasta ukryli ich przez dwa
dni. W nocy wydostali siê z miasta. Po drodze Wir zgarnia³ innych roz-
bitków. I tak doszli a¿ tutaj.

Po pó³godzinnym postoju podnosimy siê z miejsc. W pierwszej
napotkanej wiosce bierzemy podwody. Tylu ludzi, kogo mamy siê baæ?

Miejscowi informuj¹ nas, ¿e we W³adys³awowie kwateruje jakiœ
oddzia³ partyzancki. Oczywiœcie jedziemy w tym kierunku!

WoŸnica gwa³townie œci¹gn¹³ lejce, wozy stanê³y. Jednoczeœnie
doszed³ nas okrzyk:

– Staæ! Kto tam?
– Partyzanci! – zawo³a³ Wir. – Partyzanci spod Warszawy.
– Has³o!
Ryknêliœmy œmiechem.
– Sk¹d u pioruna mo¿emy znaæ wasze has³o?
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Dowódca ubezpieczenia by³ jednak niewzruszony. Kaza³ czekaæ,
a¿ wróci ³¹cznik, którego pos³a³ do swego dowódcy i przeka¿e rozkaz, ¿e
mo¿e nas przepuœciæ. To zreszt¹ nie trwa³o d³ugo.

7 paŸdziernika 1944 r. do³¹czyliœmy do 3 kompanii porucznika pi-
lota Henryka – Henryka Furmañczyka, która w przysuskich lasach mia³a
odebraæ zrzuty przeznaczone dla kwateruj¹cego w Pile, nad Czarn¹ 25
Pu³ku Piechoty Ziemi Piotrkowsko–Opoczyñskiej, wchodz¹cego w sk³ad
7 dywizji AK.

Porucznika Henryk, którego od kilku dni mêczy³a grypa, podob-
nie zreszt¹, jak i wielu innych ¿o³nierzy, przyj¹³ nas ze wstrzemiêŸliw¹
serdecznoœci¹, kaza³ wydaæ kolacjê, a nawet uzupe³niæ amunicjê. Za-
znaczy³ jednak, ¿e o naszym dalszym losie zadecyduje sam dowódca
pu³ku major Leœniak – Rudolf Majewski, któremu nazajutrz nas
zamelduje.

– O jakim znowu losie, co tu by³o niejasnego? – g³owiliœmy siê.
O Dolinie porucznik Henryk niewiele wiedzia³. Kontaktowa³ siê

on podobno z majorem Leœniakiem, powróci³ jednak z oddzia³em, po
okresowym rozformowaniu kompanii piechoty, tam sk¹d przyby³, prze-
prawiaj¹c siê przez Pilicê, zmierzaj¹c do Puszczy Kampinoskiej, by zgar-
n¹æ koczuj¹cych tam rozbitków.

Nie zd¹¿yliœmy odsapn¹æ. Ledwie spa³aszowaliœmy kolacjê, kom-
pania zosta³a postawiona na nogi. Porucznik Henryk poda³ komendê
i oddzia³ wyruszy³ w drogê. Nowe kilometry odmierzamy nogami,
w deszczu i s³ocie. Ciê¿ar karabinu, amunicji, granatów i tego wszyst-
kiego, co siê nazywa ekwipunkiem ¿o³nierza, przyt³acza³ do ziemi. Œci-
œniêty pas obci¹¿ony tym ¿elastwem wrzyna³ siê w biodra. Co jakiœ czas
ktoœ potyka³ siê o niewidoczny w ciemnoœciach wykrot, pada³ na ziemiê
i, mamrocz¹c pod nosem przekleñstwa, gramoli³ siê z trudem, dogania-
j¹c kolumnê marszow¹. (…)

Kompania lotnicza Henryka zosta³a wys³ana przez majora Leœnia-
ka do lasów przysuskich, z zadaniem przejêcia zapowiedzianych zrzu-
tów. Dwa dni przed do³¹czeniem grupy Doliniaków do tej kompanii, ra-
dio z Londynu, w audycji BBC nada³o w programie piosenkê oznacza-
j¹c¹, ¿e oczekiwany zrzut nast¹pi w nocy z 6 na 7 paŸdziernika 1944 r.
Tymczasem kiedy zajêto stanowiska w okreœlonym miejscu – w odleg³o-
œci 3–4 kilometrów wybuch³a strzelanina. Okaza³o siê, ¿e Niemcy prze-
czesywali las. O zmroku dwie kompanie 790 batalionu turkmeñskiego
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dowodzonego przez kapitana Ernecke nie rozpozna³y siê i otworzy³y do
siebie ogieñ.Przy odbieraniu zrzutów obowi¹zywa³a zasada przygoto-
wania dwu zrzutowisk – g³ównego i zapasowego. Ktoœ tym razem nie
dope³ni³ obowi¹zku, miejsca zapasowego nie przygotowano. Wobec tego
samoloty alianckie, które nadlecia³y zgodnie z zapowiedzi¹, po kilku
okr¹¿eniach zrzutowiska g³ównego, nie widz¹c sygna³ów, co do miejsca
zapasowego – odlecia³y, wyrzucaj¹c przeznaczony dla partyzantów ³adu-
nek do morza...

Kompania lotnicza podporucznika Henryka po kilku dniach klu-
czenia w lasach przysuskich do³¹czy³a do 25 pu³ku piechoty AK rozlo-
kowanego w folwarku Pi³a, zajmuj¹c w dniu 13 paŸdziernika 1944 roku
kwatery w Ro¿enku. W miêdzyczasie, do 3 kompanii lotniczej podpo-
rucznika pilota Henryka – Henryka Furmañczyka, 25 pu³ku piechoty AK,
do³¹czy³a te¿ inna grupka Doliniaków z cichociemnym majorem Kur-
sem – Bronis³awem Franciszkiem Lewkowiczem2  i podporucznikiem
Sobot¹ (nn), zwanym „Berlingowcem” z dywizji genera³a Zygmunta
Berlinga. Po kilku dniach do³¹czy³a te¿ grupa K³osa. £¹cznie w kompa-
nii Henryka zameldowa³o siê 34 ¿o³nierzy Doliny.

POWRÓT DO KAMPINOSU

Czêœæ partyzantów nalibockich, którzy znaleŸli siê przy Dolinie po
przeprawie przez Pilicê nie by³a zdolna do dalszej walki z uwagi na od-
niesione rany i choroby. Dolina wiedzia³, ¿e sporo jego ludzi powróci³o
do Puszczy Kampinoskiej, nie mog¹c siê przedrzeæ przez tory pod Jakto-
rowem. Zdaj¹c sobie sprawê, jak¹ gehennê mog¹ prze¿ywaæ w pacyfi-
kowanej Puszczy Kampinoskiej jego ¿o³nierze, postanowi³ b³yskawicz-
nym nawrotem w okolice Wiersz zgarn¹æ ich i przeprowadziæ na Kielec-
czyznê. Celem dokonania tej operacji, urlopowa³ mniej przydatnych do
walki ze wzglêdu na stan zdrowia ¿o³nierzy oraz tych, którzy nie umieli
jeŸdziæ konno, s³usznie zak³adaj¹c, ¿e byliby oni jedynie kul¹ u nogi
w takiej wyprawie.

2 Mjr Kurs (Bronis³aw Franciszek Lewkowicz by³ oficerem operacyjno–technicz-
nym Wydzia³u Lotnictwa Komendy G³ównej AK, oddelegowany z powstania warszawskie-
go do Pu³ku Palmiry–M³ociny celem zorganizowania odbioru zrzutów. Po rozbiciu „Gru-
py Kampinos” pod Jaktorowem przedar³ siê z grup¹ ¿o³nierzy w rejon dzia³ania 25 pp.
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Urlopowanych, w tym ciê¿ko rannych „zamelinowano” wiêc
w Chlewskiej Woli i s¹siednich wsiach, miêdzy innymi: rannego w obie
nogi, w g³owê i rêce wachmistrza £otysza – Jana Lewickiego, podofice-
rów i u³anów Alberta Mikuckiego, Czes³awa Juchniewicza, Mariana
Radziwona, Wieloryba – Artura Falkowskiego, Sêka – Franciszka Re-
jowskiego, Hipolita Tumi³owicza, Stanis³awa Wo³osewicza, Jana Hala-
bê, Stanis³awa Guzowskiego. Los tego ostatniego okaza³ siê ¿a³osny.
W czasie jednej z niemieckich ob³aw zosta³ aresztowany i przewieziony
do wiêzienia w Jêdrzejowie. Podczas sowieckiej ofensywy styczniowej
Niemcy ewakuuj¹c wiêzienie rozstrzelali wszystkich wiêŸniów we W³osz-
czowej.

Po czêœciowym rozformowaniu oddzia³u i zabezpieczeniu piecho-
ty, porucznik Dolina z osiemdziesiêcioosobowym partyzanckim oddzia-
³em konnym ruszy³ z powrotem za Pilicê. Jego zamys³em by³o te¿ uzy-
skanie w tej ryzykownej wyprawie dok³adniejszych informacji o roz-
miarach strat w bitwie pod Jaktorowem. Wiedzia³ on z grubsza, ¿e jej
bilans przedstawia³ siê dla partyzantów katastrofalnie, ¿e nast¹pi³o fak-
tyczne rozbicie „Grupy Kampinos”.

Pragn¹c skupiæ przy sobie tych, którzy zawrócili do puszczy, chcia³
równie¿ uzyskaæ dostêp do sk³adów amunicji, jakie tam pozosta³y.
A amunicji naprawdê Doliniakom brakowa³o, jak nigdy. Tam, pod Jakto-
rowem strzelali przecie¿ do „ostatniego naboju”.

Po ca³onocnym, forsownym marszu oddzia³ Doliny o œwicie, 14
paŸdziernika 1944 roku, zmierzaj¹c w kierunku ̄ yrardowa i Kampinosu
zakwaterowa³ we wsi Pelplin w powiecie skierniewickim. U³ani mieli
trochê wytchnienia, spokojnie zjedli posi³ek. Po po³udniu so³tys powia-
domi³ Dolinê, ¿e niebawem maj¹ przybyæ na rekwizycjê Niemcy. Nie
chc¹c nara¿aæ mieszkañców na represje ani ryzykowaæ starcia, dowódca
zarz¹dzi³ wymarsz do pobliskich lasów w kierunku pó³nocno–wschod-
nim. Po przejœciu kilku kilometrów oddzia³ zatrzyma³ siê nad ruchliw¹
szos¹ prowadz¹c¹ do Spa³y. Gdy w ruchu na drodze nast¹pi³a d³u¿sza
przerwa, szwadron ubezpieczony dwoma erkaemami na skrzyd³ach prze-
skoczy³ na drug¹ stronê szosy ukrywaj¹c siê w gêstym zagajniku. Tam
Dolina postanowi³ urz¹dziæ na Niemców zasadzkê, by zdobyæ trochê
zaopatrzenia, g³ównie w postaci dotkliwie brakuj¹cej amunicji, a zara-
zem zaakcentowaæ dowództwu nieprzyjaciela, ¿e z chwil¹ kapitulacji
Warszawy dzia³alnoœæ wojskowa w jej okolicach nie usta³a.
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Tak, on sam o tym wspomina w swej wydanej w Londynie ksi¹¿ce
pt. „Drogi Cichociemnych”:

– Ubezpieczony szwadron czeka³ niedaleko, w lesie. Wzi¹³em Opoñ-
czê i ponad dwudziestu ch³opców z kilkoma erkaemami. Pod os³on¹ krza-
ków podeszliœmy do szosy, gdzie D¹browa czuwa³ na swym posterunku
obserwacyjnym. Plan mój by³ prosty. Ch³opcy zajm¹ w tyralierze stano-
wiska tu¿ przy szosie, ja i D¹browa pójdziemy kilkaset metrów w jedn¹
i w drug¹ stronê i który z nas pierwszy dostrze¿e „w³aœciwy” obiekt, ten
da znak wystrza³em z pistoletu do rozpoczêcia akcji.

Uda³em siê w kierunku wsi Wola Pêkoszewska, gdzie by³ doœæ du¿y
garnizon ¿andarmerii niemieckiej, odleg³y od nas o nieca³e trzy kilome-
try. Ledwie zd¹¿y³em ujœæ dwieœcie kroków, us³ysza³em wystrza³. Od-
g³os szed³ wyraŸnie z mojego kierunku, a wiêc to nie D¹browa? Komu
w³aœnie w tym miejscu zachcia³o siê strzelaæ? Zasadzka zrozumia³a to
oczywiœcie jako dany przeze mnie sygna³ i otworzy³a ogieñ do pierwsze-
go nadje¿d¿aj¹cego z mojej strony samochodu. Biegiem zawróci³em.

Nadje¿d¿aj¹ce z obu stron samochody, dostawszy siê pod lufy er-
kaemów, zupe³nie zatarasowa³y szosê. Zator powiêksza³ siê z ka¿d¹ mi-
nut¹. W koñcu, kiedy na obu koñcach kolumny zorientowano siê, ¿e
w lasku jest coœ nie w porz¹dku, ruch ca³kowicie usta³. Rozpoczêliœmy
sprawdzanie zawartoœci wozów.

Ten przypadkowy strza³ spowodowa³, ¿e pierwszy ogieñ otworzo-
no do samochodu z kartoflami. Parê innych tak¿e wioz³o kartofle, które
akurat nie by³y nam potrzebne. Jeden wóz okaza³ siê kantyn¹ i ten zosta³
szybko opró¿niony. Uzyskaliœmy z niego ró¿ne drobiazgi i trochê papie-
rosów. W nastêpnym by³a skrzynia amunicyjna, jakby przygotowana dla
nas. ZnaleŸliœmy te¿ samochód do pe³na za³adowany skrzyniami szam-
pana. Zabraliœmy parê butelek, a resztê z ¿alem musieliœmy zniszczyæ.

Zrobiwszy co trzeba, kolejno podpalaliœmy samochody. Tytko je-
den z kierowców zdo³a³ nam w rozgardiaszu zbiec.

By³ ju¿ najwy¿szy czas na odskok, gdy¿ z obu stron rozlega³a siê
nieregularna, co prawda, ale nasilaj¹ca siê i gêsta strzelanina. Gdy wszyst-
kie wozy objê³y p³omienie poszed³em do koni, przy których czeka³ ju¿
D¹browa. Wyci¹gn¹³ z samochodu niemieckiego oficera wraz z podofi-
cerem i obu przyprowadzi³ na nasze ty³y. Cz³owieka tak przestraszone-
go, jak ten oficer, nigdy w ¿yciu nie widzia³em. Krew ca³kiem uciek³a
mu z twarzy, dr¿a³ tak, ¿e z trudem sta³ na nogach. Zapytywany – nie
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móg³ z siebie wykrztusiæ ani s³owa. Podoficer natomiast zachowywa³
siê tak, jak przysta³o na ¿o³nierza. Nie maj¹c, po co wlec ich obu ze sob¹,
kaza³em puœciæ wolno. Przykaza³em im tylko, ¿e maj¹ ruszyæ dopiero
po zachodzie s³oñca, gdy¿ inaczej nie rêczê za ich ¿ycie. Spokojni, ¿e
nasze polecenie zostanie wykonane, udaliœmy siê w dalsz¹ drogê.
Konie nasze pochrapywa³y raŸno, a raŸniej jeszcze strzela³y korki od
szampana. (…)

W dniu 15 paŸdziernika rano, w dzieñ œwiêtej Jadwigi u³ani Doliny
stanêli we wsi Pniowo. W tym dniu nie dane im by³o zjeœæ spokojnie
obiadu. W samo po³udnie wprost na ubezpieczenia oddzia³u skierowa³y
siê dwa nieprzyjacielskie samochody, ciê¿arowy i osobowy. Chor¹¿y
Nieczaj zebra³ kilkunastu u³anów i urz¹dzi³ zasadzkê. Samochód osobo-
wy przepuœci³, polecaj¹c zaj¹æ siê nim czterem u³anom ulokowanym nieco
dalej. Natomiast, gdy ciê¿arówka, na której jak siê zaraz okaza³o znajdo-
wa³o siê czterdziestu a¿ Niemców, znalaz³a siê na wysokoœci zaczajo-
nych na ni¹ pozosta³ych u³anów – otworzyli ku niej ogieñ z bliskiej odle-
g³oœci. W wyniku krótkiej walki 30 Niemców poleg³o, 12 rannych wraz
z oficerem wziêto do niewoli. Z polskiej strony poleg³ kapral Jan Polak.

Jak wspomina Dolina – Adolf Pilch – niemiecki oficer wziêty do
niewoli ostro domaga³ siê rozmowy z dowódc¹ oddzia³u. Gdy stan¹³ przed
Dolin¹, opatrzony wczeœniej z ran przez doktora Kleszczyka, zameldo-
wa³, ¿e przyby³ z poufn¹ misj¹.

– Z jak¹ mianowicie misj¹ znaleŸliœcie siê tutaj? – spyta³ porucznik
Dolina.

– Jako parlamentariusze od genera³a...
Oficer niemiecki wymieni³ nazwisko komendanta garnizonu nie-

mieckiego w Skierniewicach, którego jednak dowódca oddzia³u party-
zanckiego nie zapamiêta³. Na pow¹tpiewaj¹ce spojrzenie Doliny wyprê-
¿ony jak struna hauptman (kapitan) zameldowa³:

– Przyjecha³em tu jako parlamentariusz i w imieniu komendanta
garnizonu proponujê poddanie siê.

– Kiedy i na jakich warunkach chcecie poddaæ garnizon w Skier-
niewicach ? – spyta³ rzeczowo Dolina, zaœ hauptman w pierwszej chwili
nie zrozumia³, wiêc mu pytanie powtórzono.

– To wy macie siê nam poddaæ – odrzek³ hauptman, zupe³nie
powa¿nie.

Dolina uda³ zdziwienie;
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– Ach tak? – Proszê mi nie k³amaæ i nie opowiadaæ bajeczek
o rzekomej misji parlamentarnej. Od kiedy to niemieccy parlamentariu-
sze je¿d¿¹ du¿ymi grupami z pe³nym wyposa¿eniem w broñ, amunicjê
i granaty, lecz bez niezbêdnych parlamentariuszom oznaczeñ, na doda-
tek po drodze zabijaj¹c polskiego podoficera?

Nie zmieniaj¹c postawy przez ca³y czas stoj¹c na bacznoœæ, haupt-
man wyjaœni³, ¿e w dniu wczorajszym przyby³ do Skierniewic jego kole-
ga, równie¿ hauptman, który schwytany przez ten oddzia³ zosta³ zwol-
niony. Zameldowa³ on genera³owi, ¿e oko³o dwóch tysiêcy Polaków ka-
walerzystów maszeruje na Skierniewice. Nie móg³ przy tym, ten jego
kolega, nachwaliæ siê rycerskoœci polskich u³anów i d¿entelmeñskiego
obchodzenia siê przez nich z jeñcami. Rêczy³, ¿e nie s¹ oni bandytami,
lecz regularnym wojskiem. Genera³ zebra³ oficerów i zapyta³, kto pój-
dzie na ochotnika w roli parlamentariusza? Na ochotnika zg³osi³ siê on
w³aœnie. Nie wiedzia³ jednak dok³adnie gdzie znaleŸæ tê dwutysiêczn¹
armiê polskiej kawalerii. Z pomoc¹ przysz³a miejscowa ¿andarmeria,
która obieca³a doprowadziæ do miejsca jej pobytu. W samochodzie oso-
bowym jechali w³aœnie ci ¿andarmi. Bia³a flaga, która istotnie znajdo-
wa³a siê w samochodzie, mia³a byæ wywieszona dopiero wówczas, gdy
Niemcy mieliby siê znaleŸæ na terenie opanowanym przez polskich ¿o³-
nierzy. Szacowano, ¿e znajdowali siê oni jeszcze o 25 kilometrów dalej
od miejsca strzelaniny na szosie. Wywiesiæ flagi od Skierniewic nie mogli,
gdy¿ wywo³a³oby to dezorientacjê na szosie i poderwa³oby autorytet
Wehrmachtu. Odpowiedzialnym za zabicie polskiego podoficera by³ pa-
trol ¿andarmerii, który wbrew otrzymanym rozkazom odpowiedzia³
ogniem. Za niewykonanie tego rozkazu mieli byæ oni przyk³adnie ukarani.

– Zosta³em tutaj przys³any przez mojego zwierzchnika – zapew-
nia³ dalej hauptman – aby wam zaproponowaæ i przedstawiæ warunki
waszej honorowej kapitulacji. W zwi¹zku z tym pozwolê sobie zoriento-
waæ pana w istniej¹cej sytuacji politycznej. Wasz genera³ Bór – Komo-
rowski znajduje siê obecnie w kwaterze g³ównego Führera i uzgadnia
z nim warunki przymierza polsko–niemieckiego celem stworzenia jed-
nolitego frontu antybolszewickiego, o czym pisa³a niemiecka prasa. Dla-
tego te¿ mój dowódca proponuje wam kapitulacjê na tych samych wa-
runkach, na jakich kapitulowa³a Warszawa. Bêdziecie traktowani jak naj-
waleczniejsi ¿o³nierze. Oddzia³y wasze na naszych ty³ach anga¿uj¹ du¿e
si³y, które mog³yby byæ u¿yte skuteczniej na froncie. Genera³ proponuje
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wam z³o¿enie broni dopiero na terytorium Niemiec, przy czym wasi ofi-
cerowie zatrzymaj¹ krótk¹ i bia³¹ broñ...

Dolina zwalniaj¹c rannych jeñców–parlamentariuszy nie omiesz-
ka³ pozbawiæ ich map i broni. Hauptmanowi oznajmi³, ¿e na propozycjê
genera³a odpowie pisemnie po skontaktowaniu siê ze swoimi prze³o¿o-
nymi. W rzeczywistoœci myœla³, ¿e korzystaj¹c z przekonania Niemców
o operowaniu na tym terenie dwutysiêcznej polskiej kawalerii, do czasu
otrzymania pisemnej odpowiedzi jego oddzia³ nie bêdzie atakowany.
Nale¿y to wykorzystaæ i jak najszybciej przekroczyæ liniê kolejow¹ Skier-
niewice–¯yrardów.

Wieczorem 16 paŸdziernika partyzanci dotarli do torów. Linia ko-
lejowa by³a jednak obsadzona przez Niemców. Co kilkadziesi¹t metrów
pali³y siê ogniska, a pomiêdzy nimi nieustannie przesuwa³y siê patrole.
Mo¿na by³o wprawdzie zak³adaæ, ¿e obstawa ta nie by³a liczna i na od-
g³os wystrza³ów zapewne rozpierzch³aby siê, ale partyzanci nie mieli
rozpoznania terenu poza torami, i to a¿ do samej Puszczy Kampinoskiej,
do której pozostawa³o trzydzieœci kilometrów. Równie¿ dalsze pozo-
stanie przed torami by³o ryzykowne. Prêdzej czy póŸniej Niemcy zo-
rientowaliby siê, ¿e partyzantów jest niewielu, zaledwie osiemdziesiê-
ciu, a liczba dwóch tysiêcy, to wymys³ przera¿onego oficera niemiec-
kiego, który dosta³ siê do niewoli i w ten sposób zapewne ratowa³ swoj¹
twarz. Ocena takiej sytuacji narzuca³a jeden wniosek: marsz powrotny,
za Pilicê!

Wyruszono w kierunku najbli¿szego, niewielkiego kompleksu le-
œnego. Po ca³onocnym marszu oddzia³ zatrzyma³ siê we wsi Kowiesy,
nie opodal Lasu Osuchowskiego. Tam w ci¹gu dnia u³anów zaatakowa³a
niemiecka jednostka pancerna. Jedynie dziêki natychmiastowej decyzji
o ukryciu siê w lesie, obesz³o siê bez ofiar.

Po zapadniêciu zmroku partyzanci przemieœcili siê, a¿ pod Bia³¹
Rawsk¹, zatrzymuj¹c siê we wsi Ros³awice. Ale i tam Niemcy ich wy-
kryli, kieruj¹c na ich kwatery wozy pancerne. l tym razem oby³o siê bez
strat. W nocy oddzia³ dotar³ do Pilicy i przeprawi³ siê przez rzekê wp³aw.

Wed³ug oceny porucznika Doliny ¿niwo wymarszu jego oddzia³u –
choæ nie osi¹gniêto celu g³ównego, mianowicie puszczy Kampinoskiej –
by³o jednak znacz¹ce. W ci¹gu piêciu dni przeprowadzono cztery akcje,
z czego dwie dla nieprzyjaciela odczuwalnie krwawe. Pomimo braku
kontaktu z kolegami kryj¹cymi siê nadal w puszczy Kampinoskiej i nie-
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uzupe³nienia amunicji z pozostawionych tam magazynów – u³ani wraz
ze swoim dowódc¹ mieli powód do zadowolenia. Nie zawsze z tak nie-
licznymi stratami w³asnymi udawa³o siê unieszkodliwiæ a¿ tylu wrogów.

DOLINIACY ATAKUJ¥ POD ¯D¯ARAMI

W tym samym czasie, gdy Dolina powraca³ za Pilicê, przez tê rzekê
³odziami, promami lub w bród przeprawia³y siê inne grupy partyzantów
ocala³ych z pogromu pod Jaktorowem. Najliczniejsz¹ z nich stanowi³a
grupa dowodzona przez podporucznika Lecha – Stanis³awa Degórskie-
go. W drodze za Pilicê uzbiera³ on oko³o stukilkudziesiêciu powstañców
i ¿o³nierzy z Kampinosu. Lech zgarn¹³ po drodze 30–osobowy oddzia³,
w którym znajdowali siê ranni m.in. sekcyjny z pierwszego szwadronu
st. u³an Lutek – Lucjan Kolej. Oddzia³ ten prowadzi³ wachmistrz D³ugi –
Henryk Mozol z ¿andarmerii porucznika Doliny. Byli z nim plutonowy
Stary – Jan Ciechanowicz, kapral Wilk (N.N.), u³an Szaruga – Edward
Szuæko oraz strzelcy Stanis³aw Hryniewski, Jan Majewski, Edward Jan-
czewski i Henryk Tarajkowski. Za Pilic¹ rannych pozostawiono na „me-
linach” u zaprzysiê¿onych gospodarzy.

Podczas marszu uzyskano informacjê, ¿e nie opodal Drzewicy znaj-
duje siê pluton koncentracyjny rozbitków spod ¯yrardowa. Jako¿ istot-
nie we wsi ¯d¿ary podporucznik Lech skontaktowa³ siê z porucznikiem
Osuchem – Zdzis³awem Suszyckim, który z polecenia dowódcy 25 pu³-
ku piechoty Armii Krajowej majora Romana – Rudolfa Majewskiego
organizowa³ kompaniê. Podporucznik Lech wyra¿aj¹c wolê swych pod-
komendnych zgodzi³ siê podporz¹dkowaæ porucznikowi Osuchowi do
chwili zaistnienia mo¿liwoœci po³¹czenia siê z macierzyst¹ jednostk¹.
Wiadomo bowiem ju¿ by³o, ¿e Dolina wyrwa³ siê z okr¹¿enia i powinien
lada dzieñ pojawiæ siê na tych terenach. Jak wspomina – pododdzia³
porucznika Osucha wchodzi³ w sk³ad 25 pu³ku piechoty AK, który ra-
zem z 72 pu³kiem piechoty tworzy³ Zgrupowanie „Lasy Przysucha” do
dnia 4 paŸdziernika 1944 roku pod dowództwem majora Romana, który
w tym dniu w³aœnie przybra³ nowy pseudonim Leœniak. Zgrupowanie to
istnia³o 14 dni, po czym uleg³o rozformowaniu. 72 pu³k piechoty dowo-
dzony przez majora Stefana – Wac³awa Wyziñskiego dzia³a³ jeszcze
4 dni, po czym 8 paŸdziernika zosta³ zdemobilizowany. W lasach zosta³
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jedynie oddzia³ porucznika Cypriana – Krzysztofa Hofmana w liczbie
oko³o 65 ¿o³nierzy, do którego do³¹czy³o te¿ kilku przypadkowych Doli-
niaków.

25 pu³k piechoty pozosta³ w ca³oœci na placu boju. Major Leœniak,
który otrzyma³ informacjê o rozbiciu Grupy „Kampinos” pod Jaktoro-
wem i ¯yrardowem, wys³a³ porucznika Osucha z kilkoma ludŸmi w re-
jon Drzewicy celem zorganizowania szóstej kompanii z ochotników,
a g³ównie z luŸnych oddzia³ów przedzieraj¹cych siê do lasów Kielec-
czyzny z Warszawy i Kampinosu.

– Major Leœniak – opowiada po latach in¿. Osuch – Zdzis³aw Su-
szycki – okolice Drzewicy wybra³ celowo. To miasteczko w powiecie
opoczyñskim le¿a³o na drodze z Warszawy do Gór Œwiêtokrzyskich,
a bliskoœæ lasów Puszczy Nadpilickiej dawa³a os³onê przed wrogiem.
W samej Drzewicy mieœci³ siê zakonspirowany szpital 25 pu³ku piecho-
ty, zaœ miejscowoœæ nie posiada³a sta³ej za³ogi niemieckiej. Ja zaj¹³em
ze swymi ludŸmi kwatery na zachodnim skraju wsi ¯d¿ary, gdzie mia³a
równie¿ swoje miejsce postoju 20–osobowa grupa zbieg³ych z niewoli
jeñców sowieckich pod dowództwem lejtnantów Leni³a – Leonida Sza-
szuby i Filipa Fi³atowa ...

W Zd¿arach do³¹czy³o do porucznika Osucha kilkunastu Dolinia-
ków podporucznika Lecha. W sumie szósta kompania porucznika Osu-
cha liczy³a 120 ¿o³nierzy i oficerów. Jego zastêpc¹ zosta³ Lech... Niem-
cy przygotowywali tymczasem akcjê, któr¹ nazwali „Gegen Drzewica”
– przeciw Drzewicy. Uczestniczy³y w niej – jak stwierdza ¿o³nierz 25
pu³ku piechoty podchor¹¿y Krak – Dariusz Go³êbiowski – oddzia³y SD,
¿andarmeria i 790 turkmeñski batalion kapitana Ernecke. Si³y te liczy³y
³¹cznie oko³o 600 doskonale uzbrojonych ¿o³nierzy liniowych. Haupt-
man Ernecke obsadzaj¹c wsie Bieliny, Brzustowiec, Radzice i Zycho-
rzyn na po³udnie od Drzewicy zamyka³ szóstej kompanii drogê do lasów
przysuskich. Od pó³nocy kilka kompanii mia³o uderzyæ szerokim pó³ko-
lem na linii Drzewica–Nowe Miasto.

Oko³o godz. 14.00 partyzanckie ubezpieczenie wysuniête pod ̄ d¿a-
rami zauwa¿y³o nieprzyjaciela. Niemiecka kompania maszerowa³o szos¹
z Odrzywo³u w kierunku po³udniowym. W pewnej chwili skrêci³a na
zachód, przesz³a przez wieœ Domaszno i na jej koñcu zawróci³a prosto-
padle w kierunku ¯d¿ar. Jak siê póŸniej okaza³o – by³a to czwarta kom-
pania cekaemów 790 batalionu turkmeñskiego.
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Porucznik Osuch rozkaza³ wycofaæ siê do odleg³ego o pó³ kilome-
tra lasu, by noc¹ przejœæ w inny rejon, w pobli¿e miejsca postoju 26
pu³ku piechoty. Odwrót os³aniali Doliniacy – dru¿yna wachmistrza D³u-
giego. W walce pod ̄ d¿arami tej w³aœnie dru¿ynie przypad³a do odegra-
nia g³ówna rola.

– Obsadzaliœmy – wspomina kapral Zawisza – Witold Drzewiecki
– wylot ze ¯d¿ar po obu stronach drogi w kierunku Domaszna. Prócz
mnie by³o nas jedenastu – wachmistrz D³ugi – Henryk Mozol, dowódca
dru¿yny, jego zastêpca kapral Wilk, u³an Bu³eczka – Alfred Rudowicz,
Orlonek – W³adys³aw £ysy, Brzoza – Ryszard Celmer, Szaruga – Edward
Szuæko, Góralski – Franciszek Refko, kapral £abuñ – Micha³ Mi³aszew-
ski, Mœciciel (N.N.) i plutonowy Stary – Jan Ciechanowicz, którego brat
Edek zgin¹³ pod Jaktorowem... W pewnej chwili zza zakrêtu wysz³o pro-
sto na nas dwóch ¿o³nierzy w niemieckich mundurach. Prowadzili rowe-
ry i g³oœno rozmawiali. Za nimi w odleg³oœci oko³o dwustu metrów ma-
szerowa³o kolumna szeœædziesiêciu ludzi. D³ugi wystrzeli³ z peemu li-
kwiduj¹c ich czujki. Zwarta kolumna rozproszy³a siê w tyralierê otwie-
raj¹c silny ogieñ.

– No ch³opaki – zwróci³ siê do nas D³ugi – zastosujemy taktykê
porucznika Doliny?

Dla Doliny najlepsz¹ obron¹ by³ atak. Wyskoczyliœmy wszyscy
z przydro¿nego rowu z okrzykiem „hurrra!” Metoda okaza³a siê dobra,
bo tamci nie wytrzymali nerwowo i zaczêli siê cofaæ do Domaszna. Do-
padliœmy pierwszych zabudowañ wsi wypieraj¹c Niemców wci¹¿ dalej.
D³ugi ogl¹da³ siê niecierpliwie do ty³u. Gdyby tam by³ w³aœnie Dolina,
ju¿ dawno oskrzydli³by nieprzyjaciela i pogrom jego by³by ca³kowity.
Ale stamt¹d, gdzie zalegli ¿o³nierze porucznika Osucha, pomoc nie nad-
chodzi³a. D³ugi rozumiej¹c, ¿e nie mo¿e liczyæ na wsparcie – wobec
próby niemieckiego okr¹¿enia nas zawo³a³, by ostrzeliwuj¹c siê odska-
kiwaæ pojedynczo do ty³u. Sam poderwa³ siê ostatni i wtedy dosiêg³o go
seria cekaemu. Wtedy te¿ pad³ kapral Wilk (N.N.) który tu¿ przedtem
wraz z Mœcicielem zd¹¿y³ po³o¿yæ jeszcze kilku Niemców. Pozostali u³ani
dopadli skraju wsi ¯d¿ary i stamt¹d odparli atak nieprzyjacielskiej tyra-
liery. Niemcy nie ponowili natarcia, jedynie z przedpola wsi otworzyli
ogieñ z karabinów maszynowych, granatników i moŸdzierzy. (…)

Poniewa¿ goniec od porucznika Osucha nie nadchodzi³, a zaczyna-
³o ju¿ brakowaæ amunicji – plutonowy Stary – Jan Ciechanowicz wys³a³
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do niego Mœciciela, by spyta³ jak d³ugo jeszcze przyjdzie im trwaæ wœród
nieustannych wybuchów i rozprzestrzeniaj¹cego siê groŸnie ognia zapa-
lonych budynków gospodarskich. Mœciciel stwierdzi³ jednak, ¿e z szó-
stej kompanii nikogo nie ma. Osuch zarz¹dzi³ odwrót. Dopiero po paru
godzinach wycofywania siê i b³¹dzenia w lesie Doliniacy odnaleŸli ma-
cierzyst¹ jednostkê.

W tym czasie porucznik Osuch skierowa³ siê lasem na wieœ Radzi-
ce. Poniewa¿ wczeœniej obsadzili j¹ Niemcy, w jej pobli¿u przeprawi³
siê przez bagienn¹ rzeczkê Drzewiczkê i skrêci³ na po³udniowy wschód.
Wymin¹³ zajête przez nieprzyjaciela Bieliny i w kilka godzin potem, ju¿
bez przeszkód przeci¹³ szosê Opoczno–Przysucha ko³o Bielin. Nad ra-
nem osi¹gn¹³ wieœ Wywóz.

W ¯d¿arach Niemcy rozstrzelali 7 mieszkañców tej wsi oraz z po-
bliskiego Domaszna.

Z oddzia³u Osucha w potyczce pod ¯d¿arami polegli wachmistrz
Henryk Mozol i kapral Wilk. Zgin¹³ te¿ jeden ¿o³nierz sowiecki, który
da³ siê zaskoczyæ na kwaterze w ¯d¿arach. Oceniaj¹c tê potyczkê we
wspomnieniach „Burza nad Czarn¹” Dariusz Go³êbiowski pisze:

– Trzeba podkreœliæ trafny wybór kierunku wycofania siê oddzia³u
na po³udnie od lasów, a potem na wschód–zachód. Odwrót bowiem na
wschód by³by bardzo niebezpieczny, gdy¿ dosz³oby wtedy do czo³owe-
go zetkniêcia kompanii Osucha z maszeruj¹cymi drog¹ ku Drzewicy g³ów-
nymi si³ami 790 batalionu turkmeñskiego, przy jednoczesnym zagro¿e-
niu ty³ów przez 4 kompaniê tego¿ batalionu.

Tak wiêc przez trafny wybór kierunku odwrotu porucznik Osuch
unikn¹³ okr¹¿enia i zniszczenia oddzia³u. Mo¿na mieæ do niego zastrze-
¿enie jedynie za brak czujnoœci i gotowoœci bojowej w kompanii. Uka-
zanie siê nieprzyjaciela zaskoczy³o go. Zaniedbanie to by³o spowodowa-
ne kilkudniowym bezczynnym kwaterowaniem oddzia³u w spokojnej
okolicy. Os³abi³o to czujnoœæ dowódcy. Powstaje pytanie, czy móg³ on
spotkanie pod ̄ d¿arami rozegraæ z wiêksz¹ korzyœci¹ dla siebie? Z pew-
noœci¹ tak.

Widaæ to na przyk³adzie dzielnych ch³opców bohaterskiego wach-
mistrza D³ugiego. Wkroczenie do walki ca³ej kompanii, a nie tylko dru-
¿yny, powinno by³o przynieœæ powa¿niejszy efekt, ni¿ ten, który uzyska-
no wycofuj¹c siê do lasu. Partyzanci byli przecie¿ dwukrotnie liczniejsi
ni¿ Niemcy, nieŸle uzbrojeni, nadto znajdowali siê w lepszym po³o¿e-



33

niu, bo z lasem na swoich ty³ach. Nie wolno te¿ pomin¹æ wysokiego
morale i zapa³u do walki ¿o³nierzy kompanii. (...)

W ODDZIALE PORUCZNIKA SZAREGO

Nie doczekawszy siê porucznika Doliny ¿o³nierze naliboccy pod
dowództwem podporucznika Lecha, którzy znaleŸli siê w oddziale po-
rucznika Osucha postanowili szukaæ swego dowódcê na w³asn¹ rêkê.
O czym mu zameldowali. Nie mog¹c nada³ trafiæ na œlad Doliny, podpo-
rucznik Lech 23 paŸdziernika skontaktowa³ siê z nowo mianowanym
dowódc¹ trzeciego pu³ku piechoty legionów AK porucznikiem Szarym –
Antonim Hed¹, znanym ludnoœci Kielecczyzny z wielkiej bojowoœci.

Dwa dni wczeœniej porucznik Szary powiadomi³ dowództwo Okrê-
gu AK w Kielcach o stanie swego oddzia³u, stacjonuj¹cego w Sokole
w lasach borowickich, oznaczonego kryptonimem „trzeci pu³k piechoty
legionów”. By³o w nim 16 oficerów, 4 chor¹¿ych 11 podchor¹¿ych,
45 podoficerów, 106 strzelców, 4 sanitariuszki, 119 ¿o³nierzy korzysta³o
z urlopów. Stan ³¹czny – 305 ¿o³nierzy uzbrojonych w karabiny, erka-
emy, pistolety maszynowe, pi¹ty, granatniki i niewielk¹ iloœæ granatów.

Porucznik Szary przyj¹³ Doliniaków z otwartymi ramionami, przy-
dzielaj¹c do swej czwartej kompanii dowodzonej przez porucznika Sêpa
– Henryka Wojciechowskiego. Uzupe³niaj¹c raport sprzed paru dni Sza-
ry zameldowa³ do Kielc „...o do³¹czeniu grupy wileñskiej podporuczni-
ka Lecha w sile 96 ludzi i powiêkszeniu trzeciego pu³ku piechoty legio-
nów – wraz z innymi jeszcze ochotnikami – do stanu 535 ludzi”.

By³a to ju¿ druga grupa rozbitków spod ̄ yrardowa, która do³¹czy-
³a do porucznika Szarego. Nieco wczeœniej, w po³owie paŸdziernika, do
tego pu³ku piechoty dotar³o oko³o 40 partyzantów Doliny. Wœród nich
by³ kapral Stanis³aw Piszczek, dowódca sekcji e³kaemu z 3 szwadronu,
który os³ania³ pod ¯yrardowem ostatnie natarcie u³anów.

– W ostatniej fazie bitwy pod Jaktorowem – wspomina ten ¿o³nierz
– gdy po pó³nocy nasz trzeci szwadron jako ostatni w tej walce podod-
dzia³ ruszy³ do kontrataku w kierunku na ¯yrardów, by przebiæ siê
z okr¹¿enia, pozosta³em na ochotnika w rowie. Przez piêæ, mo¿e dzie-
siêæ minut prowadzi³em ogieñ z „maschingewehra”, na Niemców ataku-
j¹cych od Bud Zosinych, opóŸniaj¹c ich natarcie. Gdy na obu skrzyd³ach
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Niemcy wdarli siê do rowu, pobieg³em w œlad za swoimi, wci¹¿ potyka-
j¹c siê o cia³a zabitych. Niestety, nie dogoni³em ich i znalaz³em siê
w okr¹¿eniu... Szukaj¹c schronienia napotka³em kilkunastu naszych roz-
bitków z kawalerii i z piechoty. U³ani, podobnie jak i ja byli bez koni.
Wœród nich znajdowa³ siê kapral podchor¹¿y Sulima (N.N.). Wraz z nim
utworzyliœmy czwarty oddzia³. Przyczailiœmy siê w kêpie olch nad nie-
wielkim rozlewiskiem poros³ym pokrzywami i dzikim chmielem. Niem-
cy z ob³awy krêcili siê tu¿ obok, a jednak nas nie wytropili. Przemokniê-
ci, zziêbniêci i wyg³odzeni przetrwaliœmy tam do koñca nocy i przez
ca³y dzieñ, a¿ do zdjêcia pierœcienia ob³awy. Wieczorem przeszliœmy przez
tory kolejowe kieruj¹c siê ogólnie w stronê Gór. Œwiêtokrzyskich, do-
k¹d, jak mniemaliœmy, uda³ siê porucznik Dolina... Pocz¹tkowo nasz
oddzia³ liczy³ 21 ¿o³nierzy. W czasie marszu liczba ta podwoi³a siê, do³¹-
czy³ do nas oddzia³ek Doliniaków prowadzony przez sier¿anta Prymusa
(N.N.). Poprzez Puszczê Mariañsk¹, ̄ d¿ary, lasy przysuskie, Ruski Bród
i Hucisko w po³owie paŸdziernika dotarliœmy do oddzia³u Starego. Zo-
sta³em przydzielony do plutonu Zawi³ego (nn). Bra³em udzia³ w akcji
zaopatrzeniowej na folwark pod zarz¹dem niemieckim nie opodal wsi
Borkowice i w walce w lasach przysuskich, jak¹ pu³k nasz stoczy³
5 listopada z niemieck¹ ob³aw¹. W oddziale tym by³em do dnia jego
rozwi¹zania, po czym ukry³em siê w melinie w miejscowoœci Sk³oby.
Podczas okupacji Niemcy wymordowali z tej wsi wiêkszoœæ mê¿czyzn,
a domy spalono. Mimo to pozosta³a przy ¿yciu ludnoœæ nadal udziela³a
schronienia partyzantom AK, otaczaj¹c ich troskliw¹ opiek¹. (...)

Po wkroczeniu wojsk sowieckich ju¿ od kwietnia 1945 roku rozpo-
czê³y siê aresztowania ¿o³nierzy rozwi¹zanej Armii Krajowej. Ubowcy
osadzali ich w wiêzieniach w Radomiu, w Koñskich, w Kielcach. Po-
rucznik Szary zdecydowa³ siê rozbiæ wiêzienie w Kielcach, by odbiæ
uwiêzionych tam by³ych jego podw³adnych. Wœród uczestników tej za-
koñczonej powodzeniem akcji nie zabrak³o i Doliniaków. Wiêzienie to
szturmowali miêdzy innymi Jan Kuczyñski z 2 kompanii i Stanis³aw Pisz-
czek z 3 szwadronu. Niestety, ju¿ nazajutrz po akcji na wiêzienie Pisz-
czek zosta³ aresztowany wraz ze Stanis³awem £abêckim i jego ojcem
z Rucinowa, u których siê ukrywa³. Dziêki zeznaniom Piszczka £abêc-
kich zwolniono, jego natomiast po kilkudniowym œledztwie odtran-
sportowano pod siln¹ eskort¹ do Warszawy, gdzie mia³ siê odbyæ nad
nim s¹d wojenny.
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Z transportu uciek³ wracaj¹c do wsi Sk³oby, gdzie przebywali jego
koledzy od Szarego. Z nich zorganizowa³ dru¿ynê stawiaj¹c sobie za cel
przetrwanie, uzyskanie dokumentów to¿samoœci, nawi¹zanie ³¹cznoœci
z innymi oddzia³ami partyzanckimi. £¹cznoœæ tak¹ uda³o siê nawi¹zaæ
z oddzia³em porucznika Dzidy – Mariana Sadowskiego.

W 25 PU£KU PIECHOTY AK

25 pu³k piechoty AK by³ kontynuatorem walk i tradycji pu³ku o tej
samej numeracji, którego garnizonem od 15 paŸdziernika 1921 roku by³
Piotrków Trybunalski. Powsta³ on 2 grudnia 1918 roku z Okrêgowego
Pu³ku Kieleckiego. W kompanii wrzeœniowej w 1939 roku pod Czêsto-
chow¹ broni³ odcinka biegn¹cego od torów kolejowych i szosy w rejonie
Swarzyno – od wsi Grabówka przez Kawodrzê Doln¹ do Kawodrzy
Górnej. 3 wrzeœnia 7 Dywizja Piechoty, w sk³ad której wchodzi³ pu³k,
stoczy³a pod Janowem, na wschód od Czêstochowy, ciê¿ki bój z przewa-
¿aj¹cymi si³ami nieprzyjaciela, w wyniku którego zosta³a rozbita. Sztab
dywizji z jej dowódc¹ genera³em Januszem G¹siorowskim dosta³ siê do
niewoli. W ci¹gu najbli¿szej nocy luŸne grupy ¿o³nierzy przerwa³y okr¹-
¿enie przebijaj¹c siê na wschód. Nad czêœci¹ ocala³ych oddzia³ów do-
wództwo obj¹³ oficer 25 pu³ku piechoty porucznik Jan Markisz – prze-
dostaje siê z nimi pod Koñskie, gdzie podporz¹dkowano je 36 Dywizji
Piechoty. 8 wrzeœnia zorganizowane oddzia³y pu³ku wziê³y udzia³ w prze-
bijaniu siê przez szosê Szyd³owiec–Skar¿ysko, sk¹d nieliczne ju¿ grupy
do³¹czy³y do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowódz-
twem genera³a brygady Franciszka Kleeberga, koñcz¹c swój szlak bojo-
wy pod Kockiem 5 paŸdziernika 1939 roku.

Tradycje pu³ku odtworzono poprzez dzia³ania Inspektoratu Piotr-
kowskiego AK w wyniku przygotowañ do planu „Burza”. Rozkaz ko-
mendanta Okrêgu AK „Barka” – £ódŸ pu³kownika Grzegorza – Micha³a
Stempkowskiego wydany 10 lipca 1944 roku nakazywa³ wzmo¿enie dzia-
³añ dywersyjnych i sabota¿owych oraz ³¹czenie oddzia³ów partyzanc-
kich, grup dywersyjnych i placówek terenowych w wiêksze zwi¹zki tak-
tyczne. Pocz¹tek koncentracji wyznaczono na 20 lipca w rejonie wsi
Barkowice Mokre nad Pilic¹ w lasach Nadleœnictwa Nagórzyce na pó³-
noc od Sulejowa. Na koncentracjê przyby³y znane ze swej bitnoœci na
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tym terenie oddzia³y partyzanckie podporucznika, obecnie genera³a bry-
gady, Maja – Aleksandra Arkuszyñskiego pod kryptonimem „Grom” (od
pseudonimu pierwszego jego dowódcy podporucznika Groma – Czes³a-
wa Mazura), kapitana Morsa – Tadeusza Dêbskiego pod kryptonimem
„B³yskawica”, porucznika /pu³kownika Wichra – Witolda Kucharskiego
pod kryptonimem „Wicher” porucznika/genera³a brygady Boñczy – Ka-
zimierza Za³êskiego pod kryptonimem „Boñcza”.

Stawi³ siê te¿ na koncentracjê ze swym sanitariatem szef sanitarny
³ódzkiego Kedywu. student III roku podziemnej medycyny Wojtek – Al-
fons Wojciech Raiter oraz ksi¹dz Ksawery – Marian Skoczowski, kape-
lan tworzonego pu³ku.

Pierwszym dowódc¹ skoncentrowanych oddzia³ów zosta³ kapitan
Mors, po kilku dniach dowództwo przej¹³ porucznik Morus – Artur Hi-
lary Moraczewski. Natomiast od 1 sierpnia 1944 roku dowódc¹ pocz¹t-
kowo batalionu, a nastêpnie ju¿ 25 pu³ku piechoty AK zosta³ major Ro-
man – Rudolf Majewski, który pozosta³ nim do 3 stycznia 1945 roku.

Major Roman (Leœniak) – Rudolf Majewski by³ przedwojennym
oficerem artylerii s³u¿by sta³ej w szkole Podchor¹¿ych Artylerii we W³o-
dzimierzu Wo³yñskim. Przed objêciem dowództwa batalionu, a nastêp-
nie pu³ku by³ szefem sztabu w Okrêgu AK Stanis³awów w okresie od
lutego do 10 listopada 1942 roku, wystêpuj¹c tam pod pseudonimem
Feliks. W dniu 11 listopada tego roku zosta³ aresztowany, jednak w krót-
kim czasie, szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci, zwolniony. Bêd¹c „spa-
lonym” zosta³ urlopowany i ukrywa³ siê przez pewien czas w Warsza-
wie. Nastêpnie zosta³ komendantem Rejonu Zab³ocie w Obwodzie Rawa
Mazowiecka AK. Nast¹pi³a tam czêœciowa wsypa i aby unikn¹æ areszto-
wania – schronienia poszukiwa³ przez pewien czas w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Po wojnie, aresztowany przez UB przebywa³ w wiêzieniu bez
wyroku. Najprawdopodobniej zosta³ zamordowany, cia³a jednak nigdy
nie odnaleziono.

Do organizuj¹cego siê batalionu do³¹cza³y nowe oddzia³y party-
zanckie – Oddzia³ Partyzancki „Burza” dowodzony przez sier¿anta, obec-
nie genera³a brygady Burzê – Stanis³awa Karliñskiego, który przypro-
wadzi³ ze sob¹ oko³o 200 ¿o³nierzy, oddzia³ lotniczy podporucznika/pu³-
kownika pilota Henryka – Henryka Furmañczyka, a tak¿e oddzia³ ¿o³-
nierzy sowieckich (52 osoby), zbieg³ych z niewoli, pod dowództwem
starszego lejtnanta Iwana Gonczarowa i lejtnanta Leonida ¯³obina. Zor-
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ganizowano równie¿ pluton ¿andarmerii polowej pod dowództwem pod-
porucznika Garda – Stefana Soborowskiego.

Bêd¹cy w stadium organizacji I batalion 25 pu³ku piechoty AK li-
czy³ 16 oficerów, 8 podchor¹¿ych, 83 podoficerów i 425 szeregowych
plus 52 ¿o³nierzy sowieckich, w tym równie¿ kilku oficerów. Batalion
uzbrojony by³ w 2 cekaemy, 80 erkaemów, 150 pistoletów maszynowych,
350 karabinów, kilkadziesi¹t sztuk broni krótkiej oraz 6 piatów i rusznic
przeciwpancernych typu Vickers 18.

14 sierpnia do batalionu do³¹czy³ oddzia³ partyzancki „Trop” zor-
ganizowany przez komendê Obwodu Opoczno ze szcz¹tków rozbitego
oddzia³u partyzanckiego „B³ysk” oraz grup dywersyjnych i placówek
terenowych, z w³asnym sanitariatem i lekarzem podporucznikiem Jur-
kiem – Jerzym Hellmanne na czele. Dowódc¹ oddzia³u by³ podporucz-
nik Grom – Jan Matecki. Oddzia³ ten wcielono do kompanii porucznika
Boñczy – Kazimierza Za³êskiego.

Poprzedniego dnia, 13 sierpnia podporucznik Maj – Aleksander
Arkuszyñski przeprowadzi³ pacyfikacjê niemieckiej kolonii Jawor le¿¹-
cej przy szosie Opoczno–Sulejów.

15 sierpnia w dniu Œwiêta ¯o³nierza Polskiego, ustanowionego
w 1920 r. z okazji zwyciêstwa nad Armi¹ Czerwon¹, zwanego „cudem nad
Wis³¹”, w lesie reczkowskim kapelan 25 pu³ku piechoty ksi¹dz kapitan
Ksawery – Marian Skoczowski odprawi³ uroczyst¹ mszê polow¹. Po mszy
dowódca pu³ku major Roman odebra³ defiladê oddzia³ów partyzanckich.

Nazajutrz, pod wsi¹ Raczków zasadzka kompanii porucznika Boñ-
czy rozbi³a niemieck¹ ekspedycjê lotn¹ licz¹c¹ 39 ¿andarmów SA i cel-
ników. W œlad za zaginionymi dowództwo niemieckie wys³a³o w okolice
Diablej Góry batalion Wehrmachtu w sile oko³o 400 ludzi. Dosz³o do
wielogodzinnego starcia z batalionem 25 pu³ku piechoty, który odpiera-
j¹c atak zada³ Niemcom powa¿ne straty.

19 sierpnia 1944 roku wykonuj¹c plan „Burza” dotar³a do lasów
przysuskich czêœæ Kieleckiego Korpusu „Jod³a” licz¹ca, po zarz¹dzonej
koncentracji 5 100 partyzantów pod dowództwem pu³kownika Eina –
Jana Zientarskiego–Liziñskiego. Korpus ten mia³ wyruszyæ na pomoc
powstañczej Warszawie. Major Roman wraz z batalionem podporz¹dko-
wa³ siê pu³kownikowi Einowi.

Do udzielenia pomocy Warszawie jednak nie dosz³o. Na odprawie
wy¿szych dowódców korpusu, przeprowadzonej w gajówce P³omieñ
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23 sierpnia 1944 roku, dowódca „Jod³y” podj¹³ decyzjê o przerwaniu dal-
szego marszu w kierunku Warszawy. Wed³ug przeprowadzonego wcze-
œniej rozpoznania lewy brzeg Pilicy, któr¹ nale¿a³o sforsowaæ, mia³ zostaæ
obsadzony silnymi jednostkami niemieckimi. Korpus nie posiada³ odpo-
wiednich œrodków, by pokonaæ rzekê. Brakowa³o zw³aszcza broni prze-
ciwpancernej i przeciwlotniczej. W zwi¹zku z tym, pu³kownik Ein wys³a³
do genera³a Bora–Komorowskiego depeszê melduj¹c, ¿e wobec zaistnia-
³ych trudnoœci ma zamiar przerwaæ marsz na pomoc Warszawie, by konty-
nuowaæ plan „Burza” na w³asnym terenie. Pu³kownik prosi³ o odpowiedŸ
do dnia 25 sierpnia. Gdy odpowiedŸ nie nadesz³a, w kolejnej depeszy
do genera³a Bora wys³anej 26 sierpnia pu³kownik Ein meldowa³, po-
nownie, ¿e marsz na Warszawê zosta³ przerwany. Nazajutrz Bór zaak-
ceptowa³ tê decyzjê, wobec czego Korpus „Jod³a” zosta³ rozwi¹zany,
a poszczególne jednostki przesz³y na okreœlone im tereny dzia³ania.

W lasach przysuskich pozosta³ batalion 25 pu³ku piechoty, do któ-
rego w tym samym dniu do³¹czy³ oddzia³ partyzancki „Mazur” pod do-
wództwem „cichociemnego” podporucznika Drukarza – Adama Ludwi-
ka Bernarda. Natomiast tylko czêœciowo do³¹czy³ do 25 pu³ku piechoty
AK oddzia³ partyzancki „Wilk”, który powsta³ w lipcu 1944 roku
w Obwodzie AK Rawa Mazowiecka. Gdy dowódca tego oddzia³u po-
rucznik Roggers – Antoni Kowalski wraca³ ze swym podkomendnym
z rozmów, jakie przeprowadzi³ z majorem Romanem – pod Domasznem,
zosta³ zatrzymany przez niemiecki patrol i zastrzelony, a nastêpie zma-
sakrowany. W tym samym czasie Niemcy zaatakowali jego oddzia³
w lasach brudzewickich. Po krótkiej walce oddzia³ maj¹c jednego zabi-
tego poszed³ w rozsypkê. Tylko jedna dru¿yna pod dowództwem wach-
mistrza Cygana (nn) wyrwa³a siê z okr¹¿enia do³¹czaj¹c do 25 pu³ku
piechoty w lasach przysuskich.

4 wrzeœnia do³¹czy³ do pu³ku porucznik Lanca – Boles³aw Ostrow-
ski ze swym 160–osobowym oddzia³em, który otrzyma³ nazwê II bata-
lionu. Dziwny to by³ oddzia³. Przyby³ ze wschodnich terenów Polski
i dzia³a³ w okolicach Zalesia w lasach kabackich, gdzie pobra³ zrzuty
przeznaczone dla AK. Lanca unika³ staræ z Niemcami g³osz¹c, ¿e naj-
wa¿niejszym zadaniem jest ochrona m³odych ludzi dla potrzeb przysz³ej
Polski. Nastêpnego dnia Lanca zebra³ swój II batalion i nieoczekiwanie
od³¹czy³ siê od 25 pu³ku piechoty oœwiadczaj¹c, ¿e nie widzi dalszego
celu przebywania w jego szeregach.
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W tej sytuacji major Roman podzieli³ pu³k na piêæ kompanii, któ-
rych dowódcami zostali: pierwszej – porucznik Wicher – Witold Ku-
charski, drugiej – porucznik Boñcza – Kazimierz Za³êski, trzeciej – pod-
porucznik Henryk – Henryk Furmañczyk, czwartej podporucznik Grom
– Jan Matecki i pierwszej kompanii cekaemistów – podporucznik Bohun
– Boles³aw Turkiewicz.

Oko³o 18 wrzeœnia 1944 roku w rejon wsi Huta i Ga³ki przyby³
oko³o 300–osobowy 72 pu³k piechoty AK sk³adaj¹cy siê z trzech bata-
lionów (ka¿dy batalion sk³ada³ siê z trzech kompanii). Pu³kiem dowo-
dzi³ major Stefan – Wac³aw Wiziñski. W kilka dni póŸniej pu³k ten pod-
porz¹dkowa³ siê majorowi Romanowi. Dwa po³¹czone pu³ki stworzy³y
Zgrupowanie „Lasy Przysucha”. Po objêciu dowództwa nad zgrupowa-
niem major Roman meldowa³ do inspektoratu:

„72 pu³k piechoty na czele z majorem Stefanem jest chwilowo pod-
porz¹dkowany i kwateruje razem ze mn¹. Gospodarkê finansow¹ pro-
wadz¹ oddzielnie, jednak udzielam mu pomocy w ¿ywnoœci”.

W kolejnym sprawozdaniu z 4 paŸdziernika major Roman infor-
mowa³:

„...jednoczeœnie meldujê, ¿e samodzielnie mianowa³em siê dowódc¹
Zgrupowania „Lasy Przysucha”, gdzie podporz¹dkowa³em sobie 72 pu³k
piechoty...”

Zgrupowanie to przebywa³o d³u¿szy czas w tym samym miejscu –
we wsiach Huta i Ga³ki, na pó³noc od Stefanowa, co nie mog³o nie byæ
dostrze¿one przez Niemców. Tote¿ dowódca komendantury polowej nr
581 pu³kownik Gustaw Dürstein, odpowiedzialny za bezpieczeñstwo na
zapleczu armii niemieckiej, zdecydowa³ siê na oczyszczenie terenu. Ope-
racji nadano kryptonim „Waldkatzer” – Leœny Kocur. Na jej przeprowa-
dzenie przeznaczono jeden dzieñ. O operacji powiadomiono w szczegó-
³ach dowódcê 9 armii, dowódcê VIII Korpusu i gubernatora dystryktu
radomskiego. Przeprowadziæ j¹ mieli dowódca batalionu turkmeñskiego
nr 790 kapitan Ernecke (250 ludzi), dowódca batalionu ochrony nr 692
major Schlüter (350 ludzi) oraz major Klein na czele ¿o³nierzy z oddzia-
³ów SS, policji i ¿o³nierzy w sile kompanii – ogó³em oko³o 1 200 ludzi.

Uderzenie na 72 pu³k piechoty rozpoczê³o siê 26 wrzeœnia rano od
strony Gielniowa w kierunku wsi Wywóz i Zielonki i dalej na Mechlin.
Zaskoczenie nie uda³o siê, gdy¿ partyzanci byli akurat na æwiczeniach
i do razu przeszli do obrony. Dopiero po czterech godzinach walki bata-
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liony pu³kowe wycofa³y siê w kierunku oddzia³u porucznika Boñczy sta-
cjonuj¹cego we wsi Budy. Od strony Koz³owa przed godz. 7.00 zaatako-
wany zosta³ przez batalion 692 majora Schütera 25 pu³k piechoty na
odcinku bronionym przez placówkê podchor¹¿ego Atosa – Zdzis³awa
Komara z kompanii porucznika Groma. Major Roman (Rudolf Majew-
ski), który w miêdzyczasie przybra³ sobie nowy pseudonim „Leœniak”,
z dwiema kompaniami wycofa³ siê ze Stefanowa do lasu i tam czeka³ do
godzin po³udniowych na rozwój sytuacji. W drugim rzucie odskoku ze
Stefanowa kapitan Morus – Hilary Artur Moraczewski wycofa³ do lasu
ca³y tabor. Placówki Cygana (N.N.) w Hucie i podporucznika Drukarza
– Adama Ludwika Bernarda w Piecykach pozosta³y niezaanga¿owane
w boju. Opuszczony Stefanów zaj¹³ major Klein po uprzedniej akcji pa-
cyfikacyjnej w Kurzaczach.

Po³¹czenie siê obu pu³ków nast¹pi³o oko³o godziny 11.00 w rejo-
nie na po³udniowy wschód od wsi Stefanów w lesie ko³o gajówki Bro-
warek. Sytuacja odwróci³a siê. W Stefanowie i na otaczaj¹cej go polanie
znajdowa³y siê tym razem niemal wszystkie oddzia³y niemieckiej ob³a-
wy, zaœ w lesie wycofane oddzia³y polskie. Wieœ Stefanów prze¿y³a pa-
cyfikacjê.

Oko³o godz. 13.00 major Leœniak zdecydowa³ siê wykonaæ prze-
ciwnatarcie i po bardzo silnym ogniu broni maszynowej oddzia³y ruszy-
³y do ataku wypieraj¹c wroga ze Stefanowa i zadaj¹c mu powa¿ne straty.
W ci¹gu godziny wszystkie niemieckie bataliony wycofa³y siê na pod-
stawy wyjœciowe do Koz³owca, Kurzacza i Gielniowa.

W dwa dni po tej walce major Leœniak – Rudolf Majewski meldo-
wa³ do inspektoratu:

„Dnia 26 bm. zosta³em napadniêty przez nieprzyjaciela w sile oko-
³o 2 000 ludzi prowadzonych przez gestapo. Nieprzyjaciel mieszany. 50
procent Niemcy, by³a czynna radiostacja nieprzyjaciela, sieæ ³¹cznoœci
drutowej, samochody, motocykle z koszami, dzia³a, moŸdzierze, miota-
cze p³omieni itp. œrodki walki. Wynik – ma³e straty, 10 zabitych, 11 ran-
nych, 5 zaginionych, nieprzyjaciela – 89 zabitych, stan rannych niezna-
ny. Moje przeciwuderzenie w sile jednej kompanii piechoty i jednej kom-
panii cekaemów da³o rezultaty wy¿ej wymienione. Zdobyto 3 erkaemy,
oko³o 60 karabinów, pasy, ³adownice, ³opatki, buty itp. Akcja trwa³a od
godz. 5.50 do 14.00, po czym zmuszony by³em wycofaæ siê z braku amu-
nicji. By³a to akcja na miarê obecnej wojny 1944 roku, nasilenie ognia –
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prawie ca³e taœmy cekaemów nieprzyjaciela. Wycofanie pu³ku ze Stefa-
nowa pod ogniem cekaemów, placówki nie spe³ni³y swego zadania...”

Jeszcze na dwa dni przed walk¹ pod Stefanowem, 24 wrzeœnia major
Leœniak wystosowa³ pismo do niemieckiej ¿andarmerii z ¿¹daniem za-
przestania urz¹dzania zasadzek na patrole partyzanckie, gdy¿ w prze-
ciwnym razie Polacy zlikwiduj¹ posterunki ¿andarmerii w Przysusze.
Teraz, kiedy widaæ by³o, ¿e Niemcy zlekcewa¿yli jego ¿¹danie, postano-
wi³ daæ im nauczkê.

Posterunek ¿andarmerii w Przysusze liczy³ 22 osoby i 7 ¿o³nierzy
Wehrmachtu. W maj¹tku na skraju Przysuchy i w szkole zatrzyma³a siê
kolumna samochodowa z 50 ¿o³nierzami z plutonu zmotoryzowanego.
Razem by³o tam wiêc 79 ¿o³nierzy. G³ówne zadanie oponowania i znisz-
czenia tego posterunku przypad³o oddzia³owi porucznika Boñczy, który
dosta³ pod swoj¹ komendê oko³o 200 partyzantów. Na kwateruj¹cych
w przysuskim dworku ¿o³nierzy z plutonu motoryzacyjnego mia³ ude-
rzyæ porucznik Wicher, a na szko³ê porucznik Grom.

Podporucznik Konrad – Mieczys³aw Drabik otrzyma³ zadanie na
czele swego plutonu ostrzelaæ posterunek, zaœ porucznik Wiór – Micha³
Burhardt i porucznik Zryw – Edmund Mickiewicz mieli zaatakowaæ na
czele przydzielonej im grupy szturmowej z 72 pu³ku piechoty sam poste-
runek. W tym czasie porucznik Osuch – Zdzis³aw Suszycki mia³ prze-
rwaæ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ z Przysuch¹, a porucznik Bohun – Boles³aw
Turkiewicz ubezpieczyæ erkaemami drogi dojazdowe do miasta. Podpo-
rucznik Garda – Stefan Soborowski ze swoim plutonem otrzyma³ zada-
nie dokonania rekwizycji ¿ywnoœci w miejscowym centralnym magazy-
nie lotniczym, bêd¹cym pod zarz¹dem niemieckim. Ponadto porucznicy
Zryw i Wiór poprowadziæ mieli grupê szturmow¹.

Pierwszy do akcji wszed³ porucznik Wicher. W chwili, gdy jego
¿o³nierze zajmowali pozycje wyjœciowe, z dworu wyjecha³y dwa samo-
chody osobowe kieruj¹c siê w stronê rozwidlenia drogi Skar¿ysko–Bo-
¿enna. Zosta³y one natychmiast zniszczone seriami karabinów i automa-
tów. Zginê³o dwóch niemieckich podoficerów i kapitan Glanz. Tylko je-
den nieprzyjacielski ¿o³nierz umkn¹³ z tej kolumny wozów.

Wicher natychmiast rozpocz¹³ natarcie na dwór, jednak trafi³
w pró¿niê, podobnie zreszt¹ jak i ¿o³nierze podporucznika Groma, któ-
rzy uderzyli na szko³ê. Okaza³o siê, ¿e pluton motoryzacyjny ju¿ wcze-
œniej opuœci³ miejsce zakwaterowania. W tym samym, czasie porucznik
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Goñcza – Kazimierz Za³êski3  wyda³ rozkaz podporucznikowi Konradowi
ostrzelania posterunku. Sam Boñcza zosta³ ranny od³amkiem granatu.

Posterunku nie zdobyto. Major Leœniak meldowa³ o tej akcji swym
prze³o¿onym:

„27–28 listopada. Akcja w Przysusze. Oba pu³ki wspó³dzia³a³y ze
sob¹. Nastêpnie spêdzi³y dzieñ i noc w lesie, sk¹d pod wieczór tabory w³a-
snego pu³ku i 72 pu³ku piechoty pod dowództwem majora Stefana odesz³y
na Górki Niemojewskie. Pozosta³a czêœæ wojska wykona³a uderzenie na
Przysuchê. Wed³ug rozpoznania mia³y byæ trzy ogniska walki: posterunek
Przysucha zakwaterowany przez auto–kolumnê, ¿andarmeria i szko³a za-
kwaterowana przez Mongo³ów. Akcjê rozpoczêto o godz. 23.15, natarcia
na warsztaty autokolumny dokona³a kompania pierwsza pluton pierwszy
od wschodu, pluton drugi od pó³nocy. Tutaj w walce zlikwidowano dwóch
oficerów Feldgendarmerie, kapitana i porucznika, zniszczono i spalono
2 samochody, zdobyto broñ maszynow¹, 2 karabiny, broñ krótka oraz
granaty. Kompania bez strat. Natarcie na ¿andarmeriê wykona³ pluton
podporucznika Konrada. Lewe skrzyd³o plutonu zajmowa³a szturmów-
ka. Zasypa³a ona budynek ¿andarmerii granatami i butelkami z benzyn¹,
od której zapali³ siê te¿ budynek s¹siedni. Likwidacjê Mongo³ów zakwa-
terowanych w szkole powierzono dowódcy czwartej kompanii poruczni-
kowi Gromowi. Kompania ta jednak nie bra³a udzia³u w walce, bo jak
siê okaza³o w samej akcji Ka³mucy odeszli w ostatni wieczór...

Po wykonaniu ca³ej akcji na Przysuchê nasze straty wynios³y 2 za-
bitych i 7 rannych...”

Po walce pod Przysuch¹ i po rozwi¹zaniu Zgrupowania „Lasy Przy-
sucha” 25 pu³k piechoty rozkwaterowa³ siê w Górkach Niemojewskich,
gdzie przebywa³ do 5 paŸdziernika 1944 roku. Dzieñ wczeœniej do³¹czy³
do mego oddzia³ partyzantki kapitana Starego – Józefa Wyrwy z 77 ¿o³-
nierzami, który podlega³ wczeœniej dowództwu Narodowych Si³ Zbroj-
nych. Zgodnie z zaleceniami Naczelnego Wodza zdecydowa³ siê podpo-
rz¹dkowaæ Armii Krajowej.

W tym samym czasie do pu³ku do³¹czy³ równie¿ porucznik Sêdzi-
wój (nn), który po ciê¿ko rannym i urlopowanym poruczniku Boñczy –
Kazimierzu Za³êskim obj¹³ dowództwo jego kompanii.

3 Kazimierz Za³êski, ps. „Boñcza” po wojnie zosta³ mianowany przez Prezydenta
RP Lecha Kaczyñskiego do stopnia genera³a brygady.
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Wieczorem 5 paŸdziernika 1944 roku 25 pu³k piechoty zmieni³
miejsce postoju przechodz¹c w czasie ulewy obrze¿ami wsi: Topolce,
Trojanowice i Myœlibórz z Górek Niemojewskich do wsi Widuch. Deszcz
la³ przez cztery dni i Niemcy nie mieli zamiaru w tym czasie zak³ócaæ
partyzantom spokoju. Gdy niebo siê rozpogodzi³o, a mundury przesch³y
pu³k wyruszy³ w dalsz¹ drogê zatrzymuj¹c siê w Ro¿enku 9 paŸdzierni-
ka 1944 r. Tu nast¹pi³ d³u¿szy postój, a¿ do 14 paŸdziernika 1944 roku.
Wieczorem tego dnia kolumna marszowa przeprawi³a siê w D¹browie
przez rzekê Czarn¹ i po ca³onocnym marszu stanê³a, w zamierzeniu na
d³u¿szy postój, w Pile. Pech chcia³, ¿e drog¹ od Sulejowa nadjecha³a
furmanka zmierzaj¹ca do pobliskiego lasu po drewno, z dwoma ¿o³nie-
rzami Wehrmachtu, których zatrzyma³a placówka podporucznika Maja–
Aleksandra Arkuszyñskiego4. Jeñców, w podesz³ym wieku, b³agaj¹cych
o litoœæ, których zreszt¹ nikt nie mia³ zamiaru likwidowaæ, zwolniono.
Przysiêgali wprawdzie, ¿e nikomu nie powiedz¹, kogo spotkali na swej
drodze, ale ryzykowaæ nie by³o mo¿na. Major Leœniak nakaza³ dalszy
marsz.

18 paŸdziernika pu³k powróci³ na Widach rozlokowuj¹c siê rów-
nie¿ w Myœliborzu i Ruszenicach.

PRZYDZIA£ DO KOMPANII STAREGO

Wobec choroby porucznika Henryka major Leœniak tymczasowo
wyznaczy³ na dowódcê 3 kompanii lotniczej, majora Okonia, a na do-
wódcê plutonu Doliniaków podporucznika Sobotê. Dowódcami poszcze-
gólnych sekcji zostali mianowani przez Sobotê: wachmistrz Wir, pchor.
K³os i starszy u³an ¯bik. Jednoczeœnie ca³y pluton dowódca pu³ku przy-
dzieli³ tymczasowo, do 5 kompanii CKM kapitana Starego.

Po do³¹czeniu do kompanii lotniczej porucznika Henryka do g³ów-
nych si³ 25 pu³ku piechoty kwateruj¹cych w O¿enku i okolicy, przyby-
³ych z Kampinosu Doliniaków z Wirem i ̄ bikiem odkomenderowano do
kompanii kapitana Starego – Józefa Wyrwy. Ten z kolei bêd¹c wczeœniej
dowódc¹ partyzanckiego oddzia³u NSZZ, zaledwie kilka tygodni wcze-

4 Aleksander Arkuszyñski, ps. „Maj” po wojnie zosta³ mianowany do stopnia ge-
nera³a brygady przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
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œniej podporz¹dkowa³ siê Armii Krajowej, otrzymuj¹c przydzia³ do 25
pu³ku piechoty.

Tu dosz³o do spotkania Doliniaków z dowódc¹ pu³ku majorem
Leœniakiem – Rudolfem Majewskim nie by³o ono dla nich mi³e. Majo-
ra wyprowadzi³o z równowagi zastrze¿enie wachmistrza Wira, ¿e on
i jego u³ani do³¹czaj¹ do pu³ku tylko do chwili nawi¹zania ³¹cznoœci ze
sw¹ jednostk¹ macierzyst¹ porucznika Doliny. Major wyznaczy³ Doli-
niakom termin nawi¹zania tej ³¹cznoœci do 24 paŸdziernika. Jeœli do
tego czasu to nie nast¹pi – bêd¹ mieli do wyboru przydzia³ bez ¿ad-
nych warunków do pu³ku i rozdzia³ na poszczególne kompanie, albo
rozbrojenie.

13 paŸdziernika 1944 r podczas wieczornego apelu pu³ku odczyta-
no ostatni rozkaz komendanta Si³ Zbrojnych w kraju genera³a Bora–Ko-
morowskiego z 1 paŸdziernika 1944 roku, z którego dowiedziano siê
o kapitulacji Warszawy:

„...Dalsza walka w Warszawie nie ma ju¿ ¿adnych szans. Zdecydo-
wa³em siê j¹ zakoñczyæ. Warunki kapitulacji gwarantuj¹ ¿o³nierzom pe³-
ne prawa kombatantów i ludnoœci cywilnej humanitarne traktowanie. Sam
muszê iœæ z ¿o³nierzami do niewoli. Dziêkujê wszystkim ¿o³nierzom AK
za dotychczasowy wysi³ek i pracê w braterskim zespoleniu dla dobra
sprawy. Ufam, ¿e wszyscy ¿o³nierze AK wype³niaæ bêd¹ a¿ do koñca
swój ¿o³nierski obowi¹zek, wierni sztandarowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wierzê, ¿e w ciê¿kich zmaganiach przez obfit¹ ofiarê krwi wywal-
czymy zwyciêstwo, wolnoœæ naszej Ojczyzny...”

Dzieñ wczeœniej major Leœniak otrzyma³ odpowiedŸ od niemiec-
kiego oficera ³¹cznoœciowego na pismo dowódcy 25 pu³ku piechoty 24
wrzeœnia do ¿andarmerii w Przysusze, t³umaczone na jêzyk polski, lecz
fatalnie:

„Do dowódcy Zgrupowania „Lasy Przysucha”. Z dniem 24 wrze-
œnia skierowa³ W. Pan list do ¿andarmerii w Przysusze, którego treœæ mi
podano. Imponowa³a mi Pañska szczeroœæ zawiadamiaj¹c ¿andarmeriê
o tym, ¿e wyst¹pi W. Pan przeciw ¿andarmerii tylko w tym wypadku,
jeœli ona bêdzie robi³a zasadzki na oddzia³y Pañskie.

Poza tym widzê, ¿e d¹¿enia nasze czêœciowo uzgadniaj¹ siê. Je-
stem gotów zagwarantowaæ W. Panu pomoc, tzn. zluzowaæ zasadzki
w zamian za to, ¿e W. Pan w miarê swoich mo¿liwoœci pomo¿e mi. Bli¿-
sze szczegó³y listownie niestety nie mogê podaæ i gotów bym na osobi-



45

ste porozumienie w jakiejœ neutralnej miejscowoœci i ewentualne zabra-
nie ze sob¹ t³umacza.

Jako oficer niemieckiego wojska mam zezwolenie od Najwy¿szej
Komendy Armii wyjaœniæ z W. Panem wszelkie problemy dotycz¹ce
obojga stron. Jako miejsce spotkania proponujê W. Panu Opoczno lub
okolice tego¿, zostawiaj¹c W. Panu woln¹ decyzjê co do obrania dok³ad-
nej miejscowoœci.

Daje W. Panu s³owo oficera armii niemieckiej, ¿e ¿adne represje
na W. Panu samym lub cz³onkach Pañskiego zgrupowania nie bêd¹ wy-
wierane. Tego samego wymagam co do swojej osoby. Odbiorca niniej-
szego listu nie znaj¹c treœci tego listu ma zlecenie odebraæ odpowiedŸ do
16 bm. w po³udnie w restauracji Hildebrandta w Opocznie. OdpowiedŸ
Pañsk¹ proszê adresowaæ na Hans. Oficer ³¹cznikowy.”

Spotkanie z oficerem ³¹cznikowym mia³o nast¹piæ w maj¹tku Da-
leszewice 18 paŸdziernika. Major Leœniak, podporucznik Grom i podpo-
rucznik Konrad wyjechali z Pi³y na pertraktacje z Niemcami bryczk¹.
Na umówionym miejscu spotkania przedstawicieli strony niemieckiej
nie spotkano. Nazajutrz rano major zameldowa³ do komendy Inspekto-
ratu Piotrkowskiego:

„Proszê bardzo o natychmiastowe przybycie do pu³ku. Sprawa bar-
dzo wa¿na, której nie da siê opisaæ. Otrzyma³em pismo od oficera ³¹czni-
kowego Najwy¿szej Komendy Armii Niemiec. Pismo za³¹czam w t³u-
maczeniu polskim. Orygina³ pisma po niemiecku z podpisem zatrzymu-
jê. Na spotkanie wyznaczy³em 19 bm. godz. 14.00 maj¹tek Dalaszewice.
By³em z dwoma oficerami, lecz Niemcy nie przyjechali, na razie nie
wiadomo z jakich przyczyn. Pertraktacji nie przerwa³em, oczekujê na
odpowiedŸ...”

BÓJ W RUSZENICACH

Noc¹ 18 paŸdziernika 25 pu³k piechoty znów zmieni³ miejsce po-
stoju. Opustosza³ folwark w Pile. Po ca³onocnym marszu przechodz¹c
rzekê Czarn¹ w bród kolumna stanê³a w lasach rozci¹gaj¹cych siê wokó³
wsi Widuch, Myœliborz i Ruszenice. W tych miejscowoœciach rozloko-
wali siê ¿o³nierze. 4 kompania podporucznika Groma i 5 kompania kapi-
tana Starego wraz z Doliniakami pod komend¹ wachmistrza Wira Anto-
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niego Burdzie³owskiego zajê³y pó³nocn¹ czêœæ Ruszenic. 2 kompania
porucznika Boñczy, któr¹ w czasie kuracji dowódcy dowodzi³ podpo-
rucznik Sêdziwej (N.N.) i 1 kompania cekaemów porucznika Bohuna
stanê³y w Myœliborzu, a 3 kompania lotnicza Henryka i 1–sza Wichra na
Widuchu.

Ruszenice le¿¹ na zachodzie lasów, które rozci¹gaj¹ siê na wschód
i na pó³noc od wioski na przestrzeni 600 hektarów. Lasy te tworz¹ jakby
trójk¹t z podstaw¹ opieraj¹c¹ siê o drogê ¯arnów–Marcinkowice–Ru-
szenice z wierzcho³kiem wymierzonym na pó³noc. Wschodni¹ lini¹ trój-
k¹ta przebiega³a szosa ¯arnów–Sulejów, zachodni¹ opasywa³a rzeka
Czarna.

Spieszeni u³ani Wira zajêli w Ruszenicach gospodarstwo przy dro-
dze wiod¹cej do ma³ej osady o nazwie Afryka, tote¿ ch³opcy – gdy siê
rozkwaterowali – ¿artowali, ¿e z Puszczy Nalibockiej dotarli, a¿ do afry-
kañskiej d¿ungli. Zmêczeni ca³onocnym marszem marzyli o odpoczyn-
ku, chocia¿ nie wszystkim by³o dane go zaznaæ. U³ani, Ben – Bonifacy
Juchniewicz, Witold Kupiæ vel – Stanis³aw Leszyñski i Witold Grzyb
pe³nili s³u¿bê, ubezpieczaj¹c Ruszenice na drodze do Afryki.

Zaczyna³o widnieæ, gdy Wira, który dopiero, co zasn¹³ obudzi³
alarmowy przyby³y z ubezpieczenia. Tarmosz¹c go za ramiê wo³a³, ¿e
szos¹ od ¯arnowa jad¹ samochody z Niemcami. Wachmistrz przyszed³
do siebie w oka mgnieniu i zarz¹dzi³ alarm. W tym samym czasie rozle-
g³y siê strza³y. U³ani w biegu dopinali mundury i repetowali broñ, Niemcy
atakowali rozwiniêt¹ tyralier¹ ich ubezpieczenie. Grzyb bi³ po nich d³ugi-
mi seriami erkaemu, Juchniewicz wtórowa³ mu pepesz¹. Nie wytrzymuj¹c
naporu Niemców obaj wycofywali siê w kierunku zakwater ich plutonu.

Kapitan Stary wyznaczy³ stanowisko alarmowe na skraju lasu od-
leg³ego o 300 metrów. Tam te¿ zd¹¿a³y pozosta³e plutony. Jeden z ¿o³-
nierzy Starego Henryk Bohm nie zd¹¿y³ w piorê wyskoczyæ z cha³upy.
Niemcy ujêli go i prowadzili z rêkami uniesionymi do góry, bij¹c kolba-
mi karabinów po plecach. Skuty w kajdany zosta³ odstawiony na poste-
runek gestapo w Opocznie. Prze¿y³, lecz w wyniku zadanych tortur utra-
ci³ w³adzê w nogach...

Wir ze swymi ch³opcami ruszy³ do przeciwnatarcia wstrzymuj¹c
napór Niemców. Od strony odleg³ego o szeœæ kilometrów ̄ arnowa nara-
sta³ warkot samochodów. Na partyzancki pu³k kierowa³a siê znaczna si³a
nieprzyjaciela.
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Niemcy opanowali ju¿ pierwsze zagrody Ruszenic. Op³otkami
wycofa³o siê stamt¹d ostatnie ubezpieczenie z kompanii podporucznika
Groma. Wir zaproponowa³ kapralowi–dowódcy ubezpieczenia, aby ka-
rabinem maszynowym powstrzyma³ nacieraj¹cych Niemców, podczas gdy
on z u³anami uderzy z flanki. Kapral odmówi³, gdy¿ mia³ rozkaz na od-
g³os strza³ów wycofaæ siê do lasu na pozycje alarmowe. Radzi³ wachmi-
strzowi uczyniæ to samo. Ale pluton Wira pozosta³ na miejscu. Liczy³ na
to, ¿e kapitan Stary nale¿ycie oceni sytuacjê i ze swoj¹ kompani¹ uderzy
od strony lasu. Mo¿na by³oby przy tym zdobyæ trochê broni i – najwa¿-
niejsze – amunicji.

Od pocisków zapalaj¹cych zaj¹³ siê stóg siana. Po¿ar rozprzestrze-
ni³ siê na ca³¹ zagrodê. U³ani Wira ju¿ prawie trzy godziny odpierali
niemieckie ataki. Dochodzi³a godz. 10.00. Nie zanosi³o siê na to, by ka-
pitan Stary mia³ przys³aæ pomoc. Poniewa¿ Niemcy próbowali zajœæ plu-
ton od skrzyd³a, by³ ju¿ najwy¿szy czas odskoczyæ na pozycje alarmo-
we. Wycofuj¹cych siê os³ania³y erkaemy, Kaczanowicza i Zaremby.
Dopiero, gdy ju¿ wszyscy byli w lesie, Kaczanowicz wycisn¹³ talerz Dieg-
tiarewa, schowa³ go do chlebaka, poprawi³ czapkê i nie zatrzymuj¹c siê
w biegu, lekko przygarbiony dotar³ do pierwszych drzew.

Niemcy nie odwa¿yli siê wejœæ do lasu, otworzyli natomiast ogieñ
z granatników, moŸdzierzy i miotaczy. Jeden z pocisków trafi³ w gniaz-
do karabinu maszynowego u³ana Kaczanowicza. Obsada uskoczy³a, ale
pocisk okaza³ siê niewypa³em.

O dotychczasowym przebiegu tego starcia major Leœniak meldowa³:
„Dnia 23 paŸdziernika o godz. 6.00 zosta³em zaatakowany przez

7 samochodów ciê¿arowych ¿andarmerii, oko³o 150 ludzi i 2 samochody
pancerne z dzia³kami artyleryjskimi. Potyczka trwa³a do godz. 10.00, po
czym ¿andarmeria wycofa³a siê pozostawiaj¹c czêœæ ¿o³nierzy na stano-
wiskach. Meldunek godz. 12.10...”

Wkrótce po wys³aniu tego meldunku do komendy Inspektoratu Piotr-
kowskiego, Niemcy uderzyli od wsi Tomaszów na pozycje 2 kompanii
Boñczy, dowodzonej w zastêpstwie przez podporucznika Sêdziwoja,
i na pozycje 1 kompanii cekaemów podporucznika Bohuna, ostrzeliwu-
j¹c partyzantów z broni maszynowej i granatników. ̄ o³nierze tych kom-
panii tylko na to czekali. Powitali ich nawa³¹ ognia dzielnie odpieraj¹c
ponawiane kilkakrotnie ataki. Kilka zagród w Afryce, Ruszenicach i To-
maszowie stanê³o w p³omieniach.
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Na pole walki przybywa³y coraz to nowe jednostki nieprzyjaciel-
skie. Dowództwo niemieckie po nieudolnej operacji „Leœnego Kocura”
najwyraŸniej tym razem postanowi³o ostatecznie zlikwidowaæ 25 pu³k
piechoty AK – i zapewne znacznie lepiej do tego siê przygotowa³o.

Pododdzia³y 25 pu³ku piechoty œci¹ga³y powoli na pó³nocny skraj
lasów w okolicach Widuchu. Porucznik Wicher – Witold Kucharski otrzy-
ma³ zadanie wyprowadzenia pu³ku z matni. Z przeprowadzonego przez
szperaczy rozpoznania wynika³o, ¿e Niemcy prawdopodobnie nie zd¹-
¿yli jeszcze zamkn¹æ pierœcienia ob³awy. Na przejœciach do wsi przy
pomocy miejscowej ludnoœci, która zdo³a³a zbiec przed pacyfikacj¹, ¿o³-
nierze poœcinali drzewa formuj¹c – jak za czasów Chrobrego – silne za-
sieki, tym razem przeciw broni pancernej.

Nieprzyjaciel oœwietli³ rakietami wszystkie mo¿liwe do pokonania
drogi wyjœciowe z lasu. Porucznik Wicher na czele swego trzeciego plu-
tonu, jako szpica, zatrzyma³ siê nie opodal wsi Zdyszewice. Wydawa³o
siê to miejsce jeszcze w miarê spokojne. Szpica przesz³a nastêpnie na
pó³noc od Zdyszewic w kierunku wsi D³u¿niewice. Tam skrêci³a na
wschód i ¿o³nierze przez Budków dotarli do szosy ¯arnów–Parady¿. Za
szpic¹ pod¹¿a³y pozosta³e plutony kompanii Wichra, a za nimi reszta
25 pu³ku piechoty. Drog¹ raz po raz przesuwa³y siê kolumny samocho-
dów z wojskiem, z przyæmionymi reflektorami. Odstêpy miêdzy kolum-
nami wykorzystano do przejœcia poszczególnych pododdzia³ów na drug¹
stronê drogi. W ci¹gu niespe³na godzimy ca³y pu³k by³ ju¿ po drugiej
stronie szosy – wychodz¹c z okr¹¿enia bez strat. Strat niemieckich nie
ustalono. Przed pó³noc¹ pu³k dotar³ ponownie do Górek Niemojewskich.
W ci¹gu dnia okaza³o siê, ¿e walka w lasach pod Ruszenicami i Widu-
chami wcale nie usta³a. Przeciwnie, nad ranem rozgorza³a na dobre. Nie
wiedz¹c o tym, ¿e w ci¹gu nocy pu³k wydosta³ siê z okr¹¿enia, Niemcy
przeprowadzili szturm na lasy – wykorzystuj¹c samolot wywiadowczy.
W akcji wziê³o udzia³ prawdopodobnie kilka tysiêcy ¿o³nierzy, którzy
jednak trafili w pró¿niê...

ZNOWU NA KONIACH

Pomimo wydostania siê z okr¹¿enia, nastrój wœród u³anów bez koni
wachmistrza Wira nie by³ najlepszy. Nie tylko dlatego, ¿e zamiast wypo-
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czynku akurat na nich wypad³a s³u¿ba ubezpieczeniowa pu³ku na jednej
z placówek. Nastawa³ oto dzieñ 24 paŸdziernika, w którym mieli podj¹æ
ostateczn¹ decyzjê o swym losie. Czy wobec braku kontaktu z poruczni-
kiem Dolin¹ na sta³e zwi¹zaæ siê z 25 pu³kiem piechoty, czy te¿ szukaæ
Doliny, na w³asn¹ rêkê?

O œwicie ubezpieczeniu zluzowa³ Doliniaków pierwszy pluton
z kompanii kapitana Starego. Niewyspani u³ani niemal biegiem dopadli
do stodo³y, w której wyznaczono im legowiska. Ledwo siê wyci¹gnêli na
s³omie, a ju¿ stodo³ê wype³ni³o chrapanie. Tylko K³os – Józef Miodu-
szewski nie poszed³ œladem wszystkich. Jeden z ¿o³nierzy pierwszego
plutonu, strzelec Waldek – Bohdan Borowski z kompanii Boñczy zd¹¿y³
mu szepn¹æ, ¿e w nocy do Górek Niemojewskich przybyli jacyœ konni
i zatrzymali siê w pierwszej zagrodzie za m³ynem.

– Konni? Ta¿ to Dolina!
W chwilê póŸniej wszyscy Doliniacy byli na nogach i nikt nie od-

czuwa³ zmêczenia po ca³odziennej walce, d³ugim marszu i nieprzespa-
nej nocy. Wszyscy pognali we wskazanym przez K³osa kierunku. Istot-
nie – to by³ porucznik Dolina ze swoim oddzia³em. U³ani Wira witali siê
z nim jak z rodzonym ojcem. Uœciskom nie by³o koñca. Dopiero teraz
jedni od drugich dowiadywali siê, kto prze¿y³ walkê pod Jaktorowem,
kto zgin¹³.

Z porucznikiem Dolin¹ byli m. in. jego zastêpca podporucznik Koc
– Zygmunt D¹browa, chor¹¿y Nieczaj – Zdzis³aw Nurkiewicz, starszy
sier¿ant Opoñcza – Walerian ¯uchowicz, plutonowy podchor¹¿y Kazik
– Bronis³aw Piwowarczyk, podchor¹¿y Bazar – Stanis³aw Bazarewski,
wachmistrz Stanis³aw Redke, wachmistrz podchor¹¿y Grom – Józef By-
lewski, doktor plutonowy Kleszczyk – Antoni Banis ze swoim luzakiem
Gerwazym, który zamiast siod³em kulbaczy³ doktorowego konia... po-
duszk¹, nieroz³¹czni wachmistrz Kula – Kazimierz Puchacewicz i star-
szy u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki, plutonowy Gawroñski – An-
toni Rudowicz, plutonowy Antoni W¹¿, kapral Maraton – Micha³ Mi-
kucki, kapral Gruby – Henryk Tandera, kapral Wicher – Witold Skopiec,
kapral Stanis³aw Wojno, starszy u³an Orzechowski – Pawe³ Kosowicz,
u³ani: bracia Piotr i Roman £ojkowie, Góra – Stanis³aw Skoczeñ, Oliwa
– Czes³aw Kuœ, Wichura – Jerzy Dudak, Sêk – Franciszek Rejowski,
Stanis³aw Czerniawski, Jan £ukasiewicz, Piotr Wojciechowicz, Junak –
Micha³ Krzywicki, Klon – Eugeniusz Polak, Czajka – Wac³aw ¯ybul.
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Znalaz³ siê wœród nich równie¿ Wêgier Pešt – Ištvan Garami, którego
nazywano Hungar... Po bitwie pod Jaktorowem ranny, goni¹c resztkami
si³ dowlók³ siê do jakiejœ szko³y. Rodzina nauczyciela przyjê³a go ser-
decznie, przemy³a rany, opatrzy³a, przebra³a w cywilne ubranie i kuro-
wa³a przez kilka dni i nocy. Pewnego dnia nauczyciel ujrza³ z daleka
niemieckich ¿andarmów zmierzaj¹cych w kierunku szko³y. Wypchn¹³
Wêgra tylnymi drzwiami w pole. Tam ukry³ siê on w kartoflisku, gdzie
przeczeka³ niespodziewan¹ wizytê. PóŸniej, w podarowanym przez na-
uczyciela ubraniu, ¿egnamy dobrym s³owem i bochenkiem chleba, wy-
ruszy³ w poszukiwaniu Doliny. Po wielu dniach napotka³ cz³owieka,
³¹cznika AK, który zna³ miejsce postoju porucznika, lecz by³ bardzo po-
dejrzliwy. Pó³ dnia wozi³ Wêgra w ró¿ne strony, by ten straci³ orientacjê
w terenie, i dopiero dowióz³ go do swej placówki, a nastêpnie do oddzia-
³u Doliny.

Podobnym opowiadaniom nie by³o koñca. Ka¿dy chcia³ coœ dodaæ
do relacji kolegów.

– Na noc zajêliœmy kwatery – mówi³ Kazik – zaraz po przejœciu
przez Pilicê. Zdaje siê, ¿e to by³a wieœ D¹browa. Z obu stron wioski
zosta³y przy drodze wystawione ubezpieczenia. Rano, jeszcze przed po-
budk¹, za wsi¹ wzd³u¿ traktu i Nowego Miasta, rozpêta³a siê strzelanina.
Alarm! Kawaleria z cekaemami na taczankach wzmocni³a ubezpiecze-
nie. Walka trwa³a krótko. Zaskoczony, nieprzewiduj¹cy obecnoœci par-
tyzantów nieprzyjaciel wycofa³ siê. Kilkunastu Niemców i Ukraiñców
dosta³o siê do niewoli. Ukraiñcy i jeden Niemiec z formacji SS zostali
rozstrzelani, a wehrmachtowców zwolniono. Zostali poinformowani,
¿e natknêli siê na czo³ówkê du¿ych si³ partyzanckich, które przemiesz-
czaj¹ siê akurat na te tereny, i ¿e wkrótce za³ogi niemieckie w miastach
i miasteczkach bêd¹ likwidowane. Nie przypuszczaliœmy, ¿e s³owo takie
odbije siê u niemieckich prze³o¿onych tak szerokim echem. Zastosowa-
liœmy taktykê czêstych zmian miejsc postoju i nadal rozpuszczaliœmy
wœród okolicznych mieszkañców informacje o wielkich si³ach partyzanc-
kich. Niemcy nabrali przekonania, ¿e tych partyzantów trzeba liczyæ na
tysi¹ce. (...)

– Nieraz wyprowadziliœmy Niemców w pole – wtr¹ci³ ³¹cznik Do-
liny, starszy u³an NiedŸwiedŸ. – Kwaterowaliœmy w Wólce Kuligow-
skiej. By³o tam wyj¹tkowo spokojnie i Dolina zamierza³ przed³u¿yæ po-
stój o jedn¹ dobê. Posterunki ubezpieczeniowe meldowa³y, ¿e wzmo¿o-
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ny szum motorów s³ychaæ od strony Nowego Miasta. Dolina poleci³
D¹browie wzmocniæ ubezpieczenia, a sam po³o¿y³ siê obok nas na s³o-
mie rozœcielonej na pod³odze. Mia³em z³e przeczucie, razem z wachmi-
strzem Kul¹ wyszliœmy na dwór. Noc by³a ciemna, nic nie widaæ, tylko
od szosy wzmaga³ siê ten szum. Za Pilic¹ coœ siê dzia³o, od czasu do
czasu mrok nocy rozœwietla³y dalekie rakiety. Dolina te¿ nie móg³ za-
sn¹æ. Wyszed³ ze swej kwatery. D³ugo rozgl¹da³ siê dooko³a nic nie mó-
wi¹c. Wreszcie odezwa³ siê do mnie: zawiadom wszystkich dowódców,
niech œci¹gn¹ ubezpieczenia i bêd¹ gotowi do wymarszu... W ci¹gu dzie-
siêciu minut rozkaz zosta³ wykonany. Ruszyliœmy k³usem. Ujechaliœmy
zaledwie kilka kilometrów, gdy za nami rozpêta³a siê strzelanina karabi-
nów maszynowych i rozleg³y siê wybuchy granatników... Od zapalaj¹-
cych pocisków zajê³y siê zabudowania, na niebie wykwit³a krwawa ³una
oœwietlaj¹c wierzcho³ki drzew. Niemcy i w³asowcy okr¹¿yli wieœ, kiedy
tylko my j¹ opuœciliœmy. Niebawem przekonali siê, ¿e nas nie ma i ruszy-
li w pogoñ. W tyle za nami s³ychaæ by³o serie pistoletów maszynowych...
Dolina zatrzyma³ oddzia³, z czo³a przesun¹³ siê do ty³u, ja z Kazikiem
Puchacewiczem równie¿. Konie uwi¹zaliœmy do drzewa i zawróciliœmy
do wsi, w której poprzednio kwaterowaliœmy. Przyczailiœmy siê za drze-
wami przy drodze. W pobli¿u s³ychaæ by³o pokrzykiwanie Niemców.
Zupe³nie blisko odezwa³ siê automat – kilka d³ugich serii i cisza. Czeka-
liœmy w napiêciu, i nic. Cisza. Dolina powiedzia³: boj¹ siê, zawracaj¹...
Czekaliœmy jeszcze chwilê i powracamy na czo³o kolumny. Oddzia³ ru-
szy³. Nad ranem zatrzymaliœmy siê w Mszczonowie. Wieczorem na na-
sze ubezpieczanie natkn¹³ siê oddzia³ niemiecki, lecz zaraz wycofa³ siê.
(…).

– By³y jednak i bardziej niebezpieczne sytuacje – doda³ wachmistrz
Kula. – Na kolejnym postoju nasz chor¹¿y pozwoli³ sobie na wiêksz¹
dawkê samogonu ni¿ zwykle, tote¿ gdy dowiedzia³ siê, ¿e kilku Niem-
ców przyjecha³o z podwodami do polskiego maj¹tku po zbo¿e, wybra³
siê konino na ich spotkanie. Samotnie. Z daleka wystrzeli³ do nich nie
schodz¹c z konia. l oczywiœcie nie trafi³. Niemcy zwiali, a on najwyraŸ-
niej zapomnia³ o rozkazie Doliny zakazuj¹cym zbêdnej strzelaniny
z powodu bliskoœci Niemców, niemieckiej jednostki pancernej. No i nie-
bawem mieliœmy na karku niemieckie czo³gi. Rwaliœmy na wyœcigi
z nimi naszymi koñmi do lasu. Ludzie pracuj¹cy akurat na polach przy
wykopkach te¿ wiali, gdzie kto móg³. W lesie spostrzegliœmy, ¿e nie ma
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przy nas porucznika Doliny. Koñ jego dopad³ do lasu z przekrêconym
siod³em, ale bez swego pana. Niektórzy ju¿ tracili g³owy, ale niepokój
rych³o opanowa³ D¹browa. Wyda³ polecenie, by zaj¹æ pozycje na skraju
lasu i otworzyæ ogieñ. Wnet zagra³y nasze karabiny maszynowe, w stro-
nê czo³gów polecia³y ostatnie pociski piata. To powstrzyma³o niemiec-
kie natarcie. Czo³gi zawróci³y, wycofa³a siê te¿ do wsi piechota, która
pozostawa³a na otwartej przestrzeni. Przerwaliœmy ogieñ. Niemcy s¹-
dz¹c, ¿e opuœciliœmy teren, te¿ pojechali z wioski. Udaliœmy siê tam
w celu sprawdzenia we trójkê: D¹browa, NiedŸwiedŸ i ja. Po drodze
ujrzeliœmy jakiegoœ cz³owieka. Kto idzie? – spyta³ NiedŸwiedŸ. Za chwilê
okaza³o siê, ¿e to by³ trochê pokiereszowany porucznik. By³o tak, ¿e
jego koñ szar¿owa³ wprost na czo³gi. Dopiero na odg³os wybuchu poci-
sku szarpn¹³ siê gwa³townie w bok, a ¿e poprêgi nie by³y nale¿ycie do-
piête, wiêc zrzuci³ jeŸdŸca i sam pogna³ do lasu. Czo³g niemiecki przeje-
cha³ tu¿ obok le¿¹cego, a za³oga albo go nie zauwa¿y³a albo uzna³a za
zabitego, doœæ, ¿e nic mu siê nie sta³o, doczo³ga³ siê do wsi i ukry³
w stodole. Tam przeczeka³ do zmroku...

W tym radosnym rozgardiaszu, jaki zapanowa³ po nieoczekiwa-
nym, a tak upragnionym spotkaniu z Dolin¹, z kolei ch³opcy Wira ¿alili
siê na niezbyt gor¹ce przyjêcie ich przez majora Leœniaka. Dolina pocie-
sza³, ¿e wkrótce znajd¹ siê z powrotem w jego oddziale, a wiêc u siebie,
a on w najbli¿szym maj¹tku pod zarz¹dem niemieckim postara siê im
o konie, no bo przecie¿ s¹ u³anami...

Na razie jednak pluton Wira pozosta³ przy 5 kompanii kapitana
Starego. A w rozkazie dziennym nr 69 dowódcy 25 pu³ku piechoty znala-
z³a siê nastêpuj¹ca wzmianka:

„Dnia 24 paŸdziernika. Do 25 pu³ku piechoty do³¹czy³a „Grupa
Kampinos” porucznika Doliny w liczbie 4 oficerów, 1 chor¹¿y, 2 pod-
chor¹¿ych, 23 podoficerów, 20 starszych strzelców oraz 76 koni...”

BIA£Y £UG

Wieczorem 24 paŸdziernika, o zmroku, 25 pu³k piechoty opuœci³
Górki Niemojewskie prowadzony przez stra¿ przedni¹ kompanii pod-
porucznika Groma, maszeruj¹c przez wsie Brony, Machory, Ko³oniec
i Starzechowice zakwaterowa³ we wsiach: Bulionowie, D¹browie i Pi¹-
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skowicach. Okaza³o siê jednak, ¿e w okolicznych miejscowoœciach Jó-
zefów i Skotniki stacjonowali Niemcy. Samoloty wywiadowcze, które
niemal bezustannie obserwowa³y teren, musia³y widocznie dostrzec spory
oddzia³, gdy¿ ju¿ w po³udnie 26 paŸdziernika Niemcy skierowali ogieñ
na kwatery partyzanckie.

Major Leœniak zmuszony by³ opuœciæ ten teren. Tego dnia wieczo-
rem oddzia³ skierowa³ siê w stronê Bia³ego £ugu w powiecie koneckim.
Niewielka osada po³o¿ona na uboczu wœród lasów i oddalona od wiêk-
szych miejscowoœci wydawa³a siê byæ punktem idealnym na partyzancki
biwak.

W stra¿y przedniej szed³ oddzia³ Doliny. Po pó³nocy 28 paŸdziernika
stra¿ ta dotar³a do miejsca przeznaczenia. Zmêczeni u³ani wystawiwszy
posterunek alarmowy poszli spaæ. Wkrótce zbudzi³a ich strzelanina.

Bój pod Bia³ym £ugiem, który rozpoczê³a ta w³aœnie strzelanina,
trwa³ ca³y nastêpny dzieñ.

– Po odprawie w dowództwie pu³ku – wspomina Adolf Pilch
w liœcie do autora „Doliniaków” – na której ustalono, ¿e mamy w nocy
osi¹gn¹æ Bia³y £ug, wróci³em do oddzia³u. Razem z porucznikiem D¹-
brow¹ – Zygmuntem Kocem usiedliœmy nad map¹, aby zapoznaæ siê
z tras¹ w zupe³nie obcym terenie. D¹browa jak zwyk³e prowadzi³, maj¹c
fantastyczny zmys³ obserwacji, i mog³em byæ pewny, ¿e zadanie w zu-
pe³noœci wykona. Oddzia³ nasz szed³ jako stra¿ przednia i dopiero za
nim ca³y pu³k. Pocz¹tkowo maszerowaliœmy doœæ szybko i oddalaliœmy
siê od reszty, póŸniej zwolniliœmy. Problemu z rozpoznaniem drogi nie
by³o, mieliœmy kilka odpoczynków. Wreszcie po przejœciu niedu¿ego lasku
znaleŸliœmy grupkê domów, które by³y przeznaczone na nasze zakwate-
rowanie. Droga prowadzi³a dalej i dopiero w odleg³oœci oko³o pó³ kilo-
metra le¿a³a wieœ Bia³y £ug. Po rozlokowaniu oddzia³u w biednych cha-
tach po³o¿y³em siê spaæ zostawiaj¹c na drodze posterunek alarmowy,
który mia³ mnie zbudziæ, kiedy pu³k bêdzie przechodzi³. Nie wiem jak
d³ugo spa³em, gdy zbudzi³ mnie krzyk: Alarm! Zerwa³em siê i wybie-
g³em z chaty. Ksiê¿yc, który œwieci³ nam przez ca³¹ drogê, znikn¹³ i by³o
zupe³nie ciemno. Wo³a³em, aby wszyscy skierowali siê w moj¹ stronê,
ale prawdopodobnie niewielu mnie us³ysza³o, bo zewsz¹d dochodzi³y
ukraiñskie krzyki i nieliczne strza³y. Kilkunastu u³anów zebra³o siê wokó³
minie, wybiegliœmy poza domki. Dziêki Bogu nikt z naszych nie zacz¹³
strzelaæ, bo byœmy sami siê postrzelali. Z domków, które razem z nami
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opuœcili mieszkañcy, te¿ dochodzi³y krzyki u³anów. W ciemnoœci nie
mogliœmy dok³adnie stwierdziæ ilu nas jest. Musieliœmy zachowaæ bez-
wzglêdna ciszê. U³an, który wszcz¹³ alarm, wyjaœni³ szeptem, ¿e od stro-
my lasu us³ysza³ ha³as, by³ jednak przekonany, ¿e to nadci¹ga pu³k i nie
reagowa³. Dopiero, gdy nadchodz¹cy znaleŸli siê blisko chat i rozró¿ni³
ukraiñsk¹ mowê, zadecydowa³ wszcz¹æ alarm...

Nie wiedzia³em, co sta³o siê z pu³kiem. Byliœmy w zupe³nie nie-
znanym miejscu, a mapa nie wszystko „mówi³a”, zreszt¹ po alarmie nie
mo¿na by³o nawet mapy oœwietliæ. Wkrótce zaczê³o dnieæ i mo¿na by³o
rozpoznaæ kontury lasu i pobliskich cha³up. Z niektórych okien b³yska³y
s³abe p³omyki karbidówek. W domach nie by³o widaæ du¿ego ruchu.
Zaatakowaliœmy wiêc w³asowców, którzy zaczêli panicznie uciekaæ
z domków... Tylko parê serii z peemów wystarczy³o. Kilku pozosta³o
tam na zawsze. Zdobyliœmy trzy czy cztery wozy parokonne, nowe (...)

Okaza³o siê, ¿e 25 pu³k piechoty dotar³ ju¿ wczeœniej inn¹ drog¹ do
Bia³ego £ugu. Na odg³os strza³ów, kiedy w oddziale Doliny og³oszono
alarm, major Leœniak – jak pisze w ksi¹¿ce „Na rubie¿y Okrêgu AK £ódŸ”
Eugeniusz Wawrzyniak – „rzuci³ w kierunku, sk¹d dochodzi³y strza³y
1 i 2 kompaniê w sile ponad 200 ¿o³nierzy, którzy razem z Doliniakami
zepchnêli nieprzyjaciela w pobliskie bagna”.

– Wiedzia³em teraz – pisze dalej w liœcie do autora Adolf Pilch – ¿e
z tamtej strony nic nam nie grozi, natomiast od strony lasu, sk¹d przy-
szliœmy, s¹ Ukraiñcy, którzy tam zwiali i mog¹ nas znowu zaatakowaæ.
Mieli czas na przygotowanie akcji przeciw nam. Wysun¹³em nasze ubez-
pieczenie parêset metrów przed siebie do lasu. W tym czasie w chatach,
do których czêœæ naszych wesz³a, w garnkach dogotowywa³y siê kury,
które Ukraiñcy przed ucieczk¹ zd¹¿yli po³apaæ i oskubaæ... Wkrótce na-
sze ubezpieczenie otworzy³o ogieñ. Przybieg³ od niego goniec melduj¹c,
¿e zbli¿a siê wiêkszy oddzia³ nieprzyjacielski. Ocenia³ go na co najmniej
stu ¿o³nierzy. Opuœciliœmy wiêc znowu kwatery nie zd¹¿ywszy zjeœæ œnia-
dania i zajmuj¹c stanowiska na piaszczystych wzgórzach, gdy tymcza-
sem nasze ubezpieczenie ostrzeliwuj¹c siê wychodzi³o z lasu. By³o nas
ci¹gle mniej ni¿ dwudziestu i tylko jeden erkaem. W tym czasie przy-
bieg³ goniec z pu³ku, ¿e jest tam potrzebny lekarz. Dr Kleszczyk wsiad³
na jeden ze zdobytych wozów, a woŸnica ruszy³ galopem w kierunku
wsi. Ogieñ nieprzyjaciela skoncentrowa³ siê na tym wozie. Szczêœciem
ani lekarz, ani woŸnica, ani konie nie zosta³y trafione. Natomiast na bia-
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³ych deskach wozu widaæ by³o potem kilka trafieñ. Wkrótce rozpoznali-
œmy pojedyncze sylwetki nieprzyjaciela w lesie. Ogieñ naszych erka-
emów i karabinów powstrzyma³ ich na krótko, niebawem zaczêli posu-
waæ siê pojedynczo skokami naprzód i doszli do lizjery lasu. Nied³ugo
moŸdzierz zaj¹³ stanowisko przed lasem i ostrzela³ nasz erkaem. Pocz¹t-
kowo strza³y nie by³y celne, ale zaraz siê to zmieni³o. Na lizjerze usado-
wi³ siê nastêpny moŸdzierz i oba przygwoŸdzi³y nas do ziemi, a natarcie
z lasu wzmog³o siê. Pojedynczy Niemcy doszli ju¿ na odleg³oœæ strza³u
z peemu, tzn. na oko³o sto metrów. Pocisk upad³ niebawem niedaleko
naszego erkaemu i celowniczy krzykn¹³: erkaem zapiaszczony, nie mogê
strzelaæ! Zarz¹dzi³em odwrót. Zbiegliœmy z piaszczystych górek, nieste-
ty przed nami by³o równiutkie pole – pastwisko poroœniête niewielkimi
krzakami, bodaj¿e ja³owca. Kule gwizda³y ca³y czas ko³o uszu. Wtem
pocisk granatnika rozerwa³ siê z ty³u z lewej strony i podmuch rzuci³
mnie na prawo w skos. Ledwo w ostatniej chwili z³apa³em siê ja³owca
i nie upad³em. Wkrótce wbiegliœmy na pole ³ubinu. Tam spotkaliœmy
jedn¹ z kompanii 25 pu³ku piechoty w tyralierze id¹c¹ nas zluzowaæ.
Zorientowa³em dowódcê kompanii w sytuacji, po czym dotarliœmy do
wsi. Wysuniête przed wieœ chaty by³y zupe³nie puste. W jednej ktoœ zna-
laz³ garnek gotuj¹cych siê ziemniaków. Dosta³o siê nam po jednym, sma-
kowa³y wyœmienicie.

Po sprawdzeniu stanu okaza³o siê, ¿e brak wachmistrza podchor¹-
¿ego Bazara – Stanis³awa Bazarewskiego. W Kampinosie by³ dowódc¹
zwiadu konnego przy piechocie. Nikt nie wiedzia³, co siê z nim sta³o.
Z piaszczystych górek cofa³ siê razem z nami, a teraz go nie by³o. PóŸ-
niej cia³o jego znaleziono w ³ubinie. Dosta³ kul¹ w g³owê.

Odpoczywaj¹c poczu³em wilgoæ w bucie. Okaza³o siê, ¿e z poci-
sku granatnika kilkanaœcie drobnych od³amków ulokowa³o siê w mojej
lewej ³ydce. Osobistym opatrunkiem opatrzono mi rany...

O tej samej porannej walce pod Bia³ym £ugiem relacjonuje szef
oddzia³u Doliny wachmistrz Kula – Kazimierz Puchacewicz.

– O pó³nocy oko³o drugiej zatrzymaliœmy siê w kilku chatach przed
wsi¹ wœród lasów. Od razu po³o¿yliœmy siê z broni¹ u wezg³owia. Doli-
na obok nas. Ka¿dy chcia³ siê, choæ trochê zdrzemn¹æ po d³ugim marszu.
Nagle drzwi otworzy³y siê i alarmowy zameldowa³, ¿e przyszli Ukraiñ-
cy. Rozleg³y siê strza³y z automatów. Wybiegliœmy z chaty. Zd¹¿y³em
z³apaæ wyrywaj¹ce siê konie u p³otu, siwego i Doliny. W galopie nios³y



56

mnie prosto do lasu. Za mn¹ pieszo dopad³ lasu Dolina i jeszcze jeden
u³an. Pozostali zd¹¿yli wczeœniej dosi¹œæ koni i jak zwykle w takich sy-
tuacjach wyprowadziæ je do lasu. Dolina jakiœ czas obserwowa³ w³asow-
ców, po czym kaza³ mi pozostaæ na miejscu, u³anowi przejœæ na praw¹
stronê, a sam poszed³ lew¹ w kierunku naszych kwater. Wkrótce zebra³o
siê nas kilkunastu u³anów. Ju¿ dnia³o, gdy dowódca poprowadzi³ nas do
ataku. Po kilku seriach z automatu w³asowcy zaczêli wiaæ ze zrabowa-
nym dobytkiem na wozach i koniach. Niedaleko jednak z nimi uszli,
wozy i konie pozostawili w bagnach za wzgórzem. Sytuacja zosta³a
opanowana, ale nasz dowódca zosta³ ranny...

Jak siê okaza³o, 25 pu³k piechoty AK dotar³ do Bia³ego £ugu inn¹
drog¹, od strony pó³nocno–zachodniej, pó³ godziny póŸniej po zajêciu
pó³nocno–wschodniej czêœci wsi przez Doliniaków. Dowódca pu³ku zaj¹³
kwatery w œrodku wsi, 4 kompania podporucznika Groma najbli¿ej kwa-
ter oddzia³u Doliny, 1 kompania porucznika Wichra zakwaterowa³a na-
tomiast na po³udnie od siedziby dowódcy pu³ku. Na po³udniowym jej
skraju zatrzyma³y siê 2 i 5 kompania oraz kompania cekaemów. 3 kom-
pania porucznika Henryka stanê³a jako czata na pó³nocny zachód od Bia-
³ego £ugu, w gajówce £azy.

Wbrew uprzednim przewidywaniom i ten teren by³, jako ¿e siêga³
tu pas przyfrontowy, nasycony wojskiem nieprzyjaciela. Niemcy stacjo-
nowali w Fa³kowie. Rudzie Malenieckiej, Jacentowie, Radoszczycach
i Rudzie Pilczyckiej.

W czasie, gdy szpica stra¿y przedniej porucznika Doliny przeje¿d¿a-
³a przez wieœ Lipê odleg³¹ od Bia³ego £ugu o 5 kilometrów, jeden z jej
mieszkañców zameldowa³ stacjonuj¹cej w pobliskiej Rudzie Mielnic-
kiej jednostce niemieckiej, ¿e przez jago wieœ przejecha³o konno kilku-
nastu „bandytów”. Niemcy wys³ali tam niezw³ocznie karn¹ ekspedycjê
w sile oko³o plutonu, która niespodziewanie zaatakowa³a oddzia³ po-
rucznika Doliny. Po tym zaskoczeniu Doliniaków przez Ukraiñców do
lasu przemieœci³a siê równie¿ kompania porucznika Groma ods³aniaj¹c
kwaterê majora Leœniaka, który wycofa³ siê na najbli¿sz¹ mu kwaterê
pierwszej kompanii.

Wkrótce po opanowaniu sytuacji przepêdzeni Ukraiñcy powró-
cili w sile oko³o 60 ludzi. Porucznik Wicher rzuci³ do natarcia jedn¹
dru¿ynê z trzeciego plutonu. W tym samym czasie na lewe skrzyd³o
w³asowców uderzy³a 2 kompania Boñczy pod dowództwem Sêdziwo-
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ja, na prawe zaœ 4 kompania podporucznika Groma i spieszony szwa-
dron Doliny. W ci¹gu nieca³ej godziny nieprzyjaciel wystrzeliwuj¹cy
rozpaczliwie na pomoc ró¿nokolorowe rakiety – zosta³ okr¹¿ony
i rozbity.

Eugeniusz Wawrzyniak w ksi¹¿ce „O Panie, skróæ ten miecz” tak
wspomina ostatni¹ fazê porannej walki pod Bia³ym £ugiem:

– Pod naporem partyzanckiego przeciwnatarcia atak nieprzyjaciela
za³amuje siê. Niemcy zaczynaj¹ wycofywaæ siê w kierunku wschodnim,
by po chwili przejœæ wprost do panicznej ucieczki. Partyzanci rozci¹gaj¹
siê w szerok¹ tyralierê, przeskakuj¹ rów melioracyjny i goni¹ niedawne-
go jeszcze napastnika, strzelaj¹cego ju¿ teraz chaotycznym ogniem os³o-
nowym, przeplatanym czerwonymi rakietami – wezwaniem pomocy.
A tu z niewielkiego wzgórza pêdzi kilkunastu kawalerzystów ze szwa-
dronu porucznika Doliny. Nawet w ogniu wa³ki patrzyliœmy z zachwy-
tem na naszych Doliniaków, jak cudownie zroœniêci z koñmi szar¿owali
na wroga, w tym czasie ju¿ ze znacznie skuteczniejsz¹ broni¹, ni¿ szabla
– pruli zza koñskich karków do przeciwnika z pistoletów maszynowych,
przewieszonych przez ramiê, siej¹c pop³och w jego szeregach. Uderza-
j¹c niespodziewanie zdezorientowali i zaskoczyli Niemców, tu¿ za nimi
zaœ wysun¹³ siê I pluton podporucznika Konrada z 2 kompanii usi³uj¹c
oskrzydliæ napastników. (...)

O porannej walce dowódca 25 pu³ku piechoty major Leœniak z³o-
¿y³ meldunek do komendy Inspektoratu Piotrkowskiego:

„Dnia 27 paŸdziernika 1944 roku, godzina 6.00. zosta³a czêœciowo
zaskoczona na kwaterach grupa kampinoska przez nieprzyjaciela (Niemcy
i Ukraiñcy), która wycofa³a siê na skraj lasu, na liniê kwater pu³ku. Gru-
pa ta kwaterowa³a od postoju pu³ku w odleg³oœci pó³ kilometra. Po roz-
poznaniu zorganizowa³em natychmiast przeciwnatarcie, pod naporem
którego nieprzyjaciel szybko pierzchn¹³ pozostawiaj¹c w naszych rêkach
5 wozów parokonnych, 1 erkaem Mg 42, 3 skrzynki z amunicj¹ i taœma-
mi do erkaemu, 2 granatniki z amunicj¹ (63 sztuki) i 7 skrzynek do tej
amunicji granatnika, 2 magazynki do erkaemu z amunicj¹, 2 du¿e bêbny
z amunicj¹ oraz 15 p³aszczy. Straty w³asne 3 rannych z Grupy ,,Kampi-
nos” i 2 konie zabite. Nieprzyjaciel mia³ kilku rannych...”

W rzeczywistoœci, co siê oczywiœcie okaza³o póŸniej, nieprzyjaciel
straci³ oko³o 45 ¿o³nierzy, z tego 40 utopi³o siê w pobliskich bagnach.
W rêce partyzantów wpad³y 3 granatniki, 2 karabiny maszynowe, 2 wozy
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z amunicj¹ oraz spora iloœæ innego sprzêtu wojskowego. Natomiast stra-
ty w³asne w porannej walce wynosi³y 2 rannych u³anów.

Na tym nie skoñczy³ siê jednak bój pod Bia³ym £ugiem. Przeciw-
nie, walka dopiero mia³a rozgorzeæ. W samo po³udnie od wsi Studzie-
niec i Jakimowice wysz³o niemieckie natarcie w sile 500–osobowego
batalionu na 3 kompaniê lotnicz¹ pod komend¹ porucznika Henryka, która
zajê³a stanowiska na pó³nocny zachód w gajówce. Atak ten zosta³ odpar-
ty. W tym samym czasie ruszy³ atak dwóch kompanii Wehrmachtu i dwóch
plutonów SS od wsi Lipa, uzbrojonych w kilka dzia³ek przeciwpancer-
nych, kilka granatników i kilkanaœcie cekaemów. Uderzenie z marszu
posz³o na 4 kompaniê podporucznika Groma i na kwatery oddzia³u Doli-
ny. Jak zwykle w takich sytuacjach u³ani dopadli koni i galopem po-
mknêli do lasu, co nawet niektórzy pocz¹tkowo poczytywali za rejtera-
dê. Tam jednak szybko przekazano konie koniowodnym i spieszeni u³ani
ruszyli do przeciwnatarcia. W tym czasie kompania podporucznika Gro-
ma zajê³a pozycje obronne na skraju lasu.

Od wschodniej strony Bia³ego £ugu, wsi broni³a kompania Boñ-
czy pod dowództwem podporucznika Sêdziwoja. Grozi³o jej okr¹¿enie.
Major Leœniak rozkaza³ III plutonowi z 1 kompanii pod dowództwem
podporucznika Drukarza uderzyæ na wzgórze ziej¹ce ogniem. Mimo sza-
lonej odwagi ch³opcy Drukarza utknêli w po³owie drogi. Niepodobna
by³o iœæ dalej. Zginêli w tym natarciu strzelcy: Lis – Henryk Izdebski,
Korczak – Czes³aw Ostrowski, Piorun – Józef Pawlak, Zag³ada (N.N.)
i Ba¿antino. Ciê¿ko ranny zosta³ podchor¹¿y Krak – Dariusz Go³êbiow-
ski – póŸniejszy autor cytowanej ju¿ tu ksi¹¿ki „Burza nad Czarn¹”, któ-
rego odci¹gn¹³ z pola walki sanitariusz z 5 kompanii Starego strzelec
Jaksa – Jerzy Dybicki, by póŸniej amputowaæ mu rêkê

Sytuacja stawa³a siê groŸna. Major Leœniak rzuci³ do ataku od
wschodu czwart¹ kompaniê porucznika Groma, wzmocnion¹ plutonem
z kompanii cekaemów podporucznika Bohuna – na ty³ach Niemców bro-
ni¹cych wzgórza. l to przeciwnatarcie nie odnios³o skutku.

Wobec zaistnia³ej sytuacji kawaleria Doliny szerokim ³ukiem wy-
sz³a na ty³y Niemców od zachodu. Nieoczekiwane uderzenie z ty³u ca³-
kowicie zaskoczy³o nieprzyjaciela. W tym samym czasie z rozkazu ma-
jora Leœnika pluton podporucznika Konrada uderzy³ z impetem na Niem-
ców i w³asowców okopanych na wzgórzu. Nieprzyjaciel w odwrocie
zdo³a³ siê przebiæ przez gajówkê £azy zajêt¹ przez trzeci¹ kompaniê lot-
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nicz¹ – wychodz¹c wprost na tabory 25 pu³ku piechoty z rannymi. Po-
wsta³a panika, niewiele brakowa³o, a tabor zosta³by rozbity. Niemcy jed-
nak poszli dalej i wychodz¹c z lasu zaatakowali Bia³y £ug od strony
zachodniej. Zatrzyma³ ich zdecydowanym przeciwuderzeniem dowódca
I plutonu z 1 kompanii Wichra porucznik Sokó³ – Zdzis³aw Lisowski. To
by³ ju¿ koniec walki pod Bia³ym £ugiem.

Drug¹ fazê walk pod Bia³ym £ugiem tak relacjonowa³ we wspo-
mnianym ju¿ liœcie do autora Adolf Pilch:

– Na skraju lasu by³ Leœniak ze swym sztabem. Nie by³ w najlep-
szym humorze. Dostaliœmy zadanie zaatakowania nieprzyjaciela w miej-
scu, gdzie rano wychodziliœmy z lasu na nasz postój. Okrê¿na droga la-
sem zajê³a nam ponad godzinê. Do³¹czy³ do nas major lotnictwo Kurs –
Bronis³aw Lewkowicz. Przedzieraliœmy siê gêstym lasem, aby jak naj-
szybciej dostaæ siê do wyznaczonego punktu. Tam rozdzieli³em grupê
spieszonych u³anów na dwie czêœci. Jedna z Kursem mia³a skradaæ siê
gêstym lasem do drogi, któr¹ w nocy przyszliœmy do naszych biednych
chatek. D¹browa ze mn¹ i kilkoma ch³opakami mieliœmy podczo³gaæ siê
do lizjery lasu, gdzie w rowie pomiêdzy lasem a polem le¿a³o kilkudzie-
siêciu drabów – i zaatakowaæ ich. Pierwsze strza³y by³y sygna³em do
rozpoczêcia akcji. Chcia³em, aby Kurs rozpocz¹³ pierwszy. Doczo³gali-
œmy siê z D¹brow¹ do lizjery lasu. W ci¹gu kilku sekund rozpoczê³a siê
akcja. Huragan ognia i wybuchy granatów po³¹czone z echem w lesie
robi³y niesamowite wra¿enie. Obejrza³em siê przed wyskokiem z lasu
i ku mojemu przera¿eniu stwierdzi³em, ¿e by³o nas tylko dwóch. Kilku
partyzantów maj¹cych pójœæ z nami „zmieni³o zdanie” i posz³o z Kur-
sem. Nie by³o czasu na rozwa¿ania. Wyskoczyliœmy razem i r¹banie roz-
poczê³o siê natychmiast. W rowie ko³o lasu by³ ca³y sznur Ukraiñców.
Wygl¹dali jak wszy w partyzanckiej bieliŸnie. Ogieñ dwóch pistoletów
automatycznych wzd³u¿ szeregu powoli ruszaj¹cych siê postaci by³ sku-
teczny. Uzyskaliœmy kompletne zaskoczenie i ¿o³nierze nieprzyjaciela
najwyraŸniej nie wiedzieli, co maj¹ robiæ. Zaczêli siê wycofywaæ – czêœæ
do lasu, a czêœæ po polu miêdzy lasem a ich pozycjami frontowymi. Na
skutek huraganu ognia w lesie ci z linii zaczêli pojedynczo zwiewaæ, co
wkrótce przemieni³o siê w bez³adn¹ ucieczkê. Wypatrzyliœmy z D¹brow¹
dwóch najwolniej uciekaj¹cych. Rozpocz¹³ siê poœcig, aby siê do nich
zbli¿yæ na odleg³oœæ strza³u z pistoletu maszynowego. Odleg³oœæ nie-
znacznie zmala³a. D¹browa by³ szybszy i wpakowa³ seriê z peemu
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w plecy uciekaj¹cego. Ten przeznaczony dla mnie albo by³ szybszy, albo
ja wolniej bieg³em, bo nie mog³em dobiec na przyzwoit¹ odleg³oœæ. Pró-
bowa³em siê zatrzymaæ, aby ze stoj¹cej pozycji strzeliæ, ale gwa³townie
pracuj¹ca klatka piersiowa uniemo¿liwia³a celowanie. Bieg³em, wiêc
dalej, mój cel te¿ zwolni³ i w koñcu i mnie siê uda³o. Po zabraniu zabi-
tym dokumentów okaza³o siê, ¿e byli to oficerowie z SS Galizien,
a z notatek znalezionych przy jednym z nich wynika³o, ¿e przebywa³ na
przeszkoleniu w Niemczech od 1938 roiku. W tym czasie kompania Wi-
chra wykorzysta³a zamieszanie wœród Ukraiñców i rozpoczê³a atak spy-
chaj¹c ich do lasu. Walka w tym rejonie by³a zakoñczona.

Gdy weszliœmy z powrotem do chat, kury w garnkach by³y akurat
gotowe i mieliliœmy zas³u¿ony posi³ek. PóŸniej, na jednej ze œcie¿ek
w lesie, któr¹ uciekali Ukraiñcy, znaleziono dwa porzucone dzia³a polo-
we, których widaæ nie zdo³ali zabraæ, ale by³y one pozbawione zamków.
Gdy spotka³em Bronka Kursa i gratulowa³em mu jego sukcesu, powie-
dzia³ mi, ¿e nie bardzo wierzy³ w powodzenie zaplanowanej przeze mnie
akcji.

– Teraz wiem – .powiedzia³ – ¿e zaskoczenie, to prawie wygrana.
A swoj¹ drog¹, wiesz kto u mnie dowodzi³? – zapyta³.

– Jak to, kto, przecie¿ ty tam by³eœ.
– Wcale nie ja dowodzi³em, tylko twój NiedŸwiedŸ, Stanis³aw

Myœlicki. – Gdy tylko akcja siê rozpoczê³a, dosta³em od niego rozkaz:
– A pan major za tê sosnê i grzaæ w tym kierunku!...
l tak zrobi³em. Wspania³y ch³opak!
– Ma du¿e doœwiadczenie – odpowiedzia³em (...)
W kilka dni po walce pod Bia³ym £ugiem obaj – zastêpca dowódcy

25 pu³ku piechoty „cichociemny” major Kurs – Bronis³aw Lewkowicz
i dawny przyboczny Tajnej Dru¿yny Harcerskiej w Zaostrowieczu ³¹cznik
Doliny starszy u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki polegn¹ os³ania-
j¹c jeden drugiego w przeciwnatarciu pod Huciskiem.

U³ani z plutonu wachmistrza Wira nie brali udzia³u w walce pod
Bia³ym £ugiem. Pozostaj¹c nadal przy kompanii kapitana Starego w³ó-
czyli siê z t¹ kompani¹ po lesie nie maj¹c stycznoœci z nieprzyjacielem.
Stary unika³, jak tylko móg³ walki z Niemcami.

W kolejnym meldunku do komendy Inspektoratu Piotrkowskiego
major Leœniak powiadamia³ w dniu 28 paŸdziernika 1944 roku swych
prze³o¿onych:
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„Po pora¿ce porannej w dniu 27 paŸdziernika nieprzyjaciel nie zre-
zygnowa³ z walki, lecz sprowadzi³ z ca³ej okolicy oko³o 3 tysi¹ce ¿o³nie-
rzy SS i Ukraiñców (wed³ug doniesieñ ludnoœci cywilnej) rozpoczyna-
j¹c atak na Bia³y £ug o godz. 12.00 od strony pó³nocnej i wschodniej.
Pocz¹tkowo uda³o mu siê wyprzeæ nasze ubezpieczenie z lasu, lecz po
wykonanym przeciwnatarciu przez nasze oddzia³y uszed³ ponownie
w pop³ochu. Walka trwa³a do godz. 16.00, a wiêc 4 godziny. Nieprzyja-
ciel u¿y³ dzia³ek, wiêkszej iloœci granatników i miotaczy oraz du¿e iloœci
broni ciê¿kiej maszynowej. Pu³k zdoby³ 4 erkaemy z amunicj¹ i taœma-
mi, 1 cekaem rosyjski Maxim na podstawie ko³owej. Straty w³asne:
4 zabitych i 20 rannych, wœród nich znajduje siê podporucznik Wac³aw –
Wac³aw Furmañczyk. Straty nieprzyjaciela: 31 zabitych i kilkudziesiê-
ciu rannych. Miêdzy zabitymi znaleziono oberleutnanta SS...”

Nazajutrz, 28 paŸdziernika Niemcy rozstrzelali kilku gospodarzy
Bia³ego £ugu podejrzanych o wspó³pracê z partyzantami, spalili te¿
2 gospodarstwa.

Straty niemieckie w bitwie pod Bia³ym £ugiem by³y w rzeczywi-
stoœci znacznie wy¿sze, ni¿ to poda³ major Leœniak w swym meldunku
do dowództwa w Piotrkowie.

– Nale¿y przyj¹æ – pisze Eugeniusz Wawrzyniak w ksi¹¿ce „O Pa-
nie, skrusz ten miecz” – ¿e w starciu porannym i walce popo³udniowej
zginê³o 140 niemieckich ¿o³nierzy. Liczbê tê potwierdza fakt, ¿e nastêp-
nego dnia po walce silna niemiecka grupa ekspedycyjna, z³o¿ona g³ów-
nie z cz³onków Waffen–SS, wpad³a do wsi i po aresztowaniu kilku go-
spodarzy nakaza³a mieszkañcom upleœæ 140 wieñców. Oko³o 40 z nich
z³o¿ono symbolicznie na okolicznych bagnach, pozosta³e zaœ przewie-
ziono do miejscowoœci, w których kwaterowa³y pododdzia³y niemieckie
bior¹ce udzia³ w boju o Bia³y £ug. Do niemieckich strat nale¿y dodaæ
ponadto znaczne iloœci zdobytej przez nas w obydwu starciach broni,
amunicji i ekwipunku wojskowego. W dotychczasowych starciach AK
nie odnotowano tak du¿ego sukcesu odniesionego na polu walki i tak
du¿ych zdobyczy. Straty w³asne wynosi³y 9 zabitych. Ponadto 20 zosta-
³o l¿ej lub ciê¿ej rannych...

W oddziale porucznika Doliny jeden by³ zabity (ppor. st. w. Bazar–
Stanis³aw Bazarewski) i 3 rannych, ³¹cznie z Dolin¹.
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PIECHOTA OPOÑCZY ZNOWU POD BRONI¥

28 paŸdziernika 1944 roku po pó³nocy 25 pu³k piechoty w marszu
do lasów przysuskich zatrzyma³ siê w Bulianowie. l tym razem u³ani
Doliny nie zdo³ali odpocz¹æ po nocnym marszu. Alarmowy z ubezpie-
czenia obudzi³ Dolinê melduj¹c, ¿e od wsi Pl¹skowice, drog¹ wiod¹c¹
na D¹browê, jad¹ 4 parokonne wozy. Dolina poderwa³ oddzia³ na nogi,
u³ani zajêli stanowiska ogniowe. Okaza³o siê, ¿e to byli Niemcy. Gdy
doje¿d¿ali do pierwszych zabudowañ Bulionowa, Doliniacy otworzyli
ogieñ strzelaj¹c ponad furmankami, nie chc¹c trafiæ woŸniców i koni.
Niemców zauwa¿yli te¿ partyzanci z oddzia³u Soko³a – Zdzis³awa Li-
sowskiego i ostrzelali tych, którzy próbowali ucieczki w ich kierunku.
Nie maj¹c innego wyjœcia Niemcy podnieœli rêce do góry. Ujêto dwóch
Niemców, 10 ¿o³nierzy z Ostlegionu i odbito 4 Polaków – Pokrywkê,
Hawry³owicza, Srokê i Iglickiego wziêtych na przymusowe roboty. Uwol-
nieni Polacy zg³osili siê od razu na ochotnika do oddzia³u i zostali wcie-
leni do 1 kompanii porucznika Wichra – Witolda Kucharskiego.

Dopiero po tej strzelaninie Doliniacy mogli spokojnie zjeœæ œniadanie.
W raporcie do swych prze³o¿onych major Leœniak meldowa³;
„W dniu 28 paŸdziernika 1944 roku o godz. 9.30 nadjecha³o w po-

bli¿e rejonu zakwaterowania pu³ku czterema wozami 16 nieprzyjació³,
którzy zostali ca³kowicie wziêci do niewoli przez nasze oddzia³y. Jak
z badania okaza³o siê by³o to 2 Niemców, 3 Ka³muków, 7 Ukraiñców
i 4 Polaków wziêtych na sta³e roboty przy organizacji Todt. Zdobyto
4 karabiny i 4 wozy parokonne. Strat w³asnych nie by³o...”

W Bulianowie spieszeni u³ani wachmistrza Wira – Antoniego Bur-
dzie³owskiego w uzgodnieniu z majorem Leœniakiem od³¹czyli siê od
5 kompanii kapitana Starego i weszli w sk³ad oddzia³u Doliny – tworz¹c
drugi pluton szwadronu kawalerii. Dolina na wniosek Wira mianowa³
dowódców sekcji. Zostali nimi: pierwszej – kapral Stanis³aw Wojno, dru-
giej – kapral Wicher – Witold Skopiec i trzeciej – starszy u³an ¯bik –
Marian Podgóreczny. Konie i siod³a uzupe³niono zarekwirowanymi
w maj¹tkach administrowanych przez Niemców, po czêœci konie zaku-
piono w mijanych miejscowoœciach.

Po po³udniu inspekcjê pu³ku przeprowadzi³ komendant Podokrêgu
Piotrków Trybunalski major Powa³a – Stanis³aw Paw³owski z towarzy-
sz¹cym mu oficerem do specjalnych poruczeñ „cichociemnym” pu³kow-
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nikiem Rudym – Romanem Rutkowskim. Na odprawie wszystkich ofi-
cerów pu³kownik Rudy zapewni³, ¿e w najbli¿szym czasie pu³k otrzyma
broñ i odzie¿ ze zrzutów. Ustalono, ¿e pu³k przetrwa zimê w lasach jako
oddzia³ zwarty. W tym celu wybuduje siê bunkry i ziemianki w po³u-
dniowej czêœæ lasów przysuskich w okolicy wsi Zapniów.

Inspekcja musia³a wypaœæ dobrze, gdy¿ za kilka dni pu³kownik Rudy
depeszowa³ do Londynu:

– Meldujê, ¿e „Jod³a” jest w strzêpach. Mo¿liwy jest tylko 25 pu³k
piechoty...

W czasie postoju w Bulianowie porucznik Dolina wyda³ rozkaz
powrotu do oddzia³u tym ¿o³nierzom z piechoty, którzy byli zdolni do
dalszej walki. Zg³osi³o siê ich sporo, tak ¿e mo¿na by³o odtworzyæ kom-
paniê 78 pu³ku piechoty. Powrócili do oddzia³u miêdzy innymi: sier¿ant
Stanis³aw Dziemidowicz – który zosta³ szefem kompani:, plutonowi
Rutkowski i Lampart, kaprale Jan Janczewski, Jan Malinowski, Litwos
– Jan Kosowicz, Stanis³aw Czarniawski, Jan Dziemidowicz, Habarowicz,
strzelcy Stanis³aw Zadrejko, Radzionek, Nalibocki, Konstanty Muraw-
ski, Edward Janczewski, Antoni Jankowski, Witold Grzybowski Ryœ,
Padewski, bracia Stanis³aw i Jan Leszko, Go³êbiowski, Henryk Grzy-
bowski, Stanis³aw Wojciechowski, Maœlanka – Tadeusz Rutkowski...

Na melinach ¿y³o im siê dobrze, woleli jednak ¿ycie w oddziale.
Tu, choæ gryz³y ich wszy, g³odowali i marzli, a œmieræ zagl¹da³a im
w oczy – czuli siê raŸniej. Byli wolni!

Jan Awdankiewicz razem z dowódc¹ swej dru¿yny kapralem Józe-
fem Siwickim, saperem Henrykiem Grzybowskim, strzelcami: Tadeuszem
Rutkowskim i Stanis³awom Wojciechowskim zostali urlopowani z od-
dzia³u 15 paŸdziernika w okolicach ¯arnowa w powiecie opoczyñskim.

– Porucznik Dolina podziêkowa³ nam wtedy za rzeteln¹ s³u¿bê –
wspomina Jan Awdankiewicz i poleci³ wyp³aciæ ka¿demu po 2 „górale”
zrzutowe. Podzielono nas na grupy i ka¿dej z nich przydzielono ³¹czni-
ka, aby rozprowadzi³ ludzi na ró¿ne placówki. Nasza grupa po dwóch
godzinach dotar³a do Staszowej Woli w gminie Topolice. £¹cznik prze-
kaza³ nas gospodarzowi, który okaza³ siê dowódc¹ miejscowej placówki
AK. Nazywa³ siê Jan Kostrzewa. Zaprowadzi³ nas do stodo³y, potem
przysz³a jego ¿ona odziana w ludowe zapaski. Pani Janowa mia³a pod
zapaskami kobia³kê z chlebem. Pan Jan przyniós³ konwie gor¹cego mle-
ka. Gdy zajadaliœmy, on instruowa³ nas jak mamy siê zachowywaæ... By³
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tam niewielki folwark pana Brusznickiego, w którym rz¹dzi³ niemiecki
administrator z Poznañskiego. Zatrudni³ nas jako uciekinierów z War-
szawy, choæ kresowy akcent zdradza³ nasze pochodzenie. S¹siedzi i ad-
ministrator orientowali siê w tym wykrêcie, ale Niemiec nikomu z nas
nie zaszkodzi³. Pan Jan pozna³ nas z w³aœcicielem Brusznickim i razem
z administratorem byliœmy zaproszeni do niego na obiad. W tym celu
fornal Antoni Rek przyniós³ nam czyst¹ bieliznê, a nasz¹ zabra³ do pra-
nia. Na obiad podano czerninê i du¿e porcje kaczki. Smakowity tort po-
pijaliœmy winem. I tak nam czas up³ywa³ spokojnie i beztrosko, choæ
têskniliœmy do oddzia³u. Na widok Niemców odwiedzaj¹cych admini-
stratora ci¹gnê³o nas do broni. Po dwóch tygodniach przyby³ ³¹cznik od
Doliny i mogliœmy wracaæ do swoich. Dowódc¹ odtworzonej kompanii
78 pu³ku piechoty zosta³, ma siê rozumieæ, starszy sier¿ant Opoñcza –
Walerian Zuchowicz. (...)

29 paŸdziernika przed zmierzchem 25 pu³k piechoty wymaszero-
wa³ z Bulionowa kieruj¹c siê na wyznaczone miejsce postoju. Trasa wio-
d³a przez Trzebany, Piaski, Zakrzów, Parczów, Parczówek, Koloniê Stró¿-
no i Kamienn¹ Wolê. O œwicie kolumna dotar³a do wsi Kurzacze, gdzie
zarz¹dzono kilkudniowy odpoczynek, przed dalszym marszem na zimo-
wisko w okolicach Zapniowa. Pododdzia³y pu³ku zajê³y kwatery w rejo-
nie wsi Huta, Ga³ki i Mechlin.

III BATALION „KAMPINOS”

30 paŸdziernika 1944 roku oddzia³ porucznika Doliny formalnie
wszed³ w sk³ad 25 pu³ku piechoty AK jako jego III batalion o nieoficjal-
nej nazwie „Kampinos”. Znalaz³o to wyraz w rozkazie wydanym przez
dowódcê batalionu majora Leœniaka – Rudolfa Majewskiego:

„Rozkaz organizacyjny nr 1 m.p. dnia 3 paŸdziernika 1944 roku.
Z dniem 1 paŸdziernika mianujê swoim zastêpc¹ majora Kursa.
Na dowódcê I baonu mianujê kapitana Morusa – Artura Hilarego

Moraczewskiego, na adiutanta wyznaczam podporucznika £osia – Sta-
nis³awa Hoffmanna. Na lekarza sanitarnego podchor¹¿ego Wojtka – Al-
fonsa Wojciecha Rajtera.

Sk³ad I batalionu: – kompanie pierwsza, druga i trzecia oraz pierw-
sza kompania cekaemów.
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Na dowódcê II baonu mianujê kapitana Starego – Józefa Wyrwê,
na adiutanta wyznaczam podporucznika Krzysztofa – W³adys³awa Swit-
kowskiego, na lekarza sanitarnego starszego strzelca Szczura – W³ady-
s³awa Mi³ockiego. Na dowódcê drugiej kompanii cekaemów wyznaczam
podporucznika Zygmunta – Stanis³awa Kamiñskiego. Na dowódcê pierw-
szego plutonu sier¿anta Burzê – Stanis³awa Karoliñskiego (obecnie ge-
nera³ brygady). Na dowódcê drugiego plutonu (granatniki) wyznaczam
starszego sier¿anta Cygana.

Dowódca II baonu odbierze 2 cekaemy od pi¹tej kompanii, 1 ceka-
em od drugiej kompanii oraz od niej 3 granatniki, 2 granatniki od kom-
panii czwartej i 1 od kompanii drugiej.

Przenoszê z 1 kompani cekaemów do 2 kompanii cekaemów sier¿anta
Krakusa – Antoniego Pach³ê i sier¿anta Maæka – W³adys³awa Malca.

Na dowódcê III baonu mianujê porucznika Dolinê – Adolfa Pilcha.
Porucznik Dolina wyznaczy sobie adiutanta i sztab. Na lekarza sam wy-
znaczam doktora Kleszczyka – Antoniego Banisa, sk³ad III baonu – siód-
ma kompania i szwadron kawalerii.

Sztaby baonowe przydzielam do czo³owych kompanii baonów.
Ka¿dy baon we w³asnym zakresie opiekuje siê swymi chorymi. Rannych
po akcji opatrzonych przez lekarzy baonów odsy³aæ na punkt sanitarny
pu³ku – rejon taborów.

Naczelnym lekarzem 25 pu³ku piechoty mianujê podpu³kownika
dr. Chudego – Józefa Gallera...” (…).

W wyniku rozkazu dziennego dowódcy pu³ku majora Leœniaka nr
72 z dnia 30 paŸdziernika 1944 roku struktura organizacyjna 25 pu³ku
piechoty AK przedstawia³a siê w okresie 31 X – 9 XI 1944 nastêpuj¹co:

Dowódca pu³ku – mjr „Leœniak” – Rudolf Majewski,
Z-ca dowódcy pu³ku – mjr „Kurs” – Bronis³aw Franciszek Lewkowicz5

5 Nowo mianowany zastêpca dowódcy 25 pu³ku piechoty major lotnictwa Kurs -
Bronis³aw Lewkowicz, „cichociemny”, ur. 9 marca 1913 r. w Jaros³awiu. Ukoñczy³ pod-
chor¹¿ówkê w Toruniu uzyskuj¹c w 1937 r. promocjê na podporucznika artylerii. Po kam-
panii wrzeœniowej przedosta³ siê do Rumuni, stamt¹d do Francji, a po jej upadku do Wiel-
kiej Brytanii. Tam trafi³ do 304 i 301 dywizjonów bombowych, nastêpnie do 138 dywizjonu
specjalnego. Od 15 maja 1940 r. lata³ jako obserwator. Zosta³ przeszkolony do zadañ
specjalnych, zaprzysiê¿ony 15 grudnia 1943 r., do kraju zrzucony jako specjalista do spraw
lotniczych. W nocy z 27 na 28 kwietnia 1944 r. otrzyma³ przydzia³ do wydzia³u lotnictwa III
KG AK jako oficer operacyjno–taktyczny. W czasie powstania warszawskiego zosta³ ofice-
rem specjalnego plutonu odbioru zrzutów w sk³adzie Pu³ku „Palmiry–M³ociny”
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Adiutant dowódcy – kpt. .,Mars” – Tadeusz Dêbski,
Kwatermistrz – por. „Zygmunt” – Stanis³aw Kamiñski,
Naczelny lekarz – pp³k „Chudy” – Józef Galler,
Kapelan – ks. kpt. „Ksawery” – Marian Skoczowski,
Oficer broni – sier¿. „Lubicz” – Józef Chachu³a,
Oficer ¿ywnoœciowy – chór. „Styk” – Antoni Stojkowski,
P³atnik – por. „Wujek” – Kazimierz Roszkowski
Kancelaria pu³ku – sier¿. „Sêp” – Sylwester Owczarek,
Dru¿yna d–cy pu³ku – sier¿. „Gryps” – Marian Kazimierski,
Dru¿yna sanitarna – strz. „Kamieñ” – Zdzis³aw Kamiñski,
Liczebnoœæ dowództwa pu³ku ze s³u¿bami wynosi³a oko³o 30 ludzi.
I. batalion
Dowódca baonu – kpt. „Morus” – Artur Hilary Moraczewski,
Adiutant – ppor. „£oœ” – Stanis³aw Hoffmann.
Lekarz baonu – plut. pchor. „Wojtek” – Alfons Wojciech Raiter,
Szef kancelarii – st. wachm. „Bia³y” – Henryk Mieszkowski,
Obserwator i pisarz – st. strz. z cenz. „Znicz” – Henryk Lange,
Podoficer broni i rusznikarz – kpr. pchor. „Ambro¿y” – Edward

Szuster,
Dru¿yna sanitarna – strz. „Gozdawa” – W³adys³aw Ciopiñski,
Goñcy: strz. „Wo³odyjowski” – Jan Józef Dalaszczyk, ,strz. „Karaœ”

– Andrzej Swiderski. Liczebnoœæ dowództwa baonu oraz s³u¿b wynosi³a
oko³o 15 ludzi.

1. kompania – por. „Wicher” – Witold Kucharski,
I. pluton – ppor. „Sokó³” – Zdzis³aw Lisowski.
II. pluton – ppor. „Maj” – Aleksander Arkuszyñski.
III. pluton– ppor. „Drukarz” – Adam Ludwik Benrad.
Powy¿sza kompania by³a jedyn¹ w pu³ku o pe³nym sk³adzie osobo-

wym licz¹cym ponad 200 ¿o³nierzy.
2. kompania – p.o. dowódcy por. „Sêdziwój” (N.N.)6,
I pluton – w trakcie organizacji,
II pluton – ppor. – „Garda” – Stefan Soborowski,
III pluton – w trakcie organizacji,
Stan kompanii wynosi³ oko³o 80 ¿o³nierzy.

6 Dowódca kompanii por. Boñcza – Kazimierz Za³êski, (po wojnie genera³ bryga-
dy), przebywa³ na leczeniu po odniesionych ranach poza pu³kiem.
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3. kompania – ppor. „Henryk” – Henryk Furmañczyk,
I pluton – p.o. pchor. „Szczêsny” – Stanis³aw Kinderman7

II pluton – ppor. „Marian” – Marian Baranowicz,
III pluton – chor. „Poniatowski” (N.N.),
Stan osobowy kompanii wynosi³ 120 ¿o³nierzy.
I. kompania ckm – ppor. „Bohun” – Boles³aw Turkiewicz,
I pluton – ppor. „Godzimierz” – Jan Herbich,
II pluton – ppor. „Miedziany” (N.N.),
III pluton – w trakcie organizacji,
Stan osobowy kompanii liczy³ oko³o 80 ¿o³nierzy.
Liczebnoœæ I baonu wynosi³a 480 ¿o³nierzy, a ³¹cznie ze sztabem 495.
II. batalion
Dowódca baonu – kpt. „Stary” – Józef Wyrwa,
Adiutant – ppor. „Krzysztof – W³adys³aw Œwitkowski,
Lekarz – st. strz. z cenz. „Szczur” – W³adys³aw M³ocki.
Reszta s³u¿b w trakcie organizacji.
4. kompania – ppor. „Grom” – Jan Matecki,
I pluton – ppor. „Jurek” – Jerzy Hellmann,
II pluton – ppor. „Digan” – Daniel Gidziñski,
III pluton – sier¿. pchor. „£ysy” (N.N.).
Stan liczebny kompanii wynosi³ oko³o 130 ¿o³nierzy.
5. kompania – kpt. „Stary” – Józef Wyrwa,
I pluton – ppor. „Walicki” – Edmund Waligóra,
II pluton – kpr. pchor. „Roszak” – Zdzis³aw Filingier,
III pluton – kpr. pchor. „Zadora” – Marian Chrz¹stowski.
Stan osobowy kompanii wynosi³ oko³o 80 ¿o³nierzy.
6. kompania – ppor. „Osuch” – Zdzis³aw Suszucki (przebywa³ poza

pu³kiem w rejonie Drzewicy),
– ppor. „Konrad” – Mieczys³aw Drabik,
– sier¿. „Burza” – Stanis³aw Karliñski,
– sier¿. „Cygan” – Klemens Lasota,
– w trakcie organizacji.
Stan osobowy kompanii wynosi³ oko³o 80 ¿o³nierzy.
Liczebnoœæ batalionu oko³o 290 ¿o³nierzy.

7 ppor. „Wac³aw” (Wac³aw Furmañczyk) ranny, przebywa³ poza pu³kiem.
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III. batalion („Kampinos”)
Dowódca baonu – por. „Dolina” – Adolf Pilch,
adiutant – wakat,
poczet dowódcy batalionu: szef s³u¿by sanitarnej plut. dr Kleszczyk

– Antoni Banis, szef batalionu sier¿ant Kula – Kazimierz Puchacewicz,
³¹cznik st. u³. NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki, luzak u³. Piotr £ojko.

7. kompania – st sier¿. „Opoñcza” – Walerian ¯uchowicz,8

szef kompanii – sier¿.Stanis³aw Dzimidowicz,
I pluton – wachm. „Grom” – Józef Bylewski,
1 dru¿yna – kpr. Litwos – Jan Kosowicz,
2 dru¿yna – kpr. Stanis³aw Czarniawski,
3 dru¿yna – kpr. Jan Dzimidowicz,
II pluton – kpr. „Lampart” – Stanis³aw Paszkuæ,
1 dru¿yna – plut. Franciszek Romanowski,
2 dru¿yna – kpr. Jan Maliszewski,
3 dru¿yna w stadium organizacji,
III pluton – plut. Hipolit Tumi³owicz,
1 dru¿yna – kpr. Józef Siwicki,
2 dru¿yna – st. sier¿. Stanis³aw Zadrejko,
3 dru¿yna – st. sier¿. Konstanty Murawski.
Stan liczbowy kompanii oko³o 50 ¿o³nierzy.
Szwadron kawalerii – ppor. „D¹browa” – Zygmunt Koc,
szef szwadronu – plut. W¹¿ (N.N.),
I pluton – chor. „Nieczaj” – Zdzis³aw Nurkiewicz9 ,

8 7 kompania 78 pu³ku piechoty Strzelców S³uckich – formalnie utrzymano tê na-
zwê z Puszczy Nalibockiej.

9 W Zgrupowaniu Sto³pecko-Nalibockim starszy stopniem wojskowym nie obej-
mowa³ automatycznie dowodzenia pododdzia³em. Wyznaczanie dowódców zale¿a³o od
zdolnoœci dowódczych, autorytetu, bojowoœci – wyró¿niania siê w walkach i zaufania
podw³adnych. I tak na przyk³ad dowódc¹ 27 pu³ku u³anów by³ chor¹¿y, a jego zastêpc¹
podporucznik i dowódc¹ jednego ze szwadronów porucznik. Major Leœniak nie uznawa³
takiej procedury. Dowództwo pododdzia³u z regu³y, niemal automatycznie przejmowa³
wy¿szy stopniem. Dlatego wed³ug rozkazu majora dowódc¹ szwadronu zosta³ podpo-
rucznik, a chor¹¿y dowódc¹ plutonu. W rzeczywistoœci podporucznik D¹browa by³
w poczcie dowódcy III batalionu (zastêpc¹ Doliny), chor¹¿y Nieczaj – dowódc¹ szwa-
dronu. Plutonowy W¹¿ – dowódc¹ I plutonu. Taki stan trwa³ zaledwie kilkanaœcie dni,
gdy¿ schorowany w wyniku odniesionych ran i kontuzji dowódca 27 pu³ku u³anów ze
wzglêdu na stan zdrowia musia³ opuœciæ swych u³anów i podj¹æ siê leczenia na tzw.
„melinie” w Brzostówku.
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1 sekcja plut. – Antoni Rudowicz,
2 sekcja – st. u³. Morawski,
3 sekcja – st. u³. Jan Awsiukiewicz,
4 sekcja – pdchor. Ali (N.N.),
II pluton – wachm. Wir – Antoni Burdzie³owski,
– zastêpca dowódcy plutonu pchor. Rom – Ryszard Bielañski10 ,

1 sekcja – kpr. Brzoza – Stanis³aw Wojno,
2 sekcja – kpr. z cenz. Wicher – Witold Skopiec,
3 sekcja – st. u³. ¯bik – Marian Podgóreczny.
III pluton – w stadium organizacji.
Stan liczbowy: oko³o 70 u³anów.
Liczebnoœæ III batalionu wynosi³a oko³o 120 piechurów i u³anów.
Stan liczebny pu³ku w dniu 1 XI 1944 r. ³¹cznie z kompani¹ „Osu-

cha” przebywaj¹c¹ poza pu³kiem wynosi³ oko³o 1 100 ¿o³nierzy w tym
36 oficerów i 44 podoficerów.

PADLI POD LEŒNICZÓWK¥ HUTA

Decyzja pozostawienia 25 pu³ku piechoty AK jako oddzia³u zwarte-
go by³a bardzo ryzykowna. Po upadku powstania warszawskiego Niem-
cy œci¹gnêli na ziemiê kieleck¹ znaczne si³y. W ka¿dej niemal wsi znaj-
dowa³y siê ich oddzia³y. Ukrycie zgrupowania licz¹cego ponad 1 200
¿o³nierzy nawet w najbardziej niedostêpnych lasach wydawa³o siê nie-
mo¿liwe i prêdzej czy póŸniej musia³oby dojœæ do konfrontacji, jak zwy-
kle w takich sytuacjach, z przewa¿aj¹cymi i bez porównania lepiej wy-
posa¿onymi wojskami nieprzyjaciela. Tym bardziej, ¿e – jak siê okaza³o
– Niemcy nie byli zainteresowani rozmowami z dowódc¹ pu³ku w spra-
wie zawieszenia broni. Okolice wsi Huta, Ga³ki i Mechlin, gdzie na kil-
ka dni zatrzyma³y siê bataliony pu³ku, nasycone by³y doborowymi jed-
nostkami Wehrmachtu pu³kownika Redera. I chocia¿ urlopowani ze
wschodniego frontu ¿o³nierze nie bardzo kwapili siê do przerwania za-
s³u¿onego odpoczynku na zapleczu, by zmierzyæ siê z „polnische bandi-

10 Ryszard Bielañski, Autor ksi¹¿ek: „Prawie ¿yciorys”; Warszawa 2008; 2009
Wyd. BMT ERIDIA; „Góra – Dolina” Adolf Pilch, Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM;
2007.



70

ten”, to nale¿a³o siê liczyæ, ¿e s³u¿bista Reder nie bêdzie tolerowa³
w swym s¹siedztwie niepo¿¹danych goœci.

Jednak przez kilka dni – od 1 do 4 listopada 1944 roku – w okoli-
cach Huty panowa³ spokój, chocia¿ wieczorami do kwater partyzanc-
kich dochodzi³y odleg³e odg³osy silników samochodowych lub urywane
serie wystrza³ów.

III batalion ,,Kampinos” zakwaterowa³ w pó³nocno–zachodniej
czêœci wsi Ga³ki. Drugi pluton szwadronu kawalerii wachmistrza Wira
ubezpiecza³ batalion w Kolonii Wywóz od strony szosy Gielniów–Przy-
sucha. W nocy z 3 na 4 listopada dochodzi³ stamt¹d wzmo¿ony warkot
motorów, o czym zameldowano porucznikowi Dolinie, który wys³a³ star-
szego u³ana NiedŸwiedzia z t¹ wiadomoœci¹ do majora Leœniaka kwate-
ruj¹cego w Mechlinie.

Przed œwitem na zwiad w kierunku szosy wybrali siê konno K³os –
Józef Mioduszewski, plutonowy Antoni Rudowicz i u³an Kêdzior – An-
toni Romanowski. Po pewnym czasie tam, dok¹d uda³ siê zwiad, rozle-
g³y siê strza³y. Najpierw krótka seria z automatu, po chwili kanonada
karabinów maszynowych. Wir uda³ siê w kierunku szosy na czele sekcji
Wichra–Skopca i ¯bika dla os³ony konnego zwiadu. Sekcja Wojny po-
zosta³a na ubezpieczeniu. Spieszeni u³ani doszli do szosy lasem. Naprze-
ciw nich wyros³a tyraliera Niemców. Polacy ostrzelali ich z bliskiej od-
leg³oœci, co wywo³a³o wrêcz piek³o ich broni maszynowej. Nieprzyja-
cielska tyraliera zaleg³a w miejscu rezygnuj¹c z dalszej penetracji lasu.
U³ani zrobili swoje i powoli cofali siê na pozycje wyjœciowe, do Kolonii
Wywóz. Po drodze spotkali plutonowego Antoniego Rudowicza, a za
nim przygalopowa³ na przesiekê okulbaczony koñ K³osa – bez jeŸdŸca.
Rudowicz zameldowa³, ¿e wys³any patrol dojecha³ do skraju wsi Wy-
wóz, zatrzymuj¹c siê przy pierwszej zagrodzie. On pozosta³ przy ko-
niach za stodo³¹, K³os wraz z Romanowskim weszli do zagrody. W jej
drzwiach ukaza³ siê gospodarz. Na widok partyzantów zblad³ i z trudem
wykrztusi³ wiadomoœæ, ¿e we wsi pe³no jest Niemców i w³asowców.
W tej samej chwili zaroi³o siê od nich na podwórku. Niemcy na widok
dwóch polskich partyzantów otworzyli do nich ogieñ. Romanowski zo-
sta³ ranny i upad³ (potem okaza³o siê, ¿e zosta³ wziêty do niewoli). Nato-
miast K³os wygarn¹³ w ich kierunku seriê z automatu i wycofa³ siê do
lasu. Rudowiczowi konie szarpnê³y wodze z rêki i posz³y w las. Bieg³
wiêc za nimi os³aniaj¹c ze swego automatu drogê K³osowi. Jakoœ obaj



71

dopadli szczêœliwie zbawiennego lasu. K³os by³ ranny w obojczyk i skie-
rowa³ siê skrótami na swoj¹ kwaterê...

O godzinie 9.00 major Leœniak zarz¹dzi³ wymarsz pu³ku. Kolumna
uformowa³a siê w Mechlinie. Po z³o¿eniu przez dowódców batalionów
majorowi Leœniakowi meldunku o gotowoœci marszowej, pu³k opuœci³
trzydniowe miejsce postoju. Na stra¿ przedni¹ wyznaczony zosta³ szwa-
dron kawalerii. D³uga kolumna przesz³o mostkiem przez rzeczkê Giel-
niowiankê, minê³a osadê Budy i drug¹ spalon¹ wieœ Stefanów. Id¹c dalej
wysokopiennym lasem przeciê³a trakt Kurzacze–Koz³owiec, zbli¿aj¹c
siê do leœniczówki Huty nie opodal Zapniewa. W pierwszych trójkach
jechali major Kurs, Dolina, D¹browa, Nieczaj, Kula, NiedŸwiedŸ i Piotr
£ojko. Za nimi drugi pluton z Wirem na czele. S³oñce dŸwiga³o siê ospa-
le ponad konary wy³ysia³ych z liœci drzew i nie ra¿¹c zbytnio blaskiem
zagl¹da³o u³anom w oczy. Nagle porucznik Dolina wstrzyma³ konia i jak
zwykle spokojnym g³osem wyda³ komendê:

– Z koni do walki pieszej!
W przeœwicie miêdzy drzewami z prawej strony, w odleg³oœci za-

ledwie 100 metrów przed szwadronem wprost na u³anów szli gêsiego
¿o³nierze w he³mach. Na widok kawalerzystów stanêli w miejscu zasko-
czeni niespodziewanym spotkaniem. Jeszcze siê nie zorientowali, kogo
maj¹ przed sob¹. Byæ mo¿e konny oddzia³ Doliny wziêli za Kozaków.
Tymczasem u³ani w poœpiechu zeskakiwali z koni oddaj¹c je w rêce ko-
niowodnym. Dolina wskaza³ Wirowi jakieœ pogorzelisko ze stercz¹cymi
resztkami komina, rozkazuj¹c zaj¹æ ten odcinek lasu. D¹browie wskaza³
teren na lewo od pogorzeliska. To wszystko trwa³o ju¿ co najmniej kil-
kanaœcie sekund, z ¿adnej ze stron nie pad³ jeszcze ani jeden strza³. Za-
skoczenie dla obu stron by³o ca³kowite. O ile jednak ¿o³nierze pu³kowni-
ka Redera zupe³nie zdezorientowani stali w miejscu, nie wiedz¹c co czy-
niæ – u Doliniaków coœ siê wszak¿e dzia³o. Pad³y rozkazy, koniowodni
pospiesznie odprowadzili konie w bezpieczniejsze miejsce.

I nagle, czy mo¿e wreszcie z potê¿nym „hurrra!”, u³ani uderzyli na
nieprzyjaciela ogniem automatów sekcji Wojny, Wichra i ̄ bika. Na ich pra-
wym skrzydle uderzyli równoczeœnie spieszeni u³ani pierwszego plutonu.

Dolina wraz z D¹brow¹, Kul¹ i paroma innymi u³anami próbowa³
oskrzydliæ Niemców z lewej flanki. Major Kurs z NiedŸwiedziem zna-
leŸli siê na prawym skraju nacieraj¹cych. Pozostawali nieco w tyle:
Wêgier Pešt – lstvan Garami, Jerzy Dudak, Pawe³ Kosowicz.
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Major Leœniak, do którego Dolina zd¹¿y³ pchn¹æ goñca z meldun-
kiem, ju¿ ustawia³ do boju pozosta³e oddzia³y. Do walki w³¹czy³a siê
piechota starszego sier¿anta Opoñczy i ¿o³nierze z plutonu porucznika
Soko³a z pierwszej kompanii porucznika Wichra. Niemcy nie wytrzy-
mali nerwowo i z rzadka ostrzeliwuj¹c siê, wycofywali siê bez³adnie
Na pró¿no ich dowódcy wo³ali na ca³y las „halt, halt!” Dopiero gdy
dopadli gêstszego poszycia lasu przystanêli, zajmuj¹c dogodniejsze dla
siebie pozycje. Stamt¹d otworzyli silny ogieñ z broni maszynowej. Plu-
ton Wira zaj¹³ wyznaczony mu odcinek. Natarcie u³anów zakoñczone
pocz¹tkowym sukcesem, przekszta³ci³o siê teraz w ca³odniow¹ walkê
pozycyjn¹.

Dowódca pu³ku kierowa³ do walki nowe pododdzia³y. Na najbar-
dziej zagro¿ony œrodkowy odcinek wys³a³ 4 kompaniê podporucznika
Groma – Jana Ma³eckiego, lewe skrzyd³o od strony po³udniowo–wschod-
niej obsadzi³ 3 kompani¹ podporucznika Henryka Furmañczyka, prawe
zaœ skrzyd³o w kierunku po³udniowo–zachodnim zabezpieczy³ 5 kompa-
ni¹ kapitana Starego – Józefa Wyrwy i czêœci¹ 1 kompanii cekaemów
podporucznika Bohuna – Boles³awa Tarkiewicza.

III batalion porucznika Doliny zaj¹³ pozycjê od strony Zapniewa
na d³ugoœci oko³o kilometra. Niemcy otrzymali posi³ki. Wœród drzew
z ³oskotem wybucha³y pociski z granatników, grza³y w kierunku party-
zantów niemieckie karabiny maszynowe. Po opanowaniu zamêtu wywo-
³anego niespodziewanym w tym miejscu widokiem Polaków na koniach,
niemieckie dowództwo wyda³o rozkaz do przeciwnatarcia. Utknê³o ono
jednak po przebiegniêciu przez niemieckich ¿o³nierzy kilkudziesiêciu
metrów. Zostali powstrzymani silnym ogniem partyzantów i zmuszeni
do powrotu na stanowiska wyjœciowe.

Major Kurs – Stanis³aw Lewkowicz i starszy u³an NiedŸwiedŸ –
Stanis³aw Myœlicki zalegli na styku szwadronu D¹browy i kompanii pie-
choty starszego sier¿anta Opoñczy. Natychmiast po odparciu natarcia
major Kurs poderwa³ kompaniê do przeciwuderzenia. NiedŸwiedŸ bieg³
uskakuj¹c od drzewa do drzewa tu¿ obok majora, ga³êzie krzewów sma-
ga³y ich w gêstwinie po twarzach. W g¹szczu zagajnika jeden ¿o³nierz
nie widzia³ drugiego. Nie spostrzegli, ¿e linia kontratakuj¹cych pozosta-
³a w dali za nimi. Osamotnieni wydostali siê w rozrzedzony las, do któ-
rego akurat wycofali siê Niemcy. Ci zaœ zorientowali siê, ¿e goni³o ich
tylko dwu partyzantów. Ze wszystkich stron otworzyli do nich ogieñ.
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NiedŸwiedŸ ujrza³ Niemca przyczajonego za drzewem i mierz¹cego do
majora. Strzeli³ w momencie, gdy u wylotu lufy automatu Niemca uka-
za³y siê ogniste b³yski. SpóŸni³ siê o u³amek sekundy. Nogi majora Kur-
sa ugiê³y siê i bezw³adne cia³o osunê³o siê na ziemiê.

NiedŸwiedŸ uskoczy³ w bok, opar³ kolbê automatu o pieñ drzewa
i wygarn¹³ resztê magazynku do nadbiegaj¹cych ¿o³nierzy w he³mach.
Z ty³u poprzez krzaki dochodzi³o coraz g³oœniejsze „hurrra!” nacieraj¹-
cych ch³opaków z kompanii Opoñczy. Staszek nacisn¹³ przycisk maga-
zynku, b³yskawicznie za³o¿y³ nowy, przy³o¿y³ broñ do ramienia. Nie
zd¹Ÿy³ wystrzeliæ, nie zd¹¿y³ ubiec przeciwnika, który od sekundy mia³
go na muszce. Seria automatu przeszy³a mu pierœ. Pad³ bez s³owa na
leœn¹ murawê, w niewielkiej odleg³oœci od cia³a majora Kursa. ¯o³nie-
rze Opoñczy, którzy w kilka chwil potem dobiegli w to miejsce, trafili na
zmasowany ogieñ maszynowy. Zdo³ali odci¹gn¹æ jedynie cia³o zastêpcy
dowódcy pu³ku majora Kursa. NiedŸwiedŸ pozosta³ na przedpolu, bli¿ej
pozycji Niemców, których przybywa³y coraz to nowe posi³ki.

Porucznik Dolina na pró¿no usi³owa³ odbiæ cia³o Staszka Myœlic-
kiego, dawnego przybocznego Tajnej Dru¿yny Harcerskiej w Zaostro-
wieczu, jego rodzinnym miasteczku na NowogródczyŸnie. Sam zreszt¹
wraz z D¹brow¹ i wachmistrzem Kul¹ swoim zwyczajem usi³owa³ zajœæ
od ty³u, lecz znalaz³ siê pomiêdzy pierwsz¹ lini¹ Niemców, a ich posi³-
kami spiesz¹cymi na pomoc. W miejscu, gdzie siê znaleŸli, ustawione
by³y w tzw. metry, s¹gi drewna. Dolina cisn¹³ przed siebie granat
i utorowan¹ w ten sposób drog¹ za s¹gami drewna przedostali siê do
swoich.

Na przedpolu miêdzy liniami Niemców a partyzantami le¿a³ ¿o³-
nierz z kompanii porucznika Groma. Niemcy nie pozwalali sanitariu-
szom podejœæ do ciê¿ko rannego i przeraŸliwie jêcz¹cego. Dolina da³
znak Kuli, ¿e bêdzie go os³ania³. Wachmistrz odpi¹³ pas od torby polo-
wej i doczo³ga³ siê do rannego, zwi¹za³ mu nogi i znów wolno czo³gaj¹c
siê przeniós³ rannego w bezpieczne miejsce. Tam zaj¹³ siê nim Jaksa –
Jerzy Dêbicki, sanitariusz z kompanii Starego. W tym czasie trafiony
zosta³ kapral Witold Grzyb, którego ¯bik wys³a³ do taborów po rezer-
wow¹ amunicjê. Zb³¹kana kula, albo kula niewidocznego strzelca wybo-
rowego trafi³a prosto w szyjê Witka. Ch³opak ju¿ bieg³ do ty³ów, jêkn¹³,
zachwia³ siê i run¹³ na ziemiê. Gdy koledzy doñ dopadli nie dawa³ ju¿
znaków ¿ycia.
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Nie mog¹ce pokonaæ odcinka obsadzonego przez III batalion „Kam-
pinos” uderzenie nieprzyjaciela posz³o na kompaniê podporucznika Gro-
ma, ale i tam nie zdo³a³ on osi¹gn¹æ powodzenia. Po podci¹gniêciu re-
zerw Niemcy dostali siê na ty³y tej kompanii, ale na krótko, i stamt¹d
zostali wyparci.

W pewnej chwili nad lasem ukaza³y siê dwa samoloty obserwacyj-
ne, kr¹¿¹ce d³u¿szy czas wokó³ miejsca walki.

Autor „Doliniaków”, z którym starszy u³an NiedŸwiedŸ Stanis³aw
Myœlicki, kawaler Krzy¿a Waleczych, którego Dolina przedstawi³ do
odznaczenia orderem woejennym Virtuti Militari, tak zapamiêta³ to wy-
darzenie:

– W izbie wszyscy œpi¹. Gospodarze na ³ó¿kach, ch³opcy na s³omie
rozœcielonej na pod³odze, w mundurach i obuwiu, z pistoletami maszy-
nowymi i karabinami u wezg³owia, gotowi w ka¿dej chwili wyskoczyæ
z chaty na dwór.

Œwiat³o karbidówki migotliwym p³omieniem rzuca odblask na wiel-
ki piec kuchenny upstrzony muszymi kropkami, na czerwone poszwy
pierzyn, spod których wystaj¹ g³owy dziewczyny i jej matki, na wielkie
tandetne obrazy œwiêtych zawieszone na wszystkich czterech œcianach.
Na stole cichutko tyka zegarek.

Przeklinam w duchu, ¿e w³aœnie dzisiaj wypad³ mi dy¿ur podofice-
ra s³u¿bowego. Jeszcze bardziej musz¹ z³orzeczyæ Kaczanowicz i Grzyb
œlêcz¹cy przy erkaemie, na drodze przed domem. Za godzinê bêdê mu-
sia³ wys³aæ na ich miejsce innych.

Odmierzam kroki od drzwi do ³ó¿ek, od ³ó¿ek do drzwi. Tam
i z powrotem. W izbie jest duszno i pot œcieka z twarzy. Diabelnie jestem
œpi¹cy.

Dziewczyna ma na imiê Magda i niespokojnie przewraca siê pod
pierzyn¹. Matka chrapie.

– Mo¿e pan przegryzie – spyta³a szeptem. – Przygotujê coœ do
jedzenia.

Nie odpowiedzia³em, przyjê³a to za wyra¿enie zgody, wsta³a, ukroi³a
chleba, posmarowa³a mas³em, do kubka wla³a mleko, usiad³a przy stole.

– Niech pan siada, proszê! – wskaza³a miejsce obok.
Usiad³em i jej kolana przykryte lnian¹ koszul¹ dotknê³y moich.

Patrzê na g³owy ch³opców wtulone w s³omê i czujê, ¿e cia³o dziewczyny
dr¿y.
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Œwiat³o karbidówki gwa³townie zamigota³o, od drzwi wtargn¹³ lekki
podmuch. W progu stan¹³ Grzyb. Powoli zamkn¹³ drzwi za sob¹, stukn¹³
kolb¹ karabinu o pod³ogê.

– Sekcyjny! Od Brzezinki, szos¹ jad¹ samochody – obwieœci³.
Akurat musia³ przyjœæ z tym w³aœnie teraz. Siêgn¹³em po pistolet,

przewiesi³em karabin przez ramiê. Dziewczyna przytrzyma³a mnie za rêkê.
– Pan zaraz wróci, prawda?
– Tak, zaraz wrócê, Magdo.
Grzyb uœmiecha siê, mruga porozumiewawczo.
Noc jest ciemna, niebo upstrzone gwiazdami. Leciuchny wiaterek

strz¹sa z ogo³oconych ga³êzi ostatnie liœcie. Czwarty dzieñ listopada za-
powiada³ siê pogodnie.

Kaczanowicz na mój widok dŸwign¹³ siê znad erkaemu.
– Sekcyjny, d³ugo jeszcze do zmiany? Paskudnie zmarz³em.
– Obawiam siê – odpowiedzia³em – ¿e zmiany dzisiaj w ogóle nie

bêdzie.
Od szosy narasta³ huk silników, to na przemian turkot furmanek.

Wydawa³o siê, ¿e ta ca³a kolumna zmotoryzowana zboczy³a z szosy
i zmierza wprost na nas. Ale to by³o z³udzenie.

– Znowu bêdzie pacyfikacja! – stwierdzi³ Grzyb – Kiedy nareszcie
siê wyœpimy?

Wróci³em do izby. Dziewczyna powita³a mnie przymilnym uœmiechem.
Potrz¹sn¹³em K³osa za ramiê.
– Wstawajcie ch³opcy! Trzeba wzmocniæ ubezpieczenie.
– Co, znowu Niemcy? – ziewa Józek.
Ch³opcy podnosz¹ siê z legowiska niechêtnie i naci¹gaj¹c p³asz-

cze, którymi byli przykryci, wychodz¹ na dwór.
– Zaraz pan wróci? – dopytuje dziewczyna.
– Tak, zaraz wrócê, Magdo.
Na ubezpieczenie œci¹gn¹³em zaspanego dowódcê plutonu. Zamel-

dowa³em, ¿e zarz¹dzi³em stan pogotowia ca³ej sekcji.
– D³ugo tak jad¹? – dopytuje Wir.
– Od pierwszej.
Dochodzi³a ju¿ czwarta. Antek pos³a³ ³¹cznika do dowódcy bata-

lionu, wzmocni³ ubezpieczenie sekcj¹ Witka Skopca. Tylko ludzie ka-
prala Wojny jeszcze odpoczywaj¹. Ci maj¹ ¿ycie. Ale i im odpoczynek
siê urwa³. Niebawem Wir œci¹gn¹³ ich z wyrka.
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Poprzez nieszczelnie zas³oniête okno widaæ sylwetkê siedz¹cej przy
stole dziewczyny. Czeka.

K³os, Rudowicz i Romanowski na ochotnika zg³osili siê na zwiad.
Dosiedli koni i pocwa³owali do wsi Wywóz.

Kaczanowicza i Grzyba, którzy bez zmiany tkwili na ubezpiecze-
niu, wyprawi³em do kwatery, by pomogli dziewczynie spitrasiæ posi³ek
dla nas wszystkich.

Tam, gdzie znikn¹³ zwiad, rozpêta³y siê strza³y. Najpierw krótka
seria z automatu i w chwilê póŸniej taka kanonada, jakby do naszych
ch³opców grzmoci³ ca³y batalion szkopów.

Wpad³em do izby. Grzyb sma¿y³ jajecznicê, a Kaczan, rozebrany
do pasa, wytrz¹sa³ nad p³yt¹ i… patelni¹ wszy z munduru.

– Ubieraj siê Kaczan i obaj wychodŸcie na dwór — zawo³a³em.
– Ty czegó¿ taki nerwowy, sekcyjny – zrzêdzi³ Grzyb
– Do œmierci nie spieszno, a jak umieraæ, to i najad³szy siê wprzódy.
Wyszli jednak. Przed gajówk¹ zajmuje stanowisko ca³y pluton. Wir

wysy³a sekcje Witka Skopca i moj¹ tam, gdzie strzelaj¹, by os³oniæ wy-
cofuj¹cy siê zwiad.

Do szosy doszliœmy lasem, na lewy skraj od wsi Wywóz – Brzezin-
ki. Naprzeciw nas wyros³a tyraliera. Ju¿ dnia³o. Bijemy do Niemców
z bliskiej odleg³oœci, rozpêtuj¹c piek³o ich broni maszynowej. Musimy
wiaæ, Wir nakaza³ odwrót. Naszych ni widu, ni s³ychu. Cofam siê ostat-
ni, ³udz¹c siê, ¿e ktoœ z nich przecie¿ umkn¹³ z ¿yciem.

Zza krzaków wyskoczy³ na duktê koñ. Poczciwy, okulbaczony koñ,
bez jeŸdŸca. To Waniusza K³osa. Wiêc Józek zgin¹³?!

Zaszeleœci³o coœ w chaszczach, ciê¿ko wygramoli³ siê z nich Rudo-
wicz, bez konia.

A tamci? – spyta³em.
Plutonowy wzruszy³ ramionami.
– Nie mam pojêcia, chyba zginêli. Ca³¹ szosê obsadzili Niemcy.

Nas zaatakowali w³asowcy.
Odda³em mu konia K³osa i wskaza³em pozycjê plutonu. Po krót-

kiej chwili dogonili mnie konno Dolina z NiedŸwiedziem. Zameldowa-
³em o sytuacji naszej placówki, dodaj¹c, ¿e z wys³anego zwiadu powró-
ci³ tylko jeden.

NiedŸwiedŸ gwa³townie œci¹gn¹³ z szyi automat, zarepetowa³. Ktoœ
przedziera³ siê ku nam przez g¹szcz krzewów.
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Nie strzelaj! – krzykn¹³em – To mo¿e byæ ktoœ z naszego zwiadu!
Istotnie. To by³ K³os – Mioduszewski. Lewa rêka zwisa³a mu bez-

w³adnie. Oberwa³.
– Ale dostaliœmy ³upnia – stwierdzi³ lapidarnie.
W krótkich s³owach z³o¿y³ relacjê.
Dojechali do wsi, zatrzymali siê w pierwszej zagrodzie pod lasem

i weszli do domu. Przy koniach za stodo³¹ zosta³ Romanowski. W progu
sta³ wystraszony ch³op. Na ich widok straci³ g³owê.

 Uciekajta panowie! We wsi pe³no w³asowców i Niemców.
W tej samej chwili pad³y strza³y. Romanowski upad³, a Józek wy-

garn¹³ w kierunku strzelaj¹cych seriê z automatu. Rudowiczowi konie
wyszarpnê³y wodze z rêki, wyrywa³ wiêc pieszo do lasu, podczas gdy
Józek os³ania³ go ogniem z automatu. Dopiero gdy K³os poszed³ œladem
Rudowicza, poczu³ ból w obojczyku.

Dolina lustrowa³ lornetk¹ przedpole. Niemcy nie weszli jeszcze do
lasu. Zalegli tyralier¹ wzd³u¿ szosy. Dowódca batalionu poleci³, abym
przekaza³ Wirowi rozkaz, by pluton nasz odpiera³ ewentualne ataki Niem-
ców a¿ do odwo³ania, po czym zawróci³ do swojej kwatery.

W gajówce nie by³o ¿ywej duszy. Obora i chlew pootwierane na
oœcie¿ w izbie rozrzucona sterta s³omy, nie pos³ane ³ó¿ka.

Odwo³anie z pozycji przysz³o oko³o godziny ósmej. Na szosie na-
dal hucza³y samochody. Do szwadronu do³¹czyliœmy w chwili, gdy pu³k
rusza³ w kierunku wsi Zapniów. Tam podobno mamy wybudowaæ bun-
kry i przeczekaæ zimê,

Na czele kolumny marszowej nasz szwadron. W pierwszych trój-
kach jad¹: Dolina, z pocztem major Kurs, Nieczaj, D¹browa. Za nimi
nasz pluton.

S³oñce dŸwiga siê ponad konary wy³ysia³ych z liœci drzew i mato-
wym, niera¿¹cym blaskiem zagl¹da nam w oczy, jedziemy borem stêpa,
by piechota i tabory mog³y dotrzymaæ nam kroku. Usi³ujê zasn¹æ w sio-
dle, ale Katiusza szarpie siê niespokojnie, wyrywa z kolumny, strzy¿e
uszami jak niegdyœ Apollo.

Dolina wstrzyma³ nagle konia i us³ysza³em jego spokojny jak zwy-
kle glos:

– Z koni, do walki pieszej!
A brzmia³o to tak, jakby zwraca³ siê do NiedŸwiedzia:
– Daj mi ze swojej manierki ³yk wody!
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Dopiero teraz ich dostrzeg³em. Przed nami, w odleg³oœci zaledwie
oko³o osiemdziesiêciu, stu kroków na prawo i w lewo od leœniczówki
Huta, wyroœli niespodziewanie ¿o³nierze w he³mach. Stoj¹ nieruchomo
i s¹ zaskoczeni naszym widokiem, nie mniej ni¿ my ich.

W przyœpieszonym tempie oddajemy wodze w rêce koniowodnym.
Dolina wskazuje Wirowi pogorzelisko.

– Zajmij swoim plutonem ten odcinek! – i ju¿ wydaje rozkazy in-
nym dowódcom.

Wir piorunem wyznaczy³ zadania sekcyjnym.
To wszystko trwa³o ju¿ dobre kilkanaœcie sekund, a jeszcze nie pad³

ani jeden strza³. O ile jednak Niemcy zbaranieli do cna, u nas coœ siê ju¿
dzia³o. Pad³y rozkazy, koniowodni odprowadzali poœpiesznie konie. Niem-
cy s¹dzili byæ mo¿e, ¿e siê cofamy i wrzeszcz¹ nienaturalnym g³osem,
paradoksalne w tej sytuacji:

– Halt! Halt! – jakby chcieli nas zatrzymaæ.
Moja sekcja ma zaj¹æ pogorzelisko. Ruszamy i wtedy las zadr¿a³

od wrzasku naszych garde³:
– Hurrra!
K³os biegnie obok i na pró¿no wo³am, by z t¹ swoj¹ zakichan¹ ran¹

zosta³ przy koniach.
Na lewo od niego biegli: Junak – Micha³ Krzywicki, Benek Juch-

niewicz i Zaremba, równolegle do nas ch³opcy z sekcji Wilka Skopca,
Jurek Dudak, Pawe³ Kosowicz, Hungar Istvan Garami…

Na prawym skrzydle rozwija natarcie sekcja kaprala Wojny, na krañ-
cu tego skrzyd³a pluton porucznika D¹browy, a jeszcze dalej major Kurs
i NiedŸwiedŸ.

– Hurrra!
Do akcji weszli ju¿ ¿o³nierze plutonu podporucznika Soko³a z kom-

panii porucznika Wichra – Witolda Kucharskiego.
Dowódcy kompanii niemieckich nadal wo³aj¹.
– Halt! Halt!
Tym razem jednak s³owa te nie odnosz¹ siê do nas, lecz do ich

podw³adnych, którzy gêst¹, bez³adn¹ ³aw¹, uciekali w zaroœla, ale wkrótce
jednak siê opamiêtali.

Z pogorzeliska bij¹ ju¿ w nas dwa erkaemy. Wo³am do ch³opców,
by podawali komendê podobnie jak ja, i wydzieram siê na ca³y las, by
Niemcy s³yszeli:
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– Pierwsza kompania naprzód!
Zrozumieli. podchwytuj¹ okrzyk:
– Druga kompania naprzód!
– Trzecia kompania naprzód!
Ilu jest ch³opców w sekcji, tylu wydaje siê byæ na odcinku naszego

ataku kompanii. K³os poczu³ siê nawet dowódc¹ baonu, bo wrzeszcza³:
– Trzeci batalion na moj¹ komendê, za mn¹ do ataku, biegiem marsz!
Przed nami ogieñ nieoczekiwanie siê urwa³. Wpadamy na pogorze-

lisko i widzimy przed sob¹ plecy wyrywaj¹cych do ty³u Niemców.
– Rany boskie! – przestraszy³ siê Kupœæ – Spójrzcie, ilu ich tu by³o!
– Ale wystrychnêliœmy ich na dudków! – Grzyb z radoœci¹ zaciera

rêce.
Jedynie Kaczanowicz nic nie mówi³, roz³o¿y³ pod osmalonym ki-

kutem komina karabin maszynowy i wypuœci³ przed siebie nieprzerwan¹
strugê kul.

Batalion Kampinos walczy³ w tej chwili na odcinku szerokoœci ki-
lometra. Niemcy otrzymali posi³ki. Ogieñ kaemów skierowany na nasz¹
pozycjê podwaja siê i potraja. Z ³oskotem wybuchaj¹ pociski granatni-
ków. £atwo by³o odbiæ szkopom to pogorzelisko, trudniej bêdzie nam je
utrzymaæ.

– Trzymajcie siê ch³opcy! – powiedzia³em – Teraz bêd¹ próbowali
nas st¹d wykurzyæ.

Kaczanowicz zd¹¿y³ ju¿ wymieniæ pusty magazynek na nowy. Strze-
lamy wszyscy, by nie dopuœciæ do walki wrêcz. Na obu skrzyd³ach mamy
ogniowe wsparcie karabinów maszynowych sekcji Witka Skopca i Woj-
ny. Strzelaj¹ oszczêdnie, krótkimi, szybkimi seriami nie tak, jak Kacza-
nowicz, który nie j¹ka siê wtedy tylko, gdy strzela.

Wstrzymaliœmy kontratak. Na przedpolu pozosta³o szeœciu Niem-
ców. Jeden z nich jest ranny. Podnosi siê z wysi³kiem i pe³znie ku swoim.
Benek Juchniewicz przyk³ada kolbê karabinu do ramienia. Podbi³em mu
broñ. Kula posz³a w górê. Niemiec doczo³ga³ siê do zagajnika i znikn¹³
w gêstwinie.

Dowództwo niemieckie szuka na chybi³ trafi³ s³abego punktu na-
szej obrony. Skierowano atak na nasze lewe skrzyd³o, obsadzone przez
kompaniê porucznika Henryka. W odpowiednim momencie kompania ta
zosta³a wsparta ch³opcami porucznika Wichra. Skoncentrowanym ogniem
obu kompanii, lewe skrzyd³o naszej obrony równie¿ odpar³o atak.
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W chwilê póŸniej Niemcy próbowali szczêœcia na prawym skrzydle, gdzie
sta³ ze swoj¹ kompani¹ podporucznik Grom.

Major Kurs i NiedŸwiedŸ zalegli na styku naszego szwadronu
i kompanii Groma. Natychmiast po odparciu natarcia, major Kurs pod-
niós³ kompaniê do przeciwuderzenia.

NiedŸwiedŸ biegnie obok majora. Ga³êzie krzewów smagaj¹ ich
po twarzach. W g¹szczu zagajnika jeden ¿o³nierz drugiego nie widzi.

Nie spostrzegli, ¿e linia nacieraj¹cych pozosta³a w tyle. Osamot-
nieni, wydostali siê z zagajnika w rozrzedzony las. Tam w³aœnie wycofy-
wali siê Niemcy. Dostrzegli osamotnionych, dwóch naszych ludzi. Za-
wrócili. NiedŸwiedŸ ujrza³ Niemca, przyczajonego za drzewem mierz¹-
cego z automatu w majora. Strzeli³, w momencie, gdy na czubku lufy
automatu Niemca ukaza³y siê drobne p³omienie ognia. SpóŸni³ siê o u³a-
mek sekundy. Nogi majora ugiê³y siê i bezw³adne cia³o pad³o na ziemiê.
NiedŸwiedŸ odskoczy³ w ty³, opar³ automat o pieñ drzewa i wygarn¹³
resztê magazynku do nadbiegaj¹cych ¿o³nierzy. Z ty³u poprzez krzaki
dochodzi³o coraz g³oœniejsze „hurra!” nacieraj¹cych ch³opców z kompa-
nii Groma. Nacisn¹³ wy³¹cznik magazynka, b³yskawicznym ruchem za-
stopowa³ nowy, przy³o¿y³ broñ do ramienia. Nie spostrzeg³ przeciwnika,
który wzi¹³ go na muszkê…

Kaczanowicz stwierdzi³, ¿e koñczy mu siê amunicja. Posy³am wiêc
na ty³y Grzyba. Podniós³ siê z ziemi, przebieg³ kilka kroków i nagle us³y-
sza³em za sob¹ charcz¹cy jêk. Grzyb s³ania siê na nogach, z ust cieknie
krew. Dopad³em go z K³osem, w chwili, gdy upad³.

– Ch³opie, co ci?
Kula przebi³a mu gard³o. Zanim zd¹¿yliœmy go opatrzyæ, Grzyb

drgn¹³ konwulsyjnie, palce obu r¹k wczepi³y siê kurczowo w ziemiê,
zgarniaj¹c w d³onie poszycie. Znieruchomia³. K³os przykry³ mu twarz
czapk¹.

Po zapas amunicji na ochotnika poszed³ Kupœæ, którego przys³a³
mi Wir na miejsce zaginionego Romanowskiego.

Od sekcji Witka Sk¹pca doczo³ga³ siê do nas Jurek Dudak.
– Po¿ycz nam trochê pestek!
Wyci¹gam z ³adownicy dwie ³ódki naboi, ale to wszystko, co mo-

g³em mu daæ. Do kêpy krzaków odleg³ej od pogorzeliska o jakieœ trzy-
dzieœci metrów skrada³o siê trzech Niemców z karabinem maszynowym.
W porê ich dostrzeg³ Benek. Bierze na muszkê erkaemistê. Jurek drugie-
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go, a ostatniego, tego ze skrzynkami z amunicj¹, ja. Z tej odleg³oœci bez
ryzyka spud³owania, mo¿na mierzyæ pod he³m, w twarz.

– Za Witka, ch³opcy!
Strzelamy jednoczeœnie i trzy cia³a nieruchomiej¹. Dudak powraca

do swojej sekcji, szczêœliwy z posiadania dziewiêciu naboi i z tego, ¿e
dziesi¹tego te¿ nie zmarnowa³.

– Tê maszynkê muszê œci¹gn¹æ tu, na pogorzelisko – oœwiadczy³
Benek.

– Nie wyg³upiaj siê, nie dojdziesz! – usi³owa³em wybiæ mu z g³o-
wy ryzykown¹ myœl.

– Spróbowaæ nie zaszkodzi – ci¹gnie Benek. – Do tej kêpy dojdê
niezauwa¿ony, a dalej, zale¿y od szczêœcia.

Benek w trzecim szwadronie w Kampinosie, by³ erkaemist¹. I swoj¹
maszynkê straci³ pod Jaktorowem. Rozumiem, jak bardzo chcia³by mieæ
ten pozostawiony na przedpolu, bezu¿yteczny Maschingewehr. I sam
chcia³bym mieæ w sekcji jeszcze jeden karabin maszynowy. Ryzyko jed-
nak jest wielkie. W ci¹gu jednego dnia sekcja licz¹ca siedmiu ludzi stra-
ci³a trzech. K³os wprawdzie nie zosta³ jeszcze wykreœlony z ewidencji,
nie dziœ jednak, to jutro bêdzie musia³ pójœæ na melinê. A walka jeszcze
trwa³a.

– Czo³gaj siê z g³ow¹ przy samej ziemi – zdecydowa³em. – Bêdzie-
my ciê os³aniali ogniem.

Benek od³o¿y³ karabin, poprawi³ pistolet, zsun¹³ siê z muru pogo-
rzeliska i da³ nam znak ³okciem:

– Trzymajcie siê!
– To ty siê trzymaj ch³opie!
Pe³znie ostro¿nie i zwinnie. G³owê wtuli³ w ramiona, nosem orze

ziemie. Kaczanowicz bije pó³ metra nad jego g³ow¹ resztk¹ amunicji.
– Gdzie u diab³a ten Kupœæ?
Obserwujemy podchody Benka z zapartym tchem. Jeszcze kilka

metrów, jeszcze kilka odepchniêæ cia³a kolanami. Doszed³ do kêpy, przy-
stan¹³. Da³ znak, by przerwaæ ogieñ. Nagle podniós³ siê i skoczy³ na-
przód. Niemcy dopiero teraz go dostrzegli. Strzelaj¹ chaotycznie, ner-
wowo. Jeszcze piêæ skoków, cztery, dwa…

Psiakrew!
Upad³ tu¿, przy zw³okach niemieckiego erkaemisty, wyrzucaj¹c

przed siebie rêce.
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– Ch³opcy! Ognia! Ognia!
Nie potrzebowa³em ponawiaæ komendy. Ka¿dy z nas pragn¹³ od-

wetu. Gdyby teraz nawin¹³ siê pod nasz obstrza³ ów ranny, któremu Be-
nek darowa³ ¿ycie, wszystkie nasze lufy r¹bnê³yby w niego bez pardonu.

Ogl¹dam siê niecierpliwie, szukaj¹c wzrokiem Kupœcia.
– Czemu nie przynosi amunicji? Za chwilê bêdziemy bezbronni!
Józka Mioduszewskiego ogarn¹³ nagle paroksyzm œmiechu. Skuli³

siê za murem i trzymaj¹c siê rêkami za brzuch, rechota³ na ca³y las.
– Trzymajcie mnie, bo pêknê! Ale nas nabra³! Ratujcie, bo zwariujê!
Ju¿ chyba zwariowa³. Œmia³ siê i wrzeszcza³:
– Przecie¿ ten skórkojad ¿yje!
– A niech go dunder!
Istotnie Benek o¿y³, ju¿ trzyma³ w rêkach maszynkê. Rozstawi³

dwójnóg, ju¿ sia³ œwietlistymi pociskami po g¹szczu zaroœli. Ma³o mu
jeszcze tego erkaemu, strzelaj¹c, podci¹gn¹³ siê do zabitego amunicyj-
nego, przytroczy³ do pasa dwie blaszane skrzynie. Przyleg³ do kêpy, zno-
wu udaje trupa. Tym razem Niemcy nie dali siê nabraæ. Pruj¹ zza krza-
ków, podrywaj¹c w górê opad³e liœcie. Dope³z³ do nas zmêczony, ale
z rozeœmian¹ gêb¹. Wgramoli³ siê na pogorzelisko, wymieni³ taœmê.

Od taborów, przygarbiony pod ³adunkiem czterech skrzyñ amuni-
cji, powróci³ Kupœæ.

– Dolina kaza³ wytrzymaæ tu do godziny trzynastej! – powiedzia³.
Pos³a³em go z tym meldunkiem do Wira Burdzie³owskiego. Odpe³zaj¹c
rzuci³ mimochodem:

– Na prawym skrzydle Niemcy zabili NiedŸwiedzia i majora Kursa.
– Wróæ! Stój! Co pleciesz, kogo zabili?
– NiedŸwiedzia i majora Kursa te¿. G³uchy jesteœ?
– Widzia³eœ? Sam to widzia³eœ? No, gadaj do stu piorunów! –

krzycza³em.
Kupœæ wzruszy³ ramionami,
– Ja nie. Inni widzieli.
– Zostañ tutaj! Sam pójdê.
Sekcjê do mego powrotu obj¹³ K³os – Mioduszewski..
Wir le¿a³ na pierwszej linii, przy sekcji Witka Skopca.
– Po³ó¿ siê skurczybyku! Zwariowa³eœ? – ochrzani³ mnie na powi-

tanie.
– NiedŸwiedzia zabili! – wrzeszczê mu do ucha.
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– Niemo¿liwe! Kto ci mówi³?
Proszê, aby pozwoli³ mi to sprawdziæ. Oczywiœcie, zezwoli³. Od-

chodz¹c doda³em:
– Dolina rozkaza³, by wytrzymaæ tu do trzynastej.
Niemcy od pó³ godziny wzmagaj¹ ataki na skrzyd³o podporucznika

Groma, który ma u siebie kilku zabitych i wielu rannych, m.in. ppor.
Jurka. W chwilê póŸniej dosta³ od³amkiem w pierœ i sam dowódca kom-
panii. Niemcy rzucaj¹ do ataku odwody i na tym odcinku nasi musieli
siê nieco cofn¹æ. Na ten zagro¿ony odcinek przychodzi z odsiecz¹ dru-
ga kompania porucznika Pêdziwoja, a gdy napór nieprzyjaciela w dal-
szym ci¹gu nie os³ab³, ostatni oddzia³ z odwodów – kompania kapitana
Starego.

Dopad³em ¿o³nierzy Groma znajduj¹cych siê najbli¿ej pozycji na-
szego szwadronu.

– Gdzie cia³o majora Kursa? – tarmoszê ch³opca z twarz¹ przykle-
jon¹ do kolby karabinu.

Wystrzeli³ i odwróci³ g³owê.
– Po³ó¿ siê! Masz papierosa?
– Nie palê! – przykucn¹³em obok.
– Majora odci¹gniêto do ty³ów.
– A NiedŸwiedŸ? Co jest z NiedŸwiedziem?
– Nie znam ¿adnego NiedŸwiedzia! Czemu nie strzelasz?
– Dosyæ siê nastrzela³em. Gadaj, gdzie ten ch³opak, który by³

z Kursem?
– A, ten? – ¿o³nierz wcisn¹³ do zamku now¹ ³ódkê naboi. – Nie

zd¹¿yli go zabraæ. Le¿y tam! – wskaza³ przed siebie w kierunku, w któ-
rym strzela³.

– Do mnie chyba nie bêdziesz kropi³?
Zanim siê zorientowa³, ju¿ go wymin¹³em.
Roztr¹cane ga³êzie smagaj¹ twarz. Wœród nich plaskaj¹ kule. Przy-

stan¹³em pod roz³o¿ystym dêbem. Kilkanaœcie kroków na ukos cia³a
dwóch Niemców z podkurczonymi nogami. Przyk³adam do ust d³onie:

– Staszek! NiedŸwiedŸ!
Odpowiada jeden wielki huk. Pod m³odym dêbczakiem dostrze-

g³em wreszcie zielony mundur. Tu¿ obok martwy Niemiec.
NiedŸwiedŸ le¿a³ twarz¹ do nieba.
– Misiu!
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W pobli¿u zaterkota³ pistolet maszynowy i kule od³upa³y korê
z pnia d¹bczaka. Zary³em nosem w ziemiê. NiedŸwiedŸ trzyma³ empi –
niemiecki pistolet maszynowy kurczowo w rêkach i musia³em wyrwaæ
mu go si³¹. Zabitemu Niemcowi le¿¹cmu obok, odpi¹³em pas z pistole-
tem, zrewidowa³em kieszenie esesmana, nie mia³ przy sobie ¿adnych
dokumentów. D³oñ natrafi³a na ch³odny metal papieroœnicy. Na dalsz¹
penetracjê trupa nie by³o czasu. Z boku wype³z³o trzech ¿o³nierzy w he³-
mach. Schowa³em poœpiesznie papieroœnicê do kieszeni, nacisn¹³em spust
automatu. Czo³gaj¹c siê z powrotem, usi³owa³em ci¹gn¹æ cia³o NiedŸwie-
dzia. Niemcy bij¹ za mn¹ krótkimi seriami. Przewróci³em Misia na bok,
lufê automatu opar³em o jego ramiê. Mundur na plecach przesi¹kniêty
mia³ krwi¹. Lewe oko przymru¿one, prawe szeroko otwarte. Œmieræ przy-
sz³a w chwili, gdy strzela³. Tym jednym okiem zdawa³ siê mówiæ:

– Nie zostawiaj mnie tutaj!
Kule automatów rozpryskuj¹ siê nad g³ow¹ i po bokach. Szarpi¹

martwe cia³o Misia. Z ty³u od kul ch³opców z kompanii porucznika Gro-
ma nie mam ¿adnej os³ony. Gdybym jeszcze mia³ kogoœ do pomocy. Sam
nie dam rady.

– Muszê ciê zostawiæ Misiu!
Cisn¹³em przed siebie granat, odczeka³em na wybuch, uskoczy³em

za najbli¿sze drzewo odstrzeliwuj¹c siê z automatu. I dalej biegiem do
ty³u: padnij, powstañ! Jak na æwiczeniach, tyle, ¿e bez rozkazu. Seria
i znowu skok.

Cia³o NiedŸwiedzia zosta³o w tyle. Wœród Niemców!
– Wróci³eœ? – ¿o³nierz, który pyta³ o papierosy, by³ wyraŸnie zdu-

miony – A ja ju¿ tam strzela³em. Myœla³em, ¿e…
Cisn¹³em mu papieroœnicê, pogna³em na lewe skrzyd³o. Ten za mn¹

siê wydziera³:
– A zapa³ki! Czemuœ do pioruna nie zabra³ zapa³ek?
Dopad³em do pozycji, gdzie walczy³ Dolina.
– Panie poruczniku! NiedŸwiedŸ nie ¿yje!
Dolina przesta³ strzelaæ, opar³ automat o ziemie, odwróci³ siê.
– Tak, wiem ju¿ o tym. – Powiedzia³ to naturalnym g³osem, spokoj-

nie i a¿ dziw bra³, ¿e na tê wiadomoœæ nie poderwa³ ca³ego swego bata-
lionu, nie rzuci³ nas do ataku, by pomœciæ œmieræ Staszka.

– Powiedz Wirowi – zwróci³ siê do mnie, ¿e musi pozostaæ z pluto-
nem na stanowisku do godziny piêtnastej.
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– Tak jest!
Niemcy przedarli siê od strony gajówki i uderzyli ca³¹ si³¹ na kom-

paniê kapitana Starego. Od tej walki zale¿¹ losy ca³ego pu³ku. Kapitan
Stary stan¹³ w pierwszym szeregu.

– Ch³opcy! Nie damy siê! Ognia!
To by³o ostatnie natarcie tego dnia. W ca³odziennej walce nieprzy-

jaciel nie odniós³ wiêkszego sukcesu. Ich dowództwo postanowi³o za-
mkn¹æ i wzmocniæ pierœcieñ obrony w ci¹gu nocy, a dopiero nazajutrz
przyst¹piæ do decyduj¹cego natarcia.

Mieliœmy siê broniæ najpierw do trzynastej, póŸniej do piêtnastej.
Zajmowane pozycje opuœciliœmy dopiero o zmroku zmroku, po godzinie
osiemnastej. Konie r¿¹ na nasz widok Poczciwe koniska. Przed pó³noc¹
nogi w strzemiona. Znowu bêdziemy siê przedzieraæ.

W ró¿nych kierunkach lasu szalej¹ strza³y, szczekaj¹ psy. Gêstnie-
j¹cy mrok rozjaœniaj¹ rakiety. Wœród strza³ów turkocz¹ ko³a taborowych
wozów.

 Cia³o NiedŸwiedzia pozostaje, daleko za nami. (…)
 O walkach pod leœniczówk¹ Huta wspomina te¿ ówczesny sanita-

riusz z kompanii Starego – Józefa Wyrwy strzelec Jaksa – Jerzy Dybicki:11

 – Wczesnym rankiem 1 listopada 1944 roku, w czasie planowej
koncentracji wokó³ leœniczówki Huta, pu³k zosta³ okr¹¿ony i zaatakowa-
ny przez znaczne si³y niemieckie licz¹ce oko³o 6 000 ¿o³nierzy. W natar-
ciu bra³y udzia³ czo³gi wroga, a tak¿e oddzia³y Ka³muków i dwa obser-
wacyjne samoloty. Rozpoczê³a siê nierówna walka. 25 pu³k piechoty li-
czy³ wówczas oko³o 1 000 ¿o³nierzy. Po raz pierwszy stan¹³ on wówczas
w obliczu ca³kowitego rozbicia. W pocz¹tkowej fazie bitwy dosz³o do
chaosu i zamieszania. Sytuacja zosta³a jednak opanowana przez dowo-
dz¹cego pu³kiem majora Leœniaka i walcz¹cych o ¿ycie ¿o³nierzy. Najle-
piej spisali siê wówczas partyzanci z grupy „Kampinos” dowodzonej

11 Alex, Jaksa Jerzy Dybicki, profesor dr hab., ur. 7 X 1923 r. – nadal czynny
zawodowo znakomity, wieloletni chirurg Akademii Medycznej w Gdañsku. (ponad 10 000
operacji) Jako pierwszy w Polsce wprowadzi³ leczenie operacyjne osób z patologiczn¹
oty³oœci¹, od pierwszego dnia po operacji, leczenie ran operacyjnych bez opatrunków,
wczesne usuwanie szwów… Przy tym znakomity pisarz, autor pasjonuj¹cych ksi¹¿ek,
m.in.: „Droga do Akademii i samodzielnoœci wspomnienia gdañskiego chirurga”; „Œla-
dami ¿ycia Stanis³awa Hillera ¿o³nierza Legionów Pi³sudskiego, Nauczyciela akademic-
kiego, Obywatela Polski”.
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przez legendarnego dowódcê z Puszczy Nalibockiej porucznika „Doli-
nê”. Dopiero z zapadaj¹cym zmrokiem Niemcy zaczêli siê stopniowo
wycofywaæ z lasu. Zginê³o 10 ¿o³nierzy, a oko³o 50 odnios³o rany.

Z przykroœci¹ muszê jednak stwierdziæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie
zaskoczenia pu³ku dosz³o do ca³kowitej dezorganizacji dzia³alnoœci punk-
tu sanitarnego. Odpowiada³ on za udzielanie pomocy rannym na polu
bitwy, szybk¹ i planow¹ ich ewakuacjê do miejsc bezpiecznych, a tak¿e
za ich segregacjê i w³aœciwe doraŸne leczenie. Widz¹c, ¿e rozpaczliwe
g³osy rannych ¿o³nierzy wo³aj¹cych z g³êbi lasu o pomoc nie odnosz¹
¿adnego skutku, samorzutnie podj¹³em dowództwo nad zdezorientowa-
nym zespo³em lekarskim i sanitarnym tej jednostki, a tak¿e innymi oso-
bami, które bezpoœrednio nie bra³y udzia³u w walce, zmuszaj¹c je do
wynoszenia rannych z lasu. Uda³o mi siê wprowadziæ ³ad i porz¹dek
oraz zapewniæ sprawn¹ opiekê nad rannymi. O dziwo, wszyscy s³uchali
mnie i œciœle wykonywali moje rozkazy. Dopiero z nastaniem nocy od-
g³osy walki ucich³y, a Niemcy ca³kowicie wycofali siê z lasu pod ogniem
dwóch kompanii cekaemów „Starego” i „Bohuna” oraz karabinów ma-
szynowych „Doliniaków”. Nad ranem niespodziewanie pojawi³ siê pod-
pu³kownik „Chudy” (pp³k dr Józef Galer), którego nikt nie widzia³ od
chwili rozpoczêcia bitwy. Jego wspó³pracownicy doszli te¿ do ca³kowi-
tej równowagi, nie mogli tylko poj¹æ, dlaczego przez caly czas trwania
bitwy kierowa³ nimi nieznany sanitariusz z 5 kompanii Starego, szerego-
wiec „Jaksa”. Najg³upsz¹ minê mia³ podpu³kownik „Chudy”, Wybrn¹³
z tej sytuacji „w sposób elegancki”, rekwiruj¹c mnie do swego punktu
sanitarnego w charakterze kwatermistrza. Pope³ni³ jednak kolejny b³¹d,
nie powiadamiaj¹c o tym kapitana „Starego”. Jeszcze w tym samym dniu
wieczorem prze¿y³em chwile grozy, gdy schowany za drzewem, ko³o
siedziby komendy pu³ku zobaczy³em wystrojonego w galowy mundur
oficerski mojego dowódcê melduj¹cego „Leœniakowi” dezercjê sanita-
riusza „Jaksy” i wnioskuj¹cego o rozstrzelanie mnie. Za taki czyn kara-
no bowiem œmierci¹, podobnie jak za rabunek. Sam widzia³em, jak
w ten sposób straci³ ¿ycie jeden z ¿o³nierzy pu³ku, pragn¹cy zdobyæ buty
od ch³opa. Gdy us³ysza³em wyjaœnienie „Leœniaka” skierowane do „Sta-
rego”, ¿e nie zd¹¿y³ w porê poinformowaæ o przeniesieniu mnie do PPS,
odetchn¹³em z ulg¹, ¿e znów szczêœliwie unikn¹³em œmierci...

Po wyjœciu z okr¹¿enia uciekaliœmy szybko przez bagniste tereny,
niedostêpne dla wozów bojowych i samochodów niemieckich, rozpacz-
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liwie ratuj¹c swe ¿ycie. Pod wieczór 5 listopada, znu¿eni walk¹ i wy-
czerpuj¹cym marszem, dotarliœmy do piêknej wsi Boków. Noc by³a ju¿
mroŸna. Rozlokowaliœmy siê we wszystkich ci¹gn¹cych siê na kilometr
cha³upach. PPS usadowi³ siê w pierwszej chacie. Rankiem dnia nastêp-
nego, gdy oko³o 6.00 na rozkaz lekarza gotowa³em narzêdzia do trepana-
cji czaszki jednego z dwóch partyzantów, dostrzeg³em tyralierê niemiec-
kich ¿o³nierzy posuwaj¹cych siê w kierunku wsi. Spotkali siê oni ze zde-
cydowanym odzewem cekaemów, który na pewien czas powstrzyma³ atak
i umo¿liwi³ taborowym wozom ucieczkê do pobliskiego lasu. Znalaz³em
siê w strasznej sytuacji, musia³em podj¹æ decyzje, co zrobiæ z kilkoma
rannymi, w tym dwiema z ranami postrza³owymi g³owy. Tym, porusza-
j¹cym siê o w³asnych si³ach kaza³em biec w stronê lasu. W tym czasie
zauwa¿y³em nieobecnoœæ lekarza i sanitariusza; zosta³a ze mn¹ tylko
jedna sanitariuszka. Dwóch rannych z postrza³ami tu³owia z trudem
uda³o mi siê usadowiæ na wozie przy pomocy niezbyt chêtnego gospo-
darza, a nastêpnie zmusiæ go, aby zawióz³ ich w g³¹b lasu. Niemcy
w tym czasie zbli¿yli siê na odleg³oœæ oko³o 100 metrów. Pozosta³ych
2 ¿o³nierzy z postrza³ami czaszki byliœmy zmuszeni pozostawiæ, gdy¿
nie by³o ju¿ czasu na ich ewakuacjê. I w tym momencie sta³em siê
œwiadkiem niewyobra¿alnego bohaterstwa snitariuszki, która oznajmi-
³a mi, ¿e zostanie z nieprzytomnymi partyzantami. Wiedzia³a dobrze,
¿e czeka j¹ niechybna œmieræ, a mo¿e i coœ gorszego. Nie mog³em d³u-
¿ej zwlekaæ i pobieg³em szybko do lasu, gdzie czeka³ na mnie wóz
z rannymi. Po latach dowiedzia³em siê, ¿e dziewczyna prze¿y³a. Po-
dobno Niemiec, któremu kazano j¹ zabiæ, œwiadomie strzeli³ niecelnie.
Rannych ¿o³nierzy dobito, a chatê wraz z nimi spalono, podobnie jak
i resztê wsi. Gdy po kilku chwilach znalaz³em siê wraz z wozem na
szerokiej leœnej drodze, zauwa¿y³em bezradnie stoj¹cego m³odego par-
tyzanta ze zwieszon¹ praw¹ rêk¹. Okaza³o siê, ¿e seria pocisków roz-
trzaska³a mu j¹ tu¿ pod stawem ³okciowym. Utrzymywa³a siê tylko na
strzêpach skóry. Przeci¹³em j¹ no¿yczkami i w ten sposób dokona³em
pierwszej w ¿yciu amputacji koñczyny. Partyzant prze¿y³ i w 1972 roku
we wspania³ej ksi¹¿ce pod tytu³em „Burza nad Czarn¹” opisa³ dzieje
pu³ku.

I tym razem z ma³ymi stratami po kolejnym napadzie Niemców
uciekaliœmy szybkim marszem w stronê rzeki Czarnej, aby po jej przej-
œciu rozlokowaæ siê w dwóch pobliskich wsiach Niebo i Piek³o. (…)
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W siódmej godzinie zmagañ z nieprzyjacielem od strony gajówki
Piecyki i wsi Kurzacze odezwa³y siê karabiny maszynowe. Niemcy usi-
³owali osi¹gn¹æ powodzenie na tym odcinku. Do przeciwnatarcia wyru-
szy³a kompania cekaem kapitana Starego–Józefa Wyrwy i czêœæ kompa-
nii cekaemów podporucznika Bohuna – Boles³awa Turkiewicza. Major
Leœniak obronê kilometrowego odcinka od strony wsi Zapniów wyzna-
czy³ batalionowi „Kampinos” do godziny 12.00. Tymczasem Doliniacy
trwali ju¿ na swych stanowiskach znacznie d³u¿ej, a¿ do zapadniêcia
zmroku. Niemcy obawiaj¹c siê ciemnoœci, o zmierzchu, oko³o godziny
19.00 opuœcili stanowiska zajmowane w bezpoœrednim styku z partyzan-
tami, cofaj¹c siê na Zapniów, tam w³aœnie gdzie 25 pu³k piechoty mia³
urz¹dziæ swe zimowe legowiska. Nie oznacza³o to wcale, ¿e zrezygno-
wali z dalszej walki. Przeciwnie, zaryglowali wszystkie przejœcia, dukty
leœne i drogi wylotowe, planuj¹c nazajutrz uderzenie ze zdwojon¹ si³¹.
Wokó³ lasów przysuskich, w Gielniowie, Wywóz–Brzezinki, Zielonce,
Stoczkach, GoŸdzikowie, Koz³owcu, Ruskim Brodzie, Kupimierzu, Ku-
rzaczach i Rozwadach koncentrowa³y siê niemieckie odwody wyposa-
¿one w broñ maszynow¹, granatniki, dzia³ka i pojazdy pancerne. Tysi¹ce
¿o³nierzy Wehrmachtu, ¿andarmerii, SS i Ostlegionu szykowa³o siê do
decyduj¹cego szturmu na zamkniêty w kotle, jak siê im wydawa³o, 25
pu³k piechoty, gdy tylko minie noc.

Major Leœniak œci¹gn¹³ pododdzia³y z ich dotychczasowych stano-
wisk. Kompanie ustawi³y siê na jednym z duktów leœnych w d³ug¹ ko-
lumnê razem z taborami. Pomimo nalegañ oficerów dowódca nie chcia³
z nich zrezygnowaæ.

Oko³o pó³nocy nadeszli przewodnicy z osad opuszczonych przez
Niemców. Kolumna ruszy³a. Stra¿ przedni¹ prowadzi³ tym razem po-
rucznik Wicher – Witold Kucharski. To podtrzymywa³o ¿o³nierzy na
duchu. Ten dzielny i doœwiadczony partyzancki dowódca nie pierwszy
raz wyprowadza³ pu³k z okr¹¿enia. Kawaleria ubezpiecza³a ty³y i skrzy-
d³a kolumny.

Wicher z kompasem w rêku przeszed³ pod k¹tem 45 stopni, na po-
³udniowy wschód i po pewnym czasie dotar³ do skraju lasu. Z bliskiej
odleg³oœci do partyzantów dochodzi³y g³oœne rozmowy Niemców i uja-
danie psów. Niepodobna, by nieprzyjacielskie placówki, obok których
przechodziæ mia³a zwarta kolumna z ciê¿kimi taborami, nie zauwa¿y³y
marszu 25 pu³ku piechoty. Po prostu, na walkê w nocy nie mieli ochoty.
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Dowódca stra¿y przedniej, a za nim ca³y pu³k skierowali siê na wieœ
Eugeniów. Jak meldowali szperacze – Niemcy opuœcili tê wioskê przed
zmierzchem. Znajdowa³a siê tam wczeœniej wiêksza jednostka zmotory-
zowana, ale samochody odjecha³y w kierunku Gowarczowa.

W ten sposób pu³k bez jednego wystrza³u znalaz³ siê poza pierœcie-
niem okr¹¿enia. Z Eugeniowa kolumna ruszy³a do G¹siorowa, gdzie
Wicher wymieni³ przewodników.

¯o³nierze byli wyczerpani ca³odzienn¹ walk¹ i g³odni. W ci¹gu
poprzedniego dnia nie wszyscy zd¹¿yli zjeœæ nawet œniadanie. PóŸniej
na jakikolwiek posi³ek nie by³o ju¿ ani czasu, ani warunków. Coraz czê-
œciej major Leœniak zarz¹dza³ w marszu odpoczynek, a wówczas prze-
mêczeni partyzanci walili siê pokotem na ziemiê, gdzie kto sta³. Rów-
nie¿ konie u³anów Doliny ledwo trzyma³y siê na nogach. Przez ca³y mi-
niony dzieñ nie by³y karmione. Dobrze, ¿e w bagnach pod Eugeniowem
mog³y chocia¿ ugasiæ pragnienie.

Nad ranem w okolicy Kolonii Szczerbackiej pu³k osi¹gn¹³ wieœ
Boków. Wiadomoœæ o wyznaczeniu tej miejscowoœci na ca³odzienny
postój wszyscy partyzanci przyjêli z ogromn¹ ulg¹. Niestety, jak siê po-
tem okaza³o, do pu³ku nie do³¹czy³a tylna stra¿ pod dowództwem podpo-
rucznika Sêdziwoja (N.N.). Niebawem zostanie ona zdziesi¹tkowana
przez Niemców.

Jedynie szwadron kawalerii nie zazna³ w Bokowie odpoczynku,
zosta³ bowiem wyznaczony na ubezpieczenie pu³ku.

W wyniku ca³odziennej walki z pododdzia³ami niemieckimi w sile
dywizji pod dowództwem pu³kownika Redera Niemcy stracili oko³o 100
poleg³ych. Liczby rannych nie ustalono. Straty w³asne – 20 poleg³ych
i oko³o 30 l¿ej i ciê¿ej rannych. Spoœród Doliniaków zginêli major Kurs
– Bronis³aw Lewkowicz, starszy u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki
i u³an Witold Grzyb. Wczeœniej, na wojnie zginê³o piêciu jego braci. On
pad³ jako ostatni z rodzeñstwa.

POD BOKOWEM

Okaza³o siê, ¿e poprzedniego dnia w Bokowie kwaterowali party-
zanci porucznika Szarego – Antoniego Hedy, do którego do³¹czy³a grupa
kilkudziesiêciu Doliniaków po masakrze Grupy „Kampinos” pod Jakto-



90

rowem. Wœród nich znalaz³ siê dowódca sekcji elkaemu z pierwszego
plutonu trzeciego szwadronu, kapral Stanis³aw Piszczek, który pozosta³
w korycie rzeki Pisia, sam os³aniaj¹c ogniem karabinu maszynowego
próbê przebicia siê przez kordony nieprzyjaciela spieszonych u³anów
z trzeciego szwadronu.

5 listopada oko³o godz. 9.00 wprost na kwatery zajmowane przez
kompaniê starszego sier¿anta Opoñczy dziarskim krokiem, gêsiego ma-
szerowa³o kilkunastu ¿o³nierzy Wehrmachtu. Byæ mo¿e szli oni tropem
¿o³nierzy z oddzia³u Szarego, a mo¿e te¿ odnaleŸli œlady marszu 25 pu³-
ku piechoty. By³ to, jak siê okaza³o, zwiad niemieckich jednostek pu³-
kownika Redera.

Doliniacy w okamgnieniu zajêli stanowiska bojowe i z bliskiej od-
leg³oœci otworzyli ogieñ alarmuj¹c tym samym ca³y pu³k. Starszy strze-
lec Kazimierz Awdankiewicz z kompanii Opoñczy, który z plutonem
Hipolita Tumi³owicza ostrzela³ niespodziewanych goœci opowiada:

– Po ca³odziennym boju i ca³onocnym marszu dowództwo posta-
nowi³o daæ w Bokowie odpoczynek ¿o³nierzom i koniom. Nie wolno
nam jednak by³o ani siê rozebraæ, ani zdj¹æ obuwia. Ja zosta³em na
ubezpieczeniu z zadaniem obserwacji g³ównego traktu. Po godzinie
przys³ano mi zmianê, wiêc uda³em siê do cha³upy, w której kwaterowa³
pluton Hipolita Tumi³owicza. By³em zmêczony i g³odny. Koledzy po-
czêstowali mnie gor¹cymi kartoflami, które w tym czasie ugotowali.
Zjad³em je z wilczym apetytem, po³ykaj¹c je jednym tchem. Zaraz po-
tem poluzowa³em pas i po³o¿y³em siê na pod³odze wyœcie³anej s³om¹,
obok kolegów. Nie wiem jak d³ugo spa³em. Obudzi³ nas dru¿ynowy,
kapral Siwicki.

– Wstawajcie ch³opcy, Niemcy!
Poderwaliœmy siê natychmiast, z³apa³em karabin, w biegu zaci¹-

gn¹³em pas. Na podwórku pobiegliœmy za Siwickim w stronê stodó³. Za
nimi rozci¹ga³o siê pole poprzecinane miedzami, na których ros³y krzaki
dzikiej ró¿y. Niemcy szli polem gêsiego, by³o ich z piêtnastu. Zalegli-
œmy na skraju wioski dwoma plutonami. Opoñcza wydal rozkaz, by nie
strzelaæ. Dopuœciliœmy ich na odleg³oœæ stu metrów. Dopiero wtedy za-
gra³ nasz elkaem i wszystkie erkaemy. Niemcy rzucili siê do ucieczki,
a my w pogoñ za nimi. W sukurs przyszli nam ch³opcy podporucznika
Drukarza. Cala ta potyczka trwa³a zaledwie dziesiêæ minut. Prawie wszyst-
kich Niemców – z wyj¹tkiem tego, który podniós³ rêce do góry – po³o¿y-
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liœmy pokotem. Wziêty do niewoli zezna³, ¿e za nimi pod¹¿aj¹ du¿e si³y
wraz z kolumn¹ pancern¹...

Jako¿ niebawem istotnie tak, jak zezna³ Niemiec, pojawi³y siê wozy
pancerne i piechota. Niemcy podpalili wioskê opuszczon¹ ju¿ wczeœniej
przez jej mieszkañców, którzy wraz z dobytkiem ukryli siê w lesie. Opusz-
czona i p³on¹ca wieœ ostrzelana zosta³a przez Niemców z granatników
i broni maszynowej.

Niemcy wziêli wieœ Boków w dwa ognie, nacieraj¹c na jej prze-
ciwleg³e koñce od pó³nocnego i po³udniowego wschodu.

Bój pod Bokowem trwa³ 5 godzin, w koñcu Niemcom uda³o siê
wyprzeæ partyzantów z Bokowa do lasu..

Wieczorem, 25 pu³k piechoty, podobnie jak poprzedniej nocy, ufor-
mowa³ siê w kolumnê marszow¹. Major Leœniak wyznaczy³ pu³kowi drogê
przez Paruchy do wsi Piasek, gdzie chcia³ zakwaterowaæ przez dzieñ
nastêpny. Porucznik Wicher powodowany widaæ szóstym, partyzanckim
zmys³em proponowa³ zmieniæ trasê i zarz¹dziæ miejsce postoju w lasach
wokó³ Kamieniarskiej Góry. Dowódca pu³ku wyrazi³ na to zgodê i do-
brze uczyni³, albowiem wieœ Piasek obsadzi³ nastêpnego dnia o godzinie
15.00 batalion Wehrrnaehtu zmierzaj¹cy do Bokowa, by wesprzeæ wal-
cz¹ce tam, swe oddzia³y.

Kolumna 25 pu³ku piechoty Armii Krajowej wysz³a, nieostrzelana
przez Niemców otaczaj¹cych lasy pod Bokowem. Ca³odzienny postój
nast¹pi³ nazajutrz w lesie ko³o wsi o oryginalnej nazwie Jan–Dziadek.
Natomiast tragiczny los spotka³ 10 ciê¿ko rannych partyzantów, których
pozostawiono w gajówce nie opodal Sokowa pod opiek¹ sanitariuszki
Romy – Danuty Hewelt–Janiszewskiej. W czasie 5–godzinnego boju nie
zdo³ano ich w porê ewakuowaæ. Niemiecka jednostka otoczy³a gajówkê,
a nastêpnie j¹ podpali³a... Sanitariuszka w czasie strzelaniny zosta³a ran-
na w g³owê i straci³a przytomnoœæ. Gdy dosz³a do siebie, widzia³a jak
Niemcy opuszczaj¹ zabudowanie, które ju¿ dogorywa³o. Na pó³ w mali-
gnie, b³¹kaj¹c siê dwa dni po lesie, dotar³a jednak szczêœliwie do wsi
Trojonowice, gdzie j¹ opatrzono i schroniono.

W wyniku ca³odziennej walki poleg³o 40 ¿o³nierzy pu³ku, a oko³o
50 dozna³o l¿ejszych i ciê¿szych ran. Z batalionu porucznika Doliny
œmiertelny postrza³ dosta³ u³an Ryœ (N.N.). Na podstawie zdobytej broni
i oporz¹dzenia wojskowego straty Niemców oszacowano na oko³o 50
zabitych.
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Pod os³on¹ nocy i tym razem pu³k wymkn¹³ siê z pierœcienia ob³awy.
W miêdzyczasie tragiczny los spotka³ partyzantów porucznika Sê-

dziwoja, który po opuszczeniu miejsca postoju w rejonie Mechlina–Ga³-
ki stanowi³ stra¿ tyln¹ pu³ku. W czasie, gdy Doliniacy natknêli siê na
nieprzyjaciela w lesie, w rejonie leœniczówki Huta, Sêdziwoj obsadzi³
swoimi ludŸmi pogorzelisko wsi Stefanów od strony Kurzacza. Na sku-
tek przemarszu kolumn nieprzyjaciela partyzanci musieli siê wycofaæ
do gajówki Puszcza, dok¹d major Leœniak mia³ przys³aæ im ³¹cznika ze
wskazaniem dalszych zadañ. Jednak ³¹cznik, który wióz³ polecenie przy-
³¹czenia siê Sêdziwoja do reszty pu³ku, nie dotar³ na miejsce Nie wie-
dz¹c w jakim kierunku zmierza pu³k, Sêdziwoj przez kilka godzin kr¹-
¿y³ po lasach wœród Niemców, by dotrzeæ w koñcu do odleg³ej o 16
kilometrów wsi Nowinki. Tam 7 listopada oddzia³ zaatakowany zosta³
przez kalmucki dywizjon kawalerii, dowodzony przez Sturmbannfu-
chrera (majora) Szand¿i Mukiebenowa. Osiemdziesiêciu polskich par-
tyzantów stawi³o czo³o ponad trzystu Ka³mukom, odnosz¹c jednak
powa¿ne straty.

Jak podaje w swej ksi¹¿ce „Na rubie¿y Okrêgu AK £ódŸ” Euge-
niusz Wawrzyniak – w walce tej zgin¹³ porucznik Sêdziwoj i piêciu jego
¿o³nierzy. Wœród Kolmuków by³o kilkunastu zabitych. Poleg³ych party-
zantów pochowano na cmentarzu w Ruskim Brodzie.

7 listopada 1944 roku major Leœniak sporz¹dzi³ do komendy In-
spektoratu w Piotrkowie Trybunalskim meldunek o walkach stoczonych
pod leœniczówk¹ Huta i Bokowem:

„Meldujê, ¿e wobec zasz³ych wypadków zmuszony jestem prosiæ
o rozbicie pu³ku na poszczególne kompanie zwi¹zane ze sob¹ w terenie.

1. Stoczy³em dwie du¿e bitwy i jedn¹ potyczkê, a mianowicie
4 bm; w lasach przysuskich w rejonie leœniczówki Huta, bój spotkanio-
wy z dywizj¹ Wehrmachtu. Walka trwa³a od godziny 9 do 19. Wieczo-
rem znalaz³em siê w kotle otoczony ze wszystkich stron. Wyprowadzi-
³em pu³k w kierunku 8 kilometrów na po³udnie od lasów Przysucha. Dnia
5 bm. ta sama dywizja nawi¹za³a ze mn¹ kontakt ogniowy w miejscowo-
œci Boków. Walczyliœmy bardzo dzielnie. Brak amunicji, stosunkowo du¿y
procent rannych i zabitych zmusi³ mnie do oderwania siê od nieprzyja-
ciela w dzieñ. Walka trwa³a 5 godzin. Straty w³asne – oko³o 10 zabitych
i 50 rannych i zaginionych, w tym zgin¹³ mój zastêpca Kurs oraz 4 ofice-
rów jest rannych.
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2. Brak amunicji oraz 48–godzinna walka i d³ugie marsze wyczer-
pa³y si³y ludzkie i poderwa³y ducha ofensywnego.

3. Zastój na froncie warszawskim i zlikwidowanie Warszawy po-
zwala Niemcom na oczyszczenie sobie ty³ów. Zaplecze oczyszczaj¹ dy-
wizje Wehrmachtu i Mongo³owie (z zeznañ jeñców nieprzyjacielskich).
U zabitych Niemców znaleziono przy ka¿dym skrzynkê z amunicj¹ do
cekaemów i artylerii oraz granatników. Przeciwnik u¿ywa³ nawet tan-
kietek i lotnictwa.

4. Jako pu³k z taborami oko³o 50 wozów i szwadron kawalerii nie
mogê zacieraæ za sob¹ œladów, zaœ trudnoœci wy¿ywienia oko³o 1 000
ludzi i 180 koni nie pozwalaj¹ no ukrycie siê w terenie,

5. Kapitana Morusa pos³a³em z silnym oddzia³em za Pilicê i ocze-
kujê jego przybycia. Proszê natychmiast zaopatrzyæ mnie w amunicjê na
miejscu postoju pu³ku. Dnia 9 bm. oczekujê kontaktu osobistego w miej-
scowoœci Górki Niemojewskie, zaœ dnia 10 bm. Myœlibórz–Widuch. Pro-
szê bardzo o przybycie do mnie celem omówienia reszty spraw zwi¹za-
nych z rozdrobnieniem pu³ku. W terenie zrobi³o siê tak ciasno, ¿e kwate-
rowanie wiêcej ni¿ na jedn¹ noc w jednej wsi jest niemo¿liwe. Wehr-
macht wchodzi do lasu i szuka kontaktu z nami poszukuj¹c nas tankiet-
kami. Staraj¹ siê nas koniecznie wypchaæ na otwarty teren, atakuj¹ nas
zawsze od strony lasu.

6. Obecnoœæ kogoœ z Panów jest konieczna. Podniesie to na duchu
¿o³nierzy, pozwoli na dalsze utrzymanie pu³ku w dyscyplinie, a tak¿e
omówienie zasadniczych spraw zwi¹zanych z now¹ organizacj¹.

Jak wynika z zeznañ jeñców, nasza grupa partyzantów jest najwiêk-
sza na ty³ach armii niemieckiej, wobec czego postanowiono nas rozbiæ.
Od dwu dni biwakujemy w lesie, na noc przechodzimy do kwater, duch
¿o³nierzy jest dobry.

Miejscowoœci nie szyfrujê z braku czasu. Niemców zabitych ³¹cznie
oko³o 150, zdobyto du¿o broni maszynowej i karabinów, potrzebujê masê
amunicji...”.

Po walce stoczonej pod Bokowem o zmroku 25 pu³k piechoty wyru-
szy³ do lasów w Nadleœnictwie Radoszyce. Jak zwykle w stra¿y przed-
niej prowadzi³ porucznik Wicher – Witold Kucharski.

Stan pu³ku po dwóch ostatnich bojach zmniejszy³ siê niemal do
po³owy, pozosta³o w nim zaledwie 560 ¿o³nierzy zdolnych do noszenia
broni.
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Jako stra¿ tylna kolumnê zamyka³a kawaleria porucznika Doliny.
Konie grzêz³y na podmok³ym b³ocie, za kolumn¹ nie nad¹¿a³y tabory.

Szosê z Koñskich do Skar¿yska–Kamiennej pokonano bez prze-
szkód. Natomiast nale¿a³o siê liczyæ z tym, ¿e przejazd kolejowy bêdzie
obsadzony.

Jako¿ istotnie tak by³o. Obsadza³ go pluton Ka³muków. Wys³ano
przeciw nim podporucznika Soko³a z pierwszej kompanii, który zaszed³
ich od tylu. Zaskoczona za³oga posterunku ratowa³a siê ucieczk¹.

Przemarsz pu³ku odby³ siê spokojnie. Dopiero, gdy jako ostatni
pododdzia³ do przejazdu zbli¿a³a siê kawaleria Doliny – odezwa³y siê
z oddali karabiny maszynowe nieprzyjaciela.

Przy leœniczówce Kamienny Krzy¿ ¿o³nierze ze stra¿y przedniej
zauwa¿yli odciœniête na drodze liczne œlady g¹sienic. W ci¹gu dnia wi-
daæ by³o tu oddzia³y pancerne przeczesuj¹ce razem z piechot¹ okoliczne
lasy. Po wykonaniu zadania, czo³gi odjecha³y na Koñskie.

Po pó³nocy 25 pu³k piechoty stan¹³ nad rzek¹ Czarn¹. Most pod
Malachowem by³ spalony, rzekê nale¿a³o wiêc przebyæ brodem. Zaczy-
na³y siê ju¿ pierwsze przymrozki, woda by³a lodowata, a siêga³a ¿o³nie-
rzom po pas. Ciê¿kie wozy taborów grzêz³y w mulistym dnie. U³ani do-
przêgali swoje wierzchowce, chwytali za szprychy kó³ razem z piecho-
ciarzami. Po godzinie pluskania siê odrêtwiali z zimna u³ani i taboryci
wyszli na brzeg. Tabor zosta³ uratowany.

Nad ranem dowódca pu³ku zarz¹dzi³ postój w lesie na wzgórzu 308
niedaleko wsi Jan–Dziadek. Batalionowi porucznika Doliny wyznaczo-
no miejsce postoju w pobli¿u wiosek Ma³achów i Przyborze, pod go³ym
niebem. Choæ nie by³o to bezpieczne – partyzanci rozpalili ogniska su-
sz¹c przy nich buty i umundurowanie.

Dzieñ 6 listopada min¹³ spokojnie bez walki, tyle tyle ¿e wszyscy
szczêkali zêbami z zimna, chocia¿ wokó³ p³onê³y ogniska.

Nastêpnego dnia zwiad pu³kowy ustali³, ¿e Niemcy zaalarmowani
przez Kalmuków, którzy uciekli z obrony przejazdu kolejowego, œci¹-
gnêli w okolice Nadleœnictwa Radoszyce du¿e si³y Wehrmachtu, policji,
¿andarmerii i jednostek Ostlegionu. Szykowa³a siê wiêc nowa pacyfika-
cja. Nie by³o sensu czekaæ, a¿ Niemcy zaatakuj¹. Major Leœniak œci¹gn¹³
swoj¹ piechotê w pobli¿e miejsca postoju kawalerii.

Wobec przygotowañ Niemców do kolejnej pacyfikacji, zarówno
porucznik Dolina jak i Wicher, mieli inn¹ koncepcjê, ni¿ dowódca pu³ku
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i zaproponowali mu przerzucenie oddzia³ów z lasów koneckich na zale-
sione tereny le¿¹ce poza szos¹ Koñskie–Kielce. Propozycjê tê uzasad-
niali tym, ¿e Niemcy ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ przeprowadz¹ pacyfi-
kacjê obecnie zajmowanych terenów. Tymczasem po dwóch ostatnich
walkach wyczerpa³y siê niemal ca³kowicie zapasy amunicji. Ponadto
¿o³nierze i konie byli u kresu wytrzyma³oœci.

Major Leœniak chcia³ daæ jednak partyzantom d³u¿szy odpoczynek
i propozycjê tê odrzuci³. Postanowi³ pozostaæ jeszcze przez tê noc
w Koneckiem, rozkaza³ natomiast zmieniæ miejsce postoju i przejœæ nie-
co dalej w rejon wsi Niebo i Piek³o. Jeszcze raz skrajnie wyczerpany
¿o³nierz musia³ pokonaæ tej listopadowej nocy z 7 na 8 tê sam¹ rzekê,
któr¹ w przeciwn¹ stronê przechodzili dzieñ wczeœniej. PóŸn¹ noc¹ ko-
lumna dotar³a do miejsca kolejnego postoju.

Dowódca pu³ku ze swym sztabem oraz kompanie: Wichra, Starego
i Henryka stanêli na kwaterach we wsi Piek³o. 4 kompania Groma
i 1 cekaem Bohuna oraz 7 Opoñczy zajê³y kwatery we wsi Niebo odda-
lonej o kilometr, od Piek³a. St¹d do powiatowego miasta Koñskie by³o
zaledwie 4 kilometry. Miêdzy tymi miejscowoœciami pod go³ym niebem
na niewielkiej polanie stan¹³ szwadron kawalerii. Czyli – jak okreœlili
sami ¿o³nierze – w „Czyœæcu”...

U³ani zazdroœcili kolegom z piechoty. Tamci mieli chaty, stodo³y,
mogli swobodnie wyci¹gn¹æ siê na s³omie. A oni...

Noc by³o ciemna, ponad wierzcho³kami drzew nisko przetacza³y
siê chmury sypi¹c pierwszym w tym roku œniegiem. Konie g³odne i nie-
napojone r¿a³y smêtnie. Przywi¹zano je do drzew. Bi³y niecierpliwie
kopytami, obgryzaj¹c korê z pni. U³ani te¿ byli g³odni.

ROZFORMOWANIE 25 PP

O godzinie 13.00, dnia 8 listopada 1944 roku pu³k wyruszy³ w dalsz¹
drogê zmierzaj¹c przez Piek³o i Dzieba³towskie M³yny w kierunku za-
chodnim. Major Leœniak zdecydowa³ siê powróciæ w Opoczyñskie do
Niemojewskich Górek.

O zmroku kolumna dotar³a do szosy Koñskie– Kielce. Patrol wy-
s³any przez porucznika Wichra – Witolda Kucharskiego stwierdzi³, ¿e
nad ranem szosê obstawili Niemcy.
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Decyzja opuszczenia lasów w powiecie koneckim zosta³a, jak wi-
daæ, podjêta przez dowódcê 25 pu³ku co najmniej o kilkanaœcie godzin
za póŸno. Po raz pi¹ty trzeba by³o przyst¹piæ do przerywania pierœcienia
ob³awy niemieckiej. Niestety, tym razem zwiadowcy Wichra nie znaleŸ-
li jakiegokolwiek odcinka, który by nie by³ obsadzonego przez wojska
przeciwnika.

Na szosie panowa³ du¿y ruch samochodowy. Po³o¿one na trasie
marszu wsie Brody, Dziebaltów i Kozonów te¿ naszpikowane by³y woj-
skiem niemieckim. Pobliski ich garnizon w Koñskich gwarantowa³ szyb-
kie dosy³anie rezerw na najbardziej zagro¿one odcinki.

Cofniêcie siê do lasów po tamtej stronie rzeki Czarnej równie¿
obecnie nie wchodzi³o w grê. Tam te¿ byli Niemcy, a wziêty w dwa ognie
pu³k podczas przeprawy przez rzekê i bagniste jej okolice, znalaz³by siê
w pu³apce bez wyjœcia. Jedyn¹ szans¹ ocalenia by³a w tej sytuacji próba
przedarcia siê przez szosê.

Dowódca pu³ku nakaza³ zatem dalszy marsz w nastêpuj¹cym po-
rz¹dku: 1 kompania Wichra stanowi³a stra¿ przedni¹, za ni¹ maszerowa-
³a 3 kompania podporucznika Henryka i kompania cekaem podporuczni-
ka Bohuna, nastêpnie tabory i 4 kompania, któr¹ w zastêpstwie podpo-
rucznika Groma dowodzi³ podporucznik Digan – Daniel Gidziñski. Da-
lej sz³a kompania Starego, a jako stra¿ tylna Doliniacy.

Dolina czeka³ a¿ przeprawi siê na drug¹ stronê ca³y pu³k wraz
z taborami. Nagle od strony ostatnich cha³up wsi Brody, na pó³noc od
Wincentowa rozleg³ siê gwa³towny ogieñ karabinów maszynowych. Po-
ciski œwietlne migota³y wzd³u¿ szosy. Nie maj¹c ¿adnych rozkazów do-
wódca III batalionu pos³a³ do majora Leœniaka dwóch ³¹czników. Po-
wrócili oni po kilkunastu minutach melduj¹c, ¿e w kolumnie pu³ku wy-
buch³a panika, czêœæ pododdzia³ów kierowa³a siê na drug¹ stronê szosy,
czêœæ z nich akurat zawraca³a. Jedynie 1 kompania porucznika Wichra
w ca³oœci przesz³a na drug¹ stronê. Majora Leœniaka obaj ³¹cznicy nie
mogli w tym zgie³ku i zamieszaniu odnaleŸæ. Wielu ¿o³nierzy pogubi³o
siê szukaj¹c swych dowódców.

Dolina poda³ komendê:
– Z koni! Do walki pieszej!
Konie przejêli koniowodni, spieszony szwadron kawalerii podpo-

rucznika D¹browy i kompania starszego sier¿anta Opoñczy w rozwiniê-
tej tyralierze wysz³a naprzeciw gniazd karabinów maszynowych wroga,
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dot¹d zupe³nie bezkarnie ostrzeliwuj¹cych przeprawê przez szosê. Kie-
dy Doliniacy zajêli wygodne stanowisko – pod³a komenda ogniowa. Uda³o
siê w ten ryzykowny sposób przerzuciæ ogieñ niemiecki na siebie i tê
chwilê powinni byli wykorzystaæ pozostali ¿o³nierze 25 pu³ku.

Po kilkunastu minutach ostrego pojedynku ogniowego Dolina po-
leci³ Opoñczy przebiegniêcie w szyku rozwiniêtym na drug¹ stronê szo-
sy. U³ani powrócili do swych koni i trójkami, w krótkich odstêpach cza-
su galopem przeskakiwali j¹ – natrafiaj¹c po drodze pojedynczych ¿o³-
nierzy, którzy biegli w kierunku przeciwnym.

Dramatyczn¹ przeprawê pododdzia³ów 25 pu³ku piechoty AK przez
szosê Koñskie–Kielce relacjonuje Krak – Dariusz Go³êbiowski w swej
ksi¹¿ce „Burza nad Czarn¹”:

– Przed szos¹ pu³k zatrzyma³ siê. W tym czasie wbrew rozkazowi
4 kompania wysunê³a siê przed tabory. Prawdopodobnie dzia³a³ tu in-
stynkt samozachowawczy i wola jak najœpieszniejszego przebycia szo-
sy. Wtedy od Wincentowa, czyli od lewego skrzyd³a stra¿y przedniej
Niemcy otworzyli gwa³towny ogieñ. Cztery cekaemy bi³y d³ugimi se-
riami. W tym momencie dowódca jednego z plutonów czwartej kom-
panii podchor¹¿y £ysy poda³ krótk¹, lecz jak¿e straszliw¹ w skutkach
komendê: cofn¹æ siê!... Przypuszczalnie chcia³ on z powrotem odejœæ
za tabory. Rozkaz ten jednak dos³ysza³y i inne kompanie. Zapanowa³
niesamowity zamêt. Ludzie zaczêli siê wycofywaæ. Pododdzia³y pomie-
sza³y siê...

Stoj¹cy nie opodal major Leœniak b³yskawicznie dostrzeg³ zbli¿a-
j¹c¹ siê katastrofê. Ale zd¹¿y³ tylko krzykn¹æ: „padnij!” – gdy panika
ogarnê³a wiêkszoœæ ¿o³nierzy. Zarz¹dzi³ ostro przekraczanie szosy. Nie-
mniej jednak i ten rozkaz nie zosta³ przez wszystkich dos³yszany wœród
wrzawy i huku rozrywaj¹cych siê pocisków. Ci, co go us³yszeli, biegli
do przodu, inni natomiast w kierunku przeciwnym. Pierwsza przesko-
czy³a szosê kompania porucznika Wichra, za ni¹ kompania cekaemów
i pozosta³e. W powszechnym rozgardiaszu wozy taborowe 1 i 2 kompa-
nii oraz kompanii cekaemów bez woŸniców rozjecha³y siê po lesie i zagu-
bi³y... Walka przybiera³a na sile. Niemcy wzmogli ogieñ i wprowadzili
granatniki. Z Koñskich i Wincentowa nadesz³a im pomoc. Wygl¹da³o na
to, ¿e koniec 25 pu³ku piechoty jest nieunikniony. Na przeszkodzie temu
stan¹³ jednak batalion „Kampinos”, który dotychczas nie bra³ udzia³u
w walce, gdy¿ pozostawa³ w tyle. £¹cznicy wys³ani przez Dolinê po
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rozkazy nie znaleŸli majora Leœniaka. Dowódca batalionu przeto sam
spieszy³ swych u³anów i ogniem kaemów ostrzela³ nieprzyjaciela nad-
chodz¹cego od strony Wincentowa i Koñskich. To ostudzi³o jego zapa³.
Szwadron tymczasem przesadzi³ szosê i znalaz³ siê po drugiej jej stro-
nie, nastêpnie do³¹czy³ do pu³ku. Ten przeszed³ ju¿ w tym czasie miêdzy
wsiami Brody i Dzieba³tów obsadzonymi przez Niemców i skierowa³ siê
bagnistym terenem przez po³udniow¹ czêœæ Kazanowa do gajówki Zo-
fiówka. Tu porucznik Wicher wzi¹³ przewodnika, który z uwagi na ciemn¹
noc ustawicznie b³¹dzi³.

Tabory raz po raz grzêz³y w podmok³ym gruncie. Z grzêzawiska
wyci¹ga³ je ka¿dy, kto móg³, od szeregowca do oficera w³¹cznie. Rozgo-
r¹czkowany i zmêczony dowódca ponagla³ ¿o³nierzy do szybkiego mar-
szu. W bagnach pozosta³o kilkanaœcie wozów, miêdzy innymi 9 bryczek.
¯o³nierze nie mieli si³, by wyci¹gn¹æ je z grzêzawiska. Zmêczony ¿o³-
nierz ustawa³ w marszu. Dopiero po pó³nocy kompanie minê³y wieœ Be-
dlno i Sworzyce, a oko³o godziny 6.00, ju¿ 9 listopada 1944 roku, osi¹-
gnê³y Niemojewskie Górki.

Straty w potyczce miêdzy Wincentowem, a Brodami major Leœniak
ocenia³ w meldunku do komendy z 9 listopada 1944 roku, w czasie for-
sowania szosy, na 2 partyzantów poleg³ych i 5 rannych. 50 proc. taboru
dosta³o siê w rêce nieprzyjaciela, 10 proc. stanu osobowego ¿o³nierzy
rozpierzch³o siê. Czêœæ z nich pozosta³a w lasach koneckich i tam
w wiêkszoœci poleg³a, reszta dopiero po kilku, a nawet kilkunastu dniach
meldowa³a siê u swoich dowódców. M.in. w jakiœ czas potem odnalaz³
siê wys³any na patrol podporucznik Drukarz ze swymi ¿o³nierzami, choæ
w pu³ku uznano ich za zaginionych.

Stany osobowe zmniejszy³y siê do po³owy, tak ¿e na dzieñ 9 listo-
pada pu³k liczy³ niewiele ponad 300 ludzi. Utracono te¿ 7 cekaemów,
6 erkaemów, kilkadziesi¹t karabinów i sporo amunicji. Najmniej ucier-
pia³ oddzia³ porucznika Doliny, który jako jeden z ostatnich przebija³ siê
przez szosê Koñskie–Kielce. Nie mia³ ¿adnych strat.

Jak dosz³o do utraty tak cennej broni, jak¹ by³y ciê¿kie karabiny
maszynowe. Porucznik Bohun i ¿o³nierze w swoich relacjach stwierdzaj¹,
¿e przed wymarszem major Leœniak nakaza³ ciê¿k¹ broñ oraz baga¿e
osobiste z³o¿yæ na wozy taborowe, aby ul¿yæ zmordowanym ¿o³nierzom.
W powszechnym zamêcie, jaki zapanowa³ po otwarciu ognia przez Niem-
ców, o cekaemach po prostu zapomniano. Wszyscy ¿o³nierze myœleli tylko
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o tym, ¿eby jak najprêdzej znaleŸæ siê po drugiej stronie szosy. W tym
czasie w kompanii cekaemów by³o dwóch oficerów – podporucznik Bo-
hun i jeden z jego dowódców plutonów podporucznik Godzimierz – Jan
Herbisz. W chaosie i oni stracili g³owy. Pozostawione samopas konie
rozjecha³y siê po lesie i tam pozosta³y do œwitu. Nazajutrz rano znaleŸli
je Niemcy wraz z broni¹ maszynow¹...

Podobnie przebieg walki pod Wincentowem, Brodami i Kazano-
wem relacjonowa³ równie¿ uczestnik tych walk, Eugeniusz Wawrzyniak
w swych ksi¹¿kach „O Panie, skrusz ten miecz” i „Na rubie¿y Okrêgu
AK £ódŸ”.

Wieczorem 9 listopada 1944 roku na odprawie oficerów w Gór-
kach Niemojewskich major Leœniak po wys³uchaniu opinii zebranych
podj¹³ decyzjê o rozwi¹zaniu 25 pu³ku piechoty AK. Wyrazi³ te¿ III ba-
talionowi „Kampinos” wysokie uznanie za wzorow¹ postawê w czasie
ostatnich staræ z nieprzyjacielem.

SZAR¯A U£AÑSKA

Porucznik Dolina postanowi³ rozwi¹zaæ kompaniê piechoty star-
szego sier¿anta Opoñczy – Waleriana ¯uchowicza. Odejœæ na melinê ze
swymi ¿o³nierzami musia³ tak¿e i sam Opoñcza, z uwagi na fatalny stan
zdrowia. Równie¿ z kawalerii musieli odejœæ chorzy ulani, niezdolni do
dalszej walki. Zaopatrzeni w fa³szywe kenkarty (dowody to¿samoœci)
odeszli m.in. awansowani do stopnia porucznika Kazik – Bronis³aw Pi-
wowarczyk i K³os – Józef Mioduszewski, któremu rana w obojczyku
zaczyna³a ropieæ, a tak¿e u³ani i strzelcy Wichura – Jerzy Dudak, Jan
Awsiukiewicz, Brzoza – Stanis³aw Wojno, Stanis³aw Czerniawski, Sta-
nis³aw Dziemidowicz, Jan Janczewski, Micha³ Krzywicki, bracia Stani-
s³aw i Andrzej Leszko, Litwos – Jan Kosowicz, Orzechowski – Pawe³
Kosowicz, Wac³aw Majewski, Jan Maliszewski, Konstanty Murowski,
Patalej, Nalibocki, Radzionek...

Ca³kowicie rozformowa³y siê kompanie podporucznika Bohuna –
Boles³awa Turkiewicza i podporucznika Groma – Jana Mateckiego.

Oprócz oddzia³u kawalerii porucznika Doliny z 25 pu³ku piechoty
pozosta³y w terenie oddzia³y partyzanckie porucznika Wichra – Witolda
Kucharskiego, porucznika Boñczy – Kazimierza Za³êskiego (w III Rze-
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czypospolitej – genera³a brygady) i podporucznika Henryka – Henryka
Furmañczyka. Nie zamelinowa³y siê równie¿ kompanie kapitana Stare-
go – Józefa Wyrwy i porucznika Osucha – Zdzis³awa Suszyckiego.

Partyzancki oddzia³ porucznika Doliny liczy³ teraz oko³o 60 ludzi
i tyle¿ koni. U³ani uzbrojeni byli niemal wy³¹cznie w automaty i karabi-
ny maszynowe. Oddzia³ zosta³ podzielony na dwa plutony. Pierwszym
dowodzi³ zastêpca Doliny podporucznik D¹browa – Zygmunt Koc, dru-
gim zaœ Wir – Antoni Burdzie³owski. Jeszcze tej samej nocy Doliniacy
opuœcili Górki Niemojewskie, odskakuj¹c o kilkadziesi¹t kilometrów.
I by³o tak dzieñ w dzieñ, noc w noc. Nie zagrzali w jednej wsi miejsca
d³u¿ej, ni¿ kilkanaœcie godzin, a czêsto jeszcze krócej. Zanim Niemcy
zd¹¿yli przybyæ tam, gdzie jeszcze za dnia przebywali, oni o zmierzchu
ju¿ podci¹gali poprêgi (koni w czasie ca³odziennego postoju nie rozsio-
d³ywano), wskakiwali na koñ i odskakiwali kilkadziesi¹t kilometrów dalej,
w przeciwnym kierunku, w jakim zmierza³ nieprzyjaciel, zjawiaj¹c siê
nazajutrz tam, gdzie Niemcy najmniej mogli siê ich spodziewaæ.

Od dnia rozformowania 25 pu³ku piechoty Doliniacy wêdrowali
tymi szlakami, którymi na prze³omie lat 1939–40 przemierza³ ze swym
oddzia³em ostatni u³an II Rzeczypospolitej i zarazem pierwszy partyzant
w II wojnie œwiatowej, legendarny major Hubal – Henryk Dobrzañski.
On zaczyna³ tam ze swymi u³anami u zarzewia wojny ogólnoœwiatowej
partyzanck¹ walkê w okupowanej Polsce. Porucznik Dolina ze swymi
u³anami – partyzantami koñczy³ tê walkê na tych samych ziemiach...

Ruchliwoœæ kawalerii, a tak¿e przekazywane Niemcom informacje
o dzia³aniu na tych terenach pododdzia³ów Boñczy, Starego, Henryka,
Wichra, Osucha i Doliny sprawi³y, ¿e w³adze okupacyjne by³y przekona-
ne, ¿e na bezpoœrednim zapleczu frontu przebywaj¹ znaczne si³y party-
zanckie.

W ostatniej dekadzie listopada 1944 roku na partyzantów w lasach
opoczyñskich i koneckich ruszy³a kolejna akcja pacyfikacyjna, w której
uczestniczy³o oko³o dwu dywizji dowodzonych ³¹cznie przez pu³kowni-
ka Redera. W jej wyniku „polnische banditen” na KielecczyŸnie mieli
byæ ca³kowicie rozbici.

26 listopada, gdy oddzia³ porucznika Doliny po raz kolejny z rzêdu
kwaterowa³ w Górkach Niemojewskich, ³¹cznicy z miejscowej placów-
ki AK zameldowali, ¿e Niemcy otaczaj¹ leœny kompleks, poœród którego
znajdowa³a siê ta miejscowoœæ. Tym razem Dolina opuœci³ wioskê znacz-
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nie wczeœniej, przed zapadniêciem zmroku. Konie sz³y w¹sk¹ leœn¹ prze-
siek¹. Jak zwykle na czele jecha³ Dolina. Nagle, w przeœwicie przesieki
jakby coœ siê poruszy³o, coœ na kszta³t ci¹gnionego wózka. By³ to nie-
miecki cekaem. Dowódca skierowa³ oddzia³ do lasu, pad³a komenda:
z koni!

Dolina skin¹³ na D¹browê i wachmistrza Kulê. We trójkê udali siê
nad szosê omijaj¹c stanowisko cekaemu. Z miejsca, w którym siê zatrzy-
mali, wyraŸnie s³ychaæ by³o rozmowê prowadzon¹ po niemiecku. ¯o³-
nierz z obs³ugi cekaemu twierdzi³, ¿e tu¿ przed chwil¹ w przesiece wi-
dzia³ „banditen”, pozostali jednak przekonali go, ¿e to niemo¿liwe, ¿e
mu siê coœ przywidzia³o.

Szos¹, co chwila przeje¿d¿a³y samochody z przyæmionymi reflek-
torami. Dolina zapali³ latarkê, której przys³ona przepuszcza³a w¹ski pas
œwiat³a. Oœwietli³ nim mapê.

– Têdy nie przejdziemy, bo tu siê nas spodziewaj¹ – mrukn¹³.
A po chwili namys³u doda³:
– A my spróbujemy t¹ drog¹, potem obok wsi. Na otwartej prze-

strzeni spodziewaj¹ siê najmniej i wskaza³ zamierzon¹ drogê dalszego
marszu.

Gdy zawracaj¹c dochodzili ju¿ do koni, Dolina nieopatrznie na-
depn¹³ na such¹ ga³¹Ÿ. Niemcy natychmiast otworzyli w tê stronê ogieñ,
ale u³ani dosiedli koni i pogalopowali w g³¹b lasu. Na krótkim postoju
D¹browa i Wir sprawdzili stan oddzia³u. Nikt nie zgin¹³, a strzelanina
z ty³u umilk³a.

W dalsz¹ drogê ruszyli stêpa. Gdzieœ nieopodal znowu zaterkota³
karabin maszynowy, i tym razem dla partyzantów nieszkodliwie. Wygl¹-
da³o jednak na to, ¿e Niemcy szczelnie obstawili wyloty wszystkich le-
œnych dróg. W ci¹gu kilku godzin Doliniacy klucz¹c po lesie ujechali
zaledwie parê kilometrów. Jechali stêpa, by nie czyniæ ha³asu. Sytuacja
by³o jednak bardzo powa¿na, a oddzia³, choæ bojowy i doœwiadczony –
nieliczny, by podejmowaæ nieprzemyœlane dzia³anie.

Las siê wreszcie skoñczy³ i u³ani mieli przed sob¹ otwarte pole. Do
szosy by³o oko³o pól kilometra. Dolina zarz¹dzi³ chwilê postoju.

– Nawet, jeœli obsadzili i ten odcinek – zwróci³ siê do D¹browy – to na
pewno nie tak gêsto jak tam, gdzie las dochodzi³ do samej szosy. Ruszamy!

Konie sz³y wolno jeden za drugim. Zza chmur wy³oni³ siê ksiê¿yc.
Na szosie nie widaæ ju¿ by³o przyæmionych œwiate³ samochodów.
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– Mo¿e odjechali? – spyta³ ktoœ z nadziej¹.
Oddzia³ by³ ju¿ w po³owie drogi miêdzy lasem i szos¹ w otwartym

polu, widocznym dobrze przy poœwiacie ksiê¿yca. Jeszcze 200–300 me-
trów. Nagle ciszê nocy przerwa³ ostry g³os:

– Halt!
Dolina odwróci³ g³owê i powiedzia³ spokojnie, lecz donoœnie, by

s³yszeli go wszyscy:
– No, to ruszamy na nich!
W jednej chwili konie ruszy³y z kopyta galopem w kierunku szosy,

rozwijaj¹c siê w szerok¹ tyralierê. Niemcy nie otworzyli ognia, nato-
miast na ca³ej ich linii wysuniêtej 100–150 metrów przed szosê rozlega-
³y siê bezsensowne z chwil¹ rozpoczêcia szar¿y okrzyki:

– Halt! Halt! Halt!
Widocznie nie zdawali sobie sprawy, ¿e szar¿uj¹cych nie zatrzyma

ju¿ ¿adna si³a. Konie dŸgane ostrogami cwa³owa³y szerokim pó³kolem,
ziemia dudni³a têtnem kopyt. Po d³u¿szej dopiero chwili Niemcy prze-
stali wrzeszczeæ to swoje „halt!” i zaczêli strzelaæ. Ale to by³y zaledwie
dwa, mo¿e trzy karabiny maszynowe.

Linia nieprzyjaciela zbli¿a³a siê do szar¿uj¹cych u³anów w szyb-
kim tempie. Jeszcze kilkadziesi¹t metrów... i nagle nierówne serie nie-
przyjacielskiej broni maszynowej przyg³uszy³o gromkie „Hurra”!

Jak na komendê ich strza³y umilk³y, za to spoza grzbietów galopu-
j¹cych rumaków ozwa³y siê krótkie serie automatów. Tym razem Niem-
cy wo³ali pojedynczo i gromadnie:

– Nicht schiessen! Nicht schiessen!
Konie b³yskawicznie przesadzi³y rów obsadzony przez Niemców

i pomknê³y dalej. Jedynie klacz wachmistrza Kuli, który strzelaj¹c z au-
tomatu popuœci³ wodze, potknê³a siê i przekozio³kowa³a – wyrzucaj¹c
go z siod³a. Koñ w oka mgnieniu powsta³ i pogalopowa³ za szwadronem
bez jeŸdŸca. Kula te¿ wsta³, mia³ mocno obola³e biodra. Usi³owa³ biec
w kierunku, w którym oddali³ siê jego koñ, lecz rusza³ siê wolno. Niem-
cy nie zd¹¿yli jeszcze och³on¹æ po zuchwa³ej szar¿y. Wykorzysta³ to D¹-
browa. Uj¹³ klacz Kuli i zawróci³. Odnalaz³szy pechowego jeŸdŸca ze-
skoczy³ z konia, odda³ seriê z automatu i pomóg³ pot³uczonemu wachmi-
strzowi wskoczyæ na siod³o.

Jak siê wiêc okaza³o, Niemcy w tym miejscu obstawili szosê bar-
dzo s³abo. Natomiast biegn¹ce niedaleko szosy tory kolejowe nie by³y
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w ogóle obstawione. Po ich przekroczeniu Dolina zarz¹dzi³ postój, by
konie trochê odsapnê³y i aby sprawdziæ stan osobowy. Wszyscy szczê-
œliwie przeszli. W czasie szarzy spad³o z koni, prócz Kuli, tak¿e kilku
innych u³anów, ale w porê podnieœli siê i do³¹czyli do reszty.

l oto nagle koñ porucznika Doliny tak jak sta³ – nagle upad³.
Wierzgn¹³ kilka razy kopytami i ju¿ nie ¿y³. Doktor Kleszczyk, który
z partyzanckiej koniecznoœci opiekowa³ siê nie tylko ludŸmi, ale i koñ-
mi, nie znalaz³ na ciele konia ani jednego zadraœniêcia. Uzna³, ¿e wa³ach
dozna³ zawa³u serca.

Luzak Doliny u³an Piotr £ojko odst¹pi³ dowódcy swego siwka, sam
zaœ jako drugi jeŸdziec wsiad³ na konia swego brata, luzaka porucznika
D¹browy. W najbli¿szej wsi za dolary porucznik Dolina sprawi³ sobie
nowego konia.

Oddzia³ tego dnia nie zatrzymywa³ siê na d³u¿szy odpoczynek
w ¿adnej z mijanych wsi. Postój wypad³ w gêstym m³odniku kilkanaœcie
kilometrów dalej od pacyfikowanych lasów. Pada³ œnieg, a zgrzani for-
sownym marszem u³ani marzli. Chcia³o siê spaæ, lecz to by³o zakazane.
Chwyci³ bowiem mróz i grozi³o to zaœniêciem, mo¿e i na wieki...

ŒLADAMI MAJORA HUBALA

Wiêcej ni¿ po³owa oddzia³u nie by³a zdatna do dalszej walki. Cho-
r¹¿y Nieczaj, podchor¹¿y Bia³y – Leszek Korzeniowski, kapral Wicher –
Witold Skopiec, kapral Longinus – Longin Ko³osowski, u³an Zaremba…
gor¹czkowali, byli owrzodzeni niczym trêdowaci. Nie chcieli opuszczaæ
oddzia³u, ale doktor Kleszczyk by³ nieub³agany.

– Brateñku, nie wytrzymasz w oddziale d³ugo. Wykitujesz. A amu-
nicji ma³o. Chcesz pogrzebu bez salwy honorowej?

Jedni odeszli, inni powrócili, jak kapral K³os – Józef Mioduszew-
ski, który ukrywa³ siê w maj¹tku Kraœnica w czworakach u pani Do-
browolskiej. Opiekowa³a siê jego ranami sanitariuszka AK, 14–letnia
Ewa B¹kowska, córka w³aœcicieli kraœnickiego maj¹tku. Ju¿ wczeœniej,
bo pod koniec paŸdziernika 1944 roku do³¹czyli podchor¹¿owie Rom
– Ryszard Bielañski i Ali (N.N.), obaj z Warszawy, którzy po upadku
Starówki przedarli siê do Kampinosu. Od Jaktorowa szli œladami po-
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rucznika Doliny, ale piechot¹ nie mieli szansy go dogoniæ. W koñcu to
siê uda³o, kiedy Dolina ze swymi ¿o³nierzami osi¹gn¹³ lasy kieleckie
i w nich siê zatrzyma³. Rom zosta³ zastêpc¹ dowódcy drugiego plutonu
wachmistrza Wira, zaœ Ali erkaemist¹. Obaj dopiero uczyli siê dosia-
dania konia.

W nastêpnych tygodniach oddzia³ porucznika Doliny przemierza³
Kielecczyznê wzd³u¿ i wszerz, od pó³nocy na po³udnie i od zachodu na
wschód, Adamów, Sobieszów. Modrzewek, Julianów, Ossa, Trzebina,
Górki Niemojewskie, Zdyszewice, Kraœnica – to byty najczêstsze miej-
sca postoju. O ¿yciu codziennym w tym czasie, wspomina warszawiak –
Doliniak podchor¹¿y Rom – Ryszard Bielañski:

– Front ustabilizowa³ siê na Wiœle, myœmy operowali oko³o 30 ki-
lometrów od niego, a wiêc nie na tak bardzo g³êbokim zapleczu. Zagêsz-
czenie placówek nieprzyjaciela by³o znaczne. Normalnie nie przebywa-
liœmy w jednej wsi d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ. Do godzimy 16.00 czyli do
zmroku trwa³o ostre pogotowie, od zmroku zaœ kilka godzin snu w ubra-
niu, czasem tylko bez obuwia. W nocy wymarsz dalszy, lub bli¿szy, zale-
¿a³o to od dowództwa. Nad ranem zajmowaliœmy kwatery w jakiejœ wio-
sce, konie pozostawa³y osiod³ane, z poluzowanymi poprêgami, my
w pogotowiu. Od zmroku znów porê godzin snu, i tak codziennie. Brak
snu szczególnie dawa³ siê we znaki.

Na pocz¹tku grudnia 1944 roku przeprawiliœmy siê brodem przez
Pilicê i zatrzymaliœmy siê w jakiejœ wiosce. Wieczorem znowu wyruszy-
liœmy w drogê. Przed laskiem Dolina zatrzyma³ oddzia³ i powiada:
o, tam, widzicie – wskaza³ niedalek¹ wieœ Brzeziny – mieszkaj¹ nasi
wrogowie, Volksdeutsche, paso¿yty na polskim ciele, a my jesteœmy bez
bielizny, obuwia, ubrania, p³aszczy, to tam siê zaopatrzymy... To by³o
coœ dla mnie, powia³o jakby Warszaw¹. Czêœæ oddzia³u zosta³a przy ko-
niach, a reszta uda³a siê do wioski. Dolina i D¹browa na czele, ja natural-
nie z nimi. Nareszcie odkujê siê bezpoœrednio na sukinsynach – myœla-
³em. W wiosce ciemno. Na drodze spotykamy jakiegoœ ch³opaka.– Stój,
coœ za jeden?! Polak? Niemiec? – Polak, panie. Jak siê nazywasz? Wy-
mieni³ nazwisko. Moje czu³e ucho pochwyci³o obcy akcent. Jak? Po-
wtórz! Teraz pod wp³ywem strachu ten akcent sta³ siê wyraŸniejszy. Toœ
ty taki Polak? Chcesz w czapê? Gadaj! Niemiec? Tak, panie. No to pro-
wadŸ. Kto tu mieszka? Polacy? Niemcy? Tylko nie k³am, bo... i pokaza-
³em mu lufê.
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Ch³opak poprowadzi³ pos³usznie. D¹browa móg³ rozprowadziæ u³a-
nów jak na manewrach. Tu dwóch, tam trzech. Dla siebie, dla mnie
i swojego luzaka Piotrka pozostawi³ wójta. W³azimy do œrodka: Rêce do
góry! W mieszkaniu pan wójt z rodzin¹ i s³u¿¹cy Polak. Na piecu susz¹
siê buty. Ja cap za kapcie, w³o¿y³em, pasuj¹. l do wójta: dokumenty!
Stary wyga zbli¿y³ siê do sto³u, wyci¹gn¹³ dokumenty, my nieopatrznie
odeszliœmy od drzwi, a on w skarpetkach chodu. D¹browa z Piotrkiem za
nim, pozosta³e szkopy w lament i chc¹ wybiec. Ja zosta³em na stanowi-
sku. Spokojnie, bez nerw. Zapêdzi³em wszystkich w k¹t. Poczekajcie!
Za chwilê rozleg³a siê krótka seria, potem druga i D¹browa wróci³. Na
moje pytaj¹ce spojrzenie mrukn¹³, ¿e w porz¹dku...

Zaopatrzyliœmy siê nie najgorzej. Prócz butów i koszuli – mnie przy-
pad³ w udziale podró¿ny ko¿uch wójta, d³ugi do ziemi, a ciê¿ki jak su-
mienie gestapowca. Do tego dano mi konia zapasowego z uwi¹zanym
t³umokiem. Z „wrodzon¹” sobie pomys³owoœci¹ uwi¹za³em jego wodze
do siod³a swojego wierzchowca, ¿eby mieæ rêce wolne do walki. Jakiœ
litoœciwy u³an uœwiadomi³ mnie, ¿e w razie pukaniny sp³oszony koñ œci¹-
gnie mnie z mojego konia razem z siod³em na ziemiê. Odczepi³em wo-
dze i w rêku prowadzi³em konia, gubi¹c naturalnie po drodze ten t³umok.
D¹browa nic na to nie powiedzia³, mrukn¹³ tylko swoje „hmm!”, a ch³o-
paki znowu mieli u¿ywanie na mnie nieboraku.

Volksdeutsche zastrzelili nam jednego u³ana, a wachmistrz Kula
za³atwi³ ,,odmownie” komendanta ich Selbstschutzu, który akurat przy-
jecha³ do wsi i chcia³ byæ wa¿ny (Selbstschutz – samoobrona, nazwê tê
mia³a paramilitarna organizacja niemiecka rekrutuj¹ca siê z mniejszoœci
niemieckiej w Polsce, za³o¿ona w 1939 roku jako „Pi¹ta Kolumna” –
przyp. aut.). Porucznik Dolina zapowiedzia³, ¿e za najmniejsz¹ represjê
na ludnoœci polskiej wrócimy i wytniemy wszystkich w pieñ. Represji
nie by³o.

Koñskie nogi nad w³asnymi maj¹ przewagê absolutn¹. primo nie s¹
w³asne, secundo s¹ d³u¿sze i szybsze. Dziêki tym zaletom forsowaliœmy
co noc sporo kilometrów. Ile – nie zgadnê, lecz kiedy grubo po wojnie
bêd¹c s³u¿bowo w okolicach Opoczna przemierza³em samochodem na-
sze partyzanckie szlaki, nabra³em szacunku dla koñskich nóg i naszych
m³odych siedzeñ. 40–50 kilometrów, przebytych przez noc nie nale¿a³y
do rzadkoœci. Pilica nie by³a dla nas przeszkod¹. Trochê w bród, trochê
wp³aw przechodziliœmy, kiedy siê Dolinie zechcia³o: Na pocz¹tku grud-
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nia zachcia³o siê Dolinie dostaæ pod Grodzisk Mazowiecki. Mia³ tam
jakieœ interesy do za³atwienia. Podjechaliœmy kilka kilometrów do one-
go grodu i zatrzymaliœmy siê we wsi rozrzuconej w tak zwane kolonie.
Zagroda od zagrody sta³y w odleg³oœci 100 do 500 metrów. Niezbyt to
by³o dogodne z punktu widzenia partyzancko–wojskowej taktyki. Do-
lina to by³ Dolina. Skoro tak zdecydowa³, to tak widocznie by³o najle-
piej. Doliniacy zaci¹gali „po kresowemu”. Gospodarze, bogaci gospo-
darze, na pierwszy rzut oko by³o to widaæ – przyjêli nas podejrzliwie,
myœleli o podstêpie. Bo Szkopy potrafi³y nasy³aæ Ukraiñców mówi¹-
cych po polsku i udaj¹cych partyzantów. W¹tpliwoœci rozproszy³a, moja
warszawska gwara. Jezusicku! Ró¿ne by³y przyjêcia, od zimnych po
gor¹ce. Tutaj by³ sam ukrop. Ludzie polskiego munduru nie widzieli
od 1939 roku. Polacy z krwi i koœci. Ch³opskiej koœci. Ka¿de ¿yczenie
spe³niali w lot. Mnie ca³¹ g³odn¹ okupacjê marzy³a siê kaczka z jab³ka-
mi. Ledwo to powiedzia³em, ju¿ kaczka by³a bez g³owy. Gospodarz
zniós³ ze strychu dzie¿ê jab³ek. Jab³ka w grudniu! Tego te¿ przez ca³¹
okupacjê nie doœwiadczy³em. Gospodyni obdziera kaczkê z pierza, my
delektujemy siê jab³kami, œni mi siê uczta. Konie ¿r¹ pe³nymi pyskami
owies.

¯ycie ma jednak swoje ,,uroki”. Jak Pan Bóg da kupca, to diabe³
faktora... Przyje¿d¿a goniec. Alarm! O kilometr st¹d kwateruj¹ Kozacy.
Odmarsz. Ludzie, ludzie! Szczêœcie by³o tak blisko! Szlag by trafi³ Ko-
zaków i jasna d¿uma! Ale co robiæ? ¯egnaj¹c nas gospodarze mieli ³zy
w oczach. Do kieszeni wtykali, co tylko mieli. Kochani ludzie. Byliœmy
twardzi, co tu mówiæ, i w charakterach, i w ty³kach. Radoœci za du¿o nie
mieliœmy, odwrotnie i owszem.

Takie spotkania by³y dla nas radoœci¹, satysfakcj¹. Mimo niebez-
pieczeñstwa, jakie œci¹galiœmy na ludzi, sami odnosili siê do nas ser-
decznie, ¿yczliwie, jak do swoich dzieci. Do dzisiaj wspominam z roz-
czuleniem gospodarzy ,,od kaczki”….

Dolina by³ wyj¹tkowo sprawiedliwy w stosunku do ludnoœci,
a szczególnie wobec mieszkañców naszego terenu dzia³ania. Od swoich
podw³adnych wymaga³ tego samego. Nikt nie œmia³ sobie pozwoliæ na
jak¹kolwiek dzik¹ rekwizycjê.

Plag¹ partyzantów by³y wszy. Latem podobno radykaln¹ metod¹
by³o roz³o¿enie ubrania i bielizny na mrowisku. Po godzinie wszy i gni-
dy by³y dok³adnie wybrane. Po takiej kuracji – mówili znawcy przed-
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miotu – wszy unika³y pacjenta przez pewien czas, gdy¿ odstrasza³ je
wydzielany przez mrówki kwas, który pozostawa³ w ubraniu. Myœmy
„zwiedzali” kraj w okresie zimy. Dotychczas ¿ywej wszy w ¿yciu nie
widzia³em. Pierwsze wszy „g³owowe” z³apa³em w Kampinosie. Musia-
³em œci¹æ sobie ozdobê mojej g³owy. Z przera¿eniem zobaczy³em na
pod³odze jak kupka moich w³osów nieco siê porusza³a. Niez³¹ musia³em
mieæ w czuprynie wylêgarniê. PóŸniej dopad³y mnie wszy odzie¿owe.
Nieprzyzwyczajonemu doskwiera³y bardziej ni¿ tym, co „przywyk³szy”.
W normalnym czasie, to znaczy, kiedy cz³owiek by³ w ruchu, jako tako,
ale po przejechaniu k³usem kilku kilometrów zaczyna³y siê odzywaæ.
By³em ubrany w koszulê, bluzê i ko¿uch wójta–volksdeutscha, na to mia-
³em za³o¿ony g³ówny pas, chlebak z granatami i zapasow¹ amunicj¹,
zapasowe magazynki do Stena i sam Sten. Po rozgrzanym i spoconym
ciele urz¹dza³y sobie te „mi³e” zwierz¹tka wyœcigi, wierci³y siê pod pa-
chami i w pachwinach, k¹sa³y, pi³y krew... Wer den Dichten will verste-
hen, muss in Dichters Lande gehen... Kto chce rozumieæ poetê, musi iœæ
do kraju poetów...

Po prostu uj¹³ to Grzesiuk w ksi¹¿ce „Piêæ lat kacetu”. Niech nie
wa¿y siê wydawaæ s¹du o wiêŸniach obozów zag³ady ten, kto tam nie
siedzia³. Nie wyobra¿a sobie katuszy wszowych ten, kto tego nie prze¿y-
wa³. W pe³nym oporz¹dzeniu ani siê podrapaæ, ani gangreny wy³apaæ.
Cierpi cz³owiek w milczeniu i tyle. Kapral Rudowicz pewnego razu po
przyjeŸdzie na kwaterê zdj¹³ p³aszcz i o futrynê drzwi czochra³ siê pleca-
mi jak wieprzek, nie wzbudzaj¹c nawet zbytniej weso³oœci kolegów.
Swo³oczowskie krwiopijce tak mi dokucza³y, ¿e sytuacja dojrza³a do
zasadniczych rozstrzygniêæ. Na postoju postanowi³em przeprowadziæ
dezynfekcjê naszej pi¹tki (Ali, ¯bik, Kupœæ, K³os i ja). Poprosi³em go-
spodyniê o przepalenie pieca chlebowego. Nie za du¿o z uwagi na prze-
palenie ubrañ. Po wygarniêciu wêgla mia³a ona po³o¿yæ na spód pieca
deski, a nastêpnie nasz¹ odzie¿ – pilnie bacz¹c, by siê nie pali³a. Swoim
brudnym i pogryzionym pow³okom urz¹dziliœmy „mykwê” w cebrzyku.
Pani domu w sieni „piecze” wszy, a my siê szorujemy ersatz–myd³em
i ca³kiem nam przyjemnie. O kolorze wody nie wspomnê, bo i po co. Od
czasu do czasu pytam przez drzwi nasz¹ dobrodziejkê czy ubrania jesz-
cze istniej¹. W porz¹dku, w porz¹dku, przecie¿ pilnujê... W pewnej chwili
babina p³aczliwym g³osem wo³a. panocku, psypali³o siê Ÿdziebko! Po
czym wnios³a do kuchni nasze odzienie w stanie rzeczywiœcie solidnie
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nadw¹tlonym. Wszystko pestka, tylko nasza duma, wojskowe przedwo-
jenne kawaleryjskie spodnie nie nadawa³y siê do dalszego u¿ytku. Ale
za to wszy rzeczywiœcie diabli wziêli. Do nastêpnej kwatery...

Okolica nawiedzona przez leœnych by³a tak dok³adnie zawszona,
¿e jakiekolwiek wysi³ki w kierunku zachowania higieny osobistej by³y
bezowocne. DDT do nas nie dociera³o. Po przespaniu siê na nastêpnym
postoju nowe zastêpy wyg³odnia³ych insektów dawa³y siê nam we znaki
jeszcze mocniej, ni¿ poprzednio. Reasumuj¹c walkê z gnidami, w prze-
ciwieñstwie do walki z Niemcami – same negatywy. (...)

POZOSTA£O SIEDEMNASTU

Gdy 3 czerwca 1943 roku mieszkañcy ziemi nowogródzkiej stawa-
li do walki o Polskê woln¹ i niepodleg³¹ – ich oddzia³ stanowi¹cy zal¹-
¿ek Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego liczy³ czterdziestu czterech
¿o³nierzy. PóŸniej, gdy dochodzili, do Warszawy, by³o ich ju¿ prawie
tysi¹c walecznych.

W po³owie grudnia 1944 roku za Pilic¹, na ziemi kieleckiej, pozo-
sta³o ich zaledwie siedemnastu. Byli to porucznik Dolina – Adolf Pilch,
podporucznik D¹browa – Zygmunt Koc, lekarz plutonowy Kleszczyk –
Antoni Banis, starszy wachmistrz Kula – Kazimierz Puchacewicz, wach-
mistrz podchor¹¿y Grom – Józef Bylewski, wachmistrz Wir – Antoni
Burdzie³owski, plutonowy podchor¹¿y Rom – Ryszard Bielañski, pluto-
nowy Antoni Rudowicz, kapral podchor¹¿y Ali (N.N.), kapral podchor¹-
¿y K³os – Józef Mioduszewski, plutonowy GroŸny – Józef Pacejkowicz,
starszy u³an Piotr £ojko, starszy u³an Roman £ojko, starszy u³an ¯bik –
Marian Podgóreczny, u³an Benek – Bonifacy Juchniewicz, u³an £osoœ –
Witold Kupœæ vel Stanis³aw Leszyñski.

W tym czasie major Leœniak wyda³ rozkaz tygodniowy nr 2 z 30
listopada 1944 roku, którego fragment odczytany zosta³ przy wspólnej
kolacji. Po raz pierwszy od wymarszu z Puszczy Nalibockiej oficerowie
Doliniacy otrzymali awanse na wy¿sze stopnie i wysokie odznaczenia.
Podchor¹¿owie œp. Bazar – Stanis³aw Bazarewski, Kazik – Bronis³aw
Piwoworczyk i podchor¹¿y Lech (N.N.) zostali podporucznikami. Nato-
miast rozkazem komendanta Okrêgu „Mazury” z 10 listopada 1944 roku
spoœród Doliniaków otrzymali „Krzy¿e Walecznych” nastêpuj¹cy ¿o³-
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nierze.: œp. NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki, D¹browa – Zygmunt Koc,
Nalibocki (N.N.) i ¯bik – Marian Podgóreczny.

Dopiero po wojnie Doliniacy dowiedzieli siê, ¿e ju¿ 15 wrzeœnia
1944 roku ukaza³ siê rozkaz nr 29 komendanta Warszawskiego Okrêgu
AK genera³a Montera informuj¹cy, ¿e komendant Si³ Zbrojnych w Kra-
ju awansowa³ ze starszeñstwem od 14 wrzeœnia 1944 roku do stopnia
podporucznika czasu wojny nastêpuj¹cych ¿o³nierzy porucznika Doli-
ny: Zdzis³awa Nurkiewicza, Józefa NiedŸwieckiego, Narcyza Kulikow-
skiego, Bronis³awa Piwowarczyka, Waleriana ¯uchowicza, Stanis³awa
Pilarskiego i Stanis³awa Bazarewskiego.

Z zestawienia tych rozkazów wynika, ¿e podchor¹¿owie Kazik –
Piwowarczyk i Bazar – Bazarewski do stopni oficerskich awansowani
zostali dwukrotnie – przez komendanta AK na podporuczników czasu
wojennego i rozkazem komendanta Okrêgu „Mazury” do stopnia podpo-
rucznika. Natomiast z dniem 1 stycznia 1945 roku dowódca Si³ Zbroj-
nych w Kraju genera³ NiedŸwiadek awansowa³ (a by³ to ju¿ trzeci rozkaz
z awansami Doliniaków) porucznika piechoty Dolinê – Adolfa Pilcha do
stopnia kapitana, podporucznika kawalerii D¹browê – Zygmunta Koca
do stopnia porucznika oraz oficerów czasu wojny Nieczaja – Zdzis³awa
Nurkiewicza i Opoñczê – Waleriana Zuchowicza do stopnia podporucz-
nika, natomiast lekarza Kleszczyka do stopnia kapitana.

Tym razem wiêc chor¹¿y Nieczaj i starszy sier¿ant Opoñcza awan-
sowali po raz drugi na oficerów czasu wojny.

GWIAZDKA W 1944 ROKU

Wigiliê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oddzia³ Doliny mia³ spêdziæ
w maj¹tku Kraœnica u pani B¹kowskiej, której m¹¿, oficer Wojska Pol-
skiego zosta³ zamordowany w Katyniu. Zawsze byliœmy tam mile wi-
dziani, tam te¿ znajdowa³a siê jedna z „melin” na terenie powiatu opo-
czyñskiego. Wspomina o tym piewca chwa³y Doliniaków – jak go nazy-
wano: Mickiewicz oddzia³u – podporucznik Grom – Józef Bylewski:

– Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wszyscy oczekiwali z niecierpliwo-
œci¹, ale akurat nas niezbyt grza³y ani ziêbi³y, bo przy naszym partyzanc-
kim rzemioœle dzieñ œwi¹teczny niczym nie ró¿ni³ siê od zwyk³ego. Naj-
czêœciej nie wiedzieliœmy nawet, kiedy jest niedziela czy inny dzieñ ty-
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godnia. Dopiero, gdy Dolina powiadomi³ nas, ¿e miejscowa ludnoœæ or-
ganizuje dla nas op³atek w Kraœnicy, radoœæ zrobi³a siê ogromna. Wielu
mieliœmy serdecznych przyjació³ rozsianych po szerokim terenie. Do nich
nale¿a³y te¿ panie B¹kowskie. Szczególnie przypad³a nam do serca Ewa,
13,14–letnia panna. Wychodzi³a wprost ze skóry, by nam pomagaæ. Za-
stanawialiœmy siê wiêc nad prezentem dla naszej ulubienicy, tym bar-
dziej, ¿e w tym samym dniu wypada³y jej imieniny. Nie by³o to ³atwe,
gdy¿ byliœmy goli jak myszy koœcielne. Garœci naboi czy ostrogi prze-
cie¿ jej nie damy. Przypomnia³em sobie wówczas, ¿e kiedyœ pisywa³em
wiersze, a nawet drukowa³em je w pisemku, które wydawano w szkole,
do której uczêszcza³em. W takim razie, pomyœla³em sobie, trzeba bêdzie
u³o¿yæ naszej pannie Ewie jakiœ okolicznoœciowy wierszyk. Wrêczymy
go jej podczas Wigilii jako upominek od ca³ego naszego oddzia³u. Myœl¹
t¹ podzieli³em siê z podporucznikiem D¹brow¹ – Zygmuntem Kocem.
On zaœ uzna³ moj¹ myœl za godn¹ uwagi pod warunkiem, ¿e to, co dla
Ewy napiszê, bêdzie mia³o rêce i nogi. Na pierwszym kolejnym postoju
zabra³em siê do dzie³a. Przed wieczorem upominek by³ gotów.

Przeczytaliœmy go z D¹brow¹ parê razy uwa¿nie, tu i tam podszli-
fowaliœmy i wspólnie uznaliœmy, ¿e jak na takie warunki, to jest do przy-
jêcia. Ciekawi jednak byliœmy jak taki podarunek przyjm¹ inni nasi ¿o³-
nierze. Dlatego kilku z nich poprosiliœmy do pomieszczenia naszej kwa-
tery oznajmiaj¹c, ¿e mamy prezent dla panny Ewy. Byli bardzo ciekawi.
To pokaza³em im zapisan¹ kartkê papieru i zacz¹³em g³oœno czytaæ...

Wiersz–prezent wigilijno–imieninowy dla panny Ewy, córki w³a-
œcicielki maj¹tku Kraœnica, gdzie spêdzaæ mieliœmy gwiazdkê:

„Gdy mróz skuwa bieg ruczaju i gdy szron ubiela drzewa,
imieniny, w myœl zwyczaju swe obchodzi panna Ewa.
A co roku w dniu – tym, s¹dzê, otrzymuje ¿yczeñ wiele,
jakie jej sk³adaj¹ krewni oraz liczni przyjaciele.
W dniu dzisiejszym pragnie Tobie Twych przyjació³ garstka nowa
z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia, pragnie Tobie powinszowaæ.
Dziwni ch³opcy, w butach ³aty i podarte spodnie maj¹,
mowa ich jest jakaœ inna, chocia¿ po polsku gadaj¹.
£atwo zgadniesz, ¿e ci ch³opcy, to s¹ znani Doliniacy,
szybka, zwinna kawaleria, zabu¿añscy to Polacy.
Gdzieœ nad Niemnem czy nad Szczar¹ zostawili gniazda swoje,
i do Twojej przyszli ziemi, by o Polskê toczyæ boje.
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By³a du¿a ich gromada, lecz na d³ugim, krwawym szlaku
œmieræ wchodzi³a im w paradê i kosi³a tych ch³opaków.
l niejeden ju¿ nie ujrzy swoich bliskich i swej chatki,
pró¿no matka czeka syna, wygl¹daj¹ ojca dziatki.
Po tych borach, polach krwawych, gdzie hucza³y karabiny,
œpi¹ snem wiecznym dzielni ch³opcy, polegli u³ani Doliny,
Ci, co jeszcze nosz¹ g³owy, przyszli w dniu Twego imienia
z³o¿yæ uk³on Ci wojskowy, z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia.
S³ów tu wiele nie potrzeba, lepszy stokroæ uœcisk d³oni,
wszyscy stoj¹ ju¿ na bacznoœæ, ostrogami ka¿dy dzwoni
i a¿ w niebo okrzyk bije: droga Ewa niech nam ¿yje!”

U³ani z niek³aman¹ szczeroœci stwierdzili, ¿e bêdzie to dobry pre-
zent. Namawiali mnie te¿, abym podobny wiersz napisa³ o Dolinie, bo
i jemu te¿ od nas coœ siê nale¿y. Przez nastêpne dwa dni na postojach
„robi³em” pospieszne zamówienie. Tak powsta³a „Piosenka o Dolinie”
i dwie kolêdy. Bo jak by wygl¹da³a nasza Wigilia bez partyzanckich
kolêd?

Dzieñ wigilijny spêdziliœmy bezczynnie w Wincentowie, a o zmro-
ku mieliœmy udaæ siê do Kraœnicy na op³atek. Jednak przed wieczorem
przyby³ do Doliny na rowerze ³¹cznik z miejscowej podziemnej placów-
ki AK z wiadomoœci¹, ¿e na Wigiliê do Kraœnicy zapowiada siê major
Leœniak, dowódca 25 pu³ku piechoty ze sw¹ œwit¹. Nam w ostatniej chwili
upatrzono na wieczerzê wigilijn¹ inn¹ wieœ, do której ten w³aœnie ³¹cznik
mia³ nam wskazaæ drogê. Partyzanci tê wiadomoœæ przyjêli niezbyt entu-
zjastycznie. Uznali j¹ za wyj¹tkowego pecha.

Mnie osobiœcie w tym dniu pech nie przeœladowa³. Przeciwnie, dzieñ
ten by³ dla mnie pomyœlny. W owym okresie przedgwiazdkowym spodnie
moje by³y w stanie wiêcej, ni¿ op³akanym. W ogóle, jeœli chodzi o umun-
durowanie, to najwiêcej k³opotów mieliœmy w³aœnie ze spodniami. Dar-
³y siê one bardzo szybko, gdy¿ wiêkszoœæ czasu spêdzaliœmy na siod³ach.
Kawalerzysta zazwyczaj u¿ywa spodni podszytych skór¹, ale my nie
mieliœmy ani takich spodni, ani skóry na ich podszycie. Nawet dobre
spodnie po paru tygodniach ich u¿ytkowania œwieci³y dziurami i to zwy-
kle w miejscu doœæ nieprzyzwoitym. O nowe by³o nie³atwo, gdy¿ obra-
caliœmy siê przede wszystkim wœród ludnoœci niezbyt zasobnej w odzie¿,
wiêc ofiarodawców by³o ma³o, a si³¹ braæ by³o surowo zabronione, a po
prostu nie wypada³o. Otó¿ spodnie moje w dniu wigilijnym przedsta-
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wia³y obraz skrajnej nêdzy. Ca³e szczêœcie, ¿e by³a zima i mog³em nie
zrzucaæ z siebie p³aszcza, który skutecznie maskowa³ to moje ubóstwo,
lecz gdy siada³em na konia, to nie spodnie przylega³y do siod³a, lecz
kalesony, które w dodatku w miejscu przylegania by³y tak czarne, jak
chleborodna ziemia ukraiñska. By³o mi niezmiernie przykro, ¿e pomiê-
dzy obcymi ludŸmi podczas Wigilii bêdê zmuszony siedzieæ w p³aszczu.
Tymczasem wczesnym wieczorem Dolina wzywa do siebie wachmistrza
Wira i mnie ka¿¹c udaæ siê nam z sekcj¹ u³anów do m³yna znajduj¹cego
siê w niedalekiej odleg³oœci od miejsca naszego postoju. W³aœciciel tego
m³yna ¿y³ ponoæ w dobrej komitywie z Niemcami i kilku ¿andarmów
mia³ zaprosiæ na Wigiliê. Mieliœmy schwytaæ owych goœci m³ynarza.
Pojechaliœmy, lecz zastaliœmy na miejscu jedynie m³ynarza z jego ro-
dzin¹, akurat wstawali od sto³u. Niemców ani œladu, byæ mo¿e ktoœ
z s¹siadów zwyczajnie go oczerni³, jak to miêdzy ludŸmi siê zdarza. By
usprawiedliwiæ nasz¹ niespodziewan¹ wizytê powiedzia³em pó³ ¿artem,
pó³ serio, ¿e przyjechaliœmy tu po kolêdzie.

A czego panowie sobie ¿ycz¹, spyta³ gospodarz. Bagatelka, proszê
pana, chodzi tylko o jedne jedyne spodnie. Wie pan, takie do butów
z cholewami. Mówi¹c to odwróci³em siê ty³em do naszego rozmówcy,
rozchyli³em po³y swego p³aszcza i pokaza³em nêdzny obraz mojego sie-
dzenia. M³ynarz spojrza³ na ten obraz i rykn¹³ œmiechem. Bez s³owa wy-
szed³ do drugiego pokoju, po chwili wróci³ nios¹c gabardynowe, oficer-
skie, prawie nieu¿ywane bryczesy. Pasowa³y na mnie jak ula³. By³a to
naprawdê piêkna gwiazdka.

We wsi zastaliœmy nasz oddzia³ ju¿ na koniach. Gdy tylko do³¹czy-
liœmy siê do niego – Dolina da³ znak do wymarszu. Na czo³o wysun¹³ siê
miejscowy ³¹cznik na rowerze. Wiód³ nas doœæ d³ugo jakimœ krêtym szla-
kiem, polnymi i leœnymi dró¿kami, a¿ doprowadzi³ do du¿ej wsi, w któ-
rej jeszcze nigdy nie byliœmy, i nikogo w niej nie znaliœmy. Nazywa³a siê
Libiszów. We wsi czekali na nas uzbrojeni mê¿czyŸni w ró¿nym wieku.
Natychmiast zaopiekowali siê naszymi koñmi, a nas zaprowadzili do
z góry przygotowanych na nasze przyjêcie kwater. Po raz pierwszy nie
wystawiliœmy swoich posterunków ubezpieczeniowych, bo ubezpiecza-
³a nas i ca³a wieœ i ¿o³nierze z konspiracji. Czegoœ podobnego dot¹d nie
zaznaliœmy. Na kwaterach u³ani szykuj¹c siê do Wigilii wygrzebywali
starannie wszy z odzie¿y, czyœcili buty, myli siê i zgrabnie przeczesywali
swoje czupryny. Niebawem zaprowadzono nas do szko³y, w której mieli-
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œmy wieczerzaæ. Powita³a nas tam kierowniczka szko³y wraz z dwiema
nauczycielkami i dwoma nauczycielami, z których jeden by³ ju¿ szpako-
waty, a drugi zupe³nie m³ody. Ów m³ody by³ komendantem miejscowej
komórki polskiego pañstwa podziemnego. Od tej chwili komenda nad
nami, nie wy³¹czaj¹c Doliny, przesz³a w rêce tego mi³ego grona nauczy-
cielskiego, a œciœlej bior¹c w rêce kierowniczki szko³y. Poproszono nas
do jednej z izb lekcyjnych. Sta³ tam d³ugi stó³ przykryty bia³ym obru-
sem, a na nim ma³a symboliczna choinka z lekka przyprószona wat¹ oraz
talerzyk z op³atkami. Na jednej ze œcian zawieszona by³a tablica, a przy
niej le¿a³ bia³y kawa³ek kredy. Jakie¿ to wszystko by³o znajome i jakie
bliskie (podchor¹¿y Grom by³ z zawodu nauczycielem).

Siedliœmy do sto³u. Po chwili wsta³ Dolina i wyg³osi³ do nas krót-
kie przemówienie, prosz¹c, by wieczór ten spêdziæ bez sentymentów
i wzdychañ, i ¿eby nastrój by³ taki, jaki zawsze panuje wœród nas. Na-
stêpnie podzieliliœmy siê op³atkiem, ¿ycz¹c sobie nawzajem prze¿ycia
wojny, szar¿y na Berlin i pomyœlnego spotkania z najbli¿szymi.

Teraz przysz³a kolej na mnie. Wsta³em, podszed³em ku Dolinie
i odczyta³em s³owa pieœni o nim:

„Poprzez lasy, pola, wioski wiedzie ch³opców skromny rój
wódz Dolina, pe³en troski o ten ma³y oddzia³ swój.
W ko³o strza³y i rakiety, ró¿nych zbirów, Szwabów moc,
poprzez kule i granaty wiedzie ch³opców w ciemn¹ noc.
Poprzez ciernie i przez g³ogi, poœród tych lechickich chat
wiedzie wódz Dolina drogi, ch³opców swych w szeroki œwiat.
Hej, Dolino, choæ tak czêsto z³y los Tobie pluje w twarz
jednak jedziesz z min¹ hard¹, bo niez³omne serce masz.
Czarnieckiego strze¿esz szlaków, wolnoœæ Polski to cel Twój,
oto wiedziesz swych ch³opaków na œmiertelny czêsto bój.
Gdzie Twych dzia³añ s¹ granice, kto wie gdzie Twój skoczy koñ?
Czy nad Odr¹, czy Pilic¹, jutro Twoja zagrzmi broñ?
Dziœ przy Tobie garstka ma³a, ka¿dy dzier¿y w rêku miecz,
Wkrótce bêdzie Polska ca³a z nami goniæ zbirów precz.
I wymieciem kraj nasz z wrogów, otrzem matkom, siostrom ³zy.
Powrócimy do swych progów i znów wolni bêdziem my!”

Do sto³u zasiad³ z nami tylko ten, starszy nauczyciel. Panie by³y
zajête obs³ugiwaniem nas. Musia³y dobrze siê uwijaæ, aby nakarmiæ cze-
redê m³odych ludzi o wilczych apetytach.. Tym bardziej, ¿e ta czereda
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nie jad³a w tym dniu obiadu. M³ody nauczyciel tylko chwilami przysia-
da³ siê do nas i zaraz znika³, by sprawdziæ posterunki. Zabra³a g³os kie-
rowniczka szko³y. Mówi³a do nas w imieniu swoim oraz w imieniu resz-
ty nauczycieli i mieszkañców tej wsi. Mówi³a bez patosu u¿ywaj¹c s³ów
zwyk³ych, ale jak¿e piêknych i serdecznych, p³yn¹cych z g³êbi ich serc
i trafiaj¹cych do naszych serc. Sercem i ca³¹ dusz¹ jesteœmy wszêdzie
z wami – zakoñczy³a.

Po przeczytaniu wrêczy³em kartkê z tekstem niniejszej pieœni po-
rucznikowi Dolinie jako prezent gwiazdkowy od nas wszystkich. W tym
czasie, gdy czyta³em, nauczycielki z pomoc¹ kilku innych pañ przynio-
s³y i porozstawia³y przed nami nakrycia sto³owe, a nastêpnie wnios³y
pó³miski pe³ne dymi¹cego apetycznie duszonego miêsiwa oraz butelki z
ajerkoniakiem swojskiej roboty.

Tymczasem porucznik D¹browa da³ znak u³anom, wyjêliœmy kart-
ki z tekstami naszych kolêd i zaœpiewaliœmy na ca³y g³os:

„Gdy siê Chrystus rodzi – po zbola³ym œwiecie
ciemna przemóc brodzi i narody gniecie.
Szatan goœci te¿ w dolinie, p³acz¹ ludzie i krew p³ynie
Zbrodnia, zbrodnia, zbrodnia, gwa³t i mord szaleje!
Tu w krainie Wis³y, Warty i Noteci
s³onko zasz³o dymem, krwaw¹ ³un¹ œwieci,
tu panosz¹ siê tyrany, kona lud nasz katowany
Bo¿e, Bo¿e, Bo¿e, co siê tutaj dzieje!
PójdŸ dzieci¹tko Bo¿e pod biedaków strzechy,
zanieœ im nadziejê, ten promyk pociechy.
G³oœ, ¿e wolnoœæ wkrótce wróci, ¿e lud polski znów zanuci
Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo...”

Kolêda ta nie nastraja³a nas tak, jak na pewno ¿yczy³by sobie Doli-
na, wiêc ¿eby nastrój poprawiæ huknêliœmy drug¹:

„Wœród nocnej ciszy Dolina jedzie
oddzia³ buñczuczny ze sob¹ wiedzie,
jedzie poprzez lasy, krzaki,
tu s¹ Niemcy, tam Kozaki,
tu pysk Mongo³a
Wtem z lasu pad³y jakieœ trzy strza³y,
ju¿ w miejscu stoi oddzia³ nasz ca³y.
Kto tu strzela, co to strzela,
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kto siê ku nam iœæ oœmiela?
– wo³a doktor nasz.
Poszed³ Dolina, razem z D¹brow¹,
las ich przywita³ cisz¹ grobow¹,
wiêc wracaj¹ z broni¹ w d³oniach
a tu oddzia³ œpi na koniach,
chrapie, a¿ dr¿y las!
Jedziemy dalej, a tu nurt rzeki
nie chce nas puœciæ w œwiat ten daleki.
Nasz D¹browa jest ju¿ z przodu,
skacze w wodê, szuka brodu
w tê grudniow¹ noc!
Dno mu ucieka, konisko p³ywa,
tylko, widoczne s¹, uszy, grzywa,
jeŸdŸca tak¿e woda kryje
a¿ po sam¹ prawie szyjê
Co za mi³y sport!
Nic nam nie znacz¹ liczne przeszkody,
pójdziem przez bagna, rzeki i lody.
Na bok wszelkie trudy, troski,
bo do wolnej wiedzie Polski
Dolina, nasz wódz!”

Po tej kolêdzie wszystko potoczy³o siê dalej normalnym torem.
Ucztowaliœmy jak za króla Sasa. Potem przy³¹czy³y siê do nas nauczy-
cielki i te panie, które im pomaga³y – i razem z nimi œpiewaliœmy kolêdy
tylko ju¿ nie te partyzanckie, a prawdziwe.

PóŸn¹ noc¹ po¿egnaliœmy goœcinnych gospodarzy wychodz¹c ze
szko³y na swe kwatery.

Dopiero nastêpnej nocy ruszyliœmy w dalsz¹ drogê...

(Cytowane teksty wierszy i kolêd wysz³y spod pióra podporuczni-
ka Groma – Józefa Bylewskiego i znajduj¹ siê w niepublikowanym zbio-
rze „Relacje, pieœni i wiersze” przechowywanym w archiwum autora
niniejszej kroniki „Doliniaków”).
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PO¯EGNANIE Z ODDZIA£EM

6 stycznia 1945 roku do oddzia³u do³¹czy³ „cichociemny” porucz-
nik Kula – Franciszek Rybka bêd¹cy w Puszczy Nalibockiej zastêpc¹
porucznika Doliny (wówczas Góry). Jeszcze przed dotarciem Dolinia-
ków do Kampinosu wyruszy³ on do Warszawy i ju¿ tam pozosta³. Kulê
partyzanci naliboccy uwielbiali w takim samym stopniu, jak i swego
dowódcê. Wkrótce po tym wydarzeniu ruszy³ front i szybko zbli¿a³ siê
huraganem ognia. Uchodz¹cy przed potê¿nym uderzeniem wojsk sowiec-
kich Niemcy zajmowali wszystkie wsie, ka¿d¹ zagrodê, w lesie ka¿dy za-
gajnik. Partyzantom by³o coraz bardziej gor¹co na styczniowym mrozie.

Na skraju lasu, na wydmuchu nie opodal Modrzewia sta³y dwie
nêdzne cha³upinki. Te w³aœnie chaty wybra³ Dolina na przetrwanie ostat-
nich dni.

Konie u³ani postawili w oborach przywi¹zuj¹c je do ¿³obów, obok
krów, sami zaœ swoim zwyczajem rozrzucili s³omê na pod³odze k³ad¹c
siê na niej pokotem. Na ubezpieczeniu przy karabinie maszynowym czu-
wali na zmianê to Ali, to Benek – Bonifacy Juchniewicz. Zagrody sta³y
na lekkim wzniesieniu, sk¹d by³ doskona³y widok na odleg³¹ o dwa kilo-
metry szosê wij¹ca siê w dole, któr¹ bez przerwy przetacza³y siê kolum-
ny samochodów lub czo³gów.

Kierunek ich ruchu tym razem by³ niezmienny – nach Berlin!...
Przez dwa dni nic szczególnego siê nie dzia³o. 16 stycznia w po³u-

dnie do izby, w której kwaterowa³ Dolina, wszed³ Ali i wcale siê nie
spiesz¹c zameldowa³, ¿e w ich kierunku jedzie ciê¿arówka z Niemcami.
Dolina wyszed³ na dwór, spoza op³otków zlustrowa³ polow¹ lornetk¹
drogê wiod¹c¹ w stronê zabudowañ od szosy. Istotnie, t¹ drog¹ jecha³a
ku nam samotna ciê¿arówka.

Jedna ciê¿arówka to bagatela, ilu Niemców mog³o kryæ siê pod
plandek¹? Piêtnastu, dwudziestu? Po dwóch, trzech seriach by³oby po
nich.

Dolina jednak zamiast kazaæ u³anom, by zajêli jakieœ dogodne miej-
sca rozkaza³, by wszyscy ukryli siê w oborach, tam gdzie znajdowa³y siê
ich konie. Strzelaæ pozwoli³ jedynie w ostatecznoœci.

W jednej oborze stanêli z Dolin¹ porucznik Kula, kapitan Klesz-
czyk, podporucznik Grom, starszy wachmistrz Kula, u³an Piotr £ojko,
plutonowy Antoni Rudowicz i kapral podchor¹¿y Ali. W drugiej zaœ
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z porucznikiem D¹brow¹ znaleŸli siê wachmistrz Wir, podchor¹¿y Rom,
starszy u³an ̄ bik, u³ani: Roman £ojko, Benek Juchniewicz, Witold Kupœæ
i Romanowski.

By³o oczywiste, ¿e po pierwszej serii z kolumny samochodów na
szosie oderwa³yby siê w ich stronê inne, a dwa pociski z dzia³ czo³go-
wych za³atwi³yby obie zagrody. U³¹ni zd¹¿yliby zapewne odskoczyæ na
koniach do lasu, ale los gospodarzy by³by przes¹dzony.

Poprzez szczeliny wrót do obory u³ani nie bez podniecenia obser-
wowali, co te¿ dzieje siê na zewn¹trz. Ciê¿arówka wjecha³a na podwó-
rze zatrzymuj¹c siê przy oborze, w której ze swymi ludŸmi by³ D¹browa,
Wyskoczy³o ¿ niej szeœciu ¿o³nierzy Wehrmachtu. Podbiegli do chaty.
Kierowca zosta³ w szoferce. Po chwili wyszed³ z niej i skierowa³ siê
wprost do obory. S³ychaæ by³o narastaj¹ce skrzypienie œniegu pod jego
butami.

– Tylko bez nerwów – cicho uspokaja³ D¹browa.
– Ja bym go wzi¹³ ¿ywcem – zaproponowa³ Roman. – Przecie¿

Dolina zabroni³ jedynie strzelaæ...
Niemiec szarpn¹³ drzwiami. Prostok¹t œwiat³a wtargn¹³ do wnê-

trza, oœwietli³ osiod³ane konie, zuchowate twarze partyzanckiej braci
i lufy automatów wymierzone w tego, który najpewniej spodziewa³ siê
tam kur, kaczek, nie zaœ...

Niemiec zbarania³ kompletnie, nogi wros³y mu w œnieg. Nagle za-
trzasn¹³ drzwi od obory i z przera¿aj¹cym wrzaskiem, jakby ujrza³ upio-
ra, pogna³ do chaty.

W ci¹gu kilku sekund wypadli z niej wszyscy Niemcy, bez³adnie
wgramolili siê na krypê samochodu, zawarcza³ silnik i ciê¿arówka na
pe³nym gazie zjecha³a w dó³ wtapiaj¹c siê na szosie w kolumnê innych
wozów. Pewnie nawet na myœl nie przysz³o tym Niemcom meldowaæ
swym prze³o¿onym, co takiego odkryli w chacie, na uboczu ich trasy.
Partyzancki zmys³ Doliny i tym razem nie zawiód³.

17 stycznia do po³udnia panowa³ spokój. Po po³udniu Dolina ze-
zwoli³ na rozbrojenie Niemców, gdyby tak jak poprzedniego dnia wje-
chali nieoczekiwanie do wioski. Jako¿ niebawem na drugi koniec wsi
przyby³o oœmiu ¿o³nierzy – Ka³muków – rabuj¹c resztki mienia w napo-
tkanych zagrodach. Na ochotnika wybrali siê ku nim Rom, K³os, Kupœæ
i ¯bik. Ka³mucy poddali siê bez wystrza³u. Doprowadzono ich do do-
wódcy. Dolina kaza³ zamkn¹æ ich w szopie.
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Do wieczora w podobny sposób i bez wystrza³u rozbrojono jeszcze
oko³o 70 Niemców.

Wieczorem Dolina rozkaza³ podci¹gn¹æ poprêgi i siadaæ na koñ.
Przed pó³noc¹ oddzia³ znów zaj¹³ kwatery w znajomym Modrzewiu. Front
by³ tu¿, tu¿ – od wschodu narasta³ nieustanny grzmot wybuchów poci-
sków artyleryjskich.

Po wspólnej kolacji Dolina powiedzia³ u³anom, ¿e w zasadzie skoñ-
czy³a siê dla nich wojna. Podziêkowa³ wszystkim za wzorow¹ postawê
i ka¿dego uœciska³ na po¿egnanie.

Ka¿dy otrzyma³ te¿ zaœwiadczenie pisane kopiowym o³ówkiem
z podpisem Doliny i piecz¹tk¹ 78 pu³ku piechoty o urlopowaniu z dniem
17 stycznia 1945 r. „z czynnych szeregów oddzia³u”. Trzech z nich otrzy-
ma³o zaœwiadczenia o nadaniu przez Komendê G³ówn¹ AK Krzy¿y
Walecznych.

Ostatni¹ akcj¹ Doliniaków, ju¿ po rozwi¹zaniu oddzia³u, by³o roz-
brojenie w nocy z 17 na 18 stycznia 13 Niemców w maj¹tku Kraœnica
przez dwóch u³anów, K³osa i ̄ bika, którzy udali siê tam w celu „zameli-
nowania siê” w czworakach pani Dobrowolskiej.

Ostatni dzieñ pobytu w oddziale, odnotowa³ w swym dzienniku pt
„Na koniu i pod koniem autor „Doliniaków”:

– Pracowity mieliœmy ostatni dzieñ istnienia naszego oddzia³u 17
stycznia 1945 r.

Pierwsze dwie ciê¿arówki z Niemcami zajecha³y prosto przed na-
sze kwatery po po³udniu. Zanim wysiedli, ju¿ zostali otoczeni przez u³a-
nów uzbrojonych w automaty, Nie by³o mowy o próbie obrony, czy uciecz-
ki. Poprosiliœmy grzecznie o podniesienie r¹czek do góry, a po rozbroje-
niu zamknêliœmy jeñców w oborze.

By³o ich zaledwie piêtnastu.
Do wieczora rozbroiliœmy w ten sposób, bez jednego strza³u, oko³o

stu ¿o³nierzy Wehrmachtu i z Ostlegionu, których upchnêliœmy w tej sa-
mej oborze.

Po kolacji porucznik Dolina zwo³a³ wszystkich na odprawê. Usta-
wiliœmy siê w szeregu, w jego kwaterze, szesnastu ch³opa, jak jeden
m¹¿.

– Skoñczyliœmy nasz¹ wojaczkê z Niemcami – powiedzia³ dowód-
ca. – Z dniem dzisiejszym jesteœcie urlopowani. Dziêkujê wam, kochani
za dobr¹, prawdziwie ¿o³niersk¹ postawê w walce z wrogami!
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Ka¿dy z nas otrzyma³ zaœwiadczenie. Odebra³em z r¹k dowódcy
œwistek papieru z wypisanymi chemicznym o³ówkiem s³owami o urlo-
powaniu z czynnych szeregów oddzia³u z podpisem Doliny i piecz¹tk¹
Dowództwa 78 pu³ku piechoty.

– To nie wszystko – doda³ Dolina.
Podporucznik D¹browa – Zygmunt Koc, podchor¹¿y Grom – Józef

Bylewskim i starszy u³an ¯bik – Marian Podgóreczny otrzymali jeszcze
po jednym zaœwiadczeniu potwierdzaj¹cym przyznanie im przez Komen-
dê G³ówn¹ AK Krzy¿a Walecznych12  po raz pierwszy.

 – Krzy¿ Walecznych? Za co?
Swoje obowi¹zki wykonywa³em normalnie, jak wszyscy. Bez wzglê-

du na to, czy to wysokie ¿o³nierskie odznaczenie wojenne by³o zas³u¿o-
ne, czy nie, sprawi³o mi ono radoœæ i to jeszcze jak¹!

¯egnamy siê z dowódcami i ze sob¹. Wojnê mamy z g³owy.
Postanowiliœmy wraz z Józkiem Mioduszewskim udaæ siê do Kra-

œnicy, tam gdzie siê leczy³ z odniesionej rany w lasach przysuskich. Tam
odczekamy przewalenie siê frontu, a póŸniej wst¹pimy do naszego regu-
larnego wojska, które walczy razem z Rosjanami i hajda na Berlin! Tam
nas jeszcze nie by³o.

Do Kraœnicy by³o nie daleko. Jeden skok. Na Józka czeka – jak
zapewnia³ – dziewczyna, która ma czarne oczy i krucze w³osy, Ewa.

Konie uwi¹zaliœmy do p³otu od podwórza, nie rozkulbaczone.
Ewa przywita³a serdecznie nas obu i wcale nie zauwa¿y³em, by

darzy³a Józka specjalnymi wzglêdami. By³a tak samo uprzejma wobec
niego, jak i wobec mnie.

Dziewczyna zaproponowa³a herbatê. Jesteœmy przemarzniêci, wiêc
propozycja przypad³a nam do gustu.

12 Potwierdzenie to zosta³o odnotowane w cotygodniowym rozkazie nr 2 dowódcy
pu³ku mjr. Leœniaka z dnia 30 listopada 1944 r. na podstawie rozkazu nr 216 Komendan-
ta Okrêgu AK £ódŸ z dnia 2 listopada 1944 r. Na podstawie tego rozkazu Krzy¿ Wa-
lecznych otrzymali równie¿ spoœród Doliniaków: kapral Brzoza – Stanis³aw Wojno,
starszy u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki i u³an Nalibocki (N.N.). Order Wojskowy
Virtuti Militari V klasy starszy u³an Zbik – Marian Podgóreczny otrzyma³ na podsta-
wie rozkazu nr 27 z dnia 10 listopad 1944 r. komendanta Okrêgu AK Barka (£ódŸ) p³k.
Grzegorza –Micha³a Stempkowskiego, o czym dowiedzia³ siê ju¿ po wojnie. Order
zosta³ zweryfikowany dopiero w 1989 r. przez komisjê weryfikacyjn¹ pod przewodnic-
twem gen. bryg. Zygmunta Janke, by³ego komendanta Okrêgu AK Serce (Œl¹sk) i MON
(7 III 1989).
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Herbata by³a gor¹ca, paczy³a usta. Józek opowiada historyjkê
z odwszawianiem mundurów, gdy to gospodyni, u której zatrzymaliœmy
siê na kwaterze pra¿¹c je w piecu przypali³a je tak, ¿e nie by³o w co siê
przywdziaæ. Ewa œmia³a siê na ca³y dom.

Dochodzi³a ju¿ pó³noc, gdy ktoœ natarczywie dobija³ siê do fronto-
wych drzwi.

– Kto to móg³ byæ o tej porze? — zaniepokoi³a siê Ewa.
– Na pewno nie Niemcy! – za¿artowa³ K³os, bo wcale ich tu siê nie

spodziewa³.
Umoczy³em usta w dymi¹cej szklance.
Ewa wysz³a, a w chwilê potem w s¹siednim pokoju rozleg³ siê ru-

mot i us³yszeliœmy wyraŸne szwargotanie niemieckiej mowy.
Niebawem wpad³a do naszej izby dziewczyna o kruczych w³osach.
– Wy jeszcze tutaj? Uciekajcie st¹d szybko! To Niemcy!
Akurat bêdziemy zwiewali na oczach czaruj¹cej dziewczyny.
– No i co z tego? – spyta³ Józek i nonszalanckim gestem uniós³

szklankê z herbat¹ do ust.
– Ilu ich jest? – spyta³em.
– Dziesiêciu! Uciekajcie st¹d prêdzej! B³agam!
– Idziemy do nich? —spojrza³em pytaj¹co na Józka, chc¹c bardziej

zaimponowaæ dziewczynie ni¿ on t¹ swoj¹ herbat¹.
– Nie wyg³upiaj siê – wzruszy³ ramionami. – Niech jeden z nich spró-

buje siê broniæ, otapetujemy œciany krwi¹ i Ewa jej tak szybko nie zmyje.
Józek s¹dzi³, ¿e siê nie ruszê bez niego. Wsta³em od sto³u, zdj¹³em

z szyi pistolet maszynowy, podziêkowa³em za herbatê. K³os patrzy³ na
mnie kpi¹co. Ewa zblad³a.

– Panie ¯biku! B³agam, na litoœæ bosk¹! Niech pan tego nie robi!
To straszne!

By³em ju¿ przy drzwiach. Nacisn¹³em klamkê, wlaz³em do salonu.
Istotnie by³o ich dziesiêciu. Stali obok oficera pochyleni nad sto-

³em, na którym by³a roz³o¿ona mapa sztabowa. Przy s³abym œwietle naf-
towej lampy widzia³em ich zaroœniête, od kilku tygodni niegolone twa-
rze. Wygl¹dali tak jakby przed chwil¹ wyszli z okopów. S³a³em w drzwiach
kilka sekund, a oni jak mi siê zdawa³o, nie zwrócili na mnie najmniejszej
uwagi.

Powiedzia³em uprzejmie:
– Bitte Hände hoch!
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Dopiero teraz jak oparzeni oderwali wzrok znad mapy, spojrzeli na
mnie têpo, jakby nie rozumiej¹c, czego od nich ¿¹dam, w ogóle sk¹d siê
tu wzi¹³em i kim jestem. Jakoœ nikt z nich nie kwapi³ siê unieœæ r¹k do
góry i sytuacja sta³a siê dla mnie nieco k³opotliwa.

Dopiero teraz odci¹gn¹³em zdecydowanym ruchem zamek auto-
matu i wrzasn¹³em ju¿ bez uprzejmego ,,bitte”.

– Hände hoch!
Nareszcie, oci¹gaj¹c siê dwóch lub trzech unios³o rêce ponad g³o-

wy. Ale któryœ z nich siêga³ rêk¹ do kabury z pistoletem. Ju¿ chcia³em
strzelaæ, gdy obok mnie jak spod ziemi wyrós³ Józek, trzasn¹³ zamkiem
swego automatu i rykn¹³:

– Rêce do góry psiejuchy!
Powoli, bardzo niechêtnie, tym razem wszystkie rêce unios³y siê

w górê. Odetchn¹³em z ulg¹. Rozbroiliœmy ich szybko przy pomocy bra-
ta Ewy, Stefana B¹kowskiego i miejscowych ludzi, których œci¹gnê³a
z czworaków Ewa.

– No i czego siê pani ba³a? – spyta³em nie bez ulgi, ¿e siê jakoœ
uda³o.

Na dworze, na drabiniastym wozie by³o jeszcze trzech rannych ¿o³-
nierzy. Oddali pos³usznie swoje karabiny fornalom.

Po¿egnaliœmy siê z paniami B¹kowskimi i wyprowadziliœmy jeñ-
ców na dwór. Dosiad³em Kaitiuszy pierwszy, Józek K³os wskoczy³ na
Waniuszê. Chcieliœmy wróciæ do Modrzewka, by pochwaliæ siê zdobycz¹
Dolinie i ch³opcom.

Furmanka, któr¹ wieŸliœmy powi¹zanych przez fornali jeñców, w³a-
dowa³a siê w bramê, konie nie mog³y jej wyci¹gn¹æ. Rozwi¹zaliœmy czte-
rech Niemców, ka¿¹c im wyprowadziæ j¹ na drogê. Zabrali siê do roboty
¿wawo, nawo³uj¹c siê nawzajem na ca³y g³os w swym ojczystym jêzyku.

Nagle w tê niemieck¹ szwargotaninê wdar³y siê odg³osy dochodz¹-
ce nas z bliskiej odleg³oœci:

– Stój, Stoj! Ruki w wierch!
W³asowcy czy mo¿e forpoczta wojsk sowieckich.
Bezpoœrednio po tym wezwaniu rozleg³y siê strza³y. Mogliœmy obe-

rwaæ razem z Niemcami.
– Wiejemy! – powiedzia³em.
Zawróciliœmy konie do Kraœnicy, postawiliœmy je w maj¹tkowej

stajni. W czworakach u pani Dobrowolskiej szybko przebraliœmy siê
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w cywilne ubrania. Mundury wcisnêliœmy w maj¹tkowej stodole w ster-
tê s³omy, automaty pod bierwiona strzechy. Zdawaæ siê mog³o, ¿e wojnê
mieliœmy ju¿ z g³owy.

Nad ranem ktoœ ko³ata³ niecierpliwie do drzwi.
– Otkroj chaziajka!
Do mieszkania wpad³o dwóch krasnoarmiejców – czerwonoarmi-

stów, z broni¹ gotow¹ do strza³u. Byli w zielonych szynelach – p³asz-
czach, ch³opcy w naszym wieku.

Odruchowo rzucilibyœmy siê im na szyje, zapominaj¹c, ¿e jeszcze
tak niedawno strzelalibyœmy do siebie. Udajemy jednak, ¿e œpimy.

– Dajtie wady! Uff, kak ¿arko. Podajcie nam wody. Uff, jak gor¹co.
Na dworze by³ trzaskaj¹cy mróz. Pani Dobrowolska ogarnê³a siê,

poda³a im w kubkach zimne mleko.
Wypili duszkiem, otarli rêkawem usta.
– Spasibo! Spasibo! – mruknêli pod nosem i wybiegli na dwór...

BILANS WALK

Wed³ug oceny ostatniego dowódcy Zgrupowania Sto³pecko Nali-
bockiego cichociemnego podpu³kownika Doliny – Adolfa Pilcha, w okre-
sie od dnia 3 czerwca 1943 r., w którym to dniu sformowano oddzia³ do
dnia 17 stycznia 1945 r. w którym to dniu oddzia³ zosta³ rozformowany,
Zgrupowanie to stoczy³o 235 zwycieskich, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
bitew i potyczek z nieprzyjacielem. Rozpoczynaj¹c walki z najeŸdŸc¹ na
Ziemi Nowogródzkiej, a koñcz¹c swój szlak bitewny na Ziemi Piotr-
kowsko–Opoczyñskiej i na KielecczyŸnie, oddzia³ by³ w walce przez
588 dni.

Na terenie Nowogródczyzny, w okresie od 3 czerwca 1943 r. do 30
listopada 1943 r., stoczono z Niemcami 28 walk i potyczek. W tej licz-
bie mieœci siê osiemnastogodzinna bitwa o Iwieniec, w wyniku której
silnie umocniony garnizon niemiecki zosta³ ca³kowicie rozbity, a mia-
sto zdobyte.

Nie uda³o siê Niemcom zlikwidowaæ Zgrupowania w wyniku prze-
prowadzonej w puszczy Nalibockiej operacji pod kryptonimem „Her-
man”, w której wziê³o udzia³ 5 dywizji wspieranych przez lotnictwo
i broñ pancern¹. Rozproszone oddzia³y, opuszczone przez swego sprzy-
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mierzeñca, w krótkim czasie odtworzy³y zarówno swój poprzedni stan
etatowy, jak i sprawnoœæ i si³ê bojow¹, kontynuuj¹c walkê z Niemcami
i odnosz¹c nowe, zwyciêskie z nimi walki.

Walkê tê brutalnie przerwali, na swoje nieszczêœcie zreszt¹, do-
tychczasowi sojusznicy, partyzanci sowieccy, niespodziewanie napada-
j¹c, w dniu 1 grudnia 1943 r., na obóz polskich partyzantów, legionistów,
jak ich tam nazywano, na uroczysku nad jeziorem Kromañ. I tym razem,
w stosunkowo krótkim czasie zgrupowanie to, dowodzone przez cicho-
ciemnego porucznika Dolinê – Adolfa Pilcha, odzyska³o sw¹ zdolnoœæ
bojow¹, skutecznie i zwyciêsko odpieraj¹c ataki nowego nieprzyjaciela
i ochraniaj¹c rodziny Polaków przed represjami.

W okresie od 1 grudnia 1943 r. do 29 czerwca stoczono z partyzan-
tami sowieckimi a¿ 102 walki i potyczki, wszystkie (z wyj¹tkiem pod-
stêpnego rozbrojenia oddzia³u w dniu 1 grudnia 1943 r.) zwyciêskie. Woj-
ny sowiecko–polskiej na tych terenach nie chcieli zarówno polscy legio-
niœci jak i szeregowi partyzanci sowieccy, a tak¿e dowódcy ni¿szych
szczebli dowodzenia, których wspólna walka z niemieckim zaborc¹ zbli-
¿y³a, zawi¹za³y siê osobiste przyjaŸnie, chocia¿ pamiêæ o 17 wrzeœnia
1939 r., wywózkach na Sybir, czy zamordowanych w Katyniu oficerach
by³a jeszcze œwie¿a. W chwilach wolnych od walk rosyjscy i bia³oruscy
towarzysze broni, przy czarkach samogonu – bimbru,  upewniwszy siê
wpierw, ¿e politruk nie pods³uchuje, opowiadali o czerwonym terrorze,
którego w ZSRR doœwiadczy³a niemal ka¿da rodzina, o rozstrzelaniu
prawie wszystkich wy¿szych oficerów, ³¹cznie z g³ównodowodz¹cym
Micha³em Niko³ajewiczem Tuchaczewskim w 1938 r., o wielkim g³o-
dzie na Ukrainie…

Tê niechcian¹, niepotrzebn¹ i szkodliw¹ wojnê sowieccy partyzan-
ci  wszczêli na rozkaz dowódcy sowieckiego ruchu partyzanckiego ge-
nera³a Pantielejmona Panomarenki, po uzyskaniu zgody Stalina. Nie prze-
widzieli tego, ¿e mo¿e siê nie udaæ likwidacja ca³ego zgrupowania, ¿e
polski oddzia³ w krótkim czasie odzyska sw¹ zdolnoœæ bojow¹ i walcz¹c
o przetrwanie zada napastnikom niepowetowane straty. Tych 102 zwy-
ciêskich walk i potyczek zabrak³o w walce z niemieckim najeŸdŸc¹. Ich
iloœæ nale¿y podwoiæ, gdyby bowiem nie dokonano podstêpnej napaœci
przed œwitem 1 grudnia 1943 r. na polski obóz nad jeziorem Kromañ,
sowieccy partyzanci mogliby w³aœnie w tych 102 przypadkach walczyæ
nie przeciwko Polakom, lecz przeciwko Niemcom.
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W marszu z Puszczy Nalibockiej pod Warszawê od dnia 29 czerw-
ca do 28 lipca 1944 r., partyzantów sowieckich nie napotykano na swojej
drodze, a wojsk niemieckich unikano, by z najmniejszymi stratami do-
trzeæ do celu. Nie zawsze to siê udawa³o. Podczas tego marszu stoczono
z Niemcami i wojskami z nimi sprzymierzonymi 5 walk, zanim kolumna
¿o³nierzy Wojska Polskiego stanê³a przed mostem przez Wis³ê w No-
wym Dworze. Ryzykowna decyzja dowódcy zgrupowania porucznika
Doliny bezczelnego przejœcia Wis³y przez ten most obstawiony czo³ga-
mi, w bia³y dzieñ, tu¿ przed fortyfikacjami twierdzy modliñskiej, by³a
jak siê okaza³o jedynie s³uszn¹.

Przyby³a z odleg³ych Kresów Wschodnich œwietnie wyekwipowa-
na, zahartowana w bojach w przedwojennych mundurach Wojska Pol-
skiego jednostka ¿o³nierzy Armii Krajowej, w przededniu powstania sta-
nê³a u wrót Warszawy.

Takiego uzbrojenia nie mia³a ¿adna spoœród jednostek powstañ-
ców warszawskich przez ca³y okres powstania.

Ju¿ w pierwszym dniu przybycia do Puszczy Kampinoskiej, ¿o³-
nierze naliboccy, przy wspó³udziale ¿o³nierzy VIII Rejonu AK, wyzwo-
lili spod okupacji rozleg³y teren puszczy, oczyszczaj¹c go z placówek
niemieckiej stra¿y granicznej. Teren ten, nazywany przez miejscow¹ lud-
noœæ Niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹ Kampinosk¹, pozostawa³ przez ca³y
okres powstania warszawskiego pod wy³¹czn¹ jurysdykcj¹ dowódcy
Grupy Kampinos Armii Krajowej. Wszystkie próby wojsk niemieckich
odzyskania tego terenu nie osi¹gnê³y powodzenia, a ataki Niemców
i wojsk z nimi sprzymierzonych by³y zwyciêsko odpierane. Ostatecznie
napastnicy zostali doszczêtnie rozbici w dwóch kontratakach przepro-
wadzonych w nocy z 2 na 3 wrzeœnia 1944 r. przez por. Dolinê – Adolfa
Pilcha w Truskawiu i nastêpnej nocy z 3 na 4 wrzeœnia 1944 r. pod do-
wództwem chor. Nieczaja – Zdzis³awa Nurkiewicza i ppor. D¹browê –
Zygmunta Koca w Marianowie.

Ogó³em, wed³ug danych autora „Partyzantów Trzech Puszcz” Adolfa
Pilcha w Kampinosie od dnia 29 czerwca 1944 r. do dnia dnia 29 wrze-
œnia 1944 r. stoczono z wojskami niemieckimi i oddzia³ami w ³u¿bie
niemieckiej 75 bitew i potyczek.

Z wyj¹tkiem bitwy o Lotnisko Bielañskie (2 sierpnia 1944 r.) i dwóch
ataków na Dworzec Gdañski (20/21 i 22/23 sierpnia 1944 r.) – dane ze
„Spisu ̄ o³nierzy Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego Armii Krajowej”
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Witolda Grzybowskiego (konsultacje: Longina Ko³osowskiego) – walki
„Grupy Kampinos”, których trzon stanowili ¿o³nierze naliboccy, by³y
zwyciêskie, a stosunek poleg³ych Niemców do poleg³ych Polaków prze-
kracza³ 8:1.

W tym okresie, niezale¿nie od walk ¿o³nierzy nalibockich w War-
szawie na ̄ oliborzu, opisanych szczegó³owo przez podporucznika Ostro-
mira – Edwarda Bonarowskiego, w ksi¹¿ce niestety, dot¹d nie wydanej
pt. „W bój bez broni”, której obszerne fragmenty, na proœbê Autora, zo-
sta³y umieszczone w II tomie – „Doliniacy – Niepodleg³a Rzeczpospoli-
ta Kampinoska”, Grupa Kampinos zaopatrywa³a powstañców warszaw-
skich w broñ, amunicjê, œrodki opatrunkowe, ¿ywnoœæ. Przyjmowano
zrzuty alianckie, blokowano Niemcom dostêp do Warszawy od pó³nocy
i pó³nocnego zachodu.

Gdy powstanie warszawskie wygasa³o, wobec przewa¿aj¹cych si³
nieprzyjaciela, Niemcy w ostatniej dekadzie wrzeœnia zgromadzili
znaczne si³y, w tym artyleriê, ciê¿kie czo³gi i lotnictwo w Puszczy Kam-
pinoskiej. Wobec braku mo¿liwoœci obrony przed jednoczesnymi ata-
kami du¿ych si³ nieprzyjaciela z pó³nocy i po³udnia, dowódca Grupy
Kampinos mjr Okoñ – Alfons Kotowski podj¹³ s³uszn¹ decyzjê prze-
marszu ca³ego zgrupowania do Gór Œwiêtokrzyskich. Major nie da³ siê
jednak przekonaæ radom doœwiadczonych oficerów, by zlikwidowaæ
tabory, a ca³y dobytek umieœciæ w jukach na koñskich grzbietach, za-
miast ci¹gn¹æ za sob¹ ciê¿kie wozy. Na domiar z³ego zarz¹dzi³ postój
ca³ego zgrupowania przed torami kolejowymi, na otwartej przestrzeni,
chocia¿ do najbli¿szych lasów – Puszczy Mariañskiej by³o zaledwie
kilkanaœcie kilometrów. Nieprzyjaciel natychmiast to wykorzysta³, kie-
ruj¹c w kierunku Jaktorowa (nieopodal ¯yrardowa) poci¹g pancerny,
którego ciê¿ka artyleria czyni³a najwiêksze spustoszenie wœród ¿o³nie-
rzy Grupy Kampinos.

Partyzanci otoczeni przewa¿aj¹cymi si³ami wojsk niemieckich, cho-
cia¿ nie mieli ¿adnych szans ocalenia nie poddali siê, a poszczególne
pododdzia³y rozcz³onkowane pancernymi zagonami czo³gów, na w³asn¹
rêkê podejmowa³y próbê przebicia siê przez kordony nieprzyjacielskie.

Ocala³e z pogromu pododdzia³y przedziera³y siê na po³udnie, do³¹-
czaj¹c do najwiêkszej grupy sk³adaj¹cej siê z oko³o dwustu ¿o³nierzy
pod dowództwem por. Doliny – Adolfa Pilcha, czêœciowo ju¿ w Puszczy
Mariañskiej a te, które tory sforsowa³y w nastêpnych dniach dopiero
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w lasach piotrkowsko–opoczyñskich i kieleckich. Tam Dolina do³¹czy³
do 25 Pu³ku Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko–Opoczyñskiej, dowodzo-
nego przez mjr. Leœnika – Rudolfa Majewskiego, tworz¹c III Batalion
zwany „Kampinos”, którego zosta³ dowódc¹. Batalion ten sk³ada³ siê ze
szwadronu kawalerii pod dowództwem ppor. D¹browy – Zygmunta Koca
i kompanii piechoty pod dowództwem st. sier¿. Opoñczy – Waleriana
¯uchowicza.

Po rozformowaniu 25 pu³ku piechoty w okresie od 12 listopada
1944 r. do 17 stycznia 1945 r. ¿o³nierze naliboccy walczyli jako Samo-
dzielny Szwadron U³anów „Doliny”,

Na Ziemi Kieleckiej i Piotrkowsko–Opoczyñskiej od 4 paŸdzierni-
ka 1944 r. do 17 stycznia 1945 r. Doliniacy stoczyli 25 bitew i potyczek
z wojskami niemieckimi i oddzia³ami w s³u¿bie niemieckiej.

W dniu powstania Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego AK
3 czerwca 1943 r. liczy³o ono 44 ¿o³nierzy. W Puszczy Nalibockiej oddzia³
ten rozrós³ siê niemal do tysi¹ca ¿o³nierzy. W dniu 29 czerwca 1944 r.
w kierunku Warszawy wyruszy³o zgrupowanie w sile oko³o 900 doœwiad-
czonych w bojach, umundurowanych w przedwojenne mundury Wojska
Polskiego, œwietnie uzbrojonych i wyszkolonych ¿o³nierzy sformowa-
nych w batalion piechoty (trzy kompanie) i piêæ szwadronów kawalerii.
Do Puszczy Kampinoskiej dotar³o 29 lipca 1944 r. 861 ¿o³nierzy. Stano-
wili oni trzon Grupy Kampinos, która w koñcowym okresie powstania
liczy³a przesz³o dwa tysi¹ce ¿o³nierzy, a przez wywiad niemiecki szaco-
wana na kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t tysiêcy ¿o³nierzy.

W dniu 17 stycznia 1945 r., „Samodzielny Szwadron U³anów Doli-
ny” koñcz¹c swój siedmiusetkilometrowy szlak bojowy, liczy³ razem ze
swoim dowódc¹ 17 (s³ownie siedemnastu) ¿o³nierzy.

W ujêtym przez Witolda Grzybowskiego Spisie ¿o³nierzy Zgrupo-
wania Sto³pecko–Nalibockiego Armii Krajowej ustalono nazwiska po-
leg³ych. Liczba ich przekracza 720.

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockie-
go AK.

Uwzglêdniaj¹c dzia³ania na tak rozleg³ych, oddalonych od siebie
o setki kilometrów terenach, rozci¹gaj¹cych siê od przedwojennej grani-
cy z ZSRR, poprzez Puszczê Kampinosk¹ i sam¹ Warszawê, a¿ pod Góry
Œwiêtokrzyskie; iloœæ stoczonych walk, w tym w przyt³aczaj¹cej wiêk-
szoœci zwyciêskich, w niebywale trudnych warunkach; w sytuacji, gdy
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sprzymierzeñcy, okazali siê nagle wrogami, a samo w zgrupowanie by³o
trzykrotnie pacyfikowane, historia partyzantów trzech puszcz nie mia³a
sobie podobnej. Nie by³o na terenach lewobrze¿nej Wis³y innego od-
dzia³u, który móg³by siê poszczyciæ takimi sukcesami.

Sukcesy te, odniesione w s³u¿bie Polsce, by³yby niemo¿liwe bez
g³êbokiego patriotyzmu ludzi z Puszczy Wojskiego, z którym siê jednak
nigdy nie obnosili, ich dyscypliny i ofiarnoœci, doœwiadczenia bojowego
a przede wszystkim bez wspania³ego dowódcy, jakim by³ skoczek spa-
dochronowy, góral z Wis³y rodem, kawaler Orderu Wojennego Virtuti
Militari Adolf Pilch ps. „Góra”, „Pistolet”, „Dolina”, który gdy samo-
dzielnie dowodzi³, nie przegra³ ani jednej, spoœród ponad dwustu stoczo-
nych z nieprzyjacielem, walki.

Niestety walka nalibockich ¿o³nierzy, a szczególnie walka w sa-
mej Warszawie na ¯oliborzu, tak realistycznie i wstrz¹saj¹co opisana
przez rodowitego warszawiaka, podporucznika AK Edwarda Bonarow-
skiego ps. „Ostromir” w ksi¹¿ce „W bój bez broni”, nie zosta³a nale¿ycie
doceniona zarówno przez historyków, jak i przez w³adze i to niezale¿nie
od tego, kto j¹ sprawuje.

Doliniacy w latach PRL-u byli przeœladowani w szczególnoœci za-
jadle za to, ¿e nie dali siê rozbroiæ rzekomym sojusznikom. Ale i po 1990
roku nie mieli powodów do satysfakcji.

Skazany w PRL na karê œmierci dowódca 27 Pu³ku U³anów im. Kró-
la Stefana Batorego rotmistrz Zdzis³aw Nurkiewicz ps. „Noc”, „Nieczaj”
przez wiele lat, mimo usilnych starañ jego syna Macieja Downara Nurkie-
wicza i grupy Doliniaków, nie móg³ zostaæ w pe³ni zrehabilitowany.
W pierwszym wydaniu II i III tomu Doliniaków w 1993 r. autor alarmowa³:

„...S¹d Najwy¿szy zmieni³ karê skazuj¹c Zdzis³awa Nurkiewicza
na 15 lat pozbawienia wolnoœci. Opuœci³ on wiêzienie po 15 latach, jed-
nak do dnia a dzisiejszego nie doczeka³ siê rehabilitacji...”.

Dopiero w 2005 roku S¹d Okrêgowy w Krakowie uniewa¿ni³
uprzednie wyroki skazuj¹ce dowódcê puszczañskiej kawalerii zarówno
na karê œmierci, jak i na 15 lat pozbawienia wolnoœci.

Dyrekcja Muzeum Powstania Warszawskiego nie znalaz³a dot¹d,
pomimo usilnych starañ w³adz Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej, miejsca na ekspozycjê dzia³añ Grupy Kampinos AK, której
trzon stanowili Doliniacy. Zwiedzaj¹cy to muzeum nie dowiedz¹ siê, ¿e
wœród oko³o piêciuset poleg³ych ¿o³nierzy AK w dwóch atakach na
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Dworzec Gdañski, w wiêkszoœci to ¿o³nierze naliboccy, którzy do stoli-
cy przybyli zza Niemna.

Ostatniemu dowódcy Zgrupowania Nalibockiego AK, cichociem-
nemu Adolfowi Pilchowi, Ministerstwo Obrony Narodowej nie zatwier-
dzi³o dot¹d, nawet poœmiertnie stopnia podpu³kownika, nadanego mu
przez w³adze administracyjne w Londynie...

Z wielkimi trudnoœciami na cmentarzu partyzanckim w Wierszach,
dopiero w 2009 r. uda³o siê ods³oniæ tablicê pami¹tkow¹ ku czci u³anów
AK 27 Pu³ku U³anów im. Króla Stefana Batorego Batorego jego dowód-
cy rotmistrza Zdzis³awa Nurkiewicza, któremu ten stopieñ równie¿ nie
zosta³ zatwierdzony...

PO WOJNIE

Po wkroczeniu wojsk sowieckich na polskie ziemie i w latach w³a-
dzy ludowej, do paŸdziernika 1956 r., sytuacja ¿o³nierzy Armii Krajo-
wej, tych „zaplutych kar³ów reakcji”, by³a tragiczna. Sytuacja Dolinia-
ków by³a jeszcze gorsza, nie tylko do popaŸdziernikowej odwil¿y. Przez
ponad pó³ roku walczyli przecie¿ z partyzantk¹ sowieck¹, która wypo-
wiedzia³a im wojnê, a za to grozi³a œmieræ lub d³ugoletnie wiêzienie.
Rodziny swoje pozostawili daleko, za Niemnem, nie mieli tu nikogo bli-
skiego, zdradza³ ich wschodni akcent. Ci, którzy zamelinowali siê wcze-
œniej, jeszcze przed rozwi¹zaniem oddzia³u, zadomowili siê u gospoda-
rzy, u których pracowali, mieli przynajmniej na jakiœ czas zapewniony
dach nad g³ow¹, wikt i opierunek. Niektórzy o¿enili siê
i pozostali na Ziemi Piotrkowsko–Opoczyñskiej na zawsze. Ci, którzy
opuœcili oddzia³ z dniem 17 stycznia 1945 r., nie wiedzieli, co ze sob¹
pocz¹æ, nie mieli nawet fa³szywych kenkart. Byli urlopowani z czyn-
nych szeregów oddzia³u, nie znali rozkazu genera³a NiedŸwiadka roz-
wi¹zuj¹cego Armiê Krajow¹ i o zwolnieniu ich z przysiêgi. Oczekiwali
na rozkaz powrotu do lasu. Nie doczekawszy siê tego rozkazu, kilku
z nich, K³os – Józef Mioduszewski, £osoœ – Witold Kupœæ i ¯bik, gdy
nadci¹gnê³o Wojsko Polskie, zg³osi³o siê na dalsz¹ wojnê na ochotnika,
melduj¹c, ¿e chc¹ iœæ na Berlin. Byli umundurowani, w pe³nym uzbroje-
niu. Naiwni, okazali oficerowi politycznemu, do którego ich skierowano,
zaœwiadczenia Doliny o „urlopowaniu z czynnych szeregów oddzia³u”.
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– Byliœcie w AK? Nie mo¿ecie iœæ z nami!
Polityczny okaza³ siê ludzkim cz³owiekiem, nie kaza³ ich nawet

rozbroiæ. Wrócili wiêc na dotychczasowe „meliny”. K³os i ̄ bik ukrywa-
li siê nadal w czworakach maj¹tku pani Anny B¹kowskiej, pani na Kra-
œnicy, u pani Dobrowolskiej, wetkn¹wszy pistolety maszynowe pod strze-
chê. Konie pozostawione w maj¹tkowej stajni Ruscy zabrali w kilka dni
po „wyzwoleniu”. Katiusza K³osa i Waniusza ¯bika nie chcia³y s³u¿yæ
w Armii Czerwonej, wróci³y po kilku dniach na swoje miejsce postoju,
do maj¹tkowej stajni. Nie na d³ugo jednak. Ponownie je zarekwirowano
i tym razem ju¿ nie zdo³a³y zbiec.

U³ani planowali i to powa¿nie: zdobyæ konie i siod³a, dosi¹œæ je
i zbrojnym oddzia³em powróciæ w swe rodzinne strony, na Kresy. K³os
jednak przekona³ ich, ¿e to nierealne. Dowiedzieli siê, ¿e w Opocznie wer-
buj¹ do milicji. Spotkali siê z dowódc¹ 27 pu³ku u³anów podporucznikiem
Nieczajem – Zdzis³awem Nurkiewiczem ukrywaj¹cym siê na melinie
w Brzostówku, który poleci³ by do chwili odwo³ania z urlopu zg³osili siê
do s³u¿by w milicji lub innej jednostce zmilitaryzowanej, jeœli do wojska
nie uda³o im siê przedostaæ. To samo zreszt¹ wczeœniej zaleca³ Dolina.

Do milicji w Opocznie niebawem wst¹pi³o wiêcej Doliniaków:
Antoni Rudowicz, Jerzy Dudak, Witold Kupœæ i inni. Nie tylko Dolinia-
cy przyjêli tak¹ taktykê. W Przysusze komendê milicji obstawili ch³opcy
porucznika (pu³kownik pilot) Henryka Furmañczyka z 25 pp AK, a on
sam zosta³ komendantem powiatowem MO.

Wszyscy „Doliniacy” zdawali sobie sprawê z tego, ¿e nowa w³a-
dza, wraz z „wyzwolicielami”, prêdzej czy póŸniej rozprawi siê z tymi
„zaplutymi kar³ami reakcji”, a w szczególnoœci z tymi, którzy mieli czel-
noœæ nie daæ siê rozbroiæ sowieckim partyzantom. Jako¿ i nie mylili siê.
Jeszcze trwa³a wojna, dogorywa³a III Rzesza, gdy w Opoczyñskiem szy-
kowano aresztowania. W marcu 1945 roku podchor¹¿y K³os – Józef
Mioduszewski13, który zosta³ zastêpc¹ komendanta posterunku MO
w ¯arnowie, podczas nieobecnoœci komendanta, otrzyma³ od przyby-

13 Józef Mioduszewski por. syn Franciszka i Wandy z d. Kwiatkowska, ps. „K³os”,
„Zawieja”,”Szum”, ur. 12.08.1922 r. w Krakowie. Jako siedemnastoletni ochotnik
w kampanii wrzeœniowej 1939 r. otrzyma³ przydzia³ do 6 pu³ku artylerii lekkiej. Ranny
w nogê dosta³ siê do niewoli sowieckiej, z której zbieg³. Od paŸdziernika 1939 r. w kon-
spiracji w Nowogródku, a od stycznia 1942 r. w Warszawie (ZWZ – AK), gdzie przeszed³
przeszkolenie wojskowe.
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³ych z Opoczna oficerów NKWD nakaz aresztowania wed³ug wrêczonej
listy ¿o³nierzy AK, wœród nich i Doliniaków. Reakcja mog³a byæ tylko
jedna. W porozumieniu ze ¯bikiem uprzedzi³ o tym zagro¿onych aresz-
towaniem i wspólnie z nimi utworzy³ samodzielny oddzia³ partyzancki,
oczywiœcie na zarekwirowanych koniach zostaj¹c jego dowódc¹ pod pseu-
donimem „Zawieja”, „Szum”. Do oddzia³u tego wst¹pili i inni Dolinia-
cy, m.in.: Stanis³aw Wojno, Józef Pacejkowicz, Kropka. Ci zaœ, którzy
pozostali w MO utrzymywali z jego dowódc¹ kontakt. Oddzia³ ten nie
prowadzi³ walk zaczepnych, nie stosowa³ te¿ represji. Jego dzia³ania mia³y
charakter typowo obronny, a g³ównym zadaniem by³a ochrona ¿o³nierzy
AK, którym grozi³y aresztowania. Tote¿ prasowe napaœci powojenne na
Dolinê, który rzekomo mia³ mieæ na sumieniu po wojnie setki istnieñ
ludzkich, by³y absurdalne. Nie mo¿na te¿ by³o tymi zarzutami obci¹¿yæ
i oddzia³u partyzanckiego, dowodzonego przez podchor¹¿ego Zawiejê,
który w ci¹gu dziewiêciomiesiêcznej dzia³alnoœci stoczy³ jedynie kilka
potyczek z wojskami NKWD.

W czasie powstania warszawskiego do³¹czy³ do Zgrupowania Nalibockiego AK
(dowodzonego przez cichociemnego por. Górê – Dolinê Adolfa Pilcha), przekszta³cone-
go w „Grupê Kampinos”, z przydzia³em do pocztu dowódcy 3 szwadronu wachm. pchor.
/ppor. art. Narcyza Sum – Kulikowskiego 27 pu³ku u³anów AK im. Króla Stefana Batore-
go (dowodzonego przez chor./rtm. Noc – Nieczaja Zdzis³awa Nurkiewicza), bior¹c udzia³
we wszystkich walkach, w których uczestniczy³ ten szwadron. Nie maj¹c dokumentów prze-
szkolenia wojskowego w konspiracji na terenie Warszawy, w wykazach 3 szwadronu figu-
rowa³ jako szeregowy z cenzusem (u³an). Koledzy nadali mu pseudonim „Podchor¹¿y”.

Po bitwie pod Jaktorowem, stoczonej z Niemcami 29/30 wrzeœnia 1944 r., w której
3 szwadron os³ania³ przebijaj¹ce siê na po³udnie pododdzia³y „Grupy Kampinos”, prze-
prowadzi³ kilkunastu rozbitków „Grupy Kampinos” do lasów kieleckich, do³¹czaj¹c tam
do 25 pu³ku piechoty AK, z przydzia³em do kompanii kpt. Starego – Józefa Wyrwy, a po
do³¹czeniu do 25 pp, AK oddzia³u por. Doliny, który sformowa³ tam III batalion zwany
„Kampinos”. Tam otrzyma³ przydzia³ do 3 sekcji (dowodzonej przez st. u³. ¯bika – Ma-
riana Podgórecznego), II plutonu (dowodzonego przez plut. Wira – Antoniego Burdzie-
³owskiego) w szwadronie kawalerii przez ppor. D¹browê – Zdzis³awa Koca.

Ranny w obojczyk w bitwie pod leœniczówk¹ Huta w dniu 4 listopada 1944 r., po
krótkotrwa³ej kwarantannie w maj¹tku Kraœnica wraca do swej jednostki, która w miê-
dzyczasie, po rozformowaniu 25 pp AK przeistoczy³a siê w szwadron kawalerii dowo-
dzony przez cichociemnego por. „Dolinê” – Adolfa Pilcha.

W szeregach tego szwadronu nadal walczy z Niemcami do dnia 17 stycznia 1945 r.
Z tym dniem zosta³ „urlopowany z czynnych szeregów oddzia³u”.

Po rozformowaniu oddzia³u, wieczorem tego dnia – wraz ze st. u³. „¯bikiem”
Marianem Podgórecznym, rozbraja w maj¹tku Kraœnica 13 Niemców. Bêd¹c ponownie
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W krótkim czasie Zawieja nawi¹za³ kontakt z by³ym dowódc¹
pododdzia³u w 25 pu³ku piechoty AK por. Burz¹ – Stanis³awem Kar-
liñskim, który by³ organizatorem nielegalnego Ruchu Samoobrony Ar-
mii Krajowej i Narodu, a jednoczeœnie odtworzonego, w nowych wa-
runkach, 25 pu³ku piechoty RSAKiN. Oddzia³ Doliniaków zosta³ w³¹-
czony do tego pu³ku, jako 6 kompania (szwadron) pod dowództwem
podchor¹¿ego Zawiei – Józefa Mioduszewskiego. Dowódcami pluto-
nów zostali: wachmistrz GroŸny – Józef Pacejkowicz i kapral Bierioz-
ka – Stanis³aw Wojno.

Sam Dolina zreszt¹ jeszcze w toku dzia³añ wojennych, poprzez
Austriê (wcale nie z oddzia³em «NSZ Bohuna», jak chcieli poniektó-
rzy) powróci³ do Anglii. Na zachodzie znaleŸli siê równie¿ i inni jego
¿o³nierze; m.in.: Kula – Franciszek Rybka, D¹browa – Zygmunt Koc,
Lawina – Józef NiedŸwiecki, Jar – Jaros³aw G¹siewski, Wo³odyjowski
– Jan Jakubowski, Maciejka – Franciszek Kosowicz, Sêp – Zygfryd
Bernard.

w konspiracji zostaje wraz z innymi u³anami skierowany przez b. dowódcê 27 p.u³. AK
chor. Nieczaja – Zdzis³awa Nurkiewicza do s³u¿by w Milicji Obywatelskiej, w Komen-
dzie Powiatowej w Opocznie. Doliniacy planuj¹ utworzenie zbrojnego oddzia³u po zare-
kwirowaniu koni z parcelowanych maj¹tków, z pierwotnym zamiarem powrotu na Kresy
Wschodnie.

Uzyskana wiadomoœæ o maj¹cych nast¹piæ aresztowaniach b. ¿o³nierzy AK przy-
œpiesza zorganizowanie konnego oddzia³u partyzanckiego, do którego wstêpuj¹ ci, któ-
rzy mieli zostaæ aresztowani i wiêkszoœæ oddelegowanych do s³u¿by w milicji.

Kilku z nich pozosta³o w MO, z zadaniem organizowania pomocy lekarskiej, me-
lin dla urlopwanych u³anów z oddzia³u i przekazywania informacji ostrzegaj¹cych po-
przez punkty kontaktowe.

Józef Mioduszewski zosta³ dowódc¹ oddzia³u przybieraj¹c pseudonimy: „Zawie-
ja”, „Szum”.

Wiosn¹ 1945 r. nawi¹za³ on kontakt z dowódc¹ 25 Pu³ku Piechoty Ruchu Samo-
obrony AK i Narodu por. Stanis³awem Karliñskim – Burz¹ (obecnie w stopniu gen. bryg.),
w wyniku czego oddzia³ zosta³ mu podporz¹dkowany, jako 6 kompania (szwadron kawa-
lerii). Na czele tej kompanii por. Józef Mioduszewski i jego ¿o³nierze chroni¹ polsk¹
ludnoœæ, a w szczególnoœci by³ych ¿o³nierzy AK przed represjami UB–owców
i NKWD–zistów, prowadz¹c z nimi walki, g³ównie obronne i prewencyjne, rozbrajaj¹c
posterunki milicji, a przede wszystkim UB–owców. Zarówno im jak schwytanym dzia³a-
czom partyjnym grozi³ ukaraniem œmierci¹, jeœli dotr¹ do niego skargi na ich dzia³al-
noœæ. Przed nastaniem zimy, w porozumieniu z Burz¹ rozwi¹zuje oddzia³, z zamiarem
wznowienia dzia³alnoœci wiosn¹ 1946 r., do czego jednak, w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ polityczn¹, ju¿ nie dosz³o.
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Przed nastaniem zimy, w po³owie listopada 1945 roku, Zawieja
rozwi¹za³ oddzia³, dostarczaj¹c uprzednio swoim ¿o³nierzom odpowied-
nie dokumenty i zabezpieczaj¹c „meliny”.

Starszy u³an Witold Kupœæ, w czasie gdy powsta³ oddzia³ konny
Zawiei, pe³ni³ s³u¿bê w Komendzie Powiatowej MO w Opocznie. Zde-
zerterowa³ z milicji, pragn¹c wst¹piæ do oddzia³u. Nie by³a to ³atwa spra-
wa. Zawieja stosowa³ taktykê Doliny. Gdy oddzia³ jednego dnia odpo-
czywa³ po nocnym marszu w danej wsi, nastêpnej nocy przemieszcza³
siê na drugi koniec powiatu w odleg³oœci 30–40 kilometrów. Szukaj wia-
tru w polu.

Kupœæ nie znalaz³szy swoich, wyruszy³ na Ziemie Odzyskane, zmie-
niaj¹c imiê i nazwisko na Stanis³aw Leszyñski. I tak ju¿ zosta³o. Za-
mieszka³ na sta³e w Olszynie Lubañskiej. Tymczasem, wœród miejsco-
wej ludnoœci posz³a pog³oska, ¿e powieszony zosta³ w £odzi. Wyrok
œmierci mia³ byæ wykonany publicznie. Plotka zreszt¹ by³a bliska praw-
dy. Pewnego dnia UB ujê³o go i osadzi³o w areszcie œledczym w Nidzicy.
Kupœcia uratowa³ jeden z Doliniaków, doprowadzony na konfrontacjê
z Bydgoszczy.

– Czy znacie tego obywatela? – spyta³ ubek.
Jak mo¿na by³o nie poznaæ szczup³ej sylwetki, z zawsze uœmiech-

niêt¹ twarz¹, i do³kami w policzkach, siedemnastoletniego starszego u³ana
Witolda Kupœcia? Jego rówieœnik, nawet okiem nie mrugn¹³:

– Tego obywatela? Pierwszy raz go widzê!
Stanis³aw Leszyñski powróci³ na wolnoœæ.
W oddziale partyzanckim po wojnie znalaz³ siê równie¿ kapral

z cenzusem Stanis³aw Piszczek dowódca sekcji ckm–u. Po rozbiciu pod
Jaktorowem–¯yrardowem do³¹czy³ do oddzia³u porucznika Szarego.
Trzeba by³o rozbiæ wiêzienie w Koñskich, gdzie wiêziono ¿o³nierzy AK.
Akcja by³a udana. Po tym wyczynie Szary rozwi¹za³ oddzia³, a Piszczek
wyjecha³ na Ziemie Zachodnie do Szczecina.

Ziemie Zachodnie i dla innych Doliniaków zdawa³y siê byæ zba-
wienn¹ oaz¹, tote¿ osiedlili siê tam i inni Doliniacy: Witold Drzewiecki,
Mikuccy, Kazimierz Puchacewicz, Pawe³ Kosowicz, Benon Juchniewicz,
Rom – Ryszard Bielañski, Jan Awsiukiewicz, który zosta³ ksiêdzem, Grom
– Józef Bylewski, Wir – Antoni Burdzie³owski, panie Zujewskie i nie-
mal wszyscy Rakowianie, którzy swój nadgraniczny Raków zamienili
na Trzciankê w województwie Zielonogórskim.
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Chocia¿ przez ca³y czas Doliniacy utrzymywali miêdzy sob¹ sta³e kon-
takty, nie by³o wypadku by ktoœ z nich sypn¹³, nawet przypadkowo, czy
przez g³upotê. Tak jak w latach walki z Niemcami i sowietami, byli nadal
wierni zasadzie: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W ciê¿kich chwi-
lach, czy bêd¹c w potrzebie ka¿dy z nich móg³ liczyæ na pomoc drugiego.

A jednak Ziemie Zachodnie nie dla wszystkich okaza³y siê bez-
pieczne. UB aresztowa³o w pierwszych dniach po wojnie u³ana Zawiszê
– Witolda Drzewieckiego z 1 szwadronu.Skatowany, przez kilka lat prze-
bywa³ w wiêzieniu bez wyroku.

Schwytano równie¿ wachmistrza GroŸnego – Józefa Pacejkowicza
z pocztu dowódcy zgrupowania, poddaj¹c go torturom w kazamatach
UB w £odzi. Obawiaj¹c siê, ¿e nie wytrzyma tortur i zacznie sypaæ, tak
zwan¹ „¿abk¹”, stalow¹ blaszk¹ os³aniaj¹c¹ czubek podeszwy buta, prze-
ci¹³ sobie ¿y³y. Nie sypn¹³ nikogo. Wielu jego towarzyszy broni, w tym
i autor „Doliniaków”, zawdziêcza mu ¿ycie...

KARA ŒMIERCI DLA DOWÓDCY
27 PU£KU U£ANÓW

Dopiero w 1959 roku UB–owcom uda³o siê schwytaæ dowódcê
puszczañskiej kawalerii podporucznika Nieczaja Zdzis³awa Nurkiewi-
cza, któremu urz¹dzono pokazowy proces.

Urlopowany „z czynnych szeregów oddzia³u” schorowany i wy-
cieñczony po odniesionych ranach chor¹¿y Nieczaj (Noc) – Zdzis³aw
Nurkiewicz mianowany do stopnia podporucznika, a nastêpnie rotmi-
strza, ukrywa³ siê wraz z u³anem Urszul¹ Koczarsk¹ w Brzostówku,
w przydzielonej im przez organizacjê podziemn¹ „melinie” (gospodar-
stwo chroni¹ce partyzanta) u Jana Dorociñskiego i Franciszka Róga. Ze
sfa³szowan¹ kenkart¹ (niemieckim dowodem to¿samoœci), z przerobion¹
w nazwisku literk¹ „u” na „a”, „Narkiewicz”, nie ujawni³ siê w UB, pozo-
sta³, podobnie jak i inni jego podkomendni, w konspiracji. O uk³adach
podjêtych na konferencji Ja³tañskiej, na mocy których Kresy Wschod-
nie mia³y przypaœæ „sprzymierzeñcom” nikt tam jeszcze nie s³ysza³,
tote¿ wszyscy Nieczajowcy, jak nazywali siebie u³ani Nieczaja, liczyli
siê z tym, ¿e ich dowódca, gdy zajdzie taka potrzeba, skrzyknie ich
z powrotem do lasu.
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Zdzis³aw Nurkiewicz, ju¿ wczeœniej musia³ opuœciæ swoj¹ „meli-
nê” w Brzostówku, unikaj¹c aresztowania. Ostatecznie zadomowi³ siê
na sta³e w Czatkowicach na Podhalu, usi³uj¹c byæ lojalnym i przyk³ad-
nym obywatelem Peerelu. Od pierwszych dni po przeprowadzce praco-
wa³ jako pracownik fizyczny w Zak³adzie Wapiennym HIL w Czatkowi-
cach. W styczniu 1958 roku awansowa³ na sztygara. Wst¹pi³ do partii
w myœl zasady: „pod latarni¹ najciemniej”. Odznaczono go nawet krzy-
¿em zas³ugi, medalem przodownika pracy i dyplomem racjonalizatora.
Zosta³ te¿ spo³ecznikiem: cz³onkiem rady gromadzkiej a tak¿e mê¿em
zaufania, co utrudnia³o rozpracowanie go przez komunistyczne s³u¿by
specjalne, chocia¿ ponaglenia w odszukaniu go sz³y a¿ z Moskwy.

Ujêty zosta³ i wtr¹cony do wiêzienia przez funkcjonariuszy SB
dopiero po czternastu latach ukrywania siê, w styczniu 1959 roku, a wiêc
ju¿ po paŸdziernikowej odwil¿y w 1956 roku, w wyniku której – zdawa-
³o siê – represje wobec AK–owców usta³y.

Akt oskar¿enia sporz¹dzony zosta³ na podstawie tzw. „ma³ego ko-
deksu”, czyli dekretu PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary
dla faszystowsko–hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêca-
nia siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Pol-
skiego. By³ on formalnie skierowany przeciwko chor¹¿emu Noc, rotmi-
strzowi Nieczajowi – Zdzis³awowi Nurkiewiczowi. W rzeczywistoœci
jednak zarówno akt oskar¿enia, jak i ca³y ten proces zosta³ wymierzony
przeciwko wszystkim, równie¿ nie zasiadaj¹cym na ³awie oskar¿onych
Doliniakom oraz samemu ich dowódcy cichociemnemu majorowi Górze
(Dolinie) Adolfowi Pilchowi. Tote¿ nie tylko przeciwko dowódcy Nali-
bockiej kawalerii, ale w równej mierze przeciwko nim wszystkim rozpê-
ta³a siê, po wniesieniu do s¹du aktu oskar¿enia i wszczêciu procesu,
oszczercza kampania, ods¹dzaj¹ca ich od czci i wiary.

Prokuratorzy Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze Zdzi-
s³aw Rozmus i Zdzis³aw Macek oskar¿ali Zdzis³awa Nurkiewicza o to, ¿e:

„W czasie od pocz¹tków grudnia 1943 r. do koñca czerwca 1944 r.
na terenie powiatów iwienieckiego i sto³peckiego, jako dowodz¹cy dy-
wizjonem kawalerii, wchodz¹cym w sk³ad oddzia³u partyzanckiego pod
nazw¹ „Legion Polski”, id¹c na rêkê w³adzom pañstwa niemieckiego,
wzi¹³ udzia³ w zabójstwie:

1) szeregu osób nale¿¹cych do oddzia³ów partyzantki radziec-
kiej (…);
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2) szeregu osób podejrzanych o wspó³pracê z oddzia³em partyzantki
radzieckiej (…);

3) zbieg³ego w pierwszej po³owie 1944 r. z Legionu Polskiego ¿o³-
nierza o nieustalonym nazwisku. (…)”

Zarzucanych dowódcy kawalerii czynów prokuratorzy wyliczyli a¿
17, z których ka¿dy z osobna by³ szczegó³owo komentowany i odpowied-
nio napiêtnowany. Oczywiœcie ¿aden tytu³ prasowy, ¿adna stacja tele-
wizyjna nie zwróci³a uwagi na to, ¿e wszystkie zarzuty odnosi³y siê do
okresu „od pocz¹tków grudnia 1943 roku”, nie obejmowa³y jednak pierw-
szego dnia grudnia 1943 roku. A w tym to w³aœnie dniu, przed œwitem,
dotychczasowi „sprzymierzeñcy” przybyli gromadnie na teren polskie-
go obozu, gdzie dotychczas czuli siê jak u siebie w domu i podstêpnie
rozbroili œpi¹cych legionistów jak nazywali swoich s¹siadów, w polskich
mundurach. Pó³ godziny wczeœniej aresztowali zaproszonych na odpra-
wê wojenn¹ polskich oficerów i dowódców, spoœród, których piêciu roz-
strzelali, a pozosta³ych piêciu przetransportowali samolotem przez liniê
frontu do Moskwy, osadzaj¹c ich w wiêzieniu na £ubiance.

Wszystkie wiêc zarzucane czyny jakie mia³y miejsce po dniu
1 grudnia 1943 r., a wiêc po dokonanej przez sowieckich partyzantów
z brygady im. Stalina napaœci na Zgrupowanie Sto³pecko–Nalibockie AK
by³y jedynie konsekwencj¹ tej napaœci i by³y stosowane w warunkach
obrony koniecznej.

S¹d Wojewódzki w Zielonej Górze rozpatruj¹cy sprawê w rozsze-
rzonym sk³adzie w 1960 r. musia³ w kontekœcie zgromadzonych w spra-
wie materia³ów dowodowych uniewinniæ oskar¿onego a¿ w szeœciu przy-
padkach zarzucanych mu aktem oskar¿enia czynów, stwierdzaj¹c w uza-
sadnieniu wyroku, ¿e:

„S¹d nie znalaz³ podstaw do uznania oskar¿onego winnym tych
czynów”.

Spoœród tych szeœciu zarzutów, nie znajduj¹cych potwierdzenia
w materia³ach dowodowych, wymieniono jako g³ówny zarzut – rzeko-
my wspó³udzia³ w zabójstwie, w Dubnikach co najmniej 10 partyzan-
tów sowieckich, narodowoœci ¿ydowskiej, „których oskar¿ony rozkaza³
rozstrzelaæ”.

Wypada w tym miejscu przypomnieæ, ¿e dotyczy³o to partyzantów
sowieckich z oddzia³u Szaloma Zorina, którzy dokonywali rekwizycji,
a œciœlej pospolitego rabunku i to na terenie chronionym. Zostali wiêc
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aresztowani przez u³anów chor¹¿ego Noc – Zdzis³awa Nurkiewicza, który
kaza³ doprowadziæ ich do sowieckiego punktu dowództwa, celem ukara-
nia. Konwojuj¹cy nie wykonali rozkazu, dopuszczaj¹c siê samos¹du
w chwili, gdy usi³owali oswobodziæ siê z krêpuj¹cych ich wiêzów.

Zgodnie z zawartym, bezpoœrednio po zakoñczeniu pacyfikacji
Puszczy Nalibockiej (przez 5 dywizjê Wehrmachtu i SS), porozumie-
niem miêdzy dowództwem partyzantów sowieckich dzia³aj¹cych w Pusz-
czy Nalibockiej, a dowództwem Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego
AK, pod ¿adnym pozorem nie mo¿na by³o przeprowadzaæ tzw. „akcji
gospodarczych” (w tym zaœ przypadku pospolitego rabunku) w dwudzie-
stokilometrowym pasie ochronnym, przyleg³ym do skraju Puszczy Nali-
bockiej. Porozumienie to by³o istotne dla egzystencji wszystkich oddzia-
³ów partyzanckich dzia³aj¹cych na terenie puszczy, na wypadek kolejnej
pacyfikacji Niemców, podobnej do tej, jak¹ przeprowadzili oni pod kryp-
tonimem „Herman”. Naruszaj¹cych to porozumienie nale¿a³o „uniesz-
kodliwiæ” lub aresztowaæ i odstawiæ pod eskort¹, celem ukarania, do
dowództwa w³aœciwej jednostki polskiej, lub sowieckiej. Chor¹¿y Noc
poleci³ eskorcie doprowadzenie aresztowanych sowieckich partyzantów
– oficerów i ¿o³nierzy do dowódcy ich oddzia³u. Jak siê okaza³o, eskorta
wyznaczona do odprowadzenia skrêpowanych lejcami aresztowanych
rozkazu nie wykona³a i dokona³a samos¹du, nie opodal miejscowoœci
Dubniki, w chwili gdy ci usi³owali oswobodziæ siê z wiêzów.

Oskar¿ony Zdzis³aw Nurkiewicz, chocia¿ œledztwo w latach piêæ-
dziesi¹tych by³o prowadzone przeciwko niemu przy zastosowaniu w³a-
œciwych w tym czasie dla s³u¿by bezpieczeñstwa metod, nie przyzna³ siê
do pope³nienia ¿adnego spoœród 17 zarzucanych mu czynów, a przede
wszystkim do zarzutu, ¿e „szed³ na rêkê w³adzom niemieckim”.

Oskar¿yciele publiczni nie zwracali uwagi na rzeczowe wyjaœnie-
nia zarówno samego oskar¿onego, jak i jego obroñcy mec. Edmunda
Kaweckiego. Dla nich oskar¿ony Zdzis³aw Nurkiewicz by³ po prostu
„zdrajc¹ narodu polskiego”.

S¹d Wojewódzki w Zielonej Górze w sk³adzie: wiceprezes S¹du
Wojewódzkiego Mieczys³aw Piosik, sêdzia S¹du Wojewódzkiego Stani-
s³aw Matyjaszczyk oraz ³awnicy: Jan Brodzik, Alojzy Mazur i W³odzi-
mierz Witkowski, skaza³ Zdzis³awa Nurkiewicza na karê œmierci, utratê
praw publicznych i obywatelskich oraz utratê praw honorowych na za-
wsze, a tak¿e na przepadek mienia.
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Ówczesny ustawodawca licz¹c siê z tym, ¿e s¹d orzekaj¹cy w sk³a-
dzie trzyosobowym (dwaj ³awnicy i sêdzia zawodowy) mog¹ przeg³oso-
waæ sêdziego zawodowego, co w PRL–u nie by³oby po¿¹dane w takich,
jak ten w procesach politycznych, przewidzia³ mo¿liwoœæ rozpatrywa-
nia spraw przez rozszerzony, piêcioosobowy zespó³ sêdziowski: dwóch
sêdziów zawodowych i trzech ³awników. W zielonogórskim procesie
prezes s¹du wojewódzkiego skorzysta³ z tej mo¿liwoœci i jak siê okaza-
³o, przezornoœæ taka by³a uzasadniona. Bo oto sta³a siê rzecz w tamtych
latach wprost nies³ychana. W procesie tym, w którym zosta³ og³oszony
wyrok skazuj¹cy Zdzis³awa Nurkiewicza na karê œmierci, nie by³ on jed-
nomyœlny! Pomimo wywieranej na ³awników presji, wyrok ten zapad³
wiêkszoœci¹ (3:2) jednego – zaledwie g³osu. Dwóch zawodowych sê-
dziów i jeden sêdzia–³awnik g³osowa³o zgodnie z ¿¹daniem prokurato-
ra. Jednak dwóch sêdziów – ³awników, a mianowicie panowie Alojzy
Mazur i W³odzimierz Witkowski, wykazuj¹c heroiczn¹ wprost w tam-
tych latach odwagê i uczciwoœæ zg³osi³o votum separatum – zdanie od-
rêbne. Z treœci obszernego uzasadnienia sêdziego ³awnika napisanego
przez Alojzego Mazura wynika, ¿e zdanie odrêbne zosta³o skierowane
przeciw przyjêciu winy oskar¿onego Nurkiewicza za wszystkie zarzuca-
ne mu w akcie oskar¿enia czyny. Oznacza³o to, ¿e w przypadku gdyby
Zdzis³awa Nurkiewicza s¹dzi³ zespó³ w nierozszerzonym sk³adzie (je-
den sêdzia zawodowy i dwóch sêdziów – ³awników), sêdzia zawodowy,
który g³osowa³by za win¹ i kar¹ dla rotmistrza Zdzis³awa Nurkiewicza,
zosta³by przeg³osowany przez sêdziów – ³awników w proporcji 2:1.
W takim przypadku zapad³by w tej sprawie wyrok uniewinniaj¹cy.

Tak oto, wiêkszoœci¹ jednego g³osu, za zdrajcê Narodu zosta³ uznany:
– Weteran wojny polsko–bolszewickiej w 1920 roku, a nastêpnie

kampanii wrzeœniowej w1939 roku, w czasie której walczy³ w szeregach
27 pu³ku u³anów imieniem Króla Stefana Batorego,

– Ten, który z jednego plutonu kawalerii odtworzy³ w warunkach
partyzanckich – rzecz bez precedensu w historii II wojny œwiatowej –
pe³noetatowy, na czas pokoju, pu³k kawalerii…

– Ten, który nie da³ siê podstêpnie rozbroiæ rzekomym „sprzymie-
rzeñcom”, gdy przed œwitem, 1 grudnia 1943 roku, nieproszeni goœcie
wtargnêli do zimowego obozowiska „polskich legionistów” rozbitego
nad jeziorem Kromañ, z nieoczekiwanym okrzykiem: „ruki w wierch!”
– rêce do góry!
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– Ten, dziêki któremu (na równi z cichociemnym majorem Gór¹
«Dolin¹» Adolfem Pilchem) Zgrupowanie Sto³pecko–Nalibockie AK, po-
mimo zdradzieckiej napaœci nie da³o siê unicestwiæ, przywracaj¹c w krót-
kim czasie swój poprzedni stan osobowy, by nastêpnie pokonuj¹c piêæ-
setkilometrowy szlak, stan¹æ w przeddzieñ powstania warszawskiego
u bram Warszawy, by wzi¹æ w nim udzia³.

Ma³o, kto dzisiaj zdaje sobie sprawê z tego, ¿e w powstaniu war-
szawskim, co wydaje siê wprost nieprawdopodobne, bra³a udzia³ rów-
nie¿ polska kawaleria (wszyscy u³ani naliboccy zostali odznaczeni Krzy-
¿ami Powstania Warszawskego) i to w pe³nym sk³adzie nieœwieskiego
27 Pu³ku U³anów im. Króla Stefana Batorego – dowodzonego przez rot-
mistrza Zdzis³awa Nurkiewicza; szwadronu CKM – stanowi¹cego zal¹-
¿ek 23 Pu³ku U³anów Grodzieñskich, dowodzonego przez podporuczni-
ka Jara – Jaros³awa G¹siewskiego; a tak¿e szwadronu zwiadu konnego
w sile dwóch plutonów dowodzonego przez podporucznika „Bazara” Sta-
nis³awa Bazarewskiego.

Tego oto „zdrajcê narodu”, kawalera orderu wojennego Virtuti
Militari i trzykrotnego Krzy¿a Walecznych, awansowanego najpierw do
stopnia podporucznika AK czasu wojny, a nastêpnie rotmistrza (kapita-
na) wtr¹cono zaraz po og³oszeniu wyroku do celi œmierci w zak³adzie
karnym w Barczewie, gdzie mia³ oczekiwaæ wykonania wyroku. W po-
bliskiej celi, jak na ironiê, wiêziony by³ rzeczywisty hitlerowski zbrod-
niarz wojenny gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch.

Przed S¹dem Najwy¿szym, w sk³adzie sêdziów SN: L. Chmielew-
ski, J. Dankowski i M. Stêpczyñski (sprawozdawca), rotmistrza Zdzis³a-
wa Nurkiewicza bronili, walcz¹c o jego ¿ycie, znakomici adwokaci,
mecenasi Mieczys³aw Maœlanko i Edmund Kawecki, odpieraj¹c wszyst-
kie zarzuty oskar¿yciela publicznego, wiceprokuratora generalnego
P. Szewczyka. Cel ten osi¹gnêli. Kara œmierci zosta³a zamieniona na
15 lat pozbawienia wolnoœci. Nie zdo³ali jednak wymóc na reprezen-
tantach S¹du Najwy¿szego sprawiedliwego wyroku, czyli uniewinnie-
nia od wszystkich zarzutów. Proces Nurkiewicza bacznie przecie¿ œle-
dzi³ w owym czasie ambasador ZSRR w Warszawie genera³ major Pan-
talejew Ponomarenko, ten sam, który w 1943 roku, jako zwierzchnik
partyzanckiego ruchu sowieckiego wyda³ rozkaz unicestwienia Zgru-
powania Sto³pecko–Nalibockie AK. Sowiecki dygnitarz nie móg³ prze-
boleæ, ¿e ów chor¹¿y Wojska Polskiego, który nie zechcia³ zostaæ, –
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co mu oferowano – sowieckim majorem, po prostu bezczelnie z niego
zakpi³.

Odrêbne zdanie ³awników Alojzego Mazura i W³odzimierza Wit-
kowskiego z 1960 roku zatriumfowa³o dopiero w 2005 r.

Na wymazanie piêtna „zdrajcy narodu”, piêtna, które wyciœniêto
na honorze wszystkich Doliniaków, trzeba by³o czekaæ jeszcze 45 lat.
Nie doczekali tej chwili ani rotmistrz Nurkiewicz (zmar³ nagle 12 wrze-
œnia 1980 r. w Czatkowicach), ani major Adolf Pilch (zmar³ po ciê¿kiej
chorobie 10 lutego 2000 r. w Londynie), ani wielu ich podw³adnych.

Przy czynnym zaanga¿owaniu siê Zarz¹du G³ównego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i osobiœcie jego przewodnicz¹cego
genera³a Stanis³awa Karolkiewicza, syn Zdzis³awa Nurkiewicza – Ma-
ciej Zapolski, przy skromnej pomocy prawnej autora „Doliniaków”, wy-
st¹pi³ z wnioskiem o stwierdzenie niewa¿noœci wyroków S¹du Wojewódz-
kiego w Zielonej Górze z dnia 25 marca 1960 r. i S¹du Najwy¿szego
z dnia 15 grudnia 1960 r.

W uzasadnieniu wniosku argumentowa³, ¿e czyny przypisane Zdzi-
s³awowi Nurkiewiczowi w ogóle nie zosta³y przez niego pope³nione, a te,
które mia³y miejsce, wynika³y z obrony koniecznej przed sowieckimi
napastnikami:

„…Zgrupowanie Armii Krajowej, w którym Zdzis³aw Nurkiewicz
by³ dowódc¹ dywizjonu kawalerii przez ca³y czas podporz¹dkowane by³o
Komendzie Okrêgu Armii Krajowej z siedzib¹ w Lidzie i œciœle wyko-
nywa³o otrzymywane stamt¹d rozkazy, zatem nie mo¿e ponosiæ odpo-
wiedzialnoœci karnej za dzia³ania podejmowane w skomplikowanych
warunkach wojny partyzanckiej na Kresach Wschodnich, w stanie wy-
¿szej koniecznoœci i przy uwzglêdnieniu ówczesnej racji stanu, któr¹ by³o
utrzymanie silnego i mobilnego oddzia³u AK dla ochrony miejscowej
ludnoœci i prowadzenia walki z okupuj¹cymi terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej wojskami…”

Uznaj¹c wniosek potomka Zdzis³awa Nurkiewicza za uzasadniony
S¹d Okrêgowy w Krakowie w sk³adzie: Rafa³ Kieta (przewodnicz¹cy
i sprawozdawca), Beata Marczewska i Beata Górszczyk przy udziale
prokuratora Zbigniewa Grzesika, w dniu 2 marca 2005 uzna³ za niewa¿-
ne wyroki skazuj¹ce Zdzis³awa Nurkiewicza zarówno na karê œmierci,
jak i na karê 15 lat pozbawienia wolnoœci.

W uzasadnieniu postanowienia czytamy:
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„Z ustaleñ poczynionych w toku postêpowania, a tak¿e z udostêp-
nionych przez IPN akt, jednoznacznie wynika, ¿e Zdzis³aw Nurkiewicz
nie by³ zdrajc¹ Narodu Polskiego i faszystowsko–hitlerowskim zbrod-
niarzem, natomiast w latach 1943–1944 na terenie powiatów iwieniec-
kiego i sto³peckiego, jako dowódca dywizjonu kawalerii wchodz¹cym
w sk³ad miejscowego ugrupowania Armii Krajowej pod dowództwem
majora Adolfa Pilcha, ps. Góra bra³ udzia³ w dzia³aniach zbrojnych
maj¹cych na celu zapewnienie funkcjonowania oddzia³u, zagro¿onego
dzia³aniami dywersyjnymi partyzantki radzieckiej, penetruj¹cej obszar
Kresów Wschodnich, której zadaniem by³o rozpoznanie oraz likwidacja
struktur polskiego Ruchu Oporu. W konsekwencji przypisana Zdzis³a-
wowi Nurkiewiczowi likwidacja osób nale¿¹cych do oddzia³ów party-
zantki radzieckiej i osób podejrzanych o wspó³pracê z tymi oddzia³ami,
a tak¿e cz³onków ich rodzin wpisuje siê w scenariusz walki o niepodle-
g³y byt Pañstwa Polskiego na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej
Polskiej, toczonej w wyj¹tkowo trudnych i skomplikowanych ze wzglê-
dów historycznych i narodowoœciowych, warunkach. W tych okoliczno-
œciach nie ma podstaw do przyjêcia, by dobro poœwiêcone pozostawa³o
w ra¿¹cej dysproporcji do dobra, które zamierzano uzyskaæ, zatem prze-
pis art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. wy³¹czaj¹cy stwierdzenie
niewa¿noœci orzeczenia, nie znajduje zastosowania. Nale¿a³o wiêc uznaæ,
¿e przypisane Zdzis³awowi Nurkiewiczowi czyny zwi¹zane by³y z dzia-
³alnoœci¹ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego w rozumieniu
art. 1 ust. 1 cyt. Ustawy, co uzasadnia stwierdzenie niewa¿noœci wydane-
go orzeczenia.”

Orzeczenie krakowskiego S¹du Okrêgowego jest najw³aœciwsz¹
i jednoznaczn¹ odpowiedzi¹ na wszystkie niegodziwe zarzuty, jakimi
przez lata opluwano bohaterskich dowódców Zgrupowania Sto³pecko–
Nalibockiego i ich ¿o³nierzy.
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Postscriptum

Najbardziej niewybredne oszczerstwa nie zdo³a³y przekreœliæ uzna-
nia spo³eczeñstwa dla bojowych osi¹gniêæ Zgrupowania Sto³pecko–Nali-
bockiego AK, wszystkich jego ¿o³nierzy i dowódców.

W 1991 roku dziêki wspólnym staraniom kadry oficerskiej 27 Zme-
chanizowanego Pu³ku w Braniewie, jego dowódcy pu³kownika dypl. Edwar-
da Sum – Rogowskiego, genera³a brygady (wówczas majora) Jerzego Mi-
cha³owskiego, genera³a dywizji (wówczas majora) Piotra Czerwieñskiego,
pu³kownika (wówczas kapitana) „Rotmistrza” Stanis³awa Juszczyka oraz
grupy Doliniaków: K³osa – Jozefa Mioduszewskiego, Roma – Ryszarda
Bielañskiego, LuŸnego – Ryszarda Lewina, Piotra £ojki, Pogoñ – Stanis³a-
wa Piszczka, Longinusa – Longina Ko³osowskiego i ̄ bika – Mariana Pod-
górecznego, pu³k ten, przekszta³cony nastêpnie w 9 Brygadê Kawalerii Pan-
cernej, przej¹³ barwy i tradycje nieœwieskiego 27 Pu³ku U³anów imieniem
Króla Stefana Batorego, otwieraj¹c nowe karty historii tej jednostki...

Na przedwioœniu 2009 roku, w wyniku starañ Œrodowiska Grupy
Kampinos AK i jej prezesa Jana Marczaka, przychylnoœci Sekretarza Ge-
neralnego Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa ministra Andrzeja
PrzewoŸnika, Starosty Powiatu Warszawskiego Jana ¯ychliñskiego, Rady
Miasta £omianki, z jej przewodnicz¹cym Markiem Zielskim i burmistrza
Miasta £omianki Wies³awa Pszczó³kowskiego, Rady Gminy Czosnów z jej
przewodnicz¹cym Miros³awem Bieleckim i wójta Gminy Czosnów Anto-
niego KrêŸlewicza, wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka, wójta
Gminy Izabelin Witolda Malarskiego a tak¿e nie zra¿aj¹cego siê przeciw-
noœciami syna rotmistrza Zdzis³awa Nurkiewicza – Macieja Downar–Za-
polskiego, na cmentarzu poleg³ych partyzantów w Wierszach ods³oniêto
tablicê poœwiêcon¹ pamiêci u³anów 27 Pu³ku U³anów AK imieniem Króla
Stefana Batorego i jego Dowódcy rotmistrza Zdzis³awa Nurkiewicza.

W 65. rocznicê Powstania Warszawskiego „pragn¹c uczciæ odwagê,
godnoœæ i hart ducha walcz¹cych, widz¹c bezmiar przelanej krwi, ogrom
cierpieñ i poœwiêcenia” Rada Miejska w £omiankach podjê³a uchwa³ê
o nadaniu uczestnikom tych walk z „Grupy Kampinos”, w tym i Dolinia-
kom, tytu³y „Bohatera Ziemi £omiankowskiej”...

KONIEC
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¯o³nierze naliboccy przedstawieni do odznaczenia
Orderem Wojennym Virtuti Militari

Dowódca Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego AK cichociemny
mjr Adolf Pilch – Góra – Pistolet – Dolina, sam bêd¹cy kawalerem orde-
ru wojennego Virtuti Militari, wyst¹pi³ o nadanie Srebrnego Krzy¿a Or-
deru Wojennego Virtuti Militari nastêpuj¹cym ¿o³nierzom:

Pchor. Bielañski Ryszard „Rom”
Pchor. Bylewski Józef „Grom”,
Ppor. Jakubowski Jan „D¹b”, „Wo³odyjowski”
Ppor. Koc Zdzis³aw „D¹browa”
Kpr. Ko³osowski Longin „Longinus”
Kpr. Kosowicz Franciszek
Ppor. Kulikowski Narcyz „Sum” (poœmiertnie)
Por. Lenczewski Witold „Strza³a”
Pchor. Pacejkowicz Józef „Sokó³”, „GroŸny”
Por. Pe³czyñski Witold „DŸwig”, „Witold”
Kpr. Piszczek Stanis³aw „Pogoñ”
St. u³. Podgóreczny Marian „¯bik”
Ppor. Mejsner Micha³ „Mazur”
Plut. Mikucki Micha³ „Maraton”
Pchor. Mioduszewski Józef „K³os”, „Zawieja”, „Szum”
Plut. Mostowski Boles³aw „Wierny”
St. u³. Myœlicki Stanis³aw „NiedŸwiedŸ” (poœmiertnie)
Ppor. NiedŸwiecki Józef „Szary”, „Lawina”
Ppor. Nurkiewicz Zdzis³aw „Noc”, „Nieczaj”
Ppor. ¯uchowicz Walerian „Opoñcza”

Lista nie obejmuje ¿o³nierzy nalibockich walcz¹cych na ¯oliborzu
w Warszawie.
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Pochwa³y i awanse udzielone przez
por. Dolinê – Adolfa Pilcha,

drugiego dowódcê „Grupy Kampinos”

za czyny bojowe, odwagê i dzielne zachowanie siê w obliczu nieprzyjacie-
la w okresie od 23 czerwca do 10 sierpnia 1944 roku wymienionych
w rozkazie dowódcy Grupy Kampinos por. (pp³k) Doliny – Adolfa Pil-
cha z dnia 11 sierpnia 1944 r. Wykaz sporz¹dzony przez por. Wyrwê –
Bogdana Jaworskiego w 1944 r. (Notatki historyczne).

Lp. Stopieñ • Nazwisko i imiê • Oddzia³ • Powód umieszczenia w rozkazie

1. u³. Alabiew Wiktor – 27 p. u³. 2 szw. awans na st. u³ana
2. u³. Andraszczak Boles³aw  – 23 p. u³. szw. ckm awans na st. u³ana
3. st. u³. Andrzejewski Stanis³aw, Jamnik – ¿andarmeria awans na kaprala
4. u³. Aszurkiewicz Stanis³aw – 23 p. u³. szw. ckm awans na st. u³ana
5. st. strz. z cenz. Banis Antoni Kleszczyk – kmdt szpitala awans na kaprala
6. sanit. Ba³abuszko Jadwiga Blizna (po mê¿u S³awiñska) – szpital polowy, pochw.
7. strz. Bary³ka – II batalion pochwa³a
8. zwiad. Basia – wywiad pochwa³a
9. strz. Bieæ Jan – 1/78 1 komp. awans na st. strzel.
10. st. u³. Bohdanowicz Marian – 23 p. u³. awans na kaprala
11. strz. Bojowiec – 1/78 pp pochwa³a
12. st. u³. Burakówna Stefania Stenia – poczet d-cy 27 p. u³. awans na kaprala
13. strz. Brzeziñski Franciszek – 1/78 pp awans na st. strzel.
14. st. u³. Chimorodo Wincenty – 23. p. u³. szw. ckm awans na kaprala
15. u³. Chimorodo Longin Wiatr – 27 p. u³. 2 szw. awans na st. u³ana
16. st. strz. Chlebionek Edward – 1/78 pp 2 komp. awans na kaprala
17. st. strz. Chlebionek Józef – 1/78 pp 2 komp. awans na kaprala
18. u³. Cholewiñski Adam – 27 p. u³. awans na st. u³ana
19. u³. Chomicz Jan – 27 p. u³. awans na st. u³ana
20. u³. Cywiñski Leon, Zybul – 27 p. u³. 3 szw. awans na st. u³ana
21. st. u³. Czajka Józef – 27 p. u³. awans na kaprala
22. ppor. Czarny – II batalion pochwa³a
23. strz. Czerniawski Stanis³aw – 1/78 pp. 3 komp. awans na st. strzel.
24. u³. Czerniec Miko³aj – 27 p. u³. awans na st. u³ana
25. st. strz. Czerwiñski Micha³ – 1/78 pp l komp. awans na kaprala
26. st. u³. D¹b Wojciech – ¿andarmeria, awans na kaprala
27. strz. Downar Stanis³aw – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzel.
28. u³. Downar Wincenty – 27 p u³.awans na st. u³ana
29. strz. Dubiecki Micha³ – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
30. st. strz. Dzudzewicz Czes³aw – 1/78 pp 1 komp. awans na kaprala
31. st. u³. Fr¹ckiewicz Piotr – 27 p. u³. pochwa³a
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32. kpr. Garczyñski Antoni – 23. p. ul. szw. ckm pochwa³a dla d-cy kaemu wraz
z obs³ug¹;
33. strz. Giedrojæ Mieczys³aw – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
34. u³. Giewojno Jan – ¿andarmeria awans na st. ufana
35. strz. G³az – II Batalion pochwa³a
36. por. "Gniew" – II Batalion pochwa³a
37. strz.Górski Micha³ – 1/78 pp1 komp. awans na st. strzelca
38. u³. Granat Jan – 27 p. u³. awans na st. u³ana
39. strz. Grygorcewicz Bogus³aw – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
40. kpr. Grygorcewicz Lucjan – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
41. kpr. Grzmot W³adys³aw – 27 p. u³. pochwa³a
42. strz. Grzyb Stefan – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
43. kpr. Grzybowski Ludwik – 1/78 pp 2 komp. pochwa³a
44. u³. Guzowski Stanis³aw – 27 p. u³. 2 szw. awans na st. u³ana
45. strz. Harasimowicz Stanis³aw – 1/73 pp 1 komp. awans na st. strz.
46. strz. Harasimowicz Zenon – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
47. strz. Ho³ub Franciszek – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
48. ul. Iwanowski Kazimierz – 27 p u³. awans na st. u³ana
49. st. wachm. Jakubowski Jan, D¹b Wo³odyjowski – 27 p. u³. d-ca 1 szwadronu
pochwa³a
50. strz. Janczewski Edward – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
51. strz. Januszewicz Antoni – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
52. strz. Janczewski Adam – 1/78 pp awans na st. strzelca
53. strz. "Junak" – II Batalion awans na st. strzelca
54. st. strz. Lipiñski Józef – 1/78 pp 2 komp. awans na kaprala
55. st. strz. Lipnicki Józef – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
56. strz. Lipnicki Stanis³aw  – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
57. u³. £apo Edward – 27 p. u³. 2 szw. awans na st. u³ana
58. strz. £obacz Janusz – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
59. u³. £ojko Piotr – 27 p. u³. poczet d-cy pu³ku awans na st. u³ana
60. strz. Majewski Jan – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
61. strz. Majewski Jan – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
62. u³. Mas³owski Emeryk – 27 p. u³. awans na st. u³ana
63. u³. Mieszkuæ Edward – 23 p. u³. szw. ckm awans na st. u³ana
64. kpr. Michatkiewicz Antoni – 1/78 pp 2 komp. pochwa³a
65. strz. Ma³czanowicz Antoni – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
66. strz. Kasperowicz W³adystaw –  1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
67. u³. Karatysz Marian – 27 p. u³. awans na st. u³ana
68. u³. Karpowicz Piotr – 27 p. u³. 4 szwadr. awans na st. u³ana
69. strz. Kiebicz Alfons – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
70. st. u³. Ko³osowski Longin Longinus – 23 p. u³. szw. ckm awans na kaprala
71. strz. Korona – II Batalion pochwa³a
72. st. u³. Kosowicz Franciszek – poczet d-cy pu³ku pochwa³a
73. strz. Kropka – II Batalion pochwa³a
74. strz. Kula – Il Batalion awans na st. strzelca i pochwa³a
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75. strz. Kling Mieczys³aw – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
76. strz. Kulikowski Boles³aw – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
77. wachm. pchor. Kulikowski Narcyz, Sum – 27 p. u³. d-ca 3 szwadronu pochwa³a
78. st. strzelec Kunicki Bronis³aw – 1/78 pp 3 komp. awans na kaprala
79. sanit. KuŸmiñska Anna – szpital pochwa³a
80. strz. Lehudo Boles³aw – 1/78 pp 3 komp. awans na st. strzelca
81. kpr. Lenczewski Józef, Mik – poczet d-cy 27 p. u³. pochwa³a
82. strz. Leszko Andrzej – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
83. strz. Lichodziejewski Boles³aw – 1/78 pp 3 komp. awans na st. strzelca
84. st. u³. Minciel Andrzej – II Batalion pochwa³a
85. u³. Minciel Jan, Klik – 27 p. u³. 2 szw. pochwa³a
86. ppor. Murzyn – II Batalion pochwa³a
87. Myœlicki Stanis³aw, NiedŸwiedŸ – poczet d-cy zgrupowania awans na st. u³a-
na i pochwa³a
88. strz. Nietobodowski Aleksander – 1/78 pp 3 komp. awans na st. strzelca
89. u³. Niemen Piotr – 27 p. u³. awans na st. u³ana
90. u³. Nowicki Mieczys³aw – 27 p. u³. 3 szw. awans na st. u³ana
91. ppor. Nowina – Miko³aj Stecki – 1/78 pp pochwa³a
92. zwiadowca Oleñka – szpital pochwa³a
93. ppor. Olsza – II Batalion pochwa³a
94. st. strz. Pawluczenko Aieksander – 1/78 pp 3 komp. awans na kaprala
95. strzelec Pietraszkiewicz Stanis³aw – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
96. ppor. Pietrucki Aleksander, Jawor – 27 p. u³. d-ca 4 szwadronu, pochwa³a
97. strz. Pionier – lI Batalion grupa leœna pochwa³a
98. u³. Podgóreczny Marian, ¯bik – poczet d-cy 3 szw. pochwa³a
99. u³. Polak Jan – 27 p. u³. pochwa³a
100. strz. Polanica Józef – 1/78 1 komp. awans na st. strzelca
101. u³. Pop³awskl Kazimierz – 27 p. u³. pochwa³a
102. strz. Promienisty – II Batalion awans na st. u³ana
103. u³. Przystron Robert – 23 p. u³. szw. ckm awans na st. u³ana
104. sier¿. Prymus Stefan – 1/78 pp 2 komp. pochwa³a
105. strz. Przyby³owski Czes³aw – 1/ 78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
106. u³. Rogulski W³adys³aw, Gerwazy – 27 p. u³. szpital awans na st. u³ana
107. kpr. Rojko Wawarzyniec – 27 p. u³. pochwa³a
108. st. u³. Roman Witold – 27 p. u³. awans na kaprala i pochwala
109. st. u³. Romejko Jan – 27 p. u³. awans na kaprala
110. st. u³. Rudowicz Albert, Bu³eczka – 27 p. u³. 3 szw. awans na kaprala
111. strz. Rymarz Micha³ – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
112. u³. Ryszard Henryk – 27 p. uf. pochwa³a
113. u³. Ryszkiewicz Stanis³aw – 27 p. u³. pochwa³a
114. u³. Ryœ Roman – 27 p. u³. awans na st. u³ana
115. u³. Ryœ Stefan – 23 p. u³. szw. ckm awans na st. u³ana
116. strz. Rywa³ko Micha³ – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
117. plut. Sadowski Kazimierz – 1/78 pp 3 komp. pochwa³a
118. strz. Soj Aleksander – 1/78 pp 3 komp. awans na st. strzelca
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119. st. u³. Skopiec Witold, Wicher – 23 p. u³. szw. ckm awans na kaprala
120. strz. Siwicki Józef – 1/78 pp 3 komp. awans na st. strzelca
121. st. u³. Sawa Stefan –  ¿andermeria awans na kaprala
122. strz. Sokó³  – II Batalion pochwa³a
123. strz. Spekulant – II Batalion pochwa³a
124. st. u³. Stal Józef – 27 p. u³. pochwa³a
125. strz. Sienkiewicz Jan – 1/78 3 komp. awans na st. strzelca
126. u³. Stomal Micha³ – 27 p. u³. awans na st. u³ana
127. strz. Stupkiewicz Boles³aw – 1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
128. strz. Suhak Antoni – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
129. strz. Sukocha Antoni –  1/78 pp 1 komp. awans na st. strzelca
130. u³. Szpakowski Edward – 27 p. u³. 3 szw. awans na st. u³ana
131. u³. Szczepko Józef – 23 pu³. szw. ckm awans na st. u³ana
132. £¹czniczka Teresa Orbis – pochwa³a
133. strz. Trojanowski Dominik – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
134. u³. Utykañski Stanis³aw, W¹s – 27 p. u³. 2 szw. pochwa³a
135. £¹czniczka Wanda Orbis – pochwa³a
136. u³. Wilk Jan – 27 p. u³. 3 szw. awans na st. u³ana
137. strz. Wojciechowski Stanis³aw – 1/78 pp st. strzel., awans na st. strzelca
138. strz. Warakomski Mieczys³aw – 1/78 pp 1 komp. pochwa³a
139. u³. Wojna Stefan – 27 p.u³. 3 szw. pochwa³a
140. st. u³. Wojno Stanis³aw – 23 p. u³. szw. ckm awans na kaprala
141. u³. Zamieæ Kazimierz – 27 p. u³. 1 szw. awans na st. u³ana
142. u³. Zawierucha Roman – 27 p. u³. 4 szw. awans na st. u³ana
143. Z¹b Eugeniusz – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strz.
144. kpr. Zaremba Aleksander – Kwatermistrzostwo; pochwa³a
145. u³. Zdanowicz Antoni – 27 p. u³. awans na st. u³ana i pochwa³a
146. u³. Zdanowicz Czes³aw – 27 p. u³. pochwa³a
147. ppor. Zetes –  II Batalion pochwa³a
148. zwiad. Ziuta – wywiad pochwa³a
149. u³. Zmaczyñski Adolf – 27 p. u³. 3 szw. pochwa³a
150. strz. Zygas Adam –  1/78 pp 3 komp. awans na st. strzelca
151. st. u³. ¯ybul Wac³aw, Czako – 27 p. u³. 3 szw. awans na kaprala
152. strz. ¯ydowicz Wincenty – 1/78 pp 2 komp. awans na st. strzelca
153. ¯yliñski Stanis³aw – 1/78 pp 2 komp. pochwa³a
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Pochwa³y i awanse udzielone przez
mjr. Okonia –Alfonsa Kotowskiego,

trzeciego dowódcê „Grupy Kampinos”

za czyny bojowe, odwagê i dzielne zachowanie siê w obliczu nieprzyja-
ciela w okresie od 12 sierpnia 1944 r. do 29 wrzeœnia 1944 r.
Wykaz sporz¹dzony przez komendanta VIII Rejonu AK p³k. Szymona –
Józefa Krzyczkowskiego.

Lp. Stopieñ • Nazwisko i imiê • Oddzia³ • Powód umieszczenia w rozkazie

1. u³. Awsiukiewicz Jan – szw. ckm Pochwa³a i awans na st. u³ana
2. strz. Alinowski Wac³aw – 1/78 pp, awans na st. strzelca
3. strz. Arendt Jerzy – 1/78 pp, awans na st. strzelca
4. pchor. Artur – komp. org. Jerzego, awans na sier¿.
5. st. strz. Aniszko Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
6. kpr. Baran Stanis³aw Wac³aw – zwiad konny, wyró¿. awans na plutonowego,
odznaka oficerska d-cy 1 gwiazdka
7. u³. Bernard Zygfryd – 27 p. u³. 3 szw., wyró¿n., pochwa³a, awans, na st. u³.
8. chor. Bruno Kazimierz – 27 p.u³., odznaka oficerska, d-cy 1 gwiazdka
9. plut. Burdzie³owski Antoni "Wir" – 27 p. u³. 3 szw., wyró¿n., odznaka ofic. d-cy
gwiazdka
10. st. u³. Bryczkowski Witold – 27 p. u³ 3 szw., pochwa³a i awans na kaprala
11. st. strz. Brzeziñski Franciszek – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
12. st. u³. Bogdanowicz Leonard – 27 p.ut., pochwa³a i awans na kaprala
13. strzel. Bryczkowski Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
14. strzel. Bietko Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
15. strzel. Bielecki Marian – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
16. strzel. Bobowicz Wincenty – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
17. strzel. Bia³y Eugeniusz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
18. strzel. Boruk Franciszok – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
19. strzel. Bieniasz Aleksander – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
20. strzel. Benisch Adolf – 1/78 pp, pochwal i awans na st. strzelca
21. ppor. Bia³y – 1/78 pp, pochwa³a
22. sier¿. Bo¿y Czes³aw – 1/78 pp, awans na st. sier¿., odznaka ofic. d-cy
1 gwiazdka
23. wach. Bazarewski Stanis³aw – 27 p. u³., awans na st. wachm., odzn. d-cy
2 gwiazdki
24. strz. Bogdan – Komp. por. Jerzego, awans na st. strzelca
25. mjr Baczyñski – S¹d Wojsk. Specj. Przewodnicz¹cy
26. strz. Bojkowski Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
27. plut. Czarny Antoni – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na sier¿anta
28. plut Cement Stanis³aw – 1/78 pp, wyró¿nienie i awans na sier¿anta
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29. st. strz. Czerniec Miko³aj – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
30. st. strz. Chomicz Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
31. st. strz. Czerniawski Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
32. strz. Celmer Ryszard – 1/78 pp 3 komp., pochwa³a i awans na st. strzelca
33. strz. Czyczuro Franciszek – 1/78 pp 3 komp., pochwa³a i awans na st. strzelca
34. strz. Chmielewski Aleksander – 1/78 pp 3 komp., pochwa³a i awans na st.
strzelca
35. kpr. Czajka Józef – 1/78 pp 3 komp., pochwa³a
36. wachm. Cygan Antoni – 27 p. u³., pochwa³a
37. kpr. pchor. Czarny – Komp. por. Jerzego, awans na plut.
38. kpr. Ciechowski Jan – 1/78 pp, awans na plut.
39. strz. Cieszewicz Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na s.t. strzelca
40. strz. Czaiñski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
41. strz. Czerniak Karol – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
42. strz. Czajka Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
43. plut. Dawidowski Brunon, Bronek, Kaszub – 27 p. u³. 3 szw., odznaka oficer-
ska d-cy, 1 gwiazdka
44. plut Downar Konstanty – 27 p. u³. 2 szw., wyró¿n. i awans na wach., odznaka
ofic. d-cy 1 gwiazdka
45. plut. Dziemidowicz Stanis³aw – 1/78 pp, awans na sier¿., odznaka ofic. d-cy
1 gwiazdka
46. st. strz. Dziemidowicz Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
47. st. strz. Downar Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
43. st. strz. Downar Wincenty – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
49. st. strz. Dek Rafa³ – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
50. strz. de Laveaux Ludwik – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
51. strz. Doruchowski Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
52. ppor. Domek Stefan Iwanowski  – 1/78 pp, pochwa³a
53. pchor. D¹b Mieczys³aw Zieliñski – 1/73 pp, awans na sier¿.
54. kpr. Dolewski Mieczys³aw – 1/78 pp, awans na plutonowego
55. kpr. Drzyma³a Marian – Pluton. ¯andarm., awans na plutonowego
56. kpr. D¹b Wojciech – 1/78 pp, awans na plutonowego
57. st. strz. Dobrowolski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
58. u³. Dudak Aleksander – 23 p.u³. szw. ckm, pochwa³a i awans na st. strz.
59. strz. Draczyñski Kazimierz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strz.
60. strz. Danielewicz Czes³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. sier¿.
61. sier¿. Edmund – Komp. por. Jerzego, odznaka ofic. d-cy 1 gwiazdka, awans
na st. sier¿.
62. por. 'Franek' –  radiostacja, awans na kapitana
63. st. strz. Florczyk Mieczys³aw – radiostacja, pochwa³a i awans na kaprala
64. strz. Fabisiak Antoni Feliksiak – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
65. kpr. Galiñski Franciszek  – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
66. kpr. Gorczycki Jan – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
67. kpr. Grzybowski Ludwik – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
68. kpr. Grzmot W³adys³aw –  1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
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69. wachm. pchor. Grom Józef  Bylewski – zwiad konny, pochwa³a, odzn. d-cy
1 gwiazdka
70. st. strz. Grot Jerzy – 1/78 pp, wyró¿n., pochwa³a i awans na kaprala
71. ³¹czn. Grossówna Julia – ³¹cznoœæ, pochwa³a
72. st. strz. Garbacki Aleksander – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
73. st. strz. Giewojno Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
74. strz. Gryszel Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
75. strz. Gidlewski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
76. strz. G³owacki Edward – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
77. Góral Henryk Kijak – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
78. strz. Góral Czes³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
79. strz. Go³¹b Miko³aj – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
80. strz. Gajewski Marek – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
81. strz. Gruby Jan – 1/78 pp, pochwa³a
82. podchor. Gogis Stanis³aw – 1/78 pp, awans na plutonowego
83. st. strz. Garwazy Henryk – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
84. strz. Giedrojæ Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
85. plut. Harbuz Józef – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na wach., odznaka ofic. d-cy
1 gwiazdka
86. kpr. Hrabia Aleksander – 1/78 pp, wyró¿n., awans na plutonowego
87. strz. Hruszczyñskj Wiktor – 1/78 pp, pochwa³a
88. st. u³. Ho³ownia Wac³aw – 27 p. u³., pochwa³a i awans na kaprala
89. st. strz. Hrynlewski Stanis³aw – 1/78, pochwa³a i awans na kaprala
90. u³. Chimorodo Witold – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
91. strz. Hryniewski Walerian – 1/78 pp, pochwa³a i awans ña st. strzelca
92: kpr. Ho³ub Jan – 27 p. u³., awans na plutonowego
93. kpr. Chlebionek Józef  – 27 p. u³., awans na plutonowego
94. kpr. Chlebionek Edward – 1/78 pp, awans na plutonowego
95. st. u³. Harasimowicz Aleksander – 27 p. u³., pochwa³a i awans na kaprala
96. strz. Hawdurowicz Bonawentura – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
97. st. wach. Jakubowski Jan D¹b, Wo³odyjowski – 27 p. u³. d-ca 1 szw., odzna-
ka ofic. d-cy 2 gwiazdki
98. wachm. Juchniewicz Czes³aw – 27 p. u³. 3 szw., odznaka ofic. d-cy 1 gwiazdka
99. st. strz. Jankowski Afbert – 1/78 p. u³., pochwa³a i awans na kaprala
100. st. strz. Janczewski Adam – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
101. st. strz. Jankowski Marian – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
102. st. strz. Jurewicz Józef – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
103. st. strz. Janczewski Edward – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
104. st. strz. Jakowlew Aleksander – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
105. st. strz. Jarkowski Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
106. strz. Juchniewicz Micha³ – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strz.
107. strz. Janowicz Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strz.
108. strz. Jakran Roman – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
109. strz. Janusz Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strz.
110. strz. Jab³oñski W³adys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strz.
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111. ppor. "Juriewicz"Janulis Bales³aw – Plut. Sap., pochwa³a
112. plut. Janowicz – pluton saperów, pochwa³a
113. saper Janicki – pluton saperów, pochwa³a
114. saper Jerzy – pluton saperów, pochwa³a
115. kpr. Janczewski Jan – 1/78 pp, awans na plutonowego
116. strz. Jawid Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
117. kpr. Kmicic – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
118. kpr. Kruk – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
119. kpr. Król – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
120. kpr. Kiemotowicz Stanis³aw – 27 p. u³., wyró¿n, i awans na plutonowego
121. st. strz. Kulik Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a
122. strz. Kajrowicz Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a
123. wachm. pchor. Kulikowski Narcyz "Sum" – 27 p. u³. d-ca 3 szw., wyró¿n.,
odzn. ofic. d-cy 2 gw. i awans na st. wachm.
124. st. u³. Komorowski Kajetan Czarny Kajetanowicz – 27 p. u³. 3 szw., pochwa-
³a i awans na kaprala
125. st. strz. Karnicki Wac³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
126. st. strz. Kulik Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
127. st. strz. Kamecki Jerzy – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
128. strz. Karwowski Marian – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
129. u³. Kosowicz Pawe³ – 23 p. u³. szw. ckm, pochwa³a i awans na st. u³ana
130. strz. Kowerdzin Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
131. strz. Kutaœ Kazimierz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
132. strz. Kropka Adolf – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
133. sirz. Karol Czes³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
134. strz. Karatysz Marian – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
135. strz. Kolej Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
136. strz. Kapuœciñski Zbigniew – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
137. strz. Kondratowicz Micha³ – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
133. strz. Ko³odziñski Józef – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
139. u³. Kosowicz Wac³aw – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. strzelca
140. strz. Kaszawski Otton – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
141. strz. Kopania Kazimierz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
142. strz. Krysa Bohdan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
143. strz. Krysa Wincenty – 1/78 pp 2 komp., pochwa³a i awans na st. strzelca
144. wachm. Kozio³ Aleksander – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. wachm.
145. wachm. Klon Jan – 27 p. u³., pochwa³a
146. sier¿. Kwiatkowski Czes³aw – 1/78 pp, awans na st. sier¿.
147. pchor. Kamionowski Micha³ – 1/78 pp, awans na sier¿anta
148. kpr. Kapuœciñski Konstanty – 1/78 pp, awans na plutonowego
149. kpr. "Kleszczyk" Banis Antoni – komendant szpit., awans na plutonowego
150. kpr. Kasperowicz Miko³aj – 1/78 pp, awans na plutonowego
151. kpr. Krzywicki Tomasz  – 1/78 pp, awans na plutonowego
152. kpr. Kosowicz Franciszek – 1/78 pp, pochwa³a
153. pchor. Korab Antoni – 1/78 pp, awans na plutonowego
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154. kpr. Kobra Zbigniew – Plut. ¯and., awans na plutonowego
155. strz. Kuczyñski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzel.
156. u³. Kuœ Czes³aw – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
157. u³. Kropka Kazimierz – 27 pu³. 3 szw., pochwala
158. strz. Wójcik – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
159. mjr Kotowski Alfons, Okoñ – d-ca Grupy Kampinos, odzn. 2 ord. Virtuti
Militari
160. kpr. Lipieñ Antoni – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
161. plut. Lampart (Puszkuæ) – 1/78 pp 3 komp., odzn. ofic. d-cy 1 gwiazdka
162. st. strz. Lichodziejewski Boles³aw  – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
163. strz. Lipsk Zygmunt –  1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
164. wachm. Lawina Józef NiedŸwiecki – d-ca 2 szw adr., odzn. ofic. d-cy
2 gwiazdki awans na st. wachm.
165. strz. Lis Eugeniusz –  1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
166. kpr. Leszko Jan – 1/78 pp, awans na plutonowego
167. st. strz. Lutowski Edward – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
168. strz. Leœkiewicz Aleksander – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
169. wachm. Lotysz Jan Lewicki – 27 p. u³. 2 szw., odzn. oficerska d-cy 1 gwiazdka
i pochwa³a
170. kpr. £obacz Kazimierz – 1/78 pp, wyró¿nienie
171. wachm. £appo Antoni – 27 p. u³. 2 szw., odzn. ofic. d-cy 1 gwiazdka
172. st. strz. Tabun Micha³ – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
173. £oœ Ireneusz G³owacki – 1/78 pp, pochwa³a
174. kpr. £ojko Józef – 1/78 pp, awans na plutonowego
175. strz. £ukasiewicz Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
176. u³. £ojko Roman – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
177. kpr. Murzyn Janusz – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
178. kpr. Mik Józef – Samatya Lenczewski – poczet d-cy 27 p. u³., wyró¿n.
i  awans na plutonowego
179. kpr. Mucha Jan – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
180. kpr. Modrzew Edmund – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
181. st. strz. Mozurkiewicz Tomasz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
182. st. strz. Majewski Jan "Maj" – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
183. st. u³. Miron Kazimierz – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na kaprala
184. st. strz. Minciel Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
185. st. strz. Majewski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
186. st. strz. Mikucki Józef – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
187. strz. Modzelewski Edward – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
188. strz. Majewski Kazimierz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
189. strz. Mozol Zygmunt – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
190. kpr. Mozol Henryk, D³ugi – ¿andarmeria, wyró¿n. i awans na plutonowego
191. strz. Miernik Ryszard – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
192. strz. Mecheda Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
193. strz. M¹kosza Jerzy – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
194. strz. Malicki Julian – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
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195. strz. Mozolewski Józef – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
196. strz. Maliszewski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
197. kapr. Milczarek Stanis³aw – 1/78 pp, awans na plutonowego
198. st. strz. Mieczkowski Eugeniusz £oœ – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
199. kpr. Michalewicz Antoni – 27 p. u³., awans na plutonowego
200. strz. Mozol Antoni – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. strzelca
201. chor. Nurkiewicz Zdzis³aw "Nieczaj" – dowódca 27 pu³ku u³anów, odznaka
oficerska dowódcy 3 gwiazdki
202. st. strz. Nowakowski Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
203. wachm. NiedŸwiecki Józef – Lawina – 27 p. u³. d-ca 2 szw., awans na st.
wachm., odzn. ofic. d-cy 2 gwiazdki
204. st. strz. Nie³abêdowski Aleksander – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
205. st. strz. Niegogisz Jerzy – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
207. plut. Otoja Jan – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na sier¿anta
208. plut. Ciszewski Antoni – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na sier¿, odzn. ofic. d-cy
1 gwiazdka
209. st. strz. Cea Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
210. strz. Orze³ Leon – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
211. strz. Okiñczyk Fabian – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
212. strz. Oszmiañski Czes³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
213. kpr. Orlina Jan – Poczet d-cy pu³ku, awans na plutonowego
214. plut. P³az – Czes³aw Juchniewicz – 27 p. u³. 3 szw., wyró¿n. i awans na
wachm., odzn. ofic. 1 gwiazdka
215. kpr. Pacejkowicz Józef – 27 p.u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
216. kpr. Paszkuæ Stanis³aw – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
217. kpr. Polak Jan – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na plutonowego
218. kpr. Pawluczenko Aleksander – 1/78 pp, wyró¿n. i awans
219. st. wachm. Pardo Bronis³aw – 27 p. u³., pochwa³a
220. u³. Podgóreczny Marian, ¯bik – 27 p. u³. 3 szw., dwukrotna pochwa³a
i awans na st. u³ana
221. kpr. Pop³awski Boles³aw – 27 p. u³., pochwa³a
222. st. wachm. Przygodzki W³adys³aw – 27 p. u³., odzn. ofic. d-cy 1 gwiazdka
223. st. strz. Piszczek Stanis³aw – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na kaprala
224. st. strz. Pliskowski Józef – 1/73 pp, pochwa³a i awans na kaprala
225. strz. Pachucki Ludwik – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
226. strz. Pawluk W³adys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
227. strz. Puchacz Zdzis³aw  – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
228. u³. Parzuch W³adys³aw – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
229. u³. Polak Eugeniusz – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
230. strz. Prawecki – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
231. strz. Pipczyñski Marian – 1/78 pp, pochwa³a i awnas na st. strzelca
232. ppor. "Pucha³a" Dudziec Jerzy – pochwa³a
233. plut. Puchacewicz Kazimierz – pocz. 27 p. u³., wyró¿nienie i awans na wachm.
234. kpr. z cenz. Piwowarczyk Bronis³aw, Kazik – Informacja, odznaka ofic.
d-cy 1 gwiazdka awans na plutonowego
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235. sier¿. Prymus Stefan – 1/78 pp, awans na st. sier¿.
236. kpr. Pietrucki Konstanty – 27 p. u³. 3 szw., awans na plutonowego
237. strz. Purowski Edward "Marek" – szw. ckm, pochwa³a i awans na st. strzelca
238. strz. Podlas Jan – szw. ckm, pochwa³a i awans na st. strzelca
239. wachm. Parafiñski Julian – 27 p. u³. 1 szw., pochwa³a
240. plut. "W³adek" Regulski Izydor Jastrz¹b – plut. saperów pochwa³a poœmiertna
241. kpr. Rylkiewicz Jan – plut. saperów, wyró¿n. i awans na plutonowego
242. plut. Rutkowski Roman – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a
243. kpr. Roman Wincenty – 27 p. u³. 4 szw., odzn. ofic. d-cy 1 gw. i awans na
plutonowego
244. st. strz. Rother Mariusz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
245. strz. Rutkowski Leopold – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
246. strz. Rutkowski Stanis³aw – 1/78 pp, wyró¿n., pochwa³a awans na st. strzelca
247. kpr. Ryœ Kazimierz – 1/78 pp, wyró¿n., pochwa³a, awans na putonowego
248. ppor. Rott Wies³aw "Owski" – szpital, pochwa³a
249. u³. Ryœ Ostapiej – 27. p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
250. plut. Sawoj Wincenty – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na sier¿anta
251. plut. Sudnik Witold – poczet d-cy 27 p. u³., wyró¿n. i awans na wachmistrza
252. kpr. Sokó³ Olgierd – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plutonowego
253. ³¹czn. Sauter Anna – wywiad, pochwa³a
254. kpr. pchor. Sêp – poczet d-cy zgrupowania, awans na plut. i Krzy¿ Walecz-
nych po raz trzeci
255. mjr "Skiba" Cyprian Sadowski – szpital, mianowany szefem sanitarn.
256. kpr. Skracho Bronis³aw – 27 p. u³., odzn. ofic. d-cy 1 gwiazdka i awans na
plutonowego
257. wachm. So³tan Aleksander – 27 p. u³., odzn. ofic. d-cy 1 gwiazdka
258. kpr. Szyd³owski Józef – 27 p. u³., odzn. ofic. d-cy 1 gw. i awans na pluton.
259. sier¿. Sielinski Kazimierz – kwatermistrzostwo, odzn. ofic. d-cy 1 gwiazdka
260. st. sier¿. Starzyñski Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
261. st. strz. Szpakowski Edward – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
262. st. strz. Stal Józef – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
263. st. strz. Siwicki Józef – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
264. st. strz. Szawaœciuk Miko³aj – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
265. st. strz. Sp³owiej Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
266. st. strz. Szostak Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
267. st. strz. Stachlewicz Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
268. strz. Sêp³awski Eugeniusz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
269. strz. Szyd³owski Zygmunt – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
270. strz. Szczepko Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
271. strz. Sudan Mieczys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
272. strz. Sowa Piotr – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
273. u³. Sêk Franciszek Rejowski – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
274. u³. Sosenka Edward – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
275. u³. Sowa Bernard – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
276. u³. Szpak Stefan – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
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277. u³. Szpakowski Henryk – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
278. u³. Sadowski Stanis³aw – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
279. u³. Sadowski Zbigniew – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
280. u³. Siewruk Jan – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
281. u³. Sahajdakiewicz Jan – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
282. u³. Szyd³owski Stanis³aw – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
283. u³. Sulima Zygmunt Lipski – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
284. st. sier¿. Samson – Pluton Saperów, pochwa³a
285. kpr. Sowa Stefan Hrynkiewicz – Pluton ¿andarmerii, awans na pluton.
286. kpr. Œwierczyñski Stefan – 1/78 pp, awans na plutonowego
287. kpt. Œlepowron – S¹d Specjalny Prokurator
288. st. sier¿. S³odkie Drzewo Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
289. st. u³. Skurat Antoni – szw. ckm, pochwa³a i awans na kaprala
290. strz. Szymiel W³adys³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
291. kpr. Tumi³owicz Hipolit – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na plut. odzn. ofic. d-cy 1
gwiazdka
292. strz. Troœcianko Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
293. Topór Zabie³³o Roman – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
294. u³. Tulejko Józef – 27 p. u³. 3 szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
295. u³. Tarajkowski Czes³aw – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
296. u³. Tryzno Piotr – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
297. plut. Wo³osewicz Stanis³aw  – 27 p. u³. 2 szw., wyró¿n. i awans na wachm.
odzn. ofic. d-cy 1 gw.
298. kpr. Werakso Donald – 27 p. u³., wyró¿n. i awans na pluton.
299. kpr. Wierny Boles³aw Mostowski – 3 szw., wyró¿n. awans na pluton., odzn.
ofic. d-cy 1 gw.
300. kpr. Woropaj Pawe³ – 27 p. u³., pochwa³a
301. kpr. Wojno Stanis³aw – 23 p. u³. ckm, pochwa³a
302. u³an Winiak Ryszard – szw. 27 p. u³., pochwa³a
303. u³an Wojtkiewicz Jan – 27 p. u³., pochwa³a
304. st. strz. Wojciechomski Stan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
305. strz. Wasilewski Ignacy – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
306. strz. Waæ Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
307. strz. Wojciechowicz Zygmunt – 1/78, pochwa³a i awans na st. strzelca
308. strz. Wyrwid¹b Eugeniusz – 1/78, pochwa³a i awans na st. strzelca
309. strz. Wy¿e³ Stanis³aw – 1/78, pochwa³a i awans na st. strzelca
310. strz. Wolski Micha³ – 1/78, pochwa³a i awans na st. strzelca
311. strz. W³ostowski Andrzej – 1/78, pochwa³a i awans na st. strzelca
312. strz. Wasilewski Jan – 1/78, pochwa³a i awans na st. strzelca
313. kpr. WoŸniak Stanis³aw – 1/78, pochwa³a
314. sier¿. Walka – 1/78 pp, pochwa³a poœmiertna
315. kpr. Woropiej Pawe³ – 23 p. u³. szw. ckm, awans na plutonowego
316. strz. Wojtuszko Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
317. strz. Wojciechowicz  Franciszek – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
318. u³. Wróbel W³adys³aw – 27 p. u³., pochwa³a i awans na st. u³ana
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319. strz. Werakso Franciszek – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
320. strz. Wojtuszko Jan – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
321. plut. Zienkiewicz Miko³aj – 1/78 pp, wyró¿n. i awans na sier¿anta
322. plut. Zo³otar Antoni – 23 p. u³. szw. ckm, wyró¿n., awans na wachm. odzn.
ofic. d-cy 1 gwiazdka
323. plut. Z¹b Ryszard – 23 p. u³., wyró¿n. i awans na wachm.
324. kpr. Zaremba  Aleksander – kwatermistrzostwo, wyró¿n. i awans na pluto-
nowego
325. st. sier¿. Zorb Eugeniusz – 1/78 pp, pochwa³a za Truskaw i awans
326. st. strz. ¯ydowicz Wincenty – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
327. st. strz. ¯ubr Jerzy – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
328. st. sier¿. ¯ubr Stanis³aw – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
329. strz. Zakrzewski Leonard – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
330. strz. Zag³oba Henryk – 1/78 pp, pochwa³a i awans na st. strzelca
331. u³. ¯ybul Leon Cywiñski – 27 p. u³. 3  szw., pochwa³a i awans na st. u³ana
332. wachm. ¯yd W³adys³aw – 23 pp u³. ckm, pochwa³a
333. kpr. pchor. Zew Stanis³aw –  1/78 pp, pochwa³a, awans na plutonowego
334. st. strz. Zawierucha Antoni – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
335. st. strz. Zwierzchowski Narcyz – 1/78 pp, pochwa³a i awans na kaprala
336. sier¿. ¯uchowicz Walerian Opoñcza – 1/78 pp, odzn. ofic. d-cy 2 gwiazdki
i awans na st. sier¿anta
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