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Likwidacja Konspiracyjnego
Wojska Polskiego w ¸ódzkiem
w latach 1945–1951
Powstanie i dzia∏alnoÊç organizacji
Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) obejmowa∏o swojà dzia∏alnoÊcià znaczne tereny centralnej Polski, najsilniejsze jednak by∏o w dwóch oÊrodkach: wokó∏ Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Aresztowania ˝o∏nierzy AK na tym
terenie przybra∏y w poczàtkach 1945 r. podobne rozmiary jak w innych regionach
kraju. Dotkn´∏y one ˝o∏nierzy dwóch jednostek AK – piotrkowskiego 25. pp AK
(Okr´g AK ¸ódê kryptonim „Barka”) oraz 27. pp AK (Okr´g AK Kielce–Radom
kryptonim „Jod∏a”). Zatrzymania nastàpi∏y, mimo ˝e komendanci okr´gów
i dowódcy pu∏ków wydali rozkazy likwidacji organizacji. Tak np. komendant
Okr´gu AK ¸ódê Micha∏ Stempkowski „Grzegorz” 25 stycznia 1945 r. wyda∏
swym ˝o∏nierzom ostatni rozkaz, podobny w duchu do rozkazu Leopolda Okulickiego o rozwiàzaniu AK: „Wszyscy ˝o∏nierze AK zostajà zwolnieni z przysi´gi, wskutek czego ka˝dy ˝o∏nierz AK mo˝e wst´powaç do w∏adz administracyjnych, cywilnych i do wojska tymczasowego rzàdu lubelskiego. Wszystkich
˝o∏nierzy AK obowiàzuje bezwzgl´dna tajemnica co do organizacji i personalnej
przynale˝noÊci ˝o∏nierzy AK. Ochrona dobrego imienia i dorobku bojowego AK
przez ca∏y czas okupacji niemieckiej nale˝y do najwy˝szych obowiàzków moralnych ka˝dego ˝o∏nierza AK”1. Rozkaz nie zapobieg∏ aresztowaniom. ˚o∏nierze
AK z 25. i 27. pp, mimo zapewnieƒ propagandowych, nie mogli wróciç do normalnego ˝ycia i ju˝ w styczniu 1945 r. cz´Êç z nich znalaz∏a si´ w wi´zieniach.
Aresztowano tak˝e dowództwo Okr´gu AK ¸ódê: p∏k. Micha∏a Stempkowskiego „Grzegorza” – komendanta, szefa sztabu mjr. Emira Hassana „Turka II”,
kwatermistrza mjr. Bronis∏awa Szczechur´ „Zimnego” i szefa wywiadu mjr. Bronis∏awa Jab∏oƒskiego „Billa”2. W Radomsku ju˝ w styczniu 1945 r. aresztowano dwunastu ˝o∏nierzy 27. pp.
Wielu by∏ych ˝o∏nierzy AK zdecydowa∏o si´ wówczas pozostaç w konspiracji. Pierwsze oddzia∏y tworzyli ˝o∏nierze 25. pp: Stanis∏aw Karliƒski „Burza”,
którego oddzia∏ 8 lipca 1945 r. pod wsià Majkowice stoczy∏ regularnà bitw´
Cyt. za: M. Kopa, A. Arkuszyƒski, H. K´piƒska-Bazylewicz, Dzieje 25. pp Armii Krajowej, ¸ódê
2001, s. 610.
2
Ibidem, s. 611.
1
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z si∏ami bezpieczeƒstwa wspieranymi przez jednostk´ Armii Czerwonej3, oraz
Aleksander Arkuszyƒski „Maj”, którego oddzia∏ partyzancki „Zryw” dzia∏a∏
w pobli˝u ¸odzi i ws∏awi∏ si´ rozbiciem wi´zienia w Pabianicach, gdzie przetrzymywano ˝o∏nierzy AK4.
27 stycznia 1945 r. dowódca 27. pp AK mjr Franciszek Polkowski „Korsak”
wyda∏ rozkaz dzienny, w którym zezwala∏ partyzantom na wst´powanie do MO
oraz nakazywa∏ zaprzestanie kontaktów, ukrycie broni i zniszczenie archiwów.
Nie wszyscy ˝o∏nierze podporzàdkowali si´ jego decyzjom, m.in. kpt. Stanis∏aw
Sojczyƒski „Warszyc”5, dowódca batalionu w 27. pp, który 29 stycznia 1945 r.
og∏osi∏ „Wytyczne post´powania przy rozwiàzaniu AK” i „Wytyczne propagandowe”6 jednoznacznie okreÊlajàce sytuacj´ w kraju jako nowà okupacj´. 3 kwietnia
1945 r. wyda∏ rozkaz o wznowieniu dzia∏alnoÊci i, opierajàc si´ na dowodzonym
przez siebie podczas wojny I batalionie 27. pp AK, rozpoczà∏ tworzenie nowej
organizacji o kryptonimie „Manewr”. Wkrótce zaprzysi´˝ono pierwszych jej dowódców: Wies∏awa Janusiaka „Prawdzica”, Jana Kalet´ „Postracha”, Boles∏awa
Kila „Kolca”, Miros∏awa Michalskiego „Brzoz´”, Henryka Piaseckiego „Zapor´”, Jana Rogólk´ „Grota”, Eugeniusza Tomaszewskiego „Burt´”7. W kolejnych
miesiàcach Sojczyƒski sprecyzowa∏ cele organizacji, przede wszystkim w broszurze Co myÊlà ”ludzie z lasu” o polskiej rzeczywistoÊci8. Po og∏oszonej w sierpniu
1945 r. amnestii nie zmieni∏ swego nastawienia. Gdy p∏k Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw” wyda∏ pod dyktando UB deklaracj´ o wyjÊciu z podziemia, Sojczyƒski
uzna∏ to w specjalnym liÊcie do „Rados∏awa” za zdrad´9.
W tym czasie organizacja by∏a ju˝ w znacznym stopniu ukszta∏towana.
1 sierpnia 1945 r. funkcjonowa∏y nast´pujàce kompanie:
• „Kadra” – teren dzia∏ania: Dmenin, Dobrzyce, Goc∏awice, Kamieƒsk, Kobiele, Mas∏owice, Przeràb, Wielgom∏yny;
• „Czo∏ówka” – Gidle, Koniecpol, Ma∏uszyn, P∏awno, Zakrzówek, ˚ytno;
S. Karliƒski, „Zeszyty Historyczne” (ÂZ˚AK, Piotrków Trybunalski) 1993, nr 6–7. Wed∏ug danych UB, które okreÊlajà to starcie jako bitw´ pod Diablà Górà, zgin´∏o wówczas 56 partyzantów
(Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w ¸odzi [dalej: AIPN ¸d], pf 10/433, t. 3, k. 170).
4
A. Arkuszyƒski, Przeciw dwóm wrogom, ¸ódê 1995, s. 240–259.
5
Stanis∏aw Sojczyƒski „Wojnar”, „Zbigniew”, „Warszyc” (1910–1947), ur. w Rzejowicach w pow.
radomszczaƒskim w rodzinie ch∏opskiej. W 1932 r. ukoƒczy∏ Paƒstwowe Seminarium Nauczycielskie w Cz´stochowie. Tam s∏u˝y∏ w 27. pp, ukoƒczy∏ Dywizyjny Kurs Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty przy 7. Dywizji Piechoty; od 1 I 1936 r. ppor. rezerwy. Od 1934 r. pracowa∏ jako nauczyciel
j´zyka polskiego w szkole powszechnej w Borze Zajaciƒskim k. Cz´stochowy, dzia∏a∏ w ZNP
i Zwiàzku Strzeleckim. W kampanii wrzeÊniowej walczy∏ w okolicach Hrubieszowa i Janowa Lubelskiego, 4 X 1939 r. rozbrojony przez ˝o∏nierzy sowieckich, wróci∏ do Rzejowic i w∏àczy∏ si´ do pracy konspiracyjnej. Od jesieni 1939 r. ˝o∏nierz SZP – organizowa∏ podobwód Rzejowice – a nast´pnie ZWZ (od lutego 1942 r. AK). Od paêdziernika 1942 r. zast´pca komendanta Obwodu
Radomsko AK, równoczeÊnie szef Kedywu w obwodzie. Zas∏ynà∏ akcjà opanowania wi´zienia
w Radomsku w nocy z 7 na 8 VIII 1943 r., kiedy to uwolniono ponad czterdziestu Polaków i jedenastu ˚ydów. Po tej akcji utworzy∏ pierwszy w obwodzie oddzia∏ partyzancki, którym dowodzi∏ do
listopada 1943 r. Jego ˝o∏nierze wzi´li udzia∏ w koncentracji przed akcjà „Burza” oraz ochronie brytyjskiej misji wojskowej o krypt. „Freston” (AIPN ¸d, 4, 5/85, 6/43, 15, 030/279).
6
Ibidem, 15/4, t. 2, Wytyczne propagandowe, k. 46.
7
Tekst Êlubowania zob. ibidem, 6/43, t. 4, Rozkaz nr 2, k. 15.
8
Ibidem, 6/43, t. 5, Co myÊlà „ludzie z lasu” o polskiej rzeczywistoÊci, k. 154–169.
9
Ibidem, Do Pana Pu∏kownika „Rados∏awa”, k. 186.
3
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• „Ochrona” – Brzeênica, Kruszyna, ¸adzice, Paj´czno, RzàÊnia, Sulmierzyce,
ZamoÊç.
We wrzeÊniu 1945 r. rozpocz´to przekszta∏cenia, które wynika∏y z rozwoju liczebnego organizacji. 12 wrzeÊnia zosta∏a u˝yta po raz pierwszy nazwa Konspiracyjne Wojsko Polskie, choç oficjalnie przyj´to jà dopiero w styczniu 1946 r.10
16 sierpnia 1945 r. Sojczyƒski wyda∏ rozkaz zorganizowania przez dowódców
kompanii dziesi´cioosobowych dru˝yn pod nazwà Samoobrona i Ochrona Spo∏eczeƒstwa (SOS), z∏o˝onych z najlepszych ˝o∏nierzy11. Sposobem walki by∏y
ostrze˝enia, kary ch∏osty, a niekiedy likwidacja osób zagra˝ajàcych cz∏onkom
KWP czy miejscowej ludnoÊci.
W sierpniu Sojczyƒski powo∏a∏ nowà kompani´ o kryptonimie „5-ta” z Henrykiem Piaseckim „Zaporà”. We wrzeÊniu „Warszycowi” podporzàdkowali si´
dowódcy samodzielnych oddzia∏ów: Wac∏aw KuÊmierczyk „Tom” i N.N. „Kazimierz”, a w paêdzierniku Antoni Pabianiak „B∏yskawica” z powiatu wieluƒskiego.
W listopadzie w po∏udniowej cz´Êci powiatu piotrkowskiego nowà kompani´
zorganizowa∏ W∏adys∏aw KuÊmierczyk „Longinus”. W tym czasie podporzàdkowa∏a si´ te˝ Sojczyƒskiemu organizacja o kryptonimie „Klimczok” z województwa Êlàsko-dàbrowskiego.
Utworzenie silnego ugrupowania w powiecie piotrkowskim nastàpi∏o 4 grudnia 1945 r. Powsta∏a wówczas Komenda Powiatowa o kryptonimie „˚niwiarka”.
Wkrótce w powiecie radomszczaƒskim utworzono batalion „Motor”– najsilniejszy w KWP. Na jego czele stanà∏ adiutant „Warszyca” Ksawery B∏asiak „Albert”.
Do koƒca 1945 r. konspiracja obj´∏a osiemnaÊcie powiatów województwa ∏ódzkiego, województwo Êlàsko-dàbrowskie, cz´Êç kieleckiego i poznaƒskiego. W kolejnych miesiàcach dzia∏alnoÊç rozszerzono na powiaty cz´stochowski, ∏aski,
sieradzki, w∏oszczowski i zawierciaƒski. Nie uda∏o si´ natomiast zakoƒczyç
tworzenia komendy powiatowej w ¸odzi. Najaktywniej KWP dzia∏a∏o w okolicach Radomska, Piotrkowa, Cz´stochowy i Wielunia.
Sta∏y rozwój organizacji wymaga∏ lepszego zakonspirowania i poprawy stanu
bezpieczeƒstwa. W tym celu w marcu 1946 r. przeniesiono sztab KWP do Cz´stochowy. Zmieniono tak˝e nazw´ organizacji na I Korpus KWP „Bory”12. W po∏owie
1946 r., a wi´c w chwili aresztowania „Warszyca”, organizacja liczy∏a najprawdopodobniej oko∏o 3,5 tys. ˝o∏nierzy. Tendencje do zawy˝ania tej liczby sà nieuzasadnione. Ostateczna struktura organizacji przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
• I Komenda, której sztab tworzyli: dowódca – Stanis∏aw Sojczyƒski „Warszyc”, adiutant – Ksawery B∏asiak „Albert”, adiutant II – Czes∏aw Kijak „Romaszewski”, szef wywiadu – Stanis∏aw ˚elanowski „Na∏´cz”, sekretarz dowódcy
– Halina Pikulska „Ewunia”, szef ∏àcznoÊci – Feliks Kasza „Szczerbiec”, szef finansowy – Maria G´sik-¸´cka „Mucha”, kapelan – ks. Marian Frontczyk „Poraj”, ∏àcznik – Jan B∏aszczyƒski „Gawrycz”, ∏àcznik – Henryk Brzózka „Niutek”.
Obejmowa∏a dziesi´ç komend powiatowych: radomszczaƒskà, piotrkowskà,
cz´stochowskà, ∏ódzkà (w fazie realizacji), wieluƒskà, sieradzkà, ∏askà z Pabianicami, koneckà, w∏oszczowskà i zawierciaƒskà.
10
11
12

Ibidem, t. 4, k. 17.
Ibidem, Rozkaz reorganizacyjny, k. 342.
Ibidem, 15/2, t. 1, k. 238; ibidem, 6/43, t. 4, Rozkaz nr 8, k. 123.
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• II Komenda Wojewódzka – dowódca Gerard Szczurek „Erg” – obejmowa∏a
Okr´g Âlàski KWP kryptonim „Klimczok”.
W latach pi´çdziesiàtych funkcjonariusze UB sporzàdzili kartotek´ 1230
cz∏onków KWP. To niepe∏na lista, ale pokazuje, gdzie organizacja mia∏a najwi´ksze poparcie13. Z tej liczby na poszczególne powiaty przypada∏o: radomszczaƒski 525 osób (43 proc.), piotrkowski 294 (24 proc.), wieluƒski 196 (16 proc.),
sieradzki 92, ∏aski 63, ∏ódzki i miasto ¸ódê 60 osób14.
Dzia∏alnoÊç KWP w znacznym stopniu skierowana by∏a przeciwko aparatowi
bezpieczeƒstwa. Sporzàdzano formalne akty oskar˝enia przeciw najbardziej niebezpiecznym funkcjonariuszom i wspó∏pracownikom UB, na podstawie których
wydawano póêniej wyroki. Pierwszym funkcjonariuszem, który zosta∏ zastrzelony z wyroku KWP, by∏ szef sekcji Êledczej PUBP w Radomsku Jakub Cukierman,
zabity 27 sierpnia 1945 r. Najbardziej spektakularnych z zaplanowanych wyroków nie uda∏o si´ nigdy wykonaç. Sàd Specjalny Kierownictwa Walki z Bezprawiem skaza∏ na Êmierç szefa WUBP w ¸odzi Mieczys∏awa Moczara15 i wojewod´ ∏ódzkiego Stanis∏awa Dàb-Kocio∏a16.
Innym sposobem karania by∏y pacyfikacje wsi sprzyjajàcych komunistom.
Podczas takiej akcji na Stobiecko Miejskie w nocy z 24 na 25 paêdziernika
1945 r. uprowadzono trzynastu konfidentów i pracowników UB17, z których
dziesi´ciu ukarano ch∏ostà, a trzech rozstrzelano. Do mieszkaƒców Stobiecka
skierowano te˝ specjalnà ulotk´18. W póêniejszym okresie dowódca KWP zezwoli∏ na likwidowanie funkcjonariuszy UB bez wyroku. Tylko wobec konfidentów
obowiàzywa∏a nadal zasada likwidacji po wydaniu wyroku19. Warto zaznaczyç,
˝e KWP informowa∏o te˝ oficjalne organy Êcigania o licznych przypadkach przest´pstw pope∏nianych przez funkcjonariuszy UB, milicji czy ˝o∏nierzy Armii
Czerwonej, dostarczajàc dowody i ˝àdajàc ukarania winnych.
KWP przywiàzywa∏o du˝à wag´ do walki propagandowej, np. przed referendum ludowym drukowano specjalne ulotki i odezwy20.
Organizacja Sojczyƒskiego nie mia∏a szerokich kontaktów z innymi strukturami konspiracyjnymi. Nie nawiàzano ∏àcznoÊci z innymi oddzia∏ami zbrojnymi,
a próby porozumienia si´ z partiami politycznymi pozosta∏y raczej w sferze planów. „Warszyc” zna∏ za∏o˝enia Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” dzi´ki by∏emu oficerowi AK „Czarnemu” (N.N.), nie by∏ jednak zainteresowany wspó∏pracà z tà organizacjà, uwa˝ajàc, ˝e skupia ona cz∏onków „przedwrzeÊniowej kliki”.
13
Tomasz Lenczewski (idem, Konspiracyjne Wojsko Polskie [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny Epilog, red. K. Komorowski, Warszawa 1994, s. 79-80), podaje, ˝e autorem owego wykazu jest Tadeusz
Telma, który sporzàdzi∏ go na podstawie dokumentów w pewnym stopniu ju˝ nieistniejàcych i opublikowa∏ w swej pracy Z dziejów walki z podziemiem w województwie ∏ódzkim w latach 1945–1947
(¸ódê 1966, mps, Biblioteka Uniwersytetu ¸ódzkiego, k. 80). Wobec faktu, ˝e zestawienie to znajduje si´ w Archiwum IPN, jego autorstwo trudno przypisaç Telmie, który jedynie je opublikowa∏.
14
AIPN ¸d, 0125/2, k. 1–4.
15
Ibidem, 6/43, t. 4, Do Pana Pu∏kownika Moczara, k. 42.
16
Ibidem, Do Pana Wojewody Dàb-Kocio∏a w ¸odzi, k. 43.
17
T. Lenczewski, Dzia∏alnoÊç egzekucyjna podziemia w Polsce w 1945 r. na przyk∏adzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego, „Mars” 1994, t. 2, s. 314–319.
18
AIPN ¸d, 6/43, t. 4, Mieszkaƒcy Stobiecka Miejskiego!, k. 315.
19
Ibidem, 15/4, t. 1, k. 2.
20
Ibidem, t. 3, k. 1; ibidem, 6/43, t. 4, Mówi Polska zakonspirowana, jak g∏osowaç, k. 178.
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Za poÊrednictwem Henryka Piaseckiego „Zapory” jesienià 1945 r. w Krakowie
nawiàzano kontakt z oficerem ∏àcznikowym gen. W∏adys∏awa Andersa. Przekazano mu list otwarty Do Pana Pu∏kownika „Rados∏awa” i odezw´ Co myÊlà „ludzie
z lasu” o polskiej rzeczywistoÊci. Jesienià 1945 r. „Warszyc” mia∏ si´ te˝ skontaktowaç z Andrzejem Rzewuskim „Haƒczà”, dowódcà Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, organizacja ta jednak zosta∏a zlikwidowana. Bardziej konkretne kontakty próbowano nawiàzaç z PSL, które by∏o Sojczyƒskiemu
najbli˝sze. W kwietniu 1946 r. Czes∏aw Kijak „Romaszewski” (komendant powiatu Wieluƒ) nawiàza∏ kontakt z Piotrem Chwaliƒskim, prezesem PSL w Wieluniu21. Ten z kolei mia∏ byç „∏àcznikiem” do Stanis∏awa Miko∏ajczyka. Do zacieÊnienia kontaktów nigdy jednak nie dosz∏o. Sojczyƒski myÊla∏ wówczas
o poparciu PSL – tak˝e zbrojnym – gdyby zwyci´stwo tego ugrupowania w wyborach by∏o trudne do wyegzekwowania. ˚o∏nierze KWP mieli wówczas wyjÊç
z podziemia, by pomóc w przej´ciu legalnie wywalczonej w∏adzy22.
Bardzo wa˝nym pionem w dzia∏alnoÊci KWP by∏ dobrze rozwini´ty wywiad,
kierowany przez Stanis∏awa ˚elanowskiego „Na∏´cza”. Struktura wywiadu przeros∏a swym zasi´giem i organizacjà struktur´ liniowà formacji. KWP mia∏o komórki wywiadu – w mniejszym lub wi´kszym stadium zaawansowania – w Bia∏ymstoku, Bielsku i Bia∏ej, Cieszynie, Gdyni i Gdaƒsku, Kielcach, Krakowie,
OleÊnie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Poznaniu, Radomiu,
Rybniku, Siedlcach, Wroc∏awiu i ˚ywcu23. Nale˝y dodaç, ˝e w G∏ównym Zarzàdzie Informacji Wojska Polskiego pracowa∏a jako agent KWP Barbara Niemczyk
„Hajduczek”. Wraz ze wspó∏pracowniczkà Kazimierà Mielczarek przekazywa∏y
informacje wywiadowcze dotyczàce m.in. stanu personalnego G∏ównego Zarzàdu Informacji i list´ uwi´zionych we Wronkach. Komórka wywiadowcza KWP
w Warszawie nosi∏a kryptonim „Wernyhora II K”.
Najbardziej spektakularnà akcjà KWP by∏ atak na Radomsko w nocy z 19 na 20
kwietnia 1946 r. Akcjà dowodzi∏ por. Jan Rogólka „Grot” – komendant powiatu
Piotrków Trybunalski. ˚o∏nierze KWP opanowali wówczas areszt i uwolnili 57 zatrzymanych. Choç nie zrealizowano wszystkich celów, jakie zak∏adano przed akcjà,
i tak zakoƒczy∏a si´ ona du˝ym sukcesem. Podczas niej dosz∏o jednak do wydarzeƒ,
które mia∏y znaczàce konsekwencje. Najwa˝niejsze to zabójstwo oÊmiu funkcjonariuszy Wydzielonej Kompanii S∏u˝by ¸àcznoÊci NKWD24 w wyniku samowolnej
decyzji Henryka Glapiƒskiego „Klingi”, oceniane negatywnie nawet wÊród ˝o∏nierzy KWP. Odcina∏ si´ tak˝e od niego podczas procesu sam „Warszyc”25. „Klinga”
21
Ibidem, 15, t. 2, Akta sprawy Stanis∏awa Sojczyƒskiego, k. 589; ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwà „Konspiracyjne Wojsko Polskie” w województwie ∏ódzkim – opracowanie Komendy Wojewódzkiej MO w ¸odzi, 1978, k. 4–5. Informacje te potwierdzi∏ równie˝ W∏odzimierz Jaskulski „Mrok”, „Wroniec” – szef wywiadu KWP powiatu Wieluƒ (Relacja z 15 V 2002 r.
– w zbiorach autora).
22
Ibidem.
23
Wed∏ug schematu sporzàdzonego przez W∏odzimierza Jaskulskiego, stan na maj 1946 r. (w posiadaniu autora).
24
Podczas rozprawy i w Êledztwie podawano, ˝e zabici zostali ˝o∏nierze Armii Radzieckiej. Z aktu
ogl´dzin z 25 IV 1946 r., dokonanego przez pi´cioosobowà radziecko-polskà komisj´, wynika jednak,
˝e byli to cz∏onkowie Wydzielonej Kompanii S∏u˝by ¸àcznoÊci NKWD (AIPN ¸d, 6/43, t. 1, k. 442).
25
Ibidem, 15, t. 2, Akta sprawy Stanis∏awa Sojczyƒskiego, k. 582.
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przyzna∏ si´, ˝e wydajàc rozkaz, by∏ pod wp∏ywem alkoholu i nie pami´ta nawet,
komu go wyda∏26. Wydarzenie to najprawdopodobniej pociàgn´∏o za sobà bardziej zdecydowane dzia∏ania s∏u˝b bezpieczeƒstwa i niezwykle surowe wyroki na
sàdzonych póêniej ˝o∏nierzy KWP.

Likwidacja I Komendy KWP
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Jeszcze przed akcjà na Radomsko, 15 kwietnia, podczas rozrzucania ulotek
zatrzymany zosta∏ W∏adys∏aw Janiak „Wrak”. W Êledztwie wysz∏o na jaw, ˝e
w ¸odzi zosta∏a zorganizowana placówka KWP. Aresztowano Zenona Flakiewicza „Misia” – komendanta placówki, oraz Bronis∏awa Jakubczyka „Inwalid´”.
Uzyskane od nich informacje pozwoli∏y na dalsze skuteczne dzia∏ania. 17 kwietnia w mieszkaniu Flakiewicza zorganizowano zasadzk´, w którà wpad∏ ∏àcznik
Jana Rogólki – niejaki Kowalski, niepe∏noletni uczeƒ gimnazjum w Piotrkowie
Trybunalskim. Za jego poÊrednictwem UB dotar∏ do osobistej sekretarki „Grota” Barbary Stramskiej „Basi”, która ujawni∏a adres zamieszkania Jana Rogólki.
24 kwietnia w podanym miejscu zosta∏ on aresztowany. Aresztowano tak˝e
Stramskà, ∏àczników, sekretarki i osoby, u których znajdowa∏y si´ skrzynki kontaktowe: Mari´ Kniejskà, Ann´ Madej, Henryka Gasiƒskiego, Mari´ i Janin´
Szewczyk27. Po ich przes∏uchaniu grupa operacyjna rozpocz´∏a aresztowania
w Cz´stochowie, gdzie uj´to Halin´ Kremblewskà, Czes∏awa Kijaka, Kazimierza
Brodziaka, Zygmunta ¸´skiego, Andrzeja Zbierskiego i Henryka Brzózk´28.
W koƒcu kwietnia 1946 r. funkcjonariusze piotrkowskiego UB aresztowali
tak˝e szesnastu podw∏adnych Jana Rogólki, którzy brali udzia∏ w akcji na Radomsko. 7 maja 1946 r. w sali kinowej w Radomsku zorganizowano pokazowy
proces prowadzony na sesji wyjazdowej przez Sàd Okr´gowy w Cz´stochowie.
Nie przes∏uchujàc Êwiadków i nie dopuszczajàc do g∏osu obroƒcy, skazano na kar´ Êmierci dwunastu ˝o∏nierzy KWP, z których najm∏odsi mieli po dziewi´tnaÊcie
lat. Wyrok wykonano w nocy z 9 na 10 maja 1946 r.29 Prawdopodobnie by∏ on
poprzedzony bestialskim zn´caniem si´ nad ofiarami w piwnicach PUBP w Radomsku. Cia∏a zamordowanych, noszàce Êlady tortur, zakopano w poniemieckim
bunkrze w lesie ko∏o Bàkowej Góry.
Od uj´tych w Cz´stochowie cz∏onków KWP funkcjonariusze WUBP w ¸odzi dowiedzieli si´, ˝e po kwietniowych aresztowaniach kierownictwo KWP poczu∏o si´ zagro˝one, dlatego Sojczyƒski, B∏asiak i ˚elanowski wyjechali do Gdaƒska i Katowic.
Aresztowanie kierownictwa KWP by∏o dla ∏ódzkiego WUBP sprawà priorytetowà, o czym Êwiadczy np. treÊç raportu miesi´cznego za czerwiec 1946 r. z woIbidem, k. 596.
AIPN ¸d, 030/279, Kontrrewolucyjna…, k. 62–63
28
Ibidem, k. 64.
29
Obwieszczenie o wydaniu wyroku w zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Na kar´
Êmierci skazano: Ryszarda Chmielewskiego (22 lata), sier˝. Ryszarda Kapczyƒskiego „Szarego”
(24 lata), Józefa Koniarskiego (37 lat), Ryszarda Nurkowskiego (20 lat), Piotra Proszowskiego
(23 lata), Benedykta Ratajskiego (23 lata), por. Jana Rogólk´ „Grota” (33 lata), Tadeusza Schabowskiego (22 lata), Leopolda S∏omczyƒskiego (19 lat), Czes∏awa Turlejskiego (19 lat), Stanis∏awa Wersala (20 lat), Karola Wielocha (20 lat). Na 15 lat wi´zienia skazano: Tadeusza Gal´, Adama Lasonia, Kazimierza Matuszczyka, Stanis∏awa Âliwiƒskiego, Józefa Zi´b´.
26
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jewództwa ∏ódzkiego: „Wzrost stanu zagro˝enia na ter[enie] województwa nale˝y przypisaç tym poczynaniom, ˝e WUBP ¸ódê, rozpracowujàc band´ »Warszyca« i przez po∏o˝enie nacisku na t´ spraw´, nie dopilnowa∏ dzia∏alnoÊci PUBP,
które bardzo ma∏o zrobi∏y w celu podniesienia bezpieczeƒstwa w swoich powiatach”30. W raporcie podawano te˝ ogólnà liczb´ agentury na województwo: 1 rezydent, 83 agentów oraz 303 informatorów31.
Wyjazd kierownictwa KWP do Gdaƒska i Katowic utrudni∏ dzia∏ania s∏u˝b
bezpieczeƒstwa, które zdecydowa∏y si´ na podj´cie próby rozpracowania organizacji z pomocà agenta. Akcja zakoƒczy∏a si´ sukcesem – zwerbowaniem jednego
z cz∏onków sztabu KWP. Dotychczasowe poszukiwania i badania sposobu, w jaki organizacja zosta∏a agenturalnie rozpracowana, wskazywa∏y na jednà postaç
– agenta o pseudonimie „Z-24”. Taka osoba, bàdê grupa osób, rzeczywiÊcie dzia∏a∏a z inspiracji WUBP. Wi´kszà rol´ w rozpracowaniu dowództwa KWP odegra∏
jednak agent o pseudonimie „˚bik”32, wprowadzony do akcji najprawdopodobniej w maju 1946 r. Nale˝a∏ do Êcis∏ego sztabu KWP, wi´c z ∏atwoÊcià uda∏o mu
si´ wykonaç zadanie, czyli umówiç w jednym punkcie trzech najwa˝niejszych ludzi w KWP – Sojczyƒskiego, B∏asiaka i ˚elanowskiego. Informacj´ o wykonaniu
zadania „˚bik” przekaza∏ 27 czerwca. Poszukiwani mieli znajdowaç si´ „na melinie”, w mieszkaniu Boles∏awa W∏odarczyka przy ul. Wr´czyckiej 17 w Cz´stochowie. Agent dostarczy∏ wczeÊniej szczegó∏owy plan mieszkania, rysopisy i fotografie. Funkcjonariusze WUBP w ¸odzi zastali w mieszkaniu Sojczyƒskiego
i jego sekretark´ „Ewuni´”. Istnieje przypuszczenie, znajdujàce odzwierciedlenie
w póêniejszej dokumentacji UB, ˝e brak oporu ze strony Sojczyƒskiego wynika∏
z przekonania, ˝e aresztowania dokonujà pracownicy PUBP w Cz´stochowie,
gdzie „Warszyc” mia∏ swoich agentów i skàd spodziewa∏ si´ stosunkowo ∏atwo
wydostaç33. W∏àczenie do akcji funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi, z których utworzono specjalnà grup´ operacyjnà, mia∏o zapobiec takiemu scenariuszowi i by∏o
najprawdopodobniej osobistà decyzjà Mieczys∏awa Moczara. Sugestie te potwierdza te˝ protokó∏ zatrzymania: „W dniu 26 czerwca 1946 r. z polecenia naczelnika Wydz[ia∏u] III WUBP w ¸odzi kpt. Krupskiego uda∏em si´ do Cz´stochowy wraz z kpt. Krupskim i 2 pracownikami Wydz[ia∏u] III. W Cz´stochowie
otrzymaliÊmy zadanie i wskazówki co do za∏o˝enia zasadzki w mieszkaniu przy
ul. Wr´czyckiej 17/25 celem uj´cia »Warszyca« i sekretarki jego »Ewuni«. Po
sprawdzeniu pewnych danych co do ustalenia mieszkania, w którym si´ melinowa∏ »Warszyc«, udaliÊmy si´ w dniu 28 czerwca 1946 r. o godz. 22.00 na wskazanà i ustalonà »melin´« przy ul. Wr´czyckiej 17/25 do ob[ywatela] W∏odarczyka Boles∏awa. Do mieszkania wszed∏em ja, CieÊla Antoni i jeden funkcjonariusz
PUBP Cz´stochowa. W mieszkaniu zastaliÊmy Sojczyƒskiego Stanis∏awa i Pikulskà Halin´, którzy przy legitymowaniu ich posiadali fa∏szywe dokumenty. Zostali
oni jednak˝e rozpoznani na podstawie otrzymanego przez nas od kpt. Krupskiego rysopisu ich. Przy zatrzymaniu Sojczyƒski i Pikulska oporu nie stawiali, b´dàc
AIPN ¸d, pf 78, t. 1, k. 88.
Ibidem.
32
AIPN ¸d, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 64–67; ibidem, pf 78, t. 3, Notatka s∏u˝bowa dla naczelnika Wydzia∏u I Departamentu III MBP, k. 162.
33
Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 65.
30
31
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przekonani, ˝e jesteÊmy funkcjonariuszami PUBP Cz´stochowa. »Warszycowi«
zwiàza∏em zaraz r´ce paskiem »Ewuni«. Po zatrzymaniu zostali wy˝ej wymienieni odstawieni do UB w Cz´stochowie”34.
W mieszkaniu w Cz´stochowie zrobiono zasadzk´, w którà wpad∏ dwa dni
póêniej Ksawery B∏asiak. „Albert” ujawni∏, gdzie znajduje si´ archiwum organizacji35, a tak˝e adresy skrzynek kontaktowych. Dzi´ki przej´tym dokumentom
oraz zeznaniom aresztowanych, a szczególnie Stanis∏awa ˚elanowskiego, który
za∏ama∏ si´ w Êledztwie, zatrzymano wkrótce kolejne osoby pracujàce w wywiadzie KWP w Cz´stochowie, Radomsku, Sieradzu, Kutnie i Wieluniu. „Na∏´cz”
poda∏ tak˝e nazwiska komendantów KWP w ¸odzi, Cz´stochowie, ¸asku i Sieradzu. Nast´pna akcja WUBP 2 lipca 1946 r. doprowadzi∏a do ich uj´cia. Aresztowano kierownictwo i praktycznie zlikwidowano Okr´g Âlàski KWP. Zatrzymano
tak˝e dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej MO w Cz´stochowie: ppor.
Stanis∏awa Kweca „Chudego”, szefa wywiadu KWP w powiecie cz´stochowskim,
oraz komendanta posterunku MO w Radomsku Franciszka Kalasiƒsiego „Tomasza”, „Burz´” – pe∏niàcego w KWP funkcj´ wywiadowcy36.
Agent „˚bik” po wykonaniu tego zadania nadal by∏ wykorzystywany przez UB.
Wkrótce przekaza∏ informacj´ o powstaniu sztabu II Komendy KWP. By∏o to na
poczàtku paêdziernika 1946 r. Z dokumentów w Archiwum IPN w ¸odzi wynika,
˝e agent „˚bik” wszed∏ tak˝e do sztabu II Komendy. Istnieje tylko jedna osoba,
która nale˝a∏a do obu sztabów KWP i pozostawa∏a na wolnoÊci po aresztowaniu
I Komendy. Bez ryzyka b∏´du mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e agentem, który doprowadzi∏ do rozbicia organizacji, a nast´pnie pozwala∏ na sta∏e jej inwigilowanie, by∏
∏àcznik w I Komendzie KWP Henryk Brzózka „Niutek”, aresztowany w koƒcu
kwietnia 1946 r. Inne dokumenty UB potwierdzajà zresztà ten fakt w sposób bezpoÊredni37. Ponadto z akt UB wynika, ˝e ju˝ w maju 1946 r. w KWP by∏o dwóch
agentów i szeÊciu informatorów38. W „charakterystyce bandy” z 13 paêdziernika
1945 r. podano pseudonim drugiego z agentów – „W∏adys∏aw”39.
W sprawozdaniu dekadowym z lipca 1946 r. Wydzia∏ III WUBP w ¸odzi poda∏, ˝e agentura bioràca bezpoÊredni udzia∏ w rozpracowaniu KWP nie by∏a wynagradzana. Wyjàtek stanowi∏ agent „˚bik”, który za rozpracowanie sztabu KWP
otrzyma∏ 20 tys. z∏ nagrody.
Po aresztowaniu Sojczyƒskiego decydujàcà rol´ w rozpracowaniu i aresztowaniu cz∏onków organizacji odegra∏ agent o pseudonimach „Z-24”, „Siwiƒski”.
Nieznany z nazwiska pracownik etatowy Wydzia∏u II G∏ównego Zarzàdu Informacji WP pojawi∏ si´ w Êrodowisku KWP jako rzekomy oficer ∏àcznikowy od
gen. Andersa majàcy zorganizowaç przerzuty ludzi do Anglii. Prowokacja zakoƒczy∏a si´ sukcesem. Wed∏ug szefa wywiadu KWP w Wieluniu W∏odzimierza Ja-

Ibidem, WSR w ¸odzi, 6/43, Akta sprawy Sr 786/46 przeciwko Stanis∏awowi Sojczyƒskiemu, t. 2,
k. 13.
35
Ibidem, pf 12/2270, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ksawerego B∏asiaka, k. 80–85.
36
Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 66.
37
AIPN ¸d, pf 78, t. 3, Notatka s∏u˝bowa dla naczelnika Wydzia∏u I Departamentu III MBP, k. 162;
ibidem, pf 78/1, t. 4, k. 207.
38
Ibidem, pf 78, t. 1, k. 81.
39
Ibidem, k. 4.
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skulskiego, „Anglik” uzyska∏ wejÊcie do Komendy Obwodu ¸ask w miejscowoÊci Szczerców. Wkrótce przeprowadzi∏ kilka skutecznych akcji.
2 wrzeÊnia 1946 r. na jego polecenie przyby∏ do Warszawy na rzekomà odpraw´ dowódców oddzia∏ów leÊnych Henryk Glapiƒski, który natychmiast zosta∏ aresztowany40. „Klinga” ujawni∏ szereg nazwisk ˝o∏nierzy KWP ze szczegó∏owo podanymi miejscami zamieszkania41.
„Z-24” doprowadzi∏ te˝ do aresztowania W∏adys∏awa Bobrowskiego i Boles∏awa Janeckiego – dowódców KWP w Sieradzu i ¸asku. Zorganizowa∏ tak˝e zasadzk´ na oddzia∏ Adama Dul´by „Jura” z Obwodu Radomsko. ˚o∏nierze Dul´by mieli zostaç przerzuceni do województwa lubelskiego, rzekomo do kpt. Glapiƒskiego
„Klingi”, który wed∏ug informacji „Anglika” przejà∏ dowództwo nad du˝à grupà
leÊnà. 9 wrzeÊnia 1946 r. samochód ci´˝arowy jadàcy ze wsi Trusicko, wiozàcy
trzynastu ˝o∏nierzy KWP, wpad∏ w zasadzk´ ko∏o Garwolina. W walce zginà∏ „Jur”
i wi´kszoÊç jego ˝o∏nierzy42. Ca∏à akcjà kierowa∏ szef II Sekcji Wydzia∏u II G∏ównego Zarzàdu Informacji WP mjr Naum Lewandowski oraz mjr Dominiak
z WUBP w ¸odzi43. 14 wrzeÊnia, w wyniku kolejnych kombinacji operacyjnych,
aresztowano w Warszawie Jana Nowaka „Cisa-Troj´” – komendanta powiatu ¸ask,
oraz Kazimierza Nowickiego „Korczaka”44 – szefa wywiadu w Pabianicach. Podobnie Alfons Olejnik „Babinicz”, dowódca oddzia∏u SOS, by∏ rozpracowywany przez
agenta „Z-24”, który nawiàza∏ z nim kontakt. Zosta∏ on po pewnym czasie postrzelony w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach w Warszawie i aresztowany w szpitalu 8 listopada 1946 r. W tym wypadku nie wiadomo jednak, czy by∏a to akcja
ca∏kowicie kontrolowana i czy to „Z-24” doprowadzi∏ do uj´cia „Babinicza”.
Rozkaz zatrzymania Sojczyƒskiego z 23 czerwca 1946 r. jako powód podawa∏
przynale˝noÊç do KWP45. Âledztwo rozpocz´to 27 czerwca 1946 r., a zakoƒczono
29 paêdziernika 1946 r.46 Nie jest nowym stwierdzenie, ˝e w tamtych latach podczas przes∏uchaƒ stosowano wiele niedozwolonych metod – g∏ównie tortur fizycznych. Rzadko jednak udawa∏o si´ to udowodniç. W przypadku Sojczyƒskiego istniejà materia∏y potwierdzajàce ten fakt. O tym, ˝e „Warszyc” by∏ torturowany,
wiadomo z protoko∏u przes∏uchania Zbigniewa Zakrzewskiego, szefa WiN w ¸odzi, który mia∏ w WUBP swojego informatora Czes∏awa Stachur´. W aktach sprawy Stachury znajdujà si´ zeznania Zakrzewskiego o tym, ˝e otrzymywa∏ od informatora wiadomoÊci o torturowaniu „Warszyca” – mia∏ „podbijane nerki i stopy od
bicia, ˝e nogi ma we krwi i [...] owini´te w ga∏ganach”47. Równie˝ sam Sojczyƒski
podczas rozprawy g∏ównej twierdzi∏, ˝e by∏ bity i torturowany ˝elaznymi pr´tami48.
AIPN ¸d, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 82–84.
Ibidem, pf 12/2270, t. 1, Wyciàg cz∏onków z organizacji KWP podanych z przes∏uchaƒ Henryka
Glapiƒskiego ps. „Klinga”, k. 63–69.
42
W. Jaskulski, O dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej na Ziemi Wieluƒskiej 1939–1953, Wieluƒ 1994,
s. 205.
43
AIPN ¸d, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 85–86.
44
Ibidem, k. 86–87.
45
AIPN ¸d, pf 12/2270, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Sojczyƒskiego, k. 4.
46
Ibidem, Arkusz streszczenia, k. 3.
47
Archiwum Wojsk Làdowych, Filia Nr 2 we Wroc∏awiu, Akta sprawy Sr 821/46 przeciw Czes∏awowi Stachurze. Protokó∏ przes∏uchania Zbigniewa Zakrzewskiego, k. 29.
48
AIPN ¸d, 6/43, t. 1, k. 583–584.
40
41
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W czasie przes∏uchaƒ Sojczyƒski przyznawa∏, ˝e wi´kszoÊç funkcji, jak np. kwatermistrza, z koniecznoÊci pe∏ni∏ sam, bo brakowa∏o mu odpowiednich ludzi49.
W zeznaniach bardzo rzadko podawa∏ personalia dowódców, mówiàc, ˝e ich nie
pami´ta50. Przes∏uchania prowadzi∏y przede wszystkim do udowodnienia powiàzaƒ z PSL i WiN, a tak˝e z „oÊrodkami zagranicznymi”. Rozpracowanie struktury organizacji mia∏o drugorz´dne znaczenie, poniewa˝ przej´to ca∏e archiwum
KWP, co dawa∏o UB wystarczajàco du˝o informacji.
Proces Sojczyƒskiego i jedenastu innych oskar˝onych odby∏ si´ 9–14 grudnia
1946 r. przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w ¸odzi. OkreÊlenie „proces kierownictwa KWP” nie jest tutaj Êcis∏e. Faktycznie by∏ w nim sàdzony sztab KWP, znalaz∏y
si´ jednak w tym gronie tak˝e osoby mniej znaczàce lub takie, których kontakt
z KWP by∏ w praktyce przypadkowy, jak: Zygmunt ¸´ski, Andrzej Zbierski, ks. Mieczys∏aw Krzemiƒski. Ponadto Marian Knop, Antoni Bartolik i Albin Ciesielski byli
aktywnymi cz∏onkami KWP, ale nie nale˝eli do Êcis∏ego kierownictwa organizacji.
Sojczyƒski zosta∏ oskar˝ony o to, ˝e: „W czasie od pierwszych miesi´cy 1945 r.
do koƒca czerwca 1946 r. na terenie woj. ∏ódzkiego, kieleckiego, dàbrowsko-Êlàskiego i poznaƒskiego usi∏owa∏ przemocà usunàç organa w∏adzy zwierzchniej
Narodu i zagarnàç ich w∏adz´ oraz usi∏owa∏ przemocà zmieniç ustrój Paƒstwa
Polskiego, tj. o przest[´pstwo] z art. 86 § 1 i 2 kkWP”51. W kolejnych 67 punktach wymieniono osoby, na których wykonano wyroki, a do których zabójstwa
Sojczyƒski mia∏ nak∏aniaç. Powa˝ne wàtpliwoÊci budzà podane w akcie oskar˝enia zarzuty dotyczàce Ksawerego B∏asiaka – m.in. ˝e to na jego rozkaz wykonano 23 wyroki Êmierci, a dalszych pi´tnaÊcie nie zosta∏o wykonanych52. Ponadto
stwierdzono, ˝e „osk[ar˝ony] B∏asiak ps. »Albert« jako adiutant d[owód]cy
org[anizacji] KWP kierowa∏ z w∏asnej inicjatywy ca∏à pracà podziemnà org[anizacji] KWP”53. Oba te stwierdzenia nale˝y uznaç za zbyt daleko idàce, a w przypadku wydawania wyroków Êmierci za niemo˝liwe, gdy˝ B∏asiak jedynie przekazywa∏ takie rozkazy ˝o∏nierzom KWP54.
W precyzowaniu win oskar˝onych charakterystyczne jest obcià˝anie za czyn
jednego z ˝o∏nierzy ca∏ej organizacji lub osób, które bra∏y udzia∏ w konkretnej
akcji. Widaç to bardzo wyraênie w przypadku Albina Ciesielskiego i Mariana
Knopa, których oskar˝ono o czyny, do których przyzna∏ si´ ich dowódca Henryk Glapiƒski. Tak by∏o w przypadku zabójstwa por. Nogalewskiego, dowódcy
oddzia∏u KBW, który po akcji na Radomsko prowadzi∏ poÊcig za oddzia∏ami
KWP i zosta∏ zastrzelony przez Glapiƒskiego.
Rozprawa g∏ówna rozpocz´∏a si´ 9 grudnia 1946 r. WSR obradowa∏ w sk∏adzie: pp∏k Bronis∏aw Ochnio – przewodniczàcy, kpt. Piotr Adamowski – cz∏onek
sàdu, Leonard Kloze – ∏awnik, por. Roman Dyhdalewicz – sekretarz.
Sojczyƒski stara∏ si´ od poczàtku przedstawiç sytuacj´ w kraju ze swego punktu widzenia, opisujàc przede wszystkim los by∏ych ˝o∏nierzy AK i bezprawie UB.
49
50
51
52
53
54

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,

pf 12/2270, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Sojczyƒskiego, k. 8.
k. 9.
k. 41.
k. 31.
k. 54–57.
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Po pewnym czasie jednak prowadzàcy rozpraw´ nakaza∏ mu odpowiadaç jedynie
krótko – tak lub nie. Sojczyƒski wyd∏u˝a∏ t´ formu∏´, mówiàc: „jeÊli tak jest
w aktach – to tak”55.
Rozprawa sz∏a dwoma torami. Po pierwsze, eksponowano przypadki zn´cania si´ ˝o∏nierzy KWP nad ofiarami, jak np. Stanis∏awem Ka∏u˝à – goƒcem PUBP
w Piotrkowie Trybunalskim. Po drugie, prowadzono spraw´ kontaktów KWP
z oÊrodkami zagranicznymi, a tak˝e powiàzaƒ KWP z PSL, które starano si´ najbardziej wyeksponowaç.
Warto dodaç, ˝e kiedy Henryk Glapiƒski zaczà∏ opowiadaç o starciach po
akcji na Radomsko w kwietniu 1946 r., rozprawa zosta∏a utajniona. Zezna∏ on,
˝e 21 kwietnia 1946 r. dosz∏o do spotkania z oddzia∏em KBW, którego dowódca, wed∏ug Glapiƒskiego Rosjanin, zaproponowa∏ rozmow´. Obie strony dosz∏y
wówczas do wniosku, ˝e nie chcà rozlewu krwi, i oddzia∏y rozjecha∏y si´ w swoje strony56.
Na zakoƒczenie rozprawy „Warszycowi”, jako jedynemu z sàdzonych, odebrano prawo do ostatniego s∏owa. Prokuratorzy mjr Kazimierz Graf oraz mjr Czes∏aw ¸apiƒski za˝àdali dziesi´ciu wyroków Êmierci: dla Stanis∏awa Sojczyƒskiego, Ksawerego B∏asiaka, Czes∏awa Kijaka, Stanis∏awa ˚elanowskiego, Henryka
Glapiƒskiego, Albina Ciesielskiego, Mariana Knopa, W∏adys∏awa Bobrowskiego,
Antoniego Bartolika i Zygmunta ¸´skiego57.
Wyrok WSR w ¸odzi zapad∏ 17 grudnia 1946 r. Sojczyƒski zosta∏ skazany na
szeÊciokrotnà kar´ Êmierci58. Ze 148 punktów aktu oskar˝enia w 58 punktach
uwolniono go od zarzutów z braku dowodów winy. Wyrok Êmierci zapad∏ tak˝e
dla siedmiu jego towarzyszy: Glapiƒskiego, B∏asiaka, Bartolika, Bobrowskiego,
Knopa, Ciesielskiego i ˚elanowskiego, natomiast pozosta∏ych oskar˝onych skazano na kary wi´zienia: Czes∏awa Kijaka na 8 lat, Zygmunta ¸´skiego na 15 lat,
ks. Mieczys∏awa Krzemiƒskiego na 6 lat, Andrzeja Zbierskiego na rok59.
Tylko w dwóch przypadkach prezydent Krajowej Rady Narodowej Boles∏aw
Bierut skorzysta∏ z prawa ∏aski – kar´ Êmierci na do˝ywotnie wi´zienie zamieniono Antoniemu Bartolikowi i W∏adys∏awowi Bobrowskiemu60.
SzeÊç wyroków Êmierci na ˝o∏nierzach KWP wykonano najprawdopodobniej
w ¸odzi 19 lutego 1947 r., na trzy dni przed uchwaleniem amnestii. Do dzisiaj
nie uda∏o si´ ustaliç, gdzie pochowano kpt. Sojczyƒskiego i jego pi´ciu podw∏adnych. Najcz´Êciej podawana wersja to strzelnica na Brusie w ¸odzi.
Kilka dni póêniej odby∏a si´ nast´pna rozprawa. Sàdzono dziewi´ç osób: wywiadowców, ∏àczników i drukarzy KWP z Cz´stochowy oraz sekretark´ „Warszyca” Halin´ Pikulskà, która zosta∏a skazana na 10 lat wi´zienia. Pozostali otrzymali kary od roku (Boles∏aw W∏odarczyk – w∏aÊciciel mieszkania, w którym
mieszka∏ „Warszyc”) do 15 lat (Mieczys∏aw ¸ykowski – kierownik kancelarii batalionu „Nap´d”).
55
56
57
58
59
60

Rozmowa z Zygmuntem ¸´skim, 10 VIII 2001 r. (w zbiorach autora).
AIPN ¸d, 6/43, t. 1, k. 597.
Ibidem, k. 639.
Ibidem, k. 663–665.
Ibidem, k. 661–674.
Ibidem, k. 680.
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Równolegle dosz∏o do rozbicia organizacji w drugim wa˝nym oÊrodku – Sieradzu. Likwidowano tam komórki wywiadu KWP w PUBP (w Sieradzu i Wieluniu). Od sierpnia do listopada 1946 r. toczy∏o si´ Êledztwo przeciwko Tadeuszowi Majdzie, Miko∏ajowi Zarembie, Edmundowi Naderowi, Janinie Lewiƒskiej,
Stanis∏awowi Tobole, Janowi ¸opianiakowi, Antoniemu Pertkiewiczowi, Miros∏awowi Gaczkowskiemu, Eugeniuszowi Majchrzakowi, Boles∏awowi Trzeciakowi, Franciszkowi Wa∏kowi, Karolowi Ptasiƒskiemu61.
Charakterystyczna jest tutaj sprawa Jana ¸opianiaka obcià˝onego celowo
przez podsàdnych w procesie „Warszyca” – W∏adys∏awa Bobrowskiego i Antoniego Bartolika. ¸opianiak nigdy nie by∏ wspó∏pracownikiem KWP, przeciwnie – by∏
gorliwym funkcjonariuszem PUBP w Sieradzu, znienawidzonym przez cz∏onków
podziemia. Za pomocà zr´cznej intrygi dokonano na nim zemsty62.
W paêdzierniku 1946 r. akt oskar˝enia przedstawiono kolejnym ˝o∏nierzom
KWP, cz∏onkom sieradzkiej komendy powiatowej „M∏ockarnia”-„Buki”: Feliksowi Filipiakowi, Alfonsowi Pawlakowi, Józefowi Jasiƒskiemu, Tadeuszowi Bartolikowi, Romanowi Szczepaniakowi, Janowi Strzeleckiemu, Boles∏awowi Janeckiemu, Stanis∏awowi Chudobiƒskiemu, Bronis∏awowi Chudobiƒskiemu63, oraz
˝o∏nierzom batalionu „Motor” z powiatu radomszczaƒskiego: Jerzemu Kowalczykowi, Stanis∏awowi G∏owni, Janowi Zajàcowi, Józefowi Grajkowskiemu,
Edmundowi Wernerowi, Kazimierzowi Ràczce, Kazimierzowi Grzàdzieli, Antoniemu W∏odarskiemu, Zbigniewowi Andresowi, W∏adys∏awowi Ciasowi, Henrykowi Fajtowi, Alfredowi Zi´bie, Franciszkowi Brzozowskiemu, Antoniemu
G∏owackiemu64. W akcie oskar˝enia przeciwko ˝o∏nierzom batalionu „Motor”
pisano: „Ze wszystkich komend powiatowych najbardziej aktywna i najlepiej
zorganizowana by∏a komenda powiatowa Radomsko noszàca w organizacji kryptonim »Motor«. Aby krótko scharakteryzowaç ca∏y obraz bestialstwa dzia∏alnoÊci tej komendy, nale˝y wymieniç, ˝e za czasów swej dzia∏alnoÊci na terenie powiatu radomszczaƒskiego dokona∏a oko∏o 270 napadów na urz´dy, posterunki
MO, instytucje u˝ytecznoÊci publicznej, banki, spó∏dzielnie, kasy, funkcjonariuszy MO i UB, autotransporty, poszczególnych dzia∏aczy demokratycznych i osoby prywatne, w których wyniku zabito 50 osób”65.

II Komenda KWP i jej rozbicie

92

I Komenda KWP przesta∏a praktycznie istnieç. Nie by∏ to jednak koniec organizacji. Jej odbudow´ rozpoczà∏ por. Jerzy Jasiƒski „Janusz” (wczeÊniej p.o. dowódca batalionu „Motor”). Zast´pcà „Janusza” i szefem SOS (niekiedy u˝ywano
tak˝e okreÊlenia „˝andarmeria”) na powiat radomszczaƒski i piotrkowski zosta∏
sier˝. Wies∏aw Janusiak „Prawdzic” (wczeÊniej dowódca SOS batalionu „˚niwiarÂledztwo trwa∏o od 3 VIII do 6 XI 1946 r., akt oskar˝enia og∏oszono 7 XI 1946 r. (ibidem,
pf 12/2270, t. 3, k. 73–84).
62
Archiwum Âlàskiego Okr´gu Wojskowego, 6836/91/29, Akta sprawy Sr 34/53 przeciwko Janowi
¸opianiakowi i in.
63
AIPN ¸d, pf 12/2270, t. 3, Akt oskar˝enia, 29 X 1946 r., k. 86.
64
Ibidem, k. 101–117.
65
Ibidem, k. 104–105.
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ka”). Szefem wywiadu mianowano Jana Za∏´ckiego. Organizacja nie zdo∏a∏a rozwinàç dzia∏alnoÊci. Pozosta∏e po aresztowaniach grupy KWP by∏y rozproszone
i nie mia∏y kontaktu z centralà. Tak zwana II Komenda KWP mia∏a wi´ksze wp∏ywy jedynie w okolicach Cz´stochowy, Piotrkowa i Radomska. W Piotrkowie Trybunalskim wznowi∏a dzia∏alnoÊç Komenda Powiatowa „˚niwiarka” (u˝ywano
tak˝e nazwy „Por´ba”), na czele której stanà∏ Józef Olejniczak „Konrad”, szefem
wywiadu by∏ Jan Janoch „Blady”. W jej sk∏ad wchodzi∏y kompanie:
• „Kruki” (dowódca Wies∏aw Janusiak „Prawdzic”)
• „Myszo∏owy” (dowódca Stanis∏aw Marczak „Rafa∏”)
• „Sowy” (dowódca Stanis∏aw Pr´goszewski „Onufry”).
W paêdzierniku 1946 r. w powiecie piotrkowskim „Prawdzic” – najaktywniejszy z dowódców KWP w tym czasie – przeprowadzi∏ dwie udane akcje: w Milejowie zatrzymano pociàg relacji Katowice–Warszawa, a ˝o∏nierzom WP zabrano broƒ; z kolei na stacji Gorzkowice po zatrzymaniu wagonu pocztowego
zabrano milion z∏otych. Za przygotowanie tej akcji odpowiedzialny by∏ pracownik PKP Roman Alama „Irys”.
Komenda piotrkowska by∏a wówczas najsilniejsza w KWP. Rozbity aresztowaniami batalion „Motor” w powiecie radomszczaƒskim (tak˝e dowodzony tymczasowo przez „Prawdzica”) nie mia∏ ju˝ takiego znaczenia.
èród∏a UB szacujà ówczesnà liczb´ ˝o∏nierzy KWP na 250 osób. Wydaje si´
ona zani˝ona, skoro sama kompania „Kruki” z Komendy Powiatowej „˚niwiarka” liczy∏a 120 osób, a batalion „Motor” oko∏o dziewi´çdziesi´ciu ˝o∏nierzy. Ponadto dodaç nale˝y do tej liczby pi´çdziesi´cioosobowà grup´ Jana Zadro˝y
„Fajkowskiego” z powiatu cz´stochowskiego oraz ˝o∏nierzy Antoniego Pabianiaka „B∏yskawicy” z powiatu wieluƒskiego, niemajàcych kontaktu z centralà. Bardziej prawdopodobna wydaje si´ liczba oko∏o czterystu cz∏onków KWP.
Historia II Komendy KWP zakoƒczy∏a si´ bardzo szybko. Pierwsze aresztowania przeprowadzono ju˝ 23 paêdziernika 1946 r.66 Nast´pnie przystàpiono do
rozpracowania kierownictwa II Komendy. Agent „˚bik” poda∏ w doniesieniach
z 7 i 24 grudnia 1946 r. sk∏ad sztabu, adresy zamieszkania, skrzynki kontaktowe
i rysopisy67. Bez trudu wi´c 1 stycznia 1947 r. aresztowano w Cz´stochowie
cz´Êç cz∏onków sztabu, w tym dowódc´ – „Janusza”68. Do rozpracowania zosta∏a najprawdopodobniej wykorzystana, oprócz „˚bika”, maszynistka „Janusza”
Stanis∏awa Piwowarczyk „Zenia”, która zdekonspirowa∏a si´ dobrowolnie69.
Z aresztowaƒ ocala∏ jedynie Wies∏aw Janusiak.
Henryk Brzózka – agent „˚bik”, który doprowadzi∏ do likwidacji II Komendy – ujawni∏ si´ 13 marca 1947 r. jako cz∏onek KWP70. Uniknà∏ kary; 27 sierpnia jego sprawa zosta∏a umorzona „z niewyjaÊnionych przyczyn”71.
AIPN ¸d, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 67.
Ibidem, 78/1, t. 8, k. 62–64.
68
Wed∏ug aktu oskar˝enia Jasiƒskiego aresztowano 2 I 1947 r. (ibidem, 6/68, Akta sprawy
Sr 220/47 przeciwko Jerzemu Jasiƒskiemu, t. 1, Akty oskar˝enia przeciwko Jerzemu Jasiƒskiemu,
Romanowi Alamie, Stanis∏awowi Ryplewiczowi, Stanis∏awie Piwowarczyk, Celinie Krawczyk, ¸ódê,
28 II 1947 r., k. 189–197).
69
Ibidem, pf 78, t. 4, k. 168; ibidem, t. 8, k. 62.
70
AIPN ¸d, 011/1263, Arkusz ujawnienia, k. 10–12.
71
Ibidem, k. 4.
66
67
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Po aresztowaniu kierownictwa II Komendy przes∏uchania trwa∏y stosunkowo
krótko. W lutym 1947 r. przedstawiono akt oskar˝enia72. Jasiƒskiemu zarzucono nak∏onienie do szeÊciu zabójstw – ˝o∏nierzy WP, funkcjonariusza PUBP, cz∏onka PPR i osób prywatnych, napad na kas´ kolejowà w Gorzkowicach i inne napady rabunkowe oraz posiadanie broni. Wszystkich pozosta∏ych oskar˝ono
o przest´pstwo z art. 86 par. 1 i 2 kkWP. Ryplewiczowi zarzucono tak˝e udzia∏
w dwóch zabójstwach. Celina Krawczyk zosta∏a zwolniona, gdy˝ grozi∏a jej kara
nie wy˝sza ni˝ 5 lat. WSR w ¸odzi, kierujàc si´ przepisami o amnestii, zdecydowa∏ o umorzeniu aresztu tymczasowego, a nast´pnie o zwolnieniu oskar˝onej73.
W czasie rozprawy g∏ównej Jasiƒski nie przyzna∏ si´ do winy. Twierdzi∏, ˝e nie
wiedzia∏ o likwidowaniu ludzi i o innych akcjach zbrojnych. Alama przyzna∏ si´
cz´Êciowo, mówiàc tak˝e, ˝e nie wiedzia∏ o zabójstwach. Starano si´ natomiast
jak najwi´kszà winà obcià˝yç Janusiaka. W podobny sposób broni∏ si´ Ryplewicz, twierdzàc, ˝e zabójstwa pope∏niono w∏aÊnie z rozkazu „Prawdzica”74. Prokurator za˝àda∏ dla Jasiƒskiego kary Êmierci, a dla Alamy i Ryplewicza „surowych kar”. Wyrok wydano 14 kwietnia 1947 r. Jasiƒski otrzyma∏ kar´ Êmierci,
którà na mocy amnestii zamieniono na 15 lat wi´zienia75. Alama i Ryplewicz zostali skazani na 10 lat, a na mocy amnestii kar´ zmniejszono do 5 lat. Stanis∏awa
Piwowarczyk otrzyma∏a 5 lat i na mocy amnestii zosta∏a zwolniona.
Od 9 do 23 lutego 1947 r. toczy∏a si´ kolejna rozprawa przeciwko ˝o∏nierzom
KWP: W∏odzimierzowi Jaskulskiemu „Mrokowi” (szefowi wywiadu w Wieluniu),
Stefanowi Kaleciƒskiemu (szefowi wywiadu w Cz´stochowie), Janowi Braczkowskiemu (dowódcy rejonu KWP w Radomsku), Eugeniuszowi Walczakowi-Ostaszewskiemu „Konradowi” (komendantowi obwodu w Cz´stochowie), Janowi Kalecie (komendantowi obwodu ¸ódê). Zapad∏y wyroki do 9 lat wi´zienia76.
Wielu ˝o∏nierzy KWP postanowi∏o wówczas zaprzestaç walki, do czego sk∏ania∏a ich tak˝e uchwalona 22 lutego 1947 r. amnestia. Sytuacja tych, którzy pozostawali w konspiracji, by∏a coraz trudniejsza. Szef WUBP p∏k Mieczys∏aw Moczar przygotowa∏ „Plan rozpracowania i przeprowadzenia operacji na likwidacj´
band »B∏yskawicy« i »Prawdzica« w woj. ∏ódzkim”77. Co do Antoniego Pabianiaka „B∏yskawicy” wytyczne by∏y nast´pujàce: „Wspólnie z PUBP Wieluƒ, Sieradz,
¸ask przeprowadziç ca∏kowità likwidacj´ bandy, sposobem aresztowaç wg danych UB i urzàdzajàc zasadzki w miejscach spodziewanej obecnoÊci bandy.
Operacje przeprowadziç równoczeÊnie w 3 powiatach”. Podobnie w przypadku
oddzia∏u Wies∏awa Janusiaka „Prawdzica”: „Wspólnie z PUBP Piotrków, Radomsko, Koƒskie, Opoczno przeprowadziç ca∏kowità likwidacj´ bandy, sposobem
aresztowania wg danych UB i urzàdzajàc zasadzki w miejscowoÊciach spodziewanej obecnoÊci bandy. Operacje przeprowadziç równoczeÊnie w 4 powiatach”.
Akcji nie przeprowadzono, poniewa˝ wczeÊniej dosz∏o do ujawnienia si´ zagro˝onych aresztowaniami ˝o∏nierzy KWP. W PUBP w Piotrkowie ujawni∏ si´ wraz
72
73
74
75
76
77

AIPN ¸d, 6/68, Akta sprawy Sr 220/47..., t. 1, k. 189–197.
Ibidem, k. 202–203.
Ibidem, k. 214–215.
Ibidem, k. 220.
W. Jaskulski, op. cit., s. 172–173.
AIPN ¸d, 6/68, Akta sprawy Sr 220/47..., t. 1, k. 174.
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ze swojà grupà Józef Olejniczak, a w Radomsku – Wies∏aw Janusiak z oddzia∏em.
W Wieluniu do PUBP zg∏osi∏ si´ Antoni Pabianiak z cz´Êcià swoich ˝o∏nierzy.
Likwidacja kierownictwa organizacji w trzech najwa˝niejszych oÊrodkach: Piotrkowie, Wieluniu i Cz´stochowie, i zakoƒczenie dzia∏alnoÊci oddzia∏ów leÊnych
po∏o˝y∏y kres istnieniu II Komendy KWP.

Likwidacja III Komendy KWP
Mimo aresztowania dowództwa II Komendy i wprowadzenia ustawy amnestyjnej cz´Êç ˝o∏nierzy KWP nadal pozostawa∏a w konspiracji. Na ich czele stanà∏
dotychczasowy kwatermistrz Komendy Powiatowej „Turbina” w Wieluniu sier˝.
Jan Ma∏olepszy „Murat”. Nie otrzyma∏ on wprawdzie od nikogo nominacji, ale
zdo∏a∏ podporzàdkowaç sobie niektóre grupy zbrojne z powiatów kaliskiego,
k´piƒskiego, ∏askiego, piotrkowskiego i wieluƒskiego. W sk∏ad KWP wchodzi∏o
wówczas pi´ç grup:
• „Wawel” (dowódca Józef Âl´zak „Mucha” – cz´Êç powiatów wieluƒskiego
i k´piƒskiego),
• „Dzwon” (W∏adys∏aw Dwornik „Wyrwa” – cz´Êç powiatów wieluƒskiego,
cz´stochowskiego, radomszczaƒskiego),
• „Balon” (Andrzej Jaworski „Marianek” – powiat ∏aski),
• „Ba∏tyk”, „Drzyma∏y II” (Kazimierz Skalski „Zapora”, Antoni Chowaƒski
„Kuba”– powiat sieradzki, cz´Êç tureckiego i kaliskiego),
• „Turbina” (Ludwik Danielak „Bojar” – powiat piotrkowski i cz´Êç radomszczaƒskiego).
Rozpracowanie III Komendy przysporzy∏o WUBP wi´cej pracy ni˝ poprzednio,
przede wszystkim ze wzgl´du na znaczne rozproszenie oddzia∏ów, ich mniejszà liczebnoÊç i koniecznoÊç zorganizowania nowej agentury. W po∏owie 1947 r. funkcjonariusze UB znali wprawdzie dok∏adnie sk∏ad osobowy grup KWP: nazwiska,
pseudonimy oraz rysopisy najwa˝niejszych osób78, nie mieli jednak rozwini´tej sieci agenturalnej wewnàtrz organizacji. Dzia∏ajàcy na tym terenie agenci: „Kura”,
„Wyrwa”, „Go∏àb”, „Micha∏” i „Tygrys” nie byli cz∏onkami KWP, mieli jedynie
„kontakt ze Êrodowiskiem, gdzie cz´sto bywa banda, i niektórymi cz∏onkami bandy”. Wiadomo by∏o, ˝e mogà oni s∏u˝yç jako agentura „sygnalizujàca oraz do opracowania bandy zewn´trznie, powodujàc przez to parali˝owanie do pewnego stopnia jej ruchów, nie dajàc jednak zupe∏nej pewnoÊci ca∏kowitej likwidacji bandy”79.
Przystàpiono wi´c do bardziej zdecydowanych dzia∏aƒ. Do agenturalnego rozpracowania przez WUBP w ¸odzi wybrano szeÊç osób: Jana Ma∏olepszego, Kazimierza Szczepaƒskiego „Wichra”, Józefa Âl´zaka, W∏adys∏awa Dwornika, Antoniego Chowaƒskiego i Jana Krzywaƒskiego „Jankiela”80. Polecono rozszerzyç
dzia∏ania agenturalne w miejscach przebywania Ma∏olepszego oraz w miejscach zamieszkania jego ˝ony i brata, a tak˝e zwerbowaç cz∏onków rodzin osób przez niego pokrzywdzonych. Sprawà obj´to 177 osób (wliczajàc podejrzanych)81. Wydano
78
79
80
81

Ibidem, pf 78/1, t. 7, k. 80.
Ibidem, Plan agenturalnego rozpracowania, k. 87.
Ibidem.
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 7, Spis osób figurujàcych w sprawie, k. 89–94.
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polecenia wprowadzenia do grupy „Murata” wewn´trznych informatorów. Wykonano plan wprowadzenia agenta „Raka” (12 lipca 1948 r.)82, „Roga” (2 paêdziernika) i „Sroczyƒskiego Stanis∏awa” (22 paêdziernika)83. Z póêniejszych dokumentów nie wynika jednak jasno, czy uczestniczyli w rozpracowaniu.
W tym czasie pewne sukcesy w walce z KWP przynios∏a akcja UB w powiecie
kaliskim, gdzie – jak wynika z meldunków WUBP w Poznaniu – sieç agenturalna by∏a lepiej rozwini´ta i gdzie dociera∏a cz´Êç ˝o∏nierzy KWP84. Tam te˝ podj´to intensywne kroki w celu likwidacji grupy Kazimierza Skalskiego „Zapory”.
25 paêdziernika 1947 r. odby∏a si´ w Kaliszu odprawa gminnych komendantów
MO z powiatu kaliskiego „celem nastawienia sieci agenturalnej w miejscach zagro˝onych przez band´”85. Plan przedsi´wzi´ç obejmowa∏ m.in. stworzenie
„agentury w´drownej” z handlarzy domokrà˝nych, z krewnych cz∏onków band,
dziewczàt ˝yjàcych w przyjaêni z cz∏onkami KWP. Nakazywano, aby „w trakcie
przeprowadzania zasadzek i kontroli wytypowaç ludzi na ww. agentur´, którzy
by za pieniàdze wykonali powierzone im zadanie”86. Plan zosta∏ sporzàdzony
i zatwierdzony przez WUBP w Poznaniu 5 grudnia 1947 r. W wyniku podj´tych
dzia∏aƒ w czasie akcji w dniach 20–24 stycznia 1948 r. zabici zostali Kazimierz
Skalski oraz Antoni Stanioch87. Do potyczki z grupà KWP dosz∏o w miejscowoÊci Kotwasice (gm. Malanów, pow. turecki), gdzie zosta∏ ranny jeden ˝o∏nierz
KBW. Grupa zdo∏a∏a ujÊç w lasy w okolicy miejscowoÊci Brody. Pluton operacyjny MO i grupy operacyjne KBW i MO Turek ruszy∏y w poÊcig. 22 stycznia
1948 r. we wsi Go∏uchów (pow. jarociƒski) natrafiono na Êlady przesuwajàcej si´
grupy, która ukry∏a si´ w zabudowaniu nad szosà w lasach go∏uchowskich. Stamtàd szeÊciu ludzi uciek∏o do lasu przed nadejÊciem poÊcigu. W dokumentach UB
podano, ˝e w trakcie dalszego poÊcigu zastrzelono Antoniego Chowaƒskiego
„Kub´”88. Nie jest to jednak prawda, gdy˝ Chowaƒski kontynuowa∏ swojà dzia∏alnoÊç w nast´pnych miesiàcach.
WczeÊniej, ju˝ 13 grudnia 1947 r., w WUBP w ¸odzi zakoƒczono tworzenie
najwa˝niejszego „Planu rozpracowania i likwidacji bandy Ma∏olepszego Jana
ps. »Murat«”89. Zak∏ada∏ on uderzenie w organizacj´ w koƒcu grudnia, co jednak
nie zosta∏o wykonane. K∏opoty mog∏y wynikaç z niemo˝noÊci wprowadzenia
agentów, gdy˝ zagro˝one oddzia∏y przesta∏y przyjmowaç nowych ludzi90. Nie
uda∏a si´ np. próba wprowadzenia agenta „Jacka”, choç wed∏ug akt UB sta∏o si´
tak na skutek jego choroby. Przy pomocy agentury w´drownej uda∏o si´ wprawdzie doprowadziç do „spotkania bandy z grupà operacyjnà w dniu 19 stycznia
1948 r.”91, ale pi´ciodniowa operacja nie przynios∏a rezultatu w postaci zabicia
Ibidem, k. 115.
Ibidem, k. 116–118.
84
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 7, Spis istniejàcej agentury w opracowaniu, k. 102; ibidem, Spis agentury,
k. 103.
85
Ibidem, Plan WUBP w Poznaniu, 29 X 1947 r., k. 164.
86
Ibidem, k. 167.
87
Ibidem, pf 78/1, t. 10, k. 2.
88
Ibidem, Sprawozdanie Powiatowej Komendy MO w Kaliszu, k. 2–3.
89
Ibidem, Plan rozpracowania i likwidacji bandy Ma∏olepszego Jana ps. „Murat”, k. 170–182.
90
Ibidem, k. 187.
91
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 10, Plan WUBP w Poznaniu, k. 205.
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lub aresztowania kierownictwa organizacji. Cz∏onkowie oddzia∏u „Murata” wzmogli czujnoÊç i 4 lutego 1948 r. zabili Antoniego Borczyka z Ma∏ej Wsi (gm. Konopnica), który by∏ agentem o pseudonimie „Wyrwa”92. Sieç agenturalnà tworzono w gminach, na których terenie dzia∏ali ˝o∏nierze KWP. Efektem dzia∏alnoÊci
grup werbujàcych by∏o pozyskanie ∏àcznie 109 informatorów93. W ten sposób
WUBP w ¸odzi i Poznaniu prowadzi∏y prace nad dalszà likwidacjà organizacji.
Tworzono kolejne plany, m.in. w marcu PUBP w Sieradzu opracowa∏ „Wytyczne rozpracowania bandytyzmu w pow. sieradzkim”94. Wkrótce te˝ WUBP
w ¸odzi zatwierdzi∏ plan operacji przeciwko „bandzie” „Murata”, który mia∏a
wykonaç w Wieluniu specjalnie tworzona grupa operacyjna. Powsta∏a ona z ˝o∏nierzy KBW, funkcjonariuszy MO i pracowników operacyjnych UB – liczy∏a
szeÊçdziesiàt osób95. Nie doprowadzi∏o to jednak do szybkiego zlikwidowania
oddzia∏u i w czerwcu sporzàdzono nast´pne plany96. Utworzono grupy operacyjne
w poszczególnych gminach, w sk∏ad których wesz∏o ∏àcznie: 4 oficerów, 23 pracowników operacyjnych UB, 45 funkcjonariuszy MO, 110 ˝o∏nierzy KBW
i 30 cz∏onków ORMO97. Prze∏omem by∏y aresztowania cz∏onków oddzia∏u „Murata”. W lipcu 1948 r. uj´to „Kostka-Kubusia”, a nast´pnie 18 wspó∏pracowników
KWP98. W sierpniu wytypowano kandydatów do werbunku z poszczególnych
wsi99, a 30 sierpnia informowano o aresztowaniu 27 wspó∏pracowników KWP100.
5 listopada 1948 r. na podstawie doniesienia informatora o pseudonimie
„Nowak”, potwierdzonego przez cz∏onka KWP Karola Pietrusa „Âwierka”, przystàpiono do likwidacji bunkra znajdujàcego si´ w lesie pomi´dzy wsiami Szynkielowa i Konopnica (pow. wieluƒski), gdzie mia∏ ukrywaç si´ „Murat”. W akcji,
w której wzi´li udzia∏ funkcjonariusze UB i ˝o∏nierze KBW, aresztowano dwóch
Ibidem, pf 10/376, t. 1, Raport specjalny, 5 II 1948 r., k. 43.
Grupa 1 (gminy Gruszczyce, Wróblew i Bartochów, pow. sieradzki) zwerbowa∏a 13 informatorów
w poszczególnych wsiach, w których stacjonowa∏y oddzia∏y KWP. Grupa 2 (Brzeêno oraz gminy Bronszewice i Klonowa, pow. sieradzki) – 11 informatorów. Grupa 3 (Burzenin, Monice i Bonczew, pow.
sieradzki) – 13 informatorów. Grupa 4 (Rusiec i Szczerców oraz gminy Chociw i Widawa, pow. ∏aski)
– 15 informatorów. Grupa 5 (Sokolniki gm. Lututów, Czastary, pow. wieluƒski) – 18 informatorów.
Grupa 6 (Osjaków, gminy Radoszewice, Siemkowice, Skrzynno, pow. wieluƒski) – 14 informatorów.
Lista ta zosta∏a wkrótce uzupe∏niona; grupa 1 zwerbowa∏a 30, grupa 2 – 10, grupa 3 – 8, grupa 4 – 22,
grupa 5 – 5, grupa 6 – 34 informatorów (ibidem, pf 78/1, t. 7, Raport pi´ciodniowy, k. 109–112).
94
Ibidem, Wytyczne rozpracowania bandytyzmu w pow. sieradzkim, k. 221.
95
Ibidem, k. 229.
96
AIPN ¸d, pf. 78/1, t.7, Plan agencyjno-operacyjnych przedsi´wzi´ç celem rozpracowania bandy
„Murata” na terenie powiatu k´piƒskiego i wieluƒskiego, woj. ¸ódê; ibidem, Plan operatywno-wojskowej operacji przeciwko bandzie „Murata”, k. 170–182.
97
Utworzono wówczas grupy operacyjne tak˝e w poszczególnych powiatach: trzy rezerwowe, dla
pow.: wieluƒskiego, sieradzkiego i ∏askiego – pi´cioosobowe, oraz w pow. wieluƒskim pi´ç grup patrolujàcych po siedem osób i pi´ç grup odwodowych po szeÊç osób. W pow. sieradzkim szeÊç grup
patrolujàcych po osiem osób. W pow. ∏askim cztery grupy na zasadzkach po osiem osób (ibidem,
k. 240–241).
98
Byli to: Tadeusz Ceglewski, Stanis∏aw ChruÊciak, Pawe∏ Ciumek, Stanis∏awa Ciumek, Franciszka
Kochowa, Franciszek, Antoni i Jan Ma∏eccy, Marian Matuszczak, Franciszek Mróz, Marianna Naklicka, Maria Nowak, Stanis∏aw Nowak, Leon P´dziwiatr, Antoni Sobaƒski, Stanis∏aw Stasiak, Józef Strzelecki, Stanis∏aw Weber (AIPN ¸d, pf 78/1, t. 10, Meldunki specjalne, k. 7–8).
99
Ibidem, pf 10/376, t. 1, Sprawozdanie z wykonania wytycznych podanych w planie, 23 VIII
1949 r., k. 219.
100
Ibidem, Raport specjalny, 30 VIII 1949, k. 226–227.
92
93
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∏àczników: Stanis∏awa Torczyƒskiego „Pazia” i jego córk´ Janin´ „Milk´”, którzy
mieli bezpoÊredni kontakt z „Muratem”. W znalezionym bunkrze nikogo nie by∏o,
jednak dzi´ki informacjom uzyskanym od zatrzymanych ∏àczników 8 i 9 listopada aresztowano kolejnych cz∏onków KWP101, m.in. ∏àcznika Jana Malolepszego
– Jana Dudka „Babk´”, który podczas przes∏uchania poda∏ lokalizacj´ bunkra
„Murata” w miejscowoÊci Bolków (gm. Skrzynno). Zorganizowana natychmiast
akcja zakoƒczy∏a si´ aresztowaniem „Murata”102. Znaleziono przy nim m.in. archiwum organizacji. Niezale˝nie od tego 9 listopada 1948 r. zlikwidowano dalsze dwa bunkry: we wsi Kuênica (gm. Skrzynno) oraz w lesie ko∏o Ni˝ankowic
(gm. Mierzyce). W raporcie podano, ˝e oprócz „Murata” aresztowano oÊmiu
∏àczników i cz∏onków siatki oraz szeÊciu ludzi wspó∏pracujàcych z „bandà”,
a tak˝e zlikwidowano cztery bunkry103. W nast´pnym raporcie informowano
o aresztowaniu 11 listopada kolejnych 36 osób104, cz´Êç (w powiecie ∏askim)
dzi´ki zeznaniom Wac∏awa Malinowskiego – „cz∏onka siatki bandy »Murata«”.
W tych samych dniach informowano MBP o likwidacji oddzia∏u Grzybowskiego „Zapalnika” w powiecie radomszczaƒskim i aresztowaniu trzynastu osób105.
22–23 listopada, w czasie akcji przeciwko oddzia∏owi Ludwika Danielaka „Bojara”, aresztowano siedemnaÊcie osób106.
Nieco póêniej na podstawie agenturalnych doniesieƒ i zeznaƒ zatrzymanych
aresztowano kolejne osoby z powiatu wieluƒskiego. Dwie listy obejmujà 55107
Aresztowani: Stanis∏aw Buda, Jan Dudek, Józef Dworaczyk, Tomasz Kamieniak, Jan Kolanek, Józef ¸uszczyk, Józefa ¸uszczyk, Maria M´draszek, Kazimierz Nowak, Józef Pichlak, W∏adys∏aw Pietrus, Adam Urbaniak (AIPN ¸d, pf 78/1, t. 10, Raport specjalny, k. 13).
102
Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 78–79.
103
Ibidem, Raport specjalny z akcji likwidacji bandy „Murata”, k. 13–14.
104
Aresztowani: Jakub Drab, Szczepan Drab, Franciszek Fita, Jan Gacki, Józef Galuba, Maria Galuba,
Józef G∏owacki, Walenty Grzegorek, Józef Jasielski, W∏adys∏aw J´draszek, Jan Luter, Kacper ¸akomski, Józef ¸uczak, W∏adys∏aw ¸uszczyk, Józef Malinowski, Józef Marczak, Walerian Marczak, Maria
M´draszek, Józef Mianowski, W∏adys∏aw Nawrocki, Józef Paku∏a, Franciszek Pichlak, Lucjan Pichlak,
Stefan Piotrkowski, Andrzej P∏atek, Stanis∏aw Przyby∏, Zofia Przyby∏, Tomasz St´pnik, Stanis∏aw Sukiennik, W∏adys∏aw Szczepanik, W∏adys∏aw Âwiatek, Józef Telenga, Franciszek Tomczyk, Jan Woêniak,
Kazimierz Zab∏ocki, W∏adys∏aw Zielak (ibidem, Raport specjalny, 13 XI 1948 r., k. 15–16).
105
Aresztowani: Adam Bàkowicz, Zuzanna Gala, Piotr Gwóêdê, Czes∏aw Krukowicz, Józef Krukowicz, Antoni Mierczak, Witold Piwoƒski, W∏adys∏aw Pyka, Roczek (?), Mieczys∏aw Tomicki, Zdzis∏aw Tomicki, W∏adys∏aw Wa∏ecki, W∏adys∏aw Wieczorek (ibidem, Raport specjalny, k. 17).
106
Aresztowani: Zenon Bia∏kowski, Henryk Bora, Marian Derlatka, W∏odzimierz Dzitkowski, Henryk Gerlatka, Edward Jagie∏∏o, W∏adys∏aw Ja˝d˝, Edward Jonczyk, Tadeusz Jonczyk, Franciszek Ka∏u˝ny, Aleksander Ko∏asiƒski, Stanis∏aw Niedzielski, Marian Papuga, Ludwik Szczepanek, Mieczys∏aw Tomczyk, Piotr Uwart, Józef Wnuk (ibidem, Raport specjalny, k. 18).
107
Aresztowani: Józef Baran, Micha∏ Barszczak, Micha∏ Bàk, Zdzis∏aw Chojnacki, Józef D´bski, Walerian Dudek, Józef Dudka, Milek Filipiak, Kazimiera Fraszczyk, Czes∏aw Golec, Józef Graliƒski,
Franciszek Gwiazda, Roman Jagielski, Jan Jaworek, Eleonora Kaczmarek, Franciszek Kaczmarek,
Józef Kaczmarek, Jan Ka∏u˝a, W∏adys∏aw K´pa, Józef Kolanej, Józef Kowalczyk, Wojciech Krolak,
Józef KubuÊ, Tadeusz KubuÊ, Stefan Kukulski, Bronis∏aw Kulesza, Stanis∏aw ¸uszczyk, Andrzej Masierek, Jan Misiak, Józef Muszyƒski, Szczepan Osio∏kowski, Stefan Petrykowski, Leon Piotrkowski,
Antoni Plich, Franciszek Pluskota, Micha∏ Polewcak, Antoni PoÊpiech, Józef Sibera, Piotr Siwik, Walerian Stefanowski, Józef St´pieƒ, Stanis∏aw St´pieƒ, Jan Strycharek, Piotr Strycharek, Roman Szarowski, Boles∏aw Szelagowski, Stanis∏aw Szkudlarek, Stanis∏aw Szyszka, Tadeusz Âl´zak, Edward
Âwierczyƒski, Ignacy Tomalik, Kazimierz Tomczyƒski, Stanis∏aw Wardega, Stanis∏aw Weso∏owski,
Jan Wojciak (ibidem, Raport specjalny, k. 20).
101
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i 15 nazwisk108. Po tych aresztowaniach organizacja praktycznie przesta∏a istnieç,
gdy˝ nie posiada∏a ˝adnego oÊrodka pretendujàcego do scalenia rozproszonych
oddzia∏ów. W latach póêniejszych mo˝na ju˝ mówiç tylko o oddzia∏ach pokawupowskich walczàcych o przetrwanie w beznadziejnej sytuacji. Z dowódców podleg∏ych „Muratowi” dzia∏ali jeszcze: W∏adys∏aw Dwornik „Wyrwa”, „Synek”,
Ludwik Danielak „Bojar”, „Szatan”, Józef Âl´zak „Mucha”, Kazimierz Szczepaƒski „Rydwan” i Jan Kwapisz „Lis-Kula”. Ka˝dy z nich mia∏ pod sobà kilku ludzi,
którzy jednak szybko si´ wykruszali.
Proces Jana Ma∏olepszego odby∏ si´ 3 i 4 marca 1949 r. Wraz z „Muratem” sàdzeni byli trzej ksi´˝a oskar˝eni o wspó∏prac´ z KWP. W akcie oskar˝enia czytamy:
„W stosunku do tych wszystkich, którzy zechcà stanàç lojalnie do pracy w odbudowie zniszczonej Ojczyzny, dano mo˝noÊç ujawnienia si´ i wyjÊcia z podziemia. Mocà
amnestii, wydanej w lutym 1947 r., wielka masa uczestników podziemia ujawni∏a
si´ i przystàpi∏a do twórczej pracy, zajmujàc nieraz wysokie stanowiska paƒstwowe. Pewna cz´Êç uczestników podziemia zosta∏a jednak w dalszym ciàgu w konspiracji, wys∏ugujàc si´ zdegenerowanym zdrajcom Ojczyzny pozostajàcym na emigracji oraz s∏uchajàc wrogiej propagandy wewnàtrz kraju, utrudnia∏a na ka˝dym
kroku rzàdowi odbudow´ Polski demokratycznej. Do tej kategorii ludzi zaliczyç
nale˝y w pierwszym rz´dzie Ma∏olepszego Jana ps. »Murat«, który nie tylko ˝e sam
si´ nie ujawni∏, lecz wp∏ynà∏ na to, ˝e podlegli mu cz∏onkowie bandy terrorystycznej pozostali nadal wraz z nim w konspiracji, dokonujàc aktów dywersji gospodarczej i mordujàc najlepszych obywateli Ojczyzny. Tych zaÊ ze swoich cz∏onków
bandy, tj. dowódc´ jednej z terrorystycznych grup Grzeloczyka Kazimierza ps. »Zemsta« oraz cz∏onka tej grupy Pawlaczyka W∏adys∏awa ps. »KubuÊ« i Plichowskiego
W∏adys∏awa ps. »Bohun«, którzy zrozumieli obecnà rzeczywistoÊç i skorzystali
z dobrodziejstw amnestii, ujawniajàc si´ w 1947 r., osk[ar˝ony] Ma∏olepszy Jan
rozkaza∏ zamordowaç jako zdrajców swoich zbrodniczych czynów”109.
Organizacji dowodzonej przez „Murata” zarzucano zamordowanie ponad
pi´çdziesi´ciu osób. Sam „Murat” oskar˝ony zosta∏ o zbrodnie z art. 86 par.
2 kkWP. Zarzucano mu tak˝e zabójstwa dziewi´ciu cz∏onków ORMO, dwunastu
milicjantów, szeÊciu funkcjonariuszy UB, trzech cz∏onków SL i szeÊciu PPR,
dwóch urz´dników, dwóch cz∏onków organizacji spo∏ecznych oraz pi´tnastu
osób „cywilnych”110. 4 marca 1949 r. WSR w ¸odzi wyda∏ wyrok skazujàcy
„Murata” na czterokrotnà kar´ Êmierci:
1) z art. 86 par. 2 kkWP,
2) za nak∏anianie do zamachów gwa∏townych i zabójstw cz∏onków organizacji spo∏ecznych, partii, funkcjonariuszy itd. (czterdziestu osób – czyli wszystkich
wymienionych w akcie oskar˝enia),

Aresztowani: Józef Bàk, Franciszek Borkowski, Franciszek Dudek, Józef Dura, Jan FaryÊ, Franciszek Jaworek, Adam Krakowiak, Wincenty Madejski, Stanis∏aw Mat∏awski, Stanis∏awa Nowak, Antoni Pawlak, Helena St´pieƒ, Stefania St´pieƒ, Szczepan St´plewski, Janina Zgoda (ibidem, Raport
specjalny, k. 22).
109
AIPN ¸d, 6/288, t. 4, Akta sprawy oskar˝onego Jana Ma∏olepszego i in. Akt oskar˝enia przeciwko Janowi Ma∏olepszemu, Marianowi ¸ososiowi, Wac∏awowi Ortotowskiemu, Stefanowi Farysiowi, k. 300–301.
110
Ibidem, k. 325.
108
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3) za nak∏anianie do zabijania niewygodnych dla KWP osób cywilnych
(wszystkich pi´tnastu osób wymienionych w akcie oskar˝enia),
4) za przechowywanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji.
Charakterystyczne, ˝e „Murat” by∏ przes∏uchiwany ju˝ po wydaniu wyroku.
Niewykluczone, ˝e wymuszano na nim zeznania, dokonujàc jednoczeÊnie zabójstwa skazanego. Chciano najprawdopodobniej wykorzystaç podawane przez niego informacje do oskar˝enia sàdzonych z nim ksi´˝y, bowiem „Murat”, próbujàc
ratowaç ˝ycie, obcià˝a∏ ich swoimi zeznaniami111. Nie przynios∏o to jednak skutku. „Murat” nie doczeka∏ nawet wykonania wyroku. Zmar∏ 14 marca 1949 r.
w celi, rzekomo Êmiercià naturalnà.
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Póêne oddzia∏y KWP dzia∏a∏y przewa˝nie w powiecie wieluƒskim i sieradzkim. PUBP w Wieluniu dobrze rozpracowa∏ grupy pozosta∏e po aresztowaniu
„Murata”. W raporcie z 4 lipca 1949 r. podano ich szczegó∏owe dane: teren
dzia∏ania, nazwiska dowódców oraz liczebnoÊç (maksymalna oraz w dniu sporzàdzenia informacji)112. U∏atwi∏o to rozbicie kolejnych oddzia∏ów. W sierpniu 1949 r.
w miejscowoÊci Paw∏ów (gm. Szczerców, pow. ∏aski) podczas akcji prowadzonej
przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej MO w ¸asku i grup´ operacyjnà
KBW z Wielunia zosta∏ zlikwidowany oddzia∏ Andrzeja Jaworskiego „Marianka”. Oprócz „Marianka” zginà∏ wówczas Tadeusz Kusia „Ig∏a”113. Zostali z∏apani przypadkowo, po noclegu w stodole. Tym samym przesta∏ istnieç batalion
KWP „Balon”.
Kolejne akcje likwidacyjne u∏atwi∏o przypadkowe aresztowanie 26 wrzeÊnia
1949 r. Józefa Coliƒskiego „Zarycza”, który „po badaniu” poda∏ nazwisko
i miejsce zamieszkania gospodarza udzielajàcego schronienia cz∏onkom KWP.
Meliniarz zosta∏ zmuszony do wspó∏pracy z UB, a w jego zagrodzie zorganizowano zasadzk´. W ten sposób zlikwidowano trzy osoby: Karbowiaka „Dàbka”
i Dwornika „Synka” zabito, a Piotra Gurbiela „Starego” aresztowano. Ten ostatni by∏ zresztà agentem UB o pseudonimie „Kon”114. On te˝ poda∏ nazwiska kilku wspó∏pracowników, spoÊród których zostali zwerbowani kolejni agenci: „Koza”, „Ksi´˝yc” i „Bocian”.
W tym czasie dosz∏o tak˝e do likwidacji struktur KWP dzia∏ajàcych w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. W sierpniu 1949 r. funkcjonariusze MO w ToIbidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego, 7 III 1949 r., k. 454–456.
Wymieniono grupy: „Trybuna” Ludwika Danielaka „Bojara” (pow. piotrkowski, stan na 4 VII
1949 r. – dwie osoby); „Wawel” Józefa Âl´zaka „Muchy” (pow. wieluƒski, od jednej do czterech
osób); „Dzwon” (pow. wieluƒski, od jednej do szeÊciu osób) – wówczas ju˝ pod dowództwem Kazimierza Szczepaƒskiego „Rydwana”, „Wichra” (wczeÊniej dowodzi∏ W∏adys∏aw Dwornik „Synek”);
„Ba∏tyk” (pow. sieradzki, od jednej do czterech osób) pod dowództwem Antoniego Chowaƒskiego
„Kuby” (wczeÊniej – Kazimierza Skalskiego „Zapory”); na tym samym terenie dzia∏a∏a grupa „Lisa-Kuli” liczàca trzy osoby; „Balon” pod dowództwem Andrzeja Jaworskiego „Marianka” (pow. ∏aski,
trzy osoby) (AIPN ¸d, pf 78/1, t. 7, Charakterystyka bandy „Murata”, k. 49).
113
Ibidem, 0272/1, Materia∏y historyczne dzia∏alnoÊci bandy Jaworskiego Andrzeja ps. „Marianek”,
¸ask, 5 II 1959 r., k. 3.
114
Ibidem, pf 10/376, t. 2, Raport o likwidacji bandy, 4 XI 1949 r., k. 28.
111
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maszowie otrzymali informacj´ o istnieniu bunkra w lesie lubieszowskim.
18 sierpnia 1949 r. zatrzymano dwóch wspó∏pracowników KWP. Z ich pomocà
6 paêdziernika 1949 r., po napadzie na Gminnà Spó∏dzielni´ „Samopomoc
Ch∏opska” w Przyg∏owie (pow. piotrkowski), zorganizowano poÊcig i aresztowano czterech ˝o∏nierzy KWP, w tym dowódc´ oddzia∏u Jana Czarneckiego „Pirata”115. Ostatnich cz∏onków organizacji dzia∏ajàcych w okolicach Tomaszowa
aresztowano podczas akcji 30 listopada i 7 grudnia 1949 r.
8 paêdziernika 1949 r. w siedzibie WUBP w ¸odzi odby∏a si´ „odprawa szefów zagro˝onych przez bandy powiatów: Wieluƒ, Sieradz, ¸ask, Piotrków,
Opoczno, Koƒskie, Brzeziny”. W aktach znajdujà si´ informacje dotyczàce dokonanej ju˝ likwidacji lub dane o informatorach w oddzia∏ach116. Niekiedy – jak
w przypadku pow. sieradzkiego – podano, ˝e dzia∏ajà tam trzy „bandy”, ale jednoczeÊnie wiadomo, ˝e jedna z nich liczy np. dwie osoby – jak „grupa” „Lisa-Kuli”. JednoczeÊnie zauwa˝a si´: „Najwi´kszym mankamentem jest tutaj brak ofensywnego ducha w agenturze. Agentura nie ma tego ducha, ˝eby wyszukiwa∏a,
˝eby bada∏a, i na tym punkcie trzeba jà ubojowiç”117. W paêdzierniku 1949 r. powsta∏ „Plan zabezpieczenia terenu powiatu wieluƒskiego”. Wynika z niego, ˝e po
aresztowaniu „Murata”, w maju 1949 r. na dowódc´ wybrano Kazimierza Szczepaƒskiego, jednak inne oddzia∏y mu si´ nie podporzàdkowa∏y i bojówka o nazwie „Dzwon” liczy∏a tylko trzy osoby118. Dalej wymieniono siedemnastu by∏ych
cz∏onków AK z powiatu wieluƒskiego i stwierdzono, ˝e nie ma pozyskanej agentury i do 25 paêdziernika 1949 r. nale˝y jà zdobyç119.
Ciekawym êród∏em zachowanym w aktach operacyjnych PUBP w Wieluniu
jest dokument „Stosunek ludnoÊci do bandy”. Oceniane jest w nim stanowisko
mieszkaƒców czternastu gmin wobec oddzia∏ów leÊnych. Tylko w czterech z nich
– zdaniem funkcjonariuszy UB – ludnoÊç mia∏a negatywny stosunek do „band”.
W pozosta∏ych by∏ on „pozytywny” lub „doÊç przychylny”120.
Kolejnà skutecznà akcj´ wieluƒski UB przeprowadzi∏ 2 paêdziernika 1949 r.
w wyniku doniesienia informatora o pseudonimie „Bat”, który powiadomi∏
o pobycie grupy KWP u gospodarza Domaga∏y w Mielcuchach (gm. Kuênica
Grabowska). Zabity zosta∏ Stanis∏aw Gwiazda „Witek”, a rannego Czes∏awa Góreckiego „Rz´dziana” odwieziono w stanie ci´˝kim do szpitala. Aresztowania
sprawi∏y, ˝e Kazimierz Szczepaƒski „Rydwan” i dowódca bojówki „Hel” Zenon
Grzegórski „Wis∏a” pozostawili w gminie Siemkowice trzeciego cz∏onka grupy,
Stanis∏awa Marczaka „Szlam´”, a sami udali si´ w rodzinne strony „Rydwana”,
gdzie w gospodarstwie jego ojca wykopali bunkier. Donos agenta o pseudonimie
„Nowy Rok” sprawi∏, ˝e 25 paêdziernika 1949 r. zostali aresztowani121. Wówczas
Wyrokiem WSR w ¸odzi, og∏oszonym 1 VI 1950 r., Jan Czarnecki zosta∏ skazany na do˝ywocie
(AIPN, 0186/218, Kwestionariusz osobowy, k. 1–2).
116
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 4, Protokó∏ z odprawy szefów PUBP, k. 170.
117
Ibidem, k. 175.
118
AIPN ¸d, pf 10/376, t. 1, Plan zabezpieczenia terenu powiatu wieluƒskiego, 11 X 1949 r., k. 182.
119
Ibidem, k. 183.
120
Ibidem, Stosunek ludnoÊci do bandy, k. 193–195.
121
Podaje si´ tak˝e 26 X 1949 r. jako dat´ aresztowania „Rydwana”. Wyrokiem WSR w ¸odzi na
sesji wyjazdowej w Wieluniu zosta∏ skazany 21 IV 1950 r. na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano
(AIPN ¸d, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 125).
115
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nastàpi∏a ju˝ b∏yskawiczna likwidacja resztek organizacji. W kwietniu 1950 r.
podsumowano akcj´ i wymieniono aresztowanych: Kazimierza Szczepaƒskiego,
Zenona Grzegórskiego, Józefa Caliƒskiego, Czes∏awa Góreckiego, Stanis∏awa
Marczaka. Informowano, ˝e uzyskano od nich kompromitujàce materia∏y na
wspó∏pracowników „bandy” i sporzàdzono list´ 21 osób, które nale˝y aresztowaç122. Lista aresztowanych ˝o∏nierzy KWP nie obejmuje Antoniego Chowaƒskiego, gdy˝ zosta∏ zabity podczas akcji 15 marca 1950 r.123 W lipcu 1951 r.
zastrzelono Jana Kwapisza. Rok 1951 zamyka praktycznie dzia∏alnoÊç zorganizowanych grup zbrojnych wywodzàcych si´ z KWP. Na wolnoÊci pozosta∏o
dwóch aktywnych ˝o∏nierzy: Ludwik Danielak i Józef Âl´zak, których funcjonariusze UB jeszcze przez trzy lata nie potrafili aresztowaç124.
Danielaka nie udawa∏o si´ ujàç, mimo ˝e jego oddzia∏ zosta∏ rozpracowany
wczeÊniej i czterokrotnie rozbijany. Dlatego 15 grudnia 1950 r. utworzono
w Piotrkowie grup´ operacyjnà pod kryptonimem „Pilica”125. Do rozpracowania
wykorzystany by∏ informator „Jan”, czyli Teodor Gajewski „S´p” – by∏y inspektor AK126. Nie wiadomo, w jakim stopniu przyczyni∏ si´ on do póêniejszego
aresztowania Danielaka, na pewno jednak przekazywa∏ informacje dotyczàce
˝o∏nierzy AK Obwodu Radomsko127.
W celu rozpracowania Józefa Âl´zaka „Muchy”128 zwerbowano natomiast informatora o pseudonimie „Czapka”, a gdy to nie przynios∏o skutku, na poczàtku
1952 r. przygotowano specjalny plan129. Zwerbowano informatora o pseudonimie „Las” do kontaktu z siostrà i bratem „Muchy”, zamieszka∏ymi w Walinie
Dolnym (woj. wroc∏awskie). Zaplanowano te˝ pozyskanie informatorów do
kontaktów z matkà i dalszà rodzinà. ¸àcznie obserwacjà mia∏o byç obj´tych
25 osób. Dzia∏ania te d∏ugo nie przynosi∏y efektów. W styczniu 1953 r. trwa∏y
próby uj´cia „Muchy”, planowano tak˝e dalsze przedsi´wzi´cia. Zmobilizowano pi´ciu informatorów o pseudonimach „Czapka”, „B∏yskawica”, „Kogut”,
„Kot” i „Szary”130, majàcych bezpoÊredni kontakt z rodzinà i znajomymi „Muchy”. Za pieniàdze zwerbowano wkrótce trzech innych mieszkaƒców Wielunia:
„Barana”131, „Maja” i „Tadka” do obserwacji „Muchy” i jego rodziny. Informator „Baran” przyczyni∏ si´ ponadto do zlikwidowania niewielkiej grupy KWP
w Wieruszowie.
Zabiegi UB zmierzajàce do uj´cia dwóch ostatnich ˝o∏nierzy KWP trwa∏y do
1954 r. Ostatecznie Ludwik Danielak zosta∏ aresztowany 3 marca 1954 r. WSR

Ibidem, pf 10/376, t. 1, Raport o przygotowaniu realizacji, 18 IV 1950 r., k. 197–202.
Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 125.
124
Ibidem, k. 32.
125
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 3, Plan zabezpieczenia województwa ∏ódzkiego od dnia 1 VIII do 15 XII br.
[1951] przed dzia∏alnoÊcià podziemia, k. 78.
126
Ibidem, t. 8, k. 97–98.
127
Ibidem, k. 105–107.
128
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego krypt. „Dunaj” na by∏ego cz∏onka KWP „Warszyca”, 8 XI 1951 r., k. 125–126.
129
Ibidem, pf 10/376, t. 1, Plan operacyjnych przedsi´wzi´ç w stosunku do poszukiwanego cz∏onka
bandy KWP – Âl´zaka Józefa ps. „Mucha” i jego rodziny, 1 II 1952 r., k. 271–272.
130
Ibidem, t. 2, Ramowy plan likwidacji pozosta∏oÊci bandy KWP, 10 I 1953 r., k. 20.
131
AIPN ¸d, pf 78, t. 3, k. 28.
122
123

05 Toborek

2/6/04

13:03

Page 103

Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w ¸ódzkiem w latach 1945–1951
w ¸odzi 11 stycznia 1955 r. skaza∏ go na kar´ Êmierci132. Wyrok wykonano
5 sierpnia 1955 r. Józef Âl´zak zosta∏ aresztowany 26 czerwca 1954 r. przez grup´ operacyjnà w Z∏oczewie (pow. sieradzki). 22 marca 1955 r. WSR w ¸odzi skaza∏ go na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 26 sierpnia 1955 r.

Dzia∏ania agenturalne po 1949 roku
Nawet po ca∏kowitym rozbiciu KWP dzia∏alnoÊç jego by∏ych ˝o∏nierzy by∏a
przedmiotem badania organów bezpieczeƒstwa. Jeszcze w latach 1950–1955,
w ramach rozpracowaƒ obiegowych prowadzonych przez WUBP w ¸odzi, w Êrodowisku by∏ych ˝o∏nierzy KWP zwerbowano kilkunastu informatorów.
Akcj´ werbunkowà rozpocz´to w lipcu 1950 r.133 W 1951 r. nadano jej kryptonim „Dunaj”134, a w sierpniu 1952 r. za∏o˝ono nowe rozpracowanie obiektowe o kryptonimie „Wy∏om”135. Ju˝ w raporcie z 22 wrzeÊnia 1950 r. podano
dzia∏ajàcà w Êrodowisku by∏ych ˝o∏nierzy KWP agentur´: rezydenta o pseudonimie „Ch∏opski”136 oraz agentów o pseudonimach: „Sikorski”, „Micha∏ko”,
„Szczupak”, „M∏ynarz”, „Tadeusz”, „Prostak”, „¸agodny”, „Wicher”137.
23 lipca 1951 r. scharakteryzowano sieç informatorów wykorzystanych do
rozpracowania138. Z zestawienia wynika, ˝e zosta∏a ona znacznie poszerzona
i obejmowa∏a ju˝ 37 informatorów: czterech ze szczebla kierowniczego KWP, siedemnastu cz∏onków organizacji, siedmiu wspó∏pracowników, pozostali to osoby
niezwiàzane z KWP. Przy okazji pojawi∏y si´ informacje, ˝e dana osoba by∏a agenturalnie wykorzystywana wczeÊniej. Tak by∏o w przypadku Jana Za∏´ckiego „W´˝a” – cz∏onka sztabu II Komendy KWP, o którym podano informacj´, ˝e by∏ wykorzystywany ju˝ w 1946 r.139, oraz Czes∏awa Rozpoƒczyka „Huragana”, który
by∏ prawdopodobnie wykorzystany operacyjnie140.
W 1951 i na poczàtku 1952 r. organom bezpieczeƒstwa uda∏o si´ zwerbowaç
do wspó∏pracy kilka osób z kierownictwa KWP. Oprócz Za∏´ckiego (informator
Ibidem, 0186/278, t. 16, k. 116–157.
Ibidem, pf 78, t. 1, Postanowienie z 28 VII 1950 r., k. 113.
134
Ibidem, k. 164.
135
Post´powanie rozpocz´to 28 VII 1952 r. (AIPN ¸d, pf 78, t. 3, Postanowienie o wszcz´ciu rozpracowania obiektowego, 1 VIII 1952 r., k. 175).
136
Zwerbowany 7 VI 1950 r. (ibidem, k. 18).
137
Ibidem, k. 19–20.
138
1) WUBP w ¸odzi: „CC” (ujawniony dowódca plutonu KWP). 2) PUBP w Radomsku: „Bieg∏y”
(KWP), „45” (wspó∏pracownik KWP), „Zbyszek” (KWP), „Gerhard” (KWP), „Zygmunt” (KWP),
„Lord” (inspektor wywiadu batalionu KWP), „Burta” (Stanis∏aw Kryk „Semko” – KWP), „Màdry”
(KWP). 3) PUBP w Piotrkowie: rezydent „Ch∏opski”, informator „Sikorski” (dowódca plutonu KWP),
„Micha∏ko” (KWP), „Szczupak” (KWP), „Tadeusz” (KWP), „Prostak” (KWP), „¸agodny” (KWP), „Wicher”. 4) PUBP w Wieluniu: informatorzy: „Maj”, „Tadek”, „Szary”, „˚aba”, „Baran”, „Niedêwiedê”,
„Ka∏amarz” – wszyscy cz∏onkowie KWP. 5) PUBP w Sieradzu: „Lew” (by∏y dowódca obwodu KWP),
„Tygrys” (KWP), „Nieznany” (KWP), „Ogniwo” (wspó∏pracownik KWP). 6) PUBP w Pabianicach: rezydent „Bagnet”, informatorzy „Kasztan”, „Góra”, „Pióro”, „Koniczynka” i „Kosmos” – nie byli
cz∏onkami KWP; „Dàb I”, „Lipa”, „Ja∏owiec”, „Wiór” – byli wspó∏pracownicy KWP. 7) PUBP w Gdaƒsku: informator „Marek” (inspektor oddzia∏ów leÊnych KWP) – niesprawdzony (ibidem, k. 51–52).
139
Ibidem, k. 56.
140
Czes∏aw Rozpoƒczyk by∏ dowódcà kompanii w I Komendzie KWP; wg akt UB zosta∏ zwerbowany w lutym 1952 r. (AIPN ¸d, pf 78, t. 4, k. 189–190, 201).
132
133
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„Bystry”) i Rozpoƒczyka (informator „Murat”)141 byli to Józef Olejniczak142
i Eugeniusz Tomaszewski143, co potwierdza „Spis osób w aktualnym rozpracowaniu”144, w którym obok ich nazwisk znajdujà si´ adnotacje: „wykorzystywany
operacyjnie”. Lista obejmuje 26 osób. Tak˝e Roman Alama „Roman”, „Irys”145
by∏ wykorzystany operacyjnie przez Referat III PUBP w Piotrkowie – bez porozumienia z Sekcjà I Wydzia∏u III WUPB w ¸odzi146.
OczywiÊcie stopieƒ zaanga˝owania poszczególnych osób w prace agenturalne
nale˝y rozpatrywaç odr´bnie. Niekiedy poza wyra˝eniem zgody na wspó∏prac´
w ˝aden sposób nie pomagali funkcjonariuszom UB, ale np. w dokumentach dotyczàcych Czes∏awa Rozpoƒczyka czytamy, ˝e by∏ to „informator ch´tny, doÊç
dobrze rozwini´ty politycznie”147. W innym dokumencie pisano, ˝e informator
„Bystry” w czasie werbunku w sierpniu 1951 r. „zapoda∏ dwóch cz∏onków siatki wywiadowczej”148. Przy tym w stosunkowo dobrze zachowanych i wyczerpujàcych aktach dotyczàcych agentury jest tylko jedno jego doniesienie – z operacyjnego punktu widzenia bezwartoÊciowe149. Dodaç trzeba, ˝e wszyscy
wymienieni wy˝ej byli werbowani „na podstawie kompromitujàcych materia∏ów”150, a wi´c nie ma wÊród nich dobrowolnych wspó∏pracowników.
Funkcjonariusze UB, sporzàdzajàc listy osób przeznaczonych do „aktywnego
rozpracowania”, pope∏niali wiele b∏´dów; w wyniku s∏abego rozeznania umieszczali na nich tak˝e zabitych cz∏onków KWP151. W kwietniu 1952 r. naczelnik Wydzia∏u I Departamentu III MBP w Warszawie nakazywa∏ zwróciç si´ do szefa Zarzàdu
G∏ównego Informacji WP o sprawdzenie, w jakiej jednostce wojskowej pracuje
Henryk Brzózka i jakimi kompromitujàcymi materia∏ami na niego dysponujà152.
Wed∏ug danych UB rozpracowanie by∏ych ˝o∏nierzy KWP obj´∏o 541 osób
(„figurantów”), którymi zajmowa∏y si´ WUBP w ¸odzi, Katowicach, Kielcach,
Opolu i Gdaƒsku153. Na prze∏omie 1952 i 1953 r. podawano pseudonimy informatorów wykorzystywanych do rozpracowywania by∏ych ˝o∏nierzy KWP wed∏ug przynale˝noÊci do nieistniejàcych ju˝ kompanii154. W spisie osób figurujà-

Ibidem, k. 192 i 196.
Dowódca kompanii „Grabie” w batalionie „˚niwiarka” (Piotrków) w I Komendzie oraz dowódca
odbudowanego batalionu „˚niwiarka” w II Komendzie. (ibidem, Informacja, sierpieƒ 1950 r., k. 58).
143
Dowódca kompanii „M∏oty” w batalionie „Motor” (Radomsko).
144
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 6, k. 111.
145
W I Komendzie KWP szef kompanii „Kruki”, a nast´pnie ∏àcznik w batalionie „Motor”. W II Komendzie adiutant dowódcy Jerzego Jasiƒskiego.
146
Ibidem, k. 218.
147
Ibidem, k. 215.
148
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego..., k. 125–126.
149
Ibidem, t. 8, k. 110.
150
Ibidem, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego..., k. 125–126.
151
W sierpniu 1950 r. sporzàdzono list´ 54 osób, na której znalaz∏ si´ np. Marian Knop „W∏asow”,
osàdzony w procesie dowództwa KWP i rozstrzelany w 1947 r. Ostateczna lista osób do aktywnego rozpracowania obejmowa∏a 41 nazwisk (ibidem, t. 1, k. 114).
152
Ibidem, t. 4, k. 207.
153
Ibidem, t. 3, Notatka s∏u˝bowa, 11 XI 1952 r., k. 174.
154
Kompanie: „D∏uta” („Florka”, „Jod∏a”, „Zygmunt”, „Czarny”, „Orze∏”, „S∏aby”, „Dàbek”,
„Nieznany”, „Kulawy”, „Motor”, „Rogoski”), „Kilofy” („Wilk”, „Âmia∏y”, „Rolnik”, „Pies”, „Dàb”,
„Drwal”, „RyÊ”, „Gospodarz”, „Lis”, „Âmig∏y”, „Lew”), „M∏oty” („Molik”, „Baran”, „Ry˝y”, „Za141
142
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Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w ¸ódzkiem w latach 1945–1951
cych w sprawie agentom zwerbowanym przez UB do wspó∏pracy dopisano ich
pseudonimy: W∏adys∏aw Klimczak „Skal” – pseudonim „Lord”, Stanis∏aw Braƒkoszewski „Onufry” – „Sikorski”, Jan Za∏´cki „Wà˝” – „Bystry”155, Jan Zazdrosz
„Fija∏kowski” – „Wróbel”156, a tak˝e Kazimierz Piwoƒski „Czajka” z Gorz´dowa
– „CC”157. Kolejne listy zwerbowanych agentów nie dajà mo˝liwoÊci ich identyfikacji. Pozwalajà jednak okreÊliç skal´ zjawiska i stopieƒ infiltracji Êrodowiska
KWP, które by∏o ju˝ w tym czasie ca∏kowicie rozpracowane i ÊciÊle kontrolowane przez UB, nawet gdy nie podejmowa∏o ˝adnych dzia∏aƒ politycznych.
Powsta∏e wówczas materia∏y pozbawione sà informacji o „antypaƒstwowej
dzia∏alnoÊci”, gdy˝ takiej po prostu nie prowadzono. By∏y jednak uzupe∏niane
ocenami, które mia∏y podkreÊlaç zagro˝enie p∏ynàce z wszelkiej innej dzia∏alnoÊci inwigilowanych osób. Stwierdzono, ˝e w powiecie piotrkowskim, gdzie znajdowa∏o si´ wielu by∏ych cz∏onków KWP, ciàgle majà oni silne wp∏ywy, czego dowodem by∏ fakt „odmówienia w m[iesià]cu sierpniu [19]51 r. przez wszystkich
ch∏opów w gromadzie Leszczynowice, pow. Piotrków, nakazów na odstaw´ zbo˝a. W gromadzie Be∏chatoniuk nakazów tych nie przyj´∏o 900 ch∏opów. [...]
W gromadach tych tak˝e notowano trudnoÊci w zwiàzku z akcjà zbierania podpisów pod Narodowym Plebiscytem Pokoju”158.
Post´powanie obiektowe o kryptonimie „Wy∏om” zakoƒczono 10 stycznia
1955 r. Informatorzy „nie potwierdzili, by figuranci uprawiali wrogà dzia∏alnoÊç
lub organizowali do takowej”159.
Dzia∏ania agenturalne przeciwko by∏ym cz∏onkom KWP prowadzono jeszcze
w latach szeÊçdziesiàtych; np. wobec Stanis∏awa Pabianiaka – do 1960 r.160,
a w latach 1961–1964 wobec Czes∏awa Kijaka w ramach sprawy operacyjno-obserwacyjnej kryptonim „Adiutant”. Kijak by∏ wówczas najwy˝ej postawionà osobà
z KWP pozostajàcà przy ˝yciu. Podawana jest m.in. informacja, ˝e 13 czerwca
1952 r. zosta∏ zwerbowany przez UB pod pseudonimem „Orda”161 do obserwacji Êrodowiska KWP. Jego przyk∏ad pokazuje, jak ró˝ny by∏ stosunek agentów
i informatorów do wspó∏pracy z UB. Wyra˝enie zgody nie by∏o bowiem równoznaczne z faktycznym zaanga˝owaniem si´ w prac´ dla UB. O Kijaku pisano, ˝e
nie by∏ informatorem szczerym, przekazywa∏ tylko historyczne dane dotyczàce
dzia∏alnoÊci KWP, a 26 lutego 1957 r. odmówi∏ dalszej wspó∏pracy. Na skutek
tego by∏ inwigilowany przez kolejne siedem lat. Obserwacj´ zlecono informatorowi o pseudonimie „Kryƒski”, którego zresztà uda∏o si´ zidentyfikowaç jako
˝o∏nierza KWP – Jana Kalet´ „Postracha”162.
„Kryƒski” i drugi informator „Marian” próbowali nawet prowokacji, by sk∏oniç Kijaka do rozmowy na tematy polityczne. „Marian” podsunà∏ mu ksià˝k´
pa∏ka”, „Wicher”, „Zwarty”, „Mucha”, „P∏ug”, „Sosna”, „Wenus”), „Siekiery” („Kazia”, „Pióro”,
„Jab∏oƒ”, „Maj”, „Buber”) (ibidem, t. 6, k. 219).
155
Ibidem, t. 1, k. 49.
156
Ibidem, k. 77.
157
Ibidem, k. 144.
158
AIPN ¸d, pf 78/1, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego..., k. 124.
159
Ibidem, 011/1509–1510, t. 2, k. 233–234.
160
Ibidem, 014/137, k. 84.
161
Ibidem, k. 60.
162
Ibidem, k. 4–13.
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Tomasz Toborek
Wies∏awa Ja˝d˝yƒskiego dotyczàcà podziemia niepodleg∏oÊciowego Umarli nie
sk∏adajà zeznaƒ163, by podzieli∏ si´ swoimi wra˝eniami, co tak˝e nie przynios∏o
skutku. Wysuni´to wi´c propozycj´, by zwolniç Kijaka z pracy i – pod pretekstem pomocy w znalezieniu nowej – umieÊciç w miejscu, gdzie jest agentura164.
By∏y to Êrodki ca∏kowicie zb´dne, gdy˝ Kijak przez kolejne lata nie okazywa∏
˝adnego zainteresowania tematami politycznymi. Spraw´ ostatecznie zamkni´to
1 wrzeÊnia 1964 r.165 Na tym przyk∏adzie widaç, jak d∏ugo po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci ˝o∏nierze KWP byli bardzo intensywnie „rozpracowywani” przez s∏u˝by
bezpieczeƒstwa. Nie jest to zresztà ostatni przypadek zainteresowania tych s∏u˝b
dawnymi cz∏onkami KWP. Na przyk∏ad Antoni Bartolik, podsàdny w procesie
dowództwa KWP, zosta∏ po wprowadzeniu stanu wojennego internowany za
„wrogi stosunek do Polski Ludowej”, mimo ˝e przez 35 lat nie prowadzi∏ ˝adnej
dzia∏alnoÊci politycznej.
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