STOP-KLATKA

 Jeden z żołnierzy
obserwuje przez
lornetkę przedpole
w okolicach
wsi Pociecha
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Wolne państwo
w sercu puszczy
Robert Szcześniak

W czasie akcji „Burza” powstało ponad siedemdziesiąt partyzanckich
republik. Na niewielkim terenie każdej z nich pełnię władzy sprawowała polska administracja. Dawało to wielu tysiącom cywilów
nie tylko schronienie, lecz także poczucie wolności, którego przez
lata okupacji tak bardzo im brakowało. Jedną z takich republik
była „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”.
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lipca 1944 roku
mieszkańców położonej w Puszczy Kampinoskiej
miejscowości Wiersze obudziły gwar
głosów i słowa żołnierskich piosenek.
Ludzie nie mogli uwierzyć w to, co wi-

dzieli i słyszeli. Po latach zniewolenia
i niemieckiego terroru znów ujrzeli żołnierzy w polskich mundurach. Niespodziewanymi gośćmi w Wierszach i innych okolicznych miejscowościach byli
żołnierze oddziału partyzanckiego Armii
Krajowej z Puszczy Nalibockiej, dowo-

dzonego przez por. Adolfa Pilcha „Górę”.
Kresowy oddział w czerwcu 1944 roku
znalazł się w krytycznym położeniu operacyjnym. Nie chcąc dopuścić do zniszczenia jednostki, por. Pilch zdecydował
się podążyć na zachód. Kresowi partyzanci po blisko czterotygodniowym marszu, wykorzystując zamieszanie związane z odwrotem wojsk niemieckich, pod
koniec lipca przybyli z pełnym uzbrojeniem, końmi i taborami do Dziekanowa Polskiego. Wieść o pojawieniu się
licznego oddziału w polskich mundurach szybko dotarła do dowódcy Rejonu VIII „Łęgów” Obwodu VII „Obroża”
Okręgu Warszawskiego AK, kpt. Józefa
Krzyczkowskiego „Szymona”. Krzyczkowski niezwłocznie skontaktował się
z dowództwem kresowian. Po krótkich
rozmowach por. Pilch podporządkował
swój oddział rozkazom kpt. Krzyczkowskiego. Tym samym siły Rejonu VIII,
którego zadaniem na czas powstania
miały być m.in. atak na lotnisko bielańskie oraz opanowanie niemieckich
placówek na terenie puszczy, zostały
wzmocnione. Jednocześnie wydarzenia
te dały początek powstaniu „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”.
Pod tym mianem do historii przeszedł
obóz warowny, który obejmował kilka
miejscowości w sercu Puszczy Kampinoskiej, m.in. Wiersze, Brzozówkę,
Janówek, Aleksandrów. W jego granicach, jak napisał jeden z partyzantów,
„na każdym kroku wolność się spostrzegało i wolność się czuło. Ludność
pozbyła się nękającego ją od lat strachu”. Za bezpieczeństwo tej enklawy
polskości odpowiadali żołnierze Grupy
„Kampinos”, która powstała ze struktur
VIII Rejonu Obwodu VII „Obroża” oraz
różnych oddziałów AK, które w wyniku akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego znalazły się na terenie Puszczy
Kampinoskiej. W szczytowym okresie
liczyła ok. 3 tys. żołnierzy. Losy Grupy „Kampinos” mogłyby stanowić kanwę niejednego scenariusza ﬁlmowego,
jednak jest to przede wszystkim historia
zwykłych ludzi, zarówno żołnierzy, jak
i cywilów, uwikłanych w dramatyczne
koleje wojny.

W tej enklawie polskości w sercu puszczy każdy czuł się partyzantem. Leśni
żołnierze roztoczyli nad okoliczną ludnością parasol ochronny, w zamian otrzymywali wyżywienie i pomoc w codziennych obowiązkach. Jedni i drudzy na
swój sposób pracowali dla dobra ogółu.
Jednym z podstawowych problemów
mieszkańców puszczańskiego państwa
było wyżywienie tak dużej grupy ludzi
(żołnierze plus ludność cywilna) i koni.
Wymagało to stałej dostawy dużych ilości zboża, ziemniaków, mięsa, a dla koni
siana. Za aprowizację odpowiadał kwatermistrz Grupy „Kampinos”, kpt. Wojciech
Dwornicki „Wojtek”. Przyjęto zasadę nieprzeprowadzania darmowych rekwizycji
i za każdy towar starano się płacić. Jednak okoliczna ludność, często z własnej
woli i nieodpłatnie, organizowała zbiórki
żywności dla „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”. Z tej pomocy korzystały również okoliczne majątki ziemskie. Ważnym źródłem zaopatrzenia byli
Niemcy. W pierwszych dniach sierpnia
przechodzące przez puszczę transporty
zaopatrujące niemieckie oddziały stawały
się łatwym łupem patroli partyzanckich.
Jednak z biegiem czasu musiano organizować dalsze wypady, jak np. 8 września
na dwór Pilaszków, gdzie zdobyto m.in.
duże stado krów (ok. 250 sztuk).
Żywność pozyskiwano również za
pomocą forteli. Przykładem tego może
być działanie kilku oﬁcerów, m.in. cichociemnego por. Tadeusza Gaworskiego „Lawy” i por. Jana Dąbrowskiego
„Jana”, którzy na zdobycznym niemieckim motocyklu w mundurach żandarmerii zatrzymywali na szosie Zaborów–
–Leszno niemieckie samochody.
(fot. 1, 2) Po obezwładnieniu załogi
kierowano je w głąb puszczy. Rekwirowano za pokwitowaniem również żywność z legalnie działających spółdzielni.
Ponieważ produkty do nich dostarczali
Niemcy, traktowano je jako niemieckie.
W przygotowywaniu posiłków nieocenioną pomoc niosły gospodynie
wiejskie. Gotowały zupy, drugie dania,
piekły chleb. W sukurs ich poczynaniom
szły kuchnie wojskowe, które również
serwowały posiłki dla cywilów (fot. 3).
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Oprócz wyznaczonych kucharzy pomagali w tym ci wszyscy,
którzy nie mieli innych zadań.
Nieformalną stolicą puszczańskiej enklawy była miejscowość Wiersze, gdzie rozlokowało się dowództwo
Grupy „Kampinos” (fot. 4). Tutaj znajdowała się radiostacja,
za pomocą której utrzymywano łączność zarówno z Warszawą, jak i Londynem. W Wierszach i innych okolicznych
miejscowościach, w których
znajdowały się partyzanckie
placówki, żołnierzy traktowano jak członków rodziny.
Do ich dyspozycji oddawano kwatery w domach, a gdy
tych brakowało, organizowano je w stodołach i innych
budynkach gospodarczych.
Partyzantów zapraszano
1
na rodzinne uroczystości,
 Patrol motocyklowy w mu
ndurach niemieckich
np. chrzciny (fot. 5). Odmowyrusza na szosę Zaborów–
Leszno
wę uważano za wielki afront
wobec gospodarzy.
W „Rzeczypospolitej
Kampinoskiej” funkcjonowały m.in. masarnie, warsztaty rusznikarskie, zakłady szewskie; kolportowano
prasę, odbywały się posiedzenia sądów. W zakładach
krawieckich szyto i naprawiano mundury. Z płótna
spadochronowego szyto
2
bieliznę i koszule dla żoł Sortowanie zaopatrzenia
zdobytego w potyczce
nierzy oraz biało-czerwopod Wólką Pracką
ne opaski (fot. 6). Kiedy
jeden z patroli zdobył niemiecki samochód propagandowy, zorganizowano
kino (fot. 7). Wieczorami na ekranie ze spadochronu wyświetlano ﬁlmy. W czasie wolnym od
służby żołnierze mogli
się wybrać z koleżanką
na spacer do lasu (fot. 8).
Dzięki tej namiastce
3
zwykłego, codziennego
 Kolejka do zdobycznej kuc
hni polowej;
życia można było choć 
posiłek wydaje Gruzin And
riej
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 Kancelaria dowództwa Zgrupowania „Kampinos”;
przy stole siedzą kpt. Edmund Jungowski „Krzemień” oraz
Jadwiga Bałbuszko-Sławińska; w głębi stoi Stanisław Pilarski,
obok niego (po lewej stronie) widoczna radiostacja
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 Chrzciny córki państwa Dudzińskich; za stołami od lewej:
strz. Józef Jerzak „Sum” (pierwszy z lewej), strz. Włodzimierz
Rejmer „Lolek” (trzeci z lewej), sanit. Wacława Stelmachówna
„Halina” (z lewej pod ścianą – częściowo zasłonięta),
por. Stefan Iwanowski „Domek” (po prawej pod ścianą)

na moment zapomnieć
o toczącej się dookoła
wojnie i zagrożeniu.
Jednak takie chwile
trwały krótko. Nie było
dnia bez potyczek czy
akcji bojowych. Dzięki systemowi czujek,
rozmieszczonych przy
wejściach do puszczy,
informacja o nieprzyjacielu szybko docierała
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(stoi na pierwz Gaworski „Lawa”
 Porucznik Tadeus
adochronu
s dzielenia czaszy sp
szym planie) podcza
mpinos
Ka
zy
ba
nia RAF dla
ze zrzutów zaopatrze
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do dowództwa. Zauważony niemiecki
oddział wpuszczano w głąb lasu, gdzie
w dogodnym miejscu go otaczano. Zdobywano w ten sposób cenną broń i amunicję (fot. 9). Partyzanci prowadzili również działania ofensywne, likwidując
niemieckie placówki na terenie puszczy.
Przykładem tego może być atak w nocy
z 2 na 3 września na stacjonujący we wsi
Truskaw oddział RONA (rosyjskich kolaborantów). Zabito wówczas 250 nieprzyjacielskich żołnierzy. W akcjach
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 Od lewej: Stanisław Nojek „Petri”, sanitariuszki Wacła
wa Stelmachówna „Halina” i Barbara Przeorska „Niusi
a”,
kpr. pchor. Kazimierz Styczeń „Smuga”
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 Kapral pchor. Witold Szeronos „Wit” podczas ćwiczeń obsługi
wyrzutni ppanc. PIAT

tego typu nieocenione usługi partyzantom oddawali miejscowi leśnicy, którzy
prowadzili wywiad i służyli za przewodników. Jeżeli nie było akcji bojowych,
czyszczono broń, uzupełniano amunicję, podnoszono kwaliﬁkacje, szkoląc
się w obsłudze broni, np. brytyjskich
granatników przeciwpancernych PIAT,
które docierały do partyzantów dzięki
alianckim zrzutom (w Puszczy Kampinoskiej podjęto ich 22) (fot. 10). Należy
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tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że żołnierze Grupy „Kampinos” brali również
udział w Powstaniu Warszawskim. Zapisali chlubną, choć krwawą kartę podczas
nieudanych ataków na Dworzec Gdański
z 20 na 21 i z 21 na 22 sierpnia.
Kres „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej” położyła rozpoczęta 27 września 1944 roku niemiecka
operacja „Spadająca Gwiazda” (niem.
Sternschnuppe). Niemcy zaatakowali w dwóch grupach operacyjnych w sile kilku tysięcy
żołnierzy, wspieranych przez
czołgi, lotnictwo i liczną artylerię. Na wstępie niemieckie lotnictwo zbombardowało i zniszczyło niemal
doszczętnie m.in. wieś Wiersze (fot. 11). W wyniku cało-

dziennych zaciętych walk partyzantom
udało się utrzymać pozycję, jednak dalsza walka z przeważający siłami wroga nie rokowała powodzenia. Dowódca
Grupy „Kampinos”, mjr Alfons Kotowski „Okoń”, zdecydował o opuszczeniu Puszczy Kampinoskiej i przemarszu w kierunku Gór Świętokrzyskich
(fot.12). Przez kolejne dwa dni, odpierając niemieckie ataki, partyzanci maszerowali do wyznaczonego celu. Ten
znajdował się pod Jaktorowem, gdzie
w wyniku błędów dowództwa Grupa
„Kampinos” została rozbita przez niemieckie oddziały. Ostatecznie z 2 tys.
partyzantów, którzy rozpoczęli odwrót
z Puszczy Kampinoskiej, w rejon Gór
Świętokrzyskich dotarło jedynie osiemdziesięciu.
Robert Szcześniak – pracownik Archiwum IPN
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 Strzelec Eugeniusz Widlicki „Leszek”
segreguje zdobyczną amunicję

