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

    Prof. Henryk Elzenberg

Ta broszura jest poświęcona pamięci
Braci Leona i Edwarda Taraszkiewiczów 

„Jastrzębia” i „Żelaznego”
bohaterskich dowódców oddziału partyzanckiego WiN 

oraz ich żołnierzy
którzy oddali życie w walce z komunistycznym zniewoleniem
za niepodległość Polski, wiarę katolicką i wolność człowieka

Zdjęcie na okładce:
Czerwiec 1947. Od lewej: Henryk Wybranowski „Tarzan” († 6 XI 1948), Edward Taraszkiewicz 
„Żelazny” († 6 X 1951), Mieczysław Małecki „Sokół” († 11 XI 1947), Stanisław Pakuła „Krzewina” 
(skazany na wieloletnie więzienie).



Polskie powstanie antykomunistyczne

W 1944 r. wkraczająca na tereny dzisiejszej Polski Armia Czerwona 
nie niosła Polakom wyzwolenia ani pokoju, lecz nową okupację, która 
tym razem miała potrwać prawie pół wieku. Po początkowym współ-
działaniu frontowych jednostek sowieckich z oddziałami Armii Krajowej 
przeciwko Niemcom, NKWD przystąpiło do działań represyjnych wobec 
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Eksterminowano przede 
wszystkim inteligencję, aby jak najbardziej osłabić żywioł polski. Mimo to 
konspiracja - choć znacznie osłabiona - trwała na straży niepodległości. 
W 1945 r. w podziemiu, tym razem skierowanym przeciwko komunistom, 
znajdowało się jeszcze ćwierć miliona ludzi (z tego około 20 tysięcy 
w oddziałach partyzanckich). Choć nie było przejrzystych rozkazów, żoł-
nierze Polskiego Państwa Podziemnego wybierali walkę przeciwko no-
wemu okupantowi, zamiast bezwolnego zdania się na łaskę oprawców 
z UB i ich sowieckich mocodawców z NKWD.

W latach 1945 - 1947 r. na terenie prawie całego kraju powstały 
i działały silne zgrupowania partyzanckie Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” (WiN), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego (NZW), Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), 
oraz kresowe oddziały eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK (5 i 6 
Brygada Wileńska AK) i inne, które staczały walki z grupami operacyjny-
mi NKWD i UB-KBW, rozbijały katownie UB i uwalniały aresztowanych, 
rozbrajały szczególnie uciążliwe posterunki MO, likwidowały agenturę 
komunistyczną i funkcjonariuszy UB, dezorganizowały powstawanie ko-
laboracyjnego aparatu władzy PPR.

Dopiero po sfałszowanych wyborach i ogłoszeniu amnestii w lu-
tym 1947 r. większość oddziałów została rozformowana i ujawniła się. 
Jednak wiarołomstwo nowych okupantów po raz kolejny dało o sobie 
znać i bardzo szybko nastąpiły masowe aresztowania ujawnionych, zmu-
szanie do agenturalnej współpracy, pokazowe procesy i wyroki śmierci, 
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zabójstwa byłych żołnierzy podziemia dokonywane przez „nieznanych 
sprawców”. To wszystko powodowało, że wielu konspiratorów ponownie 
wróciło do lasów, woląc zginąć w walce, w obronie honoru i godności, niż 
dać się zakatować w lochach UB. Walczyli i ginęli oni jeszcze pod koniec 
lat 50-tych, a ostatni polski partyzant, akowiec z oddziału kpt. Zdzisława 
Brońskiego „Uskoka”, Józef Franczak „Lalek” poległ w obławie pod Pia-
skami (woj. lubelskie) 21 października 1963 r.

Przez 45 lat komuniści próbowali zakłamać i zohydzić pamięć o pod-
ziemiu niepodległościowym, a określenie „bandyci” to jeden z delikatniej-
szych epitetów używanych przez propagandę. W potocznej świadomości 
nadal pokutują fałszywe stereotypy, będące wytworem komunistycznych 
oszczerstw. Do ich ugruntowania przyczynili się peerelowscy pseudohi-
storycy, którzy przez kilkadziesiąt lat nazywali powojenną eksterminację 
polskich patriotów „epoką walki o utrwalenie władzy ludowej”. Stworzony 
przez nich skrajnie fałszywy obraz historii lat 40-tych i 50-tych trafiał do 
podręczników, encyklopedii i okolicznościowych artykułów prasowych. 

Proceder ten trwał do końca istnienia „Polski Ludowej”, jednak mimo 
to wielu dowódców antykomunistycznego podziemia weszło w chwale do 
historii, a takie pseudonimy jak „Łupaszka” (mjr Zygmunt Szendzielarz), 
„Zapora” (mjr cc Hieronim Dekutowski), „Orlik” (mjr Marian Bernaciak), 
„Uskok” (kpt. Zdzisław Broński), „Zagończyk” (mjr Franciszek Jaskulski), 
„Ogień” (mjr Józef Kuraś), „Warszyc” (kpt. Stanisław Sojczyński), „Młot” 
(kpt. Władysław Łukasiuk), „Huzar” (kpt. Kazimierz Kamieński), „Bruzda” 
(mjr Jan Tabortowski) oraz wiele innych pozostały na zawsze legendą 
polskiego oporu przeciwko sowietyzacji kraju.

Polesie Lubelskie ma w tej legendzie również piękną kartę. To wła-
śnie tutaj, na styku powiatów włodawskiego, chełmskiego i lubartowskie-
go, działał po wojnie duży oddział partyzancki Obwodu WiN Włodawa, 
dowodzony przez pochodzących z Włodawy braci: Leona Taraszkiewi-
cza ps. „Zawieja”, „Jastrząb”, a po jego śmierci w 1947 r. przez Edwarda 
Taraszkiewicza ps. „Grot”, „Żelazny”. Komuniści bali się ich jak ognia, 
ale ludzie w nadbużańskich wioskach w okolicach Włodawy uważali za 
Wojsko Polskie i jedyną prawowitą władzę. To przede wszystkim dlatego 
grupa „Jastrzębia”, a potem „Żelaznego”, przetrwała na stosunkowo nie-
wielkim obszarze aż do 1951 roku, do końca przypominając, że nie cały 
naród poddał się zniewoleniu.

Przez 45 lat propaganda PRL i inspirowani przez nią „literaci” przed-
stawiali braci Taraszkiewiczów - podobnie jak innych żołnierzy antyko-
munistycznego podziemia w całym kraju - jako zwykłych bandytów, lecz 
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także - wykorzystując fakt, że urodzili się w Niemczech - jako volksdeut-
schów, a nawet esesmanów i oprawców z Majdanka. Hołdując goebbel-
sowskiej zasadzie, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się praw-
dą”, komuniści stworzyli tak czarną legendę rodziny Taraszkiewiczów, 
że jeszcze dzisiaj ciężko przebić się przez mur stereotypów i kłamstw 
pokutujących od dziesiątków lat.  Najwyższa więc pora by opowiedzieć 
jak było naprawdę.

Słów kilka o rodzinie Taraszkiewiczów

Ojciec „Jastrzębia” i „Żelaznego”, Władysław Taraszkiewicz uro-
dził się 18 kwietnia 1896 r. we Włodawie. Był synem Franciszka i Agaty 
z domu Haciuk ze wsi Przewłoka (pow. parczewski). Z zawodu był stola-
rzem - kołodziejem. Jego bliskim krewnym był Bronisław Taraszkiewicz 
(1892-1938), autor pierwszej gramatyki języka białoruskiego dla szkół 
średnich, który przełożył na język białoruski „Pana Tadeusza” i „Iliadę”. 
W latach 1922-1927 był posłem na Sejm II RP, organizatorem i przywód-
cą Białoruskiej Włościańsko - Robotniczej Hromady. W 1933 r. znalazł 
się w Związku Sowieckim, gdzie w 1937 r. został aresztowany, a następ-
nie rozstrzelany w wyniku czystek stalinowskich.

Matka, Róża Klara urodziła się 31 VIII 1902 r. Była córką Piotra 
Sybilli i Jadwigi z domu Matuszewskiej. Piotr Sybilla, dziadek przyszłych 
partyzantów, pochodził z Kościan w woj. poznańskim, a babka Jadwiga, 
z oddalonej ok. 10 km. wsi Zadory, również w woj. poznańskim, należą-
cym do zaboru pruskiego. Ciężkie warunki życia zmusiły Piotra i Jadwigę 
Sybilla do wyjazdu w poszukiwaniu pracy do Duisburga, miasta położo-
nego w zachodniej części Niemiec, w Zagłębiu Ruhry. 

U schyłku XIX w. duży przyrost naturalny, przeludnienie wsi, ucisk 
gospodarczy, polityczny i narodowy, któremu podlegała ludność polska 
pod zaborami, skłaniał ją do podejmowania emigracji zarobkowej, któ-
ra najwcześniej i najliczniej dotknęła właśnie zabór pruski. Do 1900 r. 
ze wschodnich prowincji pruskich odpłynęło ok. 3,5 mln. ludzi, a w na-
stępnych 14 latach jeszcze ok. miliona. Do Niemiec zachodnich ściągał 
Polaków ciężki przemysł, potrzebujący tanich rąk do pracy. W Zagłębiu 
Ruhry w 1912 r. zamieszkiwało ok. 450 tys. Polaków. Pracowali głównie 
w kopalniach węgla. Życie organizacyjne Polonii było ściśle związane 
z krajem. Polacy w Niemczech mieli własne towarzystwa śpiewacze, 
sportowe „gniazda” Sokoła i organizacje stypendialne dla młodzieży. 
Większość robotników polskich w Zagłębiu Ruhry należała do Zjedno-
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czenia Zawodowego Polskiego. W 1914 r. działało w Zagłębiu Ruhry 
1735 przeróżnych organizacji polonijnych, a tamtejsza emigracja trakto-
wała swój pobyt jako przejściowy, do czasu uzbierania sumy potrzebnej 
na zakup ziemi w kraju. Jedną z takich emigracyjnych rodzin byli właśnie 
Piotr i Jadwiga Sybilla, dziadkowie „Jastrzębia” i „Żelaznego”.

Władysław Taraszkiewicz, w czasie I wojny światowej został wcie-
lony - jak wielu Polaków z zaboru rosyjskiego - do armii carskiej. Podczas 
walk dostał się do niewoli i wraz z jeńcami został wywieziony w 1914 r. do 
Niemiec, do kopalni węgla w Zagłębiu Ruhry. Tam poznał swoją przyszłą 
żonę Różę Klarę Sybilla i tam również się pobrali. W Niemczech działał 
w organizacji „Sokół”, do której później przystąpili również szwagrowie 
jego żony: Jaśkowiak i Czekała. Również w Niemczech, w  Duisburgu, 
urodzili się trzej ich synowie: Edward - 22 stycznia 1921 r., Władysław - 9 
lipca 1922 r. i Leon - 13 maja 1925 r. 

Rodzina Taraszkiewiczów. Siedzą: matka Róża Klara Syblila i ojciec Władysław Taraszkiewicz. Między nimi stoi 
Rozalia Taraszkiewicz (ur. 1931 r.). Zdjęcie przedwojenne. 
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Z biegiem czasu Polacy zaczęli wracać do Ojczyzny. Szwagier 
Róży Klary, Jaśkowiak wrócił jako pierwszy. Dostał pracę w Łańcucie 
jako komisarz policji (drugi szwagier - Czekała wyjechał do Francji).

Władysław Taraszkiewicz wrócił z rodziną do Polski - do Włoda-
wy - w sierpniu 1925 r. mimo, że w Niemczech oferowano mu posadę 
w dużym majątku ziemskim - jako stolarzowi-kołodziejowi. Po powrocie 
rodzina Taraszkiewiczów przez krótki czas mieszkała na ul. Podzamcze, 
a następnie na ul. Folwarcznej. Ojciec prowadził warsztat, miał ucznia 
i czeladnika. W roku 1927 pobudowano dom na ul. Podzamcze. 27 stycz-
nia 1931 r. Taraszkiewiczom urodziła się córka Rozalia. Synowie ukoń-
czyli szkołę podstawową we Włodawie. Leon pracował i uczył się zawo-
du masarza u p. Dejera we Włodawie, Władysław uczył się w Siedliszczu 
krawiectwa, Edward uczęszczał do szkoły handlowej w Chełmie, gdzie 
mieszkał na stancji. 

Wojna i okupacja

Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r. Leon Taraszkiewicz z brać-
mi wykopali schron w sadzie. W październiku 1939 r., 14-letni wówczas 
Leon przyprowadził siedmiu żołnierzy WP z bronią, którzy pochodzili 
z Baranowicz, Łucka i Kobrynia. Żołnierze przebrali się w cywilne ubrania, 
broń kazali ukryć. Leon ukrył trzy karabiny u ojca w warsztacie, a cztery 
pod skarpą w rowie. Dał żołnierzom grabie i poprowadził do Suszna nad 
Bugiem, do znajomego Andrzeja (NN), w miejsce gdzie stała stara kroch-
malnia Zamoyskich. Tam żołnierzy przeprawiono na drugi brzeg Bugu. 

Po wkroczeniu Niemców do Włodawy, władze okupacyjne wyda-
ły rozporządzenie nakazujące zwrot posiadanego sprzętu wojskowego 
i broni. Rodzice nie wiedzieli, że Leon ukrył broń. Na początku 1940 r. 
żandarmeria niemiecka wraz z pomagającymi im Polakami zaczęła prze-
prowadzać rewizje w domach mieszkańców Włodawy. Trafili również do 
domu Taraszkiewiczów. Ojciec, Władysław Taraszkiewicz był w tym cza-
sie obłożnie chory, a matka Róża Taraszkiewicz spodziewała się dziecka 
(19 lipca 1940 r. urodził się Józef Juliusz Taraszkiewicz). Podczas do-
kładnej rewizji znaleziono ukrytą w warsztacie broń, za co zostali aresz-
towani synowie: Leon i Władysław. Edward uniknął aresztowania tylko 
dlatego, że w tym czasie nie był obecny w domu. 

Dzięki przychylnie ustosunkowanemu do Polaków urzędnikowi ad-
ministracji niemieckiej i ze względu na młody wiek, Leon i Władysław 
zostali zwolnieni z aresztu. Święta Bożego Narodzenia 1940 r. rodzina 
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Taraszkiewiczów spędziła jeszcze w komplecie, ale tuż przed nowym ro-
kiem Władysław i Edward, wraz z innymi mieszkańcami Włodawy, zostali 
wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Bracia Taraszkiewicze 
wraz z Henrykiem Wybranowskim z Włodawy (późniejszym żołnierzem 
oddziału „Jastrzębia” i „Żelaznego”), trafili do bauera Adolfa Handwerga, 
w Querfurt k. Halle, Hindenburgstrasse.

Pozostały we Włodawie 15-letni Leon Taraszkiewicz pracował 
w tym czasie w rzeźni, a jego ojciec dostał nakaz pracy w magazynach 
wojskowych. Pracował tam z innymi mieszkańcami Włodawy (m.in. bra-
cia Moczulscy, Karwacki, Dziamski). Matka, znając język niemiecki, po-
magała ludziom pisać różnego rodzaju podania do władz okupacyjnych. 
Również dzięki jej pomocy jako tłumaczki, udało się rodzinom doprowa-
dzić do zwolnienia z obozów aresztowanych, m.in. syna Michała Anisie-
wicza, Mieczysława Sosika, Bujaka, Sierpińskiego, oraz dwóch rolników 
z okolic Włodawy. 

W połowie 1942 r. Leon Taraszkiewicz i kilku młodych ludzi 
z okolicznych wsi dostali wezwanie do Baudienstu (tzw. junaków) do Ra-
domia. Baudienst, czyli Służba Budowlana, były to obozy pracy przymu-
sowej, z których siły roboczej korzystały różne niemieckie i austriackie 

1943 r. Na robotach w Niemczech, Kwerfurt (niem. Querfurt), na zachód od miasta Halle. Od lewej stoją: N.N., 
Henryk Wybranowski, Władysław Taraszkiewicz, Edward Taraszkiewicz, N.N., N.N. W tle widoczny zamek 
w Kwerfurcie (Burg Querfurt).
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firmy. W Radomiu Leon poznał młodych ludzi z lokalnej konspiracji i pod-
jął współpracę z miejscowym podziemiem (AK). 

Junacy, w tym Leon, praco-
wali na stacji kolejowej przy bu-
dowie torów, nasypów, przy wy-
ładunku, okorowywaniu drzew na 
materiał budowlany. Pilnowani byli 
przez Niemców z Organizacji Todt. 
Radomskie podziemie poleciło Le-
onowi, by w wagonach kolejowych 
wiozących więźniów odhaczać za-
suwy w oknach, co miało ułatwiać 
ucieczki. W trakcie jednej z takich 
akcji, został ujęty jeden z uciekinie-
rów. Po brutalnym śledztwie, pod-
czas konfrontacji wskazał Leona 
Taraszkiewicza i jego kolegę jako 
tych, którzy otworzyli drzwi i pomo-
gli mu w ucieczce. Obaj sprawcy 
zostali aresztowani i umieszczeni 
w obozowym budynku, z którego 
udało im się uciec jeszcze tej sa-
mej nocy. Leon skontaktował się ze 
znajomymi z podziemia, którzy zaopatrzyli go w ubranie, żywność i pienią-
dze. Dzięki temu na początku 1943 r. udało mu się szczęśliwie wrócić do 
Włodawy, gdzie ukrywał się na strychu nad warsztatem ojca. Został jednak 
wkrótce zdradzony przez szkolnego kolegę - Zdzisława Muszyńskiego - 
i aresztowany przez Gestapo. Umieszczono go w siedzibie włodawskiego 
gestapo, przy dzisiejszej Al. J. Piłsudskiego [w budynku tym obecnie znaj-
duje się KP Policji - G.M]. Dwa dni później został wywieziony do gestapo 
w Radomiu, ale wcześniej zdążył jeszcze przekazać gryps o treści: „Mu-
szyński jest szpiclem”. 

W radomskim gestapo Leon został poddany przesłuchaniu i tortu-
rom, dzięki którym chciano wydobyć od niego informacje o radomskich 
konspiratorach, których poznał podczas pobytu w „junakach”. Jak sam 
wspominał: „Przekląłem dzień kiedy mnie mama urodziła!”. W czasie 
śledztwa nikogo nie wydał. Po kilku tygodniach poprowadzono go na sta-
cję kolejową, załadowano do pociągu i pod eskortą przewożono w nie-
wiadomym kierunku. Wykorzystując chwilową nieuwagę eskortujących 

Leon Taraszkiewicz ps.: „Zawieja”, „Jastrząb”



10

go Niemców, Leon wyskoczył z pociągu i mimo, że został ranny w ramię 
przez strzelającą eskortę, udało mu się uciec i ukryć w lesie. Przy po-
mocy okolicznej ludności Leon dojechał do Chełma, gdzie przenocował 
u znajomych, po czym ruszył pociągiem do Włodawy. Na trasie Chełm 
- Sobibór podróżujących zaczęli legitymować Ukraińcy, członkowie nie-
mieckiej formacji „Trawnikenmänner”, którzy pilnowali obozu zagłady 
w Sobiborze. Leon nie miał dokumentów, został aresztowany i powrot-
nym pociągiem przewieziony do chełmskiego więzienia, skąd po kilku 
dniach przekazano go do więzienia na Zamku w Lublinie.

Po dwóch dniach Leon Taraszkiewicz został przeprowadzony do 
siedziby lubelskiego gestapo „Pod Zegarem”, gdzie zrobiono mu zdjęcia, 
zdjęto odciski palców i kazano konwojentowi odprowadzić go z powrotem 
do więzienia na Zamku. Podczas przechodzenia przez zniszczone Sta-
re Miasto w Lublinie udało mu się obezwładnić strażnika, uciec i ukryć 
w ruinach, jednak podczas pościgu został ponownie lekko ranny. W nocy 
dotarł na ul. Plac Dolny Panny Marii, gdzie mieszkał ojciec chrzestny jego 
siostry, Stefan Korobczuk, który zawiadomił jego matkę i po kilku dniach 
doszło do spotkania. Leon poprosił o dostarczenie mu z Włodawy broni. 
Jak wspomina Rozalia Taraszkiewicz, siostra Leona:

„Leon mówi mamie: „Przywieź bieliznę, ubranie i niech tata ten duży 
pieniek na podwórku do rąbania drzewa odwróci. Pośrodku jest czop, on 
go wyjmie, tam jest ukryty pistolet czeski i 30 naboi”. Mama przyjechała, 
mówi ojcu, a on mówi: „Przecież Niemcy by mnie za to powiesili. Kiedy 
on to wmontował?” Oczywiście wydostał ojciec - bochenek chleba prze-
cięty na pół, pistolet włożony, po[u]tykany, chleb [w]zmocniony; 30 naboi 
w woreczku włożone do stanika, bochenek chleba w koszyku, torba 
osobno z ciuchami i raniutko w drogę do Orchówka. Pojechała wozem do 
pociągu. Szczęśliwie dostarczyła wszystko”.

Leon został odprowadzony do rogatek miasta przez S. Korobczuka 
i po jakimś czasie, latem 1943 r., dotarł do Włodawy, udał się do Henryka 
Fijałkowskiego na Zabagoniu, gdzie zaczął się ukrywać. Przy pomocy 
ojca zorganizowano mu miejsce ukrycia w stodole Bronisława Filipowi-
cza, a Zdzisław Filipowicz skontaktował przyszłego „Jastrzębia” z jego 
kolegą Henrykiem Torbiczem ps. „Brzózka”, żołnierzem AK w 7 pp Leg. 
AK pod dowództwem Bolesława Flisiuka „Jaremy”.

Wkrótce obaj konspiratorzy dokonali aktu sabotażu, polegające-
go na podpaleniu niemieckiego magazynu zbożowego, jednak maga-
zyn ugaszono, a w terenie zaczęło się robić niebezpiecznie. „Brzózka” 
wyruszył do oddziału „Jaremy”, a Leon z obawy przed aresztowaniem 
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przeniósł się do stodoły Józefa Kuryłowicza na Podzamczu, skąd po 
pożegnaniu się z rodziną, również wyruszył do partyzantki. W drodze 
„do lasu” wstąpił do zaprzyjaźnionej rodziny Zarczuków w Żukowie i tam 
został zatrzymany przez wartę sowieckich partyzantów z oddziału kpt. 
„Anatola” [N.N.]. I tak, bardziej przypadek niż świadomy wybór sprawił, 
że na początku 1944 r. niespełna 19-letni wówczas Leon Taraszkiewicz 
został wcielony do sowieckiego oddziału operującego na tyłach frontu. 
Na kartach swojego pamiętnika „Żelazny” zapisał, że późniejszy „Ja-
strząb” w czasie tego kilkumiesięcznego epizodu dowodził plutonem, za 
zasługi bojowe awansowany został do stopnia lejtnanta [pol. - porucznik], 
oraz odznaczony orderem „Czerwonej Gwiazdy”. Zgodnie ze statutem 
tego odznaczenia, nagradzano nim m.in. za „osobiste męstwo i odwagę 
na polu walki, wspaniałą organizację i umiejętne dowodzenie w czasie 
działań bojowych”. Jak się niebawem miało okazać, w tym przypadku 
Sowieci mieli rację... 

„Wdzięczność wyzwolicieli”

W lipcu 1944 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny powiatu 
włodawskiego, Leon Taraszkiewicz wraca do domu i podejmuje pracę 
w zakładzie masarskim, wspólnie z Dejerem, u którego przed wojną 
uczył się zawodu. Nie trwało to jednak długo. Leon i jego polscy kole-
dzy z oddziału „Anatola” dostali propozycję wstąpienia do PPR i formu-
jącego się właśnie we Włodawie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (PUBP). Część z nich skorzystała z oferty, jednak Leon, 
mimo wielokrotnych nacisków, odmówił. Jak wspominał siostrze: „byłem 
wezwany do komitetu PZPR [PPR] i mam różne propozycje, w partii, 
w UB, na naczelnika więzienia na Zamku w Lublinie, ale odmówiłem, bo 
ja prowadzę z Dejerem zakład masarski”. Znając w praktyce cele i meto-
dy Sowietów oraz nie chcąc brać udziału w prześladowaniach rodaków 
kategorycznie odrzucił tę propozycję „nie do odrzucenia”.  Zostanie mu 
to zapamiętane...

W tym czasie nowa władza rozpoczęła na zajętych terenach, przy 
pomocy Armii Czerwonej i NKWD, rozprawę z żołnierzami niepodległo-
ściowego podziemia i działaczami Polskiego Państwa Podziemnego. 

Rozpracowywanie struktur Polskiego Państwa Podziemnego i li-
kwidację jego żołnierzy rozpoczęli sowieci w powiecie włodawskim dość 
wcześnie, bo już w początkach 1944 r. 23 lutego 1944 roku we wsi Za-
łucze Stare został zamordowany Komendant Obwodu AK Włodawa, 
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kpt. Józef Millert „Sęp” oraz jego ad-
iutant ppor. Józef Majewski „Jotem” 
(syn znanego na Lubelszczyźnie 
działacza Stronnictwa Narodowego 
doktora Adama Majewskiego) i strz. 
Józef Pasoń „Słowik”. Zbrodni tej 
dopuścił się oddział sowieckich par-
tyzantów pod dowództwem Wołodi-
mira Mojsenko „Wołodi”, ze zgrupo-
wania płk. Iwana Banowa „Czorne-
go”. Następną ofiarą sowieckiego 
„oczyszczania terenu” był ppor. Do-
minik Bolesta „Abisyńczyk”, kwater-
mistrz Obwodu AK Włodawa, zabity 
3 marca 1944 r. w wsi Bójki w lasach 
parczewskich (sprawcami znów byli 
podkomendni „Czornego”). Na tere-
nie tej samej wsi rozstrzeliwano rów-
nież ujętych żołnierzy AK z Obwodu 
Radzyń Podlaski. Między innymi 
zginął tam 16 lipca 1944 roku kpr. 
Władysław Kalisz ps. „Czarny II” 

oraz wójt gminy Siemień - żołnierz AK Nurzyński ps. „Longin”, którzy mieli 
z ramienia Komendy Obwodu AK Radzyń Podlaski nawiązać kontakt ze 
stacjonującymi w południowej części lasów parczewskich oddziałami 27 
Dywizji Piechoty AK.

Wcześniej, 12 marca 1944 r., żołnierze z 7 pp Leg AK komp. por. 
Ludwika Pałysa „Ludwika” z oddziału „Nadbużanka”, zostali zaatakowani 
w Załuczu Starym przez pododdziały 1 Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej 
Sidora Kowpaka, rajdującej wówczas przez Lubelszczyznę. W starciu 
poległo 7 partyzantów AK: Leszek Jarosz ps. „Leszek”,  Kazimierz Jaku-
bowski, Edward Kotowski ps. „Mały Janek”, Jan Krystman ps. „Żydek”, 
Jan Szymczyk, Stanisław Kozłowski, Zbigniew Majewski. 

Mimo tych działań, jasno pokazujących zamiary „wyzwolicieli”, żoł-
nierze włodawskiego Obwodu Armii Krajowej podejmowali jednak wspól-
nie z sowietami akcje przeciwko wycofującym się Niemcom i traktowali 
wkraczającą na te tereny Armię Czerwoną jako „sojusznika naszych so-
juszników”. Niestety, taka postawa znacznie ułatwiła grupom wywiadow-
czym partyzantki sowieckiej i wspierającym ją oddziałom Armii Ludowej 

Komendant Obwodu AK Włodawa kpt. Józef Milert 
ps. „Sęp”. Zamordowany przez sowiecka partyzantkę 
23 lutego 1944 roku we wsi Załucze.
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dość dobre rozpoznanie kto jest kim w strukturach miejscowej AK, co 
w konsekwencji miało podobnie tragiczny skutek, jak na innych terenach 
zajmowanych przez sowietów. 

Sytuacja, w jakiej znalazła się Armia Krajowa w pierwszych tygo-
dniach po okupacji niemieckiej, była pod wieloma względami niejasna. 
W szeregach AK panowała dezorientacja i zamęt, sam zaś fakt rozbroje-
nia oddziałów i konieczność ponownego zakonspirowania organizacji był 
przyjmowany z ogromnym zaskoczeniem. W stosunkowo krótkim czasie 
NKWD, kontrwywiadowi i wywiadowi Armii Czerwonej, przy współudziale 
formującego się Urzędu Bezpieczeństwa i Ukraińców, udało się rozpra-
cować struktury AK w Inspektoracie Chełm, a ich dowódcy byli usilnie 
poszukiwani. 

Aresztowania żołnierzy i działaczy Polski Podziemnej rozpoczęły 
się już w sierpniu 1944 r. Wywożono ich i osadzano na III polu obozu na 
Majdanku, który teraz służył nowym okupantom do więzienia żołnierzy 
Armii Krajowej. W końcu sierpnia 1944 r. dużą część więźniów wywiezio-
no do obozu w Riazaniu, w ZSRR. Wczesną jesienią 1944 r. na Zamku 
w Lublinie zaczęto wykonywać pierwsze wyroki śmierci na żołnierzach 
Armii Krajowej. Byli wśród nich wybitni oficerowie Lubelskiego Okręgu 
AK, z których każdy zapisał piękną kartę służby i walki. M.in. inspektor 
Inspektoratu Rejonowego „Lublin” ppłk Stefan Jasiński „Nurt”, inspektor 
Inspektoratu Rejonowego „Puławy” mjr Stanisław Kowalski „Konrad”, 
komendant Obwodu Lublin, a później dowódca zgrupowania oddziałów 
partyzanckich 8 pp Leg. AK kpt. Konrad Schmeding „Młot”, żołnierz „Wa-
chlarza”, później d-ca oddziału dyspozycyjnego Kedywu Komendy Ob-
szaru Lwowskiego por. art. cc Aleksander Kułakowski „Rywal”. Łącznie 
w lubelskiej katowni od 20 listopada 1944 r. do roku 1951 wykonano co 
najmniej 1200 wyroków śmierci, w ogromnej większości na żołnierzach 
Polski Walczącej: AK, BCh, NSZ, WiN, NZW. Jak podawał Jerzy Ślaski 
w książce Skrobów. Dzieje obozu NKWD dal żołnierzy AK 1944-1945, 
o skali terroru „wyzwolicieli” niech świadczy to, że Okręg Lubelski Armii 
Krajowej, który przez cały okres okupacji niemieckiej stracił 37 oficerów 
ze swej kadry dowódczej, w pierwszych miesiącach po wejściu do Lubli-
na Armii Czerwonej stracił ich około 100. 

Skala represji i wywołana nią dezorganizacja życia społecznego 
była tak wielka, że utrudniała wręcz instalowanie uzurpatorskiej władzy 
komunistów. Przedstawiciel Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, 
zabierając głos na pierwszym jawnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady 
Narodowej (30-31 sierpnia i 1 września) zauważał, że aresztowania pro-
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wadzone przez NKWD inspirowane były przez miejscowych Ukraińców, 
oraz że „chłopi czując się zagrożeni masowo uciekają do lasu”, a Rosja-
nie uważają, że „organizują się bandy”. Jeszcze szerszy rozmiar przybra-
ły aresztowania na przełomie października i listopada 1944 r. Dokony-
wano ich najczęściej podczas działań o charakterze pacyfikacyjnym lub 
na podstawie gotowych list, a aresztowanych wywieziono w listopadzie 
1944 r. do obozów w Borowiczach i Ostaszkowie. 

Trzecia fala masowych aresztowań na terenie Inspektoratu miała 
miejsce na przełomie 1944 i 1945 r. W grudniu i styczniu organa NKWD 
i UBP przeprowadziły szereg „operacji”. Ujęte podczas nich osoby wywie-
ziono 21 stycznia 1945 r. transportem z Lublina do obozów w Nagornej, 
Kizlu i Połowince. Do obozów wywieziono ok. 30 żołnierzy z oddziałów 
partyzanckich zgrupowania OP 7, najwięcej z OP 7/III mjr. Bolesława 
Flisiuka „Jaremy”.

Mimo usilnych poszukiwań, aresztowań uniknęła czołowa kadra 
AK, zarówno ze szczebla Inspektoratu, jaki i obwodów. Aresztowano na-
tomiast kilkunastu komendantów rejonów, placówek i plutonów. Dowód-
ca 1 kompanii OP 7/III, Ludwik Pałys ps. „Ludwik” zginął 14 październi-
ka 1944 r. w rejonie wsi Choiny (pow. krasnostawski), zastrzelony przez 
funkcjonariuszy UB.

Maj 1944 r. Kompania ppor. Ludwika Pałysa ps. „Ludwik”  z OP 7/III Obwodu AK Włodawa, po przysiędze 
oddziału na kol. Zahajki. Na dole leżą od lewej: Jan Gawron ps. „Piast”, Klemens Panasiuk ps. „Orlis”, Ludwik 
Pałys ps. „Ludwik”, Konstanty Piotrowski ps. „Zagłoba”, Stanisław Parzebudzki ps. „Mars”, po lewej z pepeszą 
stoi Piotr Kwiatkowski ps. „Dąbek”.
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Jesienią 1944 r. miejscowe struktury AK podjęły pierwsze, ograni-
czone działania o charakterze samoobronnym. Najczęściej sprowadzały 
się one do rozpoznania wywiadowczego, ostrzegania i ukrywania ludzi 
poszukiwanych, ewidencjonowania osób szczególnie aktywnych w zwal-
czaniu AK, a w kilku wypadkach do ich likwidacji. 13 listopada 1944 r. 
w okolicach wsi Babsk grupa żołnierzy AK podporządkowana ukrywają-
cemu się nadal komendantowi rejonu Klemensowi Panasiukowi ps. „Or-
lis”, dowodzona przez Józefa Struga „Ordona” (który od początku 1944 r. 
pełnił funkcję zastępcy komendanta placówki AK w Załuczu), zorganizo-
wała zasadzkę, w którą wpadła jadąca na aresztowania grupa operacyj-
na MO z Wytyczna, wraz z tamtejszym Komendantem Wojennym Armii 
Czerwonej. Pod silnym ogniem broni maszynowej partyzantów zginęło 7 
milicjantów i dowodzący nimi oficer sowiecki. 6 marca 1945 r. w okolicach 
Włodawy nieznana grupa AK zastrzeliła lejtnanta Armii Czerwonej (ACz) 
Iwana Cariewa, a 25 marca lejtnanta Nikołaja Briachowa.

Jednak nowy okupant dość sprawnie i szybko podjął działania, 
które miały sterroryzować społeczeństwo. W teren wyjechały grupy 
operacyjne dokonujące aresztowań i prowadzące obławy. Sowieci 
prowadząc operacje przeciwko partyzantom dokonywali pacyfikacji po-
wiatu włodawskiego z użyciem lotnictwa i broni ciężkiej. Każdego dnia 
aresztowano po kilkanaście osób. Kierownik PUBP we Włodawie Broni-
sław Pajączkowski w raporcie do WUBP Lublin z dnia 31 października 
1944 r. pisał, że od dnia 21 do 31 października 1944 r. „pod kontro-
lą Bezpieczeństwa, było aresztowanych 50 osób, z tego 39 osób za 
przynależność do AK”. W dniu 29 października trzynaście osób zabrała 
grupa operacyjna ppłk. Michajłowa, która operowała na terenie powiatu 
włodawskiego. Był to najprawdopodobniej oddział wchodzący w skład 
64 Zbiorczej Dywizji NKWD. Pododdziały tej dywizji rozbiły 21 listopa-
da 1944 r. we wsi Czarny Las (gm. Ludwinów) oddział AK dowodzo-
ny przez Komendanta Obwodu AK mjr. Bolesława Flisiuka „Jaremę”. 
W meldunku majora Mastiutkina z dnia 21 listopada 1944 roku możemy 
m.in. przeczytać: 

„Dzisiaj tj. 21 XI 1944 roku przybył agent bezpieczeństwa publiczne-
go z powiatu włodawskiego i poinformował, że we wsi Czarny Las, gmina 
Ludwinów, powiat Włodawa, ukrywa się dowódca 22 pułku piechoty AK, 
major „JAREMA” (FLISIUK Bolesław) ze swoim sztabem, zastępcą kapi-
tanem „ALEKSANDREM”, „POŻOGĄ” i innymi członkami AK, razem 70 
ludzi. Uzbrojeni są w 15 lekkich karabinów maszynowych, pozostała broń 
to: pistolety maszynowe PPSz i angielskie STEN.”
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W wyniku obławy 120 osobowego oddziału NKWD oddział „Jare-
my” stracił 7 ludzi, 27 zostało aresztowanych, m.in. zastępca dowódcy 
Witold Drozdowski ps. „Aleksander”. Prawdopodobnie ujęto również mjr. 
Bolesława Flisiuka, jednak nie został on rozpoznany i NKWD w rapor-
cie uznało go za poległego. Część oddziału zdołała się przebić i ujść 
pościgowi, jednak po tej walce nastąpiło rozwiązanie oddziału, żołnie-
rze przeszli do głębszej konspiracji, próbując uniknąć aresztowania. Nie 
wszystkim się to jednak udawało. 

W protokole z odprawy powiatowych kierowników urzędów bez-
pieczeństwa w WUBP w Lublinie dnia 6 stycznia 1945 r. czytamy m.in. 
„[...] Ostatnio została przeprowadzona w powiecie [włodawskim] akcja na 
wielka skalę, która dała wyniki dodatnie. Aresztowano m.in. komendanta 
obwodu AK kpt. „Marsa” [Stanisław Parzebudzki].”

27 kwietnia 1945 r., w wyniku doniesienia agenturalnego, grupa 
operacyjna UB i NKWD otoczyła we wsi Kulczyn, gm. Hańsk, liczący ok. 
60-70 osób oddział AK pod dowództwem chor. Konstantego Piotrowskie-
go ps. „Zagłoba”, który w czasie okupacji był zastępcą por. Ludwika Pały-
sa ps. „Ludwik”, dowódcy kompanii w OP 7 pp leg. AK Obwodu Włodawa. 
Po dwugodzinnej walce oddział wyrwał się z okrążenia, jednak poniósł 
poważne straty. Zginęło 7 partyzantów, stracono również większą ilość 
broni i zaopatrzenia. Po tym wydarzeniu oddział prowadził nadal działal-
ność, aż do ujawnienia się wraz z dowódcą w lipcu 1945 r.

Bilans działań dywizji NKWD tylko w 1944 r. na terenach położo-
nych na wschód od Wisły zamyka się aresztowaniem 16 820 ludzi, w tym 
2604 żołnierzy AK. By właściwie ocenić rozmiary tych represji, wystarczy 
przypomnieć, że komunistyczne Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i UB w okresie od listopada 1944 r. do maja 1945 r. zatrzymały 2634 
osoby. W samym powiecie włodawskim od września 1944 do końca 1945 r. 
miejscowy PUBP aresztował 1072 osoby, w większości podejrzanych 
o współpracę z AK i WiN. 

Pomimo niezwykle silnych działań represyjnych mających miej-
sce w drugiej połowie 1944 r., Obwód AK Włodawa nadal funkcjonował. 
W tym czasie skład Komendy Obwodu wyglądał następująco: komendant: 
mjr. Bolesław Flisiuk „Jarema”, zastępca: ppor. Bronisław Harmaciński 
„Tajfun”, adiutanci: ppor. Leon Rentflejsz „Błyskawica” i plut. Jerzy Szajew-
ski „Jurek”, oficer wywiadu: Stanisław Dadyński „Ronin”, oficer łączności: 
ppor. Piotr Osieleniec, kwatermistrz Leszczyński „Grom”, oficer broni: chor. 
Wiktor Lipka „Czarny”, lekarz: mjr Stanisław Rusinek „Chirurg”, kapelan: 
ks. Bujalski. Po styczniu 1945 r., mimo formalnego rozkazu rozwiązania 
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Armii Krajowej, w terenie nadal posługiwano się tą nazwą, a w wielu przy-
padkach nie wiedziano nawet o istnieniu Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ), 
a potem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W tych okoliczno-
ściach znamienne są słowa komendanta włodawskiego Obwodu WiN kpt. 
Zygmunta Szumowskiego „Komara”, który w swoich wspomnieniach pisze, 
że „dopiero w jesieni 1945 r., a więc ze znacznym opóźnieniem, dowiedzia-
łem się o rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 r.”

Powrót „Jastrzębia” do lasu

Mimo dramatycznej sytuacji niepodległościowców z lat okupacji 
niemieckiej i jednoznacznej postawy „wyzwolicieli”, spora część młodych 
ludzi, zmęczonych wojną i okupacją niemiecką, próbowała wrócić do nor-
malnego życia. Jednym z nich był również Leon Taraszkiewicz. Nie prze-
widział jednak, że „władza ludowa” nie zapomni mu odrzucenia oferty 
wstąpienia do PPR i pracy w UBP.

Dzień 18 grudnia 1944 r. okazał się dla rodziny Taraszkiewiczów 
brzemienny w skutki. W tym dniu bowiem funkcjonariusze UB i NKWD 
aresztowali małżeństwo Różę i Władysława Taraszkiewiczów wraz 
z dwójką ich dzieci: 13-letnią Rozalią i jej 19-letnim bratem Leonem. 
Wykorzystując fakt, że Róża Taraszkiewicz urodziła się w Niemczech, 
oskarżono ich o współpracę z okupantem podczas wojny i osadzono 
w obozie w Krzesimowie. W dokumentach włodawskiego PUBP, które 
znajdują się w zasobach lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej, w wykazie aresztowanych w tym dniu ludzi, przy nazwiskach rodziny 
Taraszkiewiczów znajdują się następujące adnotacje: Róża Taraszkiewicz 
- Niemka, Władysław Taraszkiewicz - volksdeutsch, Leon Taraszkiewicz - 
syn volksdeutscha, Rozalia Taraszkiewicz - córka volksdeutscha.

Z dokumentów UBP wytworzonych w następnych latach wyłania 
się bardzo ciekawy obraz ewolucji propagandy komunistycznej na temat 
Leona, który w 1944 r. określany jest w nich jako „syn volkdeutscha”, ale 
już w 1945 i 46 r., czyli w szczytowym okresie świetności oddziału pod 
jego dowództwem, pisze się już o nim jako „volksdeutschu”. Z kolei doku-
menty resortu wytworzone podczas rozpracowania jego brata Edwarda 
Taraszkiewicza „Żelaznego” na przełomie lat 40. i 50., gdy odwołują się 
bezpośrednio do osoby „Jastrzębia”, określają go wręcz jako żołnierza 
hitlerowskiej formacji SS. 

Kłamstwa te, stworzone już w latach 40-tych w gabinetach UBP, 
były wielokrotnie powielane i do granic absurdu wyolbrzymiane przez 
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wszelkiej maści publikacje wydawane aż do 1989 r., o czym będzie jesz-
cze mowa, co w połączeniu z brakiem jakiejkolwiek alternatywy dla tych 
oszczerstw, doprowadziło w efekcie do tego, że jeszcze dzisiaj można 
usłyszeć echa tej czarnej legendy, uparcie lansowanej przez komunistów 
jako prawda historyczna. 

Rozalia Taraszkiewicz, dzięki staraniom jej ojca chrzestnego Ste-
fana Korobczuka została zwolniona z obozu w Krzesimowie 10 kwiet-
nia 1945 r. Po kilku dniach wraz z chrzestnym przyjechała do Włodawy 
i trafiła do swojej chrzestnej matki Marii Taraszkiewicz, pod której opieką 
znajdował się już najmłodszy z Taraszkiewiczów - czteroletni Józef. Nie-
długo później podjęto próby uwolnienia rodziców Rozalii. Jak wspomina 
Rozalia Taraszkiewicz:

„[...] W niedzielę zebraliśmy podpisy o zwolnienie rodziców, ponad 
600 osób złożyło petycję. Poszliśmy w poniedziałek do magistratu. Tam 
urzędował burmistrz Ber. Wydał piękną opinię o mojej mamie, o ojcu. 
Adwokat Kosiński złożył osobne pisemko oraz złożone były pisemka od 
osób, które moja mama wydostała z Majdanka i Oświęcimia. Złożyły pi-
semka osoby, które pracowały z moim ojcem w „Hereferwatung”: bracia 
Moczulscy, p. Karwacki, Borysiak z Zabagonia. [...] Mój ojciec chrzestny 
odjechał do Lublina., dokumenty miał złożyć w sądzie w Lublinie, tam 
gdzie znajdują się akta moich rodziców”.

Niestety, na nic zdały się starania rodziny i przyjaciół. Dopiero la-
tem 1945 r. rodzice zostali formalnie zwolnieni, jednak Różę Taraszkie-
wicz skierowano do pracy we wsi Skorosze koło Warszawy, natomiast 
Władysława przeniesiono z sowieckiego lotniska we Włocławku, gdzie 
pracował jako stolarz, do PGR w Lublińcu. Dopiero po kilku miesiącach 
Róży udało się wrócić we Włodawskie, gdzie walczyli już jej dwaj syno-
wie. Ojca, Władysława Taraszkiewicza, dopiero po przeszło roku wydo-
stał podstępem z Lublińca żołnierz oddziału „Jastrzębia” - Henryk Wy-
branowski „Tarzan”. Po wielu perypetiach, pod zmienionymi nazwiskami 
wyjechali do Ornety w Olsztyńskiem, a następnie przenieśli się do miej-
scowości Nowy Staw. 

W tym samym czasie, gdy rodzinę Taraszkiewiczów osadzono 
w obozach, Leon Taraszkiewicz przebywał w więzieniu na Zamku 
w Lublinie, skąd w dniu 13 lutego 1945 r. został wraz ze współwięźniami, 
żołnierzami Armii Krajowej, wywieziony do obozu NKWD i UB w Błudku 
- Nowinach koło Suśca. Od jesieni 1944 roku do końca marca 1945 roku 
w wyniku katorżniczej pracy w kamieniołomach w pobliskich Nowinach 
i Józefowie zmarło ponad dwustu więźniów - żołnierzy AK, wielu zostało 
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rozstrzelanych. W kartotekach obozowych figurowały zapisy, że wszyst-
kie ofiary zmarły na ... uwiąd starczy. Obóz został rozbity 25 marca 1945 
roku przez oddziały Inspektoratu Zamojskiego AK pod dowództwem Kon-
rada Bartoszewskiego „Wira” i Mariana Wardy „Polakowskiego”. Nieste-
ty, gdy nadszedł dzień rozbicia obozu, okazało się, że na dwie godziny 
przed planowanym atakiem, więźniowie zostali wywiezieni.

Wśród nich był również Leon Taraszkiewicz. Udało mu się jednak 
uciec. Wraz ze współwięźniami usunął deski w wagonie i wyskoczył 
z pociągu jadącego na wschód. Po ucieczce Leon ukrywał się jakiś czas 
na terenie Włodawy, gdzie nawiązał kontakt z trzema kolegami, także 
zagrożonymi aresztowaniem. Byli to: Jan Adam Ciepałowicz, Stefan Ka-
raczewski i Stefan Bieliński. Miasto w tym czasie naszpikowane było woj-
skiem, funkcjonariuszami NKWD i UB. W tej sytuacji postanowili opuścić 
je i dalej ukrywać się w okolicznych wsiach. Wyruszyli w teren z kilkoma 
sztukami różnej broni i kilkunastoma granatami. Na przełomie kwietnia 
i maja 1945 r., przez komendanta placówki Wola Wereszczyńska i Woło-
skowola Feliksa Majewskiego „Roga”, nawiązali na kol. Olszowo kontakt 
z komendantem rejonu AK por. Klemensem Panasiukiem „Orlisem”, który 
nadal działał w konspiracji. Nowi żołnierze zostali zaprzysiężeni i weszli 
w skład bojówki rejonowej, której dowódcą został mianowany Tadeusz 
Bychawski „Sęp”, żołnierz AK, któremu 7 stycznia 1945 r. udało się zbiec 
z aresztu PUBP we Włodawie. Wraz z nim uciekło również dwóch innych 
AK-owców: Ryszard Dejnek  „Kozak” i Jan Witek  „Borys”.

Nowi żołnierze przyjęli następujące pseudonimy: Leon Taraszkie-
wicz - „Jastrząb”, Jan Adam Ciepałowicz - „Vis”, Stefan Karaczewski - 
„Lech” i Stefan Bieliński - „Barabas”. Od tego momentu stają się zaląż-
kiem i trzonem oddziału partyzanckiego, który już w niedalekiej przyszło-
ści zada komunistom bardzo poważne ciosy i na długo sparaliżuje wpro-
wadzanie „władzy ludowej” na terenie kilku powiatów Lubelszczyzny.

Oddział „Jastrzębia”

Pierwszą akcją oddziału było rozbicie posterunku MO w Wytycznie. 
Konspiratorzy z miejscowej placówki zameldowali Komendzie Obwodu 
o brutalnym stosunku milicjantów do ludności, w związku z czym por. „Or-
lis” podjął decyzję o rozbrojeniu. Ściągnięto do pomocy kilku ludzi z pla-
cówki podległej Feliksowi Majewskiemu „Rogowi”. Byli to: Stanisław Mar-
cinkowski „Dunaj”, Ignacy Zalewski „Lin”, Stanisław Zawadzki „Brodacz” 
i Adam Mielniczuk „Fryc”. W tym powiększonym, 9-osobowym składzie, 
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w biały dzień 1 czerwca 1945 r., oddział z zaskoczenia opanował i roz-
broił posterunek MO (zdobyto 3 automaty, kilka kbk i pistolet).

Akcja ta nabrała dużego rozgłosu w terenie, co spowodowało dość szyb-
ki napływ w szeregi oddziału ukrywających się w okolicy ludzi, m.in. skierowa-
nych przez „Roga” pięciu dezerterów z „ludowego” WP. W tak wzmocnionym 
składzie przeprowadzają kolejną, tym razem dużo większą akcję. 

4 czerwca 1945 r. oddział, tym razem pod dowództwem por. „Orli-
sa”, w sile kilkunastu partyzantów wszedł do wsi Lubowież i zarekwirował 
wojskowy samochód ciężarowy. Partyzanci pojechali nim do Dubeczna, 
gdzie rozbili posterunek MO, z którego zabrali broń. Następnie udali się 
do Hańska, gdzie w urzędzie gminy przeprowadzili rekwizycję (zabrali 
maszynę do pisania i materiały kancelaryjne). Potem odział ruszył do 
Sosnowicy. Tam zaatakowano posterunek MO. Podczas walki zginęło 
trzech milicjantów: Jan Chilimoniuk, Stefan Łuć i Piotr Zając. Partyzanci 
zdobyli większą ilość broni, w tym dwa erkaemy. Kolejnym etapem tego 
rajdu była wieś Pieszowola, gdzie rozbrojono placówkę tzw. „samoobro-
ny” (samoobrony te, zwane niekiedy też szturmówkami, w 1946 r. prze-
kształciły się w ORMO). W końcu oddział udał się nad jezioro Sumin. 
Tam pozostawiono samochód, a członkowie oddziału rozeszli się do 
swych domów i na placówki terenowe.

 Wkrótce oddział poniósł pierwsze straty. Na początku czerwca 
Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” zameldował por. „Orlisowi”, że w swoim 
domu we Włodawie ma ukryty karabin maszynowy z dużą ilością amu-
nicji, wymontowany z zestrzelonego niemieckiego samolotu Messersch-
mitt, oraz sporo trotylu. Podjęto decyzję, że Tadeusz Bychawski „Sęp”, 
wraz z „Jastrzębiem”, „Visem”, „Barabasem” i „Lechem”, dotrą na miejsce 
i przywiozą broń dla oddziału. W drodze do Włodawy, za zgodą „Orlisa”, 
we wsi Wyryki dokonano rekwizycji u Ukraińca, Sergiusza Drozda. „Sęp” 
chciał uzyskane zaopatrzenie (świnię) przekazać rodzinom doszczętnie 
ograbionym przez NKWD i nie posiadającym środków do życia. Nie-
stety „Sęp” zignorował propozycję „Jastrzębia”, by rekwizycji dokonać 
w drodze powrotnej. Partyzanci ruszyli w dalszą drogę, zatrzymując się 
w oddalonej o 4 km. od Włodawy gajówce zwanej „Czortówką”. Idący za 
nimi Drozd wyśledził miejsce postoju grupy i natychmiast doniósł o tym 
do PUBP we Włodawie, który wysłał za partyzantami grupę operacyjną. 
W tym czasie „Jastrząb” z „Brodaczem” udali się do Włodawy, gdzie się 
rozdzielili. „Brodacz” poszedł do domu, „Jastrząb” w odwiedziny do swo-
jego kolegi i sąsiada Ludwika Bilicza. Wieczorem następnego dnia mieli 
się spotkać i wydostać z kryjówki broń.
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12 czerwca 1945 w lesie pod 
Włodawą grupa UBP zaskoczyła 
dowódcę Tadeusza Bychawskie-
go „Sępa”, Stefana Karaczewskie-
go „Lecha” i Adama Ciepałowicza 
„Visa”. „Sęp” zginął na miejscu, 
„Visowi” udało się uciec, a „Lech” 
podczas próby przebijania się zo-
stał ranny i schwytany. Oficer UB 
na miejscu go przesłuchał, a potem 
zastrzelił. Na podstawie zeznań 
„Lecha” grupa UBP ustaliła miej-
sce pobytu „Jastrzębia”. Bezpieka 
natychmiast otoczyła dom Bili-
czów, jednak „Jastrząb” nie dał się 
zaskoczyć i udało mu się przebić 
przez pierścień okrążenia. Według 
pamiętnika „Żelaznego”, „Jastrząb” 
ostrzeliwując się i rzucając granat 
zabił trzech milicjantów. Udało mu 
się jeszcze zabrać ze sobą, prze-
bywającą u ciotki Marii Taraszkiewicz, siostrę Rozalię i 5-letniego brata 
Józefa, z którymi dotarł do kol. Olszowo. Zostawił ich pod opieką zaufa-
nych ludzi, dołączył do oddziału i na rozkaz „Orlisa” przejął obowiązki 
dowódcy.

Pod koniec czerwca z robót w Niemczech wrócił we Włodawskie 
brat „Jastrzębia”, Edward Taraszkiewicz. Na stacji kolejowej w Lublinie 
przypadkiem, od znajomego z Włodawy, dowiedział się o aresztowaniu 
rodziny. Spotkał się z chrzestnym ojcem siostry S. Korobczukiem, który 
potwierdził wszystkie informacje. Pociągiem dojechał do stacji Sobibór, 
gdzie wysiadł i przez znajomych nawiązał kontakt z komendantem pla-
cówki Ignaców, Julianem Terleckim „Bocianem”, który skontaktował go 
z „Jastrzębiem”. Został przedstawiony komendantowi „Orlisowi”, który po 
szegółowej rozmowie przeznaczył mu funkcję swojego sekretarza i ad-
iutanta. Przyjął pseudonim „Grot”, który zmienił później na „Żelazny”. Po 
kilku miesiącach, na własną prośbę zrezygnował z funkcji „kancelaryjnej” 
i dołączył na stałe do oddziału.

W pierwszej dekadzie września 1945 r. z rozkazu chełmskiego 
Inspektoratu WiN we włodawskie przybył były dowódca oddziału par-

Por. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” z łączniczką Mielniczu-
kówną za Zbójna.
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tyzanckiego OP/I 7 pp Leg. AK, kpt. Zygmunt Szumowski „Sędzimir”, 
„Przebój”, „Komar”, mianowany obecnie Komendantem Obwodu WiN 
Włodawa. Wcześniejsze obsady Inspektoratu Chełm zostały rozbite 
przez UBP. Pełniący funkcję komendanta w okresie lipiec 1944 r. - ma-
rzec 1945 r. ppłk. Władysław Zalewski „Leśnik” został aresztowany 21 
marca 1945 r. Jego następcę, kpt. Franciszka Jarockiego „Jadźwinga” 
bezpieka aresztowała w maju 1945 r. Wówczas jego obowiązki przejął 
mjr Józef Gniewkowski ps. „Sambor” (funkcję zastępcy sprawował por. 
Jan Małek ps. „Maczek”). 

Inspektorat AK-DSZ-WiN Chełm (kryptonim „Stacja Doświadczal-
na”) był podzielony na trzy obwody: Chełm (krypt. „Borysław”), Krasny-
staw (krypt. „Kruszwica”) i Włodawa (krypt. „Wilkołak” [lub „Wilkołaz”]). 
Obwody były podzielone na rejony, które składały się z kilku gmin, zaś 
rejony składały się z sieci placówek terenowych. 

Po przybyciu kpt. „Komara” 
zarządzono odprawę, na której za-
padły decyzje personalne. Od tego 
momentu skład Komendy Obwodu 
WiN Włodawa wyglądał następują-
co: kom. obwodu: kpt. Zygmunt Szu-
mowski „Komar”, zastępca: por. Kle-
mens Panasiuk „Orlis”, kwatermistrz: 
Nikodem Krzyżanowski „Burza”, 
komendant obwodowego oddziału 
partyzanckiego: Leon Taraszkiewicz 
„Jastrząb”. Obsadzono też stanowi-
ska komendantów rejonów, którymi 
zostali: Feliks Majewski „Róg” (gm. 
Wola Wereszczyńska i gm. Woło-
skowola), Jan Gawron „Piast” (gm. 
Krzywowierzba i Wyryki), Antoni Ko-
siński „Czarny” (gm. Dębowa Kłoda i 
miasto Parczew), Kuszyk Stanisław 
ps. „Biały” (gm. Uścimów i miasto 
Ostrów Lubelski), Roman Ostrowski 

„Dynamit” (miasto Włodawa). Według danych PUBP we Włodawie, ko-
mendantem rejonu Włodawa był Jan Mazurek „Wrzos”, a funkcję oficera 
informacji oddziału „Jastrzębia” pełnił profesor włodawskiego gimnazjum 
Ernest Petrajtis ps. „Grom” (aresztowany przez UB w 1947 r.).

Kpt. Zygmunt Szumowski ps. „Sędzimir”, „Prze-
bój”, „Komar”, Komendant Obwodu WiN Włodawa 
w latach 1945-1947.
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Dziś można oceniać, że nie wszystkie decyzje podjęte przez Ko-
mendę Obwodu WiN na początku jej działalności były w pełni przemy-
ślane, choć skomplikowana sytuacja w terenie i brak kontaktu ze zdezor-
ganizowaną aresztowaniami Komendą Okręgu Lublin, po części uspra-
wiedliwiały działania mające na celu zapewnienie zaopatrzenia i środków 
potrzebnych do dalszej działalności. Komendant Obwodu kpt. Szumow-
ski rozwiązał ten problem, wydając rozkaz zaopatrywania się oddziału 
we wsiach ukraińskich. W kronice „Żelaznego” możemy przeczytać:

„Kwestie prowiantu rozwiązuje „Orlis” czy „Komar” w ten sposób, że 
po prostu kazali jechać bojówce do którejkolwiek, oddalonej wsi ukraiń-
skiej i robić rekwizycje na świnię, mąkę, kaszę, itd. Była to, jak się wkrót-
ce okazało, bardzo zła droga, ponieważ ukraińskie oddziały, tzw. UPA, 
na odwet jeździły po prowiant wyłącznie do polskich wsi. Na skutek po-
wstało niezadowolenie ludności tak polskiej, jak i ukraińskiej. Nie mając 
pieniędzy do dyspozycji wydawał „Komar”, jak i „Orlis” rozkazy rekwizycji 
ukraińskich koni, które były potem sprzedawane. UPA odpłacało się rów-
nież i w tym przypadku, w myśl przysłowia „Jak ty mnie, tak ja tobie”.

Mimo tych zadrażnień stosunki, na terenie wręcz wymarzonym 
do wybuchu konfliktu polsko - ukraińskiego, ułożyły się stosunkowo po-
prawnie. Najprawdopodobniej wynikało to z porozumienia zawartego 
przez „Jastrzębia” (a kontynuowanego przez „Żelaznego”) z lokalnym 
podziemiem ukraińskim, o czym mogą świadczyć zeznania jednego 
z ujętych przez UBP członków UPA, Jana Bielańczuka. Według nich kon-
takt pomiędzy podziemiem polskim i ukraińskim w powiecie włodawskim 
utrzymywał bliżej nieznany łącznik „Waśka”. W zeznaniach Bielańczuka 
czytamy między innymi:

„Kontakt ten polegał na tym, że łącznik „Waśka” otrzymywał listy 
i broszury o antypaństwowej treści od dowództwa bandy AK [...] Również 
„Waśka” przekazywał [...] bandzie AK listy [...] Łączność ta była utrzymy-
wana [...] przez cały czas tzn. do 1947 r., gdzieś do czerwca [...] łącznik 
z bandy UPA „Waśka” kontaktował się dwa lub jeden raz w miesiącu 
z bandą „Jastrzębia”.

W polsko - ukraińskich kontaktach na terenie powiatu włodawskiego 
najistotniejsze jest to, że obie strony - wobec zagrożenia, jakim był reżim 
komunistyczny - zachowując własne cele, uznały iż należy zaniechać 
dalszej walki pomiędzy sobą. Porozumienia te poprawiły zaognione sto-
sunki w terenie, choć nie wyeliminowały całkowicie działań podejmowa-
nych przez oddział „Jastrzębia” przeciwko tej części ludności ukraińskiej, 
która popierała władze komunistyczne. Sprowadzały się one obecnie do 
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likwidacji komunistycznej agentury, bandytyzmu, jak również do ataków 
na skomunizowane wsie. Ich ludność stanowiła zaplecze „ludowej” wła-
dzy, a wielu mężczyzn zasiliło szeregi UBP, MO, ORMO oraz PPR. Wła-
dze tworzyły w takich wsiach - zwanych „małymi Moskwami” - czerwone 
samoobrony, a następnie placówki ORMO i przekazywały ich mieszkań-
com broń, która służyła terroryzowaniu sprzyjającej partyzantce ludności 
polskiej. Z tych też powodów oddział „Jastrzębia” pojawiał się we wsiach 
Zienki, Górki, Kodeniec, Hołowno, Wólka Tarnowska, gdzie prócz rekwi-
zycji demonstrowano siłę i odbierano liczne jednostki broni.

Oddział „Jastrzębia” powoli się rozrastał. W lipcu 1945 r. dołączyli 
z bronią uciekinierzy z berlingowskiego wojska. Byli to Zdzisław Kogutow-
ski „Ryś” i jego kolega Wiktor Uliński, były członek miejscowej placówki 
AK, który otrzymał pseudonim „Jawor”. W tym samym czasie oddział za-
silili również Tadeusz Korzeniewski „Wilk” oraz Józef Piasecki „Sokół”. 

Oddział „Jastrzębia” nie został rozformowany podczas zarządzonej 
przez DSZ akcji „rozładowywania lasów”. Ostatni kwartał 1945 r. upłynął 
grupie „Jastrzębia” na sporadycznych potyczkach z resortem i akcjach 
zaopatrzeniowych. W październiku 1945 r. w Wytycznie grupa 10 party-
zantów rozbroiła 4 milicjantów, a kilka dni później oddział w sile 25 ludzi 
przeprowadził rekwizycję żywności i ubrań we wspomnianej już, skomu-
nizowanej ukraińskiej wsi Hołowno. Podczas odwrotu oddziału został 
ostrzelany przez Ukraińców, jednak duża siła ognia partyzantów zmusiła 
ich do wycofania się i ukrycia. 

Na początku listopada 1945 r. oddział w sile 13 ludzi wracając 
z zasadzki na szosie Chełm - Włodawa, zaatakował we wsi Osowa 6-o-
sobowy sowiecki posterunek łączności. Żołnierzom pozostawiono broń, 
zabrano kilka granatów, a „Jastrząb” wygłosił przemówienie wyjaśniają-
ce dlaczego polscy partyzanci walczą z reżimem komunistycznym. Tego 
samego dnia zatrzymano we wsi Luta „pełniącego obowiązki polaka” pra-
cownika MON Pawła Puszyka (członka PPR), byłego czerwonoarmistę 
przydzielonego do „ludowego” WP. Po przewiezieniu zatrzymanego do 
sztabu, został on na rozkaz dowództwa rozstrzelany. 

Obok wspomnianych już wyżej działań bojowych, oddział zajmował 
się również likwidacją pospolitego bandytyzmu i złodziejstwa. Zjawisko 
to przybrało po wojnie zastraszające rozmiary i wiele zdemoralizowanych 
jednostek, uzbrojonych w łatwo wtedy dostępną broń, stworzyło sobie 
z tego procederu łatwe i szybkie źródło dochodu. Była to prawdziwa pla-
ga i gdyby nie oddziały niepodległościowego podziemia polska wieś zo-
stałaby ograbiona doszczętnie, spływając przy tym obficie krwią. 



25

W zasobach archiwalnych lubelskiego oddziału IPN znajdują się ra-
porty Starosty Powiatowego we Włodawie Ludwika Rycerskiego, informu-
jące o napadach rabunkowych w powiecie na przełomie 1945 i 1946 r. Jest 
tych raportów kilkadziesiąt, jednak w 90% dotyczą one gmin Wisznice, 
Sławatycze, Hanna, Holeszów, itp. Nocne napady niezidentyfikowanych, 
kilkuosobowych uzbrojonych grup, powtarzały się tam prawie codziennie. 
Napastnicy rabowali wszystko: konie, wozy, ubrania, cały dobytek, nie-
rzadko dotkliwie bijąc ofiary, co często kończyło się nawet śmiercią. Ban-
dyci z premedytacją podszywali się przy tym pod oddziały partyzanckie. 
Organy „władzy ludowej” przeznaczone do pilnowania porządku nie były 
zainteresowane zwalczaniem prawdziwego bandytyzmu. Jedynym ratun-
kiem dla ludności pozostawały niepodległościowe oddziały partyzanckie, 
którym - paradoksalnie - propaganda komunistyczna przez dziesiątki lat 
przypisywała udział w tych rabunkach. Zwraca uwagę fakt, że z gmin 
które były matecznikiem i terenem operacyjnym oddziału „Jastrzębia” ta-
kich meldunków Starosta prawie nie przekazywał, co potwierdza zasadę, 
że tam gdzie działały silne oddziały polskiego podziemia, bandytyzm po 
prostu nie miał prawa istnieć. Dla „Jastrzębia” nie miało znaczenia czy 

Zima 1945/46. Od lewej stoją: Zdzisław Kogutowski „Ryś”, Piotr Kwiatkowski „Dąbek”, Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”



26

przestępca był Polakiem czy Ukraińcem, w razie stwierdzenia winy trak-
towano ich jednakowo. Nie zawsze jednak karano ich śmiercią. Często 
pouczenie i stosowna porcja kijów wystarczały, by sprawca opamiętał 
się, a ludność mogła żyć spokojnie.

Oddział Obwodu WiN Włoda-
wa pod dowództwem „Jastrzębia” 
bardzo sprawnie prowadził walkę 
z bandytyzmem. Wręcz wzorcowe 
był tego typu akcje przeprowadzone 
we wsiach Brus i Białka. W grudniu 
1945 r. ujęto w Brusie, podczas 
rabunków z bronią w ręku, trzech 
notorycznych złodziei: Franciszka 
Kloca, Władysława Budzyńskiego 
oraz Gąsiorowskiego z Dominiczy-
na. Podczas przesłuchania przy-
znali się oni do kilku rabunków, na 
szkodę zarówno Polaków jak i Ukra-
ińców. Oddział po odebraniu zło-
dziejom zrabowanych kożuchów, 
butów i innej odzieży, załadował 
to wszystko na wóz i pod eskortą 
zawiózł wraz ze sprawcami do wsi 
Brus. Tam przekazano odzyskany 
dobytek na ręce sołtysa, któremu 
również kazano wezwać mieszkań-

ców wsi. Po krótkiej przemowie, wymierzono złodziejom publicznie karę 
chłosty, a jak pisze w swoich pamiętnikach „Żelazny”, od śmierci urato-
wał ich tylko młody wiek (17-18 lat). Po tej interwencji sołtys zebrał od 
mieszkańców wsi dobrowolne datki na rzecz oddziału.

Niedługo potem, 29 grudnia, podobną akcję zorganizowano we 
wsi Białka, jednak ta była o tyle trudniejsza, że złodzieje stworzyli bar-
dzo sprawnie działającą w okolicznych wsiach szajkę, a dla własnego 
bezpieczeństwa nie spali w domach. W porozumieniu z komendantami 
rejonów Feliksem Majewskim „Rogiem” i Kazimierzem Kazałą „Wawrzyń-
cem” zorganizowano zabawę w szkole, na której pojawili się bandyci. 
Oddział otoczył budynek i zatrzymał 11 złodziei, m.in. braci Izdebskich 
i Zajączkowskich, Jana Jaskólskiego. Wszystkim wymierzono karę chło-
sty, po czym zapowiedziano, że jeżeli rabunki się powtórzą zostaną uka-

Edward Taraszkiewicz ps. „Grot”, „Żelazny”
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rani śmiercią. Jak wspominał po latach „Róg”: „od tego czasu, w Białce 
dziecko mogło bawić się na drodze workiem pieniędzy”.

Podobne akcje przeprowadzano wielokrotnie, min. w Skorodnicy, 
Górkach, Woli Wereszczyńskiej. Takie postępowanie partyzantów zjed-
nywało im ogromne poparcie społeczeństwa i pomagało przetrwać naj-
większe zagrożenia. 

Mimo niesprzyjających, zimowych warunków, rok 1946 oddział roz-
począł dość aktywnie. Jeszcze 31 grudnia 1945 r. w Skorodnicy zorga-
nizowano zasadzkę i zaatakowano grupę operacyjną UBP i MO, odbija-
jąc dwóch aresztowanych członków oddziału, a 10 stycznia 1946 r. we 
wsi Kamień inna grupa operacyjna UBP natknęła się na kilku partyzantów 
z oddziału „Jastrzębia”. W wyniku walki śmierć poniosło 2 funkcjonariuszy.

17 stycznia 1946 r. oddział „Jastrzębia” w sile 15 ludzi przeprowa-
dził akcję na wspomniane już ukraińskie wsie Zienki i Górki, które - jak 
pisze „Żelazny” - były postrachem całej polskiej ludności w okolicy. Par-
tyzanci zabrali mieszkańcom tych miejscowości większą ilość pistole-
tów maszynowych i 10 kbk. W obu wsiach wygłoszono uświadamiające 
patriotyczne przemówienia, oraz zmuszono Ukraińców do odśpiewania 

Styczeń 1946 r. Część oddziału „Jastrzębia”. Stoją od lewej: 1. Ignacy Zalewski „Lin”, 2. Zdzisław Kogutowski 
„Ryś”, 3. Witold Zieliński, 4. Ryszard Jakubowski „Kruk”, 5. Zygmunt Majewski „Lenin”, 6. N.N., 7. Józef Piwn-
icki „Jaskółka”, 8. Tadeusz Wawszczuk „Groźny”, 9. N.N., 10. Antoni Kosiński „Czarny”, 11. Piotr Kwiatkowski 
„Dąbek”, 12. Tadeusz Sokołowski, 13. Henryk Zajączkowski „Borsuk”, 14. Adam Mielniczuk „Fryc”, 15. Jan 
Czech „Kiepura”. Przy RKM-ie siedzi d-ca oddziału por. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”.
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hymnu polskiego. Po akcji partyzanci udali się do Sosnowicy w celu ode-
brania broni kilku złodziejom. Tam przypadkiem natknęli się na grupę 
12 funkcjonariuszy UB, z którą doszło do potyczki (ujęto i zlikwidowano 
funkcjonariusza UBP - por. Jana Romaneczko).

W drugiej połowie stycznia 1946 r. por. Klemens Panasiuk „Orlis” 
wydał rozkaz, by część oddziału, w sile 8-10 ludzi pod dowództwem „Ja-
strzębia”, udała się w rejon podległy Stanisławowi Kuszykowi ps. „Bia-
ły”, czyli do gmin Uścimów i Ostrów Lubelski. Zadaniem patrolu było po-
skromienie rozpanoszonego tam złodziejstwa oraz zrobienie porządku 
ze zbyt gorliwym posterunkiem MO w Ostrowie Lubelskim. Posterunek 
został rozbrojony bez walki, zdobyto kilka sztuk broni. Dodajmy, że „Ja-
strząb” dostał również od przełożonego listę ludzi z Ostrowa Lubelskie-
go, którzy wbrew ogłoszeniu władz konspiracyjnych wykupywali domy po 
ludności żydowskiej (kilku z nich polecono wymierzyć karę chłosty). Tego 
zadania nie udało się jednak wykonać, ponieważ po wkroczeniu oddziału 

do miasta, wszyscy z listy zo-
rientowali się że nie minie ich 
kara i zdążyli się ukryć. Jednak 
już sama próba poskromienia 
winnych tego niecnego proce-
deru, jest jednym z wielu fak-
tów, które obalają, utrwalane 
przez lata kłamstwo o antyse-
mityźmie żołnierzy oddziału 
„Jastrzębia’. 

28 stycznia 1946 r. przy 
pomocy bojówki rejonowej Pio-
tra Kwiatkowskiego „Dąbka” 
z Wołoskowoli oddział przywo-
łał do porządku kolejne skomu-
nizowane ukraińskie wsie: Ko-
deniec, Opole i Krzywowierzba. 
Nie bez znaczenia była wciąż 
żywa pamięć o mordach doko-
nywanych przez mieszkańców 
tych wsi (szczególnie Kodeń-
ca) na żołnierzach Wojska Pol-
skiego, wycofujących się przed 
Armią Czerwoną w 1939 r. 

Zima 1945/1946 r. Od lewej: Edward Taraszkiewicz  
„Żelazny”, Zdzisław Kogutowski  „Ryś” (poległ podczas tzw. 
Krwawej Wigilii, 24 XII 1946 r.
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Partyzanckie zaplecze

Charakterystyczne jest, że wsie, które były matecznikiem oddziału, 
miały swoją bardzo długą niepodległościową tradycję. Lipniak stanowił 
bazę dla jednego z najwybitniejszych dowódców Powstania Stycznio-
wego, Karola Krysińskiego. Wioski w rejonie Włodawy, Wereszczyna, 
Ostrowa, Urszulina i Parczewa były oparciem nie tylko dla Krysińskiego, 
ale też dla oddziałów Jankowskiego, Zielińskiego i Ruckiego. Ludność 
tego terenu bardzo ofiarnie wspomagała powstańców, za co po upadku 
Powstania zastosowano wobec niej masowe represje.

Jednak ani w XIX, ani w XX w. nie udało się okupantom wykorzenić 
patriotyzmu z tych poleskich wsi i miasteczek. W dokumentach PUBP we 
Włodawie, zgromadzonych w zasobach archiwalnych lubelskiego IPN, 
znajdują się m.in. wykazy „elementu podejrzanego” z poszczególnych 
gmin powiatów włodawskiego, radzyńskiego i chełmskiego, które zawie-
rają po kilkadziesiąt (niektóre ponad setkę) nazwisk osób współpracu-
jących w poszczególnych gminach z - jak pisano - „organizacją AK” lub 
„bandą” „Jastrzębia”, czy później „Żelaznego”. Bardzo często były tam 
notowane całe rodziny. Poparcie jakiego udzieliła ludność partyzantom 
stanowiło przez wiele lat ogromny problem dla komunistów, o czym czę-
sto wspominali oni w swoich sprawozdaniach. 8 października 1946 r. re-
ferent PUBP Włodawa, Bazyli Dohojda meldował (zachowano pisownię 
oryginału):

„Na terenie obwodu wyborczego gm. Wola Wereszczyńska jest zła 
sytuacja z powodu band reakcyjnych jakie istnieją w danym obwodzie, 
ludność tego obwodu jest przepojona agitacją reakcyjną i z tego powodu 
jest wrogo usposobiona do teraźniejszego ustroju [...] teren tego obwo-
du jest najbardziej zanieczyszczony przez najróżniejsze wrogie elemen-
ty [...] ludność bierze czynny udział w spółpracy z bandą WiN „Orlisa” 
i prowadzi anty Państwową propagandę. Po rozpędzeniu partii PPR przez 
bojówkie „Jastrzębia” rzadna inna organizacja legalna utrzymać się nie 
może z powodu terroru band. [...] Wobec powyższego do ochrony lokalu 
wyborczego tego obwodu potrzebne nie mniej jak 50 żołnierzy zdyscypli-
nowanych dobrze uzbrojonych”.

18 listopada 1946 r. funkcjonariusz PUBP we Włodawie Jan Redes 
pisał w swoim raporcie m.in. tak: „[...] jestem wyznaczony w czasie wybo-
rów do obsługiwania obwodu nr 5 w Dębowej Kłodzie. Obwód Dębowa 
Kłoda obejmuje następujące wsie: Dębowa Kłoda, Lejno, Zamiarki, Uhnin 
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Sosnowski, Uhnin Bielski, Bednarzówka, Chmielów, Makoszka, Plebania 
Wola, Korona, kol. Białka i Stępków. W/w wsie są mocno opanowane 
przez czynniki reakcyjne. W obwodzie Dębowa Kłoda jest kilka placówek 
bandy „WiN”, jak również ten teren jest mocno zagnieżdżony przez aktyw-
nych członków bandy „Jastrzębia”. Banda „Jastrzębia” na terenie gminy 
Dębowa Kłoda ma bardzo wielki wpływ. Banda ta ma tam swoje kwatery 
i nieraz przebywa po kilka dni cały oddział w jednym miejscu. Obwód ten 
jest bardzo często nawiedzany przez w/w bandę, tak, że jest obawa, iż 
w czasie wyborów może dokonać napadu na lokal wyborczy.[...]”.

Z kolei ppor. Mikita, słuchacz Centralnej Szkoły MBP w Łodzi, 
w raporcie z dnia 20 stycznia 1947 r. tak charakteryzował obwód wybor-
czy nr 65, obejmujący miasto Parczew:

„[...] Ludność miejscowa wg agenturalnych doniesień i osobistych 
przeprowadzonych z nią rozmów jest nieprzychylnie ustosunkowana do 
obecnego ustroju Demokratycznego Polski i obecnych władz rządzą-
cych. Nieprzychylne to nastawienie tłumaczy się tym po pierwsze: że te-
ren m. Parczew jest trzymany w dyscyplinie antyrządowej przez bandy 
terrorystyczne a w szczególności przez bandę „Jastrzębia”, który tutaj 

Część oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na kwaterze. Stoją od lewej: Eugeniusz Jarecki „Krogulec”, 
Stanisław Pakuła „Krzewina”, N.N. „Warszawiak”, N.N, Adam Mielniczuk „Fryc”, Feliks Prucnal „Grunwald”, 
Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”. Klęczą od lewej: Ryszard Jakubowski „Kruk”, Piotr Popielewicz „Tygrys”, Antoni 
Kowalczyk „Huragan” (zdrajca, rozstrzelany przez „Żelaznego” w 1947 r.). Leżą od lewej: Stanisław Dębiński 
„Bąk”, Zdzisław Kogutowski „Ryś”.
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na terenie ma bardzo dużo zwolenników, przeważnie wśród młodzieży 
i którzy na jego polecenie bądź też i własnej inicjatywy wymierzają spra-
wiedliwość na tych którzy w czymkolwiek przejawiają swą aktywność 
w stosunku do obecnych władz rządzących. [...]”.

21 stycznia 1947 r. szef PUBP we Włodawie kpt. Mikołaj Oleksa 
w raporcie dekadowym o sytuacji politycznej w powiecie włodawskim, 
skierowanym do WUBP w Lublinie, meldował:

„Ludność na terenie pow. Włodawskiego w 60% nastrojona prze-
ciwko obecnemu Rządowi.[...] W G[minnych] R[adach] N[arodowych] 
zauważono wielki wpływ PSL-u, brak poczucia odpowiedzialności 
w swej pracy, nie wykonują nakazu Władz zwierzchnich w postaci P[o-
wiatowych] R[ad] N[arodowych]. Trzeba zaznaczyć, że w PRN reakcja 
ma też wpływy i swoje wtyczki. Wójtowie w większości są pod wpływem 
PSL jako też i sołtysi. Dwóch sołtysów za przynależność do organizacji 
WiN i bandy „Jastrzębia” zostali rozstrzelani Wrzaszcz [Edward] ze wsi 
Białka i Korpysz [Lucjan] ze wsi Leitno [Lejno], gm. Dębowa Kłoda.”

Skalę poparcia dla działań oddziału dowodzonego przez „Jastrzę-
bia” potwierdził również jeden z aresztowanych partyzantów. W swoim, 
bardzo obszernym zeznaniu, złożonym przed funkcjonariuszami UB 21 
grudnia 1953 r. tak pisał o poparciu ludności: 

„Ze wsi Białka stanowiąca teren rejonu „Kulona” [Władysław Kon-
dracki], duża część ludzi była w b[yłej kompanii] „Marsa”- „Zagłoby”, 
w której „Kulon” był dowódcą plutonu, przeważnie swoich ludzi miał 
w tym plutonie. Po zlikwidowaniu się „Marsa” [rozbicie oddziału AK pod 
dow. kom. obwodu Bolesława Flisiuka „Jaremy” przez obławę 64 Zbior-
czej Dywizji WW NKWD i UB pod wsią Czarny Las, gm. Ludwinów, pow. 
Włodawa, 23 listopada 1944 r.], gdzie ludzie ci wraz z „Kulonem” powró-
cili do domu, wznowili oni ponownie swe działania na czele z nim, będąc 
dużą pomocą u [dla] „Jastrzębia”, dla którego stanowili oni dobrą i pewną 
rezerwę, a ponadto cała wieś Białka była dobrze i pewnie przygotowana 
do udzielania wszelkiej pomocy, jak kwater pewnych i informacji. Miał 
on [„Jastrząb”] duży posłuch i szacunek u miejscowej ludności tej wsi, 
gdzie byli podporządkowani i chętni do wykonywania jakichkolwiek jego 
poleceń.” [...]. Ludzie wsi Białka jak i przyległych, byli z reguły „jednego 
ducha” z tymi, których wyżej ukazałem. Nie było to u nich podyktowa-
ne jakąś presją lub obawą ze strony „Jastrzębia”, a jeżeli byli tacy to 
w bardzo minimalnej ilości. Rzecz ta podobnie się miała i w poprzednich 
dwóch rejonach, skąd rekrutowali się członkowie bandy „Jastrzębia”. [...] 
Zasługuje również na uwagę cały szereg innych wiosek z ludźmi odda-
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nymi „Jastrzębiowi” później „Żelaznemu”, a uprzednio całej kupie innych 
przywódców konspiracji i oddziałów AK, są to wsie do chwili obecnej [21 
grudnia 1953 r. - sic] z tymi tam, którzy czekają momentu pojawienia 
się jakiegokolwiek przywódcy bandy by mu służyć i pomagać w różny 
sposób. Ludzie co ciągle oczy mają skierowane gdzie indziej, jednak nie 
w naszą rzeczywistość. [...] Są to wioski o szczególnym nasileniu ele-
mentu wrogiego jak w szczególności: 1) Zbójno, 2) Lipniak, 3) Białka, 
4) Kułaków - Wołoskowola - Skorodnica - Kamień i Marianka, 5) Droz-
dówka, 6) Nietiahy oraz 7) Uścimów - Maśluchy, 8) Izabelin - Sosnowica 
i dwa Orzechowy - Nowy i Orzechów Stary. Pomniejszych miejscowości, 
lecz podobnie wrogich z ich mieszkańcami, jak powyższe, nie będę za-
podawał.”

Biorąc po uwagę wyżej przytoczone raporty i zeznanie, nikogo nie 
powinno dziwić tak długie trwanie oddziału partyzanckiego braci Tarasz-
kiewiczów, na stosunkowo niewielkim terenie, silnie nasyconym agen-
turą, grupami wojska oraz UBP i MO. Specyfika działań partyzanckich 
zawsze i wszędzie jest podobna i żaden oddział nie byłby w stanie utrzy-
mać się w terenie dłuższy czas bez poparcia ludności na nim zamieszka-
łej. Długość oporu stawianego komunistom przez żołnierzy „Jastrzębia”, 
a później „Żelaznego”, świadczy tylko o ogromie tej pomocy, za udzielanie 
której wielu z tych ludzi zapłaciło śmiercią lub długoletnim więzieniem.

Zajęcie Parczewa - „pogrom”, którego nie było

W lutym 1946 r. doszło do opanowania przez oddział „Jastrzębia” 
miasteczka Parczew. Warto omówić to wydarzenie bardziej szczegółowo, 
ponieważ propaganda komunistyczna uczyniła z niego wręcz wzorcowy 
przykład antysemityzmu oddziałów włodawskiego Obwodu WiN - dodaj-
my od razu - rzekomego. Kłamstwo to do tego stopnia wrosło w świado-
mość społeczną, że do dzisiaj powtarzane jest przez niektórych ludzi. 
Dość przypomnieć, że lider „odnowionej” starej „lewicy”, Marek Borow-
ski z SLD, kilka lat temu przywoływał z trybuny sejmowej braci Tarasz-
kiewiczów - jako przykład mający stać się kontrargumentem w dyskusji 
o uznaniu żołnierzy WiN za bohaterów walczących o niepodległy byt 
Państwa Polskiego. 

Opinia ta, z gruntu nieprawdziwa, nadal jest lansowana również 
w niektórych publikacjach. Koronnym przykładem jest tutaj książka Jana 
Tomasza Grossa Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia 
moralnej zapaści, w której autor, dopasowując fakty do z góry założonej 
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tezy, korzystając jedynie z publikacji Aliny Całej i Heleny Datuer - Śpie-
wak Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty źródłowe, wydanej przez 
Żydowski Instytut Historyczny, wyrwał z kontekstu kilka zdań pochodzą-
cych z kroniki oddziału pisanej przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelazne-
go”, opatrzył je odpowiednim komentarzem i w ten sposób stworzył wy-
paczony obraz parczewskich wydarzeń z 5 lutego 1946 r. 

Podobnie przedstawia wydarzenia w Parczewie kierownik Dzia-
łu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku Dariusz Libionka 
w swoim koreferacie Polskie podziemie niepodległościowe a mniejszo-
ści narodowe, zamieszczonym w jednej z najnowszych publikacji IPN pt. 
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycz-
nych w Europie środkowo - wschodniej w latach 1944 - 1956. Tekst ten 
był odpowiedzią na referat Piotra Łapińskiego, w którym to autor zwrócił 
uwagę, że niektóre działania represyjne polskiego podziemia w stosunku 
do społeczności żydowskiej są wyraźnie przejaskrawione, jak np. atak 
oddziału „Jastrzębia” na Parczew, który bezzasadnie przedstawiany jest 
wręcz jako „pogrom Żydów”. Dariusz Libionka pisze, że nie wie na czym 
to przejaskrawienie miałoby polegać, jak też dziwi się zakwalifikowaniu 
tego incydentu do działań represyjnych. Przytacza też, podobnie jak J. T. 
Gross, odpowiednio wyselekcjonowane dwa zdania z kroniki „Żelaznego” 
(również na podstawie Dzieje Żydów w Polsce 1944 - 1968), które mają 
udowodnić, że atak miał podłoże jedynie ideologiczne i praktyczne (za-
opatrzeniowe). Autor cytując „Żelaznego” informuje czytelnika, że chodzi-
ło o „rozgromienie zamieszkałych tam Żydów [...], którzy złapali w swoje 
ręce cały handel, nie dając życia innym drobnym kupcom i handlarzom 
polskim” oraz, że „przy tej okazji można się było dobrze podreperować na 
żydowskich sklepach”. Co więcej, D. Libionka zupełnie mija się z prawdą 
pisząc, że „nie ma więc mowy o walce z agenturą, poplecznikami sys-
temu czy jego przedstawicielami (choć przy okazji zastrzelono czterech 
uzbrojonych członków samoobrony żydowskiej, to nie o nich tu chodziło). 
Celem akcji w Parczewie było sterroryzowanie Żydów i zagarnięcie ich 
mienia”. 

By rozwiać wątpliwości i wskazać jak nieprawdziwe są powyższe 
oskarżenia, na początku należy przede wszystkim przedstawić czytel-
nikom obszerniejsze fragmenty kronik „Żelaznego”, oraz posłużyć się 
większą ilością źródeł, w tym relacjami świadków.

Wybór Parczewa na cel ataku nie był przypadkowy. W pierwszych 
miesiącach po tzw. „wyzwoleniu” Parczew stał się wręcz „kuźnią ubec-
kich kadr” na Lubelszczyźnie. Zwykli mieszkańcy Parczewa byli terro-
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ryzowani przez przedstawicieli nowej władzy, której szeregi (UBP, MO, 
administracja partyjno - państwowa) licznie zasiliła ludność żydowska, 
częściowo ocalona z Holocaustu (i obciążona traumatycznymi przeżycia-
mi), a częściowo - już odpowiednio uformowana - przybyła z ZSRR wraz 
z Armią Czerwoną i NKWD. Polityczny monopol wkrótce przyczynił się do 
opanowania przez nich wszystkich istotnych sfer życia społeczno - go-
spodarczego w mieście i powzięcia przekonania o własnej bezkarności. 

Nic zatem dziwnego, że do Komendy Obwodu WiN Włodawa wkrót-
ce zaczęły docierać skargi parczewian na zaistniałą sytuację, co w efek-
cie doprowadziło do podjęcia środków zaradczych. Z zachowanych za-
pisków „Żelaznego” na temat podziału zadań w czasie akcji oraz ich 
późniejszej realizacji wyraźnie wynika, że celem ataku były przede 
wszystkim struktury komunistycznego aparatu represji.

„Plan był następujący: grupa „Dąbka” z około 10 ludźmi miała opa-
nować most na drodze od rynku w kierunku stacji. Koło tego mostu stała 
zwykle straż złożona z żydowskich ormowców, którzy pilnowali komplek-
su budynków zamieszkanych przez Żydów. Następnie grupa „Dąbka” 
miała udać się z przewodnikiem na rynek w pobliżu post. MO, gdzie 
w tym czasie będzie już prawdopodobnie ze swą grupą sam „Jastrząb”, 
który udał się inną drogą celem zaatakowania posterunku z dobranemi 
[dobranymi] w tym celu chłopakami.

Trzecia [druga] grupa złożona z 4 ludzi, w której był „Wacek” [Karol 
Mielniczuk], miała zadanie opanować pocztę wraz z centralą telefoniczną.

Czwarta [trzecia] grupa złożona z trzech ludzi pod przewodnictwem 
„Rysia”, „Kozła” [Bogusław Zieliński] i jeszcze kogoś z chłopaków, miała 
zadanie wpaść do prywatnego mieszkania kom. UB z Parczewa.

Czwartą grupą w sile 5-ciu ludzi kierowałem ja, miałem za zada-
nie ubezpieczać ze swoją „suką” [niemiecki karabin maszynowy MG 42], 
jako najpewniejszą bronią, szosę z kierunku Włodawy, celem powstrzy-
mania ewentualnej pomocy stamtąd, gdyż akcja była obliczona na parę 
godzin. [...]

„Dąbkowi” udało się pięknie podejść i bez strzału rozbroić wartę 
koło mostu, złożoną z dwóch Żydków z automatami i pistoletami. Jednym 
z nich był sierżant z UB nazywany popularnie „Bocian”, a było to dość 
podłe Żydzisko w stosunku do obejścia z Polakami. Idąc dalej w kierunku 
posterunku złapał i trzeciego Żydka z bronią. Nic robiąc strzałów, zgod-
nie z rozkazem posuwa się dalej i wkracza do budynku, gdzie spodziewał 
się zastać, zgodnie z planem, „Jastrzębia”, który miał przybyć tam wcze-
śniej. Przez winę przewodnika, który ze strachu jakoś zbłądził i przez to 
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opóźnił przybycie „Jastrzębia” z grupą na posterunek, dwóch chłopaków 
od „Dąbka” wchodzi spokojnie do pierwszego pokoju na parterze, a tam 
w najlepsze zajadają sobie kolację milicjanci. Nasi zobaczywszy tylu mi-
licjantów na raz, a nie spodziewanych tam swoich, dostają tremy, robią 
w tył zwrot i uciekają na dwór, a milicjanci zorientowawszy się, że coś tu 
nie pasuje, drugiemi [drugimi] drzwiami pobiegli na drugie piętro, gdzie 
mieścił się posterunek i chwycili za broń.

W tym czasie przybywa „Jastrząb”, próbuje opanować posterunek, 
lecz w korytarzu na drugim piętrze otrzymuje silny ogień z diegtiarowa, 
z którego strzelał sierżant UB Adolf Konasiuk, rodem ze wsi Makoszka 
[zginął w zasadzce zorganizowanej przez „Żelaznego” 22 kwietnia 1947 
r. pod wsią Białka]. Bezpośrednie zdobycie posterunku staje się niemoż-
liwe. Zniszczyć go można by, bo w tym celu chłopcy przynieśli skądś 
kanister benzyny, lecz „Jastrząb” żałuje cywilnych ludzi i aptekę znaj-
dującą się w tym samym domu na parterze. Wobec tego zostawia paru 
chłopaków na obstawie celem powstrzymania ubeków w budynku, a sam 
udaje się do dalszej akcji.[...]”.

Cele ataku na Parczew potwierdza również relacja żołnierza od-
działu „Jastrzębia”, biorącego udział w tej akcji, Ryszarda Jakubowskie-
go „Kruka”, który tak opisuje zasadnicze motywy podjęcia decyzji o  ude-
rzeniu na Parczew:

„Parczew był obsadzony przez milicję żydowską. Jarmarki odby-
wały się w każdy wtorek w Parczewie i kto chciał sobie coś kupić, jakieś 
produkty rolnicze, czy świnię, to do Parczewa jechał, bo nie było żad-
nego zaopatrzenia i chaos cały czas wszędzie panował. Ludzie zaczęli 
przychodzić i mówić, że AK-owców lub sympatyków AK-owców łapią tam 
Żydzi, biorą na przesłuchania i leją. Żydzi ci wywodzili się z tego terenu, 
więc znali poszczególnych gospodarzy. „Jastrząb” zatrzymał któregoś 
z PPR-owców  z Pieszowoli i przez niego przekazał do resortu parczew-
skiego list: „nie czepiajcie się ludzi, nie maltretujcie gospodarzy, którzy 
przyjeżdżają zaopatrzyć się w Parczewie, bo jeżeli będziecie przetrzymy-
wali, śledztwa prowadzili, bili, to rozliczymy się inaczej”. Oni na odwrocie 
tego listu odpisali „Jastrzębiowi”, że będą nadal aresztować ludzi, nawet 
teraz kilku mają, i jak jesteś taki mocny, to przyjdź i sam sobie ich weź. 
W końcu doszło do tego, że parczewscy milicjanci i ubecy zamordowali 
jednego z członków placówki WiN z Wołoskowoli, i to spowodowało, że 
„Jastrząb” ruszył na Parczew.”

Uderzenie na miasto nastąpiło 5 lutego 1946 r. Tego dnia o godz. 
17.30 ponad 50 osobowy oddział „Jastrzębia” (wzmocniony grupą 
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P. Kwiatkowskiego „Dąbka”) wkroczył do miasta. Wiele ciekawych, 
wcześniej nieznanych faktów zachowało się w aktach sprawy lubelskiej 
Prokuratury Okręgowej, przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim (zespół akt: Sąd Grodzki 
w Parczewie, sygn. 636).

Partyzanci najpierw zajęli budynek Urzędu Pocztowego oraz Spół-
dzielni Rolniczo - Handlowej „Rolnik”. Wg zeznań telefonistki pocztowej 
Janiny Nowickiej, napastnicy kazali jej połączyć się z posterunkiem MO, 
w którym swoją siedzibę miała również placówka Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Telefon odebrał funkcjonariusz UB Marian Jędra. Usłyszał głos 
najprawdopodobniej samego „Jastrzębia”: „Komendant dwutysięcznego 
oddziału partyzanckiego każe wam się zdać [poddać] bez boju, bo ina-
czej zginiecie jak psy”.  

Tymczasem w parczewskim budynku Bezpieczeństwa, poza Jędrą, 
znajdował się tylko jeden milicjant - plut. Wacław Rydzewski. Komendant 
Posterunku MO Jan Pawlina był co prawda na miejscu, lecz w momen-
cie ataku schronił się wraz z żoną w prywatnym mieszkaniu, znajdują-
cym się w tym samym budynku. W tym czasie rozgorzał bój o piętro, 
na którym ostrzeliwali się Jędra i Rydzewski. W czasie walki, na scho-
dach zastrzelony został Rydzewski. Ubek ostrzeliwujący się na piętrze 
zdołał się obronić, partyzanci nie zdołali wedrzeć się na górę. Przebieg 
epizodu wyraźnie wskazuje na odwetowy charakter ataku, mający za 
zadanie skarcenie samowoli milicji, UBP i tzw. ochrony miasta, w skład 
której wchodzili miejscowi Żydzi. Nic zatem dziwnego, że to właśnie oni, 
w momencie ataku przebywający pod bronią w Klubie Partyzanckim, pa-
dli jego ofiarą. W działaniach partyzantów widać wyraźne nastawienie na 
poszukiwanie funkcjonariuszy MO, UB i ludzi z nimi współpracujących. 
A tymi byli w Parczewie przeważnie Żydzi. Wszystkich podejrzanych lu-
dzie „Jastrzębia” zatrzymali i zgromadzili w sklepie Stanisława Pawłow-
skiego przy ulicy 11 Listopada 2. Znalazło się tam około 20 osób. Byli 
wśród nich, zatrzymani z bronią, Abram Zysman vel Bocian - komen-
dant ochrony miasta oraz członkowie ochrony: Dawid Tempel vel Tępy 
i Mendel Turbiner. Partyzanci zatrzymali także milicjanta Władysława 
Michalskiego, który miał czapkę z orzełkiem. W sklepie wylegitymowali 
wszystkich. Michalski zdołał ukryć resortowe dokumenty, a zapytany o to 
czy jest z milicji, odpowiedział, że nie, a czapkę z orzełkiem ma dlatego, 
iż właśnie wrócił z wojska. Zysman, Tempel i Turbiner zostali rozpoznani 
jako funkcjonariusze komunistycznych organów terroru, wyprowadze-
ni na zewnątrz i rozstrzelani. O tym, że to głównie oni byli celem ata-
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ku świadczyć może scena zapamiętana przez Ewę Golecką. W sklepie 
Pawłowskiego jeden z partyzantów powiedział do Bociana: „O, ty jesteś 
u nas notowany”. 

A tak dalej opisywał działania w Parczewie „Żelazny”: 
„Ze spółdzielni „Społem” rekwiruje [„Jastrząb”] dwa samochody cię-

żarowe, na które ładuje towar ze sklepów żydowskich, a paru chłopa-
kom poleca udać się do mieszkań ważniejszych asów żydowskich, aby 
ich pojąć. Grupa ta w jednym budynku otrzymuje ogień z pepeszy, lecz 
wdziera się mimo tego do budynku, ale Żydkowie rzucają broń i kryją się 
gdzieś bez śladu. Miejscowa ludność zorientowawszy się co się dzieje, 
nie bacząc na strzały wychodzi radośnie na ulice, by zobaczyć chłopa-
ków „z lasu”. Młodzież parczewska, przeważnie uczniowie z gimnazjum 
miejscowego, brawurowo pomaga nam w szukaniu Żydów, ładowaniu 
samochodów, itd. Po 4-5 godzinach, na umówione sygnały rakietowe 
zbierają się wszyscy. Nasza grupa oraz grupa „Dąbka” lokuje się na auta, 
„rezerwa” otrzymuje fury, któremi [którymi] ma rozkaz jechać do swoich 
domów. Wyjeżdżamy w wesołym nastroju z Parczewa.[...]”.

Powyższe fragmenty wyraźnie pokazują, że parczewscy Żydzi byli 
uzbrojeni i stawiali opór. Należy podkreślić, że w dniu zajęcia Parczewa 
przez oddział „Jastrzębia” miejscowa społeczność żydowska liczyła po-
nad 500 osób, zaś w wyniku działań oddziału zginęło jedynie 4 uzbro-
jonych funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Również rekwizycja 
dokonana w spółdzielni „Społem” i sklepach prokomunistycznie nasta-
wionych mieszkańców nie była niczym wyjątkowym. Podobne akcje eks-
propriacyjne przeprowadzane były przez wszystkie oddziały partyzanckie 
wielokrotnie, zarówno w miejscowościach zamieszkałych przez ludność 
polską, jak i ukraińską. W tej sytuacji trudno tu mówić o antysemityźmie, 
o pogromie nawet nie wspominając, tylko dlatego, że akurat Parczew był 
zamieszkały w znacznym stopniu przez Żydów. Trudno się również dzi-
wić radości polskich mieszkańców Parczewa, dla których jedynie „chłop-
cy z lasu” stanowili ratunek przed rozpasaniem i bezkarnością terroryzu-
jących ją komunistycznych funkcjonariuszy i ich popleczników, przeciwko 
którym wymierzona była ta akcja. 

Dzień później, 6 lutego 1946 r., licząca 130 ludzi grupa operacyj-
na KBW i UB pod dowództwem funkcjonariusza Rozenkera wyjechała 
w stronę Parczewa, by przeprowadzić operację przeciwko oddziałowi 
„Jastrzębia”. W okolicy wsi Wielki Łan doszło do starcia bezpieki z wyco-
fującymi się partyzantami. Grupa operacyjna została oskrzydlona i zmu-
szona do odwrotu.  W zasadzce zginęło 6 żołnierzy KBW, a 4 odniosło 
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rany. Podczas przeszukania przez grupę operacyjną kwater oddziału 
w domu Zofii i Janiny Korzeniowskich, wpadła w ręce UB pierwsza kroni-
ka oddziału spisywana przez „Żelaznego”, zatytułowana WILKOŁAK Nr 
635. AK Bojówka Obwodu. Pamiętnik Ogólnych Prac.

Po walce oddział wycofał się do wsi Kołacze i tam odpoczywał kilka 
dni. Komendant rejonu „Dąbek” uzupełnił zapasy amunicji i tak dotrwali 
do 11 lutego 1946 r. Nad ranem następnego dnia mieszkańcy Kułakowa 
donieśli im, że wojsko okrąża leśnych od strony wsi Dębina - Kułaków. 
Partyzanci „Jastrzębia” wycofali się pod wieś Marianka i tam przyjęli wal-
kę. W jej wyniku poległ Józef Piasecki „Sokół”, a Tadeusz Korzeniewski 
„Wilk” został ranny. Grupa operacyjna została rozbita - zginęło 3, a rany 
odniosło 10 żołnierzy KBW, do niewoli dostało się 2 oficerów i 12 szere-
gowych, którzy zostali następnie zwolnieni. 

Tak o tym starciu pisał jeszcze tego samego dnia, w ściśle tajnym 
raporcie do mjr. Wolańskiego, funkcjonariusz UB ppor. Tempel (zacho-
wano pisownię oryginału):

Przy trumnie Józefa Piaseckiego ps. „Sokół”, poleglego pod Marianką 12 II 1946 r. Od lewej stoją: 1-4 N.N. 
żołnierze z placówki „Dąbka”, Stanisław Dębiński „Bąk”, Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”, Walenty Sołoń „Szpu-
la”, Piotr Kwiatkowski „Dąbek”, Edward Taraszkiewicz „Żelazny”. Klęczą od lewej: Ryszard Jakubowski „Kruk”, 
Zdzisław Kogutowski „Ryś”, Piotr Popielewicz „Tygrys”, Antoni Gliński, Wacław Kondracki „Sybirak”.
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„Dnia 12 II 1946 r. około godz. 8 nastąpiło zetknięcie się naszej 
grupy z KOP-em [sic - WOP-em] z bandą „Dąbka” [Piotr Kwiatkowski], 
„Grotta” [„Grot” - Edward Taraszkiewicz]. Bandyci działali w dwóch 
grupach skoncentrowanych w Marjance w lesie. Nasze wojska działali 
w dwuch grupach, jedna grupa manewrowa KOP [sic-WOP] pod d-ctwem 
por. Kuźmina w sile 140 żołnierzy nie mogła wytrzymać nacisku bandy-
tów, musiała odstąpić, gdyż bandyci mieli przewagę broni maszynowej. 
[...] Tchórzostwo wykazała większość żołnierzy z grupy manewrowej,                         
a zwłaszcza oficerowie i 5-ciu żołnierzy, którzy poddali się. [...] Działal-
ność Wojsk Polskich do walki z bandytami, są nieprzygotowani i niewy-
ćwiczeni. Postawa moralna żołnierzy słaba, gdyż nie są dość zawzięci 
w walce z bandytami. Maruderstwa nie mogli się dopuścić, gdyż była 
kontrola i odpowiednia agitacja ze strony aparatu politycznego. [...].”

 Po walce pod Marianką oddział wycofał się do Skorodnicy, gdzie 
„Jastrząb” rozmelinował swoich ludzi na wypróbowanych kwaterach, zaś 
część partyzantów, którzy nie byli „spaleni”, wróciła do własnych domów. 
W marcu 1946 r. dołączyli do oddziału trzej nowi żołnierze: Mieczysław 
Sawicki ps. „Kruk” z Krzeszowa k/Małyńska, Tadeusz Garłoch ps. „Zim-
ny” oraz NN Bolek. Dwaj pierwsi byli żołnierzami 27 Wołyńskiej DP A.K. 
Zostali skierowani do oddziału przez Władysława Borysika „Krwawora” 
z kolonii Krasne, gm. Uścimów. 

Rok 1946 - w walce

Po kilku tygodniach względnego spokoju i odpoczynku, oddział po-
nownie ruszył do akcji. 10 kwietnia w Urszulinie rozbito posterunek MO. 
Dwa dni później, 12 kwietnia 1946 r., oddział „Jastrzębia” wjechał dwoma 
zdobycznymi samochodami na teren sowieckiego lotniska wojskowego 
w Lubowieżu. Zaskoczenie było całkowite, bez strat zdobyto 2 PPSz, 
2 rkm, 1 pistolet, 16 kbk, 1500 sztuk amunicji, 200 rakiet, 6 kożuchów, 
6 płaszczy, radiostację i 5 mundurów z butami. Oddział wycofał się do 
Wołoskowoli. 

Kolejny miesiąc także okazał się bogaty w wydarzenia. Jedna 
z głośniejszych akcji odbyła się 12 maja 1946 r. w Gródku. Oddział „Ja-
strzębia” zatrzymał na stacji pociąg, którego wagon pocztowy ochrania-
ny był przez 25-osobowy pododdział wojska. Wojsko zostało rozbrojone. 
Pociągiem jechał także oddział NKWD i kilku pracowników UBP. Gdy 
funkcjonariusze NKWD zorientowali się w sytuacji i rzucili się do ucieczki, 
partyzanci otworzyli ogień z broni maszynowej, w wyniku którego zginęło 
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9 enkawudzistów. Potem partyzanci przystąpili do legitymowania podróż-
nych. Z tłumu podróżnych „wyłowiono” 6 funkcjonariuszy UBP - zostali na 
miejscu rozstrzelani. Jeden ze zlikwidowanych oprawców miał być - jak 
podaje „Żelazny” - szefem UB w Białej Podlaskiej. Oddział wycofał się 
bez strat.

15 maja 1946 r. „Jastrząb” wraz z siedmioma ludźmi, jadąc zdo-
bycznym „willysem”, zatrzymał we wsi Wołoskowola samochód, którym 
podróżowali starosta powiatu włodawskiego Ludwik Rycerski i powiato-
wy sekretarz PPR, Józef Kiełb. Obaj byli uzbrojeni. Zatrzymani zostali 
przekazani do dyspozycji zastępcy komendanta Obwodu - por. „Orlisa”, 
który rozkazał zwolnić starostę Rycerskiego, zaś sekretarza PPR zlikwi-
dować. Wyrok wykonał Piotr Kwiatkowski „Dąbek”. Za ciekawostkę niech 
posłuży fakt, że na grobie pochowanego na włodawskim cmentarzu Kieł-
bia, wyryto napis: „zginął z rąk faszystów w 1944 r.” 

W połowie maja 1946 r. „Jastrząb” nawiązał kontakt z działającym 
w powiecie chełmskim oddziałem NSZ Stefana Brzuszka „Boruty”. 22 
maja 1946 r. połączone oddziały, w sile ok. 30 ludzi, zaatakowały i rozbiły 
posterunek MO w Łęcznej. Podczas akcji został zabity zastępca komen-
danta posterunku, pchor. Tadeusz Danielkiewicz, a 2 innych milicjantów 
raniono. Partyzanci zabrali z posterunku 1 rkm, 2 PPSz, 6 kbk, mundury, 
bieliznę i żywność. Po opanowaniu posterunku oddziały przeprowadziły 
rekwizycje na poczcie, w nadleśnictwie i w spółdzielni. 

Jak wspominał na kartach swojego pamiętnika kpt. Zdzisław Broń-
ski „Uskok”, od czerwca 1945 r. dowodzący z rozkazu Komendy Inspek-
toratu Lublin wszystkimi oddziałami DSZ-WiN działającymi w obwodzie 
lubartowskim, akcja ta była mu nie na rękę, ponieważ wcześniej sam 
unormował stosunki na tym terenie. Aby uniknąć na przyszłość takich 
sąsiedzkich „przysług”, w początkach czerwca 1946 r. kpt. „Uskok” skon-
taktował się z Komendą Obwodu WiN Włodawa i od tego momentu roz-
poczęła się ścisła, trwająca do śmierci „Uskoka” w maju 1949 r., współ-
praca z oddziałem „Jastrzębia”, a później „Żelaznego”. 

Dzień po rozbrojeniu posterunku w Łęcznej, 23 maja o godz. 17.00, 
oddział „Jastrzębia” zatrzymał pociąg na stacji kolejowej w Stulnie, gdzie 
rozbrojono oraz rozmundurowano jadący nim pododdział „ludowego” WP 
(w sile 25 ludzi), a także milicjantów i funkcjonariuszy UBP. Partyzanci 
zabrali ze sobą celem przesłuchania Abrama Rozenberga i Władysława 
Przegalińskiego, który okazał się członkiem Egzekutywy Komitetu Po-
wiatowego PPR w Chełmie (przed wojną członek KPP). W okolicy wsi 
Kołacze Rozenberg został puszczony wolno, a Przegaliński zlikwidowa-
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ny. Zaistniała sytuacja jest kolejnym argumentem obalającym mit o rze-
komym antysemityźmie żołnierzy oddziału „Jastrzębia”. Należy pamiętać, 
że nawet gdy w starciach lub na mocy wyroków, od kul żołnierzy oddziału 
„Jastrzębia” ginęli Żydzi, to działo się tak nie z powodu ich narodowości, 
ale z racji służby w komunistycznym aparacie represji. 

Po akcji kolejowej oddział udał się do Dubeczna i o godz. 19:30 roz-
broił tam posterunek MO (zdobyto trochę oporządzenia i broni, oraz - jak 
pisano w raporcie - wszystkie zapisane protokoły). 

1 czerwca 1946 r. partyzanci z oddziału „Jastrzębia” natknęli się na 
milicjantów z Sosnowicy. W wyniku wymiany ognia dwóch milicjantów zo-
stało zabitych, a dwaj odnieśli rany. Kilka dni później połączone oddziały 
„Jastrzębia” i „Boruty” zatrzymały pociąg na trasie Chełm - Włodawa, 
przy czym rozbroiły jadących nim 20 żołnierzy „ludowego” WP.

8 lipca 1946 r. na podstawie zeznań aresztowanego dzień wcze-
śniej Feliksa Prucnala „Grunwalda”, grupa operacyjna UBP i KBW aresz-
towała we wsi Lipniak kilku członków oddziału wraz z dowódcą oraz 
ludzi pomagającym partyzantom. „Jastrzębiowi” udało się jednak uciec                   
i dotrzeć do odległej o kilometr kolonii Jamniki. Kwaterujące tam oddzia-
ły: WiN, dowodzony pod nieobecność „Jastrzębia” przez „Żelaznego” 
i NSZ „Boruty” właśnie szykowały się do odbicia zatrzymanych. Obie gru-
py szybkim marszem udały się w okolice Pieszowoli i urządziły zasadzkę, 
w którą wjechały 3 samochody ciężarowe wypełnione żołnierzami „lu-
dowego” WP i funkcjonariuszami UBP (w sumie ok. 100 ludzi). Oddzia-
ły partyzanckie otworzyły ogień ponad samochodami i zmusiły załogę 
dwóch pierwszych do poddania się. Trzeci samochód zatrzymał się 100 
m. przed zasadzką, lecz jego załoga nie odważyła się przyjść z pomocą 
rozbrajanym właśnie towarzyszom. Partyzanci zdobyli radiostację, amu-
nicję, granaty i siedem erkaemów DP-28. Wśród jeńców znajdowało się 
dwóch ubeków, lecz „Jastrząb” w trosce o losy aresztowanych, rozkazał 
puścić ich wolno. Aresztowanych w Lipniaku nie udało się odbić, gdyż 
okazało się, że partyzanci zaatakowali inną grupę operacyjną. Konwój 
z aresztowanymi odjechał do Włodawy dużo wcześniej.

Zasadzka pod Pieszowolą warta jest dokładniejszego opisania. 
Jakkolwiek zachowanie się wojska w stosunku do partyzantów nie dzi-
wi, gdyż w latach 1945-1946 wojsko dość często uchylało się od walki 
z leśnymi (np. pod Marianką w lutym 1946 r.), jednak losy rozbrojonych 
żołnierzy 53 pp doskonale ilustrują metody, jakimi komuniści „utrwalali 
władzę ludową”. Szef WUBP w Lublinie Franciszek Piątkowski w rapor-
cie specjalnym Nr 0170/46 mówiącym „o poddaniu się wojska z 53 pp 
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bez walki bandytom w pow. Włodawa”, skierowanym do Departamentu 
III  MBP, meldował:

„W dniu 8-VII-46 r. powracająca grupa oper. Wojska Polskiego 53 
pp wraz z trzema prac[ownikami] Bezpieczeństwa w sile 66 ludzi jadąca 
na trzech ciężarowych samochodach została zatrzymana na zasadzce 
przez bandytów. Zasadzkę założyli bandyci z bandy „Jastrzębia” niedale-
ko wsi Pieszowola Gm. Wołoskowola. Jadących zatrzymał jeden z ban-
dytów wychodząc z krzaków z okrzykiem w stronę żołnierzy „Stać!” „nie 
strzelać”. Samochody z wojskiem zatrzymali się, bandyci dla postrachu 
wystrzelili serię z R.K.M. nad głowami wojska. Porucznik Turek z W.P. wy-
strzelił z pistoletu i wydał rozkaz żołnierzom „ognia”, lecz wojsko rozkazu 
nie usłuchało i bez oddania choćby jednego strzału i oporu pozwoliło się 
rozbroić bandzie. Bandyci zabrali żołnierzom 7 RKM „Diekterowa” wraz 
z amunicją, oraz 110 szt. granatów, radiostację i karabiny. Karabiny ręcz-
ne bandyci zwrócili żołnierzom, uwalniając ich. Bandyci zapytali żołnierzy 
kto wśród nich jest z Bezpieczeństwa, żołnierze wskazali prac. Bezp. Pie-
trykowskiego Stefana, Jakubowicza Jana i Redesa, których uprowadzo-
no do lasu na zrabowanych wojsku samochodach w stronę Sosnowicy. 
Jeden z prac. Bezp. Redes zdołał zbiec wraz z bronią.[...] Po powyższym 
zajściu wyjechał dnia 9-VII-46 r. do Włodawy Vice-Prok. Prok. Wojsko-
wej, przedstawiciel Informacji Wojsk Polskich oraz Sąd Wojskowy. Sąd 
Wojskowy po szczegółowym rozpatrzeniu sprawy, ukarał winnych ofice-
rów i żołnierzy 53 p.p. za oddanie broni bandytom, ucieczkę, oraz za brak 
chęci obrony, następującymi wyrokami: siedem wyroków śmierci, w tym 
czterech oficerów, jeden pięć lat więzienia, jedenaście wyroków po dzie-
sięć lat więzienia. [podkreślenie jak w oryginale]. Oprócz tego dwudziestu 
czterech żołnierzy wysłano do karnej kompanii, a pozostałych biorących 
udział w ucieczce przeniesiono do innych jednostek WP.”

Tak wysokie wyroki, wydane w błyskawicznym tempie na oficerów 
i żołnierzy „ludowego” WP, potwierdzają tylko oczywistą wiedzę, że gdy-
by za plecami komunistów nie stała wielomilionowa Armia Czerwona 
i Dywizje WW NKWD, ich władza nie przetrwałaby nawet tydzień. A prze-
cież Pieszowola to tylko przykład jeden z wielu...

Wcześniej, bo 28 czerwca 1946 r. funkcjonariusz PUBP we Wło-
dawie Leon Zubiak raportował do szefa PUBP Włodawa (pisownia jak 
w oryginale):

„Ja Leon Zubiak melduję [...] że z dnia 27 na 28 VI 46 r. od godz. 3 
do 7-mej wraz z grupą która znajduje się na terenie obwodu [wyborcze-
go] gm. Wołoskowola aresztowałem 4-ech ludzi i zdałem d-cy grupy. [...] 
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Podczas przeprowadzania aresztowań na terenie obwodu Wołoskowola 
we wsi Marjanka dnia 27. na 28.VI. słyszałem wypowiedzenie się żoł-
nierzy, że UB to skurwy syny aresztują tylko niewinnych polaków, sły-
szałem również takie słowa, że jak Polak będzie uciekał to i strzelać nie 
będziemy, musiałem uważać na aresztowanych i łapać tych którzy do 
aresztowania. [...]”.

17 lipca 1946 r. na szosie Lublin - Włodawa w okolicy Marysina do-
szło do wydarzenia bez precedensu w skali całego kraju. Połączone od-
działy „Jastrzębia” i „Boruty” przypadkowo zatrzymały samochód, którym 
podróżowała siostra Bieruta, Zofia Malewska z mężem, synem i synową. 
„Jastrząb” kazał uwięzić członków rodziny Bieruta, co spowodowało ol-
brzymią koncentrację UB i KBW w terenie i w związku z tym, z polecenia 
komendanta Obwodu Włodawa kpt. Zygmunta Szumowskiego„Komara”, 
po dwóch dniach rodzina Bieruta została zwolniona.

Kpt. „Komar” tak zapamiętał tamte dni:
„W połowie 1946 r. zgłosił się do mnie „Jastrząb” i zawiadomił, że 

ma w swoich rękach siostrę Bieruta i jej męża. Zasugerował, by zażą-
dać od Bieruta wypuszczenia uwięzionych na Zamku Lubelskim akow-
ców w zamian za uwolnienie tej pary. Moje stanowisko w tej kwestii było 
odmienne. Uważałem, że należy zwolnić rodzinę Bieruta bez stawiania 
żadnych warunków. W przeciwnym razie UB i milicja dokonają zmaso-
wanej i bestialskiej pacyfikacji terenu, na której ucierpi jedynie ludność 
miejscowa. W rezultacie „Jastrząb” wypuścił zatrzymanych.”

„Żelazny” na kartach swojego pamiętnika pisał, że przekazano jed-
nak na ręce zwolnionych list do Bieruta z prośbą o uwolnienie więźniów 
politycznych. Prośba pozostała bez biegu, zwolnienie zatrzymanych nie 
zapobiegło pacyfikacji terenu, która w efekcie przyniosła oddziałowi ko-
lejne straty. 22 lipca 1946 r. siły bezpieczeństwa przeprowadziły wiel-
ką operację przeciwko miejscowemu podziemiu. W jej wyniku na kolonii 
Krasne zabito 2 żołnierzy „Jastrzębia”. Byli to Mieczysław Sawicki „Kruk” 
i Tadeusz Garłoch „Zimny”. Wraz z nimi aresztowano trzeciego - Włady-
sława Kobylańskiego „Jerzyka”. Zatrzymano także 10 osób związanych 
z oddziałem „Jastrzębia”.

Nie osłabiło to jednak aktywności oddziału. Także w lipcu, na sta-
cji Gródek „Jastrząb” na czele 8-osobowej grupy przeprowadził kolejną 
akcję na pociąg. Znów rozbrojono jadące nim wojsko. Partyzanci zdo-
byli większą ilość broni (według pamiętnika „Żelaznego”, 50 sztuk). 16 
sierpnia 1946 r. na trasie Lublin - Włodawa, 15 km. od Włodawy, oddział 
„Jastrzębia” w sile 20 ludzi zaatakował z zasadzki konwój samochodowy 
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przewożący aresztowanych. Odbito 12 więźniów. Podczas walki zginął 
oficer WUBP z Lublina Jan Dudycz oraz dwóch żołnierzy KBW.

W kolejnych miesiącach również nie pozwolono komunistom ode-
tchnąć. We wrześniu, na szosie koło Jabłonia, poruszający się samocho-
dem ciężarowym oddział w sile 22 ludzi natknął się na zasadzkę KBW. 
Partyzanci udając grupę operacyjną podeszli do stanowisk KBW i z za-
skoczenia rozbroili żołnierzy. Dowiedzieli się od nich o dwóch kompa-
niach KBW operujących w tym rejonie i postanowili wycofać się. Zabrali 
na swój samochód żołnierzy KBW, a po drodze schwytali jeszcze dwóch 
oficerów UB. Jeden z funkcjonariuszy próbował uciekać i został zastrze-
lony przez Antoniego Kosińskiego „Czarnego”. We wsi Kolano partyzanci 
natknęli się na kolejną grupę operacyjną KBW - i znowu używając spraw-
dzonego podstępu rozbroili 30 żołnierzy KBW. Wszyscy jeńcy zostali 
zwolnieni. W sumie partyzanci zdobyli 7 erkaemów Diegtariewa i blisko 
50 sztuk innej broni, a także torbę z dokumentami UBP, w której znajdo-
wały się dane konfidentów bezpieki z powiatu radzyńskiego (dokumenty 
te zostały przekazane do Obwodu WiN Radzyń Podlaski). 

2 października 1946 oddział „Jastrzębia” wykonał ponownie akcję 
na Parczew. Zatrzymano pięć samochodów. Trzy zwolniono, dwoma 

Wiosna 1946 r. Żołnierze oddziału „Jastrzebia”. Od lewej stoją: Władysław Kobylański „Jerzyk”, Tadeusz Garłoch 
„Zimny”, Mieczysław Sawicki „Kruk”, N.N. Bolek „Łapka”. Przy RKM-ach klęczy Piotr Popielewicz „Tygrys”.
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pojechano do Parczewa. Tu rozbrojono posterunek MO oraz przepro-
wadzono rekwizycję w instytucjach gospodarczych i na stacji PKP. Ty-
dzień później oddział zarekwirował na szosie Lublin - Włodawa lekarstwa 
z samochodu należącego do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Rozbicie PUBP we Włodawie i dalsza walka

22 października 1946 r. miała miejsce jedna z najbardziej spektaku-
larnych akcji „Jastrzębia”. W tym dniu połączone oddziały WiN „Jastrzę-
bia” i „Ordona” rozbiły Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
we Włodawie. 20 października „Jastrząb” zebrał kadrowych członków 
oddziału oraz ludzi z placówek obwodu, w sumie 65 osób. Akcje rozpo-
częło zarekwirowanie autobusu i ciężarówki - kilkadziesiąt km od Włoda-
wy. Dysponując dwoma pojazdami, rankiem 22 października, „Jastrząb” 
podzielił swoje zgrupowanie na dwie części. On sam z częścią oddziału 
pojechał do Milejowa, gdzie rozbroił posterunek MO. Reszta zgrupowa-
nia, z „Żelaznym” i „Ordonem” na czele, w tym samym czasie rozbroiła 
milicjantów w Łęcznej oraz zamieniła wysłużony autobus na sprawniej-
szą ciężarówkę. Obydwu tych akcji dokonano w celu odciągnięcia uwagi 
bezpieki od Włodawy. Następnie obydwie grupy ponownie się połączyły 
i wspólnie rozbroiły milicję w Cycowie. Stamtąd partyzanci skierowali się 

Włodawa, Al. J. Piłsudskiego (zdjęcie przedwojenne). Po prawej stronie widać KPMO, ok. 500 m. dalej - po lewej 
stronie - naprzeciwko budynku Liceum, znajdowała się siedziba PUBP we Włodawie.
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prosto do Włodawy, po drodze rekwirując jeszcze jedną ciężarówkę. Do-
piero tuż pod miastem „Jastrząb” zrobił krótka zbiórkę oddziału, na któ-
rej wyjawił swym ludziom cel uderzenia. We wtorkowy wieczór, 22 paź-
dziernika 1946 r. samochody wjechały do miasta. Albin Bojczuk „Lew”, 
Zdzisław Pogonowski „Szakal” i dwóch innych partyzantów zostało wy-
słanych, by zająć centralę telefoniczną i przerwać łączność. W obrębie 
rynku, jadący w pierwszym samochodzie „Jastrząb” dostrzegł idącego 
znajomego ubeka. Okazał się nim Leon Zubiak, jeden z tych, którzy brali 
udział w obławie i aresztowaniach w Lipniaku. Ubek został rozbrojony, 
wciągnięty do samochodu i zlikwidowany. 

Po tym zdarzeniu cała kolumna skierowała się do Powiatowej Ko-
mendy MO, którą opanowano bez walki. Zaskoczenie było pełne. Trzy 
samochody podjeżdżające tak oficjalnie przed budynek, w przeświadcze-
niu milicjantów mogły być tylko kolumną wojska. Załoga komendy zosta-
ła rozbrojona i powierzona „opiece” siedmiu partyzantów. Samochody ru-
szyły teraz w kierunku budynku PUBP. Ciężarówki zajechały przed głów-
ne wejście. Wartownik próbował zatrzymać idącego ku drzwiom „Jastrzę-
bia”, lecz ten krzyknął na niego: „Stań na baczność, durniu! Nie widzisz, 
że my z Chełma?” Nim zdezorientowany wartownik połapał się w sytuacji, 
został rozbrojony przez partyzantów. Funkcjonariusze UB właśnie spoży-
wali kolację, kiedy „Jastrząb”, nie wzbudzając żadnej reakcji, wszedł na 
stołówkę. Zatrzymał się tuż za drzwiami, czekając na wejście swych lu-
dzi. Nagle jeden z zatrzymanych w akcji pod Pieszowolą ubeków, Stefan 
Pietrykowski, rozpoznał „Jastrzębia”. Część funkcjonariuszy sięgnęła po 
broń. Rozpoczęła się strzelanina. Zablokowawszy ogniem broni maszy-
nowej grupę „bezpieczniaków” w stołówce, większość oddziału ruszyła 
pod główny gmach, z którego okien również zaczęto strzelać. Po krót-
kiej walce sforsowano drzwi, po czym uwolniono więźniów. Nie udało się 
zdobyć górnych pięter budynku, ponieważ wysadzając drzwi wejściowe 
założono zbyt silny ładunek wybuchowy, co doprowadziło do zawalenia 
się klatki schodowej. Wycofujący się partyzanci zostali nieoczekiwanie 
ostrzelani z boku przez spieszący w sukurs UB pododdział 49 pp „ludo-
wego” WP. Pod ogniem wojska żołnierze WiN wycofali się, wykorzystu-
jąc jedną ciężarówkę. W akcji poległo dwóch partyzantów, NN „Śmigły” 
i Wacław Kondracki „Sybirak”. Ze strony UB poległo 3 funkcjonariuszy 
oraz Wołodymyr Fedoszczenko ps. „Czumak”, referent propagandy I re-
jonu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, który zdezerterował i podjął 
współpracę z PUBP we Włodawie. Oddział „Jastrzębia” uwolnił około 
100 więźniów.
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W drodze powrotnej oddział natknął się w okolicach wsi Kołacze 
się na 10-osobową grupę żołnierzy z 49 p.p., którym zabrano amunicję, 
pozostawiając jednak broń, co może wskazywać, że „Jastrząb” wiedział 
już o konsekwencjach jakie spadły na żołnierzy 53 pp po rozbrojeniu ich 
pod Pieszowolą. 

Kolejne miesiące przyniosły następne akcje. 31 października 1946 
oddział opanował Opole, gdzie rozbił posterunek MO i pocztę. Następnie 
połączywszy się z oddziałami kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” i Jó-
zefa Struga „Ordona” przerwał łączność telefoniczną z Łęczną i wszedł 
do miasta, gdzie partyzanci zlikwidowali 11 osób - członków PPR i współ-
pracowników UBP, w tym 1 milicjanta.

25 listopada 1946 r. oddziały „Jastrzębia”, „Ordona” i partyzanci 
z rozbitego wcześniej oddziału NSZ „Boruty” rozbroili po raz kolejny po-
sterunek MO w Parczewie (ukarano przy tym batami komendanta poste-
runku). Następnego dnia połączone grupy, liczące około 70 ludzi - jadąc 
do Chełma w celu opanowania magazynów broni KOP-Wschód, natknęły 
się w okolicach Świerszczowa na grupę operacyjną KBW. Straty komu-
nistów były znaczne (według pamiętnika „Żelaznego” poległo kilkunastu 
członków grupy operacyjnej). Ze strony partyzantów poległ Zygmunt Ma-
jewski „Lenin”.

Budynek, w którym w 1946 r. mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie. Zdjęcie 
pochodzi z lat 80-tych, gdy miały tam siedzibę Służba Bezpieczeństwa i Komenda Powiatowa Milicji Obywa-
telskiej.
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5 grudnia 1946 r. połączone oddziały „Uskoka”, „Ordona” i „Jastrzę-
bia” przeprowadziły akcję przeciwko skomunizowanej wsi Rozkopaczew. 
Partyzanci zabili 1 członka ORMO i spalili zabudowania należące do ak-
tywnych komunistów. W tym samym dniu pododdział KBW zaatakował 
oddział „Jastrzębia” stojący w Buradowie. Atak został odparty, padło 2 
żołnierzy KBW, a partyzanci zdobyli samochód, radiostację, 4 erkaemy 
i wycofali się bez strat.

Trzy dni później, 8 grudnia o godz. 7:00, oddział przeprowadził na 
stacji kolejowej Gródek akcję na pociąg relacji Łuków - Lublin. Jechała 
nim grupa 14 żołnierzy i oficerów KBW. Wywiązała się walka, w wyniku 
której 4 żołnierzy odniosło ciężkie rany, 2 lekkie, a pozostali poddali się. 
Wszyscy zostali rozbrojeni (zabrano ich ze sobą i kilku godzinach zwol-
niono). Po stronie partyzantów było kilku rannych. Partyzanci zdobyli 2 
erkaemy Diegtariewa i kilka PPSz.

Kolejną akcję kolejową przeprowadzono 18 grudnia 1946 r. na sta-
cji w Parczewie. Rozbrojono grupę milicjantów i funkcjonariuszy UB, zli-
kwidowano członka ORMO oraz 3 milicjantów.

Również w grudniu 1946 r. zlikwidowana została sanitariuszka od-
działu Halina Wójcik, która została zdemaskowana jako agent wewnętrz-
ny WUBP w Lublinie. Nie uchroniło to jednak oddziału od tragedii. 

Wieczór wigilijny 1946 r. przyniósł poważne straty. Na skutek zdra-
dy żołnierza placówki podległej „Jastrzębiowi”, Bolesława Koniecznego 
„Orzełka” (zlikwidowany później przez „Żelaznego”), UBP dowiedział się, 
gdzie będą spędzać święta partyzanci „Jastrzębia”. Do Woli Weresz-
czyńskiej wysłana została grupa operacyjna KBW i UBP, która otoczyła 
dom rodzinny Bogusława Zielińskiego „Kozła” - miejsce odpoczynku „Ja-
strzębia” i jego 12 ludzi. Wyrwanie się z okrążenia kosztowało partyzan-
tów stratę dwóch towarzyszy broni: Zdzisława Kogutowskiego „Rysia” 
i Józefa Milaniuka „Słonia” (kilku ranych wyprowadzono z „kotła”). Ze stro-
ny grupy operacyjnej poległ 1 żołnierz KBW, a 1 funkcjonariusz WUBP 
Lublin - Tadeusz Chachaj - został ranny. Dzień ten zapisał się w pamięci 
partyzantów jako „krwawa Wigilia”.

Atak na Radzyń Podlaski i śmierć „Jastrzębia” w Siemieniu

Poniesione straty nie osłabiły jednak bitności oddziału, który już 
wkrótce - nocą z 31 grudnia 1946 na 1 stycznia 1947 r. wziął udział 
w kolejnej, jednej z największych operacji bojowych, tym razem wspólnie 
z partyzantami Obwodu WiN  Radzyń Podlaski. Połączone oddziały prze-
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prowadziły atak na PUBP i inne komunistyczne instytucje w Radzyniu 
Podlaskim. Jej przebieg znamy z pamiętnika „Żelaznego”:

„Na lotnisku w pobliżu Radzynia, na punkcie koncentracyjnym cze-
kało już ok. 300-350 ludzi z całego Obwodu. Była to prawie cała „ar-
mia” jak to określił „Jastrząb”. „Dżems” [Leon Sołtysiak „James”] czekał 
też już na nas. Brakowało jeszcze dwóch dużych grup konspiracyjnych 
z dalszych okolic pow. radzyńskiego, mających przyjechać autami, które 
zawiodły w podobieństwie naszych.” 

Po przybyciu oddziału „Jastrzębia” odbyła się ostatnia narada 
przed wyruszeniem do akcji. Dowodzący wszystkimi grupami Komen-
dant Obwodu Radzyń kpt. „James” przedstawił na niej plan opanowania 
Radzynia. Według niego „miano zaatakować UB i Pow. Kom. MO, jedno-
cześnie sterroryzować ich ogniem broni maszynowej, przez co, twierdził 
„Dżems”, ubeki się poddadzą. W międzyczasie doszedł „Dżemsa” mel-
dunek z Radzynia, że kwateruje tam w szkole powszechnej oddział KBW 
w sile 50-60 ludzi. Według „Dżemsa” grupę tę należało również w ten 
sam sposób opanować.”  Przedstawiony plan wzbudził kontrowersje. 
Według „Żelaznego”: „Planowi temu sprzeciwił się „Jastrząb”, proponując 
i podsuwając plan podejścia do wartownika KBW, zdjąć go, wydobyć od 
niego hasło, po czym opanować przy tej pomocy z paroma ludźmi jed-
nocześnie wartowników UB. Przy pomocy tego będzie można zbliżyć się 
do gmachu UB. W razie gdyby doszło przypuszczalnie do strzałów, to by 
można było gmach UB palić od dołu. Inaczej, twierdził „Jastrząb”, ubeki 
się nie poddadzą i będą się bić do ostatniego naboju świadomi swego 
losu.” [...] „Plan „Jastrzębia” został odrzucony przez „Dżemsa”. 

Ostatecznie uzgodniono, iż oddział „Jastrzębia” będzie atakował 
główny cel - budynek Urzędu Bezpieczeństwa, grupa „Jurka” [Jerzy Sko-
liniec] i „Płomienia” [Jan Grudziński] budynek szkoły obsadzony przez 
żołnierzy KBW, a bojówka „Kuli” [Antoni Grochowski] otrzymała jako za-
danie zajęcie poczty i zniszczenie centrali telefonicznej. Natomiast pluto-
ny z rejonu VIII pod dowództwem por. „Marnego” [Wacław Stelmaszuk] 
i z rejonu II pod dowództwem por. „Roli” [Piotr Waszczuk] miały za zada-
nie ubezpieczanie całej akcji od strony Łukowa, Radzynia, Międzyrzeca 
i Parczewa. Atak miał nastąpić o północy. Do akcji ruszono z dwugodzin-
nym opóźnieniem, bez dwóch grup, które nie przybyły. Około godz. 4:00 
żołnierz stojący na warcie przy Urzędzie Pocztowym zauważył wchodzą-
cych żołnierzy z rejonu VI, którzy mieli zająć budynek pocztowy. Natych-
miast powiadomił kwaterującą w szkole załogę punktu kontrolnego KBW 
o napadzie. Dowódca tego punktu por. Pudłowski ogłosił alarm. Doszło 
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do wymiany strzałów. Podłożona pod murem budynku UB przez Mie-
czysława Małeckiego „Sokoła” mina wyrwała za mały otwór. Następna, 
9-kilowa mina nie wybuchła, gdyż miała przemokniętą spłonkę. Ostrzał 
budynku nie przyniósł spodziewanego efektu. Drobny sukces odniosły 
jedynie grupy atakujące budynek szkoły, w którym bronili się żołnierze 
KBW. Po ostrzelaniu budynku z garłacza wywiesili oni białą flagę, ale 
nikt ze szturmujących nie chciał do nich podejść. Gdy minął moment za-
skoczenia, żołnierze  ponownie zaczęli się ostrzeliwać. Bez strzału opa-
nowano jedynie budynek poczty. Wraz z nastaniem świtu kierujący akcją 
komendant Obwodu zarządził odwrót. Kolejno wycofywały się poszcze-
gólne grupy w kierunku swoich rejonów. Oddział „Jastrzębia” odszedł 
z placu boju jako jeden z ostatnich w kierunku Marynina.

Podczas odskoku z Radzynia 1 stycznia 1947 r. oddział „Jastrzębia 
zorganizował pod Okalewem zasadzkę na grupę operacyjną ścigającą 
partyzantów po akcji w Radzyniu. Grupa składała się z 33 żołnierzy KBW 
i 7 funkcjonariuszy PUBP. Według akt KBW, w wyniku walki rannych zo-
stało 5 żołnierzy WP i 1 funkcjonariusz UB oraz 6 członków grupy zostało 
wziętych do niewoli. Partyzanci zdobyli dwa samochody, 6 PPSz, 1 erka-
em i 1 kbk. „Jastrząb” kazał uwolnić 5 żołnierzy. Nieco inaczej wynik akcji 
opisał w swym pamiętniku „Żelazny”. Według niego wydarzenia miały 
następujący przebieg. W Okalewie oddziały pościgowe napotkały odpo-
czywający oddział „Jastrzębia”. Doszło do walki. Pomimo zaskoczenia 
partyzanci szybko przeszli do kontrataku. W ferworze walki zniszczone 
zostały strzałami z rusznicy samochody, którymi przyjechali żołnierze 
KBW. Ostudziło to ich zapał, w rezultacie czego uciekli oni z pola walki. 
Zginęło 4 żołnierzy KBW i funkcjonariusz UB Smoraczewski, do niewoli 
wzięto 7 żołnierzy. Spośród partyzantów zginął Stefan Kucharuk „Ryś II” 
i Kazimierz Kłosiński „Biały”, ranny został Stanisław Łuć „Żandarm”.

Jednym z najtragiczniejszych dni w historii oddziału miał się okazać 
dzień 3 stycznia 1947 r. W tym dniu „Jastrząb” zorganizował atak na 
liczący 29 żołnierzy garnizon KBW stacjonujący w Siemieniu. Według 
pamiętnika „Żelaznego” oraz akt KBW i UB akcja owa miała następujący 
przebieg. Wieczorem z 2 na 3 stycznia 1947 r. wyruszono w kierunku 
Siemienia. Zdecydowano się na podejście grupą czołową do budynku 
i wezwanie żołnierzy do złożenia broni. Na wypadek oporu zastosowano 
manewr okrążenia, który miała wykonać grupa „Żelaznego”. Początkowo 
wszystko przebiegało zgodnie z planem. Obie grupy zajęły stanowiska. 
Pierwsza pod osobistym dowództwem „Jastrzębia”, udając oddział woj-
ska, zaczęła się zbliżać w kierunku budynku szkoły, w którym kwaterowa-



51

li żołnierze KBW. Tuż przed samym 
budynkiem grupa została zatrzyma-
na przez wartownika. Dalej wyda-
rzenia potoczyły się błyskawicznie. 
Po krótkiej wymianie ognia budynek 
szkoły został zdobyty przez party-
zantów. Żołnierzy KBW rozbrojono. 
Jedynym poszkodowanym wśród 
partyzantów był dowódca oddzia-
łu, Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”. 
Został on ciężko ranny i w wyniku 
tych ran, podczas transportu na pla-
cówkę terenową, po kilku godzinach 
zmarł. Został potajemnie pochowa-
ny na cmentarzu w Siemieniu, gdzie 
spoczywa do dziś. Partyzanci za-
strzelili dowódcę grupy KBW - sierż. 
Stefana Rabendę, kaprala Magdzia-
ka - za to, że miał ordery „za wal-
kę z bandami”, strzelca Hamala, gdyż telefonował po pomoc do UB do 
Parczewa i Radzynia oraz strzelca Uruska, który powiadomił dowódcę 
o zbliżaniu się partyzantów. Atakujący zdobyli 3 rkm, 21 PPSz i 4 kb. 

Do dzisiaj nie zostały wyjaśnione do końca okoliczności śmiertel-
nego ranienia „Jastrzębia”. Według jednej z wersji, został on postrzelony 
przez domniemanego agenta UB o ps. „Bolek” (NN), ulokowanego w od-
dziale. Śledztwo przeprowadzone przez brata dowódcy ppor. Edwarda 
Taraszkiewicza „Żelaznego” potwierdziło te podejrzenia i niedługo póź-
niej agent został zlikwidowany. Jednak dr Jarosław Kopiński w jednym 
ze swoich artykułów w czasopiśmie PRO PATRIA z grudnia 2004 r. przy-
tacza raport Naczelnika Wydziału I Departamentu III MBP mjr. Łanina 
z dnia 10 I 1947 r., w którym możemy przeczytać:

„[...] kiedy banda podeszła pod budynek zajmowany przez grupę 
ochronną KBW z Bydgoszczy, „Jastrząb” rozkazał wszystkim bandytom 
rozsypać się w tyralierę i lec na ziemi, a sam podszedł do wartownika na 
odległość paru metrów. Na krzyk wartownika „stój, kto idzie” „Jastrząb” 
odpowiedział „Wojsko Polskie”. Wartownik zapytał wtedy o hasło, na co 
„Jastrząb” nie odpowiedział nic i począł się zbliżać do wartownika. Wtedy 
wartownik otworzył ogień z PPsz i trafił 4-ma kulami w brzuch „Jastrzę-
bia”, z których dwie przeszły na wylot, a dwie pozostały w ciele. Bandyci 

ppor. Edward Taraszkiewicz „Żelazny”
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widząc rannego „Jastrzębia” rzucili się do szturmu, zamordowali wartowni-
ka i pierwszym impetem zdobyli budynek mordując komendanta ochrony 
i dwóch jeszcze żołnierzy, resztę rozbroili i rozmundurowali do bielizny”.

Podobnie zapamiętał to zdarzenie żołnierz oddziału „Jastrzębia” 
biorący udział w tej akcji - Jan Jarmuł ps. „Wąż”, tak więc wyjaśnienie 
okoliczności śmierci dowódcy wymaga dalszych badań.

Por. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” spoczął na cmentarzu w Sie-
mieniu. Dzięki temu, że jego koledzy pochowali go potajemnie, jako jeden 
z nielicznych dowódców antykomunistycznego podziemia spoczywa we 
własnej mogile, choć do 1990 r. na prostym brzozowym krzyżu mógł wid-
nieć jedynie tajemniczy napis „Leon”. Dopiero 30 czerwca 1991 r. odbył 
się powtórny uroczysty pogrzeb i poświęcenie grobu por. „Jastrzębia”. 

Próba zastraszenia społeczeństwa - czerwony terror
przed sfałszowanymi wyborami do Sejmu - zima 1946/1947

Po śmierci dowódcy, ze względu na trudne warunki zimowe 
i silne nasycenie terenu wojskiem i UB w okresie przedwyborczym, od-

Grób por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na cmentarzu w Siemieniu.
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dział „Jastrzębia” został rozlokowany na zaufanych kwaterach, jednak 
nie uchroniło go to od strat zadanych przez komunistów. Nastał bardzo 
ciężki okres dla członków i współpracowników oddziału. W celu sterrory-
zowania społeczeństwa i powstrzymania agitacji podziemia, przed stycz-
niowymi wyborami do Sejmu, w teren ruszyły grupy operacyjne UB, KBW 
i wojska, wzmogła się działalność agentury. Jak wskazują meldunki od-
nalezione w zasobach lubelskiego IPN, jeszcze na przełomie listopada 
i grudnia 1946 r. w powiecie włodawskim pojawiła się grupa pozorowana 
WUBP Lublin, podszywająca się pod „rozbitków” z oddziału NZW Józefa 
Janaja ps. „Janio” z okolic Kraśnika. Grupa WUBP udająca partyzantów, 
dowodzona przez ppor. Kołtuniaka, posługującego się ps. „Murzyn”, dość 
dobrze - jak się później okazało - rozpracowała teren powiatu i działającą 
tam siatkę terenową Obwodu WiN Włodawa, z której członkami spotyka-
no się, uzyskując przy tym wiele interesujących resort informacji. Ppor. 
„Murzyn” raportował m.in. tak:

„Spec-grupa zakwaterowała w dniu 29 XI 46 r.  w Puchaczewie [...]. 
Dnia 30 XI 46 r. o świcie [...] udaliśmy się do kolonii Bogdanka III [...] 
Zatrzymaliśmy się u gospodarza Barańskiego. W rozmowie z Barańskim 
(który uważał nas przez cały dzień za bandę) dowiedzieliśmy się że na 
1 godz. przed naszym przyjściem odeszła banda „Boruciaków [Stefana 
Brzuszka ps. „Boruta” z NSZ] w sile 6-ciu ludzi. [...]. W kolejnym meldun-
ku ppor. Kołtuniak pisał:

„Po wysłaniu ostatniego meldunku w dniu 1 XII 1946 r. o godz. 10-ej 
stwierdzającym miejsce pobytu „Jastrzębia” w godzinę później t.j. 11-ta 
nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z komendantem plac[ówki] „Jastrzę-
bia” z wsi Józefin gm. Cyców, bezpośrednio podlegającemu Kom[endan-
towi] rej[onowemu] „Ordonowi”, o nazw.[isku] Grosiak Stanisław (wcze-
śniej ustaliliśmy tylko że był czł[onkiem] bandy „Jastrzębia”. [...]”.

W powiecie włodawskim oddział pozorowany nawiązał dużo wię-
cej takich kontaktów, co w połączeniu z innymi działaniami operacyjnymi 
UBP dało tragiczny wynik. Dowódca Grupy Operacyjnej Włodawa mjr 
Kozan składając meldunek operacyjny do Sztabu Samodzielnego Baonu 
Operacyjnego WBW Lublin raportował, że w okresie od 15 grudnia do 28 
grudnia 1946 r. „ogółem zatrzymano bandytów z bandy „Jastrzębia” 35, 
w tym 3-ch oficerów placówek, 2 łączników, 1 oficer łączności. Ogółem 
zatrzymano o współprace podejrzanych 23-ch. Zabitych bandytów w cza-
sie ucieczki i walki - 4-ch. [...].”

W dalszej części meldunku mjr. Kozana możemy przeczytać, że 
tylko w okresie od 28 do 31 grudnia 1946 r. „Przeprowadzono szereg 
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Por. AK-WiN Czesław Czapliński ps. „Jur”, z-ca ko-
mendanta rejonu 3 (Dębowa Kłoda) Obwodu WiN 
Włodawa. Z wyroku WSR zamordowany 17 I 1947 r. 
w Sosnowicy.

Kazimierz Radke ps. „Bukiet”, od 1942 r. żołnierz 
AK i WiN Obwodu Włodawa, członek oddziału 
Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. Z wyroku WSR 
zamordowany 12 I 1947 r. w Wólce Wytyckiej. Wg 
relacji żony, „po uprzednim zmaltretowaniu, zbiciu 
i poranieniu, został rozstrzelany”.

Lucjan Korpysz ps. „Gołąb”, żołnierz AK i WiN 
Obwodu Włodawa. Współpracownik oddziału 
„Jastrzębia”. Od 1 XI 1945 r. pełnił funkcje sołtysa 
wsi Lejno. 11 I 1947 r. z wyroku WSR rozstrzelany 
na środku wsi Dębowa Kłoda.

Adolf Czech ps. „Sęp”, w czasie wojny pełnił funkcję 
komendanta placówki AK w Makoszce, następnie 
członek Obwodu WiN Włodawa. Za „nielegalne 
przechowywanie karabinu Mauser wraz z trzema 
sztukami amunicji do tejże broni”, z wyroku WSR 
zamordowany 14 I 1947 r. 
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operacji wg spisu PUBP i danych, które dali aresztowani i zatrzymani. 
[...] W wyniku operacji ujęto bandytów z organizacji WiN z miejscowych 
placówek 13-tu z nich 1-en ppor. W.P. Obecnie komendant placówki na 
m. Łomnica, oraz 17-tu podejrzanych o współpracę i członków placówek. 
Śledztwo w toku. Bandyci którzy przyznali się do winy, dali miejsca ukry-
cia swojej broni jak również kontakty na „Jastrzębia”. Z każdym dniem 
śledztwa materiał bogatszy”. Niestety, jak się niedługo okazało, była to 
prawda...

W początkach stycznia wyruszył w teren pow. włodawskiego, na 
sesję wyjazdową komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy i w trybie 
doraźnym, w przeciągu kilkunastu dni, skazał na karę śmierci, ujętych 
wcześniej kilkunastu żołnierzy i współpracowników oddziału „Jastrzębia”. 
Byli to: Bocheński Jan „Czapla”, Bojczuk Albin „Lew”, Czapliński Czesław  
„Jur”, Czech Adolf „Sęp”, Gajos Jan „Wicher”, Imielnik Antoni „Kożuszek”, 
Jung Stanisław „Lis”, Korpysz Lucjan „Gołąb”, Radke Kazimierz „Bukiet”, 
Wrzaszcz Edward „Grom”, Zasadzki Kazimierz „Leniwy” oraz Żuławski 
Tadeusz „Strumyk”. 

Wyroki były wykonywane w 20-30 min. po ogłoszeniu, przez roz-
strzelanie w publicznych egzekucjach, w obecności siłą spędzonych 
mieszkańców wsi Białka, Sosnowica, Jagodno, Dębowa Kłoda, Wólka 
Wytycka, Kodeniec i Pieszowola. Część wyroków została wykonana na 
cmentarzu żydowskim we Włodawie. Większość zamordowanych zosta-
ła pogrzebana w nieznanych miejscach. 

Oprócz oficjalnie wykonywanych wyroków sadów komunistycznych, 
funkcjonariusze UB mordowali również bez „zbędnych formalności”. 
W ten sposób 13 lutego 1947 r. zamordowano przy drodze Włodawa - Lu-
blin braci Kucharuków: Henryka „Minus” i Stanisława „Jarząbek”, których 
zwłoki porzucono w przydrożnym rowie. Także w lutym UB-ecy zamordo-
wali Stanisława Bychawskiego i Józefa Szypulskiego ps. „Bizon”.

Komendant „Żelazny”

Nie dziwi zatem fakt, że część żołnierzy podziemia nie uwierzyła 
komunistom i nie skorzystała z ogłoszonej 22 lutego 1947 r. amnestii. 
Jednak większość członków i współpracowników oddziału „Jastrzębia” 
ujawniła się, co nie uchroniło ich później od ciągłej inwigilacji i prześla-
dowań. Również Edward Taraszkiewicz „Żelazny” nie uwierzył komuni-
stom, postanowił pozostać w podziemiu i walczyć dalej. Rozpoczął od 
likwidacji agentury odpowiedzialnej za aresztowania i śmierć członków 
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oddziału. 11 marca 1947 r. patrol w składzie: „Żelazny”, Feliks Majewski 
„Róg”, Mieczysław Małecki „Sokół” i Karol Mielniczuk „Wacek”, zlikwido-
wali agenta UB i członka PPR Piotra Grzywaczewskiego. W meldunku 
z dnia 17 marca 1947 r. skierowanym do Urzędu Wojewódzkiego i PUBP 
we Włodawie, Starosta Powiatowy Ludwik Rycerski tak opisywał okolicz-
ności tej akcji:

„[...] w dniu 11 marca około godziny 22-ej do mieszkania ob. Pio-
tra Grzywaczewskiego we wsi Pieszowola przybyło trzech nieznanych 
osobników, z których jeden był w ubraniu cywilnym i wydaje się dowodził 
grupą. Jeden pozostał na dworze, a dwaj weszli do mieszkania, pyta-
jąc kto zamieszkuje w tym domu. Po otrzymaniu wyjaśnienia oświadczyli 
Grzywaczewskiemu, że jest aresztowany [...] Po niejakimś czasie wysła-
ny członek bandy przyprowadził miejscowego ob. Wawrzyńca Golucha 
i nadszedł sołtys Artyszuk Denys. Składający meldunek o zajściu Wa-
lenty Grzywaczewski - syn nie pamięta dokładnie o co pytano jego ojca, 
lecz odczytany został wyrok za „jakieś przewinienia” i osobnik cywilny dał 
rozkaz zastrzelenia Piotra Grzywaczewskiego, co drugi członek bandy, 
będący w uniformie wojskowym, wykonał. Wychodząc z mieszkania po-
wiedzieli, że „takim szpiclom był dawno czas”. 

Jak widać z powyższego raportu „Żelazny” nie działał przypadko-
wo i nie strzelał „na oślep”, a wyroki wykonywane były przy zachowaniu 
wszelkich partyzanckich norm, po uprzednim odczytaniu udowodnionych 
zarzutów i w obecności świadków. 

Dalsze miesiące 1947 r. przyniosły kolejne akcje. M.in. 22 kwietnia 
1947 roku „Żelazny” odnotował spektakularny sukces w spotkaniu pod 
wsią Białką z grupą operacyjną PUBP we Włodawie, dowodzoną przez 
ppor. Adolfa Konasiuka. W starciu zginęło 4 żołnierzy KBW i dowodzący 
grupą oficer UBP, rany odniosło 4 żołnierzy KBW i 3 funkcjonariuszy MO. 
Partyzanci, którzy zostali panami placu boju, opatrzyli rannych przeciwni-
ków, natomiast zlikwidowali zdrajcę, byłego członka oddziału Antoniego 
Kowalczuka „Huragana”, który prowadził grupę operacyjną by wskazać 
bunkry z bronią.

28 czerwcu 1947 r. oddział wykonał wyrok na kolejnych dwóch 
agentach, którzy wydali UBP braci Kucharuków, zamordowanych 13 lu-
tego 1947 r. Rozstrzelano wtedy Czesława Śledzińskiego ze wsi Wielki 
Łan i Franciszka Chudkowskiego z kol. Mietiułka, gm. Wołoskowola. 

W nocy 3 lipca 1947 r. „Żelazny”, wspólnie z połączonymi od-
działami Józefa Struga „Ordona” i Stanisława Kuchcewicza „Wikto-
ra”, przeprowadził akcję pacyfikacyjną w skomunizowanej wsi Pucha-
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czów, gdzie rozstrzelano 21 mieszkańców, w odwecie za wydanie UBP 
i w efekcie śmierć trzech partyzantów z oddziału kpt. Zdzisława Broń-
skiego „Uskoka” (26 czerwca 1947 r. o godz. 8.00 PUBP w Lublinie 
otrzymał doniesienie agenturalne, że w zabudowaniach Michała Króla 
we wsi Turowola, pow. Lublin, kwateruje 3 partyzantów, co spowodo-
wało wysłanie grupy operacyjnej, która zaatakowała podejrzane zabu-
dowania - podczas próby przebicia polegli żołnierze patrolu Stanisława 
Kuchcewicza „Wiktora”: Kazimierz Karpik „Czarny”, Józef Król „Maryś” 
i Stanisław Lis „Korzeń”).

Bezpośrednio po zagładzie swego patrolu „Wiktor” postanowił uka-
rać winnych tej tragedii. Nie mając odpowiednich sił do przeprowadze-
nia takiej akcji, nawiązał kontakt z dowódcami oddziałów operujących 
na sąsiednich terenach: Józefem Strugiem „Ordonem” i Edwardem Ta-
raszkiewiczem „Żelaznym” (obaj nominalnie także podlegali „Uskokowi”). 
Koncentracja oddziałów (w sumie ok. 20 partyzantów) odbyła się w Al-
bertowie. Wszyscy dowódcy uznali, że aktywiści z Puchaczowa stanowią 
ogromne zagrożenie dla pozostałych grup „Uskoka”. Podczas odprawy 
ustalono plan akcji. Partyzantów podzielono na 4 grupy: „Wiktora”, „Żela-
znego”, „Ordona” i „Bystrego” (Eugeniusza Lisa - brata poległego w Turo-
woli „Korzenia”). Puchaczów podzielono na sektory, a każdy z dowódców 
otrzymał wykaz osób przeznaczonych do likwidacji.

26 czerwca 1947. Zabici przez grupę operacyjną KBW-UB żołnierze kpt. Zdzisława Brońskiego  „Uskoka” 
z patrolu Stanisława Kuchcewicza  „Wiktora”. Od lewej: Józef Król  „Maryś”, Stanisław Lis  „Korzeń”/ „Stach” 
i Kazimierz Karpik  „Czarny”.
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Akcja odbyła się 3 lipca 1947 r. nad ranem. W jej wyniku zginęły 22 
osoby (jedna osoba zmarła później). Zlikwidowano m.in. dwóch donosi-
cieli - Władysława Augustowicza i Franciszka Ukalskiego. Trzeci z nich 
- Henryk Grot - tego dnia nie był obecny w Puchaczowie i uniknął śmierci. 
Grupy likwidacyjne wycofały się bez strat. 

Komuniści na użytek propagandy twierdzili, iż byli to ludzie niewinni, 
że tylko 8 zabitych było członkami PPR. Przeczy temu jednak znajdu-
jący się w aktach UB dokument z 25 czerwca 1952 r., podpisany przez 
sekretarza PZPR z Lublina, Hipolita Goraja, w którym podając nazwiska 
pozostałych 13 spośród 21 zlikwidowanych w Puchaczowie, sekretarz 
ów informował, iż wszyscy wyżej wymienieni byli członkami PPR, choć 
formalnie nie byli ujęci w ewidencji partii (zapewne ze względów konspi-
racyjnych).

Wprawdzie akcja w Puchaczowie została przeprowadzona bez po-
rozumienia z kpt. „Uskokiem”, jednak później na kartach swojego pamięt-
nika dowódca ten napisał on o niej tak: „[...] Zrobiło to wrażenie na ko-
munistach. Rozdmuchano ten fakt okropnie. Z naszego punktu widzenia, 
była to robota może zbyt krwawa, ale konieczna”.

6 lipca 1947 roku na polecenie ministra Bezpieczeństwa Publicz-
nego gen. bryg. Stanisława Radkiewicza przeciw patrolom „Uskoka”, 
w teren powiatów lubartowskiego i włodawskiego rzucono siły liczącej 
486 ludzi Grupy Operacyjnej „Puchaczów”. 

27 lipca 1947 roku agent o kryptonimie „Lis” doniósł, że „banda” 
Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” i Józefa Struga „Ordona” przeby-
wa w zagajniku koło wsi Lipniak w gminie Wola Wereszczyńska, jednak 
przeprowadzona natychmiast operacja nie przyniosła rezultatu, gdyż jed-
na z grup z 5 p.a.l. przepuściła żołnierzy podziemia. 

Szczególnie cenne, i jak się okazało brzemienne w skutkach do-
niesienie zostało otrzymane od agenta o kryptonimie „Sołtys”, w wyniku 
którego 29 lipca 1947 r. został aresztowany żołnierz „Ordona”, Ludwik 
Szmydke „Czarny Jurek”. Po błyskawicznym i niezwykle brutalnym śledz-
twie udało się UBP wydobyć od niego miejsce pobytu dowódcy, które 
znajdowało się w lesie obok kolonii Sęków, pow. Włodawa. 30 lipca prze-
prowadzona została operacja, w trakcie której jednostki KBW natknęły 
się na 3 partyzantów, w tym Józefa Struga „Ordona”. Podczas wymiany 
strzałów zabity został „Ordon”, a dwaj jego podkomendni, Zygmunt Pę-
kała „Śmiały” i Tadeusz Paluch „Dąb”, zdołali się przebić przez pierścień 
obławy. Po śmierci „Ordona” część jego żołnierzy przeszła pod rozkazy 
„Żelaznego” i „Wiktora”, nadal prowadząc walkę. 
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Jednak UBP i jego agenci również nie próżnowali. Na podstawie 
doniesień informatora ps. „Dziadek”, 13 i 16 sierpnia 1947 r. zlikwido-
wano dwa magazyny broni. Z kolei informator ps. „Lipiński” wskazał 
magazyn broni, w którym znaleziono również  archiwum oddziału „Ja-
strzębia”.

6 września 1947 r. na szosie Włodawa - Lublin, ok. 10 km. od Włoda-
wy, grupa UPA Stefana Szewczuka „Maksyma”, przeprowadziła akcję, która 
przez ponad pół wieku, za sprawą propagandy komunistycznej, przypisywa-
na była „Żelaznemu”. W zorganizowaną przez Ukraińców zasadzkę wpadł 
samochód wiozący komendanta KP MO we Włodawie Bolesława Kotna-
rowskiego, komendanta posterunku MO w Sosnowicy Tadeusza Pachec-
kiego, komendanta posterunku MO w Wytycznie Czesława Denko i dwóch 
milicjantów obstawy. Jeden z uczestników tej akcji, żołnierz UPA Iwan Czub, 
w swoich wspomnieniach wydanych w 1953 r. w Kanadzie, pisał, że 
dwóch milicjantów zwolniono, natomiast trzech komendantów rozstrze-
lano za znęcanie się nad ludnością ukraińską podczas prowadzonej 
w powiecie włodawskim wysiedleńczej akcji „Wisła”.

„Żelazny” z czasem zgromadził wokół siebie tych żołnierzy z byłego 
oddziału swego brata Leona, którzy zdecydowani byli na kontynuowa-
nie walki: Mieczysława Małeckiego „Sokoła”, Henryka Wybranowskiego 
„Tarzana”, Karola Mielniczuka „Wacka”, Bronisława Wojciechowskiego 
„Leszka”, Ignacego Zalewskiego „Lina”, Stanisława Torbicza „Kazika”, 
Józefa Domańskiego „Znicza” oraz Stanisława Marciniaka „Niewinne-
go” i wiosną 1948 r. rozpoczął budowę rozległej siatki terenowej, któ-
rej placówki zostały zorganizowane w pow. Włodawa, Chełm, Lubartów                  
i Parczew, i dzięki którym jego oddział przetrwał kolejnych kilka lat.

Do końca 1949 roku działał wspólnie z patrolem Stanisława Kuch-
cewicza „Wiktora”. Obaj podlegli ukrywającemu się w okolicach Lublina 
kpt. Zdzisławowi Brońskiemu ps. „Uskok”. Po śmierci „Uskoka” w maju 
1949 roku ich drogi rozeszły się.

Dalsza walka przynosiła kolejne straty. W listopadzie 1947 r., w za-
sadzce zorganizowanej przez UBP poległ Mieczysław Małecki „Sokół” 
(zdradził go wójt gminy Hańsk, Dominiczak). 6 listopada 1948 r. oto-
czony w kolonii Macoszyn zginął długoletni przyjaciel i współtowarzysz 
„Żelaznego” z robót w Niemczech, Henryk Wybranowski „Tarzan”. Wraz 
z nim poległ Jan Torbicz „Łoś” u którego przebywał na kwaterze (jego brat 
Stanisław „Kazik” zdołał uciec i dołączyć do oddziału). Kilka dni później 
„Żelazny” zlikwidował agenta odpowiedzialnego za śmierć swoich podko-
mendnych. Był nim Władysław Fijałkowski, zarejestrowany w PUBP pod 
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pseudonimem „Żuk”, donoszący - 
jak pisał raportujący funkcjonariusz 
UB - za wynagrodzenie finansowe. 

Na przełomie 1948 i 49 roku 
„Żelaznemu” kilka razy udało się ujść 
z zasadzek organizowanych przez 
UBP i KBW, jednak w jednej z nich, 
na kolonii Olszowo, w domu jego 
współpracowników Kaczmarzew-
skich, został ranny w ramię i przez 
całą zimę leczył się w bunkrze kpt. 
„Uskoka”, w Dąbrówce koło Łęcznej.

Na początku kwietnia 1949 r.  
„Żelazny” razem z „Wiktorem” i kpt. 
„Uskokiem”, zostali osaczeni na 
kolonii Łuszczów w domu swoich 
współpracowników Zarzyckich, jed-
nak w brawurowej walce przebili się 
przez obławę UB, raniąc kilku funk-
cjonariuszy bezpieki.

W maju, będąc z Władysławem Korzeniowskim „Andersiakiem”, 
natknął się „Żelazny” w okolicach wsi Kaniowola na grupę 4 milicjantów 
z Ludwina. Doszło do walki, w której poległo 3 funkcjonariuszy MO, 
a jeden uciekł. 

Od lewej: Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, Mieczy-
sław Małecki „Sokół” (poległ w Hańsku, 11 X 1947 r.)

Henryk Wybranowski ps. „Tarzan” z siostrą.
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UBP ciągle prowadził działania operacyjne, które jednak nie przy-
nosiły zbyt zadowalających rezultatów, na co niewątpliwie miało wpływ 
ogromne poparcie, jakiego udzielało społeczeństwo Ziemi Włodawskiej 
„Żelaznemu” i jego żołnierzom. W wykazie akt kontrolnych Referatu III 
PUBP we Włodawie z dnia 14 marca 1949 r., znajduje się 2280 nazwisk 
ludzi, przeciwko którym włodawski PUBP prowadził w tym czasie śledz-
twa i rozpracowania agenturalne.

Rozpracowanie „Żelaznego” i jego żołnierzy - kryptonim „Dzikusy”

Z materiałów zgromadzonych w Sprawie Obiektowej kryptonim 
„Dzikusy”, którą założono w celu infiltracji środowiska popierającego 
„Żelaznego” wynika, że rozpracowanie całej grupy stwarzało funkcjo-
nariuszom PUBP Włodawa i Wydziału III WUBP w Lublinie poważne 
trudności. Przypadające na okres po amnestii z lutego 1947 r. działania 
bezpieki przeciw „Żelaznemu” można podzielić na dwa okresy: pierwszy 
- trwający do końca maja 1949 roku i drugi od czerwca 1949 r. do paź-
dziernika 1951 r. W pierwszym etapie rozpracowaniem grupy zajmowali 
się funkcjonariusze PUBP we Włodawie przy pomocy WUBP w Lublinie. 
Zlikwidowali oni, na podstawie doniesień od informatorów, kilka bunkrów 
z bronią ukrytych na terenie gminy Sosnowica i Wołoskowola. W tym okre-
sie „Żelazny” rozpoznał jednak i zlikwidował kilku informatorów PUBP, 

Magazyn broni grupy Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” odkryty przez funkcjonariuszy PUBP we Włodawie 
16.04.1948 r. - Wołoskowola, pow. Włodawa.
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którzy wskazali bunkry. Dbał przy tym, by lokalna społeczność wiedziała, 
za co zdrajcy zostali ukarani. W latach 1947 - 1948 po każdej likwida-
cji szpicla wydawał ulotki, które były rozwieszane na terenie kilku gmin. 
W jednej z nich czytamy: „takie wypadki [likwidacja szpicla] są na porząd-
ku dziennym i zawsze jest taki koniec szpicla. Przy okazji tej ostrzegamy 
i nawołujemy wszystkich szpiclów w całym pow. włodawskim, ażeby 
przetarli sobie oczy na to co czynią póki jeszcze czas, bo pamiętaj szpic-
lu, gdy w mieszkaniu twym zjawi się grupa wykonawcza, to będzie za 
późno, z tą chwilą będziesz musiał zakończyć swe Judaszowe życie”.

Podobną ulotkę wydał 18 czerwca 1947 r. Informował w niej spo-
łeczeństwo o zlikwidowaniu jeszcze jednego szpicla, wspomnianego 
wcześniej byłego partyzanta oddziału, Czesława Śledzińskiego „Cyga-
na”, który wydał w ręce funkcjonariuszy UB braci Franciszka i Henryka 
Kucharuków, zamordowanych w drodze do Włodawy.

W porównaniu z innymi oddziałami działającymi na Lubelszczyź-
nie „Żelazny” doceniał znaczenie psychologiczne podania takich faktów 
do publicznej wiadomości. Stąd też pomimo tak dużej ilości informatorów 
(w 1949 posiadano ich 81) PUBP we Włodawie nie miał cennych konfi-
dentów w otoczeniu „Żelaznego”. Przyczyniła się do tego również akcja, 
jaką „Żelazny” na czele pięcioosobowej grupy wykonał 25 października 
1949 r. na trasie kolejowej Włodawa - Chełm, która przyniosła zaskaku-
jące efekty. W zatrzymanym na stacji Stulno pociągu partyzanci rozbroili 
5 funkcjonariuszy MO i ORMO oraz dwóch oficerów WOP i LWP. Zabrali 
z pociągu 1.500.000 złotych oraz, co najważniejsze, ściśle tajną przesyłkę 
z PUBP we Włodawie do PUBP w Chełmie i wydziału III WUBP w Lublinie, 
zawierającą tzw. spec-pocztę z wykazem agentury. Zarządzony naprędce 
pościg nie dał rezultatu. W odpowiedzi na tę akcję, 31 października 1949 r. 
został przez naczelnika wydziału III kpt. Kaliszczuka przygotowany kolejny 
plan „opracowania” członków rodzin oddziału „Żelaznego”. W sumie wyty-
powano 26 osób z bliższej i dalszej rodziny „Żelaznego”.

Pieczęć i podpis Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.
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Według planu z 17 sierpnia 1948 roku PUBP we współpracy z Ko-
mendą Powiatową MO we Włodawie utworzył dwie grupy operacyjne: 
„Iskra” - dowódca Stanisław Gierczak w sile 2 pracowników UBP + 10 
funkcjonariuszy MO oraz „Błyskawica” - dowódca Krężel oraz 10 milicjan-
tów. Obie grupy miały za zadanie zorganizować zasadzki w wytypowa-
nych przez informatorów gospodarstwach osób podejrzanych o współ-
pracę z grupą „Żelaznego” (we wsiach: Horodyska, Pieszowola, Nowiny, 
kol. Czerniejów, Mietełka, Kułaków, Zbójno i Drozdówka), oraz w każdej 
ze wsi spotkać się z agenturą. Jednym z zadań było również uzyskanie 
od miejscowych członków partii informacji o ruchach oddziału „Żelazne-
go”. Rezultat pracy obu grup okazał się jednak nikły. Na początku paź-
dziernika podobnego typu działania przeprowadzono także na terenie 
gminy Dębowa Kłoda, Sosnowica i Uścimów - również bez efektu.

W drugim okresie inicjatywa powoli przechodzi w ręce funkcjonariu-
szy PUBP Włodawa wspomaganych przez Wydział III WUBP w Lublinie 
i Wydział I Departamentu III MBP w Warszawie. Na początku stycznia 
1950 roku sporządzono kolejny plan przedsięwzięć, którego cechą prze-
wodnią było „opracowanie” ujawnionych żołnierzy WiN, którzy pełnili 
w podziemiu funkcje dowódcze do chwili amnestii. Stanowiło to pośrednio 
przyznanie się do porażki poniesionej przez funkcjonariuszy UB, którzy 
przez trzy lata nie mogli zlikwidować całej grupy. Nie udało się ulokować 
agenta w grupie, gdyż skierowany przez MBP na teren powiatu włodaw-
skiego były żołnierz z oddziału „Jastrzębia” [używał w terminologii UB 
kryptonimu „Łoza”] nie nawiązał, pomimo kilkumiesięcznego przebywa-
nia w terenie, kontaktu z „Żelaznym”. Pod tym kryptonimem występował 
zamieszkały w miejscowości Orneta pow. Braniewo Wiktor Uliński, któ-
ry miał za zadanie ukrywać się u swojego dziadka Karola Osipa, zam. 
kol. Lipniak, pow. Włodawa i poprzez niego nawiązać kontakt z grupą 
„Żelaznego”. Na trop nieujawnionego Ulińskiego funkcjonariusze WUBP 
w Olsztynie wpadli w trakcie poszukiwania rodziny „Żelaznego” ukry-
wającej się w okolicy Braniewa. Poprzez ojca skłonili go do współpracy 
i podjęcia próby wstąpienia do grupy „Żelaznego”. Z planu operacyj-
nego wynika, że w trakcie trzytygodniowego ukrywania się u swe-
go dziadka „Łoza” nawiązał jedynie kontakt z żołnierzem z oddziału 
„Żelaznego” - Ignacym Zalewskim ps. „Lin”. W związku z powyższym, 
aby bardziej uwiarygodnić ukrywanie się agenta, uzgodniono z nim, że 
w dniu 15 września zostaną przeszukane przez grupę operacyjną zło-
żoną z żołnierzy KBW i funkcjonariuszy WUBP w Lublinie zabudowa-
nia jego dziadka Karola Osipa. Jednocześnie o ukrywającego zostaną 
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wypytani sąsiedzi Osipa. W tym okresie agent miał przebywać poza 
kolonią Lipniak.

Kombinacja z agentem „Łozą” nie została zrealizowana. Nie udało 
mu się dotrzeć do „Żelaznego”. Wiktor Uliński okazał się współpracowni-
kiem nieszczerym, bowiem 26 marca 1951 roku został aresztowany i osą-
dzony na 15 lat więzienia. Wyszedł na wolność dopiero w 1954 roku.

Nie mogąc zlikwidować grupy postanowiono w myśl wytycznych de-
partamentu III MBP w Warszawie w drugiej połowie 1950 roku zastoso-
wać represje wobec rodzin poszczególnych żołnierzy Edwarda Tarasz-
kiewicza. I tak na brata ukrywającego się Karola Mielniczuka - Antoniego 
nałożono domiar podatkowy w wysokości 100.000 zł. oraz poprzez MO 
dodatkowo 50.000 złotych kary. W sumie domiar podatkowy oraz kary za 
domniemaną współpracę z grupą „Żelaznego” zastosowano wobec 65 
osób. Z reguły przekraczały one 50 tys. złotych.

Na początku 1951 roku wydział III WUBP w Lublinie rozpoczął pod 
nadzorem MBP kolejną skomplikowaną operację przeciwko grupie „Że-
laznego”. W tej kombinacji operacyjnej uczestniczyło dwóch braci - infor-
matorów: Wacław Topolski, posługujący się pseudonimem „Jabłoński” 
i Tadeusz Topolski ps. „Werba”, którzy do operacji zostali wprowadzeni - 
„Jabłoński” w 1949 roku, a „Werba” w lutym 1951 roku. 

Wacław Topolski w kwietniu 1949 roku został aresztowany i zwer-
bowany do współpracy z aparatem bezpieczeństwa. Przyczynił się do 
likwidacji grupy Adama Kusza „Garbatego” w lasach janowskich 19 sierp-
nia 1950 r. W 1949 roku wykorzystywano „Jabłońskiego” do rozpraco-
wania grupy „Żelaznego”, ale działania podejmowanego przez niego nie 
przyniosły widocznych rezultatów.

Pod pseudonimem „Werba” występował były działacz Stronnic-
twa Narodowego, i żołnierz AK Tadeusz Topolski. Informator ten został 
zwerbowany przez funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Lublinie w 1946 
roku. Otrzymał wtedy kryptonim „Błyskawica”. Urząd Bezpieczeństwa 
w swoich raportach oraz charakterystykach określał go jako informatora 
pewnego, o dużym przywiązaniu do władz bezpieczeństwa, pozytywnie 
ustosunkowanego do panującej wówczas rzeczywistości. Wcześniej 
informator „Błyskawica” przyczynił się do wykrycia dwóch bunkrów 
grupy „Żelaznego” ulokowanych w pobliżu Sosnowicy oraz do aresz-
towania bliskiego współpracownika „Żelaznego” - Feliksa Majewskiego 
„Roga”. Nie zdekonspirowany został wyprowadzony z gry i przekazany 
18 lutego 1948 roku przez zastępcę szefa PUBP w Lublinie kpt. Pawli-
szewskiego do wydziału IV WUBP w Lublinie. Przez wydział III został 
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ponownie przejęty „na kontakt” 
w lutym 1951 roku i skierowany 
pod nowym pseudonimem „Wer-
ba”, do operacji „po linii bandy „Że-
laznego”. Prowadzenie tego infor-
matora przejął osobiście naczelnik 
wydziału III WUBP w Lublinie mjr 
Jan Wołkow, który kierował w 1951 
roku rozpracowaniem grupy „Żela-
znego”. Skierowanie tego informa-
tora do rozpracowania wynikało 
z tego, że znał on doskonale teren 
powiatu włodawskiego, zwłasz-
cza okolice gminy Sosnowica, 
gdzie przebywał w latach wojny. 
Ponadto znał osobiście jednego 
z członków siatki - Adama Zalew-
skiego, który utrzymywał syste-
matyczne kontakty z grupą „Że-
laznego”. O Adamie Zalewskim 
donosił również w dniu 7 stycznia 
1951 roku informator Wydziału IV 
WUBP w Lublinie ps. „Władek”, 
który podawał, że Adam Zalewski 
utrzymuje kontakty z członkiem 
grupy „Żelaznego” Ignacym Zalew-
skim „Linem”. Nie udało się ustalić 
jego personaliów, a wiadomo jedy-
nie, że  „Władek” był instruktorem 
młynarskim.

W ostatecznej rozgrywce z „Że-
laznym”, oprócz wymienionych już 
dwóch informatorów, aktywnie wy-
korzystani zostali także informatorzy 
z powiatu włodawskiego: „Pieprzyk” 
i „Oko”. Pierwszy to mieszkaniec 
wsi Zamołodycze Tadeusz Pilars, 
personaliów drugiego nie udało się 
ustalić.

Naczelnik Wydziału III WUBP w Lublinie mjr Jan Woł-
kow, kierujący w 1951 r. rozpracowaniem oddziału 
Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.

Żołnierz grupy Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” 
- Ignacy Zalewski ps. „Lin”, zabity 12 II 1951 r. przez 
funkcjonariuszy PUBP we Włodawie. Zdjęcie wyko-
nane przez UB. 
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Rok 1951 - ostatni etap epopei włodawskich partyzantów

Przełom w rozpracowaniu zaczął się rysować dopiero w marcu 
1951 roku, gdy informator PUBP Włodawa Tadeusz Pilars ps. „Pieprzyk” 
doniósł, że w Zamołodyczach kwateruje w zabudowaniach rodziny Fi-
lipków czteroosobowy, podległy „Żelaznemu”, patrol Karola Mielniczuka 
„Wacka”. Tym razem funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa postano-
wili zaczekać z likwidacją tej grupy mając nadzieję, że dołączy do nich 
„Żelazny” ze swoimi ludźmi. W tym celu z jednej strony chcąc wypłoszyć 
partyzantów ze swoich kryjówek przeprowadzano akcje przeczesywa-
nia lasów i wsi przez żołnierzy KBW, z drugiej zaś strony wprowadzono 
do gry agenta o pseudonimie „Werba”, który poprzez swego kuzyna - 
mieszkańca wsi Sosnowica Adama Zalewskiego - nawiązał, jako rzeko-
my przedstawiciel organizacji podziemnej, kontakt z grupą Mielniczuka. 
Miał on za zadanie zdobyć zaufanie Zalewskiego i następnie wprowadzić 
do gry kolejnego agenta, tym razem Wydziału I Departamentu III MBP 
o pseudonimie „Hubert”, który wobec Zalewskiego i Filipka występował 
jako major „Burza”. 

 Do spotkania wymienionych doszło w dniu 10 sierpnia 1951 roku 
w Parczewie. Ukrywający się partyzanci poinformowani o spotkaniu 
przez Filipka i Zalewskiego uwierzyli w intencje wysłannika MBP mjr. 
„Burzy”, ale nie zdołali nawiązać kontaktu z „Żelaznym”, dlatego 11 
września po uzyskaniu zgody MBP podjęto decyzję o likwidacji przeby-
wających w bunkrze Karola Mielniczuka „Wacka” i Bronisława Wojcie-
chowskiego „Leszka”. Otoczeni partyzanci próbowali się przebić, udało 
im się zastrzelić jednego żołnierza KBW, jednak sami polegli w walce. 
Przy zabitych znaleziono zaszyfrowany list do „Żelaznego” z dwoma 
adresatami. Jednym z nich był Teodor Kaszczuk, zam. w Zbereżu, gmi-
na Sobibór. 

Ze sporządzonego po walce raportu z-cy d-cy G.O. KBW d/s poli-
tycznych kpt. Kącika, napisanego do Szefa Zarządu Politycznego KBW, 
widać jak na dłoni, że już w 1951 r. nie udałoby się partyzantom tak 
łatwo „dogadać” z wojskiem. Wtedy w KBW służyli już na wskroś zin-
doktrynowani „janczarowie” komunistów. Politruk pisał m.in.: „O niena-
wiści do bandytów i o nastrojach operacyjnych w związku z odniesionym 
sukcesem świadczą uwagi żołnierzy czynione przy trupach bandytów. 
Żołnierze na widok napisu „poland” na bandyckiej furażerce określali [ich] 
jako pachołków amerykańskich. Por. Tomasiewicz Stanisław /PZPR, ro-



67

botnicze/ - felczer baonu oraz kpr. Niepsuj Józef /PZPR, 5 ha/ zerwali 
i odrzucili medaliki bandytów.”

Decyzja o likwidacji będących w bunkrze partyzantów została pod-
jęta, ponieważ w lipcu 1951 roku agent „Werba” uzyskał od swego brata - 
agenta o pseudonimie „Jabłoński” informację o dziewczynie o imieniu Ry-
sia, która mieszka na pograniczu powiatu chełmskiego i włodawskiego, 
pracuje w Gminnej Radzie Narodowej i zna doskonale „Żelaznego”. Po 
przekazaniu tej informacji prowadzącemu oficerowi Wydziału III WUBP 
w Lublinie - jego brat - informator ps. „Jabłoński” złożył 6 lipca 1951 roku 
na ręce Dyrektora Departamentu III MBP płk. Czaplickiego doniesienie 
o Rysi. Okazało się, że informację uzyskał od swojej bliskiej znajomej - 
mieszkanki Lublina - Marii Wagner.

Dalej sprawy potoczyły się szybko, zwłaszcza, że był duży nacisk 
z Warszawy na likwidację grupy „Żelaznego”, gdyż 29 maja 1951 roku 
„Żelazny” przeprowadził swoją najgłośniejszą akcję, gdy zarekwirowa-
nym na trasie Włodawa - Lublin samochodem, przeprowadził rajd po 
powiecie włodawskim, likwidując przewodniczącego komisji budowlanej 
WRN Ludwika Czugałę (w latach 1945-1950 przewodniczący Wojewódz-
kiej Rady Narodowej), a następnie Stanisława Chudkowskiego, Hipoli-
ta Tomaszewskiego [informator PUBP ps. „Promień”], sołtysa wsi Lejno 
Czesława Skoczylasa i we wsi Komarówka Józefa Kosińskiego. 

Przez lata z wokół tego wydarzenia narosło wiele legend, a propa-
ganda komunistyczna robiła z tej akcji koronny przykład na zabójstwa 
„niewinnych” osób. Teraz, gdy dostęp do ściśle strzeżonych przez lata 
dokumentów resortu pozwala na odkrycie prawdy, wypada napisać kil-
ka zdań o tych rzekomo „niewinnych” ofiarach i wyjaśnić przyczyny ich 
likwidacji.

Ludwik Czugała - w czasie wojny działacz PPR i GL. Organizator 
pierwszego konspiracyjnego posiedzenia WRN, skupiającej ludzi goto-
wych do kolaboracji z nadciągającymi sowietami. Sam wszedł w skład jej 
prezydium. Po wkroczeniu sowietów, z ramienia WRN organizuje tere-
nowe rady narodowe w wielu rejonach województwa lubelskiego, używał 
ps. „Równy”. Na plenarnym posiedzeniu WRN w dniach 31 sierpnia i 1 
września 1944 r. został wybrany wiceprzewodniczącym, a w 1945 r. prze-
wodniczącym WRN w Lublinie. W 1950 r. był dyrektorem Giełdy Zbożo-
wej w Lublinie, nadal pozostając radnym WRN i sprawując funkcję prze-
wodniczącego Komisji Budowlanej WRN. Za działalność przy organizacji 
rad narodowych zostaje na mocy dekretu KRN mianowany do stopnia 
majora. Komuniści odznaczyli go m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzy-
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żem Polonia Restituta. Ten zasłużony aparatczyk odpowiadał za kolekty-
wizację lubelskiej wsi i wprowadzanie pod przymusem „spółdzielni”, czyli 
odpowiedników sowieckich kołchozów.

Stanisław Chudkowski - sekretarz PZPR, zaraz po wkroczeniu so-
wietów, razem z synem, który wstąpił do MO, wydali UB i NKWD szereg 
żołnierzy Armii Krajowej, m.in. całą placówkę AK w Dominiczynie.

Hipolit Tomaszewski - członek PZPR i GRN, sekretarz POP w Do-
miniczynie, informator PUBP Włodawa o krypt. „Promień”. M.in. w donie-
sieniu agenturalnym przekazał UB informację o wizycie w nocy 15 maja 
1949 r. grupy „Żelaznego” u Janiny Korzeniowskiej, siostry Władysława 
Korzeniowskiego ps. „Andersiak”, żołnierza „Żelaznego”. Na podstawie 
danych otrzymanych od informatora „Promień”, w dniu 18 października 
1949 r. zostali zatrzymani pod zarzutem współpracy z „Żelaznym”: Jani-
na Korzeniowska ps. „Wanda”, pełniąca funkcję komendanta 5-osobowej 
placówki wywiadowczej grupy „Żelaznego” oraz Józef Radko i Kazimierz 
Baran. Przed aresztowaniem w/w, w tym samym dniu, grupa operacyjna 
UB-KBW przeprowadziła akcję, w wyniku której zabito dwóch żołnierzy 
„Żelaznego”: Romualda Hordejuka ps. „Gil” i Władysława Korzeniowskie-
go ps. „Andersiak”, a następnie aresztowano w terenie 36 osób. Hipo-
lit Tomaszewski donosił również na Janinę Kaczmarzewską i jej męża 
Józefa z kol. Olszowo, gm. Urszulin, który za współpracę z „Żelaznym” 
został skazany na 5 lat więzienia, w wyniku czego nabawił się choroby 
płuc i niedługo po wyjściu na wolność zmarł.  TW „Promień” wydał UB 
również swojego sąsiada Stanisława Wojtaluka ze wsi Dominiczyn, który 
współpracował z „Żelaznym”.

A tak o Tomaszewskim pisał sam „Żelazny” (pod pozycją nr 16) 
w swoim pamiętniku, w sporządzonym przez siebie „Spisie wszystkich 
szpiclów z UB oraz aktywistów komunistycznych i krótka kronika ich dzia-
łalności”:

„Szpicel Tomaszewski Hipolit zamieszkały we wsi Dominiczyn, gm. 
Wola Wereszczyńska, kawaler, kowal z zawodu. Wymieniony Tomaszew-
ski należał do placówki miejscowej już za czasów okupacji niemieckiej. 
Potem był w demokratycznym wojsku. Tam go też widać przerobiono. 
W 1946-1948 pracował niby to ze mną, ale przyznał mi się o tem, że pra-
cował  i również dla  UB. Nie byłoby w tem nic złego, gdyby ta praca dla 
UB była pozorna, ale Hipolit Tomaszewski zaczął powoli coraz bardziej 
pracować dla UB, tem bardziej, że ogólna koniunktura polityczna była dla 
nas w tym czasie szczególnie zła. Kontrwywiad zaczął mi mówić o nim 
coraz gorzej, a fakty potwierdzały to w zupełności. Dlatego też odizolo-
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wałem się od niego. Po odizolowaniu się Hipolit Tomaszewski zaczął 
jeszcze gorliwiej pracować dla UB, stał się jawnie sekretarzem komórki 
PPR w Dominiczynie.  Jest to męt, pijak i warchoł, gotowy za litr wódki 
sprzedać własnego ojca - słowem człowiek wyzuty z wszelkich uczuć 
obywatelskich”. 

Czesław Skoczylas - sołtys wsi Lejno. Z racji pełnionej funkcji miał 
obowiązek donosić, jednak musiał to robić wybitnie gorliwie, jeżeli skoń-
czyło się to dla niego śmiercią. „Żelazny” w sporządzonym przez siebie 
wykazie agentów zatytułowanym Odpis z dokumentów tajnych UB, które 
dostały się w nasze ręce 27 XI 49 r. podczas akcji w Stulnie pow. Włoda-
wa (pozycje od 46-70), pisze o nim tak, pod pozycją nr 61.:

„Szpicel (I brat) [było trzech braci Skoczylasów - wszyscy współpra-
cowali z UB] Skoczylas Czesław zamieszkały we wsi Lejno, gmina Wola 
Wereszczyńska, pow. Włodawa. Ustalono niezbicie.”

Józef Kosiński ze wsi Komarówka, członek PZPR i agent UB. 
Świadczy o tym m.in. doniesienie informatora ps. „Komar” - Tadeusza 
Kosińskiego, syna zabitego  Józefa Kosińskiego, w którym podaje on, 
że „przy zabójstwie Kosińskiego Józefa we wsi Komarówka gm. Wola 
Wereszczyńska był rozpoznany sam „Żelazny”. Przyczyny rozpoznania 
nastąpiły na wskutek tego, że Kosiński Józef uprzednio współpracował 
z bandą „Żelaznego”, a później zmienił swoje zdanie, poszedł na współ-
pracę z grupą operacyjną K.B[W.], przy której byli pracownicy UB, gdy 
wszedł do mieszkania „Żelazny” zdjął automat z pleców wymierzył do 
w/w i powiedział giniesz krew za krew, za naszego chłopaka Zielińskiego 
Bogusława. Zieliński został zabity w bunkrze, który wydał w/w.”

Odnośnie Kosińskiego „Żelazny” w „Spisie szpicli...”  pisze pod po-
zycją nr 2:

„Szpicel Kosiński Tadeusz, jego ojciec Józef i matka, której imienia 
nie znam. Wszyscy zamieszkali we wsi Komarówka gm. Wola Weresz-
czyńska. Oni to całą ferajną zdradzili śp. „Kozła” - Bogusława Zielińskie-
go, który zginął przez to w kolonii Daleczkąt, 1 km od wymienionej wsi 
Komarówka. Oprócz tego mam niezbite fakty i dowody ich szpiclowania, 
których  rzecz jasna, ze względów konspiracyjnych nie mogę jeszcze 
teraz podać.”

Później grupa najgroźniejszych agentów doczekała się u „Żela-
znego” oddzielnego opracowania, w którym to o Kosińskich napisał on 
w poz. nr 1: „Kosiński Józef oraz jego syn Tadeusz (załączam zdjęcia 
osobiste). Obaj zamieszkali we wsi Komarówka, gm. Wola Wereszczyń-
ska. Wykonane przestępstwa: Obydwaj wspólnie wydali ukrywającego się 
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w kolonii Daleczkąt tejże gminy, członka mojej grupy śp. Bogusława Zie-
lińskiego ps. „Kozioł”, ukrywającego się u niejakiego Karpińskiego. Skut-
kiem powyższego kolega „Kozioł” został zabity a gospodarz budynków 
Karpiński został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia. Zameldować 
miał o tem najprawdopodobniej Tadeusz Kosiński, lecz ojciec jego Józef 
musiał bezwzględnie o tem wiedzieć, gdyż on wciągnął się sam do sieci 
agenturalnej w Lublinie, przez niejakiego Kreta [Włodzimierz Kret - funk-
cjonariusz UB] pochodzącego z Komarówki również, a sprawującego ja-
kieś wysokie stanowisko w WUBP Lublinie, w następstwie czego do sieci 
agenturalnej wciągnął i syna swego Tadeusza. Powyższe zostało przeze 
mnie stuprocentowo udowodnione. Tadeusz Kosiński otrzymał następnie 
pistolet z UB, z którym jawnie się nosił i próbował latem 1948 r. założyć 
w Komarówce ORMO, obierając się komendantem, do którego się nikt 
nie zapisał za wyjątkiem jego ojca i szwagra Mariana Karczmarczyka. 
Matka Tadeusza, a żona Józefa zajmowała się również śledzeniem gru-
py mojej, na co mam świadków, których nie mogę podać ze względów 
konspiracyjnych.” [„Żelazny” nie podaje zbyt wielu szczegółów, wiedząc, 
że dwie pierwsze jego kroniki wpadły w ręce UB].

Po kilku godzinach od tej akcji „Żelazny” został zlokalizowany przez 
dwa plutony 2 Baonu 3 Brygady KBW, które powiadomione o wyda-
rzeniach podjęły pościg. Mimo że grupa partyzantów składała się tylko 
z trzech ludzi, zorganizowali zasadzkę na KBW, o której efektach tak pi-
sał w Rozkazie Nr 85 z czerwca 1951 r. dowódca KBW płk. Mus:

„[...] Grupa pościgowa, poruszająca się po śladach  bandy zosta-
ła ostrzelana i zarzucona granatami, ponosząc straty 5-ciu rannych. Na 
skutek braku dowodzenia grupą i paniki, banda zdołała bezkarnie ujść 
zadając nam straty. [...] Dalsze działania wskutek nieodpowiedniego do-
wodzenia nie dały rezultatów”.

„Żelaznemu” po raz kolejny udało się zadać komunistom celny cios 
i wymknąć się z zastawionych na niego sieci, co w efekcie doprowadzi-
ło też do tego, że dowódcę 2 Baonu 3 Brygady KBW kpt. Linkiewicza 
ukarano 15-dniowym aresztem, zdjęto ze stanowiska i przekazano do 
dyspozycji Oddziału Personalnego KBW, a por. Nuckowskiego, zastępca 
dowódcy baonu ds. politycznych zdjęto ze stanowiska i przekazano do 
dyspozycji Szefa Zarządu Politycznego KBW. 

Wydarzenia z 29 maja 1951 r. wywołały natychmiastową ripostę ze 
strony Ministerstwa. Bezpieczeństwa Publicznego. 21 czerwca 1951 roku 
zaczęła działalność Grupa Operacyjna Włodawa. W jej skład weszło 76 
pracowników operacyjnych w tym 19 oficerów śledczych skierowanych 
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z 11 WUBP i MBP. Na jej czele stanął oddelegowany do Włodawy Za-
stępca Dyrektora Departamentu III MBP płk Stanisław Wolański. Wraz 
z przyjazdem grupy przeniesiono wszystkich pracowników PUBP we 
Włodawie na inny teren, a szefostwo nowo zorganizowanego składu 
PUBP przekazano specjalnie oddelegowanemu w tym celu z Warsza-
wy por. Odrobinie. W każdej gminie powiatu włodawskiego stacjonowała 
jednostka KBW wzmocniona przez pracowników operacyjnych i oficerów 
śledczych. Z WUBP w Krakowie przybył osobiście we Włodawskie, „wsła-
wiony” walką ze zgrupowaniem mjr. Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu, 
oddziałem Tadeusza Zielińskiego „Igły” na Kielecczyźnie, oraz późniejszy 
sprawca wytropienia i likwidacji w 1957 r. ppor. Stanisława Marchewki ps. 
Ryba” na Białostocczyźnie, sam naczelnik Wydziału III do Walki z Bandy-
tyzmem, mjr Stanisław Wałach, późniejszy autor kłamliwych książek na 
temat niepodległościowego podziemia. Wraz z nim przyjechał jego za-
stępca, wcześniejszy z-ca naczelnika Wydziału III WUBP w Lublinie, por. 
Tadeusz Chachaj, który niedługo później miał się zająć rozpracowaniem 
najbliższych współpracowników oddziału, Tadeusza Krzyżanowskiego 
i Stanisława Kaszczuka. Musiał być „Żelazny” przeciwnikiem zbyt trud-
nym dla lokalnej bezpieki, skoro jego rozpracowaniem i likwidacją zajęli 
się najwybitniejsi resortowi „specjaliści”. 

Jednak nawet prowadzona z dużym rozmachem praca operacyjna 
i śledcza nie przyniosła większych efektów, gdyż nie udało się zlokali-
zować kryjówki „Żelaznego”. W okresie od 21 czerwca do 25 sierpnia 
rozpracowywało „Żelaznego” 372 informatorów w tym dwóch będących 
na stanie wydziału III WUBP w Lublinie: „Werba” i „Pieprzyk”. Po prze-
prowadzeniu analizy przejętych informatorów pod kątem ich dalszych 
możliwości odnośnie rozpracowania grupy „Żelaznego” stwierdzono, „że 
większość to rozszyfrowani informatorzy nie mający możliwości ani chęci 
pracować”. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyto z agenturą 
1080 spotkań, z których otrzymano 726 doniesień, z czego 78 cennych. 
Podjęto pod rozpracowanie 113 figurantów, w przeważającej większości 
byłych żołnierzy AK i WIN. 

Nazwisko i adres łączniczki „Żelaznego”, Reginy Ozgi „Rysi” oraz 
jej rodziny ustalił 9 lipca 1951 roku starszy referent sekcji I Wydziału III, 
ppor. K. Pawłowicz. 21 lipca jego ustalenia potwierdził agent „Jabłoński”, 
któremu Wagnerowa pokazała list od Reginy. Pisała ona w nim, że „po 
ostatnich wypadkach u nas, sytuacja jest taka, jakby wsadził kij w mro-
wisko. Wujek [chodzi o „Żelaznego”] czuje się źle, choruje na wrzody. 
Mnie jest też ciężko, możeby ciocia postarała się o jakąś pracę dla mnie 
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w Lublinie. Przyjadę do cioci około 
pierwszego. Wujek chce sprzedać 
zegarek, bo nie ma z czego żyć. 
Życzliwa Regina”.

W liście tym bardzo ciekawe 
jest ostatnie zdanie, w którym Regi-
na Ozga pisze, że „Żelazny” „chce 
sprzedać zegarek, bo nie ma z cze-
go żyć”. Zaprzecza ono, przez lata 
tworzonej przez komunistów czarnej 
legendzie „Żelaznego”, jakoby miał 
to być bandyta i złodziej rabujący 
wszędzie i co tylko chciał. Trudno 
też na poważnie brać wymysły nie-
których oszczerców o rzekomym 
złocie „poukrywanym u kochanek”. 

Dalsze działania UB zmie-
rzały do zaproponowania Reginie 
pracy w kierowanej przez  Topol-

skiego  firmie w Lublinie [poprzez Wagnerową „Jabłoński” wiedział, 
że Regina szuka pracy]  i do obstawienia jej agenturą w miejscu za-
mieszkania (uczyniono to poprzez informatora ps. „Oko”, który miał 
się zalecać do Ozgi). „Żelaznego” namierzono, jak wynika ze spo-
rządzonego raportu do dyrektora Departamentu III MBP płk. Cza-
plickiego, po przeanalizowaniu informacji uzyskanych od informato-
rów ps. „Oko” i „Jabłoński”. Uzyskano informacje o wyjazdach Reginy 
i pokonywanej rowerem ilości kilometrów do miejsca ukrywania się grupy 
„Żelaznego”. Dodatkowo hipotezę o Zbereżu potwierdzał znaleziony przy 
zabitym w dniu 11 września 1951 r. Karolu Mielniczuku „Wacku” list do 
„Żelaznego”, który był adresowany do Stanisława Kaszczuka, zam. kol. 
Zbereże, gmina Sobibór, o czym już była mowa.

Ostatnia walka „Żelaznego”

W sobotę, 6 października 1951 roku we wczesnych godzinach ran-
nych Grupa Operacyjna „W” w składzie 2 batalionów, wzmocniona funk-
cjonariuszami WUBP w Lublinie i PUBP we Włodawie (ok. 800 ludzi) 
okrążyła zabudowania rodziny Kaszczuków, w których kwaterowała czte-
roosobowa grupa „Żelaznego”. W trakcie zamykania linii okrążenia przez 

Legitymacja WiN Reginy Ozgi ps. „Lilka”. Widoczny 
podpis komendanta oddziału.
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jednostki KBW „Żelazny” podjął próbę przebicia się w kierunku północno 
- wschodnim. 

Partyzantom sprzyjało chwilowo szczęście, gdyż po zamknięciu 
okrążenia do środka „kotła” wszedł w celu sprawdzenia, gdzie są par-
tyzanci dowódca 5 kompanii por. Daczkowski. Po przejściu 30 metrów 
natknął się na zbliżających się partyzantów, zadał im pytanie „kim są” 
i usłyszał odpowiedź, „nie strzelać tu idzie porucznik Kalinowski” - po 
czym partyzanci otworzyli ogień z broni automatycznej do stojącego 
w pobliżu strz. Brząkały (przewodnika psa służbowego). Następnie ob-
rzucili leżących w linii żołnierzy granatami i ostrzeliwując się przerwali 
linię obławy. W czasie walki ze strony KBW śmiertelnie ranni zostali: por. 
Daczkowski, strz. Brząkała oraz celowniczy erkaemu strz. Jeleń. 

Po przerwaniu okrążenia partyzanci rozbroili leżącego w pobliżu 
strzelca wyborowego Papka i zmieniając kierunek marszu zaczęli się 
przemieszczać dalej. W odległości około 600 metrów od pierwszej linii 
okrążenia napotkali stojące przy drodze samochody, których pilnowało 
5 żołnierzy KBW uzbrojonych w pistolety maszynowe. Partyzanci podali 
się za pracowników UBP, wzywając jednocześnie samochód po rannego 
żołnierza. Zdezorientowało to szoferów KBW i pozwoliło na ich obezwład-

Zbereże n/Bugiem. Miejsce ostatniej walki Edwarda Taraszkiewicza i jego żołnierzy. Polną drogą, widoczną 
z lewej strony, partyzanci wyjechali Gazem-67 z lasu, próbując wyrwać się poza pierścień obławy. Kapliczka 
stoi w miejscu gdzie zginął ppor. „Żelazny”.



74

nienie. Spośród nich „Żelazny” zabrał ze sobą szofera samochodu Gaz-
67, st. strzelca Józefa Ciemniewskiego. Nie przypuszczał, że żołnierz 
KBW zamiast wywieźć trójkę partyzantów (czwarty - Stanisław Marciniak 
„Niewinny” pozostał z tyłu i ukrył się w zaroślach) poza zasięg obławy 
zawiezie ich wprost na operującą w pobliżu 2 kompanię oraz będąca w jej 
pobliżu grupę sztabową. Będąc obok dowództwa szofer uspokoił ich, że 
jest tutaj tylko kilku żołnierzy, następnie zatrzymał raptownie samochód 
i wyskakując z niego krzyknął: „Koledzy ognia. Bandyci!”. 

W trakcie krótkiego starcia jakie się wywiązało, stojący najbliżej wy-
skakujących partyzantów strzelec Tadeusz Gąsiorowski spuścił psa służ-
bowego w kierunku „Żelaznego” i otworzył ogień z pistoletu TT, zabijając 
go na miejscu. Dwóch pozostałych przy życiu partyzantów podjęło od-
wrót w kierunku północnym, po drodze zabijając na miejscu usiłującego 
ich zatrzymać byłego zastępce Naczelnika Wydziału III WUBP w Lubli-
nie, por. Tadeusza Chachaja. W trakcie pościgu zabity został Stanisław 
Torbicz „Kazik” oraz ujęty ciężko ranny Domański Józef „Łukasz”. 

Po wygaśnięciu walki dwa plutony KBW przeszukały okoliczne 
krzaki i zarośla. W trakcie penetracji terenu ujęto Stanisława Marciniaka 
ps. „Niewinny”.

W sumie podczas dwóch starć poległo dwóch partyzantów. Ponad-
to ubecy zastrzelili udzielających partyzantom kwatery Natalię i Teodora 
Kaszczuków (wiadomo, że Kaszczuka zastrzelił z erkaemu strz. Kazimierz 
Figura z 6 kompanii 3 Brygady KBW). Zabójstwo nieuzbrojonego cywila 
nawet w świetle ówczesnych przepisów było karalne, jednak sprawca nie 
tylko nie poniósł konsekwencji, ale został za swój czyn przedstawiony 
do nagrody rzeczowej.  W trakcie ostatniej walki, już w samym Zbereżu, 
zginęła jeszcze jedna osoba, której funkcjonariusze UB nie wymieniali 
w swoich raportach. Był nią mieszkaniec wsi Bytyń, Jan Todorowski, któ-
ry w tym czasie przebywał w odwiedzinach u jednego z braci Kaszczu-
ków - Józefa, mieszkającego niedaleko miejsca stacjonowania sztabu 
grupy operacyjnej UB-KBW. Został postrzelony przez przebiegającego 
obok zabudowań żołnierza KBW, gdy powodowany ciekawością, wyjrzał 
przez okno. Zmarł w wyniku odniesionych ran. 

Ze strony komunistów zginęło 3 żołnierzy KBW, 1 pracownik WUBP, 
ranny został 1 oficer KBW i 4 żołnierzy. Taki był bilans ostatniej walki „Że-
laznego”.

Po likwidacji części grupy, na podstawie zebranego w śledztwie 
materiału, aresztowano kilkadziesiąt osób, które pomagały „Żelaznemu”. 
Już następnego dnia ujęto współpracownika oddziału Romana Dobro-
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wolskiego, u którego znaleziono archiwum „Żelaznego”. Jak trudnym był 
„Żelazny” przeciwnikiem dla funkcjonariuszy UB świadczy okoliczność, 
że ze znalezionej w jego notatniku listy z nazwiskami 31 osób podej-
rzewanych o współpracę z UBP, po sprawdzeniu w kartotece WUBP 
w Lublinie okazało się, że aż 14 spośród nich rzeczywiście figuruje 
w ewidencji informatorów.

Po likwidacji grupy zasłużeni w walce z nią funkcjonariusze awan-
sowali. Płk Krupski kierujący pracą informatora „Jabłońskiego” został 
wkrótce Dyrektorem Departamentu III MBP. Inni zajęli mniej ekspono-
wane stanowiska, np. szefów PUBP, czy też naczelników Wydziałów 
w WUBP w Lublinie.

Józef Domański Łukasz” i Stanisław Marciniak „Niewinny” zostali 
14 sierpnia 1952 r. skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie, 
na sesji wyjazdowej we Włodawie, na karę śmierci. Wyroki wykonano 
12 stycznia 1953 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie. W tym samym 
procesie, na karę śmierci skazana została Regina Ozga „Lilka”, której 
najwyższy wymiar kary zamieniono na dożywotnie więzienie (wolność 
odzyskała 26 lutego 1958 r.).

Zdjęcie wykonane 6 X 1951 r. na dziedzińcu PUBP we Włodawie. Zabici przez grupę operacyjną UB-KBW 
w Zbereżu nad Bugiem pow. Włodawa leżą od lewej: Stanisław Torbicz „Kazik” i Edward Taraszkiewicz 
„Żelazny”; między nimi siedzi Stanisław Marciniak „Niewinny”.
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Romana Dobrowolskiego ska-
zano na śmierć w pokazowym pro-
cesie na sesji wyjazdowej w Urszu-
linie. Bolesław Bierut nie skorzystał 
z prawa łaski i 3 grudnia 1951 r. wy-
rok został wykonany w więzieniu na  
Zamku w Lublinie. Jego siostra, Ja-
nina Dobrowolska, skazana została 
na 12 lat więzienia, z którego wyszła 
na wolność 30 kwietnia 1956 roku. 
Życie zaczynała od zera. Jej mają-
tek, w tym dom, przejął Skarb Pań-
stwa i nigdy nie został zwrócony.

Podobnie potoczyły się losy 
trzech synów Kaszczuków, którym 
również odebrano i rozgrabiono cały 
majątek, pozbawiając ich tym sa-
mym środków do życia... oczywiście 
życia po opuszczeniu więzienia, na 
które zostali skazani za współpracę 
z oddziałem „Żelaznego”. Stanisław 
Kaszczuk został skazany na karę 
dożywotniego więzienia, Józef - na 
12 lat więzienia i Bronisław - na 10 
lat więzienia. Nawet dziewięcioletni 
Aleksander, najmłodszy syn Kasz-
czuków, został w ramach odpo-
wiedzialności zbiorowej, ograbiony 
z ostatniej krowy, która pozostawała 
w rękach jego opiekunów. 

Ostatnim członkiem oddziału 
„Żelaznego”, który poniósł śmierć 
z rąk komunistów był Zbigniew Pie-
lach „Felek”, „Kmicic”. Żołnierz ten 
po śmierci dowódcy przeszedł pod 
rozkazy Stanisława Kuchcewicza 
„Wiktora” i wraz z nim prowadził 
walkę, aż do jego śmierci 10 lutego 
1953 r. podczas akcji w Piaskach. Wraz 

Roman Dobrowolski, współpracownik „Żelaznego”, 
aresztowany 7 X 1951 r., w pokazowym procesie 
na sesji wyjazdowej w Urszulinie skazany na śmierć 
i 3 XII 1951 r. zamordowany na  Zamku w Lublinie.

Stanisław Kaszczuk, współpracownik oddziału 
„Żelaznego”. Aresztowany 6 X 1951 r., skazany na 
dożywotnie więzienie.
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z Janem Łuciem ps. „Zenek”, w wyniku skomplikowanej gry operacyjnej 
UB, w której wybitną rolę ponownie odegrał agent „Jabłoński” (Wacław 
Topolski), został aresztowany i skazany na siedmiokrotną karę śmierci, 
zamienioną w 1954 r. na dożywocie, co dawało mu szansę na złagodze-
nie wyroku po amnestii w 1956 r. Z więzienia jednak nie wyszedł. Według 
oficjalnej wersji zmarł w szpitalu więziennym 25 października 1955 r. na 
zapalenie miedniczek nerkowych.

„Bracia wyklęci”

Dzieje oddziału braci Taraszkiewiczów wzbudzały emocje jeszcze 
na początku lat dziewięćdziesiątych. Czy rzeczywiście rodzina Tarasz-
kiewiczów była „bandycka”, jak twierdziła lubelska prasa lat czterdzie-
stych i późniejsze publikacje, wmawiające opinii publicznej, że byli to 
bandyci, volkdeutsche i żołnierze SS lub Wehrmachtu? Mając nadzieję, 
że po lekturze tego tekstu nie pozostało już wiele wątpliwości, być może 
warto jeszcze przyjrzeć się kilku wybranym wątkom propagandy, która 
szkalowała dobre imię rodziny Taraszkiewiczów i kształtowała ich ne-
gatywny obraz w świadomości społeczeństwa Ziemi Włodawskiej aż do 
upadku komunizmu.

Od samego początku tzw. Polski Ludowej władze toczyły z pod-
ziemiem niepodległościowym nie tylko bezwzględną walkę zbrojną, ale 
równie bezlitosną wojnę propagandową, której najbardziej charaktery-
stycznym przejawem było określanie żołnierzy Armii Krajowej mianem 
„zaplutego karła reakcji”, całego zaś podziemia epitetem „bandyci”. Ppłk 
Józef Dusza z Departamentu X Ministerstw Bezpieczeństwa Publiczne-
go (którego więźniowie przez niego przesłuchiwani nazywali „Dusza nie 
człowiek”) w okresie największych represji reżimu komunistycznego mó-
wił dosadnie: „Dzisiaj my piszemy historię międzywojenną, okupacyjną                  
i początków Polski Ludowej na waszych skórach i kościach, a dzisiejsze 
i jutrzejsze podręczniki historii są i będą pisane tak, jak chcemy”.

Czarna legenda braci Taraszkiewiczów nie była wyjątkiem, ale wpi-
sana została w kreowany odgórnie od samego początku, ogólny obraz 
podziemia niepodległościowego w całym kraju, a który był prezentowany 
w tym czasie na łamach prasy komunistycznej. Jeśli przyjrzeć się budo-
waniu wizerunku podziemia można łatwo dostrzec, że jako elementów 
konstrukcyjnych używano słów mających jednoznaczne i bardzo silnie 
utrwalone w świadomości społecznej skojarzenia pod względem warto-
ści, słów wywołujących negatywne emocje. Takie rzeczowniki jak zbiry, 
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skrytobójcy, opryszki, bandyci, szpiedzy, zbrodniarze, zdrajcy, gwałci-
ciele, mordercy, antysemici, faszyści, śmiecie, terroryści, wykolejeńcy, 
zwyrodnialcy, agenci, bandy, szajki, kliki, reakcja, zaraza, wrzód, zbrod-
nie, dywersja, odszczepieńcy, faszyści, sługusy hitleryzmu, ludzie któ-
rzy „wypowiedzieli walkę wszystkim Polakom” - wyraźnie wskazują, iż 
podziemie miało zasługiwać na bezwzględne potępienie z punktu widze-
nia tak moralnego, jaki narodowego. Język ten miał kreować fałszywą 
rzeczywistość, w której tzw. „obóz demokratyczny”, czyli obóz dyktatury 
PPR-PZPR miał reprezentować patriotyzm, zaś jego przeciwnicy - „zdra-
dę narodową”. Za przykład niech posłuży cytat z „Głosu Ludu” z dnia 
19 kwietnia 1945 r., który tak opisywał żołnierzy niepodległościowego 
podziemia:

„Zwierzęca wprost nienawiść do wszystkiego co jest w Polsce de-
mokratyczne, łączy [ich] z mordercami hitlerowskimi. [...] Dziś nie wstydzą 
się oni pracować otwarcie niemal ręka w rękę ze szpiegami niemieckimi, 
z dywersantami hitlerowskimi, korzystać ze wspólnych z nimi melin. [...] 
Zbrodniarze z AK i NSZ działają ręka w rękę z hitlerowcami. I tak też jak 
hitlerowscy mordercy powinni być traktowani”.

Za słowami szły czyny. 7 marca 1949 r. po trwającym ponad rok 
brutalnym śledztwie, został wraz z sześcioma swoimi oficerami straco-
ny w katowni bezpieki na ul. Rakowieckiej w Warszawie major Hieronim 
Dekutowski „Zapora”. Ten oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
cichociemny zrzucony do Polski we wrześniu 1943 r., w czasie niemiec-
kiej okupacji bronił ludności Zamojszczyzny przed represjami, a jako szef 
Kedywu Armii Krajowej w Inspektoracie Lublin-Puławy przeprowadził 83 
akcje bojowe i dywersyjne. Po wojnie jeden z najsłynniejszych bohaterów 
antysowieckiej partyzantki, najbardziej znany i poszukiwany przez szwa-
drony NKWD i UBP żołnierz Lubelszczyzny. W czasie procesu, podczas 
którego skazano go, wraz z 6 podkomendnymi na śmierć, mjr „Zapora” 
i jego towarzysze zostali ubrani przez swoich oprawców w... mundury 
Wehrmachtu. 

Pomijając artykuły prasowe z przełomu lat 40. i 50., które pełne 
były przytoczonej wyżej frazeologii, odnotować należy pierwszą publika-
cją dotyczącą działalności oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, 
którą była wydana w 1955 r. wyjątkowo obrzydliwa powieść Nad Bugiem, 
autorstwa Henryka Smolara. W tym żenującym „dziele”, napisanym 
w topornie socrealistycznym stylu, przez który trudno jest dzisiaj prze-
brnąć, autor przedstawiał początki „utrwalania władzy ludowej” w powie-
cie włodawskim. Już pierwsze kilka stron, na których Smolar opisuje atak 
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oddziału „Jastrzębia” na PUBP we Włodawie, u czytelnika nawet średnio 
zorientowanego w temacie, budzić może jedynie uśmiech politowania lub 
niesmak. Opis akcji jest zupełnie wyssany z palca, żołnierze i dowódcy 
przedstawieni zgodnie z odgórnie przyjętymi tezami, zaś funkcjonariusze 
UB jawią się tam prawie jak obrońcy termopilskiego wąwozu. Jednym 
z ciekawszych  fragmentów jest opis poległego w tym ataku partyzan-
ta (zatłuczony kolbami), który leżał na dziedzińcu PUBP tylko w bieliź-
nie, ponieważ... z munduru obdarli go uciekający koledzy. By efekt był 
bardziej dramatyczny, na następnych stronach czytelnik dowie się, że 
oddział partyzancki posiadał... artylerię, którą dowodził „dowódca bate-
rii”. Ale to dopiero początek... Kolejna scena, w której aparatczyk ZWM 
pyta miejscowego funkcjonariusza UBP o osobę „Jastrzębia”, przez lata 
będzie określać w świadomości społecznej obraz Leona Taraszkiewicza 
i jego rodziny:

„ - Pochodzicie z Włodawy? W takim razie możecie pewno dużo 
ciekawego opowiedzieć o Jastrzębiu - ożywił się Zdzisław. Waszkiewicz 
znał Taraszkiewiczów rzeczywiście od dawna. Byli postrachem wszyst-
kich odpustów i jarmarków. Niejednego gospodarza zadźgali nożami 
i wielu robotników pobili. Policja miała ich na oku, często siedzieli w aresz-
cie lub więzieniu. Raz robotnicy we Włodawie zastrajkowali, nie poszli do 
pracy fornale okolicznych majątków hrabiego Zamojskiego. Wieczorem 
Taraszkiewicze pobili kilku strajkujących. W parę dni potem chłopi po-
wiesili starego w lesie na lejcach. Trzy dni wiatr huśtał go na wysokiej, 
rozgałęzionej sośnie. Stary szczerzył z góry zęby w uśmiechu, spoglądał 
matowymi oczami wylazłymi na wierzch i straszył siną, obrzękłą twarzą. 
Policjant stojący na warcie pod sosną cieszył się tak jak i jego koledzy: 
spokojniejsze będą jarmarki. Wściekł się za to komisarz - stracił jednego 
z prowodyrów napadów na robotników. 

Brat Leona zginął podczas okupacji. Zabili go Niemcy złapawszy na 
kradzieży. Leon kradł, współpracował trochę w celach politycznych - jak 
mawiał - z Niemcami, został także volksdeutschem, lecz w końcu mach-
nął na to ręką i zorganizował oddział, który walczył o „prawdziwą” Polskę. 
Po wyzwoleniu Taraszkiewicz pozostał w lesie. 

Mały byłem - kończył Ignacy. - W domu panował głód. Leon, wy-
glądając przez płot, mówił do mnie: „Chcesz żyć? Chodź, nauczę cię 
rzemiosła. Prawda, trochę niebezpieczne, ale nie trzeba pracować”.

Rzucającemu te kłamstwa autorowi zupełnie nie przeszkadzał fakt, 
że Władysław Taraszkiewicz, który miał być rzekomo „powieszony na 
lejcach”, w czasie powstawania owych bzdur żył i mieszkał w Malborku, 
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gdzie zmarł 4 X 1964 r., mając 68 lat. O kondycji intelektualnej autora 
świadczy również „przeoczenie” takiej drobnostki, jak wiek tych, którzy 
byli „postrachem wszystkich odpustów i jarmarków”. Jeśli chcieć wierzyć 
Smolarowi i przyjąć, że działo się to np. w roku 1938, to bracia Taraszkie-
wicze „dźgający nożami gospodarzy i bijący robotników” mieliby wtedy: 
Leon - 13 lat, Władysław - 16 lat, a Edward - 17. Nad obrazem stosunków 
społecznych w II RP, przedstawionym przez autora, gdzie nad chłopem 
i robotnikiem pastwi się hrabia - wyzyskiwacz do spółki z komisarzem 
Policji, nie ma potrzeby się rozwodzić.

Jeżeli komuś się wydawało, że nie może być już większej perfidii, na 
następnych stronach autor udowadnia, że jednak się mylimy. Smolar opi-
suje akcję oddziału „Jastrzębia”, w której zatrzymany zostaje samochód 
z sekretarzem powiatowym PPR Stańczakiem i starostą powiatowym. 
Uważny czytelnik bez trudu zauważy, że pierwowzorem tego fragmentu 
była, wspominana już akcja z 15 maja 1946 r., kiedy to „Jastrząb” wraz 
z siedmioma podkomendnymi zatrzymali samochód, którym podróżowali 
starosta Ludwik Rycerski i powiatowy sekretarz PPR, Józef Kiełb. Przy-
pomnijmy - obaj zatrzymani zostali przekazani do dyspozycji zastępcy 
komendanta Obwodu por. „Orlisa”, który rozkazał zwolnić starostę Rycer-
skiego, zaś sekretarza PPR rozstrzelać. 

Bez trudu możemy się domyślić, że Stańczak to odpowiednik 
J. Kiełbia, zaś starosta, któremu autor przypisuje współpracę z partyzan-
tami, w mało subtelny sposób zostaje nazwany Łycarski, ale na wypadek 
gdyby ktoś nie skojarzył, obdarzono go pseudonimem „Rycerz”. Cała ta 
sytuacja, by efekt był bardziej drastyczny, została przeniesiona z maja 
w porę zimową, a służyć miała przede wszystkim ukazaniu bohaterstwa 
sekretarza (który nawet pobił „Jastrzębia”) w zderzeniu z wyjątkowym 
okrucieństwem partyzantów. Wstrząsająca scena tortur zadawanych 
więźniowi, w każdym szczególe spełniała odgórne wytyczne pisania 
o podziemiu. W tym przypadku autor wykazał się pełnym zrozumieniem 
wobec oczekiwań ubeckich „mecenasów” literatury:

„- Związać go! - krzyczał Jastrząb - Rozebrać! Ręce związali kol-
czastym drutem. Zacisnęli mocno, zakręcili. Krew poszła z przegubów, 
kolce oparły się boleśnie o kości. Rozpruli mu rękawy, ściągnęli palto, 
marynarkę i koszulę. Przymrozek obmacywał nagie, posiniaczone ciało. 
Piekł równie boleśnie jak rany. [...] Buty mu zdjęto, ściągnięto spodnie. 
[...] znaleziono legitymację partyjną. Wciśnięto mu ją w usta, zmuszono 
go, aby zjadł. Tektura boleśnie raniła przełyk. Połknął ją razem z krwią. 
Znowu bili; zdrętwiałe ciało ledwo odczuwało razy. [...] Stańczakowi 
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z palców zrywano paznokcie. Oprzytomniał, otworzył jedyne, nie wybite 
oko. [...] Zerwano mu wszystkie dziesięć paznokci. [...] Ciężkie buciory 
deptały mu gwoździami twarz. Czuł każdy gwóźdź i każdy but. Jedno 
stąpnięcie, dwa, trzy... Zapomniał cyfr i zgubił rachunek. Stracił przytom-
ność. Wykąpano go w stawie. Wyciągano za nogi i ręce spod cienkiej, 
stłuczonej pokrywy lodu. Znowu stracił przytomność i nic już nie odczu-
wał. Jastrząb kazał go przywiązać za nogi do samochodu. [...]  Zakrwa-
wione ciało wlokło się z tyłu na długiej, czerwonej lince, którą Ćwik nosił 
z sobą. Bandyci patrzyli na nie i śmiali się zadowoleni. [...] Samochód 
stanął pod Sosnowicą. Bandyci go podpalili. Z nóg Stańczaka odkręcili 
drut. Jastrząb kopnął go i zawołał: - Wstawaj, ty ścierwo! Nieść cię nie 
będziemy! Towarzysz Stańczak nie poruszył się. Nic już nie odczuwał - 
nie żył”.

W podobny sposób, z pogardą dla elementarnych zasad uczciwo-
ści, przedstawił autor ostatnie chwile „Jastrzębia”. Jak wszystkie jego 
wymysły, ten również miał utrwalić w społeczeństwie tendencyjny ob-
raz tego dowódcy. Według Smolara nie zginął on w Siemieniu, idąc na 
czele oddziału, który w efekcie zdobywa budynek z broniącymi się tam 
żołnierzami KBW, ale otoczony ze wszystkich stron, opuszczony przez 
większość podkomendnych, próbuje tchórzliwie uciec, pozostawiając na 
pastwę obławy swoich żołnierzy. Miało to wyglądać tak:

„ - Wysłałem patrol - mówił Jastrząb szeptem. - Chcę wybadać, 
które miejsce w zamykającym nas pierścieniu jest najsłabsze... - I prze-
bijemy się - wtrącił z radością Wilk. - Nie, zaprzeczył Jastrząb. - Prze-
kradniemy się we dwóch. - A ludzie? - spytał Wilk przystając. - A ludzie 
zginą, mówiłem ci - odpowiedź była spokojna. - Plan jest taki: Odkopiemy 
w lesie pod Sosnowicą złoto, kosztowności i dolary. Nagromadziłem tego 
dużo. Przy sobie mam trochę pieniędzy polskich. Ty pojedziesz na Śląsk 
i przygotujesz przerzut. Ja na Pomorze Zachodnie, gdzie zadekuje się na 
wypadek, jeśli nie uda się uciec za granicę. Pieniędzy wystarczy nam na 
wiele lat. [...]”.

Plan się jednak nie udaje, pierścień obławy się zaciska, „Jastrząb” 
zostaje ranny, a reszta żołnierzy, pozostawiając dowódcę, ratuje się 
ucieczką. On strzela za nimi, kilku zabija, na jednego ranionego rzuca się 
w akcie desperacji i szaleństwa, zaczyna dusić...

„Jego szaleńczy śmiech przebijał się przez trzask wystrzałów i hu-
czał po lesie. Żołnierze byli już od niego w odległości kilkunastu kroków. 
[...] Ale śmiał się bez przerwy. Kolanami przygniótł pierś bezsilnego, ran-
nego człowieka. Drętwiejącą, ociekającą krwią ręką chwycił go za gardło. 
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Ranny rzęził i błagał o litość. Jastrząb dusił go i śmiał się, zadowolony, 
szaleńczo. [...] Z tyraliery nadbiegł młody żołnierz i strzelił z karabinu. Ja-
strząb zsunął się z rannego bandyty i upadł na wznak. Uśmiech zadowo-
lenia, że nie sam ginie, zastygł na wykrzywionej twarzy. Żołnierz splunął 
z obrzydzeniem i poszedł w las trzymając przed sobą karabin”.

Jak wielkich spustoszeń narobiła ta książka w społeczeństwie nie 
trzeba chyba udowadniać. Jeszcze dzisiaj można czasami usłyszeć 
z ust niektórych ludzi wierne cytaty ze Smolara, przytaczane ze świętym 
przekonaniem, że są one relacjami rzeczywistych świadków. 

Z kolei 17 października 1964 r. w nr 42(398) „Polityki” ukazał się 
artykuł (przedrukowany później przez Sztandar Ludu) pod dużo mówią-
cym tytułem: Pamiętnik watażki. Chronologia zbrodni, który w równie 
obrzydliwy sposób rozwijał to, co rozpoczął Henryk Smolar. W tym bar-
dzo obszernym tekście, podpisanym jedynie inicjałem R., autor zamie-
ścił, przekazane mu przez Urząd Bezpieczeństwa, fragmenty pamiętnika 
pisanego przez „Żelaznego” - Krótka chronologia oddziału „Jastrzębia” 
..., przejętego przez UB podczas jednej z obław. W charakterystyczny 
dla PRL-owskiej propagandy tendencyjny sposób, opublikowano wyrwa-
ne z kontekstu fragmenty zapisów, które miały pokazać tego dowódcę 
jako patologicznego zabójcę. Przy opisach likwidacji agentów pominię-
to oczywiście stosowne fragmenty, które uzasadniały wykonane wyroki. 
Jednak nie to było w tym tekście najgorsze. Autor opatrzył go obszernym 
wstępem, w którym po raz kolejny można było przeczytać, tym razem 
podparte „autorytetem” dziennikarskim, najpodlejsze kłamstwa sprepa-
rowane przez ubeckich dziejopisów. W roku 1964 nie było najmniejszych 
szans, by poniższa wersja biografii braci Taraszkiewiczów po raz kolejny 
nie zeszmaciła ich dobrego imienia. Publicysta „Polityki” pisał m.in. tak:

„Wśród wielu zbrojnych oddziałów leśnych działających na Lubelsz-
czyźnie w pierwszych latach powojennych, oddział „Jastrzębia”, dowo-
dzony po jego śmierci przez „Żelaznego”, wyróżniał się szczególnym 
okrucieństwem, aktywnością w mordowaniu i rabunkach, zdumiewającą 
nawet w tamtych krwawych czasach. „Jastrząb” to Leon Taraszkiewicz 
z Włodawy. W okresie okupacji rodzina Taraszkiewiczów podpisała 
volkslistę a 19-letni wówczas Leon wstąpił do SS [musiałby to zrobić 
w maju 1944 r. - sic!]  i pełnił służbę w ochronie generalnego gubernatora 
Franka w Krakowie. Starszy z braci Taraszkiewiczów Edward (później 
„Żelazny”) wstąpił do Wehrmachtu i walczył na froncie wschodnim. W grud-
niu 1944 r. Leon Taraszkiewicz został aresztowany we Włodawie pod za-
rzutem zdrady narodu. Udaje mu się zbiec. Bracia Taraszkiewicze, były 
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SS-man i były wehrmachtowiec, w strachu przed odpowiedzialnością za 
zdradę narodu oferują swe usługi władzom podziemnym. „Orlis”, „Ko-
mar”, „Uskok” i „Zapora” przyjmują ich usługi i wysoko je cenią. Wśród 
ofiar bandy są pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, milicjanci, żołnierze 
KBW i WP, ormowcy, członkowie PZPR (PPR), są także chłopi, którzy 
odmawiali współpracy z bandą, jest matka kochanki „Żelaznego”, która 
robiła córce wymówki, że ta zadaje się z bandytą i wielu ludzi, którzy zgi-
nęli tylko dlatego, że niechcący nań się natknęli.[...]”.

Mimo wyjątkowej ohydy wyżej cytowanych kłamstw, wszystkie je 
przebił były zastępca dowódcy brygady 3 Brygady KBW operującej na 
Ziemi Lubelskiej, Stanisław Myśliński, który w książce Tropem leśnych 
cieni, w zbeletryzowanej formie przedstawił swoje wspomnienia z cza-
sów „utrwalania władzy ludowej”. W książce tej, wydanej w 1980 r., je-
den z rozdziałów poświęcony został walce z oddziałem „Jastrzębia”. Jak 
wszystkie publikacje z tamtego okresu, traktujące o walce z niepodległo-
ściowym podziemiem, i ta napisana jest podobnie tendencyjnym języ-
kiem i przedstawia partyzantów zgodnie w wyżej przedstawionymi wy-
tycznymi, jako złodziei, gwałcicieli, alkoholików, bandytów, itp. Jednak 
w tym przypadku autor przekroczył wszelkie granice absurdu. W rozdzia-
le Strzały o świcie, opisującym przesłuchanie ujętego członka oddziału 
„Jastrzębia”, jeden z oficerów przedstawia „naiwnemu aresztantowi” hi-
storię rodziny Taraszkiewiczów:

„Okazało się, że podkomendni „pana komendanta „Jastrzębia” nie 
znali człowieka, którego rozkazy wykonywali. [...] Nie mieliśmy wątpliwo-
ści, że gdyby podkomendni „Jastrzębia” orientowali się, komu służą, to... 
raczej powiesiliby go na pierwszej lepszej gałęzi. Nie inaczej chyba po-
stąpiliby z „Grotem”. Tej prawdy o „Jastrzębiu” i „Grocie” - braciach Leonie 
i Edwardzie T., oraz ich ojczulku - „papie Tasiemce”, zniemczałej rodzi-
nie, w czasie okupacji gorliwie wysługującej się hitlerowcom, nie można 
było zamazać. Rodzinie T. dostatnio żyło się do września 1939 roku. 
We Włodawie niewiele takich było, może jeszcze rodzina K., D. czy parę 
innych, którym okoliczni chłopi za bezcen musieli odsprzedawać płody 
rolne. W rodzinie T. synowie Leon i Edward upodabniali się do papy - sta-
wali się bezwzględni i chciwi. Bilon i papierowe złotówki, nierzadko dola-
ry, płynęły do rąk starego T. Weszło do obyczaju włodawskiego, że „papa 
Tasiemka” zbierał haracz od chłopów, chcących prowadzić handel wła-
snym towarem. Włodawa - ciche powiatowe miasteczko Lubelszczyzny, 
raz w tygodniu rozbrzmiewała wrzawą targowiska. I był to dzień T. oraz 
kilku podobnych. Przodownik policji, pan N., nie uważał za stosowne sta-
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nąć    w obronie krzywdzonych chłopów, wolał trzymać z tymi, którzy po-
zwolili mu żyć bez zmartwień. Tak trwało do ostatnich dni sierpnia 1939 r. 
Później z domu T. nieraz buchało gwarem i śpiewem. Pijane głosy darły 
się po polsku i niemiecku. To Leon odwiedzał papę. Przyjeżdżał z Lubli-
na, czasami towarzyszyli mu kompani. Na Majdanku Leon udoskonalał 
ojcowskie metody poniewierania człowiekiem. Kiedy pękły hitlerowskie 
linie obrony, papa T. ginie [autor nie wyjaśnia w jakich okolicznościach]. 
Zostają synalkowie. Leon zmienia mundur i uchodzi w las, gdzie ocze-
kuje go braciszek Edek - teraz Grot”, podkomendny kapitana „Orlika”. 
Tylko, że... „Orlik”, dowódca byłego zgrupowania A.K., nie chce przy-
hołubiać kolaboranta. Bracia T. postanawiają zatem utworzyć oddzielną 
bojówkę. Leon przybiera pseudonim „Jastrząb”. [...] „Jastrząb” wszystko, 
co ongiś robił wewnątrz drutów Majdanka, co robił, gdy zrzucił niemiecki 
mundur, co robił teraz - lakierował „uczciwą, patriotyczną postawą”. [...] 
były kiedyś obławy na pasażerów osobowych pociągów. Leon T. brał 
w nich udział wraz z bahnschutzpolizei, bo ci z Majdanka dołączali, by 
się porządnie obłowić. Leon T. wyszukiwał ofiary. Robił to zwyczajnie: po 
prostu umiał słuchać. Wyłapywał każde nieopatrznie wypowiedziane pod 
adresem okupantów słowo, zdanie. Reszta szła już gładko. [...] wspomi-
nał czasy, kiedy na Majdanku, z godnymi siebie kompanami, zatracał się 
w pijackich orgiach, podczas gdy dymiło krematorium...”.

Nie sposób przytoczyć wszystkich plugawych oskarżeń, które przez 
lata PRL spadły na  rodzinę Taraszkiewiczów. Po całkowitym stłamsze-
niu wolności słowa, absurdów, że każdy z kolejnych oszczerców, swoimi 
kłamstwami zaprzeczał wymysłom poprzednika, nie miał kto napiętno-
wać. Rodzina ta została okrutnie zhańbiona i pozbawiona dobrego imie-
nia, ale także jakiejkolwiek możliwości obrony przed tym procederem, 
i jak można się było spodziewać, po upadku komunizmu znaleźli się ludzie, 
którzy mieli tego dość i powoli zaczęli przywracać pamięć oraz prawdę 
o tych, skazanych na pogardę i zapomnienie, bohaterach. 

Na początku 1991 r. w „Gazecie Włodawskiej” ukazał się czterood-
cinkowy cykl  poświęcony braciom Taraszkiewiczom i ich walce, próbują-
cy nadrobić lata zakłamania i ubeckiego nadzoru nad zbiorową świado-
mością. Autorem cyklu zatytułowanego Ostatni żołnierz Polski Walczącej 
był prof. Józef Fert, w latach 1970-90 nauczyciel - polonista w Liceum 
Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie, a obecnie prorektor 
KUL. W oparciu o wspomnienia żyjących jeszcze wtedy żołnierzy „Ja-
strzębia” i „Żelaznego”, Józef Fert próbował z bardzo dobrym skutkiem, 
jak najdokładniej odtworzyć działalność oddziału i losy jego dowódców. 
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Jednak nie wszystkim się to spodobało, a cios nadszedł - paradoksalnie 
- ze strony, z której nikt się nie mógł tego spodziewać. W ostatniej, czwar-
tej części cyklu, hołdując tak długo tłamszonej wolności słowa, redakcja 
opublikowała list ówczesnego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy 
AK Obwodu Włodawa, Mieczysława Juchimiaka. Autor listu, w typowy dla 
komunistycznej propagandy sposób, powtarzał kłamstwa dotyczące bra-
ci Taraszkiewiczów, jednocześnie protestując przeciwko identyfikowaniu 
ich z symbolem „Polski Walczącej”. W tym obelżywym tekście napisał on 
m.in. tak: „[...] Kiedy naród polski skupiony w 300-tysięcznych szeregach 
Armii Krajowej walczył z okupantem hitlerowskim, Edward Taraszkiewicz 
był funkcjonariuszem w Magistracie Halle und der Saale [powinno być 
Halle an der Saale, czyli Halle nad rzeką Soławą. Na zachód od tego 
miasta - w Kwerfurcie (niem. Querfurt) - przebywał na robotach „Żela-
zny”] a następnie przywdział mundur SS, ponieważ był Niemcem. [...] Pa-
nie Józefie Fert - nie pozwolimy nadużywać symbolu Polski Walczącej, 
prosimy o sprostowanie. Jeśli nie spełni Pan tej powinności, wytoczymy 
Panu sprawę o zniesławienie symbolu Polski Walczącej. Natomiast jeśli 
pragnie Pan kontynuować historie „Żelaznego”, to podpowiadamy tytuł: 
„Ostatni żołnierz Wehrwolfu”. [...].”

Po wielu latach nastąpił swoisty epilog tej sprawy. Podczas prowa-
dzonej w tym roku kwerendy archiwalnej w zasobach lubelskiego IPN na-
trafiono na dokument świadczący o tym, że Mieczysław Juchimiak, był co 
najmniej od 1945 roku agentem Urzędu Bezpieczeństwa, ulokowanym 
w środowisku żołnierzy Armii Krajowej. W datowanym na 9 październi-
ka 1945 r. doniesieniu agenturalnym Mieczysław Juchimiak informował 
resort m.in. o miejscu pobytu dowódcy kompanii 7 pp Leg. Obwodu AK 
Włodawa - por. Stanisława Parzebudzkiego „Marsa” i komendanta pla-
cówki AK w Cycowie - Lamorskiego ps. „Lont”. W dokumencie tym czyta-
my m.in.(zachowano pisownię oryginału):

„Dnia 3.9.1945 r. w m. Łodzi przez swoją matkę Helenę Juchimiak 
uznałem o znachodzących [znajdujących] się oficerów „AK” którzy prze-
bywają w rejonie Włodawy i prowadzą nieustanną walkę przeciw patryjo-
tom demokratycznych. 

Pseudonim „Maos” 1. [„Mars”] znajdujący się obecnie we wsi Bar-
toszycha u gospodarza Honorego [...] obecnie żyje z córka gospodarza 
Honorego [...] posiada mianowacje [nominację] kapitana AK.

Lamorski pseudonim „Ląd” 2. [„Lont”] obecnie znajduje się we wsi 
Gliny, pow. Włodawa. [...] Lamorski jest z jednych dowódców AK. Rej. 
Włodawy który po oswobodzeniu terenów Polski przez Krasną Armię pro-
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wadził i organizował oddziały lotne które były stosowane do rozbijania 
oddziałów Milicji Obywatelskiej i Organów Bezpieczeństwa. 

„Ląd” [„Lont”] i „Maos” [„Mars”] obaj byli z jednego rejonu konspi-
racji AK. Dowódcą ich był komendant rejonu Włodawa major pseudo-
nim „Jarema” Fliniuk [Flisiuk] Bolesław. Ląd i Maos [sic - „Lont” i „Mars”] 
w czasie po przejściu Krasnej Armii brali czynny udział w zabiciu 2 Kra-
snoArmiejców w Sękowie pow. Włodawa, w zabiciu komendanta Wojen-
nego i 8 milicjantów z Wytyczna pow. Włodawa i innych mas [?] morder-
czych i rabunkowych”.

W taki oto arogancki i perfidny sposób, tym razem pod płaszczykiem 
patriotycznej frazeologii, jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych, 
w wolnej Polsce, zdrajcy i spadkobiercy ubeckich dziejopisów próbowali 
nadal kreować „jedynie słuszną” wizję przeszłości, kneblując usta tym, 
którzy chcieli w końcu mówić prawdę o historii swojej Ojczyzny.

Po zapoznaniu się z tym, z racji przyjętej formuły opracowania, 
selektywnym przeglądem wymysłów komunistycznej propagandy na 
temat rodziny Taraszkiewiczów, nie sposób oprzeć się wrażeniu, jak 
ogromny wysiłek włożyli komuniści i ludzie im zaprzedani, by zeszmacić 
w oczach społeczeństwa, wydawałoby się, jednych z wielu dowódców 
niepodległościowego podziemia działających w tamtym czasie w Pol-
sce. Jednak po głębszej analizie podobnej literatury tworzonej w cza-
sach PRL, wyłania się pewna prawidłowość, która klasyfikuje oddział 
„Jastrzębia” i „Żelaznego” jako jeden z najskuteczniejszych, najdłużej 
walczących, zadających komunistom najdotkliwsze straty, a przez to 
najbardziej znienawidzonych przez „władzę ludową” jednostek par-
tyzanckich walczących w latach 1944 - 1956. W podobnie intensywny 
i permanentny sposób szkalowano i budowano „czarną legendę” tylko 
w stosunku do najwybitniejszych dowódców powojennego podziemia, 
m.in. takich jak mjr Józef Kuraś „Ogień”, mjr Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka”, kpt. Władysław Łukasiuk „Młot”, kpt. Kazimierz Kamieński 
„Huzar”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, mjr Franciszek Jaskulski 
„Zagończyk” czy kpt. Zdzisław Broński „Uskok”. Stawia to braci Leona 
Taraszkiewicza „Jastrzębia” i Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” 
w jednym szeregu z największymi bohaterami zmagań przeciwko sowie-
tyzacji kraju i komunistycznemu zniewoleniu. 

Stare rosyjskie przysłowie mówi, że „co piórem napisane - nie wy-
rąbiesz nawet siekierą”, jednak wbrew temu, oddając tę broszurę do rąk 
czytelników autorzy mają nadzieję, że ci ostatni żołnierze Niepodległej 
Rzeczypospolitej na stałe zagoszczą w świadomości mieszkańców Ziemi 
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Włodawskiej, jako niezłomni bohaterowie i jej najwartościowsi synowie, 
którzy w najtrudniejszym okresie komunistycznego zniewolenia zdecydo-
wali się podjąć walkę z reżimem komunistycznym, prowadząc ją w spo-
sób niezwykle dzielny i dynamiczny, płacąc za ten wybór, za stanięcie 
w obronie wartości wysokich t.j. niepodległości ojczyzny i wolności czło-
wieka, cenę najwyższą.

Cześć Ich pamięci!
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