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Powstanie i działalność organizacji
Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) obejm owało swoją działalnością znacz

ne tereny centralnej Polski, najsilniejsze jednak było w  dwóch ośrodkach: w o
kół P iotrkow a Trybunalskiego i Radom ska. A resztow ania żołnierzy AK na tym 
terenie przybrały w  początkach 1945 r. podobne rozmiary jak w  innych regionach 
kraju. Dotknęły one żołnierzy dwóch jednostek AK -  piotrkowskiego 25. pp AK 
(Okręg AK Łódź kryptonim  „Barka”) oraz 27. pp AK (Okręg AK K ielce-Radom  
kryptonim  „Jod ła”). Z atrzym ania nastąpiły, m im o że kom endanci okręgów  
i dowódcy pułków  wydali rozkazy likwidacji organizacji. Tak np. kom endant 
Okręgu AK Łódź M ichał Stempkowski „G rzegorz” 25 stycznia 1945 r. wydał 
swym żołnierzom  ostatni rozkaz, podobny w  duchu do rozkazu Leopolda O ku
lickiego o rozw iązaniu AK: „Wszyscy żołnierze AK zostają zwolnieni z przysię
gi, wskutek czego każdy żołnierz AK może w stępować do władz adm inistracyj
nych, cywilnych i do w ojska tym czasowego rządu lubelskiego. W szystkich 
żołnierzy AK obowiązuje bezwzględna tajem nica co do organizacji i personalnej 
przynależności żołnierzy AK. O chrona dobrego im ienia i dorobku bojowego AK 
przez cały czas okupacji niemieckiej należy do najwyższych obow iązków  m oral
nych każdego żołnierza AK”1. Rozkaz nie zapobiegł aresztowaniom . Żołnierze 
AK z 25. i 27. pp, m imo zapewnień propagandow ych, nie mogli w rócić do n o r
m alnego życia i już w  styczniu 1945 r. część z nich znalazła się w  więzieniach. 
Aresztowano także dow ództw o O kręgu AK Łódź: płk. M ichała Stempkowskie- 
go „G rzegorza” -  kom endanta, szefa sztabu mjr. Em ira H assana „Turka II”, 
kw aterm istrza mjr. Bronisława Szczechurę „Z im nego” i szefa wywiadu mjr. B ro
nisława Jabłońskiego „Billa”2. W  Radom sku już w  styczniu 1945 r. aresztow a
no dw unastu żołnierzy 27. pp.

W ielu byłych żołnierzy AK zdecydow ało się wówczas pozostać w  konsp ira
cji. Pierwsze oddziały tw orzyli żołnierze 25. pp: Stanisław Karliński „Burza”, 
k tórego  oddział 8 lipca 1945 r. pod  wsią M ajkow ice stoczył regularną bitwę

1 Cyt. za: M. Kopa, A. Arkuszyński, H. Kępińska-Bazylewicz, Dzieje 25. pp Armii Krajowej, Łódź 
2001, s. 610.
2 Ibidem, s. 611.



z siłami bezpieczeństw a w spieranym i przez jednostkę Arm ii C zerw onej3, oraz 
A leksander Arkuszyński „M aj”, k tórego  oddział partyzancki „Z ryw ” działał 
w  pobliżu Łodzi i w sławił się rozbiciem  w ięzienia w  Pabianicach, gdzie prze
trzym yw ano żołnierzy AK4.

27 stycznia 1945 r. dow ódca 27. pp AK mjr Franciszek Polkowski „Korsak” 
wydał rozkaz dzienny, w  którym  zezwalał partyzantom  na wstępowanie do M O  
oraz nakazywał zaprzestanie kontaktów, ukrycie broni i zniszczenie archiwów. 
N ie wszyscy żołnierze podporządkow ali się jego decyzjom, m .in. kpt. Stanisław 
Sojczyński „Warszyc”5, dow ódca batalionu w  27. pp, który 29 stycznia 1945 r. 
ogłosił „Wytyczne postępow ania przy rozwiązaniu AK” i „Wytyczne propagando
w e”6 jednoznacznie określające sytuację w  kraju jako now ą okupację. 3 kwietnia 
1945 r. wydał rozkaz o wznowieniu działalności i, opierając się na dowodzonym  
przez siebie podczas wojny I batalionie 27. pp AK, rozpoczął tw orzenie nowej 
organizacji o kryptonim ie „M anew r”. W krótce zaprzysiężono pierwszych jej do 
wódców: W iesława Janusiaka „Prawdzica”, Jana Kaletę „Postracha”, Bolesława 
Kila „Kolca”, M irosława M ichalskiego „Brzozę”, H enryka Piaseckiego „Z apo
rę ”, Jana Rogólkę „G rota”, Eugeniusza Tomaszewskiego „Burtę”7. W  kolejnych 
miesiącach Sojczyński sprecyzował cele organizacji, przede wszystkim w  broszu
rze Co myślą ”ludzie z lasu” o polskiej rzeczywistości8. Po ogłoszonej w  sierpniu 
1945 r. amnestii nie zmienił swego nastawienia. Gdy płk Jan  M azurkiewicz „Ra
dosław ” wydał pod dyktando UB deklarację o wyjściu z podziem ia, Sojczyński 
uznał to w  specjalnym liście do „Radosław a” za zdradę9.

W  tym czasie organizacja była już w  znacznym stopniu ukształtowana. 
1 sierpnia 1945 r. funkcjonowały następujące kompanie:

• „K adra” -  teren działania: Dmenin, Dobrzyce, Gocławice, Kamieńsk, Ko
biele, M asłowice, Przerąb, Wielgomłyny;

• „Czołów ka” -  Gidle, Koniecpol, Małuszyn, Pławno, Zakrzówek, Żytno;

3 S. Karliński, „Zeszyty Historyczne” (SZŻAK, Piotrków Trybunalski) 1993, nr 6-7. Według da
nych UB, które określają to starcie jako bitwę pod Diablą Górą, zginęło wówczas 56 partyzantów 
(Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi [dalej: AIPN Łd], pf 10/433, t. 3, k. 170).
4 A. Arkuszyński, Przeciw dwóm wrogom, Łódź 1995, s. 240-259.
5 Stanisław Sojczyński „Wojnar”, „Zbigniew”, „Warszyc” (1910-1947), ur. w Rzejowicach w pow. 
radomszczańskim w rodzinie chłopskiej. W  1932 r. ukończył Państwowe Seminarium Nauczyciel
skie w Częstochowie. Tam służył w 27. pp, ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Pie
choty przy 7. Dywizji Piechoty; od 1 I 1936 r. ppor. rezerwy. Od 1934 r. pracował jako nauczyciel 
języka polskiego w szkole powszechnej w Borze Zajacińskim k. Częstochowy, działał w ZNP 
i Związku Strzeleckim. W  kampanii wrześniowej walczył w okolicach Hrubieszowa i Janowa Lubel
skiego, 4 X 1939 r. rozbrojony przez żołnierzy sowieckich, wrócił do Rzejowic i włączył się do pra
cy konspiracyjnej. Od jesieni 1939 r. żołnierz SZP -  organizował podobwód Rzejowice -  a następ
nie ZW Z (od lutego 1942 r. AK). Od października 1942 r. zastępca komendanta Obwodu 
Radomsko AK, równocześnie szef Kedywu w obwodzie. Zasłynął akcją opanowania więzienia 
w Radomsku w nocy z 7 na 8 VIII 1943 r., kiedy to uwolniono ponad czterdziestu Polaków i jede
nastu Żydów. Po tej akcji utworzył pierwszy w obwodzie oddział partyzancki, którym dowodził do 
listopada 1943 r. Jego żołnierze wzięli udział w koncentracji przed akcją „Burza” oraz ochronie bry
tyjskiej misji wojskowej o krypt. „Freston” (AIPN Łd, 4, 5/85, 6/43, 15, 030/279).
6 Ibidem, 15/4, t. 2, Wytyczne propagandowe, k. 46.
7 Tekst ślubowania zob. ibidem, 6/43, t. 4, Rozkaz nr 2, k. 15.
8 Ibidem, 6/43, t. 5, Co myÊlà „ludzie z lasu” o polskiej rzeczywistoÊci, k. 154-169.
9 Ibidem, Do Pana Pułkownika „Radosława”, k. 186.



• „O chrona” -  Brzeźnica, Kruszyna, Ładzice, Pajęczno, Rząśnia, Sulmierzyce,
Zamość.

We wrześniu 1945 r. rozpoczęto przekształcenia, które wynikały z rozwoju li
czebnego organizacji. 12 września została użyta po raz pierwszy nazwa Konspi
racyjne Wojsko Polskie, choć oficjalnie przyjęto ją dopiero w  styczniu 1946 r.10 
16 sierpnia 1945 r. Sojczyński wydał rozkaz zorganizowania przez dow ódców  
kom panii dziesięcioosobowych drużyn pod nazwą Sam oobrona i O chrona Spo
łeczeństwa (SOS), złożonych z najlepszych żołnierzy11. Sposobem walki były 
ostrzeżenia, kary chłosty, a niekiedy likwidacja osób zagrażających członkom  
KWP czy miejscowej ludności.

W  sierpniu Sojczyński pow ołał now ą kom panię o kryptonim ie „5-ta” z H en
rykiem Piaseckim „Z aporą”. We wrześniu „Warszycowi” podporządkow ali się 
dowódcy samodzielnych oddziałów: Wacław Kuśmierczyk „Tom” i N .N . „Kazi
m ierz”, a w  październiku Antoni Pabianiak „Błyskawica” z powiatu wieluńskiego.
W  listopadzie w  południowej części pow iatu piotrkowskiego now ą kom panię 
zorganizował W ładysław Kuśmierczyk „Longinus”. W  tym czasie podporządko
wała się też Sojczyńskiemu organizacja o kryptonim ie „Klimczok” z w ojew ódz
tw a śląsko-dąbrowskiego.

Utworzenie silnego ugrupow ania w  powiecie piotrkow skim  nastąpiło 4 grud
nia 1945 r. Powstała wówczas Komenda Powiatowa o kryptonim ie „Żniw iarka”.
W krótce w  powiecie radomszczańskim utw orzono batalion „M oto r”-  najsilniej
szy w  KWP. N a jego czele stanął adiutant „Warszyca” Ksawery Błasiak „A lbert”.
Do końca 1945 r. konspiracja objęła osiemnaście pow iatów  wojew ództwa łódz
kiego, w ojew ództwo śląsko-dąbrowskie, część kieleckiego i poznańskiego. W  ko
lejnych m iesiącach działalność rozszerzono na pow iaty częstochowski, łaski, 
sieradzki, w łoszczowski i zaw ierciański. N ie udało się natom iast zakończyć 
tw orzenia kom endy powiatowej w  Łodzi. Najaktywniej KWP działało w  okoli
cach Radomska, Piotrkowa, Częstochowy i W ielunia.

Stały rozwój organizacji wymagał lepszego zakonspirowania i poprawy stanu 
bezpieczeństwa. W  tym celu w  marcu 1946 r. przeniesiono sztab KWP do Często
chowy. Zmieniono także nazwę organizacji na I Korpus KWP „Bory”12. W  połowie 
1946 r., a więc w  chwili aresztowania „Warszyca”, organizacja liczyła najpraw do
podobniej około 3,5 tys. żołnierzy. Tendencje do zawyżania tej liczby są nieuzasad
nione. Ostateczna struktura organizacji przedstawiała się następująco: 8 3

• I Komenda, której sztab tworzyli: dow ódca -  Stanisław Sojczyński „War- 
szyc”, adiutant -  Ksawery Błasiak „Albert”, adiutant II -  Czesław Kijak „Rom a
szewski”, szef wywiadu -  Stanisław Żelanowski „N ałęcz”, sekretarz dowódcy 
-  H alina Pikulska „Ew unia”, szef łączności -  Feliks Kasza „Szczerbiec”, szef fi
nansowy -  M aria Gęsik-Łęcka „M ucha”, kapelan -  ks. M arian Frontczyk „Po
raj”, łącznik -  Jan Błaszczyński „Gawrycz”, łącznik -  H enryk Brzózka „N iutek”.

Obejm owała dziesięć kom end powiatowych: radomszczańską, piotrkowską, 
częstochowską, łódzką (w fazie realizacji), wieluńską, sieradzką, łaską z Pabiani
cami, konecką, włoszczowską i zawierciańską.

10 Ibidem, t. 4, k. 17.
11 Ibidem, Rozkaz reorganizacyjny, k. 342.
12 Ibidem, 15/2, t. 1, k. 238; ibidem, 6/43, t. 4, Rozkaz nr 8, k. 123.



• II Kom enda W ojewódzka -  dow ódca G erard Szczurek „Erg” -  obejmowała 
O kręg Śląski KWP kryptonim  „Klimczok”.

W  latach pięćdziesiątych funkcjonariusze UB sporządzili kartotekę 1230 
członków KWP. To niepełna lista, ale pokazuje, gdzie organizacja miała najwięk
sze poparcie13. Z  tej liczby na poszczególne powiaty przypadało: radom szczań
ski 525 osób (43 proc.), piotrkow ski 294 (24 proc.), wieluński 196 (16 proc.), 
sieradzki 92, łaski 63, łódzki i m iasto Łódź 60 osób14.

Działalność KWP w  znacznym stopniu skierowana była przeciwko aparatowi 
bezpieczeństwa. Sporządzano formalne akty oskarżenia przeciw najbardziej nie
bezpiecznym funkcjonariuszom  i w spółpracow nikom  UB, na podstawie których 
w ydaw ano później wyroki. Pierwszym funkcjonariuszem, który został zastrzelo
ny z wyroku KWP, był szef sekcji śledczej PUBP w  Radomsku Jakub Cukierm an, 
zabity 27 sierpnia 1945 r. Najbardziej spektakularnych z zaplanowanych w yro
ków  nie udało się nigdy wykonać. Sąd Specjalny Kierownictwa Walki z Bezpra
wiem  skazał na śmierć szefa WUBP w  Łodzi M ieczysława M oczara15 i w ojew o
dę łódzkiego Stanisława Dąb-Kocioła16.

Innym sposobem karania były pacyfikacje wsi sprzyjających kom unistom . 
Podczas takiej akcji na Stobiecko Miejskie w  nocy z 24 na 25 października 
1945 r. uprow adzono trzynastu konfidentów  i pracow ników  UB17, z których 
dziesięciu ukarano chłostą, a trzech rozstrzelano. Do mieszkańców Stobiecka 
skierowano też specjalną u lo tkę18. W  późniejszym okresie dow ódca KWP zezwo
lił na likwidowanie funkcjonariuszy UB bez wyroku. Tylko wobec konfidentów  
obowiązywała nadal zasada likwidacji po wydaniu w yroku19. W arto zaznaczyć, 
że KWP inform owało też oficjalne organy ścigania o licznych przypadkach prze
stępstw popełnianych przez funkcjonariuszy UB, milicji czy żołnierzy Armii 
Czerwonej, dostarczając dow ody i żądając ukarania winnych.

KWP przywiązywało dużą wagę do walki propagandow ej, np. przed referen
dum  ludowym  drukow ano specjalne ulotki i odezwy20.

Organizacja Sojczyńskiego nie miała szerokich kontaktów  z innymi struk tura
mi konspiracyjnymi. N ie naw iązano łączności z innymi oddziałami zbrojnymi, 
a próby porozum ienia się z partiam i politycznymi pozostały raczej w  sferze pla
nów. „Warszyc” znał założenia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” dzięki byłe
m u oficerowi AK „C zarnem u” (N.N.), nie był jednak zainteresowany współpra- 

8 4  cą z tą organizacją, uważając, że skupia ona członków „przedwrześniowej kliki”.

13 Tomasz Lenczewski (idem, Konspiracyjne Wojsko Polskie [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny Epi
log, red. K. Komorowski, Warszawa 1994, s. 79-80), podaje, że autorem owego wykazu jest Tadeusz 
Telma, który sporządził go na podstawie dokumentów w pewnym stopniu już nieistniejących i opu
blikował w swej pracy Z  dziejów walki z  podziemiem w województwie łódzkim w latach 1945-1947  
(Łódź 1966, mps, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, k. 80). Wobec faktu, że zestawienie to znajdu
je się w Archiwum IPN, jego autorstwo trudno przypisać Telmie, który jedynie je opublikował.
14 AIPN Łd, 0125/2, k. 1-4.
15 Ibidem, 6/43, t. 4, Do Pana Pułkownika Moczara, k. 42.
16 Ibidem, Do Pana Wojewody Dąb-Kocioła w Łodzi, k. 43.
17 T. Lenczewski, Działalność egzekucyjna podziemia w Polsce w  1945 r. na przykładzie Konspira
cyjnego Wojska Polskiego, „Mars” 1994, t. 2, s. 314-319.
18 AIPN Łd, 6/43, t. 4, Mieszkańcy Stobiecka Miejskiego!, k. 315.
19 Ibidem, 15/4, t. 1, k. 2.
20 Ibidem, t. 3, k. 1; ibidem, 6/43, t. 4, M ówi Polska zakonspirowana, jak głosować, k. 178.



Z a pośrednictw em  H enryka Piaseckiego „Z apory” jesienią 1945 r. w  Krakowie 
nawiązano kontakt z oficerem łącznikowym gen. W ładysława Andersa. Przeka
zano mu list otwarty Do Pana Pułkownika „Radosława” i odezwę Co myślą „ludzie 
z lasu” o polskiej rzeczywistości. Jesienią 1945 r. „Warszyc” miał się też skontak
tować z Andrzejem Rzewuskim „H ańczą”, dow ódcą Wielkopolskiej Samodziel
nej Grupy Ochotniczej „Warta”, organizacja ta  jednak została zlikwidowana. Bar
dziej konkretne kontakty próbow ano nawiązać z PSL, które było Sojczyńskiemu 
najbliższe. W  kwietniu 1946 r. Czesław Kijak „Romaszewski” (kom endant p o 
w iatu Wieluń) nawiązał kontakt z Piotrem  Chwalińskim, prezesem PSL w  W ie
luniu21. Ten z kolei miał być „łącznikiem” do Stanisława Mikołajczyka. Do zacie
śnienia kon tak tów  nigdy jednak nie doszło. Sojczyński myślał wówczas
0 poparciu PSL -  także zbrojnym -  gdyby zwycięstwo tego ugrupow ania w  wy
borach było trudne do wyegzekwowania. Żołnierze KWP mieli wówczas wyjść 
z podziem ia, by pom óc w  przejęciu legalnie wywalczonej władzy22.

Bardzo ważnym pionem  w  działalności KWP był dobrze rozwinięty wywiad, 
kierowany przez Stanisława Żelanowskiego „N ałęcza”. Struktura wywiadu prze
rosła swym zasięgiem i organizacją strukturę liniową formacji. KWP miało ko 
m órki wywiadu -  w  mniejszym lub większym stadium  zaawansowania -  w  Bia
łymstoku, Bielsku i Białej, Cieszynie, Gdyni i Gdańsku, Kielcach, Krakowie, 
Oleśnie, O polu, Ostrowie W ielkopolskim, Ostrzeszowie, Poznaniu, Radomiu, 
Rybniku, Siedlcach, W rocławiu i Żywcu23. Należy dodać, że w  Głównym  Zarzą
dzie Informacji Wojska Polskiego pracow ała jako agent KWP Barbara Niemczyk 
„H ajduczek” . Wraz ze w spółpracowniczką Kazimierą M ielczarek przekazywały 
informacje wywiadowcze dotyczące m .in. stanu personalnego Głównego Zarzą
du Informacji i listę uwięzionych we W ronkach. Kom órka wywiadowcza KWP 
w  Warszawie nosiła kryptonim  „Wernyhora II K” .

Najbardziej spektakularną akcją KWP był atak na Radomsko w  nocy z 19 na 20 
kwietnia 1946 r. Akcją dowodził por. Jan Rogólka „G rot” -  kom endant powiatu 
Piotrków Trybunalski. Żołnierze KWP opanowali wówczas areszt i uwolnili 57 za
trzymanych. Choć nie zrealizowano wszystkich celów, jakie zakładano przed akcją,
1 tak zakończyła się ona dużym sukcesem. Podczas niej doszło jednak do wydarzeń, 
które miały znaczące konsekwencje. Najważniejsze to zabójstwo ośmiu funkcjona
riuszy Wydzielonej Kompanii Służby Łączności NKW D24 w  wyniku samowolnej 
decyzji Henryka Glapińskiego „Klingi”, oceniane negatywnie nawet wśród żołnie
rzy KWP. Odcinał się także od niego podczas procesu sam „Warszyc”25. „Klinga”

21 Ibidem, 15, t. 2, Akta sprawy Stanisława Sojczyńskiego, k. 589; ibidem, 030/279, Kontrrewolu
cyjna organizacja pod nazwą „Konspiracyjne Wojsko Polskie” w województwie łódzkim -  opracowa
nie Komendy Wojewódzkiej M O w Łodzi, 1978, k. 4-5 . Informacje te potwierdził również W ło
dzimierz Jaskulski „M rok”, „Wroniec” -  szef wywiadu KWP powiatu Wieluń (Relacja z 15 V 2002 r. 
-  w zbiorach autora).
22 Ibidem .
23 Według schematu sporządzonego przez Włodzimierza Jaskulskiego, stan na maj 1946 r. (w po
siadaniu autora).
24 Podczas rozprawy i w śledztwie podawano, że zabici zostali żołnierze Armii Radzieckiej. Z  aktu 
oględzin z 25 IV 1946 r., dokonanego przez pięcioosobową radziecko-polską komisję, wynika jednak, 
że byli to członkowie Wydzielonej Kompanii Służby Łączności NKWD (AIPN Łd, 6/43, t. 1, k. 442).
25 Ibidem, 15, t. 2, Akta sprawy Stanisława Sojczyńskiego, k. 582.



przyznał się, że wydając rozkaz, był pod wpływem alkoholu i nie pam ięta nawet, 
kom u go wydał26. W ydarzenie to  najpraw dopodobniej pociągnęło za sobą b ar
dziej zdecydowane działania służb bezpieczeństwa i niezwykle surowe wyroki na 
sądzonych później żołnierzy KWP.

Likwidacja I Komendy KWP
Jeszcze przed akcją na Radom sko, 15 kwietnia, podczas rozrzucania ulotek 

zatrzymany został W ładysław Janiak „Wrak”. W  śledztwie wyszło na jaw, że 
w  Łodzi została zorganizowana placów ka KWP. Aresztowano Z enona Flakiewi- 
cza „M isia” -  kom endanta placówki, oraz Bronisława Jakubczyka „Inwalidę”. 
Uzyskane od nich informacje pozwoliły na dalsze skuteczne działania. 17 kw iet
nia w  mieszkaniu Flakiewicza zorganizowano zasadzkę, w  którą w padł łącznik 
Jana Rogólki -  niejaki Kowalski, niepełnoletni uczeń gimnazjum w  Piotrkowie 
Trybunalskim. Z a jego pośrednictw em  UB dotarł do osobistej sekretarki „G ro
ta ” Barbary Stramskiej „Basi”, k tóra ujawniła adres zamieszkania Jana Rogólki. 
24 kw ietnia w  podanym  miejscu został on aresztowany. A resztow ano także 
Stramską, łączników, sekretarki i osoby, u których znajdowały się skrzynki kon
taktowe: M arię Kniejską, Annę M adej, H enryka Gasińskiego, M arię i Janinę 
Szewczyk27. Po ich przesłuchaniu grupa operacyjna rozpoczęła aresztowania 
w  Częstochowie, gdzie ujęto Halinę Kremblewską, Czesława Kijaka, Kazimierza 
Brodziaka, Zygm unta Łęskiego, Andrzeja Zbierskiego i H enryka Brzózkę28.

W  końcu kwietnia 1946 r. funkcjonariusze piotrkowskiego UB aresztowali 
także szesnastu podw ładnych Jana Rogólki, którzy brali udział w  akcji na Ra
dom sko. 7 maja 1946 r. w  sali kinowej w  Radomsku zorganizowano pokazowy 
proces prow adzony na sesji wyjazdowej przez Sąd Okręgowy w  Częstochowie. 
N ie przesłuchując świadków i nie dopuszczając do głosu obrońcy, skazano na ka
rę śmierci dw unastu żołnierzy KWP, z których najmłodsi mieli po dziewiętnaście 
lat. W yrok w ykonano w  nocy z 9 na 10 maja 1946 r.29 Praw dopodobnie był on 
poprzedzony bestialskim znęcaniem się nad ofiarami w  piwnicach PUBP w  Ra
dom sku. Ciała zam ordowanych, noszące ślady tortur, zakopano w  poniemieckim 
bunkrze w  lesie koło Bąkowej Góry.

Od ujętych w  Częstochowie członków KWP funkcjonariusze WUBP w  Łodzi do- 
8 6  wiedzieli się, że po kwietniowych aresztowaniach kierownictwo KWP poczuło się za

grożone, dlatego Sojczyński, Błasiak i Żelanowski wyjechali do Gdańska i Katowic.
Aresztowanie kierow nictw a KWP było dla łódzkiego WUBP sprawą prioryte

tową, o czym świadczy np. treść raportu  miesięcznego za czerwiec 1946 r. z wo-

26 Ibidem, k. 596.
27 AIPN Łd, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 62-63
28 Ibidem, k. 64.
29 Obwieszczenie o wydaniu wyroku w zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. N a karę 
śmierci skazano: Ryszarda Chmielewskiego (22 lata), sierż. Ryszarda Kapczyńskiego „Szarego” 
(24 lata), Józefa Koniarskiego (37 lat), Ryszarda Nurkowskiego (20 lat), Piotra Proszowskiego 
(23 lata), Benedykta Ratajskiego (23 lata), por. Jana Rogólkę „G rota” (33 lata), Tadeusza Schabow- 
skiego (22 lata), Leopolda Słomczyńskiego (19 lat), Czesława Turlejskiego (19 lat), Stanisława Wer- 
sala (20 lat), Karola Wielocha (20 lat). N a 15 lat więzienia skazano: Tadeusza Galę, Adama Laso- 
nia, Kazimierza Matuszczyka, Stanisława Śliwińskiego, Józefa Ziębę.



jewództw a łódzkiego: „Wzrost stanu zagrożenia na ter[enie] w ojew ództwa nale
ży przypisać tym poczynaniom , że WUBP Łódź, rozpracowując bandę »Warszy- 
ca« i przez położenie nacisku na tę sprawę, nie dopilnow ał działalności PUBP, 
które bardzo mało zrobiły w  celu podniesienia bezpieczeństwa w  swoich pow ia
tach”30. W  raporcie podaw ano też ogólną liczbę agentury na województwo: 1 re 
zydent, 83 agentów  oraz 303 inform atorów 31.

Wyjazd kierow nictw a KWP do G dańska i Katowic u trudnił działania służb 
bezpieczeństwa, które zdecydowały się na podjęcie próby rozpracow ania organi
zacji z pom ocą agenta. Akcja zakończyła się sukcesem -  zwerbowaniem  jednego 
z członków sztabu KWP. Dotychczasowe poszukiwania i badania sposobu, w  ja
ki organizacja została agenturalnie rozpracowana, wskazywały na jedną postać 
-  agenta o pseudonim ie „Z -24”. Taka osoba, bądź grupa osób, rzeczywiście dzia
łała z inspiracji WUBP. Większą rolę w  rozpracow aniu dow ództw a KWP odegrał 
jednak agent o pseudonim ie „Żbik”32, w prow adzony do akcji najpraw dopodob
niej w  maju 1946 r. Należał do ścisłego sztabu KWP, więc z łatwością udało mu 
się wykonać zadanie, czyli um ówić w  jednym punkcie trzech najważniejszych lu
dzi w  KWP -  Sojczyńskiego, Błasiaka i Żelanowskiego. Informację o wykonaniu 
zadania „Żbik” przekazał 27 czerwca. Poszukiwani mieli znajdować się „na m e
linie”, w  mieszkaniu Bolesława W łodarczyka przy ul. Wręczyckiej 17 w  Często
chowie. Agent dostarczył wcześniej szczegółowy plan mieszkania, rysopisy i fo
tografie. Funkcjonariusze WUBP w  Łodzi zastali w  mieszkaniu Sojczyńskiego 
i jego sekretarkę „Ewunię”. Istnieje przypuszczenie, znajdujące odzwierciedlenie 
w  późniejszej dokum entacji UB, że brak oporu ze strony Sojczyńskiego wynikał 
z przekonania, że aresztowania dokonują pracownicy PUBP w  Częstochowie, 
gdzie „Warszyc” miał swoich agentów i skąd spodziewał się stosunkowo łatwo 
wydostać33. W łączenie do akcji funkcjonariuszy WUBP w  Łodzi, z których u tw o
rzono specjalną grupę operacyjną, miało zapobiec takiem u scenariuszowi i było 
najprawdopodobniej osobistą decyzją M ieczysława M oczara. Sugestie te po 
tw ierdza też pro tokół zatrzymania: „W dniu 26 czerwca 1946 r. z polecenia na
czelnika Wydz[iału] III WUBP w  Łodzi kpt. Krupskiego udałem  się do Często
chowy wraz z kpt. Krupskim i 2 pracownikam i Wydz[iału] III. W  Częstochowie 
otrzymaliśmy zadanie i wskazówki co do założenia zasadzki w  mieszkaniu przy 
ul. Wręczyckiej 17/25 celem ujęcia »Warszyca« i sekretarki jego »Ewuni«. Po 
sprawdzeniu pewnych danych co do ustalenia mieszkania, w  którym  się melino- 8 7
wał »Warszyc«, udaliśmy się w  dniu 28 czerwca 1946 r. o godz. 22.00 na wska
zaną i ustaloną »melinę« przy ul. Wręczyckiej 17/25 do ob[ywatela] W łodarczy
ka Bolesława. Do mieszkania wszedłem ja, Cieśla A ntoni i jeden funkcjonariusz 
PUBP Częstochowa. W  mieszkaniu zastaliśmy Sojczyńskiego Stanisława i Pikul- 
ską Halinę, którzy przy legitymowaniu ich posiadali fałszywe dokumenty. Zostali 
oni jednakże rozpoznani na podstawie otrzym anego przez nas od kpt. Krupskie
go rysopisu ich. Przy zatrzym aniu Sojczyński i Pikulska oporu nie stawiali, będąc

30 AIPN Łd, pf 78, t. 1, k. 88.
31 Ibidem.
32 AIPN Łd, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 64-67; ibidem, pf 78, t. 3, N otatka służbowa dla na
czelnika Wydziału I Departamentu III MBP, k. 162.
33 Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 65.



przekonani, że jesteśmy funkcjonariuszami PUBP Częstochowa. »Warszycowi« 
związałem zaraz ręce paskiem »Ewuni«. Po zatrzym aniu zostali wyżej wym ienie
ni odstawieni do UB w  Częstochow ie”34.

W  mieszkaniu w  Częstochowie zrobiono zasadzkę, w  którą w padł dwa dni 
później Ksawery Błasiak. „A lbert” ujawnił, gdzie znajduje się archiwum  organi
zacji35, a także adresy skrzynek kontaktowych. Dzięki przejętym dokum entom  
oraz zeznaniom  aresztowanych, a szczególnie Stanisława Żelanowskiego, który 
załamał się w  śledztwie, zatrzym ano w krótce kolejne osoby pracujące w  wywia
dzie KWP w  Częstochowie, Radomsku, Sieradzu, Kutnie i W ieluniu. „Nałęcz” 
podał także nazwiska kom endantów  KWP w  Łodzi, Częstochowie, Łasku i Sie
radzu. Następna akcja WUBP 2 lipca 1946 r. doprowadziła do ich ujęcia. Areszto
wano kierow nictwo i praktycznie zlikwidowano Okręg Śląski KWP. Zatrzym ano 
także dw óch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej M O  w  Częstochowie: ppor. 
Stanisława Kweca „C hudego”, szefa wywiadu KWP w  powiecie częstochowskim, 
oraz kom endanta posterunku M O  w  Radomsku Franciszka Kalasińsiego „Toma
sza”, „Burzę” -  pełniącego w  KWP funkcję wywiadowcy36.

Agent „Żbik” po wykonaniu tego zadania nadal był wykorzystywany przez UB. 
W krótce przekazał informację o powstaniu sztabu II Komendy KWP. Było to na 
początku października 1946 r. Z  dokum entów w  Archiwum IPN w  Łodzi wynika, 
że agent „Żbik” wszedł także do sztabu II Komendy. Istnieje tylko jedna osoba, 
która należała do obu sztabów KWP i pozostawała na wolności po aresztowaniu 
I Komendy. Bez ryzyka błędu m ożna więc stwierdzić, że agentem, który doprow a
dził do rozbicia organizacji, a następnie pozwalał na stałe jej inwigilowanie, był 
łącznik w  I Komendzie KWP Henryk Brzózka „N iutek”, aresztowany w  końcu 
kwietnia 1946 r. Inne dokumenty UB potwierdzają zresztą ten fakt w  sposób bez
pośredni37. Ponadto z akt UB wynika, że już w  maju 1946 r. w  KWP było dwóch 
agentów i sześciu inform atorów38. W  „charakterystyce bandy” z 13 października 
1945 r. podano pseudonim drugiego z agentów -  ,W ładysław”39.

W  sprawozdaniu dekadowym  z lipca 1946 r. Wydział III WUBP w  Łodzi p o 
dał, że agentura biorąca bezpośredni udział w  rozpracow aniu KWP nie była wy
nagradzana. Wyjątek stanowił agent „Żbik”, który za rozpracowanie sztabu KWP 
otrzym ał 20 tys. zł nagrody.

Po aresztowaniu Sojczyńskiego decydującą rolę w  rozpracow aniu i aresztowa- 
8 8  niu członków organizacji odegrał agent o pseudonim ach „Z -24”, „Siwiński”.

Nieznany z nazwiska pracownik etatowy Wydziału II Głównego Zarządu Infor
macji W P pojawił się w  środowisku KWP jako rzekomy oficer łącznikowy od 
gen. Andersa mający zorganizować przerzuty ludzi do Anglii. Prowokacja zakoń
czyła się sukcesem. Według szefa wywiadu KWP w  W ieluniu W łodzim ierza Ja-

34 Ibidem, WSR w Łodzi, 6/43, Akta sprawy Sr 786/46 przeciwko Stanisławowi Sojczyńskiemu, t. 2, 
k. 13.
35 Ibidem, pf 12/2270, t. 1, Protokół przesłuchania Ksawerego Błasiaka, k. 80-85.
36 Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 66.
37 AIPN Łd, pf 78, t. 3, N otatka służbowa dla naczelnika Wydziału I Departamentu III MBP, k. 162; 
ibidem, pf 78/1, t. 4, k. 207.
38 Ibidem, pf 78, t. 1, k. 81.
39 Ibidem, k. 4.



skulskiego, „Anglik” uzyskał wejście do Komendy O bw odu Łask w  miejscowo
ści Szczerców. W krótce przeprow adził kilka skutecznych akcji.

2 września 1946 r. na jego polecenie przybył do Warszawy na rzekom ą od
prawę dow ódców  oddziałów  leśnych H enryk Glapiński, który natychm iast zo
stał aresztowany40. „Klinga” ujawnił szereg nazwisk żołnierzy KWP ze szczegóło
wo podanym i miejscami zamieszkania41.

„Z-24” doprowadził też do aresztowania W ładysława Bobrowskiego i Bolesła
wa Janeckiego -  dowódców KWP w  Sieradzu i Łasku. Zorganizował także zasadz
kę na oddział Adama Dulęby „Jura” z Obwodu Radomsko. Żołnierze Dulęby mie
li zostać przerzuceni do województwa lubelskiego, rzekomo do kpt. Glapińskiego 
„Klingi”, który według informacji „Anglika” przejął dowództwo nad dużą grupą 
leśną. 9 września 1946 r. samochód ciężarowy jadący ze wsi Trusicko, wiozący 
trzynastu żołnierzy KWP, wpadł w  zasadzkę koło Garwolina. W  walce zginął „Jur” 
i większość jego żołnierzy42. Całą akcją kierował szef II Sekcji Wydziału II Głów
nego Zarządu Informacji WP mjr N aum  Lewandowski oraz mjr Dominiak 
z WUBP w  Łodzi43. 14 września, w  wyniku kolejnych kombinacji operacyjnych, 
aresztowano w  Warszawie Jana N ow aka „Cisa-Troję” -  kom endanta powiatu Łask, 
oraz Kazimierza Nowickiego „Korczaka”44 -  szefa wywiadu w  Pabianicach. Podob
nie Alfons Olejnik „Babinicz”, dowódca oddziału SOS, był rozpracowywany przez 
agenta „Z-24”, który nawiązał z nim  kontakt. Został on po pewnym czasie po
strzelony w  niewyjaśnionych okolicznościach w  Warszawie i aresztowany w  szpi
talu 8 listopada 1946 r. W  tym wypadku nie wiadom o jednak, czy była to akcja 
całkowicie kontrolow ana i czy to „Z-24” doprowadził do ujęcia „Babinicza”.

Rozkaz zatrzymania Sojczyńskiego z 23 czerwca 1946 r. jako powód podawał 
przynależność do KWP45. Śledztwo rozpoczęto 27 czerwca 1946 r., a zakończono 
29 października 1946 r.46 Nie jest nowym stwierdzenie, że w  tamtych latach pod
czas przesłuchań stosowano wiele niedozwolonych m etod -  głównie tortur fizycz
nych. Rzadko jednak udawało się to udowodnić. W  przypadku Sojczyńskiego ist
nieją materiały potwierdzające ten fakt. O tym, że ,Warszyc” był torturowany, 
wiadomo z protokołu przesłuchania Zbigniewa Zakrzewskiego, szefa W iN w  Ło
dzi, który miał w  WUBP swojego inform atora Czesława Stachurę. W  aktach spra
wy Stachury znajdują się zeznania Zakrzewskiego o tym, że otrzymywał od infor
m atora wiadomości o torturowaniu ,Warszyca” -  miał „podbijane nerki i stopy od 
bicia, że nogi ma we krwi i [...] owinięte w  gałganach”47. Również sam Sojczyński 8 9
podczas rozprawy głównej twierdził, że był bity i torturowany żelaznymi prętami48.

40 AIPN Łd, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 82-84.
41 Ibidem, pf 12/2270, t. 1, Wyciąg członków z organizacji KWP podanych z przesłuchań Henryka 
Glapińskiego ps. „Klinga”, k. 63-69.
42 W  Jaskulski, O działalności niepodległościowej na Ziemi Wieluńskiej 1939-1953, Wieluń 1994, 
s. 205.
43 AIPN Łd, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 85-86.
44 Ibidem, k. 86-87.
45 AIPN Łd, pf 12/2270, t. 1, Protokół przesłuchania Stanisława Sojczyńskiego, k. 4.
46 Ibidem, Arkusz streszczenia, k. 3.
47 Archiwum Wojsk Lądowych, Filia N r 2 we Wrocławiu, Akta sprawy Sr 821/46 przeciw Czesła
wowi Stachurze. Protokół przesłuchania Zbigniewa Zakrzewskiego, k. 29.
48 AIPN Łd, 6/43, t. 1, k. 583-584.



W  czasie przesłuchań Sojczyński przyznawał, że większość funkcji, jak np. kwa
term istrza, z konieczności pełnił sam, bo brakow ało m u odpow iednich ludzi49. 
W  zeznaniach bardzo rzadko podaw ał personalia dowódców, mówiąc, że ich nie 
pam ięta50. Przesłuchania prowadziły przede wszystkim do udow odnienia pow ią
zań z PSL i W iN, a także z „ośrodkam i zagranicznymi” . Rozpracowanie struktu
ry organizacji m iało drugorzędne znaczenie, ponieważ przejęto całe archiwum 
KWP, co dawało UB wystarczająco dużo informacji.

Proces Sojczyńskiego i jedenastu innych oskarżonych odbył się 9-14  grudnia 
1946 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w  Łodzi. Określenie „proces kierow
nictwa KWP” nie jest tutaj ścisłe. Faktycznie był w  nim sądzony sztab KWP, znalazły 
się jednak w  tym gronie także osoby mniej znaczące lub takie, których kontakt 
z KWP był w  praktyce przypadkowy, jak: Zygmunt Łęski, Andrzej Zbierski, ks. M ie
czysław Krzemiński. Ponadto M arian Knop, Antoni Bartolik i Albin Ciesielski byli 
aktywnymi członkami KWI, ale nie należeli do ścisłego kierownictwa organizacji.

Sojczyński został oskarżony o to, że: „W czasie od pierwszych miesięcy 1945 r. 
do końca czerwca 1946 r. na terenie woj. łódzkiego, kieleckiego, dąbrowsko-ślą- 
skiego i poznańskiego usiłował przem ocą usunąć organa władzy zwierzchniej 
N arodu i zagarnąć ich władzę oraz usiłował przem ocą zmienić ustrój Państwa 
Polskiego, tj. o przest[ępstwo] z art. 86 § 1 i 2 kkW P”51. W  kolejnych 67 punk
tach wym ieniono osoby, na których wykonano wyroki, a do których zabójstwa 
Sojczyński miał nakłaniać. Poważne wątpliwości budzą podane w  akcie oskarże
nia zarzuty dotyczące Ksawerego Błasiaka -  m.in. że to  na jego rozkaz w ykona
no 23 wyroki śmierci, a dalszych piętnaście nie zostało wykonanych52. Ponadto 
stwierdzono, że „osk[arżony] Błasiak ps. »Albert« jako adiutant d[owód]cy 
org[anizacji] KWP kierował z własnej inicjatywy całą pracą podziem ną o rg a n i
zacji] KWP”53. O ba te stw ierdzenia należy uznać za zbyt daleko idące, a w  przy
padku wydawania w yroków  śmierci za niemożliwe, gdyż Błasiak jedynie przeka
zywał takie rozkazy żołnierzom  KWP54.

W  precyzowaniu win oskarżonych charakterystyczne jest obciążanie za czyn 
jednego z żołnierzy całej organizacji lub osób, które brały udział w  konkretnej 
akcji. W idać to  bardzo wyraźnie w  przypadku Albina Ciesielskiego i M ariana 
Knopa, których oskarżono o czyny, do których przyznał się ich dow ódca H en
ryk Glapiński. Tak było w  przypadku zabójstwa por. Nogalewskiego, dowódcy 

9 0  oddziału KBW, który po akcji na Radomsko prow adził pościg za oddziałami
KWP i został zastrzelony przez Glapińskiego.

Rozprawa główna rozpoczęła się 9 grudnia 1946 r. WSR obradow ał w  skła
dzie: ppłk Bronisław Ochnio -  przewodniczący, kpt. Piotr Adamowski -  członek 
sądu, Leonard Kloze -  ławnik, por. Roman Dyhdalewicz -  sekretarz.

Sojczyński starał się od początku przedstawić sytuację w  kraju ze swego punk
tu widzenia, opisując przede wszystkim los byłych żołnierzy AK i bezprawie UB.

49 Ibidem, pf 12/2270, t. 1, Protokół przesłuchania Stanisława Sojczyńskiego, k. 8.
50 Ibidem, k. 9.
51 Ibidem, k. 41.
52 Ibidem, k. 31.
53 Ibidem.
54 Ibidem , k. 54-57.



Po pewnym czasie jednak prowadzący rozpraw ę nakazał mu odpowiadać jedynie 
krótko -  tak lub nie. Sojczyński wydłużał tę form ułę, mówiąc: „jeśli tak jest 
w  aktach -  to  tak”55.

Rozprawa szła dw om a toram i. Po pierwsze, eksponow ano przypadki znęca
nia się żołnierzy KWP nad ofiarami, jak np. Stanisławem Kałużą -  gońcem PUBP 
w  Piotrkowie Trybunalskim. Po drugie, prow adzono sprawę kontaktów  KWP 
z ośrodkam i zagranicznymi, a także powiązań KWP z PSL, które starano się naj
bardziej wyeksponować.

W arto dodać, że kiedy H enryk G lapiński zaczął opow iadać o starciach po 
akcji na Radomsko w  kwietniu 1946 r., rozpraw a została utajniona. Zeznał on, 
że 21 kwietnia 1946 r. doszło do spotkania z oddziałem KBW, którego dow ód
ca, według Glapińskiego Rosjanin, zaproponow ał rozmowę. Obie strony doszły 
wówczas do wniosku, że nie chcą rozlewu krwi, i oddziały rozjechały się w  swo
je strony56.

N a zakończenie rozprawy „Warszycowi”, jako jedynem u z sądzonych, odebra
no praw o do ostatniego słowa. Prokuratorzy mjr Kazimierz G raf oraz mjr Cze
sław Łapiński zażądali dziesięciu w yroków  śmierci: dla Stanisława Sojczyńskie- 
go, Ksawerego Błasiaka, Czesława Kijaka, Stanisława Żelanowskiego, H enryka 
Glapińskiego, Albina Ciesielskiego, M ariana Knopa, W ładysława Bobrowskiego,
Antoniego Bartolika i Zygm unta Łęskiego57.

W yrok WSR w  Łodzi zapadł 17 grudnia 1946 r. Sojczyński został skazany na 
sześciokrotną karę śmierci58. Ze 148 punktów  aktu oskarżenia w  58 punktach 
uw olniono go od zarzutów  z braku dow odów  winy. W yrok śmierci zapadł także 
dla siedmiu jego towarzyszy: Glapińskiego, Błasiaka, Bartolika, Bobrowskiego,
Knopa, Ciesielskiego i Żelanowskiego, natom iast pozostałych oskarżonych ska
zano na kary więzienia: Czesława Kijaka na 8 lat, Zygm unta Łęskiego na 15 lat, 
ks. M ieczysława Krzemińskiego na 6 lat, Andrzeja Zbierskiego na rok59.

Tylko w  dwóch przypadkach prezydent Krajowej Rady N arodow ej Bolesław 
Bierut skorzystał z praw a łaski -  karę śmierci na dożywotnie więzienie zam ienio
no A ntoniem u Bartolikowi i W ładysławowi Bobrowskiem u60.

Sześć wyroków  śmierci na żołnierzach KWP w ykonano najprawdopodobniej 
w  Łodzi 19 lutego 1947 r., na trzy dni przed uchwaleniem  amnestii. Do dzisiaj 
nie udało się ustalić, gdzie pochow ano kpt. Sojczyńskiego i jego pięciu podw ład
nych. Najczęściej podaw ana wersja to  strzelnica na Brusie w  Łodzi. 91

Kilka dni później odbyła się następna rozprawa. Sądzono dziewięć osób: w y
wiadowców, łączników i drukarzy KWP z Częstochowy oraz sekretarkę „Warszy- 
ca” H alinę Pikulską, k tóra została skazana na 10 lat więzienia. Pozostali otrzy
mali kary od roku (Bolesław W łodarczyk -  właściciel mieszkania, w  którym  
mieszkał „Warszyc”) do 15 lat (Mieczysław Łykowski -  kierow nik kancelarii ba
talionu „N apęd”).

55 Rozmowa z Zygmuntem Łęskim, 10 VIII 2001 r. (w zbiorach autora).
56 AIPN Łd, 6/43, t. 1, k. 597.
57 Ibidem , k. 639.
58 Ibidem, k. 663-665.
59 Ibidem , k. 661-674.
60 Ibidem, k. 680.



Równolegle doszło do rozbicia organizacji w  drugim  ważnym ośrodku -  Sie
radzu. Likwidowano tam  kom órki wywiadu KWP w  PUBP (w Sieradzu i W ielu
niu). O d sierpnia do listopada 1946 r. toczyło się śledztwo przeciwko Tadeuszo
wi Majdzie, M ikołajowi Zarem bie, Edm undowi N aderow i, Janinie Lewińskiej, 
Stanisławowi Tobole, Janow i Łopianiakowi, A ntoniem u Pertkiewiczowi, M iro
sławowi Gaczkowskiemu, Eugeniuszowi M ajchrzakowi, Bolesławowi Trzeciako
wi, Franciszkowi Wałkowi, Karolowi Ptasińskiemu61.

Charakterystyczna jest tutaj sprawa Jana Łopianiaka obciążonego celowo 
przez podsądnych w  procesie „Warszyca” -  W ładysława Bobrowskiego i A ntonie
go Bartolika. Łopianiak nigdy nie był współpracownikiem  KWP, przeciwnie -  był 
gorliwym funkcjonariuszem PUBP w  Sieradzu, znienawidzonym  przez członków 
podziem ia. Z a pom ocą zręcznej intrygi dokonano na nim  zemsty62.

W  październiku 1946 r. akt oskarżenia przedstaw iono kolejnym żołnierzom  
KWP, członkom  sieradzkiej kom endy powiatowej „M łockarnia”-„Buki” : Felikso
wi Filipiakowi, Alfonsowi Pawlakowi, Józefowi Jasińskiemu, Tadeuszowi Barto- 
likowi, Rom anowi Szczepaniakowi, Janow i Strzeleckiemu, Bolesławowi Janec
kiemu, Stanisławowi Chudobińskiem u, Bronisławowi C hudobińskiem u63, oraz 
żołnierzom  batalionu „M o to r” z pow iatu radomszczańskiego: Jerzem u Kowal
czykowi, Stanisławowi Głowni, Janow i Zającowi, Józefow i Grajkowskiemu, 
Edm undow i W ernerowi, Kazimierzowi Rączce, Kazimierzowi Grządzieli, A nto
niem u W łodarskiem u, Zbigniew ow i Andresowi, W ładysławowi Ciasowi, H en
rykow i Fajtowi, A lfredow i Ziębie, Franciszkowi Brzozowskiem u, A ntoniem u 
Głowackiem u64. W  akcie oskarżenia przeciwko żołnierzom  batalionu „M oto r” 
pisano: „Ze wszystkich kom end powiatowych najbardziej aktywna i najlepiej 
zorganizow ana była kom enda pow iatow a Radomsko nosząca w  organizacji kryp
tonim  »Motor«. Aby krótko scharakteryzować cały obraz bestialstwa działalno
ści tej komendy, należy wymienić, że za czasów swej działalności na terenie p o 
wiatu radomszczańskiego dokonała około 270 napadów  na urzędy, posterunki 
M O, instytucje użyteczności publicznej, banki, spółdzielnie, kasy, funkcjonariu
szy M O  i UB, autotransporty, poszczególnych działaczy dem okratycznych i oso
by pryw atne, w  których wyniku zabito 50 osób”65.

II Komenda KWP i jej rozbicie
I Komenda KWP przestała praktycznie istnieć. N ie był to jednak koniec orga

nizacji. Jej odbudow ę rozpoczął por. Jerzy Jasiński „Janusz” (wcześniej p.o. do
w ódca batalionu „M otor”). Zastępcą „Janusza” i szefem SOS (niekiedy używano 
także określenia „żandarm eria”) na powiat radomszczański i piotrkowski został 
sierż. W iesław Janusiak „Prawdzic” (wcześniej dowódca SOS batalionu „Żniwiar-

61 Śledztwo trwało od 3 VIII do 6 XI 1946 r., akt oskarżenia ogłoszono 7 XI 1946 r. (ibidem, 
pf 12/2270, t. 3, k. 73-84).
62 Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego, 6836/91/29, Akta sprawy Sr 34/53 przeciwko Janowi 
Łopianiakowi i in.
63 AIPN Łd, pf 12/2270, t. 3, Akt oskarżenia, 29 X 1946 r., k. 86.
64 Ibidem, k. 101-117.
65 Ibidem , k. 104-105.



ka”). Szefem wywiadu m ianowano Jana Załęckiego. Organizacja nie zdołała roz
winąć działalności. Pozostałe po aresztowaniach grupy KWP były rozproszone 
i nie miały kontaktu z centralą. Tak zwana II Komenda KWP miała większe wpły
wy jedynie w  okolicach Częstochowy, Piotrkowa i Radomska. W Piotrkowie Try
bunalskim wznowiła działalność Komenda Powiatowa „Żniwiarka” (używano 
także nazwy „Poręba”), na czele której stanął Józef Olejniczak „K onrad”, szefem 
wywiadu był Jan Janoch „Blady”. W  jej skład wchodziły kompanie:

• „Kruki” (dowódca Wiesław Janusiak „Prawdzic”)
• „M yszołowy” (dowódca Stanisław M arczak „Rafał”)
• „Sowy” (dowódca Stanisław Pręgoszewski „O nufry”).
W  październiku 1946 r. w  powiecie piotrkowskim  „Prawdzic” -  najaktyw

niejszy z dow ódców  KWP w  tym czasie -  przeprow adził dwie udane akcje: w  M i
lejowie zatrzym ano pociąg relacji Katowice-W arszawa, a żołnierzom  W P zabra
no broń; z kolei na stacji Gorzkowice po zatrzymaniu w agonu pocztowego 
zabrano m ilion złotych. Z a przygotowanie tej akcji odpowiedzialny był pracow 
nik PKP Roman Alama „Irys”.

Komenda piotrkow ska była wówczas najsilniejsza w  KWP. Rozbity aresztowa
niami batalion „M o to r” w  powiecie radomszczańskim (także dowodzony tym 
czasowo przez „Prawdzica”) nie miał już takiego znaczenia.

Ź ródła UB szacują ówczesną liczbę żołnierzy KWP na 250 osób. Wydaje się 
ona zaniżona, skoro sama kom pania „K ruki” z Komendy Powiatowej „Żniw iar
ka” liczyła 120 osób, a batalion „M o to r” około dziewięćdziesięciu żołnierzy. Po
nadto dodać należy do tej liczby pięćdziesięcioosobową grupę Jana Zadroży 
„Fajkowskiego” z pow iatu częstochowskiego oraz żołnierzy Antoniego Pabiania- 
ka „Błyskawicy” z pow iatu wieluńskiego, niemających kontaktu z centralą. Bar
dziej praw dopodobna wydaje się liczba około czterystu członków KWP.

H istoria II Komendy KWP zakończyła się bardzo szybko. Pierwsze aresztow a
nia przeprow adzono już 23 października 1946 r.66 N astępnie przystąpiono do 
rozpracow ania kierow nictwa II Komendy. Agent „Żbik” podał w  doniesieniach 
z 7 i 24 grudnia 1946 r. skład sztabu, adresy zamieszkania, skrzynki kontaktow e 
i rysopisy67. Bez trudu więc 1 stycznia 1947 r. aresztowano w  Częstochowie 
część członków sztabu, w  tym dowódcę -  „Janusza”68. Do rozpracow ania zosta
ła najprawdopodobniej wykorzystana, oprócz „Żbika”, maszynistka „Janusza”
Stanisława Piwowarczyk „Z enia”, k tóra zdekonspirowała się dobrow olnie69. 9 3
Z  aresztowań ocalał jedynie W iesław Janusiak.

H enryk Brzózka -  agent „Żbik”, który doprow adził do likwidacji II Kom en
dy -  ujawnił się 13 m arca 1947 r. jako członek KWP70. Uniknął kary; 27 sierp
nia jego sprawa została um orzona „z niewyjaśnionych przyczyn”71.

66 AIPN Łd, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 67.
67 Ibidem, 78/1, t. 8, k. 62-64.
68 Według aktu oskarżenia Jasińskiego aresztowano 2 I 1947 r. (ibidem, 6/68, Akta sprawy 
Sr 220/47 przeciwko Jerzemu Jasińskiemu, t. 1, Akty oskarżenia przeciwko Jerzemu Jasińskiemu, 
Romanowi Alamie, Stanisławowi Ryplewiczowi, Stanisławie Piwowarczyk, Celinie Krawczyk, Łódź, 
28 II 1947 r., k. 189-197).
69 Ibidem, pf 78, t. 4, k. 168; ibidem, t. 8, k. 62.
70 AIPN Łd, 011/1263, Arkusz ujawnienia, k. 10-12.
71 Ibidem , k. 4.



Po aresztowaniu kierow nictw a II Komendy przesłuchania trwały stosunkowo 
krótko. W  lutym 1947 r. przedstaw iono akt oskarżenia72. Jasińskiemu zarzuco
no nakłonienie do sześciu zabójstw -  żołnierzy WP, funkcjonariusza PUBP, człon
ka PPR i osób prywatnych, napad na kasę kolejową w  Gorzkowicach i inne na
pady rabunkow e oraz posiadanie broni. W szystkich pozostałych oskarżono 
o przestępstwo z art. 86 par. 1 i 2 kkWP. Ryplewiczowi zarzucono także udział 
w  dwóch zabójstwach. Celina Krawczyk została zwolniona, gdyż groziła jej kara 
nie wyższa niż 5 lat. WSR w  Łodzi, kierując się przepisami o amnestii, zdecydo
wał o um orzeniu aresztu tymczasowego, a następnie o zwolnieniu oskarżonej73.

W  czasie rozpraw y głównej Jasiński nie przyznał się do winy. Twierdził, że nie 
wiedział o likwidowaniu ludzi i o innych akcjach zbrojnych. Alama przyznał się 
częściowo, mówiąc także, że nie wiedział o zabójstwach. Starano się natom iast 
jak największą w iną obciążyć Janusiaka. W  podobny sposób bronił się Ryple- 
wicz, twierdząc, że zabójstwa popełniono właśnie z rozkazu „Prawdzica”74. Pro
kurator zażądał dla Jasińskiego kary śmierci, a dla Alamy i Ryplewicza „suro
wych k a r”. W yrok wydano 14 kw ietnia 1947 r. Jasiński otrzym ał karę śmierci, 
k tórą na mocy amnestii zamieniono na 15 lat więzienia75. Alama i Ryplewicz zo
stali skazani na 10 lat, a na mocy amnestii karę zmniejszono do 5 lat. Stanisława 
Piwowarczyk otrzym ała 5 lat i na mocy amnestii została zwolniona.

O d 9 do 23 lutego 1947 r. toczyła się kolejna rozpraw a przeciwko żołnierzom 
KWP: W łodzimierzowi Jaskulskiemu „M rokow i” (szefowi wywiadu w  Wieluniu), 
Stefanowi Kalecińskiemu (szefowi wywiadu w  Częstochowie), Janowi Braczkow- 
skiemu (dowódcy rejonu KWP w  Radomsku), Eugeniuszowi Walczakowi-Osta- 
szewskiemu „Konradowi” (kom endantowi obwodu w  Częstochowie), Janowi Ka
lecie (kom endantowi obwodu Łódź). Zapadły wyroki do 9 lat więzienia76.

Wielu żołnierzy KWP postanowiło wówczas zaprzestać walki, do czego skła
niała ich także uchw alona 22 lutego 1947 r. amnestia. Sytuacja tych, którzy p o 
zostawali w  konspiracji, była coraz trudniejsza. Szef WUBP płk M ieczysław M o
czar przygotow ał „Plan rozpracow ania i przeprow adzenia operacji na likwidację 
band »Błyskawicy« i »Prawdzica« w  woj. łódzkim ”77. Co do Antoniego Pabiania- 
ka „Błyskawicy” wytyczne były następujące: „Wspólnie z PUBP W ieluń, Sieradz, 
Łask przeprowadzić całkow itą likwidację bandy, sposobem aresztować wg da
nych UB i urządzając zasadzki w  m iejscach spodziewanej obecności bandy.

9 4  Operacje przeprowadzić równocześnie w  3 pow iatach”. Podobnie w  przypadku
oddziału W iesława Janusiaka „Prawdzica” : „Wspólnie z PUBP Piotrków, R adom 
sko, Końskie, O poczno przeprowadzić całkow itą likwidację bandy, sposobem 
aresztowania wg danych UB i urządzając zasadzki w  miejscowościach spodziewa
nej obecności bandy. Operacje przeprow adzić równocześnie w  4 pow iatach”. 
Akcji nie przeprow adzono, ponieważ wcześniej doszło do ujawnienia się zagro
żonych aresztowaniami żołnierzy KWP. W  PUBP w  Piotrkowie ujawnił się wraz

72 AIPN Łd, 6/68, Akta sprawy Sr 220/47..., t. 1, k. 189-197.
73 Ibidem , k. 202-203.
74 Ibidem, k. 214-215.
75 Ibidem , k. 220.
76 W  Jaskulski, op. cit., s. 172-173.
77 AIPN Łd, 6/68, Akta sprawy Sr 220/47..., t. 1, k. 174.



ze swoją grupą Józef Olejniczak, a w  Radomsku -  W iesław Janusiak z oddziałem. 
W  W ieluniu do PUBP zgłosił się A ntoni Pabianiak z częścią swoich żołnierzy. 
Likwidacja kierow nictwa organizacji w  trzech najważniejszych ośrodkach: P io tr
kowie, W ieluniu i Częstochowie, i zakończenie działalności oddziałów  leśnych 
położyły kres istnieniu II Komendy KWP.

Likwidacja III Komendy KWP
M im o aresztowania dow ództw a II Komendy i w prow adzenia ustawy am ne

styjnej część żołnierzy KWP nadal pozostaw ała w  konspiracji. N a ich czele stanął 
dotychczasowy kwaterm istrz Komendy Powiatowej „Turbina” w  W ieluniu sierż. 
Jan M ałolepszy „M urat”. N ie otrzym ał on wprawdzie od nikogo nominacji, ale 
zdołał podporządkow ać sobie n iektóre grupy zbrojne z pow iatów  kaliskiego, 
kępińskiego, łaskiego, piotrkowskiego i wieluńskiego. W  skład KWP wchodziło 
wówczas pięć grup:

• „Wawel” (dowódca Józef Ślęzak „M ucha” -  część pow iatów  wieluńskiego 
i kępińskiego),

• „D zw on” (W ładysław D wornik „Wyrwa” -  część pow iatów  wieluńskiego, 
częstochowskiego, radomszczańskiego),

• „Balon” (Andrzej Jaw orski „M arianek” -  powiat łaski),
• „Bałtyk”, „Drzymały II” (Kazimierz Skalski „Z apora”, A ntoni Chowański 

„Kuba”-  pow iat sieradzki, część tureckiego i kaliskiego),
• „Turbina” (Ludwik Danielak „Bojar” -  pow iat piotrkow ski i część radom sz

czańskiego).
Rozpracowanie III Komendy przysporzyło WUBP więcej pracy niż poprzednio, 

przede wszystkim ze względu na znaczne rozproszenie oddziałów, ich mniejszą li
czebność i konieczność zorganizowania nowej agentury. W  połowie 1947 r. funk
cjonariusze UB znali wprawdzie dokładnie skład osobowy grup KWP: nazwiska, 
pseudonimy oraz rysopisy najważniejszych osób78, nie mieli jednak rozwiniętej sie
ci agenturalnej wewnątrz organizacji. Działający na tym terenie agenci: „Kura”, 
„Wyrwa”, „G ołąb”, „M ichał” i „Tygrys” nie byli członkami KWP, mieli jedynie 
„kontakt ze środowiskiem, gdzie często bywa banda, i niektórymi członkami ban
dy”. W iadomo było, że mogą oni służyć jako agentura „sygnalizująca oraz do opra
cowania bandy zewnętrznie, powodując przez to paraliżowanie do pewnego stop
nia jej ruchów, nie dając jednak zupełnej pewności całkowitej likwidacji bandy”79.

Przystąpiono więc do bardziej zdecydowanych działań. Do agenturalnego roz
pracow ania przez WUBP w  Łodzi wybrano sześć osób: Jana M ałolepszego, Ka
zimierza Szczepańskiego „Wichra”, Józefa Ślęzaka, W ładysława Dwornika, A nto
niego Chowańskiego i Jana Krzywańskiego „Jankiela”80. Polecono rozszerzyć 
działania agenturalne w  miejscach przebywania Małolepszego oraz w  miejscach za
mieszkania jego żony i brata, a także zwerbować członków rodzin osób przez nie
go pokrzywdzonych. Sprawą objęto 177 osób (wliczając podejrzanych)81. Wydano

78 Ibidem, pf 78/1, t. 7, k. 80.
79 Ibidem, Plan agenturalnego rozpracowania, k. 87.
80 Ibidem .
81 AIPN Łd, pf 78/1, t. 7, Spis osób figurujących w sprawie, k. 89-94.



polecenia w prow adzenia do grupy „M urata” wewnętrznych inform atorów. Wy
konano plan w prow adzenia agenta „Raka” (12 lipca 1948 r.)82, „Roga” (2 paź
dziernika) i „Sroczyńskiego Stanisława” (22 października)83. Z  późniejszych do 
kum entów  nie wynika jednak jasno, czy uczestniczyli w  rozpracowaniu.

W  tym czasie pewne sukcesy w  walce z KWP przyniosła akcja UB w  powiecie 
kaliskim, gdzie -  jak wynika z m eldunków  WUBP w  Poznaniu -  sieć agentural- 
na była lepiej rozwinięta i gdzie docierała część żołnierzy KWP84. Tam też podję
to  intensywne kroki w  celu likwidacji grupy Kazimierza Skalskiego „Z apory”. 
25 października 1947 r. odbyła się w  Kaliszu odpraw a gminnych kom endantów  
M O  z pow iatu kaliskiego „celem nastaw ienia sieci agenturalnej w  miejscach za
grożonych przez b an d ę”85. Plan przedsięwzięć obejm ow ał m .in. stw orzenie 
„agentury w ędrow nej” z handlarzy dom okrążnych, z krewnych członków band, 
dziewcząt żyjących w  przyjaźni z członkami KWP. Nakazywano, aby „w trakcie 
przeprow adzania zasadzek i kontroli wytypować ludzi na ww. agenturę, którzy 
by za pieniądze wykonali pow ierzone im zadanie”86. Plan został sporządzony 
i zatw ierdzony przez WUBP w  Poznaniu 5 grudnia 1947 r. W  wyniku podjętych 
działań w  czasie akcji w  dniach 2 0 -24  stycznia 1948 r. zabici zostali Kazimierz 
Skalski oraz A ntoni Stanioch87. Do potyczki z grupą KWP doszło w  miejscowo
ści Kotwasice (gm. M alanów, pow. turecki), gdzie został ranny jeden żołnierz 
KBW G rupa zdołała ujść w  lasy w  okolicy miejscowości Brody. Pluton operacyj
ny M O  i grupy operacyjne KBW i M O  Turek ruszyły w  pościg. 22 stycznia 
1948 r. we wsi G ołuchów  (pow. jarociński) natrafiono na ślady przesuwającej się 
grupy, k tóra ukryła się w  zabudowaniu nad szosą w  lasach gołuchowskich. Stam
tąd sześciu ludzi uciekło do lasu przed nadejściem pościgu. W  dokum entach UB 
podano, że w  trakcie dalszego pościgu zastrzelono Antoniego Chowańskiego 
„Kubę”88. N ie jest to jednak praw da, gdyż Chowański kontynuow ał swoją dzia
łalność w  następnych miesiącach.

Wcześniej, już 13 grudnia 1947 r., w  WUBP w  Łodzi zakończono tworzenie 
najważniejszego „Planu rozpracow ania i likwidacji bandy M ałolepszego Jana 
ps. »M urat«”89. Zakładał on uderzenie w  organizację w  końcu grudnia, co jednak 
nie zostało wykonane. Kłopoty mogły wynikać z niemożności wprow adzenia 
agentów, gdyż zagrożone oddziały przestały przyjmować nowych ludzi90. Nie 
udała się np. próba wprow adzenia agenta „Jacka”, choć według akt UB stało się 

9 6  tak na skutek jego choroby. Przy pomocy agentury wędrownej udało się w praw 
dzie doprowadzić do „spotkania bandy z grupą operacyjną w  dniu 19 stycznia 
1948 r.”91, ale pięciodniowa operacja nie przyniosła rezultatu w  postaci zabicia

82 Ibidem, k. 115.
83 Ibidem, k. 116-118.
84 AIPN Łd, pf 78/1, t. 7, Spis istniejącej agentury w opracowaniu, k. 102; ibidem, Spis agentury, 
k. 103.
85 Ibidem, Plan WUBP w Poznaniu, 29 X 1947 r., k. 164.
86 Ibidem , k. 167.
87 Ibidem, pf 78/1, t. 10, k. 2.
88 Ibidem, Sprawozdanie Powiatowej Komendy MO w Kaliszu, k. 2-3.
89 Ibidem, Plan rozpracowania i likwidacji bandy Małolepszego Jana ps. „M urat”, k. 170-182.
90 Ibidem, k. 187.
91 AIPN Łd, pf 78/1, t. 10, Plan WUBP w Poznaniu, k. 205.



lub aresztowania kierownictwa organizacji. Członkowie oddziału „M urata” wzmo
gli czujność i 4 lutego 1948 r. zabili Antoniego Borczyka z Małej Wsi (gm. Ko
nopnica), który był agentem o pseudonimie ,W yrwa”92. Sieć agenturalną tw orzo
no w  gminach, na których terenie działali żołnierze KWP. Efektem działalności 
grup werbujących było pozyskanie łącznie 109 inform atorów 93. W  ten sposób 
WUBP w  Łodzi i Poznaniu prowadziły prace nad dalszą likwidacją organizacji.

Tworzono kolejne plany, m .in. w  m arcu PUBP w  Sieradzu opracował „Wy
tyczne rozpracow ania bandytyzm u w  pow. sieradzkim ”94. W krótce też WUBP 
w  Łodzi zatwierdził plan operacji przeciwko „bandzie” „M urata”, który miała 
wykonać w  W ieluniu specjalnie tw orzona grupa operacyjna. Powstała ona z żoł
nierzy KBW funkcjonariuszy M O  i pracow ników  operacyjnych UB -  liczyła 
sześćdziesiąt osób95. N ie doprow adziło to  jednak do szybkiego zlikwidowania 
oddziału i w  czerwcu sporządzono następne plany96. U tworzono grupy operacyjne 
w  poszczególnych gminach, w  skład których weszło łącznie: 4 oficerów, 23 pra
cow ników  operacyjnych UB, 45 funkcjonariuszy M O , 110 żołnierzy KBW 
i 30 członków O R M O 97. Przełomem były aresztowania członków oddziału „M u
ra ta”. W  lipcu 1948 r. ujęto „Kostka-Kubusia”, a następnie 18 współpracowników 
KWP98. W  sierpniu wytypowano kandydatów do werbunku z poszczególnych 
wsi99, a 30 sierpnia informowano o aresztowaniu 27 współpracowników KWP100.

5 listopada 1948 r. na podstawie doniesienia inform atora o pseudonim ie 
„N ow ak”, potw ierdzonego przez członka KWP Karola Pietrusa „Świerka”, przy
stąpiono do likwidacji bunkra znajdującego się w  lesie pomiędzy wsiami Szynkie- 
lowa i Konopnica (pow. wieluński), gdzie miał ukrywać się „M urat”. W  akcji, 
w  której wzięli udział funkcjonariusze UB i żołnierze KBW, aresztowano dwóch

92 Ibidem, pf 10/376, t. 1, Raport specjalny, 5 II 1948 r., k. 43.
93 Grupa 1 (gminy Gruszczyce, Wróblew i Bartochów, pow. sieradzki) zwerbowała 13 informatorów 
w poszczególnych wsiach, w których stacjonowały oddziały KWP Grupa 2 (Brzeźno oraz gminy Bron- 
szewice i Klonowa, pow. sieradzki) -  11 informatorów. Grupa 3 (Burzenin, Monice i Bonczew, pow. 
sieradzki) -  13 informatorów. Grupa 4 (Rusiec i Szczerców oraz gminy Chociw i Widawa, pow. łaski) 
-  15 informatorów. Grupa 5 (Sokolniki gm. Lututów, Czastary, pow. wieluński) -  18 informatorów. 
Grupa 6 (Osjaków, gminy Radoszewice, Siemkowice, Skrzynno, pow. wieluński) -  14 informatorów. 
Lista ta została wkrótce uzupełniona; grupa 1 zwerbowała 30, grupa 2 -  10, grupa 3 - 8 ,  grupa 4 -  22, 
grupa 5 - 5 ,  grupa 6 - 3 4  informatorów (ibidem, pf 78/1, t. 7, Raport pięciodniowy, k. 109-112).
94 Ibidem , Wytyczne rozpracowania bandytyzmu w pow. sieradzkim, k. 221.
95 Ibidem , k. 229.
96 AIPN Łd, pf. 78/1, t.7, Plan agencyjno-operacyjnych przedsięwzięć celem rozpracowania bandy 
„M urata” na terenie powiatu kępińskiego i wieluńskiego, woj. Łódź; ibidem , Plan operatywno-woj- 
skowej operacji przeciwko bandzie „M urata”, k. 170-182.
97 Utworzono wówczas grupy operacyjne także w poszczególnych powiatach: trzy rezerwowe, dla 
pow.: wieluńskiego, sieradzkiego i łaskiego -  pięcioosobowe, oraz w pow. wieluńskim pięć grup pa
trolujących po siedem osób i pięć grup odwodowych po sześć osób. W  pow. sieradzkim sześć grup 
patrolujących po osiem osób. W  pow. łaskim cztery grupy na zasadzkach po osiem osób (ibidem, 
k. 240-241).
98 Byli to: Tadeusz Ceglewski, Stanisław Chruściak, Paweł Ciumek, Stanisława Ciumek, Franciszka 
Kochowa, Franciszek, Antoni i Jan Małeccy, M arian Matuszczak, Franciszek Mróz, M arianna Na- 
klicka, Maria Nowak, Stanisław Nowak, Leon Pędziwiatr, Antoni Sobański, Stanisław Stasiak, Jó
zef Strzelecki, Stanisław Weber (AIPN Łd, pf 78/1, t. 10, Meldunki specjalne, k. 7-8).
99 Ibidem, pf 10/376, t. 1, Sprawozdanie z wykonania wytycznych podanych w planie, 23 VIII 
1949 r., k. 219.
100Ibidem, Raport specjalny, 30 VIII 1949, k. 226-227.



łączników: Stanisława Torczyńskiego „Pazia” i jego córkę Janinę „M ilkę”, którzy 
mieli bezpośredni kontakt z „M uratem ”. W  znalezionym bunkrze nikogo nie było, 
jednak dzięki inform acjom  uzyskanym od zatrzymanych łączników 8 i 9 listopa
da aresztowano kolejnych członków KWP101, m .in. łącznika Jana M alolepszego 
-  Jana D udka „Babkę”, który podczas przesłuchania podał lokalizację bunkra 
„M urata” w  miejscowości Bolków (gm. Skrzynno). Zorganizow ana natychmiast 
akcja zakończyła się aresztowaniem  „M urata”102. Znaleziono przy nim m.in. a r
chiwum organizacji. Niezależnie od tego 9 listopada 1948 r. zlikwidowano dal
sze dwa bunkry: we wsi Kuźnica (gm. Skrzynno) oraz w  lesie koło Niżankowic 
(gm. M ierzyce). W  raporcie podano, że oprócz „M urata” aresztowano ośmiu 
łączników  i członków  siatki oraz sześciu ludzi w spółpracujących z „bandą”, 
a także zlikw idow ano cztery bunkry103. W następnym  raporcie inform ow ano 
o aresztowaniu 11 listopada kolejnych 36 osób104, część (w powiecie łaskim) 
dzięki zeznaniom  Wacława M alinowskiego -  „członka siatki bandy »M urata«”.

W  tych samych dniach inform ow ano MBP o likwidacji oddziału Grzybow
skiego „Zapalnika” w  powiecie radomszczańskim i aresztowaniu trzynastu osób105. 
22-23  listopada, w  czasie akcji przeciwko oddziałowi Ludwika Danielaka „Boja
ra ”, aresztowano siedemnaście osób106.

Nieco później na podstawie agenturalnych doniesień i zeznań zatrzymanych 
aresztowano kolejne osoby z pow iatu wieluńskiego. Dwie listy obejmują 5 5 107

101 Aresztowani: Stanisław Buda, Jan Dudek, Józef Dworaczyk, Tomasz Kamieniak, Jan Kolanek, Jó
zef Łuszczyk, Józefa Łuszczyk, M aria Mędraszek, Kazimierz Nowak, Józef Pichlak, Władysław Pie- 
trus, Adam Urbaniak (AIPN Łd, pf 78/1, t. 10, Raport specjalny, k. 13).
102 Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 78-79.
103 Ibidem, Raport specjalny z akcji likwidacji bandy „M urata”, k. 13-14.
104 Aresztowani: Jakub Drab, Szczepan Drab, Franciszek Fita, Jan Gacki, Józef Galuba, Maria Galuba, 
Józef Głowacki, Walenty Grzegorek, Józef Jasielski, Władysław Jędraszek, Jan Luter, Kacper Łakom- 
ski, Józef Łuczak, Władysław Łuszczyk, Józef Malinowski, Józef Marczak, Walerian Marczak, Maria 
Mędraszek, Józef Mianowski, Władysław Nawrocki, Józef Pakuła, Franciszek Pichlak, Lucjan Pichlak, 
Stefan Piotrkowski, Andrzej Płatek, Stanisław Przybył, Zofia Przybył, Tomasz Stępnik, Stanisław Su
kiennik, Władysław Szczepanik, Władysław Światek, Józef Telenga, Franciszek Tomczyk, Jan Woźniak, 
Kazimierz Zabłocki, Władysław Zielak (ibidem, Raport specjalny, 13 XI 1948 r., k. 15-16).
105 Aresztowani: Adam Bąkowicz, Zuzanna Gala, Piotr Gwóźdź, Czesław Krukowicz, Józef Kruko- 
wicz, Antoni Mierczak, Witold Piwoński, Władysław Pyka, Roczek (?), Mieczysław Tomicki, Zdzi
sław Tomicki, Władysław Wałecki, Władysław Wieczorek (ibidem, Raport specjalny, k. 17).
106 Aresztowani: Zenon Białkowski, Henryk Bora, M arian Derlatka, Włodzimierz Dzitkowski, H en
ryk Gerlatka, Edward Jagiełło, Władysław Jażdż, Edward Jonczyk, Tadeusz Jonczyk, Franciszek Ka- 
łużny, Aleksander Kołasiński, Stanisław Niedzielski, M arian Papuga, Ludwik Szczepanek, Mieczy
sław Tomczyk, Piotr Uwart, Józef W nuk (ibidem, Raport specjalny, k. 18).
107 Aresztowani: Józef Baran, Michał Barszczak, Michał Bąk, Zdzisław Chojnacki, Józef Dębski, Wa
lerian Dudek, Józef Dudka, Milek Filipiak, Kazimiera Fraszczyk, Czesław Golec, Józef Graliński, 
Franciszek Gwiazda, Roman Jagielski, Jan Jaworek, Eleonora Kaczmarek, Franciszek Kaczmarek, 
Józef Kaczmarek, Jan Kałuża, Władysław Kępa, Józef Kolanej, Józef Kowalczyk, Wojciech Krolak, 
Józef Kubuś, Tadeusz Kubuś, Stefan Kukulski, Bronisław Kulesza, Stanisław Łuszczyk, Andrzej Ma- 
sierek, Jan Misiak, Józef Muszyński, Szczepan Osiołkowski, Stefan Petrykowski, Leon Piotrkowski, 
Antoni Plich, Franciszek Pluskota, Michał Polewcak, Antoni Pośpiech, Józef Sibera, Piotr Siwik, Wa
lerian Stefanowski, Józef Stępień, Stanisław Stępień, Jan Strycharek, Piotr Strycharek, Roman Sza
rowski, Bolesław Szelagowski, Stanisław Szkudlarek, Stanisław Szyszka, Tadeusz Ślęzak, Edward 
Świerczyński, Ignacy Tomalik, Kazimierz Tomczyński, Stanisław Wardega, Stanisław Wesołowski, 
Jan Wojciak (ibidem, Raport specjalny, k. 20).



1 15 nazwisk108. Po tych aresztowaniach organizacja praktycznie przestała istnieć, 
gdyż nie posiadała żadnego ośrodka pretendującego do scalenia rozproszonych 
oddziałów. W  latach późniejszych m ożna już mówić tylko o oddziałach pokaw u- 
powskich walczących o przetrw anie w  beznadziejnej sytuacji. Z  dow ódców  p od
ległych „M uratow i” działali jeszcze: W ładysław D w ornik „Wyrwa”, „Synek”,
Ludwik Danielak „Bojar”, „Szatan”, Józef Ślęzak „M ucha”, Kazimierz Szczepań
ski „Rydwan” i Jan  Kwapisz „Lis-Kula”. Każdy z nich miał pod sobą kilku ludzi, 
którzy jednak szybko się wykruszali.

Proces Jana Małolepszego odbył się 3 i 4 marca 1949 r. Wraz z „M uratem ” są
dzeni byli trzej księża oskarżeni o współpracę z KWP W  akcie oskarżenia czytamy:
„W stosunku do tych wszystkich, którzy zechcą stanąć lojalnie do pracy w  odbudo
wie zniszczonej Ojczyzny, dano możność ujawnienia się i wyjścia z podziemia. M ocą 
amnestii, wydanej w  lutym 1947 r., wielka masa uczestników podziemia ujawniła 
się i przystąpiła do twórczej pracy, zajmując nieraz wysokie stanowiska państwo
we. Pewna część uczestników podziemia została jednak w  dalszym ciągu w  konspi
racji, wysługując się zdegenerowanym zdrajcom Ojczyzny pozostającym na emi
gracji oraz słuchając wrogiej propagandy wewnątrz kraju, utrudniała na każdym 
kroku rządowi odbudowę Polski demokratycznej. Do tej kategorii ludzi zaliczyć 
należy w  pierwszym rzędzie Małolepszego Jana ps. »Murat«, który nie tylko że sam 
się nie ujawnił, lecz wpłynął na to, że podlegli mu członkowie bandy terrorystycz
nej pozostali nadal wraz z nim  w  konspiracji, dokonując aktów  dywersji gospo
darczej i mordując najlepszych obywateli Ojczyzny. Tych zaś ze swoich członków 
bandy, tj. dowódcę jednej z terrorystycznych grup Grzeloczyka Kazimierza ps. »Ze
msta« oraz członka tej grupy Pawlaczyka W ładysława ps. »Kubuś« i Plichowskiego 
W ładysława ps. »Bohun«, którzy zrozumieli obecną rzeczywistość i skorzystali 
z dobrodziejstw amnestii, ujawniając się w  1947 r., osk[arżony] Małolepszy Jan 
rozkazał zamordować jako zdrajców swoich zbrodniczych czynów”109.

Organizacji dow odzonej przez „M urata” zarzucano zam ordow anie ponad 
pięćdziesięciu osób. Sam „M u rat” oskarżony został o zbrodnie z art. 86 par.
2 kkWP. Zarzucano mu także zabójstwa dziewięciu członków ORM O, dwunastu 
milicjantów, sześciu funkcjonariuszy UB, trzech członków  SL i sześciu PPR, 
dw óch urzędników, dw óch członków  organizacji społecznych oraz piętnastu 
osób „cywilnych”110. 4 m arca 1949 r. WSR w  Łodzi w ydał w yrok skazujący 
„M urata” na czterokrotną karę śmierci: 9 9

1) z art. 86 par. 2 kkWP,
2) za nakłanianie do zamachów gwałtownych i zabójstw członków organiza

cji społecznych, partii, funkcjonariuszy itd. (czterdziestu osób -  czyli wszystkich 
wym ienionych w  akcie oskarżenia),

108 Aresztowani: Józef Bąk, Franciszek Borkowski, Franciszek Dudek, Józef Dura, Jan Faryś, Franci
szek Jaworek, Adam Krakowiak, Wincenty Madejski, Stanisław Matławski, Stanisława Nowak, An
toni Pawlak, Helena Stępień, Stefania Stępień, Szczepan Stęplewski, Janina Zgoda (ibidem, Raport 
specjalny, k. 22).
109AIPN Łd, 6/288, t. 4, Akta sprawy oskarżonego Jana Małolepszego i in. Akt oskarżenia przeciw
ko Janowi Małolepszemu, Marianowi Łososiowi, Wacławowi Ortotowskiemu, Stefanowi Farysio- 
wi, k. 300-301.
110Ibidem, k. 325.



3) za nakłanianie do zabijania niew ygodnych dla KWP osób cywilnych 
(wszystkich piętnastu osób wym ienionych w  akcie oskarżenia),

4) za przechowyw anie bez zezwolenia broni palnej i amunicji.
Charakterystyczne, że „M urat” był przesłuchiwany już po wydaniu wyroku.

Niewykluczone, że wymuszano na nim zeznania, dokonując jednocześnie zabój
stwa skazanego. Chciano najpraw dopodobniej wykorzystać podaw ane przez nie
go informacje do oskarżenia sądzonych z nim  księży, bowiem  „M urat”, próbując 
ratow ać życie, obciążał ich swoimi zeznaniam i111. N ie przyniosło to jednak skut
ku. „M urat” nie doczekał naw et wykonania wyroku. Zm arł 14 m arca 1949 r. 
w  celi, rzekom o śmiercią naturalną.

Likwidacja grup KWP po 1948 roku
Późne oddziały KWP działały przeważnie w  powiecie wieluńskim i sieradz

kim. PUBP w  W ieluniu dobrze rozpracow ał grupy pozostałe po aresztowaniu 
„M urata”. W  raporcie z 4 lipca 1949 r. podano ich szczegółowe dane: teren 
działania, nazwiska dow ódców  oraz liczebność (maksymalna oraz w  dniu sporzą
dzenia informacji)112. Ułatwiło to rozbicie kolejnych oddziałów. W  sierpniu 1949 r. 
w  miejscowości Pawłów (gm. Szczerców, pow. łaski) podczas akcji prowadzonej 
przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej M O  w  Łasku i grupę operacyjną 
KBW z W ielunia został zlikwidowany oddział Andrzeja Jaworskiego „M arian
ka”. Oprócz „M arianka” zginął wówczas Tadeusz Kusia „Igła”113. Zostali złapa
ni przypadkowo, po noclegu w  stodole. Tym samym przestał istnieć batalion 
KWP „Balon”.

Kolejne akcje likwidacyjne ułatwiło przypadkow e aresztowanie 26 września 
1949 r. Józefa Colińskiego „Zarycza”, który „po badaniu” podał nazwisko 
i miejsce zamieszkania gospodarza udzielającego schronienia członkom  KWP. 
M eliniarz został zmuszony do współpracy z UB, a w  jego zagrodzie zorganizo
wano zasadzkę. W  ten sposób zlikwidowano trzy osoby: Karbowiaka „D ąbka” 
i D w ornika „Synka” zabito, a Piotra Gurbiela „Starego” aresztowano. Ten ostat
ni był zresztą agentem  UB o pseudonim ie „Kon”114. O n też podał nazwiska kil
ku współpracowników, spośród których zostali zwerbowani kolejni agenci: „Ko
za”, „Księżyc” i „Bocian”.

1 0 0  W  tym czasie doszło także do likwidacji struktur KWP działających w  okoli
cach Tomaszowa M azowieckiego. W  sierpniu 1949 r. funkcjonariusze M O  w T o-

111 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego, 7 III 1949 r., k. 454-456.
112 Wymieniono grupy: „Trybuna” Ludwika Danielaka „Bojara” (pow. piotrkowski, stan na 4 VII 
1949 r. -  dwie osoby); „Wawel” Józefa Ślęzaka „M uchy” (pow. wieluński, od jednej do czterech 
osób); „Dzwon” (pow. wieluński, od jednej do sześciu osób) -  wówczas już pod dowództwem Ka
zimierza Szczepańskiego „Rydwana”, „Wichra” (wcześniej dowodził Władysław Dwornik „Synek”); 
„Bałtyk” (pow. sieradzki, od jednej do czterech osób) pod dowództwem Antoniego Chowańskiego 
„Kuby” (wcześniej -  Kazimierza Skalskiego „Zapory”); na tym samym terenie działała grupa „Lisa
-Kuli” licząca trzy osoby; „Balon” pod dowództwem Andrzeja Jaworskiego „M arianka” (pow. łaski, 
trzy osoby) (AIPN Łd, pf 78/1, t. 7, Charakterystyka bandy „M urata”, k. 49).
113 Ibidem, 0272/1, Materiały historyczne działalności bandy Jaworskiego Andrzeja ps. „M arianek”, 
Łask, 5 II 1959 r., k. 3.
114Ibidem, pf 10/376, t. 2, Raport o likwidacji bandy, 4 XI 1949 r., k. 28.



maszowie otrzymali informację o istnieniu bunkra w  lesie lubieszowskim.
18 sierpnia 1949 r. zatrzym ano dwóch w spółpracow ników  KWP. Z  ich pom ocą 
6 października 1949 r., po napadzie na Gm inną Spółdzielnię „Samopomoc 
C hłopska” w  Przygłowie (pow. piotrkowski), zorganizowano pościg i aresztowa
no czterech żołnierzy KWP, w  tym dowódcę oddziału Jana Czarneckiego „Pira
ta ”115. O statnich członków organizacji działających w  okolicach Tomaszowa 
aresztowano podczas akcji 30 listopada i 7 grudnia 1949 r.

8 października 1949 r. w  siedzibie WUBP w  Łodzi odbyła się „odpraw a sze
fów zagrożonych przez bandy powiatów: W ieluń, Sieradz, Łask, Piotrków,
Opoczno, Końskie, Brzeziny”. W  aktach znajdują się informacje dotyczące do 
konanej już likwidacji lub dane o inform atorach w  oddziałach116. Niekiedy -  jak 
w  przypadku pow. sieradzkiego -  podano, że działają tam  trzy „bandy”, ale jed
nocześnie w iadom o, że jedna z nich liczy np. dwie osoby -  jak „grupa” „Lisa-Ku
li”. Jednocześnie zauważa się: „Największym m ankam entem  jest tutaj brak ofen
sywnego ducha w  agenturze. Agentura nie m a tego ducha, żeby wyszukiwała, 
żeby badała, i na tym punkcie trzeba ją ubojowić”117. W  październiku 1949 r. po 
wstał „Plan zabezpieczenia terenu pow iatu wieluńskiego” . W ynika z niego, że po 
aresztowaniu „M urata”, w  maju 1949 r. na dowódcę wybrano Kazimierza Szcze
pańskiego, jednak inne oddziały mu się nie podporządkow ały i bojówka o na
zwie „D zw on” liczyła tylko trzy osoby118. Dalej w ym ieniono siedemnastu byłych 
członków AK z pow iatu wieluńskiego i stwierdzono, że nie m a pozyskanej agen
tury i do 25 października 1949 r. należy ją zdobyć119.

Ciekawym źródłem  zachowanym w  aktach operacyjnych PUBP w  W ieluniu 
jest dokum ent „Stosunek ludności do bandy”. Oceniane jest w  nim stanowisko 
mieszkańców czternastu gmin wobec oddziałów  leśnych. Tylko w  czterech z nich 
-  zdaniem funkcjonariuszy UB -  ludność m iała negatywny stosunek do „band”.
W  pozostałych był on „pozytywny” lub „dość przychylny”120.

Kolejną skuteczną akcję wieluński UB przeprowadził 2 października 1949 r. 
w  wyniku doniesienia inform atora o pseudonim ie „Bat”, który powiadom ił 
o pobycie grupy KWP u gospodarza Domagały w  M ielcuchach (gm. Kuźnica 
Grabowska). Zabity został Stanisław Gwiazda „Witek”, a rannego Czesława G ó
reckiego „Rzędziana” odwieziono w  stanie ciężkim do szpitala. Aresztowania 
sprawiły, że Kazimierz Szczepański „Rydwan” i dow ódca bojówki „H el” Zenon 
Grzegórski „Wisła” pozostawili w  gminie Siemkowice trzeciego członka grupy, 101 
Stanisława M arczaka „Szlamę”, a sami udali się w  rodzinne strony „Rydwana”, 
gdzie w  gospodarstwie jego ojca wykopali bunkier. Donos agenta o pseudonim ie 
„Nowy Rok” sprawił, że 25 października 1949 r. zostali aresztowani121. Wówczas

115 Wyrokiem WSR w Łodzi, ogłoszonym 1 VI 1950 r., Jan Czarnecki został skazany na dożywocie 
(AIPN, 0186/218, Kwestionariusz osobowy, k. 1-2).
116 AIPN Łd, pf 78/1, t. 4, Protokół z odprawy szefów PUBP, k. 170.
117Ibidem, k. 175.
118 AIPN Łd, pf 10/376, t. 1, Plan zabezpieczenia terenu powiatu wieluńskiego, 11 X 1949 r., k. 182.
119Ibidem, k. 183.
120Ibidem, Stosunek ludności do bandy, k. 193-195.
121 Podaje się także 26 X 1949 r. jako datę aresztowania „Rydwana”. Wyrokiem WSR w Łodzi na 
sesji wyjazdowej w Wieluniu został skazany 21 IV 1950 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano 
(AIPN Łd, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 125).



nastąpiła już błyskawiczna likwidacja resztek organizacji. W  kwietniu 1950 r. 
podsum ow ano akcję i wym ieniono aresztowanych: Kazimierza Szczepańskiego, 
Z enona Grzegórskiego, Józefa Calińskiego, Czesława Góreckiego, Stanisława 
M arczaka. Inform ow ano, że uzyskano od nich kom prom itujące m ateriały na 
w spółpracow ników  „bandy” i sporządzono listę 21 osób, które należy areszto
w ać122. Lista aresztowanych żołnierzy KWP nie obejmuje Antoniego Chowań- 
skiego, gdyż został zabity podczas akcji 15 m arca 1950 r .123 W  lipcu 1951 r. 
zastrzelono Jana Kwapisza. Rok 1951 zamyka praktycznie działalność zorgani
zowanych grup zbrojnych wywodzących się z KWP. N a wolności pozostało 
dw óch aktywnych żołnierzy: Ludwik Danielak i Józef Ślęzak, których funcjona- 
riusze UB jeszcze przez trzy lata nie potrafili aresztować124.

Danielaka nie udaw ało się ująć, mimo że jego oddział został rozpracowany 
wcześniej i czterokrotnie rozbijany. Dlatego 15 grudnia 1950 r. utw orzono 
w  Piotrkowie grupę operacyjną pod kryptonim em  „Pilica”125. Do rozpracow ania 
wykorzystany był inform ator „Jan”, czyli Teodor Gajewski „Sęp” -  były inspek
to r AK126. N ie w iadom o, w  jakim stopniu przyczynił się on do późniejszego 
aresztowania Danielaka, na pew no jednak przekazywał informacje dotyczące 
żołnierzy AK O bw odu R adom sko127.

W  celu rozpracow ania Józefa Ślęzaka „M uchy”128 zw erbow ano natom iast in
form atora o pseudonimie „Czapka”, a gdy to nie przyniosło skutku, na początku 
1952 r. przygotow ano specjalny p lan129. Zw erbow ano inform atora o pseudoni
mie „Las” do kontaktu  z siostrą i bratem  „M uchy”, zamieszkałymi w  Walinie 
D olnym  (woj. wrocławskie). Zaplanow ano też pozyskanie inform atorów  do 
kontaktów  z m atką i dalszą rodziną. Łącznie obserwacją miało być objętych 
25 osób. Działania te długo nie przynosiły efektów. W  styczniu 1953 r. trwały 
próby ujęcia „M uchy”, planow ano także dalsze przedsięwzięcia. Zm obilizow a
no pięciu inform atorów  o pseudonim ach „C zapka”, „Błyskawica”, „K ogut”, 
„K ot” i „Szary”130, mających bezpośredni kontak t z rodziną i znajomymi „M u
chy”. Z a pieniądze zw erbowano w krótce trzech innych m ieszkańców Wielunia: 
„Barana”131, „M aja” i „Tadka” do obserwacji „M uchy” i jego rodziny. Inform a
to r „Baran” przyczynił się ponadto  do zlikwidowania niewielkiej grupy KWP 
w  W ieruszowie.

Zabiegi UB zmierzające do ujęcia dwóch ostatnich żołnierzy KWP trwały do 
1 0 2  1954 r. Ostatecznie Ludwik Danielak został aresztowany 3 m arca 1954 r. WSR

122 Ibidem, pf 10/376, t. 1, Raport o przygotowaniu realizacji, 18 IV 1950 r., k. 197-202.
123 Ibidem, 030/279, Kontrrewolucyjna..., k. 125.
124Ibidem, k. 32.
125 AIPN Łd, pf 78/1, t. 3, Plan zabezpieczenia województwa łódzkiego od dnia 1 VIII do 15 XII br. 
[1951] przed działalnością podziemia, k. 78.
126Ibidem, t. 8, k. 97-98.
127 Ibidem, k. 105-107.
128 AIPN Łd, pf 78/1, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego krypt. „Dunaj” na byłe
go członka KWP „Warszyca”, 8 XI 1951 r., k. 125-126.
129 Ibidem, pf 10/376, t. 1, Plan operacyjnych przedsięwzięć w stosunku do poszukiwanego członka 
bandy KWP -  Ślęzaka Józefa ps. „M ucha” i jego rodziny, 1 II 1952 r., k. 271-272.
130Ibidem, t. 2, Ramowy plan likwidacji pozostałości bandy KWP, 10 I 1953 r., k. 20.
131 AIPN Łd, pf 78, t. 3, k. 28.



w  Łodzi 11 stycznia 1955 r. skazał go na karę śmierci132. W yrok wykonano 
5 sierpnia 1955 r. Józef Ślęzak został aresztowany 26 czerwca 1954 r. przez gru
pę operacyjną w  Złoczewie (pow. sieradzki). 22 m arca 1955 r. WSR w  Łodzi ska
zał go na karę śmierci. W yrok wykonano 26 sierpnia 1955 r.

Działania agenturalne po 1949 roku
N aw et po całkowitym rozbiciu KWP działalność jego byłych żołnierzy była 

przedm iotem  badania organów  bezpieczeństwa. Jeszcze w  latach 1950-1955, 
w  ram ach rozpracow ań obiegowych prow adzonych przez WUBP w  Łodzi, w  śro
dowisku byłych żołnierzy KWP zw erbowano kilkunastu inform atorów.

Akcję w erbunkow ą rozpoczęto w  lipcu 1950 r.133 W  1951 r. nadano jej kryp
tonim  „D unaj”134, a w  sierpniu 1952 r. założono nowe rozpracowanie obiekto
we o kryptonim ie „Wyłom”135. Już w  raporcie z 22 września 1950 r. podano 
działającą w  środowisku byłych żołnierzy KWP agenturę: rezydenta o pseudoni
mie „Chłopski”136 oraz agentów o pseudonim ach: „Sikorski”, „M ichałko”, 
„Szczupak”, „M łynarz”, „Tadeusz”, „Prostak”, „Łagodny”, „Wicher”137.

23 lipca 1951 r. scharakteryzowano sieć inform atorów  wykorzystanych do 
rozpracow ania138. Z  zestawienia wynika, że została ona znacznie poszerzona 
i obejmowała już 37 inform atorów: czterech ze szczebla kierowniczego KWP, sie
dem nastu członków organizacji, siedmiu współpracowników, pozostali to osoby 
niezwiązane z KWP. Przy okazji pojawiły się informacje, że dana osoba była agen- 
turalnie wykorzystywana wcześniej. Tak było w  przypadku Jana Załęckiego „Wę
ża” -  członka sztabu II Komendy KWP, o którym  podano informację, że był wy
korzystywany już w  1946 r.139, oraz Czesława Rozpończyka „H uragana”, który 
był praw dopodobnie wykorzystany operacyjnie140.

W  1951 i na początku 1952 r. organom  bezpieczeństwa udało się zwerbować 
do współpracy kilka osób z kierow nictw a KWP. Oprócz Załęckiego (inform ator

132Ibidem, 0186/278, t. 16, k. 116-157.
133Ibidem, pf 78, t. 1, Postanowienie z 28 VII 1950 r., k. 113.
134Ibidem, k. 164.
135Postępowanie rozpoczęto 28 VII 1952 r. (AIPN Łd, pf 78, t. 3, Postanowienie o wszczęciu roz
pracowania obiektowego, 1 VIII 1952 r., k. 175).
136 Zwerbowany 7 VI 1950 r. (ibidem, k. 18).
137Ibidem, k. 19-20.
1381) WUBP w Łodzi: „CC” (ujawniony dowódca plutonu KWP). 2) PUBP w Radomsku: „Biegły” 
(KWP), „45” (współpracownik KWP), „Zbyszek” (KWP), „Gerhard” (KWP), „Zygmunt” (KWP), 
„Lord” (inspektor wywiadu batalionu KWP), „Burta” (Stanisław Kryk „Semko” -  KWP), „Mądry” 
(KWP). 3) PUBP w Piotrkowie: rezydent „Chłopski”, informator „Sikorski” (dowódca plutonu KWP), 
„Michałko” (KWP), „Szczupak” (KWP), „Tadeusz” (KWP), „Prostak” (KWP), „Łagodny” (KWP), „Wi
cher”. 4) PUBP w Wieluniu: informatorzy: „Maj”, „Tadek”, „Szary”, „Żaba”, „Baran”, „Niedźwiedź”, 
„Kałamarz” -  wszyscy członkowie KWP 5) PUBP w Sieradzu: „Lew” (były dowódca obwodu KWP), 
„Tygrys” (KWP), „Nieznany” (KWP), „Ogniwo” (współpracownik KWP). 6) PUBP w Pabianicach: re
zydent „Bagnet”, informatorzy „Kasztan”, „Góra”, „Pióro”, „Koniczynka” i „Kosmos” -  nie byli 
członkami KWP; „Dąb I”, „Lipa”, „Jałowiec”, „Wiór” -  byli współpracownicy KWP. 7) PUBP w Gdań
sku: informator „Marek” (inspektor oddziałów leśnych KWP) -  niesprawdzony (ibidem, k. 51-52).
139Ibidem, k. 56.
140 Czesław Rozpończyk był dowódcą kompanii w I Komendzie KWP; wg akt UB został zwerbowa
ny w lutym 1952 r. (AIPN Łd, pf 78, t. 4, k. 189-190, 201).



„Bystry”) i Rozpończyka (inform ator „M urat”)141 byli to Józef Olejniczak142 
i Eugeniusz Tomaszewski143, co potw ierdza „Spis osób w  aktualnym  rozpracow a- 
n iu”144, w  którym  obok ich nazwisk znajdują się adnotacje: „wykorzystywany 
operacyjnie”. Lista obejmuje 26 osób. Także Roman Alama „Rom an”, „Irys”145 
był wykorzystany operacyjnie przez Referat III PUBP w  Piotrkowie -  bez p o ro 
zum ienia z Sekcją I Wydziału III WUPB w  Łodzi146.

Oczywiście stopień zaangażowania poszczególnych osób w  prace agenturalne 
należy rozpatrywać odrębnie. Niekiedy poza wyrażeniem zgody na współpracę 
w  żaden sposób nie pom agali funkcjonariuszom  UB, ale np. w  dokum entach do 
tyczących Czesława Rozpończyka czytamy, że był to „inform ator chętny, dość 
dobrze rozwinięty politycznie”147. W innym dokum encie pisano, że inform ator 
„Bystry” w  czasie w erbunku w  sierpniu 1951 r. „zapodał dwóch członków siat
ki wywiadowczej”148. Przy tym w  stosunkowo dobrze zachowanych i wyczerpu
jących aktach dotyczących agentury jest tylko jedno jego doniesienie -  z opera
cyjnego p u nk tu  w idzenia bezw artościow e149. D odać trzeba, że wszyscy 
wym ienieni wyżej byli w erbow ani „na podstawie kom prom itujących m ateria
łów ”150, a więc nie m a w śród nich dobrow olnych współpracowników.

Funkcjonariusze UB, sporządzając listy osób przeznaczonych do „aktywnego 
rozpracowania”, popełniali wiele błędów; w  wyniku słabego rozeznania umieszcza
li na nich także zabitych członków KWP151. W  kwietniu 1952 r. naczelnik Wydzia
łu I Departam entu III MBP w  Warszawie nakazywał zwrócić się do szefa Zarządu 
Głównego Informacji W P o sprawdzenie, w  jakiej jednostce wojskowej pracuje 
Henryk Brzózka i jakimi kompromitującymi materiałami na niego dysponują152.

Według danych UB rozpracow anie byłych żołnierzy KWP objęło 541 osób 
(„figurantów ”), którym i zajmowały się WUBP w  Łodzi, Katowicach, Kielcach, 
O polu i G dańsku153. N a przełom ie 1952 i 1953 r. podaw ano pseudonim y infor
m atorów  wykorzystywanych do rozpracowywania byłych żołnierzy KWP w e
dług przynależności do nieistniejących już kom panii154. W  spisie osób figurują

141 Ibidem , k. 192 i 196.
142 Dowódca kompanii „Grabie” w batalionie „Żniwiarka” (Piotrków) w I Komendzie oraz dowódca 
odbudowanego batalionu „Żniwiarka” w II Komendzie. (ibidem, Informacja, sierpień 1950 r., k. 58).
143 Dowódca kompanii „M łoty” w batalionie „M otor” (Radomsko).
144 AIPN Łd, pf 78/1, t. 6, k. 111.
145 W  I Komendzie KWP szef kompanii „Kruki”, a następnie łącznik w batalionie „M otor”. W  II Ko
mendzie adiutant dowódcy Jerzego Jasińskiego.
146 Ibidem, k. 218.
147 Ibidem, k. 215.
148 AIPN Łd, pf 78/1, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego..., k. 125-126.
149Ibidem, t. 8, k. 110.
150Ibidem, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego..., k. 125-126.
151W  sierpniu 1950 r. sporządzono listę 54 osób, na której znalazł się np. M arian Knop „Własow”, 
osądzony w procesie dowództwa KWP i rozstrzelany w 1947 r. Ostateczna lista osób do aktywne
go rozpracowania obejmowała 41 nazwisk (ibidem, t. 1, k. 114).
152 Ibidem, t. 4, k. 207.
153Ibidem, t. 3, N otatka służbowa, 11 XI 1952 r., k. 174.
154 Kompanie: „Dłuta” („Florka”, „Jodła”, „Zygmunt”, „Czarny”, „Orzeł”, „Słaby”, „Dąbek”, 
„Nieznany”, „Kulawy”, „M otor”, „Rogoski”), „Kilofy” („Wilk”, „Śmiały”, „Rolnik”, „Pies”, „Dąb”, 
„Drwal”, „Ryś”, „Gospodarz”, „Lis”, „Śmigły”, „Lew”), „M łoty” („Molik”, „Baran”, „Ryży”, „Za



cych w  sprawie agentom  zw erbowanym  przez UB do współpracy dopisano ich 
pseudonimy: W ładysław Klimczak „Skal” -  pseudonim  „Lord”, Stanisław Brań- 
koszewski „O nufry” -  „Sikorski”, Jan Załęcki „Wąż” -  „Bystry”155, Jan  Zazdrosz 
„Fijałkowski” -  „Wróbel”156, a także Kazimierz Piwoński „Czajka” z Gorzędowa 
-  „C C ”157. Kolejne listy zwerbowanych agentów  nie dają możliwości ich identy
fikacji. Pozwalają jednak określić skalę zjawiska i stopień infiltracji środowiska 
KWP, które było już w  tym czasie całkowicie rozpracow ane i ściśle kontro low a
ne przez UB, naw et gdy nie podejm owało żadnych działań politycznych.

Powstałe wówczas materiały pozbawione są informacji o „antypaństwowej 
działalności”, gdyż takiej po prostu nie prow adzono. Były jednak uzupełniane 
ocenami, które miały podkreślać zagrożenie płynące z wszelkiej innej działalno
ści inwigilowanych osób. Stwierdzono, że w  powiecie piotrkowskim , gdzie znaj
dowało się wielu byłych członków KWP, ciągle mają oni silne wpływy, czego do
w odem  był fakt „odm ówienia w  m[iesią]cu sierpniu [19]51 r. przez wszystkich 
chłopów  w  gromadzie Leszczynowice, pow. Piotrków, nakazów na odstawę zbo
ża. W  gromadzie Bełchatoniuk nakazów tych nie przyjęło 900 chłopów. [...] 
W  grom adach tych także notow ano trudności w  związku z akcją zbierania po d 
pisów pod N arodow ym  Plebiscytem Pokoju”158.

Postępowanie obiektowe o kryptonim ie „Wyłom” zakończono 10 stycznia 
1955 r. Inform atorzy „nie potwierdzili, by figuranci uprawiali w rogą działalność 
lub organizowali do takow ej”159.

Działania agenturalne przeciwko byłym członkom  KWP prow adzono jeszcze 
w  latach sześćdziesiątych; np. wobec Stanisława Pabianiaka -  do 1960 r.160, 
a w  latach 1961-1964 wobec Czesława Kijaka w  ram ach sprawy operacyjno-ob- 
serwacyjnej kryptonim  „Adiutant”. Kijak był wówczas najwyżej postawioną osobą 
z KWP pozostającą przy życiu. Podawana jest m .in. informacja, że 13 czerwca 
1952 r. został zwerbowany przez UB pod pseudonim em  „O rda”161 do obserwa
cji środowiska KWP. Jego przykład pokazuje, jak różny był stosunek agentów 
i inform atorów  do współpracy z UB. Wyrażenie zgody nie było bowiem  rów no
znaczne z faktycznym zaangażowaniem się w  pracę dla UB. O Kijaku pisano, że 
nie był inform atorem  szczerym, przekazywał tylko historyczne dane dotyczące 
działalności KWP, a 26 lutego 1957 r. odm ówił dalszej współpracy. N a skutek 
tego był inwigilowany przez kolejne siedem lat. Obserwację zlecono inform ato
rowi o pseudonim ie „Kryński”, którego zresztą udało się zidentyfikować jako 
żołnierza KWP -  Jana Kaletę „Postracha”162.

„Kryński” i drugi inform ator „M arian” próbow ali naw et prowokacji, by skło
nić Kijaka do rozmowy na tem aty polityczne. „M arian” podsunął mu książkę

pałka”, „Wicher”, „Zwarty”, „M ucha”, „Pług”, „Sosna”, „Wenus”), „Siekiery” („Kazia”, „Pióro”, 
„Jabłoń”, „Maj”, „Buber”) (ibidem, t. 6, k. 219).
155Ibidem, t. 1, k. 49.
156Ibidem, k. 77.
157Ibidem, k. 144.
158 AIPN Łd, pf 78/1, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania kontrolnego..., k. 124.
159Ibidem, 011/1509-1510, t. 2, k. 233-234.
160Ibidem, 014/137, k. 84.
161 Ibidem , k. 60.
162Ibidem, k. 4-13.



W iesława Jażdżyńskiego dotyczącą podziem ia niepodległościowego Umarli nie 
składają zeznań163, by podzielił się swoimi wrażeniami, co także nie przyniosło 
skutku. Wysunięto więc propozycję, by zwolnić Kijaka z pracy i -  pod pretek
stem pom ocy w  znalezieniu nowej -  umieścić w  miejscu, gdzie jest agentura164. 
Były to środki całkowicie zbędne, gdyż Kijak przez kolejne lata nie okazywał 
żadnego zainteresowania tem atam i politycznymi. Sprawę ostatecznie zamknięto 
1 września 1964 r.165 N a tym przykładzie widać, jak długo po zakończeniu dzia
łalności żołnierze KWP byli bardzo intensywnie „rozpracow yw ani” przez służby 
bezpieczeństwa. N ie jest to  zresztą ostatni przypadek zainteresowania tych służb 
dawnymi członkami KWP. N a przykład A ntoni Bartolik, podsądny w  procesie 
dow ództw a KWP, został po wprow adzeniu stanu wojennego internow any za 
„wrogi stosunek do Polski Ludowej”, m imo że przez 35 lat nie prow adził żadnej 
działalności politycznej.
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T o m a s z  T o b o r e k  (ur. 1970) -  dr historii, kierow nik Referatu Wystaw, Wy
daw nictw  i Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
IPN w  Łodzi. Zajmuje się dziejami podziemia niepodległościowego po II wojnie 
światowej oraz kulturą młodzieżową w  PRL. Przygotowuje do druku album 
o festiwalu rockowym  w  Jarocinie w  oczach funkcjonariuszy aparatu bezpie
czeństwa.

163 W  Jażdżyński, Umarli nie składają zeznań, Łódź 1961.
164AIPN Łd, pf 78/1, t. 2, k. 38-40.
165 Ibidem , k. 90.


