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Słowo od redakcji

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który obchodzimy co roku 

1 marca, przypomina nam o niezłomnej po-
stawie osób kochających Polskę, często za 
cenę własnego życia. Oddanie Ojczyźnie 
stawiali ponad wszystko. Niezłomność 
ta oparta była na wierze i ufności Bogu. 
Świadczą o tym inskrypcje wyryte w miej-
scach, w których przetrzymywano i tortu-
rowano osoby, które nie chciały się wy-
przeć swojej polskości. Niejednokrotnie 
proszono Boga o wstawiennictwo. Często 
powtarzaną modlitwą błagalną była 
„Maryjo, Królowo Korony Polskiej – módl 
się za nami”. Dramat tych miejsc ujaw-
nia się, kiedy na ścianie kazamatów mo-
żemy przeczytać słowa „Śmierć naszym 
wybawieniem”. W połączeniu z relacjami 
więźniów, którzy przeżyli można dojść do 
wniosku, iż mamy do czynienia z piekłem 
na ziemi. Przejmującym jest fakt, że wielu 
tych, którzy odpowiadali za te cierpienia 
nigdy nie stanęło przed wymiarem spra-
wiedliwości. O wielu miejscach nie wiemy 
nic, ponieważ władza sowiecka starała się 
skutecznie je wymazać z kart historii. 

Jednak dzięki poświęceniu history-
ków, którzy wykonują ciężką i mozol-
ną pracę, udaje się przywrócić pamięć 

o tych miejscach. Będąc na warszawskiej 
Pradze warto odwiedzić budynek przy ul. 
Strzeleckiej 8, gdzie w czasach komunistycz-
nych piwnice zaadaptowano jako więzienie. 
Dzisiaj znajduje się tam Izba Pamięci. 

W niniejszym numerze Myśli Praskiej 
chcemy przybliżyć Państwu sylwetki osób 
niezłomnych, a także miejsca związane z ko-
munistycznymi zbrodniami na terenie war-
szawskiej Pragi. Dla wielu jest to historia, 
której lepiej nie przypominać, jednak przez 
wzgląd na ofiarę poniesioną przez ludzi, 
którzy tam cierpieli i zginęli trzeba o tym 
mówić. Jeśli my nie zadbamy o uczczenie 
Ich pamięci, kto to zrobi za nas? 

Dziękujemy Izbie Pamięci Strzelecka 8 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
może ukazać się kolejny numer Myśli 
Praskiej. Dziękujemy również za nadesła-
nie wielu ciekawych i godnych uwagi mate-
riałów, które przybliżają historię związaną 
z miejscami kaźni na warszawskiej Pradze. 

Pamiętajmy o naszych bohaterach, któ-
rych próbuje się wymazać z kart historii, nie 
tylko w tym dniu. Niech poniesiona przez 
nich ofiara będzie zadatkiem do tworzenia 
lepszej Polski.▪ 

Łukasz Russa
redaktor naczelny

Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet życzymy naszym Czytelniczkom wielu 
dobrych chwil w dniu Waszego święta i nie tylko. Życzymy Wam również ra-
dości nie tylko w przyjemnościach, ale i spełnienia w obowiązkach rodzinnych, 
zawodowych, społecznych i narodowych oraz nieustannego wsparcia ze strony 
mężczyzn Wam towarzyszących w roli ojców, mężów, braci, synów, kolegów, 
podwładnych i przełożonych.

Redakcja Myśli Praskiej.
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Śmierć naszym wybawieniem
Z dr. Tomaszem Łabuszewskim, history-
kiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych IPN w Warszawie, 
rozmawiał Łukasz Russa. 

Łukasz Russa: Strzelecka 8 na warszaw-
skiej Pradze dla wielu osób jest zwykłym 
blokiem. Jednak kryje on w sobie wielką 
tajemnicę. Proszę przybliżyć Czytelnikom 
historię tej kamienicy. 
Tomasz Łabuszewski: Mówimy o kamieni-
cy, która na przełomie '44-45 roku zyska-
ła nową, zupełnie niespodziewaną rangę, 
mianowicie z racji bliskiego usytuowania 
od koszar 36 Pułku Piechoty zamienionych 
na więzienie i z racji niewielkiej odległości 
do Dworca Wileńskiego oraz z racji tego, 
iż kamienica ta była bardzo mocnej kon-
strukcji – została wybrana przez komuni-
styczny aparat bezpieczeństwa jako kwa-
tera dla kierujących operacjami na terenie 
Polski lubelskiej funkcjonariuszy NKWD, 
a później UB. Istnieje bardzo duże praw-
dopodobieństwo, iż to właśnie w tym bu-
dynku na Strzeleckiej przez szereg tygodni 
rezydował gen. Iwan Sierow, pełnomocnik 
NKWD przy 1 Froncie Białoruskim – osoba 
odpowiedzialna za rozbicie polskiego pod-
ziemia niepodległościowego. Formalnie od 
20 lutego 1945 r. była to pierwsza siedziba 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie. 

ŁR: Według doniesień historycznych ni-
gdzie nie ma wzmianki o tym, że w tym 
miejscu znajdowało się więzienie komu-
nistyczne. Po czym można zatem wnieść, 
że tam znajdował się areszt śledczy? 
TŁ: Jest to z jednej rzecz strony przedziw-
na, z drugiej jednak charakterystyczna dla 

szerszego zjawiska, a mianowicie braku 
danych o lokalizacjach pierwszych placó-
wek NKWD i UBP. Po prostu, nie mając 
dostępu do dokumentacji sowieckiej nie 
jesteśmy częstokroć w stanie odtwo-
rzyć działalności owych służb na terenie 
obecnej Polski. Musimy posiłkować się 
wyłącznie materiałem polskiego komu-
nistycznego resortu bezpieczeństwa, ale 
i w nim do połowy 1945 r. są ogromne 
luki. W przypadku Strzeleckiej, sytuacja 
jest wyjątkowa – ale i typowa, bo po dosyć 
dokładnym przebadaniu pozostałości akt 
WUBP w Warszawie mogę z całą odpowie-
dzialnością stwierdzić, że nie ma żadnego 
dokumentu wytworzonego przez polski ko-
munistyczny aparat bezpieczeństwa, który 
wskazywałby na to miejsce jako na siedzibę 
urzędu wojewódzkiego. Dokumenty doty-
czące siedziby WUBP w Warszawie w spo-
sób jednoznaczny wskazują dopiero drugą 
lokalizację czyli Sierakowskiego 7, która 
z kolei była pierwszą lokalizacją resortu 
bezpieczeństwa publicznego. Dopiero 
w drugiej połowie 1945 r. nastąpiło prze-
niesienie Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego z Pragi – z Sierakowskiego 
7 na Koszykową 6, czyli do miejsca, gdzie 
obecnie jest Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Natomiast od tego momentu WUBP 
w Warszawie dysponował dwoma obiek-
tami, czyli Strzelecką 8 i właśnie wzmian-
kowaną lokalizacją przy Sierakowskiego. 
Wobec braku podstawowej dokumenta-
cji, historycy musieli posiłkować się ma-
teriałami innej proweniencji i tutaj takim 
najciekawszym zbiorem materiałów, który 
potwierdzał istnienie na Strzeleckiej sie-
dziby WUBP w Warszawie, są materiały 
siatki wywiadowczej obszaru centralnego 
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NIE, a później Delegatury Sił Zbrojnych na 
Kraj, siatki utworzonej przez Wincentego 
Kwiecińskiego „Lotnego”, a konkretnie tej 
jego części, która zajmowała się rozpraco-
wywaniem struktur komunistycznego apa-
ratu represji. Myślę tutaj o siatce kierowanej 
przez rotmistrza Stanisława Mierzeńskiego 
„Glinkę”. To właśnie z raportów tejże siatki 
pochodzą informacje wskazujące na wyko-
rzystywanie tego budynku przez sowiec-
ką i polską bezpiekę i to z meldunków tej 
siatki pochodzą informacje o torturach, 
które miały miejsce podczas przesłuchań, 
o tym, że piwnice w tym gmachu były za-
adaptowane na areszt. Pośrednimi źródła-
mi, które jeszcze mogę wskazać, są źródła, 
do których przeciętny historyk w zasadzie 
by nie sięgnął. To np. książka telefoniczna 
z 1945 r., która wskazuje jako abonentów 
właśnie funkcjonariuszy resortu bezpie-
czeństwa ze Strzeleckiej. Również takim 
pośrednim dowodem wskazującym na 
obecność w tym miejscu komunistycznej 
„bezpieki” są zdjęcia lotnicze z 1945 roku, 
na których widzimy na dziedzińcu kamie-
nicy przy Strzeleckiej 8/Środkowej 13 sa-
mochody ciężarowe. Powstaje zasadnicze 
pytanie, kto w tamtym czasie dysponował 
podobnymi samochodami. Odpowiedź jest 
dosyć jednoznaczna i prosta: albo wojsko 
albo resort bezpieczeństwa. 

ŁR: Czy posiadają Państwo zeznania, re-
lacje świadków, które tam były przetrzy-
mywane? 
TŁ: Tak. Z całą pewnością materiałami 
uzupełniającymi i nadającymi tej historii 
szczególnie dramatyczny, tragiczny wy-
miar są zachowane relacje osób, które 
przeszły przez ten areszt, i które zdążyły 
złożyć zeznania, bądź też, które udało się 
nam nagrać jeszcze przed ich śmiercią. 

Także reasumując, dysponujemy dwo-
ma podstawowymi grupami źródeł, czyli 
z jednej strony dokumentacją wytworzo-
ną przez struktury niepodległościowe, 
a z drugiej strony materiałem wspomnie-
niowo-relacyjnym bezpośrednich świad-
ków.

ŁR: Uściślając, więzienie działało w jakich 
ramach czasowych? Czy ustalono ile osób 
było tam przetrzymywanych? 
TŁ: Z całą pewnością areszt w kamieni-
cy przy Strzeleckiej 8 funkcjonował od 
wczesnej wiosny roku 1945. Wydaje się, 
iż momentem kończącym jej represyjną 
rolę jest październik 1948 roku, kiedy re-
sort doszedł do przekonania, iż należy wy-
właszczyć dotychczasowego właściciela 
tej kamienicy, czyli hrabiego Zygmunta 
Jurskiego. I rzeczywiście na mocy decy-
zji Stołecznej Rady Narodowej, Zygmunt 
Jurski został pozbawiony prawa własno-
ści owego gmachu, co więcej resort bez-
pieczeństwa policzył sobie koszty, jakie 
musiał wyłożyć do zaadaptowania tego 
budynku do celów represyjnych i po-
trącił te koszty z odszkodowania, które 
Stołeczna Rada Narodowa zdecydowała 
się Jurskiemu wypłacić. 

ŁR: Czy ówcześnie to miejsce jakoś się 
odznaczało? Czy było wiadomo, że znaj-
duje się tam więzienie? 
TŁ: Należy zacząć od tego, że Strzelecka 
w ogóle przeżyła w roku 1945 zupełnie 
przedziwną przemianę, to znaczy z jednej 
z wielu cichych praskich uliczek stała się 
raptem enklawą zajętą prawie w całości 
głównie przez Sowietów. Mianowicie 
poza tym gmachem przy Strzeleckiej 8 
zajmowali co najmniej jeszcze dwie inne 
kamienice, przy Strzeleckiej 10 A i przy 
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Strzeleckiej 46. I w tych gmachach zna-
leźli swoje kwatery, po pierwsze, szef 
praskiej grupy operacyjnej NKWD Paweł 
Michaiłow i sowietnik, czyli doradca 
WUBP w Warszawie. Ten dysponował 
jeszcze odwodem operacyjnym wojsk 
wewnętrznych NKWD, których kompania 
stacjonowała na terenie pomieszczeń fa-
brycznych przy Szwedzkiej 3. Czy były wi-
doczne oznaki obecności Sowietów w tym 
miejscu? Tak, istnieją przekazy wskazują-
ce na to, iż wiosną 1945 roku Strzelecka 
była zamknięta dla ruchu od Środkowej 
do Konopackiej. Była przegrodzona ko-
złami hiszpańskimi, były zainstalowane re-
flektory, a przed budynkiem Strzelecka 8 
straż pełnili uzbrojeni wartownicy, którzy 
nie pozwalali na zbliżanie się do okienek 
piwnicznych. 

ŁR: Przejdźmy do współczesnych czasów. 
Jak doszło do odkrycia tego miejsca? 
Z historii wiemy, że często próbowano je 
zniszczyć tak, aby nikt dowiedział się, co 
tak naprawdę tu się działo. 
TŁ: Odkrycie Strzeleckiej wiązało się z re-
alizacją ogólnopolskiego projektu doku-
mentacyjno-badawczego IPN „Śladami 
zbrodni”, który dotyczył odnalezienia, 
identyfikacji i wykonania dokumentacji fo-
tograficznej i aktowej miejsc związanych ze 
zbrodniami komunistycznymi. Ten projekt 
zaczął się od zbadania pierwszej siedziby 
Głównego Zarządu Informacji Ludowego 
Wojska Polskiego we Włochach – przy 
ul. Świerszcza 2. Następnie objął całą 
Polskę. W przypadku oddziału warszaw-
skiego IPN poszukiwania dotyczyły zarów-
no stolicy, jak i całego terenu województwa 
mazowieckiego. Jeśli chodzi o Strzelecką, 
pierwsze wizyty pracowników IPN miały 
miejsce około 2005-2006 roku. I tutaj, jeśli 

dr Tomasz Łabuszewski
fot. z archiwum Izby Pamięci Strzelecka 8
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chodzi o stan zachowanej materii histo-
rycznej, w piwnicach mieliśmy do czynie-
nia z pewnym paradoksem. To znaczy, stan 
obecny z zachowaniem setek inskrypcji za-
wdzięczamy tak naprawdę rodzinom funk-
cjonariuszy resortu bezpieczeństwa, którzy 
po 1948 roku dostali przydziały mieszkań 
w tej kamienicy. W momencie, kiedy MBP 
ją zawłaszczyło, przez kilkadziesiąt lat lo-
kalami w nim dysponował resortowy kwa-
terunek. Do lat .90 mieszkały tam rodziny 
funkcjonariuszy, którzy częstokroć rozpo-
czynali tam służbę w latach .40. I dla nich 
te wszystkie dramatyczne świadectwa wy-
ryte przez więźniów na ścianach nie były 
żadnym dowodem hańby czy zbrodni. One 
były raczej dowodami chwalebnych działań 
na rzecz „demokracji”, „utrwalania władzy 
ludowej”. To jest taki chichot historii. My 
pierwszy raz, kiedy byliśmy na Strzeleckiej 
musieliśmy być ochraniani przez policję, 
ponieważ część tych rodzin zachowywała 
się w stosunku do nas bardzo agresywnie. 

ŁR: Przypomnijmy Czytelnikom, co dzisiaj 
znajduje się w tym miejscu. 
TŁ: Po kilkunastu latach negocjacji z ko-
lejnymi właścicielami Instytutowi Pamięci 
Narodowej udało się, dzięki dotacji celo-
wej z Ministerstwa Finansów, wykupić za-
równo wszystkie piwnice, w których ulo-
kowany był kiedyś areszt NKWD i WUBP, 
jak również pomieszczenia znajdujące się 
nad tymi piwnicami na parterze. Na par-
terze zorganizowano izbę pamięci z wy-
stawą stałą prezentującą miejsca zbrodni 
komunistycznych na terenie Warszawy 
prawo- i lewobrzeżnej. Prezentujemy 
tam tak zwaną czerwoną mapę Warszawy, 
czyli mapę miejsc związanych z działal-
nością NKWD i UBP. Część ekspozycji 
poświęcona jest podobnym miejscom na 

terenie całej Polski, ponieważ jak do tej 
pory to Strzelecka jest jedyną placówką 
w ten sposób zagospodarowaną po byłym 
areszcie komunistycznych służb specjal-
nych i pełni rolę „reprezentanta” wszyst-
kich tych miejsc, które czekają w dalszym 
ciągu na upamiętnienie i na zamianę 
w izby pamięci. 

ŁR: W przybliżeniu, ile takich miejsc jest 
w Polsce, o których wiadomo? 
TŁ: W ramach projektu „Śladami zbrodni” 
realizowanego przez 11 oddziałów IPN 
między 2006 a 2012 rokiem, historycy 
IPN udokumentowali ponad 550 tego 
typu obiektów w skali całego kraju. Muszę 
jeszcze dodać, że poza tą ekspozycją na 
parterze, najważniejszą część izby pamięci 
stanowi 26 piwnic zamienionych na cele 
oraz 3 karcery, w tym dwa suche, jeden 
mokry. W większości tych piwnic zacho-
wała się bardzo dużo liczba inskrypcji wy-
ryta przez więźniów. 

ŁR: Proszę przytoczyć, jakie to są inskryp-
cje?
TŁ: Mamy tutaj do czynienia z bardzo 
różnymi świadectwami. Najczęściej są to 
pseudonimy i daty. Najbardziej drama-
tyczną jest inskrypcja wyryta w jednym 
z karcerów suchych przez Józefa Cieszke 
– szefa wywiadu Podokręgu Wschodniego 
Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej. 
Mianowicie, on wyrył tę inskrypcję 13 
lutego '45, na 12 dni przed wykonaniem 
na nim wyroku śmierci w więzieniu przy 
ul. 11 listopada. Jest to więc ostatnie 
świadectwo życia, jakie `nam pozostawił. 
Ale mamy tutaj różnego rodzaju odwo-
łania religijne „Matko, Królowo Korony 
Polskiej – módl się za nami”, „Cierpimy za 
Polskę”, „W imię Boga i Ojczyzny”. Mamy 
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też szczególnie emocjonalną inskrypcję 
„Śmierć naszym wybawieniem”, która jest 
dowodem tragicznego położenia ludzi, 
którzy znaleźli się w tym areszcie. 

ŁR: Jaki jest odbiór społeczny tego miej-
sca i historii z nim związanego? 
TŁ: Niewątpliwie Strzelecka 8 musi wy-
pracować sobie należne miejsce na mapie 
miejsc historycznych, które warto i należy 
odwiedzić w Warszawie. Niestety ostatnie 
półtora roku nie było okresem korzyst-
nym dla tego typu działań z uwagi na sy-
tuację pandemiczną, ale jesteśmy dobrej 
myśli. Wydaje się nam, że formuła owej 
wystawy stałej i formuła prezentacji ma-
teriałów źródłowych w samych piwnicach 

za pomocą nagranych fragmentów wspo-
mnień, meldunków jest na tyle komunika-
tywna, iż każdej osobie średnio wrażliwej 
powinno wydać się to ważne, godne zapa-
miętania. A zainteresowanie takimi miej-
scami jest. Po 2012 przez kolejnych kilka 
lat prowadziłem stronę internetową pro-
jektu „Śladami zbrodni”, która miała ponad 
milion odsłon. To pokazuje, że potencjał 
jest – potrzeba tylko wielu jednostkowych 
inicjatyw na poziomie samorządu by ocalić 
takie miejsca i przywrócić jer zbiorowej 
pamięci. 

ŁR: Dziękuję za wywiad.▪

Inskrypcje wyryte przez więźniów aresztu WUBP przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie
fot. Wojteksnk7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_przy_ul._Strzeleckiej_8_w_Warszawie#/media/Plik:Strzelecka_8_ekspozycja_11.jpg
licencja: CC BY-SA 4.0
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1 marca 2022 
Przejście/Przejazd Szlakiem Miejsc Kaźni 
Żołnierzy Wyklętych
Całość wydarzenia 12:45–15:10

Organizatorzy 
Urząd Dzielnicy Praga Północ  
m. st. Warszawy
Izba Pamięci Strzelecka 8
Towarzystwo Miłośników Polskiej 
Tradycji i Kultury

Szczegółowy plan wydarzenia 1 marca 
2022 Warszawa Praga-Północ

12:45–12:55 ul. Sierakowskiego 9 Szkoła 
podstawowa nr 395 im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego
Zbiórka i rozpoczęcie wydarzenia 
13:00–13:10 ul. Sierakowskiego 7
 (dawna siedziba NKWD 1944 – 
1946, a następnie Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego 1946 – 
1954) 
13:20–13:.30 ul. Jagiellońska 38 
tablica pamiątkowa róg al. Solidarności, 
Liceum Władysława IV, dawny Trybunał 
Wojskowy Armii Czerwonej (1944–1946) 
13:45–13:55 ul. Strzelecka 8  
Izba Pamięci Strzelecka 8 (dawna Kwatera 
Główna NKWD w Polsce, następnie WUB)
14:05–14:15 ul. 11 Listopada 68 
(Wojskowy Trybunał Wojenny) 
14:30–15:10 ul. Namysłowska (Pomnik 
ku Czci Pomordowanych w Praskich 
Więzieniach w latach 1944-1956) 
Uroczystości dzielnicowe ul. Namysłowska  
(Pomnik ku Czci Pomordowanych 
w Praskich Więzieniach w latach 1944-
1956)  

2 marca 2022 
Projekcja filmów dokumentalnych  
„Z archiwum IPN” 
Praskie Centrum Aktywności Kocham 
Pragę ul. Targowa 32

Organizatorzy 
Towarzystwo Miłośników Polskiej 
Tradycji i Kultury
Kocham Pragę 

Filmy rekonstruują wydarzenia z lat 1939-
1956 epizody z dziejów polskiego podziemia 
niepodległościowego oraz losy wybitnych 
dowódców i bohaterów o niepodległość 
Polski. Ponadto pokazują metody działania 
komunistycznego aparatu represji. Reżyseria 
Adam Sikorski, scenariusz Tadeusz Doroszuk, 
Adam Sikorski, produkcja Telewizja Polska 
S.A. Oddział w Lublinie, współpraca Instytut 
Pamięci Narodowej Odział w Lublinie.

Cykl zawiera 80 20-minutowych filmów. 
Filmy będą dopasowywane do rodzaju 
i wieku widowni. Każda projekcja to cztery 
wybrane filmy.

Projekcja nr 1 godzina 11:00–12:20 
Projekcja nr 2 godzina 12:30–13:50 
Projekcja nr 3 godzina 14:00–15:20
Projekcja nr 4 godzina 15:30–16:50
Projekcja nr 5 godzina 17:00–18:20 
Projekcja nr 6 godzina 18:30–19:50

Projekcje będą realizowali wolontariu-
sze z Towarzystwa Miłośników Polskiej 
Tradycji i Kultury. 

Zgłoszenia na wydarzenie 1 marca oraz 
na projekcje 2 marca: 

tel: 661594207 
e-mail: swojdat123@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona.▪

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych na Pradze
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Kamienica na rogu ulic Strzeleckiej 
i Środkowej powstała w latach 1936–

1937. Jej właścicielem był Zygmunt Jórski. 
Miała bardzo solidną konstrukcję z żelbe-
tonowymi stropami oraz rozległymi piwni-
cami – zwłaszcza od strony ul. Strzeleckiej. 
Pierwotnie powstały trzy kondygnacje oraz 
dwie bramy wjazdowe na dziedziniec. Do 
wybuchu II wojny światowej budynek nie 
został w pełni ukończony. W czasie okupa-
cji niemieckiej zasiedlili go tzw. dzicy loka-
torzy, którzy wykorzystywali poszczególne 
lokale aż do wkroczenia Armii Czerwonej. 
Kamienicy przy ul. Strzeleckiej nie do-
tknęły zniszczenia powstania warszaw-
skiego, nie ucierpiała także w czasie walk 
o Pragę we wrześniu 1944 r.. Na przełomie 
1944 i 1945 r. przestała być normalnym 

budynkiem mieszkalnym. Przejęły ją so-
wieckie służby specjalne. Zimą 1945 r. 
była wykorzystywana jako jedna z kwater 
przez gen. Iwana Sierowa – zastępcę lu-
dowego komisarza spraw wewnętrznych 
ZSRR, a od stycznia 1945 r. pełnomocnika 
NKWD przy 1 Froncie Białoruskim

Formalnie, od 20 lutego 1945 r. bu-
dynek stał się siedzibą Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Warszawie. Mieszkania na pierw-
szym, drugim i trzecim piętrze od stro-
ny ul. Strzeleckiej zamieniono na pokoje 
przesłuchań. 25 piwnic użytkowanych do 
tej pory jako domowe spiżarnie przerobio-
no na areszt. Dwie skrytki pod schodami 
(pozbawione wentylacji, światła i okien) 
zamieniono z kolei na karcery. W związku 

Historia kamienicy

kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
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z bardzo dużą liczbą zatrzymanych także 
mieszkania na parterze wykorzystywano 
jako cele. W latach 1945–1948 prze-
szło przez nie wiele tysięcy aresztowa-
nych – przede wszystkim z kręgów pol-
skiego podziemia niepodległościowego. 
Nieznana ich liczba straciła życie w wyni-
ku tortur stosowanych przez funkcjonariu-
szy NKWD i UBP, a ciche dotąd podwórko 
rozbrzmiewało krzykami katowanych.

W październiku 1948 r. Stołeczna 
Rada Warszawy na wniosek Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego pozbawiła 
Z. Jórskiego prawa własności do kamieni-
cy przy ul. Strzeleckiej 8. Stała się ona na 
powrót zwyczajnym budynkiem mieszkal-
nym… dla funkcjonariuszy komunistycz-
nego aparatu bezpieczeństwa.

W lutym 2020 r. Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu otwo-
rzył w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 
8 Izbę Pamięci, która jest symbolicznym 
upamiętnieniem miejsc zbrodni komuni-
stycznych w Polsce. W latach 1944-1956 
na terenie naszego kraju istniało wiele 
tajnych więzień i aresztów, które były 
miejscami kaźni i cierpienia osób sprzeci-
wiających się sowietyzacji naszego kraju. 

W piwnicach Izby Pamięci Strzelecka 8 
znajdują się zachowane w formie nie-
naruszonej ślady po dawnym areszcie 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie oraz inskrypcje 
będące dowodem cierpienia ofiar reżymu 
komunistycznego, co czyni to miejsce 
unikatowym w skali całego kraju. Piwnice 
w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 – to 
miejsce, które mówi o tym, jak wyglądało 
zniewolenie Polski po 1944 r., to miejsce 
zbrodni komunistycznych.

Na parterze Izby Pamięci prezento-
wana jest stałą ekspozycja prezentująca 
mapy zbrodni komunistycznych – w Polsce, 
w Warszawie, na Pradze. Izba Pamięci IPN 
Strzelecka 8 prowadzi działalność o cha-
rakterze edukacyjnym, związaną głów-
nie z historią represji komunistycznych 
w Warszawie, jak też gromadzi informa-
cje dotyczące zbrodni komunistycznych 
w skali ogólnopolskiej.▪

materiały Izby Pamięci Strzelecka 8

Jeżeli patriotyzm jest uczuciem na-
rodowym, to nacjonalizm jest narodową 
myślą, która bez podłoża uczuciowego 
ani powstać, ani rozwinąć się nie może, 
stanowi jednak zjawisko duchowe bar-
dziej złożone, przypuszcza bowiem ist-
nienie wśród zbiorowości pewnego przy-
najmniej stopnia organizacji, a w każdym 
razie ujęcia opinii publicznej w karby 
dyrektyw obowiązujących. Znaczy to, że 
muszą powstać pewne ośrodki w społe-
czeństwie, zdolne do zbiorowego myśle-
nia o losach i przyszłości narodu stano-
wiące laboratorium tego, co nazywamy 
polityką narodową. Patriotyzm obraca 
się jedynie w dziedzinie masowego, ale 
rozproszonego odczuwania stanów we-
wnętrznych i doznań zewnętrznych, oraz 
odruchowego lub uczuciowego na nie re-
agowania, skoro jednak tylko zjawia się 
w łonie narodu myśl przewodnia, dążąca 
planowo do przeprowadzenia pewnych 
celów w zakresie obrony, wzmocnienia 
i ekspansji narodu, powstają już w jego 
łonie zaczątki nacjonalizmu.

Zygmunt Balicki
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Praga to dzielnica, w której co krok 
spotkać można obiekty związane ze 

zbrodniami komunistycznymi. Okazuje się 
jednak, że przy głębszym poznaniu może-
my również doszukać się tam budynków 
i lokali, w których po wojnie nadal pro-
wadzono niepodległościową konspirację 
antykomunistyczną. Co prawda była ona 
wtedy już tylko cieniem dawnej świet-
ności z czasów okupacji niemieckiej, nie-
mniej jednak prawobrzeżna Warszawa nie 
stała się konspiracyjną pustynią. Aby od-
tworzyć tę nieznaną dotąd kartę dziejów 
stolicy, pracownicy Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych IPN w Warszawie 
i Izby Pamięci Strzelecka 8 podjęli badania 
nad stworzeniem „konspiracyjnej mapy 

Warszawy” dokumentującej miejsca i lu-
dzi związanych z ruchem niepodległościo-
wym po 1944 r. 

Jednym z tego typu obiektów jest bu-
dynek przy ul. Targowej 47. Znajdowała się 
w nim drukarnia Obozu Polski Walczącej – 
organizacji piłsudczykowskiej działającej 
w okresie okupacji niemieckiej. Drukarnię 
pierwotnie prowadził Mieczysław Czehak 
„Czerny”. Po upadku powstania warszaw-
skiego na Pradze nie została ona zdemon-
towana, lecz dzięki współpracy Wydziału 
Informacyjno-Propagandowego z konspi-
ratorami Obozu Polski Walczącej przez kil-
ka miesięcy 1945 r. funkcjonowała jako 
główna drukarnia Obszaru Centralnego 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

Miejsca konspiracji antykomunistycznej  
na Pradze-Północ

Targowa 47. W tym budynku mieściła się drukarnia Obozu Polski Walczącej
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Lokale, w których była prowadzo-
na konspiracja antykomunistyczna na 
Pradze-Północ, znajdowały się też przy 
ulicy Ząbkowskiej nr 16 i nr 50. Pierwszy 
z nich to mieszkanie Janiny Milczarek, któ-
re wykorzystywano jako punkt kolportażu 
prasy konspiracyjnej Obszaru Centralnego 
DSZ-WiN – „Myśl Niezależna” i „Polska 
Niezawisła”. W drugim, należącym do 
Genowefy Talach, zorganizowano skrzyn-
kę pocztową Okręgu Wileńskiego AK.

Z kolei w mieszkaniu państwa 
Olszewskich przy ul. Ratuszowej 7/9 swój lo-
kal kontaktowy miał jeden z zastępców pre-
zesa Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN 
– były komendant Okręgu Białostockiego 

WiN mjr cc. Stanisław Sędziak „Warta”. Co 
ciekawe, lokal ten znajdował się w bliskiej 
odległości od budynków dawnych koszar 
36 pp. Legii Akademickiej, które w 1945 r. 
zostały zaadaptowane na więzienie karno-
-śledcze Warszawa III.

Swój własny punkt kontaktowy na 
Pradze Północ miał również Ruch Oporu 
Armii Krajowej (a konkretnie Inspektorat 
Mazowiecki). Znajdował się on przy 
ul. Inżynierskiej 4. Warto zaznaczyć, że nie 
była to jedyna struktura terenowa działa-
jąca na bezpośrednim zapleczu Warszawy, 
która weszła na obszar miasta i miała tutaj 
swoje lokale konspiracyjne.

›

W pobliżu wspomnianej wyżej dru-
karni, przy ul. Targowej 56, znajdował 
się sklep Janiny Ściegiennej „Niusi”, który 
pełnił funkcję skrzynki pocztowej organi-
zacji białostockiej WiN. Mąż właścicielki 
sklepu ppłk Wincenty Ściegienny, szef 
sztabu Komendy Okręgu Białostockiego 

Armii Krajowej, został aresztowany przez 
Sowietów w końcu marca 1945 r. Jedną 
z głównych łączniczek obsługujących trasę 
między organizacją białostocką a komen-
dą Obszaru Centralnego była Stanisława 
Sieńko. 

Targowa 56. Budynek, w którym mieścił się sklep warzywny prowadzony przez Janinę Ściegienną
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Ząbkowska 50, lokal Genowefy Talach – skrzynka pocztowa Okręgu Wileńskiego AK

Ząbkowska16, lokal Janiny Mielczarek – punkt kolportażu prasy Obszaru Centralnego DSZ-WiN
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›

Ratuszowa 7/9. Miejsce po lokalu Olszewskich – skrzynce kontaktowej mjr. Stanisława Sędziaka „Warty” 
z białostocką organizacją WiN

Inżynierska 4. Budynek, w którym Ruch Oporu Armii Krajowej miał własny punkt kontaktowy

Drugą strukturą, którą udało się 
rozpoznać, była 11 Grupa Operacyjna 
Narodowych Sił Zbrojnych, działająca pier-
wotnie na terenie b. Inspektoratu Płocko-
Sierpeckiego AK. Nominalnie wchodziła 

w skład Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego. Nie do końca ustalony jest 
do dzisiaj zagraniczny dysponent tej grupy. 
Najprawdopodobniej realizowała zadania 
zlecane jej przez byłego szefa wywiadu 
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Kolejnym punktem związanym z dzia-
łalnością 11 Grupy Operacyjnej NSZ był 
sklep Zygmunta Paprockiego „Paproci” 
przy ul. Stalowej 14. Co interesujące, oba 
wymienione wyżej adresy (Szwedzka 13, 
Stalowa 14) znajdowały się niecały ki-
lometr od siedziby Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 
zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej 8.

To samo można powiedzieć o kolej-
nym lokalu konspiracyjnym wykorzy-
stywanym przez tę strukturę, a miano-
wicie mieszkaniu Jana Przybyłowskiego 

„Onufrego”, szefa wywiadu 11 Grupy 
Operacyjnej NSZ. Znajdowało się ono na 
rogu ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej, w pro-
stej linii około 400 metrów od siedziby 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie. Wypada też 
wspomnieć, że przy ul. Szwedzkiej 2, w od-
ległości zaledwie 300 metrów, mieścił od-
wód operacyjny sowietnika, czyli doradcy 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie w sile kompanii 
Wojsk Wewnętrznych NKWD/MWD.

Podokręgu Północnego Armii Krajowej, 
kapitana Stefana Szmakfefera „Andrzeja”, 
głównego animatora konspiracji antyko-
munistycznej na Mazowszu Północnym. 
Struktura ta, początkowo funkcjonująca 
w okolicy Płocka i Sierpca, powoli roz-
szerzała zakres swojego oddziaływania na 
powiaty sąsiednie – płoński, włocławski, 
lipnowski i gostyński. W 1948 r. ostatecz-
nie przeszła do Warszawy i tam zaczęła 

rozbudowywać siatkę wywiadowczą. Jej 
czołową postacią i dowódcą był porucz-
nik Stefan Bronarski „Roman”, „Liść”, któ-
ry zajmował lokal przy ul. Szwedzkiej 13. 
Konspirator ten pochodził z Płocka, był żoł-
nierzem Narodowych Sił Zbrojnych, a po 
scaleniu NSZ z Armią Krajową został wy-
znaczony na stanowisko dowódcy Kedywu 
w Inspektoracie AK o kryptonimie „OW”, 
czyli Inspektoracie Płocko-Sierpeckim.

Szwedzka 13. Lokal konspiracyjny por. Stefana Bronarskiego „Romana”, „Liścia” – dowódcy 11 Grupy 
Operacyjnej NSZ
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Stalowa 14. Sklep Zygmunta Paprockiego „Paproci” – miejsce odpraw dowództwa 11 Grupy Operacyjnej NSZ

›

Strzelecka 46. Lokal Jana Przybyłowskiego „Onufrego” – szefa wywiadu 11 Grupy Operacyjnej NSZ
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Środkowa 7. Lokal konspiracyjny kpt. Augusta Jaszczuka „Antoniego”, prezesa Okręgu Warszawskiego WiN. 
Miejsce aresztowania por. Stanisława Rożka „Przeboja” – komendanta Inspektoratu Mazowieckiego ROAK

Również niedaleko siedziby WUBP 
w Warszawie; przy ul. Środkowej 7, znajdo-
wał się lokal konspiracyjny prezesa Okręgu 
Warszawskiego WiN-u kpt. Augusta 
Jaszczuka „Antoniego”. W tym miejscu zo-
stał aresztowany Stanisław Rożek „Przebój”, 
komendant Inspektoratu Mazowieckiego 
Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), 
prowadzący wówczas pertraktacje, któ-
rych celem było przejęcie Inspektoratu 
Mazowieckiego ROAK przez struktu-
ry warszawskie Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”.

Lokale, w których na Pradze-Północ 
prowadzono antykomunistyczną kon-
spirację niepodległościową, znajdowały 
się także przy ulicach: Targowej 32 i 63, 
Łomżyńskiej 6, Małej 14 i 11 Listopada 36. 

W celu odtworzenia pełnego obrazu tej 
konspiracji Oddział IPN w Warszawie gro-
madzi obecnie informacje o budynkach, 
lokalach i osobach, które z tą konspira-
cją były związane. Zwracamy się więc 
z prośbą do Czytelników „Myśli Praskiej” 
o przekazywanie informacji dotyczących 
obiektów oraz osób związanych z konspi-
racją antykomunistyczną na warszawskiej 
Pradze do Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN w Warszawie miesz-
czącego się przy ul. Stawki 2 lub do Izby 
Pamięci Strzelecka 8.▪

opracowanie:  
Izba Pamięci Strzelecka 8
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Jerzy Wojciechowski, ps. „Jerzy”, „Leon”, 
„Om”, urodził się 10 maja 1909 roku 

w Skarżysku-Kamiennej. Ukończył stu-
dia wyższe na warszawskiej politechni-
ce i od roku 1939 pracował w Nadzorze 
Budowlanym Magistratu w Warszawie. 
W tym okresie związał się z nielegal-
nym Obozem Narodowo-Radykalnym 
„ABC”. Na początku okupacji należał do 
Związku Jaszczurczego, a od 1942 roku 
do Narodowych Sił Zbrojnych, w skład 
których wszedł ZJ. W roku 1943, na roz-
kaz dowództwa NSZ, został odesłany 
z Warszawy do oddziału Akcji Specjalnej 
NSZ „Gustaw”- w województwie kieleckim, 
pełniąc funkcję oficera gospodarczego. 

W grudniu 1943 roku wyjechał na 
Śląsk obejmując stanowisko oficera or-
ganizacyjno-gospodarczego VII Okręgu 
NSZ. Na przełomie 1944 i 1945 roku 
Wojciechowski, razem z Franciszkiem 
Wąsem ps. „Warmiński” – szefem wy-
działu I przy Komendzie VII Okręgu NSZ, 
został wyznaczony do organizacyjnego 
zagospodarowania Śląska Cieszyńskiego 
i odtworzenia na tych terenach struktur 
NSZ. 1 maja 1945 roku, staraniem obu 
oficerów, został powołany VII Okręg 
Śląsko-Cieszyński NSZ. W nowej struktu-
rze Wojciechowski,jako członek Komendy 
Okręgu, został szefem Pogotowia Akcji 
Specjalnej. Z tytułu piastowanej funkcji 
Wojciechowski koordynował działalność 
wszystkich oddziałów zbrojnych pod-
ległych NSZ na nowym terenie. Jego 
bezpośrednim podwładnym był Henryk 
Flame „Bartek”, dowodzący 300-osobo-
wym Zgrupowaniem Oddziałów NSZ, nad 

którym Wojciechowski sprawował poli-
tyczną opiekę z ramienia NSZ. 

12 października 1945 roku „Jerzy” wyje-
chał przez Czechosłowację do Monachium, 
w amerykańskiej strefie okupacyjnej 
w Niemczech, gdzie znajdował się ośrodek 
polityczny Brygady Świętokrzyskiej NSZ. 
Głównym zadaniem misji Wojciechowskiego 
było przekonanie przywódców środowiska 
NSZ do planów stopniowego przerzutu par-
tyzantów „Bartka” na Zachód i zapewnienia 
im ze strony Ośrodka Monachijskiego NSZ 
niezbędnej pomocy materialnej do czasu 
ewakuacji z zagrożonych terenów Śląska 
Cieszyńskiego.

Z odmowną decyzją Wojciechowski 
wrócił do Polski 3 stycznia 1946 roku, 
jako „repatriant z Niemiec”. Już 6 stycznia 
został zatrzymany i aresztowany przez 
UB w mieszkaniu łącznika w Pszczynie. 
Następnie został przewieziony do War-
szawy i osadzony w więzieniu mokotow-
skim. Po 2-letnim śledztwie Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie, postano-
wieniem z 18 grudnia 1948 roku, umo-
rzył postępowanie karne toczone przeciw 
Wojciechowskiemu. W uzasadnieniu sąd 
stwierdził niepoczytalność aresztowane-
go i nakazał umieścić go w Szpitalu dla 
Psychicznie Chorych w Tworkach, gdzie 
„Jerzy” zmarł 4 czerwca 1949 roku.

Jerzy Wojciechowski był autorem roz-
kazu, który w październiku 1945 roku 
w formie ulotki był kolportowany wśród 
żołnierzy NSZ:

Jerzy Wojciechowski  
– Żołnierz Niezłomny

›



2020

Historyczne

Żołnierze armii podziemnej!
Możemy być dumni z tego, że nieza-

chwianie stoimy z bronią w ręku, gotowi 
w każdej chwili podjąć walkę o przyszłą, 
prawdziwie wolną i niepodległą Polskę. Nie 
daliśmy i nie damy się zwieść fałszywym 
i podstępnym głosom tych, co usiłują sprze-
dać Ojczyznę i naród bolszewizmowi. Wiemy 
dobrze o instrukcjach z Moskwy do Bieruta 
i innych „Osóbek”, w jaki sposób drogą przy-
spieszonej ewolucji Polska stać ma się 17-tą 
republiką sowiecką.

My nie będziemy dekonspirować się!!! My 
nie pójdziemy na kompromis z parobkami 
bolszewickimi, na czele których stoją Bierut 
i Osóbka. My nie staniemy do rzekomej 
współpracy nad „odbudową państwa pol-
skiego” przy boku fałszywego, samozwań-
czego rządu, popieranego przez bolszewię 
i krajową hołotę pepeerowską.My nigdy nie 
pójdziemy do nich po ocenę naszych zasług, 
jakie położyliśmy dla Ojczyzny. Z takimi by-
dlakami jest jedna, jedyna rozmowa, deszcz 
ołowiu na ich czerwone łby!

Żołnierze!
[fragment nieczytelny] cechy Polaka i żoł-

nierza armii podziemnej i pełne poczucie ho-
noru i umiłowania Ojczyzny. To jest naszą 
siłą wewnętrzną i naszą wytyczną w walce 
o przyszłość Polski. Stoimy i stać będziemy 
na straży bogactw moralnych i etycznych 
naszego Narodu. Nie damy zniszczyć ani 
zbezcześcić czerwonym łapom tych wszyst-
kich cierpień i tragedii, jakie przeżywał 
Naród Polski.[fragment nieczytelny] czer-
wonym katyńskim oprawcom, którzy do 
dziś dopuszczają się [fragment nieczytel-
ny] mordów i gwałtów na [fragment nie 
czytelny] Narodzie Polskim.

Ślubujemy! Nie złożyć broni, ani zaprze-
stać walki, dopóki banda bolszewicka nie 
ujdzie z naszego kraju, a wraz z nią wszyscy 

jej służalcy i hołdownicy.
Żołnierze, wzywam was do czujności 

i karności. Wzywam wszystkie luźne dotych-
czas grupy w terenie, do podporządkowania 
się jednolitemu dowództwu.

Dowódca Okręgu Śląskiego „Jerzy”, „Leon”.▪

Na podstawie artykułu Tomasza 
Greniucha zredagował M.S.

Bibliografia:
1. AIPN WSR Wa, sygn. 944/506.

2. AIPN Ka, sygn. 063/11 t.1, Struktura i działal-

ność nielegalnej organizacji p.n. VII Okręg śląsko-

-cieszyński NSZ. Skład osobowy.

3. T. Greniuch, Król Podbeskidzia, Kęty 2008.

4. T. Kurpierz, P. Piątek, Dobić wroga, Katowice-

Kraków 2007.

Jesteśmy różni, pochodzimy z 
różnych stron Polski, mamy różne 
zainteresowania, ale łączy nas jeden 
cel. Cel ten to Ojczyna, dla której 
chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski
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Podpułkownik WP, komendant Obwodu AK Praga. 

Urodził się 26 VI 1903 r. w Iłży. W latach 1917–1918 należał do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. W maju 1918 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego. W kolejnym roku brał udział 
w walkach polsko-ukraińskich pod Lwowem, a w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej, 
podczas której został ranny. W 1920 i 1921 r. r. brał udział w dwóch powstaniach śląskich. 
W 1921 r. ukończył szkołę podchorążych piechoty. W latach 1922–1938 pełnił różne 
funkcje dowódcze w WP. W 1938 r. oddelegowany do Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. jako dowódca batalionu Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Bereźne”. Od 17 IX 1939 r. walczył z oddziałami Armii Czerwonej, a następ-
nie z Niemcami w szeregach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. W konspiracji 
niepodległościowej od listopada 1939 r. w SZP – ZWZ – AK. Początkowo pracował 
w pionie szkolenia komendy Okręgu Warszawskiego, następnie jako szef wyszkolenia 
w Obwodzie Praga i zastępca komendanta obwodu. W lutym 1943 r. został wyznaczo-
ny na stanowisko komendanta Obwodu AK Praga. W czasie powstania warszawskiego 
do 3 VIII 1944 r. dowodził walkami podległych sobie jednostek na Pradze, po czym 
w porozumieniu z KG AK nakazał im powrót do konspiracji. Po wkroczeniu Armii Czer-
wonej na Pragę wydał rozkaz nakazujący wstępowanie do „ludowego” WP, licząc na 
wspólne działania na rzecz powstańców walczących w lewobrzeżnej części Warszawy. 
Wobec braku realnych działań pomocowych oraz na skutek represji NKWD odwołał 
go 25 IX 1944 r. Odmówił także ujawnienia podległych sobie struktur konspiracyjnych. 

Aresztowany przez NKWD 27 XI 1944 r. Skazany 13 IV 1945 r. przez Wojskowy Sąd 
Okręgowy w Warszawie na karę śmierci po raz pierwszy i po uchyleniu wyroku przez 
Najwyższy Sąd Wojskowy – 14 VI 1945 r. przez Wojskowy Sąd Okręgowy także na 
karę śmierci po raz drugi. Ułaskawiony 5 VII 1945 r. przez dowódcę „ludowego” WP – 
gen. M. Żymierskiego z zamianą kary na 10 lat więzienia. Odbity 26 VII 1945 r. na stacji 
Bąkowiec przez oddziały poakowskie w czasie transportu do więzienia we Wronkach. 
12 X 1945 r. ujawnił się po raz pierwszy przed Komisją Likwidacyjną b. AK w Warszawie, 
po raz drugi zaś 24 III 1947 r. w UB m.st. Warszawy. 9 IV 1947 r. ww. wyrok został anulo-
wany na mocy amnestii. Zmarł 29 VII 1988 r. w Pruszkowie. Odznaczony Krzyżem Virtu-
ti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodległości.
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Podpułkownik WP, ostatni komendant Podokręgu Wschodniego  
w Obszarze Warszawskim AK. 

Urodził się 17 III 1897 r. w Białych Wodach na Ukrainie. Brał udział w I wojnie 
światowej w szeregach armii rosyjskiej. W 1917 r. ukończył szkołę oficerską w Kijowie. 
W tym samym roku wstąpił do I Korpusu Polskiego, gdzie służył m.in. w Legii Ofi-
cerskiej. Po rozbrojeniu korpusu przez Niemców w końcu 1918 r. wstąpił do Wojska 
Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 1 Pułku Strzelców 
Konnych i 1 Dywizji Piechoty Legionów. W latach 1924–1925 ukończył kurs młod-
szych dowódców kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W latach 
1930–1934 służył w Korpusie Ochrony Pogranicza jako dowódca Szwadronu Kawale-
rii „Iwieniec”. 

Brał udział w stopniu majora w wojnie obronnej 1939 r. jako kwatermistrz i II za-
stępca dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych. W końcu września dostał się do nie-
woli niemieckiej pod Krasnobrodem, z której szybko zbiegł i rozpoczął działalność 
konspiracyjną w ramach ZWZ. Od listopada 1941 r. był inspektorem w Podokręgu 
Wschodnim Obszaru Warszawskiego AK. 8 VIII 1944 r. przejął funkcję komendanta 
tej struktury po zatrzymanym przez NKWD płk. H. Suszczyńskim „Szelidze”. 

Aresztowany przez sowiecki aparat bezpieczeństwa 23 XII 1944 r. Skazany 
21 II 1945 r. przez Sąd Garnizonowy w Warszawie na karę śmierci i 5 III 1945 r. zamor-
dowany w więzieniu przy ul. 11 Listopada. Ciało zostało zakopane w nieznanym miej-
scu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych.
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Major art. WP, szef wywiadu w Podokręgu Wschodnim  
Obszaru Warszawskiego AK. 

Urodził się w Wilnie 11 XII 1905 r. Po ukończeniu szkoły średniej w 1928 r. wstąpił 
do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Ostrowi Mazowieckiej, po czym został skiero-
wany do szkoły podchorążych artylerii w Toruniu. W 1931 r. w stopniu ppor. art. 
rozpoczął służbę w 3 Pułku Artylerii Ciężkiej w Wilnie. W 1939 r. w stopniu kapitana 
dowodził 4 baterią w II Dywizjonie. 

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r., m.in. w obronie Warszawy. W konspira-
cji niepodległościowej (ZWZ) od listopada 1940 r. Służył w komendzie Obszaru 
Warszawskiego – w pionie wywiadowczym (był szefem wywiadu ofensywnego). Od 
kwietnia 1942 r. na stanowisku szefa Oddziału II (wywiadu) w Podokręgu Wschodnim 
AK. Funkcję tę pełnił do 26 VII 1944 r. Następnie (w ramach akcji „Burza”) na stanowi-
sku oficera informacyjnego w Komendzie Podokręgu Wschodniego AK. Gdy NKWD 
na początku sierpnia 1944 r. aresztowało dowództwo Podokręgu Wschodniego AK, 
od nowego komendanta ppłk. L. Szymańskiego „Janczara” na odprawie w Siedlcach 
otrzymał rozkaz kontynuowania działalności niepodległościowej na dotychczasowym 
stanowisku. Udało mu się zorganizować własną sieć łączności pomiędzy obwodami 
a punktem ewidencyjnym podokręgu. W końcu października 1944 r. „Jordan” jako 
przedstawiciel komendy podokręgu brał udział w Świdrze w spotkaniu konspiracyj-
nym z ppłk. A. Żurowskim (Komendantem Obwodu Praga AK) w celu wypracowania 
nowej formuły pracy niepodległościowej pod okupacją sowiecką. Podczas kolejnego 
spotkania w listopadzie bezskutecznie starał się nakłonić go do podporządkowania 
podległych mu struktur obwodu praskiego komendzie Podokręgu Wschodniego. 

Aresztowany przez NKWD w Kałuszynie 26 XII 1944 r. Skazany przez Wojsko-
wy Sąd Garnizonowy w Warszawie 21 II 1945 r. w trybie niejawnym na karę śmierci. 
Dwa dni później dowódca ludowego WP gen. M. Żymierski zatwierdził wykonanie 
wyroku. Zamordowany 25 II 1945 r. w więzieniu przy ul. 11 Listopada. Ciało zostało 
zakopane w nieznanym miejscu. 
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Dziennikarz, działacz Stronnictwa Pracy, poseł na Sejm RP. 

Urodził się 27 XII 1907 r. w Skierniewicach. W 1915 r. wraz z całą rodziną 
został ewakuowany do Rosji, do kraju wrócił w 1918 r. Działał wówczas w har-
cerstwie. W 1920 r. wstąpił ochotniczo do WP i brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej. W latach 1921–1926 studiował prawo w Wolnej Wszechnicy 
Polskiej. Był wówczas członkiem Organizacji Młodzieży Narodowej. 

W latach dwudziestych był aktywnym działaczem związkowym, spo-
łecznym oraz politycznym. W 1927 r. objął stanowisko kierownika referatu 
społecznego w Sekretariacie Generalnym Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem. Należał do grona piłsudczykowskiej frakcji narodowej skupionej 
wokół pisma „Jutro Pracy”, od 1937 r. w Obozie Zjednoczenia Narodowego. 
W latach 1935–1938 był posłem na Sejm RP. Pełnił funkcję prezesa Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy. 

W konspiracji niepodległościowej działał od października 1939 r. Twórca orga-
nizacji „Warszawianka”, a następnie od czerwca 1940 r. wiceprezes „Unii”. Po podpi-
saniu umowy scaleniowej „Unii” ze Stronnictwem Pracy w lutym 1943 r. wiceprezes 
tego stronnictwa. Był jednocześnie redaktorem pism konspiracyjnych: „Reforma” 
i „Naród”. Brał udział w powstaniu warszawskim – najpierw na Powiślu (Zgrupowanie 
„Krybar”), a następnie w Śródmieściu Południowym. Po upadku powstania wyszedł 
z ludnością cywilną i kontynuował działalność niepodległościową. Został aresztowa-
ny przez sowiecki aparat bezpieczeństwa 8 III 1945 r. i osadzony w obozie NKWD 
w Rembertowie, skąd wywieziono go do łagru. Wrócił do kraju w 1947 r. 

Aresztowany przez UB 18 II 1949 r. i skazany 6 IV 1951 r. przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie na karę dożywotniego więzienia. Zwolniony z zakła-
du karnego w 1956 r. w ciężkim stanie zdrowia. Zmarł w Warszawie 18 II 1969 r.
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Urodził się 14.11.1916 roku we Lwowie. 
Był synem Andrzeja i Antoniny z domu 

Mieczyńskiej. W 1933 roku ukończył szko-
łę powszechną, a trzy lata później – szkołę 
techniczną o profilu elektrotechnicznym. 
Przez rok odbywał bezpłatną praktykę 
w Sądzie Grodzkim we Lwowie. Następnie 
pracował jako pomocnik komornika. W po-
łowie 1937 roku otrzymał powołanie do 
wojska i został przydzielony do 40 Pułku 
Piechoty we Lwowie. Później został prze-
niesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza 
„Wilejka”, gdzie dosłużył się stopnia kaprala.

Podczas wojny obronnej 1939 roku słu-
żył w 1 Brygadzie Górskiej, która wchodziła 
w skład Armii Kraków. Jednostka ta broni-
ła umocnień na linii granicznej Korbielów-
Jeleśnia-Węgierska Górka. Podczas od-
wrotu brygady do Janowa Lubelskiego 
Stanisław został ranny i wzięty do niewoli 
niemieckiej. Trafił do szpitala wojskowe-
go w Krakowie i tam spędził październik 
1939 roku. Po zwolnieniu miał się zgłosić 
na wyjazd do obozu pracy przymusowej na 
terenie Niemiec, ale nie stawił się w punk-
cie zbiórki i postanowił wrócić do Lwowa. 
Podczas wojny obronnej został odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych za odwagę na 
polu bitwy.

We Lwowie Stanisław Pelczar pojawił 
się na początku 1940 roku i podjął pracę 
w miejskiej elektrowni. Następnie został 
zatrudniony na kolei lwowskiej. Nawiązał 
wtedy kontakty z konspiracją i w 1942 
roku przeniósł się do Leżajska, gdzie 
wszedł w struktury Narodowej Organizacji 
Wojskowej. Oddział, w którym się znalazł, 
szybko został przez Niemców wytropiony 
i rozbity. Okupanci rozstrzelali 41 party-
zantów, a 9 skazali na roboty w obozach 

pracy. Pelczarowi udało się wydostać z za-
sadzki i uciekł do Biłgoraju, gdzie wstą-
pił do oddziału kpt. Tadeusza Sztuberk-
Rychtera ps. „Żegota”. Przebywał tam na 
dwumiesięcznym szkoleniu i dostał tu 
swój pseudonim: „Majka”. Wtedy został 
skierowany do Lasów Janowskich i wstąpił 
do oddziału por. Franciszka Przysiężniaka 
ps. „Ojciec Jan”.

W oddziale był wyróżniającą się posta-
cią i szybko awansował do stopnia sier-
żanta. Prowadził również zajęcia w pod-
chorążówce i pełnił funkcję sanitariusza. 
Uczestniczył w tym czasie w wielu ak-
cjach bojowych, a swego rodzaju chrzest 
przeszedł 15.07.1943 roku, podczas ak-
cji odwetowej we wsi Bukowina (która 
padła ofiarą działań Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej. 

Następnie uczestniczył w walkach z od-
działami niemieckimi (m.in. pod Ujściem, 
w Dąbrowicy i we Frampolu). Uczestniczył 
także w kolejnych potyczkach pod 
Ulanowem, w Golcach i pod Grabiami, 
gdzie oddziały „Ojca Jana” poniosły spo-
re straty. Po okresie zimowym „Majka” 
otrzymał skierowanie do polsko-sowiec-
kiego oddziału kpt. Mikołaja Kunickiego ps. 
„Mucha”, gdzie jego bezpośrednim prze-
łożonym był Bolesław Usow ps. „Konar”. 
Pelczar dowodził tam specjalnym oddzia-
łem dywersyjnym. Uczestniczył w akcjach 
zaczepnych w Sierakowie (luty 1944 roku), 
Frampolu (marzec 1944 roku) i Ujściu 
(kwiecień 1944 roku). 

8.01.1944 roku jego oddział rozbił poste-
runek żandarmerii niemieckiej w Ulatowie. 
W czerwcu grupa „Majki” brała udział 
w walkach w Lasach Janowskich, gdzie 
Niemcy prowadzili akcje „Sturmwind”, które 

Zapomniany bohater. Stanisław Pelczar „Majka” 

›
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miały na celu likwidację grup partyzanckich. 
Szczególnie ciężkie potyczki miały miejsce 
pod Janikami i na Wzgórzu Porytowym, 
gdzie odbyła się jedna z największych bitew 
partyzanckich na terenie okupowanej Polski. 
Przeciwko regularnej armii niemieckiej pod 
dowództwem gen. Siegfrieda Haenicke sta-
nęło około 3000 polskich partyzantów i żoł-
nierzy sowieckich. Swój udział w tej bitwie 
Stanisław Pelczar później wykorzystał jako 
argument przy podaniach o ułaskawienie.

W lipcu 1944 roku oddział „Ojca Jana” 
został rozwiązany i Stanisław Pelczar wró-
cił do Leżajska. 2.08.1944 roku brał udział 
w naradzie dowódców grup specjalnych 
pod dowództwem Ludwika Więcława 
ps. „Śląski”. 19.01.1945 roku, rozkazem 
Kazimierza Mireckiego ps. „Żmuda” – 
Komendanta NOW Okręgu Rzeszów, 
powołana została Komenda Oddziałów 
Leśnych NOW Okręgu Rzeszów. W skład 
komendy wszedł także Odział Leśny nr 
3, który został utworzony i przeszkolony 
przez „Majkę” w lasach leżajskich. Oddział 
ten liczył do 40 osób.

W marcu i kwietniu oddział „Majki” współ-
pracował z grupami Józefa Zadzierskiego 
ps. „Wołyniak” i Bronisława Gliniaka ps. 
„Radwan”. Oddziały brały udział w akcjach 
przeciwko Ukraińskiej Armii Powstańczej, 
chroniąc polską ludność i prowadząc dzia-
łania odwetowe. Znane akcje miały miejsce 
w marcu i kwietniu 1945 roku w Oczystej, 
pod Kuryłówką i w Piskorowicach.

Pod koniec kwietnia doszło do kon-
centracji oddziałów leśnych NOW i gru-
pa Pelczara ponownie znalazła się pod 
dowództwem Franciszka Przysiężniaka. 
Koncentracja ta miała na celu podję-
cie zorganizowanej operacji przeciwko 
opresjom Milicji Obywatelskiej i NKWD. 
W pobliżu Kuryłówki, w maju 1945 roku, 

doszło do największej bitwy polskiej 
partyzantki z oddziałami NKWD. Grupa 
„Majki” na początku uczestniczyła w zwia-
dzie, który wykrył zbliżające się oddziały 
NKWD, a następnie odparła dwa uderze-
nia Sowietów. Podczas bitwy zginęło 7 
partyzantów polskich, a po stronie NKWD 
zabito ok. 57 żołnierzy. Oddziały NOW 
w dalszym ciągu działały na terenie po-
wiatu Nisko, przeciwko funkcjonariuszom 
MO, UB i NKWD oraz konfidentom. 

18.06.1945 roku grupa Pelczara, bez 
niego samego, uczestniczyła w ataku na 
posterunek MO w Raniżowie. Partyzanci 
ranili tam kilku funkcjonariuszy, a następnie 
wycofali się do lasu. Ranni milicjanci zawia-
domili Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Kolbuszowej, gdzie przeby-
wał także 18 pułk NKWD. Oddziały party-
zanckie zostały zaskoczone podczas nocle-
gu we wsi Stary Nart. Po szybkiej wymianie 
ognia zginęło 17 partyzantów, 3 zostało ra-
nionych, a 3 ujęto. Reszcie grupy udało się 
zbiec. Niestety, ale najprawdopodobniej 
trzech aresztowanych partyzantów wydało 
personalia i pseudonimy współtowarzyszy, 
a także możliwe kryjówki oddziału.

Stanisław Pelczar został ujęty 8.08.1945 
roku w Piskorowicach. W jego poszukiwa-
nia zaangażowano pracowników WUBP 
w Rzeszowie. Podczas aresztowania Majka 
posługiwał się konspiracyjnym nazwiskiem 
Tadeusz Grzegorzewski. W czasie śledztwa 
Pelczarowi postawiono zarzut kierowania 
grupą partyzancką w oddziałach „Ojca 
Jana”, co wiązało się ze szczegółowymi 
oskarżeniami o „gwałtowne zamachy, 
napady rabunkowe i morderstwa, a także 
posiadanie broni i używanie fałszywego 
nazwiska”. Podczas śledztwa Pelczar nie 
przyznał się do zarzutów o gwałtowne 
zamachy, napady rabunkowe, morderstwa 
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i kierowanie grupą partyzancką, potwier-
dził natomiast używanie fałszywego na-
zwiska, posiadanie broni i przynależność 
do oddziału „Ojca Jana”. Przetrzymywano 
go bez wyroku sądowego w więzieniu 
w Rzeszowie od 27.08.1945 roku do 
16.01.1946 roku. Później został przenie-
siony do Przemyśla, gdzie 8.02.1946 roku 
Sąd Garnizonowy skazał go na karę 6 lat 
więzienia. Wkrótce, dzięki wstawiennictwu 
brata będącego pracownikiem Prokuratury 
Sądu Garnizonowego, zastosowano wobec 
„Majki” amnestię i 6 lat zamieniono na 3 
lata w zawieszeniu. Po wyjściu z więzie-
nia przebywał u swojego brata Bolesława 
w Przemyślu. 

W maju 1946 roku Stanisław Pelczar 
wyjechał do Wieńca Zdroju w okoli-
cach Jeleniej Góry i tam zatrzymał się 
u swojego kolegi Władysława Muchy. 
W Jeleniej Górze najprawdopodobniej 
nawiązał kontakt z byłymi partyzantami 
Narodowych Sił Zbrojnych. Postanowił 
dołączyć do organizacji i rozpoczął re-
krutowanie członków. W lipcu i sierpniu 
1946 roku przebywał u swojego kuzy-
nostwa w Koszalinie. Nie powrócił już do 
Wieńca Zdroju, ale pojechał do Prudnika, 
gdzie mieszkała jego siostra. Tu przebywał 
aż do października i tutaj nawiązał kontakt 
z byłymi kolegami z oddziału „Ojca Jana”, 
m.in. z Henrykiem Nestorakiem (który 
zamieszkał pod Opolem). W swoich ze-
znaniach Henryk Nestorak podał, że we 
wrześniu odwiedzili go Stanisław Pelczar 
i Jan Łobodziński ps. „Czarny” i zapropo-
nowali dołączenie do NSZ i wyjazd do 
Gliwic celem spotkania z działającymi tam 
członkami organizacji. Do spotkania do-
szło na początku października, a uczest-
niczyli w nim: Stanisław Pelczar, Władysław 
Matjas, Henryk Nestorak, Stanisław Nowina 

i, z ramienia NSZ, kpt. Kosowski oraz, 
niewymieniony z imienia, Korzeniowski 
ps. „Korzeń”. Pelczar został namówiony 
do działania w organizacji. Jego pierw-
szym zadaniem był wyjazd do Rudnika. 
Stanisław Pelczar, wraz z Władysławem 
Matjasem i Stanisławem Nowiną, wy-
ruszył do tej miejscowości, aby zakupić 
broń. Transakcja zakończyła się pozy-
tywnie. Partyzanci powrócili do Gliwic 
z 6 ręcznymi karabinami maszynowymi, 
jednym granatnikiem nasadkowym i amu-
nicją. Grupa w dalszym ciągu spotykała 
się na terenie Gliwic. Spotkania odbywa-
ły się w mieszkaniach Czesława Dzika, 
Józefy Babickiej, Józefa Waśniewskiego, 
Haliny Ludwiczek oraz Marii i Stanisławy 
Stańcównych.

14.11.1946 roku Stanisław Pelczar, 
Władysław Matjas, Bolesław Nowacki, 
Henryk Nestorak, Czesław Dzik, Józefa 
Babicka, Józef Waśniewski, Halina Ludwi-
czekoraz Maria i Stanisława Stańcówny 
zostali aresztowani przez funkcjonariuszy  
UB w Będzinie pod zarzutem działania 
w Narodowych Siłach Zbrojnych. Już 
pierwszego dnia doszło do przesłuchania, 
podczas którego Stanisław Pelczar szcze-
gółowo opowiedział o swoim życiu, dzia-
łaniach w oddziale „Ojca Jana” i kontaktach 
z członkami Narodowych Sił Zbrojnych. 
„Majka” zeznał, że wiedział do jakiej organi-
zacji należały osoby, z którymi się kontak-
tował, ale nie miał zamiaru wstępować do 
NSZ, ani tym bardziej obalać panującego 
ustroju. Pozostałe osoby również wypiera-
ły się członkostwa w Narodowych Siłach 
Zbrojnych. W późniejszym czasie Stanisław 
Pelczar odmawiał już zeznań lub udzielał od-
powiedzi tylko na wybrane pytania. 
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27.01.1947 roku zapadła decyzja 
o tymczasowym aresztowaniu i rozpo-
częciu śledztwa. „Majka” był podejrzany 
o przynależność do NSZ i chęć obalenia 
obecnego ustroju. Osadzony został w zakła-
dzie karnym w Katowicach. Aresztowanie 
i szczegóły jakie znali śledczy wskazują, 
że w gliwickim oddziale NSZ mógł znaj-
dować się konfident. Władysław Matjas 
w swoich zeznaniach wskazuje nawet 
trzech: kpt. Kosowskiego, Korzeniowskiego 
i Stanisława Nowinę. Najbardziej praw-
dopodobnym donosicielem, a nawet 

pracownikiem operacyjnym UB, mógł 
być Korzeniowski. Wskazywałby na to list 
z 10.09.1947 roku, w którym Pelczar pisze:

„człowiek, który zmuszał mnie do wstą-
pienia do organizacji (…) miał pseudonim 
„Korzeń”. On również doprowadził do moje-
go aresztowania, gdzie odwieziono mnie na 
Bezpieczeństwo w Będzinie. Dwa tygodnie 
po moim aresztowaniu tenże „Korzeń”, rze-
komo należący do organizacji, przyszedł pod 
kraty mojej celi i począł się śmiać ze mnie”.

Od prawej por. Stanisław 
Pelczar ps. Majka, dowódca 
oddziału PAS Okręg NZW 
Rzeszów i Henryk Kowalczyk 
ps Lis
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W tym miejscu trzeba napisać, że  
kpt. Kosowski to agent UB Henryk 
Wendrowski ps. „Lawina”, znany przede 
wszystkim z tego, że doprowadził, w wy-
niku operacji „Lawina” do śmierci żoł-
nierzy Zgrupowania Oddziałów Leśnych 
VII Okręgu Śląskiego NSZ kpt. Henryka 
Flamego „Bartka”. We wrześniu 1946 roku 
przez działania Wendrowskiego zamor-
dowano na Opolszczyźnie od 90 do 105 
żołnierzy NSZ. Drugi z nich, Korzeniowski 
„Korzeń”, to także agent UB Czesław 
Krupowies „Korzeń”. Ten także uczestniczył 
w „Lawinie”. 

Przesłuchania zostały wznowione w po-
łowie lutego 1947 roku. Doszło do kon-
frontacji pomiędzy Stanisławem Pelczarem 
a Bolesławem Nowickim. Obaj zeznali, że 
znają się z oddziałów „Ojca Jana”. Nowicki 
przyznał dodatkowo, że brał udział w na-
padzie na kasę Społem w Łańcucie, w lipcu 
1945 roku. Pelczar twierdził, że nic nie wie-
dział o tym napadzie, ale Nowicki potwier-
dził jego udział i zeznał, że podczas napadu 
osłaniał rabujących. Dwa dni później mia-
ła miejsca kolejna konfrontacja, tym ra-
zem śledczy słuchali zeznań Władysława 
Matjasa. Przesłuchiwani przyznali się do 
działania konspiracyjnego i wyjazdu do 
Rudnika celem zakupu broni. 

18.03.1947 roku zakończyło się do-
chodzenie i Stanisławowi Pelczarowi 
postawiono zarzuty: przynależność do 
NSZ w celu obalenia obecnego ustroju 
oraz posiadanie broni z zamiarem użycia 
jej do działań dywersyjno-terrorystycz-
nych. Do tych zarzutów dołączony został 
także napad rabunkowy na kasę Społem 
w Łańcucie. W opisie oskarżenia ostatecz-
nie ustalono, że Stanisław Pelczar został 
poznany z kpt. Kosowskim ps. „Lawina” 
przez znajomą z oddziału „Ojca Jana”, 

dołączył do NSZ i próbował zwerbo-
wać Henryka Nestoraka i Bolesława 
Nowickiego. Podczas rozprawy sądowej 
potwierdzono tylko dwa powyższe zarzuty: 
przechowywanie broni i przynależność do 
NSZ. Ostatecznie Stanisław Pelczar został 
skazany na 10 lat więzienia, 5 lat pozba-
wienia praw obywatelskich i przepadek 
mienia. Początkowy wyrok był surowszy 
i zakładał 15 lat więzienia, ale sąd zasto-
sował przepisy o amnestii z 22.02.1947 
roku. Stanisław Pelczar został osadzony 
w katowickim więzieniu śledczo-karnym, 
w bloku 10a.

10.09.1947 roku napisał prośbę o uła-
skawienie. Odpowiedź odmowna przyszła 
dwa miesiące później. W 1948 roku Pelczar 
został przeniesiony do więzienia we 
Wronkach, dwa lata później do rzeszow-
skiego Zamku. W Rzeszowie Stanisław po 
raz drugi napisał list do Bieruta, gdzie m.in. 
wspomniał walkę z hitlerowskim okupan-
tem, a także udział we wspólnych akcjach 
z żołnierzami sowieckimi (bitwa o Wzgórze 
Porytowe).Wniosek o ułaskawienie został 
po raz kolejny odrzucony.

Pod koniec 1953 roku nastąpiło prze-
niesienie Stanisława Pelczara do więzienia 
w Strzelcach Opolskich, gdzie miał odbyć 
swoją karę do końca jej trwania. W 1954 
roku, dzięki wstawiennictwu siostry, 
„Majka” został oddelegowany do Ośrodka 
Pracy Więziennej. Tego samego roku Pelczar 
napisał po raz kolejny prośbę o ułaskawie-
nie. Z tego wniosku zachowała się jedynie 
opinia zastępcy komendanta OPW, z której 
wynika, że „Stanisław Pelczar nie przykładał 
się do pracy, utrzymywał kontakty z więź-
niami niepoprawnymi oraz… niczym się 
nie zasłużył i nie mamy przekonania, że po 
zwolnieniu jego na wolność, mógłby prowa-
dzić życie uczciwego obywatela”. ›
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Pomimo negatywnej opinii, po kilku 
miesiącach, następuje niejawna narada 
sędziów Wojskowego Sądu Rejowego 
w Katowicach, podczas której sędziowie 
postanowili zwolnić Stanisława Pelczara 
z więzienia, uznając „jego pozytywny sto-
sunek do pracy”. Decyzja weszła w życie 
z dniem 1.04.1955 roku. Dodatkowo 
wyznaczono okres próby, który miał po-
trwać do końca okresu odbywania kary, 
czyli do dnia 14.11.1956 roku. Pismo tra-
fiło do władz więzienia następnego dnia 
i po wypełnieniu dokumentów, w tym 
o nadaniu nowego adresu zamieszkania 
– Prudnik, ul. Marchlewskiego 10 (obec-
na ul. Młyńska), Stanisław Pelczar został 
zwolniony z więzienia. 

Po kilku miesiącach bezustannego po-
szukiwania pracy Pelczar został zatrudnio-
ny w Zakładach Przemysłu Bawełnianego 
Frotex w Prudniku. Jak w większości takich 
przypadków, komuniści nie dali mu spoko-
ju. Stanisław był nadal inwigilowany i ob-
serwowany przez tajnych współpracow-
ników Służby Bezpieczeństwa. W 1964 
roku wystąpił o kasację wyroku i całkowi-
tą rehabilitację. Prośba została odrzucona. 
Stanisław Pelczar ponowił swoją prośbę 
w 1970 roku. Bezskutecznie. Wkrótce zo-
stał zwolniony z Froteksu i utrzymywał się 
z prac dorywczych. Coraz bardziej doku-
czała mu także ciężka choroba płuc, która 
powodowała, że nie mógł już pracować. 
Nie mógł też liczyć na otrzymanie renty 
chorobowej. 

Stanisław Pelczar zmarł w maju 1977 
roku. Okoliczności śmierci pozostają nie-
znane, choć oficjalna wersja podaje, że 
targnął się na swoje życie wyskakując 
przez poręcz na klatce schodowej swo-
jego mieszkania. W innej wersji, podawa-
nej przez jego znajomych, Pelczara przez 

poręcz wypchnął agent SB. Został pocho-
wany na prudnickim cmentarzu komunal-
nym w kwaterze X, na nagrobku widniał 
napis: „ps. Majka, były partyzant”.

Postać żołnierza NOW długo nie istnia-
ła w świadomości lokalnej społeczności. 
W 2006 roku na grób swojego towarzy-
sza broni przyjechała pielgrzymka komba-
tantów Armii Krajowej ze Stalowej Woli. 
W 2014 roku „Majka” był centralną posta-
cią prudnickich obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Dziesięć dni później, na prośbę rodziny, 
zwłoki Stanisława Pelczara zostały eks-
humowane i przeniesione na cmentarz 
w Białej Nyskiej.▪

Na podstawie artykułu 
 Jarosława Szóstki 

 pt. „Stanisław Pelczar  
– bohater zapomniany”  

zredagował M.S.

Tradycja nie może być nauczo-
na, siła jej polega na tym właśnie, 
że splata się ona z całym naszym 
jestestwem, że przenika każdy atom 
naszego ustroju.

Jan Ludwik Popławski
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Bitwa w Czerwonym Borze

Bitwa w Czerwonym Borze była jedną 
z największych bitew partyzanckich sto-

czonych podczas II wojny światowej na te-
renie Polski. 23 czerwca 1944 roku, w kom-
pleksie leśnym Czerwonego Boru, około 250 
żołnierzy Arami Krajowej i Narodowych Sił 
Zbrojnych zostało okrążonych i zaatakowa-
nych przez około 5 tysięcy Niemców. Do tej 
pory nie udało się zebrać w jedną, spójną ca-
łość większości relacji, wspomnień, opraco-
wań, dotyczących genezy i przebiegu bitwy. 
Próby usystematyzowania wiedzy o bitwie 
w Czerwonym Borze, na bazie dostępnych 
źródeł oraz wspomnień bezpośrednich 
uczestników i ich przełożonych, podjął się 
Dariusz Syrnicki. Jak podkreśla autor: tekst 
ten ma na celu także przywrócenie pamięci 
o kpt. Antonim Kozłowskim ps. „Biały” – ko-
mendancie Obwodu „A” Okręgu XIII (biało-
stockiego) Narodowych Sił Zbrojnych i jego 
spektakularnych dokonaniach, o których 
przez wiele lat nie można było pisać.

W pierwszej połowie czerwca 1944 
roku Niemcy dokonali masowych aresz-
towań, przede wszystkim w powiecie za-
mbrowskim (m.in. Zambrów, Andrzejewo, 
Łętownica, Srebrny Borek), jak i łomżyń-
skim (m.in. Szczepankowo, Miastkowo, 
Nowogród oraz Kolno). Akcja miała na celu 
zastraszenie społeczeństwa oraz spacyfi-
kowanie terenu, który stawał się bezpo-
średnim zapleczem frontu wschodniego. 
Gestapo aresztowało głównie młodych 
ludzi, często dość przypadkowo. Wśród 
uwięzionych znalazło się wielu członków 
podziemia lub ich krewnych. Docelowo 
wszystkich przewożono do więzienia 
w Łomży, które w krótkim czasie stało się 
przepełnione do granic możliwości, co 
groziło masowymi egzekucjami w ramach 

„robienia miejsca” kolejnym aresztowanym. 
Żołnierze domagali się od swoich przełożo-
nych podjęcia akcji odbicia kolegów i bli-
skich, najlepiej jeszcze podczas transportu.

W okolicach Andrzejewa oddział Armii 
Krajowej pod dowództwem st.  sierż. Józefa 
Bańkowskiego ps. „Góra” przygotował za-
sadzkę na drodze do Zambrowa. Niestety, 
Niemcy przyśpieszyli transport więźniów 
i jeszcze tego samego dnia, inną drogą, prze-
rzucili aresztowanych do więzienia w Łomży. 
Podobna sytuacja miała miejsce w oko-
licach Kolna. Aresztowanych zostało 30 
osób z siatki AK wraz z dowódcą kompanii. 
Komendant rejonu Kolno – por. Stanisław 
Olszak ps. „Szarecki”, zwrócił się do kole-
gi z wileńskich studiów kpt. Bolesława 
Kozłowskiego ps. „Grot” z NSZ, o odbicie 
swoich podkomendnych. 12 czerwca od-
dział Akcji Specjalnej NSZ, pod dowódz-
twem kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. 
„Biały”, w brawurowej akcji pod Cydzynem 
uwolnił 30 osób, w tym 3 kobiety.

Decyzja o ataku na więzienie w Łomży

Porozumienie się inspektora Inspektoratu 
Mazowieckiego AK kpt. Jana Buczyńskiego 
ps. „Jacek” z inspektorem Inspektoratu 
Łomżyńskiego AK mjr. Janem Tabortowskim 
ps. „Bruzda” zaowocowało opracowaniem 
planu ataku na więzienie w Łomży. Po uzy-
skaniu pozwolenia na akcję od Komendanta 
Okręgu Białostockiego ppłk. Władysława 
Lniarskiego ps. „Mścisław”, kpt. „Jacek” zarzą-
dził zbiórkę oddziałów w północnym rejonie 
Czerwonego Boru. Mjr „Bruzda” swoje od-
działy rozkazał zgrupować w lesie Pniewskim 
oraz na bagnach w rejonie Krukowo-
Podosie. Koncentracja w Czerwonym Borze ›
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w okolicach Giełczyna, zarządzona na noc 
z 20 na 21 czerwca, przebiegała sprawnie. 
Całością dowodził kpt. „Jacek”, a jego za-
stępcami byli por. Zygmunt Przeździecki ps. 
„Wiesław” i por. Jerzy Klimaszewski ps. „Ikar”, 
obaj z Narodowej Organizacji Wojskowej. 
Od kilku miesięcy miały tu swoje bazy dwa 
oddziały partyzanckie. Pierwszy – NOW 
pod dowództwem por. Wacława Kalki ps. 
„Zagłoba”, działający jako szkoła podcho-
rążych i szkoła podoficerska (ok. 30 osób). 
Drugi – AK pod dowództwem Bolesława 
Głębokiego ps. „Ewaryst” (ponad 30 osób). 
Współdziałały one ze sobą od marca 1944 
roku, wymieniając co 48 godzin swoje hasła.

Spektakularny sukces  
kpt. Antoniego Kozłowskiego

Pięć dni wcześniej, w piątek 16 czerwca, 
w lesie pod wsią Rydzewo Świątki obok 
Kolna stacjonował oddział Akcji Specjalnej 
kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały” 
z NSZ. Do obozowiska dociera meldu-
nek, że w oddalonym od Rydzewa o trzy 
kilometry majątku Lachowo, zarządzanym 
przez Mazura – Roberta Piwkę, gości ma-
jor Wehrmachtu Gutzait z adiutantem por. 
Kretschmannem. Sam Piwko przygotowuje 
się do ewakuacji z majątku w obawie przed 
zbliżającym się frontem. Wśród okolicznej 
ludności ma jak najgorszą opinię (m.in. nie-
zdjęcie czapki na powitanie stanowi wystar-
czający pretekst do pobicia kijem polskie-
go pracownika). Kpt. „Biały”, po naradzie 
z bratem kpt. Bolesławem Kozłowskim ps. 
„Grot”, postanawiają schwytać Niemców 
w drodze powrotnej. W lasku pomiędzy 
wsią Rydzewo a Lachowem partyzanci 
organizują zasadzkę. Udaje się aresztować 
obu niemieckich oficerów, a po dotarciu 
do Lachowa, zarządcę Piwko z żoną Emmą. 

Bracia Kozłowscy stawiają władzom nie-
mieckim ultimatum: za jednego Niemca 
zwolnienie 100 Polaków z więzienia łom-
żyńskiego. Przez trzy kolejne dni trwa-
ją nerwowe negocjacje. Niemcy grożą, 
że jeśli uwięziona czwórka nie zostanie 
zwolniona, to za każdego z niej rozstrze-
lają setkę Polaków. W międzyczasie mjr 
Gutzait pisze list, który adresuje do samego 
Hitlera. Ulubieńcem Führera jest siostrze-
niec Gutzaita, as lotnictwa niemieckiego. 
Gestapo ulega presji i idzie na ustępstwa. 
Najpierw „na próbę” zostaje zwolniony 
por. Kretschmann. Niemcy zwalniają stu 
Polaków. 20 czerwca następuje wymiana 
pozostałej trójki na kolejnych 300 Polaków.

Koncentracja

Tego dnia do „Białego” dociera informacja 
o planowanym zgrupowaniu w Czerwonym 
Borze. Natychmiast podejmuje decyzję, aby 
się na nie udać. Przeprawia się promem przez 
Narew w Nowogrodzie, w którym nocuje z 20 
na 21 czerwca wraz z oddziałem. Nazajutrz 
oddział dociera do Szczepankowa, a sam 
„Biały” z obstawą w składzie: Piotr Wagner 
ps. „Lis”, Leon Sykut ps. „Sokół”, Roman 
Tercjak ps. „Romek” i Aleksander Kopański 
ps. „Sawa”, udają się na zgrupowanie. 
21 czerwca koncentracja oddziałów 
w Czerwonym Borze trwa. Dochodzi do 
spotkania „Wiesława” ze Stanisławem 
Marszałem ps. „Lech” jako przedstawicielem 
Komendy Okręgu AK oraz „Jacka” z „Białym”, 
który po rozmowie wraca do swojego od-
działu. Jeszcze tego samego dnia „Jacek” 
otrzymuje meldunek od „Bruzdy” o wzmoc-
nieniu posterunków niemieckich w Łomży 
i przyjeździe dodatkowych oddziałów SS.

22 czerwca rano wywiad Obwodu 
Zambrów donosi „Jackowi”, że większe 
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oddziały żandarmerii i niemieckiego wojska 
koncentrują się od południa. Mjr „Bruzda”, 
nie widząc w zaistniałej sytuacji możliwości 
zdobycia więzienia w bezpośrednim ataku, 
odwołuje koncentrację łomżyńskiego AK. 
Tego dnia zgrupowanie opuszczają oddzia-
ły „Lecha” i „Ewerysta”. Podobną decyzję 
podejmuje „Jacek”, pozostawiając jej wy-
konanie na dzień następny.

Po południu, w lesie między Szczepan-
kowem a Wierzbowem, dochodzi do 
spotkania oddziału „Białego” z odzia-
łem AK ppor. Franciszka Żebrowskiego 
ps. „Wyd”, do którego nie dotarła jesz-
cze informacja o rozwiązaniu zgrupowa-
nia. Obaj dowódcy podejmują decyzję 
o współdziałaniu. Kpt. „Biały” podrywa 
dodatkowo żołnierzy z siatki kompa-
nii NSZ Szczepankowo, pod dowódz-
twem Jana Jastrzębskiego ps. „Zawisza”  
z Chomentowa.

Bitwa

23 czerwca o 5 rano, od strony południa, 
do lasów Czerwonego Boru wchodzi ty-
raliera obławy niemieckiej, która na wy-
sokości Szumowa trafia na obozowisko 
NOW i likwiduje je. Uratował się jeden 
z żołnierzy, który skierował się na północ, 
chcąc ostrzec zgrupowanie.

Odliczanie stanu osobowego na po-
rannej zbiórce w miejscu koncentracji 
daje liczbę 250 żołnierzy. Jak co dzień, 
po odprawie por. „Zagłoba” z oddziałem 
20 ochotników udaje się na obrzeża lasu 
od strony Giełczyna, w miejsce masowych 
straceń, na zasadzkę, z zamiarem ewen-
tualnego odbicia i uratowania skazanych.

Nad ranem połączone oddziały „Białego” 
i „Wyda”, około 50-60 ludzi, docierają od 
Szczepankowa na skraj Czerwonego Boru, 

w okolicach wsi Marki i Jemielite. Nie natrafia-
ją już na patrole partyzanckie, które w dniach 
poprzednich sprawdzały i kierowały przy-
bywające oddziały na miejsce koncentracji. 
W tym samym czasie wyruszają z Łomży 
dwie kolumny niemieckiego wojska: pierw-
sza w kierunku Śniadowa, a druga – szosą 
na Zambrów. Przed południem ze stacji 
w Ostrołęce wyjeżdża pociąg z żołnierza-
mi niemieckimi, którzy po odniesionych 
ranach i rekonwalescencji przygotowani są 
do powrotu na front. Skład zaopatrzony jest 
w gniazda karabinów maszynowych i lawe-
tę z moździerzami. Wszystkie siły niemiec-
kie, zebrane do pacyfikacji partyzanckiego 
zgrupowania, liczą około 5000 ludzi, daje to 
15-krotną przewagę Niemcom. „Wyd” wy-
syła gońca z zadaniem nawiązania kontaktu 
ze zgrupowaniem.

Przed południem, z miejsca koncentracji 
w kierunku południowym, wyrusza kolum-
na marszowa, której straż przednią stanowi 
oddział NOW i pluton AK z Andrzejewa 
pod dowództwem „Wiesława”. Strażą tylną, 
złożoną z oddziału mieszanego AK i NOW, 
dowodzi por. Aleksander Krassowski 
ps. „Leśny” z AK. Po południu straż przed-
nia przechodzi linię kolejową Śniadowo-
Czerwony Bór. Po przejściu przez oddział 
kolejnego 1,5-kilometrowego odcinka, do 
straży przedniej dociera skrajnie wyczerpa-
ny żołnierz z ochrony obozu NOW i melduje 
o zbliżających się Niemcach. Ostrzeżeni par-
tyzanci prowizorycznie okopują się i masku-
ją w terenie. Zgrupowanie znajduje się w do-
godnym miejscu, na zalesionym wzgórzu. 
Dowództwo wydaje rozkaz dopuszczenia 
wroga na małą odległość i otwarcia zma-
sowanego ognia. Przychodzi następny mel-
dunek o zbliżających się Niemcach od lewej 
flanki, z kierunku Baczy Mokrych. 

Tak wspomina ten moment Edward ›
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Daniszewski ps. „Jastrząb” z obstawy por. 
„Wiesława”: „Sytuacja przedstawiała się 
wówczas następująco: czoło straży przed-
niej ostrzeżone przez żołnierza z rozbitego 
obozu na Górze Mościckiego okopało się 
prowizorycznie (ja byłem w straży przedniej) 
i czekaliśmy na Niemców. Byli już bardzo 
blisko, mieliśmy ich na muszkach naszych 
karabinów. Nagle lewe skrzydło naszych 
stanowisk zameldowało o zbliżających się 
Niemcach z kierunku Bacze-Mokre. Jest 
rozkaz załamania lewego skrzydła frontem 
do nieprzyjaciela. Czekamy na zbliżających 
się Niemców od czoła. Jest rozkaz podpu-
ścić jak najbliżej. Otwarto ogień…”

Gwałtowny ogień do obydwu grup nie-
przyjaciela dopuszczonych na odległość 
30-50 metrów, jak również obrzucenie 
granatami, okazują się skuteczne: Niemcy 
ponoszą duże straty w pierwszej fazie 
walki. Po pewnym czasie nieoczekiwanie 
partyzanci słyszą za plecami głośny łoskot 
i zgrzyt hamującego pociągu. Rozlegają się 
krzyki: „czołgi z tyłu!” oraz „pociąg pan-
cerny!”. Powstaje popłoch i zamieszanie.

W tym samym czasie oddziały „Białego” 
i „Wyda” dostrzegają zbliżającą się do ich po-
zycji tyralierę wroga od strony szosy Łomża-
Śniadowo. Nagle w głębi lasu, poniżej torów, 
rozlega się bitewny jazgot karabinów i wy-
buchy. Na odgłos walki tyraliera niemiecka 
zaczyna kierować się wzdłuż linii lasu na 
południe. Obaj dowódcy podejmują błyska-
wiczną decyzję o ataku na niemiecką obławę. 

Tak opisuje ten moment ppor. „Wyd”: 
„Zgrupowanie rejonu Szczepankowa i od-
działy NSZ kpt „Białego”, ukryte w cyplu wy-
sokopiennego lasu koło wsi Marki – na po-
zycjach, zostały wyminięte przez Niemców, 
którzy ostrzeliwując lizjerę lasu, do lasu nie 
weszli, lecz skrajem lasu posuwali się w kie-
runku walki około wsi Olszewo. Wtedy 

w porozumieniu z kpt. „Białym” uzgodni-
liśmy uderzenie z flanki na wroga. Na mój 
rozkaz oddziały nasze otworzyły ogień do 
wroga, który już nas wyminął i posuwał się 
w kierunku walki…”

Z pociągu, który nadjechał od strony 
Śniadowa, wysiadają żołnierze niemieccy 
i kierują się na północ na bliższe, bardziej 
widoczne i głośniejsze pole walki oddzia-
łów „Białego” i „Wyda”. Tak opisuje tę sy-
tuację ppor. „Wyd”: „W tym czasie po dru-
giej stronie toru kolejowego, na południu, 
trwała walka zgrupowania z Zambrowa. 
Niemcy uważali, że mają dwa człony zgru-
powań partyzanckich przeciętych torem 
kolejowym, a nasze uderzenie z flanki 
było dla nich zaskoczeniem. Uważali, że 
po stronie północnej, gdzie były nasze 
stanowiska, jest większe zgrupowanie”.

Poniżej torów partyzanci, uważając, 
że mają obławę z trzech stron: od połu-
dnia, wschodu i północy, podrywają się do 
ucieczki. Pozostaje tylko kierunek zachod-
ni (w stronę Olszewa i Śniadowa), jako po-
zornie wolny. Polacy docierają do skraju 
lasu i tu, na terenie odkrytym, ponoszą 
największe straty. Giną między innymi: 
por. Zygmunt Przeździecki „Wiesław”, 
dowódca straży tylnej por. Aleksander 
Krassowski „Leśny” oraz 17-letnia sanita-
riuszka z AK Irena Olejnik.

Powyżej torów również trwa walka. 
Niemcy kierują z lawety pociągu ogień 
moździerzy, a wyładowani z wagonów 
żołnierze zaczynają natarcie. Ppor. „Wyd” 
podaje: „Niemcy, na skutek naszego ognia 
przykuci do ziemi, kierują na nas ogień 
z wszelkiej posiadanej broni, w tym maso-
wy ogień moździerzy. Zapas naszej amunicji 
jest już na wyczerpaniu. Kpt. „Biały”– d-ca 
oddziału NSZ zauważa przez lornetkę, że 
Niemcy wyładowani z wagonów posuwają 
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się skokami w naszym kierunku. Ja włażę 
na drzewo. Lornetuję ten kierunek i stwier-
dzam, że obserwacje „Białego” są słuszne”.

Walka w okolicach Olszewa, po wcze-
śniejszym załamaniu pozycji, ulega pewne-
mu uporządkowaniu, co pozwala partyzan-
tom na rozszerzenie zaciskającej się tzw. 
podkowy lewego skrzydła Niemców. Tak 
wspomina „Jastrząb” tę sytuację: „W bi-
twie pod Olszewem, która trwała jeszcze 
do wieczora, Niemcom nie udało się okrą-
żyć naszych stanowisk, a po krótkim czasie 
uporządkowaliśmy swoje pozycje i dzielnie 
broniąc się, nie daliśmy się okrążyć, wyco-
fując się w kierunku Głębocza”.

Powyżej torów „Biały” i „Wyd” walcząc 
z jedną grupą Niemców oraz widząc zbli-
żających się żołnierzy z pociągu, w obliczu 
kończącej się amunicji, podejmują decy-
zję o wycofaniu się. „Wyd” pisze: „Zapada 
decyzja odwrotu w kierunku, gdzie nie ma 
Niemców, na wieś Lemiesze i Sierzputy. Już 
są ranni i zabici, a w szczególności w od-
dziale NSZ, który był wysunięty bliżej torów 
kolejowych. Kpt. „Biały” oświadcza, że on 
będzie ubezpieczał odwrót, bo ma jeszcze 
kilka magazynków pełnych do swych trzech 
erkaemów. Zarządzam skokami odwrót”.

Natarcie od strony torów przybie-
ra na sile. Niemcy przypuszczają gwał-
towny atak na przygotowujących się do 
odwrotu partyzantów. Całość uderzenia 
przyjmuje na siebie kpt. „Biały”, który gi-
nie wraz z najbliższymi podkomendnymi 
z obstawy: Leonem Sykutem ps. „Sokół” 
i Piotrem Wagnerem ps. „Lis”; a Roman 
Tercjak ps. „Romek” zostaje ciężko ranny. 
Ppor. „Wyd” podaje: „Gorzej było z od-
działem „Białego”. W trakcie wycofywania 
się pada ranny oficer jego sztabu – Tercjak 
z Łomży. Żołnierze zabierają rannego na 
zaimprowizowane nosze i unoszą z pola 

walki. Osłonę obejmuje sam kpt. „Biały”, 
spokojny i opanowany, z erkaemistą swe-
go oddziału. Niemcy znów kładą ogień 
moździerzy na tyły naszych oddziałów. 
Pada śmiertelnie ranny kpt. „Biały”. Jego 
żołnierze porywają swego lubianego d-cę 
i unoszą na tyły już tylko jego zwłoki. Tak 
zginął kpt. Kozłowski Antoni ps. „Biały”. 
Oddał życie za Ojczyznę, jak setki i tysiące 
innych Polaków i Polek”.

Oba oddziały wycofują się, i będąc już 
poza zasięgiem niemieckiego ostrzału, roz-
dzielają się w okolicach Sierzput. Ppor. „Wyd” 
kieruje się w lasy pod Szczepankowem, na-
tomiast oddział „Białego” idzie w kierunku 
Kozik i Konarzyc, gdzie trafia na kolumnę 
niemieckich aut. „Wyd” wspomina: „Na szo-
sie koło wsi Koziki cofający się oddział NSZ 
natknął się na samochody ciężarowe wro-
ga, które podwiozły żołnierzy niemieckich 
z garnizonu w Łomży pod las w Giełczynie 
i tu oczekiwały na powrót swoich zwy-
cięskich żołdaków. Cofający się żołnierze 
kpt. „Białego”, pomimo że transportowali 
rannych i zwłoki swego d-cy, zniszczyli te 
samochody, podpalając je na miejscu, a ob-
sługę wybito”.

Zbliża się wieczór. Na północnych 
obrzeżach Czerwonego Boru, w miejscu 
masowych straceń ludności, pod samym 
Giełczynem, stacjonuje od rana oddział 
„Zagłoby”. Partyzanci słyszą już od jakiegoś 
czasu odgłosy walki dochodzące z głębi lasu. 
Wydaje się, że są bezpieczni. Niestety, obła-
wa niemiecka, podążająca od rana z południa, 
dociera i do nich. Zostają wykryci i okrążeni 
przez niewspółmiernie duże siły niemieckie. 
Dwudziestu nieugiętych ludzi przyjmuje nie-
równą, skazaną na przegraną, walkę. W za-
ciętym boju ginie wielu Niemców. Giną też 
prawie wszyscy partyzanci, ratuje się tylko 
dwóch. Przez kilka dni zabici leżą tam, gdzie ›
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padli. Przerażeni mieszkańcy Giełczyna boją 
się podjąć pochówku bez nakazu władz 
okupacyjnych. Zwłoki por. Wacława Kalki 
„Zagłoby” odnalezione będą dopiero pod-
czas koszenia owsa…

Epilog

Ogółem w bitwie w Czerwonym Borze 
ginie ok. 90 partyzantów. Reszcie, około 
140-stu, w tym 50 rannym, udaje się wyjść 
z okrążenia. Niemcy nie biorą jeńców, na 
miejscu mordując tych, którzy chcą się 
poddać oraz wszystkich napotykanych ran-
nych. Straty po stronie niemieckiej to około 
100 zabitych i 200 rannych. Bitwa roze-
grała się w trzech oddzielnych miejscach: 
na południe od torów, na północ od nich 
oraz na północnym skraju lasu. Tylko atak 
oddziałów „Białego” i „Wyda” na oddziały 
niemieckie, które miały zamknąć okrąże-
nie od Śniadowa oraz ściągnięcie na siebie 
ataku żołnierzy z pociągu, dało szansę na 
uratowanie się większości zgrupowania 
zambrowskiego. Jeżeli Niemcy przywie-
zieni pociągiem zostaliby skierowani na 
południe, to zgrupowanie „Jacka” uległoby 
z pewnością całkowitemu unicestwieniu. 
Zarówno „Biały”, jak i „Wyd” nie musieli 
włączać się do walki, Niemcy wyminęli ich, 
nie zdając sobie sprawy z ich obecności. 
Jednak honor oraz obowiązek żołnierski 
połączone z odwagą, nakazywały wes-
przeć atakowane oddziały partyzanckie.

Postawa kpt. „Białego” zasługuje na 
szczególne wyróżnienie. Przeprowadził 
akcję odbicia 30 akowców. Uwolnił 
400 więźniów z więzienia łomżyńskiego 
bez jednego wystrzału i akcji odwetowej 
ze strony Niemców. Była to akcja, która 
nie ma odpowiednika w Polsce, a może 
i Europie. Koncentrację zarządzono w tym 

samym celu, tylko chciano zastosować 
inny wariant: zbrojne odbicie więźniów. 
Plan ten spalił na panewce już w początko-
wej fazie jego realizacji. Gestapo, poprzez 
swoich donosicieli, bardzo szybko dowie-
działo się o mającym nastąpić ataku. Samo 
zgrupowanie uległo praktycznie okrąże-
niu i tylko postawa kpt. „Białego” i ppor. 
„Wyda”, w konsekwencji okupiona śmiercią 
tego pierwszego, pozwoliła uniknąć cał-
kowitej zagłady oddziałów zambrowskich. 
Również fakt osłony i wzięcia na siebie 
ognia nieprzyjaciela podczas wycofywania 
się oddziału „Wyda” jest kolejnym świadec-
twem jego bohaterstwa, bezkompromiso-
wości, odwagi i niezłomnej postawy. Sama 
współpraca oddziałów AK i NSZ przeczy 
obiegowej opinii o rywalizacji czy niechęci 
pomiędzy obiema formacjami.▪

Na podstawie tekstu Dariusza 
Syrnickiego zredagował M.S.
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Zrealizujmy testament Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzić będziemy kolejny raz 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. To święto, ustanowione 
w rocznicę śmierci IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość jest 
okazją do wspominania żołnierzy dru-
giej konspiracji, którzy po opuszczeniu 
Polski przez Niemców podjęli nierówną 
walkę z Sowietami i rodzimymi komuni-
stami. Żołnierze Wyklęci pamiętali, że we 
Wrześniu 1939 roku na Polskę napadły 
dwa mocarstwa, a nie jedno.

Wywieszając biało-czerwoną flagę 
i uczestnicząc w patriotycznych wydarze-
niach w dniu 1 marca zastanówmy się, o co 
tak naprawdę walczyli Żołnierze Wyklęci.

Jestem przekonany, że można wskazać 
cztery płaszczyzny Ich walki.

Po pierwsze: płaszczyzna idei. Żołnierze 
Wyklęci walczyli z obcą i wrogą Polsce ide-
ologią komunizmu. Zwalczali ze wszystkich 
sił bolszewizm, pamiętając jego okrucień-
stwa z czasów II wojny światowej, pamię-
tając o wojnie polsko-bolszewickiej i zdra-
dzieckich działaniach polskich komunistów 
w II Rzeczypospolitej. Wiedzieli, że pod 
czerwonymi sztandarami maszerują terror 
i nędza, głód i śmierć, pogarda dla polsko-
ści i chrześcijaństwa oraz zezwierzęcenie. 
Żołnierze Wyklęci reprezentowali polską 
myśl i obóz niepodległościowy, a nierzadko 
wprost polską myśl narodową i polski ruch 
narodowy – wszak wielu z nich wywodzi-
ło się z Narodowej Organizacji Wojskowej, 
Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego – czyli „wojskówek” narodow-
ców ze Stronnictwa Narodowego czy ONR.

Po drugie: płaszczyzna państwowo- 
międzynarodowa. Walka Żołnierzy 

Wyklętych była walką dwóch narodów 
i dwóch państw. Wyklęci walczyli o Polskę 
suwerenną, niepodległą i silną. Chcieli 
Polski, która znaczyłaby wiele na arenie mię-
dzynarodowej. Przeciwko nim stali żołnie-
rze i funkcjonariusze wrogiego mocarstwa, 
Związku Sowieckiego. Sowieci pozbawili 
Polskę po II wojnie światowej suwerenno-
ści. Narzucili jej swój dyktat. Traktowali jako 
swojego satelitę. Żołnierze Wyklęci walczyli 
o Polskę wolną od obcych wpływów.

Po trzecie: płaszczyzna krajowa, we-
wnętrzna. Należy pamiętać, że Sowieci 
w dziele sowietyzacji Polski nie byli osa-
motnieni. Na ich usługach były tysiące 
zdrajców Polski. Komuniści, koniunktu-
raliści i pospolici bandyci wykorzystywali 
gwałtowne „czerwienienie” kraju, starając 
się wywalczyć sobie jak najlepsze fruk-
ta. Ich ofiarami padali zwykli obywatele, 
nawet ci, którzy po prostu chcieli żyć. 
Komuniści ochoczo wprowadzali w Polsce 
stalinizm, totalitaryzm na wzór sowiecki. 
Wykorzystywano poniemieckie obozy do 
przetrzymywania patriotów, więzienia się 
zapełniały, ludzie znikali w kazamatach, 
by nigdy już nie ujrzeć światła dziennego. 
Trwała wszędzie propaganda i indoktry-
nacja. Mnożyły się przypadki donosów, 
a obywatele byli inwigilowani przez bez-
piekę i bombardowani komunistycznymi 
sloganami. Żołnierze Wyklęci wypowie-
dzieli temu wszystkiemu bezkompromiso-
wą walkę o to, by Polacy byli wolnymi oby-
watelami swojego kraju, a nie parobkami 
czerwonej władzy.

Po czwarte wreszcie: płaszczyzna 
osobista. Być może najtrudniejszą i naj- 
ważniejszą walką, jaką toczyli Żołnierze  
Wyklęci była walka z samym sobą. ›
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Spróbujmy sobie wyobrazić, co musieli czuć 
ci ludzie, którzy nierzadko funkcjonowali 
w konspiracji 5-6 lat, byli zmęczeni wojną. 
Jak musieli się cieszyć na wieść, że Niemcy 
się wycofują, że Berlin zdobyty... i jak wielki 
ból musiało im sprawiać, że mimo śmierci 
Hitlera i upadku Rzeszy Polska wcale nie 
jest wolna. Że ci, którzy napadli wespół 
z Hitlerem we wrześniu 1939 roku teraz sta-
nowią władzę w Polsce. Że okupacja trwa, 
a z czerwonych flag powiewających na uli-
cach zniknęły swastyki, a zastąpiły je sierpy 
i młoty. Co musieli czuć, wiedząc że muszą 
kolejne lata walczyć! Wyobraźmy sobie te 
zniewagi, których doznawali widząc komu-
nistyczną propagandę. Co czuli bohaterowie 
z AK czy NSZ widząc hasła „Zapluty karzeł 
reakcji”, „Tęp bandytów z NSZ”! Zawsze, gdy 
myślę o tych ponurych czasach, przypomi-
nają mi się smutne słowa pieśni z czasów 
powstania warszawskiego. „Chłopcy silni jak 
stal”, którzy walczyli z Niemcami i wyobra-
żali sobie czasy po wojnie:

A gdy miną już dni,
walki, szturmów i krwi,
bratni legion gdy z Anglii powróci,
pójdzie wiara gromadą
Alejami z paradą
i tę piosnkę szturmową zanuci.
Panien rój, kwiatków rój i sztandary.
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
w wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.

I te czasy nigdy nie nadeszły. Nie dane 
było żołnierzom AK czy NSZ defilować 
po wojnie. Zamiast tego czekały szykany, 
inwigilacja, pokazowe procesy, katownie 
i „Łączka”. W tej rzeczywistości rodem 
z koszmaru Żołnierze Wyklęci walczy o wy-
trwanie w wierze. O zachowanie honoru. 

O wierność towarzyszom broni. O docho-
wanie przysiąg wojskowych. W świecie, któ-
ry walił się na ich oczach i wyzuwany był 
z normalnych wartości przez komunistów 
byli samotnymi orędownikami Polski.

My, jako obecne pokolenie Polaków, 
jesteśmy winni Żołnierzom Wyklętym wy-
pełnienie Ich testamentu. To nasze zadanie 
w wielowiekowej, narodowej sztafecie po-
koleń. Pamięć musi trwać, musi być żywa 
i musi nas inspirować do działalności na 
rzecz Ojczyzny. Na nic nam coroczne świę-
towanie, jeśli 2 marca wrócimy do szarej 
codzienności.

Walczmy zatem o Polskę, walczmy 
każdego dnia, narodowo i obywatelsko, 
o Polskę, o jaką Oni walczyli.

O Polskę twardo stojącą na fundamen-
tach cywilizacji łacińskiej i wolną od wpły-
wu szkodliwych ideologii, w tym nowych 
wariacji na temat marksizmu.

O Polskę suwerenną, niepodległą, silną 
i bezpieczną, znaczącą wiele w relacjach 
międzynarodowych i prowadzącą swoją 
politykę w oparciu o swoje interesy.

O Polskę sprawiedliwą i mądrze urzą-
dzoną, której ustrój zbudowany zostanie 
wokół hasła „wolny obywatel w silnym 
państwie” i będzie pozwalał na harmonijny 
rozwój wspólnoty narodowej i wyzwole-
nie energii Polaków.

Aby to osiągnąć – musimy walczyć z na-
szymi słabościami, wykuć nasze charaktery 
i wole i działać całym życiem na rzecz speł-
nienia naszych obowiązków wynikających 
z naszej polskości. Przez zwycięstwo w so-
bie do zwycięstwa w narodzie!

Cześć i chwała Bohaterom!▪

Aleksander Kowaliński
Prezes Koła Ruchu Narodowego  

w Warszawie
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 Szczegółowe informacje    Izba Pamięci IPN Strzelecka 8 
 adres    ul. Strzelecka 8, 03-433 Warszawa (Praga-Północ)
 tel.    22 270 15 41
 e-mail    strzelecka8.warszawa@ipn.gov.pl 
 adres do korespondencji    pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

Izba Pamięci Strzelecka 8 (IPN) zaprasza uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych do udziału w lekcjach: 

  stacjonarnych – prowadzonych przez edukatorów w Izbie Pamięci Strzelecka 8
  online – prowadzonych za pomocą aplikacji Teams
  mobilnych – prowadzonych przez pracowników w szkole (dotyczy szkół na terenie Mazowsza).

Tematy lekcji są zgodne z podstawą programową, więc mogą być też traktowane jako lekcje historii realizowane 
poza budynkiem szkoły.

Zapraszamy także uczniów do udziału w:

  prelekcjach – o tematyce związanej ze zbrodniami komunistycznymi 
   projektach edukacyjnych – np. projekt Dokumentaliści zbrodni, który polega na przygotowaniu reportażu 

filmowego dotyczącego miejsc zbrodni komunistycznych w regionie 
   spacerach historycznych – prowadzonych przez pracowników Izby Pamięci po miejscach zbrodni 

komunistycznych na warszawskiej Pradze
  konkursach – dotyczących ofiar reżimu komunistycznego i miejsc zbrodni komunistycznych.

Izba Pamięci Strzelecka 8 dla nauczycieli przygotowała:

   konkursy – „Trudna pamięć” – ogólnopolski konkurs na scenariusz lekcji o tematyce zbrodni komunistycznych
   seminaria i szkolenia – „Śladami zbrodni komunistycznych – kamienica przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie” 

(spotkania w formie stacjonarnej lub online)
  scenariusze lekcji – do pobrania ze strony internetowej Izby Pamięci Strzelecka 8
  konferencje i projekty edukacyjne – np. „projekt Śladami zbrodni”.

Udzielamy też Honorowego Patronatu Izby Pamięci Strzelecka 8 dla przedsięwzięć związanych z edukacją, 
edukacją historyczną lub edukacją regionalną, a także z upamiętnianiem ofiar reżimu komunistycznego i miejsc 
związanych ze zbrodniami komunistycznymi.



Tematy lekcji stacjonarnych:
SZKOŁA PODSTAWOWA
    „Śmierć naszym wybawieniem” – czyli o represjach komunistycznych na przykładzie kamienicy przy ulicy 

Strzeleckiej 8.
    O czym świadczą inskrypcje wyryte na ścianach w piwnicach w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8?
    Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.
    „Czerwona mapa Warszawy” – miejsca represji i zbrodni komunistycznych.
    Postawy polskiego społeczeństwa wobec kształtowania się władzy komunistycznej.
    Być patriotą w czasach represji komunistycznych.
    „Żołnierze Wyklęci” – opór antykomunistyczny w Polsce w latach 1944–1947.
    Czerwone miejsca na mapie Polski, czyli o zbrodniach komunistycznych.
    Jak mieszkańcy stolicy przekazywali sobie informacje o działalności władz komunistycznych? – meldunki 

i ostrzeżenia dla mieszkańców Warszawy.
    Śladami miejsc zbrodni komunistycznych w Warszawie.
 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
    Strzelecka 8 – zwyczajna kamienica z niezwyczajną historią.
    Czy inskrypcje mogą być dowodem zbrodni komunistycznych?
    Jak komuniści przejęli władzę w Polsce, czyli o Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.
    „Czerwona mapa Warszawy” – skala i rodzaje zbrodni aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1947 na przykładzie 

Warszawy.
    Społeczeństwo polskie w okresie represji komunistycznych.
    Postawy Polaków patriotów wobec władz komunistycznych.
    Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci – działacze powojennego podziemia niepodległościowego.
    Zbrodnie komunistyczne w powojennej Polsce.
    Jak mieszkańcy stolicy przekazywali sobie informacje o działalności władz komunistycznych?
    Miejsca zbrodni komunistycznych w Warszawie.

Tematy lekcji online:
SZKOŁA PODSTAWOWA
    Opór społeczny w Polsce wobec kształtowania się władzy komunistycznej.
    Antoni Żurowski – patriotą był…
    Jakie informacje kryją się w inskrypcjach w piwnicach w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8?
    Śladami zbrodni komunistycznych – kamienica przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Czerwona mapa Polski – czyli o miejscach represji komunistycznych w Polsce.
    Więźniowie aresztu NKWD przy ulicy Strzeleckiej 8.
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    Niepewny nasz los – realia więziennego życia w aresztach NKWD w komunistycznej Polsce.
    „Żołnierze Wyklęci” – opór antykomunistyczny w Polsce w latach 1944–1947.
    Byłem więźniem aresztu NKWD przy ulicy Strzeleckiej 8 – wspomnienia osób przetrzymywanych w piwnicach 

kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Na tropach miejsc zbrodni komunistycznych w Warszawie.
 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
    Areszt, którego nigdy nie było…– czyli o kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Historia w inskrypcjach ukryta – rzecz o zbrodniach komunistycznych.
    Żołnierze Niezłomni – historia drugiej konspiracji.
    Terror stalinowski w powojennej Polsce – „Czerwona mapa Polski”.
    Kamienica inna niż wszystkie – wspomnienia osób przetrzymywanych w areszcie przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Zbrodnie komunistyczne w powojennej Polsce na przykładzie kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Realia życia więziennego w areszcie NKWD przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Czerwona mapa Warszawy– miejsca represji komunistycznych w Warszawie.
    Praskie katownie – śladami zbrodni komunistycznych w na warszawskiej Pradze.
    Formy oporu polskiego społeczeństwa wobec represji komunistycznych.

Tematy lekcji mobilnych:
SZKOŁA PODSTAWOWA
    „Śmierć naszym wybawieniem” – czyli o represjach komunistycznych na przykładzie kamienicy przy ulicy 

Strzeleckiej 8.
    O czym świadczą inskrypcje wyryte na ścianach w piwnicach w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8?
    „Żołnierze Wyklęci” – opór antykomunistyczny w Polsce w latach 1944–1947.
    Czerwone miejsca na mapie Polski, czyli o zbrodniach komunistycznych.
    Postawy polskiego społeczeństwa wobec kształtowania się władzy komunistycznej.
 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
    Strzelecka 8 – zwyczajna kamienica z niezwyczajną historią.
    Czy inskrypcje mogą być dowodem zbrodni komunistycznych?
    Cierpimy za Polskę – czyli o represjach komunistycznych na przykładzie kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8.
    Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci – działacze powojennego podziemia niepodległościowego.
    Postawy Polaków patriotów wobec władz komunistycznych.
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Celem naszego stowarzyszenia jest propagowanie 
postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie 

tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, popula-
ryzacja i wspieranie edukacji historycznej oraz ochrona 
miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego.

Od wielu lat organizujemy obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy podjęcia 
Powstania Warszawskiego, koncerty, konkursy oraz wiele 
innych przedsięwzięć mających na celu promowanie pol-
skiej historii, kultury i tradycji. Wspieramy także lokalne 
społeczności, prowadzimy działalność kulturalną i promu-
jemy działania mające na celu poprawę zdolności obron-
nych naszego społeczeństwa. 

Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa 
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Kontakt
e-mail: swojdat123@gmail.com
tel.: 661 594 207
Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdują się na stronach:
tmptik.org.pl
www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092
Darowizny prosimy przekazywać na rachunek numer:
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
Bank PKO SA VI Oddział w Warszawie 

fot. z archiwum TMPiK

W naszych szeregach można rozwinąć swoje zainteresowania historią, a także wziąć 
udział w organizowanych przez nas inscenizacjach historycznych. Każdy może znaleźć 
u nas ciekawe pole dla swoich działań.
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Współpraca:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
e-mail: biuro@tmptik.org.pl
Facebook: 
www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/

Miesięcznik Myśl Praska jest gazetą bezpłatną i niezależną.
Do tej pory wydawany był ze środków własnych i dzięki wsparciu czytelników.
Jeśli chcesz, aby dalej funkcjonował, prosimy o wsparcie.

Darowizny można przekazywać na numer konta TMPTiK z dopiskiem:
„Darowizna na Myśl Praską”
Bank PKO SA VI Oddział w Warszawie
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036

zaprasza!

Wspófinansowane ze środków


