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Panie Konstanty, chciałem pana zapytać o taką, o rzecz następującą: Niemcy w czasie wojny powołali do życia tak 

zwany, tak zwane junaki, czyli tak zwaną służbę budowlaną.

Tak.

I powoływali tam kolejne roczniki, między innymi też rocznik dwudziesty.

Tak.

I panu się jakoś udało uniknąć poboru do tych junaków czy…?

Tak, nie zgłosiłem się w każdym razie.

A były jakieś konsekwencje tego, że pan się nie zgłosił?

Nie, nie.

Ale otrzymał pan powołanie, tak?
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Nie, nie. Bo tam… Wiem dlatego, że jeden z… Było kilku urzędowiaków w tym, powołanych tam, do tej służby. I rze-

czywiście, tam oni mieli kłopoty z nim, bo on też taki samodzielny tam był, nie bardzo się ich słuchał, cholera, urywał 

się itd., ten urzędowiak z tego obozu.

A pana zdaniem na przykład, funkcjonowanie tych junaków, utrudniało działalność konspiracyjną?

Nie, nie utrudniało. Nikt się do organizacji nie… W Urzędowie, przynajmniej tak w Urzędowie było, a nie wiem jak 

gdzie indziej.

Bo problem polegał na tym, że powoływano bardzo dużo ludzi młodych i ich odrywano od terenu, prawda?

Od terenu, tak.

Czyli zabierano albo do Lublina, albo do Kraśnika, albo do Niedrzwicy, prawda? I to trochę rozbijało strukturę, prawda?

No jeżeli chodzi o strukturę konspiracyjną, to tam, to jakoś nie miało żadnego według mnie wpływu, te junac… Robienie 

tych junaków, JHP.

To wróćmy jeszcze teraz do tego ZWZ-tu. Powiedział pan, że przeszedł pan w czterdziestym jeszcze roku albo 

w czterdziestym pierwszym, kurs szkoły podchorążych, tak?

Tak jest.

W którym miejscu to było?

To były Dzierzkowice. Mieszkanie… Miejscowość.

A w którym miejscu to było? W jakimś mieszkaniu się odbywał ten kurs czy gdzieś…?

To była… To był… Mieszkanie leśnika. Leśnik, inżynier leśnik.

Gdzieś na uboczu też, tak?

Na uboczu, tak jest.

A ilu was było na tym kursie?

No, z Urzędowa to nas było chyba czterech, chyba czterech było nas.
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I to była jak gdyby jedna tak, w cudzysłowie, klasa, tak?

Bo tam, tam było, i z BCh byli, i z innych organizacji, tak że z Urzędowa było, to było tylko czterech.

A jak długo ten kurs trwał? Pamięta pan może, jak to wyglądało?

To okres był, okres zimowy i potem przyszła wiosna, no to do akcji się szło a nie, a nie tego, nie szkolenie.

Czyli to była zima z czterdziestego na czterdziesty pierwszy, tak?

Tak jest, tak.

A kto to prowadził?

To prowadzili, przyjeżdżali jacyś wykładowcy.

Prawdopodobnie zawodowi oficerowie, tak?

Oficerowie, tak jest.

I to było tak jak pan mówi, z dostępem dla wszystkich, czyli byli z ZWZ, byli z NOW i z BCh…

I z BCh, tak jest.

A jakie były zajęcia? Jaka była tematyka zajęć?

No praktycznych zajęć takich, nawiasem mówiąc, to teoria. To to był, właściwie podstawą był tak zwany podręcznik 

dowódcy plutonu. Każdy z nas dostawał ten podręcznik dowódcy plutonu i tamten troszeczkę swoich uwag tylko 

dodawał, rozszerzał te wiadomości, któreśmy osiągnęli z tego podręcznika.

Bo to był przedwojenny podręcznik, tak?

Tak jest.

Dla wojska polskiego. A nie było żadnego na przykład, no nie wiem, praktycznych zajęć czy jakichś w terenie, czy 

coś takiego.

Nie, nie, nie. Ćwiczeń czy coś, żeby tam…
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Żadnej musztry ani nic.

Nie, nie, nie.

Aha, czyli wszystko konspiracyjnie. A jak wyglądała pana służba wówczas w ZWZ-cie po tym szkoleniu? Bo jeszcze 

później był pan w Kedywie, ale najpierw, jak to wyglądało?

No, był okres taki troszeczkę jakby luzu, bo to była reorganizacja. Przyszedł… Jak „Zapora”, to tak, tak zaczął inaczej 

działać. Oddział, oddział się… Nastąpił pewien podział terenu, że przypuśćmy, część województwa podlegała 15. 

pułkowi piechoty, część znów „Zaporze”. Taki był okres troszeczkę, według mnie, no, bałaganiarski. A w międzyczasie 

działał właśnie oddział „Grzechotnika”, się gromadził, gromadził, powiększał się w międzyczasie.

A gdzie ten oddział działał?

Proszę?

Ten oddział od kiedy działał? Od czterdziestego trzeciego roku?

Nie, oddział już się organizował dużo wcześniej, bo pierwsi ci spaleni, to… Najpierw się składał z tych spalonych 

ludzi. To nawet czterdziesty rok, prawda, już tam…

Aha, już…

Tak. Tak że… Później już się rozrastał, rozrastał, przyrastał, do niego przychodziło coraz to innych. No chociażby po-

weociaki. Poweociaki, szef poweociaków był najpierw u „Grzechotnika”, a potem się okazało, że u „Grzechotnika” 

z tych poweciaków to zostało tylko dwóch.

A znał pan ich dobrze?

No, znałem prawie… Jako tako. Najmniej to znałem tego najmłodszego. Najmniej znałem, bo on się, trochę jakby 

pałętał się przy „Grzechotniku”, trochę tam, tak był, nigdzie na trwale nie zagrzał miejsca. Tak samo jak i ten powe-

owczak obecnie żyjący jeszcze…

„Morwa”.

„Morwa”. No on to też tak, tak, raczej trzymał się „Zapory” a nie, a nie brata najstarszego, bo ten… Nie najstarszego, 

młodszego brata, który był u nas.

A jak wygląda pana… Jak się pan w ogóle dostał do tego oddziału, że… Jak pan tam trafił.
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Tak dobrze sobie, sobie nie mogę przypomnieć jak się to trafiło. W każdym razie mnie się wydaje, że ten Gajewski, 

z tej piątki, co organizował Gajewski tę piątkę. Potem zaczął współuczestniczyć w różnych akcjach na terenie gminy, 

tych co za bardzo wyskoczyć. Sołtysi za bardzo byli, no, gorliwi w oddawaniu kontyngentów czy coś. I wtedy nastą-

piło pewne zbliżenie, zbliżenie i to i tak jakby połączenie, zwiększenie aktywności, najpierw małej, bo to jak mówię, 

początkowo to ten „Grzechotnik” to tych miał ludzi do takich małych upomnień, nawet czy, czy, upomnienie księdza 

tego, prawda, za, że pieniądze brał za pochówek. I tak to się jakoś rozrastało, rozrastało, że już później w czterdzie-

stym trzecim nastąpił normalny podział, normalny podział na Puławy i podział na tego, no, „Zaporę”.

A jak pan wspomina właśnie Cieszkowskiego, czyli „Grzechotnika”? Bo pan…

No to postrzegam go jako, no – każdy z nas ma błędy i wady, i zalety. On też miał zalety, ale i wady. Te wady to wyba-

czam mu tym, bo on był, no musiał z czegoś żyć. Przecież nie zarabiał, nie pracował, więc czasami pozwalał niektórym 

ludziom, tym, co to byli, spaleni tak zwani. Coś tam komuś zabrania, przywiezienie świniaka czy czegoś, żeby sam 

wyżyć, żonę wyżywić. I to, to jako w mojej opinii, który nie musiał się o to martwić, bo miał w domu wyżywienie, to ja 

z wyrozumieniem do tego podchodziłem. No że tam komuś wzięli wieprzaka, jakiemuś zamożnemu, albo w majątku, 

albo takiemu, co współpracował z Niemcami – no to, to, to tak się mu wybaczało, że coś takiego zrobił. I o tym… 

Bo musiał tym ludziom też dać jeść, prawda? Tym spalonym. Miejscowa ludność ich karmiła, ale i on też tam od czasu 

do czasu święta jakieś im musiał to zorganizować. A jeżeli chodzi o jego starszego brata, no to dawny peowiak…

Hipolita, tak?

Tak, Hipolit. To dawny peowiak, no sierżant, taki typowy wojskowy, sierżant i on, no, trochę, bardzo raczej trzymał się 

tej, tej ścisłej, twardej organizacji wojskowej, a mniej, mniej uczestniczył w brata działalności.

Bo ten Mieczysław był młodszy, tak?

Młodszy był.

I on jak gdyby wziął na siebie taką stronę wojskową, a tamten stronę organizacyjną.

Organizacyjną, tak jest.

A jakie na przykład były kontakty w tym momencie w terenie z komunistami, jakie były te kontakty z NOW, z BCh? 

Jak to wyglądało?

Z NOW i…

Z BCh i z komunistami, jak te układy wzajemne wyglądały?
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Z komunistami było okropnie. Był tak zwany… Był… Jak on się nazywał?

„Cień”?

„Cień”, o, właśnie. To był facet, kadet, liczył, że jak wstąpi do AK, to jako kadetowi to dadzą od razu oddział i bę-

dzie tam sobie oddziałem tym dysponował, a w AK nie było tak znowu luźno. Było dosyć podoficerów i oficerów 

przedwojennych, żyjących, że nie potrzeba było takiego kadeta od razu robić dowódcą oddziału. Obrażony, że go 

ZWZ nie przyjęło, i poszedł do komunistów. Stworzył oddział komunistyczny, ten kadet, no i… On stworzył jakby 

z nienawiści, jego działalność wynikała z nienawiści do AK, że go nie chcieli. I między innymi chciał odebrać… Jakoś 

zorganizował wywiad, że zorientował się, że będzie zrzut z Zachodu dla potrzeb AK. Zrzut broni i jakieś tam wia-

domości, skąd… On się dowiedział o tym zrzucie i przygotował akcję na przejęcie tego zrzutu przez AL, przez ten 

jego oddział AL-owski, komunistyczny. A on miał u siebie tam swoich różnych, wiadomo, bandziorów, no co tu dużo 

gadać, etyką nie grzeszących. I… Ale na szczęście AK… Oddział… Wywiad akowski dowiedział się o tym, że już 

komuniści wiedzą, gdzie będzie zrzut i ten zrzut przerzuciło na inny teren. I rzeczywiście, zrzut się dokonał, ale za-

miast z trzech samolotów, tylko dotarł jeden. Nawet ja uczestniczyłem w tym przyjęciu tego odbioru. Ale ten „Cień”, 

myśląc, że będzie zrzut tam, gdzie przedtem był planowany, urządził zasadzkę na przejęcie tego zrzutu. Ale o tym 

nie wiedział, myślał, że zrzut już był dokonany i zaatakował, zaatakował normalnie z pól kwatery, kwatery zajęte 

przez… Zaraz, wtedy był tam oddział tego…

To chodzi o tę sytuację w Owczarni.

W Owczarni, tak jest, w Owczarni. Dowódcą to był, to był taki…

To oddział „Hektora”, tak?

O! Oddział „Hektora”. Ten „Hektor” to…

Rogozińskiego.

Tak jest. Ten „Hektor” to był, no, starszym kolegą gimnazjalnym moim, bo on szedł starego typu w gimnazjum kończył 

w Kraśniku, a ja nowego typu już szedłem, nowego typu, w Kraśniku. On był o te trzy lata ode mnie starszy i wpierw 

te maturę robił. I on, ten oddział został zaatakowany właśnie, ale on sam tam nie uczestniczył, nie był, jego tam nie 

było, ale było kilku oficerów i kiedyś, no, szkolenie prowadzili i zrezygnowali z przyjmowania zrzutu, ale tamten oddział 

na razie pozostał. A czy oni myśląc, że tam ten oddział już przejął ten zrzut i zaatakował oddział jego, zaatakował. 

Ale się okazało, że oddział zaczął się bronić, nie… Więc wtedy on, no udał, że to pokojowo tam… że się porozumieć. 

Przyszedł, porozumiał się, niby się porozumienia, to owo, a w trakcie porozumienia, tam uwierzyli mu ci oficerowie 

i robili ćwiczenia takie ze swoimi ludźmi. On w momencie, kiedy byli zwróceni plecami do tego, to on dał rozkaz swo-

im i zaczęli strzelać po plecach tym… Tam wtedy wymordowali kilku, kilkunastu tych akowców z oddziału właśnie…
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„Hektora”.

Tak, „Hektora”.

A później po tej akcji była taka pogoń z tym oddziałem „Cienia”. Czy uczestniczył pan w tej akcji, bo to tam później 

dużo ludzi…

Była pogoń. Była pogoń i oddział „Grzechotnika”, znaczy, już jako oddział „Grzechotnika” wziął udział w zbiorowym 

tym ataku. Między innymi powiedziano, że tam na Stefanówce on zakwaterował na wsi Stefanówka, bo ta taka była 

komunistyczna wioska. I że tam zakwaterował po tym morderstwie tego oddziału akowskiego. I akuratnie oddział 

„Grzechotnika”, nie bezpośrednio, tam zaatakował jego. Ale był przydzielony do oczyszczenia, wyszukania jego 

tej miejscowości w Stefanówce, bo wiadomo było, że on się wycofał do swojej komunistycznej wsi i że on tam będzie 

ze swoimi oddziałami. Ze swoimi oddziałami, ten komunista, ten „Cień”. No i się okazało, że kwatery, na których 

myśmy mieli przydzieleni nasz oddział, tego „Grzechotnika”, do zakwaterowania, trafił na faceta, który był komu-

nistą, wałachem – Wach się nazywał, nauczyciel z Moniak, który był w oddziale tego „Cienia” jako ideowiec, jako 

komunista. Nie jako żołnierz, tylko jako…

Politruk.

…komunista. A z kolei my, urzędowiacy, mieliśmy styczność z tym Wachem, bo to był nauczyciel szkoły podstawowej. 

Wiedzieliśmy, że komunista, ale zorganizował kiedyś tam, za okupacji zorganizował taką drużynę siatki i przyjeżdżał 

do Urzędowa na mecze. I wtedy tam mecz my mieli, ten, Moniaki-Urzędów – o, takie, takie były. I stąd tego Wacha 

ja znałem. I jak jeden z kolegów zaczął… Poczuł, że pod ścianą śpi i coś się rusza pod ścianą, dotarło do niego, 

że to był Wach, okazuje się. Jeden z kolegów patrzy – Wach. Jeden z moich kolegów, tych, tych z Bęczyna i z od-

działu naszego. A on, ten… Wacha znali też, bo to wioska ta sama, nauczyciel miejscowy. Mówi: „Wiesz co, Kostek? 

Wacha tu mamy”. No więc… „Dawaj, co z nim zrobić? Co z nim zrobić?”. A ja mówię: „Zaraz, zaraz, poczekajcie. 

Trzeba zameldować dowództwu – które ściga tego „Cienia” – że mamy Wacha, czyli ich ideologa. Musimy się do-

wiedzieć, co z tym zrobić, co z nim zrobić”. No i tam wyznaczyłem tam tego, jednego z tych kolegów, Gajewskiego 

i on zaprowadził go do dowództwa, tego, który kierował tą całą akcją pościgu za „Cieniem”. No i dawaj go. I tam 

zaprowadzili go, i rzeczywiście, ten Wach się jakoś tam wytłumaczył, że go w końcu dowództwo puściło. Ale tak 

przypadkowo żeśmy tego Wacha wykryli w sianie. I potem się okazało, że on tak rozpuścił, ten, ten „Cień”, tych ludzi, 

że nie mogliśmy trafić w ogóle na niego i nie znaleźliśmy jego, i ja tam dalej potem szedłem… Ale że bezpośrednio 

nasz oddział, ten, mój, „Grzechotnika” nie miał takiego, styczności bezpośrednio z aresztowaniem i z tym… Walką 

wtedy, gdzie, gdzie polegli tamci.

A z innymi strukturami, z NOW i z BCh, były jakieś kontakty?

Z NOW to były jako takie kontakty możliwe, natomiast z BCh to tylko jakieś, ja wiem, z Urzędowa to jakieś… Dłuższy 
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czas Urzędów nie chciał się podporządkować – w Urzędowie to BCh – nie chciało się podporządkować ogólnemu…

Scaleniu, tak?

… dowództwu, tak jest. Więc z Urzędowa tylko jakieś… Tam kiedyś była mowa o tym, że około trzydzieści, pięćdziesiąt 

procent najwyżej tych BCh-owców, przyłączyło się do AK, a reszta nie, bardzo niechętne były.

A była jakaś partyzantka rosyjska w pobliżu, radziecka?

Rosyjska? To…

Bo pojawiali się wtedy tak zwani zrzutkowie, prawda? Gdzieś w terenie.

To, to właściwie ja tak nie napotkałem takich zrzutków. Mój pluton brał udział, ten „Grzechotnika”, brał udział odwo-

żenia tych zrzutów, jakie tam były, broni i tam coś, do schowków. I to też, ani miejscowość, ani co, wszystko to było 

tajemnicze. Nocą się jechało. Zawieźliśmy tam, porozpuszczali nas później i nawet nie wiem, gdzie ta miejscowość, 

jaka miejscowość itd., gdzie to było schowane.

Ale zrzucana była tylko broń, nie było żadnych skoczków.

Nie. Tylko zrzut był. Aha! No to to jakiś, osoba jakaś przyjechała, ale od razu ona pojechała, a samolot odleciał. Miało 

być trzy samoloty, a doleciał tylko jeden, gdzieś dwa po drodze zostało strąconych przez Niemców czy przez kogo, 

a doleciał jeden tylko. I te zrzuty to były paczkowane, takie paczki i te paczki myśmy przewieźli do, do, do przecho-

wania na akcję, że tak powiem, „Burza”, czyli na rewolucję. Na akcję „Burza”.

A duża była ilość broni zrzucona? Czy to był jeden zasobnik, czy więcej tych zasobników było?

Gdzie, gdzie?

Czy duża ilość tej broni była zrzucona, czy…

No, ile tam, nie liczyłem ani worków, bo to w workach było, nie otwierane nawet, zapakowane potem na transport 

konny i tylko myśmy jako ubezpieczenie tego transportu szli.

Aha, czyli de facto pan nie wiedział…

Nie, co tam…

… co jest w środku…
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Nie, nie.

Nie otwierano.

Nie, nie. Powiedziano tylko: broń na akcję „Burza”.

Czyli to już był czterdziesty czwarty rok, tak?

Tak.

A czy występował w terenie na przykład problem band rabunkowych, które, które podawały się na przykład za, za, 

za Armię Krajową czy za ZWZ, które musieliście jakoś tam bronić od bandytyzmu? I takiej pseudopartyzantce.

Był okres jeszcze za czasów niemieckich, były takie oddziały, co tam udawali partyzantów. Tam takie złodziejaszki 

itd. Między innymi taki jeden ze złodziejaszków chciał mi ukraść… Wkradł się do mojego domu – bo ja nie spałem 

w domu – i chciał mi ukraść broń. Myślał, że ja mam broń w domu. I jeden z tych złodziejaszków, który potem został 

zastrzelony, nawiasem mówiąc, z wyroku sądu za rabunek itd. On udawał partyzanta. Nie mówił, czy taki, czy taki, 

udawał partyzanta. Wszedł na wioskę, groził bronią, bo akuratnie między innymi ode mnie miał taki pistolet, mi ukradł 

mi, cholera, tak? No i coś tam… Fałszywą broń udawał, że ma i wyłudzał tam te różne takie, takie. I potem został… Ja 

dałem raport do tego, do organizacji, organizacja, sąd rozpatrzył sprawę i wyszedł wyrok na niego śmierci, i został 

wykonany nawet na moich oczach, bo wykonywał z mojego oddziału, ale zakonspirowany tak zwany, kolega – Bufor 

pseudonim miał. Z mojego oddziału. I tylko jak on… Szedłem z tym złodziejaszkiem do kościoła, on nie… On był 

ranny, coś tam go gdzieś postrzelili. Prosił mnie, żebym go do lekarza zaprowadził. Ponieważ to mój był… Ten złodziej 

był równocześnie moim sąsiadem. Ja wiedziałem, że on jest złodziej, ale prosił o lekarza, no to szedłem z nim koło 

kościoła z myślą, że go doprowadzę do kościoła… Do lekarza. Ale już on miał wtedy wyrok śmierci wydany. Ja nie 

wiedziałem nawet o tym, że już ma wyrok śmierci wydany przez sądy za jego bandyckie te zachowania itd. I jak-śmy 

przechodzili przez ulicę… W Urzędowie przez Mikuszewskie i ja szedłem z nim, a „Bufor”, z naszego oddziału, ten, 

ten zakonspirowany, on pochodził z Kraśnika: „To ja mam na niego wyrok”. I szedł za nami. Doszliśmy do takiej rzeczki 

w Urzędowie, on tam doszedł i podszedł, i wymierzył kilka kul z pistoletu i mówi: Ty taki owaki, masz wyrok śmierci. 

I go zastrzelił. On był postrzelony, jakoś jeszcze przez rzeczkę przeszedł, dalej szedł, ale już po drodze skonał i tego. 

Takie wyjście miałem, że jak sytuację – no, sąsiad, złodziej, no…

Czyli nim wykonał na nim wyrok, to najpierw mu przeczytał, tak? 

Tak jest, tak jest, przeczytał mu.

A tak się dopytam. A jaką broń pan miał?
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Ja…

I skąd ją pan miał?

Ulubioną broń moją to był MP, ale oprócz MP… I to zdjęcie, tu nie mam, bo to córka wzięła chyba to zdjęcie i chciała 

mi produkować czy coś tam. Tu z sobą nie mam tego. Ale miałem krótką broń, „siódemkę”, zdobytą na żandarmach 

niemieckich, których myśmy rozbroili pod Puławami. To tak, tak… Myśmy rozbroili, to znaczy… Bo „Grzechotnik” i tam 

z innym dowódcą oddalili się, bo mieliśmy odpocząć po akcji, na Turkmenów tak zwanych. No oddział szedł na spo-

czynek. Ale „Nagana” wyznaczyłem na ubezpieczenie, na wszelki wypadek, od strony Puław, czy nie będzie tam 

coś jechał, żebyśmy, jak spoczywamy, żebyśmy my spokojnie spoczywali. Naraz on dał znać, że coś, jakiś samochód 

wojskowy jedzie. No to niby… A dowódca i zastępca byli, sobie na spacer poszli, żeby wypocząć. Zostałem ja sam. 

Więc od razu rozwinąłem tyralierę i czekam co to, jaki to samochód wojskowy jedzie. A w międzyczasie wywiązała 

się… Znaczy, zatrzymał ten, ten, co to na warcie – Nagan pseudonim, Gajewski – zatrzymał ten samochód, strzelił, 

okazuje się, że to jechali żandarmi niemieccy po jakiejś tam akcji. I tak, się okazało… Wywiązała się strzelanina. Kilku 

tych żandarmów wyskoczyło. Dwóch chyba wyskoczyło z samochodu i się zza pryzmy, bronili zza pryzm, a myśmy 

tu strzelali do nich i w końcu oni wystrzelali widocznie amunicję i zaczęli uciekać, wycofali się. A resztę tych Niemców 

co tam było, tych żandarmów… Bo oni jakieś obłowienia zrobili, tam narobili… Wódki, bo tam była kiełbasa – cze-

go tam nie było w tym samochodzie, nabrali. I ja doskoczyłem do tego samochodu, patrzę, leży dwóch nieżywych, 

a trzeci oparty o siedzenie, siedzi. Ale mi, coś mi się wydawało, że on, że on jest… A miał… Zakrwawiony był od tych 

kolegów, co polegli, tych Niemców. Myślę sobie… Uderzyłem go w czoło – otworzył oczy i mówi: Ich bin Kommunist 

– ten Niemiec się odzywa. Pomyślał, że to oddział komunistyczny napadł na niego. A nadchodzi ten „Bufor”, on się 

ten, ten taki, taki… On do wykonania… On taki do Niemca podobny był, rudy taki, cholera, typowy Niemiec. Ale ten… 

Ale to był u nas. I ten podchodzi „Bufor”: „Ty skurwysynie – mówi – Niemiec i komunista? Ty…”. I rąbnął go od razu, 

tego trzeciego Niemca. Czyli było już trzech tych Niemców zabitych. Tych dwóch tamtych uciekło.

 Pseudonim Nagan, prawda?

„Nagan”.

I on… Pan go określa jako taki wzór, wzór…

Wzór żołnierza.

Wzór żołnierza, wzór partyzanta, prawda?

Tak jest.

I dlaczego akurat… Znaczy, dlaczego on był taki szczególny, że… Co go wyróżniało, powiedzmy?
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Ten „Nagan”, to był najmłodszym synem tego legionisty też, Gajewskiego. Najmłodszy syn, ale taki no, jeszcze nie 

zdeprawowany niczym, bo jego brat starszy, Gabriel, to taki, no już taki kawaler, wypoczęty, zawsze elegancko 

ubrany. On musiał buty mieć wyczyszczone, on musiał się… Zawsze być elegancki. Bo jak się… Żeby poderwać 

jakąś dziewczynę czy coś, to jeszcze jak partyzant i elegant, to już tam mógł sobie poderwać. A ten to był taki prosty 

chłopak, uczciwy, tego swojego brata mitygował w akcjach, jak tam za bardzo się wygłupiał, że tak powiem, jako 

podrywacz czy coś, to go, to go mitygował go zaraz. I on… Na nim można było sto procent polegać. Był spokojny, 

bez nerw chłopak. On potrafił karabin maszynowy tak ustawić, że nie marnował kuli. Spokojny, bez nerw. Tak że ja 

jego bardzo szanowałem, mimo że nie był wyszkolonym żołnierzem frontowym i ja mu powierzyłem dowództwo er-

kaemu, ręcznego karabinu maszynowego. A on tak oszczędzał tę broń, żeby tam nie zmarnować z tej piątki czy coś 

tam, co tam była przydzielona, bo to, bo on taki był solidny. I jego, ze względu na jego uczciwość i tę prawdomów-

ność… On zginął zabity przez komunistę. Bo przyjechali ci policjanci… Ci milicjanci z komunistą i takiemu wyrostkowi 

chcieli zabrać konia, któremu… Myśmy stracili konie na… W akcji. I daliśmy mu konie zdobyte w jakimś majątku, żeby 

miał do gospodarstwa. I ci policjanci przyjechali zabrać mu te konie. I jak mu zabierali te konie, to jeden… Ci z … 

Przyszedł meldunek… Ten, ten właściciel tych koni nowych, co mu chcą zabrać. Przyszedł… Wiedział, że gdzie jest, 

gdzie się przechowują ci chłopcy. Bo ja nawet z tymi chłopcami swoimi nie byłem wtedy. Oni oddzielnie się trzymali, 

dawni moi chłopcy. Bo to już wtedy było po wyzwoleniu przecież, prawda? Tak zwanym. No i ten gospodarz mówi: 

„Patrzcie, straciliście mi konia, a teraz przyjdzie… Policja mi zabiera konia. Jak ja będę gospodarzył? Jak tak…”. Więc 

ten Tadunio, ten Tadunio Gajewski: „No to chodźmy, może im wytłumaczymy, żeby nie brali”. I on normalnie, spo-

kojnie, karabin miał ten, ten, pepeszę na ramieniu, nawet nie zdjął z tego, z ramienia. Szedł normalnie, tak, o, do nich 

i rozmawia. A tu akuratnie jeden z urzędowiaków, nazywał się Grabowski chyba… No mniejsza z tym. Komunista. 

Coś tam rozmawia z nim, że… „No nie, my tu musimy konia zabrać” itd. I jak on się przybliżał, to ten, ten to właśnie 

strzelił on do... On to taki był kłusownik, ten urzędowiak, milicjant, dawny kłusownik. Dobrze strzelał. Tak trafił, że trafił 

od razu śmiertelny cios trafił temu Taduniowi. No oczywiście się wtedy, wywiązała się walka, bo jak ten zastrzelił 

brata, no to zaraz za nim, niby to z daleka, ale szedł następny brat Gabriel i inni ci chłopcy z tego oddziału. To już 

mnie tam nie było, bo ja wtedy na uczelni byłem. Byłem w Urzędowie, ale nie byłem tam razem z nimi. I wywiązała się 

strzelanina normalnie między tą policją a tymi, no. Tamci zostali rozstrzelani. I w ten sposób zabity jeden z najlepszych 

żołnierzy mojej partyzantki

I on się wsławił tym, że rozbroił Niemca przy użyciu wystruganego pistoletu, prawda?

Tak, tak jest. Zresztą wyraźnie dał wyraz, że nie będzie strzelał, bo miał karabin na ramieniu… Pistolet. Czyli nie zdej-

mował wcale, szedł normalnie, otwarcie.

A jeszcze się zapytam, bo w tych swoich wspomnieniach, które są dostępne… Znaczy, w tych pana wspomnieniach, 

które są dostępne tutaj, znalazłem w internecie – pisze pan, że uczestniczył pan kilkakrotnie w akcji wysadzania 

pociągów niemieckich, tak?

Tak. 
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Jak to wyglądało?

Tak. Przede wszystkim różne były sytuacje. Albo był meldunek taki, że jedzie wojskowy samochód, urlopowy na przy-

kład. Samochód urlopowy, Niemcy z frontu wschodniego jadą na urlop. I dowództwo ogólne mówi: „To trzeba im 

zrobić urlop w kraju”. Więc mobilizacja tych oddziałów partyzanckich i zasadzka na ten pociąg urlopowy. I taka 

sytuacja. Trzeba, co? Żeby pociąg zatrzymać, no to trzeba jakoś zabezpieczyć, jak będą wyskakiwać, uciekać czy coś, 

więc zarówno z jednej strony wagonów, jak i z drugiej strony szyn, wybrane miejsce takie, żeby widać było… Raczej 

z góry strzelać do nich, a w dół, żeby mi nie mogli uciec, bo tam znów będą inni i będą ogniem ich zatrzymywać. 

I tak myśmy właśnie pierwszy taki czyn, ten Urlauber tak zwany, zatrzymany, to był właśnie wtedy. I wtedy właśnie 

okazało się, że ten tak zwany „Nerwowy Cygan”, to był rzeczywiście on nerwowy, bo on się dorwał do przedziału, 

szedł wzdłuż przedziału i, i, i… Wzdłuż przedziału, rąbał, kogo napotkał. Szczęście… Myśmy otwarli ogień do nich 

z linii tych ustalonych przez nas i jakoś jego kula nie trafiła żadna. Przeleciał przez cały pullman, wyszedł z pullmana 

drugimi drzwiami i nic mu się nie stało, cholera, no.

A w którym miejscu miała miejsce ta akcja?

To, to było pod Owczarnią chyba.

A skąd ładunki wybuchowe i skąd materiały do wykonania tej akcji były?

No to, to, to już były specjalne oddziały, które były przygotowane. To był w oddziale tym warszawskim… W oddzia-

le tym II, warszawskim, był nawet mój kolega późniejszy, gimnazjalny… Uczelniany. Jak on się nazywał? Mniejsza 

z tym. W każdym razie on przygotowywał w oddziale, tym lubelskim, miny itd. On był od… Specjalny miner. Specja-

lista… Wyspecjalizował się itd. I on te, te miny zakładał i wyliczał, że: aha… Wywiad się dowiadywał, czy jedzie… 

Prowadzony jest kolejarz… Przez kolejarza polskiego czy Niemiec prowadził. I wtedy w zależności od tego albo się 

przepuszczało, przepuszczało się lokomotywę z tym polskim kolejarzem, że nie wybuchła przed lokomotywą, tylko 

wybuchła dopiero trzeci czy któryś tam wagon, żeby tego Polaka nie, nieunieszkodliwiać. I on był specjalistą od tych 

właśnie min, tak zwanych, na czas. Kiedy trzeba było, to naciskał i te miny eksplodowały.

A akcja na ten majątek w Kluczkowicach, tam gdzie zginął „Grzechotnik”. To było…

Kluczkowice. To były ciekawe rzeczy. Był informator z tego, ze Stronnictwa… No, z tego ludowego stronnictwa, PSL-

-u chyba, informator, który się podjął udzielenia informacji AK, udzielenia informacji AK na rozbrojenie oddziałów 

w tych Kluczkowicach. Tam był oddział, oczywiście esesmanów, który no, normalnie kwaterował na piętrze, a na dole 

to tam pilnowali tych zakładów. A wtedy dowództwo AK zorganizowało, chciało zorganizować napad na ten oddział 

w okresie, kiedy będzie obiad i oni z tych pięter schodzą, ci, ci Niemcy, do, na dół, do… Zjeść obiad. I ten z BCh nie 

powiedział dokładnie, jakie mają ubezpieczenia. Że już tam jest bunkier zrobiony jeden, drugi, czy dwa bunkry były 

zrobione. Tego nam nie powiedział ten BCh-owiec. I wtedy te zgrupowania akowskie, bo to były nie tylko nasze, 

ale i te inne akowskie były zgrupowania. Przychodzi czas obiadu, gdzie oni powinni być na obiedzie, do ataku. 
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Atakujemy, przeskakując przez parkany itd. Ja też przeskoczyłem przez parkan, między innymi. Cieszkowski był 

bardziej na prawym skrzydle, ja bliżej środka ataku, a dalej jeszcze byli ci inni „Zaporczycy”. I atakujemy. Naraz się 

okazuje, że tam, gdzie atakował „Grzechotnik” z Malinowskim, prawym skrzydłem, tam był bunkier przykryty takimi 

zrzynami tartacznymi, zamaskowany ten bunkier. I z tego bunkra, jako oni przeskoczyli przez płot… Jak nas… No, 

widocznie jak tam obleciał odważnie, że tu nic nie ma, a tu naraz seria z tego bunkra, tak? I obydwaj: i Malinowski, 

i on od razu padli tam na miejscu. My tam próbowaliśmy potem uciszyć ten, ten… Już dalej, co ja byłem odsunięty 

w lewo od „Grzechotnika”. Ostrzelać ten bunkier, ale on dalej strzelał. Tak że myśmy już wtedy przeskoczyli przez 

płot, aleśmy przywarli do ziemi, no i ja widzę, że nic tutaj nie mamy do zrobienia, że to jest zaskoczenie, że myśmy 

wprowadzeni zostali w błąd. No i tamci z tyłu też tam zaczęli, co byli z drugiej strony, atakowali, od „Zapory”. I, o, 

nieudany wynik.

Czyli musieliście się wycofać, tak?

Proszę?

Musieliście się wycofać.

Wycofać się. Wycofaliśmy się. Tylko tyle wtedy, że ani ciał myśmy nie mogli zabrać. Wprawdzie na takim wzniesieniu 

był oddział osłaniający, który miał nas osłaniać, ale co miał nas osłaniać jak, jak tutaj niewiele mógł zdziałać, prawda? 

Tak że, żeby osłonić na tyle, żebyśmy mogli wycofać tych zabitych. To już trudno było, bo to trzeba było przerzucać 

przez parkan, przez tego, no to już… A tu pojedynczo to jakoś każdy się przemykał. I tu wtedy właśnie nieudana 

akcja, właśnie w tych Kluczkowicach.

Po śmierci „Grzechotnika” pan przejął dowództwo tego…

To znaczy, wtedy… Już nie pamiętam, który to z dowódców – chyba, chyba to był Piasecki – wezwał mnie, że ja 

chwilowo przejmuję dowództwo, chwilowo przejmuję, będę pełnił obowiązki dowódcy. I ponieważ takie straty są, 

dajemy wam okres wytchnienia, wypoczynku. Jak będziecie, będziemy was potrzebowali, przyślemy wam odpowied-

nie rozkazy. No i potem się tak stało, że to tam koledzy… Koledzy pojechali… Jednak Niemcy się wycofali stamtąd. 

To wzięli tych, pochowali Malinowskiego i „Grzechotnika” i pogrzebali w Urzędowie, koledzy. A ja już tam byłem 

na tak zwanym wypoczynku, z prawem oczekiwania na rozkaz, w tym Urzędowie. Ale co, ale się, akcja się działa. 

Przychodzą Niemcy, jak to żesz oddział ma taki spoczywać. I ja tak bezczynnie siedząc, to się zgłosiłem do, dopóki 

nie ma rozkazu, mówię, od tego, od… Z 15. pułku piechoty. No to się przyłączyłem do oddziałów walczących w Urzę-

dowie i tej rezerwy… I wszystko zostało uruchomione na czas wojny. I akcje te urzędowskie zaczęły się dziać, prawda, 

obrona, mobilizacja tych, tych zwykłych organizacji, ale nie takich stałych oddziałów, tylko tych zwykłych. Szczęście, 

że tam w Urzędowie w tym czasie oddział akowski też kwaterował, partyzancki i tego… I początkowo się, tam różnie 

to się działo, no, a to trzeba by opisu a opisu. No i… A co tam jeszcze chcecie wiedzieć panowie, to nie wiem.

A czy był problem na przykład, jeśli chodzi o współpracę pewnych osób z Niemcami na przykład, jeśli chodzi o kon-
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fidentów tak zwanych czy problem w ogóle osób, które mogły zagrażać bezpieczeństwu oddziałów partyzanckich.

Takich przypadków no nie przypominam sobie, żeby były, żeby tak ktoś tam próbował nawiązać łączność. Miejscowi… 

Ludność tam taka jakaś tam, przesiedleńcy czy ktoś, to współpracowała z Niemcami czy coś, ale żeby ktoś z oddziału… 

To tylko jak mówię, współpracowali niektórzy sołtysi, nadgorliwi byli, prawda? Te kontyngenty ściągali czy coś tam, 

czy wskazywali Niemcom nawet, kto tam gdzieś działa. Rzeczywiście nachodziły… Ten brat Cieszkowskiego, który 

był dowódcą, ten wachmistrz, był skądsiś… Wiedział, dowiedział się, że, że niektórzy tam donoszą, prawda, o tym, 

Niemcom, że on… Bo go zaczynają go dopytywać itd. On się zaczął ukrywać wtedy. Czyli ktoś tam donosił, jakieś 

tam były, były, ale to, to nie takie znowu, żeby na wielką skalę.

A co może pan powiedzieć o uczestnictwie w akcji „Burza” tego pana plutonu, bo został pan jego dowódcą, tak 

naprawdę, no gdzieś tydzień przed akcją „Burza”, tak?

Tak jest, tak.

Jak to wyglądało, to uczestnictwo pana oddziału?

O akcji „Burza”… To najpierw myśmy siedzieli cicho, jak powiedziałem. Potem zgłosiłem, bo było ogłoszone, że do-

wódcą obrony Urzędowa, dowódcą jest Stefan Rolla, porucznik Stefan Rolla, dawny saper. I ten… Jego dowództwo 

mieści się w leśniczówce, na skraju, na końcu ulicy Długiej, za cmentarzem leśniczówka była i tam się mieściło leśnic-

two dzierzkowickie, leśniczy mieszkał i że tam będzie kwatera główna tego dowódcy Stefana Rolli, dowódcy obrony 

Urzędowa. Tam do Stefana włączały się różne te miejscowe oddziały, te, te – placówka tak zwana, nie oddziały 

takie stałe, tylko placówka się zgłaszała. No i zgłosiło się część… Pojechałem nawet do niego. I on miał kwaterę w tej 

leśniczówce. Więc ja widzę, że chłopcy nie wytrzymali: no jak to, tu, tu wojna, tu tego, a my siedzimy? Mnie naciskali ci 

moi żołnierze: „My nie chcemy wypoczywać”, nie? „Kostek, zrób coś! Zrób coś!”, nie? No to Kostek, co on… Zgłosiłem 

się do tego Stefana, że tu my uzbrojeni jesteśmy, o, dajcie nam kwaterę i jesteśmy do waszej dyspozycji. I ten Stefan 

mówi: „Bardzo się cieszę, że mam oddział taki wyszkolony, że będzie… Uzbrojony dobrze, wyćwiczony. Że będzie 

dużym wsparciem dla mnie”. I: „Dobra, wyznaczyłem was na ubezpieczenie Urzędowa od Kraśnika, bo w Kraśniku 

jest garnizon niemiecki, więc mogą oni od garnizonu niemieckiego zaatakować Urzędów. Więc będziesz swoim 

plutonem ubezpieczał Urzędów od Kraśnika”. I takie pierwsze zadanie mi dał on. No, to ja się wziąłem za zadanie, 

wyznaczyłem stanowiska. Dochodziły z Kraśnika, z fabryki, tylko odgłosy tamte niemieckie, widać było, że oni tam 

nie śpią w tej fabryce. Myśmy zajęli na skraju lasu, styku z tym, tym, terenami fabryki, stanowiska. Ale potem, rano 

patrzymy, jedzie samochód, a w samochodzie… A myśmy rozsypali od Kraśnika takie kolce przeciw samochodowe, 

żeby w razie czego jak kolcem się przekłuł samochód, żeby, żeby opony wypuściły powietrze. I jedzie ten samochód, 

ale widzę, omija te kolce i, cholera, i jakoś udaje mu się przejechać i dojeżdża ten samochód już pode mnie, gdzie… 

Ja wyskoczyłem z lasu, rękę podniosłem, żeby się ten samochód zatrzymał. Patrzę, niemiecki samochód. Wychodzi 

oficer z samochodu, niemiecki i mówi, że jest parlamentarzystą, że tutaj już w Urzędowie przedtem kilku oficerów 

niemieckich zostało zatrzymanych – nie przeze mnie, tylko przez garnizon ten, ten urzędowski. I że on jedzie per-

traktować z partyzantami, żeby tych jeńców wymienić, niemieckich, wymienić na więźniów polskich. Tak mnie ten 
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oficer po niemiecku mówi, ja go rozumiem, o co mu chodzi. Ja mówię: „Ty parlamentarzysta?”. „Tak”. „No to czego 

nie dajesz znaków tym, że… Chorągiewką za tego”. „No bo nie wiedzieliśmy, jak co, jak to będzie”. No i mówię: 

„No tak, ale musicie oddać broń”, mówię temu kapitanowi. A kapitan mówi: „Ja nie mam broni, ale ma kierowca”. 

I mówi temu, do kierowcy: „Oddaj broń”, żeby mnie oddał. Kierowca wziął, wyjął ten pistolet, taki miał krótki i mnie 

oddał. I ja nie wywołując tych ludzi swoich, ze stanowisk, puściłem tego Niemca do Urzędowa. A ten Niemiec, który 

miał tę broń, oczywiście no, z trudem mu było to oddać. I dał mi ten pistolet. Ja mówię: „Jak będziesz wracał, to ci 

zwrócę”. I jeszcze… Bo ja byłem wojskowy, się uważałem za wojskowego, tak? Honorowy. Jak parlamentariusz, no 

to parlamentariusza puściłem, nie? Tak sobie traktowałem tę sprawę. No i pojechał tu, do Urzędowa pojechali. Nie 

ma ich, nie ma, już moja służba się kończyła, bałem się, że oni mogą… Nie, jeszcze za mojego pobytu. Wraca on, 

ten, ten, już… Niemiec wracał. I z polskim łącznikiem, z komendy urzędowskiej. I z nim wraca tu. To ja, jak wracali, 

to ja oddałem broń temu kierowcy, no zasalutowałem jak trzeba i… Bo to już polski łącznik łączył. I dobrze. I naj-

wyżej tylko się bałem, że jak wrócił teraz ten Niemiec, to powie tam Niemcom w Kraśniku, w fabryce, że tutaj jest 

czujka jakaś, nie? Polska. I przeniosłem tylko swoje stanowiska, cofnąłem bliżej Urzędowa – taka Wodończa jest tak 

zwana, była, że niski teren, troszeczkę zalesiony teren – i tam swoje stanowiska już, swojego oddziału, żeby uchronić 

od ewentualnie ataku niespodziewanego, przez… Mimo że zawierzyłem, ale im nie zawsze można wierzyć. I tam 

przetrwałem do zmiany tej warty. Poszedłem na wypoczynek i wtedy, kiedy byłem na wypoczynku, zaczęła się chryja 

najazdu tych, z Lubelskiej Góry, tych, tych, tych takich, cholera, oddziału SS, który wiózł tabory. Tam miał pędził… 

krowy, konie… czego oni tam nie pędzili, cholera, nie? To ja już wtedy tam się znów musiałem włączyć do tej akcji, 

sam się zgłosiłem, nie czekałem, aż mi Stefan rozkaz da czy coś, Rolla, tylko od razu oddział zmobilizowałem i wio, 

na Mikuszewskie, Rankowskie, tam, żeby wesprzeć tych, tych naszych, bo już mówili, że tam rzeź robią ci Ukraińcy 

itd. I tak się znalazłem, częściowo poza rozkazami Stefana Rolli nawet. Tak trochę samodzielnie się już wtedy właśnie 

tam, tam przyprowadziłem tych Ukraińców, bo ich wyłapywałem potem po polach, to owo. To przyprowadziłem ich 

chyba, tych Ukraińców około trzydziestu kilku.

A co się z nimi stało później?

Oddałem do dyspozycji placówki. Stefan Rolla rozkazał ich wszystkich przesłać do tego, do Wierzbicy, coś tam 

posegregować ich tam, Stefan Rolla itd. Ale ja już nad tym nie miałem nic do powiedzenia. Ja tylko zgłosiłem się 

do dalszego pilnowania już tych terenów, czy nie będzie znów rozbitków, innych, a sam tych jeńców oddałem 

do dyspozycji z myślą, że może ich wykorzystają do czegoś tam, no nie wiem, to nie moja sprawa była. Mnie tak 

uczono w podchorążówce i tak robiłem, jak mnie uczono w podchorążówce w Dzierzkowicach. Może niepotrzeb-

nie nie czekałem na, na… Od tego, od 15. pułku piechoty, tylko za wcześnie się niepotrzebnie może, bez rozkazu, 

włączyłem do akcji w Urzędowie.

Ale nie zostało to później jakoś skrytykowane, prawda?

Czy co?

Znaczy, nie zostało to później skrytykowane.
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Nie, nie, nie. Nikt mnie nie krytykował, nikt.

I później jaka była dalsza kolej losu? Tam już w tym Urzędowie po odesłaniu tych Ukraińców, to pan tam pozostał, tak?

Tak, ja oddałem to wszystkich i sam pozostałem, no i na tym się… Tylko z oddziałem zostałem jeszcze tak, jak to potem 

zaczął… Taki oddział zmotoryzowany nas najechał. Już się skończyło z tymi Ukraińcami tam, o. Przyjechał oddział 

zmotoryzowany od strony Wilkołaza do Urzędowa, kierowaniu od… Tą szosą z Wilkołaza do Urzędowa. Oddział 

niemiecki, zmotoryzowany, silny jak cholera, a ja wtedy byłem na ubezpieczeniu, na Górach w Urzędowie i widzia-

łem wszystkie samochody jak, niemieckie, waliły tu. No już mnie… I obserwowałem tylko z tego, z tych Gór, co się 

tu dzieje z tymi Niemcami, czy nie, czy nie… Co oni będą robić. A oni wysłali tylko patrole. Wysłali patrol w kierunku 

Urzędowa, tam trochę w bok. Ja się wycofałem w pola ze swoim oddziałem, żeby mnie nie zauważyli, w Górach 

tam. I jak się wycofali… Taki, taki zwiad zrobili ci Niemcy. No i to, to… A ja tam jakiś czas siedziałem i obserwowałem, 

czekałem na, może będę miał rozkaz od Stefana, co… Przyjdzie, przyśle mi te jakieś łączność czy coś. Nie przysyłał 

łączności, więc w końcu polami, polami, polami, ominąłem tych, tych… Urzędów, bo już widziałem tam, ta jednostka 

wojskowa zmotoryzowana w Urzędowie kwaterowała, to już omijałem i trafiłem do lasu, tam, dzierzkowickiego lasu, 

a tam już byli zmobilizowani. Wszyscy byli: i z ONR-u, i tam te, AL i BCh – czego tam hołoty nie było w tym, w tym, 

za Bęczynem, w tym oddziale. I ja tylko zwarty oddział przyprowadziłem, cholera, tych, tych trzydziestu chłopaków.

[00:59:30 koniec nagrania]


