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Zgrupowanie Józefa Kurasia „Ognia” na
tle sytuacji oddziałów podziemia niepodległościowego w latach 1945-1947.
(wybrane fragmenty)
Józef Kuraś urodził się 23 X
1915 r. w Waksmundzie k. Nowego
Targu. Najmłodszy syn Józefa
Kurasia (wójta w Waksmundzie w
latach 1912-1919, instruktora i
komendanta Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej, prezesa DruŜyny Podhalańskiej, załoŜyciela i długoletniego prezesa koła PSL „Piast” w
Waksmundzie, członka Zarządu
Powiatowego SL w Nowym Targu) i
Antoniny z d. Ligęza. Miał braci
Władysława, Wojciecha, Jana,
Michała oraz młodszą siostrę Marię.
Ukończył szkołę powszechną w
Waksmundzie, w l. 1928-1933
kontynuował naukę w nowotarskim
Gimnazjum Neoklasycznym. Od
roku 1934 był członkiem Stronnictwa Ludowego. SłuŜbę wojskową
rozpoczął w r. 1936 w 2. Pułku
Strzelców Podhalańskich w Sanoku.
Po ukończeniu 25 IX 1937 nauki w
szkole podoficerskiej KOP w
Głębokiem, przez rok słuŜył w
stopniu kpr. Na straŜnicy KOP w
Słobódce (woj. wileńskie). 25 IX 1938
r. przeniesiony do rezerwy powrócił
do Waksmundu. Od 24 III do 21 VI
brał udział w ćwiczeniach wojskowych 1 psp w Nowym Sączu.
Zmobilizowany 24 sierpnia 1939 r.
jako podoficer 1 psp wziął udział w
kampanii wrześniowej. Po rozbiciu
pułku uniknął niewoli, nie mogąc
przedostać się na Węgry powrócił w
październiku 1939 do Waksmundu.

Od listopada 1939 r. zaangaŜowany
w działalność konspiracyjną w
kontakcie z tworzącymi się
strukturami SZP-ZWZ (najprawdopodobniej przysięgę złoŜył w
marcu 1940 r.). W 1940 r.
przypadkowo aresztowany przez
niemiecki patrol rozbroił wartownika
i uciekł z aresztu. Przystąpił do
powiązanej z ZWZ i konspiracyjnym
SL „Roch” lokalnej podhalańskiej
niepodległościowej organizacji
konspiracyjnej Konfederacja Tatrzańska. Od 1941 członek kadrowej
Placówki Obwodowej KT w
Waksmundzie pod ps. „Orzeł”. W
drugiej poł. 1941 utworzył spośród
mieszkańców Waksmundu
kilkuosobowy oddział dywersyjny
pod swoim dowództwem z którym
dokonywał akcji sabotaŜowych
wymierzonych w działalność władz
okupacyjnych. 10 X 1941 r.
aresztowany przez Kripo i osadzony
w więzieniu w N. Targu. Dzięki
zakonspirowanym członkom KT w
Kripo uwolniony 12 XII 1941 r. Wraz
z członkami waksmundzkiej KT
przejęty został do pracy na farmie
doświadczalnej Krakowskiego
Towarzystwa Rolniczego na
Turbaczu, gdzie kontynuował
działalność konspiracyjną i prowadził szkolenie wojskowe podkomendnych. Po rozbiciu KT w pocz.
1942 r. kontynuował działalność
dywersyjną na terenie Podhala,

Spisza i Orawy. W czerwcu 1943 jego
oddział zlikwidował dwóch
policjantów-agentów Gestapo. W
nocy 29 VI 1943 r. w odwecie w
porozumieniu z Niemcami napadnięto na rodzinny dom Kurasia:
zamordowano 73-letniego ojca, Ŝonę
i dwuipółrocznego syna Zbigniewa.
Ciała pomordowanych i cały dom
oblano benzyną i spalono. Po tym
wydarzeniu Kuraś zmienił ps. na
„Ogień”. Po rozmowach w poł. 1943
r. z dowódcami placówki AK w
Mszanie Dolnej utworzono oddział
partyzancki AK „Wilk”, którego
dowódcą został Władysław Szczypka
a Kuraś objął funkcję szefa oddziału.
9 VII 1943 „Ogień” awansowany
został do stopnia plutonowego. W
grudniu nowy dowódca oddziału
Krystyn Więckowski czasowo opuścił
obóz pozostawiając komendę
Kurasiowi. 28 grudnia 1943 r.
sprowadzona przez dezerterazdrajcę obława Niemców rozbiła obóz
oddziału, który się wycofał tracąc
dwóch zołnierzy, broń, narty,
Ŝywność i ubrania. Licząc na
obiektywne wyjaśnienie okoliczności
tego zdarzenia „Ogień” wysłał do
dowództwa Okręgu w Krakowie dwa
meldunki (3 i 27 I 1944) oraz
szczegółowy raport (16 II 1944). W
lutym i w marcu 1944 r. stawiał się w
wyznaczonych miejscach spotkań z
K. Więckowskim. Są przypuszczenia,
Ŝe w tym czasie Wojskowy Sąd
Specjalny bez gruntownego
zbadania sprawy wydał na niego
wyrok śmierci. Wobec takiego obrotu
wydarzeń w maju 1944 r. „Ogień”
wraz ze swoimi podkomendnymi
bliŜej związał się z przedstawicielami
Powiatowego Zarządu SL „Roch” w N.
Targu zaangaŜowanymi w działalność Powiatowej Delegatury Rządu
RP, którzy w maju 1944 r. uznali

partyzantów Kurasia za oddział
specjalny Ludowej StraŜy
Bezpieczeństwa. Protestowała
przeciw temu Komenda Obwodu AK,
która zawiadomiła Kurasia 1 VIII
1944 r. o umorzeniu dochodzenia
przeciw niemu i poleciła zameldować
się w dowództwie. Kuraś odmówił ze
względu na brak zaufania. W
sierpniu 1944 r. został w zgodzie z
praktykami stosowanymi w BCh
awansowany na porucznika. 10 X
1944 r. został zaprzysięŜony jako
dowódca oddziału egzekucyjnego
PDR w N. Targu. Wykonywał wyroki
Cywilnego Sądu Specjalnego i
zwalczał bandytyzm czym zyskał
uznanie zwierzchników z PDR. 25
listopada 1944 r. działalność tę
musiał zawiesić „do czasu
zlikwidowania zatargu z AK", która
m.in. protestowała przeciw jego
nominacji oficerskiej dokonanej z
pominięciem jej struktur.
Wydzarzenia militarne i polityczne w
grudniu 1944 r. i styczniu 1945 r. nie
pozwoliły na ostateczne rozstrzygnięcie konfliktu. W tym czasie za
wiedzą i na polecenie nowotarskiego
Zarządu Powiatowego SL „Roch”
nawiązał kontakty z rosyjskopolskim oddziałem AL „Za Wolną
Ojczyznę” Izaaka Gutmana, co
wiązało się z planami działaczy
„Rocha” przejmowania władzy w
terenie po wkroczeniu Armii
Czerwonej.
W związku z tym
zadeklarował operacyjne podporządkowanie oddziału Gutmanowi, przy
czym do końca okupacji niemieckiej
jego oddział funkcjonował jako BCh
(LSB). Z AL przeprowadzono szereg
wspólnych akcji bojowych przeciw
Niemcom. 29 I 1945 r. dzięki
informacjom i pomocy oddziału
jednostki A. Cz. obeszły górami
pozycje niemieckie i nocnym

szturmem zdobyły Nowy Targ.
Wyparcie Niemców i zajęcie
prawie całej Polski przez Armię
Czerwoną definitywnie zmieniło
okoliczności warunkujące dotychczasową działalność Państwa
Podziemnego. Wkroczenie Rosjan na
te tereny było zarówno przełomem
militarnym jak i politycznym.
Skończył się czas przeprowadzanego
pod egidą PKWN eksperymentu
obejmującego wyizolowany fragment
terytorium RP oddzielony de facto
nową granicą od ziem RP na wschód
od Bugu i frontem od obszarów na
zachód od Wisły. Rozpoczął się juŜ
pod szyldem „Rządu Tymczasowego”
proces budowy nowego, „lubelskiego” systemu władzy opartej o
polityczną i militarną zaleŜność od
ZSSR na terenie pozostałej części
kraju.1 Diametralnej zmianie uległa
sytuacja ludzi zaangaŜowanych w
działalność niepodległościowego
podziemia. Niektórzy podjęli próby
odnalezienia się w nowych
warunkach w ramach struktur
działających jawnie w zajętym przez
Rosjan kraju. Inni poszukiwali
nowych form przetrwania w
konspiracji. Jeszcze inni podjęli
próbę zwyczajnego powrotu do domu
na taką moŜliwość liczyły przede
wszystkim organy decyzyjne AK:
demobilizacja szeregów miała
„rozładować lasy” i uchronić
szeregowych Ŝołnierzy przed
aresztowaniem.
Rzeczywistość na obszarach
centralnej Polski, zajętych przez
ZSSR juŜ w 1944 roku, pokazała, Ŝe
najwaŜniejszymi w terenie

ośrodkami nowej władzy (nie licząc
oczywiście słuŜb stricte sowieckich)
były struktury Urzędów Bezpieczeństwa, którym zostały
podporządkowane jednostki Milicji
Obywatelskiej. 2 W warunkach
lokalnych poszczególne jednostki
organizacyjne UB de facto nie
podlegały Ŝadnej kontroli przedstawicieli administracji czy rad
narodowych, nawet jeŜeli te w pełni
były kontrolowane przez komunistów. W rzeczywistości liczyły się
jedynie ze zdaniem sekretarzy
miejscowych komitetów PPR (choć i
tu były wyjątki). Było to naturalną
konsekwencją faktu, iŜ cały resort
był (nie tylko faktycznie lecz równieŜ
formalnie) w prostej linii wykonawcą
poleceń Komitetu Centralnego PPR.
O szczególnej roli struktur
represyjnych w nowym systemie
władzy od początku decydowały
okoliczności w jakich komuniści
podjęli próbę przejęcia władzy w
Polsce. „Konieczność walki o
utrwalenie władzy ludowej oraz
obrony zdobyczy rewolucji ludowodemokratycznej wymagała zwrócenia szczególnej uwagi na tworzenie
aparatu przemocy pisano w PRLowskich opracowaniach z lat
sześćdziesiątych Aparat ten, stojący
w pierwszej linii walki z siłami reakcji
społecznej, musiał być budowany
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całkowicie od nowa”.
Struktury Urzędów Bezpieczeństwa od swoich narodzin były
ściśle związane ze słuŜbami
specjalnymi ZSSR. Aby przyjrzeć się
początkom UB naleŜałoby się cofnąć
do Moskwy w roku 1943. Jednym z

1. Problem statusu prawnego terytorium państwa polskiego polskiego po wyparciu Niemców szeroko omawia A. Strzembosz (Okupacja w prawie
międzynarodowym a status prawny Polski w latach 1944-1956, w: Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944, red.: A. Ajnenkiel,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 17-27.
2. Samo utworzenie takiej instytucji jak UB nie miało precedensów w historii prawa polskiego i było bezpośrednim nawiązaniem do porewolucyjnych
wzorów bolszewickich. Urzędy Bezpieczeństwa od początku miały spełnia funkcje policji politycznej i jako takie w pełni zasługiwały na
niejednokrotnie im nadawane miano „polskiego NKWD”. Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944-1948, Warszawa 1988, s. 43; BJ rkps. 123/64, J.
Jakóbiec, Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, [maszynopis] Kraków 1946, s. 367.
3. S. Zawadzki, Budowa aparatu państwowego Polski Ludowej, w: Z dziejów Polski Ludowej, red.: W. Góra, J. Gołębiowski, Warszawa 1966, s. 119.

pierwszych źródeł kadr dla Urzędów
Bezpieczeństwa jak i zaląŜkiem
późniejszych Wojsk Wewnętrznych
był wspomniany juŜ Polski
Samodzielny Batalion Specjalny
(PSBS), od początku szkolony przez
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa ZSSR, z których część
objęła w nim najwaŜniejsze
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stanowiska dowódcze.

(...) Organizacje niepodległościowe wobec terroru.
JeŜeli weźmiemy pod uwagę
fakt, iŜ jednym z waŜniejszych
powodów rozwiązania AK była chęć
zapewnienia demobilizowanym
Ŝołnierzom bezpieczeństwa w
nowych warunkach, to stwierdzić
naleŜy, iŜ akcja ta zakończyła się
fiaskiem. Rozkaz z 19 stycznia 1945
r. w najmniejszym stopniu nie
wpłynął na zmniejszenie represji, bo
teŜ nie postawa partyzantów lecz
długofalowe cele polityczne Stalina
decydowały o ich skali. Członkowie
podziemnego wojska byli tropieni i
poszukiwani przez wszystkie siły
jakimi dysponowali Rosjanie i władze
lubelskie, niezaleŜnie od tego czy
pozostawali aktywnymi członkami
konspiracji czy teŜ po demobilizacji
powrócili do domów. śołnierze
podziemia zapełnili więzienia, obozy
koncentracyjne i łagry w ZSSR.
Wielu z nich zginęło bądź nigdy nie
powróciło do domów. „PrzeraŜa
wszystkich nieznane dotąd zjawisko:
ludzie znikają gdzieś bez śladu.”
pisał o tym okresie Rzepecki.5 Przed

tymi, którzy pozostali na wolności
stało pytanie: co dalej? W sposób
naturalny pojawiła się kwestia
samoobrony, kontynuacji bieŜącej
walki zbrojnej o niepodległość i po
prostu
o przetrwanie. Sprawą
natury zasadniczej stała się kwestia
opieki nad ludźmi spalonymi i
bezpośrednio zagroŜonymi
aresztowaniem.
PołoŜenie członków
organizacji niepodległościowych
wiosną 1945 r. było ściśle wpisane w
ogólny obraz wydarzeń w tym czasie.
Szeroka skala aresztowań,
pacyfikacji i wywózek spowodowała,
Ŝe w więzieniach i obozach w kraju i
w ZSSR znaleźli się zarówno
pochwyceni konspiratorzy jak i ci,
którzy podjęli próbę jawnej
działalności. Nie brakowało teŜ
ludności cywilnej aresztowanej pod
prawdziwymi lub fałszywymi
zarzutami. NKWD i UB odniosło w
tym czasie szereg spektakularnych
sukcesów w postaci aresztowań
czołowych działaczy podziemia
zarówno w skali Kraju jak i
województwa krakowskiego. Wiosną
1945 r. do grona więźniów i
zesłanych komuniści dołączyli wiele
znaczących postaci i tysiące
szeregowych członków wszystkich
organizacji niepodległościowych.
Niektórzy zostali zamordowani,
niektórzy polegli w walce.
Przykłady moŜna mnoŜyć.
JuŜ 25 stycznia 1945 r., we wsi
Przyłubsko k. Kroczyc funkcjonariusze UB zastrzelili plut. BCh-AK,
dowódcę druŜyny partyzanckiej w
powiecie olkuskim, 28-letniego Jana
Domagałę ps. „Herling”.6 W lutym
1945 r. aresztowano szefa oddziału
V-a (łączność konspiracyjna)

4. M.Jaworski, Korpus..., op.cit., s.23-24, 32.
5. J.Rzepecki, 1945. Dokumenty. Wspomnienia, (Wydawnictwo „In corpore”), Warszawa 1983, s. 4.
6. W. Adamczyk napisał, Ŝe Domagała „zginął tragicznie po wyzwoleniu”, (W. Adamczyk, Notki biograficzne poległych w latach 1939-1945

komendy okręgu AK Kraków,
Antoniego Hniłkę ps. „Bomba” i jego
zastępcę Władysława Jurysia ps.
„Czarny”. Dnia 13 lutego 1945 r. w
m. Swińczów NKWD zastrzeliło
podoficera łączności plut. Stefana
Kolarskiego ps. „Tarnawa”.
Najprawdopodobniej został on
schwytany podczas obsługi
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radiostacji konspiracyjnej. Dnia 19
lutego 1945 r. w ręce NKWD wpadli
kierownicy oddziału łączności
wewnętrznej (Zygmunt Czownicki
ps. „Marian”) i zewnętrznej (Adam
Potyra ps. „Wodan”) oraz skarbnik
(Władysław Łazarow ps. „Komar”)
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Komendy Okręgu. W marcu i
kwietniu 1945 r. rozbite zostały
struktury dowódcze krakowskiej
Komendy Okręgu AK, Inspektoratu
AK i Komendy Obwodu AK KrakówMiasto. W rękach NKWD znaleźli się
m.in. komendant Obwodu AK
Kraków-Miasto ppłk. Stanisław
Wojtanowski „Twardowski”,
Inspektor Krakowski i dowódca 6 DP
AK ppłk. Wojciech Wayda ps.
„Odwet”, szef wywiadu Komendy
Obwodu AK Kraków-Miasto mjr
Andrzej Kuczalski ps. „Rabatin”, szef
sztabu Inspektoratu Krakowskiego
AK mjr Stefan Dul ps. „Łoza” i oficer
broni Inspektoratu kpt. Marian
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Szybowski „Baśka”. W marcu
przeprowadzono takŜe aresztowania
na terenie powiatu bocheńskiego i
brzeskiego. M.in. dnia 8 marca 1945

r. aresztowano dowódcę placówki
Brzesko Nowe, por. Bohdana
Thugutta.10 Dwa dni wcześniej (6
marca 1945 r.) uwięziono
wspomnianego juŜ dowódcę plutonu
„Batuta” z 16 pp AK Józefa Wojdaka
ps. „Vis” i innych partyzantów z tego
terenu.11 W marcu i kwietniu 1945 r.
masowe aresztowania przeprowadzono takŜe w sąsiednim powiecie
dąbrowskim. Według relacji
Tadeusza Musiała ps. „Zarys”
ogółem aresztowano około 80 osób
w tym dowódcę placówki AK
Dąbrowa Tarn. por. Stanisława
Węgla. Osadzono ich w więzieniu w
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Dąbrowie Tarnowskiej. TakŜe w
marcu został aresztowany i
osadzony w więzieniu UB w
Limanowej por. Jan Połomski, b.
komendant placówki AK KamienicaSłopnice i dowódca 5 kompanii 1 psp
AK.13 Dnia 14 marca aresztowano
szefa dywersji Kierownictwa Oporu
Społecznego Okręgowej Delegatury
Rządu i zarazem Ŝołnierza
zgrupowania AK „śelbet” Jana
Kowalkowskiego ps. „Halszka”.14
Dnia 24 marca 1945, na
krakowskich Plantach UB
aresztowało b. Komendanta Okręgu
Krakowskiego NOW i wysokiego
oficera Komendy Okręgu
Władysława Owoca ps. „Fructus”.15
Na terenie Inspektoratu Nowosądeckiego schwytano takŜe por.
Jana Stachurę ps. „Adam”
b.

dowódców i organizatorów BCh i „Roch”, tekst maszynopisu udostępniony oprzez autora, s. 8). Nazwisko Domagały nie występuje w spisach
opublikowanych w 1987 roku w ksiąŜce „Oddali Ŝycie w walce o nową Polskę” co potwierdza moŜe przypuszczenie, Ŝe uŜywana przez Adamczyka
formuła „zginął tragicznie po wyzwoleniu” w tym przypadku podobnie jak w innych dotyczy ofiar nowej władzy.
7. W. Adamczyk, Notki biograficzne poległych…, op. cit., s. 13.
8. G. Mazur, Od Armii Krajowej, op. cit., s. 58.
9. E. Meller, Wywiad i kontrwywiad Odc. I KO AK Kraków - Miasto po tzw. „wyzwoleniu”, w: „Zeszyt Historyczny Fundacji Studium Okręgu AK
Kraków” 1996, nr 1, s. 42; A. Fitowa, Grypsy i zeznania więzienne Tadeusza Seweryna „Sochy”, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”
1996, t. XIII, s. 54.
10. G. Mazur, Od Armii Krajowej, op. cit., s. 59.
11. J. Wojdak Józef, Byłem jednym z wielu, op. cit., s. 98-99.
12. Relacja Tadeusza Musiała ps. „Zarys” z dnia 4 września 1997, zbiory własne autora.
13. G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 333.
14. A. Fitowa, Grypsy i zeznania więzienne Tadeusza Seweryna „Sochy”, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1996, t. XIII, s. 53.
15. W wyniku scalenia NOW z AK Owoc został zastępcą Komendanta Okręgu AK (A. Fitowa, Bataliony Chłopskie, op. cit., s. 250); T. Biedroń podaje
takŜe, iŜ Owoc pełnił funkcję „Inspektora Okręgu Krakowskiego AK” (Biedroń T., Owoc Władysław, Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 3/93, s. 180).

dowódcę 4 kompanii II Batalionu 1
psp AK.16 W powiecie wadowickim
aresztowany został m.in. Alojzy
Piekarz ps. „Lep”, zastępca dowódcy
12 pp AK i dowódca IV Batalionu w
tym pułku.17 JuŜ 20 stycznia NKWD
wtargnęło do mieszkania Bolesława
Pronobisa, dowódcy plutonu w I
batalionie „Barbara” 16 pp AK,
próbując go aresztować. Udało mu
się uciec ukrywał się a w lutym 1945
r. ujawnił się w PUBP w Tarnowie.
Został zwolniony lecz juŜ 9 maja
1945 r. został ponownie aresztowany
przez tarnowskie MO za działalność
w AK. Podobne przykłady moŜna
mnoŜyć.
Porwanie 27 i 28 marca 1945
r. szesnastu przywódców Państwa
Podziemnego z generałem Okulickim
i wicepremierem Jankowskim na
czele, stanowiło punkt kulminacyjny
aresztowań dokonywanych przez
NKWD. Wydarzenie to miało
ogromny wpływ na postawy i
zachowania Ŝołnierzy podziemia
róŜnych szczebli w całym kraju.
Wprawdzie nie był to jeszcze koniec
sukcesów sowieckich słuŜb
specjalnych lecz znaczenie tego
faktu dla dalszych decyzji
podejmowanych przez Ŝołnierzy
podziemia wówczas i w kolejnych
miesiącach było bardzo duŜe, o czym
jeszcze będzie mowa.
JuŜ kilka dni później, 31
marca 1945 r. grupa operacyjna
NKWD, dowodzona przez ppłk.
Nikołaszkina, aresztowała i wywiozła
z Wierzchosławic w tarnowskiem

schorowanego, częściowo
sparaliŜowanego, Wincentego
Witosa. Najpierw przetransportowano go przez Kraków i Kielce
do Warszawy, gdzie czekał na niego
Sierow, a później do Brześcia nad
Bugiem.18
Dnia 18 kwietnia 1945 r.
aresztowany został Jan Kanty
Lasota, ostatni szef sztabu Okręgu
Kraków AK i zarazem szef
okręgowego wywiadu. Wywieziono go
do łagrów w ZSSR skąd juŜ nie
powrócił.19 Aresztowano teŜ kwatermistrza Okręgu mjr. Jana Pawłowskiego („Cezar”) i szefa komórki
legalizacyjnej kpt. Zbigniewa
Melanowskiego („Sokół”).20 W końcu,
20 kwietnia 1945 r., została
przeprowadzona wspólna akcja
grupy operacyjnej NKWD i grupy
operacyjnej „Smiersz” 4 Frontu
Ukraińskiego, w wyniku której
aresztowany został dowódca Okręgu
Krakowskiego AK Przemysław
Nakoniecznikoff-Klukowski „Kruk
II”. Oprócz tego, jak meldował
Stalinowi Beria, „operacyjne grupy
[NKWD i „Smiersz”] w m. Krakowie
aresztowały szereg członków AK
21
szczebla dowódczego”.
Dnia 23 kwietnia 1945 r.
Narcyz Wiatr „Zawojna” Komendant
BCh na Małopolskę i Śląsk i zastępca
Komendanta Okręgu AK po wyjściu z
konspiracyjnego lokalu na ul. Św.
Gertrudy w Krakowie został
zamordowany na krakowskich
Plantach przez UB-owców z
Myślenic: Jana Tomanę i Stanisława

16. G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja…, op. cit., s. 333; A. Fitowa, Inspektorat AK Nowy Sącz i 1 Pułk Strzelców Podhalańskich …,
op. cit., s. 69.
17. A. Piekarz, 12 Pułk Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej, Kraków 1994, s. 83.
18. T. Boruta, Uprowadzenie Wincentego Witosa przez NKWD, „Roczniki dziejów ruchu ludowego”, Nr 29/1995, s. 165-171. NKWD i polskoje
podpolje, op. cit., 116-123.
19. Wywieziony do ZSSR pracował w kamieniołomach w m. Spask w Kazachstanie, gdzie prawdopodobnie zmarł 19 maja 1954. (MH AK Kr.,
Orzeczenie Prezydium Miejskiej RN w Krakowie, Nr Sc. VIII - 2/403/56 z 16 VII 1956; L. M. Bartelski, KrzyŜ AK, Warszawa 1993, s. 72; G. Mazur, Od
Armii Krajowej, op. cit., s. 59.
20. G. Mazur, Od Armii Krajowej, op. cit., s. 60.
21. NKWD i polskoje podpolje, op. cit, s. 167-168; G. Mazur, Od Armii Krajowej, op. cit., s. 60;

Paryłę. Kilka dni wcześniej (17
kwietnia 1945 r.) NKWD aresztowało
Stefana Rzeźnika „Stefana”, b.
Dyrektora Departamentu Spraw
Wewnętrznych Delegatury Rządu
RP, który przeprowadzał likwidację
struktur konspiracyjnych, a takŜe
aresztowano innych działaczy ODR:
okręgowego szefa oporu społecznego
Tadeusza Sewryna „Sochę”,
przedstawiciela Głównej Delegatury
Rządu Leopolda Rutkowskiego
„Zawadzkiego” i kierownika
Okręgowej Delegaturty Rządu
Zygmunta Zarembę „Floriana”,
Powiatowego Delegata Rządu w
Miechowie Stanisława Latałę
„śuka”. 2 2 Uzupełnić to moŜna
informacją o aresztowaniu dnia 29
czerwca 1945 r. p.o. Delegata Rządu
na Kraj Stefana Korbońskiego.23
Jednocześnie w rękach NKWD
znalazło się tysiące szeregowych
członków i sympatyków niepodległościowej konspiracji oraz osób
cywilnych. Według informacji Berii
dla Stalina z dnia 28 marca 1945 r. w
ramach oczyszczania tyłów frontów
do tego czasu, a więc zaledwie w
ciągu nieco ponad dwóch miesięcy,
aresztowano 34 787 Polaków „osób
24
wrogiego elementu”.
Wiosna 1945 r. była czasem
rozrostu i aktywizacji oddziałów
leśnych w całym kraju.
Rozczłonkowanie podziemia
sprzyjało zbrojnym odruchom
samoobrony. NiezaleŜnie od
poglądów ówczesnych władz
podziemia na temat walki zbrojnej,
na terenach całej Polski powstawały
lokalne organizacje wojskowe i

zgrupowania partyzantów. Nie
naleŜy przeceniać znaczenia decyzji
podejmowanych „na górze” dla
postępowania poszczególnych
oddziałów. Jak wspominał Rzepecki
po rozwiązaniu AK „wskutek
przetoczenia się frontu i masowych
aresztowań
zwłaszcza AK-owców
łączność i kontakty [były]
zrujnowane
nie ma pewności
dotarcia rozkazów”.25 Ta sytuacja nie
uległa w następnych miesiącach
zasadniczej zmianie. Charakterystyczne jest dla ówczesnego stanu
łączności w podziemiu, Ŝe Korboński
i Rzepecki postanowili wcielić swe
kwietniowe postanowienia w Ŝycie
nie poprzez wysłanie w teren
rozkazów czy wytycznych
postępowania
mówili o wydaniu
odezwy (!), którą zamierzano
drukować m.in. na ulotkach i w
podziemnej prasie. Zresztą, jak pisał
Korboński, Rzepecki „nie krył się
jednak z tym, Ŝe ma rozluźnioną
łączność z terenem a i dyscyplina
26
takŜe zawodzi”.
Nowe okoliczności polityczne
w Polsce kreowały nowe sytuacje, w
których często dowódcy pojedynczych oddziałów partyzanckich z
dnia na dzień stawali się
komendantami całkiem duŜych
zgrupowań zbrojnych. Co gorsza w
większości wypadków byli oni
pozbawieni jakiegokolwiek zaplecza
politycznego i bardziej całościowej
strategii działania (w ówczesnej
sytuacji wcale nie było o taką łatwo).
Informowano o tym Londyn w dniu
16 kwietnia 1945 r.: „Zaczyna się
tworzenie ośrodka kierownictwa
politycznego o charakterze

22. A. Fitowa, Grypsy i zeznania więzienne Tadeusza Seweryna „Sochy”, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1996, t. XIII, s. 53.
23. Zwolniony 27 VI 1945. G. Mazur, Od Armii Krajowej, op. cit., s. 61; E. Meller, Wywiad i kontrwywiad…, op. cit., s. 43.
24. Teczka Specjalna J.W. Stalina…, op. cit., s. 225-226.
25. J. Rzepecki, 1945. Dokumenty. Wspomnienia, (Wydawnictwo „In corpore”), Warszawa 1983, s. 4.
26. S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej, op. cit., s. 376.

regionalnym lub na węŜszej
podstawie politycznej.
Natychmiastowe uregulowanie
kierownictwa politycznego Kraju jest
konieczne. Terror polityczny wzmaga
się”.27 Z kolei 27 kwietnia 1945 r.
Korboński depeszował: „Nie moŜemy
opanować Ŝywiołowego ruchu do
lasu. Przyczyna: z jednej strony
masowe aresztowania i pobór do
wojska, z drugiej mistyczna wiara
ludności, Ŝe przeŜywany okres jest
przejściowym i Ŝe wkrótce Polska
będzie prawdziwie niepodległa. Ten
okres młodzieŜ chce przeczekać w
lesie, przynajmniej do zimy.”28
W ówczesnej sytuacji
politycznej nie było miejsca na
próŜnię. Miejsce rozwiązanej AK
zajmowały inne formy organizacyjne,
z których większość wciąŜ
podtrzymywała konspiracyjne
kontakty z poprzedniego okresu.
Niektóre wciąŜ występowały po
prostu pod mianem Armii Krajowej.
Inne swoimi nazwami sygnalizowały
jedynie nowy rozdział działalności
AK. W róŜnych rejonach kraju
pojawił się i popularyzował skrót
ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej.
Powstawały takie organizacje jak np.
Obywatelska Armia Krajowa
względnie Armia Krajowa Obywateli
(lub teŜ: Obywatelska Armia
Krajowa) w okręgu Białostockim.29
Inne przyjmowały zupełnie nowe
nazwy. M.in. w okolicach Radomska
stworzone zostało Konspiracyjne
Wojsko Polskie „Lasy” (KWP „Lasy”)
pod dowództwem Stanisława
Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, w maju
poakowskie oddziały leśne z woj.
poznańskiego połączone zostały w
Wielkopolską Samodzielną Grupę

Ochotniczą „Warta” (WSGO
„Warta”), na początku kwietnia na
terenach Podlasia zaczęły
działalność zaczątki odtworzonych
wileńskich oddziałów AK pod
dowództwem Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” (w ramach
AKO Okręgu Białostockiego) 3 0 .
Podobnie działo się w innych
rejonach Polski.
Mniej lub bardziej spontaniczne odruchy tworzenia nowych
ram organizacyjnych dla podtrzymywania zbrojnego oporu były
jednak dalekie do odtworzenia
podziemnej AK sprzed roku.
Sytuacja w Kraju była o wiele
trudniejsza niŜ w końcowych latach
okupacji niemieckiej. Rozwiązanie
Armii Krajowej, próba demobilizacji
terenu, zamieszanie i chaos
organizacyjny spowodowały, Ŝe w
gruzach legły efekty pracy nad
budową podziemnej armii. JeŜeli po
upadku Powstania Warszawskiego
nastąpiła częściowa dezorganizacja i
faktyczna decentralizacja struktur
dowódczych to rozwiązanie AK stało
się pogłębieniem chaosu i
dopełnieniem procesu atomizacji
reszty podziemnej armii.
Józef Rybicki, b. Szef
Dywersji Okręgu Warszawskiego, od
maja 1945 r. komendant Okręgu
Warszawa DSZ i zastępca Delegata
Sił Zbrojnych na Obszar Centralny,
później Prezes Obszaru Centralnego
WiN i po aresztowaniu Rzepeckiego
p.o. Prezesa Zarządu WiN po latach
określił rozkaz Okulickiego mianem
rozkazu tragicznego: „Rozkaz, który
rozwiązuje Armię Krajową.. []
[Okulicki] zwalnia nas z przysięgi.
Mówi, Ŝe kaŜdy dla siebie musi być

27. SPP Londyn, sygn. 3. 1.1.11.1, k. 5.
28. Armia Krajowa w dokumentach, t. V, op. cit., s. 384.
29. Szerzej: K. Krajewski, T. Łabuszewski, Białostocki Okręg AK-AKO, Warszawa 1997.
30. D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka”, Warszawa 1989, s. 123-124.

dowódcą. [] po tym rozkazie
Okulickiego powstaje olbrzymi
bezład w całym kraju. Co się dzieje?
Trudno w to uwierzyć, ale [] po
rozwiązaniu AK powstało 1. 298
małych organizacji w Kraju. 1.298!
Roski, Noski, itd. Rozwijają wszyscy.
Powstają róŜne organizacje, które
powołują się na nasze rozkazy, od
31
góry.” Zaczęły powstawać róŜnego
rodzaju organizacje i zgrupowania,
które z braku innych moŜliwości
samodzielnie próbowały realizować
zadania militarne i polityczne,
związane z samoobroną ludności
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i
środków do Ŝycia dla jednostek w
lesie. Doświadczenia i nawyki
konspiracyjne z czasów okupacji
niemieckiej bardzo szybko
decydowały o poszukiwaniu miejsca
w jakichś szerszych formach
organizacyjnych. Poszczególne
oddziały leśne w sposób naturalny
dąŜyły do wpisania się w ramy
większej struktury, która byłaby dla
nich oparciem i źródłem wytycznych
postępowania. JeŜeli nie mogły to
być struktury ogólnokrajowe to
poszukiwano ośrodków
regionalnych czy lokalnych, albo teŜ
tworzono nowe.
Ewentualność powstania
takiej sytuacji była dość oczywista
dla działaczy podziemia róŜnego
szczebla, podobnie jak to, Ŝe oddziały
pozbawione zhierarchizowanej
struktury dowódczej mogą
podejmować róŜne decyzje, nie
zawsze zgodne z tym jak postrzegały
polską rację stanu dowódcze
czynniki likwidowanej AK czy „Nie”.
Samodzielność małych organizacji

zwiększała w sposób naturalny
równieŜ niebezpieczeństwo ich
demoralizacji. Tego równieŜ się
obawiano. Nie przypadkiem juŜ 21
lutego 1945 r. na posiedzeniu Rady
Jedności Narodu padła propozycja
wydania oświadczenia, Ŝe AK jest
rozwiązana i RJN nie ponosi
odpowiedziałności „za wszelką
dywersję, która moŜe pochodzić z
róŜnych stron”.32 Z kolei Komendant
Okręgu Krakowskiego AK juŜ w
cytowanym piśmie z 18 stycznia
1945 r., w którym polecał przyśpieszyć likwidację i melinowanie
broni i sprzętu brał pod uwagę
moŜliwość naturalnego oporu
przeciw rozwiązywaniu oddziałów i
moŜliwość powstawania nowych
grup pozbawionych hierarchicznego
nadzoru i wojskowej dyscypliny.
Chcąc tego uniknąć nakazywał
„zwrócić uwagę na skrupulatne
odebranie, zakonserwowanie broni i
sprzętu. Broń nie moŜe pozostać w
rękach pojedynczych Ŝołnierzy pisał
ze względu na moŜliwość nie
odróŜniania [przez] Ŝołn[ierzy]
33
powstania od bandytyzmu”.
Mimo to dalsze istnienie
zbrojnych oddziałów było faktem.
Wydaje się, Ŝe dla opisu ówczesnych
realiów trafnie moŜna wykorzystać
słowa W. Pobóg-Malinowskiego,
który pisał, Ŝe nową rzeczywistość
cechował zamęt panujący w
stosunkach wewnętrznych
podziemia, „gdy podwładny bez
kontaktu z przełoŜonym sam
decydować musiał w niejednej
kwestii, gdy w dodatku chwiała się
powaga dawnych autorytetów, a
wypływały ambicje bardziej rzutkich

31. Podaną tutaj liczbę 1298 naleŜy tutaj traktować umownie - nie wiadomo na jakich danych została oparta ta wypowiedź. J. Rybicki, Rok 1945, w:
„Zeszyty Historyczne” 1987, nr 82, s. 23-24.
32. Protokoły posiedzeń Rady Jedności Narodowej (7 XI 1944-1 VII 1945), oprac.: A. K. Kunert, w: Dokumenty i Materiały. Archiwum Polski
Podziemnej 1939-1956, z. 3, Warszawa 1995, s. 51.
33. Armia Krajowa w dokumentach, t. VI, op. cit., s. 454.

jednostek...”34. Dodać wypada, Ŝe w
wielu przypadkach czynnikiem o
wiele bardziej znaczącym niŜ
ambicja było zwykłe poczucie
odpowiedzialności byłych dowódców
za dotychczasowych podkomendnych a takŜe za ludność z obszarów
wcześniejszej działalności. Często
wbrew własnej chęci powrotu „do
cywila” ponownie stawali na czele
swoich Ŝołnierzy poszukujących w
lesie schronienia przed więzieniem,
wywózką czy po prostu śmiercią.
Było to zjawiskiem powszechnym. Tym bardziej, Ŝe w ocenie
NKWD celem represji byli
praktycznie wszyscy uczestnicy
konspiracji niepodległościowej od
roku 1939 niezaleŜnie od tego czy
wykazywali chęć kontynuowania
walki po wojnie czy teŜ nie. Od
początku agresywne działania nowej
władzy w sposób oczywisty musiały
zaowocować czynną samoobroną
początkowo biernego podziemia.
Musiało dojść do eskalacji konfliktu.

(...) Wydarzenia w
Kościelisku (tytuł od redakcji)
Do bieŜących akcji w dalszym ciągu
wykorzystywane były małe,
kilkuosobowe patrole. WaŜnym
zadaniem było odbudowanie
zapasów Ŝywności i ubrań. W
związku z tym dokonano szeregu
konfiskat w instytucjach i ośrodkach
wypoczynkowych. MoŜna przytoczyć
kilka przykładów takich akcji. M.in.
w pensjonacie w Cyrli Toporowej w
Zakopanem zabrano 25 kg jaj, 20 kg
cukru, 25 kg mleka w proszku, 20 kg

kawy, 60 kg mąki, 10 prześcieradeł,
5 ręczników, 2 aparaty telefoniczne.35
Dnia 2 lutego 1947 r.
siedmioosobowy patrol z 2 kompanii
pod dowództwem kpr. „Marnego”
wkroczył do domu wypoczynkowego
„Gronik” w Zakopanem gdzie
skonfiskował: 25 kg smalcu, 70
prześcieradeł, 25 kg cukru, 10 par
nart, masło, konserwy, mydło, mleko
w proszku i słoninę. Partyzanci
pozostawili pokwitowanie podpisane
przez „Marnego”, towar załadowali
na sanie i odjechali.36
Następnego dnia, 3 lutego
1947 r., pięcioosobowy partol
„Marnego”, ubrany w białe, górskie
mundury zimowe, dokonał
rekwizycji w Spółdzielni
„Podhalanin” w Kościeliskach.
Partyzanci skonfiskowali: 650 kg
mąki, 40 kg cukru, 4 duŜe pudła
konserw, poza tym zeszyty, ołówki,
cukierki, kawę, mydło Ŝarówki, etc.
Zostawili podpisane przez „Marnego”
pokwitowanie.37
Niestety wkrótce potem
oddział poniósł kolejne straty
właśnie partol „Marnego” został
rozbity i wymordowany przez KBW i
UB. Dnia 10 lutego 1947 r. „Marny”
wraz pięcioma podkomendnymi (w
tym z Janiną Polaczykówną ps.
„Stokrotka”, szwagierką „Ognia”)
udali się na nocleg do willi
krakowskiego hufca ZHP zwanej
„Śmiechówka”. Następnego dnia
rano, 11 lutego 1947 r.
poinformowani o tym fakcie
funkcjonariusze KBW i UB otoczyli
dom. Akcję rozpoczęto od wrzucenia
granatu do pokoju, w którym spali
partyzanci (świadczy to o

34. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, Gdańsk 1989, t. II, s. 452.
35. Ibidem.
36. AP Kr., Zesp. KW PPR, sygn. 1/VI/63, k. 153-154, Załącznik do sprawozdania KP PPR Nowy Targ za luty 1947 r.
37. Ibidem.

precyzyjności otrzymanego donosu).
W czasie walki zginął od postrzału
pociskiem dum-dum Władysław
Domiczek ps. „Koliba”. Andrzej
Lasak „Podbipięta” popełnił
samobójstwo. Budynek stanął w
płomieniach. Pozostali przy Ŝyciu
„Marny” (ranny), „Stokrotka”,
„Tygrys” (Kazimierz Marduła) i
„Znicz” (Mieczysław śebrowski), nie
widząc Ŝadnych szans, poddali się i
wyszli z płonącego budynku. Kazano
im się połoŜyć na trawie i na miejscu
ich zamordowano, pozostawiając
przy Ŝyciu jedynie Polaczykównę
(najprawdopodobniej uznano ją,
jako szwagierkę „Ognia”, za cenne
źródło informacji). Akcja była
prowadzona pod osobistym
nadzorem mjr Bronisława
Wróblewskiego z MBP.38

Rozpad zgrupowania
„Ognia”.
Niewątpliwie największym
sukcesem, jaki UB odniosło w
styczniu 1947 r. była udana operacja
osaczenia Mieczysława Wądolnego
„Mściciela”, który zginął samobójczą
śmiercią otoczony przez KBW 14
stycznia 1947 r.
W następnym miesiącu udało się
komunistom doprowadzić do
rozbicia zgrupowania „Ognia” i
diametralnie odmienić układ sił w
walce z podziemiem.
Jak podaje J. Depo 22 stycznia 1947

r. Dragin wydał dla podległych mu
wojsk wewnętrznych rozkaz bojowy
nr 003, na podstawie którego
skierowano tylko do rejonu
stacjonowania „Ognia” 829 ludzi z 6
samodzielnego batalionu
operacyjnego (pod dow. kpt.
Suchego) oraz 2 Samodzielnego
Zmotoryzowanego Pułku KBW (pod
dow. kpt. Wasilkowskiego).
Podzielono ich na siedem
pododdziałów operacyjnych i sztab z
odwodem:
sztab i odwód zgrupowania
240 ludzi Nowy Targ,
pododdział operacyjny nr 1
140 ludzi Zakopane,
pododdział operacyjny nr 2
70 ludzi Chochołów,
pododdział operacyjny nr 3
80 ludzi Czarny Dunajec,
pododdział operacyjny nr 4
80 ludzi Krościenko,
pododdział operacyjny nr 5
99 ludzi Rabka,
pododdział operacyjny nr 6
60 ludzi Mszana Dolna,
pododdział operacyjny nr 7
60 ludzi Limanowa.
Do kaŜdego oddziału przydzielono
funkcjonariuszy UBP. Zadaniem
kaŜdej grupy było „ustawiczne
śledzenie, ściganie i nękanie bojówek
«Ognia»”.39
Dnia 11 lutego 1947 r. został rozbity i
wymordowany patrol kpr.
„Marnego”, szefa 2 kompanii oraz
aresztowano kolejnych partyzantów.

38. W meldunkach, sprawozdaniach i opracowaniach z czasów PRL (równieŜ u J. Depo) rozpowszechniana była informacja o tym, Ŝe wszyscy,
którzy tam polegli, nie poddali się lecz zginęli w płomieniach willi. Janina Polaczykówna (obecnie Kolasa) ps. „Stokrotka” twierdzi jednoznacznie, iŜ
zostali kolejno zamordowani, przy czym posadzonego pod drzewem rannego w nogi „Marnego” osobiście kazał zastrzelić uczestniczący w akcji mjr
Wróblewski, którego później wielokrotnie spotykała w czasie przesłuchań (J. Depo twierdzi, Ŝe akcją dowodził por. śukowski i funkcjonariusz UBP z
Zakopanego ppor. E. Zawada).
W samej willi mieszkała wówczas Maria Minczewska a w dawnym pomieszczeniu gospodarczym budynku mieszkał z chorą matką organista
pobliskiego kościółka o nazwisku Marusarz. Według jego relacji Minczewska po przyjściu partyzantów wyjechala do Zakopanego i złoŜyła donos na
UB, o czym uprzedziła matkę Marusarza, uspokajając ją, Ŝe im wojsko nic nie zrobi. PoŜar wówczas strawił cały dobytek Marusarza.
Najprawdopodobniej to właśnie M. Minczewska była agentką UBP o pseudonimie „Niezdecydowana”. Relacja Janiny Kolasy ps. „Stokrotka” z 9
września 1995 r.; Relacja organisty Marusarza z 12 października 1995 r. AP Kr., Zesp. KW PPR, sygn. 1/VI/63, k. 154, Załącznik do sprawozdania
KP PPR Nowy Targ za luty 1947 r.; J. Depo, Walka organów Bezpieczeństwa..., op. cit., s. 308-309.
39. J. Depo, Walka organów Bezpieczeństwa..., op. cit., s. 308.

Był to kolejny powaŜny cios dla
zgrupowania „Ognia”. MoŜliwe, Ŝe
pogłębiło to poczucie beznadziejności sytuacji wśród kolejnych
grup partyzantów, rozlokowanych
na melinach i przebywających w
lesie. Dlatego teŜ od 10 do 15 lutego
ujawniło się u Ŝołnierzy KBW
kolejnych 18 członków 2 i 3
kompanii.
Nie moŜna wykluczyć, Ŝe to
wsród nich był podkomendny
„Ognia”, który
jeśli wierzyć T.
Szymańskiemu
zgodził się na
współpracę agenturalną z UB (dla
celów operacyjnych nadano mu ps.
„Śmiały”) w zamian za darowanie
kary śmierci wcześniej pochwyconym dwum młodszym braciom.
Według informacji UB przytoczonych
przez B. Derenia, właśnie 10 lutego
1947 r. zwerbowany został przez UB
agent, któremu nadano ps.
„Orientacyjny”. Właśnie on po trzech
dniach przyprowadził do UB
„Śmiałego”, który przekazał w miarę
moŜliwości dokładny opis miejsca
kwaterowania sztabu zgrupowania:
„Obóz «Ognia» znajduje się w górach
za Turbaczem.
NajbliŜsze miejscowości od obozu to
wsie Ochotnica i Konina. Ziemianka
«Ognia» osłonięta jest od wschodu i
od północy górą, od zachodu
masywnym starym lasem, a od
południa przepływa potok i rozciąga
się pole widzenia na odległość 5 km.
Cały teren jest bardzo górzysty i
pokryty masywnym lasem.
Prócz tego dojście do obozu jest
niezmiernie uciąŜliwe z powodu
duŜych opadów śniegu. Ostatnio
ochrona sztabu liczy około 25 ludzi.
Wszyscy mieszczą się w jednej
ziemiance. Uzbrojenie składa się z 4

rkm, kilku karabinów ręcznych,
reszta to automaty.KaŜdy posiada na
uzbrojeniu 2 granaty i ok. 500 sztuk
amunicji.
Dla ochrony obozu
wystawione są warty w odległości ok.
200 m od obozu. Od strony
południowej jest bardzo dobry widok
obserwacyjny. Widać stąd wszystko
na Ochotnicę, Łopuszną, Ostrowsko
i Waksmund. Warta jest wystawiana
z chwilą świtu t.j. od godziny 4 rano
do 22 wieczorem. Nie jest mi
wiadome czy wystawione są warty z
innych stron obozu. Nie znam
równieŜ nazwy tewgo szczytu góry.
Mogę jednak osobiście doprowadzić i
wskazać ten szczyt. Dojście do obozu
znam od strony wsi Waksmund,
Ostrowsko i Łopusznej. Aby okrąŜyć
obóz i zlikwidować sztab «Ognia»,
niezbędne będzie do tego celu około
100 Ŝołnierzy na nartach”.40 J. Depo
podaje, Ŝe obóz ten znajdował się „w
lasach kamienieckich, koło Polany
Stawieniec, na północny wschód od
41
Turbacza”.
Zdrajca osobiście poprowadził wyprawę stuosobowego
oddziału poszerzonego o grupę UB
pod dowództwem kpt. F. Dworakowskiego. „Wyruszono 17 lutego o
godzinie 19
opisywał w ślad za
raportem nowotarskiego PUBP B.
Dereń
aby przez noc pokonać
odległość przez góry i las, a rano
uderzyć na obóz. Prowadził wyprawę
agent «Śmiały», który, jak się
okazało, nie znał podejścia od strony
południowej. Śnieg był duŜy i do celu
dotarła tylko połowa Ŝołnierzy.[…]
Do obozu wyprawa zbliŜyła się około
godziny 10 rano 18 lutego. JuŜ z
odległości około 300 m, odezwały się
strzały. Nie udało się zaskoczenie ani

40. Raport specjalny PUBP w Nowym Targu do WUBP w Krakowie z 12 lutego 1947 r. oraz Materiały pomiocnicze do historii band „Ognia” [sygn.
59/OB.] cytat za: B. Dereń, Józef Kuraś „Ogień”. Partyzant Podhala, Kraków 1995, s. 197.
41. J. Depo, Walka organów Bezpieczeństwa..., op. cit., s. 310.

okrąŜenie […]".42 Doszło jedynie do
krótkiej wymiany strzałów, w której,
najprawdopodobniej przypadkiem,
poległ Józef Sral „Smak” jeden z
najstarszych (i wiekiem i
doświadczeniem) Ŝołnierzy „Ognia”.
Partyzanci wycofali się z obozu. J.
Depo podaje, Ŝe sam Kuraś w czasie
tej akcji nie był obecny w obozie
przebywał „w obozie zapasowym na
Polanie Orawcowej”.43
Po tej operacji „Ogień”
równieŜ swój oddział sztabowy
postanowił podzielić na mniejsze
kilkuosobowe grupki, które
skierował na kwatery we wsiach (np.
grupa, w której był Stanisław
Kupczak „Zdrój” skierowana została
do Koniny44). Sam równieŜ na czele
zaledwie sześciu osób zszedł do
Ostrowska 20 lutego 1947 r. Decyzji
tej sprzyjał fakt, Ŝe „Ogień” miał
jakieś dolegliwości reumatyczne i
trudno je było leczyć w warunkach
zimowych w lesie. Byli z nim Jan
Kolasa „Powicher”, Stanisław Sral
„Zimny” (syn poległego „Smaka”),
Kazimierz Kuraś „Kruk” (bratanek
„Ognia”), Franciszek DróŜdŜ „Szpak”,
Stanisław Ludzia „Harnaś” i
łączniczka Irena Olszewska ps.
„Hanka”. Trzeba tu wyraźnie
podkreślić, Ŝe nie była to grupa
rozbitków, czy teŜ, jak sugerowano
wielokrotnie, grupa ostatnich (sic!)
najwierniejszych ludzi, którzy
pozostali przy „Ogniu”.
Straty jakie zgrupowanie
poniosło w listopadzie, grudniu i w
styczniu 1947 r., czyli w okresie
zimowego rozkwaterowania części

oddziałów i poszczególnych osób na
wiejskich kwaterach, znacznie
osłabiły całość i spoistość
zgrupowania ale nie były toŜsame z
jego rozbiciem. U wielu partyzantów
podminowały jednak wiarę w sens
dalszej walki. Mimo to jako całość
zgrupowanie nie straciło zdolności
mobilizacyjnych i w myśl planów
„Ognia” na wiosnę oddziały (nawet w
okrojonym kształcie) ponownie
miały się zebrać i powiększyć. Pisał o
tym sam „Ogień” w rozkazie do 2
kompanii z 7 lutego 1947 r.:
„Zaznaczam, Ŝe dowództwo jest w
cięŜkim połoŜeniu z powodu rozbicia
duŜo oddziałów w terenie przez UB”.
Dodawał jednak, Ŝe oddziały te
„kolejno się porządkują i dołączają
do nas”.45 Największym problemem
było więc przetrwanie zimy, chociaŜ i
wówczas zadawano straty wrogowi.
Przykładem jest chociaŜby udana
zasadzka Ŝołnierzy „Ognia” na patrol
Posterunku MO w Krościenku, który
25 stycznia 1947 r. próbował
dokonywać działań represyjnych
wobec ludności z Ochotnicy Górnej i
okolic za jak pisał Wojnar nie
wypełnianie „obowiązków wobec
46
państwa”. Oczekiwano nadejścia
wiosny i kontynuowano działalność
w wymiarze ograniczonym. Główne
zadania miała wykonywać 2
kompania, która jeszcze 17 lutego
1947 r. otrzymała wykaz poleceń i
zadań do wypełnienia w terenie,
składajacy się z ponad 40 punktów!
Nie przypadkiem komórki WiN w
sprawozdaniu za styczeń roku 1947
r.: „Na terenie pow. krakowskiego

42. B. Dereń, op. cit., s. 197.
43. J. Depo, Walka organów Bezpieczeństwa..., op. cit., s. 310.
44. Relacja S. Kupczaka ps. „Huragan”, „Zdrój”, zbiory D. Suchorowskiej.
45. Cytat za: S. Wałach, Był w Polsce czas…, op. cit., aneks 16, s. 507.
46. Śmierć wówczas ponieśli komendant posterunku MO w Krościenku Jan Sikora, oraz milicjanci: Stanisław Kuśnierczyk (Kuśmierczak?) i Adam
Bałaz (Balos?). Niezbyt prawdopodobne są „efektowne” informacje E. Wojnara o porwaniu ich wszystkich, torturowaniu i późniejszej likwidacji.
Zaprzeczają temu nawet informacje WUBP, który w meldunku z 31 stycznia 1947 r. donosił, Ŝe uprowadzony został tylko jeden milicjant a „w wyniku
” „napadu” (czyli: w czasie walki) „został zabity komendant posterunku” oraz „jeden milicjant cięŜko ranny” (zapewne nie zdołano go odratować). AP
Kr, Zesp. KW PPR, sygn. 1/V/11, k. 16, Meldunek WUBP z 31 stycznia 1947 r.; E. Wojnar, Z lat walki z reakcją na Podhalu (1945-1948), op. cit., s. 91.

(południe) [chodzi o województwo
krakowskie przyp. M.K.] przejawia
swoją działalność głównie grupa
«Ognia». Stwierdzono, Ŝe «Ogień»
przygotowuje silną akcję likwidacyjną PPR-u po wyborach.”47
Musiano się z tego rodzaju
perspektywą liczyć równieŜ w UB i
KBW. Tym większym sukcesem sił
reŜimowych było najpierw zajęcie
obozu w górach a potem wytropienie
tymczasowej kwatery „Ognia” w
Ostrowsku i śmierć „Ognia”, która w
ciągu jednego dnia przekreśliła
moŜliwość ponownej mobilizacji
zgrupowania i de facto zakończyła
jego działalność.
Właśnie podzielenie oddziału
sztabowego na małe kilkuosobowe
grupki i zejście „Ognia” do wsi z jedną
z nich pozwoliło na jego osaczenie na
skutek doniesienia pojedynczego
agenta co nie było moŜliwe w
obronnym i strzeŜonym przez
posterunki obozie w górach. Według
cytowanego autora powołujacego się
na źródła UB zdrajcą, który doniósł o
miejscu kwaterowania „Ognia” w
Ostrowsku był ten sam agent o
operacyjnym pseudonimie „Śmiały”,
który wcześniej doprowadził do
zajęcia obozu Kurasia 18 lutego
1947 r.48
Nowotarskie UB informację
otrzymało 21 lutego 1947 r. ok. godz.
9.30. Natychmiast zarządzono alarm
dla 40 osobowej kompanii z odwodu
wojsk wewnętrznych stacjonującej w
Nowym Targu. Dołączono do nich
dziesięciu UB-owców i milicjantów.
Ok. 10.00 wyjechano do Ostrowska.
Całością dowodzili i akcję
nadzorowali: mjr Bronisław
Wróblewski z MBP, kpt. Bolesław

Szwejgiert i kpt. Franciszek
Dworakowski z WBW w Krakowie,
por. Adam Podstawski szef PUBP w
Nowym Targu, por. Henryk Słabczyk
z KP MO w Nowym Targu i ppor.
Edward Zawada z WUBP.49
Atak na dom Józefa i Anny
Zagatów, w którym przebywał
„Ogień” rozpoczęto ok. godz 13.00.
Wcześniej otoczono cały kompleks
zabudowań połoŜonych w trójkącie
trzech dróg. W trakcie strzelaniny
„Powicher” i „Harnaś” zdołali się
przedostać poprzez kordon
okrąŜenia i uciec. Zginęli „Zimny” i
„Kruk”. „Szpak” zdołał się ukryć.
Partyzanci najpierw niepostrzeŜenie
przedostali się do sąsiedniego
budynku Michała Ostwalda.
Podpalono zabudowania ale „Ogień”
wraz z „Hanką” zdołali przedostać się
do kolejnego budynku Marii
Kowalczyk-Pachowej. Otoczony tam
został wezwany do poddania się.
Odmówił polecając skorzystać z tej
propozycji „Hance”. Po jej wyjściu z
budynku „Ogień” popełnił
samobójstwo. Strzał w skroń nie
spowodował jednak zgonu w stanie
utraty przytomności został pojmany.
W czasie walki zginęło dwóch ludzi z
KBW. Dwóch kolejnych było
rannych. „Czterej Ŝołnierze, którzy
po samobójczym strzale wataŜki
wdarli się na strych
mówił
uczestniczący w akcji Józef Dysko,
zastępca Szefa PUBP w Nowym
Targu ujrzeli «Ognia» w agonii, z
rozwaloną skronią, z odkrytym
mózgiem. […] «Ogień» leŜał
nieprzytomny, miał zamknięte oczy.
Rozgrzani walką Ŝołnierze zrzucili go
po schodach, a my doceniając w
pełni wagę Ŝycia przywódcy bandy

47. SPP Londyn, Archiwum Delegatury WiN, Kol. 19, t. 14, Sprawozdanie informacyjne za styczeń 1947, część C Bezpieczeństwo, s. 17.
48. B. Dereń, op. cit., s. 199.
49. J. Depo, Walka organów Bezpieczeństwa..., op. cit., s. 311.

jako źródła informacji, za wszelką
cenę chcieliśmy go ocalić.” 5 0
Przeniesiono go na cięŜarówkę,
sanitariusz KBW udzielił mu
pierwszej pomocy i zawiezionio go do
nowotarskiego szpitala, który na
zewnątrz otoczył kordon KBW a
wewnątrz obstawa UB i MO. Próby
uratowania Ŝycia okazały się
nieskuteczne. Józef Kuraś zmarł
dwadzieścia minut po północy, czyli
juŜ 22 lutego 1947 roku.
Następnego dnia ciało
„Ognia” zostało wywiezione do
Krakowa. „Nie chcieliśmy pochować
go na ziemi nowotarskiej, aby jego
grób nie stał się miejscem
manifestacji, składania kwiatów itp.”
mówił Kazimierz Jaworski,
kierownik sekcji ds. Walki z
Bandytyzmem w nowotarskim
PUBP.51
Śmierć „Ognia” w skali
województwa krakowskiego, a
szczególnie jego części południowej,
była wydarzeniem przełomowym dla
dziejów podziemia zbrojnego.
ZawaŜyło na tym kilka czynników.
Do jednego z najkwaŜniejszych
naleŜy zaliczyć fakt, Ŝe zgrupowanie
Kurasia miało charakter typowo
wojskowy, oparte było na autorytecie
dowódcy. Nie stanowiło w Ŝadnym
wymiarze organizacji politycznej ani
nie było z taką połączone. Mimo
pewnych rysów ideologii ludowej aŜ
do samego końca zachowało ono
charakter niepodległościowej
organizacji wojskowej, gdzie osoba
dowódcy była głównym, zasadniczym a tak na dobrą sprawę
jedynym spoiwem łączącym

Ŝołnierzy róŜnych oddziałów pod
jedną komendą. To z pewnością
przyciagało poszczególne jednostki
pod zwierzchnictwo „Majora Ognia”.
Nie było przygotowań na
wypadek konieczności zmiany
dowództwa, nie było wyznaczonych
następców, którzy mieliby w regionie
szansę zyskać tak duŜe uznanie
poszczególbnych dowódców. Dlatego
śmierć „Ognia” musiała się równać
rozpadowi zgrupowania, nawet
gdyby nastąpiła w mniej
sprzyjającym dla władzy okresie.
Fakt Ŝe Kuraś zginął w okresie
zimowego podzielenia zgrupowania
na małe grupki i to po otrzymaniu
szeregu dotkliwych ciosów
dodatkowo wpłynął na to, Ŝe
rozpadowi uległo nie tylko
zgrupowanie jako takie ale tak
naprawdę przestała istnieć równieŜ
większość oddziałów weń
wchodzących. Dla wielu był to po
prostu koniec walki zbieranie się na
wiosnę było w takich okolicznościach bezprzedmiotowe. Zresztą
kto miałby wydać taki rozkaz?
Grupki niezłomnych, jak np. Antoni
Wąsowicz „Roch” czy Józef Świder
„Pucuła”, „Mściciel” kontynuowały
działalność partyzancką w o wiele
trudniejszych warunkach. Ci, którzy
się ujawnili od początku zostali
poddani presji pójścia na bliŜszą
współpracę z UB. Niektórzy ulegli
inni woleli powrócić „do lasu". Część
juŜ po kilku miesiącach znalazła się
w więzieniach UB.
Dnia 22 lutego 1947 r. Sejm
utworzony na podstawie sfałszowanych52 wyników wyborczych uch-

50. Cytat za: K. Strzelewicz, Jak zginął „Ogień”?, „Kultura” 1 stycznia 1986, nr 1.
51. Cytat za: K. Strzelewicz, op. cit. Ciało Kurasia zostało zawiezione do Krakowa, gdzie na jeden dzień złoŜono je na zamkniętym dziedzińcu
WUBP. Mimo upływu kilkudziesięciu lat brak jakichkolwiek wiarygodnych wiadomości na temat pochówku dowódcy podhalańskich partyzantów.
Nie potwierdzona niczym opinia S. Wałacha, Ŝe „zwłoki Józefa Kurasia zostały bezimiennie przekazane Klinice Akademii Medycznej jako zwłoki
nieznanego człowieka” nie wydaje się wiarygodna (ibidem).
52. Bardzo ciekawe, konkretne informacje i dane (m.in. liczbowe) na temat metod fałszowania i rzeczywistych wyników wyborów na przykładzie
regionu rzeszowskiego przedstawił Janusz Borowiec (Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na terenie województwa rzeszowskiego.
Metody fałszowania, w: Pamiętny rok 1947, red.: M.E. OŜóg, Rzeszów 2001, s. 89-110.

walił ustawę o amnestii.
Zbieg okoliczności chciał, Ŝe
śmierć dowódcy z Waksmunda
zbiegła się niemal dokładnie z
uchwaleniem amnestii dla członków
niepodległościowego podziemia,
która dawała (teoretycznie)
partyzantom, którzy pogodzą się z
klęską, moŜliwość wyjścia z lasów i
podjęcia póby przejścia do Ŝycia
cywilnego. Wbrew pozorom szeroko
roznosiły się w kręgach konspiracji
zarówno wieści o śmierci lokalnych
dowódców jak i nagłaśniane
wcześniej czy później przez
propagandę aresztowania wśród
działaczy WIN czy obozu
narodowego. Odezwę informującą o
śmierci „Ognia” i wzywającą do
skorzystania z amnestii wydała 3
marca 1947 r. Powiatowa Rada
Narodowa w Nowym Targu.
„Zdemoralizowane wojną grupy
zbałamuconych i nieodpowiedzialnych jednostek, rabunkiem i
mordem zakłócały tak bardzo
potrzebny u nas spokój pisano w
Odezwie unicestwiając w ten sposób
przyśpieszenie normalizacji Ŝycia na
Podhalu. Dzięki wysiłkom i
ofiarności Ŝołnierza Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Władz Bezpieczeństwa, bandy te
prawie w całości zostały
zlikwidowane. Zlikwidowany został
przed tygodniem «Ogień» ze swoim
sztabem [podkr w oryg. M.K.].
Pozostały jeszcze po lasach
niedobitki, które w interesie
własnym i w interesie Podhala winny
jak najprędzej wyjść z ukrycia, złoŜyć
broń, rozpocząć normalne Ŝycie i
dołączyć się do ogółu ludności
podhalańskiej, pragnącej spokoju i
rozkwitu Podhala”.
Te propagandowe frazesy
53. Reprodukcja odezwy w: S. Wałach, Był w Polsce czas…, op. cit., s. 288.
54. J. Depo, Walka organów Bezpieczeństwa..., op. cit., s. 313.

były tylko dodatkiem do informacji o
śmierci „Ognia”, którą wytłuszczono
i podkreślono. Druga waŜna
informacja kierowana do partyzantów była siłą rzeczy potraktowana jako jej uzupełnienie: „Ustawa
amnestyjna, uchwalona przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje
wszystkim tym, którzy zechcą przez
ujawnienie się zabrać do uczciwej
pracy, całkowitą wolność i
bezpieczeństwo, co więcej, Władze
Powiatowe udzielą daleko idącej
pomocy materialnej.”53
Sfałszowane wybory, klęska
PSL, śmierć wielu dowódców,
rozkład szeregu jednostek
partyzanckich, brak symptomów
początku nowej wojny światowej,
dodatkowo sprzyjały poczuciu braku
celowości dalszego oporu.
Perspektywa powrotu do domu po
latach leśnej tułaczki i konspiracji,
za cenę w pewnym sensie akceptacji
poraŜki i zwycięstwa obozu
sowieckiego w takich okolicznościach okazała się dla licznych
Ŝołnierzy podziemia jedynym
wyjściem z sytuacji. W wielu
wypadkach, podobnie jak w 1945 r.,
ostateczną decyzję podejmowano
jednak dopiero na wieść o
ujawnieniach dowódców.
Wśród wielu dowódców
oddziałów, którzy podjęli decyzję o
skorzystaniu z tej moŜliwości było
wielu „ogniowców”. Wśród nich takŜe
Jan Batkiewicz „Śmigły”, Jan Kolasa
„Powicher”, Jan Zdybalski „Tom”,
Henryk Dołęgowski „San” czy Stefan
Ostaszewski „Rysiek”. Za ich
przykładem poszło wielu
podkomendnych (ogółem ujawniło
się oficjalnie 376 Ŝołnierzy Kurasia i
134 współpracowników).54
Gwarancje bezpieczeństwa

wydawane przez komunistyczne władze miały na celu
definitywne złamanie siły
zbrojnego podziemia i
zlokalizowanie członków
niepodległościowej konspiracji
a nie rzeczywiste umoŜliwienie
party-zantom powrotu do
domów. DuŜa część z tych,
którzy pozostali „w cywilu” po
upływie kilku miesięcy bądź w
następnych latach była wbrew
amnestyjnym obietnicom
aresztowana i skazywana na
wysokie wyroki z karą śmierci
włącznie. Większość z tich,
którzy przeŜyli, wyszła na
wolność w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych.
Inna część ujawnionych w 1947 r., z własnej
woli, bądź przymuszona
okolicznościami powróciła do
działalności konspiracyjnej i
zbrojnej. Dołączyli do tych,
którzy z zasady nie ufali
gwarancjom wroga i bez
przerw kontynuowali walkę
zbrojną w zdecydowanie
trudniejszych juŜ warunkach.
Mimo wielu sukcesów i szeregu udanych akcji podziemie
po roku 1947 nigdy juŜ nie
odzyskało wcześniejszej siły i
zasięgu oddziaływania.

Całość opracowania historycznego autorstwa dr Macieja
Korkucia jest dostępna w
redakcji czasopisma
WANTULE. Zainteresowanych
prosimy o kontakt.

WYSTĄPIENIE ANDRZEJA
PRZEWOŹNIKA
w czasie odsłonięcia pomnika
Józefa Kurasia "Ognia”
Szanowny Panie Prezydencie, Ekscelencjo
KsięŜe Biskupie, Panowie Ministrowie,
Panie, Panowie Parlamentarzyści, Panie
Burmistrzu, śołnierze Podziemia
Niepodległościowego, śołnierze "Ognia":

“Łupaszka", "Młot", "Orlik", "Huzar",
"Zapora" i wreszcie "Ogień"- niektórzy z
nich w Wolnej Polsce doczekali się
pomnika, pomnika który upamiętnia ich
walkę. Beznadziejną walkę z narzuconym
siłą systemem komunistycznym.
Dziś przywołujemy na pamięć i

przypominamy polskiemu społeczeństwu majora Józefa Kurasia
"Ognia" i jego Ŝołnierzy. Człowieka,
który był Ŝołnierzem Wojska
Polskiego w szeregach I Pułku
Strzelców Podhalańskich walczył z
Niemcami we wrześniu 1939 r., był
Ŝołnierzem Armii Krajowej i
polskiego państwa podziemnego,
Konfederacji Tatrzańskiej, dowodził
oddziałem partyzanckim walczącym
z niemieckim okupantem, później

oddziałem, który walczył z
komunistami.
Człowieka, którego komuniści podwójnie próbowali zabić.
Zginął w walce, ale teŜ próbowano
zgładzić pamięć o nim i pamięć o jego
Ŝołnierzach.
(...) "Ogień" nigdy nie był
postacią kontrowersyjną. Wybory,
których dokonywał płynęły z
doświadczeń, własnych doświadczeń, a takŜe z doświadczeń polskich.
Ktoś kto nie pozna historii "Ognia" nie
zrozumie historii Polski tamtych
czasów. To właśnie na przykładzie
oddziału "Ognia", jego ludzi, losów
jego ludzi po wojnie, tkwi
kwintesencja tego czym była Polska w
tamtym czasie, czym była walka z
komunizmem i jak komunizm
wdzierał się w polskie społeczeństwo.
Myślę, Ŝe dziś warto tę postać
przypomnieć, bo mało mamy
bohaterów, których moŜna naśladować.
Proszę Państwa, przypomniałem dzisiaj człowieka, który
pozostawił ludzi walczących o Polskę,
którzy przeszli piekło więzień,
upodlenie, dziś oczywiście przywracamy go naszej pamięci, przywracamy go do panteonu bohaterów
narodowej sławy. Nie wrócimy mu juŜ
Ŝycia, nie wrócimy jego Ŝołnierzom
tamtych spędzonych w więzieniach
lat, nie wrócimy tego upodlenia jakie
przeszli. Wrócimy im pamięć i
wrócimy im honor. Myślę, Ŝe właśnie
dzisiaj, w tym miejscu, przy tym
pomniku, moŜemy powiedzieć, Ŝe
Józef Kuraś i jego Ŝołnierze dobrze
zasłuŜyli się Polsce, Ŝe Polska o nich
pamięta, Ŝe Polska dzisiaj spłaca
dług.
Cześć ich Pamięci !

Odsłonięcie Pomnika
Józefa Kurasia „Ognia”
Zakopane 13 sierpnia 2006r.

Podczas uroczystego odsłonięcia Pomnika
Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych
obecność swoją potwierdzili liczni znamienici
goście: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński, poseł Parlamentu
Europejskiego Adam Bielan, senator RP
Czesław Ryszka, posłowie do Sejmu RP:
Edward Siarka, Teresa Ceglecka-Zielonka,
Joachim Brudziński, Tadeusz Cymański,
Mieczysław Golba, Arkadiusz Mularczyk,
Marek Kuchciński, Anna Paluch, Stanisław
Pięta. Szef Kancelarii Prezydenta RP minister
Aleksander Szczygło, Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński,
Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego gen.
broni Mieczysław Bieniek, Sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej
Przewoźnik.
Wśród obecnych wyszczególniono w
uroczystym powitaniu gości z Warszawy,
Lublina, Rzeszowa i innych miejsc w Polsce,
społeczność Miasta Zakopane i całego Podhala
oraz wszystkich zgromadzonych.
Szczególnie gorąco powitano kombatantów walki o niepodległość na czele z
Prezesem Zarządu Głównego Światowego
Związku śołnierzy Armii Krajowej Czesławem

Cywińskim. Wśród
kombatantów wyróŜniono
grupę Ŝyjących byłych
podkomendnych Józefa
Kurasia „Ognia” wymieniając ich nazwiska:
Kazimierz Paulo „ Skała” b.
dowódca 5 kompanii
zgrupowania „Ognia” Eugeniusz Konstanty
„Szary”, Józef Kościelniak
„Biały”, Zbigniew Paliwoda
„Jur”, Czesław Stolarczyk
„Głuc”, Stanisław Sulka
„Nosek”, Bolesław
Świątnicki „Lampart”.
Powitano równieŜ
mieszkańców Waksmunda, a wśród nich rodziny
Kurasiów, Sralów i
Kolasów oraz syna „Ognia”
pana Zbigniewa Kurasia.
Po oficjalnych wystąpieniach odczytany
został apel poległych,
którego tekst przytaczamy
poniŜej:
Apel poległych
podczas uroczystości
patriotycznej w
Zakopanem
w dniu 13 sierpnia 2006 r.
Rodacy!
śołnierze Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich,
Zrzeszenia Win (Wolność i
Niezawisłość) i Narodowych Sił Zbrojnych!
śołnierze oddziałów
partyzanckich Józefa
Kurasia „Ognia”!
Słuchajcie wszyscy!
Zebraliśmy się
wokół pomnika, przypomi-

nającego ofiarę Ŝycia złoŜonego na Ołtarzu Ojczyzny w dniach walki o wolność i
niepodległość Polski. Słowa na nim wykute mówią, Ŝe jest on wzniesiony ku
pamięci Józefa Kurasia „Ognia” i Jego Podkomendnych - Ŝołnierzy struktur
Polski Podziemnej, którzy po latach walki z niemieckim okupantem stanęli
ponownie do boju w szeregach dowodzonego przez niego zgrupowania
partyzanckiego tym razem z drugim okupantem, z Sowietami i ich „rodzimymi”
poplecznikami.
Na dzisiejszą uroczystość stawili się ich dawni Towarzysze Broni
Ŝołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Zrzeszenia WiN i Narodowych
Sił Zbrojnych, przedstawiciele władz państwowych z Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej na czele, parlamentarzyści, przedstawiciele władz
samorządowych, duchowieństwo, harcerze, a takŜe mieszkańcy Podhala.
Przybyliśmy tu, aby pochylić głowy przed tymi, którzy broniąc Ziemi
Ojczystej i wolności człowieka polegli w walce ze zbrodniczymi reŜimami
hitlerowskim i komunistycznym lub zostali zamordowani przez komunistów w
więzieniach.
Jesteśmy tu, aby w tym uroczystym dniu przywołać imiona tych
bohaterów:
Do Was Wołam!
Józefie Kurasiu „Ogniu”, synu Ziemi Podhalańskiej, legendarny
organizatorze walki z obydwoma okupantami, komendancie zgrupowania
partyzanckiego „Błyskawica”, który nie zawahałeś się po latach zmagań z
hitlerowskim okupantem stawić opór nowemu - komunistycznemu okupantowi
- w obronie niepodległości ojczyzny, wolności człowieka i wiary przodków!
śołnierze oddziałów partyzanckich „Ognia”, Ŝołnierze walczącego
Podhala i ochotnicy przybyli z róŜnych stron Polski, którzyście w Tatrach,
Gorcach i Beskidzie znaleźli kres swej Ŝołnierskiej wędrówki!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Wzywam Was!
Towarzysze broni i podkomendni „Ognia” z Konfederacji Tatrzańskiej,
Armii Krajowej i Ludowej StraŜy Bezpieczeństwa, którzyście w niezliczonych
bojach z niemieckim okupantem, krwią ojczystą Ziemię Podhalańską zrosili!
Franciszku Sralu „Wietrze” i Władysławie Bemie „Szpaku”, polegli 28 grudnia
1943r. w nierównej walce z hitlerowską obławą na Turbaczu!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Was wzywam!
Polegli za wolną Ojczyznę członkowie sztabu zgrupowania „Błyskawica”!
Józefie Sralu „Smaku”, najbliŜszy współpracowniku „Ognia” któryś walkę o
Niepodległą rozpoczął w Legionach Józefa Piłsudskiego, a kres swej Ŝołnierskiej
drogi znalazł w walce z komunistami 18 lutego 1947 roku pod Ochotnicą!

Stanisławie Sralu „Zimny” i Kazimierzu Kurasiu „Kruku”, którzyście wierni
swemu Komendantowi wraz z nim padli na polu walki 21 lutego 1947 roku w
Ostrowsku!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Do Was wołam!
śołnierze zgrupowania partyzanckiego „Ognia” polegli w walkach z
Wojskami Wewnętrznymi NKWD przeprowadzającymi obławy i aresztowania na
Podhalu!
Nieznanego nazwiska „Blondynie”, któryś w walce 28 kwietnia 1945 r. pod
Turbaczem broni nie złoŜył i za wolną Polskę w nierównej walce bohatersko
poległ!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Wzywam Was!
Henryku Głowiński „Groźny” i Janie Osiecki „Bratku” którzyście za
Wolną Polskę padli w zasadzce wroga 9 listopada 1946 roku w Bielance!
śołnierze 3 kompanii zgrupowania „Ognia”, którzyście wierni Ŝołnierskiej
przysiędze polegli w walce z przewaŜającymi siłami komunistów w latach 19451947!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Was wzywam!
Mieczysławie Sobolewski „Prucie”, komendancie oddziału „Huragan”
oraz nieznanego nazwiska partyzancie, którzyście padli na placu boju 6 czerwca
1946 roku, odpierając atak komunistycznej grupy operacyjnej!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Do Was wołam!
Stanisławie Marku „Orliczu”, Stanisławie Marszałku „Gwiździe” i
nieznanego nazwiska „Bielski” - polegli 12 lipca 1946 roku w nierównej walce z
przewaŜającymi siłami komunistów spod znaku UB i KBW!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Wzywam Was!
śołnierze zgrupowania „Ognia” Janie Skorupko „Turlikancie”, Janie
Strączku „Tygrysie”, Edwardzie Polarczyku „Jeleniu”, Stanisławie Zawiszo i

Stanisławie Bobku „Cichy” którzyście nie poddali się komunistom i polegli w
1946 r. od kul UB w Szaflarach i Zakopanem!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Was wzywam!
Franciszku Doliński „Śmiały” i Wojciechu Doliński „Smreku” - którzyście
partyzancką słuŜbę dla wolnej Rzeczypospolitej zakończyli ginąc z bronią w ręku
w walce z UB w dniu 7 października 1946 roku!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Do Was wołam!
śołnierze kompanii „Powichra”
Stefanie Bulański „Stary”, Janie
Karnafelu „Lawino” oraz nieznanych nazwisk „Chrobry”, „Jastrzębiu”,
„Longinie” i „Stary”, którzyście 7 grudnia 1946 roku w Dolinie Starej Roboty
podczas próby przebicia z okrąŜenia polegli w zmasowanym ogniu broni
maszynowej komunistów za Ojczyznę polegli!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Was Wzywam!
śołnierze drugiej kompanii zgrupowania „Ognia” Józefie Szczocie
„Marny”, Kazimierzu „Mardoło” „Tygrysie”, Władysławie Domiczku „Kolibo”,
Andrzeju Lasku „Podbipięto”, Mieczysławie śebrowski „Zniczu”, którzyście
oddali Ŝycie za Niepodległą, ginąc od kul UB 11 lutego 1946 roku w Kościelisku!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Wzywam Was!
Mieczysławie Adamcu, Walenty Bochorowski „Podkowo”, Adamie
Domaliku „Kowboju”, Józefie Dydo „Czarny”, Władysławie Dziuro „Pokorny”,
Wojciechu Frodymo „Mucho”, Stanisławie Klaperze „Ciepły”, Ryszardzie
Kłapucie „Pomsto”, Tadeuszu Kościelniaku „Silny”, Stanisławie Marduło
”Halny”, Wincenty Sobolewski „Przemytniku”, Franciszku Śmieszku „Głazie”,
Tadeuszu Zajączkowski „Mokry” - podkomendni „Ognia” zamordowani w
komunistycznych więzieniach na mocy wyroków „sądów krzywoprzysięŜnych”!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Do Was Wołam!
śołnierze trzeciej kompanii zgrupowania „Ognia”, którzyście po śmierci

swego komendanta nadal trwali w oporze, walcząc pod rozkazami Antoniego
Wąsowicza „Rocha”, bohaterskiego Ŝołnierza AK z terenu Mazowsza wraz z nim
znajdując śmierć w boju lub w komunistycznych katowniach!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Wzywam Was!
Teofilu Papierzu „Huraganie”, Janie Pierwoło „Dratwo”, Adamie
Półtoraku „Sokole”, Marianie Zagrodzki „śbiku” partyzanci, którzyście po
śmierci „Ognia” nadal podtrzymywali sztandar walki zbrojnej o niepodległość,
ginąc w walce z komunistami 31 października 1948 roku w Lasku!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Was Wzywam!
Stanisławie Ludzio „Harnasiu”
adiutancie komendanta „Ognia”,
Henryku Machało „Gryfie”, Leonie Zagato „Złomie”, Józefie Świdrze „Mścicielu”,
Edwardzie Skornógu „Szatanie”, Zbigniewie Zarębski „Kanciarzu” i Kajetanie
Samborski „Duchu” partyzanci z oddziału „Wiarusy”, trwający najdłuŜej w
oporze przeciw obcej władzy i przemocy, polegli w walce z bronią w ręku i
zamordowani w komunistycznych katowniach w latach 19481950!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Do Was wołam!
śołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia WiN, Narodowych Sił Zbrojnych i
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Podhala i województwa krakowskiego
walczący w oddziałach partyzanckich „Bacy”, „Zeta”, „Pogroma”, „Lwa”,
„Jastrzębia”, „Zatora”, „Mściciela”, „Okrzei”, „Salwy”, „Leszka”, „Emira”, „Ikara”,
„Zemsty” i „Sztubaka”, którzyście byli przykładem męstwa i odwagi, a w bojach z
komunistycznym przeciwnikiem najwyŜszą cenę przywiązania do wiary i Ziemi
Ojców potwierdzili!
Stańcie do Apelu!
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Do Was wołam!
Mieszkańcy Podhala, gospodarze i robotnicy polscy, uczestnicy siatki
konspiracyjnej wspierającej niepodległościową partyzantkę, którzyście za
pomoc niesioną Ŝołnierzom Polski Podziemnej nad Dunajcem i Rabą Ŝycie swoje
oddali, a prochy Wasze kryją pola i góry Ziemi Ojczystej.
Stańcie do Apelu!

Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej)
Chwała Bohaterom!
Cześć Ich Pamięci! (odpowiedź kompanii honorowej)
(Salwa honorowa)

POMNIK JÓZEFA KURASIA „OGNIA”
I JEGO PODKOMENDNYCH - symbolika
Pomnik Józefa Kurasia
„Ognia” i Jego Podkomendnych
poległych w walce z hitlerowskim i
komunistycznym zniewoleniem w
latach 19431950 symbolizuje
średniowieczny kurhan usypany z
kamieni, na których wykute są
nazwiska, pseudonimy i daty śmierci
poległych partyzantów „Ognia”.
Podstawa pomnika symbolizuje
jednocześnie szaniec utworzony z
ofiary ich Ŝycia (Juliusza
Słowackiego z wiersza „Testament
mój” symboliczne „kamienie na
szaniec”).
Na największym z kamieni,
otoczonym kamieniami z nazwiskami poległych, umieszczony został
główny napis memoratywny:
„Pamięci Ŝołnierzy oddziałów
partyzanckich Józefa Kurasia
„Ognia” poległych w walce z
hitlerowskim i komunistycznym
zniewoleniem w latach 19431950.
Oddali Ŝycie za niepodległość Polski i
wolność człowieka.” (utworzony z
liter mosięŜnych), oddający prawdę o
tym z kim walczyli i za jakie wartości
zginęli Józef Kuraś „Ogień” i Jego
Podkomendni, a takŜe prawdę o tym
jakie wartości stały się ofiarą
hitleryzmu i komunizmu.

Kamienie przykrywa wykonana w brązie „tkanina” (jakby
całun), z wyrytym na bocznej jej
płaszczyźnie wersem wiersza
nakazem moralnym pozostawionym
nam przez Zbigniewa Herberta,
straŜnika poniŜonych, bitych i
obalonych w proch: „nie dajmy
zginąć poległym”. Tkaninę przyciska
duŜy kamień, wykonany w brązie.
PodnóŜe tego kamienia otoczone jest
stylizowanymi na płomienie
krzyŜami, symbolizującymi ofiarę, z
odniesieniem do pseudonimu Józefa
Kurasia.
Górujący nad kamieniem,
podrywający się do lotu orzeł
symbolizuje wolnych, do końca
niezłamanych ludzi, za których
środowisko Fundacji „Pamiętamy”
uwaŜa „Ognia” i Jego poległych
Podkomendnych. Jest to jednocześnie wspólny motyw wszystkich
pomników wzniesionych przez
Fundację. Dla podkreślenia
niezłomnego ducha Józefa Kurasia,
na kamieniu, na którym znajdują się
Jego personalia i leśne imię
umieszczony został fragment listu,
który w październiku 1946 roku
„Ogień” wysłał do Henryka
Głowińskiego „Groźnego”: „... i niech

szlag trafi, ale w górę serca.”, z
adnotacją „„Ogień” do „Groźnego”
Październik 1946r.” List ten
napisany został w okresie, gdy
podległe „Ogniowi” oddziały
znajdowały się w bardzo trudnym
połoŜeniu. Większy fragment tego
listu brzmi: „O ile pan jest chory,
niech prowadzi „Roch”. Nie ma kogo
posłać. „Skała” rozbity. „Łoś” rozbity.
Ja prowadziłem walkę 29.IX w
Ochotnicy. U „Łosia” zginął „Gazda”,
„Buk” ranny. Muszę zbierać
rozbitków „Łosia” i niech szlag trafi,
ale w górę serca. Szykujcie się na
zimę.” Nadzieją Fundacji
„Pamiętamy” jest, Ŝe bijące z
umieszczonego na pomniku
fragmentu listu „Ognia” do
„Groźnego” determinacja,
nieugiętość i wierność do końca
wzmocnione są dodatkowo datą
śmierci przy sąsiadującym z
personaliami „Ognia” i datą Jego

śmierci (22 lutego 1947 roku)
nazwisku „Groźnego” 9 listopada
1946r.
Nadmieniam, Ŝe wieńczący
pomnik orzeł sprawia wraŜenie, Ŝe
stara się wyrwać miecz wbity w
kamień. Miecz wbity w kamień to
odwołanie do symboliki rycerzy
okrągłego stołu, co dobrze
koresponduje z ideą kurhanu
mogiły rycerzy. Mogiły rycerzy
wolności z okolic Tatr i Podhala.
Symbolicznej mogiły Józefa Kurasia
„Ognia” i jego Podkomendnych,
którzy polegli w walce z dwoma
nieludzkimi systemami hitleryzmem i komunizmem.
Autorem projektu pomnika i jego
wykonawcą jest absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie Marek
Szczepanik (mieszkaniec Radomia).
Pomnik wykonał przy współpracy z
Andrzejem Sołtysem.
Grzegorz Wąsowski

Narcyz Sadłoń

Kto się boi Ognia?
Odsłonięcie pomnika poświęconego
pamięci legendarnego dowódcy oddziału
partyzanckiego działającego na terenie
Podhala oraz jego podkomendnych, stało się
momentem niezwykłym dla historii Polski.
Kolejna biała plama otrzymuje właściwą
barwę. Po raz kolejny idąc za głosem Jana
Pawła II, za przyczyną historyków i ludzi
odwaŜnych, moŜemy oczekiwać, Ŝe prawda
nas wyzwoli.
Kaci Podhala, działacze aparatów
terenowych, zdrajcy ojczyzny, oszczercy
historyczni i wszyscy, którzy mają coś do
ukrycia, znajdą teraz miejsce na ziemi

podhalańskiej, gdzie mogą
przyjść do tych, których
prześladowali i prosić o
przebaczenie.
Postawienie pomnika, to nie
koniec docierania do dna
historii, to dopiero jej
początek. Taki jednak
początek jednoznacznie
ocenia postawy moralne i
daje gwarancję uniknięcia
zafałszowań, które mogłyby
wkraść się w proces
poznawczy. Ocena moralna
w tym miejscu badań
historycznych jest kluczowym i najwaŜniejszym
kryterium pozwalającym
stawiać pomniki bohate-

rom.
Są tacy, którzy mówiąc o
„Ogniu” pozwalają sobie na
określenie: postać kontrowersyjna.
Najczęściej wynika to z niewiedzy
historycznej lub z obawy. Obawiają
się zwykle ludzie o nieczystych
sumieniach, ci którzy mają coś do
ukrycia. „Święci, to tacy, którzy nie
mają nic do ukrycia” mówił Jan
Paweł II podczas homilii w Tarnowie
w 1981 roku.
Historia Polski i Podhala
domaga się jednoznaczności oceny
moralnej. Nie moŜna mówić o
pokucie, odpuszczeniu, czy
szczerym Ŝalu bez ukazania prawdy.
Słowo „kontrowersyjny” upodobali
sobie szczególnie ci, których
sumienia boją się prawdy. Nie
zapominajmy jednak, Ŝe tylko
prawda moŜe nas wyzwolić z kajdan

grzechu.
„Kto nie zna historii „Ognia”,
nie zna historii Polski”, historii
bolesnej i naznaczonej poświęceniem do ceny najwyŜszej. Dziś
wiemy, Ŝe cenę taką zapłaciło wielu.
Nieliczni oddali Ŝycie po zakończeniu
II wojny światowej z głową na
karabinie. Józef Kuraś „Ogień” był
jednym z tych nielicznych w skali
całej ojczyzny. Wiemy, Ŝe ofiar
okupacji sowieckiej i sowieckich
popleczników nigdy nie policzymy.
Ich krew bezimiennie uŜyźnia polską
ziemię.
Do niedawna było tak równieŜ z „Ogniem” i jego podkomendnymi. Dziś spełniliśmy chrześcijański obowiązek pochowania
zmarłych. Dziś potwierdziliśmy, Ŝe
nie pozwolimy umrzeć pamięci po
godnych synach polskiej ziemi.

Zapraszam wszystkich posiadających materiały historyczne, świadków, osoby
mające wiedzę przekazaną przez uczestników tamtych wydarzeń, do podzielenia
się swoim bogactwem z redakcją. Wszystkie materiały zostaną skrupulatnie
przeanalizowane oraz po konsultacji z historykami, w moŜliwej do publikacji
formie, przedstawione na łamach czasopisma WANTULE. Materiały prosimy
przesyłać w formie elektronicznej na adres: narcyzsadlon@yahoo.com, lub
pocztą: WANTULE, Kiry 12, 34-511 Kościelisko.

Fotogaleria Pawła Murzyna
(odsłonięcie pomnika Józefa Kurasia “Ognia”)

