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Mija 70 lat od bestialskiego zabójstwa cz³onków IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ na czele z p³k. £ukaszem Ciepliñskim. Zabójstwa dokonano
1 marca 1951 r. w mokotowskim wiêzieniu na mocy wyroku Wojskowego S¹du Rejonowego
w Warszawie z 14 paŸdziernika 1950 r. W ten sposób uzurpatorska w³adza komunistyczna
pozbawia³a naród polski najbardziej zacnych patriotów. Mamy obowi¹zek przypominania

o ich czynach i poœwiêceniu dla wolnoœci Polski. Tym bardziej, ¿e do dziœ nie uda³o siê
odnaleŸæ i zidentyfikowaæ ich doczesnych szcz¹tków. Proponujemy Pañstwu lekturê
trzech artyku³ów historyków rzeszowskiego Oddzia³u IPN, poœwiêconych dziejom
Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ.
Dr Dariusz Iwaneczko - Dyrektor Oddzia³u IPN w Rzeszowie

IV Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ
fenomen i symbol antykomunistycznego oporu.

Dr Miros³aw Surdej
70. lat temu, 1 marca 1951 r., w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie zamordowano ostatniego prezesa IV Zarz¹du G³ównego
Zrzeszenia WiN – pp³k. £ukasza Ciepliñskiego. Wraz z nim zabito szeœciu jego podkomendnych: mjr. Adama Lazarowicza, mjr.
Mieczys³awa Kawalca, kpt. Franciszka B³a¿eja, kpt. Józefa
Rzepkê, por. Karola Chmiela i por. Józefa Batorego. Wszyscy
oni wchodzili w sk³ad IV Zarz¹du WiN.

Dlaczego w³aœnie ci ludzie staæ siê mieli symbolem antykomunistycznego oporu w Polsce lat czterdziestych i piêædziesi¹tych? Aby udzieliæ odpowiedzi na to pytanie, nale¿y
wpierw spojrzeæ na ich ¿yciorysy. Pp³k £ukasz Ciepliñski
– prezes IV Zarz¹du WiN, by³y inspektor AK na RzeszowszczyŸnie, 20 stycznia 1950 r., gdy by³ uwiêziony w celi œmierci na Mokotowie, napisa³ gryps adresowany do syna Andrzeja – wówczas jeszcze niemowlaka. Czytamy w nim: Pamiêtaj, ¿e o wartoœci cz³owieka stanowi w pierwszym rzêdzie jego charakter. Musisz go szkoliæ drog¹ ró¿nych wyrzeczeñ.
Silna wola, pracowitoœæ, odwaga, inicjatywa, prawdomównoœæ, godnoœæ osobista, narodowa i ludzka – oto elementy,
na które zwróciæ musisz specjaln¹ uwagê. Bez silnego charakteru nie osi¹gniesz ¿adnego celu. W po³owie drogi po³ami¹ ciê przeciwnoœci. Gryps ten zawiera³ wskazówki od ojca
dla syna, ale jest spraw¹ oczywist¹, ¿e Ciepliñski mówi³
w nim o sobie – o wartoœciach, w oparciu o które zbudowa³
w³asn¹ to¿samoœæ. Wartoœci te wyniós³ z przepe³nionego patriotyzmem domu rodzinnego. Ukszta³towa³y go równie¿
Korpus Kadetów w Rawiczu (1929-1934) i Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie
(1934-1936). W trakcie nauki szkolnej da³ siê poznaæ jako
cz³owiek pracowity, obowi¹zkowy, sumienny, ale tak¿e zdolny do rywalizacji i odnoszenia sukcesów, w nauce i w sporcie. W uznaniu wyników w edukacji wojskowej w 1936 r.
jako delegat swojego rocznika zosta³ przedstawiony prezydentowi RP Ignacemu Moœcickiemu.
Po promocji otrzyma³ przydzia³ do 62 Pu³ku Piechoty
Wielkopolskiej 15 DP. Pu³k stacjonowa³ w koszarach im.
gen. Franciszka Ksawerego Rymkiewicza przy ul. Warszawskiej w Bydgoszczy. Dowodzi³ nim pp³k Kazimierz Heilman-Rawicz, ¿o³nierz Legionów oraz Armii Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1938 r. ppor. Ciepliñski
zosta³ dowódc¹ kompani przeciwpancernej 62 pp.
W czasie wojny obronnej, 17 wrzeœnia 1939 r. pod Brochowem, w trakcie bitwy nad Bzur¹, wykazuj¹c siê odwag¹

Dzia³acze IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia WiN straceni 1 marca 1951 r.
Od lewej: £ukasz Ciepliñski, Adam Lazarowicz, Józef Batory, Józef Rzepka, Mieczys³aw Kawalec, Karol Chmiel, Franciszek B³a¿ej. Ze zbiorów IPN w Rzeszowie.

zniszczy³ co najmniej szeœæ niemieckich czo³gów, w krytycznej sytuacji zatrzymuj¹c natarcie wroga, umo¿liwiaj¹c
tym samym przeprawê oddzia³ów WP cofaj¹cych siê w kierunku Warszawy. Za ten czyn otrzyma³ awans do stopnia porucznika i zosta³ odznaczony na polu walki przez gen. Tadeusza Kutrzebê krzy¿em orderu Virtuti Militari. Swój szlak
bojowy £ukasz Ciepliñski zakoñczy³ wraz z kapitulacj¹
Warszawy, unikn¹³ jednak niewoli. Niebawem dotar³
do Rzeszowa, gdzie nawi¹za³ swoje pierwsze kontakty konspiracyjne. W grudniu 1939 r. wraz z innymi oficerami Ciepliñski przedar³ siê na Wêgry. W poselstwie polskim w Budapeszcie otrzyma³ przeszkolenie konspiracyjne i polecenie
powrotu do kraju i rozpoczêcia pracy w podziemiu.
Walka w konspiracji wymaga³a od ¿o³nierza szczególnych
cech – sprytu, przebieg³oœci, ¿elaznych nerwów i twardego
charakteru. Ciepliñski, pos³uguj¹cy siê pseudonimami „Antek”, „P³ug” i „Apk”, odniós³ na tym polu znaczny sukces,
dowodz¹c najpierw obwodem, a póŸniej Inspektoratem Rzeszowskim ZWZ-AK. W uznaniu jego pracy awansowano go
do stopnia majora.
W 1944 r. kpt. Ciepliñski, choæ by³ najm³odszym inspektorem w ca³ym okrêgu krakowskim AK, liczy³ bowiem sobie zaledwie 31 lat, dowodzi³ najsilniejszym z inspektoratów. Mia³ pod swoim dowództwem ok. 20 tys. ¿o³nierzy. Inspektorat AK Rzeszów od 1943 r. wchodzi³ w sk³ad Podokrêgu AK Rzeszów, krypt. „Ogniwo” i sk³ada³ siê z trzech
obwodów: Rzeszów krypt. „Rozbratel”, „20”, Obwód AK
Dêbica krypt. „Deser” oraz Obwód AK Kolbuszowa krypt.
„Kefir”. To w³aœnie z tych terenów wywodzili siê ¿o³nierze,
którzy potem zginêli razem z nim na Mokotowie.
Ciepliñskiemu, który zwraca³ ponadprzeciêtn¹ uwagê
na ostro¿noœæ w pracy konspiracyjnej, uda³o siê unikn¹æ
wiêkszych strat w czasie okupacji niemieckiej. Pod jego kierownictwem inspektorat osi¹gn¹³ wiele sukcesów, wœród
których wymieniæ nale¿y skuteczne dzia³ania wywiadowcze. Komórki wywiadowcze w inspektoracie rzeszowskim
w 1941 r. zdo³a³y zdobyæ dowody na planowany atak Niemiec na ZSRR. Od 1943 r. prowadzono obserwacjê niemieckiego poligonu rakietowego po³o¿onego w wysiedlonej wsi
Blizna, pomiêdzy Mielcem a Dêbic¹, gdzie prowadzono testy z u¿yciem rakiet balistycznych V-2 oraz pocisków rakietowych V-1. Szczególny nacisk w inspektoracie po³o¿ono
na wywiad polityczny. Podlegli Ciepliñskiemu ¿o³nierze AK

rozpoznawali dzia³alnoœæ administracji okupacyjnej, obserwowali nastroje wœród Niemców, notowali zachowania
mniejszoœci narodowych, postawê zakonspirowanych polskich partii politycznych, a tak¿e konspiracjê komunistyczn¹ PPR/GL, której dzia³alnoœæ od samego pocz¹tku by³a postrzegana przez Ciepliñskiego jako zagro¿enie dla suwerennoœci Polski. W czasie okupacji niemieckiej Ciepliñskiemu
uda³o siê umieœciæ w szeregach komunistów kilku w³asnych
agentów, którzy pracowali dla podziemia tak¿e po zakoñczeniu wojny z Niemcami.
Ciepliñski w czasie akcji „Burza” dowodzi³ Grup¹ Operacyjn¹ 24 DP AK. Jesieni¹ 1944 r. przeprowadzi³ rzeszowsk¹
AK przez najciê¿szy okres represji sowieckich. W tym czasie wyst¹pi³ zdecydowanie przeciwko re¿imowi PKWN zarówno w propagandzie, jak i zbrojnie, czego wyrazem by³,
nieudany niestety, atak na wiêzienie w Rzeszowie przeprowadzony noc¹ z 7 na 8 paŸdziernika 1944 r.
W pocz¹tkach 1945 r. Ciepliñski awansowa³ w strukturach
konspiracji antykomunistycznej i zosta³ przeniesiony
do Krakowa, gdzie kierowa³ Okrêgiem DSZ, a po powstaniu
WiN obj¹³ kierownictwo nad Obszarem Po³udniowym Zrzeszenia WiN. Zrzeszenie WiN za cel stawia³o sobie realizacjê
testamentu Polski Podziemnej; w kwestiach wewnêtrznych
by³y to m.in.: opuszczenie Polski przez wojska sowieckie
i sowieck¹ policjê polityczn¹, zaprzestanie przeœladowañ
i uwolnienie wiêŸniów politycznych, zapewnienie obywatelom kraju ochrony prawnej – szczególnie przed dzia³alnoœci¹ aparatu bezpieczeñstwa publicznego, zjednoczenie
i uniezale¿nienie od sowietów Wojska Polskiego, zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju, pe³n¹ demokratyzacjê ¿ycia politycznego w Polsce, wolnoœæ s³owa, swobodê zrzeszania siê, krytyki w³adz, przeprowadzenie reform zgodnych
z oczekiwaniami wiêkszoœci narodu, krótko mówi¹c „wywalczenie wprowadzenia w Polsce w ¿ycie zasad demokracji w zachodnio-europejskim znaczeniu tego okreœlenia”.
Jednak trzy kolejne Zarz¹dy Zrzeszenia WiN zosta³y rozbite przez UB.
Pocz¹tek 1947 r. – moment, w którym pp³k. Ciepliñski obj¹³ kierownictwo IV Zarz¹du Zrzeszenia WiN by³ krytyczny
dla powojennej historii Polski. W styczniu pogrzebano nadzieje na uczciwe wybory, a og³oszona w lutym komunistyczna amnestia rozbroi³a zorganizowany zbrojny opór
w kraju. 75 tys. ¯o³nierzy Wyklêtych z³o¿y³o broñ.

Ods³oniêcie pomnika p³k. £ukasza Ciepliñskiego i IV Zarz¹du G³ównego WiN w Rzeszowie - 17 listopada 2013 r. Fot. IPN Rzeszów.

Moment ten jednoczeœnie wskazuje na niez³omn¹ postawê
Ciepliñskiego – wracaj¹c do jego s³ów wspomnianych
w przytoczonym na pocz¹tku grypsie: Bez silnego charakteru nie osi¹gniesz ¿adnego celu. W po³owie drogi po³ami¹ ciê
przeciwnoœci – to, co dla wiêkszoœci by³o koñcem, dla Ciepliñskiego by³o dopiero „po³ow¹ drogi”. Koñcem drogi by³a dla niego wolna, suwerenna i silna Polska. W tym momencie zaprocentowa³o doœwiadczenie oraz wzajemne zaufanie i zgranie oficerów rzeszowskiej AK. Ludzie ci
pod kierownictwem Ciepliñskiego rozpoczêli pracê
nad skonstruowaniem na nowo siatki WiN w istniej¹cych
warunkach. Zreorganizowano struktury WiN, utworzono delegaturê zagraniczn¹, zintensyfikowano wywiad. Jednak nawet oni nie byli w stanie przeciwstawiæ siê ogarniaj¹cemu
ka¿dy aspekt ¿ycia Polaków aparatowi represji.
Kim byli zatem podkomendni Ciepliñskiego? Pierwszy
z nich – mjr. Adam Lazarowicz ps. Klamra, by³ uczestnikiem wojny z bolszewikami w latach 1919-1920 (ranny).
Ukoñczy³ historiê na Wydziale Filozoficznym UJ. Pracuj¹c
jako nauczyciel szkó³ powszechnych, prowadzi³ szeroko
rozwiniêt¹ pracê spo³eczn¹. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej
Polski w 1939 r. Od stycznia do maja 1940 r. dowodzi³ placówk¹ ZWZ Dêbica, póŸniej by³ zastêpc¹ komendanta,
a od grudnia 1940 r. komendantem Obwodu ZWZ-AK Dêbica. Cieszy³ siê opini¹ bardzo dobrego organizatora. Pod jego komend¹ Obwód ZWZ-AK Dêbica rozwin¹³ szerok¹
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ i by³ uznawany za najlepszy w inspektoracie rzeszowskim. 1 czerwca 1944 r. mianowano
go I zastêpc¹ inspektora do spraw liniowych w rzeszowskim
inspektoracie AK. 23 lipca 1944 r. powróci³ do Obwodu AK
Dêbica. Kierowa³ walk¹ si³ AK w ramach akcji „Burza”
na tym terenie. 1 marca 1945 r. przej¹³ po £ukaszu Ciepliñskim komendê Inspektoratu AK Rzeszów w likwidacji.
Od maja 1945 r. by³ inspektorem Inspektoratu DSZ w Rzeszowie. W sierpniu 1945 r. obj¹³ komendê Podokrêgu DSZ
Rzeszów, a we wrzeœniu 1945 r. stanowisko kierownika Wydzia³u (Okrêgu) WiN Rzeszów. W paŸdzierniku 1946 r.
przeniós³ siê do Krakowa, gdzie obj¹³ stanowisko zastêpcy
prezesa Obszaru Po³udniowego WiN, zaœ w grudniu otrzyma³ nominacjê na kierownika Wydzia³u WiN Wroc³aw.
W tym samym miesi¹cu Ciepliñski poleci³ mu zorganizowanie Obszaru Zachodniego WiN. Lazarowicz by³ jego prezesem do listopada 1947 r., odbudowuj¹c struktury konspiracyjne na bazie osób znanych mu z pracy w Obwodzie ZWZ-AK Dêbica. W utworzonym w styczniu 1947 r. pod prezesur¹ Ciepliñskiego IV Zarz¹dzie G³ównym WiN zosta³ wiceprezesem z zadaniem odbudowania zarz¹dów obszarów.
Kolejny ze wspó³pracowników Ciepliñskiego, kpt. Franciszek B³a¿ej, przed wojn¹ s³u¿y³ w WP w stopniu porucznika s³u¿by sta³ej 84 pp. On równie¿ bra³ udzia³ w wojnie
obronnej Polski w 1939 r. Od pocz¹tku okupacji niemieckiej by³ zaanga¿owany w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ najpierw jako oficer szkoleniowy, nastêpnie operacyjny Inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów. Jesieni¹ 1944 r. pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy inspektora. W czasie próby rozbicia wiêzienia w zamku w Rzeszowie dowodzi³ ubezpieczeniem.
Po przekazaniu przez £ukasza Ciepliñskiego rzeszowskie-

go Inspektoratu AK w likwidacji Adamowi Lazarowiczowi
pe³ni³ funkcjê jego zastêpcy. W okresie od maja do wrzeœnia 1945 r. organizowa³ przerzuty zdekonspirowanych i zagro¿onych cz³onków rzeszowskiego podziemia na „Ziemie
Zachodnie”. By³ kierownikiem propagandy Okrêgu WiN
Kraków oraz Obszaru Po³udniowego, a tak¿e kierownikiem
Wydzia³u Organizacyjnego Zarz¹du Obszaru Po³udniowego WiN. Autor tekstów propagandowych. Wspó³redagowa³
konspiracyjne pismo „Orze³ Bia³y”. Organizowa³ kursy
propagandowo–szkoleniowe dla cz³onków poszczególnych
okrêgów Obszaru Po³udniowego WiN. Od grudnia 1946 r.
do wrzeœnia 1947 r. by³ prezesem Zarz¹du Obszaru Po³udniowego WiN.
¯o³nierzem wrzeœnia 1939 r. by³ równie¿ por. Józef Batory.
Po powrocie z wojny, w której wzi¹³ udzia³ jako oficer 2. psp
WP, czynnie zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
w ZWZ – AK. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê oficera ³¹cznoœci Obwodu ZWZ Kolbuszowa. W 1942 r. zosta³ adiutantem komendanta obwodu. Jesieni¹ 1944 r. przeniesiono go do Obwodu AK
Rzeszów na stanowisko adiutanta komendanta. W 1945 r. dzia³a³ w strukturach organizacji „NIE” i DSZ. Jesieni¹ tego roku
podj¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w WiN. Pocz¹tkowo by³ szefem ³¹cznoœci krakowskiego Okrêgu WiN, a od paŸdziernika 1945 r. by³ zastêpc¹ kierownika, nastêpnie kierownikiem
³¹cznoœci zewnêtrznej Obszaru Po³udniowego WiN oraz szefem Archiwum i Kancelarii Obszaru. W IV Zarz¹dzie G³ównym WiN kierowa³ równie¿ ³¹cznoœci¹ zewnêtrzn¹ (m.in. z Delegatur¹ Zagraniczn¹ WiN).
Karol Chmiel to absolwent Wydzia³u Prawa UJ. By³ tak¿e
dzia³aczem SL. 8 stycznia 1940 r. zosta³ zaprzysiê¿ony
do ZWZ. Od stycznia 1941 r. dowodzi³ plutonem w Zagorzycach. Od maja 1943 r. by³ referentem politycznym Obwodu AK Dêbica. W 1943 r. przeszed³ (za zgod¹ komendy
obwodu) do BCh, gdzie pocz¹tkowo by³ dowódc¹ kompanii,
a od 1 stycznia 1944 r. komendantem Obwodu BCh Dêbica.
Po scaleniu BCh z AK by³ od marca 1944 r. drugim zastêpc¹ komendanta Obwodu AK Dêbica. Bra³ udzia³ w akcji
„Burza” w Obwodzie Dêbica. Ciê¿ko ranny pod Wielopolem Skrzyñskim. Po wojnie prowadzi³ w Krakowie sklep
spo¿ywczy. Od 1945 r. dzia³a³ w PSL i konspiracyjnie
w WiN bêd¹c ³¹cznikiem miêdzy tymi organizacjami. Nawi¹za³ kontakt m.in. z ówczesnym wicepremierem Stanis³awem Miko³ajczykiem. Pisa³ artyku³y do konspiracyjnej gazetki WiN „Orze³ Bia³y”. Wspó³autor memoria³u do ONZ
przygotowanego przez WiN w 1946 r. Z ramienia organizacji prowadzi³ rozmowy z dyplomatami amerykañskimi oraz
pos³em belgijskim w Warszawie, Haroldem Eemanem.
Prawnikiem by³ tak¿e Mieczys³aw Kawalec – absolwent
prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, asystent
prof. Stanis³awa Grabskiego. Podczas wojny obronnej Polski dowódca plutonu w 17. pp. WP. Latem 1940 r. zaprzysiê¿ony do Zwi¹zku Walki Zbrojnej, dzia³a³ w komórce wywiadu i kontrwywiadu Obwodu ZWZ–AK Rzeszów.
W paŸdzierniku 1944 r. obj¹³ stanowisko oficera wywiadu
Obwodu AK Rzeszów, a od listopada by³ komendantem tego obwodu. Uczestniczy³ w pracach organizacji „NIE”.
Od maja 1945 r. komendant Obwodu DSZ Rzeszów.

W Zrzeszeniu WiN pe³ni³ funkcjê kierownika
wywiadu Okrêgu (Wydzia³u) Rzeszów. Pod koniec 1945 r. przeniós³ siê do Zabrza. Pe³ni³ funkcjê kierownika dzia³u informacyjno-propagandowego Okrêgu WiN Kraków, nastêpnie zastêpcy
kierownika tego okrêgu i kierownika informacyjnego (wywiadu). Po aresztowaniu £ukasza Ciepliñskiego od grudnia 1947 r. do lutego 1948 r.
pe³ni³ obowi¹zki prezesa IV Zarz¹du G³ównego
WiN.
Józef Rzepka by³ przed wybuchem wojny studentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1939 r., jako ppor. rezerwy, rozpocz¹³
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, pe³ni¹c m.in. funkcjê
adiutanta Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK
Rzeszów. W 1944 r. podczas akcji „Burza” dowodzi³ jednym ze zgrupowañ partyzanckich Obwodu Rzeszowskiego AK. Po wkroczeniu Sowietów
pe³ni³ funkcje komendanta Obwodu AK Tarnobrzeg oraz inspektora Inspektoratu AK-NIE Mielec. W ramach Zrzeszenia WiN kierowa³ siatk¹
wywiadu Obszaru Po³udniowego, a w IV Zarz¹dzie kierowa³ wywiadem politycznym.
Jak widaæ wszyscy podkomendni Ciepliñskiego byli ludŸmi wykszta³conymi oraz mieli za sob¹ doœwiadczenie wojskowe. To pierwszorzêdni
dowódcy i ¿o³nierze – elita polskiej konspiracji. Podstawê
wzajemnego zaufania stanowi³a dla nich kilkuletnia walka
konspiracyjna w czasie okupacji niemieckiej pod dowództwem £ukasza Ciepliñskiego. Nie bez znaczenia by³ fakt, ¿e
wszyscy pochodzili z tego samego regionu kraju. Byli z¿yci, mieli wysokie morale i niezachwian¹ wiarê w sens i potrzebê dzia³añ na rzecz odzyskania niepodleg³oœci Polski.
Po 1944 r. kontynuowali opór, dostosowuj¹c siê do istniej¹cych warunków politycznych. Zrezygnowali z dzia³alnoœci
zbrojnej na rzecz dzia³añ propagandowych i informacyjnych. Prowadzili wywiad, gromadzili informacje nt.: re¿imowej administracji, ¿ycia codziennego Polaków, skali represji i przejawów oporu spo³ecznego, zagadnieñ gospodarczych, ¿ycia politycznego, dzia³añ sowieckich w Polsce,
itp. W swoich raportach wyraŸnie dowodzili, ¿e komuniœci
w³adzê sprawuj¹ bezprawnie i wbrew woli spo³eczeñstwa,
opieraj¹c siê na terrorze i strachu. Informacje te trafia³y
do „Wolnego Œwiata”, gdzie jednak nie wzbudza³y zainteresowania decydentów. Mimo wszystko by³y dowodem
na to, ¿e Polska nadal walczy, ¿e spo³eczeñstwo nie zosta³o
ca³kowicie z³amane. Dziœ dokumenty te stanowi¹ bezcenne
Ÿród³o wiedzy o pocz¹tkach re¿imu komunistycznego
w Polsce.
IV Zarz¹d WiN zosta³ rozbity przez UB na prze³omie 1947 i 1948 r. 2 paŸdziernika 1947 r. w Krakowie
aresztowano Franciszka B³a¿eja. Pp³k. £ukasz Ciepliñski
wpad³ w rêce funkcjonariuszy UB 27 listopada 1947 r.
w Zabrzu. W grudniu 1947 r. przewieziono go do Warszawy i osadzono w wiêzieniu na Mokotowie. Józefa Batorego
aresztowano 2 grudnia 1947 r. w Warszawie. Adama Lazarowicza zatrzymano 5 grudnia, a 12 grudnia zosta³ aresztowany Karol Chmiel. Józef Rzepka uwiêziony zosta³ 25
stycznia 1948 r. w Katowicach. Jako ostatni 1 lutego 1948 r.
do aresztu trafi³ Mieczys³aw Kawalec.
Wszyscy przeszli okrutne œledztwo. £ukasza Ciepliñskiego
na przes³uchania wynoszono na kocu, gdy¿ mia³ po³amane koœci r¹k i nóg, a póŸniej przynoszono do celi nieprzytomnego.
Adamowi Lazarowiczowi wybito zêby, kpt. Franciszek B³a¿ej
mia³ ci¹gle ropiej¹ce rany na nogach, kpt. Józef Rzepka zosta³
doprowadzony do ob³êdu. Aresztowanych dzia³aczy WiN bezskutecznie próbowano nak³oniæ do objêcia kierownictwa prowokacyjnego V ZG WiN. W koñcu 14 paŸdziernika 1950 r.
WSR w Warszawie skaza³ pp³k. £ukasza Ciepliñskiego i szeœciu jego podkomendnych na karê œmierci. Wyrok wykonano 1
marca 1951 r. Egzekucja rozpoczê³a siê o godz. 20. Skazani
byli kolejno podprowadzani na miejsce kaŸni, gdzie kat strzela³ im w ty³ g³owy. Cia³a zosta³y ukryte i miejsce ich pochówku pozostaje nieznane do dziœ.
Przetrwanie pamiêci o bohaterstwie £ukasza Ciepliñskiego
i dzia³aczy IV Zarz¹du G³ównego WiN zawdziêczamy tak¿e
jego podkomendnym którzy nie zostali zamordowani przez
komunistów i przez lata PRL, wbrew nachalnej komunistycznej propagandzie, dawali œwiadectwo prawdzie.
Symboliczny grób £ukasza Ciepliñskiego znajduje siê
w Rzeszowie na mogile jego przedwczeœnie zmar³ego syna Andrzeja. Na ziemi rzeszowskiej £ukasz Ciepliñski i jego
podkomendni stali siê obiektem szczególnej pamiêci, gdy¿

ich tragiczny los symbolizowa³ dzieje ca³ej rzeszowskiej Armii Krajowej. W Rzeszowie powsta³y tablice pami¹tkowe,
imieniem Ciepliñskiego nazwano jedn¹ z g³ównych ulic miasta, a w 2013 r. ods³oniêto tam pomnik IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia WiN. Jego imiê nosi sala obrad rzeszowskiego
Urzêdu Marsza³kowskiego, jak równie¿ czytelnia akt w Instytucie Pamiêci Narodowej w Rzeszowie. Ponadto przy rzeszowskim IPN dzia³a równie¿ Klub Historyczny im. p³k. £ukasza Ciepliñskiego. Jedn¹ z ciekawszych tegorocznych inicjatyw by³a emisja przez NBP okolicznoœciowej monety z wizerunkiem p³k. £ukasza Ciepliñskiego.
W koñcu historia IV Zarz¹du WiN wp³ywa tak¿e na m³odzie¿. Jedna z rzeszowskich szkó³ podstawowych przyjê³a
postaæ £ukasza Ciepliñskiego jako swego patrona. M³odzi
ludzie daj¹ wyraz swoim przekonaniom na ró¿ne sposoby,
jednym z nich s¹ murale poœwiêcone p³k. £ukaszowi Ciepliñskiemu, kilka znajdziemy w Rzeszowie, ponadto powsta³y takie w Dêbicy, Lublinie czy Rawiczu.
Historia £ukasza Ciepliñskiego fascynuje, m.in. dlatego, ¿e
pozostawi³ on po sobie wspania³e œwiadectwo niez³omnego
ducha, jakim s¹ grypsy z celi wiêziennej, adresowane do rodziny, ¿ony Jadwigi i syna Andrzeja. W ostatnich miesi¹cach
¿ycia Ciepliñski pisa³: „Nowy rok [19] 51. Stan¹³em na prze-

³omie dwóch pó³wieczy, lat i w³asnego ¿ycia. Co da³ stary
– wiemy. Co przyniesie nowy – oto pytanie. Siedzê na celi
œmieci z 40 – jak ja – skazanymi. Co pewien czas zabieraj¹
kogoœ. Nadchodzi mój termin. Jestem zupe³nie spokojny. Gdy
mnie bêd¹ zabieraæ to ostatnie moje s³owa do kolegów bêd¹:
cieszê siê ¿e bêdê zamordowany jako katolik za wiarê œwiêt¹,
jako Polak za ojczyznê i jako cz³owiek za prawdê i sprawiedliwoœæ. Wierzê bardziej ni¿ kiedykolwiek, ¿e Chrystus zwyciê¿y, Polska niepodleg³oœæ odzyska, a pohañbiona godnoœæ
ludzka zostanie przywrócona. To moje ca³e przewinienie, moja wiara i szczêœcie. Ostatnie chwile myœlami bêdê tylko
z Wami, moje sieroty ukochane. ¯al mi tylko Was. Wierzê, ¿e
Matka Bo¿a zabierze moj¹ duszê do swoich niebieskich hufców, bym móg³ jej dalej s³u¿yæ i meldowaæ bezpoœrednio
o tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez
pozosta³ych – Narodu Polski [ego] […]”.
Mia³y one wymiar szczególnie osobisty, jak ten do syna:
„2 luty 1951 r. Andrzejku! Pociecho moja jedyna. Ofiarowuj¹c ciebie opiece Matki Bo¿ej proszê Ja, aby z ducha Twego
wyros³o w czyn moje serce zd³awione rêkami wrogów. A¿eby moje marzenia zapad³y do twego serca jak iskry p³omienne. A¿ebyœ by³ mê¿nym i s³owo dane wob [ec] Boga, Ojczyzny i w³asnego ducha przedk³ada³ nad ¿ycie. Abyœ by³ szla-

chetny i mia³ zawsze czyste rêce. Aby œmiech nie schodzi³
z Twoich ust nawet w momencie gdyby szatañskie rêce ¿ycie Tobie – jak mnie – odebraæ chcia³y. Abyœ utuli³ w bólu
i otar³ ³zy Matce i by³ dla niej prawdziw¹ radoœci¹. Ojciec”.
M.in. Dziêki tym grypsom Ciepliñski sta³ siê inspiracj¹
nie tylko dla historyków, ale tak¿e dla artystów. Powsta³a
sztuka teatralna oparta na wiêziennych losach £ukasza
Ciepliñskiego, odbywaj¹ siê uroczyste koncerty jemu poœwiêcone, akademie i inne uroczystoœci. S³owa, które Ciepliñski zapisa³ w grypsach, maj¹ce byæ przes³aniem adresowanym tylko do jego syna, czytane s¹ dziœ i realizowane
przez tysi¹ce m³odych osób. To jest w³aœnie najwiêksze poœmiertne zwyciêstwo £ukasza Ciepliñskiego.
£ukasz Ciepliñski i jego podkomendni uhonorowani
zostali tak¿e przez w³adze RP. 3 maja 2007 r. £ukasz Ciepliñski zosta³ poœmiertnie odznaczony Orderem Or³a Bia³ego przez Prezydenta RP, a 1 marca 2013 r. decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej otrzyma³ awans na stopieñ pu³kownika. Podobnie na stopieñ pu³kownika mianowano
Mieczys³awa Kawalca. Adama Lazarowicza mianowano
na stopieñ podpu³kownika, Józefa Batorego, Franciszka
B³a¿eja i Józefa Rzepkê na stopieñ majora, Karola
Chmiela na stopieñ kapitana.

Zrzeszenie WiN w powiatach Sanok i Lesko w latach 1945 - 1948
Dr Pawe³ Fornal
Powiat sanocki i leski po 1945 r. kojarz¹ siê najczêœciej z akcj¹
„Wis³a”, walkami z UPA lub z dzia³alnoœci¹ partyzantki antykomunistycznej pod dowództwem Antoniego ¯ubryda. Jednak tak¿e w tych
powiatach dzia³a³y dobrze zakonspirowane struktury Zrzeszenia
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ. Kierowa³ nimi Pawe³ Radyñski „Wies³aw”,
„Samborski” – ¿o³nierz Legionów, podoficer Wojska Polskiego i oficer AK. To on zorganizowa³ Radê WiN Sanok – Lesko, zbieraj¹c
pod swoj¹ komend¹ kilkanaœcie najwierniejszych i oddanych idei
wolnoœci i niepodleg³oœci ojczyzny osób – miejscow¹ elitê intelektualn¹ i patriotyczn¹. W drugiej po³owie 1948 r. najwa¿niejszych
dzia³aczy tej rady aresztowa³ Urz¹d Bezpieczeñstwa i po bestialskim
œledztwie Wojskowy S¹d Rejonowy w Rzeszowie skaza³ w procesie
pokazowym na kary wieloletniego wiêzienia.
Dzia³aj¹ce w latach 1945-1947 tajne struktury sanockiej Rady WiN krypt. „R 12”, „9”, „I”, „J”, wchodzi³y w sk³ad Rejonu
WiN Krosno krypt. „Po³udnie” wraz z radami: kroœnieñsk¹, jasielsk¹ i gorlick¹. Struktur¹ nadrzêdn¹ nad rejonem kroœnieñskim by³ Okrêg WiN z siedzib¹ w Rzeszowie.
Struktury rady
Obejmuj¹ca swoim zasiêgiem dwa powiaty struktura Rady
WiN Sanok wygl¹da³a nastêpuj¹co. Kierownikiem rady przez ca³y okres jej istnienia by³ por. Pawe³ Radyñski „Samborski”
– w okresie okupacji niemieckiej dowódca placówki AK Czarna – Ustrzyki Dolne (Obwód AK Sanok). Poszczególnymi referatami Rady WiN kierowali: por. Jerzy Motriuk „Zatorski” (Referat
„¯” – wywiad w wojsku), ppor. Stanis³aw Hardy „Klim” (Referat
informacji i bezpieczeñstwa), ppor. Bronis³aw Trzyszka „Jur”
(Referat „Stra¿y”), Joanna Wêgrzyniak „Wojtuœ” (Referat organizacyjny i ³¹cznoœci) i Boles³aw Wojtowicz „Micha³ Posadzki”
(Referat Opieki Spo³ecznej). Wszystkie te osoby tworzy³y œcis³e
kierownictwo rady i zatrudnione by³y w administracji kopalnictwa naftowego lub sanockiej spó³dzielni „Rolnik”. Natomiast
strukturami terenowymi Rady WiN w miastach, gminach i wsiach
kierowali: Stanis³aw Hardy (Ko³o WiN Sanok), Bronis³aw
Trzyszka (Ko³o WiN Zagórz), ppor. Mieczys³aw Baran „Czarny”
(Ko³o WiN Lesko), Antoni Ferenc (Ko³o WiN Baligród), Jerzy Jasiñski „Kad³ubek” (Ko³o WiN Niebieszczany), Maria Rady „Me-

Pawe³ Zdzis³aw Radyñski.
Ze zbiorów autora.

Stanis³aw Jan Hardy.
Ze zbiorów autora.

ra” (Ko³o WiN Dêbna), st. sier¿. W³adys³aw Pruchniak „Ireneusz”
(Ko³o WiN Ropienka – Wañkowa). Kierownikami kó³ i dzia³aczami terenowymi WiN-u byli z regu³y oficerowie AK, nauczyciele,
urzêdnicy pocztowi, leœnicy i ksiê¿a katoliccy.
Dzia³alnoœæ
Sanocka Rada WiN, podobnie jak i inne tego typu struktury konspiracyjne, prowadzi³a dzia³alnoœæ: informuj¹c¹ i uœwiadamiaj¹c¹
miejscowe spo³eczeñstwo o sytuacji w okupowanym przez sowietów kraju; wywiadowcz¹ – zbieraj¹c informacje o terrorze UB,
MO, KBW i NKWD oraz akcjach UPA wobec ludnoœci polskiej;
propagandow¹ – kolportuj¹c ulotki i gazetki „Orze³ Bia³y”, „Ku
Wolnoœci” oraz akcjê pomocy materialnej dla rodzin poleg³ych
i aresztowanych ¿o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego. Nasilenie ww. dzia³alnoœci przypada³o na czas referendum ludowego
w czerwcu 1946 r. i wyborów do Sejmu w styczniu 1947 r. Rada
zbiera³a tak¿e informacje o dzia³aniach UB, KBW i wojska wobec
UPA i ludnoœci ukraiñskiej, informuj¹c kierownictwo okrêgu
o przygotowaniach do akcji „Wis³a”.
Aresztowania i proces
Jesieni¹ 1947 r. po rozbiciu struktur kierowniczych Okrêgu
WiN Rzeszów „bezpieka” skoncentrowa³a siê na niszczeniu
ocala³ych z pogromu siatek terenowych tej organizacji. W powiecie sanockim i leskim miejscowe PUBP wsparte przez
WUBP w Rzeszowie prowadzi³y od pocz¹tku 1948 r. intensywne dzia³ania operacyjne z wykorzystaniem informatorów
i agentów przeciwko miejscowym strukturom Rady WiN, które
zmierza³y do ujêcia jej najwa¿niejszych dzia³aczy. Jednak¿e dopiero 18 sierpnia 1948 r. UB uda³o siê zatrzymaæ w Pieñsku
przy granicy niemieckiej nieuchwytnego do tej pory Paw³a Radyñskiego i w ci¹gu kilku nastêpnych tygodni jego najbli¿szych
wspó³pracowników: Jerzego Motriuka, Stanis³awa Hardego,
Boles³awa Wojtowicza, Joannê Wêgrzyniak i Mariê Rady.
Œledztwo w ich sprawie prowadzi³ Referat Œledczy PUBP w Sanoku wspierany przez oddelegowanych oficerów Wydzia³u Œledczego WUBP z Rzeszowa. Zatrzymanych dzia³aczy WiN przetrzymywano w areszcie œledczym sanockiego PUBP i stosowano
wobec nich wyj¹tkowo okrutne metody œledcze polegaj¹ce na fizycznym i moralnym znêcaniu siê. Miêdzy innymi bito ich, poddawano wielogodzinnym stójkom, konwejerowi oraz przetrzymywano w karcerze z wod¹.
W sporz¹dzonym 23 listopada 1948 r. akcie oskar¿enia najwa¿niejszym zarzutem przeciwko dzia³aczom
by³a ich przynale¿noœæ
do „nielegalnej organizacji
WiN, która mia³a na celu
przemoc¹ usun¹æ ustanowione Organy W³adzy
Zwierzchniej Narodu Polskiego, oraz zmieniæ ustrój
Pañstwa Polskiego” oraz
„zbieranie i przekazywanie
wiadomoœci stanowi¹cych
tajemnicê pañstwow¹ z zakresu ¿ycia politycznego,
W³adys³aw Pruchniak. Ze zbiorów ekonomicznego, gospodarczego i wojskowego”.
Archiwum IPN w Rzeszowie.

Do tego dochodzi³y jeszcze zarzuty o pe³nienie okreœlonych funkcji w Radzie WiN. Na miejsce wokandy ze wzglêdów propagandowych wybrano Sanok, a nie Rzeszów, siedzibê s¹du wojskowego. 21 lutego 1949 r. rozpoczê³o siê posiedzenie przed WSR
w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w budynku ówczesnego Wydzia³u Zamiejscowego Jasielskiego S¹du Okrêgowego w Sanoku
przy ul. Koœciuszki 5. Starannie wyre¿yserowany przewód s¹dowy z przerwami trwa³ trzy dni. We wniosku koñcowym prokurator za¿¹da³ dla Radyñskiego kary œmierci, dla Wêgrzyniak do¿ywotniego wiêzienia, a dla pozosta³ych oskar¿onych od 7 do 15 lat
pozbawienia wolnoœci.
25 lutego 1949 r. o godz. 9 rozpoczêto odczytywanie wyroku.
Radyñski zosta³ skazany na do¿ywotnie wiêzienie, Wêgrzyniak
i Rady otrzyma³y po 10 lat wiêzienia, Motriuk 8 lat, Hardy 7 lat,
a Wojtowicz 5 lat pozbawienia wolnoœci. Wszystkich skazanych s¹d pozbawi³ równie¿ praw publicznych i obywatelskich
oraz skonfiskowa³ ich mienie na rzecz skarbu pañstwa. Tylko
w przypadku Wojtowicza s¹d na mocy ustawy o amnestii z 22
lutego 1947 r. darowa³ mu karê w ca³oœci i w tym samym dniu
zwolniono go z aresztu.
Po wyroku skazani w tym procesie dzia³acze WiN-u jako wiêŸniowie polityczni odsiadywali kary pozbawienia wolnoœci
w najciê¿szych zak³adach karnych – mê¿czyŸni we Wronkach,
a kobiety w Fordonie. Przez ca³y ten okres byli inwigilowani
przez agenturê celn¹, karani dyscyplinarnie i szykanowani
przez stra¿ników. Tam te¿ stracili zdrowie. Dopiero w 1955 r.
na fali odwil¿y zwolniono ich z wiêzieñ. Nie zakoñczy³o to jednak ich zmagania z totalitarnym systemem komunistycznym,
poniewa¿ jako byli wiêŸniowie polityczni pozostawali pod obserwacj¹ SB. Dane personalne pozosta³ych dwudziestu kilku
dzia³aczy sanockiego i leskiego WiN-u komunistyczna bezpieka ustali³a w kolejnych latach, aresztuj¹c ich w innych czêœciach kraju, b¹dŸ, nie maj¹c dostatecznych dowodów ich winy,
inwigiluj¹c, wymusza³a na nich agenturaln¹ wspó³pracê.
Rehabilitacja
Z szeœciu skazanych w tym procesie dzia³aczy WiN-u tylko
Maria Rady i Stanis³aw Hardy do¿yli odzyskania przez Polskê
pe³nej suwerennoœci. Maria Rady zmar³a w 1993 r., natomiast
Stanis³aw Hardy w 1995 r. Pozosta³e osoby odesz³y wczeœniej:
Pawe³ Radyñski w 1977 r., Jerzy Motriuk w 1976 r., Boles³aw
Wojtowicz w 1965 r. i Joanna Wêgrzyniak.
Ca³a szóstka konspiratorów doczeka³a siê pe³nej rehabilitacji.
S¹dy wolnej Polski w myœl ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
uzna³y, ¿e ich „dzia³alnoœæ by³a prowadzona na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego”.
W latach 2010-2011 Oddzia³owa Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Rzeszowie prowadzi³a œledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, bêd¹cej jednoczeœnie zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci, pope³nionej przez
funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie i PUBP w Sanoku wobec Radyñskiego i Motriuka, polegaj¹cej na fizycznym oraz
moralnym znêcaniu siê nad nimi w trakcie prowadzonego
œledztwa. 18 paŸdziernika 2011 r. IPN œledztwo umorzy³ z powodu niewykrycia sprawców. Nie uda³o siê prokuratorom IPN
jednoznacznie wskazaæ, którzy z bior¹cych udzia³ w œledztwie
pracowników bezpieki dokonali tych czynów. Dodatkowym
czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym rozstrzygniêcie w tej sprawie
by³ fakt, ¿e wszyscy bior¹cy udzia³ w œledztwie funkcjonariusze UB zmarli przed 2000 r.

Samodzielny Obwód WiN pod dowództwem por. Stefana Kobosa „Wrzosa”
- powstanie, struktury i dzia³alnoœæ na pograniczu
powiatów tomaszowskiego i lubaczowskiego
Dr Wojciech Hanus

przed komisj¹ by³ „Wrzos”. Nie ujawni³ siê
tak¿e drugi z konspiratorów - „Burta”, z kolei
wspomniany Jan Gor¹czka „Lont” pocz¹tkowo przyj¹³ propozycjê „Jara”, a nastêpnie
pod wp³ywem „Wrzosa” i „Burty” odmówi³
wejœcia w struktury jego organizacji.

Cech¹ charakterystyczn¹ powiatu tomaszowskiego po 1947 r.
by³a dzia³alnoœæ dwóch odrêbnych, niezale¿nych od siebie
obwodów konspiracyjnych. Pierwszy obwód dowodzony
przez Alfreda Tora „Zycha” podporz¹dkowany by³ II Inspektoratowi Zamojskiemu AK, drugi zaœ samodzielny pod afirmacj¹ WiN dowodzony by³ przez por. Stefana Kobosa Powstanie i struktury
„Wrzosa”. W owym okresie dzia³alnoœæ dwóch obwodów Samodzielnego Obwodu WiN
W po³owie maja 1947 r., ju¿ po zakoñczena tak niewielkim obszarze by³a ewenementem nie tylko
niu amnestii, „Wrzos”, „Lont” i „Burta”
w skali województwa.
wraz z podleg³ymi partyzantami spotkali siê
w lesie nieopodal Suœca. Wszyscy wówczas
Geneza Samodzielnego Obwodu WiN
zgodnie orzekli, ¿e nie bêd¹ wchodziæ
Tomaszów Lubelski
Historia siêga pocz¹tku kwietnia 1947 r. By³ to czas, kiedy ko- w struktury II Inspektoratu Zamojskiego
menda zamojskiego Inspektoratu AK boryka³a siê z kwesti¹ AK. Podjêli decyzjê o kontynuowaniu dalamnestii, która wesz³a w ¿ycie 22 lutego 1947 r. Zmusi³a ona szej walki podziemnej, ale w ramach odrêbkonspiracjê niepodleg³oœciow¹ do podjêcia zdecydowanych nej organizacji konspiracyjnej pod nazw¹
kroków. W³adze okrêgu lubelskiego WiN podjê³y wówczas Samodzielny Obwód WiN Tomaszów Ludecyzjê o wyjœciu z podziemia w mo¿liwie szerokim zakresie. belski. Komendantem obwodu zosta³
Jan Gor¹czka (Lont).
Jan Leonowicz (Burta).
Prowadzono wtedy rozmowy z komunistami, a tak¿e organi- „Wrzos”, „Burcie” podporz¹dkowano w raZe zbiorów Archiwum IPN w Lublinie
Ze zbiorów Archiwum IPN w Lublinie.
zowano odprawy z inspektoratami czy komendantami obwo- mach organizacji oddzia³y leœne (wzglêdem
dów. Kluczow¹ spraw¹ dla dalszych losów podziemia niepod- „Wrzosa” zachowa³ bardzo du¿¹ niezale¿noœæ), zaœ „Lonto- Dzia³alnoœæ
leg³oœciowego na ZamojszczyŸnie by³a odprawa zorganizowa- wi” dowodzenie rejonem II. Strukturê organizacji „Wrzos”
Obwód prowadzi³ przede wszystkim dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
na 7 kwietnia 1947 r. w niewielkiej wsi Perespa w powiecie to- opar³ przede wszystkim na dobrze zakonspirowanych nie- z rozpowszechnianiem wydawnictw konspiracyjnych, ods³umaszowskim, na któr¹ stawili siê, zgodnie z rozkazem inspek- wielkich placówkach konspiracyjnych rozmieszczonych chiwaniem nielegalnych audycji radiowych, dokonywaniem
tora inspektoratu zamojskiego DSZ-WiN „Roty” [Stanis³awa w poszczególnych wsiach powiatu tomaszowskiego (wsie akcji ekspropriacyjnych na urzêdy gminne i spó³dzielnie,
Ksi¹¿ka], komendanci zamojskiego, hrubieszowskiego i toma- Brzeziny Be³¿eckie, Be³¿ec) i lubaczowskiego (Narol, Lip- likwidowaniem pospolitego bandytyzmu, rozbrajaniem miliszowskiego obwodu na czele z kpt. Marianem Pilarskim „Ja- sko, Chlewiska, Bieniaszówka i Kad³ubiska). Obok wspo- cjantów i ormowców, a tak¿e likwidacj¹ terenowych dzia³arem” (reprezentowa³ na odprawie nieobecnego inspektora mnianych placówek trzon obwodu stanowi³ tak¿e Rejon II, czy PPR i PZPR oraz agentów UB. Dzia³alnoœæ zbrojn¹ w ra„Rotê”), a tak¿e dowódcy oddzia³ów zbrojnych z Zamojszczy- obejmuj¹cy teren gminy Jarczów w powiecie tomaszow- mach samodzielnego obwodu prowadzi³ przede wszystkim
zny, m.in. reprezentuj¹cy obwód tomaszowski Jan Leonowicz skim (placówki Podlodów, Hubinek, Szlatyn, Gródek, Jar- oddzia³ „Burty”, który w latach 1947–1951 wykona³ kilkana„Burta”. Na odprawie omówiono stanowisko wobec amnestii. czów i Wierszczyca – organizacja konspiracyjna „Przed- œcie wyroków œmierci na wspomnianych dzia³aczach, agenWœród przyby³ych konspiratorów pojawi³y siê rozbie¿noœci co szkole”). Placówki wspó³tworzy³y osoby, wobec których tach, milicjantach i ormowcach oraz przeprowadzi³ szereg
do formy ujawnienia, ale ostatecznie wszyscy za wyj¹tkiem „Wrzos” ¿ywi³ bezgraniczne zaufanie. Jego najbli¿szymi akcji ekspropriacyjnych.
„Burty” zobowi¹zali siê wykonaæ rozkaz. Swoje sceptyczne wspó³pracownikami byli dwaj ³¹cznicy - Eugeniusz SzczeDziêki przestrzeganiu przez „Wrzosa” zasad œcis³ej konuwagi wyrazi³ tak¿e jeden z reprezentantów tomaszowskich pañski „Turski” i Karol ¯o³¹dek „Chmiel”, odpowiadaj¹cy spiracji dowodzony przez niego obwód przetrwa³ lata czterkonspiratorów por. Stefan Kobos „Wrzos”, pe³ni¹cy wówczas za kontakty organizacyjne „Wrzosa” z „Burt¹”, „Mogi³k¹” dzieste, a tak¿e dramatyczne lata 1950–1951, kiedy to bezstanowisko dowódcy kompanii WiN „Narol” Rejonu V Obwo- [Jan Turzyniecki – zastêpca „Burty” w oddziale], „Lontem” pieka zamordowa³a „Burtê” i rozpracowa³a II Inspektorat Zadu Tomaszów Lubelski, który zgodnie z rozkazem zdecydowa³ i Rad¹ WiN w Lubaczowie kierowan¹ przez Stanis³awa mojski AK. Sam dowódca „Wrzos” aresztowany zosta³
siê ujawniæ podleg³ych partyzantów, sam natomiast postano- Gelmudê. Kierowany przez niego obwód, nie licz¹c wspó³- w wyniku szeroko zakrojonej akcji agenturalnego rozpracopracowników oddzia³u „Burty” w terenie, zrzesza³ oko- wania dopiero 21 stycznia 1956 r. By³ jednym z najd³u¿ej
wi³ pozostaæ w ukryciu.
Po zakoñczonej odprawie, tego samego dnia w pobliskich ³o 100 osób.
ukrywaj¹cych siê konspiratorów na ZamojszczyŸnie.
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Tyszowcach dosz³o do ponownych rozmów „Jara”
z „Burt¹” i „Wrzosem”. „Jar” namawia³ ich, aby ujawnili siê pozornie, a nastêpnie w³¹czyli siê w tworzenie
nowej organizacji konspiracyjnej (wed³ug „Wrzosa”
mia³a ona nosiæ nazwê „Armia Polska”), bêd¹cej zal¹¿kiem tzw. II Inspektoratu Zamojskiego AK. Pilarski
pokazywa³ mi – zezna³ po latach „Wrzos” – schemat
powsta³ej organizacji […], w której tomaszowscy konspiratorzy mieli odgrywaæ znacz¹ce role. Wed³ug
„Wrzosa” ona sam otrzyma³ propozycjê objêcia komendy nad rejonem V przysz³ej organizacji, „Burta”
nad rejonem I, zaœ „Lont” [Jan Gor¹czka] nad rejonem II. Na spotkaniu konspiratorzy nie osi¹gnêli ¿adnego konsensusu. „Jara” z „Burt¹” i „Wrzosem” poró¿ni³a zdecydowanie odmienna wizja prowadzenia konspiracji. Tworz¹ca siê pod dowództwem „Jara” organizacja mia³a nazbyt rozbudowane struktury, które wed³ug „Wrzosa” nie przestrzega³y zasad œcis³ej konspiracji. Do kontaktów pomiêdzy konspiratorami dochodzi³o jeszcze kilkakrotnie, jednak próba podporz¹dkowania „Wrzosa” i „Burty” komendzie „Jara” zakoñczy³a
siê ostatecznie niepowodzeniem. Pomimo ró¿nic, tomaszowscy konspiratorzy utrzymywali poprawne stosunki z „Jarem”.
Po przyjeŸdzie do swojej macierzystej placówki
w Brzezinach Be³¿eckich „Wrzos”, zgodnie z rozkazem
inspektora zamojskiego DSZ-WiN, 16 kwietnia 1947 r.
ujawni³ wraz z broni¹ (przed komisj¹ zdano wówczas
broñ gorsz¹ jakoœciowo, lepsz¹ zaœ zabezpieczono
i ukryto w skrzyniach zakopanych w pobliskim lesie)
podleg³ych mu partyzantów na komisji amnestyjnej
w Narolu. Jedyn¹ osob¹, która tego dnia nie stawi³a siê
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Stefan Kobos, dowódca Samodzielnego Obwodu WiN. Ze zbiorów IPN.

