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ALEKSANDER SMOLIŃSKI (Toruń)

POLSKIE FORMACJE WOJSKOWE OKRESU
I WOJNY ŚWIATOWEJ I WOJSKO POLSKIE Z LAT
1918-1939 – WĘZŁOWE PROBLEMY ORAZ STAN
BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE*
Abstract
Polish military units from the First World War and the Polish Army between 1918 and
1939 – crucial issues, the current state of research and research postulates
Summary
In this article the author discusses the crucial issues of Polish military history of 1914-1939 concerning Polish military units from the First World War and the Polish army of the Second Polish
Republic until the Nazi Germany and the Soviet Union invasion of Poland in September 1939.
The article also deals with the questions connected with Poland’s strategic location in the years
1921-1939 and the related Polish military planning, the mobilization and economic preparations undertaken at that time, military alliances, military relations with the then neighbors of Poland etc.
Thus the article presents the whole of the major military issues related mainly to the functioning of
the Polish state between 1918 and 1939.
The author has also briefly presented the current state of Polish historiographic research concerned with the above mentioned issues. Where it is necessary, the author suggests foreign-language
historical literature, including those publications which concern the armed forces of Poland’s then
powerful neighbors, i. e. the Red Army and the Reichswehr and later the Wehrmacht.
Key words: military history, Polish armed forces, the Second Republic of Poland, the Polish Legions, Polish Army, the General Staff, infantry, cavalry, aviation, artillery, modernization.
Słowa kluczowe: historia wojskowa, polskie siły zbrojne, II Rzeczypospolita, Legiony, Wojsko
Polskie, Sztab Generalny, piechota, kawaleria, lotnictwo, artyleria, modernizacja.
*
Przedstawiony poniżej, głównie w formie obszernych przypisów, stan badań dotyczy wyłącznie
literatury polskojęzycznej, która ukazała się do końca września 2014 roku. Poza tym, co jest oczywiste, nie prezentuje on całości dotychczasowego dorobku polskiej historiografii oraz pełnego katalogu tłumaczeń prac zagranicznych dotyczących przede wszystkim sił zbrojnych naszych ówczesnych sąsiadów. Co więcej, w przypadku niektórych istotnych wątków tego studium autor przytoczył
także pewną ograniczoną liczbę pozycji obcojęzycznych traktujących bądź o Robotniczo-Chłopskiej
Armii Czerwonej, bądź też o niemieckiej Reichswerze lub hitlerowskim Wehrmachcie.
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Wprowadzenie
W wyniku trzech rozbiorów wieloetnicznej, wieloreligijnej i wielokulturowej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów na 123 lata z mapy Europy zniknęło niepodległe państwo polskie. Nieco dłużej, choć z pewnymi przerwami1, przetrwały
jednak polskie siły zbrojne, które od epoki Księstwa Warszawskiego, formalnie,
po czasy nam współczesne2 nazywane są Wojskiem Polskim3. Po upadku potęgi napoleońskiej Francji oraz napoleońskiego porządku w Europie, a co za tym
idzie także zniknięciu zależnego od cesarza Francuzów Napoleona I Księstwa
Warszawskiego, w wyniku postanowień zakończonego w 1815 roku Kongresu
Wiedeńskiego powstała bowiem pewna forma polskiej państwowości, mianowicie Królestwo Polskie, która była jednak integralną częścią Cesarstwa Rosyjskiego4. Jednym z wyrazów jej autonomii było istnienie, posiadającego własną organizację, komendę, mundury i sztandary, Wojska Polskiego. Podobnie jak Królestwo Polskie przetrwało ono jednak tylko do października 1831 roku, czyli do
1
Nie wolno tutaj zapominać o dziejach, będących na żołdzie włoskim lub francuskim, Legionów Polskich we Włoszech i Legii Naddunajskiej oraz późniejszej Legii Polsko-Włoskiej,
z której utworzono następnie Legię Nadwiślańską, a także o wcielonej ostatecznie do Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego Legii Północnej – szerzej zob. chociażby: Z.L. Sulima, Polacy
w Hiszpanii (1808-1812), Warszawa 1888; M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 1795-1815, Poznań 1912; B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów
równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925; J. Pachoński, Legiony Polskie 1796-1807
w świetle najnowszych badań, Warszawa 1958; idem, Legiony Polskie. Prawda i legenda 17941807, t. I-IV, Warszawa 1969-1979; Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. II: 16481864, red. J. Sikorski, Warszawa 1966; J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978; S. Kirkor, Legia Nadwiślańska, Londyn 1981; A. Ziółkowski, Pułk Jazdy Legionowej.
Pułk Lansjerów Nadwiślańskich 1799-1815, Warszawa 2006; B. Szyndler, „Z ziemi włoskiej do
Polski”. Historia legionów polskich 1797-1807, Warszawa 2008; S. Leśniewski, R. Morawski,
Wojsko Polskie w służbie Napoleona. Legia Nadwiślańska, Lansjerzy Nadwiślańscy, Warszawa
2008; A. Dusiewicz, R. Morawski, Wojsko Polskie w służbie Napoleona. Legiony Polskie we Włoszech, Legia Naddunajska, Legia Polsko-Włoska, Legia Północna, Warszawa 2010.
2
Oczywiście obecnie w związku z zupełnie inną strukturą sił zbrojnych, która nie uwzględnia
już istnienia broni głównych, nazwa ta obejmuje jedynie współczesne wojska lądowe, przy czym
niekiedy, szczególnie w języku potocznym, odnosi się także do wojsk lotniczych i wojsk obrony
powietrznej kraju.
3
Szerzej na temat dziejów Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie
1807-1814, Warszawa 1905; G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 1807-1812, Warszawa
1961; M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986; R. Morawski, H. Wielecki,
Wojsko Księstwa Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1990; iidem, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby, Warszawa 1996; J. Czubaty, Wodzowie i politycy. Generalicja polska
lat 1806-1815, Warszawa 1993; R. Morawski, A. Nieuważny – ilustracje, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Artyleria, inżynierowie, saperzy, Warszawa 2004; R. Morawski, A. Paczuski, Wojsko
Księstwa Warszawskiego. Ułani, gwardie honorowe, pospolite ruszenie, żandarmeria konna, t. I-II,
Warszawa 2009; iidem, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Piechota, gwardie narodowe, weterani,
t. I-II, Warszawa 2014; K. Polak, Od Łomży do Sedanu. Pułk 8. ułanów Księstwa Warszawskiego
(1809-1814), Oświęcim 2013; A. Ziółkowski, Pułki Ułanów Księstwa Warszawskiego 6-ty, 3-ci,
2-gi. 1807-1812, Oświęcim 2014.
4
Szerzej na ten temat zob. choćby: W. Bojarski, J. Justyński, M. Kallas, R. Łaszewski, Historia
ustroju Polski na tle powszechnym, Toruń 1981; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia
państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985.
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momentu ostatecznego upadku Powstania Listopadowego i likwidacji narodowej
armii5. Od tej chwili aż do czasów I wojny światowej naród polski nie posiadał
żadnych własnych, narodowych, regularnych formacji zbrojnych. Działo się tak,
choć w czasach Wiosny Ludów6, wojny krymskiej z lat 1853-18567 oraz Powstania Styczniowego powstawały polskie formacje wojskowe, które jednak, jak to
było w latach 1863-1864, bądź nie posiadały charakteru regularnego8, bądź też,
jak to miało miejsce choćby podczas Wielkiej Wojny z lat 1914-1918, choć były
regularne, to jednak nie podlegały jedynie władzy politycznej instytucji niepodległego państwa polskiego, lecz zależały przede wszystkim od uczestniczących
w tym konflikcie europejskich mocarstw.
Podsumowując, pomiędzy jesienią 1831 roku a późną jesienią 1918 roku nie
było żadnych formacji Wojska Polskiego zależnych wyłącznie od polskich, narodowych i niepodległych ośrodków politycznych oraz realizujących wyłącznie
polskie interesy narodowe. W ten sposób zerwana została ciągłość rozwoju polskich narodowych sił zbrojnych, co spowodowało, że podobnie jak Rzeczpospolitą Polską trzeba było budować je niemal od zera9. To samo dotyczyło ich
tradycji.
Powolny proces umacniania się polskich aspiracji i dążeń niepodległościowych oraz odradzania się namiastki sił zbrojnych rozpoczął się już w przededniu
wybuchu I wojny światowej, kiedy to w znajdującej się w zaborze austriackim
Galicji, za zgodą i przyzwoleniem zaborcy, powstały pierwsze polskie organizacje paramilitarne, mianowicie Związek Strzelecki, Towarzystwo „Strzelec”,
Polskie Drużyny Strzeleckie oraz Drużyny Bartoszowe, Drużyny Podhalańskie
i Drużyny Towarzystwa im. T. Kościuszki. Nie wolno też zapominać o Skautingu
5
Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: B. Gembarzewski, Wojsko
Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903; W. Tokarz, Armja Królestwa Polskiego
(1815-1830), Piotrków 1917; idem, Wojna polsko-rosyjska 1830-1831, Warszawa 1993; J. Ziółek,
Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-1831, Lublin 1973; M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988; R. Łoś, Artyleria Królestwa Polskiego 18151831, Warszawa 1969; Z. Gnat-Wieteska, Gwardie honorowe. Gwardia królewsko-polska i oddziały przyboczne w latach 1806-1831, Warszawa 2002; T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego
w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2006;
M. Trąbski, Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830, Warszawa 2011; idem, Armia wielkiego
księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830, Oświęcim
2013; M. Żebrowska, Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie,
Pułtusk-Warszawa 2014.
6
Zob. choćby: E. Kozłowski, Legion Polski na Węgrzech 1848-1849, Warszawa 1983; I. Kovács, Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849. „Byliśmy z Wami do końca”, tłum. i posłowie J. Snopek, Warszawa 1999.
7
Zob. chociażby: P. Wierzbicki, Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856), Kraków 2013.
8
Zob. choćby: S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983; L. Ratajczyk, Polska
wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966.
9
Zob. choćby: P. Łossowski, Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918, Łowicz 1998; J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918,
Poznań 2005.
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i Sokolich Drużynach Polowych10. Te dwie ostatnie organizacje, choć w nieco
odmienny sposób, działały także w zaborze pruskim11.
Węzłowe problemy oraz stan badań
dziejów polskich formacji wojskowych z lat 1914-1918
Natychmiast po wybuchu wojny poczęły powstawać polskie formacje wojskowe
walczące przy boku armii zaborczych. Warto pamiętać, że w ich szeregach przez całą
wojnę służyło mnóstwo wcielonych do nich Polaków – obywateli Cesarstwa Niemieckiego12, Austro-Węgier13 i imperium Romanowów14. Jako pierwsze przy boku
Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej, głównie w oparciu o wymienione
wcześniej, działające wtenczas w Galicji formacje paramilitarne, powstały późniejsze Legiony Polskie, które w toku wojny od 1 Kompanii Kadrowej15 rozrosły się do

10
Szerzej zob. chociażby: W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 19051918, Warszawa 2010; H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; D. Dudek, Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną
światową, Nowy Sącz 1994; J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji
1867-1914, Białystok 1997; W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed
1914 rokiem, Warszawa 2002; W. Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży
polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921, cz. II, Warszawa 1931.
11
Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: T. Powidzki, Sokół wielkopolski w dążeniu do niepodległości. Z dziejów Związku Sokołów Polskich w państwie niemieckim,
Poznań 1934; A. Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997; J. Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem
w latach 1887-1919, Poznań 2002.
12
Szerzej zob. choćby: R. Kaczmarek, Polacy w armii kajzera na frontach pierwszej wojny
światowej, Kraków 2014.
13
Obszerniej zob. chociażby: J. Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie
narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, Kraków 2001; M. Baczkowski, Ilu Polaków walczyło w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej?, [w:] Mało
znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, red. A. Smoliński, Oświęcim 2014;
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, red. A. Judycka,
Z. Judycki, Toruń 2001; Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach
niewoli – „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013.
14
Szerzej zob. choćby: T. Radziwonowicz, Polacy w armii rosyjskiej (1874-1914), „Studia
i Materiały do Historii Wojskowości” 1988, t. XXX; A. Dobroński, Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907-1914, Warszawa 1976; idem, Pobór do armii rosyjskiej
i służba w niej żołnierzy z Królestwa Polskiego (1907-1914), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1979, t. XXII; M. Kulik, Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914), Warszawa 2008; S. Czerep, Wyżsi dowódcy polskiego
pochodzenia w Armii Rosyjskiej w latach 1914-1917. Absolwenci Mikołajewskiej Akademii Sztabu
Generalnego, [w:] Mało znana Wielka Wojna…, op. cit.; idem, Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917, Białystok 2014. Ponadto zob. także: G. Piwnicki,
Polscy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Toruń
2001; Polacy i osoby polskiego pochodzenia…, op. cit.; Między irredentą a kolaboracją, op. cit.;
J. Legieć, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce
2013.
15
Zob.: J.M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków.
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3 złożonych z 6 pułków piechoty16 brygad oraz do 2 pułków ułanów17 i pułku artylerii polowej18, a także licznych formacji służb, jak choćby medycznej19, uzupełnień
(werbunkowej) i duszpasterskiej20. Tworzono je wyłącznie z ochotników, głównie
z młodzieży. Stąd też miały one bardzo specyficzny kształt społeczny. Były bowiem formacją, w której służył największy w dziejach Wojska Polskiego procent
mężczyzn ze średnim, a nawet wyższym, uniwersyteckim, wykształceniem cywilnym. Nie brakowało w nich pochodzących ze wszystkich trzech zaborów literatów,
artystów malarzy, lekarzy, prawników czy inżynierów21. W ich szeregach, pomimo
aktywnego uczestnictwa w walkach, kwitło więc także życie kulturalne22.
Legiony były zapewne najlepszą polską formacją wojskową, jaką podczas
I wojny światowej udało się stworzyć przy boku armii zaborczych. Już pod ko16
Przejściowo było nawet 7 legionowych pułków piechoty – szerzej zob. choćby: J. Sitko, Zarys
historji wojennej 2-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1928; A.J. Borkiewicz, Dzieje 1-go Pułku
Piechoty Legjonów (Lata wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920), Warszawa 1929; A. Lewicki, Zarys historji wojennej 4-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1929; K. Bąbiński, Zarys historji wojennej
5-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1929; E. Skarbek, Zarys historji wojennej 6-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1929; Cz. Czajkowski, Zarys historji wojennej 3-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1930; S. Pomarański, Zarys historji wojennej 1-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa
1931; S. Wyrzycki, 2 Pułk Piechoty Legionów, Pruszków 1992; D. Faszcza, 5 Pułk Piechoty Legionów,
Pruszków 1994; W. Markert, 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 2001; idem,
1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 2006; D. Kosiński, 4 Pułk Piechoty Legionów,
1915-1917. Organizacja i działania bojowe, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, R. XV, nr 3.
17
Na temat ich dziejów zob. chociażby: A. Mniszek, K. Rudnicki, Zarys historji wojennej 2-go
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1929; J. Karcz, W. Kryński, Zarys historji wojennej 1-go
Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1931; J. Smoleński, 1 Pułk Ułanów Leg. Pol. Beliny
im. Józefa Piłsudskiego w dziejach odrodzonej kawalerii polskiej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1964, t. V, nr 35; A.J. Dąbrowski, 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich, „Przegląd Kawalerii i Broni
Pancernej” 1964, t. V, nr 35; Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914-1945, praca zbior.,
Londyn 1987; J. Milewski, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1993; J.S. Wojciechowski,
1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 1995; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 1999; W. Gogan, Szwoleżerowie Rokitniańscy. Dzieje
2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2005.
18
Zob. choćby: G. Baumfeld, Artylerii Legionów Pułk Pierwszy, Kraków 1917; Zarys historji
wojennej 1-go Pułku Artylerii Polowej Legjonów, oprac. R. Lewicki, Warszawa 1929; W. Chocianowicz, Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967; W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993; P. Zarzycki,
1 Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1995.
19
Zob. chociażby: M. Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917,
Piotrków Trybunalski 2009.
20
W.K. Cygan, W.J. Wysocki, „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!…”. Duszpasterstwo
wojskowe Legionów Polskich, Warszawa 1997.
21
Oprócz części wcześniej cytowanej literatury zob. także: P. Hubiak, Belina i jego ułani,
oprac. not biogr. K. Stepan, Kraków 2003.
22
Zob. choćby: W. Wyganowska, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa
1994; W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999. Ponadto zob. również: A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918. Antologia, oprac. A. Roliński, Kraków 1989; Rozkwitały
pąki białych róż… Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach,
oprac. A. Romanowski, Warszawa 1990; A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć… Pieśni
i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918. Antologia, oprac. A. Roliński, Kraków 1996.
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niec 1914 roku liczyły 11 000 żołnierzy, jednak nawet w szczytowym okresie
rozwoju nie przekroczyły liczby 20 000 ludzi. Warto pamiętać, iż legioniści byli
jedyną formacją niepodległościową, która była opozycyjna praktycznie wobec
wszystkich zaborców. Nic też dziwnego, że odrodzone w 1918 roku Wojsko Polskie aż do 1939 roku obficie nawiązywało do ich tradycji.
Krwawą epopeję23 Legionów, po wcześniejszym przekształceniu w Polski
Korpus Posiłkowy, zakończył kryzys przysięgowy z lipca 1917 roku, związany
z próbą formowania przez Niemców na ich podstawie Polnische Wehrmacht,
czyli Polskiej Siły Zbrojnej24. Wydarzenia te doprowadziły do rozbicia byłych
Legionów, poza II Brygadą. Ostatecznie jednak żadna formacja legionowa nie
doczekała jesieni 1918 roku25. Jedynie Polska Siła Zbrojna, choć nieliczna, dotrwała aż do listopada i stała się jedną z pierwszych formacji odrodzonego wówczas Wojska Polskiego26.
Warto pamiętać, że z epopeją Legionów Polskich związany był szereg znanych i zasłużonych polskich dowódców wojskowych oraz działaczy niepodległościowych i państwowych, a także ludzi kultury, by wspomnieć choćby „Komendanta”, późniejszego Naczelnika Państwa, zwycięskiego Naczelnego Wodza
z lat 1918-1920 i Pierwszego Marszałka Polski oraz wieloletniego Ministra
Spraw Wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych – Józefa Piłsudskie23
W walkach poległo bądź zmarło z powodu chorób lub odniesionych ran około 2500 legionistów. Jednak wszystkie straty bezpowrotne, po wliczeniu zaginionych bez wieści, zmarłych
w niewoli oraz części osób zmarłych poza szeregami Legionów Polskich, obejmują w sumie ponad 3000 nazwisk – szerzej zob.: J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918,
Kraków 2006.
24
Szerzej o przyczynach kształtowania i dziejach tej formacji, poza częścią wcześniej oraz
dalej cytowanej literatury, zob. również: S. Dąbrowski, Walka o rekruta polskiego pod okupacją,
Warszawa 1922; M. Wrzosek, Wojskowość polska podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918),
[w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
25
Obszerniej o ich skomplikowanej i ciekawej historii zob.: B. Merwin, Legiony w boju 1914.
II Brygada w Karpatach, t. I, Kraków 1915; idem, Legiony w boju 1915. II Brygada na Bukowinie
i pograniczu Besarabii, t. II, Kraków 1915; J. Rzepecki, Sprawa Legionu Wschodniego 1914 roku,
Warszawa 1966; W. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918,
Warszawa 1990; idem, Z dziejów zmagań politycznych i zbrojnych o niepodległość Polski w latach 1908-1918, Białystok 2013; M. Klimecki, W. Klimczak, Legiony Polskie, Warszawa 1990;
S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991; W. Milewska, J.T. Nowak, M. Zientara,
Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998; M. Klimecki,
K. Filipow, Legiony to… Szkice z dziejów Legionów Polskich, Białystok 1998; iidem, Legiony
Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014; J. Konefał, Legiony Polskie w Lubelskiem
1914-1918, Lublin 1999; idem, Do Ciebie, Polsko… Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 2008; J. Snopko, Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Białystok 2008; Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz o ludziach Józefa Piłsudskiego, red. W. Sienkiewicz, Warszawa
2008; J.T. Nowak, Szlak bojowy Legionów Polskich. Wydanie pamiątkowe z okazji 100. rocznicy
wymarszu I Kompanii Kadrowej 1914-2014, Kraków 2014.
26
Szerzej na ten temat, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: F. Markiewicz, Zarys historii wojennej 7-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1928; W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości, Warszawa 1931; Z. Grabowski, Polska Siła Zbrojna
1917-1918, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 1988, nr 1; Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2005.
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go27, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i Wodza Naczelnego podczas tragicznej kampanii jesiennej 1939 roku – marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego28,
generałów broni Kazimierza Sosnkowskiego29 i Władysława Sikorskiego30, generała dywizji, a następnie premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego31, a także
kawalerzystę, byłego adiutanta Józefa Piłsudskiego, późniejszego dyplomatę, poetę i tłumacza, czyli generała brygady Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego32.
Już w 1914 roku w armii rosyjskiej powstała kolejna polska formacja wojskowa, a mianowicie Legion Puławski, który jednak wskutek niechęci rosyjskich
władz państwowych i wojskowych szybko przemianowano na drużyny „opołczenia”, czyli inaczej pospolitego ruszenia33. Początkowo bowiem Rosjanie,
w przeciwieństwie do władz Austro-Węgier, nie mieli w sprawie polskiej żadnego realnego i pozytywnego programu politycznego. Mimo to dzięki napływowi
ochotników szybko rozrosły się owe drużyny do rozmiarów polskiej brygady
strzelców, którą po akcie dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 roku, wskutek zmieniającej się sytuacji politycznej w sprawie polskiej, poczęto przeformowywać
w Polską Dywizję Strzelców.
Gwałtowną zmianę sytuacji Polaków służących dotychczas w armii rosyjskiej
oraz zmianę stosunku władz rosyjskich do sprawy polskiej przyniosła rewolucja
lutowa w Rosji w marcu 1917 roku, a następnie rozkład państwa oraz armii rosyjskiej i w końcu przewrót bolszewicki z listopada tego roku.
Po objęciu władzy w Rosji przez Rząd Tymczasowy w armii poczęły powstawać Związki Wojskowych Polaków, które po zjeździe w Petersburgu w czerwcu
Zob. chociażby: Z. Wójcik, Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski, Warszawa 1981; W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Londyn 1996; A. Garlicki, Józef
Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988; W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.
28
Zob.: R. Mirowicz, Edward Rydz-Śmigły. Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa
1988; W.J. Wysocki, Edward Śmigły-Rydz. Malarz i poeta, Warszawa 1997; idem, Marszałek
Edward Śmigły-Rydz. Portret Naczelnego Wodza, Warszawa 2009; M. Jabłonowski, P. Stawecki,
Następca Komendanta. Edward Śmigły-Rydz. Materiały do biografii, Pułtusk 1998.
29
Zob.: M. Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995; J. Kirszak,
Generał Kazimierz Sosnkowski 1885-1969, Warszawa 2012; L. Wyszczelski, Generał Kazimierz
Sosnkowski, Warszawa 2010.
30
Zob.: R. Wapiński, Władysław Sikorski, Warszawa 1978; W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1988; Z. Wawer [et al.], Generał Władysław Sikorski
1881-1943, Warszawa 2013.
31
Zob.: A. Adamczyk, Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001; M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz
i polityk, Lublin 2005.
32
Szerzej na temat tej niezwykle złożonej i ciekawej postaci zob.: J.M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii, Wrocław 1990; idem, Pierwszy ułan
Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1993; M. Urbanek, Wieniawa. Szwoleżer na pegazie, Wrocław
2008; W. Dworzyński, Wieniawa. Poeta – żołnierz – dyplomata, Warszawa 1993; T. Wittlin, Szabla
i koń, Londyn 1996; M. Wołos, Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000; W. Grochowalski, Ku chwale Wieniawy. W 120 rocznicę urodzin, Łódź 2001;
Bolesław Ignacy Florentyn Wieniawa-Długoszowski, red. N. Bujniewicz, Warszawa 2011.
33
Zob.: J. Rządkowski, Pierwszy Legion Puławski (od Pakosławia do Zelwy – 19 V 1915-11 IX
1915), Warszawa 1925.
27
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1917 roku wyłoniły Naczelny Polski Komitet Wojskowy tzw. „Naczpol”, z którego następnie wyłoniono Polski Wojskowy Komitet Wykonawczy34. W wyniku jego działalności rosyjskie władze wojskowe wyraziły zgodę na formowanie
I Korpusu Polskiego złożonego z Polaków służących dotychczas w armii rosyjskiej. Stacjonował on na Białorusi i liczył 3 dywizje piechoty, pułk ułanów35,
2 brygady artylerii, dywizjon artylerii konnej36, pułk inżynieryjny oraz cały szereg innych, drobniejszych formacji, w tym także służb. Na jego czele stanął pochodzący z dawnej armii carskiej generał Józef Dowbor-Muśnicki37. Już w grudniu tego samego roku Korpus liczył 1505 oficerów, 14 896 „bagnetów” i „szabel”
oraz 5361 żołnierzy nieliniowych.
W 1918 roku, a więc już po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików, na
Ukrainie38 oraz na zapleczu rozpadającego się Frontu Rumuńskiego39 przystąpiono do formowania kolejnych dwóch korpusów. Nie osiągnęły one jednak takiej
liczebności, jak I Korpus Polski. Brakowało bowiem szeregowych, a żołnierze,
którzy trafiali w szeregi wszystkich trzech korpusów, z reguły byli mocno zdemoralizowani wydarzeniami związanymi najpierw z rewolucją lutową, a następnie
z przewrotem bolszewickim40.
Jak się wydaje, nieco lepiej pod tym względem było w przypadku Polaków cywili, którzy wskutek różnych wydarzeń, w tym także w efekcie ewakuacji przeprowadzonej przez władze carskie w 1915 roku, znaleźli się na terenie rozległego rosyjskiego imperium41. Wstępowali oni ochotniczo do korpusów polskich w Rosji.
Kres istnienia Korpusów Polskich w Rosji nastąpił w 1918 roku. Jako pierwszy, pomimo podporządkowania go zależnej od Niemców i rezydującej w Warszawie Radzie Regencyjnej, mimo zawartego 26 lutego 1918 roku porozumienia
z dowództwem Ober-Ostu i wskutek kolejnych umów podpisanych z Niemcami
21 marca i 21 maja, swoje dzieje zakończył I Korpus Polski. W okresie od końca
Zob. chociażby: A. Miodowski, Związki wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918), Białystok 2004. Ponadto zob. także: idem, Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921,
Białystok 2011.
35
Zob. choćby: Zarys historii wojennej 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich, oprac. A. Wojciechowski, Warszawa 1929; J. Litewski, W. Dziewanowski, Dzieje 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 1932.
36
Poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. także: A. Smoliński, Dywizjon Konnej Artylerii I Korpusu Polskiego w Rosji. Zarys dziejów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej
im. gen. Józefa Bema” 2002, R. XXXV, nr 21.
37
Po służbie w 1919 roku, o czym niżej, w Wojskach Wielkopolskich oficer ten nie odegrał już
żadnej znaczącej roli w dziejach odrodzonego Wojska Polskiego – szerzej na temat tej postaci zob.
choćby: P. Bauer, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937, Poznań 1988.
38
Na Ukrainie próbowano organizować III Korpus Polski.
39
Tam formowano bowiem II Korpus Polski.
40
Oprócz części wcześniej oraz dalej cytowanej literatury zob. także: K. Zieliński, O Polską
Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Lublin 2013.
41
Szerzej zob. choćby: G. Piwnicki, Polscy wojskowi i zesłańcy…, op. cit.; M. Korzeniowski,
M. Mądzik, D. Tarasiuk, Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej
wojny światowej, Lublin 2007.
34
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maja do 8 czerwca 1918 roku został rozbrojony i zdemobilizowany, a służący
w nim oficerowie i szeregowi odesłani na teren obydwu okupacji Królestwa Polskiego42.
W dalszej kolejności, po wcześniejszym połączeniu się z II „Żelazną” Brygadą dawnych Legionów Polskich43 oraz po próbie zbrojnego oporu przeciwko
Niemcom, czyli po bitwie pod Kaniowem stoczonej 11 maja 1918 roku, akt kapitulacji podpisało dowództwo II Korpusu Polskiego. Jego żołnierze po złożeniu
broni w znacznej części stali się niemieckimi jeńcami44. Dla strony niemieckiej
starcie to było jedynie niewiele znaczącym epizodem wojennym, natomiast dla
późniejszego Wojska Polskiego stało się ważnym symbolem45.
Najsłabszą liczebnie formację stanowił tworzony na Ukrainie w niezwykle
skomplikowanych warunkach politycznych III Korpus Polski. Najlepiej zorganizowaną jego częścią była początkowo złożona głównie z jazdy i artylerii konnej Oddzielna Lekka Brygada III Korpusu Polskiego. W czerwcu 1918 roku w jej
skład włączono także batalion strzelców oraz kolumnę samochodów pancernych.
W ten sposób brygada ta skupiła wszystkie w miarę możliwości uformowane
i zdolne do działań bojowych siły III Korpusu Polskiego. Jednakże w nocy
z 9 na 10 czerwca 1918 roku oddziały Oddzielnej Lekkiej Brygady zostały otoczone przez jedną z węgierskich dywizji XXV Korpusu Armijnego Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej. W wyniku tego 10 czerwca dowództwo brygady podpisało z dowództwem austro-węgierskim umowę o rozbrojeniu
i demobilizacji Oddzielnej Lekkiej Brygady III Korpusu Polskiego. Służący
w nim oficerowie i szeregowi zostali odesłani na teren obydwóch okupacji Królestwa Polskiego46.
42
Od lata 1915 roku cały obszar należącego do zaboru rosyjskiego byłego Królestwa Polskiego
podzielony był bowiem na dwie okupacje: niemiecką i austro-węgierską.
43
Była to pozostałość dawnych Legionów Polskich, a następnie Polskiego Korpusu Posiłkowego, która protestując przeciwko umowie państw centralnych zawartej 9 lutego 1918 roku z hetmańską Ukrainą, dnia 15 lutego tego roku przeszła front pod Rarańczą i połączyła się z formacjami
II Korpusu Polskiego – szerzej zob.: S. Biegański [et al.], Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie
czynu zbrojnego, Warszawa 1933; S. Czerep, II Brygada…, op. cit.
44
Część oficerów i żołnierzy zdołała jednak zbiec i tym samym uniknąć niemieckiej niewoli.
45
Szerzej zob. choćby: W. Zaborowski, Zarys historji wojennej 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928; L. Bełdowski, Zarys historji wojennej 29-go Pułku Strzelców Kaniowskich,
Warszawa 1928; T. Makowski, Zarys historji wojennej 30-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928; R. Leroch-Orlot, Zarys historji wojennej 10-go Pułku Kaniowskiego Artylerji Polowej, Warszawa 1929; P. Zarzycki, 10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1997; W. Jarno,
Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939, Warszawa 2004.
46
Oprócz tego w tym samym okresie istniały także inne polskie formacje wojskowe na Wschodzie, mianowicie Oddział Polski w Odessie, Oddzielna Polska Brygada na Kaukazie oraz Pułk
Strzelców im. Bartosza Głowackiego w Moskwie. Szerzej na temat tych formacji oraz dziejów
korpusów polskich w Rosji, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Dowbor-Muśnicki, Krótki szkic do historji 1-go Polskiego Korpusu, cz. I, Warszawa 1918; H. Bagiński,
Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1921; M. Wrzosek, Polskie Korpusy Wojskowe w Rosji w latach 1917-1918, Warszawa 1968; A. Konopka, Bezpieczeństwo sanitarne wojsk.
Polskie formacje wojskowe w Rosji (1914-1917), Białystok 2011.
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Należy pamiętać, iż przeciwnikami wymienionych powyżej polskich formacji
wojskowych istniejących wówczas na Wschodzie, poza wspomnianymi wcześniej Niemcami i armią austro-węgierską, byli także Sowieci oraz stworzona
przez nich najpierw Czerwona Gwardia, a następnie Robotniczo-Chłopska Armia
Czerwona47. Ponadto część z nich walczyła także z różnymi oddziałami ukraińskimi48.
Dzieje polskich formacji wojskowych na Wschodzie byłyby niepełne, gdyby
nie wspomnieć o tych formacjach, które walczyły wtenczas z Armią Czerwoną
pod dowództwem sprzymierzonych49. Do grupy tej należał Oddział Polski w Północnej Rosji, czyli tak zwani „Murmańczycy”, który do kraju powrócił dopiero
jesienią 1919 roku50. Nie wolno też zapominać o epopei dowodzonej przez gen.
Lucjana Żeligowskiego51 4 Dywizji Strzelców Polskich52 oraz o walczącej na Syberii 5 Dywizji Strzelców Polskich. Wszystkie te formacje formalnie stanowiły
część Armii Polskiej we Francji. Pierwsza z nich dotarła przez Rumunię do Polski
15 czerwca 1919 roku53. Druga zaś, po tragicznej kapitulacji przed bolszewikami
na stacji Klukwiennaja podpisanej 10 stycznia 1920 roku, w większości została
rozbrojona i dostała się do rosyjskiej niewoli. Jedynie części żołnierzy udało się
47
Szerzej zob. choćby: В. Солский, 1917 год в Западной Области и на Западном Фронте.
Научный редактор С.Н. Хомич, Минск 2004; М.И. Мельтюхов, Советско-польские войны,
Москва 2004.
48
Obszerniej zob. chociażby: В. Верига, Визвольні змагання в Україні 1914-1923 р. у 2
томах, Т. 1, Львів 1998; 1918 год на Украине. Составление, научная редакция, прадисловие
и комментарии С.В. Волков, Москва 2001.
49
Czyli brytyjskim lub francuskim w ramach sił interwencyjnych w latach 1918-1919 walczących z bolszewicką Rosją.
50
Szerzej o historii tej formacji, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również:
K. Rogaczewski, Zarys historii historji wojennej 64-go Grudziądzkiego Pułku Piechoty, oprac.
K. Rogaczewski, Warszawa 1929; H. Bagiński, Piechota w Wojsku Polskim na Wschodzie, [w:]
Księga chwały piechoty,. Praca zbior. pod red. B. Prugar-Ketlinga, Warszawa 1937-1939; J. Krzyś,
64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Pruszków 1993.
51
Na temat przebiegu kariery wojskowej tego oficera i generała, zarówno w Wojsku Polskim, jak
i wcześniej w armii rosyjskiej, zob. choćby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939,
Warszawa 1994; D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007; A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.
52
Obszerniej na temat jej dziejów, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob.: T. Kawalec, Historia IV-ej Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego w zarysie, Wilno-Kraków-Łódź
1921; S. Sokół, T. Wawrzyński, 4 Dywizja Piechoty 1919-1921, [w:] M. Dębicki [et al.], 4 Dywizja
Piechoty – zmechanizowana 1808-1994. Zarys dziejów, Warszawa 1994; D. Radziwiłłowicz, Błękitna Armia. W 80 rocznicę utworzenia, Warszawa 1997; W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy…, op. cit.;
idem, 4 Dywizja Strzelców generała Lucjana Żeligowskiego w latach 1918-1919. Organizacja,
działania bojowe i zjednoczenie z Wojskiem Polskim, [w:] Od armii komputowej do narodowej,
t. II: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, red. M. Krotofil,
A. Smoliński, Toruń 2005.
53
Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: A. Smoliński, Marsz
z Rumunii do Polski oddziałów jazdy utworzonych w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz
ich włączenie do struktur Wojska Polskiego – 1919 rok, [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii
i kulturze. Materiały z sympozjum, praca zbior., Suceava 2010.
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wydostać z okrążenia i na początku lipca 1920 roku, w najgorętszym momencie
wojny polsko-sowieckiej, poprzez Charbin, Suez i Gibraltar dotrzeć najpierw do
portu w Wolnym Mieście Gdańsku, a następnie do Polski54.
Ostatnią i jednocześnie najliczniejszą polską formacją wojskową, która istniała podczas I wojny światowej, była Armia Polska we Francji55. Powstała 4
czerwca 1917 roku, a więc już po rewolucji lutowej w Rosji i zmianie stosunku
Rządu Tymczasowego do kwestii polskiej. Wówczas ukazał się bowiem dekret
prezydenta Francji Raymonda Poincaré o utworzeniu Armii Polskiej związanej
sojuszem z państwami ententy. Jedna jej dywizja zdążyła wziąć udział w walkach
z Niemcami na froncie zachodnim56.
W jej szeregach służyli liczni Polacy, którzy znaleźli się na terenie zachodniej
Europy oraz ochotnicy Polacy z USA, Kanady57 oraz innych krajów świata, a także Polacy jeńcy pochodzący z armii cesarskich Niemiec oraz z armii austro-węgierskiej. Głównym obszarem jej formowania była Francja, gdzie działał wówczas Komitet Narodowy Polski, na czele którego stał Roman Dmowski. Poza tym
część oddziałów powstała również we Włoszech. Jeszcze raz przypomnieć tutaj
należy, że formalnie w jej skład wchodziły też organizowane na terenie Rosji
Oddziały Polski w Północnej Rosji oraz 4 i 5 Dywizja Strzelców Polskich.
Wiosną 1919 roku, gdy po zakończeniu formowania Armia Polska we Francji, na czele której stał były legionista generał broni Józef Haller58, transportami
kolejowymi przez Niemcy wracała do kraju, w jej skład wchodziły 2 korpusy
liczące w sumie 6 dywizji strzelców polskich59, 2 pułki artylerii ciężkiej, 1 Pułk
54
Szerzej na temat jej dziejów, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Pindela-Emisarski, Formacye Wojska Polskiego na Syberyi, Warszawa 1920; Z. Opustil, Polskie formacje na Wschodzie, Warszawa 1922; J. Rogowski, Dzieje Wojska Polskiego na Syberji, Poznań
1927; W. Scholze-Srokowski, Wojsko Polskie na Syberji, Warszawa 1930; M. Wrzosek, Polskie formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej, Białystok 1977; D. Radziwiłłowicz, Polskie
formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920,
Olsztyn 2009.
55
Jej powstanie poprzedziło istnienie w ramach francuskiej Legii Cudzoziemskiej złożonego
z Polaków Legionu Bojońskiego.
56
Obszerniej, poza częścią dalej cytowanej literatury, zob. także: W. Jarno, 1 Dywizja Strzelców
armii generała Hallera w latach 1918-1919, Łódź 2006.
57
Szerzej zob. chociażby: T. Lachowicz, Dla Ojczyzny ratowania… Szkice z dziejów wychodźstwa polskiego w Ameryce i inne, Warszawa 2007.
58
Szerzej na temat tej postaci oraz jej wcześniejszej, ówczesnej i późniejszej kariery wojskowej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: I. Modelski, Józef Haller w walce
o Polskę niepodległą i zjednoczoną, Toruń 1936; S. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873-1960, Kraków 2007.
59
W każdej były 3 pułki strzelców polskich, pułk artylerii polowej, dywizjon kawalerii dywizyjnej oraz batalion inżynieryjny i batalion zapasowy. O kawalerii, czyli o szwoleżerach Armii
Polskiej we Francji, zob. choćby: J. Grobicki, Zarys historyczny organizacji kawalerii dywizyjnej
w latach 1918-1921, „Przegląd Kawaleryjski” 1926, R. III, nr 6; A. Smoliński, Szwoleżerowie Armii Polskiej we Francji oraz ich zjednoczenie z krajową jazdą dywizyjną w 1919 r., „Grajewskie
Zeszyty Historyczne Zapis. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku Strzelców Konnych” 2001, z. 3;
idem, Formowanie i genealogia wojennego 4 Pułku Strzelców Konnych oraz etaty jazdy dywizyjnej
Wojska Polskiego w 1919 roku, „Rocznik Grudziądzki” 2003, t. XV.
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Czołgów60 oraz lotnictwo61 i liczne formacje służb62. W ich szeregach służyło
wówczas około 70 000 oficerów, podoficerów i szeregowców oraz urzędników
wojskowych. Była więc to poważna siła, przy czym jej ogromną potencjalną wartość bojową podnosiło posiadanie nowoczesnego uzbrojenia, dobrego i kompletnego wyposażenia technicznego oraz doskonałe zaopatrzenie we wszystko, co
było wtenczas niezbędne nowocześnie zorganizowanej armii. Jednocześnie, co
w warunkach polskich było wówczas istotną i trudno osiągalną rzeczą, była ona
też odpowiednio i jednolicie umundurowana. W efekcie tego po zjednoczeniu
z krajowym Wojskiem Polskim formacje byłej Armii Polskiej we Francji były
jednym z jego najwartościowszych komponentów63.
Kończąc ten wątek polskich dziejów wojskowych, nie należy zapominać
o roli kobiet, które podczas I wojny światowej obok mężczyzn, choć niezbyt
licznie, również zaciągały się w szeregi Legionów Polskich. Zdobywały
dla nich, szczególnie w lecie 1914 roku, ważne informacje o przeciwniku64.
Znacznie większy natomiast był ich udział oraz rola, którą odegrały, służąc w szeregach tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, także na obszarach
Ukrainy oraz na terenach po 1917 roku opanowanych przez Sowiety, gdzie
60
Pułk ten posiadał wtenczas 120 nowoczesnych czołgów Renault FT-17. Szerzej zob.: M. Piwoszczuk, Zarys historji wojennej 1-go Pułku Czołgów, Warszawa 1933; M.W. Żebrowski, Zarys
historii polskiej broni pancernej. 1918-1947, Londyn 1971.
61
W sumie było to 7 eskadr liczących 98 nowoczesnych samolotów – szerzej zob.: Ku czci
poległych lotników. Księga pamiątkowa, red. M. Romeyko, Warszawa 1933; J. Pawlak, Polskie
eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989; R. Bartel, J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski, Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, Warszawa 1978; H. Mordawski, Polskie
lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
62
W sumie więc do Polski, poza formacjami wymienionymi w tekście zasadniczym, przybyło
18 pułków strzelców polskich, 6 pułków artylerii polowej (wraz z artylerią ciężką było to 88 dział
ciężkich oraz 172 armaty polowe i 30 dział piechoty, a także 10 000 koni), 3 pułki kawalerii (szwoleżerów), 11 kompanii inżynieryjnych, 5 kompanii telegraficznych, 2 kompanie radiotelegraficzne,
2 kompanie kolejowe, 11 kolumn samochodowych, 4 kolumny taborowe, 6 kompanii sanitarnych,
3 szpitale polowe, 7 warsztatów artyleryjskich, park artyleryjski, 2 kolumny parkowe, piekarnia
polowa, 12 batalionów zapasowych, 6 zapasowych baterii artylerii, 3 zapasowe kompanie saperów
oraz zapasowy szwadron kawalerii.
63
Szerzej na temat dziejów tej armii, oprócz części wcześniej cytowanej literatury, zob. również: W. Skarżyński, Armia Polska we Francji w świetle faktów, Warszawa 1929; W. Gąsiorowski,
1910-1915. Historja Armji Polskiej we Francji, Warszawa 1931; idem, Historia Armii Polskiej we
Francji 1915-1916, Bydgoszcz 1939; J. Sierociński, Armja Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie, Warszawa 1929; D. Radziwiłłowicz, Błękitna Armia, op. cit.; W. Jarno,
1 Dywizja Strzelców Armii generała Hallera w latach 1918-1919, op. cit.
64
Późniejszy Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, wspominając po latach „kielecki”
okres działalności Legionów Polskich z sierpnia 1914 roku, napisał: „Wielką jest zaiste zasługą
[kawalerii – przyp. A.S.] Beliny i mego biura wywiadowczego złożonego prawie wyłącznie z kobiet, że mogłem wówczas posiadać dane o nieprzyjacielu. Opasałem wywiadami szerokie półkole
dookoła Kielc […]. Jeszcze bardziej ofiarnie [niż ułani Beliny – przyp. A.S.] pełniły służbę kobiety. Na furmankach tłukły się one samotnie po wszystkich drogach, zataczając kręgi znacznie
obszerniejsze niż jazda, bo sięgające do Warszawy, Piotrkowa i Dęblina”. Vide: J. Piłsudski, Moje
pierwsze boje, Łódź 1988, s. 29.
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stanowiły istotny składnik polskiej służby wywiadowczo-informacyjnej
i kurierskiej65.
Tak podczas I wojny światowej wyglądał polski wysiłek zbrojny, którego celem
było odzyskanie niepodległości narodowej i odbudowa całkowicie suwerennego
państwa polskiego66. W jego skład, wbrew temu, co niegdyś twierdzili historycy
sowieccy, a później do 1989 roku także historycy polscy, trudno zaliczyć polskojęzyczne formacje wojskowe istniejące w latach 1917-1919 w Armii Czerwonej.
Występowały one bowiem przeciwko niepodległości Polski i wbrew oficjalnym
hasłom propagandowym walczyły jedynie w interesie sowieckiej Rosji67.

Węzłowe problemy oraz stan badań dziejów Wojska Polskiego z lat
1918-1921

Fundamenty odrodzonego Wojska Polskiego poczęto tworzyć jeszcze zanim
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Już 12 października
1918 roku ukazał się dekret rezydującej w Warszawie Rady Regencyjnej o przejęciu przez nią władzy zwierzchniej nad wojskiem, czyli w praktyce jedynie nad
Polską Siłą Zbrojną (Polnische Wehrmacht). W efekcie tego 23 października generał Hans von Beseler, jej dotychczasowy dowódca, formalnie złożył nad nią
komendę. Od tego też momentu fikcja armii narodowej, jaką w rzeczywistości
była Polska Siła Zbrojna, stała się narodowym Wojskiem Polskim.
W ślad za tymi dokumentami ukazały się następne akty prawne Rady Regencyjnej, które były wyrazem dalszego usamodzielniania się polskich formacji wojskowych od gwałtownie słabnących militarnie i politycznie Niemców.
Dnia 25 października kolejnym jej dekretem ustanowiony został „urząd Szefa
Sztabu Wojsk Polskich”, a dekretem z 26 października dotychczasową Komisję Wojskową byłej Tymczasowej Rady Stanu przekształcono w Ministerstwo
Spraw Wojskowych. Ich zadaniem było „zorganizowanie narodowej armii regularnej”. Pierwszym „Szefem Sztabu Generalnego Wojsk Polskich” 28 października mianowany został pochodzący z armii austro-węgierskiej generał porucznik,

65
Obszerniej o tych kwestiach zob. choćby: Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk
o niepodległość 1915-1918, red. M. Rychterówna, Warszawa 1929; J. Gaul, Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918, Warszawa 2001; J. Dufrat,
Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej
Legii Kobiet (1908-1918/1919), Toruń 2001; S.M. Jankowski, Dziewczęta w maciejówkach, Warszawa 2012.
66
Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Cygan, W.J. Wysocki,
Niepodległość była nagrodą. Polski wysiłek zbrojny w latach 1914-1921, Warszawa 1999; Odrodzenie Wojska Polskiego 1918-1921 w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego, red.
A. Wesołowski, Warszawa 2008.
67
Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: T. Kaźmierski, Wojskowi Polacy w Rosji w czasie rewolucji (1917-1918 r.), Warszawa 1935; KPP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty, red. J. Kowalski, F. Kalicka, Sz. Zachariasz, Warszawa
1953; Polacy w Rosji wobec rewolucji październikowej (marzec 1917-listopad 1918 r.). Materiały
i dokumenty, wyb. i oprac. W. Pomykało, Warszawa 1957.
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a wkrótce generał broni, Tadeusz Jordan Rozwadowski68. Wówczas też przyspieszeniu uległy prace związane z formowaniem Wojska Polskiego.
Bazę, na podstawie której Rada Regencyjna planowała tworzyć i rozbudowywać Wojska Polskie, oprócz niewielkiej Polskiej Siły Zbrojnej oraz ochotników
i poborowych z obszaru Królestwa Polskiego mieli stanowić również żołnierze
byłych Legionów Polskich, dawnego I, II i III Korpusu Polskiego w Rosji oraz
Polacy zwolnieni z niewoli niemieckiej i austriackiej. Całkowitym niepowodzeniem lub też jedynie częściowym sukcesem69 zakończyła się natomiast próba
przejęcia w całości polskojęzycznych formacji Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej70.
Nowy etap w tworzeniu odrodzonego Wojska Polskiego rozpoczął się w momencie przejęcia władzy nad polskimi siłami zbrojnymi przez Józefa Piłsudskiego, który 10 listopada 1918 roku powrócił z magdeburskiego więzienia do
Warszawy, a następnego dnia z rąk Rady Regencyjnej przejął „władzę wojskową
i naczelne dowództwo wojsk polskich”. W sposób formalny zwierzchnictwo to
objął 12 listopada, kiedy ukazał się jego pierwszy rozkaz dzienny. Natomiast
dwa dni później, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, objął także pełnię władzy
cywilnej71.
68
Szerzej na temat kariery wojskowej tego oficera najpierw w armii austro-węgierskiej,
a następnie w Wojsku Polskim, poza cześcią wcześniej cytowanej literatury, zob. także:
W. Maryański [et al.], Generał Rozwadowski, oprac. A.J. Rozwadowski, Kraków 1929; Tadeusz Jordan Rozwadowski generał broni, wyb., oprac. i red. S. Rozwadowski, Katowice
1993; M. Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.
69
Przykładem takiej właśnie sytuacji może być jedynie późniejszy polski 8 Pułk Ułanów
Księcia Józefa Poniatowskiego, który powstał wtenczas z austro-węgierskiego 1 Pułku Ułanów
Generała Brudermanna, a po części także późniejszy 6 Pułk Ułanów Kaniowskich, sformowany
na bazie austriackiego 6 Pułku Ułanów – szerzej zob. chociażby: Zarys historji wojennej 8-go
Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, oprac. T. Śmigielski, Warszawa 1929; K. Krzeczunowicz, Ułani Księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945,
Londyn 1960; A. Hlawaty, Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, Londyn 1973; A. Smoliński,
Jazda Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit.; idem, Formowanie jazdy polskiej przez Komendę
Wojsk Polskich w Krakowie w końcu 1918 i na początku 1919 roku, „Studia Historyczne” 2000,
R. XLIII, z. 3.
70
Szerzej, oprócz części wcześniej cytowanej literatury, zob. również: Z. Lasocki, Wspomnienia szefa administracji P.K.L. i K. Rz., Kraków 1931; A. Przybylski, Wojna polska 1918-1921, Warszawa 1930; M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921, Białystok 1988; idem,
Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992; M. Przeniosło, Polska Komisja
Likwidacyjna 1918-1919, Kielce 2010.
71
Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury, zob. także: P. Stawecki,
Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lata 1918 i 1919, „Studia i Materiały do Historii
Wojskowości” 1987, t. XXIX; M. Wrzosek, Wojsko Polskie w dobie narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1921), [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, op. cit.;
L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006. Ponadto zob. także: W. Jędrzejewicz, op. cit.; A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1990; W. Suleja, op. cit.;
M. Sikorski, Myśl wychowawczo-szkoleniowa Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 19181935, Toruń 2005.
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Wobec nieustalonych granic państwowych oraz istniejącego już od 1 listopada
1918 roku konfliktu o Lwów i Galicję Wschodnią72 z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową i podległą jej Armią Halicką73, a także wskutek krystalizowania
się przesłanek do zaistnienia kolejnych ognisk walk o kształt terytorialny odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej najpilniejszym zadaniem ówczesnych polskich
władz państwowych i wojskowych okazała się konieczność budowy narodowej
armii, czyli Wojska Polskiego74.
Realizację tego celu utrudniała konieczność równoległej budowy struktur administracji państwowej oraz złożona sytuacja aprowizacyjna, społeczna i niezwykle trudne położenie polskiej gospodarki i komunikacji, podzielonych dotychczas pomiędzy trzy zabory. Brakowało też niezbędnych środków finansowych75,
broni76, umundurowania, oporządzenia77 i obuwia78 oraz praktycznie całego zaopatrzenia niezbędnego dla wojska. Początkowo nie było też żadnego przemysłu
wojennego lub choćby mogącego pracować na potrzeby polskich sił zbrojnych79.
Stąd też podczas tworzenia armii polskie władze wojskowe musiały oprzeć się
Obszerniej na temat przyczyn, przebiegu i skutków tego konfliktu zob. choćby: W. Hupert,
Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919, Lwów-Warszawa 1928; B. Skaradziński,
Polskie lata 1919-1920, t. 1: Polski rok 1919, Warszawa 1993; G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak,
Wojna polsko-ukraińska 1918-1919. Działania bojowe – aspekty polityczne – kalendarium, Koszalin-Warszawa 1994; M. Kozłowski, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 19181919, Bydgoszcz 1999; M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią. 19181919, Warszawa 2000; R. Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew…”. Konflikt polsko-ukraiński
o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004; T. Kopański, Wojna polsko-ukraińska
1918-1919 i jej bohaterowie, Warszawa 2013.
73
Szerzej zob.: M. Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002.
74
Obszerniej zob. chociażby: M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne…, op. cit; idem,
Wojny o granice…, op. cit.; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit.; R. Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa 1991; L. Wyszczelski, Wojsko Polskie…, op. cit.; J. Odziemkowski, Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920, Warszawa 2010.
75
Obszerniej zob.: K. Krzyżanowski, Wydatki wojskowe Polski w latach 1918-1939, Warszawa
1976.
76
Zob. choćby: A. Konstankiewicz, Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918-39, Warszawa
1986; idem, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach
1914-1939, Lublin 2003; M. Maciejewski, Broń strzelecka wojsk polskich w latach 1717-1945,
Szczecin 1991.
77
Zob. chociażby: H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 1995;
W. Budzyński, Stan umundurowania Wojska Polskiego w maju 1919 roku, „Hetman” 1995, nr 3;
A. Smoliński, Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. Lata
1919-1939, Grajewo 2012.
72

78
Obszerniej zob. chociażby: A. Smoliński, Zaopatrzenie Wojska Polskiego w obuwie
w latach 1918-1921, [w:] W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana
Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Karpus,
L. Kuk, N. Kasparek, Toruń-Olsztyn 2001; idem, Przyczynek do dziejów polskiego obuwnictwa wojskowego w latach 1918-1939, „Mars” 2001, t. X.

79
Szerzej zob.: J. Gołębiowski, Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939,
Pionki 1993; J. Krauze, Znad Kamiennej. Zakłady zbrojeniowe w Skarżysku Kamiennej w latach
1923-1939, Skarżysko-Kamienna 2012; J. Główka, Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu
Staropolskim w okresie międzywojennym 1918-1939, Kielce 2012.
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wyłącznie na zasobach pozostawionych w byłym Królestwie Polskim przez okupantów niemieckiego i austriackiego oraz na zdobyczy wojennej. Pilną koniecznością
stała się też budowa struktur i zasad działania własnej gospodarki wojskowej80.
Znaczącą pomoc w kwestii materiałów wojennych uzyskano od państw zachodnich, głównie od Francji, USA i Wielkiej Brytanii. Pamiętać jednak należy, iż w przeciwieństwie do ówczesnej pomocy wojskowej Zachodu dla „białej” Rosji dostawy
sprzętu wojskowego dla Polski opierały się o rachunek ekonomiczny, a nie o kalkulacje polityczne. Stąd też na zasadzie zakupów kredytowanych przez rządy państw
alianckich w latach 1919-1920 otrzymywaliśmy przede wszystkim broń, amunicję,
mundury, obuwie, oporządzenie oraz sprzęt wojskowy z demobilu armii alianckich,
który wskutek dużego stopnia zużycia nie zawsze posiadał odpowiednią wartość użytkową. Dostawy często były spóźnione w stosunku do realnych i niezwykle pilnych
potrzeb polskich sił zbrojnych81. W efekcie tego, w niezwykle trudnych warunkach
frontu wschodniego, żołnierz polski często walczył niemal „bosy i goły”, a niezbędną broń i sprzęt wojskowy zmuszony był zdobywać na wrogu82. Poza tym poważne
problemy stwarzało także zapewnienie mu należytej i skutecznej opieki medycznej83.
Wspomnieć należy również o nie zawsze w polskich warunkach efektywnej
pomocy technicznej84, jakiej Naczelnemu Dowództwu i Sztabowi Generalnemu
Wojska Polskiego w latach 1919-1921 udzielała urzędująca w Warszawie Francuska Misja Wojskowa w Polsce85.
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem warunkującym możliwość rozbudowy
sił zbrojnych był stan kadr. W listopadzie 1918 roku można było dysponować
zaledwie 30 000 ludzi, z czego 9225 żołnierzy pochodziło z byłej Polskiej Siły
Zbrojnej. Pozostali znajdowali się natomiast w szeregach oddziałów dopiero formowanych i w znacznej części nie nadawali się jeszcze do wysłania na front86.
80
Obszerniej zob.: Dziesięciolecie intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, red. K. Rudolf, Warszawa 1929; Z. Kłoczewski, Polska gospodarka wojskowa 1918-1939 (zarys systemu),
Warszawa 1987; K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, Warszawa 1998.
81
Szerzej o tych kwestiach, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: K. Sandomirski, Polska Misja Wojskowa Zakupów w Paryżu w latach 1919-1920, „Wojskowy Przegląd
Historyczny” 1978, R. XXIII, nr 4; K. Sandomirski, M. Wrzosek, Transport do kraju sprzętu wojennego przyznanego Polsce przez Wielką Brytanię w 1920 roku, „Przegląd Historyczny” 1962, nr 2.
82
Poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. również: Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, T. Bałaban, Warszawa 1928;
E.V. D’Abernon, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920 r., tłum.
S.A. Arnsen, oprac. A. Dobiecki, Warszawa 1932; A. Smoliński, Mundur strzelców podhalańskich
od roku 1918 do początku 1920 na tle umundurowania Wojska Polskiego, „Arsenał Poznański”
1995, R. IV, nr 12; idem, Jeszcze o umundurowaniu strzelców podhalańskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, „Arsenał Poznański” 1996, R. V, nr 17.
83
Obszerniej o tych kwestiach zob. chociażby: H. Odrowąż-Szukiewicz, Świadkowie wydarzeń
1918-1922. Archiwalia mogił żołnierzy na Powązkach Wojskowych, Warszawa 1990.
84
„Fachowej i politycznej”.
85
Szerzej zob. choćby: T. Schramm, Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej. 1919-1938, Poznań 1987.
86
W listopadzie 1918 roku do ewentualnych działań bojowych można było użyć zaledwie około 15 000 żołnierzy.
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Potencjalną kadrę rozwijanego wówczas Wojska Polskiego stanowili oficerowie
i podoficerowie byłych Legionów Polskich, Korpusów Polskich w Rosji oraz
byłych armii zaborczych, początkowo jedynie z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej87. W przypadku tych dwóch ostatnich źródeł w znacznie mniejszym stopniu
można było liczyć na szeregowców, szczególnie tych z dawnej armii carskiej.
Rozbudowę Wojska Polskiego utrudniał fakt, iż żadna z polskich formacji wojskowych, jakie istniały podczas I wojny światowej, nie wykształciła dostatecznie licznych
kadr ludzkich niezbędnych do budowy silnej armii. Wskutek tego żadna z tych formacji nie mogła wykonać tego zadania samodzielnie. Często więc w jednym oddziale
trzeba było łączyć ze sobą różne elementy, czasami nawet bardzo przeciwstawne.
Stan taki powodował, że w pułkach, głównie jazdy, powstawały antagonizmy,
które w przyszłości, w pewnym stopniu, utrudniały tworzenie wielkich jednostek
piechoty i kawalerii. Oficerowie legionowi często z nieufnością patrzyli na oficerów pochodzących z byłych armii zaborczych, szczególnie na tych, którzy do samego końca pozostawali w ich szeregach. Wielu z nich w toku długoletniej służby
w tych armiach uległo w mniejszym lub większym stopniu wynarodowieniu, o czym
świadczyła chociażby bardzo słaba niekiedy znajomość języka polskiego. Poza tym
pewne animozje istniały również pomiędzy oficerami i podoficerami z dawnych armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Zjawiska te nie ułatwiały procesu rozbudowy
Wojska Polskiego. Pamiętać też trzeba, iż w 1919 roku w jego skład weszły także
formacje Armii Polskiej we Francji oraz, o czym niżej, oddziały i wielkie jednostki
Wojsk Wielkopolskich, co, przynajmniej przejściowo, jeszcze pogłębiło dotychczasowe różnice88. Nie wolno też zapominać o różnicy poszczególnych zasygnalizowanych tutaj grup w poglądach na kwestie taktyczne i operacyjne89.
Stąd też, podobnie jak i później, ogromna była wówczas rola późniejszego
Pierwszego Marszałka Polski90 Józefa Piłsudskiego, który był jedyną postacią
posiadającą na tyle poważny autorytet, że dobrowolnie podporządkowała mu się
87
Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. chociażby: Polacy i osoby polskiego pochodzenia…, op. cit.; Między irredentą a kolaboracją, op. cit.
88
Zauważyć bowiem należy, że w Wojskach Wielkopolskich istniał pewien antagonizm pomiędzy oficerami z byłej cesarskiej armii niemieckiej a oficerami pochodzącymi z dawnej armii rosyjskiej – szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Stosunki w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich
w pierwszej połowie 1919 roku w świetle raportu porucznika Wojciecha Mycielskiego, [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów, t. II, red. M. Giętkowski, Ł. Nadolski, A. Smoliński, Bydgoszcz
2011; idem, Sytuacja w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich w pierwszej połowie 1919 r.
w świetle raportu porucznika Wojciecha Mycielskiego. Przyczynek do wojskowych i politycznych
dziejów Powstania Wielkopolskiego, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX
wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka, Poznań 2012.
89
Obszerniej o tych kwestiach zob.: M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967; Jast, Nasza
armja. Uwagi w sprawie uzupełniającej organizacji armji polskiej, Kraków 1921; T. Hołówko,
Oficer polski, Warszawa 1921; J. Rzepecki, Rodowód wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1998; F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992. Ponadto
pewne wiadomości dotyczące tych kwestii zawiera także praca: B. Kruszyński, Kariery oficerów
w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011.
90
Tak brzmiała oficjalna, ustalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej tytulatura Józefa Piłsudskiego.
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zdecydowana większość generałów i oficerów pochodzących ze wszystkich armii zaborczych i polskich formacji wojskowych z lat I wojny światowej91.
Zasygnalizowane powyżej emocje i animozje zaczęły opadać dopiero po zakończonej zwycięstwem wojnie polsko-sowieckiej, szczególnie zaś po sukcesach
kampanii 1920 roku. Do zniwelowania wspomnianych tutaj różnic przyczyniło
się także rodzime szkolnictwo wojskowe, które w niepodległej Polsce w jednolity sposób poczęło kształcić własne kadry dowódcze92. Podobnie stało się też
z poglądami oficerów dotyczącymi taktyki oraz zasad sztuki operacyjnej93. W sposób szczególny do ich ujednolicenia przyczyniła się działalność Wyższej Szkoły Wojennej. Kształceni w jej murach najpierw oficerowie Sztabu Generalnego,
a potem oficerowie dyplomowani szybko stali się elitą polskich sił zbrojnych94.
W końcu 1918 roku oraz na początku roku następnego kolejny rezerwuar
sił, które można było użyć do budowy armii, stanowiły szeregi konspiracyjnej
dotychczas Polskiej Organizacji Wojskowej. Już w listopadzie i grudniu 1918
91
Podobnie było również w przypadku cywilnej części społeczeństwa polskiego. Szerzej
o tych kwestiach pisali: P. Cichoracki, „Z nami jest On”. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wojsku Polskim w latach 1926-1939, Wrocław 2001; idem, Legenda i polityka. Kształtowanie
się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego
w latach 1918-1939, Kraków 2005; H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Warszawa 2008. Ponadto zob. także: Idea i czyn Józefa Piłsudskiego,
red. W. Sieroszewski, Warszawa 1934; J. Cisek, Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 2003.
92
Szerzej na temat polskiego szkolnictwa wojskowego z lat 1918-1939 zob. chociażby: Rocznik pamiątkowy Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerji we Włodzimierzu, praca zbior., Włodzimierz
Wołyński 1930; Księga pamiątkowa 1830-29 XI 1930. Szkice z dziejów szkół piechoty polskiej, praca
zbior., Ostrów-Komorowo 1930; S. Rutkowski, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego,
Warszawa 1970; E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu
1923-1992. Zarys dziejów. Tradycje, historia, współczesność, Toruń 1992; Z. Gnat-Wieteska, Podchorążowie artylerii konnej i weterynarii z Włodzimierza Wołyńskiego, Pruszków 1996; R. Szubański,
Szkoła Podchorążych Broni Pancernych 1936-1939, Pruszków 1993; R. Tomaszewski Odbudowa
polskiego szkolnictwa wojskowego 1908-1923. (Geneza. Koncepce. Struktury. Rozwój), Toruń 1997;
Z. Moszumański Z. Kozak, Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914-1921), Pruszków [2002];
J. Łukasiak, Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków
2000; idem, Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000; T. Piórkowski,
Artylerzyści z cenzusem. Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema
w Zambrowie (1937-1939), Pruszków 2003; Z. Moszumański, Centra wyszkolenia obrony przeciwlotniczej (1921-1939), Pruszków 2003; T. Wójcik, Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939, Wrocław 2008; L. Kukawski, J.S. Tym, T. Wójcik, Kawaleryjska
Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939. Zarys dziejów, Grudziądz 2008; W. Wołk-Jezierska, Wołyńska
i Mazowiecka Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii, Wrocław 2010; A. Niewęgłowska, L. Wyszczelski, Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce do 1939 roku, Oświęcim 2014.
93
Obszerniej o tych kwestiach zob. choćby: J. Sopotnicki, Kampanja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe, Lwów 1921; J. Załuska, Taktyka, Oświęcim 2013; K. Drucki-Lubecki,
Z. Grabowski, Taktyka kawalerii, Oświęcim 2014; S. Feret, Polska sztuka wojenna 1918-1939, Warszawa 1972; L. Wyszczelski, Polska myśl wojskowa 1914-1939, Warszawa 1988; idem, Polska sztuka
wojenna w latach 1918-1921, Łysomice 2004; A. Polak, Wybrane zagadnienia teorii polskiej sztuki
wojennej 1918-1939, Warszawa 2006; J.S. Tym, Kawaleria w operacji i w walce. Koncepcje użycia
i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1921-1939, Warszawa 2006.
94
Zob.: W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, zebr. i oprac. W. Chocianowicz, Londyn 1969; P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
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roku ich mobilizacja spowodowała powiększenie wojska o około 20 000 ochotników95.
Wymienione powyżej czynniki oraz trudności, a także inspirowane wtenczas
w kraju przez rodzimych komunistów niepokoje społeczne96 spowodowały, że
Wódz Naczelny Józef Piłsudski zdecydował się na czasową rezygnację z przymusowego poboru i zaakceptował ochotniczy sposób formowania Wojska Polskiego. Ten ochotniczy etap tworzenia armii trwał do marca 1919 roku, choć
i potem nie zrezygnowano z takiego sposobu uzupełniania jej szeregów. W efekcie tego do 1 marca 1919 roku do Wojska Polskiego wstąpiło 55 880 ochotników97.
Jednocześnie na pewnych obszarach, jak chociażby we Lwowie i w Galicji, na
mocy postanowień lokalnych władz dzielnicowych wprowadzano także pobór98.
Poza tym już w styczniu 1919 roku poddano mu także niektóre roczniki poborowych, co niekiedy wywoływało narastające okresowo przypadki niezgodnego
z prawem unikania służby wojskowej. Sytuacja taka, co jest rzeczą oczywistą,
trwała również po wprowadzeniu niemal na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej poboru przymusowego opartego o powszechny obowiązek służby wojskowej. Najwięcej mężczyzn uchylających się od poboru i służby wojskowej było
na wsi. Tak działo się zarówno w 1919, jak i w 1920 roku, choć inwazja Armii
Czerwonej na ziemie etnicznie polskie i powszechny wzrost postaw patriotycznych znacznie zmniejszyły skalę tego zjawiska99.
95
W sumie ponoć do początku 1919 roku organizacja ta dostarczyła Wojsku Polskiemu „kilkadziesiąt tysięcy ochotników”. Szerzej o tych kwestiach zob. chociażby: T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984; B. Umińska, Polska Organizacja Wojskowa
w Obwodzie Ciechanowskim, Ciechanów 2001.
96
Zob. choćby: KPP w obronie niepodległości Polski, op. cit.; M.M. Drozdowski, Warszawa
w obronie Rzeczypospolitej. Czerwiec-sierpień 1920, Warszawa 1993.
97
Największy procent ochotników, głównie młodzieży, skupiały formacje jazdy oraz artylerii
konnej. Szczególnie ta pierwsza uważana była bowiem wtedy za broń narodową. W latach 19181920 istniał nawet pewien entuzjazm dla kawalerii, co powodowało, że jej oddziały formowały się
spontanicznie – szerzej zob. chociażby: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit.
98
Obszerniej o tych kwestiach zob. choćby: Z. Lasocki, op.cit.; A. Smoliński, Formowanie
oddziałów jazdy przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie oraz przez Naczelną Komendę Obrony Lwowa w końcu 1918 i na początku 1919 roku, „Studia Historyczne” 2003, R. XLVI, z. 1;
M. Przeniosło, op. cit.
99
Szerzej na ten temat, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: J. Odziemkowski, Wieś i armia w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1988; idem, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996; J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk
1995; idem, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, Warszawa-Ostrołęka-Pułtusk 1997; idem, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa-Pułtusk 2000; M.B. Markowski, Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, Kielce
1998; Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red.
R. Kołodziejczyk, Kielce 2001; R. Ostafiński-Bodler, Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych
i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914-2002, Toruń 2002; L. Kania, W cieniu Orląt
Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919, Zielona Góra 2008; idem, Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy. Szkice z dziejów wojskowego wymiaru
sprawiedliwości i posłuszeństwa rozkazowi w dawnym Wojsku Polskim, Sulechów 2008.

22

ALEKSANDER SMOLIŃSKI

Eskalacja konfliktów Rzeczpospolitej Polskiej o granice, która nastąpiła już
na początku 1919 roku, spowodowała konieczność przyspieszenia procesu tworzenia i rozbudowy Wojska Polskiego. Stąd też w marcu jego liczebność osiągnęła 100
000 oficerów i szeregowych oraz urzędników wojskowych. Na początku stycznia
tego roku rozpoczęła się bowiem niewypowiedziana wojna polsko-sowiecka, a 23
stycznia rozgorzał krótkotrwały, choć krwawy konflikt zbrojny z Czechosłowacją
o Śląsk Cieszyński. Walki trwały do 30 stycznia, a ostateczny kres położył im rozejm zawarty 3 lutego. W ich wyniku oraz wskutek wydarzeń, które miały miejsce
latem 1920 roku, Rzeczpospolita Polska straciła jednak to sporne terytorium100.
Najważniejszym oraz najtrudniejszym wyzwaniem dla państwa polskiego
i jego armii była wspomniana już wcześniej wojna z sowiecką Rosją, która mogła
zniszczyć jego świeżo odzyskaną niepodległość. Był to także najdłuższy i najbardziej wyczerpujący etap polskich wojen „o niepodległość i granice”, w których
w latach 1918-1921 uczestniczyło odrodzone Wojsko Polskie. Angażował on też
największą część posiadanych przez nie sił i środków. W sensie dosłownym była
to bowiem „wojna o wszystko”101.
Nie wolno też zapominać o walkach z wojskami Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej toczonych w 1919 roku, a także o tym, iż w kwietniu 1920 roku
stały się wojska te polskim sojusznikiem w walce z Sowietami i podległą im Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną102. Poza tym w 1919 roku nastąpiła także eskalacja
niemal bratobójczego konfliktu polsko-litewskiego o Wilno i Wileńszczyznę oraz
o Suwalszczyznę, które ostatecznie znalazły się w obrębie państwa polskiego103.
Szerzej zob. choćby: F.K. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934; F. Szymiczek, Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920, Komorów 2010; J. Wiechowski, Spór o Zaolzie
1918-1920 i 1938, Warszawa 1990; M.K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001.
101
Szerzej na ten temat, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: A. Przybylski,
Wojna polska 1918-1921, Warszawa 1930; T. Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa
1937; N. Davies, Orzeł Biały – czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, tłum.
A. Pawelec, Kraków 2006; B. Skaradziński, Sąd Boży, Warszawa 2001; J.A. Goclon, Wojna z bolszewicką Rosją o niepodległość Polski (1919-1920), Toruń 2003; idem, W obronie Europy. Wojna
z bolszewicką Rosją w 1920 roku, Toruń 2006; A. Smoliński, 1 Armia Konna podczas walk na
polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość bojowa, Toruń 2008; idem, Działania zbrojne podczas wojny polsko-sowieckiej (styczeń 1919
r.-październik 1920 r.), [w:] Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920,
red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010; T. Grzegorczyk, 6 Armia Wojska Polskiego w 1920 r., Toruń
2009; L. Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919-1920, t. I-II, Warszawa 2010; J. Kirszak, Armia
Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, Warszawa 2013.
102
Obszerniej na ten temat zob. choćby: Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920
roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 19191920, Toruń 1999; J. Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 roku, Toruń 2002, a także, choć z pewnymi zastrzeżeniami: S. Szajdak, Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku, Warszawa 2005; Polska i Ukraina w walce
o niepodległość 1918-1920, red. T. Krząstek, Warszawa 2009.
103
Szerzej zob.: Walki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie we wrześniu 1920 r., oprac. J. Smoleński, Warszawa 1938; P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996; G. Łukomski, Wojna domowa. Z dziejów konfliktu polsko-litewskiego 1918-1920, Warszawa 1997; S. Buchowski, Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918-1920, Sejny 2009.
100
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Kolejnym wydarzeniem mającym istotny wpływ na kształt odrodzonego
państwa i Wojska Polskiego było zakończone sukcesem Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku i szybko, poza Śląskiem
i Pomorzem, ogarnęło sporą część zaboru pruskiego104. Na czele tego zrywu narodowego początkowo stanął, pochodzący z armii niemieckiej, kapitan Stanisław
Taczak105. Polityczne zwierzchnictwo nad powstaniem znajdowało się w rękach
Naczelnej Rady Ludowej i wyłonionego spośród jej członków Komisariatu.
W styczniu 1919 roku na czele Dowództwa Głównego, a tym samym na czele sił powstańczych, stanął wspomniany już gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Pod
jego kierownictwem przystąpiono do formowania regularnych Wojsk Wielkopolskich, opartych o przymusowy pobór, miejscowe zasoby ekonomiczne i zdobyty
na Niemcach materiał wojenny. Podkreślić należy, iż tworzące je oddziały, jak na
ówczesne polskie realia i możliwości, były bardzo dobrze zorganizowane oraz
uzbrojone i zaopatrzone, co w połączeniu z wysokim morale i dobrym wyszkoleniem powodowało, że posiadały dużą wartość bojową106. W szczytowym okresie
swego rozwoju, czyli latem 1919 roku, wraz ze Strażą Ludową i Obroną Krajową
służyło w nich w sumie około 120 000 mężczyzn. Z tego blisko 72 000 żołnierzy
było gotowych do natychmiastowego wymarszu na front przeciw sowieckiej Rosji107. Na przełomie października i listopada Wojska Wielkopolskie liczyły około
94 000 oficerów, podoficerów i szeregowców108.
Dzięki podjętemu wówczas wysiłkowi organizacyjnemu oraz w efekcie interwencji zwycięskich mocarstw i zawarcia 16 lutego 1919 roku w Trewirze rozejmu z Niemcami wojskom powstańczym udało się utrzymać praktycznie cały
objęty powstaniem obszar.
104
Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: A. Czubiński,
Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa-Poznań
1983; G. Łukomski, B. Polak, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Działania bojowe – aspekty polityczne, kalendarium, Koszalin-Warszawa 1995; M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
Spojrzenie po 90 latach, Poznań 2008; Walki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak,
M. Rezler, Koszalin 2010.
105
Szerzej na temat wcześniejszej oraz późniejszej kariery wojskowej tej postaci, poza częścią
wcześniej cytowanej literatury, zob. także: B. Polak, Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Koszalin 1998.
106
Szerzej o tych kwestiach, w tym także o poziomie dyscypliny i przestępczości w Wojskach
Wielkopolskich, zob. choćby: A. Smoliński, Morale Wojsk Wielkopolskich w świetle rozkazów
dziennych Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych byłego Zaboru Pruskiego z lat 1918-1919, [w:]
Powstanie Wielkopolskie. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Poznań, 17 grudnia 2008
r., red. J. Karwat, Poznań 2008; idem, Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 19181919. Przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskiego, Toruń 2009.
107
Warto tutaj podkreślić, iż stanowiło to 16% ogółu ludności obszaru objętego powstaniem,
co było największym współczynnikiem zdolności mobilizacyjnej na całym terytorium podległym
wówczas polskim władzom politycznym. Jednocześnie liczba ta stanowiła blisko 1/5 całości sił
wojskowych odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej.
108 Bez Straży Ludowej i Obrony Krajowej stanowiło to wtedy już tylko 7,7% ogółu ludności
terenów objętych powstaniem oraz 1/6 całości ówczesnego Wojska Polskiego.
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Jednocześnie już od maja 1919 roku trwał proces jednoczenia Wojsk Wielkopolskich z krajowym Wojskiem Polskim. Formalnie zakończył się on w grudniu
1919 roku, choć w rzeczywistości przeciągnął się jeszcze na pierwsze tygodnie
roku następnego i ostatecznie zakończył się wiosną 1920 roku. W wyniku tego
w skład odrodzonego Wojska Polskiego, poza drobniejszymi formacjami, weszły
wówczas 3 dywizje strzelców wielkopolskich (piechoty) i Dywizja Strzelców
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W RELACJACH ŻOŁNIERZY PODZIEMIA
– ORGANIZACJA, DZIAŁANIA DYWERSYJNE
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Abstract
The District Łańcut SZP-ZWZ-AK 1939-1945
- organization, wrecking and sabotage actions

in memories of the conspiracy soldiers

This article is based on extant, mostly unpublished, confronted memories of the members of
the conspiracy army participants, participants of the Polish Victory Service, Union of Armed Struggle and
Home Army in the years of the German occupation in the region Łańcut and Leżajsk. Author focused his
attention on characteristics of the German occupying forces, armed underground organization SZP-ZWZAK and detailed description of major sabotage actions undertaken on this area. Conspiratorial District Łańcut
took part of the Inspectorate Przemyśl and covered territory the County Łańcut and territory of the region
named Zasanie (part of the County Biłgoraj), belonging then to the General Government. Conspiracy in this
area began in Autumn 1939. District Łańcut SZP-ZWZ-AK was one of the strongest districts belonging to
the Polish Underground State, comparing number of conspirators, the scale of current operations conducted
and comparing achieved results of the guerilla warfare. District Łańcut during the German occupation
performed number of actions resulting from the organization’s objectives focused on regenerating
the armed forces of the Polish Underground State. Organizational structure network has been created including
organized structure of the Military Security Service Uprising, secret civilian administration protection has
been assured, assistance was provided in hiding of wanted conspirators, integration action with other antiGerman organizations e.g. BCh and NOW has been conducted effectively. Conspiracy communication,
issuance and distribution of underground press (titles „Odwet” and „Czyn”) and other propaganda activities
were then effectively performed, a lot of trainings for conspiracy soldiers were organized, including cadet
courses, sabotage courses as well us medical. Judgments of the Special Courts of Justice were performed.
ZWZ-AK soldiers from the District Łańcut specialized in railway sabotage and wrecking, weapon and
other military materials were effectively acquired from German military warehouses and German trains,
allied airdrops were protected and took, prisoners from the enemy jails were liberated. Since Spring 1944,
intensive partisans warfare were undertaken, including actions focused on protection of Polish population
in the region Zasanie against attacks of Ukrainian nationalists. In the end of July 1944 year famous guerilla
action named „Burza” has been performed also on the territory of the District Łańcut AK, focused on
support for attacking Red Army. Unfortunately a lot of fighters were heavily oppressed since August 1944
by the UB and NKWD, some participated in the so called 2nd underground independence activities against
new authorities of Poland.
Translated by Andrzej Borcz
Key words: District Łańcut SZP-ZWZ-AK, Polish Victory Service, Union of Armed Struggle,
Home Army, County Łańcut, Łańcut, Leżajsk, German occupation, Polish Underground State, airdrops, action „Storm”, 2nd underground independence activities, sabotage and wrecking, partisans
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Do publikacji naukowych odnoszących się w pewnej części do dziejów Obwodu Łańcut SZP-ZWZ-AK należą opracowania Franciszka Sagana, Teodora
Gąsiorowskiego, Jerzego Pelca-Piastowskiego, Grzegorza Ostasza, Włodzimierza Bonusiaka, Józefa Hampla, ks. Władysława Piętowskiego, Andrzeja Zagórskiego, Zbigniewa Moszumańskiego, Grzegorza Mazura1. Jerzy Pelc-Piastowski
w latach okupacji był żołnierzem dywersji Obwodu AK Łańcut ps. „Łazik” – publikacje tego autora mają w dużej mierze charakter wspomnieniowy wyrażony
w formie reportażu historycznego i dotyczą głównie ostatniego roku okupacji
niemieckiej od lata 1943 roku do lata 1944 roku. Odczuwalny jest brak monograficznego opracowania historii Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w regionie łańcuckim i leżajskim. Dostępne publikacje bazujące niekiedy na relacjach
świadków w sytuacji oczywistego niedostatku dokumentów konspiracyjnych
z tamtego czasu mają na ogół charakter rozproszony i fragmentaryczny2.
Aby przybliżyć się do ujęcia monograficznego, autor niniejszego opracowania
wykorzystał szereg nieznanych dotąd szerzej, zachowanych materiałów źródłowych
znajdujących się w archiwach i zbiorach prywatnych, ale przede wszystkim oparł
się na udokumentowanych i utrwalonych wspomnieniach ponad trzydziestu żołnierzy Armii Krajowej z Obwodu Łańcut SZP-ZWZ-AK. Żołnierze ci reprezentowali
zarówno kadrę oficerską, podoficerską, jak i najniższe szczeble podziemnej armii.
Spośród nich najbardziej istotne oprócz cennych informacji Jerzego Pelca-Piastowskiego ps. „Łazik” okazały się zachowane na różnych nośnikach, w niewielkim tylko
stopniu opublikowane, relacje następujących uczestników ruchu oporu: Stanisławy
Nowak z d. Sierant ps. „Emilka”, Emila Küblera ps. „Wróg”, Stanisława Kostki
ps. „Dąbrowa”, Józefa Sigdy ps. „Józek”, Aleksandra Pelca ps. „Kordian”, Józefa
Borcza ps. „Krótki” (dziadek autora), Józefa Blajera ps. „Bej”, Czesława Szurmiaka
ps. „Burza”, Zbigniewa Noska ps. „Jantar”, Józefa Laskowskiego ps. „Bochenek”,
Piotra Bytnara ps. „Babinicz”, Józefa Porady ps. „Sannocki”, Tadeusza Fajgiera ps.
„Sęk”, Władysława Barłoga ps. „Pelikan”, Eugeniusza Lecha ps. „Nerwus”, Kazimierza Paczocha ps. „Wolanin”, Zenona Śliwińskiego ps. „Babinicz”, Mariana Plisia ps. „Gniewosz”, Juliana Laska ps. „Orzeł”, Stanisława Rejmana ps. „Kątowicz”,
1
F. Sagan, Podokręg Armii Krajowej Rzeszów, Rzeszów 2009; T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/45, Kraków 2009; J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu
zwycięstwa, Biała Podlaska 2006; J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, Katowice 2010; J. Pelc-Piastowski, Szerzej o łańcuckiej AK. (Uwagi, oceny, komentarze), „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1999, nr 36, s. 7-12; G. Ostasz, Podziemna Armia Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010;
W. Bonusiak, Ruch oporu w Łańcucie i okolicach podczas drugiej wojny światowej, [w:] Łańcut.
Studia i szkice z dziejów miasta, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1997; J. Hampel, Lata okupacji hitlerowskiej na Leżajszczyźnie, [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 2003;
W. Piętowski, Czarna koło Łańcuta Wieś i parafia, Łańcut 2007, s. 262; A. Zagórski, Z badań nad
strukturą organizacyjną Ruchu Oporu w Rzeszowszczyźnie (ZWZ-AK), „Studia Historyczne” 1968,
t. XI, nr 1; Z. Moszumański, Relacje majora Jana Bronisława Totha, „Rocznik Przemyski” 2010,
t. XLVI, s. 239-272; G. Mazur, „Burza” w Podokręgu AK Rzeszów, „Studia Rzeszowskie” 1997, t. IV.
2
Wśród dokumentów konspiracyjnych szczególną wartość mają tzw. akta „Prokopa”, zachowane meldunki, i sprawozdania związane z oddziałem dywersyjnym Inspektoratu Przemyśl o kryptonimie „Prokop”. Kopia akt „Prokopa” w zbiorach A. Borcza.
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Stanisława Rejmana ps. „Gil”, Bogusława Nizieńskiego ps. „Sokół”, Stanisława
Szyndlara ps. „Grusza”, Stanisława Cebulaka ps. „Grab”, Kazimierza Karpińskiego
ps. „Jurek”, Onufrego Rzeszutko ps. „Spokojny”, Stanisława Filipa ps. „Jedynak”,
Franciszka Mieczysława Leja ps. „Luśnia”, Jana Drążka ps. „Drań”, Michała Pelca
ps. „Pogoń”, Bogusława Pawłowskiego ps. „Orkan”, Macieja Mazura ps. „Kujawa”3.
Cenne wspomnienia odnoszące się do działań ZWZ-AK w Obwodzie Łańcut AK pozostawili również żołnierze AK z innych, współdziałających Obwodów należących
do Inspektoratu Przemyśl – Julian Szczepański ps. „Julian” (Obwód Jarosław AK)
3
Opublikowane zostały następujące relacje: Stanisławy Nowak z d. Sierant ps. „Emilka” – Jabłka po
akowsku, oraz Józefa Borcza ps. „Krótki” – „Burza” przeszła bokiem, [w:] Okupowana młodość – o zwyczajnym życiu w niezwyczajnych czasach wojny i okupacji, red. M. Okrzeszowski, Łańcut 2012, s. 163-177,
s. 30-47; Józefa Sigdy ps. „Józek” – Wspomnienia, [w:] J. Sigda, Wspomnienia Sybiraka 1944-1955, s. 5-39
[wydawnictwo broszurowe – wydawca: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Rzeszów, brak daty wydania, prawdopodobnie Leżajsk 1996]; A. Pelca ps. „Kordian” – Niektóre wydarzenia
w Łańcucie podczas okupacji niemieckiej – w świetle prawdy, Łańcut 1998; Jana Danaka ps. „Jodła” – Przetartym szlakiem, Kraków 1993; Zenona Śliwińskiego ps. „Babinicz” – Okupacja niemiecka na Leżajszczyźnie, „Pod Wiatr” 2001, oraz relacja niepublikowana – kopia maszynopisu w zbiorach A. Borcza; Zbigniewa
Noski ps. „Jantar” – Związek Odwetu, „Materiały i studia z najnowszej historii Polski” 1967, nr 3, s. 199-220;
Bogusława Nizieńskiego ps. „Sokół” – „Jeszcze o boju pod Szyszkowem”, „Jarosławski Kwartalnik Armii
Krajowej” 1997, nr 30, s. 3-6; Stanisława Szyndlara ps. „Grusza” – Eskulap z przypadku. Wspomnienia,
Łańcut 2004; Józefa Blajera ps. „Bej” – ZWZ-AK-WiN w Albigowej, [w:] Albigowa i Albigowianie w wojnach
1914-1920, 1939-1945, cz. II, red. A. Łobaza, Albigowa 2003, s. 13-17, oraz Akcja na posterunek policji
w Albigowej, [w:] Albigowa i Albigowianie…, op. cit., s. 18-23. Ponadto „Bej” pozostawił obszerne relacje
w postaci rękopiśmiennych komentarzy i wspomnień napisanych w latach 1989-1991 (teksty wspomnień
w zbiorach A. Borcza). Krótkie wspomnienia Stanisława Cebulaka ps. „Grab” oraz Stanisława Filipa ps.
„Jedynak” zostały opublikowane w opracowaniu: M. Kątnik-Kowalska, By zdarzeń nie zatarł czas, Żołynia
2002, s. 197-199, 203-208. Wspomnienia Franciszka Mieczysława Lei ps. „Luśnia” również zamieszczone zostały w wyżej wymienionym opracowaniu (s. 216-217), podobnie jak wspomnienia Jana Drążka ps.
„Drań” (s. 125-127, 188-191). Marian Pliś ps. „Gniewosz” opublikował w prasie kilka artykułów popularnonaukowych, w których nieraz możemy dostrzec elementy wspomnieniowe. „Gniewosz” pozostawił również
niepublikowane opracowanie z akcentami wspomnieniowym Historia Łańcuckiego Obwodu Armii Krajowej, 1969 (w zbiorach A. Borcza). Czesław Szurmiak ps. „Burza” opublikował w „Kurierze Polskim” (1985,
nr 82) artykuł wspomnieniowy Za cenę życia więźniów w Żołyni (o akcji na posterunek w Żołyni w kwietniu 1943 roku). Niepublikowane opracowanie dotyczące czasów okupacji w regionie łańcuckim i działań
konspiracji z elementami wspomnieniowymi pozostawili: Emil Kűbler ps. „Wróg” – Konspiracja w latach
1939-1944, Łańcut 1994 (w zbiorach A. Borcza), Julian Lasek ps. „Orzeł” – Geneza powstania niepodległościowych, konspiracyjnych organizacji wojskowych ZWZ-AK w Budach Łańcuckich, Instrukcje szkoleniowo-alarmowe, Udział ZWZ-AK Budy Łańcuckie-Rogożno w akcjach sabotażowo-dywersyjnych i bojowych,
„WYZWOLENIE” – rozwiązanie AK (maszynopis w zbiorach A. Borcza). Materiał „Kedyw Okręgu AK Kraków i Podokręgu AK Rzeszów”, Kraków 1965/66. Do czasów okupacji odnosi się częściowo relacja Michała
Pelca ps. „Pogoń” w opracowaniu Wspomnienia i przeżycia Michała Pelca – syna Karola i Marii z Pelców,
Łańcut 2001, zachowana w postaci wydruku komputerowego (w zbiorach A. Borcza). Zawierający odniesienia źródłowe materiał opracował Stanisław Kostka ps. „Dąbrowa” – adiutant Szefa Kedywu Podokręgu
AK Rzeszów (kserokopia egzemplarza roboczego pt. Kedyw Okręgu AK Kraków i Podokręgu AK Rzeszów,
s. 1-201 sygnowanego B-113 w zbiorach A. Borcza). Relacje zachowane w postaci maszynopisów, rękopisów, listów, komentarzy, życiorysów, oświadczeń świadków, zapisków w formie kalendarium lub wspomnień zarejestrowanych w formie wywiadów na taśmie magnetofonowej pozostawili pozostali wymienieni
tu żołnierze konspiracji łańcuckiej (w zbiorach A. Borcza). W latach 2014-2015 A. Borcz przeprowadził kilka
zarejestrowanych wywiadów z Jerzym Pelcem-Piastowskim ps. „Łazik”, w lipcu 2014 roku zarejestrował
wywiady z łączniczką Stanisławą Nowak (z d. Sierant) ps. „Emilka”, a w październiku 2014 roku zebrał
notatki na podstawie wywiadu z Maciejem Mazurem ps. „Kujawa”.
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oraz Leon Legeń ps. „Longinus” (Obwód Przemyśl AK)4. Zachowały się też relacje Inspektora Inspektoratu AK Przemyśl od marca 1944 do stycznia 1945 roku mjr.
Jana Bronisława Totha ps. „Twardy”, „Roland”5. Istotne dla historii AK w regionie
łańcuckim są również wspomnienia cichociemnego Bronisława Gruna ps. „Szyb”,
który nadzorował akcję „Jula” przeprowadzoną w Rogóżnie w kwietniu 1944 roku,
oraz relacje żołnierzy plutonu „Dęba” z powiatu lubaczowskiego uczestniczących
w działaniach na Zasaniu w czerwcu 1944 roku – Stanisława Kulpy ps. „Olszowski” i Władysława Solarza ps. „Orzelski”6. Relacje członków podziemia bywają
niekiedy naznaczone zawężeniem pola widzenia autorów wspomnień, co wynikało
z oczywistych zasad działalności konspiracyjnej zakładających brak dostępu każdego konspiratora do wszystkich informacji. Dlatego uogólniane, krytyczne relacje
i opracowania oficerów Obwodu SZP-ZWZ-AK Łańcut wyraźnie różnią się od wspomnień podoficerów i szeregowych żołnierzy podziemia, które zawierają jednak wiele
interesujących szczegółów, nieraz marginalizowanych w relacjach oficerów. Niektórzy autorzy wspomnień przejawiali chęć eksponowania własnych zasług, autor tego
opracowania, konfrontując nierzadko szczegóły relacji, dostrzegał pewne niespójności. To właśnie „żywe” relacje świadków tamtych czasów, uczestników podziemia,
poddane krytycznej ocenie i wzajemnej konfrontacji, a także porównane z zachowanymi dokumentami stanowią jednak podstawę do pogłębionej oceny wydarzeń z lat
konspiracji. Relacje świadków powinny być uznane za kluczowy element źródłowy
do badania mikro-historii lat okupacji niemieckiej i podziemia na terenie regionu łańcuckiego i leżajskiego, choć znaczenie innych udokumentowanych źródeł informacji
z tamtych lat, jak np. meldunki, rozkazy, raporty, jest również bardzo istotne7.
4
W. Szczepański, Działalność dywersyjno-sabotażowa w Obwodzie AK Jarosław, [w:] S. Zwoliński, Jarosławski Obwód Armii Krajowej w latach 1939-1945, cz. II, Jarosław 2007, s. 57-114;
W. Szczepański, Wspomnienia lipiec 1944-grudzień 1957, oprac. i red. T. Bereza, M. Gliwa, Rzeszów 2008; L. Legeń, Dojrzewanie w walce, Szklarska Poręba 1989.
5
Zob.: Z. Moszumański, op. cit., s. 239-27.
6
B. Grun, Akcja Jula, [w:] Drogi cichociemnych, [II obieg, b.r.m.], s. 132-135; S. Kulpa, Wspomnienia żołnierza plutonu „Dęba” IV kompanii 19 pp „Odsieczy Lwowa, „Jarosławski Kwartalnik Armii
Krajowej” 1994, nr 14, s. 16-18; W. Solarz, Wspomnienia żołnierza plutonu „Dęba”, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1994, nr 14, s. 18.
7
Autor niniejszego opracowania kieruje podziękowania do pani Marii Wojnar oraz pani Elżbiety Klimza, córki Józefa Albigowskiego ps. „Oleś”, „Olimp” – za życzliwość i udostępnienie relacji, dokumentów
i zdjęć dotyczących działalności ZWZ i AK w regionie łańcuckim. Dziękuję również panu Wojciechowi
Blajerowi – synowi Józefa Blajera ps. „Bej” za udostępnienie wspomnień Ojca. Słowa wdzięczności należą się również Andrzejowi Śliwińskiemu z Leżajska – za udostępnienie relacji Ojca – Zenona Śliwińskiego
ps. „Babinicz”, relacji Kazimierza Karpińskiego ps. „Jurek”, fotografii, kopii dokumentów oraz za cenne
uwagi i sugestie, które pozwoliły na dopracowanie artykułu, szczególnie działań na Zasaniu i w regionie leżajskim. Podziękowanie za informacje z czasów okupacji i podziemia w regionie leżajskim kieruję
również do Mieczysława Maruszaka i Jerzego Maruszaka – synów Tomasza Maruszaka ps. „Szarski”.
Weteranom AK Obwodu Łańcut pani Stanisławie Nowak ps. „Emilka”, panu Maciejowi Mazurowi ps.
„Kujawa” oraz panu Jerzemu Pelcowi-Piastowskiemu ps. „Łazik” autor składa podziękowania za udzielone wywiady i komentarze. Panu prof. Grzegorzowi Mazurowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękuję za
zrecenzowanie tekstu i ważne wskazówki uzupełniające. Panu prof. Grzegorzowi Ostaszowi dziękuję za
pomocne komentarze. Witoldowi Mazurowi dziękuję za udostępnienie materiałów źródłowych i fotografii.
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Aparat okupacyjny
Oddziały niemieckie z 4 Dywizji Lekkiej wkroczyły do Łańcuta w nocy
z 9 na 10 września 1939 roku, po stoczeniu popołudniem 9 września dnia
walk na przedpolu miasta pod Albigową, Krzemienicą oraz w rejonie łańcuckiego dworca kolejowego z broniącym macierzystego miasta garnizonowego
10 Pułkiem Strzelców Konnych, należącym do 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej8. W celu uniknięcia oskrzydlenia od południa i północy polskie
oddziały tej samej nocy wycofały się z miasta w kierunku Przeworska i Jarosławia.
10 września nad ranem doszło do starcia w miejscowości Dębno nad Sanem
pomiędzy Sieniawą i Leżajskiem, podczas którego został rozbity 3 batalion 154
Pułku Piechoty dowodzony przez ppłk. Herzoga zaatakowany przez podjazd
z niemieckiej 2 Dywizji Pancernej przemieszczający się z Przeworska do Leżajska9. Most na Sanie pomiędzy Starym Miastem a Kuryłówką został wysadzony
przez polskich saperów, po czym polskie oddziały wycofały się na wschód. Do
niebronionego Leżajska oddziały niemieckie z 28 Dywizji Piechoty wkroczyły
13 września 1939 roku, w mieście ulokował się sztab VIII Korpusu Armijnego10.
W Łańcucie zorganizowany został przez Niemców obóz przejściowy dla
polskich jeńców z wielu rozbitych jednostek, których rozlokowano pod strażą na terenie tzw. Parku Angielskiego należącego do Alfreda hr. Potockiego,
w pobliżu łańcuckiego pałacu. Stamtąd kierowano jeńców na miejscową
stację kolejową i przewożono do oflagów i stalagów11. Zarząd Miejski wraz
8
S. Maczek, Od podwody do czołga, Wrocław 1990, s. 65-68; R. Dalecki, Armia „Karpaty”
w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989, s. 129; P. Kucia, 10 Pułk Strzelców Konnych 19181939, cz. I, Warszawa 2007, s. 75-79, 82. Wspomnienia o walkach pod Łańcutem i odwrocie zob.:
J.W. Sowa, Obrona Łańcuta w oczach dowódcy plutonu, „Gazeta Łańcucka” 2000, nr 9-10/84-85,
s. 8. Wieczorem 9 września doszło również do krótkiej walki z wchodzącymi do Łańcuta patrolami
niemieckimi w rejonie łańcuckiego Parku Angielskiego, gdzie polscy strzelcy mieli pozostawione
pojazdy i skąd wycofali się na wschód w kierunku Głuchowa i Przeworska.
9
Zob.: R. Dalecki, op. cit., s. 144.
10
Zob.: J. Hampel, op. cit., s. 444. Zdaniem Zenona Śliwińskiego ps. „Babinicz” pierwszy
patrol niemiecki pojawił się w Leżajsku opuszczonym przez wojsko polskie wieczorem 12 września, a większe oddziały wkroczyły do miasta rano 13 września – zob. Z. Śliwiński, Niemiecka
okupacja..., „Pod Wiatr” 2001, nr 7, s. 10; S. Kułacz, Wrzesień 1939 w świetle dokumentów
niemieckich, „Kurier Powiatowy” 2010, nr 1, s. 25. Most został zniszczony 13 września rano
w momencie pojawienia się niemieckiego patrolu konnego nad rzeką, wysadzony został również
most na Sanie w okolicy Sieniawy. Jak informuje S. Kułacz 14 września po południu rzekę San
przekroczył w rejonie Starego Miasta szwadron niemieckich kolarzy, tego samego dnia Niemcy
zajęli wieś Jastrzębiec na Zasaniu. 15 września oddziały niemieckie przeprawiające się przez
San w rejonie Sieniawy pomiędzy wsiami Gorzyce i Leżachów wizytował Adolf Hitler, co dokumentuje jedna z fotografii umieszczonych w książce Heinricha Hoffmana, Mit Hitler in Polen,
wydanej w 1939 roku.
11
Zob.: K. Sierant, Rok 1939 w mojej pamięci, [w:] Szkice z dziejów Łańcuta i okolic, red.
I. Sapetowa, Rzeszów 1987, s. 217-219; K. Pelc-Olbrychtowa, Wspomnienia Park Angielski-Tyralówka, [w:] Szkice z dziejów Łańcuta…, op. cit., s. 213-215.
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z Komendą Wojskową Miasta powołał tzw. Komitet Opiekuńczy, który udzielał żołnierzom pomocy żywnościowej i materialnej do czasu rozwiązania
obozu12.
Przez cały okres okupacji w Łańcucie stacjonowały znaczne siły Wehrmachtu, co rzutowało na aktywność miejscowej konspiracji. Część pałacu Alfreda
Potockiego zajęli oficerowie niemieccy na kwatery, w pałacu urządzono również kasyno dla oficerów. Miejscowe koszary 10 Pułku Strzelców Konnych zajął Wehrmacht. W Łańcucie kwaterował sztab 115 Pułku Strzelców Krajowych,
dowództwo 201 Brygady Ochrony z gen. mjr. Ernestem Schollmannnem, a od
września 1942 roku do końca okupacji miasta sztab 154 Dywizji Rezerwowej
(od września 1939 do maja 1942 roku gen. por. Artur Bolze, a następnie do lipca 1944 roku gen. por. Friedrich Altricher)13. W Łańcucie mieściła się również
początkowo szkoła podoficerska 115 Pułku Strzelców Krajowych (do października 1942 roku). Oprócz sztabu dywizji rezerwowej w mieście kwaterowały
oddziały wojskowe, między innymi 475 Kompania CKM, 475 Batalion Rezerwowy czy 514 Batalion Rezerwowy. Przed atakiem na ZSRR w czerwcu 1941
roku w Łańcucie stacjonował nawet sztab niemieckiego korpusu armijnego14.
Miejscowe pododdziały Wehrmachtu zobowiązane były do ochrony obiektów
strategicznych oraz kluczowych szlaków komunikacyjnych, w tym zakładów
przemysłowych, magazynów, dróg, mogły również zostać użyte do celów pacyfikacyjnych.
W kompleksach leśnych regionu łańcuckiego i leżajskiego zbudowane zostały duże amunicyjne magazyny wojskowe w Sarzynie niedaleko Leżajska oraz
w Dąbrówkach pod Łańcutem, strzeżone przez wartowników15. W ostatniej dekadzie lipca 1944 roku w rejonie Łańcuta pojawiły się silne jednostki Wehrmach-

12
Zob.: W. Bonusiak, op. cit., s. 274-275. Pomocy jeńcom udzielała skutecznie tzw. ordynacja łańcucka z ordynatem Alfredem hr. Potockim i jego matką Elżbietą hr. Potocką na czele. Uruchomiono wówczas w Łańcucie szpital. O szczegółach pomocy zob.: P. Fangor, Pamięć
o tych, co odeszli, „Gazeta Łańcucka” 2013, nr 11/221, s. 8. Wprawdzie ustawa z 13 lipca 1939
roku określiła zasady znoszenia ordynacji, jednak wybuch wojny zatrzymał wykonanie jej postanowień. Faktyczny kres ordynacji łańcuckiej spowodowała reforma rolna PKWN (dekret
z 6 września 1944 roku).
13
Zob.: S. Zabierowski, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską, Warszawa 1975, s. 205-206.
Oddziały 154 dywizji rozlokowane zostały na terenie dystryktu krakowskiego oraz w rejonie Lwowa w dystrykcie galicyjskim, przede wszystkim w miejscowościach leżących wzdłuż szlaku komunikacyjnego Kraków-Lwów. Zob.: P.M. Lisiewicz, Plan Burza. Wysiłek zbrojny Armii Krajowej
1944-1945, Warszawa 1990, s. 110-111.
14
Zob.: G. Mazur, Wywiad ZWZ a plan Barbarossa, [w:] Wojna i polityka. Studia nad historią
XX wieku, red. A. Pankowicz, Kraków 1994, s. 189. Informację o kwaterze dowództwa korpusu
w pałacu Alfreda hr. Potockiego uzyskał wywiad ZWZ.
15
Do końca okupacji (lipca 1944 roku) zgromadzono podobno w Dąbrówkach amunicję
w 3000-5000 stanowisk, długości 20 m i wysokości 3 m. Zob.: P. Leja, Ruch oporu, walki wyzwoleńcze w latach 1939-1945, [w:] Ocalić od zapomnienia, materiały do monografii Rakszawy, praca
zbior., Rakszawa 1995, s. 602.
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tu wycofujące się pod naporem Armii Czerwonej od strony Przeworska, przede
wszystkim oddziały pancerne i zmotoryzowane16.
Administracja wojskowa zarządzała Łańcutem i Leżajskiem do 26 października 1939 roku17. Tego dnia proklamowane zostało utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, które podzielono na 4 dystrykty. Przedwojenny powiat łańcucki
włączono do starostwa powiatowego Jarosław (Kreishauptmannschaft Jaroslau
mit Landkomissariat Nisko)18. Zasanie (gmina Kuryłówka) od lutego 1940 roku
podporządkowano starostwu w Biłgoraju należącemu do dystryktu lubelskiego19. Utrzymano przedwojenny podział na gminy zbiorowe. Wójt mianowany
przez naczelnika powiatu podlegał tylko jemu, organy samorządowe w gminach
i powiatach zostały zlikwidowane. W miastach, w tym w Łańcucie i Leżajsku,
utrzymano stanowiska burmistrzów, którzy podlegali naczelnikowi powiatu jarosławskiego.
Niemieckie władze cywilne współpracowały z formacjami policji i aparatu bezpieczeństwa. Formacje policyjne dzieliły się na policję bezpieczeństwa
(Sicherheitspolizei, tzw. Sipo) oraz policję porządkową (Ordnungspolizei, tzw.
Orpo), która składała się z żandarmerii (Gendarmerie) i policji ochrony (Schutzpolizei). W starostwie powiatowym jarosławskim stacjonował rozproszony
pluton żandarmerii (Gendarmerie Zug), w którego skład wchodziły posterunki zlokalizowane w ważniejszych miejscowościach. W skład Gendarmerie Zug
w Jarosławiu wchodziły posterunki żandarmerii w Jarosławiu, Nisku, Łańcucie i Sieniawie, dowódcy posterunku w Jarosławiu podlegał tzw. Aussenposten der Gend w Przeworsku20. W Łańcucie posterunek żandarmerii utworzono
Zob.: J. Borcz, „Burza” przeszła bokiem, op. cit., s. 39-40. Niemieckie czołgi rozmieszczone
zostały wówczas we wsi Wola Bliższa (obecnie Wola Mała) oraz na przedpolu Łańcuta od strony
Przeworska. Wycofujące się od strony Markowej czołgi ciężkie „Tygrys” pojawiły się również
w Soninie. Piechota (grenadierzy pancerni) znajdowała się w Woli Bliższej nad Wisłokiem od strony wsi Dąbrówki. Jednostki pancerne i grenadierzy pancerni wchodzili w skład 24 Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Zob.: G.K. Koschorrek, Krwawy śnieg. Wspomnienia żołnierza Wehrmachtu
z frontu wschodniego, tłum. J. Kotarski, Poznań 2012, s. 28, 264. O walkach pod Łańcutem nacierającej Armii Czerwonej z niemieckimi oddziałami 24 dywizji pancernej oraz 154 dywizji rezerwowej końcem lipca 1944 roku zob.: W. Szymczyk, Zwycięskie lato, Rzeszów 1977.
17
Zob.: Komunikat sytuacyjny Sztabu Generalnego OKW z 30.09.1939, [w:] Wojna obronna
Polski 1939. Wybór źródeł, zebr. i oprac. M. Cieplewicz [et al.], Warszawa 1968, s. 990.
18
Zob.: W. Bonusiak, Łańcut podczas II wojny światowej, [w:] Łańcut. Studia i szkice…, op.
cit., s. 267-286. Starostwo powiatowe Jarosław zamieszkiwało w połowie 1940 roku 363 202 osoby, w powiecie tym znajdowało się siedem miast – Jarosław, Łańcut, Leżajsk, Nisko, Przeworsk,
Rudnik, Radymno oraz jedna miejscowość o charakterze miejskim, ale pozbawiona praw miejskich
– Stalowa Wola.
19
Zob.: J. Hampel, op. cit., s. 445.
20
Zob.: S. Zabierowski, Zarys struktury organizacyjnej i obsady stanowisk kierowniczych placówek żandarmerii niemieckiej we wschodniej części Dystryktu Krakowskiego w latach 1939 do
1945, [w:] Studia nad okupacją hitlerowską południowo-wschodniej części Polski, t. I, red. S. Zabierowski, Rzeszów 1976, s. 38. Posterunek w Sieniawie utworzono 1 stycznia 1941 roku. Jego
dowódcą był w marcu 1943 roku Leutnant Műller, następnie w tym samym roku utworzono tam
ukraiński „punkt oparcia” dowodzony przez żandarmów Leutenanta Betlinga i jego zastępcę Meistera Schäfera.
16
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dopiero 1 stycznia 1941 roku wskutek starań starosty jarosławskiego, do tego
czasu Łańcut nadzorowali żandarmi z posterunku w Jarosławiu. Jego dowódcą był Bezirks-Leutnant Eilert Dieken, a zastępcą Meister Gustaw Unbehend21.
W okresie okupacji w Łańcucie stacjonowało 12-15 żandarmów, wśród których
do największych oprawców należeli: Josef Kokott, Heinrich Krätzinger, Paul
Krischer, Erich Wilde, Albert Pankratz i Karl Valta. Utworzono 4 lokalne placówki żandarmerii, tzw. punkty oparcia (Stűtzpunkt) w Leżajsku, Żołyni, Rakszawie i Albigowej. W Leżajsku dowódcami żandarmerii byli kolejno: Meister
Gerhard Westphal, Leutnant Koch, Meister Intel. Ponadto żandarmi z Łańcuta
umieszczeni zostali na placówkach w Kosinie i Czarnej, obsadzając latem tzw.
komendy żniwne we wszystkich gminach zbiorowych22. Żandarmeria pełniła
służbę policyjną, patrolowała okolicę, nadzorowała polską policję granatową
oraz ukraińską policję pomocniczą, chroniła Niemców i volksdeutschów, dokonywała aresztowań za przestępstwa kryminalne i polityczne, prowadziła patrole na torach kolejowych i w pociągach, zwalczała ruch oporu, uczestniczyła
w eksterminacji Żydów, brała udział w pacyfikacjach, eliminowała nadużycia
gospodarcze. Z żandarmerią współpracowali lokalni konfidenci oraz polska policja kryminalna z komendantem Lisowskim i polska policja tzw. granatowa
z komendantem Mańką w Łańcucie23. W 1943 roku w Łańcucie działała lotna jednostka policji, której szefem był Anton Hachmann – oddelegowany żandarm z Jarosławia, do jednostki tej należał również łańcucki żandarm Hermann
Schmidgen. Jednostka ta (Sonderkommando) zajmowała się wykrywaniem
i zwalczaniem ruchu oporu, uczestniczyła również w pacyfikacjach, ściśle
współpracując z jarosławskim gestapo24. W kilku miejscowościach regionu
łańcuckiego i leżajskiego utrzymywano również posterunki pomocniczej policji ukraińskiej (Ukrainische Hilfspolizei), podporządkowanej żandarmerii25.
Zob.: ibidem.
Zob.: S. Zabierowski, Rzeszowskie…, op. cit., s. 211-212. Na przykład żandarm H. Krätzinger
oddelegowany bywał do placówki w Czarnej.
23
Posterunki polskiej policji pomocniczej, tzw. Granatowej, funkcjonowały w miastach oraz
w niektórych wsiach, często w siedzibach gmin zbiorowych – takie posterunki zlokalizowane były
w Czarnej, Żołyni, Albigowej, Grodzisku, Kuryłówce. Wśród policjantów granatowych, którzy stanowili grupę bardzo zróżnicowaną, ruch oporu miał swoich wywiadowców, np. w Czarnej i Żołyni,
E. Kűbler (op. cit. s. 4) podaje nazwiska współpracujących z ZWZ-AK policjantów granatowych:
Olszewski, Głowniak, Kolek, Rybak. J. Danak ps. „Jodła” informował (op. cit., s. 57), że z AK
współpracował od maja 1943 roku komendant posterunku policji granatowej w Grodzisku Tomasz
Kostuj. Informatorem podziemia był również policjant granatowy z Żołyni Marian Miler. Zob.:
W. Bonusiak, Ruch oporu podczas II wojny światowej, [w:] Dzieje Żołyni, red. W. Bonusiak, Żołynia 2008, s. 438. Policjantem granatowym na posterunku w Kuryłówce był współpracujący z podziemiem Kazimierz Karpiński ps. „Jurek” do chwili zdekonspirowania i ucieczki w październiku
1943 roku (relacja „Jurka” w zbiorach A. Borcza).
24
Zob.: S. Zabierowski, Zarys…, op. cit., s. 22.
25
Ukraińska policja pomocnicza została utworzona przez Niemców już w pierwszej połowie
1940 roku. Zob.: G. Mazur, Niemcy i Sowieci a antypolska akcja OUN-UPA, [w:] Antypolska akcja
OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, red. G. Motyka, D. Libionka, Warszawa 2003, s. 123.
21
22
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W końcowej fazie okupacji w regionie łańcuckim i leżajskim okupanta wspierały kolejne pomocnicze jednostki z tzw. Ostlegionów czy Osttruppen, takie
jak np. Kałmucki Korpus Kawalerii czy oddziały azerbejdżańskie26. Żołnierze
z tych formacji uczestniczyli w ochronie obiektów niemieckich i linii kolejowych, mostów, aktywni byli szczególnie w działaniach antypartyzanckich i pacyfikacyjnych27.
W Leżajsku znajdował się w czasie okupacji tzw. Luftstützpunkt – placówka Luftwaffe, w mieście stacjonowała również żandarmeria w ramach tzw. punktu oparcia,
policja ukraińska, policja granatowa oraz służący w siłach pomocniczych żołnierze
z tzw. Ostlegionów, głównie Kałmucy. Szczególnie duża koncentracja sił niemieckich oraz ukraińskich (14 Dywizja Waffen SS „Galizien”) w Leżajsku i na Zasaniu
przeprowadzona została na przełomie lutego i marca 1944 roku z powodu przeciwdziałania rajdowi nad San 1 Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej im. S. Kołpaka28.
Wiosną 1944 roku nad Sanem powstały nadzorowane przez Wehrmacht obozy pracy, które utworzono w celu budowy fortyfikacji nad rzeką29.
We wsiach zorganizowano tzw. warty ochronne, które pełnili nocą Polacy
uzbrojeni jedynie w pałki. Ich zadaniem było podniesienie alarmu oraz obrona
przed „bandytami”, do których Niemcy zaliczali również żołnierzy podziemia30.
Członkowie wart nocnych traktowani byli przez okupantów jako zakładnicy.
W założeniu zaborcy mieli ponosić pełną odpowiedzialność za niedopilnowanie
obowiązków, czyli za brak reakcji na akcję podziemia31.
W Jarosławiu znajdowała się placówka tajnej policji państwowej popularnie zwanej Gestapo od nazwy Geheime Staatspolizei, policji ochronnej
26
Ostlegiony, względnie Ostruppen – obcoplemienne formacje wojskowe podporządkowane Niemcom i przez nich wyekwipowane, uczestniczące w walkach frontowych oraz w działaniach policyjno-pacyfikacyjnych. W ich skład wchodzili żołnierze różnych narodowości z obszaru
Związku Radzieckiego. Zob.: P.M. Lisiewicz, op. cit., s. 107-109.
27
Zob.: Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r.
w dokumentach SB, wstęp, wyb. i oprac. R. Sodel, Lublin 2011. Oddział pomocniczy Kałmuków
z tzw. Ostlegionów strzegący kolei latem 1944 roku kwaterował w barakach w rejonie stacji kolejowej w Łańcucie. Zob.: J. Pelc-Piastowski, Raporty o „Burzy”, Katowice 2012, s. 237. Końcem
czerwca 1944 roku Kałmucy uczestniczyli w akcji przeciw zgrupowaniu „Szpaka” na Zasaniu,
o czym będzie mowa dalej.
28
Zob.: Z. Śliwiński, op. cit., s. 216. O rajdzie tej dywizji pod dowództwem ppłk. Werszyhory
i walkach na Zasaniu zob.: Z. Damski, Ludzie z wilczych ścieżek, Warszawa 1969; E. Prus, SS-Galizien Patrioci czy zbrodniarze, Wrocław 2001, s. 171-172. Z partyzantami radzieckimi współpracował na Zasaniu oddział NOW-AK „Ojca Jana”.
29
Zob.: J. Hampel, op. cit., s. 453-454; Z. Śliwiński, op. cit., s. 257-258. W Leżajsku i okolicy
w czerwcu 1944 roku pojawiły się oddziały Ostlegionów (Azerbejdżanie), oddziały inżynieryjne
i siły chroniące saperów.
30
O działaniach nocnej straży wiejskiej i relacjach ruchu oporu z jej członkami informowali
J. Danak (op. cit. s. 61-62) oraz J. Borcz („Burza” przeszła bokiem, op. cit., s. 44-45).
31
Zob.: J. Hampel, op. cit., s. 459. Dokument z 25 listopada 1943 roku, Komendant żandarmerii
w Leżajsku Gerhard Westphal do wójtów i sołtysów Giedlarowej, Grodziska Dolnego, Leżajska,
Rudy Łańcuckiej, Tryńczy i Wili Zarczyckiej. Nocne warty ochronne były nazywane również strażą chłopską.
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(Schutzpolizei) oraz policji bezpieczeństwa (Sipo od nazwy Sicherheitspolizei)32.
Oprócz struktur policyjnych z Jarosławia w działaniach na terenie Łańcuta brała niekiedy udział rzeszowska policja bezpieczeństwa Sicherheitspolizei,
w tym funkcjonariusze tamtejszej placówki Gestapo33.
Formacją policyjną okupanta ukierunkowaną na ochronę szlaków kolejowych oraz infrastruktury kolejowej była policja kolejowa (Bahnschutzpolizei).
Duża placówka Bahnschutzpolizei w Rzeszowie operowała na linii kolejowej
początkowo na odcinku z Rzeszowa do Przeworska, a po utworzeniu placówki
w Przeworsku na odcinku od Rzeszowa do Łańcuta34. W skład placówki rzeszowskiej wchodziło ponad 20 policjantów. Ich działania ukierunkowane były
na prześladowanie polskich pasażerów, zabieranie im przewożonych towarów,
aresztowanie ich i rozstrzeliwanie35. Magistrala kolejowa Kraków-Lwów stanowiła jedną z kluczowych, strategicznych arterii komunikacyjnych wykorzystywanych do przerzucania na front wschodni ogromnych ilości pojazdów, materiałów wojskowych i żywności, dlatego budziła duże zainteresowanie organizacji
podziemnych.
Inni funkcjonariusze Bahnschutzpolizei operowali najpierw z placówki w Jarosławiu, a początkiem 1942 roku z placówki w Przeworsku36. W skład tej placówki wchodziło 4-5 funkcjonariuszy, a rejon jej działania obejmował linie kolejowe od Łańcuta do Jarosławia i od Przeworska do Leżajska. Na jej czele stał
Niederhoffen, a jego zastępcą był Griminger. W skład placówki w Przeworsku
wchodzili policjanci, volksdeutsche oraz kilku Polaków. Pomieszczenia placówki znajdowały się w budynku stacji kolejowej w Przeworsku, a funkcjonariusze
operowali na szlaku kolejowym.
W Leżajsku i na Zasaniu na ogólną sytuację podczas okupacji wpływała proniemiecka postawa mniejszości ukraińskiej, której przedstawiciele zaoferowali
32
Zob.: S. Zwoliński, Jarosławski Obwód Armii Krajowej w latach 1939-1945, cz. I, Jarosław
2007, s. 113-118. Wykazy funkcjonariuszy Gestapo, Schutzpolizei, żandarmerii oraz Sonderdienst
w Jarosławiu. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa Gestapo wchodziło w skład Sipo.
33
Przykładem jest akcja wymierzona w rzeszowską konspirację kolejarską w marcu 1944 roku
wraz z aresztowaniem Jana (Zbigniewa) Szwacza ps. „Puma” z łańcuckiego patrolu dywersji kolejowej (Placówka nr 3, drużyna nr 3) przez rzeszowskie Gestapo w jego domu w Łańcucie położonym niedaleko stacji kolejowej. Zob.: S. Zabierowski, Zamek. Więźniowie polityczni rzeszowskiego zamku w latach 1939-1944, Rzeszów 2005, s. 4-6, 62. Szczegóły ujęcia „Pumy” znajdują się
w relacji aresztowanego wraz z nim Eugeniusza Lecha ps. „Nerwus” (w zbiorach A. Borcza).
34
Zob.: S. Zabierowski, Organizacja, obsada personalna i działalność placówek Bahnschutzpolizei we wschodniej części Dystryktu Krakowskiego, [w:] Studia nad okupacją…, op. cit., t. II,
Rzeszów 1978, s. 22-25.
35
Zob.: ibidem, s. 24. 24 lipca 1943 roku policjanci kolejowi z Rzeszowa Machgäber, Skórzyński i Hensel wraz z rzeszowskim Gestapo przeprowadzili pacyfikację Palikówki, zabijając
tam naczelnika stacji kolejowej Ignacego Niedziółka oraz Franciszka Nocka. Informacje o wyczynach Bahnschutzpolizei na dworcach i pociągach w rejonie Łańcuta znajdują się również w relacji
S. Rejmana ps. „Kątowicz” (w zbiorach A. Borcza).
36
Zob.: S. Zabierowski, Zarys…, op. cit., s. 25.

36

ANDRZEJ BORCZ

okupantowi współpracę, doprowadzając do dramatycznej eskalacji antypolskich
wystąpień od wiosny 1943 roku37. Już w 1939 roku w Leżajsku ukonstytuował
się Ukraiński Komitet Narodowościowy38.
W Łańcucie, Leżajsku i okolicy okupacja zaczęła się dramatycznie 3 listopada
1939 roku, kiedy aresztowano 40 osób z łańcuckiej inteligencji – byli to urzędnicy, księża, nauczyciele, lekarze, oficerowie, których przetrzymywano przez
2 tygodnie w więzieniu w zamku Lubomirskich w Rzeszowie39. Po tym czasie
cywilów uwolniono, natomiast oficerowie zostali umieszczeni w oflagu. Analogiczna operacja tego samego dnia została przeprowadzona w Leżajsku, spośród
aresztowanych w Leżajsku po 2 tygodniach uwolniono wszystkich zatrzymanych. W miastach wprowadzono karty towarowe (Bezugscheiny40), rozpoczęto
eksploatację gospodarczą – rolnikom wyznaczono wyniszczające wieś obowiązkowe dostawy – kontyngenty, wszelki nielegalny handel żywnością był surowo
karany41. Wprowadzony został obowiązek rejestracji żywego inwentarza, tępiono
nielegalną wymianę handlową, wzrosło opodatkowanie ludności. Nakazano tzw.
szarwarki – utrzymanie gotowości przejazdu przez drogi, nakazano dostarczanie
furmanek na potrzeby służb i urzędników okupacyjnych, w tym pełnienie stałych
dyżurów z furmankami przy posterunkach sił okupacyjnych, zarządzono dowożenie drzewa opałowego z lasu na potrzeby Niemców. Urzędom pracy miejskim
i gminnym (Arbeitsamty) narzucono zadanie wyznaczania młodych ludzi na
przymusowe roboty w niemieckich fabrykach i u właścicieli dużych gospodarstw
rolnych. Na przełomie lat 1939/1940 ukazało się zarządzenie, w którym zobowiązano Polaków do oddania wszystkich posiadanych aparatów radiowych, oficerom zawodowym i oficerom rezerwy narzucono obowiązek meldowania się
u władz niemieckich, wprowadzono surowe kary w przypadku nieprzestrzegania
prawa okupacyjnego. Zakazano organizacji i stowarzyszeń polskich, zlikwidowano placówki kulturalno-oświatowe, zmuszano do pracy przy budowie umocnień i fortyfikacji, za wiele czynów groziła kara śmierci. Na uchylających się
37
Zob.: M. Pliś, op. cit., s. 28-29; J. Hampel, op. cit., s. 449-452. O proniemieckiej postawie
ludności ukraińskiej zamieszkałej w Kuryłówce świadczy zachowany odpis zażalenia do niemieckiej Ortskomendantury w Leżajsku z 20 października 1939 roku, w którym Ukraińcy skarżą się
na polskich urzędników gminy w Kuryłówce, żądają ich usunięcia i aprobują Juliana Kahla jako
wójta gminy (Zob.: IPN Kr 595/68, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski, Dokumenty dotyczące
Obwodu AK Łańcut, Dokument nr II-532/16).
38
Zob.: Z. Śliwiński, Uwagi i sprostowania do pracy pt. Dzieje Leżajska dotyczące dwóch
rozdziałów pana Józefa Hampla i pana prof. dr hab. Józefa Półćwiartka, kwiecień 1997, s. 13
(maszynopis w zbiorach A. Borcza).
39
Zob.: Zapisy w Kronice parafialnej „Liber memorabilium parochiae in Albigowa” z okresu
II wojny światowej, [w:] Albigowa i Albigowianie…, op. cit., cz. I, s. 24-25.
40
Bezugsschein – okupacyjny kupon na zakup towaru reglamentowanego.
41
O obciążeniach kontyngentowych, pracy przymusowej i okupacyjnej rzeczywistości na wsi
zob.: F. Falger, Albigowa – moja rodzinna wieś, Albigowa 2008, s. 175-181. O rygorach okupacyjnych zob. również: W. Magoń, Mieszkańcy Soniny w okresie międzywojennym i w II wojnie światowej, [w:] Pod opieką Świętego Jana. Szkice z dziejów Soniny, red. W. Magoń, Sonina 2010, s. 44.
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od obowiązków niemiecka żandarmeria wraz z granatową policją organizowała
obławy i łapanki. Wprowadzono terror, więzienie zakładników, aresztowania,
łapanki, pacyfikacje, obozy, tortury, wykonywanie kar śmierci nawet za błahe
wykroczenia42. W Łańcucie i Leżajsku zatrzymanych umieszczano w aresztach
w budynkach sądowych, w mniejszych miejscowościach w aresztach utworzonych w lokalnych placówkach policji43.
Okupant zlikwidował szkolnictwo średnie, ograniczył kształcenie na poziomie podstawowym i zawodowym, eliminując historię, geografię i ograniczając
programy innych przedmiotów, ściągano dodatkowe świadczenia pieniężne od
ludności, zmuszano do przymusowej pracy44. Władze okupacyjne pozwalały
na szkolnictwo zawodowe, jak np. w ramach Publicznej Szkoły Gospodarczej
w Łańcucie (Őffentliche Haushaltungsschule in Landshut)45.
Szczególnie okrutnie okupanci postępowali z ludnością żydowską, w październiku 1939 roku przymusowo deportując ją przez San na stronę „radziecką” i niemal całkowicie eksterminując w kolejnych latach46. Na przełomie lat
1940/1941 niemieckie władze zmuszały Żydów do porządkowania rynku w Łańcucie, podczas bardzo mroźnej zimy zmobilizowano ich do odśnieżania miasta
i dróg dojazdowych, upokarzano, zmuszano do niewolniczej pracy. W sierpniu
1942 roku zapędzono ich do obozu w Pełkiniach koło Jarosławia, a następnie
rozstrzelano w lasach Wólki Pełkińskiej47. Wielu Żydów zostało zastrzelonych
w okresie okupacji przez funkcjonariuszy niemieckiego aparatu policji i bezpie42
Zob.: T. Kowalski, Eksterminacja ludności polskiej na Rzeszowszczyźnie w okresie II wojny
światowej (1939-1945), Rzeszów 1987, s. 87, 107-109, 182-183. W książce tej autor informuje
m.in. o łapance ludzi do przymusowej pracy w Niemczech przeprowadzonej we wsi Albigowa
14 czerwca 1942 roku.
43
O okupacyjnej rzeczywistości w Łańcucie zob.: T. Czarny, Życie codzienne w Łańcucie
z okupacji niemieckiej 1939-1944 [praca magisterska w Zbiorach Specjalnych MBP w Łańcucie],
Rzeszów 2007, s. 144. Obszerne wspomnienia z tego czasu zob.: Z. Pelc, Mój Łańcut, Łańcut 1997,
s. 176-279.
44
Reakcją na ingerencję okupanta w system oświaty było wprowadzenie tajnego nauczania.
O tajnym nauczaniu w Obwodzie ZWZ-AK Łańcut zob.: E. Kűbler, op. cit., s. 16.; J. Marszał, Tajne
nauczanie w powiecie łańcuckim w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Gimnazjum i Liceum im.
H. Sienkiewicza w Łańcucie. Szkice historyczne…, op. cit., s. 117-142.
45
Świadectwo ukończenia tej szkoły – rok szkolny 1942/1943 przez Zofię Borcz z 8 lipca 1943
roku – znajduje się w zbiorach A. Borcza.
46
Od 30 września do 21 października 1939 roku na Zasaniu (Kuryłówka i okolice) stacjonowała Armia Czerwona, po czym na mocy poprawki do umowy i paktu Ribbentrop-Mołotow jej
oddziały zostały wycofane na wschód na nową linię demarkacyjną – zob.: J. Hampel, op. cit. s. 445.
W Sieniawie stacjonował oddział radzieckiej straży granicznej, a w Cieplicach i Piskorowicach
umieszczono strażnice niemieckiego Grenzschutzu – zob.: Z. Śliwiński, Uwagi i sprostowania do
pracy…, op. cit., s. 11. Większość łańcuckich i leżajskich Żydów powróciła z tego wygnania, stając
się ofiarą hitlerowskich prześladowań.
47
O przedwojennej gminie żydowskiej i tragicznych losach łańcuckich Żydów podczas okupacji zob.: Lanzut Book The Life and Destruction of a Jewish [Holocaust] Walzer Michael and Kudish
Natan, Tel Aviv 1963; M. Walzer, O gminie żydowskiej; T. Brustin Bernstein, Łańcut pod okupacją
nazistów – tłumaczenia na język polski znajdują się w zbiorach A. Borcza.
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czeństwa w Łańcucie, Leżajsku i okolicznych miejscowościach48. Ostatni uwięzieni przez Niemców Żydzi z Łańcuta przebywający w obozie pracy w Sieniawie
w liczbie 50 zginęli tam w maju 1943 roku49.
Początki konspiracji
Ruch oporu przeciw okupantowi niemieckiemu zaczął się tworzyć w regionie łańcuckim i leżajskim, obejmującym przedwojenny powiat łańcucki, już
w 1939 roku. W skład powiatu łańcuckiego wchodził Łańcut, Leżajsk i gminy wiejskie. Powiat łańcucki stanowił część województwa lwowskiego. Miasto
Łańcut zamieszkiwało w 1938 roku około 8000 mieszkańców, a miasto Leżajsk
około 5000-6000 mieszkańców50. Obwód Łańcut stanowił terytorialną jednostkę
organizacyjną Polskiego Państwa Podziemnego – kolejno Służby Zwycięstwu
Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej (AK). Obwód
Łańcut AK wchodził w skład Okręgu Kraków, Podokręgu Rzeszów, Inspektoratu
Przemyśl w latach 1939-194551.
W strukturze Inspektoratu Przemyśl utworzono pierwotnie jeden Obwód
ZWZ Łańcut-Przeworsk, początkiem 1941 roku został on przekształcony, wyodrębniono wówczas dwie jednostki organizacyjne: Obwód ZWZ Łańcut i Obwód
ZWZ Przeworsk52. Podokręg Rzeszów został wydzielony z kilku Inspektoratów,
w tym Inspektoratu Przemyśl, w kwietniu 1943 roku53. Inspektorat AK Przemyśl
(kryptonimy: „Paweł”, „Płotka”, „Park”, „0/13”, „13”, „G”, „R”, „U”) obejmował Obwody: Przemyśl, Jarosław, Przeworsk i Łańcut. Przejściowo w 1943 roku
w Łańcucie znajdowała się Komenda Inspektoratu Przemyśl AK54.
Początki konspiracji wojskowej i cywilnej w powiecie łańcuckim obejmującym wówczas również region leżajski sięgają listopada 1939 roku. Organizacyjne zalążki ruchu oporu stworzyli ukrywający się zawodowi wojskowi,
48
Zob.: S. Zabierowski, Rzeszowskie…, op. cit., s. 207-210; W. Bonusiak, Łańcut…, op. cit.,
s. 269-274; J. Hampel, op. cit., s. 445-448. O zastrzeleniu przez żandarma Kokota żydowskiej
rodziny Berków informuje Józef Szul, autor opracowania Podzwierzyniec dzielnica Łańcuta. Przyczynek do dziejów miasta. Łańcut 1999, s. 29-30 (kopia w zbiorach A. Borcza). Kokott w 1958
roku oskarżony był o dokonanie 43 czynów zbrodniczych, w wyniku których 150 osób narodowości żydowskiej i polskiej zmarło, i skazany na karę śmierci, w drodze łaski karę tę zamieniono na
dożywotnie więzienie.
49
Zob.: E. Pelc, Żydzi w Łańcucie, Zabrze-Łańcut 1978-1979, s. 45-46 (kopia maszynopisu
w zbiorach A. Borcza). Z 2753 łańcuckich Żydów wojnę przeżyło około 300, część z nich ukrywała
się w regionie łańcuckim aż do wkroczenia Armii Czerwonej końcem lipca 1944 roku.
50
Zob.: T. Czarny, op. cit., s. 6.
51
Zob.: A. Zagórski, Z badań nad strukturą organizacyjną Ruchu Oporu w Rzeszowszczyźnie…,
op. cit., s. 97-99. Podokręg Rzeszów utworzono w 1943 roku.
52
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 39.
53
Zob.: G. Ostasz, op. cit., s. 80. Struktura taka utrzymała się do rozwiązania AK w styczniu
1945 roku.
54
Wspomnienia łączniczki z Przeworska Heleny ze Stuchlińskich Bralczyk ps. „Łasica” –
Przeworski epizod przemyskiego inspektoratu AK, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1996,
nr 21, s. 16.
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lokalni działacze społeczni i młodzieżowi, inteligencja
i patriotyczna młodzież55. Do organizatorów łańcuckich
struktur Służby Zwycięstwu Polski (SZP) należeli: Henryk Puziewicz ps. „Niedźwiedź”, „Batura”56, Tadeusz
Nowakowski ps. „Sęp”, Tadeusz Stachyra ps. „Rak”,
Zdzisław Kunstman ps. „Grottger”, Wilhelm Kudła ps.
„Robak”, Adam Klimczyński ps. „Swoboda”, Emil Balicki ps. „Furman”, „Woźnica”, Emil Pudło ps. „Czarny”,
„Łukasz”, Kazimierz Paczocha ps. „Wolan”, Bronisław
Klich ps. „Mimoza”57. Wkrótce, bo już w grudniu 1939
roku, zaprzysiężeni zostali kolejni konspiratorzy: Adam
Kazimierz Szwacz
Stysioł ps. „Iskra”, Emil Kübler ps. „Wróg”, Zygmunt
ps. Gangster
Bauer ps. „Soja”, Jan Czajkowski ps. „Dusiek” i inni58.
Do leżajskich inicjatorów działalności podziemnej należeli: Antoni Lewicki
ps. „Tygrys”, Rudolf Jaszowski ps. „Lampart”, Jan Kisielewicz ps. „Wilga”,
Stanisław Makosik ps. „Krzysztof”, Antoni Śliwiński ps. „Szczygieł”, „Rdza”,
Józef Majder ps. „Ułan”, Stanisław Niezgoda ps. „Serb”, Helena Jaszowska ps.
„Sylwia”, Edmund Jaszowski ps. „Mucha”, Antoni Wojnar ps. „Ważny”59.
Od 13 listopada 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski (SZP) została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), który 14 lutego 1942 roku został
przemianowany na Armię Krajową60.
Na początku 1940 roku (prawdopodobnie w lutym) do ZWZ została zaprzysiężona kolejna grupa konspiratorów z Obwodu Łańcut, a wśród nich byli: Kazimierz Szwacz ps. „Gangster”, Jan Zbigniew Szwacz ps. „Puma”, Józef Borcz ps.
55
Zob.: W. Piętowski, op. cit., s. 257-261. Relacja Kazimierza Paczochy ps. „Wolan” znajduje się w zbiorach A. Borcza. E. Kűbler, op. cit., s. 30. Znaczącą grupę wśród zaprzysiężonych
członków ZWZ-AK stanowili profesorowie, absolwenci i uczniowie Państwowego Gimnazjum im.
H. Sienkiewicza w Łańcucie. Zob.: Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie –
szkice historyczne, sylwetki, wspomnienia, red. S. Inglot, Warszawa 1965.
56
Pochodzący z Medyni Kańczudzkiej Henryk Puziewicz, działacz Związku Młodzieży Ludowej,
poszukiwany przez Gestapo przybył do Łańcuta z Warszawy jako delegat SZP w listopadzie 1939 roku.
57
Relacja Kazimierza Paczochy ps. „Wolan” o tworzeniu konspiracji i Placówki nr 3 znajduje
się w zbiorach A. Borcza. O początkach SZP zob.: Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I:
Wrzesień 1939-czerwiec 1941, Komitet redakcyjny: H. Czarnocka, J. Garliński, K. Iranek-Osmecki, W. Otocki, T. Pełczyński (przewodniczący) Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990,
s. 1-4. Nr 1 – Relacja gen. Tokarzewskiego o tworzeniu armii podziemnej, Nr 2 – Janina Karaś
o pierwszych dniach armii podziemnej.
58
Zob.: F. Sagan, op. cit., s. 456.
59
Zob.: J. Hampel, op. cit., s. 461; J. Koziarz, P. Bartnik, Dekanat leżajski, s. 29 (maszynopis
w zbiorach A. Borcza).
60
Decyzja Generała Sikorskiego dotycząca kierownictwa politycznego i wojskowego dla spraw
Kraju – nr 3 – 13 listopada 1939 roku – w tym o kompetencjach ZWZ wraz z wyznaczeniem gen.
Kazimierza Sosnkowskiego na stanowisko Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej. Zob.:
Armia Krajowa w dokumentach…, op. cit., s. 4-5. Gen. Sosnkowski do płk Roweckiego – 4 grudnia
1939 roku Instrukcja dla Obywatela Rakonia, zawierająca szczegółowe zasady organizacji i działalności ZWZ (ibidem, s. 10-21).
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Adam Stysioł
ps. Iskra

Antoni Śliwiński
ps. Rdza

Jan (Zbigniew) Szwacz
ps. Puma

Emil Pudło
ps. Łukasz

Rudolf Jaszowski
ps. Lampart

Tadeusz Bosakowski
ps. Heros

„Krótki”, Tadeusz Bosakowski ps. „Heros”, Leopold Didyk ps. „Cyrus”, Leszek
Gąsiorowski ps. „Eskulap”, Eugeniusz Grad ps. „Ozyrys”, Józef Lenar ps. „Piłka”, Władysław Michno ps. „Konar”, Kazimierz Pelc ps. „Puchar”, Jerzy Spis ps.
„Kmita”, Bolesław Tejchman ps. „Dąb”, Jan Walat ps. „Brzoza”, Aleksander Pelc
ps. „Kordian”, Tadeusz Krzan ps. „Oczko”61.
Struktura organizacyjna podziemia
Obwód ZWZ-AK Łańcut (kryptonimy: „Łucjan”, „Łabędź”, „Łukasz”,
„Łosoś”, „Łowy”, „Łozina”, „Borsuki”, „Łania”, „Ług”, „IV/13”, IV/013”,
„X37”, „U28”, „G/d” „R/d”) dzielił się na 10 placówek terenowych, oznaczonych kryptonimami liczbowymi od 1 do 10, które terytorialnie odpowiadały
gminom miejskim lub wiejskim, tj. Placówka nr 1 Łańcut miasto, Placówka
61

Zob.: F. Sagan, op. cit., s. 456.
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nr 2 Leżajsk (Leżajsk, Stare Miasto, Przychojec, Maleniska), Placówka nr 3
Czarna (Czarna, Dąbrówki, Wola Bliższa [obecnie Wola Mała], Wola Dalsza,
Głuchów, Dębina), Placówka nr 4 Giedlarowa (Giedlarowa, Biedaczów, Gwizdów, Brzóza Królewska, Wierzawice), Placówka nr 5 Grodzisko (Grodzisko
Dolne, Grodzisko Górne, Opaleniska, Zmysłówka, Dębno, Chałupki Dębniańskie, Chodaczów), Placówka nr 6 Kosina (Kosina, Białobrzegi, Korniaktów,
Budy Łańcuckie, Rogóżno), Placówka nr 7 Łańcut wieś (Albigowa, Handzlówka, Kraczkowa, Krzemienica, Palikówka, Sonina, Strażów, Wysoka, Husów,
Tarnawka, Cierpisz Dolny, Cierpisz Górny), Placówka nr 8 Wola Zarczycka
(Wola Zarczycka, Wola Zarczycka-Borki oraz wsie i przysiółki: Jelna, Łętownia, Łowisko, Hucisko, Sarzyna, Wólka Łętowska, Wólka Niedźwiedzka, Ruda
Łańcucka, Łukowa, Łoiny, Flisy, Kaduki, Siuzdaki, Zagaje, Judaszówka), Placówka nr 9 Rakszawa (Rakszawa, Brzóza Stadnicka, Wydrze, Żołynia, Kopanie, Smolarzyny, Węgliska), Placówka nr 10 Kuryłówka-Zasanie (Kuryłówka,
Brzyska Wola, Dąbrowica, Tarnawiec, Ożanna, Jastrzębiec, Wólka Łamana)62.
W skład placówek wchodziły plutony, drużyny i patrole dywersyjne, w 1944
roku tworzono kompanie kadrowe wchodzące w skład oddziałów partyzanckich Obwodu AK Łańcut, stanowiące elementy 3 batalionu odtwarzanego 39
Pułku Piechoty AK. 39 Pułk Piechoty AK stanowił część 24 Dywizji Piechoty
AK.
Komendantem Obwodu Łańcut-Przeworsk SZP–ZWZ-AK od listopada 1939
do sierpnia 1943 roku był por. Henryk Puziewicz ps. „Niedźwiedź”, „Batura”,
„Prokop”, „Borsuk”, przeniesiony latem 1943 roku na Komendanta Obwodu
Przemyśl63. Oficer ten 18 marca 1944 roku został aresztowany przez Gestapo
na ulicy w Przemyślu i wkrótce zamordowany podczas śledztwa64. Od sierpnia
1943 roku dowództwo Obwodu AK Łańcut roku przejął kpt. Ernest Wodecki ps.
„Szpak”, „Łucjan” i sprawował je do czerwca 1944 roku. Jako dowódca zgrupowania partyzanckiego (krypt. „Prokop”-„Włodzimierz”) na Zasaniu Ernest Wodecki ps. „Szpak” zginął w walce z Kałmukami 29 czerwca 1944 roku w przysiółku Kahlówka koło Tarnawca niedaleko Kuryłówki. Od czerwca 1944 roku
funkcję Komendanta Obwodu AK Łańcut do początku sierpnia 1944 roku pełnił
kpt. Tadeusz Wawrzkiewicz ps. „Baca”, później prawdopodobnie por. Sławomir
Holoubek ps. „Rawicz”, „Okoń”, a po nim najpewniej od 15 sierpnia 1944 roku
lub dopiero od listopada 1944 roku do rozwiązania Armii Krajowej 19 stycznia

62
Zob.: J. Hampel, op. cit., s. 462-463. Placówka nr 10 Kuryłówka-Zasanie przejściowo była
podporządkowana Obwodowi Biłgoraj AK, od sierpnia 1941 roku znalazła się ostatecznie w strukturach Obwodu Łańcut AK. Zob.: J. Koziarz, P. Bartnik, op. cit., s. 30.
63
Henryk Puziewicz w listopadzie 1943 roku został awansowany do stopnia kapitana.
64
Nie można wykluczyć, że aresztowanie „Batury” nastąpiło wskutek zdrady, brak jednak przekonujących dowodów potwierdzających takie przypuszczenie i wskazanie konkretnej osoby jako
sprawcy. Pod uwagę należy wziąć również nieostrożność „Batury”.
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Edward Oleksin
ps. Włodek

Tomasz Maruszak
ps.Szarski

Józef Albigowski
ps. Oleś, Olimp

1945 roku por./kpt. Henryk Decowski ps. „Mars”65. Proces rozwiązania struktur
AK w terenie przebiegał jeszcze przez kilka miesięcy po tej dacie.
Placówkami Obwodu Łańcut AK dowodzili kolejno: Placówka nr 1 – Jan
Czajkowski ps. „Dusiek”, Stanisław Wawrzkiewicz ps. „Bohun”, Edward Oleksin ps. „Włodek”; Placówka nr 2 – Rudolf Jaszowski ps. „Lampart”, Stanisław
Niezgoda ps. „Serb”, Stanisław Makosik ps. „Krzysztof”, Tomasz Maruszak ps.
„Szarski”, Franciszek Dziwota ps. „Orzechowski”; Placówka nr 3 – Emil Pudło
ps. „Czarny”, „Łukasz”, Kazimierz Paczocha ps. „Wolan”, Józef Wawrzaszek
ps. „Złom”; Placówka nr 4 – Tadeusz Wasylow (pseudonim nieznany), Jan Ruszak ps. „Topolski”, Walenty Moskal ps. „Mowa”; Placówka nr 5 – Jan Piela ps.
65
Zob.: F. Sagan, op. cit., s. 456-457. Sprawa obsady funkcji Komendanta Obwodu Łańcut AK
w okresie sierpień-październik przedstawia się dość zagadkowo. Zachował się rozkaz „Marsa” datowany na 10 sierpnia 1944 roku, w którym informuje, że od 15 sierpnia z rozkazu Komendanta
Podokręgu Rzeszów „Zwornego” jest Komendantem Obwodu Łańcut i dowódcą 39 pp AK; IPN-Kr 595/68, II-532/005, Archiwum Andrzeja Zagórskiego, Dokumenty dotyczące Obwodu AK Łańcut. „Mars” nakazuje zerwanie kontaktów z „Okoniem” z powodu nawiązania przez niego i „Burzę”
kontaktów z PKWN w sprawie ujawnienia BCh. Jednak z 23 sierpnia 1944 roku zachował się krótki
meldunek „Radwana” – ppłk Antoniego Dębskiego – zastępcy Komendanta Podokręgu AK Rzeszów,
nadzorującego Inspektorat AK Przemyśl o powołaniu „Rawicza” (S. Holoubka) na dowódcę. „Rawicz”, wywodzący się z BCh, pełnił od marca 1944 roku funkcję zastępcy Inspektora Inspektoratu
Przemyśl AK [– przypis A.B.]. Meldunek informuje także o powierzeniu „Bacy” zadań mobilizacyjnych 24 DP AK; IPN Kr 595/129, Archiwum Edwarda Brydaka – dokumenty dotyczące Inspektoratu
Przemyśl AK (fotokopie), T-03/125 – Meldunek inspektora Inspektoratu AK Przemyśl krypt. „0/13”,
Dębskiego Antoniego ps. „Radwan” do Podokręgu AK Rzeszów krypt. „VIII/0014”. Przekonuje to
o istniejącym wówczas oddzielnym systemie dowodzenia w Inspektoracie Przemyśl – pierwszym
skoncentrowanym na strukturach terenowych (Inspektorat), a drugim związanym ze strukturami dywersyjnymi (Zgrupowanie „Radwan”), tworzącymi 24 Dywizję Piechoty AK w okresie tzw. zbrojnego ujawnienia 24 DP AK (wrzesień-październik 1944 roku), na co zwracali już uwagę G. Ostasz
i Z. Moszumański. Meldunek sytuacyjny z 24 września 1944 roku Obwodu AK Łańcut do Inspektoratu AK Przemyśl firmuje „Rawicz”, analogicznie Raport sytuacyjny za okres 1-13 października 1944
roku, na tych dokumentach figurują jednak podpisy nie „Rawicza”, ale „Ryszarda”, co dodatkowo
zaciemnia sytuację; IPN Kr 595/129, Archiwum Edwarda Brydaka – dokumenty dotyczące Inspektoratu Przemyśl AK (fotokopie), T-03/157-158, T-3/208-209. Wydane w listopadzie 1944 roku rozkazy
awansowe firmował już „Mars”. Dalszych badań wymagają ówczesne relacje Komendy Podokręgu
Rzeszów AK z Inspektoratem Przemyśl AK i Zgrupowaniem „Radwan”.

OBWÓD SZP-ZWZ-AK ŁAŃCUT 1939-1945 W RELACJACH ŻOŁNIERZY PODZIEMIA

Edward Pelc
ps. Wicher

Zbigniew Malzahn
ps. Raf
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ks. kapelan Juliusz Bąk
ps. Zator

„Szary”, Józef Kulpa ps. „Hardy”, Krajewski ps. „Mielczański” (imię nieznane),
Jan Tkacz ps. „Leśnik”; Placówka nr 6 – Józef Puchała ps. „Lis”, Emil Ziółkowski ps. „Krzywda”, Józef Stafiej ps. „Pupil”; Placówka nr 7 – p.o. Bronisław
Klich ps. „Mimoza”, Zbigniew Nosek ps. „Żbik”, „Jantar”, Józef Albigowski ps.
„Oleś”, „Olimp”; Placówka nr 8 – Józef Siuzdak ps. „Zatorski”, Paweł Siuzdak
ps. „Dziunkowski”, Jan Ruszak ps. „Topolski”, ks. Jan Dudziak ps. „Sardos” (co
jednak wydaje się niepewne); Placówka nr 9 – Tadeusz Pliś ps. „Olcha”, „Koźlarz”, Stanisław Pliś ps. „Wyrwa”; Placówka nr 10 – Józef Szczęsny ps. „Poraj”,
Józef Josse ps. „Scewola”, Benedykt Zawadowicz ps. „Motor”66.
Funkcję zastępcy Komendanta Obwodu Łańcut SZP-ZWZ-AK pełnili kolejno: kpt. Tadeusz Nowakowski ps. „Sęp”, por. Tadeusz Stachyra ps. „Rak”, rtm.
Wincenty Polit ps. „Jastrząb”, por. Tadeusz Strugalski ps. „Kos”, por. Henryk
Decowski ps. „Mars”, por. Sławomir Holoubek ps. „Okoń”, „Bratek”. Adiutantami byli: pchor./ppor. Zbigniew Nosek ps. „Jantar”, por. Bolesław Szczepański ps.
„Miłosz”, por. Władysław Dudek ps. „Ramzes”, „Ordon”, por. Adam Stysioł ps.
„Iskra”, ppor./por. Romuald Skórski ps. „Marian”, por. Zdzisław Kunstman ps.
„Grottger”, por. Kazimierz Pelc ps. „Puchar”. Oficerowie dywersji: ppor. Emil
Kübler ps. „Wróg”, ppor. Emil Pudło ps. „Czarny”, „Łukasz”, por. Tadeusz Strugalski ps. „Kos”, ppor. Józef Puchała ps. „Lis”. Oficerowie sabotażowo-dywersyjni Obwodu: por. Czesław Szurmiak ps. „Burza”, ppor. Zbigniew Malzahn ps.
„Raf”, por. Tadeusz Broda ps. „Wilczur”. Oficerowie broni: por. Tadeusz Gągulski ps. „Zielony”, p.o. oficerów broni w zgrupowaniu partyzanckim „Prokop”:
66
Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990,
Sprawa zagadnieniowa dotycząca Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość oraz Brygad Wywiadowczych działających na terenie województwa rzeszowskiego,
Dokument nr 4-9, 27.12.1943 Łosoś do Płotki. Sprawozdanie półroczne za czas od 1 lipca-31 grudnia
1943 roku. Dokument podaje obsadę Komendy Obwodu Łosoś oraz obsadę Komend Placówek. IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 10-13, 09.02.1944 roku. Łozina do Parku, Wykaz stanu osobowego Komend
i oddziałów. Dokument podaje obsadę Komendy Obwodu komend Placówek. E. Kübler, op. cit., s. 13.
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pchor. Józef Blajer ps. „Bej”, pchor. Romuald Pelc ps. „Roland”. Oficer szkoleniowy: por. Edward Pelc ps. „Wicher”. Inspektor Wojskowej Służby Ochrony
Powstania (WSOP): Józef Czechowicz ps. „Durski”. Służba sanitarna: lek. Adam
Zys ps. „Wuj”, Jadwiga Błaszkiewicz ps. „W”, Marian Pliś ps. „Gniewosz”, Jerzy Skalski ps. „Ziemowit”, Lesław Giec (pseudonim nieznany), Leszek Gąsiorowski ps. „Eskulap”. Służba duszpasterska: ks. kapelan Julian Bąk ps. „Zator”67.
Wojskowa Służba Kobiet – por. Zofia Kleczyńska ps. „Kuma”, „Czajka”68.
Oprócz podstawowej siatki terenowej skoncentrowanej w sekcjach, drużynach, plutonach i placówkach istniały nakładające się na podstawową strukturę
organizacyjną, ale odrębne struktury patroli/oddziałów dywersyjnych, do których
należała część żołnierzy z siatki podstawowej69.
Bieżąca działalność podziemna
Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut w okresie okupacji niemieckiej realizował
szereg działań wynikających z celów organizacji ukierunkowanych na odtwarzanie sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego i przygotowanie do powstania powszechnego70. W zachowanych dokumentach konspiracyjnych (również wygenerowanych przez BCh) pojawia się funkcjonujący w okresie okupacji
kryptonim Armii Krajowej – Polski Związek Powstańczy (PZP). Zaopatrywano
O zaangażowaniu księży w pracę konspiracyjną zob.: J. Koziarz, P. Bartnik, op. cit., s. 33-39.
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 14-15. Podano powyżej stopnie wojskowe oficerów i podoficerów
sprzed listopada 1944 roku, kiedy to wielu z nich zostało awansowanych, np. „Wróg” na porucznika, „Kos” na rotmistrza, „Bej” na podporucznika, „Łukasz” na porucznika (kopie wykazów awansowych w zbiorach A. Borcza).
69
Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990,
Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 4-9, 27.12.1943 Łosoś do Płotki. Sprawozdanie półroczne
za czas od 1 lipca-31 grudnia 1943 roku. Dokument opisuje koncepcję przyszłej walki powstańczej
i wzmożenia dywersji w formule 4 tzw. ognisk walki, do których przypisano: Łańcut, Leżajsk,
Waldlager Ruda Łańcucka/Sarzyna, Żołynia. Do działań w ramach ognisk walki (miejscowości,
które zamierzano wyzwolić w odpowiednim momencie) przewidziano 17 plutonów bojowych oraz
4 plutony WSP. Do działań w ognisku walki Jarosław przewidywano 6 plutonów bojowych, rozważano również wsparcie dla ogniska walki Przemyśl. W grudniu 1943 roku Obwód Łańcut AK
dysponował 35 plutonami bojowymi oraz 8 plutonami WSOP. Po scaleniu z BCh i NOW przewidywano osiągnięcie stanu 50 plutonów bojowych oraz kilku WSOP. Przewidywany plan bojowy na
ognisko walki Żołynia miał obejmować również scalone oddziały BCh i NOW.
70
O bieżącej pracy konspiracyjnej zob.: Rozkaz nr xyn Komendanta Obwodu „Ług” „Niedźwiedzia” z 1 marca 1942 roku (IPN Kr 595/68, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski, Dokumenty dotyczące Obwodu AK Łańcut – dokument nr II/532/1) – zmiany dowódców, bezpieczeństwo, wywózka
do Niemiec, pochwały, zaprawa ludzi, zbiórka map i planów. Rozkaz nr 3/43 z 3 października 1943
roku Komendanta Obwodu „Łosoś” „Szpaka” (nr Kr 595/68 – dokument II-532/2) – mowa m.in.
o zmianach organizacyjnych, awansach (m.in. szer. „Gwera” i szer. „Babinicza” do stopnia kaprala),
pochwałach i karach, gromadzeniu broni, benzyny, ropy, nafty, chloranu potasu, poszukiwaniu radioodbiornika, wykrywaniu band złodziejskich, konserwacji broni, sporządzaniu raportów. O bieżącej
pracy konspiracyjnej informuje napisana skrótami notatka ppor. Rudolfa Jaszowskiego ps. „Lampart”
– dowódcy Placówki nr 2 Leżajsk, prawdopodobnie z końca lutego 1943 roku (być może z odprawy na szczeblu Komendy Obwodu Łańcut), w której odnaleźć można m.in. ślady przygotowań do
utworzenia oddziałów partyzanckich oraz jawnego wystąpienia do walki z okupantem – wystąpienie
powstańcze już w kwietniu 1943 roku (IPN Kr 595/68, dokument nr II 532/17).
67
68
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się w broń i materiały wojskowe71. Tworzono strukturę organizacyjną, zorganizowano struktury Wojskowej Służby Ochrony Powstania (WSOP), ochraniano
zakonspirowaną administrację cywilną, udzielano pomocy ukrywającym się
i ściganym przez okupanta członkom podziemia, zapewniano im fałszywe dokumenty72. Przeprowadzono szczególnie trudną akcję scaleniową z BCh73. Scalono
miejscową strukturę konspiracyjnej organizacji ludowej „Racławice”74. Zreali71
Broń pozyskiwano w różny sposób, często wykradając ją z niemieckich pojazdów lub mieszkań i urzędów zajmowanych przez okupantów. Jesienią 1939 roku poszukiwano broni na pobojowiskach, o czym informował „Bej’. Zdarzały się akcje rozbrajania żołnierzy nieprzyjaciela, które
jednak stwarzały ryzyko represji okupanta. 30 maja 1944 roku w reakcji na próbę zatrzymania
żołnierze AK otworzyli ogień i zastrzelili w Łańcucie na ulicy trzech podoficerów niemieckich
(prawdopodobnie z placówki SS chroniącej oficerów w pałacu), zdobywając znajdującą się przy
nich broń. Skutkiem tej przypadkowej akcji stało się jednak rozstrzelanie 40 zakładników w Krakowie – zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., 150-157, 161. Podobny przypadek z pierwszej połowy czerwca 1944 roku, rezultatem którego było również zastrzelenie trzech niemieckich
żołnierzy i zdobycie ich broni przez młodych żołnierzy AK, na szczęście nie wywołał żadnych
represji – zob.: Z. Pelc, op. cit., s. 232. Konsekwencji nie spowodowała akcja rozbrojenia żołnierza niemieckiego pomiędzy Rakszawą, a Potokiem w marcu 1943 roku – zob.: relacja „Luśni”,
M. Kątnik-Kowalska (op. cit., s. 216). Uczestnicy tej akcji, „Luśnia” oraz Antoni Śmigiel ps.
„Kuba”, zdobyli pistolet maszynowy, Niemiec został postrzelony. Broń pochodzącą z frontu
wschodniego pozyskiwano nawet z odległych zakładów metalurgicznych w Stalowej Woli – zob.:
ibidem, s. 188-191 (relacja Jana Drążka ps. „Drań”). Największe efekty przynosiła jednak dywersja
kolejowa oraz wyprawy do niemieckich magazynów leśnych – Sarzyna, Dabrówki.
72
Łańcuckie podziemie udzieliło pomocy m.in. ukrywającym się uciekinierom z obozu Auschwitz, braciom Tadeuszowi i Adamowi Klusom z Łańcuta. Do ucieczki braci wraz z 5 innymi
więźniami doszło 27 lutego 1943 roku – zob.: J. Wojnarski, Ucieczka z Oświęcimia, „Gazeta Łańcucka” 1999, nr 25/65, s. 4. Latem 1944 roku bracia zostali skierowani do lasu jako żołnierze AK.
O ukrywających się oficerach AK w Rakszawie zob.: P. Leja, op. cit., s. 597-598.
73
Zob.: IPN Kr 595/178, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski, Dokumenty Zakładu Historii Ruchu Ludowego dotyczące Podokręgu Rzeszów BCh, dokument ZHRL VI/22/17-20; ZHRL
VI/22/21-23; ZHRL VI/22/24-27 – „Oracz” – Dokument zatytułowany: Stosunek do P.A.K./u/.
Przebieg scalenia dot. nieporozumień pomiędzy AK i BCh na terenie Obwodu Łańcut krypt. „Łania”. W. Wilbik-Jagusztynowa, Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Warszawa 1973, s. 227315. Według umowy scaleniowej z 19 kwietnia 1944 roku do AK przeszło 929 żołnierzy BCh.
Praca tej autorki jest mocno kontrowersyjna – zarówno proces scaleniowy, jak i działania Chłostry,
BCh i LSB na Rzeszowszczyźnie, w tym operacyjne relacje z ZWZ i AK, wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań źródłowych i rzetelnej oceny. Oceny autorki wydają się zdecydowanie
krzywdzące dla koordynujących scalanie dowódców AK z Obwodu Łańcut. Analogicznie należy
skomentować opracowanie A. Fitowej, Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939-1945, Warszawa-Kraków 1984, s. 185, 197, 211, 500, w którym autorka podtrzymuje ustalenia W. Wilbik-Jagusztynowej na temat kulisów procesu scaleniowego BCh z AK w regionie łańcuckim. Za całkowicie
pewną informację uznać należy niedostatek uzbrojenia w oddziałach BCh w czerwcu 1944 roku, co
wyraźnie kontrastowało ze znacznymi wówczas zasobami AK Obwodu Łańcut – zob.: A. Fitowa,
op. cit., s. 341, 252. O stanie uzbrojenia struktur BCh Obwodu Łańcut w IPN Kr 595/177, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski, Dokumenty Zakładu Historii Ruchu Ludowego dotyczące Podokręgu Rzeszów BCh., ZHRL VI/21/23 – „Watra” – Raport stanu broni w oddziałach LSB Obwodu
Łańcut krypt. „Żuk”, ZHRL VI/21/25 – Raport stanu broni w oddziałach Obwodu Łańcut krypt.
„Łania”, ZHRL VI/21/39 – „Lis” – Raport stanu BCh w Obwodzie Łańcut krypt. „Żuk”; ZHRL
VI/21/44 – „Watra” – Raport stanu organizacyjnego w Obwodzie Łańcut krypt. „Żuk”. IPN-Rz
055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 14-15, Komenda obwodu Łozina, 12.02.1944, Protokół scaleniowy oddziałów „Chłostry” w AK. Informacja o słabym wyszkoleniu oddziałów taktycznych BCh.
74
Zob.: W. Wilbik-Jagusztynowa, op. cit., s. 289-290.
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zowano akcję scaleniową z formacjami NOW75. Według protokołu z 23 marca
1944 roku NOW przekazał AK 430 żołnierzy, wchodzących w skład batalionu
NOW-AK „Łukasz”76. Scalono z ZWZ również dość zagadkową łańcucką organizację konspiracyjną o nazwie „Związek Odwetu”77. Na dużą skalę, realizując cele Inspektoratu Przemyśl AK, prowadzono w Obwodzie Łańcut kolportaż
75
Zob.: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. III, Londyn 1951, s. 127-128. Instrukcja
nr 2 Komendanta Głównego ZWZ. O scalaniu NOW z AK w Obwodzie Łańcut AK z finałem
dopiero w marcu 1944 roku – zob.: K. Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie
1939-1944, Rzeszów 2003, s. 178-187, 414 (Protokół umowy scaleniowej). Na terenie Obwodu
Łańcut AK na Zasaniu działał podporządkowany AK oddział partyzancki NOW-AK dowodzony
przez Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, który został zaprzysiężony do AK w czerwcu
1943 roku we wsi Golce. Po paromiesięcznym rozbracie z Komendą Podokręgu AK Rzeszów
w połowie grudnia 1943 roku „Ojciec Jan” ponownie podporządkował się AK, tym razem Komendzie Okręgu AK Lublin. Zob.: ibidem, s. 214-219. Oddział „Ojca Jana” został rozwiązany
w ostatniej dekadzie lipca 1944 roku.
76 Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
1983-1990, Sprawa zagadnieniowa… Dokument nr 16, 31.03.1944, G/d do G. Protokół scaleniowy oddziałów NOW w AK Odpis. K. Kaczmarski, op. cit., s. 182.
77
O istnieniu tej organizacji i jej scaleniu z ZWZ przekonuje zachowany Rozkaz Komendanta Obwodu „Batury” z 23 kwietnia 1941 roku (IPN Kr 595/68, Archiwum osobiste: Andrzej
Zagórski, Dokumenty dotyczące Obwodu AK Łańcut., dokument II – 532/10). Oto fragment tego
rozkazu: „Scalenie Z.O. z naszą Org. Na naszym terenie istniała praca o naszym charakterze
prowadzona przez organizację Z.O. Ostatnio organizacja ta została z nami scalona”. O istnieniu
w postaci samodzielnej w południowej części powiatu łańcuckiego i scaleniu „Związku Odwetu” z ZWZ informował również Stefan Gdula ps. „Orest”, „Grosz” (w podziemiu oficer Komendy Inspektoratu Przemyśl ZWZ-AK, znający łańcucką rzeczywistość) w opracowaniu: Elementy do dziejów ZWZ-AK Obwodu Łańcut (IPN Kr 595/109, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski,
Dokumenty dotyczące Zbigniewa Noska ps. „Jantar”, członka AK., dokument II/804/14, s. 1-4,
17 sierpnia 1995 roku), który jako dowód wymienia również istniejący protokół zdawczo-odbiorczy z końca kwietnia 1941 roku i powołuje się na relację Stanisława Stachyry ps. „Rak”
z 29.02.1968 roku. Utworzenie i funkcjonowanie łańcuckiego „Związku Odwetu” jest nadal
zagadkowe. Organizator „ZO” Zbigniew Nosek ps. „Jantar” (w „ZO” ps. „Żbik”, a po scaleniu z ZWZ dowódca Placówki nr 7 ZWZ-AK) przedstawił przerysowany obraz tej niepodległościowej organizacji, niewątpliwie wyolbrzymiając jej struktury i dokonania. Jednak po
skonfrontowaniu wspomnianego Rozkazu „Batury”, a także wspomnieniowego opracowania
Zbigniewa Noska ps. „Żbik”, „Jantar” z bardzo rzeczową relacją członka Komendy tej organizacji Czesława Szurmiaka ps. „Burza” wydaje się prawdopodobne, że prolondyńska konspiracja
w formule „Związku Odwetu” jednak istniała i została faktycznie połączona z ZWZ w kwietniu
1941 roku – zob.: Z. Nosek, op. cit., s. 199-220 oraz relacja Cz. Szurmiaka ps. „Burza” (listy
do E. Küblera ps. „Wróg” z lat 1984-1988; w zbiorach A. Borcza). O „Związku Odwetu” wspomniano w opracowaniu monograficznym: J. Selwa, Handzlówka w okresie wojny i okupacji
niemieckiej 1939-1944, [w:] 600 lat Handzlówki 1381-1981. Zbiór szkiców i rozpraw pod red.
S. Zygi, oprac. A. Zyga, red. S. Żyga, Łańcut 1981, s. 155-156. Autor tej publikacji wypowiada się
w tonie wątpiącym o działalności „Związku Odwetu”, uznając jego istnienie za mistyfikację.
Zaistnieniu „Związku Odwetu” jako organizacji przejściowo niezależnej od ZWZ przeczy również „Bej”, który uważa ją za część ZWZ zorganizowaną przez „Jantara”, która została w pewnym momencie „inkorporowana” przez ZWZ Komendanta „Batury”. Należałoby przychylić się
do przyjęcia za pewnik faktu niezależności „ZO” wobec ZWZ do kwietnia 1941 roku zakończonego scaleniem z ZWZ (wspomniany Rozkaz „Batury” z 23 kwietnia 1941 i opracowanie
S. Gduli ps. „Orest”, „Grosz”). Reasumując, wypada również stwierdzić, że działalność Zbigniewa Noska ps. „Żbik”, „Jantar” w latach okupacji oraz w okresie powojennym powinna stać
się przedmiotem wnikliwych badań.
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i wydawanie prasy podziemnej
(tytuły „Odwet” i „Czyn”78),
zajmowano się działalnością
propagandową.
Prowadzono
nasłuch radiowy, zorganizowano łączność z Londynem za
pomocą radiostacji, która była
umyślnie przemieszczana, aby
uniknąć namierzenia jej lokalizacji przez Niemców79. Organizowano szkolenia, w tym
Ludwik Ładoński
Stanisław Pudło
w ramach Szkoły Podchorążych
ps. Ul
ps. Fajny
Rezerwy Piechoty (zrealizowano co najmniej 2 kursy), oraz kursy podoficerskie80. Do 31 grudnia 1943 roku
czteromiesięczne kursy podchorążych ukończyło 59 żołnierzy81. Prowadzono też
szkolenia ogólnowojskowe, kursy dywersyjno-minerskie, szkolenia łącznikowe
78
Zob.: J. Sigda, op. cit., s. 5-19. Inspiratorem „Odwetu” był Władysław Jasiński, legendarny „Jędruś”, powielanie pisma konspiracyjnego prowadzono w regionie łańcuckim w Grodzisku
Górnym, Opaleniskach i Łańcucie oraz w Albigowej-Honiach, kolportaż obejmował Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Leżajsk i okolice, sprawy organizacyjne omawiano w Budach Łańcuckich. Do
redagowania pism konspiracyjnych wykorzystywano nasłuch radiowy. Zmianę tytułu na „Czyn”
wprowadzono w 1943 roku dla zmylenia gestapo tropiącego drukarnię konspiracyjną. Ostatni numer „Czynu” wydano 28 lipca 1944 roku jako 32 numer w roku 1944 i numer 221 od początku
wydawania „Odwetu”, tj. od 1940 roku. Na przełomie lat 1939/1940 konspiracyjną działalność wydawniczą na terenie Obwodu Łańcut prowadzili działacze społeczni z Handzlówki, L. Ładoński ps.
„Ul”, L. Śnieżek ps. „Pniak”, F. Wojnar ps. „Sęp”, którzy zorganizowali tam ośrodek przebitkowy
prasy podziemnej pod nazwą „Pobudka”, a następnie „Ruch Polski”. Zob.: J. Selwa, Handzlówka
w okresie wojny i okupacji niemieckiej…, op. cit., s. 160-162. O prasie konspiracyjnej zob.:
E. Kűbler, op. cit., s. 17. O „Odwecie” i „Czynie” zob.: G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy
SZP-ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 211-212.
79
Zob.: P. Leja, op. cit., s. 600. Według moich ustaleń radiostacja wiosną 1944 roku znajdowała
się w Dąbrówkach, urządzenie obsługiwał Ludwik Pudło ps. „Kłos”, „Fajny2”.
80
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 15. Wykłady i zajęcia zgodnie z podręcznikami i regulaminem
polskiej armii przedwojennej prowadzili oficerowie zawodowi: „Burza”, „Grom”, „Iskra”, „Wicher”. Kursy podchorążych i podoficerskie odbyły się w Handzlówce, Husowie, Łańcucie-Kątach.
Zajęcia terenowe prowadzono w miejscowych kompleksach leśnych, jazdy konnej uczono elewów
w stadninie hr. Potockiego w Albigowej. Personalia i pseudonimy niektórych elewów pierwszego
kursu podchorążych przeprowadzonego w okresie grudzień 1941-sierpień 1942 w Handzlówce,
Husowie i Lipniku podali E. Kübler (op. cit., s. 15) oraz „Bej”. Drugi kurs odbył się na przełomie
w okresie jesień 1943-wiosna 1944. Szkoła podoficerska została zorganizowana m.in. w Grodzisku
i Zmysłówce, o organizacji zajęć informował jej uczestnik J. Danak ps. „Jodła” z Placówki nr 5
(op. cit., s. 57-58, 63). Zdaniem „Beja” na terenie Obwodu ZWZ-AK Łańcut zrealizowano 2 kursy
podchorążych. Pierwszy kurs w grupie 12 elewów ukończył m.in. „Bej”, a drugi w gronie 15 elewów m.in. „Heros”, „Kordian”, „Wiesław”, „Gangster”, „Piłka”, „Krótki”. Prawdopodobnie został
przeprowadzony również trzeci kurs podchorążych w Leżajsku.
81
Zob.: IPN Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 4-9, 27.12.1943 Łosoś do Płotki. Sprawozdanie półroczne za czas od 1 lipca-31 grudnia 1943 roku. Komendant Obwodu Łucjan.
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i sanitarne (Wojskowa Służba Kobiet)82. Zabezpieczano tajne nauczanie, zwalczano bandytyzm. Na przełomie lutego i marca 1940 roku w Soninie i Handzlówce
przebywał jeden z dowódców podziemia, gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, który następnie próbował przedostać się do Lwowa jako dowódca 3 obszaru
ZWZ. Podczas próby przekraczania ówczesnej granicy niemiecko-radzieckiej na
Sanie w rejonie Jarosławia w marcu 1940 roku został aresztowany i osadzony
w radzieckim więzieniu83.
Zapewniono funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – rozpracowywano i eliminowano konfidentów na podstawie wyroków Wojskowych i Cywilnych Sądów
Specjalnych. Zorganizowana została produkcja broni i materiałów wybuchowych
i zapalających, magazynowano i zabezpieczano zdobytą i wyprodukowaną broń, materiały wojskowe i medyczne84. Schron w Wysokiej został zbudowany w 1943 roku85.
Zapewniono zaopatrzenie w żywność, wprowadzono łączność konspiracyjną86.
W gronie łańcuckich kurierek i łączniczek były między innymi: Maria Lewicka ps.
82
Ibidem „[…] w trakcie szkolenia było 10 zespołów WSK, w tym kilka zespołów ze świadomością sanitarną”. część sprawozdania z 27 grudnia 1943 roku. O. Rzeszutko ps. „Spokojny” wspominał, że przeszedł przeszkolenie minerskie, sam szkolił również uczestników kursów podoficerskich
i kursów podchorążych z zakresu obsługi MG-42 i innych typów broni – relacja w zbiorach A. Borcza.
83
Zob.: J. Selwa, op. cit., s. 153.
84
Relacja S. Rejmana ps. „Gil” o magazynie broni Placówki Czarna (w zbiorach A. Borcza).
O magazynowaniu, naprawie broni zob. również: J. Borcz, „Burza” przeszła bokiem, op. cit., s. 3236; relacja „Krótkiego” zarejestrowana na taśmie magnetofonowej (w zbiorach A. Borcza). Schron
Placówki nr 3 w Czarnej został wykryty i zlikwidowany dopiero przez PUBP Łańcut w listopadzie
1944 roku. Zob.: Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1944-1949, Rzeszów
1988, s. 91; P. Chmielowiec, Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie 1944-1956, Rzeszów 2006, s. 54.
O schronie Placówki nr 3 w Czarnej również na podstawie relacji S. Rejmana ps. „Gil” zob.: W. Piętowski, op. cit., s. 262. O gromadzeniu broni i budowie schronu w Budach Łańcuckich – w miejscu
zwanym „Katyń” – zob.: J. Lasek, op. cit., s. 14-16. Według „Orła” w magazynie tym w połowie 1944
roku znajdowało się: „…około 30 polskich karabinów różnych typów, najwięcej Mauserów, 5 rkm
polskich i niemieckich, 10 karabinów niemieckich automatycznych 10 strzałowych, 5 niemieckich
pistoletów maszynowych, 1 pistolet maszynowy «Sten», 30 skrzyń granatów, 3 rakietnice, 50 par butów wojskowych i skarpet, 15 mundurów niemieckich, 5 sztuk uprzęży konnych i 3 siodła”. Ibidem,
s. 16. Główny magazyn broni Placówki nr 5 znajdował się w Zmysłówce, zob.: J. Danak, op. cit., s. 65.
W Rakszawie zakonspirowany podziemny magazyn broni umieszczono na terenie cegielni Stefana
Wałczyka ps. „Stefonek”. Wejście do tego schronu prowadziło przez studnię, zob.: P. Leja, op. cit.,
s. 601.
85
Ze wspomnień „Beja”: „Na wiosnę 1943 r. wybudowaliśmy u Józefa Tajchmana ps. «Słowik»
schron-magazyn. Schron właściwy był pod oborą o objętości 2×2×2 m, oszalowany deskami, z półkami
i stojakami na broń. Wejście do niego było z zewnątrz z klapą przysypaną warstwą ziemi, na której stała
jeszcze buda psa. Że schron był dobrze usytuowany i zamaskowany, świadczy o tym fakt, że Niemcy
wiosną 1944 r., mając informację o nim (broni wtedy już nie było w nim – tylko żywność dla mającego
niedługo wyruszyć «za San» oddziału partyzanckiego), mimo poszukiwań i rewizji nie trafili na jego ślad
[…]”. Jeszcze w lutym 1995 roku ujawniono w jednej ze stodół w Krzemienicy k. Łańcuta zapomniany
podziemny magazyn konspiracyjny, w którym na głębokości 0,5 m znajdowały się dwie dwustulitrowe
beczki wypełnione bronią i amunicją. Policjanci i saperzy zabezpieczyli wówczas: 3 skrzynki z 7500 pociskami do broni strzeleckiej, 14 niemieckich granatników Panzerfaust wraz z 46 pociskami, 17 granatów
obronnych, 28 granatów nasadkowych, zapalniki, 2 magazynki do rkm. Broń miała oznaczenia niemieckie, polskie, rosyjskie i angielskie. Zob.: J. Leniart, Stodoła jak arsenał, „Nowiny” 1995, 12 luty, s. 1-2.
86
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 15. Wspomagano również kurierów przemieszczających się przez
teren Obwodu, co podkreślał Z. Śliwiński ps. „Babinicz”.
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„Marta”, Irena Szust ps. „Ruta”, Jadwiga Kuziora ps. „Szarotka”, Stanisława Sierant
ps. „Emilka”, Bronisława Albigowska ps. „Strzała”, Józefa Wawrzkiewicz ps. „Bogdanka”, Elżbieta Kolek ps. „Błękitna”, Wanda Nowak ps. „Jutrzenka”, Maria Trąd
ps. „Meri”, Wanda Nosek ps. „Malinka”87. Komenda Obwodu Łańcut prowadziła
skrupulatną ewidencję wydatków, otrzymywano od ziemian darowizny na działalność konspiracyjną (w ramach organizacji „Uprawa” – „Tarcza”), udzielano również
pomocy finansowej i materialnej rodzinom poległych i zamordowanych żołnierzy
oraz żołnierzom poszkodowanym w akcji czy w wyniku tortur88.
W Obwodzie Łańcut ZWZ-AK prowadzono wywiad i kontrwywiad, sabotaż i dywersję kolejową, drogową i gospodarczą. Kierownictwo Dywersji (tzw.
Kedyw) obok struktury terenowej AK budowało dodatkowe zakonspirowane oddziały dyspozycyjne i patrole dywersyjne, w skład których wchodzili zarówno
miejscowi żołnierze, jak i często ludzie „spaleni”, ukrywający się przed aparatem okupacyjnym. Szefem Kedywu Podokręgu Rzeszów AK był początkowo
ppor. Zenon Sobota ps. „Poraj”, który dysponował również grupą organizacyjną
w rejonie Łańcuta, dowódcą Ośrodka Kedywu Inspektoratu Przemyśl był ppor.
Zbigniew Zawiła ps. „Żbik”89. W Łańcucie w 1943 roku funkcjonował zakonspirowany Ośrodek Kierownictwa Dywersji (Kedyw) Łańcut-Przeworsk „Kiejstut”90. Do struktur Kedywu zaliczano między innymi działające na terenie Obwodu
Łańcut AK grupy „Wroga”, „Lisa” i „Longinusa”91.
W Obwodzie zorganizowano służbę medyczną i służbę duszpasterską92. Odbierano z powodzeniem zrzuty lotnicze oraz ochraniano lądujących cichociemnych,
udzielano pomocy zestrzelonym alianckim lotnikom, Żydom, uchodźcom i przesiedleńcom z Kresów oraz jeńcom i partyzantom z Armii Czerwonej. Prowadzono walZob.: ibidem, s. 15; S. Nowak, Jabłka po akowsku, op. cit., s. 163-176.
Zob.: IPN Rz 055/58 Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 19831990, Sprawa zagadnieniowa dotycząca Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Brygad Wywiadowczych…, Dokumenty finansowe Obwodu Łańcut AK:
Dokument 31 – G/d do Tarczy 22.VI.1944 Rozliczenie styczeń-maj 1944; Dokument 42 – G/d do
Tarczy VI.44, G/d do Tarczy 8.VI.44, G/d do G, dnia 11.VII44r. Rozliczenie z pieniędzy przydzielonych z G za miesiąc czerwiec 1944 r., Dokument 43 – X/37 do X, 26.VII.44r. Rozliczenie z pieniędzy
przydzielonych z G za miesiąc lipiec 1944 r.
89
Zob. S. Kostka ps. „Dąbrowa”, Kedyw … s. 33, 42.
90
Zob. ibidem, s. 38, 49, 50. Ksiądz Józef Tęcza ps. „Łęgowski” był dowódcą „Kiejstuta”. Żołnierze Kedywu „Kiejstuta” planowali atak na sztab 154 rezerwowej dywizji piechoty Wehrmachtu.
Operacja nie została zrealizowana. Według S. Kostki ps. „Dąbrowa” do akcji niechętnie ustosunkowywali się dowódcy miejscowej struktury terenowej, co wynikało z obaw przed represjami.
Kulisy śmierci „Tęczy”, którego zastrzelił łańcucki żandarm Krätzinger, i datę 31 marca 1943 roku
podaje E. Kübler (op. cit., s. 9) oraz bardzo dokładnie Stanisława Nowak z d. Sierant ps. „Emilka”
(wywiad w zbiorach A. Borcza); G. Ostasz, op. cit., s. 105.
91
Zob.: S. Kostka, op. cit., s. 39-40. Wymienia jeszcze grupę Kedywu „Szalewskiego”, również
podobno działającą w powiecie łańcuckim.
92
Zob.: J. Koziarz, P. Bartnik, op. cit., s. 33-39. Zachowały się dokumenty sporządzone przez lekarza Mariana Plisia ps. „Gniewosz”; IPN Kr 595/8 Dokumenty dotyczące Podokręgu Rzeszów AK, Obwodu BCh Rzeszów – fotokopie i odpisy maszynowe; II-265 – Zestaw wymaganych lekarstw Obwodu
AK Łańcut; II-266 – Konspiracyjny notatnik lekarza Obwodu AK Łańcut, Mariana Plisia (k. 1-24).
87
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kę zbrojną z policją niemiecką, w tym policją kolejową, żandarmerią, Wehrmachtem
oraz okupacyjnymi formacjami pomocniczymi, jak polska policja granatowa, policja
ukraińska czy Kałmucki Korpus Kawalerii, chroniono ludność Zasania przed nacjonalistami ukraińskimi. Wiosną i latem 1944 roku Obwód AK Łańcut zorganizował
duże oddziały partyzanckie, które angażowały się w działania zbrojne na dużą skalę.
Na sytuację i działania podziemia w Łańcucie i regionie rzutowały obecność
ordynacji łańcuckiej i postawa jej urzędników. Wielu przedstawicieli kierownictwa ordynacji i służby dworskiej współpracowało z konspiracją, co potwierdzają
relacje uczestników ruchu oporu. Postawę z konieczności neutralną, ale jednak
wyraźnie przychylną podziemiu wykazywał Alfred hr. Potocki93.
Ważniejsze akcje Obwodu AK Łańcut
Dywersja kolejowa i sabotaż
Akcje zaopatrzeniowo-dywersyjno-sabotażowe na kolei polegały na wielokrotnym zdobywaniu broni, amunicji i materiałów wojskowych oraz sanitarnych, np.
bandaży, środków opatrunkowych, lekarstw, oraz niszczeniu infrastruktury kolejowej. Zrzuty z transportów dokonywane były z niemieckich transportów kolejowych kierowanych na front wschodni oraz w kierunku przeciwnym na trasie
Rzeszów-Łańcut94. Transportów pilnowali konwojenci, ale najczęściej dywersantom udawało się ich przechytrzyć, choć zdarzały się przypadki, kiedy dochodziło
do pojedynków ogniowych z ochroną transportu zakończonych odwrotem, tzw.
skoczków bez strat, jak np. pod Łańcutem z 6 na 7 listopada 1943 roku, 15 stycznia
93
Zob.: J. Blajer, ZWZ-AK-WiN…, op. cit., s. 13-14. Zarządca folwarku w Albigowej Bolesław Orłoś
był członkiem AK ps. „Boruta”. W folwarku większość służby była zaprzysiężona. Odbywały się tam
narady, odprawy, kurs podoficerski i inne kursy, udzielano żołnierzom podziemia pomocy żywnościowej, ukrywano poszukiwanych, których zatrudniano fikcyjnie jako pracowników ordynacji łańcuckiej.
Do działań konspiracyjnych wykorzystywane były inne obiekty ordynacji, jak np. pałacyki myśliwskie
w Julinie i Potoku, tzw. Bażantarnia w Łańcucie czy sam pałac w Łańcucie. Z podziemiem współpracowali pracownicy rozległych lasów ordynacji, które były miejscami koncentracji i oparcia dla podziemia
i oddziałów partyzanckich. Ze wspomnień żołnierzy podziemia wynika, że w zabudowaniach hr. Potockiego przechowywano broń i amunicję. Zob.: S. Szyndler, op. cit., s. 30. Autor tej relacji informował
o fakcie przeniesienia bańki po mleku z pociskami karabinowymi z folwarku w Albigowej do Wysokiej.
Do celów konspiracyjnych wykorzystywana była tzw. „Leśniczówka” w kompleksie leśnym pomiędzy Żołynią i Białobrzegami, mieszkał tam „Batura”. Zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 220-223.
O współpracy urzędników ordynacji z podziemiem informował szeroko „Bej”. Wspomnienia Alfreda
hr. Potockiego, zob. Pan na Łańcucie, pamiętnik hrabiego Potockiego (tłumaczenie z wersji francuskiej
Jadwigi Kieszkowskiej-Kotzowej), maszynopis, s. 1-285, Zbiory Specjalne MBP Łańcut, sygn. 184/III.
94
„I. Zdobycz przekazuję dla Szpaka z ostatniego łupu: 1) 24 tornistry w tym 13 bez pasów, 2) 15
ładownic, 3) 7 przyborów polowych do czyszczenia broni. Wymienione rzeczy zostały złożone w schronie
plac. Nr 6 Łososia. Przekazuję dla oddz. Dysp. Pstrąga 1 kbk Mauser z ostatniego łupu oraz 11 kbk sowieckich i 1 rkm sowiecki. Wymienioną broń przekazuję d-cy oddz. bezpośrednio”. Fragment Meldunku D-cy
O.D. „Prokop” do „Płotki” z 13.IX.1943 roku (kopia w zbiorach A. Borcza, data najpewniej błędna, powinno być XI, świadczą o tym informacje w meldunku dotyczące wydarzeń z końca września tego roku).
Inny meldunek z 6.XI.1943 roku „Prokop” do „Płotki”: „W dniach 2, 3, 15 b.m. zostały dokonane wypady
kolejowe patroli kolejowych Nr 1, 2, 5. W wyniku akcji zdobyto: 1/. 5kb […], 2/. 1 pm niem. wz. 1940 bez
mag., 3/. 2 kb niem. ppanc, wz. 38, 4/. 2 kbk Mauzer, 1/. 1 kb Mauzer wyborowy, 6... 500 kg mąki żytniej”.
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i 23 stycznia 1944 roku95. Zdarzało się, że karabiny maszynowe wymontowywano
z czołgów przewożonych na platformach na front wschodni, zabierano również
pistolety maszynowe, karabiny i amunicję znajdowaną w czołgach. Mechanizmy
czołgów często uszkadzano, np. psując radiostacje, armaty czołgowe, silniki96.
Demolowano również przewożone składami kolejowymi inne pojazdy wojskowe. Zdobyte uzbrojenie i zapasy wojskowe zrzucano z wagonów w ustalonych
miejscach, głównie na odcinku Strażów-Łańcut, a następnie podejmowano stamtąd
i zabezpieczano w magazynach97. Udało się nawet zdobyć intensywnie poszukiwaną
przez podziemie radiostację z transportu niemieckiego podążającego na wschód98.
Działania na kolei często łączono z intensywnym sabotażem kolejowym polegającym na niszczeniu infrastruktury kolejowej, parowozów i wagonów wraz
z transportami amunicji lub paliwa, używając ładunków inicjowanych za pomocą zapalników działających z opóźnieniem99. Niekiedy podpalano cysterny z benzyną, jak np. 31 września 1941 roku oraz latem 1942 roku100. Grupa dywersyjna
z Obwodu Łańcut AK spaliła pociąg towarowy na stacji Łańcut 27 listopada 1943
roku101. Łańcucka grupa dywersyjna do pociągu amunicyjnego kierującego się na
wschód podłożyła minę wykonaną z pocisku do haubicy 155 mm, która 19 maja
1944 roku wybuchła po uruchomieniu zapalnika czasowego już pod Przemyślem,
w wyniku czego wiele wagonów zostało zniszczonych, a tory zostały uszkodzoZob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 155-156.
Zob.: Z.K. Wójcik, Rzeszów w latach drugiej wojny światowej. Okupacja i konspiracja 19391944-1945, Rzeszów-Kraków 1998, s. 197-198.
97
Romanowi Laskowskiemu ps. „Mały” udało się zrzucić z niemieckiego transportu kolejowego karabin maszynowy MG-42, który wykorzystywano m.in. do szkoleń – relacja (Życiorys)
O. Rzeszutko ps. „Spokojny” (w zbiorach A. Borcza). Na konto zdobyczy jego brata Józefa ps.
„Bochenek” należy zaliczyć również 4 karabiny maszynowe, ponad 30 karabinów, około 200 plecaków wojskowych (zestawienie w zbiorach A. Borcza)
98
Według relacji Józefa Laskowskiego ps. „Bochenek” (rękopis w zbiorach A. Borcza). Radiostację zdobyto z transportu w Strażowie.
99
Do eksplozji pociągu amunicyjnego około 100 m na zachód od stacji Rogóżno na wschód od
Łańcuta doszło 25 września 1943 roku. Wybuch spowodowała polska załoga pociągu z konspiracji Inspektoratu Rzeszów w składzie Wojciech Biel ps. „Jan” oraz Wiesław Goliński ps. „Śmietana”. Decyzję
o akcji sabotażowej podjęto w Żurawicy po zauważeniu, że amunicja w skrzyniach jest transportowana
w otwartych wagonach (węglarkach). Pociąg był strzeżony przez niemieckich lotników, oprócz amunicji
transportował pojazdy kołowe Luftwaffe oraz cysterny z paliwem lotniczym, ale „Janowi” udało się w pierwszym wagonie z amunicją za lokomotywą umieścić bombę zapalającą z czasowym zapalnikiem. Płonące
wagony eksplodowały od 7.00 do 14.00, amunicja i pociski artyleryjskie rozrzucone zostały w promieniu
500 m, polska załoga ukryła się w zagłębieniu terenu. Tabor kolejowy został kompletnie zniszczony, nasyp,
urządzenia kolejowe, budynek stacji i szyny uległy uszkodzeniu, przerwa w ruchu kolejowym trwała 27 godzin. Cysterny z paliwem Niemcom udało się odciągnąć do Przeworska. Niemcy uznali wybuch za wypadek,
zatem udało się uniknąć represji. Wskutek wybuchów poważnie ranny został Wojciech Biel (jechał w ostatnim wagonie), który zmarł po przewiezieniu do szpitala w Rzeszowie. Zob.: Z.K. Wójcik, op. cit., s. 202-203;
T. Gąsiorowski, op. cit., s. 93.
100
Zob.: T. Fajgier, Historia Krzemienicy i działalności antyniemieckiej w czasie II wojny światowej, s. 14 (kserokopia opracowania w zbiorach A. Borcza); wspomnienia P. Bytnara ps. „Babinicz”, relacja z 28 grudnia 1965 roku, s. 6 (odpis listu do Koła ZBOWiD-u przy Ministerstwie
Komunikacji w Warszawie znajduje się w zbiorach A. Borcza).
101
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 156.
95
96

52

ANDRZEJ BORCZ

ne102. Ocenia się, że łańcuccy dywersanci kolejowi z ZWZ, a następnie AK doprowadzili do pożaru lub zniszczenia kilkunastu transportów towarowych na trasie
Łańcut-Gródek Jagielloński w okresie od września 1943 roku do maja 1944 roku103.
Dywersja kolejowa i sabotaż prowadzone były przez tzw. skoczków z patroli
dywersyjno-sabotażowych Obwodu Łańcut AK104. Jednemu ze śmiałków udało
się podobno zrzucić z platformy kolejowej nawet działko przeciwpancerne105.
Sabotaż na kolei prowadzono już od początku okupacji niemieckiej106. Dywersanci działający na szlaku kolejowym powodowali przedwczesne zużycie części
lokomotyw, uszkadzali przewody hamulcowe, maźnice kół zasypywali piaskiem,
powodując zatarcia, a nawet pożary107. Zdarzało się też, że w cysternach wywiercano otwory, powodując stopniowe wyciekanie zawartości, np. benzyny lotniczej108.
Niekiedy w czasie deszczu podkopywano nasypy pod podkładami kolejowymi, co
powodowało zapadanie się szyn pod ciężarem transportu. Za jedne z najskuteczniejszych w łańcuckiej dywersji kolejowej uważane były działające w patrolach
drużyna nr 3 dowodzona przez pchor./ppor. Kazimierza Szwacza ps. „Gangster”
(Placówka nr 3) oraz grupa dywersji ppor. Józefa Lenara ps. „Piłka”109. Najskuteczniejszymi żołnierzami łańcuckiej dywersji kolejowej byli: Tadeusz Krzan ps.
„Oczko”, Jerzy Fleszar ps. „Jeżyk”, Jerzy Pelc ps. „Łazik”, Zygmunt Sadowy ps.
„Raptus”, Tadeusz Szymończyk ps. „Krępulec”, Jan Welc ps. „Herkules”, Michał
Szubert ps. „Długi”, Stanisław Krzan ps. „Kuba”, Zdzisław Rajzer ps. „Łoś”, Antoni Dąbrowski ps. „Zagora”, Mieczysław Smoliński ps. „Bob”, Onufry Rzeszutko ps. „Spokojny”, Fryderyk Buk ps. „Mewa”, Józef Laskowski ps. „Bochenek”,
Bronisław Pudło ps. „Jaskółka”, Adolf Baran ps. „Tur”, Jan Zbigniew Szwacz ps.
„Puma”, Józef Borcz ps. „Krótki”, Zdzisław Leśniak ps. „Topór”, Zbigniew Zawadzki ps. „Pirat”, Kazimierz Lech ps. „Harnaś”, Stanisław Cisek ps. „Kawka”110.
Akcje te realizowane były z dużym powodzeniem ze względu na aktywność
współpracujących kolejarzy, członków AK, nie poniesiono strat osobowych podczas prowadzonych akcji kolejowych111. Bardzo bolesną stratą dla łańcuckiej
Zob.: ibidem.
Zob.: ibidem. O spowodowaniu katastrofy kolejowej w Rogóżnie 25 lutego 1943 roku informuje S. Kostka ps. „Dębrowa” (Kedyw…, op. cit., s. 119).
104
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 137-142; T. Fajgier, op. cit., s. 14.
105
Zob.: P. Bytnar, op. cit., s. 3-4.
106
Zob.: T. Bór-Komorowski, Armia Podziemna, Warszawa 2009, s. 48-41.
107
Zob.: ibidem.
108
Zob.: Z.K. Wójcik, op. cit., s. 202.
109
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 154.
110
Informacje na temat kulis kolejowych akcji dywersyjnych, które zasługują na odrębne opracowanie, znajdują się w relacjach następujących żołnierzy AK (zbiory A. Borcza): E. Küblera ps.
„Wróg”, A. Pelca ps. „Kordian”, J. Borcza ps. „Krótki”, J. Laskowskiego ps. „Bochenek”, P. Bytnara ps. „Babinicz”, J. Porady ps. „Sannocki”, T. Fajgiera ps. „Sęk”, W. Barłoga ps. „Pelikan”.
111
Zob.: P. Bytnar, op. cit., s. 1-6. W dokumencie dokładnie zrelacjonowana jest spektakularna
akcja przeprowadzona już w okresie akcji „Burza” – wysadzenie pociągu amunicyjnego pod Krzemienicą końcem lipca 1944 roku.
102
103
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dywersji kolejowej było aresztowanie w domu rodzinnym i następnie zamordowanie przez funkcjonariuszy rzeszowskiego Gestapo skoczka kolejowego Jana
Zbigniewa Szwacza ps. „Puma” w marcu 1944 roku112. Niektóre akcje, tzw. wyprawy na tor, zakończone były fiaskiem, informacje o tym znajdują się w zapiskach Bogusława Pawłowskiego ps. „Orkan”113.
W dywersji łańcuckiej wśród kolejarzy zasłużył się Piotr Bytnar ps. „Babinicz” – nastawniczy na bloku zachodnim stacji kolejowej w Łańcucie, który wielokrotnie za pomocą semafora wstrzymywał lub powodował zwolnienie biegu
pociągów, co wykorzystywali skoczkowie, dokonując penetracji ładunku i zrzutu
materiałów. Kolejarze dostarczali informacji, a niekiedy sami brali udział w akcjach dywersyjnych i sabotażowych114.
Rzeczywiste skutki kolejowych akcji dywersyjno-sabotażowych trudno precyzyjnie ocenić i niemożliwe jest oszacowanie rzeczywistych strat niemieckich.
Wiele wydawałoby się przypadkowych pożarów czy wykolejeń było efektem sabotażowych działań skoczków i kolejarzy, a więc dywersji pozorowanej, której celem
było przekonanie Niemców, że przyczyną wypadku był czynnik losowy: zużycie
materiału, nieostrożność człowieka, czynniki atmosferyczne. Trudno również oszacować zaopatrzeniowe efekty akcji skoczków prowadzące do pozyskania broni,
amunicji i materiałów wojskowych z transportów, przejęte z pociągów zdobycze
wydają się jednak bardzo znaczące. Zdaniem Jerzego Pelca-Piastowskiego ps. „Łazik” Obwód Łańcut AK dysponował w 1944 roku dużym arsenałem, w którym
znajdowały się egzemplarze broni oficjalnie zarejestrowanej oraz duże ilości broni
osobistej „prywatnej”, która nie została formalnie zgłoszona przez żołnierzy do
dowództwa, ale znajdowała się w ich posiadaniu przez okres okupacji115.
112
Relacja Eugeniusza Lecha ps. „Nerwus” aresztowanego przez rzeszowskie gestapo wraz
z „Pumą” (w zbiorach A. Borcza) O „Pumie” zob. również: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op.
cit., s. 135; J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 48-49; S. Rejman ps. „Kątowicz” (relacja w zbiorach A. Borcza); S. Zabierowski, Zamek…, op. cit., s. 85 – Aneks 23 – Więźniowie skazani na śmierć - według niemieckiego obwieszczenia z 31 marca 1944 roku, figuruje tam
na pozycji 2 Jan Zbigniew Szwacz (omyłkowo podano nazwisko Czwacz), cyt.: „… robotnik Jan
Czwacz z Łańcuta za nieprawne posiadanie broni”.
113
Kalendarium „Orkana” – nieudane wyprawy podjęte nocą z 10 na 11 i z 17 na 18 lutego
oraz nocami od 15 do 21 maja 1944 roku.
114
Akcje dywersji i sabotażu kolejowego na szlaku Przeworsk-Rozwadów prowadzili również
żołnierze z Placówki nr 2 w Leżajsku i Placówki nr 10 w Kuryłówce, jednak na zdecydowanie
mniejszą skalę, co wynikało z mniejszej liczby niemieckich transportów wojskowych na tym
odcinku. Poza zabieraniem broni, amunicji i materiałów wojskowych z transportów kolejowych
w rejonie Łańcuta i Leżajska pozyskiwano również węgiel i zboże. Według Z. Śliwińskiego z inicjatywy „Lamparta” latem 1942 roku zorganizowano stałą grupę dywersyjną skoczków kolejowych składającą się z żołnierzy Placówki nr 2 i nr 8 (12 ludzi), którą dowodził Bronisław Witek ps.
„Miecz”. Działała ona na odcinku linii kolejowej Rudnik-Łętownia-Leżajsk. Służbowo podlegała
komendantowi Placówki nr 2.
115
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 111. Zob. również relację
„Beja” i relację „Krótkiego”. Żołnierze ZWZ-AK dysponowali bronią pochodzącą jeszcze z I wojny światowej oraz z kampanii wrześniowej – zob. J. Lasek, op. cit., s. 14-15.
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Nie zawsze akcje kolejowe miały ściśle dywersyjny charakter. Na przykład
nocą z 1 na 2 stycznia 1944 roku przeprowadzono akcję „Noworoczny Aniołek”.
W jej rezultacie zarekwirowano z transportu na stacji kolejowej Łańcut ukradzione
przez Niemców paczki amerykańskie przeznaczone dla jeńców wojennych. Służby zaopatrzeniowe Wehrmachtu przeznaczyły te zasoby dla sztabu Grupy Armii
„Południe”. Akcją dowodził por. Tadeusz Strugalski ps. „Kos”, udział w niej wzięli
żołnierze dywersji z grupy Kazimierza Szwacza ps. „Gangster” oraz Józefa Lenara ps. „Piłka”. Sto paczek przejętych przez AK trafiło do potrzebujących wsparcia mieszkańców Łańcuta. Zawierały one zapasy produktów trudno osiągalnych
w czasach okupacji: czekoladę, herbatę, kawę, kakao, cukier w kostkach, mleko
w proszku, konserwy mięsne, sardynki, sery topione, papierosy, środki czystości116.
Przedstawiając dywersję kolejową prowadzoną na terenie Obwodu Łańcut AK,
warto przypomnieć mniej znaną akcję przeprowadzoną w połowie maja 1944 roku
przez pluton dyspozycyjny Kedywu Podokręgu Rzeszów AK, dowodzony przez Leona Legenia ps. „Longinus”117. W skład tego plutonu wchodzili żołnierze AK z miejscowości Przemyślany koło Lwowa, przesiedleni wraz z rodzinami na zachód w konsekwencji rosnącej skali napadów nacjonalistów ukraińskich. Uchodźcy rozmieszczeni zostali we wsiach: Kosina, Białobrzegi, Korniaków, Rogóżno. Ukrytą broń oraz
amunicję żołnierze z Obwodu Przemyślany AK stacjonujący w tej części Obwodu
Łańcut przywieźli ze sobą. Oddział ten, zakonspirowany nawet przed miejscowymi
strukturami AK, brał udział w ubezpieczaniu przeprawy promowej na Wisłoku po
akcji „Jula” w nocy z 5 na 6 kwietnia 1944 roku, rozbił również mleczarnię w Białobrzegach i przeciwdziałał rekwizycji bydła przez żołnierzy Wehrmachtu również
w Białobrzegach118. Wspomnianą akcję zbrojną w Rogóżnie przeprowadzono przeciw pododdziałowi ochrony kolei Bahnschutzpolizei119. Celem było zajęcie budynku
stacji kolejowej w Rogóżnie, rozbrojenie kilkunastoosobowego patrolu złożonego
z Niemców i Kałmuków, wymierzenie im chłosty i pozostawienie w bieliźnie na
miejscu akcji. Spodziewano się zdobyć kilkanaście sztuk broni palnej, w tym rkm-y
oraz ckm-y, i dużą ilość amunicji i granatów. Oddział nieprzyjaciela nie stacjonował
w Rogóżnie na stałe, ale przybywał tam regularnie koleją na lorze, na której usytuowano stanowisko ckm, za którym znajdowała się lokomotywa ciągnąca kolejny wagon osobowy, w którym umieszczona była reszta patrolu. Skład zatrzymywał się często o zmierzchu na bocznicy w Rogóżnie, kilku policjantów z załogi przeprowadzało
wśród podróżnych rewizję, pozostali zajmowali mniejszą poczekalnię z wejściem od
peronu, gdzie urządzali libacje, połączoną z napastowaniem kobiet wyprowadzanych
Zob.: ibidem, s. 153.
Zob.: L. Legeń, op. cit., s. 49-55.
118
Zob.: ibidem, s. 51.
119
Prawdopodobnie wchodzili oni w skład placówki policji kolejowej w Przeworsku. Zob.:
S. Zabierowski, Organizacja…, op. cit., s. 27. Według ustaleń autora niniejszego artykułu w akcji
wziął udział Bronisław Markowicz ps. „Gwer” z lokalnej dywersji łańcuckiej (Białobrzegi), być
może w akcji uczestniczyli inni miejscowi żołnierze podziemia.
116
117
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siłą z głównej poczekalni. Podczas całej akcji ruch pociągów towarowych odbywał
się bez przeszkód. Żołnierze z grupy „Longinusa” podjęli próbę sterroryzowania
i rozbrojenia żołnierzy z patrolu policji kolejowej, zapewniono przy tym własną osłonę
od Łańcuta i Przeworska, jednak po rozbrojeniu trzech Niemców doszło do wymiany
ognia z pozostałymi. Od serii z rkm-u zginął jeden z żołnierzy AK z Przemyślan o nazwisku Swoboda, a dwóch zostało rannych. W obliczu zbliżającej się odsieczy z pociągu zatrzymanego przed semaforem od strony Łańcuta dowódca „Longinus” wydał
rozkaz odwrotu, podczas którego sam został ciężko ranny. Niemcy i Kałmucy mieli
zabitych i rannych. Zespołowi Kedywu wraz z rannymi udało się przedostać do lasów
w rejonie miejscowości Opaleniska120.
Nie dysponujemy relacjami informującymi, czy akcja przyniosła zaprzestanie
lub przynajmniej ograniczenie ekscesów policji kolejowej wspieranej przez żołnierzy Ostlegionów. Nie mamy jednak również informacji o wzmożonych represjach okupanta na miejscowej ludności.
Akcja wywiadowcza i kontrwywiadowcza
Wywiadem i kontrwywiadem kierował w Obwodzie Łańcut AK ppor. Zdzisław
Kunstman ps. „Grottger”121. Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza polegała przede wszystkim na rozpoznawaniu i rozpracowywaniu działań konfidentów,
współpracowników niemieckich struktur policyjnych, osób, które przyjęły status
narodowości niemieckiej122. Obserwowano przemieszczanie się transportów zaopatrzeniowych z ZSRR przed atakiem Niemiec na ten kraj. Następnie obserwowano
niemieckie osobowe i towarowe transporty kolejowe oraz w mniejszym stopniu
transporty drogowe na trasie Rzeszów-Jarosław w celu określenia rodzaju sprzętu
wojskowego, identyfikacji symboli jednostek wojskowych umieszczonych na przewożonych pojazdach. Obserwacje te prowadzono szczególnie intensywnie bezpośrednio przed inwazją niemiecką na ZSRR oraz w okresie działań prowadzonych
przez Niemców na froncie wschodnim123. W obserwacji transportów kolejowych specjalizowała się między innymi drużyna nr 3 z Placówki nr 3, dowodzona przez Kazimierza Szwacza ps. „Gangster”124. Akcję wywiadowczą ukierunkowano również
na niemieckie jednostki stacjonujące w Łańcucie, w tym transport samochodowy,
kierunek zachód-wschód. Obserwowano również ruch drogowy na trasie Łańcut-Leżajsk125. Uzyskane informacje przekazywano dalej kanałami konspiracyjnymi.
Zob.: L. Legeń, op. cit., s. 55.
Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 19831990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 10-13, 09.02.1944 roku. Łozina do Parku, Wykaz
stanu osobowego Komend i oddziałów.
122
Zob.: ibidem, Dokument 31-33, Wykaz Reichs- i Volksdeutschów, sygnowany przez „Bacę”.
123
Zob.: J. Laskowski, Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej ze Strażowa, s. 2 (maszynopis
w zbiorach A. Borcza).
124
Relacja żołnierza z tej drużyny Józefa Borcza ps. „Krótki” (w zbiorach A. Borcza).
125
O sposobie obserwacji i rejestracji wyników przez Franciszka Frączka ps. „Trzynastak”
zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 129-130.
120
121
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Obserwowano również niemieckie samoloty przelatujące nad regionem i wykorzystujące niedalekie lotnisko w Jasionce. Rozpoznawano i rozpracowywano również
struktury PPR i struktury wojskowe podziemia lewicowego, a od sierpnia 1944 roku
także struktury „armii Berlinga”126.
Rezultaty działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej z pewnością stanowiły
wydatne wsparcie wykorzystywane zarówno przy planowaniu działań, jak i podejmowaniu decyzji przez wyższe szczeble w strukturze organizacji podziemnej – Inspektorat, Podokręg, a także przy planowaniu działań konspiracyjnych i dywersyjnych na
poziomie lokalnym.
Wykonywanie wyroków śmierci
Wyroki wydawane były przez Sądy Specjalne zgodnie z rozkazem nr 14/43
Komendanta Głównego AK na konfidentach i zdrajcach – współpracownikach
gestapo i żandarmerii. Zadania te wykonywał na podstawie decyzji organu wyrokującego oddział specjalny Obwodu Łańcut AK, działający według zasad organu
wykonawczego podziemnego wymiaru sprawiedliwości127.
Komenda Obwodu Łańcut AK rozważała wykonanie wyroków śmierci na
najbardziej dokuczliwych żandarmach, jednak poważnie liczono się z pewnym
odwetem niemieckim na ludności cywilnej w konsekwencji udanego zamachu128.
126
Zob.: KO G/d ref. Wojsk. Do „Składu drzewa” dla Wacława – sprawozdanie za czas od 20.II
do 20.III, Mp. 24.III br (tj. 1944) (odpis w zbiorach A. Borcza).
127
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 1-2; A. Pelc, op. cit., s. 19-20. W wyjątkowych sytuacjach np.
bieżącego zagrożenia wsypą nie czekano na zatwierdzenie wyroku przez WSS, tak było w przypadku wyroków na Marianie Bloku i Janie Müllerze w 1943 roku. Zob.: Meldunek „Prokop” do „Płotki” 14 XI 43, III. Wykonane wyroki (w zbiorach A. Borcza). IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki
Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument
nr 2 z 31 października 1943 roku – Rozkaz „Szpaka” dotyczący usprawnienia postępowania przed
Wojskowym Sądem Specjalnym, mowa o tzw. „Doniesieniu karnym” i dalszej procedurze.
128
Rozważano likwidację m.in. okrutnych żandarmów Kokotta i Krätzingera. Przyczyną pacyfikacji Łańcuta 5 lipca 1943 roku było zdaniem ówczesnych mieszkańców miasta znalezienie zwłok
żandarma Volty. Zob.: W. Bonusiak, Łańcut podczas II wojny światowej, op. cit., s. 275. Nie udało się
jednak potwierdzić, że to podziemie było sprawcą jego śmierci, choć ówcześni mieszkańcy Łańcuta
przypuszczali, że stała za tym AK. Relacja boromeuszki Czesławy Pelikan brzmi następująco: „Po
zabiciu przez AK gestapowca na Czarnej Drodze i po ucieczce dwóch więźniów łańcuckich z Oświęcimia, po tygodniu, czy dwu, kiedy się niby trochę uspokoiło, Niemcy zarządzili pacyfikację Łańcuta”. Szkoły Sióstr Boromeuszek i II Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Grunwaldzkiej w Łańcucie.
Teksty historyczno-wspomnieniowe 1901-2001, oprac. A. Baran, Łańcut 2001, s. 24. Według J. Pelca-Piastowskiego, który powołuje się na informację otrzymaną od ówczesnego podoficera wywiadu AK
z Łańcuta (prawdopodobnie Romana Pawłowskiego ps. „Rom”), przyczyną pacyfikacji Łańcuta była
wzmożona aktywność miejscowego podziemia przejawiana szczególnie od kwietnia 1943 roku – akcja „Żołynia”, akcja „Sieniawa”. „Łazik” zwracał również uwagę na możliwość odnalezienia przez
żandarmerię pewnych dokumentów konspiracyjnych podczas rewizji w mieszkaniu zastrzelonego
Stanisława Wawrzkiewicza ps. „Bohun”. Dlatego władze okupacyjne zdecydowały o kompleksowym
uderzeniu w łańcucką inteligencję, podejmując operację pacyfikacyjną. O dacie pacyfikacji struktura
AK w Łańcucie została powiadomiona przez wtyczkę na Gestapo w Jarosławiu. Zob.: S. Nowak,
Jabłka po akowsku, op. cit., s. 166.
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W regionie łańcuckim i leżajskim wystąpiły przypadki zapisywania się na
niemieckie listy narodowościowe (Deutsche Volksliste), tj. wyrażano odstępstwo od narodowości polskiej na rzecz niemieckiej, przede wszystkim w celu
poprawienia bytu swojego i swojej rodziny. Osobom z Volkslisty w Generalnym
Gubernatorstwie przydzielano lepsze karty żywnościowe i kupony na towary reglamentowane, nie groziła im wywózka na roboty czy aresztowanie. Spośród
takich osób przeważnie rekrutowali się donosiciele, do których należała Józefa
Bikówna, zlikwidowana w Łańcucie jesienią 1943 roku przez Tadeusza Krzana
ps. „Oczko” z tzw. akowskiej „egzekutywy”129. 28 listopada 1942 roku w albigowskiej „Koszykarni”, gdzie mieścił się posterunek policji granatowej, zlikwidowany został miejscowy komendant, który szkodził społeczności130. 28
kwietnia 1943 roku w Rakszawie w młynie Goldberga na Basakówce zlikwidowany został policjant granatowy i konfident Józef Rybarczyk131. 3 lipca 1943
roku zastrzelony został w Albigowej groźny szpicel, były granatowy policjant
Marcin Kluz zwany „Pęcakiem”132. Zlikwidowano również konfidenta Mariana Bloka133. Konfident Henryk Krauz zlikwidowany został 28 maja 1944 roku
w Biedaczowie. Inni zlikwidowani konfidenci to Feliks Krauz zastrzelony 22
lipca 1944 roku w Łańcucie przez żołnierzy organu egzekucyjnego AK oraz zastrzelony tego samego dnia były profesor łańcuckiego gimnazjum Stefan Win-

129
Zob.: A. Pelc, op. cit., s. 18-22. W niektórych opracowaniach występuje inne imię
konfidentki – Zofia. Zob.: P. Szopa, „W imieniu Rzeczypospolitej”. Wymiar sprawiedliwości
Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, Rzeszów 2014, s. 301302.
130
Zob.: J. Blajer, Akcja na posterunek policji…, op. cit., s. 18-23. Tadeusz Ulman podaje
nazwisko Horbowski w opracowaniu Zarys dziejów wsi Albigowa roku (Albigowa 2007, s. 98;
w zbiorach A. Borcza).
131
Zob.: P. Leja, op. cit., s. 599, 603.
132
Według Józefa Blajera (relacja w zbiorach A. Borcza) był on odpowiedzialny za spowodowanie dostarczenia do Gestapo w Jarosławiu listy zawierającej nazwiska około 20 członków miejscowej
drużyny AK z Husowa. Sporządzona przez podziemie niezgodnie z instrukcją lista została odnaleziona w marcu 1942 roku przez łańcucką żandarmerię podczas poszukiwania mięsa z nielegalnego uboju
w zabudowaniach drużyny AK. Według „Beja” 16 osób z tej listy zostało aresztowanych (mimo że
wywiad AK rozpoznał akcję wroga, zagrożonych ostrzeżono o łapance i nakazano im ukrycie się)
i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Obóz przeżyło 6 wywiezionych. O „Pęcaku” zob. również: F. Falger, op. cit., s. 177-180. O konfidentach zob. również: J. Blajer, ZWZ-AK-WiN…, op. cit., s. 17. Zdaniem „Beja” żandarm M. Dziewulski skłonny był zaniechać dochodzenia
w Husowie, ale „Pęcak’ nie dopuścił do tego i lista trafiła do Gestapo w Jarosławiu. „Bej” informował, że zamachu na tego konfidenta dokonano już w 1941 lub w 1942 roku, ale wówczas został tylko
postrzelony z pistoletu małego kalibru i przeżył. O wykonaniu wyroku na „Pęcaku” zob. również:
D. Szmuc, Trzy strzały, [w:] Okupowana młodość…, op. cit., s. 227.
133
Zob.: Meldunek „Batury” do „Płotki” z 13.IX.43, Sprawa rozstrz. konfidenta Bloka. (kopia
dokumentu w zbiorach A. Borcza, data – podany miesiąc, prawdopodobnie błędna, prawidłowa
to XI, a nie IX, ponieważ „Batura” informuje o wydarzeniach z końca września tego roku), cyt.:
„W dniu 30.IX.43 został rozstrzelany przez ludzi oddz. Dysp. Konfident Blok, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Lisa, adiutanta D-cy O.D. na wykonanie wyroku od K.O. Szpaka….Za działalność
konfidenta Bloka zagrażała ciężka wsypa Plac nr 5 Łososia”.
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nicki – niebezpieczny nacjonalista ukraiński134. Zlikwidowane przez organ egzekucyjny AK zostały również rodziny Porębskich – Maria, Ryszard i Tomasz
(w nocy z 12 na 13 lipca 1943 roku) oraz rodzina Leszczyńskich – Teodor,
Wiktoria i Olga – nocą z 21 na 22 lipca 1944 roku135. Podczas wykonywania wyroku śmierci postrzelony został Ukrainiec Włodzimierz Kindraczuk – również nocą z 21 na 22 lipca 1944 roku. 26 lipca 1944 roku
w Albigowej zlikwidowano Michała Pańczyszyna – nacjonalistę ukraińskiego
z Hodorowa, wyrok wykonała grupa dywersyjna z Wysokiej, gdy konfident
przygotowywał się do ucieczki na zachód136. 26 lipca 1944 roku zastrzelony został w Łańcucie Grzegorz Wojciech Kluz137. Tuż przed ewakuacją
Niemców z Łańcuta 27 lipca 1944 roku zastrzelony został w rejonie stacji
kolejowej w Łańcucie, rozpoznany przez uchodźców ze wschodu przywódca nacjonalistów ukraińskich z Brodów, należący podobno do tamtejszego oddziału 14 dywizji Waffen SS „Galizien”138. Wyroki śmierci zostały
również wykonane na innych konfidentach – sprawcach pacyfikacji, np. po
przeprowadzonej w Woli Zarczyckiej pacyfikacji zlikwidowani zostali Maciej Sarzyński, Jan Banaś, Jan Müller139. Przeprowadzono również dwie nieZob.: E. Kübler, op. cit., s. 2.
Wyrok na domniemanego sprawcę pacyfikacji Łańcuta i jej tragicznych skutków upozorowano na szaleńczy atak Ryszarda Porębskiego na Marię i Tomasza, w jego ręku pozostawiono
pistolet, dom tej rodziny został spalony przez zamachowców. Według ustaleń wywiadu AK Ryszard
Porębski ponosił odpowiedzialność za ofiary niemieckiej pacyfikacji Łańcuta przeprowadzonej 5
lipca 1943 roku. Podczas pacyfikacji po południu 5 lipca zastrzeleni zostali przez Niemców Józef
Martyński (nie był członkiem struktur terenowych Obwodu Łańcut AK, ale mógł być zaprzysiężony do AK na innym terenie) oraz żołnierz AK Tadeusz Filipiński ps. „Janosik” – dowódca drużyny
z Krzemienicy, aresztowany na podstawie donosu – zob.: T. Fajgier, op. cit., s. 14 (w zbiorach
A. Borcza); E. Kübler, op. cit., s. 2. Wyrok na Porębskich wykonała prawdopodobnie grupa specjalna AK z Krzemienicy.
136
Według J. Blajera ps. „Bej” mieszkaniec Albigowej Pańczyszyn zadenuncjował członka AK
Rajzera, który został aresztowany i zastrzelony przez żandarma Unbehenda na podwórzu więzienia w Łańcucie w kwietniu 1944 roku (relacja „Beja” w zbiorach A. Borcza). „Bej” informował
również, że Pańczyszyn był odpowiedzialny za aresztowanie miejscowego członka AK Stanisława
Bytnara w kwietniu 1944 roku, podczas próby ucieczki został on zastrzelony przez żandarmerię łańcucką. Zob.: J. Blajer, ZWZ-AK-WiN…, op. cit., s. 17. Imię Pańczyszyna – Michał, podał
T. Ulman (op. cit., s. 98).
137
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 149. Agent Gestapo zastrzelony został przez oddział „Piłki”.
138
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 1-2.
139
Zob.: S. Gdula, Pomordowani przez Niemców, UB - NKWD i UPA, „Jarosławski Kwartalnik
Armii Krajowej” 1998, nr 34, s. 4. Wyrok na Janie Millerze wykonany został 3 listopada 1943.
Zob.: Meldunek „Prokop” do „Płotki” z 6.XI 43r. oraz Meldunek „Prokop” do „Płotki” 24.XI.43.
(kopie w zbiorach A. Borcza). O wykonaniu wyroku na Banasiu w czerwcu 1944 roku, jednym ze
sprawców pacyfikacji Woli Zarczyckiej, który został odnaleziony na Zasaniu przez żołnierzy z OP
„Prokop”, informował „Bej”. Najpełniejsze informacje o wyroku na Janie Banasiu wykonanym
przez oddział egzekucyjny 6 czerwca 1944 roku o godz. 20.00 znajdują się w „Protokole w sprawie
Banasia Jana konfidenta” z 7 czerwca 1944 roku (kopia dokumentu w zbiorach A. Borcza). Dokument ten zawiera zeznania Jana Banasia, który w AK miał pseudonim „Chmiel”, a współpracował
z żandarmerią niemiecką z Leżajska. Według relacji „Wroga” Jan Müller, również zaprzysiężony
do AK, miał pseudonim „Poznański” – zob.: E. Kübler, op. cit., s. 7.
134
135
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udane akcje likwidacji konfidenta Stefana Szałajdewicza140. Wyroki na konfidentach wykonywane były również po wkroczeniu Armii Czerwonej141.
Wyroki śmierci wykonywane na konfidentach z pewnością powstrzymywały
skalę donosicielstwa i ograniczały rozmiary represji okupanta wobec społeczeństwa, a także zapobiegały skutecznym działaniom niemieckim wymierzonym
w struktury podziemia. Wyroki śmierci stanowiły smutną ostateczność, osoby
pozostające w nadmiernej zażyłości z okupantami bądź nazbyt gorliwie wykonujące swoje obowiązki były nieraz odwiedzane przez żołnierzy ZWZ i AK
i często wystarczyła groźba wykonania wyroku, ewentualnie kara chłosty, aby
ich naganna postawa uległa zmianie.
Akcja „Nienadowa”
Akcja „Nienadowa” polegająca na rekwizycji broni i amunicji przeprowadzona została nocą z 2 na 3 marca 1942 roku w niemieckim magazynie zlokalizowanym w gorzelni we wsi Nienadowa koło Dubiecka, w odległości około
40 km od Albigowej142. Zorganizowana została przez Związek Odwetu Okręgu
ZWZ-AK Kraków, którego zadaniem było prowadzenie bieżących działań sabotażowo-dywersyjnych. Następcą Związku Odwetu było Kierownictwo Dywersji,
czyli Kedyw. Akcja w Nienadowej uważana jest za jedną z pierwszych większych akcji Związku Odwetu143. Broń i amunicja pochodziły z przejętych przez
Niemców zapasów po Armii Czerwonej. Akcja przeprowadzona została przez
żołnierzy Obwodu AK Łańcut oraz żołnierzy Obwodu AK Jarosław. Plan działania opracowali komendant Obwodu AK Łańcut Henryk Puziewicz ps. „Batura”,
„Niedźwiedź” oraz oficer broni Inspektoratu Przemyśl (kryptonim „Paweł”) Ernest Wodecki ps. „Kruk”, „Szpak”. Rozpoznanie terenu przeprowadzone zostało
przez Bolesława Orłosia ps. „Boruta” oraz Piotra Świetlika ps. „Potok” u właściciela majątku Mycielskiego w Nienadowej. W połowie lutego zorganizowano naradę w folwarku w Nienadowej, w której uczestniczył „Batura”, „Boruta”,
140
Zob.: J. Danak, op. cit., s. 71-74. Konfidenta Szałajdewicza zlikwidowali w kwietniu 1944
roku żołnierze Armii Ludowej.
141
Zob.: IPN Kr 595/129, Archiwum Edwarda Brydaka – dokumenty dotyczące Inspektoratu
Przemyśl AK (fotokopie), T-3/128-139. „R 1” – (inspektor Inspektoratu AK Przemyśl) – Raport
KW za okres od 27.VII. do 20.IX.1944 r. Inspektoratu AK Przemyśl krypt. „R” do Podokręgu AK
Rzeszów krypt. „X”. 4 sierpnia w Łańcucie zastrzelono ukraińskiego Volksdeutscha Kapke z Borysławia, 20 sierpnia w Łańcucie zastrzelony został Volksdeutsch M. Walter ze Lwowa, 29 sierpnia
w Zmysłówce zastrzelono konfidenta gestapo, 7 września w Czarnej konfidenta NKWD.
142
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 32; S. Zabierowski, Rzeszowskie…, op. cit., s. 155-156. E. Kübler
w swej relacji podaje, że AK-owcy posłużyli się furmankami, natomiast S. Zabierowski informuje
o saniach, najbardziej wiarygodna wydaje się jednak informacja uczestnika akcji Józefa Blajera ps.
„Bej”, że wykorzystano furmanki. Według relacji, na które powołuje się T. Gąsiorowski (op. cit.,
s. 84), grupa dywersyjna dysponowała sześcioma parami sań, z których 4 należały do Obwodu AK
Łańcut, a 4 do Obwodu AK Jarosław.
143
Zob.: A. Zagórski, Okręg Kraków Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, red. K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 107.
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Józef Blajer
ps. Bej

Walenty Tajchman
ps. Żbik

Walenty Krauz
ps. Zeus

a w obstawie był „Bej”, na miejsce łańcucka grupa udała
się saniami144. W godzinach rannych 2 marca spod kościoła w Wysokiej wyjechały, kierując się na Kańczugę,
dwie furmanki z obstawą złożoną z członków drużyny Józefa Blajera ps. „Bej”, w której składzie byli: Józef Tajchman ps. „Słowik”, bracia Jan Tajchman ps. „Rosomak”
i Walenty Tajchman ps. „Żbik”. W Kańczudze do grupy
dołączył „Potok”. Zespołem dowodził Zbigniew Nosek ps.
„Jantar”, dowódca Placówki nr 7, oraz oficer propagandy
Obwodu Łańcut Piotr Świetlik ps. „Potok”, w grupie był
również Romuald Pelc ps. „Roland” – adiutant „Jantara”.
Grupa uzbrojona była w pistolety. Równoległe działania
organizacyjne podjął Obwód AK Jarosław, z miejscowości Rokietnica wyruszyły dwie furmanki z obstawą składającą się z miejscowych żołnierzy Obwodu AK Jarosław
z Ernestem Wodeckim ps. „Szpak” na czele. Oba zespoły
spotkały się przed zachodem słońca w lesie obok miejscowości Hucisko Nienadowskie. Po przecięciu połączeń telefonicznych z Dubieckiem, gdzie znajdował się najbliższy
posterunek pomocniczej policji ukraińskiej, i po zajęciu
stanowisk wypadowych i ubezpieczeniu się od Dubiecka
grupa przystąpiła do akcji. Porucznik „Szpak”, przebrany
w mundur oficera Wehrmachtu, pojawił się wraz z druJózef Tajchman
gim żołnierzem w mundurze Wehrmachtu przed posteps. Słowik
runkiem w gorzelni. „Szpak” polecił wartownikowi oraz
administratorowi dworskiemu wydać broń z magazynu na podstawie fikcyjnych
dokumentów – wykorzystano do tego sfałszowany rozkaz nadzorującego magazyn
144

Według wspomnień „Beja”.
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hauptmana Eberle. Po załadowaniu 4 wozów karabinami w ilości 50 sztuk oraz
skrzynkami z amunicją i innymi materiałami furmanki odjechały spod gorzelni,
kierując się umyślnie marszem ubezpieczonym w różne strony145. „Bej” zadbał
o zatarcie śladów zostawionych na śniegu przez grupę łańcucką za pomocą gałęzi
przywiązanych do wozów146. Po przejechaniu Łopuszki, Sieteszy, Markowej i Soniny łańcucki zespół dotarł do Wysokiej, gdzie zdobycz umieszczono w jednej ze
stodół. Ekipa jarosławska ubezpieczana przez żołnierzy Obwodu AK Przeworsk
również bez przeszkód, przez Pruchnik i Rokietnicę, dotarła na miejsce do Kaszyc.
Niemiecki pościg podjęty dwie godziny po akcji nie przyniósł sukcesu. Niemcy
zgubili trop w Markowej, pościg za grupą jarosławską zatrzymał się w Rokietnicy. Wkrótce jednak lokalni konfidenci naprowadzili gestapo na trop jarosławskiej
organizacji podziemnej, czego skutkiem były tragiczne pacyfikacje kilku miejscowości147.
Akcja „Nienadowa” miała istotne znaczenie moralne, ponieważ przeprowadzona została w okresie niemieckich sukcesów na froncie wschodnim. Ukryta
broń i amunicja nie zostały przez Niemców odnaleziona148.
Akcja „Ubezpieczalnia”
Akcja „Ubezpieczalnia” była kryptonimem zorganizowanej na terenie Okręgu Kraków AK konspiracyjnej produkcji broni (pistolet maszynowy Sten) oraz
granatów i korpusów min, materiałów wybuchowych oraz materiałów zapalających, tzw. termitówek. Uruchomiona została w roku 1942 i realizowana do
lata 1944 roku149. Akcję koordynowało Szefostwo Produkcji Konspiracyjnej Broni. Na terenie Obwodu Łańcut AK istniało kilka komórek produkcji i montażu,
tzw. „montownie”. Materiały wybuchowe oraz korpusy granatów pozyskiwano
przede wszystkim z wypadów do Waldlager Sarzyna150. W Łańcucie placówka
145
Ze wspomnień „Beja”: „Załadunek nie trwał długo. Zabraliśmy kilkadziesiąt karabinów
rosyjskich zwykłych, około 10 sztuk 10-ciostrzałowych półautomatów, 1 lkm – lotniczy (wymontowany z samolotu) – niestety nie było do niego taśm czy magazynków, oraz kilkanaście blaszanych
pojemników z taśmami do ckm. Amunicja ta nadawała się do zdobytych karabinów […]”.
146
Ze wspomnień „Beja”: „W lesie wyciąłem parę gałęzi sosnowych lub jodłowych, uwiązałem
je z tyłu za wozami (u tzw. klupaków), by wlokąc się po ziemi, zacierały ślady kół […]”.
147
Pacyfikacje przeprowadzono 6 marca 1943 roku w Łopuszce Wielkiej, Rączynie i Pantalowicach, 7 marca w Kaszycach, 8 marca w Rokietnicy i Czelatycach. Podczas pacyfikacji śmierć
poniosło wielu mieszkańców tych miejscowości, a wśród nich żołnierze podziemia. Okrutne pacyfikacje szczegółowo opisał S. Zabierowski (Rzeszowskie…, op. cit., s. 156-168). W pacyfikacjach
wzięli udział niemieccy policjanci z Jarosławia oraz policja ukraińska.
148
Zob.: W. Szczepański, NIENADOWA – akcja bojowa wykonana oddziałami dywersyjnymi obwodów: Jarosław, Łańcut, Przeworsk, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1992, nr 5, s. 20-21.
149
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 18.
150
Z Meldunku „Prokop” do „Płotki” 13.IX.43 (najpewniej pomylony miesiąc, powinno być
XI): „VI. Transport broni. pak mat. wyb. dla wytwórni jabłek Łososia z poprzedniego skoku, oraz
22 paczki jabłek angielskich bez zapalników dla wytwórni Pstraga, z Plac Nr 10 dostarczyłem do
Jelenia, skąd ma je zabrać Szpak. Dostarczę jeszcze 10 paczek jabłek angielskich z O.D. do 20 b.m.
najdalej również do Jelenia”.
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produkcji i montażu granatów znajdowała się w domu rodziny Pelców przy ul.
Jagiellońskiej, działalność tę prowadzili Stefan Pelc ps. „Pancer” oraz Romuald
Pelc ps. „Słowianin”. W Rakszawie miejscową „montownią” kierował żołnierz
AK Adam Pliś ps. „Topola”151. Granaty ręczne produkowano w pobliskim Potoku w budynku psiarni hr. Potockiego, korpusy organizowały jednostki Obwodu
Łańcut, zapalniki i materiał wybuchowy otrzymywano i przywożono z Krakowa, a także zdobywano na terenie Obwodu, przede wszystkich w magazynach
niemieckich w Sarzynie i w Dąbrówkach152. Materiały zapalające produkowano
również w innych miejscowościach, gdzie znajdowały się komórki AK, przede
wszystkim były to butelki zapalające. Materiałami wyprodukowanymi w ramach
akcji „Ubezpieczalnia” posługiwały się patrole sabotażowo-dywersyjne z Obwodu Łańcut AK.
Wyprodukowane granaty przewożono również do innych miejscowości, np.
do Krakowa. Granaty produkcji konspiracyjnej, tzw. uderzeniowe, z Obwodu
Łańcut do tego miasta były przewożone kilkakrotnie samochodem przez Józefa
Puchałę ps. „Lis” oraz Józefa Tejchmana ps. „Słowik”153.
Produkcję granatów, materiałów wybuchowych i zapalających prowadzono
do lata 1944 roku. Jako korpusy granatów wykorzystywano w regionie łańcuckim i przeworskim rury płomienne kotłów parowozowych154. Produkcji pistoletów maszynowych nie udało się uruchomić w Obwodzie AK Łańcut. W skład
każdej placówki Obwodu wchodził podoficer broni, którego obowiązkiem było
jej gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i szkolenia z zakresu obsługi155.
W zakonspirowanych rusznikarniach prowadzono konserwację oraz naprawę
uszkodzonej broni.
Akcja „Ubezpieczalnia” przyniosła efekty. Wyprodukowane przez konspiratorów granaty oraz materiały zapalające wykorzystywano podczas akcji dywersyjnych prowadzonych na terenie Obwodu Łańcut.
Akcje „Waldlager Sarzyna”
Zabór broni i amunicji z niemieckiego magazynu leśnego w miejscowości
Sarzyna prowadzony był wielokrotnie, największe operacje przeprowadzono
nocami z 17 na 18 października 1942 roku, z 18 na 19 lutego 1943 roku oraz
151
Ze wspomnień „Beja”: „[…] okolice Rakszawy, gdzie była zlokalizowana wytwórnia granatów konspiracyjnych, tzw. grzybkowych typ «U» (uderzeniowe – po wyciągnięciu zawleczki
i rzucie wybuchały natychmiast przy zderzeniu się z jakimś przedmiotem – nawet na powierzchni
wody) […]”.
152
Zob.: P. Leja, op. cit., s. 600-601. W Potoku wyprodukowano podobno łącznie 3000 granatów ręcznych.
153
Według relacji „Beja” „Lis” otrzymał za te zadania awans na podporucznika oraz Krzyż
Walecznych.
154
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 184.
155
Funkcję podoficera broni Placówki nr 3 pełnił pchor./ppor. J. Borcz ps. „Krótki”. Relacja
J. Borcza – „Burza” przeszła bokiem, op. cit., s. 34.
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z 29 na 30 października 1943 roku. Operacje pozyskiwania wojskowych zasobów
z magazynu leśnego w Sarzynie (gromadzono tam przede wszystkim broń i amunicję zebraną na pobojowiskach frontu wschodniego) uważane są za największe
i najbardziej udane działania tego rodzaju dokonane przez Armię Krajową w skali
całego okupowanego kraju156. Zrealizowano również wiele mniejszych wypraw
na zasoby magazynu leśnego w Sarzynie157.
W kompleksie leśnym koło miejscowości Sarzyna na terenie zakładów „Boruta” zorganizowany został przez Niemców wielki obóz amunicyjny, tzw. Waldlager,
w którym składowano i sortowano zdobytą przede wszystkim na froncie wschodnim w latach 1941-1943 broń, amunicję i materiały wybuchowe, proch artyleryjski.
Magazyn składał się z dużej liczby baraków, wiele skrzyń ułożonych było również
luźno na odpowiednim podłożu i przykrytych brezentem. W obozie zgromadzono
broń palną, często uszkodzoną, amunicję, pociski artyleryjskie, granaty, zapalniki, lonty. Obóz ogrodzony był tylko pojedynczym drutem kolczastym i strzeżony przez patrole Wehrmachtu i oddziały pomocnicze. Zasoby z tego magazynu
Niemcy zamierzali wykorzystywać jako uzupełnienie dla Wehrmachtu walczącego
z Armią Czerwoną. Korzystali z nich żołnierze miejscowej Placówki nr 8 Wola
Zarczycka, którzy na polecenie dowódców wykradali niekiedy broń i amunicję,
a czasem podobno zamieniali żywność na cenne uzbrojenie. Powodowany koniecznością dozbrojenia żołnierzy Obwodu AK Łańcut Komendant Henryk Puziewicz
ps. „Batura” zdecydował o przeprowadzeniu większej wyprawy zaopatrzeniowej.
Pierwszą większą operację na Waldlager Obwód AK Łańcut przeprowadził
nocą z 17 na 18 października 1942 roku. W akcji wzięło podobno udział aż 120
żołnierzy z oddziału dyspozycyjnego Komendanta Obwodu „Batury” – z Placówki nr 6 „Lisa”, Placówki nr 7 „Jantara”, Placówki nr 2 „Lamparta” oraz grupa z Placówki nr 8 „Manierki”. W ciągu 2 godzin i 15 minut na 15 furmanek
parokonnych zebrano podobno około 5 ton materiałów wybuchowych, 2 tony
granatów, 20 000 sztuk amunicji, 60 karabinów. Zdobycz umieszczono w zamaskowanych schronach Obwodu AK Łańcut na terenie kilku Placówek158.
Kolejny duży wypad na Waldlager zorganizowano nocą z 18 na 19 lutego
1943 roku159. Dowódcą tej operacji był Komendant Obwodu Łańcut AK Henryk
Puziewicz ps. „Batura”, a oficerem dywersji Emil Kübler ps. „Wróg”. W akcji
wzięli udział żołnierze z Placówek nr 1 i 7 przy współpracy lokalnego plutonu
z Woli Zarczyckiej, uczestniczyło w niej łącznie około 50-60 ludzi. Według re156
Zdaniem uczestników akcji Waldlager gromadzono tam również amunicję niemiecką (relacja „Beja”) oraz angielskie granaty (relacja „Krótkiego”).
157
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 32-33. „ Bej” uczestniczył w czterech wypadach do Sarzyny.
Według jego relacji do transportu wykorzystywano furmanki dostarczone przez Placówki Obwodu
AK Łańcut Nr 3, 6, 9.
158
Zob.: Ibidem, s. 33.
159
Według J. Pelca-Piastowskiego 12 lutego 1943 roku 10 żołnierzy z Placówki AK nr 8 Wola
Zarczycka przeprowadziło wypad rekonesansowy do obozu amunicyjnego – zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 100.
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lacji E. Küblera ps. „Wróg” zabrano wówczas na 4 sanie parokonne duże ilości
skrzyń z materiałami wybuchowymi, amunicją i granatami. Dwoje sań z zawartością w drodze powrotnej ukryto w Wydrzu, natomiast pozostałe po zamaskowaniu drewnem opałowym przerzucono do schronów w Lipniku i Husowie.
W Łańcucie istnieje miejscowa legenda związana z rzekomym transportem amunicji z Sarzyny. Podobno wielką trudność powodowało przejście stromej ulicy
Trześnik w Łańcucie. Zmęczone konie nie potrafiły pokonać wzniesienia, pomoc
uczestników konwoju nie na wiele się zdała, skutecznie wciągnąć sanie pomogli
podobno dopiero żołnierze z przejeżdżającej ciężarówki Wehrmachtu, nieświadomi prawdziwej zawartości pojazdów160.
W marcu i kwietniu 1943 roku do magazynu amunicyjnego wyprawiały się
mniejsze zespoły żołnierzy Obwodu AK Łańcut161.
Następna duża akcja na Waldlager odbyła się nocą z 29 na 30 października 1943 roku162. Poprzedził ją rekonesans przeprowadzony z 14 na 15 października. Zasadniczą akcję przeprowadziły oddziały dywersyjne Obwodu
AK Łańcut oraz Obwodu AK Przeworsk pod dowództwem Komendanta Ernesta Wodeckiego ps. „Szpak” oraz oficera operacyjnego Henryka Decowskiego ps. „Mars” w sile co najmniej 45 ludzi, środkami transportu były co
najmniej 3 furmanki z Obwodu Łańcut i 1 z Obwodu Przeworsk163. Wśród
zespołów Obwodu AK Łańcut uczestniczących w wyprawie jako ubezpieczenie wystąpiły: grupa dywersyjna pchor. Józefa Lenara ps. „Piłka”, grupa
dywersyjna pchor. Kazimierza Szwacza ps. „Gangster” oraz drużyny z Krzemienicy i Kraczkowej. Do Sarzyny udano się przez Zalesie, Węgliska, Kąty
Rakszawskie, Julin. Sukces tej operacji możliwy był wskutek znakomitego
rozpoznania przeprowadzonego przez żołnierzy Placówki nr 8, a szczególnie Pawła Siuzdaka ps. „Dziunkowski”, oraz innych żołnierzy z miejscowej
160
Zob.: E. Kübler, op. cit., s 33. Jednak J. Blajer ps. „Bej” twierdził, że takie wydarzenie
związane z transportem zdobyczy z Sarzyny nie miało miejsca, ponieważ nigdy nie przewożono
ładunku przez Łańcut. Jego zdaniem doszło do takiej sytuacji na drodze z Kosiny do Pruchnika
i dotyczyła ona granatów produkcji konspiracyjnej, które Jan Tajchman ps. „Rosomak” przewoził
saniami.
161
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 100. O wyprawie do Waldlager Sarzyna
w marcu 1943 roku zob.: J. Lasek, op. cit., s. 16. Skala akcji wskazuje jednak na wyprawę lutową,
a więc należałoby przypuszczać, że udział w wyprawie wzięła również Placówka nr 6. W relacji
„Orła” mowa jest o furmance z Bud Łańcuckich, na którą załadowano zdobycz. Wyprawa odbyła
się z przygodami, złamanie wagi konnej, osłabnięcie konia, jednak ostatecznie ładunek znalazł się
w podziemnym schronie.
162
Zob.: ibidem, s. 97-116. „Łazik” – uczestnik tej akcji uważa, że była to być może największa
akcja pozyskania broni i amunicji dokonana w okupowanym kraju. O akcji tej informowały, umyślnie ogólnikowo, wydawnictwa Polski Podziemnej: Dziennik Polski nr 611, 21.12.1943 r., Agencja
Informacyjna Wieś Małopolska Agencja Prasowa nr 40 – 15.12.1943. O tej akcji na Waldlager
zob. również: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 94. Według Bogusława Pawłowskiego ps. „Orkan” akcję
przeprowadzono w nocy z 27 na 28 października, zdobycz stanowiło 3700 granatów obronnych –
Kalendarium „Orkana”.
163
Według relacji „Beja”.
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konspiracji. Furmanki załadowano sprzętem wojskowym, głównie granatami,
materiałami minerskimi, karabinami, amunicją. Podobno zaistniała wówczas
konieczność zlikwidowania wartowników, zabrano ich ciała, aby upozorować
dezercję i uniknąć represji okupanta164. Po akcji łańcuckie furmanki ze zdobyczą zatrzymały się podobno w ustalonych punktach postojowych, przede
wszystkim w gajówce w Brzózie Królewskiej u gajowego Antoniego Szozdy
ps. „Jeleń”165. Następnie przez Wydrze i Rakszawę składy skierowały się na
teren Placówki nr 1, Placówki nr 3 i Placówki nr 7, a pozostałe przez Biedaczów i Zmysłówkę na teren Placówki nr 5 i Placówki nr 6. Zdobycz ukryto
w schronach. Zespół przeworski przez Gwizdów koło Leżajska skierował się
do Rozbórza i Grzęski, gdzie ukryto zdobycz.
Ostatnie wypady na Waldlager przeprowadzone zostały podobno nocą z 31
grudnia 1943 roku na 1 stycznia 1944 roku przez Placówkę nr 8 Wola Zarczycka
oraz w lutym 1944 roku przez oddział Obwodu AK Łańcut pod dowództwem
Henryka Decowskiego ps. „Mars”. Podczas ostatniego wypadu zabrano amunicję, materiały minerskie, karabiny i granaty166. Na Waldlager wyprawiały się
również niekiedy kilkuosobowe zespoły żołnierzy AK167.
Jeszcze w okresie okupacji szacowano, że zdobycz pozyskana z Waldlager
Sarzyna to podobno co najmniej: 4 rkm-y, 40 karabinów, 20 000 granatów,
20 ton trotylu oraz spłonki i zapalniki168. Trudno obecnie ocenić rzeczywiste
rezultaty wypraw. Nie przysporzyły one strat uczestnikom grup wypadowych,
akcje pościgowe i poszukiwawcze organizowane przez Niemców nie przyniosły rezultatu.
Akcja na posterunek policji w Albigowej
Akcja na posterunek policji w Albigowej została przeprowadzona 28 listopada 1942 roku169. Jej celem było ukaranie uciążliwego i niebezpiecznego
164
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 94. Relacje żołnierzy AK uczestniczących w akcjach na
Waldlager nie potwierdzają jednak przypadków zabijania wartowników, którzy w przypadku spotkania byli zmuszani do położenia się na ziemi, bądź też sami schodzili z drogi AK-owcom.
165
J. Blajer ps. „Bej” wspominał jednak, że jakiekolwiek postoje były zakazane przez „Baturę”,
zapewne „Szpak” tego rozkazu nie zmienił (relacja w zbiorach A. Borcza).
166
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 101.
167
Relacja „Beja” o wyprawie po amunicję do pistoletu maszynowego pepesza kal. 7,62 mm,
w rezultacie pozyskano amunicję niemiecką kal. 9 mm.
168
Zob.: M. Pliś, op. cit., s. 5. Dokładne ustalenie ilości materiałów zabranych z magazynu jest
niemożliwe, powyższe ustalenia poczyniono na podstawie relacji T. Manierki ps. „Betka”. Zob.:
T. Gąsiorowski, op. cit., s. 92. Zdaniem uczestnika wypraw do Sarzyny J. Blajera ps. „Bej” akcje
były tak zorganizowane, że czas penetracji zasobów magazynu wraz z załadunkiem zdobyczy nigdy nie był dłuższy niż 40 minut (relacja „Beja” w zbiorach A. Borcza).
169
Zob.: J. Blajer, Akcja na posterunek policji…, op. cit., s. 18-23. Niestety nie są znane
personalia tego konfidenta, który według relacji „Beja” miał na sumieniu kilku lub kilkunastu Żydów i Polaków. Według „Beja” akcja ta prawie uległa zapomnieniu, nie wszyscy
mieszkańcy Albigowej i sąsiednich miejscowości są świadomi, że dokonało jej miejscowe
podziemie.
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konfidenta, nowego komendanta posterunku policji granatowej w Albigowej,
Horbowskiego, wymierzeniem chłosty, a także rozbrojenie, pozbawienie
munduru i zagrożenie wykonaniem wyroku śmierci, o ile chłosta byłaby nieskuteczna170. W akcji uczestniczyli: Józef Blajer ps. „Bej” jako dowódca, Jan
Tajchman ps. „Rosomak”, Józef Tajchman ps. „Słowik”, Walenty Tajchman
ps. „Żbik”, Wincenty Pieniążek ps. „Świt”, Tadeusz Filipiński ps. „Janosik”.
Funkcje rozpoznawcze i obserwacyjne pełnili Bronisław Klich ps. „Mimoza”
oraz Zdzisław Holender ps. „Wańka”. Pierwotnie gorliwego policjanta zamierzano zaskoczyć w domu w godzinach wieczornych, okazało się jednak, że
ten nieoczekiwanie wybrał się na posterunek. W tej sytuacji „Słowik”, „Żbik”
i „Janosik” pozostali w domu komendanta, a „Bej”, „Rosomak” i „Świt” wyruszyli w kierunku posterunku mieszczącego się w budynku tzw. Koszykarni z zamiarem przechwycenia go w drodze powrotnej. Po drodze znajdował się młyn, a przy nim miejscowa warta chłopska, przy której pozostał
„Rosomak” (warta została zamknięta w szopie). Oczekujący dywersanci
zostali jednak wkrótce zauważeni przez przypadkowego przechodnia, który uznał ich za pospolitych bandytów i okrzykiem powiadomił komendanta
i dwóch posterunkowych. W tej sytuacji „Bej” ruszył pod drzwi „Koszykarni” i w odpowiedzi na strzał karabinowy z małej odległości oddał celną serię
z pistoletu maszynowego MP-40 do strzelającego i wbiegł do budynku, za
nim z pistoletem w ręku ruszył „Świt”. Okazało się, że z karabinu strzelał
komendant posterunku, który został zabity przez „Beja” na miejscu. Pozostali policjanci nie przejawiali woli walki, zatem dywersanci oddalili się
w kierunku Krzemienicy, zabierając draśniętego w ucho i policzek „Beja”
i pozostałych członków grupy. Do Albigowej wkrótce przybyli żandarmi
z Łańcuta, którzy uznali, że akcję przeprowadzili zamiejscowi, zatem nie
przeprowadzono represji. Na skutek tego wydarzenia posterunek policji
granatowej w Albigowej został wkrótce zlikwidowany przez Niemców 171.
Akcję na posterunek policji granatowej w Albigowej i skutki, jakie przyniosła, należy uznać za znaczący sukces podziemia.
Akcja „Żołynia”
Akcję „Żołynia” przeprowadzoną nocą z 23 na 24 kwietnia 1943 roku podjęto w celu uwolnienia aresztowanych żołnierzy z Obwodu AK Łańcut: chor.
Józefa Wawrzaszka ps. „Złom” – dowódcy plutonu w Żołyni i zastępcy dowódcy
Placówki nr 9, Józefa Puchały ps. „Lis” – komendanta Placówki nr 6 w Kosinie

170
Nazwisko Komendanta Horbowski za: T. Ulman, op. cit., s. 98. Nowy komendant zjawił się
w Albigowej w pierwszej połowie 1942 roku.
171
Zob.: ibidem, s. 22.
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oraz innych aresztantów172. Uprzednio w areszcie policji ukraińskiej i żandarmerii w Żołynie znaleźli się żołnierze AK, Alojzy Kołcz oraz Stanisław Cebulak ps.
„Grab”, którzy swymi zeznaniami doprowadzili prawdopodobnie do aresztowania „Złoma” i „Lisa”173.
Pomimo tortur obaj aresztowani dowódcy nie udzielali żadnych informacji o działalności podziemnej. W tej sytuacji „Złom” i „Lis” zostali poddani
dodatkowym torturom na posterunku ukraińskiej policji pomocniczej w Żołyni. Alojzy Kołcz i Stanisław Cebulak zapewne podali jeszcze kilka osób
z konspiracji w Żołyni, choć nie można wykluczyć, że zrobili to nieumyślnie, nie wiedząc o ich przynależności do podziemia. Spośród nich okupanci zdołali aresztować jedynie Stanisława Filipa ps. „Jedynak”, pozostałym
zagrożonym udało się uniknąć zatrzymania. Informacje o sytuacji na posterunku w Żołyni Komenda Obwodu AK Łańcut otrzymywała od członka AK
Mariana Millera, policjanta granatowego pełniącego służbę na posterunku
w Żołyni174. Wobec groźby złamania oporu „Złoma” i „Lisa” i możliwości
ujawnienia tajemnic podziemia zdecydowano o odbiciu więźniów. Komendant Obwodu Łańcut AK Henryk Puziewicz ps. „Batura” uzyskał zgodę Wincentego Rutkowskiego – Inspektora Inspektoratu Przemyśl175. Akcję zaplanowano na noc z 24 na 25 kwietnia 1943 roku. Szczegółowy plan operacji
opracował zastępca „Batury” Henryk Decowski ps. „Mars”176. W akcji wzięli
udział ludzie z Placówek Nr 1, 6, 7, 8 i 9. Nocą z 21 na 22 kwietnia do Potoka
(przysiółek Rakszawy) przybyła wezwana przez „Baturę” grupa w składzie
„Bej”, „Słowik” i „Żbik”. Jej zadaniem było niedopuszczenie do przewiezie172
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 33-34; A. Zagórski, Odbicie więźniów w Żołyni, „Dziennik Polski” 1965, nr 246, s. 4; Odbicie więźniów w Żołyni, „WTK” 1968, nr 7, s. 6-7; A. Zagórski, Odbicie
więźniów w Żołyni z nieznanych kart ruchu oporu, „Biuletyn Informacyjny Małopolski” 1943, nr
22; A. Pelc, op. cit., s. 5-7. Zdaniem autora niniejszego artykułu najbardziej wiarygodne informacje
o przygotowaniach i przebiegu akcji w Żołyni przynoszą wspomnienia jej uczestnika Józefa Blajera ps. „Bej” (w zbiorach A. Borcza).
173
Zob.: A. Pelc, op. cit., s. 5-6, E. Kűbler, op. cit., s. 33-34, s. 22; M. Pliś, op. cit., s. 10-11.
Sprawcą aresztowania Cebulaka był konfident Stefan Szałajdewicz, nacjonalista ukraiński – leśniczy leśnictwa Zmysłówka. Łańcuckie podziemie AK zorganizowało kilka nieudanych zamachów
na Szałajdewicza (wykonawcami byli T. Pliś ps. „Olcha” oraz E. Pudło ps. „Łukasz”). Ostatni zamach przeprowadzony przez Armię Ludową 11 kwietnia 1944 roku okazał się skuteczny. Stanisław
Cebulak ps. „Grab” był synem gajowego w leśnictwie Zmysłówka, który najpewniej niefrasobliwie wspomniał Szałajdewiczowi o swych kontaktach z konspiracją. W gajówce u Jakuba Cebulaka, ojca Stanisława, mieścił się punkt etapowy dla transportów z Waldlager Sarzyna. Sam „Grab”
w swej relacji zaprzeczał wyjawieniu Szałajdewiczowi informacji o konspiracji, zaprzeczał również wydaniu oficerów podziemia w ręce okupanta. Zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 197198. Alojzy Kołcz został aresztowany przypadkowo, znaleziono przy nim konspiracyjną gazetkę
„Odwet”.
174
Jednak rozkładu pomieszczeń zdaniem „Beja” nie udało się dokładnie rozpoznać, a sama
akcja miała charakter w dużej części improwizowany.
175
Według „Beja” zgodę otrzymano w sobotę 23 kwietnia w godzinach popołudniowych.
176
Według relacji Józefa Blajera ps. „Bej”. Rozważano kilka wariantów, nawet wejście grupy
szturmowej na posterunek w dzień w mundurach niemieckich.
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nia „Lisa” do żandarmerii w Łańcucie. W przypadku
transportu więźnia grupa miała odbić przewożonego
dowódcę, spodziewanym miejscem takiej akcji był las
w miejscowości Dąbrówki. Przewidywano, że więzień
będzie przewożony furmanką, ponieważ tylko takim
środkiem transportu dysponował posterunek, dlatego grupę „Beja” zaopatrzono w rowery. Posterunek
ukraiński w Żołyni znajdował się stale pod obserwacją
podziemia, do transportu więźnia nie doszło. W nocy
z piątku na sobotę, z 21 na 22 kwietnia, „Batura” zarząMaciej Mazur
dził koncentrację grupy uderzeniowej liczącej około 40
ps. Kujawa
ludzi, która jednak z powodu braku zgody od Inspektora Przemyskiego Wincentego Stefana Rutkowskiego ps. „Kujawa” została
wówczas w większości rozpuszczona do domów. Po otrzymaniu zezwolenia
nastąpiła ponowna koncentracja grupy uderzeniowej liczącej około 26 ludzi
w Potoku177.
Rozpoznanie wykazało, że więźniowie przetrzymywani są nadal w Żołyni
w budynku posterunku policji ukraińskiej. W miasteczku znajdowało się również trzech lub pięciu niemieckich żandarmów – kwaterowali oni w domu Stachyry, kierownika szkoły podstawowej w Żołyni, w odległości kilkudziesięciu
metrów od posterunku policji. Zgodnie z planem akcję przeprowadzić miała
grupa szturmowa dowodzona przez „Burzę”. Planowano rozbicie stalowych
drzwi frontowych za pomocą zdetonowanej miny, wkroczenie do budynku
i uwolnienie więźniów. Grupa Zbigniewa Noska ps. „Jantara”, w której byli
„Bej”, „Słowik” i „Żbik”, miała dostać się do budynku od tyłu i wejść po drabinie przez okno na poddasze, gdzie znajdowali się ukraińscy policjanci, wyeliminować ich, a następnie przedostać się na parter i wesprzeć grupę atakującą
od frontu.
Grupa uderzeniowa wyruszyła z Potoku około północy, po drodze napotkano liczącą 8-10 ludzi grupę Tomasza Betki ps. „Betka” z Woli Zarczyckiej, którą „Batura” pozostawił w rezerwie178. Akcja miała trwać około 1015 minut, żadnych ubezpieczeń podobno nie wystawiono, choć występują

Według relacji „Beja” nie udało się w krótkim czasie przekazać informacji i zebrać wszystkich żołnierzy z grupy pierwotnej. Według „Beja” żołnierze AK dysponowali tylko 2 pistoletami
maszynowymi, 1 rkm – grupa z Rakszawy, MP-40 („Bej” i „Żbik”), karabinami, pistoletami oraz
granatami. Ukraińscy policjanci dysponowali karabinami.
178
Według relacji J. Blajera ps. „Bej”, uczestnika akcji, z Potoka przybyło do Żołyni 26 żołnierzy z „Baturą”, „Ordonem”, „Marsem”, „Burzą” i „Jantarem”, natomiast tuż przed Żołynią dołączył „Manierka” z grupą 8-10 żołnierzy.
177
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tu pewne sprzeczności w zachowanych relacjach179.
Grupa z Rakszawy pod dowództwem Franciszka Świątoniowskiego ps. „Młot” z rkm-em zabezpieczyła dom,
w którym znajdowali się niemieccy żandarmi i skąd
spodziewano się interwencji180. O północy przecięto
połączenia telefoniczne i rozpoczęto akcję. W grupie szturmowej „Burzy”, która podłożyła minę, byli:
Franciszek Świątoniowski ps. „Młot”, Ignacy Szozda
ps. „Podkowa”, Eugeniusz Nagietowicz ps. „Orion”,
Tadeusz Bosakowski ps. „Heros”, Aleksander Pelc
ps. „Kordian”, Bogusław Pawłowski ps. „Orkan”,
Helena Pudło
ps. Tęcza
Stanisław Szust ps. „Cyma”, Józef Lenar ps. „Piłka”,
Wincenty Pieniążek ps. „Świt”, Kazimierz Welc ps. „Jeż”181. Znakiem dla
grupy atakującej od poddasza, która podstawiła drabiny i czekała w gotowości, miał być wybuch miny pod głównymi drzwiami. Tej jednak nie udało
się odpalić z powodu zawilgocenia sznura prochowego i grupa szturmowa,
która miała uderzać od głównych drzwi, pozostała na pozycjach wyjściowych. „Batura” rozkazał zaatakować posterunek grupie szturmowej „Jantara” z „Bejem”, „Słowikiem” i „Żbikiem”. Według uczestnika akcji Czesława
Szurmiaka ps. „Burza” i zgodnie z relacją „Beja” to właśnie ludzie „Jantara” jako pierwsi wdarli się do budynku od poddasza, torując sobie drogę
na parter granatem produkcji konspiracyjnej182. Do nich dołączyli żołnierze
z grupy szturmowej: Czesław Szurmiak ps. „Burza” Aleksander Pelc ps.
„Kordian”, Tadeusz Bosakowski ps. „Heros” i sam „Jantar”. Żołnierze podziemia wdarli się w ślad za ludźmi „Beja” do kancelarii ostrzeliwani przez
policjantów ukraińskich z sąsiedniego pokoju, co spowodowało wycofanie
się grupy na korytarz. Kolejny zdetonowany granat, mimo utrudnienia widoczności spowodowanego pyłem z rozbitego tynku, umożliwił jednak po179
„Bej” zaprzeczał też informacji o wystawieniu jakichkolwiek ubezpieczeń (relacja w zbiorach A. Borcza). J. Lasek ps. „Orzeł” relacjonował jednak, że ubezpieczenie w składzie: J. Lasek
ps. „Orzeł”, F. Kojder ps. „Kawaler”, I. Świątoniowski ps. „Żbik” oraz A. Paluch (pseudonim
nieznany) znajdowało się w rejonie wylotu w kierunku Białobrzegów, w rejonie gajówki „Pod
Kępiatą Sosną” w Dolnej Żołyni w pobliżu granicy z Białobrzegami. Patrol miał do dyspozycji
rower, 1 pistolet maszynowy, 4 karabiny. Ponadto dwuosobowy patrol znajdował się przy promie
w Białobrzegach – zob.: J. Lasek, op. cit., s. 17. Ubezpieczenie nastawione było na powstrzymywanie nieprzyjaciela zbliżającego się od strony Białobrzegów i uprzedzenie dowództwa
w Żołyni.
180
W grupie rakszawskiej znajdowali się również: Tadeusz Pliś ps. „Dąb”, Franciszek Leja ps.
„Strumień”, Tadeusz Pliś ps „Kordian”, Marcin Wal ps. „Amper”. Zob.: P. Leja, op. cit., s. 602.
181
Ze wspomnień Cz. Szurmiaka ps. „Burza”. Zob.: P. Fangor, Krwawa Wielkanoc w Żołyni,
„Gazeta Łańcucka” 2013, nr 4, s. 8.
182
„Burza” relacjonował, że jako pierwsi do wnętrza budynku przedostali się „Słowik”, „Żbik”
i „Bej”, a następnie „Jantar” i pozostali. Granatami drogę torowali „Słowik” i „Bej”. Według relacji
Cz. Szurmiaka „Manierka” ze swoim zespołem dołączył jako drugi rzut grupy szturmowej. Zob.:
P. Fangor, op. cit., s. 9.
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wrót do kancelarii i zajęcie sąsiadującego pokoju. W tym momencie „Batura”
wysłał grupę „Manierki” do pomocy, żołnierze z Woli Zarczyckiej wpadli
do kancelarii i przyległego pokoju, ostrzelani wycofali się jednak do kancelarii183. Wkrótce nastąpił finał akcji, przeciwnik zaprzestał ognia po wybuchu następnego granatu rzuconego przez „Beja”184. Policjanci ukraińscy
w bieliźnie uciekli przez okna w kierunku lasu i najbliższego od południa
posterunku policji granatowej w Grodzisku Dolnym. Wszyscy więźniowie
w liczbie 8 (wśród nich 5 żołnierzy AK) zostali uwolnieni185. Walka trwała
kilkanaście minut. Niegroźną ranę odniósł „Manierka”, a ciężką ranę adiutant „Batury” por. Władysław Dudek ps. „Ordon”, prawdopodobnie od przypadkowych pocisków rkm z grupy zabezpieczającej. Oficer ten ewakuowany
z Żołyni zmarł w Julinie w Poniedziałek Wielkanocny. Straty przeciwnika
pozostały nieznane, najpewniej nieprzyjaciel miał rannych186. Żandarmi niemieccy nie włączyli się do walki po tym, jak ich budynek został ostrzelany
kilkoma seriami z rkm-u187.
Alojzy Kołcz oraz Stanisław Cebulak zostali doprowadzeni do Brzeźnika
w Potoku, gdzie na rozkaz „Batury” na miejscu miały być wykonane wyroki
śmierci za zdradę dowództwa. Alojzy Kołcz zginął, Stanisław Cebulak ciężko ranny stracił przytomność, doczołgał się do zamieszkanego terenu, został
wkrótce aresztowany przez Niemców i umieszczony w szpitalu w Rzeszowie,
183
Oto fragment ze wspomnień „Beja”: „Wchodzimy do kancelarii z powrotem, następny pokój
pusty, z trzeciego strzelają Ukraińcy przez zamknięte drzwi. Ciemno, mało widać, drzwi się ledwo
rysują. «Batura», chcąc przyspieszyć akcję, a nie znając przyczyn jej powolności, pchnął na pomoc
grupę «Manierki». Ludzie jego śmiesznie ubrani w kapeluszach wpadli bez rozeznania do środkowego pokoju i po otrzymaniu ognia przez zamknięte drzwi trzeciego pokoju szybko wycofali się
do kancelarii […]”.
184
„Bej” wspominał: „Po opróżnieniu pokoju środkowego wrzucam trzeci granat pod drzwi
trzeciego pokoju i ostatniego. Drzwi wywalone. Parę sekund i jesteśmy w tym pokoju. Nikogo nie
ma, okno otwarte, na parapecie parę kropli krwi, na łóżku leży krótki belgijski karabinek, zabiera
go «Słowik» i wracamy na korytarz […]”.
185
Ze wspomnień „Beja”: „Tu już przez otwarte na podwórze drzwi «Batura» z kilkoma
żołnierzami znaleźli celę z więźniami zamkniętą na kłódkę. Próbuję się do niej dobrać – nie
idzie. Zawołałem «Słowika» i ten jednym cięciem siekiery odwala kłódkę wraz ze skoblem.
Wchodzimy do celi. Są wszyscy. «Lis» i «Złom» z rękami skutymi kajdankami do tyłu, reszta
bez kajdanek […]”
186
Według niektórych relacji „Batura” oraz „Manierka” zostali odznaczeni za tę akcję Krzyżami Wojennymi Orderu Virtuti Militari. Zdaniem Z. Śliwińskiego T. Betka nie otrzymał za tę
akcję Krzyża Wojennego Orderu Virtuti Militari, za męstwo wojenne wykazane podczas wojny
dwukrotnie został za to odznaczony Krzyżem Walecznych. Zob.: Z. Śliwiński, Wątpliwa prawda
czy fikcja, „Pod Wiatr” 2001, nr 13, s. 10. J. Blajer ps. „Bej” również powątpiewał w przyznanie
Krzyży Virtuti Militari obu bohaterom akcji (relacja w zbiorach A. Borcza). Autor niniejszej publikacji dysponuje odpisem rozkazu Komendanta Obwodu Borsuki Marsa z 26 listopada 1944 roku,
który został sporządzony dla celów ewidencyjnych i w którym pojawiają się „Batura” i „Manierka”
jako kawalerowie Krzyży Virtuti Militari kl. V. Odpis ten zawiera jednak poważne luki, ponieważ
oryginał dokumentu był częściowo nieczytelny w wielu miejscach i te miejsca występują jako
nieczytelne również w odpisie. Dlatego trudno ostatecznie potwierdzić przyznanie wysokich odznaczeń obu oficerom.
187
Według relacji „Beja”.
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skąd uciekł przy pomocy AK. Ostatecznie darowano mu życie, nadal aktywnie
uczestniczył w konspiracji188.
Po akcji w Żołyni oddział z „Baturą”, „Manierką” wycofał się w kierunku
Julina z rannym „Ordonem” na furmance i zmaltretowanym „Lisem”, żołnierze
zostali rozpuszczeni do domów. „Lis” został ukryty w Woli Zarczyckiej na „melinie” u Józefa Siuzdaka, natomiast wyczerpany „Złom” oraz uwolniony również
„Jedynak” wraz z grupą „Bejem” dotarł do Krzemienicy, gdzie znalazł się pod
opieką Jana Sobka ps. „Czarny”189.
Podjęte przez Niemców pościgi nie przyniosły powodzenia190.
Akcja w Żołyni spowodowała uwolnienie przetrzymywanych i torturowanych więźniów, których złamanie przez oprawców mogło przynieść nieobliczane
skutki dla łańcuckiego podziemia. Organizację akcji mimo improwizacji należy
uznać za poprawną. Przypadkowego zranienia i w konsekwencji śmierci „Ordona” można było jednak uniknąć. Decyzja „Batury” o wykonaniu wyroku na
Część członków podziemia uważała wyroki śmierci wykonane na Kołczu i Cebulaku
(w tym przypadku nieskuteczny) za nazbyt surowe. Stanisław Cebulak uczestniczył później aktywnie
w ruchu oporu, brał m.in. udział w wyprawie za San w czerwcu 1944 roku. Zob.: J. Danak, op. cit.,
s. 81. Szczegółowy opis wykonania na nim wyroku oraz swoje dalsze losy okupacyjne wspomina
sam „Grab” – zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 203-207. Kulisy wykonania wyroku na „Grabie” zrelacjonował szczegółowo „Bej”.
189
Ze wspomnień „Beja”: „Dostaję przewodnika, który przez Rakszawę, las i wieś Dąbrówki doprowadza nas do Wisłoka między Wolą Małą a Krzemienicą. Przechodzimy Wisłok w bród, zdjąwszy
buty i spodnie. Wawrzaszek był skuty do tyłu, musieliśmy sami go rozebrać i po prostu przenieść
przez Wisłok – zobaczyłem wtedy jak był zbity i torturowany. Nie będę tego opisywał, bestialstwo
żandarmów i Ukraińców jest znane. Po przejściu Wisłoka nie ubraliśmy już Wawrzaszkowi kalesonów – były sztywne i całe we krwi – jedynie spodnie i buty. Kalesony zaś wyrzuciłem w pobliskie
łozy. Zwolniłem do domu «Słowika» i «Żbika», którzy bocznymi drogami i ścieżkami udali się do
Wysokiej do domów, a sam postanowiłem odprowadzić uratowanych na melinę. Gdy doszliśmy do
Wisłoka, zaczynało już świtać. W drodze dalszej gdzieś między Kątami a Krzemienicą «Złom» na
skutek forsownego marszu no i przeżyć zaczął tracić siły. Wzięliśmy go z Filipem pod ręce, zarzuciwszy mu na ramiona płaszcz (w który na szczęście nie był ubrany), aby zakryć skute ręce i prawie
go ciągnąc, ruszyliśmy w dalszą drogę. Ludzie z pobliskich siedzib szli na rezurekcję do Łańcuta
lub Krzemienicy i widząc osobników zataczających się, ciągnących prawie nieprzytomnego kolegę,
uznali nas za pijaków wracających z libacji, głośno nas wyzywali za zbezczeszczenie tak wielkiego
święta, jakim jest Wielkanoc. Byłem im wtedy za te wyzwiska nawet wdzięczny! Miedzami przeskoczyliśmy drogę między Łańcutem a Krzemienicą, a następnie samą wieś i wyszliśmy na pola od
zachodu wsi. Tu trochę klucząc aż pod bażantarnię, wróciliśmy drogą polną do wsi wprost [do] domu
gdzie mieszkał Sobek (ps. «Czarny»). Skryte podejście ułatwiła nam nieobecność mieszkańców wioski, którzy prawie wszyscy byli w kościele na rezurekcji. Nie pamiętam już, czy «Czarny» czekał na
nas czy my na niego. Po rezurekcji dołączyli do nas «Jeż» (Welc Kazimierz) oraz «Świt» (Wincenty
Pieniążek) – nasi koledzy oraz paru innych akowców. Pierwszą rzeczą było rozkucie Wawrzaszka,
czego dokonaliśmy piłką do metalu. Odbici więźniowie i ja również umyliśmy się (sam od środy nie
myłem się i nie goliłem) i doprowadzić do porządku i wspólnie zjedli święcone. Krótko opowiedziałem o przebiegu akcji. Była to jedna z piękniejszych moich Wielkanocy”.
190
Ze wspomnień „Beja”: „Wieczorem o zachodzie słońca przez pola udałem się w kierunku
mojej wioski. Po drodze widziałem z odległości chyba 1 km żandarmów, którzy z psem szli naszymi śladami do Wisłoka, znaleźli porzucone kalesony «Złoma», przeszli naszymi śladami wieś
Krzemienicę w poprzek i na polach przed bażantarnię zgubili ślad, sądząc, że poszliśmy dalej
w kierunku Strażowa lub wrócili polami koło wsi Czarna z powrotem na druga stronę (lewą, północną) Wisłoka. Noc przerwała pościg […]”.
188
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obu wspomnianych nieszczęśnikach nie może być niestety uznana za chwalebną
kartę konspiracji.
Akcja „Sieniawa”
Akcja „Sieniawia” przeprowadzona została w dniach 25-26 czerwca 1943
roku w celu ukrócenia zbrodniczej działalności policji ukraińskiej współpracującej z nacjonalistami na Zasaniu191. Akcję wywołały napływające meldunki z Placówek nr 2, 5 i 10 potwierdzające rosnące zagrożenie ludności polskiej nękanej
przez bojówki nacjonalistyczne. Rozpoznanie w Sieniawie z udziałem „Burzy”,
„Beja” oraz „Szpady” przeprowadzono dziesięć dni przed terminem akcji192. Komendant Henryk Puziewicz ps. „Batura” zwołał zbiórkę oddziału dywersyjnego
kryptonim „Hubert” dowodzonego przez por. Czesława Szurmiaka ps. „Burza”
na noc z 22 na 23 czerwca w lesie pomiędzy Białobrzegami a Zmysłówką. Oddział liczył 34 żołnierzy, uzbrojenie stanowił rkm, 2 pistolety maszynowe MP40, kilkanaście karabinów, pistolety i kilka granatów193.
Zadanie miało być wykonane w następujący sposób. Drużyna „Beja” miała
zająć budynek mieszkalny naprzeciwko posterunku, otworzyć do niego ogień
z okien i zlikwidować wartownika. Po związaniu ogniem posterunku przez drużynę, pozostałe 2 grupy miały uderzyć od tyłu – bezpośrednio zaatakować budynek grantami i bronią ręczną. W tym momencie grupa „Beja” miała włączyć się
do akcji od frontu194.
Dowództwo „Batura” powierzył „Burzy” oraz Emilowi Küblerowi ps.
„Wróg”, oficerowi dywersji Obwodu Łańcut AK. Po odprawie oddział wyruszył na akcję, której celem było opanowanie posterunku policji ukraińskiej w Sieniawie nocą z 23 na 24 czerwca, rozbrojenie załogi i zabranie broni i sprzętu wojskowego. Silnie umocniony posterunek mieścił się
nieopodal parku Czartoryskich przy drodze na Jarosław. 23 czerwca po
zachodzie słońca i męczącym, całonocnym marszu przez Opaleniska oddział dywersyjny przeprawił się o świcie przez San i ukrył w upalny dzień
w zbożu (łan żyta) około 2 km od parku Czartoryskich w Sieniawie i 800
m od Sanu195. Niestety nie udało się nawiązać ustalonego kontaktu z miejscowymi żołnierzami AK, przewodnicy nie stawili się. Próba skontaktowania się z miejscowym podziemiem „Burzy” i „Wroga” przeprowadzona w Sieniawie około południa nie przyniosła rezultatu, pomimo tego zaplanowano uderzenie na posterunek. W godzinach wieczornych jeden
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 34-35.
Według relacji „Beja”.
193
Zob.: J. Blajer ps. „Bej” (relacja w zbiorach A. Borcza). W skład oddziału w sile plutonu
wchodziła m.in. licząca 10 żołnierzy drużyna dowodzona przez „Beja”. Oddział ten składał się
z żołnierzy ze środkowej i południowej części Obwodu AK Łańcut (Placówki nr 1, 6, 7, 9).
194
Według relacji „Beja”.
195
Zob.: ibidem.
191
192
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z wysuniętych żołnierzy, ps. „Czarny”, został zauważony i ostrzelany przez
patrol ukraiński i wycofał się prosto na ukryty oddział, powodując dezorientację żołnierzy i odwrót w kierunku Sanu. W trakcie potyczki z nadchodzącymi policjantami ranny w nogę został Jan Kocieł ps. „Junak”, którego koledzy
zabrali ze sobą196. Dowódcy grupy opanowali sytuację i oddział, ostrzeliwując się, przedostał się bez dalszych strat przez otwarty teren nad San, który
został przekroczony w rejonie miejscowości Ubieszyn. Pościg nie był kontynuowany. Po przejściu rzeki Wisłok w okolicy Tryńczy grupa przedostała
się w lasy w rejonie Sarzyna-Opaleniska, a następnie skierowała się do Bud
Łańcuckich, gdzie wsparcia udzieliła jej miejscowa komórka AK dowodzona
przez Józefa Laska ps. „Orzeł”, tam oddział rozwiązano197.
Zadania nie udało się wykonać z powodu niedostatecznego współdziałania
z miejscową placówką AK i wskutek wysłania do akcji oddziału składającego się
w większości z niedoświadczonych żołnierzy. Ukraińskie bojówki zaprzestały
jednak na jakiś czas antypolskich napaści, spodziewając się kolejnej akcji podziemia198.
Akcje „Szówsko” i „Pełkinie”
Akcje „Szówsko” i „Pełkinie” przeprowadzone zostały nocą z 31 grudnia
1943 roku na 1 stycznia 1944 roku. W ich wyniku zdobyto broń, sprzęt wojskowy
i umundurowanie z niemieckich magazynów199. W obu akcjach oprócz żołnierzy Obwodu AK Łańcut uczestniczyły zespoły z Obwodu AK Jarosław i Obwodu AK Przeworsk. Wypady zostały przeprowadzone przez dwa oddziały dywersyjne z Obwodu Łańcut AK. Pierwszy zespół pod dowództwem Emila Küblera
ps. „Wróg” skierował się na obiekty magazynowe tzw. Baudienstu (Służba Budowlana) znajdujące się w Szówsku nad Sanem, a drugi dowodzony przez Józefa Puchałę ps. „Lis” oraz Zbigniewa Noska ps. „Jantar” na magazyn Baudienstu
w miejscowości Pełkinie200. Celem akcji było zdobycie broni, sprzętu woj196
Zob.: E. Kübler, op. cit., s 35. Według tej relacji „Junak” samowolnie zażył truciznę, rzekomo otrzymany przed akcją cyjanek potasu, i prosił kolegów o dobicie, ale został wkrótce uratowany
po wypiciu garnka zsiadłego mleka jako podręcznego antidotum w gospodarstwie w Ubieszynie.
Zdaniem „Beja” przekazany uczestnikom akcji proszek nie był trucizną.
197
Zob.: J. Lasek, op. cit., s. 18. Rannego przewieziono z Gniewczyny Łańcuckiej do „Katynia”, gdzie pojawił się lekarz „Gniewosz” i zmienił rannemu opatrunki. Po 2 tygodniach rannego
przetransportowano do Żołyni.
198
Według relacji Józefa Blajera ps. „Bej” siły partyzantów przewidziane do ataku były niewystarczające. Załogę posterunku w Sieniawie stanowiło około 30 ludzi. Zdaniem „Beja” wyprawa
mogła zakończyć się bardziej dramatycznie, a nawet tragicznie. Powracający po rozformowaniu
oddziału z wyprawy dwaj żołnierze w lesie tzw. Różańcu przypadkowo natknęli się na oddziały
pacyfikacyjne otaczające Żołynię i zostali ostrzelani. Jan Baran ps. „Dąb” z Węglisk zginął na
miejscu, zaś Jan Świątoniowski ps. „Młot” zdał uciec. Zob.: relacja „Luśni”, M. Kątnik-Kowalska,
op. cit., s. 216-217.
199
Zob.: E. Kübler, op. cit., s 35-36. Według T. Gąsiorowskiego akcją na Baudienst w Wólce
Pełkińskiej dowodził Henryk Puziewicz ps. „Batura”. Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 95.
200
W składzie zespołu „Lisa” był również „Bej”, który zrelacjonował tę akcję.

74

ANDRZEJ BORCZ

skowego i umundurowania. Pierwszy zespół w składzie dowódca i 5 żołnierzy po południu 31 grudnia 1943 roku skierował się do Mirocina przez Nowosielce, stamtąd dywersanci przeszli przez tory kolejowe i około 23.30
doszli do punktu triangulacyjnego „Irzyk”. Wkrótce AK-owcy z Obwodu
Łańcut spotkali się z miejscową grupą dywersyjną – umówiony gwizd na
melodię kolędy Wśród nocnej ciszy i odpowiedź Nowy Rok bieży. Po naradzie i omówieniu zadań dywersanci przedostali się przez San i przekroczyli most, obezwładniając bez strzału wartownika. Po przecięciu połączenia telefonicznego z pobliskim Jarosławiem i sterroryzowaniu żołnierzy
w wartowni opanowane zostały baraki Baudienstu. Magazyny zostały spenetrowane (wykorzystano informacje zatrudnionych w obozie junaków) przez
żołnierzy podziemia, którzy zabrali kilkanaście karabinów, amunicję i mundury
i wycofali się w kierunku miejscowości Kruhel Pełkiński. Tam zalegli w śniegu, widząc blask wystrzelonych rakiet nad Jarosławiem. Po przekonaniu się,
że to nie niemiecka obława, ale wiwaty okupantów na Nowy Rok 1944 uczestnicy wypadu udali się w dalszą drogę. W miejscowości Wierzbna przekazano
zdobycz miejscowym żołnierzom AK, a 1 stycznia 1944 roku przed południem
saniami przez Mirocin, Rozbórz, Gniewczynę łańcuccy dywersanci udali się
do Korniaktowa.
Równie udana okazała się akcja na magazyn Baudienstu w miejscowości
Pekinie. W operacji tej wzięło udział 15 osób, wykorzystano do niej 5 furmanek. Zbiórka zorganizowana została w lesie między Białobrzegami i Korniaktowem. Linię kolejową Przeworsk-Leżajsk przekroczono bez problemów, do
samego obozu skierowano się drogą Leżajsk-Przeworsk. Do walki nie doszło,
wartowników nie zastano, sterroryzowany niemiecki kierownik obozu wydał napastnikom 10 karabinów i kilka skrzynek amunicji201. Podczas odwrotu doszło
do niecodziennej sytuacji – powracająca grupa została zaatakowana w rejonie
Świątoniowej lub Gniewczyny przez nieświadomych akcji miejscowych żołnierzy AK202. Natknięto się również na podążające z naprzeciwka sanie z kilkoma
ludźmi, wśród których z ulgą rozpoznano żołnierzy AK, a wśród nich „Jantara”
oraz „Pumę”203. Zdobycz z Pełkiń umieszczono w schronie w Dębinie.
Obie akcje wypada uznać za zdecydowanie udane. Zdobycz stanowiły 24 karabiny, wyposażenie mundurowe (buty, pasy, plecaki) oraz 300 koców wojskowych. Aby uniknąć represji okupanta wobec ludności, akcje zorganizowano tak,
aby sprawiały wrażenie dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich204. Konsekwencji szczęśliwie udało się uniknąć.
Według relacji „Beja”.
Zob.: ibidem. Zaatakowano ich granatami, oddano kilka strzałów karabinowych i atakująca
grupa wycofała się. Ofiar nie było.
203
Zob.: ibidem.
204
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 95.
201
202
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Akcja „Jula”
Akcję „Jula” przeprowadzono nocą z 5 na 6 kwietnia 1944 roku. Obwód
Łańcut zapewnił ubezpieczenie dla zespołu minerskiego warszawskiego Kedywu wysadzającego przepust kolejowy pod Rogóżnem pomiędzy Łańcutem
i Przeworskiem205. Wysadzenie przepustu kolejowego w miejscowości Rogóżno na szlaku Łańcut-Przeworsk stanowiło element akcji noszącej kryptonim „Jula”. Strategicznie stanowiła ona część akcji „Burza”, a jednocześnie
fragment planowanej dużej operacji AK pod kryptonimem „Bariera”. Polegać
miała na akcjach dywersyjno-sabotażowych, których celem miało być sparaliżowanie transportu kolejowego pomiędzy frontem wschodnim a Niemcami,
uniemożliwiając przerzuty wojsk hitlerowskich z frontu wschodniego na zachód. „Bariera” miała być przekonującym dowodem współdziałania Komendy Głównej AK z aliantami. W dowództwie alianckim nie wszyscy wierzyli
w powodzenie tego planu. Alianci zażądali więc od Naczelnego Wodza Sił
Zbrojnych, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, sprawdzenia dyspozycyjności
Komendy Głównej AK poprzez wykonanie jakiegoś fragmentu planu. Dlatego
3 kwietnia 1944 roku Wódz Naczelny gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz o rozpoczęciu akcji „Jula”. W ramach operacji, oprócz wysadzenia mostu
kolejowego w Tryńczy niedaleko Przeworska, tej samej nocy został wysadzony przepust kolejowy w Rogóżnie pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem, zaś
w nocy z 8 na 9 kwietnia przepust kolejowy w Nowosielcach pod Sanokiem.
Minowaniem celów, na podstawie dostarczonych wcześniej szczegółowych
pomiarów przy udziale miejscowych jednostek AK, zajęła się sekcja minerska
Kierownictwa Dywersji (grupa wydzielona z batalionu „Zośka”) przysłana
z Warszawy. Wskutek akcji wyleciał w powietrze przepust kolejowy o rozpiętości 8 m w odległości około 300 m na wschód od stacji Rogóżno na magistrali kolejowej Kraków-Lwów. Przepust wysadzono pod pociągiem towarowym
kierującym się na wschód. Drugi pociąg towarowy zatrzymano na przepuście
kolejowym pod sygnałem wjazdowym na stację Rogóżno. Wybuch uszkodził
obie pary szyn i oba pociągi. W odległości 1000 m na wschód i zachód od stacji Rogóżno zainstalowano samoczynne miny pułapkowe, na których prawdopodobnie wykoleiły się pociągi ratownicze kierujące się na miejsce katastrofy206. Przerwa w ruchu pociągów wskutek zniszczenia przepustu w Rogóżnie
na obydwu torach trwała co najmniej kilka godzin, co stanowiło poważny cios
205
Zob.: Armia Krajowa w dokumentach…, op. cit., t. III, s. 407; D-ca AK do NW: Wykonanie
Akcji „Jula”; J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., 137-143. Według „Łazika”
akcją w Rogóżnie dowodził cichociemny por. B. Grun. ps. „Szyb” z warszawskiego Kedywu. Zdaniem J. Pernaka dowodził Jan Rodowicz ps. „Anoda”, a „Szyb” był obserwatorem z dowództwa.
Zob.: M. Pernal, Akcja Kedywu „Jula” na Podkarpaciu w kwietniu 1944 r., „Wojskowy Przegląd
Historyczny” 1987, nr 2, s. 129-148. Ze wspomnień „Szyba” wynika, że pełnił rolę obserwatora.
Zob.: B. Grun, op. cit., s. 132-135.
206
Zob.: M. Pernal, op. cit., s. 140-141.
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dla zaopatrzenia niemieckiej armii walczącej z Armią Czerwoną207. Według
rozpoznającego sytuację, a następnie nadzorującego i obserwującego akcję cichociemnego por. Bronisława Gruna ps. „Szyb” transporty przejeżdżały przed
akcją co kilka minut, co przekonuje o intensywności ruchu kolejowego na tej
magistrali208.
Dywersantom z Warszawy miejscowe podziemie zapewniło kwatery i ochronę, do Rogóżna dostarczono materiały wybuchowe i przygotowano miny209. Jak
wspominał „Bej” zadaniem miejscowych żołnierzy AK było przeprowadzenie
rozpoznania obiektów, dróg dojścia do nich i wycofania po akcji oraz ubezpieczenie minerów w czasie samej akcji. W ubezpieczeniu zespołu minerów Kedywu uczestniczyli żołnierze oddziału dywersyjnego Obwodu AK Łańcut210. Według „Beja” w ubezpieczeniu uczestniczyło około 10 ludzi, a wśród nich Józef
Puchała ps. „Lis”, Emil Pudło ps. „Czarny”, „Łukasz”, 2 ludzi – minerów z Soniny – jednym z nich był Karol Nycz ps. „Morda”, ludzie z Bud Łańcuckich i Korniaktowa z rkm-em. Jako dowódcę ubezpieczenia „Bej” w swej relacji wskazał
„Łukasza”. W skład ubezpieczenia wchodzili żołnierze AK z Bud Łańcuckich,
Korniaktowa, Rogóżna oraz żołnierze z oddziału dywersyjnego „Lisa”, według
„Orła” ubezpieczenie znajdowało się w odległości 200-500 m od miejsca akcji

207
Według meldunku Dowódcy AK do Londynu z 14 kwietnia 1944 roku akcja zablokowała niemiecki transport na 34 godziny, następnie jeden tor odblokowano. Zob.: Armia Krajowa
w dokumentach…, op. cit., s. 407. Według J. Laska ps. „Orzeł” przerwa w ruchu trwała aż 36
godzin (op. cit., s. 20). Zdaniem obserwującego linię kolejową „Beja” przerwa trwała tylko 4
godziny, co wydaje się bardziej prawdopodobne. Być może to drugi tor odblokowano po 34-36
godzinach.
208
„Co 3-4 minuty przebiegały regularnie niemieckie transporty z czołgami, artylerią i amunicją. Widać zależało im na pośpiechu, skoro – wbrew zasadom – na odcinku pomiędzy dwiema
stacjami znajdowały się równocześnie dwa pociągi”. B. Grun, op. cit., s. 133.
209
„Ruszyliśmy wieczorem. Aby miny założyć pod przepustem prawidłowo, zabraliśmy
ze wsi drabinę. Wraz z nami ruszyła liczna osłona. Trochę dziwnie wyglądało to wiejskie
pospolite ruszenie, towarzyszące nam do miejsca akcji. Sami wzięliśmy 4 rkm-y”. Ibidem,
s. 134. Wydaje się, że „Szyb” zawyżył poważnie liczbę broni maszynowej na wyposażeniu
ubezpieczenia, ponadto nieprawdziwe wydaje się przedstawienie ubezpieczenia jako formacji w rodzaju pospolitego ruszenia, liczebność osłony w konfrontacji z relacją „Beja” też nie
budzi zaufania.
210
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 31; J. Lasek, op. cit., s. 18-19. W relacji „Orła” zaakcentowana jest rola dowódcza Józefa Puchały ps. „Lis” na czele grupy ubezpieczającej minerów.
Wspomniany „Szyb” bardzo pozytywnie oceniał miejscowe podziemie: „[…] minęliśmy
Łańcut i dotarliśmy do wsi Rogóżno, gdzie czekały na nas doskonałe – przygotowane przez
«Mazepę» – meliny w gospodarskich chałupach. Muszę przyznać, że teren tamtejszy doskonale był zorganizowany, ludność niezmiernie solidarna i arcywrogo nastawiona do Niemców. Chłopi sami szykowali się do walnej rozprawy ze znienawidzonym okupantem. Wsie
nasycone były bronią, nie bardzo było nawet wiadomo, co z nią robić”. B. Grun, Akcja Jula,
op. cit., s. 133. Informacja o olbrzymich zasobach broni w rękach miejscowej AK wydaje
się przerysowana.
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od strony Korniaktowa i Bud Łańcuckich211. Według relacji „Beja” ubezpieczenie zajęło stanowiska w rowie melioracyjnym około 100 m od przepustu, utrzymywano stały kontakt z minerami, patroli Bahnschutzów nie zaobserwowano212.
Wydaje się prawdopodobne, że miny pułapkowe założyli minerzy z Soniny, choć
nie można wykluczyć, że założyli je warszawscy specjaliści213. Po akcji „Jula”
Obwód AK Łańcut udzielał w Budach Łańcuckich pomocy rannemu pod Tryńczą
minerowi Kedywu (lekarz Marian Pliś ps. „Gniewosz”), a następnie zorganizowano ich ewakuację do Warszawy ze stacji kolejowej w Łańcucie początkiem
lipca 1944 roku214. Warszawski zespół minerski z Rogóżna został przerzucony do
lasów na północ od Rogóżna, a następnie do Rzeszowa215.
Naczelny Wódz na meldunek komendanta AK, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, o wykonaniu zadania, odpowiedział depeszą z 27 kwietnia 1944
roku: „Meldunek o «Juli» otrzymałem. Dzielnych żołnierzy Armii Krajowej
podziwiam. Panu Generałowi dziękuję”216. 13 maja 1944 roku brytyjski minister wojny ekonomicznej, hrabia Selborne, w liście do gen. Sosnkowskiego wyraził podziw i uznanie za skuteczne i sprawne przeprowadzenie akcji217.
O „Juli” pisała cała prasa konspiracyjna, ukazały się też komunikaty w radiu
i prasie alianckiej218.
211
Zob.: J. Lasek, op. cit., s. 19-20. W gotowości był miejscowy patrol sanitarny. Obserwowano również stacjonującą w Górnym Rogóżnie kompanię Wehrmachtu, zakwaterowaną tej
nocy w czasie przejazdu na front wschodni. Naczelnik stacji Rogóżno, pełniący tej nocy funkcję
dyżurnego ruchu, Józef Kiełb z Białobrzegów był zaprzysiężony do AK. Żołnierze AK z Rogóżna powiadomieni zostali o konieczności opuszczenia wsi w przypadku niemieckiej pacyfikacji.
Według „Orła” po akcji wszystkie posterunki i ubezpieczenia zostały ściągnięte w ciągu 15 minut.
212
Jak widać ubezpieczenie składało się z kilku elementów. „Bej” znajdował się w grupie bezpośrednio osłaniającej minerów, a „Orzeł” w grupie oddalonej.
213
Relacja „Beja”. Miny pułapkowe w odległości 300-400 m zainstalowano dopiero po wysadzeniu przepustu w uprzednio przygotowanych zagłębieniach po szynami. Według „Beja” miny
pułapkowe nie wybuchły.
214
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 108; M. Pernal, op. cit., s. 159. Ranny został Andrzej Pawlicki ps. „Garda”, któremu pomagano we wsi Smolarzyny. Główna grupa minerów
z akcji w Tryńczy „zamelinowana” została przejściowo w Łańcucie. Sam „Gniewosz” relacjonował, że powierzchowne rany odniosło dwóch innych uczestników akcji w Tryńczy.
Lekarz z Obwodu Łańcut AK wspominał, ze zetknął się rano 6 kwietnia 1944 roku z grupą
dywersyjną w rejonie kapliczki św. Antoniego w lesie na północ od Bud Łańcuckich, następnie ranni zabrani zostali do gajówki J. Magusiaka w rejonie stawów w Korniakowie.
Stamtąd najciężej ranny „zamelinowany” został w Smolarzynach, gdzie przebywał właśnie
do początku lipca. Zob.: M. Pliś, Kilka uwag o akcji Jula, „Wojskowy Przegląd Historyczny”
1988, nr 2, s. 320-321.
215
„Odskok wykonaliśmy na północ, w kompleks lasów. Pierwszą naszą meliną po nocnym
marszu był piękny pałacyk. Przyjęli nas tam po królewsku. Następne meliny mieliśmy u chłopów
w małych wioskach pogrążonych w lasach. Ostatni etap podróży odbywaliśmy pojedynczo podwodami do Rzeszowa”. B. Grun, op. cit. s. 133.
216
Armia Krajowa w dokumentach…, op. cit., t. III, s. 423.
217
Zob.: ibidem, s. 431.
218
Zob.: ibidem. W odwecie za zamachy na magistralach kolejowych okupanci rozstrzelali
w Krakowie 50 zakładników (według obwieszczenia z 12 kwietnia 1944 roku).

78

ANDRZEJ BORCZ

I to pozostawmy za komentarz tej akcji, dodając jeszcze, że mieszkańców Rogóżna nie spotkały żadne represje okupanta, choć do miejscowości
przyjechało Gestapo z żandarmerią i aresztowano członków warty nocnej.
Na miejscu akcji pozostawiono opakowania i instrukcje w języku rosyjskim
przekonujące nieprzyjaciela o tym, że akcji dokonał oddział partyzantki radzieckiej219.
Akcja „Riposta” – odbiór alianckich zrzutów lotniczych220
W dniach 26-27 lutego żołnierze z Obwodu Łańcut AK uczestniczyli
w ubezpieczeniu transportu zrzutowej broni z terenu Obwodu Przeworsk AK
do Obwodu Łańcut AK221. Dotarły tam karabiny maszynowe „Bren”, pistolety
maszynowe „Sten”, materiały wybuchowe i wyposażenie szpitala polowego222.
Według zachowanych zapisów żołnierza AK ps. „Orkan” bezskutecznie oczekiwano zrzutów lotniczych nocami z 17 na 18 marca 1944 roku (sygnał radia
BBC Skowroneczek śpiewa), z 12 na 13 kwietnia 1944 roku (sygnał Maszerują
strzelcy) oraz z 14 na 15 kwietnia 1944 roku (sygnał Tysiąc walecznych). Informacje te potwierdził Maciej Mazur ps. „Kujawa”. Pole zrzutowe w Rakszawie
„Paszkot” uznane zostało dla tych akcji za rezerwowe, brano poważnie pod uwagę ewentualność dokonania tam zrzutu, stąd pełna gotowość zabezpieczeń na
ziemi223.
Zob.: J. Lasek, op. cit., s. 20.
Zob.: A.P. Przemyski, Z pomocą żołnierzom Podziemia, Warszawa 1991, s. 111, 130;
K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Warszawa 2005, s. 125, 156, 356, 376, 377.
Alianckie samoloty w sezonie zrzutów „Riposta” startowały z bazy lotniczej Campo Casale położonej niedaleko Brindisi we Włoszech.
221
„[…] przerzuty broni zrzutowej z G/c do G/d”. Kalendarium „Orkana”. Prawdopodobnie
chodziło o część ładunku zrzuconego nocą z 5 na 6 stycznia 1944 roku przez załogę samolotu
Liberator BZ-859 „J” F/L Bohuszewicza na placówkę „Pardwa” 110, położoną 15 km na południowy-zachód od stacji kolejowej Przeworsk – rejon Lipnik- Markowa-Sietesz (teren Obwodu
Przeworsk AK). Zrzucono tam po haśle radiowym „Podkóweczki dajcie ognia” według lotników
12 zasobników i 12 paczek, Kraj początkowo potwierdził odbiór 12 zasobników i 10 paczek, brakujące 2 paczki później jednak odnaleziono. Zrzut powiódł się, ale w drodze powrotnej samolot
został ostrzelany przez artylerię przeciwlotniczą (w rejonie placówki „Pardwa”), jeden silnik został
uszkodzony. Kontynuowano lot na 3 silnikach w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.
Podczas awaryjnego lądowania w czasie burzy na Campo Casale samolot wpadł do morza, zginęła
prawie cała załoga (7 lotników), ocalał tylko drugi pilot F/L K. Dobrowolski. Zob.: K. Bieniecki,
op. cit., s. 96, 429; T. Gąsiorowski, op. cit., s. 55-58.
222
Wyposażenie szpitala trafiło po wojnie do szpitala powiatowego w Łańcucie – zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 55.
223
Kalendarium „Orkana”. Notatka z rozmowy z M. Mazurem „Kujawą” 25 października 2014 roku (w zbiorach A. Borcza). Według K. Bienieckiego (op. cit.,, s. 103, 105, 119, 122)
w tercecie księżycowym trwającym od 1 do 17 marca zmobilizowano w Kraju 94 placówki na
przyjęcie zrzutów ze 122 samolotów, niestety pogoda z 17 na 18 marca nie sprzyjała lotnikom,
którym niekiedy udało się dolecieć nad Polskę, ale zachmurzenie uniemożliwiło zrzut. Z 12 na
13 kwietnia czuwały w Polsce 52 placówki zdolne przyjąć zrzuty z 65 samolotów, wystartowało
jednak tylko 12 samolotów, z których tylko 3 wykonały zadanie. Z 14 na 15 kwietnia 13 samolotów
wystartowało do akcji zrzutowej w Kraju.
219
220
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Dwa zrzuty dokonane zostały na placówkę odbiorczą „Paszkot” jako część
akcji zrzutowej „RI” („Riposta”) na polanę w rejonie Rakszawa Górna-Brzóza
Stadnicka-Żołynia, w odległości około 11 km na północ od centrum Łańcuta,
dwukrotnie tj. z 15 na 16 kwietnia oraz z 30 na 31 maja 1944 roku224.
Podczas drugiego zrzutu na „Paszkot” 106 odebrano również sześciu skoczków tzw. cichociemnych (operacja Weller 30)225.
Zrzut na placówkę odbiorczą „Perkoz” 103 położoną w rejonie wsi Wola
Zarczycka, odległą zaledwie o około 13 km w kierunku północno-zachodnim
od placówki odbiorczej „Paszkot” przeprowadzony został również nocą z 30
na 31 maja 1944 roku w trzech nalotach przez samolot Halifax JP-249 „M”
pilotowany przez F/S Jana Zabłockiego z nawigatorem F/O Tadeuszem Gorzkowskim226. Oba zrzuty przeprowadzone zostały przez polskie załogi Polskiej
Eskadry 1585 za pomocą czterosilnikowych samolotów dalekiego zasięgu typu
Handley Page Halifax startujących z alianckiej bazy lotniczej Campo Casale
w Brindisi we Włoszech i wykonujących nocne loty specjalne z zaopatrzeniem
dla podziemia i skoczkami nad tereny okupowane. Zrzut na „Perkoz” przeprowadziła również tej samej nocy załoga samolotu brytyjskiego.
Pierwszy zrzut na placówkę „Paszkot” 239 przeprowadziła załoga samolotu Halifax JP-177 „P” dowodzonego przez por. naw. Władysława Krywdę227 z pilotem F/L Michałem Goszczyńskim po otrzymaniu sygnału radia
BBC Jadą ułani. Według relacji lotników po pierwszym nalocie, kiedy
zrzucono 9 zasobników i 9 paczek i na pokładzie pozostały jeszcze 2 paczki, obsługa zrzutowiska przestała nadawać odzew, zgasiła światła i samolot
nie mógł wykonać drugiego podejścia228. W ręce żołnierzy AK trafiła jednak
zawartość 9 zasobników i nieokreślonej liczby paczek/skrzyń zawierająca: broń palną, 2 sztuki miotaczy przeciwpancernych Piat, 4 sztuki MG-34
wraz z amunicją w taśmach oraz przyrządy do czyszczenia, 34 pistolety
maszynowe Sten wraz z przyrządami do czyszczenia, 4500 sztuk amunicji
224
Według K. Bienieckiego (op. cit., s. 125). Zgodnie informacją zawartą w tej publikacji kosz
zrzutowy „Paszkot” zlokalizowany był 7 km na północ od stacji kolejowej w Łańcucie.
225
Zob.: E. Kübler, op. cit., s 19-20. Według tego oficera drugiego zrzutu nad Rakszawą dokonały 3 samoloty. Wprawdzie zrzut na „Paszkot” tej nocy w Brindisi zgłosiły 3 załogi, jednak
Obwód Łańcut AK potwierdził ostatecznie akcję 2 samolotów. Ustalono, że trzecia maszyna dowodzona przez por. T. Gorzkowskiego popełniła błąd nawigacyjny i zrzuciła swój ładunek na nieodległą placówkę zrzutową „Perkoz” w Woli Zarczyckiej, która potwierdziła tej nocy odbiór zrzutu
z dwóch, a nie z jednego awizowanego samolotu. Zob.: A. Przemyski, op. cit., s. 130; K. Bieniecki,
op. cit., s. 125.
226
Skróty stopni wojskowych lotnictwa brytyjskiego RAF: F/S – Flight Sergeant, F/O – Flying
Officer, F/L – Flight Lieutenant, Sgt. – Sergeant, W/O – Warrant Officer. Zob.: K. Bieniecki, op.
cit., s. 574-579. Zdaniem K. Bienieckiego pole zrzutowe „Perkoz” znajdowało się 31 km na północny-wschód od dworca kolejowego w Rzeszowie. Ibidem, s. 156.
227
Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 125. Zdaniem K. Bienieckiego tej nocy zrzut na „Paszkot”
miała wykonać również brytyjska załoga Halifax JPO-162 „N” Sgt. Beatlesa, jednak z powodu
przyziemnej mgły samolot nie wykonał zadania i powrócił do bazy.
228
Zob.: ibidem, s. 125.
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karabinowej, 12 rewolwerów typu Albion, Smith & Wesson, Enfield, 228
granatów ręcznych, 100 granatów przeciwpancernych, 88 sztuk przebijaczy opon, 199 ładunków materiałów wybuchowych (plastic explosive), 36
rakiet do sygnalizacji świetlnej, radiostacja nadawczo-odbiorcza AP4 wraz
z anteną, lampami i częściami, lornetka, opatrunki osobiste, bluzy, spodnie,
pasy parciane, łopaty, instrukcje do broni229. Jedna ze skrzyń została uszkodzona i uszkodzeniu uległa pewna ilość pocisków karabinowych. Jak wspomina Jerzy Pelc-Piastowski ps. „Łazik”, jakiś czas później podoficer broni
Placówki nr 3 pchor. Józef Borcz ps. „Krótki” zapoznał i przeszkolił oddział
Józefa Lenara ps. „Piłka” z zasad obsługi zrzuconego wówczas Piata, który
otrzymał do celów szkoleniowych230.
Drugi zrzut na placówkę „Paszkot” 106 przeprowadziły końcem maja dwa
samoloty typu Handley Page Halifax – załoga maszyny JP-222 „E” mjr. Eugeniusza Arciuszkiewicza z pilotem F/L Gerardem Kunowskim oraz załoga maszyny
JP-238 „G” kpt. naw. Czesława Bernata z pilotem F/S Władysławem Szmaciarzem231.
Sygnałem awizowania odbioru tego zrzutu na placówce „Paszkot” było nadanie słynnej przedwojennej piosenki Umówiłem się z nią na dziewiątą przez radio BBC w Londynie232. Operacją odbioru zrzutu kierował osobiście komendant
kpt. Ernest Wodecki ps. „Szpak”. Żołnierze patroli dywersyjnych zabezpieczyli
drogi przelotowe z Łańcuta, Leżajska i Sokołowa Małopolskiego, a wyznaczone
drużyny oczekiwały na przylot samolotów w rejonie polany. Od strony Łańcuta
ubezpieczenie stanowiły patrole pchor. Kazimierza Szwacza ps. „Gangster” oraz
Józefa Lenara ps. „Piłka”. O północy zapalono na polanie lampki elektryczne
w kształcie litery „V”. Krótkie, urywane sygnały świetlne dla załóg samolotów
nadawał osobiście „Szpak”, na co lotnicy odpowiedzieli ustalonymi znakami
świetlnymi.
Z samolotu kpt. naw. Czesława Bernata, który pierwszy przyleciał nad cel,
zrzucono 6 zasobników i 12 paczek, na skutek awarii wyrzutników nie udało się
IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990,
Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 13 Akcja „RI” – 26 kwietnia 1944 roku, szczegółowy
raport o zrzuconym ładunku sporządzony przez Komendanta „Szpaka” i Oficera Broni „Zielonego”. Również znajdujący się w tych samych zasobach archiwalnych Dokument nr 12 G/d do G.
z 24.04.1944 roku – Meldunek „Szpaka”, wzmianka o zrzucie bez przeszkód dokonanym w sytuacji
bliskiej obecności wojsk nieprzyjaciela z 3 stron. Wykaz sprzętu łączności radiowej otrzymanego
ze zrzutów kwiecień 1944, Dokument nr 33, Paszkot 15.IV. 44, Zasobnik RS, Paczka RD [w:]
Krakowski Okręg Armii Krajowej w Dokumentach, t. II: Dział Łączności Operacyjnej. Łączność
radiowa (1943-1945), cz.: I, Kraków 1999, s. 187.
230
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Informacja o zrzutach lotniczych dla AK na terenie obwodu łańcuckiego, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 2002, nr 42, s. 5.
231
Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 156.
232
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 20. Zdaniem „Orkana” nadano wówczas sygnał „Polak nie sługa” – Kalendarium „Orkana”. Faktycznie hasło to informowało o planowanym zrzucie na placówkę odbiorczą „Perkoz” w Woli Zarczyckiej.
229
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zrzucić 6 pozostałych zasobników. Halifax mjr. Arciuszkiewicza miał na pokładzie
również 6 cichociemnych, którzy bezpiecznie wylądowali na polach wsi Rakszawa233. Samolot ten zrzucił również 12 zasobników i 4 paczki z zaopatrzeniem234.
Obie maszyny bezpiecznie powróciły do bazy235. Obwód Łańcut AK otrzymał
w Rakszawie tej nocy od aliantów: 4 miotacze przeciwpancerne „Piat”, 2 karabiny
przeciwpancerne wraz z przyborami do czyszczenia, 8 lekkich karabinów maszynowych „Bren” wraz z przyborami do czyszczenia, 48 pistoletów maszynowych
„Sten” z przyborami do czyszczenia, 18 pistoletów „Lama”, 8 ręcznych granatów
obronnych, 6 rakiet do sygnalizacji świetlnej, 5 lornetek, opatrunki osobiste, bluzy,
spodnie, koce, łopaty, buty, skarpety, instrukcje do broni, amunicję236.
Zdaniem Emila Küblera ps. „Wróg” tej nocy do partyzantów w Rakszawie
trafiło 20 blaszanych zasobników237. Jak wspomina, kpt. „Szpak” otrzymał wtedy
na pamiątkę od jednego z cichociemnych pistolet maszynowy MP-40 zdobyty
pod Tobrukiem, natomiast ubezpieczający zrzut tej nocy od strony Łańcuta Józef
Borcz ps. „Krótki” relacjonował, że jeden z jego kolegów otrzymał od innego
skoczka w prezencie pistolet FN 7,65 mm238. Cichociemni zrzuceni tej nocy nad
Rakszawą, eskortowani przez żołnierzy z Obwodu Łańcut AK i rozprowadzeni następnie do przygotowanych „melin”, a później przerzuceni do Warszawy
to: ppor. Maksymilian Klinicki ps. „Wierzba 2”, mjr Adolf Łojkiewicz ps. „Ryś
2”, por. Karol Pentz ps. „Skała 2”, ppor. Feliks Perekładowski ps. „Przyjaciel
2”, ppor. Tadeusz Tomaszewski ps. „Wąwóz” i mjr Stanisław Trondowski ps.
„Grzmot 2”239.
Był to ostatni zrzut polskich skoczków z samolotu Halifax, odtąd do tych celów stosowano samoloty B-24 Liberator, a Halifaksy przenosiły wyłącznie zaopatrzenie. Zob.:
W. Bączkowski, Samolot Bombowy HALIFAX, Warszawa 1985, s. 7. Po wylądowaniu skoczkowie
podali hasło „Tadek”, na co ubezpieczenie odpowiedziało hasłem „Olek” – Kalendarium „Orkana”.
234
Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 156.
235
Podczas nawrotu w kierunku Rzeszowa samoloty były intensywnie, lecz bezskutecznie
ostrzeliwane przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą z rejonu lotniska Jasionka, co relacjonował
uczestnik ubezpieczeń zrzutów J. Borcz ps. „Krótki”.
236
Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 15 z 31 maja 1944 roku, G/d do G, Akcja
„RI” na Placówkę nr 9, szczegółowy raport „Szpaka” i „Zielonego” o zrzuconym ładunku.
237
Depesza nr 135 z kraju potwierdzała odbiór zrzutu, informowała też, że dwóch paczek
bezpośrednio po zrzucie jeszcze nie odnaleziono. Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 156. Według
szczegółowego raportu o zrzuconym ładunku sporządzonym przez Obwód Łańcut AK otrzymano łącznie 18 kontenerów, IPN-Rz 055/58 t. 45, Sprawa zagadnieniowa…, Akcja „RI”.
Jeden duży kontener wskutek rozdarcia spadochronu o ster samolotu uległ rozbiciu przy
upadku na ziemię, część amunicji do karabinu maszynowego „Bren” (1000 sztuk) uległa
uszkodzeniu.
238
Ofiarodawcą MP-40 był prawdopodobnie pochodzący z Niska mjr S. Trondowski ps. „Grzmot
2”, który uczestniczył w walkach pod Tobrukiem w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich.
Zob.: Danuta Ratajczak, Moje wspomnienia z wojny i początków okupacji w Jarosławiu, „Jarosławski
Kwartalnik Armii Krajowej” 2001, nr 46, s. 8. Pod Tobrukiem walczył również inny potencjalny
ofiarodawca M. Klinicki ps. „Wierzba 2”. Pistolet FN otrzymał kapral Tadeusz Skórski ps. „Achilles”.
239
Zob.: J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1988, s. 176. W eskorcie Cichociemnych był
również „Orkan” – Kalendarium „Orkana”.
233
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Placówka zrzutowa „Perkoz” 103 w Woli Zarczyckiej zlokalizowana
w południowo-zachodniej części miejscowości wzdłuż wschodniego skraju lasu
w rejonie o nazwie „Potoki”, uprzedzona radiowym motywem muzycznym
Polak nie sługa… odebrała tej nocy zasobniki i paczki z bronią i amunicją
zrzucone z samolotu dowodzonego przez por. Tadeusza Gorzkowskiego oraz
z samolotu brytyjskiego typu Handley Page Halifax JP-248 „H” dowodzonego przez F/S McColla ze 148 Dywizjonu RAF240. Polski Halifax zrzucił tam
12 zasobników i 12 paczek, a maszyna brytyjska 12 zasobników i 12 paczek,
według raportu z ziemi przejęto jednak łącznie 19 kontenerów241. Obwód Łańcut AK otrzymał od aliantów: 2 sztuki miotaczy przeciwpancernych „Piat”,
8 lekkich karabinów maszynowych „Bren”, 94 pistolety maszynowe „Sten”,
3 pistolety „Colt”, 8 pistoletów „Lama”, 7 rewolwerów „Smith & Wesson”,
3 rewolwery „Albion”, 235 granatów obronnych, 150 granatów przeciwpancernych „Gammon”, 180 przebijaczy opon, buty, skarpety, koce, pasy parciane, łopaty, instrukcje do broni, amunicję242. Skierowany również nad placówkę „Perkoz” drugi brytyjski Halifax HR-671 „R” Kanadyjczyka F/S Frencza,
który leciał nad Polskę pierwszy raz, nie odnalazł celu i powrócił do bazy.
Żołnierze Obwodu Łańcut AK otrzymali tej nocy na placówce „Paszkot”
106 z 2 samolotów 18 zasobników i 16 paczek, a na „Perkoz” 103 z 2 samolotów 24 zasobniki i 24 paczki243. Otrzymane drogą lotniczą zasoby przewieziono
furmankami i ukryto w przygotowanych magazynach-schronach. Cichociemni
przywieźli również zabezpieczone w specjalnych pasach spore zasoby gotówki w złocie, walucie zagranicznej i krajowej – okupacyjnej244. Według relacji
mjr. Jana Bronisława Totha ps. „Twardy”, „Roland”, ówczesnego Komendanta Inspektoratu Przemyskiego AK, skoczkowie dostarczyli walutę w kwocie
1 212 000 dolarów, w tym 750 000 dolarów w złocie oraz pocztę delegatury
Rządu245. Według relacji Totha zrzut w całości przekazano do Komendy Głównej AK w Warszawie246.
Zabezpieczenie zrzutowisk przeprowadzono bardzo sprawnie. Nie poniesiono
strat podczas ubezpieczania rejonów zrzutów, samoloty znad „Paszkota” i „Per240
Zob.: A.P. Przemyski, op. cit., Warszawa 1991, s. 130; K. Bieniecki, op. cit., s. 156. Obie
załogi nawiązały kontakt radiowy w celu uzgodnienia kolejności zrzutu. Loty do tej części Polski
z Brindisi w jedną stronę trwały około 9-10 godzin.
241
Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990, Sprawa
zagadnieniowa…, Dokument nr 17 z 31 maja 1944 roku Akcja „RI” na Placówkę nr 8, szczegółowy raport
„Szpaka” i „Zielonego” o zrzuconym ładunku.

Zob.: ibidem. Część amunicji uległa uszkodzeniu podczas zetknięcia zasobników z ziemią.
Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 156.
244
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 20.
245
Zob.: Z. Moszumański, Relacje majora Jana Bronisława Totha, op. cit., s. 265-266; Sprawozdanie z działalności konspiracyjnej…, op. cit. Data tego zrzutu podana przez Totha – z 28 na
29 kwietnia 1944 roku, jest błędna
246
Zob.: ibidem. Podana data dostarczenia zrzutu do Warszawy 18 maja 1944 roku również jest
błędna, prawidłowa to zapewne 18 czerwca.
242
243
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koza” powróciły bezpiecznie do bazy. Niemcy nie podejmowali żadnej kontrakcji
na ziemi, ograniczali swą aktywność jedynie do ostrzeliwania odlatujących samolotów z dużej odległości. Poszycia spadochronów i zasobniki z zaopatrzeniem
pomyślnie zlokalizowano i ukryto. Materiały zrzutowe były z pewnością bardzo
cenne dla żołnierzy podziemia, choć materialny rezultat zrzutu nie pozostawał do
dyspozycji wyłącznie Komendy Obwodu Łańcut AK247. Pewną część zasobów ze
zrzutów wykorzystywali wkrótce uczestnicy działań bojowych na Zasaniu pod
dowództwem „Szpaka”248.
Akcja „Łukasz”
Akcja „Łukasz” przeprowadzona została w dniach 18-25 kwietnia 1944 roku
przez oddział dywersyjny Obwodu AK Łańcut dowodzony przez ppor. Emila Pudło ps. „Łukasz” nad Sanem w rejonie Leżajska. W końcowej fazie akcji
zaatakowano niemiecką wartownię przy przeprawie promowej oraz umocniony
zasiekami i drutem kolczastym posterunek znajdujący się na nasypie drogi prowadzącej na zniszczony most na Sanie w rejonie Starego Miasta249. Celem ataku
była likwidacja obu placówek nieprzyjacielskich, zdobycie promu i prowizorycznego drewnianego mostu na Sanie i przedostanie się na prawy brzeg rzeki, aby
kontynuować działania partyzanckie o charakterze szkoleniowym na Zasaniu250.
Akcję „Łukasz”, która początkowo nie zakładała stoczenia walki w rejonie Starego Miasta, zlecił Komendant Obwodu. W akcji wzięło udział 40-70 żołnierzy
wyselekcjonowanych z kilku placówek Obwodu Łańcut AK, dowodzonych przez
Emila Pudło ps. „Łukasz”. W skład grupy wchodziły: drużyna Zbigniewa Malzahna ps. „Raf”, drużyna „Beja” oraz drużyna Franciszka Makara ps. „Norblin”
z Obwodu Przeworsk251. Operacja miała mieć charakter szkoleniowy, żołnierze
247
Zob.: T. Bór-Komorowski, op. cit., s. 88. Zgodnie z rozkazem KG AK zasobniki z bronią
powinny zostać jak najszybciej przerzucone 20-30 km od miejsca zrzutu, zakopane lub ukryte
w wodzie.
248
Wydaje się jednak, że na Zasanie zabrano niewiele zrzutowej broni, na co wskazuje
dokładne wyszczególnienie broni znajdującej się na wyposażeniu OP „Prokop”. Archiwum
„Prokop”, opracował S. Gdula – 8.10.1993 według akt 53 i 54 Archiwum, Wykaz imienny osób
i posiadanej przez nich broni w OP „Prokop”, wychodzących w pole w czerwcu 1944 roku,
Prokop dn. 5.6.1944r., s. 34-36 (w zbiorach A. Borcza). W wykazie odnajdujemy niewiele
broni ze zrzutów np. sporadycznie „Steny”, uzbrojenie jest bardzo zróżnicowane, dominują
karabiny Mauser wz.98. Na pewno zabrano co najmniej jeden granatnik „Piat”, co wynika
m.in. z relacji „Beja”. Nie można jednak wykluczyć, że część broni zrzutowej stanowiła wyposażenie żołnierzy OP „Włodzimierz”, którzy dołączyli do oddziału „Prokop” w ostatniej
dekadzie czerwca 1944 roku. Broń zrzutowa została w większości rozprowadzona poza Obwód
Łańcut AK.
249
Zob.: ibidem, 35; J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 47-98. W Akcji
„Łukasz” uczestniczył również Józef Borcz ps. „Krótki”. O akcji zob.: J. Borcz, „Burza” przeszła
bokiem, op. cit., s. 37.
250
Relacja J. Blajera ps. „Bej”.
251
Liczbę 70 żołnierzy podaje J. Pelc ps. „Łazik, natomiast Józef Blajer ps. „Bej” liczebność oddziału „Łukasza” oceniał na 40 ludzi. Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 54.
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mieli przywyknąć do specyfiki działań partyzanckich, rozpoznać teren na Zasaniu
przewidziany do planowanej koncentracji dużego zgrupowania partyzanckiego,
przeciwdziałać akcjom nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. Prawdopodobnie
istotne było również nawiązanie kontaktu z operującym na Zasaniu oddziałem
AK-NOW252. Zbiórka została zorganizowana w lasach pomiędzy Białobrzegami
a Żołynią, po czym skierowano się do gajówki „Jelenia” w Woli Zarczyckiej253.
Poszczególne drużyny zgrupowania „Łukasza” przemieszczające się lasami
z południa skoncentrowały się w lasach Leśnictwa Brzóza Królewska, a następnie nad Sanem naprzeciwko Krzeszowa znajdującego się na przeciwnym brzegu rzeki. Prowadzono ćwiczenia taktyczne oddziału. Próba nawiązania kontaktu z partyzantami „Wołyniaka” nad Sanem nie powiodła się, na prawym brzegu
rzeki nie napotkano nikogo, jak potem ustalono zawiodła komunikacja i grupa
ta nie otrzymała informacji o grupie „Łukasza”. San był mocno wezbrany i nie
powiodła się nocna przeprawa z 19 na 20 kwietnia na drugi brzeg w rejonie
Kuryłówka-Kulno za pomocą łódek, które ustawicznie przeciekały i tonęły254.
Na prawy brzeg Sanu przedostał się jedynie przewodnik wraz z Janem Welcem
ps. „Herkules”, który nie mógł powrócić nocą na lewy brzeg i dopiero za dnia
dołączył do oddziału255.
Wówczas „Łukasz” zdecydował o zbrojnym zdobyciu w nocy z 23 na 24
kwietnia 1944 roku drewnianego mostu na Sanie oraz promu strzeżonego przez
niemiecką wartownię w Starym Mieście256. Siły niemieckie oceniane były na
10-30 żołnierzy, wyposażonych jednak w kilka karabinów maszynowych i granaty. Drużyna Kazimierza Szwacza ps. „Gangster” oraz drużyna Józefa Lenara ps.
„Piłka” zaatakowały silnym ogniem, w tym maszynowym, w budynek wartowni,
natomiast drużyna Józefa Blajera ps. „Bej” oraz drużyna „Norblina” miały opanować drewniany most na Sanie. Prom wprawdzie udało się zająć, sforsowano
zasieki z drutu kolczastego przed mostem, z powodu braku granatów nie można
było jednak kontynuować akcji i zakończyć oporu przeciwnika257. W rezultacie
W tym okresie na Zasaniu działał „Wołyniak”.
Według relacji „Beja”.
254
Zob.: J. Pelc-Piastowski, op. cit., s. 70-71.
255
Według relacji „Beja”.
256
Według Z. Śliwińskiego Niemcy odbudowali prowizorycznie most wiosną 1941 roku
przed atakiem na ZSRR. Jednak zima z lat 1941-1942 była ostra i San zamarzł. W początkach
marca 1942 roku potężne kry miały znieść pomocnicze filary drewniane a żywioł porwał przęsła
i uniósł z nurtem rzeki. Wkrótce obok bezużytecznego mostu Niemcy uruchomili przeprawę
promową, którą ściśle kontrolowali, a mostu nie odbudowali do końca wojny. Jednak zdaniem
J. Blajera ps. „Bej” (relacja w zbiorach A. Borcza) to prowizoryczny most wraz z promem był celem ataku oddziału „Łukasza”. Według „Beja” wartownia znajdowała się około 300 m od mostu.
257
Relacja „Beja”: „Mieliśmy jeszcze około 70 m do mostu, gdy od strony wartowni rozległa
się strzelanina. Rzuciliśmy się do przodu (nie znając położenia Niemców). Z odległości około 30
m od nasypu po starym moście przywitali nas Niemcy wściekłym ogniem karabinu maszynowego
i peemów. Równocześnie z góry posypały się na nas granaty. Szczęście, że były to granaty zaczepne i wybuchając zupełnie blisko, nie uczyniły nam żadnej szkody. Zalegliśmy w rowach przy fosie,
wpadając równocześnie na druty kolczaste”.
252
253
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ostrzału prom został uszkodzony i zatonął. Z powodu braku amunicji do broni
maszynowej w obawie przed groźbą niemieckiej interwencji z niedalekiego Leżajska zdecydowano o odwrocie258.
Akcja „Łukasz” została uznana za udaną, partyzanci nie ponieśli większych strat (jedynie kilku niegroźnie rannych), straty niemieckie nie są znane259. Uczestnik wyprawy „Łukasza” pchor. Józef Borcz ps. „Krótki” obsługujący jako celowniczy karabin maszynowy MG-34 po latach zwracał uwagę
na niedostateczne przygotowanie akcji rzutujące na jej przebieg i rezultat,
w tym słabość wywiadu terenowego, brak przygotowanego transportu dla
partyzantów przemieszczających się dziesiątki kilometrów z bronią maszynową, brak środków przeprawowych, braki aprowizacyjne, brak zabezpieczenia medycznego. Zdaniem „Krótkiego” nie sprawdzono uprzednio, czy prom
będzie czynny w przypadku wiosennego wezbrania wód Sanu260. Uczestnik
tej akcji Jerzy Pelc-Piastowski ps. „Łazik” zwracał uwagę na niedostateczne
uzbrojenie oddziału w broń maszynową i granatniki, co uniemożliwiło wykonanie zadania261.
Podczas akcji „Łukasz” doszło do incydentu związanego z samolotem
Handley Page Halifax JP-224 „Rita” z brytyjską załogą ze 148 Eskadry, dowódcą tej załogi był W/O Thomas Storey262. Czterosilnikowa maszyna nocą
z 23 na 24 kwietnia przelatywała z Brindisi na placówkę odbiorczą AK kryptonim „Klacz” pod Puławami na Lubelszczyźnie z ładunkiem 9 zasobników
i 12 paczek. Po przekroczeniu łańcucha karpackiego zawiodły jednak kolejno 2 lewe silniki, zaraz po przełączeniu dopływu paliwa ze zbiorników
głównych do zbiorników zapasowych i po ewakuacji całej załogi maszyna
spadła w okolicy Tarnogóry263. Przelot nisko lecącego samolotu i nieregularną pracę silników zauważyli uczestnicy akcji „Łukasz” na krótko przed atakiem na wartownię promową w Starym Mieście264. Lotnicy przed skokiem
na spadochronach wyrzucili „na dziko” ładunek w postaci 9 zasobników
258
Relacja „Beja”: „«Łukasz» dał sygnał wycofania się… Strzelanina przy moście i wartowni trwa dalej –
Niemcy widocznie dodają sobie odwagi. Wycofujemy się forsownym marszem, bojąc się okrążenia od strony
Przeworska. Po przejściu około 5 km jeszcze słyszymy strzały i wybuchy granatów w Starym Mieście”.
259
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 47-98. Autor tej publikacji,
uczestnik akcji ps. „Łazik” ocenia straty Niemców na kilku zabitych i kilku rannych. Kilku wyróżniających się uczestników walki o prom w Starym Mieście otrzymało Krzyże Walecznych m.in.:
„Gangster”, „Krótki”, „Podkowa” (Ignacy Szozda), „Norblin”.
260
Zob.: J. Borcz, „Burza” przeszła bokiem, op. cit., s. 37.
261
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 79.
262
Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 131, 299-300, 430.
263
Zob.: J. Tucholski, op. cit., s. 169; J. Pelc-Piastowski, op. cit., s. 77, 82-86, 96.
264
„Szliśmy za San. Słyszymy, że leci samolot. To była noc, coś około dwunastej. Koledzy
mówią: «O, Niemiec się wybrał, ciekawe gdzie w nocy?». W nocy Niemcy mało latali. Ja mówię:
«Panowie, to nie jest niemiecki samolot» – wydawał piękny, metaliczny dźwięk. «On jest angielski,
zobaczycie» – lotnictwo to było moje hobby. Leciał na zrzut, nie wiem gdzie, i Niemcy go ostrzelali, gdzieś nad Budapesztem”. J. Borcz, „Burza” przeszła bokiem, op. cit., s. 38-39.
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i 12 paczek w okolicy Leżajska, który to zrzut w większości przejęli Niemcy
(8 zasobników i paczek spadło w rejonie leżajskiej dzielnicy Siedlanka), a częściowo miejscowi żołnierze AK i BCh (ładunek spadł w rejonie Przychojec,
Górka, Baranówka-Ruda). Czterech lotników po wylądowaniu udało się przechwycić żołnierzom AK i BCh i uratować przed niemiecką niewolą265.
Akcja „U” („Prokop”-„Włodzimierz”)
Akcja „U” przeprowadzona została w dniach od 20 maja do 30 czerwca
1944 roku w celu ochrony ludności polskiej zagrożonej przez nacjonalistów
ukraińskich spod znaku OUN-UPA na Zasaniu jako część akcji Armii Krajowej o charakterze prewencyjnym i odwetowym pod kryptonimem „Wet”266.
Miała jednocześnie przygotować żołnierzy do działania w warunkach polowych na zapleczu frontu wschodniego. Akcję na dużą skalę zorganizował
Inspektorat Przemyśl AK, tworząc Oddział Partyzancki Inspektoratu Przemyśl267.
Przed przejęciem przez dowódcę Kedywu Henryka Puziewicza ps. „Batura” Obwodu Przemyśl AK otrzymał on z Inspektoratu Przemyśl AK rozkaz
utworzenia z podlegających mu oddziałów dywersyjnych (Kierownictwo Dywersji – Kedyw) stałych partyzanckich kompanii kadrowych268. Na czele tych
szkieletowych kompanii jeszcze w 1943 roku stanęli: por. Władysław Rak ps.
„Koba” (Obwód Jarosław AK), ppor. Jan Słysz ps. „Jodła” (Obwód Przeworsk
AK), por. Rudolf Mielniczek ps. „Gniewosz” (Obwód Przemyśl AK), ppor.
Emil Kübler ps. „Wróg” (Obwód Łańcut AK). Dowództwo całego zgrupowania przejął początkowo Henryk Puziewicz ps. „Batura” , „Prokop”, dlatego dla
Oddziału Dywersyjnego Inspektoratu Przemyśl AK w 1943 roku, a następnie
całego późniejszego zgrupowania partyzanckiego w roku 1944 przyjęto kryptonim „Prokop”. Adiutantem, później zastępcą dowódcy zgrupowania został
265
Zob.: A. Olejko, Tropami zestrzelonych, Dębica 2001, s. 92-103; J. Pelc-Piastowski, Informacja o zrzutach lotniczych…, op. cit., s. 5-6; K. Bieniecki, op. cit., s. 430. Lotnicy poszukiwani
byli intensywnie przez Niemców, również przy użyciu samolotu obserwacyjnego typu Fieseler
Storch. Zob.: K. Bieniecki, op. cit., s. 299-300.
266
Zob.: T. Bereza, Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939-1945, Rzeszów 2013, s. 135. Rozkaz akcji „Wet” o charakterze
prewencyjnym wydał 17 maja 1944 roku Komendant Podokręgu AK Rzeszów. W publikacji
przedstawiono eskalację konfliktu polsko-ukraińskiego w powiecie lubaczowskim i biłgorajskim
wiosną 1944 roku. Szerzej o akcji „U” zgrupowania „Prokop”-„Włodzimierz” w opracowaniu
A. Borcza pt. Działania oddziałów taktycznych Armii Krajowej na leżajskim Zasaniu w czerwcu
1944 roku (artykuł złożony w redakcji „Almanachu Leżajskiego”, publikacja zaplanowana na
rok 2015).
267
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 36-37. W działaniach zgrupowania uczestniczył autor wspomnień
ps. „Wróg”, a także Jerzy Pelc ps. „Łazik”, Józef Blajer ps. „Bej” oraz B. Nizieński ps. „Sokół”,
których relacje wykorzystano do opracowania przebiegu tej akcji.
268
Zob.: G. Ostasz, op. cit., s. 120. Wiosną 1944 roku akcja budowania formacji partyzanckich
w Podokręgu Rzeszów przybrała na sile. Rozkazem z 24 kwietnia 1944 roku mjr Łukasz Ciepliński
ps. „Konrad” nakazał „utworzenie partyzantek stałych”, AP Rzeszów, WUSW, 118, k. 99-100.
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ppor. Józef Puchała ps. „Lis”. Zgrupowanie „Prokop” miało działać w 2 rzutach
(Oddziałach Partyzanckich – OP). Zdaniem Jerzego Pelca-Piastowskiego rzut
I odtwarzał pierwszy batalion 39 Pułku Piechoty AK pod kryptonimem „Prokop”, a rzut II zgrupowania odtwarzał drugi batalion tegoż pułku pod kryptonimem „Włodzimierz”269.
Zastępcą „Prokopa” był ppor. Józef Puchała ps. „Lis”, oficerem operacyjnym
por. Tadeusz Strugalski ps. „Kos”, kpt. „Janusz” (Michałowski), w zgrupowaniu
partyzanckim ppor. Emil Kübler ps. „Wróg” pełnił funkcję obserwatora z ramienia Okręgu Kraków AK. Po aresztowaniu i zamordowaniu w Przemyślu przez
Gestapo Henryka Puziewicza ps. „Batura” „Prokop” na czele formowanego Oddziału Partyzanckiego Inspektoratu Przemyśl AK pod kryptonimem „Prokop”
stanął ppor. Józef Puchała ps. „Lis”, a jego zastępcą był por. Tadeusz Strugalski
ps. „Kos”270.
Punkt zborny pierwszego elementu kompanii Obwodu Łańcut AK wyznaczono
w lasach w rejonie Bud Łańcuckich. Już 20 maja 1944 roku w Budach Łańcuckich została odprawiona msza polowa w intencji zgrupowania oddziału partyzanckiego AK Obwodu Łańcut wyruszającego wspólnie z partyzanckimi kompaniami
kadrowymi z Obwodu AK Jarosław i Obwodu AK Przeworsk na akcję bojową271.
Po krótkim pożegnaniu liczący około 100-120 żołnierzy oddział, dowodzony przez
„Kosa” z zastępcą „Łukaszem”, adiutantem „Lisem” i oficerem broni „Bejem”,
poszczególnymi plutonami, w szyku ubezpieczonym, zaopatrzony w wóz amunicyjny i 4 wozy prowiantowe wymaszerował przez Kopanie-Brzózę Królewską
w kierunku rzeki San272. Koncentracja została przeprowadzona w lasach Woli Zarczyckiej 28 maja, gdzie przed wymarszem odprawiono mszę świętą273. W składzie zgrupowania znajdował się również tzw. pluton „Dęba” złożony z żołnierzy
AK, którzy wskutek antypolskiej akcji OUN-UPA wraz z rodzinami zmuszeni byli
w kwietniu i maju 1944 roku opuścić rejon Lubaczowa i zakwaterowani zostali
w Grodzisku Górnym i Grodzisku Dolnym274. Przez San na wysokości Kuryłówki
269
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 181. Nie możemy jednak wykluczyć, że
oba oddziały partyzanckie działające na Zasaniu tj. OP „Prokop” i OP „Włodzimierz” wchodziły
w skład tego samego tj. III batalionu 39 pp. Autor niniejszego artykułu skłania się ku takiej ocenie.
39 pp wchodził w skład odtwarzanej 24 Dywizji Piechoty AK.
270
Zob.: B. Nizieński, Życiorys ppor. Rez. Józefa Puchały ps. „Lis”, „Jarosławski Kwartalnik
Armii Krajowej” 1995, nr 16, s. 17.
271
Zob.: M. Pliś, Historia Łańcuckiego Obwodu Armii Krajowej, op. cit., s. 33. Jako pierwszy
wyruszył za San oddział Józefa Puchały ps. „Lis” w celu nawiązania kontaktu z miejscowym ruchem oporu i organizacji obozu.
272
Według relacji Józefa Blajera ps. „Bej” wymarsz nastąpił 27 maja (relacja w zbiorach A. Borcza).
273
Według relacji „Beja”. „Bej” o uzbrojeniu oddziału: „Plutony uzbrojone były w 1 km ciężki na każdy pluton, po parę rkm-ów, pistolety maszynowe i 10-strzałowe półautomatyczne k.b.
sowieckie i niemieckie oraz zwykłe k.b. Granaty mieli tylko niektórzy żołnierze. Parę skrzynek
było na wozie amunicyjnym. Również tu były 3 angielskie granatniki (rakietowe) «Piat» i po 6
pocisków na każdy”.
274
Zob.: S. Kulpa, op. cit., s. 16. Plutonem dowodził Władysław Kapiszewski ps. „Dąb”.
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partyzanci przeprawiali się przez 4 godziny, osobno oddział i tabor275. Następnie oddział „Prokop” znalazł się w Lasach Ordynacji Łańcuckiej w rewirze leśnym „Górki” w pobliżu punktu terenowego coda 235, niedaleko Brzyskiej Woli276. Zdaniem
„Beja” to Józef Puchała ps. „Lis” dowodził wówczas Oddziałem Partyzanckim „Prokop”, co potwierdzają również zachowane fragmenty dokumentów OP „Prokop”277.
Kilka tygodni prowadzono dywersję antyniemiecką i akcje odwetowe wobec nacjonalistów ukraińskich278. W żywność zaopatrywano się w wioskach ukraińskich,
takich jak Biszcza, Dąbrowica, Cieplice, Ożanna, Słoboda279. Relacje zgrupowania

275
Podobno wykorzystywano pontony zdobyte przez dywersję kolejową w Strażowie, wspomina o tym T. Fajgier ps. „Sęp” (op. cit., s. 16; relacja w zbiorach A. Borcza). J. Blajer ps. „Bej”, który
dowodził przeprawą, wypowiadał się jednak bardzo krytycznie o jej przygotowaniu, relacjonował,
że spodziewano się dużej krypy oraz łodzi na 12 osób – co miał zorganizować Józef Zadzierski
ps. „Wołyniak” operujący na Zasaniu. Z relacji „Beja” wynika, że przeprawiano się ostatecznie na
jednej ośmioosobowej łodzi. Przeprawa trwała 4 godziny, konie i tabor (4 wozy) przeszły brodem.
Łódka wywróciła się, 4 żołnierzy utopiło karabiny, jedna para koni z wozem porwana przez prąd
omal nie utonęła.
276
„Bej” o organizacji obozu: „Obozowisko wybraliśmy sobie w tej części lasu w kotlince
o powierzchni około hektara z trzech stron otoczonej pagórkami, od północnego zachodu podmokłym gęsto zadrzewionym lasem. Plutony rozlokowały się oddzielnie, budując szałasy lub namioty
z tzw. «pałatek» niemieckich. Sztab oddziału mieścił się w kilku dwu- lub trzyosobowych namiotach obok plutonów na niewielkim pagórku. Obozowisko otoczone było łańcuchem posterunków,
4 w dzień i 6 w nocy”.
277
Relacja „Beja”. Informację „Beja” potwierdza „Protokół w sprawie Banasia Jana konfidenta” z 7 czerwca 1944 roku, gdzie „Lis” figuruje jako Komendant OP „Prokop”, a jego zastępcy
to „Łukasz” i „Janusz” (kopia tego dokumentu w zbiorach A. Borcza). Również według ustaleń
B. Nizieńskiego to „Lis” był dowódcą OP „Prokop”. Zob.: B. Nizieński, Życiorys…, op. cit., s. 17.
Archiwum „Prokop”, opracował częściowo S. Gdula – 8.10.1993 roku według akt 53 i 54 Archiwum, Wykaz imienny osób i posiadanej przez nich broni w OP „Prokop”, wychodzących w pole
w czerwcu 1944 roku, Prokop dn. 5.6.1944r. s. 34-36 (w zbiorach A. Borcza). Jako dowódca OP
występuje „Lis”, zastępca dowódcy to „Łukasz”, adiutant „Rak”, kapelan „Góral”, lekarz „Jeż”,
oficer łączności „Ryś”, oficer broni „Bej”, dowódca Plutonu 1 to „Jodła”, dowódca Plutonu 2 to
„Wróg”, pluton 3 jest w organizacji.
278
Według relacji „Beja”: „W dzień wysyłano patrole ubezpieczające do sąsiednich wiosek
polskich i pod wsie ukraińskie. Przeprowadzono kilka akcji zbrojnych – utarczki z Kałmukami,
kończące się zwykle ich ucieczką, rozbicie niemieckiego konwoju wywózki drzewa z lasu (w tej
akcji zginął jeden Niemiec, a jeden ranny wzięty do niewoli, następnie w celach propagandowych
wypuszczony na wolność […]”.
279
OP „Prokop” Sprawozdanie czas od 21.VI. do 30.VI.1944 (kopia w zbiorach A. Borcza):
„[…] w dniu 26.VI. oddział w sile 1+45 pod dowództwem «Wroga» wziął udział w akcji zaopatrzeniowej wspólnie z OP «Włodzimierz» pod dowództwem kpt «Szpaka» we wsi Dąbrowica […]”.
Zabrano stamtąd do obozu 4 parokonne furmanki, 3 krowy, 2 świnie i 700 kg zboża chlebowego. Według relacji „Beja”: „Prowiant, który za parę dni skończył się, musieliśmy zdobywać we
własnym zakresie. Celem zdobycia go organizowane były tzw. «pędzlówki» – tzn. wyznaczona
drużyna jechała na wozach na wieś ukraińską do bogatych zagród, zabierając krowy, ewentualnie
świnie i inny prowiant. W zboże zaopatrywaliśmy się w opuszczonym folwarku niedaleko Cieplic,
gdzie leżało luzem na strychu. W jakimś młynie, chyba w Brzyskiej Woli, zboże było mielone
i mieszkańcy wsi piekli dla nas chleb. Co parę dni przywożono go wozem do obozu. Na jedzenie
nie można było narzekać. Z «pędzlówek» przywożono nawet bimber lub wódkę kontyngentówkę.
Zorganizowana była również dostawa tytoniu i papierosów”.
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z ludnością narodowości ukraińskiej wymagają dalszych badań, wydaje
się jednak, że nie dochodziło do większych nadużyć wobec ludności narodowości ukraińskiej przez żołnierzy „Lisa” i „Szpaka” 280. 22 czerwca do
zgrupowania w „Górkach” dołączyły kolejne 2 plutony z Obwodu Łańcut
AK, dowodzone przez ppor. Zbigniewa Malzahna ps. „Raf” i por. Jana
Wielgosza ps. „Ryś”. Nocą z 24 na 25 czerwca na czele oddziału „Włodzimierz” przybył tam również Komendant Obwodu Łańcut AK kpt. Ernest
Wodecki ps. „Szpak” wraz z 75 żołnierzami i 4 furmankami taboru, który
objął wówczas dowództwo nad całym zgrupowaniem partyzanckim Inspektoratu Przemyśl AK 281. Partyzanci działali na Zasaniu nadal w dwóch
oddziałach partyzanckich „Prokop” i „Włodzimierz”, komendantem „Prokopa” pozostał „Lis” 282.
Zgrupowanie stanowiło silną formację operacyjną liczącą około 200 żołnierzy (a więc faktycznie 2 pełne kompanie), wyposażoną w broń zdobyczną i zrzutową, dysponowało również taborem konnym. W skład zgrupowania
wchodziły najpewniej 4 plutony łańcuckie, 2 jarosławskie i przeworski283. Ze
zgrupowaniem współdziałały stacjonujące w pobliżu, liczące łącznie około
100 żołnierzy, oddziały partyzantki radzieckiej (oddziały rajdowo-rozpoznawcze) pod dowództwem oficerów Borysjana, Szaudina i Jakowlewa284. Oficerowie starali się podobno uzyskać zgodę polskiego dowództwa na podporządkowanie się radzieckiej komendzie, co oczywiście pozostało bez odzewu285.
Działania w terenie prowadzono wspólnie z Rosjanami, np. Polacy ubezpieczali saperów minujących magistralę kolejową Przeworsk-Rozwadów. Przez
cały czerwiec 1944 roku partyzanckie zgrupowanie ochraniało polską ludność
leżajskiego Zasania – podejmowano akcje przeciw oddziałom ukraińskiej

280
Zob.: Z. Śliwiński, Uwagi i sprostowania…, op. cit., s. 17. Według „Babinicza” niepodlegający „Szpakowi” oddział LSB dokonał 22 czerwca napadu na wieś Dąbrowica, gdzie zamordowano księdza greko-katolickiego znajdującego się pod ochroną AK Mikołaja Dobrzańskiego
oraz 23 osoby. Oddział dyspozycyjny „Szpaka” po otrzymaniu informacji o zbrodni podobno
rozbroił oddział LSB, a dowódcę doprowadził do obozu partyzanckiego, gdzie ten miał stanąć
przed sądem. Ostatecznie jednak zbiegł i zginął podobno w Tarnawcu zastrzelony przez kawalerię kałmucką.
281
W składzie oddziału „Włodzimierz” był „Orkan” – Kalendarium „Orkana”.
282
OP „Prokop” Sprawozdanie czas od 21.VI. do 30.VI.1944. OP „Włodzimierz” 26 maja
liczył 96 żołnierzy AK, podobną liczebność reprezentował zapewne OP „Prokop”.
283
Jeszcze początkiem czerwca do zgrupowania dołączył Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”
z kilkunastoma żołnierzami – relacja J. Blajera ps. „Bej”.
284
Zob.: B. Nizieński, „Jeszcze o boju pod Szyszkowem”, op. cit., s. 5.
285
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 37. „Bej” nie potwierdza jednak prób podporządkowania polskiego zgrupowania radzieckim dowódcom. Relacje z Rosjanami określa jako bardzo poprawne
i przyjazne, Polacy otrzymali nawet od Rosjan kilka sztuk broni maszynowej. Podobnie pozytywnie o współdziałaniu partyzantów wypowiadał się „Łazik”.
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milicji286. Znajdujące się w nieodległym Tarnogrodzie i okolicznych wioskach pomocnicze siły ukraińskie w służbie niemieckiej tzw. gwardia, lub też batalion Wołodymyra Darmochwała, nie wykazywały woli spotkania z polskimi i radzieckimi
partyzantami, których sztab rozważał nawet w ostatniej dekadzie czerwca wspólny
atak na Tarnogród287. Polacy wraz z Rosjanami zamierzali koncentrycznie uderzyć
na Tarnogród w akcji pod kryptonimem „D” końcem czerwca 1944 roku, dowódcą
miał być kpt. „Szpak”288. Przeprowadzono na Zasaniu kilka akcji przeciw Niemcom ściągającym kontyngenty i pozyskującym drewno289. W obozie prowadzono
intensywne szkolenie żołnierzy, zbudowano szałasy, prowadzono prace obozowe,
ćwiczenia bojowe zorganizowano również w polu 27 i 28 czerwca290. Planowano
od 8 lipca 1944 roku wykorzystanie zgrupowania „Szpaka” do większej akcji na
wschód w kierunku na Krakowiec i Mościska w celu ubezpieczania ludności polskiej przed napadami nacjonalistów ukraińskich291. Końcem czerwca 1944 roku
w okolicy pojawiały się zwiady kawalerii kałmuckiej usiłujące rozpoznać pozycje
partyzantów, nie doszło wówczas jednak do nawiązania kontaktu bojowego, aby
nie ujawnić położenia obozowiska partyzantów w sytuacji możliwej koncentracji sił antypartyzanckich po zakończeniu wielkiej operacji pod nazwą „Sturmwind
II”292. Nad lasem pojawiły się niemieckie samoloty obserwacyjne, jeden z nich
ostrzelał nawet partyzanckie stado krów na polanie293. W konsekwencji podejrze286
Przeprowadzono m.in. pacyfikację zamieszkanej przez Ukraińców wsi Słoboda położonej obok
Brzyskiej Woli. Zob.: G. Mazur, „Burza” w Podokręgu AK Rzeszów, op. cit., s. 94. IPN Rz, 105/5, Archiwum KW PZPR w Rzeszowie, Sprawozdanie OP Prokop za czas od 11 do 20 VI 1944, 21. VI 1944r.,
k. 104-105; wypad na Słobodę przeprowadzono 10 czerwca, oddział pod dowództwem ppor. J. Słysza
ps. „Jodła” został ostrzelany z wioski, w walce poległo 29 Ukraińców. Również 10 czerwca patrol pod
dowództwem „Beja” ubezpieczał wieś Brzyska Wola przed napadem ukraińskim przewidywanym ze
wsi Kulno, do którego ostatecznie nie doszło. 11 czerwca patrol „Wroga” ubezpieczał polską część wsi
Kuryłówka przed spodziewanym atakiem, a 14 czerwca por. Władysław Koba ps. „Rak” podjął próbę
rekwizycji we wsi Biszcza. We wsi Ożanna schwytano 17 czerwca czterech nacjonalistów ukraińskich
(członków UPA) ze wsi Cieplice Górne, których przewieziono do obozu i po przesłuchaniu stracono.
Akcję w Ożannie przeprowadził patrol pchor. Edward Cieśla ps. „Zabawa”. Tak akcję w Ożannie relacjonował „Bej”: „Grupa z plutonu «Raka» ubrana w mundury Schupo ujęła i zlikwidowała 4 Ukraińców
z Cieplic, zagorzałych wrogów Polaków. Współpracowali oni z Niemcami i otrzymali od nich broń.
Warto tu zaznaczyć, że Ukraińcy ci widząc mundury niemieckie bez oporu dali się zabrać ze środka wsi
w biały dzień”. Informację tę potwierdza „Łazik” (nagranie w zbiorach A. Borcza).
287
Formacja Darmochwała wchodziła zapewne w skład ukraińskiej policji pomocniczej, choć
niektórzy twierdzą, że należała do SD – Sicherheitsdienst. Żołnierze tej formacji pomiędzy sobą
nazywali się strzelcami siczowymi („Siczowyje striłki”), zob.: J. Markiewicz, Partyzancki kraj,
Lublin 1980, s. 82. Według ustaleń T. Berezy „darmochwalcy” należeli do 5 kompanii II batalionu
2 pułku policyjnego SS. Zob.: T. Bereza, op. cit., s. 106.
288
Relacja Kazimierza Karpińskiego ps. „ Jurek”, żołnierza zgrupowania „Prokop”.
289
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 114-115. Wspomnienia „Beja” w zbiorach A. Borcza.
290
Kalendarium „Orkana”.
291
Archiwum „Prokop”, opracował częściowo S. Gdula – 8.10.1993, Akt 72, s. 27.
292
J. Blajer ps. „Bej” w swej relacji wspominał, że konne zwiady kałmuckie pojawiły się
w okolicy „Górek” dopiero po starciu pod Szyszkowem.
293
Według „Beja” była to dwukadłubowa maszyna zwana popularnie „ramą”, Focke – Wulf
FW-189 „Uhu”.
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nia o podjęcie próby okrążenia przez Niemców 28 czerwca 1944 roku dowódcy
zgrupowania postanowili opuścić obóz w „Górkach” i przejść nocą z 28 na 29
czerwca leśnymi drogami, a częściowo na odkrytej przestrzeni w lasy lipińskie
nad rzeką Tanew, przechodząc obok wsi Wólka Łamana z zamiarem przekroczenia drogi Tarnogród-Krzeszów294. Celem ewakuacji z rewiru „Górki” i przemarszu
w Lasy Janowskie, jak domniemywano opuszczone przez nieprzyjaciela, było również połączenie się z oddziałem partyzanckim „Ojca Jana”295. Kierunek marszu nie
był, jak się okazało, najszczęśliwszy, biorąc pod uwagę przeprowadzone tam niedawno operacje antypartyzanckie (pod nazwą „Sturmwind I”) i koncentrację w pobliżu dużych siła nieprzyjaciela. Nie można wykluczyć, że informacje wywiadowcze partyzantów okazały się niepewne i niepełne. Według relacji „Beja” pierwszy
szedł oddział „Lisa”, za „Lisem” grupa radziecka, następnie tabor składający się
z 4 wozów oddziału „Prokop” i 4 wozów „Szpaka”, według relacji „Olszowskiego”
przy taborze znajdował się również lubaczowski pluton „Dęba”. Pochód zamykał
oddział „Włodzimierz”296. Kolumna marszowa rozciągnęła się na długość 500 metrów, po krótkim postoju niedaleko szkoły w Wólce Łamanej oddziały przeszły
w bród rzekę Złotą297.
Emil Kübler ps. „Wróg” znajdował się w przedniej straży w składzie plutonu
łańcuckiego, kiedy podczas nocnego marszu w rejonie wsi Szyszków i Naklik
zgrupowanie zostało nagle ostrzelane od północy z karabinów maszynowych
i moździerzy, a przedpole oświetliły rakiety298. Przemieszczanie się do przodu
było niemożliwe ze względu na silny ogień zaporowy, więc żołnierze skokami
próbowali przesuwać się naprzód. Niespodziewany ostrzał nastąpił, kiedy całe
zgrupowanie znajdowało się na szerokim dukcie leśnym299. Według „Olszow294
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 114-115. Jednak „Lis” raportował, że wymarsz nastąpił już
26 czerwca – OP „Prokop” Sprawozdanie czas od 21.VI. do 30.VI.1944.
295
Zob.: B. Nizieński, „Jeszcze o boju pod Szyszkowem”, op. cit., s. 3.
296

Według relacji „Beja” wymarsz nastąpił wieczorem 27 czerwca.

Według relacji S. Cebulaka ps. „Grab” – zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 206. S. Kulpa, op. cit., s. 17.
298
W relacji „Wroga”, E. Kübler, op. cit., s. 37. Archiwum „Prokop”, opracował S. Gdula –
8.10.1993, „Sprawozdanie za okres 21-30.VI 44, Akt. 73, s. 27 (w zbiorach A. Borcza). Według
tego sprawozdania zgrupowanie liczyło 96 ludzi (OP „Prokop” i OP „Włodzimierz”), dodatkowo
w pochodzie uczestniczyli partyzanci radzieccy – oddział kp. Borysjanina – 67 ludzi, oddział Szandrina – 34 ludzi, oddział Żory oraz oddział z Placówki nr 10 pod dowództwem „Litwina”.
299
J. Blajer ps. „Bej”: „Jak się rozpoczął bój, nie mogę stwierdzić - różnie o tym mówią. Samą
drogę przez las, Wólkę Łamaną i las pod Szyszkowem przespałem na wozie amunicyjnym, razem
z «Jeżem» – byliśmy po jakimś patrolu czy służbie niewyspani i przed świtem chcieliśmy się trochę
zdrzemnąć. Że Niemcy nas zaskoczyli, to świadczy również o niedokładnym rozpoznaniu, ewentualnie braku jego ciągłości, trasy naszego przemarszu. Obudziły mnie wybuchy granatów między wozami taboru. Tabor znajdował się na szerokim dukcie (drodze leśnej) w miejscu, gdzie las
z prawej strony kończył się, a z lewej ciągnął się jeszcze około 100 m, za nim 200-300 m była wieś
Szyszków”. Według S. Cebulaka ps. „Grab” czołowe oddziały wychodziły już na szosę, a reszta
znajdowała się w małej kotlinie leśnej. Zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 206. Według raportu
„Lisa” (OP „Prokop” Sprawozdanie czas od 21.VI. do 30.VI.1944) zgrupowanie natknęło się na
nieprzyjaciela: „[…] na północnym wylocie lasu Wólka Łamana-Szyszków”.
297
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skiego” oddział „Lisa” odskoczył w las na lewo, a oddział radziecki na prawo300.
Dodatkowo z tyłu wysunięty pluton AK ostrzelali żołnierze z oddziału „Włodzimierz”, którzy nie byli dotąd zorientowani w sytuacji, na szczęście nieskutecznie,
bo ponad głowami polskich żołnierzy301. Na skutek precyzyjnej informacji od
wysłanego łącznika ogień wkrótce przeniesiono do przodu. Niebawem na pierwszej linii zjawił się dowódca zgrupowania kpt. „Szpak” i został trafiony pociskiem karabinowym w udo. Po opatrzeniu i krótkiej naradzie rozkazał stopniowe
wycofanie się, a sam zabrany został na furmankę amunicyjną, jedyną ocalałą
spośród posiadanych 8 wozów taborowych. Walka pod Szyszkowem trwała 6090 minut302. Udało się podobno zdobyć niektóre stanowiska przeciwnika, przejęto nawet ckm, jednak atak partyzancki załamał się, próba przełamania oporu
nieprzyjaciela nie powiodła się. Kilku żołnierzy zostało rannych, jak się okazało, partyzanci natrafili na okopany batalion kawalerii kałmuckiej, co najmniej
3 kompanie, uczestniczący prawdopodobnie poprzednio w operacji niemieckiej
„Sturmwind II”, przeprowadzonej w Puszczy Solskiej przeciw skoncentrowanym tam partyzantom w dniach 16-25 czerwca 1944 roku303. Tabor partyzancki
zgrupowania „Prokop”-„Włodzimierz” został rozbity pociskami z moździerzy na
leśnej drodze, zaprzęgi poza jednym wybito, utracono również wóz sanitarny,
kilku żołnierzy zostało rannych304. Ubezpieczenie zgrupowania partyzanckiego
ostrzeliwało nieprzyjaciela, w skład grupy osłonowej wchodziła drużyna pchor.
Józefa Lenara ps. „Piłka” z Obwodu Łańcut AK305. Główna część zgrupowania,
wychodząc z Wólki Łamanej, została ostrzelana na otwartej przestrzeni z karabinów maszynowych od strony Brzyskiej Woli, dwóch partyzantów zostało
rannych. Grupa osiągnęła jednak wkrótce zbawczą linię drzew w rejonie rewiru
„Górki”306. Partyzanci rozlokowali się w dawnym obozowisku, które dodatkowo
300
Zob.: S. Kulpa, op. cit., s. 17. Według „Olszowskiego” przy taborze zginął w wyniku nieprzyjacielskiego ostrzału żołnierz plutonu „Dęba” – Edward Czyrak ps. „Edward Kruk”.
301
„Bej’ zaprzecza, jakoby ostrzał ten wykonali żołnierze radzieccy, co jednak jest podawane
w niektórych relacjach np. „Wroga”.
302
Zob.: B. Nizieński, „Jeszcze o boju pod Szyszkowem”, op. cit., s. 4. Nizieński ocenia czas
pierwszej wymiany ognia na najwyżej 25 minut, ale wspomina o ponownym ostrzale również podczas odwrotu zgrupowania. „Bej” ocenia czas walki na 40-50 minut (relacja w zbiorach A. Borcza).
„Lis” oceniał czas walki na 90 minut – OP „Prokop” Sprawozdanie czas od 21.VI. do 30.VI.194.
303
Zob.: ibidem, s. 4, 6. J. Puchała ps. „Lis” w oświadczeniu cytowanym przez autora siły
przeciwnika szacował na 3 kompanie. OP „Prokop” Sprawozdanie czas od 21.VI. do 30.VI.1944:
„[…] w sile około dwu kompanii z bronią maszynową, moździerzami i granatnikami”.
304
J. Blajer ps. „Bej” wspominał, że nawrócił na dukcie wozem amunicyjnym i odesłał pojazd
do tyłu. Jego zdaniem połowę taboru można było uratować, gdyby nie ucieczka woźniców. „Bej”
informował, że zabrał z ocalałego wozu granatnik „Piat” i po odejściu polskiego oddziału wystrzelił w las zajęty przez nieprzyjaciela 3 pociski.
305
Relacja „Łazika”. Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 194-195.
306
J. Blajer ps. „Bej” oceniał liczebność nieprzyjaciela na najwyżej dwie kompanie, wyposażone jednak w pluton ckm i lekkie moździerze. Zdaniem „Beja” atakującą była kompania nieprzyjaciela, która zamierzała odciąć partyzantów od lasu. „Orkan” dotarł do obozu około 4 rano – Kalendarium „Orkana”. Ostatni zapis „Orkana”, trudny do odczytania, dotyczy wymarszu z „Górek”
29/30 czerwca. „Orkan” znajdował się w składzie grupy osłaniającej „Szpaka”.
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ubezpieczono, spodziewając się rychłego nadejścia nieprzyjaciela. Partyzanci radzieccy odłączyli się od polskiego zgrupowania i skierowali w kierunku Sieniawy, przebijając się ostatecznie po walce z Kałmukami przez nieszczelny jeszcze
pierścień okrążenia. Przeciwnik nie nadszedł do Górek, chociaż las ostrzeliwany
był ogniem nękającym, a jego skraj penetrowali jeźdźcy kałmuccy, zorganizowano skuteczną obronę okrężną307. Rankiem 29 czerwca przewieziono rannych,
a wśród nich „Szpaka” z kilkuosobową ochroną do wsi Tarnawiec, do przysiółka
Kahlówka w celu przerzucenia ich w dogodnej chwili przez San.
W przysiółku Kahlówka pomiędzy Kuryłówką a Tarnawcem 29 czerwca
poległo kilku żołnierzy AK zaskoczonych przypadkowo w godzinach popołudniowych na kwaterze przez Kałmuków, a wśród nich ranny pod Szyszkowem
dowódca zgrupowania „Szpak”308. Napastnicy, którzy nadjechali niespodziewanie konno od strony Ożanny, również ponieśli straty w konsekwencji gwałtownego starcia, ale ofiara złożona przez żołnierzy AK była bardzo bolesna309.
W rezultacie napadu Kałmuków wiele zabudowań w pobliskiej Kuryłówce stanęło w płomieniach. Dowódcy zgrupowania w „Górkach” zostali poinformowani
o wydarzeniach w Kahlówce, na odsiecz było jednak za późno.
29 czerwca w godzinach wieczornych zgrupowanie dowodzone przez por.
Tadeusza Strugalskiego ps. „Kos” przeszło rzekę San brodem pod Tarnawcem
i Rzuchowem, kierując się w rejon Brzózy Królewskiej310. Oddział nie był niepokojony przez Kałmuków, aczkolwiek w drodze powrotnej w rejonie Ożanny
natknięto się na powracającą z Kuryłówki grupę około 80 kawalerzystów z tej
formacji. Grupa ta mogła zostać łatwo rozbita przez ukrytych w gotowości do
ataku żołnierzy AK, ale dowódcy partyzanccy, nie mając pełnych informacji
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 115.
Zob.: E. Kübler, op. cit., s 36-38. Poległo 4 rannych oraz 3 żołnierzy z ochrony: kpt. Ernest Wodecki ps. „Szpak”, plut. Stanisław Pudło ps. „Fajny”, kpr. Stanisław Cisek ps. „Kawka”,
kpr. Bogusław Pawłowski ps. „Orkan”, kpr. Franciszek Ruta ps. „Klucz”, kpr. Tadeusz Skórski ps.
„Achilles”, kpr. Stanisław Szust ps. „Cyma”. Poległych pochowano na miejscu, a 28 października
1946 roku ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Łańcucie, gdzie spoczywają
do dziś w zbiorowym grobowcu. Kapitan „Szpak” podczas działań na Zasaniu prawdopodobnie
nie był Komendantem Obwodu Łańcut AK (funkcję tę pełnił wtedy dla tej jednostki terytorialnej
„Baca”) i występował wówczas jako dowódca zgrupowania partyzanckiego „Prokop”-„Włodzimierz”.
309
O starciu w Kahlówce informował Kazimierz Karpiński ps. „Jurek”, który ostrzeliwując ścigających go Kałmuków, uciekł i ukrył się nad Sanem (relacja w zbiorach A. Borcza). Z Kahlówki
udało się zbiec również Władysławowi Solarzowi ps. „Orzelski” – żołnierzowi z lubaczowskiego
plutonu „Dęba”. Zob.: W. Solarz, op. cit., s. 18.
310
Zob.: J. Pelc ps. „Łazik” podaje, że zgrupowanie znajdowało się w marszu do miejsca feralnej zasadzki pod Szyszkowem nocą z 29 na 30 czerwca i tragiczna potyczka w Kahlówce, jak
i przeprawa zgrupowania na lewy brzeg Sanu miały miejsce nie 29, ale 30 czerwca. Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 187-198. Zdaniem „Beja” do tragedii w Kahlówce doszło 28
czerwca. „Bej” akcentuje dowódczą rolę Józefa Puchały ps. „Lis” podczas działań na Zasaniu i odwrotu z obozu w „Górkach”. Według S. Cebulaka ps. „Grab” przeprawę przez San zorganizowano
przy pomocy „Wołyniaka”. Zob.: M. Kątnik-Kowalska, op. cit., s. 207. Woda sięgała partyzantom
do szyi, broń trzymano w uniesionych rękach.
307
308
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o innych siłach nieprzyjaciela w okolicy, zabronili uderzenia z zasadzki311. Osłaniająca odwrót zgrupowania oraz przeprawę przez San pod Tarnawcem drużyna Edwarda Cieśli ps. „Zabawa” wróciła podobno w rejon Kuryłówki i silnym
ogniem rozproszyła niepilnujących się Kałmuków na postoju, po czym przeszła
San w ślad za głównym zgrupowaniem312.
Niewątpliwą korzyścią tej długotrwałej akcji było zapoznanie się partyzantów z warunkami polowymi działań zbrojnych w dużym oddziale. Udało się
powstrzymać napady nacjonalistów ukraińskich podczas miesięcznego okresu
działania partyzantów na Zasaniu, nie odnotowano strat podczas akcji pacyfikacyjnych i rekwizycyjnych oraz potyczek313. Odwrót spod Szyszkowa do „Górek”
został przeprowadzony sprawnie pomimo rozproszenia żołnierzy z niektórych
plutonów z powodu ostrzału z zasadzki. Niewielkie straty przekonują o dobrze
zorganizowanym odwrocie przy zmasowanym ogniu nieprzyjaciela. Decyzja
o odejściu za San i przejściowym rozformowaniu oddziału była słuszna i wymuszona koncentracją na Zasaniu dużych sił nieprzyjaciela biegłego w walkach
z partyzantami, co groziło zmuszeniem partyzantów do walki w okrążeniu i mogło spowodować całkowitą likwidację zgrupowania „Prokop”-„Włodzimierz”.
Przeprawę przez San przeprowadzono pomyślnie. Grupę „Szpaka” w Kahlówce
utracono wskutek nazbyt długotrwałego pozostawania na prawym brzegu Sanu
w małej odległości od planowanej przeprawy. Przypadkowe odkrycie partyzanckiej kwatery przez Kałmuków stanowiło niestety tragiczną konsekwencję zwlekania z transportem rannych przez San. Wydaje się, że utrata na Zasaniu kilku
wozów taborowych z amunicją i zapasami nie stanowiła dotkliwej straty materiałowej dla podziemia, choć była dotkliwa dla zgrupowania „Prokop”-„Włodzimierz”. To zapewne niedostatek amunicji przyśpieszył decyzję o przejściu za
San i czasowym rozformowaniu oddziału. Straty poniesione przez nieprzyjaciela
podczas walk na Zasaniu z Niemcami i formacjami pomocniczymi oraz nacjonalistami ukraińskimi są trudne do ustalenia314.
Akcja „Julian”
Akcja „Julian” przeprowadzona została na Zasaniu w dniach 10-13 lipca 1944
roku. Uczestniczył w niej pluton dywersyjny Obwodu Łańcut AK stanowiący
część Oddziału Partyzanckiego (Kedyw) Inspektoratu Przemyśl AK. Akcję przeWedług relacji „Beja”.
Zob.: T. Gąsiorowski, op. cit., s. 116. Informację tę potwierdził J. Pelc-Piastowski ps. „Łazik” w wywiadzie przeprowadzonym przez A. Borcza w czerwcu 2014 roku. Według „Łazika”
zgrupowanie przemieszczało się w rejon przeprawy nieopodal wsi Ożanna. Zdaniem „Beja” grupa
„Zabawy” nie spotkała już jednak Kałmuków w Kuryłówce.
313
Już 4 czerwca zawieszono działalność ukraińskich posterunków w Cieplicach i Kuryłówce,
na co decydujący wpływ miała z pewnością koncentracja polskich partyzantów w pobliskich „Górkach” – zob.: T. Bereza, op. cit., s. 75-76.
314
Nie można wykluczyć również ofiar wśród ukraińskiej ludności cywilnej, wydają się jednak
przypadkowe.
311
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prowadzono w celu zatrzymania zbrodniczej działalności nacjonalistów ukraińskich (jako część akcji pod kryptonimem „Wet za wet”), w tym dla uniemożliwienia koncentracji ich oddziałów w rejonie Lubaczowa, związania niemieckich
sił pacyfikacyjnych, szerzenia niepokoju na zapleczu frontu315. Akcja została
przeprowadzona wspólnie z plutonem partyzanckim z Obwodu Przeworsk AK
, dowódca ppor. Jan Wielgosz ps. „Ryś”, i plutonem partyzanckim z Obwodu
Jarosław AK, dowódca por. Władysław Koba ps. „Rak”. Całym zgrupowaniem
na rozkaz Komendanta Podokręgu Rzeszów AK dowodził Komendant Obwodu
Jarosław AK kpt. Wojciech Szczepański ps. „Julian”. Łącznie oddział liczył około 200 żołnierzy AK. Plutonem Obwodu Łańcut AK dowodził por. Tadeusz Strugalski ps. „Kos” oraz ppor. Emil Kübler ps. „Wróg”, w składzie kadry dowódczej
był również ppor. Józef Puchała ps. „Lis”. Zaplanowano przeciwdziałanie napaściom nacjonalistów ukraińskich na Polaków w rejonie Czerwonej Woli-Radawy,
na południowy wschód od Sieniawy. Pluton łańcucki tradycyjnie skoncentrował
się w okolicy Bud Łańcuckich, skąd ze schronów zabrano broń maszynową,
amunicję i granaty. Następnie oddział nocnym marszem przez wieś Świątoniowa
dotarł do Gniewczyny Trynieckiej, gdzie doszło do spotkania z plutonem z Obwodu Przeworsk AK. Spotkanie z plutonem jarosławskim oczekiwane było już
za Sanem w lesie koło Leżachowa. Rankiem 11 lipca żołnierze z rozpoznania
napotkali Rusinów pasących konie, którzy jako podejrzani o przynależność do
nacjonalistów OUN zostali zastrzeleni316. Oddział łańcucki przeprawił się przez
San w rejonie Ubieszyna 12 lipca o świcie, dołączył do grupy oczekującego nad
Sanem kpt. Wojciecha Szczepańskiego ps. „Julian” i skoncentrował się w lesie
„Witoldówka” około 2 km od miejsca przeprawy. Przeprawa została wprawdzie
zauważona przez policję ukraińską i żandarmerię z niedalekiej Sieniawy, jednak
poza zajęciem stanowisk bojowych od strony Sieniawy nie zaistniało wtedy żadne nieprzyjacielskie przeciwdziałanie.
Oddział AK został zauważony również przez niemiecki samolot rozpoznawczy typu Fieseler Storch. Zgrupowanie przemieszczało się lasami w kierunku Czerwonej Woli i Boru Łapajówka obserwowane przez „Storcha” i patrole
ukraińskie, które starano się chwytać, ujęto między innymi dwóch oficerów
z dywizji SS Galizien. Wkrótce po spotkaniu z plutonem „Raka” w Borze
„Łapajówka” w trakcie odpoczynku (na miejscu wykorzystano zgromadzone
w schronach zapasy żywności przygotowane przez Wojskową Służbę Kobiet)
oddział AK został ostrzelany z broni maszynowej przez nierozpoznanego początkowo przeciwnika. Niespodziewany atak wywołał początkowo odwrót,
który wkrótce został jednak opanowany. Podjęto ostrzał pozycji nieprzyjacie315
Zob. T. Bereza, op. cit., s. 135. W. Szczepański, Działalność dywersyjno-sabotażowa…, op.
cit., s. 64-65; W. Szczepański, Wspomnienia…, op. cit., s. 28-37. W. Szczepański akcję tę konsekwentnie określał kryptonimem „Jula”.
316
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 38-39. Autor relacji uważał takie bezpardonowe postępowanie za
błąd, jego zdaniem należało zatrzymać tych ludzi jako zakładników w oddziale.
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la, który wkrótce nagle zamilkł. Rozpoznanie ustaliło,
że atak na pozycje partyzantów przeprowadził improwizowany oddział żandarmerii jarosławskiej, sotnia
ukraińskiej policji oraz kompania policji granatowej.
Całością dowodził szef Gestapo w Jarosławiu sturmfűhrer Herman Schmidtchen. W trakcie przeciwuderzenia
partyzantów ranny został Schmidtchen, co spowodowało odwrót nieprzyjaciela w kierunku leśnictwa Łapajówka. Wkrótce patrole AK zauważyły wzmożony ruch
pojazdów niemieckich od strony Dybkowa i Czerwonej
Woli, pojazdy wojskowe zauważono również od strony
Roman Rogowski
ps. Wiesław
Wiązownicy. Zaobserwowano czołgi, działa samobieżne i piechotę zmotoryzowaną. Po zmroku szosa opustoszała. W obawie przez
okrążeniem i odcięciem od Sanu dowódca zgrupowania „Julian” zdecydował
o rezygnacji z zadania i przeprowadzeniu odwrotu. W ciemnościach, omijając pozycje niemieckiego oddziału saperów budującego umocnienia nad Sanem, partyzanci dotarli do Sanu w rejonie Wólki Małkowskiej i Leszczyny, na
lewy brzeg przeprawiono się w części łodziami „wypożyczonymi” od saperów,
a częściowo brodem. Jako ostatni przeprawiał się pluton z Obwodu Łańcut
AK. Pięciu partyzantów z plutonu łańcuckiego znużonych i głodnych odłączyło się od zgrupowania i zatrzymało w lasku koło Jagiełły, podczas gdy główna część plutonu przekroczyła szosę i tor kolejowy na trasie Przeworsk-Tryńcza-Leżajsk317. Partyzanci zostali zaskoczeni przez idący w ślad za plutonem
i naprowadzony przez miejscowych Ukraińców pacyfikacyjny oddział żandarmerii. W walce stoczonej 12 lipca zginęli: pchor. Tadeusz Bosakowski ps. „Heros”, pchor. Roman Rogowski ps. „Wiesław” i kpr. Bronisław Markowicz ps.
„Gwer”. Dwóch żołnierzy z tej grupy, Aleksander Ożóg ps. „Swarożyc” oraz
Józef Krasucki ps. „Józef”, uratowało się, uciekając w głąb lasu. Według relacji
miejscowej ludności napastnicy mieli kilku rannych. Następnego dnia polegli
żołnierze pochowani na miejscu przez miejscową ludność zostali zabrani przez
towarzyszy z Obwodu Łańcut AK i pochowani nocą z 12 na 13 lipca 1944 roku
na cmentarzu w Białobrzegach318.
Wnioski z tej akcji są następujące: w takich warunkach, jakie zaistniały wówczas na prawym brzegu Sanu, wynikających z koncentracji poważnych sił niemieckich na zapleczu bliskiego frontu i aktywności sił policyjnych, powinien
317
Zob.: W. Szczepański, Akcja „Jula”,w: Jarosławski Obwód…, op. cit., s. 74. Autor relacji
wspominał, że patrol ten zabezpieczał oddział od północy, jednak samowolnie przerwał wykonanie
zadania i cała grupa zapadła w sen na skraju lasu trynieckiego. Według relacji W. Szczepańskiego
straty poniosło również ubezpieczenie wycofującego się inną drogą plutonu jarosławskiego, zginęło 3 żołnierzy osłaniających odwrót.
318
Zob.: E. Kübler, op. cit., s. 39. Zwłoki „Herosa” i „Wiesława” ekshumowano i przeniesiono
po wojnie do wspólnego grobu na cmentarzu w Łańcucie, a „Gwer” spoczywa nadal w Białobrzegach.
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tam operować oddział o dużo mniejszej liczebności. Żołnierze podziemia, którzy
doskonale sprawdzali się w dywersji, zawodzili w działaniach prowadzonych
w oddziale partyzanckim, co spowodowało bolesne straty osobowe podczas odwrotu319. Warto również zwrócić uwagę na wzmożone działania nacjonalistów
ukraińskich skierowane przeciw polskiemu zgrupowaniu niezależnie od Niemców, co także wpłynęło na niepowodzenie wyprawy.
Inne akcje dywersyjne, psychologiczne, zaopatrzeniowe i akcje małego sabotażu
Podczas okupacji żołnierze ZWZ-AK Obwodu Łańcut dokonali wielu mniejszych akcji sabotażowych i dywersyjnych. Jedną z nich było spalenie 5 samochodów Wehrmachtu w łańcuckiej dzielnicy Podzwierzyniec. Akcję tę przeprowadzili nocą z 24 na 25 listopada 1943 roku miejscowi żołnierze dywersji320 .
Żołnierze AK ze Strażowa przeprowadzili wypad do Urzędu Gminy Zbiorowej
i Urzędu Pocztowego w Czarnej i dokonali tam sabotażu, topiąc w Wisłoku akta
kontyngentowe i zabierając telefon, maszynę do pisania, pieczątki i znaczki
pocztowe321. Planowano wówczas zaatakowanie niemieckich żandarmów przeprawiających się promem, ale zaniechano tego, ponieważ na przeprawie pojawił
się polski policjant granatowy współpracujący z AK322. W ramach dywersji gospodarczej żołnierze AK z Obwodu Łańcut przeprowadzili również szereg akcji
zaopatrzeniowo-sabotażowych na mleczarnie, jak np. w Handzlówce, w Kraczkowej – z 16 na 17 września 1943 roku, w Albigowej, Woli Zarczyckiej, Białobrzegach (w maju 1943 roku), Grodzisku (w tej wsi mleczarnię zniszczono 23
lipca 1944 roku)323. Likwidowano również wiejskie bimbrownie324. Prowadzono
akcje zastraszające, np. pisano listy do niemieckich urzędników i funkcjonariuZob.: W. Szczepański, op. cit. s. 75.
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 134. Akcja ta miała kryptonim „Hubert”,
od nazwiska właścicieli warsztatu – synów Karola Huberta. Fakt zniszczenia wszystkich remontowanych tam niemieckich pojazdów potwierdza Tadeusz Józef Szul (op. cit., s. 20).
321
Akcję tę szczegółowo zrelacjonował Józef Laskowski ps. „Bochenek” (relacja pisemna
w zbiorach A. Borcza). Wziął w niej udział również O. Rzeszutko ps. „Spokojny”, który informował precyzyjnie o składzie uczestników.
322
Relacja O. Rzeszutko ps. „Spokojny”.
323
O akcji na Gminę w Czarnej informuje relacja: J. Porada ps. „Sannocki”, Niedoorana skiba. (Działalność AK w Strażowie w czasie okupacji niemieckiej), s. 101-103 (relacja w zbiorach
A. Borcza). Spalenie samochodów Wehrmachtu wspomina J. Pelc ps. „Łazik” (J. Pelc-Piastowski,
W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit. s. 155). Akcję na mleczarnię w Kraczkowej wspomina jej
uczestnik J. Pelc ps. „Łazik” (Drugi nurt dywersyjny, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej”
1996, nr 22, s. 6-12). O szczegółach akcji na mleczarnię w Kraczkowej wspominał również dowódca O. Rzeszutko ps. Spokojny”. Zarekwirowano tam 800 kg masła, wywieziono je furmanką
parokonną i ukryto w skrytce. Według „Spokojnego” w akcji na mleczarnię wzięli udział: „Roman”, „Świt”, „Jeż”, „Długi”, „Piłka”, „Oczko”, „Łazik”, „Gangster”, „Puma”. O akcji sabotażowej na mleczarnię w Handzlówce wspominał jej uczestnik „Spokojny”. O akcji na mleczarnię
w Białobrzegach – J. Lasek (op. cit., s. 16), pozyskano stamtąd 200 kg masła, które przetopione
wykorzystano później do zaopatrzenia oddziałów walczących na Zasaniu. O akcji na mleczarnię
w Grodzisku zob.: Jan Danak, op. cit., s. 82.
324
Zob.: J. Danak, op. cit., s. 76-77.
319
320
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szy z żądaniem opuszczenia okupowanego kraju w określonym terminie, w celu
zastraszenia okupanta malowano na ścianach budynków czarne krzyże i słowo
„Todt” na obiektach niemieckich, w tym Soldatenheim, Arbeitsamt, siedzibach
żandarmerii – 20 listopada 1943 roku Łańcucie325. W celu zastraszenia niemieckich urzędników lub konfidentów wykonywano na nich niekiedy kary chłosty326. Udaną, brawurową i przeprowadzoną bez wystrzału i przelewu krwi akcję
uwolnienia kilku więźniów przetrzymywanych w więzieniu żandarmerii i policji granatowej w Leżajsku przeprowadzili 19 października 1943 roku żołnierze
z sąsiedniego Obwodu Nisko AK, prawdopodobnie przy ubezpieczeniu zapewnionym przez Placówkę AK w Leżajsku327. Grupa dywersyjna z Woli Zarczyckiej pod dowództwem Józefa Siuzdaka ps. „Zatorski” 22 kwietnia 1943 roku
w trakcie akcji poszukiwania broni w Wilczej Woli na terenach poligonu Luftwaffe (Truppen Űbungsplatz der „Górno”) natknęła się na patrol Waffen SS,
w wyniku wymiany ognia Niemcy ponieśli straty, oddział dywersyjny wycofał
się bez strat328. Do potyczki z policjantami ukraińskimi i żandarmami doszło
końcem maja 1944 roku we wsi Tarnawka zasiedlonej wówczas przez Ukraińców329. Wyprawiło się tam kilku żołnierzy AK z Handzlówki w bliżej nieokreślonym celu, działając na własną rękę, bez powiadomienia przełożonych: Antoni
Ładoński ps. „Luzak”, Tadeusz Sobek ps. „Młodzik” oraz dwaj ukrywający się
w Handzlówce żołnierze AK o pseudonimach „Pantera”
i Żbik”. W rezultacie potyczki z Ukraińcami ranny został
„Młodzik”, który trafił w ręce żandarmów, ale AK udało
się go wykraść ze szpitala w Jarosławiu. Pozostali uczestnicy akcji powrócili do Handzlówki.
Inne akcje dywersyjne, psychologiczne, zaopatrzeniowe i tzw. małego sabotażu z pewnością przynosiły
korzyści żołnierzom podziemia, miały również określone znaczenie propagandowe. Gdy zostały odpowiednio
przygotowane, kończyły się sukcesem, ale jak widać podejmowane niekiedy samowolnie „wyprawy” młodych Bronisław Markowicz
ps. Gwer
konspiratorów kończyły się niepomyślnie.
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op. cit., s. 117-136.
Chłostą ukarano np. Dylonga – dyrektora młyna na Podzwierzyńcu, który mieszkał przy ul.
Dominikańskiej w Łańcucie w domu opuszczonym przez żydowską rodzinę. Akcję przeprowadzono zimą (grudzień) 1943 roku, uczestniczyli w niej T. Krzan ps. „Oczko”, J. Pelc ps. „Łazik”,
Ignacy Szozda ps. „Podkowa”, J.Z. Szwacz ps. „Puma” (relacja „Łazika” w zbiorach A. Borcza).
Po chłoście Dylong na jakiś czas wyjechał z Łańcuta. O tej akcji wspomina Z. Pelc (op. cit., s. 234235). Myli się jednak, twierdząc, że akcja się nie powiodła.
327
Zob.: M. Pliś, Historia Łańcuckiego Obwodu..., op. cit., s. 26-27. Według Z. Śliwińskiego
przewodnikami z Placówki nr 2 byli: Franciszek Dziwota ps. „Orzechowski” i Jacek Makosik ps.
„Macowski”.
328
Zob.: Z. Śliwiński, Wątpliwa prawda czy fikcja, op. cit., s. 9-10. Grupa dywersyjna liczyła
21 żołnierzy.
329
Zob.: J. Selwa, op. cit., s. 162-163.
325
326
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Akcja „Burza”
Działania prowadzone przez Obwód Łańcut AK stanowiły część zaplanowanej
akcji ogólnokrajowej podziemia. Na terenie Obwodu Łańcut AK akcję „Burza”
zrealizowano w dniach 26-30 lipca 1944 roku. W założeniu miały to być otwarte
działania zbrojne prowadzone przez oddział X-40 (trzeci batalion 39 Pułku Piechoty AK) w momencie wycofywania się Niemców przed nadchodzącą Armią
Czerwoną330. Zaplanowano uderzenie na niemieckie koszary w Łańcucie, lecz
ostatecznie nie udało się go zrealizować, choć doszło do mniejszych potyczek
z wycofującymi się okupantami. W ostatnich dniach lipca w rejonie Łańcuta znalazły się poważne siły Wehrmachtu ustępujące wprawdzie przed oddziałami Armii Czerwonej z 1 Frontu Ukraińskiego realizującymi wówczas operację lwowsko-sandomierską (13 lipca-29 sierpnia 1944 roku), ale nastawione na kontrataki.
Należała do nich jednostka z 24 Dywizji Pancernej Wehrmachtu operująca w ramach tzw. Kampfgruppe von Waldenburg, która przygotowywała nawet początkowo obronę i przeciwuderzenie w rejonie wsi Wola Bliższa (obecnie Wola Mała)331. Wojska niemieckie realizowały w tym czasie tzw. obronę ruchomą, dążąc
do opóźnienia postępów Armii Czerwonej i działając w manewrowych grupach
bojowych, 27 lipca oddziały niemieckie opuściły Przeworsk i skoncentrowały się
w rejonie Łańcuta332.
W tej sytuacji żołnierze AK chronili ludność, zabezpieczali obiekty użyteczności publicznej przed zniszczeniem, takie jak np. elektrownia333, stacja kolejowa,
budynki publiczne, zakłady przemysłowe. Ludność Łańcuta i okolic ukrywała się
w tamtych dniach w piwnicach i schronach334. Udało się zapobiec zdetonowaniu
przez Niemców magazynu amunicyjnego w miejscowości Dąbrówki (w konsekwencji wybuchu zniszczona zostałaby miejscowość Dąbrówki i przyległa część

Zob.: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. III, Londyn 1960, s. 545. Rozkaz szczególny Komendanta Głównego AK z 2 marca 1944 roku: „[…]
oddziały AK mają wziąć czynny udział w wyzwalaniu kraju przez uderzenie na niemieckie straże
tylne”. Rozkaz o realizacji „Burzy” dowódca Podokręgu Rzeszów AK wydał dopiero 26 lipca 1944
roku, co było mocno spóźnione w obliczu postępów Armii Czerwonej i frontu zbliżającego się do
Leżajska i Łańcuta.
331
„Rosjanie […] lasami przez Dąbrówki posuwali się w kierunku na Rzeszów. Łańcut znalazł
się w takich jakby kleszczach. Co tu można było zrobić? Niemców nie ma sensu bić, bo na polach
Małej Woli stały czołgi niemieckie «tygrysy». Piechota była nad Wisłokiem i oni byli nastawieni
na las na Dąbrówkach, bo tam byli Rosjanie. Artyleria radziecka wystrzeliła parę pocisków: koło
leśnictwa w Dąbrówkach jest taki duży krater. Tam stał niemiecki transporter z amunicją, trafili go.
Potem jeszcze przez jakiś czas niemieckie mundury wisiały po drzewach…”. J. Borcz, „Burza”
przeszła bokiem, op. cit., s. 39-40.
332
Zob.: W. Szymczyk, op. cit., s. 91. Na południe od Łańcuta w rejonie Dynowa działała tzw.
Kampfgruppe von Bülow.
333
Elektrownię udało się wprawdzie uchronić przed całkowitym zniszczeniem, ale uszkodzenia spowodowane detonacjami niemieckich min były poważne. Zob.: J. Pelc-Piastowski, Raporty
o „Burzy”, op. cit., s. 240.
334
Zob.: ibidem, s. 238.
330
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miejscowości Rakszawa)335. Na skutek fortelu uratowano również pałac hr. Potockiego przed możliwą grabieżą, Niemcy przed odwrotem zapalili rafinerię spirytusu
w Łańcucie, należącą do Potockich336. Udało się uniknąć intensywnego ostrzelania Łańcuta przez artylerię Armii Czerwonej, wskazując obecność sił niemieckich
w rejonie miejscowej stacji kolejowej i naprowadzając właśnie tam ogień artyleryjski (przy udziale żołnierza AK ppor. Józefa Puchały ps. „Lis”), co ostatecznie
zmusiło Niemców do pośpiesznego odwrotu w kierunku Rzeszowa337. Atakowano
wycofujące się mniejsze oddziały niemieckie pomiędzy Łańcutem i Leżajskiem,
np. w rejonie Woli Zarczyckiej i Sarzyny, w ślad za ustępującymi znad Sanu
w kierunku Sokołowa Małopolskiego Niemcami 23 lipca w rejonie Woli Zarczyckiej pojawili się partyzanci radzieccy338. Ośmiu partyzantów AK z „Dziunkowskim” na czele pod Wólką Niedźwiedzką w rejonie gajówki zaatakowało 24 lipca
1944 roku cofający się i plądrujący okoliczne gospodarstwa (przysiółki Flisy i Łoiny należące do Woli Zarczyckiej) rozciągnięty oddział nieprzyjaciela składający
się z kilkunastu Niemców i żołnierzy Ostlegionów, spośród których zginęło sześciu, a dziewięciu ujęto. W walce zginął partyzant – Roman Kozyra ps. „Młot”339.
Prawdopodobnie grupa nieprzyjaciela należała do kompanii piechoty, która wycofywała się w kierunku Leżajska, ale została ostrzelana z lasu Budzyń pod Leżajskiem przez drużynę „Szczęsnego” i zawróciła w kierunku Woli Zarczyckiej340.

335
Zob.: W. Wilbik-Jagusztynowa, op. cit., s. 386-387. Żołnierze miejscowej drużyny AK –
BCh przecięli kable podłączone przez Niemców prowadzące w kierunku Rakszawy i w kierunku
leśnictwa Dąbrówki. Do przecięcia kabli przyznają się i członkowie AK (Hieronim Świątoniowski
z Potoka i Adam Skórski), i członkowie BCh Władysław Tama i Władysław Gwizdak oraz ludzie
zatrudnieni przez Niemców w leśnych magazynach amunicji (Stanisław Babka i Alfred Rejman).
Zdaniem Józefa Borcza, ps. „Krótki” „wszyscy mogli mówić prawdę, bo te kable mogły być wielokrotnie przecinane, w różnych miejscach, przez różnych ludzi”. Do wydarzeń w Dąbrówkach
doszło 28 lipca.
336
Według miejscowych relacji to podobno żołnierz AK Leopold Didyk ps. „Cyrus” na bramie
zamku opuszczonego przez ostatniego właściciela Alfreda hr. Potockiego umieścił tablicę informującą po rosyjsku o tym, że jest to obiekt muzealny, wskutek czego żołnierze radzieccy trzymali się
z daleka od budynku.
337
Zob.: P. Bytnar, op. cit., s. 5; J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 159;
G. Mazur, „Burza” w Podokręgu AK Rzeszów, op. cit., s. 99; T. Strugalski ps. „Kos” w sprawozdaniu z 8 sierpnia 1944 roku mówi o tym, że osobiście przekazywał informacje oficerowi radzieckiemu o celach dla artylerii.
338
Komendant Podokręgu AK Rzeszów do Komendanta Okręgu AK Kraków: raport z przebiegu „Burzy” w Inspektoracie AK Przemyśl; 7 października 1944 roku: „Zgrup.III/39 rozbiło końcówki npla zwłaszcza w Wola Zarczycka, Brzóza Królewska i Rakszawa, a w obozie Dąbrówka nie
pozwala wysadzić amunicji, przecinając lont”. Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach,
t. II: Dział Łączności Operacyjnej, Łączność Radiowa, cz. II, Kraków 1999, s. 152.
339
Zob.: IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 19831990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 72 z 28 sierpnia 1939 roku, Agenturalne doniesienie,
Źródło: „Świst”, Historia ZWZ, późniejszej AK na terenie komendy obwodu powiatu Łańcut.
340
Archiwum „Prokop”, opracował S. Gdula – 8.10.1993, „Sprawozdanie z akcji „Burza” X40
– 8 sierpnia 1944 roku, sygnowane przez „Kosa”, Akt. 93, II. Pluton Miecza, s. 33 (w zbiorach
A. Borcza).
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Prowadzono nasilony sabotaż i dywersję kolejową, atakowano i rozbrajano
grupki żołnierzy niemieckich w Łańcucie i okolicy341. Według relacji „Kosa” oddział X40 brał udział w „Burzy” od 25 lipca 1944 roku, z powodu przecięcia
terytorium Obwodu AK Łańcut linią przemieszczającego się frontu, poszczególne drużyny i plutony partyzanckie walczyły w rejonach ich zakwaterowania.
Z powodu przerwania z nimi łączności wskutek utrudnionego przemieszczania
się gońców z dowództwa w Kosinie zdolność bojowa plutonów bojowych nie
była w pełni wykorzystywana342. Zastępca dowódcy dowódca drużyny Józef
Tajchman ps. „Słowik” ranny w potyczce w rejonie bażantarni wysockiej 26 lipca
został prawdopodobnie tego samego dnia zamordowany przez żandarmerię łańcucką343. W walce w bażantarni wysockiej z drużyną „Beja” zginęło również pięciu żołnierzy niemieckich344. Zdaniem „Beja” do walki, w wyniku której zginął
„Słowik”, doszło 27 lipca345. Żołnierze AK w końcowych dniach lipca 1944 roku
aktywnie współdziałali z Armią Czerwoną podczas walki o Kosinę i Głuchów,
o czym informuje fragment ze sprawozdania „Kosa”: „[…] włączono się do sow.
działań fronowych p-ko n-plowi. Po zajęciu Kosiny przez wojska sow., zgłosił się X.40 (Kos) do d-cy pułku sow., któremu podał miejsca zgrupowań niem.
341
Zob.: J. Sigda, op. cit., s. 20-21; J. Lasek, op. cit., s. 23. O zwycięskiej potyczce patrolu
Armii Czerwonej przy wsparciu żołnierzy AK z niemieckim oddziałem w Budach Łańcuckich.
J. Koziarz, P. Bartnik, op. cit., s. 45-46.
342
Archiwum „Prokop”, opracował S. Gdula – 8.10.1993, „Sprawozdanie z akcji „Burza” X40
– 8 sierpnia 1944 roku, sygnowane przez „Kosa” – Akt. 73, III. Pluton Wroga, s. 33 (w zbiorach
A. Borcza). „Kos” relacjonował, że w okolicy Sonina-Łańcut drużyna „Mordy” [Karol Nycz –
przypis A.B.] rozbrajała Niemców, a pluton „Wroga” zdobył w czasie „Burzy” 1 rkm, 5 pistoletów
maszynowych, 3 karabiny, 4 taśmy do MG z amunicją.
343
Zob.: S. Gdula, Wykaz pomordowanych przez Niemców, NKWD i UB, zmarłych w więzieniach i padłych w potyczkach partyzanckich z terenu Obwodu AK, „Jarosławski Kwartalnik Armii
Krajowej” 1998, nr 33, s. 5. Znajdujący się na drzewie „Słowik” trafiony serią z karabinu maszynowego w nogę spadł, po czym został przywiązany przez Niemców do samochodu i ciągnięty aż na
cmentarz żydowski w Łańcucie (ul. Traugutta), tzw. Okop. Tam został zastrzelony i pochowany na
miejscu. Zob.: K. Izydorczyk, Nie zapominajmy o przeszłości. Losy mojego pradziadka w czasie II
wojny światowej, [w:] „Gazeta Łańcucka” 2005, nr 6/122, s. 9.
344
Zob.: Archiwum „Prokop”, opracował S. Gdula – 8.10.1993, „Sprawozdanie z akcji „Burza”
X40 – 8 sierpnia 1944 roku, op. cit., s. 33.
345
Według relacji „Beja”: „Akcja «Burza» przeprowadzona w dniu 27 lipca 1944 roku
przez grupę złożoną z żołnierzy plutonu „Rosomaka” (Jana Tajchmana) z Wysokiej k. Łańcuta i kilku moich z oddziału partyzanckiego «Lisa» (Józefa Puchały) liczącą od 15 do
20 ludzi, w tym tylko połowa uzbrojonych, zakończyła się klęską. Grupa skoncentrowana
w wysockiej bażantarni, po zatrzymaniu kilku furmanek z uchodzącymi za zachód folksdojczami i ostrzelaniu samochodu osobowego z oficerami niemieckimi, została nagle zaatakowana przez silny, świetnie wyszkolony i uzbrojony liniowy oddział żołnierzy frontowych,
jadących na trzech samochodach ciężarowych za jadącymi naprzodzie oficerami. Zaaferowani samochodem osobowym za późno zauważyliśmy samochody ciężarowe z Niemcami
(których było 60-80), już rozwiniętymi w tyralierę. Otworzyli tak silny ogień z broni maszynowej, że jak później oglądaliśmy skraj lasu, każde drzewo miało ślady po kilku pociskach.
Grupa została rozproszona, po czym zebrała się na drugim końcu lasku. Zginął wtedy jeden
z najlepszych moich żołnierzy, uczestnik wielu akcji, dobry i doświadczony partyzant «Słowik» (Józef Tajchman z Wysokiej)”.
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I cele dla ostrzeliwania artyl. (wzgórze Magdalenka 339). Na prośbę sowiecką
o pomoc w walce na m. Głuchów – po południu w tym dniu zająłem z plutonem
«Wilka» wskazany odcinek: przepust kolej. Głuchów do lasu w lewo włącznie.
Walka trwała od godz. 18-tej do 3-ciej dnia następnego. Po wycofaniu się n-pla
z Głuchowa i zajęciu miejscowości przez nas – wróciłem z oddziałem bez strat
do m. Kosina”346.
Końcem lipca 1944 roku żołnierz AK Piotr Bytnar ps. „Babinicz”, pracujący
jako nastawniczy na stacji kolejowej w Łańcucie, umieścił materiał zapalający
w wagonie wyruszającego ze stacji kolejowej w Łańcucie na zachód ostatniego
niemieckiego pociągu transportującego część amunicji zabranej z magazynu
w Dąbrówkach, doprowadzając do eksplozji ładunku w rejonie Krzemienicy
i zatrzymania ruchu niemieckich transportów347. Według innej relacji eksplozję
w pociągu z amunicją 26 lipca 1944 roku wskutek umieszczenia miny spowodowali w Krzemienicy żołnierze AK, Jan Welc ps. „Herkules” oraz Onufry
Rzeszutko ps. „Spokojny”348. Przed południem 29 lipca dwa niemieckie czołgi
podczas niefortunnego manewrowania pod ogniem pocisków z wyrzutni rakietowych BM-8, zwanych popularnie Katiusza, w Soninie zostały uszkodzone
i pozostawione w rzece Sawie. Pierwszy pojazd po opuszczeniu przez załogę
został zepchnięty przez Niemców do betonowego jazu, a drugi załamał most
na rzece Sawie i tam został zablokowany bez żadnej możliwości wydostania
się z pułapki. Załogi obu pancernych kolosów uciekły w kierunku Łańcuta349.
346
Archiwum „Prokop”, opracował S. Gdula – 8.10.1993, „Sprawozdanie z akcji „Burza” X40
– 8 sierpnia 1944 roku, op. cit., s. 33. „Kos” relacjonował również, że w okolicy Sonina-Łańcut
drużyna „Mordy” rozbrajała pojedynczych żołnierzy niemieckich, G. Mazur, „Burza” w Podokręgu AK Rzeszów, op. cit., s. 99, na podstawie sprawozdania rtm T. Strugalskiego ps. „Kos”. Zdaniem
G. Mazura wyważony raport „Kosa” przedstawia faktyczne rozmiary „Burzy” na tym terenie, które zdecydowanie odbiegają od wyolbrzymionych informacji pochodzących od Komendanta Podokręgu Rzeszów AK – zob.: Komendant Podokręgu AK Rzeszów do Komendanta Okręgu AK
Kraków: raport z przebiegu „Burzy” w Inspektoracie AK Przemyśl; 7 października 1944. „Zgrup.
II/38 większe walki w Kosina i Głuchów przy natarciu razem z sow. pułkiem, co ten wybitnie podkreślił. Razem zdobyto 3 czołgi, 27 ckm i rkm, 5 kb ppanc., 230 kbk, 30 pm, 7 pist., 1300 gran., 50
000 am., mat. Wybuch i samo. Straty npla: kilkaset zabitych, podobna ilość rannych oraz jeńców,
których oddano sow. Straty własne: 17 zabitych i 15 rannych”. Krakowski Okręg Armii Krajowej
w dokumentach, op. cit., s. 152.
347
Zob.: P. Bytnar, op. cit., s. 4-5. Relację P. Bytnara ps. „Babinicz” potwierdza T. Fajgier ps.
„Sęk” (Historia Krzemienicy…, op. cit., s. 17 oraz Informacja dotycząca podpalenia niemieckiego
pociągu z amunicją na terenie Krzemienicy pod koniec lipca 1944 roku – w zbiorach A. Borcza).
Zdaniem „Sęka” to wprawdzie „Herkules” podjął odważną, ale nieudaną próbę zapalenia ładunku
w pociągu stojącym przed rampą w Krzemienicy za pomocą nafty i ostrzeliwany przez ochronę
pociągu doprowadził jednak do wycofania się pociągu z Krzemienicy na stację w Łańcucie. Wówczas „Babinicz” wrzucił wióry z pobliskiego tartaku do jednego z odkrytych wagonów i spowodował rozszerzenie się ognia i zniszczenie części składu. Pozostałą część maszynista doprowadził
do Rzeszowa.
348
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 129-130.
349
Według relacji naocznego świadka tych wypadków żołnierza AK Stanisława Nycza ps.
„Szymek”. Zob.: P. Fangor, Samobójstwo pancernych potworów, „Gazeta Łańcucka” 1998, nr 7/58,
s. 8.
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Wszystkie mosty w Soninie zostały zerwane350. Podejmowane przez Wehrmacht próby zatrzymania pochodu Armii Czerwonej wspieranej przez żołnierzy podziemia na przedpolu Łańcuta i Rzeszowa okazały się bezowocne351.
W rejonie Woli Dalszej, Woli Małej, Wysokiej oraz z samego Łańcuta ogień na
północ i wschód prowadziły zmieniające często lokalizację baterie niemieckiej
artylerii wspierane działami czołgowymi, strona radziecka odpowiadała pociskami artylerii oraz Katiusz352.
Leżajsk został zajęty przez Armię Czerwoną 24 lipca 1944 roku353. Już
26 lipca Rosjanie byli w Rakszawie i Żołyni. Po wkroczeniu jej oddziałów
od wschodu do Łańcuta 30 lipca 1944 roku (z 60 Armii gen. Kuroczkina oraz 9 Korpusu Zmechanizowanego gen. Suchowa z 5 Armii Pancernej
Gwardii gen. Rybałki) żołnierze AK jako milicja pełnili służbę porządkową
w mieście (przynajmniej do połowy sierpnia 1944 roku)354. Przed Komendantem Wojennym Łańcuta mjr. Dymitrem Czerwiakowem ujawnił się Komendant Obwodu AK Tadeusz Wawrzkiewicz ps. „Baca”, podczas „Burzy”
zdekonspirowała się również część miejscowych żołnierzy AK, natomiast
lokalna administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego pozostała

350
Zob.: W. Magoń, op. cit., s. 47 oraz P. Fangor, op. cit., s. 8. Pozostawionym w jazie Sawy
czołgiem był niewątpliwie Panzerkampfwagen VI Tiger, co uwidoczniono na zdjęciu wykonanym
w sierpniu 1944 roku przez „Szymka”. Według relacji tego żołnierza AK pod zerwanym mostem
na Sawie unieruchomiony został również czołg ciężki „Tygrys”.
351
„27 lipca. Przeciwnik sforsował Wisłok na północ od nas i naciera dalej. Próbujemy powstrzymać go między Landshut (Łańcutem), a Reichshof (Rzeszowem), ale udaje się to tylko częściowo […] po całym dniu walk wracamy na kwatery do Rzeszowa, gdzie następuje reorganizacja”. G.K. Koschorrek, op. cit., s. 264. Koschorrek walczył jako celowniczy karabinu maszynowego MG-42 w 21 Pułku Grenadierów Pancernych z 24 Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Uprzednio
tj. 25 i 26 lipca żołnierz ten uczestniczył w ciężkich walkach nad Sanem w rejonie Jarosławia
i Wólki Pełkińskiej. Zob.: Ibidem, s. 261-263. Do próby opóźnienia marszu Armii Czerwonej przez
Niemców doszło w rejonie Głuchowa i Kosiny oraz w okolicy Dąbrówek, skąd podchodziły do
Łańcuta oddziały radzieckiej 13 armii dowodzonej przez gen. Puchowa. Zob.: W. Szymczyk, op.
cit., s. 95-96.
352
Zob.: W. Szymczyk, op. cit., s. 96. Jerzy Pelc-Piastowski ps. „Łazik” relacjonował audytorowi niniejszego artykułu, że w rejonie tzw. Stawu Browarnego w Łańcucie ostrzał na rejon wsi
Dąbrówki 28 lipca przez kilka godzin prowadził samotny czołg ciężki „Tygrys” (relacja w zbiorach
A. Borcza).
353
Leżajsk został wyzwolony przez 350 dywizję gen. Wiechina wchodzącą w skład radzieckiej
13 armii. Zob.: W. Szymczyk, op. cit., s. 99. Sforsowanie Sanu pod Leżajskiem zostało przeprowadzone brodem w miejscu wskazanym podobno Rosjanom przez „Wołyniaka”.
354
Według relacji Józefa Sigdy ps. „Józek” pierwszy patrol radziecki w składzie oficer i 10
żołnierzy wkroczył do Łańcuta od strony Głuchowa wraz z żołnierzami AK, którzy wyszli im na
spotkanie już 29 lipca 1944 roku. Zob.: J. Sigda, op. cit., s. 21-22. Tuż przy zamku Niemcy zatarasowali szosę uszkodzonym ciężkim czołgiem typu „Tygrys”; J. Pelc-Piastowski, Nasza jest noc, op.
cit., s. 220-249. W Leżajsku i Kuryłówce milicję akowską w sierpniu 1944 roku utworzyli żołnierze
z oddziału Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak” pod jego dowództwem. Zob.: D. Garbacz, Wołyniak – legenda prawdziwa, Stalowa Wola 1996, s. 37-42.
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w konspiracji355. Na czele Komendantury Wojennej w Leżajsku stał kpt.
Iwan Szczukin356.
W akcji „Burza” oddział X40 zdobył: 3 karabiny maszynowe, 30 karabinów,
rkm, 11 pistoletów maszynowych, 6580 sztuk amunicji do karabinów, 3500 sztuk
amunicji do pistoletów maszynowych, 200 sztuk amunicji na taśmie do MG, 360
granatów oraz inne materiały wojskowe357.
W okresie akcji „Burza” (koniec lipca 1944 roku) Obwód AK Łańcut osiągnął liczebność 2922 zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej,
w tym przejętych w rezultacie akcji scaleniowej 926 żołnierzy Batalionów Chłopskich (BCh) i 580 żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej
(NOW), którzy wchodzili w skład trzeciego batalionu 39 Pułku Piechoty
Armii Krajowej 358. Z tej liczby kilkuset uzbrojonych żołnierzy przygotowanych było do realizacji zadań bojowych i wzięło bezpośredni udział
w walkach. Obwód AK Łańcut był podczas „Burzy” jednym z najsilniejszych ogniw Podokręgu AK Rzeszów 359. Wielu żołnierzy Obwodu AK
Łańcut zostało jeszcze w 1944 roku awansowanych i odznaczonych Krzyżami Walecznych 360.
W sierpniu 1944 roku żołnierze Obwodu Łańcut AK pozostawali w gotowości
i wspierali zwarte oddziały AK przemieszczające się przez jego terytorium361.
Podążający na odsiecz powstańcom warszawskim i entuzjastycznie witany przez
ludność batalion sformowany w Obszarze Lwów dowodzony przez por. Witol355
Zob.: W. Szymczyk, op. cit., s. 114. Zdaniem J. Pelca-Piastowskiego ps. Łazik” współpraca zdekonspirowanych struktur AK z młodym, 27-letnim Komendantem Wojennym, dowódcą
batalionu moździerzy, układała się początkowo poprawnie, sytuacja zmieniła się jednak jeszcze
w sierpniu 1944 roku.
356
Zob.: Z. Śliwiński, Uwagi i sprostowania do pracy…, op. cit., s. 29.
357
Zob.: Archiwum „Prokop”, opracował S. Gdula – 8.10.1993, „Sprawozdanie z akcji „Burza” X40 – 8 sierpnia 1944 roku, op. cit., s. 33.
358
Zob.: F. Sagan, op. cit., s. 465; G. Ostasz ocenia liczebność zaprzysiężonych żołnierzy Obwodu Łańcut AK wiosną 1944 roku na aż 7400 ludzi. Zob.: G. Ostasz, op. cit. s. 56.
359
Emil Kűbler oceniał, że 60% żołnierzy dysponowało bronią polską, zdobyczną niemiecką,
radziecką i zrzutową angielską – zob.: E. Kűbler, op. cit. s. 12.
360
Wykaz awansowanych podchorążych konspiracyjnych oraz wykaz odznaczonych Krzyżem
Walecznych, na podstawie Rozkazu Komendy Podokręgu nr 40/44/125/44. Zestawienia z datą 11
listopada 1944 roku (kserokopia w zbiorach A. Borcza). Wśród podchorążych awansowanych do
stopnia podporucznika są m.in. „Bej”, „Gangster”, „Piłka”, „Krótki”, „Kordian”, „Eskulap”. Na
liście odznaczonych Krzyżem Walecznych (niektórzy również pośmiertnie) odnajdujemy m.in.:
„Kosa”, „Wroga”, „Łukasza”, „Leśnika”, „Beja”, „Gangstera”, „Krótkiego, „Piłkę”, „Achillesa”,
„Babinicza”, „Herosa”, „Wiesława”, „Fajnego”, „Gwera”, „Słowika”. 11 listopada Złote Krzyże
Zasługi z Mieczami otrzymali m.in.: „Olimp”, „Kordian”, „Złom”, „Puma” (pośmiertnie). Honorowe Odznaki za Rany przyznano m.in. „Łukaszowi” i „Manierce” (potwierdzenia KO „Borskuli”
z 26 listopada 1944 roku znajdują się w zbiorach A. Borcza).
361
Rozkaz Komendanta Obwodu Borsuki „Marsa” nr 47 z połowy sierpnia 1944 roku (IPN
Kr 595/68, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski, Dokumenty dotyczące Obwodu AK Łańcut.,
dokument II – 532-5). „Mars” wspomina o oddziałach „Warty” por. „Prokopa”, por. „Syrokomli”
i ppor. „Sulimy” znajdujących się na terenie Obwodu, rozkazuje udzielić pomocy grupie por
„Wacława”.

OBWÓD SZP-ZWZ-AK ŁAŃCUT 1939-1945 W RELACJACH ŻOŁNIERZY PODZIEMIA

105

da Szredzkiego ps „Sulima” liczący około 250 żołnierzy został w dniach 17-18
sierpnia 1944 roku zatrzymany przez Armię Czerwoną, zawrócony i częściowo
rozbrojony362. Rozproszeni żołnierze otrzymali pomoc ze strony lokalnych Placówek AK363. Podobno w rejonie Sieniawa-Leżajsk pojawiła się i została również
rozbrojona przez Armię Czerwoną sformowana w Gródku Jagiellońskim zmotoryzowana jednostka AK364.
Od sierpnia 1944 do sierpnia 1945 roku żołnierze z Obwodu AK Łańcut
udzielali pomocy żołnierzom lwowskiego zgrupowania AK „Warta” (batalion
„C”), którzy przemieszczali się na północny-zachód i przejściowo stacjonowali
w lasach pomiędzy Leżajskiem, Łańcutem i Rzeszowem, a później w ukryciu
na kwaterach365. W Łańcucie przy ulicy Kościuszki na przełomie lat 1944/1945
ukrywał się dowódca Lwowskich Oddziałów AK „Warta” ppłk Bolesław Tomaszewski ps. „Ostroga”366.
„Burza” w Obwodzie AK Łańcut z konieczności zrealizowana została
w formule dość ograniczonej, co było konsekwencją poważnej koncentracji
frontowych sił niemieckich na tym terenie oraz wynikiem szybkich postępów Armii Czerwonej i szybkiego nasycenia regionu oddziałami radzieckimi 367.
362
Zob.: G. Mazur, Przyczynek do dziejów likwidacji Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie,
[w:] Studia Rzeszowskie, t. VII, Rzeszów 2000, s. 89-92. Oddział składający się z żołnierzy AK
z Sambora i okolic zareagował na wezwanie gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego z 14 sierpnia
1944 roku. Zgrupowanie „San” dowodzone przez „Sulimę” – 5 kompanii z 26 pułku piechoty AK
rozwinęło się do akcji „Burza” w lipcu 1944 roku w rejonie Mościsk – zob.: P.M. Lisiewicz, op.
cit., s. 205.
363
Zob.: IPN Kr 595/129, Archiwum Edwarda Brydaka – dokumenty dotyczące Inspektoratu
Przemyśl AK (fotokopie), T-3/140-144 – Okresowy meldunek sytuacyjny „m6” do „m4” z 30
sierpnia 1944 roku: „[…] część żołnierzy baonu Solimy zbiegła z bronią, przy wydatnej pomocy
tamt. Placówek AK”. Oddział „Sulimy” został częściowo rozbrojony, a częściowo rozproszony
w rejonie Sarzyny i Tarnogóry. Ibidem, T-03/117 – Meldunek „Radwana” do Podokręgu AK
Rzeszów.
364
W skład tej jednostki wchodziły samochody, motocykle, działa i podobno kilka czołgów.
Zob.: J. Pelc-Piastowski, Raporty o „Burzy”, op. cit., s. 170; P.M. Lisiewicz, op. cit., s. 267. Żadne
znane autorowi niniejszego artykułu publikacje nie informują o takim oddziale.
365
Relacja Tadeusza Bendzery ps. „Zbrucz” (Wspomnienia, „Jarosławski Kwartalnik Armii
Krajowej” 2000, nr 42, s. 16). Autor relacji informuje, że w sierpniu 1944 roku przez Grodzisko w kierunku na Leżajsk przemieszczał się 500 osobowy oddział udający się na odsiecz powstańcom warszawskim. Żołnierzy witała w Grodzisku brama tryumfalna z napisem „Witajcie
i żegnajcie”. Zapewne był to oddział „Sulimy”. W Strażowie ukrywało się 9 żołnierzy tzw.
„Sulimiaków”, inni zostali „zamelinowani” w Palikówce – według relacji J. Laskowskiego ps.
„Bochenek”.
366
Na froncie kamienicy przy ul. Kościuszki 7 znajduje się tablica pamiątkowa, odsłonięta
w 1995 roku.
367
Ze wspomnień „Beja” związanych z nieudaną akcją w Wysokiej 27 lipca: „Zdecydowaliśmy z «Rosomakiem» przerwać akcję, nie widząc szans jej powodzenia wobec napływającej fali
uciekających wprawdzie, ale zdolnych do walki Niemców oraz nieodpowiednich warunków terenowych – jedyne zaplecze stanowił mały 50-hektarowy lasek otoczony gęsto zabudowanymi
wsiami. Zachodziła również obawa spacyfikowania przez Niemców, za naszą działalność, którejś
z okolicznych wsi”.
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Pacyfikacje i akcje odwetowe okupanta
Służby policyjne i wojskowe okupanta zadały konspiracji Obwodu AK
Łańcut oraz ludności cywilnej poważne straty osobowe, szczególnie podczas
dramatycznych pacyfikacji i akcji odwetowych przeprowadzonych w wielu
miejscowościach regionu łańcuckiego i leżajskiego. Największe akcje pacyfikacyjne, w których stracili życie również żołnierze ZWZ i AK, przeprowadzono w następujących miejscowościach: Rakszawa (5 maja 1943 roku), Żołynia
(25 kwietnia 1943 roku), Giedlarowa (7 maja 1943 roku), Leżajsk (28 maja
1943 roku), Wólka Niedźwiedzka, Julin, Wydrze, Brzóza Stadnicka (5 czerwca
1943 roku), Wola Zarczycka (20 czerwca 1943 roku), Łańcut (5 lipca 1943
roku), Zmysłówka, Dolna Żołynia, Kopanie (23 lipca 1943 roku), Palikówka
(24 lipca 1943 roku), Kuryłówka i Tarnawiec (29 czerwca 1944 roku)368. 5 marca 1944 roku w odwecie za zabójstwo burmistrza Łańcuta Jana Wojnarowicza
w wyniku bandyckiego napadu rabunkowego rozstrzelano na jednej z ulic 10
zakładników przywiezionych z Jarosławia, wśród których byli żołnierze AK
z Obwodu Jarosław369. Wielu żołnierzy podziemia z Obwodu Łańcut przeszło
katownie Gestapo i żandarmerii, tracąc bezpowrotnie zdrowie, niektórzy odnieśli poważne rany w walce.
Kilkunastu żołnierzy AK poległych głównie podczas walk z Niemcami
oraz w konsekwencji nieudanej ucieczki podczas próby aresztowania spoczywa
w mogile zbiorowej AK na cmentarzu komunalnym w Łańcucie370.
Zob.: S. Zabierowski, Rzeszowskie…, op. cit., s. 205-215; E. Kübler, op. cit., s. 5- 9; M. Pliś,
Historia Łańcuckiego Obwodu…, op. cit., s. 19-22; W. Barłoga ps. „Pelikan”, Relacja o organizacji
i działalności Armii Krajowej w Palikówce, s. 2-3 (w zbiorach A. Borcza). M. Pelc, op. cit. – o pacyfikacji w Łańcucie i wywózce do obozu w Pustkowie. Potraktowanie bezwzględnych pacyfikacji
jako bezpośredniej odpowiedzi okupanta na akcje podziemia w 1943 roku nie wydaje się zasadne.
Pacyfikacje spowodowane były przede wszystkim rozpracowywaniem struktur AK przez agenturę
Gestapo i organizowane były w celu zastraszenia społeczeństwa.
369
Zob.: B. Kochman, Pamięć pozostała, „Gazeta Łańcucka” 2013, nr 10/2020, s. 3. Zabójstwo
Wojnarowicza absolutnie nie było skutkiem wyroku AK, co potwierdza E. Kübler (op. cit., s. 2-3)
oraz J. Blajer ps. „Bej” (relacja w zbiorach A. Borcza). „Bej” zwracał nawet uwagę na potwierdzoną współpracę Wojnarowicza z AK. „Wróg” oraz „Bej” podają w swych relacjach personalia
zabójcy Wojnarowicza należącego do Straży Chłopskiej, który podczas powrotu został rozpoznany
przez patrolujących żołnierzy AK. Według zachowanego dokumentu Obwodu Łańcut AK Wojnarowicz był znaczącym świadkiem w podziemnym procesie swego późniejszego zabójcy, który
został oskarżony o kontakty z konfidentem Feliksem Krauzem, KO G/d ref. Wojsk. Do „Składu
drzewa” dla Wacława – sprawozdanie za czas od 20.II do 20.III, Mp. 24.III br. Dokument z marca
1944 roku informuje również o rozstrzelaniu 5 marca 10 zakładników przez Niemców w odwecie
za zabójstwo Wojnarowicza oraz o paleniu przez Niemców zwłok zastrzelonych Żydów w rejonie
łańcuckiego cmentarza żydowskiego. O kulisach sprawy Wojnarowicza zob.: P. Szopa, op. cit.,
s. 297-300.
370
W konsekwencji próby aresztowania przez władze okupacyjne zginęli wiosną i latem 1943
roku ks. Józef Tęcza ps. „Łęgowski”, Stanisław Wawrzkiewicz ps. „Bohun” – Komendant Placówki nr 1 oraz Adam Stysioł ps. „Iskra” – oficer szkoleniowy, przedwojenny porucznik zawodowy
Wojskowego Instytutu Geograficznego. Zob.: E. Kűbler, op. cit., s. 10-11; A. Pelc, op. cit., s. 3-5,
17. O mogile zbiorowej AK w Łańcucie zob.: P. Fangor, Łańcut – poległym Bohaterom, „Gazeta
Łańcucka” 2011, nr 11/197, s. 8.
368
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Straty personalne podziemia Obwodu Łańcut SZP-ZWZ-AK poniesione podczas okupacji niemieckiej oceniam na łącznie około 100-120 zaprzysiężonych
żołnierzy ZWZ i AK371.
Udział żołnierzy Obwodu AK Łańcut w drugim podziemiu niepodległościowym
Część żołnierzy Obwodu AK Łańcut dotknęły represje NKWD i UB,
które rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 1944 roku372. Milicja AK-owska
w Łańcucie została rozwiązana, podobnie stało się w Leżajsku. Wśród części
żołnierzy zapanował chaos i dezorientacja, co wynikało z ówczesnej sytuacji politycznej i działań zmierzających do uchwycenia władzy przez Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego373. 6 sierpnia pułkownik Kazimierz Putek
ps. „Zworny”, Komendant Podokręgu AK Rzeszów ujawnił się w Rzeszowie
jako dowódca 24 Dywizji Piechoty AK, na co miejscowe dowództwo Armii
Czerwonej zareagowało żądaniem rozbrojenia i włączeniem jednostek AK do
Wojska Polskiego, podporządkowanego Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia
Narodowego374. W regionie stacjonowały liczne oddziały Armii Czerwonej,
W wyniku pacyfikacji Woli Zarczyckiej 20 czerwca 1943 roku Polski Związek Powstańczy
(kryptonim konspiracyjny AK) utracił 52 żołnierzy – według informacji BCh: „[…] z P.Z.P. padło
52 ludzi, naszych – 3”. (IPN Kr 595/178, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski, Dokumenty Zakładu Historii Ruchu Ludowego dotyczące Podokręgu Rzeszów BCh, dokument ZHRL VI/22/1416 – „Oracz” – Dokument zatytułowany: Załącznik Nr 1 dotyczący P.Z.P.). Według wewnętrznej
informacji AK z czasów okupcji straty wśród zaprzysiężonych żołnierzy z Woli Zarczyckiej nie
były aż tak wysokie; IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument nr 32 z 9 lipca 1944 roku Gd-do G., K/O G/d
„Baca”. Wykaz strat własnych żołnierzy AK od początku konspiracji do czasu obecnego, w którym
figuruje 42 poległych i zamordowanych żołnierzy obwodu Łańcut AK (włącznie z żołnierzami AK
zabitymi podczas najkrwawszych pacyfikacji przeprowadzonych w Woli Zarczyckiej i Leżajsku).
Według zestawienia opracowanego przez S. Gdulę ps. „Orest” w Woli Zarczyckiej zginęło podczas
pacyfikacji aż 60 miejscowych żołnierzy AK, zob. Uzupełnienie do wykazu poległych i pomordowanych 1939-1945 powiatu Łańcut, w: „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej” 1999, nr 36,
s. 2. We wspomnianym powyżej zestawieniu sygnowanym przez „Bacę” brakuje danych co najmniej kilkunastu poległych żołnierzy konspiracji, w tym m.in. ofiar z Kahlówki. W Wykazie strat
ludności polskiej od początku konspiracji do czasów dzisiejszych, [w:] IPN Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…, Dokument
nr 33-38 z 9 lipca 1944, sygnowany przez K/O G/d „Baca” roku figuruje około prawie 350 mieszkańców przedwojennego powiatu łańcuckiego, a wśród nich jest Józef Martyński. Zestawienie to
nie obejmuje ofiar wśród ludności żydowskiej.
372
Zob.: Z. Moszumański, Relacje majora Jana Bronisława Totha, op. cit., s. 268; Sprawozdanie z działalności konspiracyjnej…, op. cit. Według Totha pierwsze aresztowania na terenie Inspektoratu Przemyśl przez Sowietów zaczęły się już 9 sierpnia.
373
Zob.: J. Lasek, op. cit., s. 24. Żołnierze AK w Budach Łańcuckich w sierpniu 1944 roku
otrzymali rozkaz koncentracji w celu udzielenia pomocy powstańcom warszawskim, jednak rozkaz wkrótce odwołano. Ostre pogotowie i koncentracje, wkrótce odwoływane zarządzono również
w innych miejscowościach Obwodu Łańcut AK. Zwarte oddziały AK rozbrajano, wielu żołnierzy
aresztowano.
374
Zob.: P.M. Lisiewicz, op. cit., s. 228-229.
371
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tworzono tu wojsko polskie przeznaczone do walki z Niemcami wspólnie
z armią radziecką. Tymczasem na terenie Inspektoratu Przemyśl podejmowano bezowocne próby udzielenia pomocy walczącej Warszawie. Koncentracja oddziałów miała zostać przeprowadzona w dniach 9-13 września 1944
roku na południe od Kańczugi. Rekonesansowy, nieudany wypad w kierunku
frontu niemiecko-radzieckiego przeprowadził jeszcze w sierpniu 1944 roku
por. Tadeusz Strugalski ps. „Kos” na czele Oddziału Dywersyjnego „Prokop”
w sile 80-150 żołnierzy375.
PKWN dekretem z 24 sierpnia 1944 roku rozwiązał wszystkie tajne organizacje wojskowe na wyzwolonych terenach i zaoferował uczestnikom podziemia
możliwość wstąpienia do Wojska Polskiego376. Podstawę represji stanowił Kodeks Karny Wojska Polskiego z 23 września 1944 roku377. Kolejnym fundamentem wzmożonych represji był Dekret PKWN „O Ochronie Państwa” z 30 października 1944 roku. 30 sierpnia 1944 roku utworzono w Łańcucie Powiatową
Radę Narodową378.
Już w sierpniu utworzono Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej,
jesienią 1944 roku powstał w Łańcucie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego379. Nowa władza korzystała z miejscowego zaplecza radykalnego ruchu ludowego, które miało znakomite rozpoznanie lokalnych struktur AK. Struktury Obwodu Łańcut AK stanowczo opierały się intensywnej działalności Rejonowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu prowadzonej latem i jesienią 1944 roku na terenie powiatu łańcuckiego w kierunku rozbudowy Wojska Polskiego walczącego u boku Armii Czerwonej380.
Z tego powodu, pomimo wzmożenia akcji propagandowej przez PKWN,
pobór najgorzej przebiegał właśnie w powiecie łańcuckim381. O sytuacji
w tym rejonie dobitnie przekonuje fakt, że ówczesny starosta łańcucki na
zebraniu wójtów i sołtysów uzależnił nawet przeprowadzenie poboru od
ułożenia stosunków PKWN z rządem w Londynie382. W celu utrudnienia
375
Zob.: Z. Moszumański, Relacje majora Jana Bronisława Totha, op. cit., s. 269; Sprawozdanie z działalności konspiracyjnej…, op. cit. W relacji pt. Schemat organizacyjny Podokręgu AK
Rzeszów Toth podaje, że „Kos” dysponował w tej akcji 120 żołnierzami z oddziału „Prokop”, pojawia się też liczba 150 żołnierzy. Ibidem, s. 259. Po tej akcji OD „Prokop” został rozwiązany.
Niestety brak informacji o kulisach tej akcji.
376
Zob.: E. Olszewski, Początki władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie 1944-1947, Lublin 1974,
s. 108; Dz. U. RP 1944, nr 3, poz. 12. Dekret „O rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na
terenach wyzwolonych”.
377
Zob.: Z. Nawrocki, op. cit., s. 60-62.
378
Zob.: E. Olszewski, op. cit., s. 97; P. Chmielowiec, op. cit., s. 15.
379
Zob.: P. Chmielowiec, op. cit., s. 15, 17.
380
Zob.: E. Olszewski, op. cit., s. 106-116. Dekret PKWN z 15 sierpnia 1944 roku o częściowej
mobilizacji.
381
Zob.: ibidem, s. 110-113.
382
Zob.: ibidem, s. 110. Urząd starosty łańcuckiego pełnił wówczas Jan Sobek – zob.: P. Chmielowiec, op. cit., s. 15.
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rejestracji poborowych wykradane były przez żołnierzy AK metryki z kościołów383.
Struktury AK pomimo silnej tradycji ruchów ludowych w regionie utrudniały
również przeprowadzenie reformy rolnej i parcelacji na zasadach PKWN384. Realizacja reformy w powiecie łańcuckim wiązała się przede wszystkim z likwidacją ordynacji łańcuckiej Potockich, którą przeznaczono do podziału w pierwszej kolejności385.
Sytuacja struktur AK i żołnierzy stawała się coraz trudniejsza, wielu żołnierzy pozostawało w ukryciu. 15 sierpnia 1944 roku funkcję Komendanta Obwodu
Łańcut oraz dowództwo 39 Pułku Piechoty AK objął najpewniej por. Henryk
Decowski ps. „Mars”386. Już 15 sierpnia 1944 roku aresztowany został w Łańcucie Eugeniusz Didyk ps. „Stefan” – szef propagandy i kolportażu Inspektoratu
AK Przemyśl oraz jego zastępca – Józef Sigda ps. „Józek”, 24 sierpnia drukarnia
pisma AK „Czyn” w Albigowej-Honiach została zlikwidowana przez NKWD387.
Wprawdzie Józef Sigda został wkrótce zwolniony i podjęto próbę reaktywacji
pisma, ale redaktor został ponownie zatrzymany 31 października 1944 roku i lata
1944-1955 spędził na zesłaniu388.
We wrześniu 1944 roku milicja dokonała licznych aresztowań wśród żołnierzy AK, zatrzymano między innymi przejściowo Adama Urbańskiego ps.
„Szerszeń”, Józefa Wawrzaszka ps. „Złom”, przeprowadzono szereg rewizji.
Podziemie wykonało za to 7 września wyrok na konfidencie NKWD z Czarnej,
a 9 września wyrok na Lesiu, Ukraińcu, byłym konfidencie Gestapo. 15 września
383
Zob.: ibidem, s. 110-111. Sprawozdanie z inspekcji RKU Rzeszów w dniu 2 X 1944: „Mobilizacja idzie dość opornie. Przeciętna liczba zgłaszających się nie «przynosi» 50%. Mamy niepokojący objaw. W Kasino [powinno być w Kosinie – A.B.], Budy, Białobrzegi, Łańcut AK wykradło
metryki z kościołów. Wydano ulotki za bojkotem poboru. Dowódcy w czasie odpraw przygotowują
doły do wymarszu w las. Zmagazynowanej broni w tym powiecie duże ilości […]. Natknęliśmy
się na dużą kontrakcję ze strony AK (wydawnictwa prawie we wszystkich powiatach, w Łańcucko-Przeworskim zebranie, niszczenie spisów, metryk, cztery zabójstwa w toku akcji). W niektórych
miejscowościach (Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Jarosław) – po kilka wydawnictw”.
384
Reformę rolną PKWN realizował zgodnie z dekretem z 6 września 1944 roku.
385
Zob.: ibidem, s. 118, 122, 126, 129, 130, 134, 137. Uroczystość zakończenia reformy rolnej
na obszarze tzw. Polski Lubelskiej została zorganizowana w pałacu Potockich w Łańcucie 3 listopada 1944 roku. O reformie rolnej zob. również: P. Chmielowiec, op. cit., s. 15. Powiat łańcucki był
pierwszym powiatem tzw. Polski Lubelskiej, w którym zakończono reformę rolną.
386
Rozkaz Komendanta Obwodu Borsuki „Marsa” nr 47 z połowy sierpnia 1944 roku (IPN
Kr 595/68, Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski , Dokumenty dotyczące Obwodu AK Łańcut,
dokument II – 532-5). Rozkaz przedstawia trudną sytuację łańcuckiego podziemia, wspomina
o aresztowaniu Komendanta „Bacy” przez NKWD, informuje o zmianach personalnych, o odbudowaniu łączności pomiędzy Komendą Obwodu i placówkami. Co ciekawe „Mars” informuje
o oderwaniu się struktur BCh i NOW od PZP i nakazuje zerwanie z nimi kontaktów oraz ochronę żołnierzy przed aresztowaniem czy wcieleniem do armii Berlinga. „Mars” uprzedzał również
o tym, że ujawnione oddziały BCh mają zasilić struktury bezpieczeństwa w regionie. Kwestia obsady Komendantury Obwodu Łańcut AK w okresie sierpień-październik 1944 roku jest niejasna,
co sygnalizowałem już poprzednio przy przedstawianiu obsady Komendanta Obwodu Łańcut SZP-ZWZ-AK.
387
Zob.: J. Sigda, op. cit., s. 24.
388
Zob.: Ibidem.
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aresztowany został „Bej”, 22 września w Zalesiu milicjanci zastrzelili oficera
szkoleniowego AK ps. „Żółw”389.
We wrześniu 1944 roku Armia Czerwona wysiedliła część mieszkańców Żołyni z powodu rozlokowania tam sztabu marszałka Iwana Koniewa, w rejonie
Łańcuta rozlokowały się liczne oddziały radzieckie, w Woli Zarczyckiej ulokował się sztab radzieckiej armii lotniczej, powstały tam 3 polowe lotniska, całkowicie wywieziono do początku października 1944 roku amunicję z Waldlagru
w Dąbrówkach. Milicja wychwytywała ukrywających się oficerów i żołnierzy podziemia i kierowała ich do Komisji Poborowych – 7 października milicja
w Łańcucie złapała 3 oficerów i 9 podoficerów AK. Podziemie też nie pozostawało
bierne, początkiem października drużyna „Krótkiego” przejęła 10 sztuk pistoletów
maszynowych typu PPSz folwarku w Woli Małej (broń zdobyto w magazynie żołnierzy radzieckich), 3 października udało się przejąć w Łańcucie drukarnię, którą
przewieziono w odpowiednie miejsce. 5 października łańcucka milicja aresztowała
na ulicy podstępem „Oczkę” i „Jeża”, podczas próby zatrzymania przez milicję
zginęło we wrześniu i październiku kilku żołnierzy AK390. Żołnierze AK zapewniali również na przełomie lat 1944/1945 ochronę ludności polskiej na Zasaniu,
zagrożonej przez nacjonalistów ukraińskich, na terenie całego Obwodu ochraniano
ludność przed maruderami i dezerterami z Armii Czerwonej391.
Prześladowania dotknęły wielu żołnierzy Obwodu Łańcut AK latem i jesienią
roku 1944 oraz zimą na przełomie 1944 i 1945 roku392. Uwięzieni, skazani i zesłani (internowani) do europejskiej części ZSRR (obozy pracy Jegolsk-Borowicze)
zostali jeszcze w listopadzie 1944 roku między innymi: Józef Blajer ps. „Bej”,
Eugeniusz Didyk ps. „Stefan”, Tadeusz Krzan ps. „Oczko”, Józef Maślanka ps.
„Łańcuch”, Bolesław Orłoś ps. „Boruta”, Stefan Puchała ps. „Mieczyk” (brat
„Lisa”), Kazimierz Welc ps. „Jeż”, Edward Pelc ps. „Wicher”393. Aresztowany
został również Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”, ale udało mu się zbiec z transportu i wrócić na Zasanie. Większość internowanych powróciła po latach, wielu
jednak utraciło zdrowie, niektórzy zmarli w łagrach. Nowa władza uderzała również w zasoby materialne Obwodu Łańcut AK, w listopadzie 1944 roku został
ujawniony i zlikwidowany wskutek donosu magazyn broni w Czarnej (pierwszy
389
Zob.: IPN Kr 595/129, Archiwum Edwarda Brydaka – dokumenty dotyczące Inspektoratu
Przemyśl AK (fotokopie), T-3/157-158, U28 do U Meldunek sytuacyjny za 11-25 września 1944
roku, firmowany przez „Rawicza”.
390
Zob.: IPN Kr 595/129, Archiwum Edwarda Brydaka – dokumenty dotyczące Inspektoratu
Przemyśl AK (fotokopie), T-3/208-209. U28 do U z 12 października 1944 roku. Szczegółowy Meldunek sytuacyjny „Rawicza” za okres 1-13 października 1944 roku.
391
Wspomnienia „Bochenka” znajdują się w zbiorach A. Borcza.
392
Zob.: I. Caban, Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-1947, Lublin 1990.
393
Zob.: D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 174,
182, 202, 207, 213, 220, 239; P. Chmielowiec, op. cit., s. 50, 58, 74. O kulisach swego aresztowania, uwięzienia i zesłania – relacja „Beja”, zawierająca wzmianki o losach innych internowanych
w Borowiczach-Jegolsku.
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schron w Czarnej ujawniono już w sierpniu 1944 roku), a w styczniu 1945 roku
magazyn broni w Żołyni394. W ręce UB i NKWD dostały się niektóre dokumenty
organizacyjne Armii Krajowej, co ułatwiało prześladowania.
W styczniu 1945 roku aresztowany końcem poprzedniego roku Komendant
Podokręgu AK Rzeszów płk „Zworny” podjął zakończoną fiaskiem próbę utworzenia AK-owskiej dywizji piechoty, która miała funkcjonować w strukturach
Wojska Polskiego i uczestniczyć w walkach z Niemcami u boku Armii Czerwonej395. Wydaje się, że zamiarem „Zwornego” było zatrzymanie aresztowań wśród
żołnierzy AK i uwolnienie uwięzionych, jednak akcja spowodowała kolejną,
wielką dezorientację żołnierzy podziemia396.
Niektórzy żołnierze konspiracji łańcuckiej i leżajskiej po formalnym rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku zaangażowali się w nową konspirację w podziemiu niepodległościowym, uczestnicząc następnie między innymi w działaniach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”397. Wielu zasłużonych
żołnierzy AK było prześladowanych, więzionych, nieraz tracili życie, a często
zdrowie398. Kilkunastu żołnierzy AK Obwodu Łańcut zginęło z rąk UB, NKWD
i milicji w latach powojennych.
394
Zob.: Z. Nawrocki, op. cit., s. 91; P. Chmielowiec, op. cit., s. 54. W Czarnej znaleziono
według raportu sytuacyjnego WUBP Rzeszów za okres 10 do 17 listopada 1944 roku: 6 karabinów
maszynowych, 582 granaty, 2 aparaty telefoniczne, 2225 sztuk amunicji, 13 min przeciwczołgowych, materiały wybuchowe, środki opatrunkowe oraz zgromadzone przez AK spisy mieszkańców
12 miejscowości powiatu i księgi metrykalne z 12 parafii. W Żołyni ujawniono m.in.: 2 ckm-y,
3 rkm-y, 36 granatów, 17500 sztuk naboi, a nawet motocykl (zdobyty prawdopodobnie podczas
akcji „Burza” w okolicy Rakszawy) i odbiornik radiowy – zob.: P. Leja, op. cit., s. 604.
395
Zob.: Z. Nawrocki, op. cit., s. 93-94.
396
Zob.: Z. Moszumański, Relacje majora Jana Bronisława Totha, op. cit., s. 269-270; Sprawozdanie z działalności konspiracyjnej…, op. cit.
397
W działaniach WiN brali udział m.in.: „Mars”, „Wróg”, „Manierka”, „Bej”, „Krótki”, „Raptus”.
398
Zagadnienie represji UB i NKWD wobec żołnierzy AK Obwodu Łańcut, w tym i tych,
którzy uczestniczyli później w kolejnej konspiracji niepodległościowej, zasługuje na odrębne opracowanie. Wśród ofiar znalazł się m.in. Józef Puchała ps. „Lis” zatrzymany przez UB i MO 14
września 1944 roku w Markowej, przetrzymywany w Przeworsku, Rzeszowie i skazany przez Najwyższy Sąd Wojskowy w Rzeszowie 18 października 1944 roku na karę śmierci, którą wykonano
tego samego dnia. Zob.: B. Nizieński, Życiorys…, op. cit., s. 18-19. Miejsce pochówku „Lisa” jest
nieznane. Żołnierz AK, następnie konspirator WiN Józef Borcz ps. „Krótki” był więziony przez
kilka miesięcy w roku 1945 (lipiec-grudzień), w końcu roku 1949 zatrzymany, skazany w lutym
1950 roku i więziony do sierpnia 1953 roku (katalog BIP IPN). Represjonowany był również Tomasz Betka ps. „Manierka” i wielu innych – zob.: P. Chmielowiec, op. cit., s. 76-77. Za działalność
w WiN represjonowany i więziony był również Józef Blajer ps. „Bej” (wspomnienia z tego okresu w zbiorach A. Borcza). Szczególnie intensywne rozpracowywanie struktur AK w Łańcuckiem
i Leżajskiem trwało do końca lat czterdziestych XX wieku, o czym przekonują dokumenty PUBP
w Łańcucie zachowane w IPN w Rzeszowie; IPN-Rz 055/58 t. 45, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie 1983-1990, Sprawa zagadnieniowa…. W 1949 roku w rezultacie amnestii
ujawniło się jeszcze kilkudziesięciu żołnierzy AK. Obok rozpracowywania żołnierzy podziemia
łańcucki aparat bezpieczeństwa bardzo intensywnie poszukiwał broni ze zrzutów, spodziewając się,
że ta nadal znajduje się w regionie.
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Major Józef Maciołek ps. „Żuraw”, ostatni Inspektor Inspektoratu AK Przemyśl powołany w styczniu 1945 roku zwołał w Handzlówce pod Łańcutem odprawę komendantów wszystkich 4 obwodów. Odprawa nie została przeprowadzona, ponieważ 21 lutego tego roku w Albigowej koło Łańcuta mjr Maciołek
został aresztowany przez UB399. To wydarzenie można uznać za koniec działalności Obwodu Łańcut Armii Krajowej.
Zakończenie
Z zachowanych relacji żołnierzy konspiracji zestawionych z ocalałymi dokumentami konspiracyjnymi i opracowaniami wynika, że Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK stanowił najsilniejszą organizację podziemną działającą w latach
okupacji w ówczesnym powiecie łańcuckim od początku okupacji niemieckiej.
Struktury Obwodu AK Łańcut należały do najlepiej zorganizowanych w Podokręgu AK Rzeszów oraz w Inspektoracie AK Przemyśl. Przekonują o tym następujące kryteria zastosowane do oceny zaangażowania tej istotnej jednostki organizacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego: liczba zaprzysiężonych żołnierzy,
posiadane uzbrojenie, skala działań dywersyjnych i sabotażowych, szczególnie
na szlaku kolejowym, aktywność stałych jednostek partyzanckich, rozmiary oporu przeciw nowej władzy podjętego po wyzwoleniu regionu przez Armię Czerwoną, wreszcie wielka ofiara krwi złożona Ojczyźnie400.
O żołnierzach Obwodu Łańcut SZP-ZWZ-AK informują miejsca pamięci narodowej w regionie łańcuckim, leżajskim i na Zasaniu, jak np. tablica pamiątkowa
w kruchcie Kościoła Farnego w Łańcucie, tablica pamiątkowa na ścianie budynku Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie upamiętniająca ofiary pacyfikacji,
grobowiec AK na cmentarzu komunalnym w Łańcucie, Pomnik Niepodległości
w Łańcucie, krzyż w miejscu śmierci z powodu otrzymanych ran oficera Komendy
Obwodu Łańcut AK por. Adama Stysioła ps. „Iskra” w lesie komunalnym „Bażantarnia” w Łańcucie, krzyż i obelisk w miejscu śmierci z powodu otrzymanych ran
adiutanta Komendanta Obwodu por. Władysława Dudka ps. „Ordon” w Julinie,
krzyż z obeliskiem w uroczysku „Górki” koło Brzyskiej Woli, pomnik w Kahlówce koło Tarnawca i Kuryłówki, Krzyż Partyzancki w kompleksie leśnym „Księża
Góra” w Budach Łańcuckich, pomnik przy Szkole Podstawowej w Budach Łańcuckich, tablica pamiątkowa na budynku Leśnictwa Budy Łańcuckie – mieszkał
tam Delegat Rządu na powiat łańcucki, krzyż wraz z obeliskiem w kompleksie
leśnym „Dziurówka” w Opaleniskach w miejscu działalności tajnej drukarni. Upamiętnione zostały również ofiary największych niemieckich pacyfikacji w regionie
oraz ofiary niemieckiej eksterminacji społeczeństwa narodowości żydowskiej.
399
Zob.: G. Ostasz, op. cit., s. 47. Józef Maciołek od stycznia 1945 roku był również inspektorem Inspektoratu organizacji niepodległościowej „Nie” w Przemyślu – zob.: W. Szczepański,
Wspomnienia…, op. cit., s. 109.
400
Zob.: J. Pelc-Piastowski, W poszukiwaniu zwycięstwa, op. cit., s. 145-149.
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Leżajsk i okolice w okresie okupacji. Zbiory A. Borcz. Autor nieznany.
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Z lewej: Gustaw Unbehend - zastępca komendanta żandarmerii
w Łańcucie, zdjęcie wykonane podczas pogrzebu burmistrza Jana
Wojnarowicza
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie
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W środku w mundurze Eilert Dieken - komendant żandarmerii w Łańcucie, obok
niego z lewej Alfred hr. Potocki, zdjęcie wykonane podczas pogrzebu burmistrza Jana
Wojnarowicza
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie

Wartownia niemiecka przed pałacem Potockich w Łańcucie
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie
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Rynek w Łańcucie podczas okupacji niemieckiej

Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie

Rynek w Łańcucie w okresie okupacji niemieckiej
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie
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Zniszczona hala maszyn elektrowni miejskiej w Łańcucie
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie

Zniszczony silnik elektrowni miejskiej w Łańcucie
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie
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Od lewej: Kazimierz Szwacz ps. Gangster, Józef Borcz ps. Krótki,
Jan Zbigniew Szwacz ps. Puma.
Ze zbiorów A. Borcza

Od lewej: Onufry Rzeszutko ps. Spokojny, Wincenty Pieniążek ps. Świt, Marian Jachowicz ps.
Roman.
Ze zbiorów A. Borcza
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Samoloty Handley Page Halifax w oznakowaniu RAF. Ilustracja z książki. D. Donald, Bombowce
w II wojnie światowej, Warszawa 2001, s. 149

Broń podziemia - radziecki pistolet maszynowy PPD wz. 40 odnaleziony w skrytce w domu
żołnierza AK Eugeniusza Szczepańskiego w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie, podczas
rozbiórki domu w 2013 roku. Broń znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Ze zbiorów A. Borcza

120

ANDRZEJ BORCZ

Od lewej, Kazimierz Paczocha ps. Wolan, Zbigniew Zawadzki ps. Pirat, Józef Borcz ps. Krótki
Ze zbiorów A. Borcza

Od lewej, Józef Borcz ps. Krótki oraz Jan
Zbigniew Szwacz ps. Puma
Ze zbiorów A. Borcza

Józef Borcz ps. Krótki - rok 1944, rejon
stacji kolejowej w Łańcucie
Ze zbiorów A. Borcza
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Zdjęcie zbiorowe – Krzemienica,
14 czerwca 1943 r.
Od lewej: Władysław Puchała ps „Lis”,
Wincenty Pieniążek ps. „Świt”, Jan
Sobek ps. „Czarny”, Kazimierz Welc
ps. „Jeż”, Tadeusz Filipiński ps. „Janosik”, Michał Nycz ps. „Żubr”
Ze zbiorów A. Borcza

Zdjęcie zbiorowe – Odprawa w pałacyku myśliwskim Potockich w Potoku
Siedzą od lewej: Wincenty Polit ps. „Jastrząb”, Henryk Puziewicz ps. „Batura”, „Prokop”, Jan Wisz
ps. „Grom”
Stoją od lewej: Tadeusz Szpunar ps. „Wallenrod”, Tadeusz Broda ps. Wilczur”, Jerzy Skalski ps.
„Ziemowit”, Władysław Dudek ps. „Ordon”
Ze zbiorów A. Borcza
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Niemiecki czołg ciężki Panzerkampfwagen VI Tiger (Tygrys) w jazie na rzece Sawie
w Soninie, fot. S. Nycz, źródło: Praca zbior. pod red. W. Magonia, Pod Opieką Świętego
Jana - Szkice z dziejów Soniny, Sonina, 2010, s. 47 oraz P. Fangor, Samobójstwo
pancernych potworów, w: Gazeta Łańcucka, Lipiec 1998, Nr 7/58, s. 8
Ze zbiorów A. Borcza

Łańcut - czas okupacji, rejon Zameczku
Romantycznego i Parku Angielskiego,
źródło: J. Kubicki, Łańcut w starej
fotografii, w: Gazeta Łańcucka, Luty
1999, Nr 2/65, s. 4.
Ze zbiorów A. Borcza
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FALL BARBAROSSA 22 CZERWCA 1941 ROKU
– WALKI NA TERENIE 08. PRZEMYSKIEGO
REJONU UMOCNIONEGO
Abstract
“Fall Barbarossa” on 22 June 1941
– the fights on the territory of the 08. Przemyśl Fortified Region
Summary
The year 1941 was crucial for the hostilities in Europe during the Second World War. The changes connected with reshuffling of the allies at that time were the outcome of the attack of the Germans and their allies eastwards. The region of the present Podkarpackie Province saw the bloodiest
conflict in the history of humankind. This article, based on relevant literature and archival sources,
is supposed to present the events of 1941 on both sides of the river San, where the military activities
on the eastern front started as part of the Fall Barbarossa. Towns like Przemyśl and Sanok had been
imprinted in the memory of German, Slovakian and also Soviet soldiers, who had fought here since
22 June 1941. What is well remembered from that period is also the presented in the article Soviet
fortification system later called the Molotov Line.
Key words: fortifications, Fall Barbarossa, the Molotov Line, the eastern front
Słowa kluczowe: fortyfikacje, Fall Barbarossa, Linia Mołotowa, front wschodni.

1. Atak III Rzeszy na ZSRS 22 czerwca 1941 roku końcem tzw. paktu
Ribbentrop-Mołotow
Czerwiec 1941 roku przyniósł ogromne zmiany na terenie byłej II Rzeczpospolitej. Zmiany te dotyczyły także regionu obecnego Podkarpacia. Wszystkie przekształcenia, które nastąpiły na terenach byłej linii demarkacyjnej
z 28 września 1939 roku, związane były z nową taktyką przywódcy III Rzeszy.
Adolf Hitler w ramach dalszych kampanii wojennych w 1941 roku planował zaatakować swojego „sojusznika” – ZSRS. W opracowaniach historycznych okres
od 1941 roku we wschodniej Europie opisywany jest jako Front Wschodni II
wojny światowej. W pracach radzieckich oraz obecnie rosyjskich walki na terenie
ZSRS opisywane oraz przedstawiane są jako Wielka Wojna Ojczyźniana. Pojęcie
to stworzył Józef Wissarionowicz Stalin, kiedy 3 lipca 1941 roku w wystąpieniu
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radiowym do narodu tak właśnie określił walki, w których od 22 czerwca 1941
roku brali udział radzieccy żołnierze, broniąc granic ZSRS.
Działania na całym Froncie Wschodnim, czy też w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zostały opisane w wielu opracowaniach. Akcje, które miały miejsce
tylko na początku Fall Barbarossa w 1941 roku, to bardzo szeroki temat, dlatego
też w swojej pracy chciałbym skupić się na przebiegu walk na terenie Podkarpacia. Teren ograniczam tylko do linii umocnień granicznych tzw. Linii Mołotowa,
czyli 08. PRU. Główne walki z wykorzystaniem sowieckich umocnień granicznych odbyły się w okolicach Przemyśla z wykorzystaniem Punktu Oporu (P.O.)
Przemyśl oraz w okolicach Leska i Sanoka z wykorzystaniem umocnień P.O.
Lesko, Załuż, Olchowce.
1.1. Polityka Hitlera wobec ZSRS, czyli przygotowania do walk w Europie Wschodniej
Nowy przywódca narodu niemieckiego, który stworzył nową koncepcję Niemiec, jeszcze przed objęciem władzy ułożył plan swoich działań. Przedstawił go
w książce Mein Kampf napisanej w 1924 roku1. Ogólnym założeniem ideologicznym Hitlera było wprowadzenie nowego ładu w Europie. W Mein Kampf
zawarł także koncepcję Lebensraumu, czyli utworzenia „przestrzeni życiowej”
na wschodzie dla Niemców, oraz teorię zniszczenia bolszewizmu2. Teoria Lebensraumu stanowi ważną część mojej pracy, ponieważ odnosi się do zdobywania
terenów, na których znajdowały się obiekty umocnień ZSRS wybudowane 15 lat
po wydaniu książki Hitlera. W planach niemieckiego przywódcy było zdobycie
Polski, którą III Rzesza zajęła we wrześniu 1939 roku, oraz terenów wchodzących w skład ZSRS, a mianowicie terytorium obecnej Ukrainy.
W latach trzydziestych XX wieku na arenie politycznej doszło jednak do
przewrotu kopernikańskiego, czyli podpisania układu o nieagresji pomiędzy
III Rzeszą a ZSRS. Zwieńczeniem tego układu było zawarcie 23 sierpnia 1939
roku paktu Ribbentrop-Mołotow. W układzie ujęte były między innymi umowy
handlowe, które nie były wypełniane w 100% zarówno przez stronę niemiecką, jak i radziecką. Ogromnym problemem na linii Berlin-Moskwa była polityka
ZSRS wobec państw bałtyckich prowadzona od połowy 1940 roku, polegająca na
masowym wysiedlaniu niemieckojęzycznych obywateli zamieszkujących kraje
bałtyckie, do których żołnierze Armii Czerwonej wkraczali w czasie, gdy siły
III Rzeszy zdobywały tereny Republiki Francji. Przywódca niemiecki widział
Mein Kampf (Moja walka) – opracowanie napisane przez Adolfa Hitlera w czasie odbywania
kary w więzieniu w Landsbergu po puczu monachijskim, który odbył się w nocy z 8 na 9 XI 1923
roku. W 1925 roku została opublikowana część I książki, a w 1927 roku część II. W 1948 roku
Krajowy Związkowy Bawaria otrzymał prawa autorskie do Mein Kampf od aliantów na podstawie
wyroku sądu w Monachium. Po 70 latach od śmierci autora wygasną prawa autorskie, przypadnie
to na 1 stycznia 2016 roku. Od tego dnia Mein Kampf stanie się częścią domeny publicznej.
2
Zob.: J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia Powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010, s. 358.
1
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zagrożenie nadciągające ze Wschodu, szczególnie że Stalin w drugiej połowie
1940 roku, dostrzegając możliwość powiększenia terytoriów ZSRS, wkroczył
w rejon Bukowiny i Besarabii. Obszar ten był ważny ze względu na znajdujące się tam ogromne złoża ropy naftowej, która była bardzo ważnym surowcem
w czasie rozwoju wojny pancernej podczas II wojny światowej.
Zmiany terytorialne ZSRS w 1940 roku spowodowały, że Hitler w czasie
walk o Anglię 18 grudnia 1940 roku wydał dyrektywę nr 21, w której zawarte zostały plany ataku na byłego sojusznika, czyli ZSRS3. Twórcą planów
w dużej części był sam niemiecki przywódca, choć jego doradcy odradzali
mu prowadzenie wojny na dwóch frontach jednocześnie. Hitler uważał jednak inaczej i rozkazał wprowadzenie dyrektywy nr 21. Plan ataku na ZSRS
otrzymał kryptonim Fall Barbarossa, czyli „operacja rudobrody”. Nazwa operacji nawiązywała do przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I
Barbarossy.
Atak III Rzeszy na ZSRS był pomyślany w koncepcji blitzkrieg, czyli wojny błyskawicznej, którą niemieckie siły prowadziły w zachodniej Europie. Jednostki Wehrmachtu miały wkroczyć na tereny radzieckie w ciągu kilku tygodni
i odciąć jednostki radzieckie na zachodniej granicy. W czasie zdobywania terenów zachodniej granicy ZSRS oddziały niemieckie miały przejąć ważne punkty
strategiczne, tj. lotniska czy bazy wojskowe4. Działania te miały uniemożliwić
kontratak Armii Czerwonej na III Rzeszę.
Na konferencji w Obersalzbergu 3 lutego 1941 roku Hitler zatwierdził siły
wojsk niemieckich, które miały wyruszyć na wschód w celu zdobycia Lebensraum. Siły lądowe liczyć miały 153 dywizje, w tym także sojusznicze (Chorwacja, Finlandia, Rumunia, Węgry, Włochy, Słowacja), czyli 3 000 000 żołnierzy.
Siły pancerne przeznaczone w lutym 1941 roku do ataku na ZSRS to: około 3600
czołgów, 12 600 dział oraz moździerzy. Siły powietrzne to około 2700 samolotów5.
Przed rozpoczęciem walk na przyszłym Froncie Wschodnim niemieckie
jednostki zwiadowcze zostały wysłane na tereny linii demarkacyjnej ustalonej
28 września 1939 roku w celu rozpoznania terytorium oraz sił przyszłego przeciwnika. Jednostki wywiadowcze nie osiągnęły celu, ponieważ nie zdołały określić, jakimi siłami dysponuje strona radziecka. Brak rozpoznania terenowego
oraz źle przygotowane zapasy (strona niemiecka przygotowała się zaledwie na
trzymiesięczną akcję) przyczyniły się do przebiegu późniejszych walk na Froncie
Wschodnim. Hitler nie docenił swojego przeciwnika, czując się zbyt pewnie oraz
za bardzo wierząc w siłę swojego wojska.
3
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, W cieniu „Linii Mołotowa”. Ochrona granicy
ZSRR z III Rzeszą między Wisznią a Sołokiją w latach 1939-1941, Rzeszów 2002, s. 65.
4
Zob.: Ibidem.
5
Zob.: J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, op. cit., s. 359.
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Pierwotnie atak jednostek III Rzeszy wraz z sojusznikami na ZSRS rozpocząć się
miał 15 maja 1941 roku, jednak wydarzenia na Bałkanach6 spowodowały zmianę terminu na 22 czerwca 1941 roku. Atak sił niemieckich na ZSRS był największym w historii starciem sił lądowych. Wcześniej wspomniana liczba sił niemieckich walczyła
z jednostkami Armii Czerwonej, których pierwotnie było około 2 500 000 żołnierzy.
Siły niemieckie zostały podzielone na trzy Grupy Armii [Heeresgruppe]
(GA): „Północ” (Nord), „Środek” (Mitte) i „Południe” (Süd). Pierwsza GA, „Północ”, miała zdobyć kraje nadbałtyckie, a następnie Leningrad (obecnie Sankt
Petersburg). Jej dowódcą był feldmarszałek Wilhelm von Leeb. Składała się z 16
Armii gen. płk. Ernsta Buscha, 18 Armii gen. płk. Georga von Küchlera oraz 4
Grupy Pancernej pod dowództwem gen. płk. Ericha Höpnera. Siły GA „Północ”
liczyły 26 dywizji, które wspierane były przez 1 Flotę Powietrzną dowodzoną
przez gen. płk. Alfreda Kellera7.
Druga GA, „Środek”, miała przeprowadzić atak w kierunku Moskwy. Jej dowódcą był feldmarszałek Fedor von Bock. GA „Środek” tworzyły: 4 Armia gen.
płk. Günthera von Klugego, 9 Armia gen. płk. Adolf Straussa, 2 Grupa Pancerna
gen. płk. Heinza Guderiana i 3 Grupa Pancerna gen. płk. Hermanna Hotha. Siły
tej GA liczyły 50 dywizji, wspierane były przez 2 Flotę Powietrzną feldmarszałka
Alberta Kesselringa8.
Trzecia GA, „Południe”, miała przeprowadzić uderzenie ze Słowacji w kierunku Kaukazu przez Ukrainę. Jej dowódcą był feldmarszałek Gerd von Rundstendt. W skład GA „Południe” wchodziły: 6 Armia feldmarszałka Waltera von
Reichenaua, 17 Armia gen. Karla-Heinricha von Stülpnagela, 11 Armia gen. płk.
Eugena Rittera von Schoberta oraz 1 Grupa Pancerna gen. płk. Ewalda von Kleista. GA „Południe” liczyła 57 dywizji, wspierana była przez 4 Flotę Powietrzną
gen. płk. Aleksandra Löhra9.
Wojsko III Rzeszy przed atakiem na ZSRS zostało przeszkolone. Utworzono
nowe związki taktyczne, przykładem może być zwiększenie do 88 liczby jednostek Dywizji Piechoty (DP), z których część wysłano na Front Wschodni. Uzupełniono także składy jednostek wojskowych. Ważnym aspektem wyszkolenia sił
Wehrmachtu było doświadczenie zdobyte na polu walki od września 1939 roku, co
pozwalało na współpracę sił lądowych i powietrznych oraz sprawne dowodzenie10.
6
Kampania bałkańska – działania wojenne prowadzone od 6 IV do 1 VI 1941 roku na terenie Jugosławii i Grecji w ramach niemieckiej inwazji na Grecję pod kryptonimem Fall Marita. Do
operacji przyłączyli się również sojusznicy III Rzeszy z Węgier i Bułgarii. Atak zakończył się zwycięstwem państw Osi, a Jugosławia 17 IV 1941 roku skapitulowała. Grecy, którzy byli wspomagani
przez siły brytyjskie, poddali się 23 IV 1941 roku. Walki w Grecji z siłami brytyjskimi trwały do
29 IV 1941 roku. Kampania zakończyła się wraz z opanowaniem Krety przez niemieckie wojska
powietrznodesantowe w ramach operacji Fall Merkur.
7
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, op. cit., s. 66.
8
Zob.: ibidem.
9
Zob.: ibidem.
10
Zob.: ibidem.
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Do zmian doszło także w siłach pojazdów pancernych III Rzeszy. Zwiększono
liczbę związków szybkich z 15 na 35, w tym 21 jednostek Dywizji Pancernych
(DPanc.)11.
Warto wspomnieć o działaniach sił niemieckich w 1941 roku, aby zobrazować
przebieg działań na Froncie Wschodnim. Pomimo szybkiego zajęcia ziem przez
wojska III Rzeszy w czerwcu i lipcu 1941 roku już od jesieni 1941 roku rozpoczęły się problemy strony niemieckiej na wschodzie z dobrze odpierającymi atak
siłami Armii Czerwonej, wynikiem czego była walka w okresie zimowym, do
której żołnierze niemieccy nie byli przygotowani.
1.2. ZSRS w przededniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – przygotowanie
sił Armii Czerwonej do działań wojennych 22 czerwca 1941 roku
Przywódca ZSRS przyczynił się do tego, że siły wojskowe III Rzeszy tak
szybko zdobyły zachodnią granicę państwa radzieckiego w czerwcu i lipcu 1941
roku. Stalin był bardzo dobrze poinformowany o zamiarach Hitlera. Dlaczego
jednak nie wierzył w nie do samego końca? Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. W opracowaniach dotyczących Wielkiej Wojny Ojczyźnianej znaleźć można
różne teorie wyjaśniające tę kwestię. Z jednej strony autorzy rosyjscy do dziś
potwierdzają teorię zaskoczenia ZSRS 22 czerwca 1941 roku, a z drugiej autorzy
tacy jak Wiktor Suworow czy Mark Sołonin ukazują teorię przygotowania ataku
przez ZSRS na III Rzeszę. Zagadka czerwca 1941 roku do dziś nie została tak
naprawdę rozwiązana, dlatego też w pracy chciałbym ukazać przygotowania militarne ZSRS do rozpoczęcia walk radziecko-niemieckich.
Ważnym aspektem przygotowań do czerwca 1941 roku jest sam system gospodarczy, który prężnie rozwijał się od początku lat trzydziestych XX wieku za czasów
rządów Stalina. Największy postęp nastąpił w przemyśle ciężkim oraz w strukturze
armijnej. Produkcja zbrojeniowa w ZSRS była większa niż w państwie niemieckim.
Szacuje się, iż w momencie ataku III Rzeszy na ZSRS siły Armii Czerwonej
liczyły około 5 300 000 żołnierzy. Liczba ta dotyczyła całych sił radzieckich,
a na granicy z 23 sierpnia 1939 roku, gdzie znajdowały się zachodnie Specjalne Okręgi Wojskowe (SOW), armia lądowa liczyła blisko 3 000 000 żołnierzy
z czerwoną gwiazdą na mundurze. Siły na zachodniej granicy były sformowane
w 171 dywizji. Siły pancerne ZSRS do 1941 roku posiadały około 20 000 pojazdów pancernych, z czego prawie 12 000 znajdowało się na granicy z III Rzeszą12.
Ważne jest, że około 1500 pojazdów pancernych stanowiły czołgi typu T-34 oraz
typu KW-1, KW-213. Pojazdy te były w tym czasie nowinką technologiczną, przewyższały średnie czołgi niemieckie PzKpfw III14.
Zob.: ibidem.
Zob.: D. Porter, Pojazdy pancerne Armii Czerwonej 1939-1945, Warszawa 2010, s. 32.
13
KW – Kliment Woroszyłow, czołg ciężki nazwany na cześć radzieckiego polityka.
14
PzKpfw III – Panzerkampfwagen III, niemiecki czołg średni, który produkowano od 1937
do 1943 roku.
11

12
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Starsze modele pojazdów pancernych sił ZSRS, takie jak T-26, T-28, BT-5
czy BT-715, były porównywalne z siłami pancernymi jednostek niemieckich16.
Na Kremlu nie podjęto decyzji o mobilizacji sił pancernych Armii Czerwonej,
w wyniku czego tylko około 40-50% uzbrojenia było gotowe do walki
22 czerwca 1941 roku. Większość pojazdów pancernych nie posiadała radiostacji
i systemu łączności, co między innymi przyczyniło się do porażki z oddziałami
III Rzeszy17. Pojazdy pancerne ZSRS, mówiąc krótko, nie wyjechały z koszarów
z powodu braków w eksploatacji sprzętu oraz w liczbie wyszkolonych mechaników.
Ważnym czynnikiem, który dawał przewagę siłom niemieckim 22 czerwca 1941 roku, była nie przewaga liczebna, techniczna, ale przewaga taktyczna.
W ramach Wielkiej Czystki z lat 1937-1938 pozbyto się z Armii Czerwonej większości wyższych oficerów. Kadra, która była dobrze wykształcona pod względem dowodzenia, łączności oraz wojsk inżynieryjnych, została wyeliminowana.
W związku z tym Armia Czerwona na miejsce wykształconych oficerów musiała
przyjąć zwykłych szeregowych żołnierzy. Aby przeprowadzić reformy w armii
i pokazać szybki rozwój swoich sił, Kreml do 1941 roku utworzył 100 000 wakatów oficerskich, które pozwoliły na szybki awans „dobrych” żołnierzy. Awanse
te przełożyły się na działanie na polu walki – dowodzący nie wiedzieli, co zrobić
w momencie krytycznym. Przykładem mogą być załogi pojazdów pancernych,
które po kilkugodzinnym kursie przygotowawczym wsiadały do nowoczesnych
pojazdów i ruszały na front18. Braki widoczne były również w siłach powietrznych ZSRS, szczególnie w lotniskach na terenie zachodnich SOW, co doprowadziło do stłoczenia się radzieckich sił powietrznych.
Jak już zostało wspomniane, do klęski w czerwcu 1941 roku przyczynił się
sam Stalin, który zignorował swój wywiad. W 1941 roku raporty, które na Kreml
przesłał Ludowy Komisarz Bezpieczeństwa Państwowego Paweł Michajłowicz
Fitin oraz wtedy już były szef wywiadu wojskowego GRU (Główny Zarząd Wywiadowczy) Iwan Josifowicz Proskurow, dokładnie opisywały organizację jednostek Wehrmachtu na granicy niemiecko-radzieckiej.
Jednak zanim raporty docierały na stół Stalina, przechodziły weryfikację wykonywaną przez Ławrientija Pawłowicza Berię. Sprawozdania, które trafiały do
Stalina po poprawkach, utwierdzały go w tym, że III Rzesza nie planuje ataku
na ZSRS. Dlatego też można „bronić” przywódcę radzieckiego, iż nie wiedział,
jak ma postępować, ponieważ nie wiedział o zagrożeniu. Jednak czy naprawdę nie wiedział? Przykładem tej „niewiedzy” może tutaj być raport stworzony
przez Ultrę19 od Winstona Churchilla dla Stalina, w którym Kreml został poinBT(БT) – Быстроходный танк (bystrochodnyj tank), ros. czołg szybkobieżny.
D. Porter, op. cit., s. 32.
17
Ibidem, s. 33.
18
Ibidem, s. 33-34.
19
Ultra – aliancka nazwa programu, który służył do podsłuchu oraz odszyfrowywania wiadomości radiowych III Rzeszy i ich sojuszników.
15
16
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formowany o niemieckich planach wobec ZSRS. Z drugiej strony nad spokojem
Stalina pracował sam Hitler, który wysyłał listy do Moskwy w celu wyjaśnienia
formowania się sił niemieckich na wschodniej granicy. Według Führera wojska,
które organizowały się na wschodniej granicy niemieckiej, były tylko ucieczką od zasięgu brytyjskich sił powietrznych Royal Air Force. Niemiecki wywiad
wprowadził również dezinformację w strukturach radzieckiego wywiadu, podsuwając trefnych informatorów. Zatem jeśli założyć, że Stalin był informowany
w taki sposób, trudno nie uwierzyć, że mógł być zaskoczony atakiem niemieckim
22 czerwca 1941 roku. Z drugiej jednak strony teoria, zgodnie z którą doskonale
wiedział o planowanym ataku, również jest prawdopodobna. Przemawia za nią
fakt, iż najlepszy radziecki szpieg Richard Sorge, który w 1941 roku znajdował
się w Japonii, podał Stalinowi dokładną datę ataku sił niemieckich na ZSRS20.
W czasie gdy Hitler przygotowywał się do ataku na ZSRS, w maju 1941 roku
na scenie moskiewskiej nastąpiły zmiany polityczne. Jak opisuje to W. Suworow
w Lodołamaczu: „Maj 1941 roku to najbardziej zagadkowy miesiąc w dziejach
komunizmu; obfitował w wypadki, których sens pozostaje do dziś niejasny”21. Na
czele rządu 6 maja 1941 roku stanął Stalin, który de facto już rządził na Kremlu.
Posunięcie to zaskoczyło wielu obserwatorów. Po raz pierwszy w ZSRS jedna
osoba łączyła najwyższe funkcje partyjne i państwowe. Zmiana polityczna nie
miała jednak na celu wzmocnienia władzy Stalina, i tak każda decyzja w państwie była zależna od Gruzina. Fakt ten pozwalał radzieckiemu przywódcy na
przysłowiowe „umywanie rąk” od wielu niewygodnych dyrektyw, tj.: Wielka
Czystka w latach 1937-1938 czy pakt Ribbentrop-Mołotow22. Za te wydarzenia
w historii ZSRS odpowiadały inne osoby, które podpisywały dokumenty, a nie
sam Stalin. Nasuwa się zatem pytanie, w jakim celu radziecki dyktator podjął
taką decyzję. Według W. Suworowa, który przytacza słowa niemieckiego ambasadora Friedricha von Schulenburga z 12 maja 1941 roku, decyzja Stalina spowodowana była nie problemami wewnętrznymi, a polityką zagraniczną23. Można się
zastanawiać, jakie problemy w polityce zagranicznej miał ZSRS. W maju 1941
roku III Rzesza zdobyła kraje Beneluksu, upadająca Francja nie powinna stanowić większego problemu, a Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki były
nastawione pozytywnie do Moskwy, wyciągając nawet pomocną dłoń do ZSRS.
Została zatem tylko Japonia, z którą ZSRS podpisał pakt o neutralności w kwietniu 1941 roku, oraz III Rzesza, która była najprawdopodobniejszym wrogiem.
Radziecki przywódca dzień przed objęciem funkcji przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, czyli 5 maja 1941 roku, wygłosił orędzie do absolwentów
akademii wojskowej, w którym mówił o starciu bojowym z III Rzeszą24.
Zob.: J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, op. cit., s. 359.
W. Suworow, op. cit., s. 162.
22
Zob.: ibidem, s. 163.
23
Zob.: ibidem, s. 165.
24
Zob.: ibidem, s. 170.
20
21
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Nie wiadomo, czy Stalin mówił o walce ofensywnej czy defensywnej. W czasie zmian na Kremlu na granicy niemiecko-radzieckiej znikały zasieki, zmniejszono prace saperskie związane z zaminowaniem pola oraz ograniczano prace
przy budowie umocnień granicznych w tym również 08. PRU25. Radzieckie
gazety w bardzo optymistyczny sposób zaczęły opisywać działania niemieckie
w zachodniej Europie26.
Według W. Suworowa radziecki przywódca w maju 1941 roku szykował się
do ataku na III Rzeszę. Jak określił to autor, ZSRS przygotowywał się do kolejnej
„wyzwoleńczej” kampanii, która miała ogarnąć całą Europę27. Pokłosiem tego
było obwieszczenie z 13 czerwca 1941 roku, w którym Stalin zapewniał Zachód,
iż ZSRS nie przygotowuje się do agresji28.
Stalin zapewne chciał pokazać tymi zmianami swoją lojalność wobec sojusznika, bądź też uśpić jego czujność. Pytanie, w jakim celu chciał uspokoić Hitlera.
Czy aby na pewno nie miał planów wobec III Rzeszy i nie wiedział o planowanym ataku sił niemieckich 22 czerwca 1941 roku? Do dziś to pytanie pozostaje
bez odpowiedzi, a jak pokazał czas, na Froncie Wschodnim losy ZSRS potoczyły
się inaczej, niż prawdopodobnie planował to Stalin.
Podsumowując, w dniu ataku III Rzeszy na ZSRS, czyli 22 czerwca 1941
roku, siły Armii Czerwonej walczyły w wojnie obronnej. Liczba wojsk radzieckich przedstawiała się następująco: około 2 900 000 żołnierzy, około 12 000
pojazdów pancernych, około 9400 samolotów oraz 50 000 dział i moździerzy.
Główne boje rozpoczęte 22 czerwca 1941 roku trwały do końca 1941 roku. Większość żołnierzy Armii Czerwonej zginęła w walce, a kolejne jednostki stały się
przysłowiowym „mięsem armatnim” rzuconym do walki z doświadczonymi oddziałami niemieckimi. Walki z 1941 roku pochłonęły ogromne ilości ludzi, blisko
3 000 000 żołnierzy oraz cywili29.
Dla zobrazowania obu stron konfliktu przedstawię wyżej wymienione informacje w postaci tabeli. Pozwoli to ocenić pod względem liczbowym szanse byłych sojuszników w największym w historii starciu wojsk lądowych.
Strony konfliktu
Siły lądowe
Uzbrojenie
Siły powietrzne
Siły pancerne

III Rzesza
3 000 000
12 600
2700
3600

Tabela 1. Siły wojskowe III Rzeszy i ZSRS stan na 22 czerwca 1941 roku
Zob.: ibidem, s. 171-172.
Zob.: ibidem, s. 172.
27
Zob.: ibidem, s. 181.
28
Zob.: ibidem.
29
Zob.: J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, op. cit., s. 359.
25
26

ZSRS
2 900 000
50 000
9400
12 000
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Dane w tabeli zostały przybliżone, warto jednak zwrócić uwagę na ilość sprzętu posiadanego przez ZSRS. Przewaga po stronie radzieckiej była ogromna, jednak nie zostało to wykorzystane 22 czerwca 1941 roku, a dopiero w następnych
fazach walk na Froncie Wschodnim. To nieudolność dowódcza bądź zaskoczenie
przesądziły zatem o wyniku starć na granicy niemiecko-radzieckiej ustalonej 23
sierpnia 1939 roku.
2. Przemyski Rejon Umocniony w czasie Fall Barbarossa – walki w okolicach Przemyśla i Sanoka od 22 czerwca 1941 roku
System radzieckich umocnień granicznych, które powstały na granicy
ustalonej 23 sierpnia 1939 roku, miał za zadanie obronę zachodniej granicy
ZSRS. Plan, który utworzyły specjalne jednostki wojskowe, zakładał rozbudowę 2500 obiektów, z których do 22 czerwca 1941 roku powstało około
1900. Nie wszystkie istniejące posiadały uzbrojenie. Jak zatem tzw. Linia
Mołotowa mogła bronić się przed wrogiem, którym od połowy 1941 roku
stała się III Rzesza? Otóż, mówiąc potocznie, mogła bronić się „czym się da”.
Na całej granicy ustalonej przez ministrów spraw zagranicznych ZSRS i III
Rzeszy od 22 czerwca 1941 roku działania wojenne ogarnęły obecną granicę
Polski.
W swojej pracy chciałbym przedstawić działania na 08. PRU, który można
podzielić na trzy części. Pierwszą, północną, w okolicach Sieniawy, gdzie
schrony radzieckie nie odegrały większej roli, ponieważ nie były wykończone i nie mogły prowadzić walki defensywnej. Druga część, centralna, to Przemyśl i okolice, na tym odcinku działania obronne były bardzo intensywne.
Trzecim rejonem są okolice Sanoka, gdzie siły niemieckie, które zdobywały obiekty Linii Mołotowa, były wspierane przez słowackich sojuszników.
W tej części pracy chciałbym przedstawić walki w pierwszych dniach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bądź też Fall Barbarossa, czyli od 22 czerwca 1941
roku.
Odcinek 08. PRU atakowany był przez GA „Południe” oraz, jak zostało już
wspomniane, przez jednostki słowackie, sojuszników III Rzeszy. W rozdziale
tym zwrócę uwagę na dwa punkty zapalne „płonące” od 22 czerwca 1941 roku,
czyli dwa mosty kolejowe, które były ważnym węzłem transportowym w rejonie
wschodniej części obecnego województwa podkarpackiego. Obiekty te znajdowały się w Przemyślu oraz w Zagórzu. Mosty na rzece San łączyły trasę kolejową Kraków-Lwów, a kolej w czasie II wojny światowej odgrywała ważną rolę.
Dlatego też ich obrona była najważniejsza dla żołnierzy Armii Czerwonej stacjonujących na terenie 08. PRU. Ważne było to również dla sił atakujących, dlatego
do największych działań w tym rejonie doszło w okolicach Przemyśla i Zagórza,
który znajduje się blisko Sanoka.
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2.1. Przemyśl jako miasto graniczne paktu Ribbentrop-Mołotow – walki
niemiecko-radzieckie od 22 czerwca 1941 roku w rejonie miasta
Od 22 czerwca 1941 roku Przemyśl i jego okolice stały się areną działań,
które Hitler zaplanował wobec ZSRS. Jak już wcześniej zostało wspomniane,
głównym celem w Przemyślu był most kolejowy łączący trasę Kraków-Lwów.
O tym, jak ważną rolę odegrało to miasto podczas ataku sił niemieckich na
tereny ZSRS, świadczyć może fakt, że wiosną 1941 roku przyjeżdżali do niego
główni dowódcy III Rzeszy. Celem było utworzenie planu ataku na prawobrzeżny
Przemyśl, który od 28 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku należał do
strefy radzieckiej. Działaniami w Przemyślu zajął się szef Wydziału II (sabotaż
i zadania specjalne) Abwehry, płk Ervin Lahousen. Niemieccy stratedzy mieli
różne pomysły przeprowadzenia ataku na prawobrzeżną część miasta oraz przejęcie mostu kolejowego. Jednym z nich był atak pociągiem pancernym, w którym
znajdować się miały ukraińskie oddziały batalionu Nachtigal (Słowik) dowodzone przez Romana Szuchewycza, wchodzące w skład jednostki dywersyjno-rozpoznawczej Brandenburg. Ukraińscy żołnierze mieli zaatakować siły radzieckie
po przekroczeniu mostu kolejowego na terenie ZSRS.
Siły niemieckie bardzo sprawnie przygotowywały się do ataku na ZSRS
w lewobrzeżnej części miasta. Kamienice i budynki, które znajdowały się w okolicy granicy z 23 sierpnia 1939 roku po stronie niemieckiej, zostały bezzwłocznie
opuszczone przez ludność cywilną. Obiekty stałe wzdłuż rzeki San na lewym
brzegu zostały uzbrojone. W murach klasztoru sióstr Felicjanek (obecnie ul.
Wybrzeża Ojca Świętego Jana Pawła II) ustawione były stanowiska strzeleckie,
które zostały zamaskowane. Przy klasztorze sióstr Benedyktynek (znajdującym
się na Zasaniu przy moście im. Orląt Przemyskich) mieściła się Szkoła Handlowa. Rozkazem niemieckim rok szkolny 1940/1941 zakończono 13 czerwca 1941
roku, tego samego dnia pomieszczenia szkolne zajęły jednostki niemieckie.
Przejęciem Przemyśla oraz obiektów umocnień granicznych P.O. Przemyśl
z 08. PRU zająć się miały siły GA „Południe”. Jednostkami odpowiedzialnymi
za walki na tym terenie były oddziały wchodzące w skład 17 Armii dowodzonej
przez gen. H. von Stülpnagela oraz 101 Lekkiej Dywizji Piechoty (DP.) gen. Ericha Marcksa30. W okolice miasta przybywały kolejne siły wojskowe III Rzeszy.
Do Żurawicy przybył 302 Pułk Piechoty (pp.) oraz 1 i 2 Dywizjon (dyon) z 221
Pułku Artylerii ciężkiej (pac.), które wchodziły w skład 221 DP, a do miejscowości Dubiecko dotarł pp. z 134 DP oraz 132 dyon z 347 pac.
Po drugiej stronie, w prawobrzeżnym Przemyślu oraz w okolicach, za obronę
odpowiadać miał 8 Korpus Strzelecki (KS.) pod dowództwem gen. mjr. M.G.
Śniegowa wchodzący w skład 26 Armii31. W samym mieście walki obronne
30
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, Linia Mołotowa. Krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na Ziemi Przemyskiej i Roztoczu, Przemyśl 2000, s. 49.
31
Zob.: Ю.К. Стрижков, Герои Перемышля, Москва 1969, s. 14.
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miały prowadzić oddziały 99 Dywizji Strzeleckiej (DS.) pod dowództwem płk.
Nikołaja I. Dementiewa, w skład których wchodził 197 i 206 Pułk Strzelecki
(ps.) dowodzony przez mjr. M.W. Tiuleniewa32. Pomocniczymi jednostkami
były: 34 batalion (baon) łączności, 6 samodzielny baon saperów, 22 pac., 71 pułk
haubiczno-artyleryjski33. W Przemyślu stacjonowały również oddziały graniczne
wchodzące w skład 92 Oddziału Pogranicznego (OP.) dowodzone przez ppłk.
Jakowa Iosifowicza Tarutina, który objął tę funkcję w październiku 1939 roku34.
W momencie ataku sił niemieckich na miasto większość jednostek radzieckich znajdowała się poza miastem. W Przemyślu pozostał 197 ps., 92 OP. oraz
oddziały wchodzące w skład 08. PRU. W Przemyślu i okolicach stacjonowały 52
i 150 Samodzielny Batalion Karabinów Maszynowych (sbkm), którym dowodzili kpt. Andriej Gawriolicz Pedko oraz kpt. Nikołaj Awksentiewicz Kaunow35.
Oddziały 08. PRU były dobrze poinformowane o działaniach strony niemieckiej, dlatego też szykowały się na odparcie ataku jednostek Wehrmachtu. O gotowości do obrony może świadczyć decyzja płk. Dmitra Matwiejewicza Maśluka
o pozostaniu żołnierzy z 08. PRU w nieukończonych schronach bojowych
w maju 1941 roku, kiedy inne jednostki pojechały na poligony w ramach ćwiczeń.
Konflikt czuć było w powietrzu. Każda ze stron dobrze wiedziała, iż lada dzień
rozpoczną się działania wojenne na terenie miasta. Pytanie, które sobie zadawano
w mieście, brzmiało: „Kiedy rozpocznie się to działanie?”. W południe 21 czerwca
1941 roku do sztabów niemieckich dotarło hasło: Dortmund. Oznaczało to, iż wojska
niemieckie oraz sojusznicze mają rozpocząć atak na ZSRS. Rozkaz ten dotarł również do sił niemieckich na lewym brzegu Sanu w Przemyślu. Apel Hitlera, który został zawarty w rozkazie, jasno określał, kiedy mają zaatakować oddziały niemieckie.
Po północy wszystkie jednostki III Rzeszy na całej granicy ustalonej 23 sierpnia 1939
roku miały rozpocząć atak na nowego wroga ze wschodu, czyli ZSRS.
Niemieccy żołnierze otrzymali ostrą amunicję i ruszyli na pozycje bojowe,
gdzie oczekiwali na rozkaz rozpoczęcia działań wojennych. Na Lipowicy utworzono szpital wojenny, część szpitala miejskiego znajdującego się przy ul. Rogozińskiego została opróżniona i przeznaczona dla przyszłych rannych żołnierzy
niemieckich.
Siły niemieckie atakujące Przemyśl użyły do walki: 466 rkm-ów oraz ckm-ów, 102 dział o różnym kalibrze, około 130 wozów pancernych oraz 86 czołgów,
217 pojazdów transportowych i 3500 aut i motocykli. Liczba żołnierzy, którzy
atakowali ZSRS w Przemyślu, to około 11 500 osób. Ogień artyleryjski na radziecką część miasta prowadzony był z wzniesień na Winnej Górze, a na LipoZob.: ibidem, s. 20.
Zob.: ibidem, s. 21.
34
Zob.: ibidem.
35
Zob.: Lista dowódców 08. PRU i 150. sbkm na podstawie danych z Rosyjskiego Państwowego
Archiwum Wojskowego, [w:] Karta kadr Armii Czerwonej w dowództwie 8 Rejonu Umocnionego
i 150. samodzielnego batalionu karabinów maszynowych (w prywatnych zbiorach autora).
32
33
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wicy i Łętowni ustawiono działa dalekosiężne. We wsi Ujkowice znajdował się
skład amunicji. Główne walki po stronie niemieckiej w mieście prowadziły 228
i 229 pp. oraz 85 pac., którzy siedzibę mieli w klasztorze sióstr Benedyktynek,
główny sztab dowodzenia znajdował się na wzgórzach Lipowicy36.
Atak jednostek Wehrmachtu w Przemyślu rozpoczął się po godzinie 2.00 nad
ranem czasu polskiego, 22 czerwca 1941 roku. Uderzenie rozpoczął ostrzał artyleryjski na prawobrzeżną część nadsańskiego grodu. Ostrzał niszczył po kolei
budynki historycznej części miasta. Pierwotnie mieszkańcy byli pewni, iż są to
ćwiczenia odbywające się na Zniesieniu. Widok płonących kamienic zmienił jednak pierwotne domysły mieszkańców.
Wydarzenia te zostały opisane przez o. Rafała Woźniaka, kronikarza w zakonie franciszkanów, który w swoim pamiętniku przedstawił je następująco:
„22 czerwca [1941 roku – T.Z.] – niedziela. O godz. 2.30 w nocy usłyszałem
strzał armatni. No nie, pomyślałem sobie, pewnie jakieś ćwiczenia artylerii, gdy
wtem nastąpił drugi wystrzał. Ciekawością zdjęty wstałem i patrzę, a tuż przed
moimi oknami przy Placu na Bramie pada strzał, druzgocze ścianę. Szczęk rozbitych szyb słyszę. A więc wojna…”37.
W mieście rozpoczęła się wojna, siły niemieckie rozpoczęły zdobywanie terenów ZSRS w ramach idei Hitlera zawartej w Mein Kampf. Wydarzenia z 22 czerwca 1941 roku zmieniły całkowicie historię Przemyśla oraz jego okolic. W mieście
rozpoczął się nowy etap II wojny światowej – działania na Froncie Wschodnim.
Pierwszym budynkiem, który został zniszczony przez artylerię niemiecką,
była siedziba 92 OP., znajdująca się przy ul. Rokitniańskiej. Oto treść telegramu
naczelnika wojsk granicznych NKWD USRR gen. mjr. Chomenki, który odebrano w sztabie 6 Armii we Lwowie o godz. 11.10:
Odcinek 92. OP. (dane na godz. 8-10)
7. placówka została otoczona przez wrogów. Brak wsparcia ze strony Armii Czerwonej. Na drodze Koniaczów-Makowiska zaobserwowano ruch niemieckiej piechoty i motocyklistów.
Centrala 92. OP. została złamana.
Miasto Przemyśl w ogniu.
2. komenda ustąpiła.
W 4. placówce walczą.
Komendant 3. placówki kapitan Stoletnij ciężko ranny.
W sztabie 2. placówki ostatnich pięciu ludzi prowadzi walkę, dwóch z nich jest
ciężko rannych. Reszta się wycofała.
Na odcinku 92. OP. złapano 4 więźniów, w tym jednego kaprala.
Według niepotwierdzonych doniesień Niemcy wysadzili most kolejowy w Przemyślu38.
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, op. cit., s. 82-83.
R. Woźniak, Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza klasztoru Franciszkanów-Reformatów, Przemyśl 1998, s. 75.
38
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, zasób 32880, lista 5, sprawa 405, s. 34 (kopia
w prywatnym archiwum autora).
36
37
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W kolejnym telegramie do Lwowa z Przemyśla odebranym o 13.00 podane są
następujące informacje:
9-35 [godzina] Bombardowanie Przemyśla trwa. Komunikacja z oddziałami została utracona [mowa o jednostkach z 8. KS.]. Na wszystkich odcinkach jest mowa
o rzekomym wycofaniu wojska za Przemyśl. Niemcy zajęli Duńkowice i Nienowice [w okolicach tych wiosek znajdował się pas umocnień 08. PRU]. Komendant
rejonu kapitan Stoletnij został pojmany przez Niemców, maszyny i karabiny maszynowe zostały przejęte [przez oddziały niemieckie]39.

Kolejnym budynkiem zniszczonym przez oddziały niemieckie była Poczta
Główna, a następnie sztab 99 DS., znajdujący się przy ul. Mickiewicza (obecny budynek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej). W ciągu dalszych
walk niszczone były kolejne kamienice miejskie znajdujące się na terenie
prawobrzeżnego Przemyśla. Sytuację w Przemyślu dobrze obrazuje kolejny
telegram z miasta, który odebrano o godz. 13.35 w dowództwie 6 Armii we
Lwowie:
Odcinek 92. OP. Utracono łączność z sztabem oddziału. Komendant oddziału łączności, który przekazał wiadomość linią komunikacyjną, powiedział:
O 8-15 [godzinie] po stronie niemieckiej wzdłuż promenady i mostu kolejowego
prowadzony jest ciągły ogień karabinów maszynowych.
O 8-20 [godz.] oddziały niemieckich żołnierzy próbowały przejść most kolejowy.
O 7-35 [godz.] 16 żołnierzy niemieckich przekroczyło San w punkcie granicznym
5/153 wkroczyli do miasta. Wykrywanie zostało zakończone.
O 8-05 [godz.] w rejonie Przerwy [prawdopodobnie obszar znajdujący się w przemyskiej dzielnicy Przekopana] zauważono duże skupienie piechoty.
Począwszy od 9-20 [godz.], Przemyśl był pod ciągłym ostrzałem.
System łączności w Przemyślu, dworzec kolejowy, 50 domów zostało zniszczonych.
Zabity: zastępca naczelnika posterunku lejtnant [Piotr] Nieczajew, młodszy lejtant
wojsk kolejowych. Rannych 3 żołnierzy40.

Atak sił niemieckich spowodował mobilizację sił Armii Czerwonej. W ciągu trzech godzin radzieccy żołnierze obsadzili stanowiska graniczne. Odpowiedzialni za to byli żołnierze z 92 OP., którzy zajęli trzy strażnice znajdujące się
w pobliżu epicentrum walki. Pierwsza ze strażnic, oznaczona nr. 13, znajdowała
się w okolicach zakładów mięsnych przy ul. Sanowej (obecnie okolice Centrum
Handlowego Galeria Sanowa). Druga strażnica, nr 14, znajdowała się przy mo39
40

Ibidem, s. 50 (kopia w prywatnym archiwum autora).
Ibidem, s. 56 (kopia w prywatnym archiwum autora).
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ście kolejowym. Ostatnia strażnica, nr 15, była utworzona w okolicach parku
miejskiego41.
Swoją walkę 22 czerwca 1941 roku w Przemyślu rozpoczęli również żołnierze 08. PRU, czyli żołnierze z 52 i 150 sbkm, którzy zajęli trzy strategicznie
ważne schrony bojowe znajdujące się w okolicach trzech strażnic należących do
92 OP. Pierwszy ze schronów znajdował się na Krzemieńcu w okolicy 15 strażnicy. Schron ten znajdował się na wzgórzu, skąd załoga z dział artyleryjskich
o kal. 76,2 mm ostrzeliwała atakujące oddziały niemieckie kierujące się na prawobrzeżny Przemyśl. Drugim obiektem była kaponiera obsadzona przez jednostkę 150 sbkm, którą dowodził młodszy lejtnant Iwan Wasiliewcz Czaplin urodzony w 1912 roku42. Schron do ognia bocznego usytuowany był przy obecnej ul.
Sanockiej (obecnie przy hotelu Accademia), skąd prowadzono ostrzał dwoma
armatami ppanc. kal. 45 mm oraz dwoma ckm-ami typu Maxim wz. 1910/30 kal.
7, 62 mm. Obiekt odpowiadał za odparcie ataku na rzece San oraz w okolicach
mostu kolejowego. Trzeci budynek to półkaponiera z dwoma ckm-ami typu Maxim, która znajdowała się w okolicach 13 strażnicy przy zakładach mięsnych na
ul. Sanowej. Schron odpowiadał za obronę mostu kolejowego od strony wschodniej43.
Strona radziecka otrzymała odgórny rozkaz dotyczący otworzenia ognia do
wroga. Miało to nastąpić w momencie przekroczenia granicy ustalonej 23 sierpnia 1939 roku przez jednostki Wehrmachtu. Około godziny 6.00 siły niemieckie
próbowały przedostać się przez San na pontonach w celu zajęcia mostu kolejowego. Ważne było, aby nie uszkodzić w żaden sposób obiektu w trakcie zdobywania go. Główną rolę w tym etapie walk odegrała jednostka z 150 sbkm, która
skutecznie przerywała próby zdobycia linii granicznej przez siły III Rzeszy ze
schronu dowodzonego przez mł. lejtnanta I.W. Czaplina.
W radzieckiej historiografii największą sławę zyskało nazwisko lejtnanta Piotra Nieczajewa, o którym mowa była w jednym z cytowanych telegramów. Radziecki lejtnant wraz ze swoją pięcioosobową załogą walczył w punkcie ogniowym znajdującym się przy moście kolejowym. Po ciężkich walkach załoga zginęła, a sam P. Nieczajew otoczony niemieckimi żołnierzami wysadził się. W ten
sposób stał się bohaterem Armii Czerwonej oraz władz kremlowskich44.
W czasie walk niemiecko-radzieckich 22 czerwca 1941 roku, głównie na
moście kolejowym, organizowane były grupy cywilów, które otrzymały uzbrojenie w celu wsparcia Armii Czerwonej. Obrona, którą prowadziły załogi schronów bojowych, pozwoliła na ewakuację dowództwa 8 KS. z Przemyśla do Niżankowic oddalonych o około 20 km na wschód. W południe 22 czerwca 1941 roku
Zob.: J. Różański, „Fall Barbarossa” – tragiczna karta Przemyśla, Przemyśl 2001, s. 12.
Zob.: Lista dowódców 08. PRU…, op. cit.
43
Zob.: J. Różański, op. cit., s. 12.
44
Zob.: ibidem.
41
42
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jednostki niemieckie przedostały się na prawobrzeżną część miasta. Pozwoliło to
na zdobycie schronu lejtnanta P. Nieczajewa oraz mostu kolejowego. Po dziesięciogodzinnych walkach, most kolejowy zdobyły jednostki III Rzeszy. Niemieccy
żołnierze weszli na rynek miejski i radziecką część miasta. Według planów niemieckich 24 czerwca 1941 roku jednostki III Rzeszy miały być już we Lwowie.
Dlatego też zdobycie mostu kolejowego było tak ważne – przez zdobyty most
w nocy miały przedostać się jednostki z 101 DP oraz 17 Armii45. Żołnierze niemieccy uczcili zdobycie prawobrzeżnego Przemyśla, okradając przy tym sklepy
oraz upijając się alkoholem pozostawionym przez radzieckich żołnierzy.
Po przegranej w Przemyślu siły ZSRS wycofały się do sztabu 8 KS. w Niżankowicach. Przejęcie miasta przez jednostki III Rzeszy opisał franciszkanin
o. R. Woźniak: „ […] Ano, gdzieś koło godz. 10 nadeszła wiadomość, że patrol
niemiecka wkroczyła do miasta. Strzały ustały. Jakoś koło południa wyszliśmy
z kryjówki. Podszedłem do celi i zobaczyłem przez okno z jakieś czterystu żołnierzy niemieckich na ulicy przed naszym klasztorem. A więc zbawienie nadchodzi. […] Coś tylko zaniepokoiły mnie słowa o. gwardiana Wincentego, który
powiedział: «Oby tylko bolszewicy nie wrócili». W duszy pomyślałem sobie, że
to niemożliwe, bo Niemcy nie pardonują. Tymczasem stało się inaczej”46.
Opis kronikarza dokładnie przedstawia sytuację miasta. Duchowny wierzył,
iż siły niemieckie pokonają okupanta radzieckiego, tymczasem w nocy z 22 na
23 czerwca 1941 roku w Niżankowicach sztab 8 KS. przygotował plan odbicia
radzieckiej części Przemyśla. Ofensywa radziecka przeprowadzona miała być
rankiem 23 czerwca 1941 roku. W czasie planowania odbicia części prawobrzeżnej rzeki San do Niżankowic dotarła informacja o przemieszczaniu się wojsk
niemieckich przez most kolejowy. Dlatego też już w godzinach wieczornych 22
czerwca 1941 roku żołnierze Armii Czerwonej rozpoczęli działania ofensywne47.
W oddziałach radzieckich znajdował się jeniec niemiecki, który zapewniał, że
jednostki niemieckie są nieliczne oraz niezdolne do walki. Informacje te przekonały sołdatów radzieckich do podjęcia walki ze stroną niemiecką. Taką samą
taktykę przyjęła strona niemiecka, która była przekonana o nieudolności sił radzieckich – uważała, że siły Armii Czerwonej były w rozsypce. Pokłosiem tego
przekonania było pozostawienie w mieście zaledwie 2 baonów piechoty, 2 baterii
artyleryjskich oraz 4 baterii miotaczy min48.
Przyśpieszony atak strony radzieckiej na Przemyśl prowadzony był z trzech
stron. Dwa mniejsze kontruderzenia miały być poprowadzone ze Zniesienia
i Wilcza (dzielnice miasta znajdujące się w prawobrzeżnej części miasta),
a główny atak od Wzgórza Zamkowego przez ul. Basztową i ul. Śnigurskiego,
Zob.: ibidem, s. 13-14.
R. Woźniak, op. cit., s. 75-76.
47
Zob.: J. Różański, op. cit., s. 14.
48
Zob.: ibidem, s. 19.
45
46
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skąd siły radzieckie przedostały się do Rynku oraz w okolice mostu kolejowego49. Głównym atakiem strony radzieckiej na jednostki niemieckie dowodził
starszy lejtnant G. Paliwoda, dowódca batalionu z 215 żołnierzami oraz 2 stanowiskami artyleryjskimi50. Rozkazem dowódcy 8 KS. gen. mjr. M. Śniegowa
dowódca 99 DS. płk N. Dementiew miał rozdzielić zadania na kolejne uderzenia
w stronę Przemyśla. Rankiem 23 czerwca 1941 roku na Przemyśl ruszyć miał
3 baon z 1 ps. pod dowództwem kpt. G.L. Czikwaidzego, atak wspierać miały
baony pograniczników z 22 pac51. Dwa oddziały 197 i 206 ps. miały prowadzić
atak na wzgórzu Zniesienie oraz na ul. Tatarskiej, skąd miano zajmować terytoria
przejęte przez wroga52. Główny szturm na most kolejowy przeprowadzony miał
być 23 czerwca 1941 roku przez 99 DS.
Walki w mieście, czyli kontruderzenie, rozpoczęły się o godz. 4.30 23 czerwca 1941 roku53. Siły 3 baonu z 1 ps. walczyły na brzegu rzeki Wiar, która znajduje
się na obrzeżach miasta. W miejscowości Krasice (na zachód od Przemyśla, przy
rzece San) walkę prowadził 3 baon z 197 ps.54. W tej okolicy znajdowały się
P.O. Krasiczyn, Mielnów, które wspierały swoimi siłami żołnierzy radzieckich
walczących na granicy.
Jak już wspomniałem, za walki o miasto odpowiadały jednostki 99 DS., które
wspierane miały być przez pograniczników z 92 OP., bardzo dobrze znających
teren prawobrzeżnego Przemyśla. Uderzenie sił Armii Czerwonej całkowicie
zaskoczyło siły niemieckie. Pierwsze ofiary padły na ul. Franciszkańskiej, było
to 7 osób, następne 6 osób zginęło na rogu ul. Władycze i ul. Franciszkańskiej
przy wieży zegarowej. Żołnierze radzieccy bardzo szybko wkroczyli do miasta,
zajmując niemieckie stanowiska, jak np. posterunek niemiecki znajdujący się
w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1. Wycofujący się żołnierze niemieccy tworzyli
prowizoryczne stanowiska strzeleckie, które znajdowały się w kamienicach między innymi przy ulicach: Mickiewicza, Plac na Bramie, Słowackiego. Ulice te do
22 czerwca 1941 roku znajdowały się pod okupacją radziecką.
Walki w prawobrzeżnym Przemyślu, w trakcie których doszło nawet do starć
na bagnety, trwały do godz. 12.00. Siły niemieckie zostały wyparte za linię rzeki
San. Według autora opracowania o walkach w Przemyślu z czerwca 1941 roku
J. Striżkowa po 10 minutach na terenach granicznych na linii rzeki San pojawili
się członkowie WKP(b) [Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików)]55. Oczywiście warto dodać, iż publikacja została wydana w Moskwie w 1969
roku, dlatego też informację tam zawarte mają bardzo duży wydźwięk polityczny.
Zob.: ibidem, s. 19.
Zob.: Ю.К. Стрижков, op. cit., s. 76.
51
Zob.: ibidem, s. 76-77.
52
Zob.: ibidem, s. 77.
53
Zob.: ibidem.
54
Zob.: ibidem, s. 78.
55
Zob.: ibidem.
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Siły niemieckie wróciły na lewobrzeżną część miasta, a siły radzieckie w ramach
silnego kontruderzenia przekroczyły linie graniczną ustaloną 23 sierpnia 1939 roku.
Na wysokości zakładów mięsnych przy obecnej ul. Sanowej, gdzie znajduje się półkaponiera broni maszynowej z 08. PRU, żołnierze radzieccy przedostali się na ul.
Rogozińskiego, gdzie znajdował się niemiecki szpital wojskowy, oraz w okolice ul.
29 Listopada, 3 Maja, św. Jana i Barskiej. Po obejściu tych ulic na lewym brzegu
Przemyśla, czyli na Zasaniu, żołnierze powrócili na część radziecką56. W czasie przeprawy radzieckiej na Zasaniu jeden ze schronów bojowych 08. PRU dowodzony
przez lejtnanta I.W. Czaplina prowadził ogień na niemiecką część miasta57. W kontruderzeniu 23 czerwca 1941 roku brał udział również schron bojowy znajdujący się
przy zakładach mięsnych, który likwidował siły niemieckiego 228 pp58.
W tym samym czasie siły radzieckie przejmowały także tereny wzdłuż rzeki
San. Przez cały dzień 23 czerwca 1941 roku radzieccy żołnierze z 1 ps. zdobywali takie wioski jak Nakło, Torki, Stubno, które znajdują się na północny-wschód
od Przemyśla. We wsi Medyka walki prowadziły radzieckie oddziały 206 ps.,
które wspierane były przez schrony bojowe 08. PRU. Warto dodać, iż większość
obiektów nie była gotowa do walki z wrogiem59.
O godzinie 21.00 23 czerwca 1941 roku do sztabu 8 KS. dotarła depesza z walk
na froncie, w której oznajmiono, że: „wrogie wojska nieprzyjaciela znajdowały się
na prawej flance wojsk radzieckich, o godzinie 16.50 siły 206 ps. zajęły tereny wsi
Starzawa, Buców i Medyka, w rejonie Przemyśla zajęto prawy brzeg… W toku dnia
w walkach powietrznych nasze siły artyleryjskie zestrzeliły 2 samoloty przeciwnika”60.
Wydarzenia z 23 czerwca 1941 roku bardzo dobrze przedstawia również raport sztabu 26 Armii ZSRS, który miał swoją siedzibę w Samborze:
Wojska naszej armii prowadzą walkę, pokonując przy tym przeciwnika, rozbito
główne uderzenie w rejonie Radymno, Jaworów [obecnie Jaworiw, na Ukrainie],
8 KS. i 08. PRU:
– 99 DS. przez cały dzień 22.06.41 broni frontu na linii wsi Starzawa, Medyka,
Krówniki, przez miasto Przemyśl rzeką San do wsi Bachów
– 23.06. godz. 1.30 na prawej flance 206 ps. prowadzi walkę z przeciwnikiem
w okolicy wsi Starzawa, prowadzony jest także ogień artyleryjski na wieś Nehrybka
– w czasie walk, o 7.25 [godzinie], pułk [206 ps.] zajął Stubno, Nakło, a przeciwnik
się wycofał. W ramach odparcia ataku batalion piechoty zajął Skład /położony około 5 km od Medyki/ [miejsce to znajduje się na zachód od wsi Torki]
Zob.: J. Różański, op. cit., s. 20.
Zob.: Ю.К. Стрижков, op. cit., s. 83.
58
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, op. cit., s. 83-84.
59
Zob.: Ю.К. Стрижков, op. cit., s. 84.
60
Tekst przetłumaczyłem na podstawie raportu zawartego w opracowaniu: Ю.К. Стрижков,
op. cit., s. 91.
56
57
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– jednocześnie 1 ps. zajmuje Krówniki i zajmuje brzeg rzeki Wiaroku Nasza artyleria prowadzi ogień do wroga przez rzekę San…
– oddziały z 72 DG. i 187 psg.[pułk strzelców górskich] walczyły 23.06 na froncie
wzdłuż linii Bachów, Lipa Dolna, Dobra Szlachecka [miejscowości na południowy
zachód od Przemyśla w okolicach miejscowości Bircza]. W 133 psg. rezerwy dowodzenia pułku przemieszczają się, o 2.30 [godzinie] przeszli Rybotycze, podążają
w kierunku wsi Fredropol /koło Niżankowic/.
[…] [4. Punkt z raportu 26. Armii z 23 czerwca 1941 roku – T.Z.] […] 2 baterie
rozbite w rejonie OP [Ochrony Pogranicza] w Przemyślu61.

Walki prowadzone w Przemyślu w dniach 22-23 czerwca 1941 roku przyniosły ogromne straty dla architektury miasta. Dla strony radzieckiej kontruderzenie
było sukcesem. Efektem ofensywy sił Armii Czerwonej było zajęcie prawobrzeżnej części miasta i mostu kolejowego. Strona niemiecka, obawiając się zniszczenia mostu, przeprowadziła ostrzał artyleryjski na radziecką część Przemyśla.
Okolice mostu kolejowego zostały zrównane z ziemią. Dzielnica żydowska, która znajdowała się w okolicy ul. Jagiellońskiej, Wałowej oraz Wybrzeża Wilsona,
została całkowicie zniszczona, a synagoga z XVI wieku ostatecznie „rozebrana”
ciężkim sprzętem budowlanym w latach pięćdziesiątych XX wieku. Kamienice
znajdujące się tam zostały ostrzelane, wynikiem czego dziś w centrum miasta
znajduje się wolny plac po byłej zabudowie. W płomieniach stanęły budynki
znajdujące się w okolicy, między innymi obecna katedra rzymsko-katolicka oraz
kościół oo. Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej. Uszkodzono również zabudowę przy ul. Kazimierza Wielkiego, Mickiewicza i Dworskiego62. Podsumowując, zniszczone zostało około 40% zabudowy miejskiej.
Straty poniesione przez siły III Rzeszy podczas ataku sił radzieckich 23
czerwca 1941 roku wyniosły około 200 zabitych. Utracono 12 ckm-ów, kilka
dział i 2 czołgi63. Po przejęciu przez oddziały ZSRS terenu prawobrzeżnego
Przemyśla od razu przystąpiono do prac remontowych, w których udział brała ludność cywilna. W pierwszej kolejności przywrócono do funkcjonalności
łączność oraz wodociągi. Następnie utworzono stanowiska ogniowe, okopy
oraz rowy łącznikowe64. Otworzono nawet kilka restauracji oraz piekarnie. Po
wykonaniu prac remontowych na placu przy pomniku Adama Mickiewicza
odbyły się uroczystości pogrzebowe poległych żołnierzy walczących dla sił
ZSRS. Dziś nie wiadomo, gdzie składano trumny poległych oraz czy istnieje zbiorowa mogiła upamiętniająca zabitych żołnierzy. Po stronie niemieckiej
również odprawiono ceremonie pogrzebowe. Niemieccy żołnierze pochowali
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zasób 229, lista 161, sprawa
169,s. 6 (kopia w prywatnym archiwum autora).
62
Zob.: J. Różański, op. cit., s. 20-21.
63
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, op. cit., s. 84.
64
Zob.: J. Różański, op. cit., s. 21.
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swoich poległych na podwórku przy Placu Konstytucji, w okolicach stadionu
klubu „Czuwaj” oraz przy ul. F. Focha.
Walki w mieście ustały 23 czerwca 1941 roku, jednak w okolicy miasta działa nie umilkły. W dniach 23-27 czerwca 1941 roku główne walki toczyły się
w okolicy Medyki. Niemieckie siły ze 101 DP. oraz pozostałych jednostek walczących wcześniej o Przemyśl prowadziły walkę z radzieckimi jednostkami
206 ps., które w kolejnych dniach zostały wsparte siłami z 72 DG i 133 psg65.
W rejonie walk Medyka-Szeginie gotowością bojową wykazały się załogi
DOT-ów P.O. Medyka z 08 PRU. Strona niemiecka przejęła tam 8 schronów66.
W Przemyślu w tym czasie panował spokój, dlatego też radzieccy okupanci mogli
pozbyć się więźniów politycznych w solankach znajdujących się w Dobromilu,
po wcześniejszym marszu z Przemyśla67. Na zachód od Przemyśla w dniach 2326 czerwca 1941 roku walki prowadzone były również na terenie P.O. Krasiczyn,
gdzie jednostki z 08. PRU starały się odpierać ataki dywersyjne sił niemieckich.
Rada Wojenna Frontu Południowo-Zachodniego sił ZSRS 26 czerwca 1941
roku wydała dyrektywę, zgodnie z którą oddziały 6 i 26 Armii miały wycofać
się z granic ustalonych 23 sierpnia 1939 roku. Rozkazy te dotyczyły również sił
8 KS., które broniły się w Przemyślu i okolicach. W tym także w Medyce, gdzie
znajdowały się siły radzieckie wraz z dowódcą st. lejtnantem G. Paliwodą68.
W godzinach porannych 27 czerwca 1941 roku z Przemyśla wycofywały się
również siły ZSRS, a dobrze zorganizowane grupy niemieckich żołnierzy błyskawicznie przekraczały granice rzeki San, zajmując prawobrzeżną część miasta.
Tak wydarzenia tego dnia przedstawił przemyski kronikarz franciszkański:
27 czerwca [1941 roku – T.Z.]. Ostatni dzień pobytu bolszewików w Przemyślu.
Strzały nie ustają. Ludzi ogarnia trwoga. Co dzień przychodzą bolszewicy z rewizją, ale jakoś grzecznie się zachowują. Ostrożności w mieście wielkie. Nikomu do
okna nie wolno się zbliżać, bo zaraz strzelają. Ale to nic. My siedzimy w piwnicy
dalej i czekamy, co będzie dalej. Przez cały czas panowała przepiękna pogoda, na
niebie ani jednej chmurki. Jeszcze w nocy kilka strzałów, nareszcie milczenie. Coś
się stało69.

Następnego dnia ostatnie jednostki radzieckie opuściły Przemyśl. Ojciec
R. Woźniak nie ukrywał radości z tego powodu:
28 czerwca [1941 roku – T.Z.]. Jest to bardzo ważny dzień w historii miasta Przemyśla. Oto bolszewicka nawała opuściła Przemyśl. Oby tylko na zawsze […]70.
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, op. cit., s. 84.
Zob.: ibidem.
67
Wydarzenia w solankach dobromilskich, o których wie tak mało osób, są niczym innym jak
tylko przykładem tego, co stało się w Katyniu w 1940 roku. W Dobromilu agenci NKWD pozbywali się polskich więźniów politycznych, w tym również osadzonych w Przemyślu.
68
Zob.: T. Bereza, P. Chmielowiec, J. Grechuta, op. cit., s. 85.
69
R. Woźniak, op. cit., s. 77.
70
Ibidem.
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Walki w mieście ustały 23 czerwca 1941 roku, a całkowicie siły radzieckie
wycofały się z miasta pięć dni później. Pomimo ustania walk w mieście jedna
z załóg schronów bojowych 08. PRU walczyła z wrogiem do ostatnich sił.
Mowa tu o oddziale kaponiery obecnie znajdującej się przy hotelu „Accademia”
(ul. Sanocka). Załoga, która prawdopodobnie liczyła 12 żołnierzy i dowodzona
była przez mł. lejtnanta I.W. Czaplina, wchodziła w skład 150 sbkm. Po przekroczeniu przez siły niemieckie granicy schron został całkowicie otoczony, a następnie ostrzeliwany przez dwie armaty kal. 37 mm i 75 mm. Załoga schronu musiała
przyjąć nieprzerwany i całodniowy ostrzał. Obiekt ostrzelano kilkaset razy, po
stracie uzbrojenia otoczony oddział czekał w środku na śmierć. Do unicestwienia
oddziału niemieckie siły wykorzystały miotacze ognia. Po spaleniu zwłoki załogi
zostały wyciągnięte z obiektu przez więźniów żydowskich i wywiezione na wozach71. Warto dodać, że schron był wyposażony w uzbrojenie, jednak jego skład
był niepełny – załoga takiego obiektu powinna liczyć około 30 osób. Pozostałe
obiekty w tym regionie z 08. PRU, które były jeszcze obsadzone przez żołnierzy,
zostały przejęte w dniach 27-28 czerwca 1941 roku.
Po miesiącu od opisanych wydarzeń radzieccy żołnierze walczący na tym
froncie zostali upamiętnieni. 22 lipca 1941 roku Rada Najwyższa ZSRS przyznała Order Czerwonego Sztandaru żołnierzom 99 DS. za zasługi w walce na froncie
o Przemyśl i Medykę oraz za wypełnianie zadań bojowych na tym terenie. Pod
dekretem podpisał się przedstawiciel Rady Najwyższej ZSRS M. Kalinin oraz
sekretarz Rady Najwyższej ZSRS A. Gorkin72.
2.2 Wykorzystanie południowego odcinka 08. PRU od 22 czerwca 1941
roku. Walki niemiecko-radzieckie w okolicach Sanoka i Leska
22 czerwca 1941 roku rano na niebie w okolicach Sanoka pojawiły się pierwsze samoloty należące do III Rzeszy. Dwa dni później rozpoczęły się walki artyleryjskie w tej okolicy. Podobnie jak w Przemyślu po stronie niemieckiej walczyły oddziały 17 Armii pod dowództwem gen. H. von Stülpnagela. Niemiecki sztab
na tym odcinku znajdował się w Iwoniczu73.
Ważnym zagadnieniem dotyczącym walk na tym terenie było to, z kim tak
naprawdę walczyli żołnierze radzieccy w czerwcu 1941 roku. Otóż głównym
sojusznikiem niemieckim na tym terenie w czasie Fall Barbarossa byli Słowacy.
Ten zapomniany w dziejach epizod jest ważną częścią historii Podkarpacia. Na
odcinku południowej części 08. PRU walkę u boku sił niemieckich prowadziły
oddziały Rychlej Skupiny74 (RS.) pod dowództwem płk. sztabu generalnego Ru71
Rozmowa z mieszkańcami okolic, którzy opowiadali o sytuacji z czerwca 1941 roku oraz
o obronie załogi schronu bojowego (ze zbiorów własnych).
72
Zob.: Ю.К. Стрижков, op. cit., s. 5.
73
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, Linia Mołotowa. Przewodnik po
rowerowym „Szlaku nadsańskich umocnień”, Nowy Sącz 2007, s. 20.
74
Rychla Skupina, czyli Grupa Szybka.
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dolfa Pilfouska. W momencie ataku sił niemieckich na ZSRS, czyli 22 czerwca
1941 roku, prezydent Republiki Słowackiej ks. Jozef Tiso ogłosił stan pogotowia
w armii i powołał 8 roczników rezerwistów do stanu gotowości. W tym samym
czasie strona słowacka wypowiedziała wojnę stronie radzieckiej. Odpowiedzialny był za to minister spraw zagranicznych Vojtech Tuka, który wręczył akt wypowiedzenia wojny ambasadorowi radzieckiemu w Bratysławie.
Pod dowództwem płk. R. Pilfouska na dzień 22 czerwca 1941 roku znajdowały następujące oddziały: 2 Kawaleryjski Oddział Rozpoznawczy (JPO 2),
2 Zmotoryzowany Batalion 6 pp. z Preszowa (baon z Trebiszowa uzupełniony
miał być baonem z Bardejowa oraz baonem samochodowym z Preszowa; pojazdami ciężarowymi przetransportowane miało być uzbrojenie baterii dział górskich oraz kompanii działek ppanc.), zmotoryzowany 1 Dywizjon Artyleryjski
11 p. artylerii z Żyliny, 2 kompanie czołgów z pułku pancernego stacjonującego
w Turćianskim Sv. Martinie, 2 kompanie przeciwpancerne (KPUV), jednostki
pułkowe zabezpieczenia: pluton pionierów, kompania łączności (2 baon łączności z Preszowa miał oddać do składu RS. kombinowaną półkompanię łączności w składzie: pluton łączności telegraficznej i pluton radiołączności [obydwa
w sile 4 drużyn] oraz kolumna samochodów ciężarowych złożona z 10 pojazdów)75. Słowackie siły lądowe wspierane były przez jednostki pancerne, w RS.
stanowiły je czołgi typu LT-35, LT-38, LT-4076.
Siły RS. miały być gotowe 22 czerwca 1941 roku do godz. 24.00. Następnego
dnia oddziały RS. miały zebrać się w rejonie Medzilaborców, gdzie miały bronić
strefy przygranicznej. O godzinie 12.45 23 czerwca 1941 roku oddziały RS. wymaszerowały z Preszowa w kierunku Medzilaborca. Następnego dnia do sztabu
RS. dotarł rozkaz podporządkowania jednostki niemieckiej 17 Armii. Tego samego dnia słowaccy żołnierze ruszyli na północ, by dołączyć do sił GA „Południe”
w celu wsparcia ataku na ZSRS. Jednostki podległe płk. R. Pilfouskowi 24 czerwca 1941 roku otrzymały rozkaz wymarszu w rejon Brzozów-Haczów-Kombornia77. Tego samego dnia o godz. 12.45 część słowackich jednostek przekroczyła
granicę, maszerując przez Przełęcz Dukielską. Jednostki słowackie zatrzymały
się w Haczowie, gdzie miały przeprowadzić przeprawę na prawy brzeg Sanu, po
nieudanym ataku przez niemiecką 454 DP. Po przybyciu do Haczowa słowackiego dowódcy płk. R. Pilfouska do sztabu RS. wysłano telegram ze sztabu niemieckiej 17 Armii o treści: „[…] pozdrawiam w składzie armii nadeszłe jednostki
słowackie, pamiętając o postawie dowódców i ich ojców w okresie minionej wojny. Będziemy w czasie walki trwać w braterstwie broni. Dla wspólnego szczęścia
naszych dwóch narodów”. Słowacki dowódca odpowiedział na telegram, wysy75
Dane ze zbiorów A. Olejki znajdujące się w artykule: A. Olejko, Armia słowacka w czasie
przełamania Linii Mołotowa – uderzenie przeciw ZSRR w ramach Fall „Barbarossa”, [on-line:]
www.liniamolotowa.podkarpacie24.pl. z 20.03.2014 r.
76
LT- Lehky Tank – czołg lekki.
77
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit., s. 20.
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łając do sztabu 17 Armii taką wiadomość: „[…] zapewniam pana, że słowackie
jednostki […] będą walczyć za nową Europę Adolfa Hitlera”78.
25 czerwca 1941 roku słowackie siły walczące w rejonie Sanoka otrzymały
jasne rozkazy, które brzmiały następująco: „Przejść przez niemieckie jednostki
na północ od Sanoka i szybkim marszem i atakiem na kierunku Dynów-Lipa-Wojtkowa opanować rejon Ustrzyki Dolne-Krościenko i dokonać przełomu na
kierunku Chyrowa. W przypadku braku powodzenia, uderzyć w kierunku południowo-zachodnim i od tyłu okrążyć rosyjskie umocnienia nad Sanem na odcinku Sanok-Lesko”79. Do wykonania tego zadania oddziały sojuszników III Rzeszy
posiadały 1910 żołnierzy oraz uzbrojenie maszynowe, artyleryjskie wspierane
przez samochody pancerne produkcji Tatra typu OA wz. 30 i czołgi lekkie wyżej
opisane80.
W godzinach przedpołudniowych 25 czerwca 1941 roku rozpoczęto atak niemiecko-słowacki na prawy brzeg rzeki San, który należał do strefy radzieckiej.
Walkę w okolicy Sanoka prowadziły siły z niemieckiej 454 DP., gdzie atak odpierały również schrony bojowe z 08. PRU. Słowackie jednostki z RS., które na
czas ataku w tym rejonie zostały podporządkowane 454 DP., miały przedostać się
przez Krościenko i Ustrzyki Dolne w kierunku Chyrowa. W czasie przemarszu
RS. 2 niemieckie baony ze 102 pp. walczyły na linii Dynów-Lipa Dolna81. Popołudniu 25 czerwca 1941 roku rozpoczęło się przemieszczanie wojsk w rejonie:
Brzozów-Grabownica Starzeńska-Jabłonka-Dydnia, a po godz. 17.00 około 6 km
na północny-wschód od Dydni we wsi Temeszów forsowano przez bród rzekę
San. W bliskiej okolicy od Temeszówki we wsi Dobra znajdowały się schrony bojowe 08. PRU. Słowaccy żołnierze wykonywali zatem zadanie w 100%,
przemieszczając się na wschód w kierunku Chyrowa, przy czym mieli zajmować
schrony bojowe z radzieckich umocnień. Schrony w tej okolicy nie były jednak
w pełni gotowe do walki z wrogiem.
Część jednostek RS. nie brała udziału w forsowaniu rzeki w okolicach wsi
Temeszów, została przydzielona do przeprowadzenia ataku w Lesku z 454 DP.
27 czerwca 1941 roku. Do ataku jednak nie doszło, a jednostki słowackie wieczorem 26 czerwca 1941 roku zostały przetransportowane przez San i dołączyły
do pozostałych jednostek RS. W nocy z 25 na 26 czerwca 1941 roku oddziały
z RS. po sforsowaniu rzeki San we wsi Temeszówka ruszyły dalej na wschód.
W godzinach porannych 26 czerwca 1941 roku oddziały znalazły się we wsi
Malawa, położonej 6 km na południowy zachód od Birczy. W ciągu nocy siły
słowackie przedostały się około 20 km na wschód. O świcie z rejonu Bircza-Leszczawka słowackie oddziały ruszyły na południe w kierunku radzieckich
Telegramy dostępne w zbiorach A. Olejki użyte w artykule: A. Olejko, op. cit.
Ibidem.
80
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit., s. 20.
81
Zob.: ibidem.
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umocnień 08. PRU trasą przez Leszczawę-Wojtkową w kierunku Krościenka82.
Warto tutaj wspomnieć, że siły radzieckie zgodnie z planem z 21 października
1940 roku zamierzały rozbudować umocnienia 08. PRU w okolicy Birczy, gdzie
miały powstać trzy Węzły Obronne. Ponieważ nie udało się zrealizować tego
planu, w tym rejonie była luka bez zabudowy umocnień granicznych. Pozwoliło
to zapewne na łatwiejsze przedostanie się w głąb strefy okupacyjnej należącej do
strony radzieckiej.
Rano 26 czerwca 1941 roku słowaccy żołnierze ruszyli w kierunku Krościenka, około południa w miejscowości Wojtkowa doszło do starcia sił RS.
z oddziałami radzieckimi, które broniły się przed atakiem niemieckim, a w tym
przypadku słowackich sojuszników III Rzeszy. Atak słowacki prowadzony był
przez pojazdy pancerne wspierane piechotą, strona radziecka posiadała uzbrojenie w postaci ckm-ów oraz artylerii. Pomimo przewagi strona słowacka musiała się wycofać do Kuźminy. Powodem było nasilenie ognia artyleryjskiego ze
strony ZSRS. Przed wycofaniem się sił słowackich w rejonie Wojtkowej doszło
do regularnej walki pomiędzy żołnierzami słowackimi a radzieckimi. Widoczna
przewaga sił Armii Czerwonej spowodowała wycofanie się sił RS., które zwróciły się o pomoc do jednostek niemieckich stacjonujących w rejonie wycofania
się żołnierzy słowackich. Pomocy ze strony niemieckiej siły RS. nie otrzymały.
Pokłosiem tego był chaotyczny odwrót o około 10 km od wsi Wojtkowa, czyli
miejsca walki sił słowacko-radzieckich. W godzinach wieczornych, około 18.00,
żołnierze słowaccy zorganizowali stanowiska obronne na zboczach wzgórz około 500 m na południowy-wschód od wsi Trzcianiec83. Następnego dnia, 27 czerwca 1941 roku, oddziały RS. ruszyły na południe w celu obejścia linii umocnień
08. PRU i przejęcia wschodniego brzegu rzeki San. Rozkaz wymarszu wydał
dowódca RS. płk. R. Pilfousek. To zadanie umożliwiło spokojne przedostanie się
sił niemieckich na prawy brzeg Sanu, czyli na teren byłej okupacji radzieckiej.
W rejonie Leska walkę nadal prowadziły jednostki z niemieckiej 454 DP. Niemoc
oddziałów niemieckich w tym rejonie spowodowała sformowanie na tyłach sił III
Rzeszy „Grupy Bojowej płk. Coretti” (G.B. „Coretti”), w skład której wchodzili
również słowaccy żołnierze z RS.84.
Jak już wspomniałem, rankiem o godz. 10.00 27 czerwca 1941 roku na południe wyruszyły jednostki RS. Marsz słowacki przebiegał zgodnie z planem, bez
większych incydentów, jedyny opór napotkano we wsi Tyrawa Wołoska, gdzie
żołnierze z Armii Czerwonej otworzyli ogień do jednostek RS., nie powstrzymało to jednak marszu i o godz. 13.00 słowaccy żołnierze dotarli do Załuża pod
Sanokiem, gdzie spotkali się z G.B. „Coretti”. Zgodnie z rozkazem słabsza jednostka miała ruszyć z Załuża przez Bykowce i Olchowce do Sanoka, a główną
Zob.: ibidem, s. 21.
Zob.: ibidem.
84
Zob.: ibidem, s. 22.
82
83
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grupę wysłano w kierunku Leska w celu wsparcia 454 DP. Nie przypuszczano, że
radzieckie załogi ze schronów bojowych będą bronić się przed natarciem byłego
sojusznika.
Zaledwie 45 minut po przybyciu do Załuża „G.B Coretti” wraz z RS. ruszyli
w kierunku Sanoka. Ze schronów bojowych 08. PRU, które jak mogło się wydawać były puste, otworzono ogień do maszerujących z sojusznikami sił niemieckich. Po otworzeniu ognia spłonęło 6 niemieckich samochodów pancernych.
Dowódca RS. płk. R. Pilfousek ruszył zaraz za pierwszą grupą. Widząc płonący
niemiecki samochód, rozkazał npor. Jánkovi Strakovi, by podszedł do najbliższego DOT-a85 i zmusił załogę do poddania się. Mimo wielkiego niebezpieczeństwa,
próba powiodła się. Załoga schronu bojowego, czyli 22 żołnierzy oraz 2 telefonistki, wyszła z obiektu, poddając się86. Oddziały z innych obiektów dezerterowały do pobliskich lasów. Nie był to jednak koniec walk na terenie 08. PRU.
Nie wszystkie obiekty zaprzestały prowadzenia ognia. Pierwotny plan wysłania głównych sił do Leska musiał się zmienić. Większość słowackich żołnierzy
z RS. oddelegowano w rejon P.O. Załuż w celu unicestwienia załóg schronów bojowych. W rejon Leska wysłano słabsze jednostki, jednak okazało się, że w tym
regionie radziecki P.O. skutecznie uniemożliwia przedostanie się sił niemiecko-słowackich na teren strefy okupacyjnej ZSRS.
Do walki w rejonie P.O. Załuż przygotowany był również słowacki oddział
pojazdów pancernych z 2 Kompani Czołgów npor. Štefana Vančo, który czołgami typu LT-40 miał ruszyć w kierunku Leska, jednak wydarzenia w Załużu zmusiły go do pozostania w tym rejonie i wsparcia niemieckich sojuszników. W skład
2 Kompani Czołgów wchodził 1 Pluton Czołgów (5 czołgów typu LT-38) por.
Jana Kukliša oraz 2 Pluton Czołgów (5 czołgów typu LT-35) por. Pavla Chlebuša87. Żołnierze z 2 Kompanii Czołgów prowadzili walkę z załogami schronów
P.O. Załuż, te jednak broniły się przed słowackimi czołgami. Obrona nie trwała zbyt długo. Strona słowacka skutecznie zdobywała schrony radzieckie, kiedy
doszło do walki z jednym ze schronów postanowiono wysłać tam radzieckiego
jeńca, który miał zmusić załogę do kapitulacji. Załoga schronu zastrzeliła jeńca, nadal się broniąc. Do zdobycia obiektów słowaccy żołnierze używali armat
ppanc. wz. 37 kal. 37 mm oraz górskich dział wz. 15. kal. 75 mm i haubic wz. 30
kal. 100 mm.
Walka piechoty słowackiej nie była skuteczna, dlatego też zdobycie schronów
powierzono oddziałom saperskim88. Formacje te z pomocą jeńców radzieckich
dostały się do schronów od tyłu przez pobliskie lasy. Dużą zasługą w boju wyróżnił się słowacki żołnierz npor. Ladislav Ledvay, który wraz z załogą zdobył
DOT, ДOT-Долгoвpеменная огневая точка (dołgowriemiennaja ogniewaja toczka) ros.
stałe punkty ogniowe – nazwa radzieckiego schronu bojowego z systemu umocnień granicznych.
86
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit, s. 22-23.
87
Dane ze zbiorów A. Olejki użyte w artykule: A. Olejko, op. cit.
88
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit., s. 25.
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jeden z obiektów z 08. PRU. Również inny ze słowackich żołnierzy wykazał się
ogromną odwagą. Po zatrzymaniu ostrzału artylerii čtk. Pavlo Gallík, mając tylko
pistolet, wziął w niewolę dwunastoosobową załogę schronu bojowego. Kolejny
obiekt został zdobyty przez strel. Petra Gaavala, który dostał się na schron, a następnie wrzucił do środka granat przez otwór peryskopu89. Efektem czego załoga
poddała się, a schron został zdobyty.
Główne walki o P.O. Załuż, o których pisałem, rozpoczęły się około godz.
16.00. Po niespełna godzinnym zdobywaniu obiektów przez jednostki saperów
z 13 DOT-ów zdobyto 9, a pozostałe 4 zostały zablokowane i pilnowane. Schrony
te zostały zajęte z 3 na 4 lipca 1941 roku przez słowacki 5 pp. pod dowództwem
ppłk. Jana Černeka wchodzący w skład 2 DP90. W walkach o P.O. strona słowacka straciła 5 żołnierzy, 2 zostało rannych, zniszczono także czołg typu LT-38. Do
niewoli wzięto 200 osób, większość pochodziła z Azji Środkowej. Przy jednym
z DOT-ów z P.O. Załuż obok rowu diamentowego zostali pochowani 3 sołdaci
z Armii Czerwonej. Byli to Misza Muriankow, Sasza, którego nazwisko nie jest
znane, oraz trzeci, niezidentyfikowany91. Informacje te podali we wspomnieniach
mieszkańcy Bykowiec. Nad zbiorowym grobem zrobiono prowizoryczny krzyż
z napisem: „Hier liege drai russen”, czyli „tu spoczywają trzej Rosjanie”. W Załużu najdłużej walkę prowadziła załoga schronu bojowego znajdującego się przy
stacji kolejowej. 12 lipca 1941 roku została rozbita przy pomocy miotaczy ognia
i ładunków ekrazytowych. W obiekcie zginęło 25 osób w tym 3 cywili (prawdopodobnie rodzina kpt. Rikadze)92. Siły niemiecko-słowackie oddały honory
wojskowe poległym w tym schronie. Władze Sanoka na froncie obiektu, gdzie
zamurowano strzelnice, 12 października 1969 roku wmurowały tablicę pamiątkową z gwiazdą oraz dwoma skrzyżowanymi karabinami i tekstem: „I ostaną się
w legendzie te dni gniewu i chwały”93. Dziś jednak, odwiedzając te obiekty, nie
zobaczymy tej tablicy.
Tak walki pod Załużem wspominał słowacki żołnierz kpr. pchor. Gusto Markovič:
[…] po godzinie dziesiątej 27.VI.1941 roku podjęła Rychla Skupina marsz w kierunku wschodnim, by obezwładnić bunkry pod S. [Sanokiem] od tyłu, poprzez co
udałoby się opanować przedmoście i miejscowość L. [Lesko]. Gdzieniegdzie natrafia nasza Rychla Skupina na niegotowe bunkry i zamaskowane zasieki, które trzeba rozpoznać i unieszkodliwić. Cały czas kolumna powoli posuwa się do przodu.
O godzinie 12.30 dotarła do Z. [Załuż] kolumna zatrzymuje się. Tylna część kolumny nie zna przyczyny zatrzymania aż do chwili, gdy usłyszano wystrzały, które
następowały szybko i było ich coraz więcej, wtedy każdy zrozumiał, że kolumZob.: ibidem.
Dane ze zbiorów A. Olejki użyte w artykule: A. Olejko, op. cit.
91
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit., s. 26.
92
Zob.: ibidem.
93
Ibidem.
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na dotarła do Z. [Załuża], w bezpośredniej bliskości którego są nieprzyjacielskie
umocnienia. […] Rozpoznając znajdujemy się tuż obok jednego bunkra. Podkradamy się dwumetrowym głębokim wykopem. Głęboki wykop miał być rowem
łącznościowym pomiędzy bunkrami. Gdzieniegdzie znajdujemy linie telefoniczne, które szybko niszczymy. […] Oficerowie broni pancernej i wielu piechurów
zbliżają się do pobliskiego bunkra, na którego obwodzie były wokół ustawione
deski, aby miejscowi ludzie i niepożądani goście nie widzieli przebiegu budowy
tego umocnienia. […] Nasze czołgi swoim manewrem zakończonym sukcesem,
mając przewagę, szybko otwierają ogień. Lasy tworzące obramowanie północnej
części wsi Z. [Załuż] są wykorzystane do ukrycia naszej piechoty i broni pancernej.
W tej akcji bojowej ruszyliśmy szybko na rozpoznanie bunkra, który przed chwilą
obserwowaliśmy. Nasz żołnierz zauważył, że w bunkrze ktoś jest. Piechur zawołał
szybko posiłki, które przeciw bunkrowi i jego załodze jak najszybciej podeszły,
aby zmusić ją do poddania. Nasi piechurzy, zelektryzowani poleceniem, chwytając
swoje uzbrojenie, ruszyli ze wszystkich stron przeciwko bunkrowi. Chłopcy zbliżyli się do bunkra. Karabiny maszynowe i inną broń skierowali w stronę jego strzelnic
i w stronę wyjścia z bunkra. Nie minęły trzy minuty, jak z wyglądającego na nieobsadzony bunkier, na nasze wezwanie jego załoga poddała się, wychodząc pojedynczo na czele z porucznikiem, który jeszcze w bunkrze zerwał swoje dystynkcje.
Z bunkra wyszło 10 bolszewików. Pod ochroną naszych żołnierzy zostali odwiezieni
do wioski na krzyżówkę w Z. [Załużu], do dyspozycji sztabu słowackiej jednostki.
Żołnierze wchodzą do bunkra, gdzie znajdują amunicję, sporo żywności, pieniędzy,
butów i innego materiału, który szybko odnoszą do sztabu. […] Z jedną z drużyn
idzie na czele sowiecki porucznik, a z drugą drużyną wzięty do niewoli żołnierz.
Drużyna po dotarciu do bunkra wzywa jego załogę do poddania się. Załoga po chwili
otwiera drzwi, ale jeden z żołnierzy wystrzelił do nas. Zabił sowieckiego porucznika
i zranił naszego żołnierza. Ten i dalsze bunkry były obsadzone i bronione, a niektóre
z nich, które się nie chciały poddać, ładunkami ekrazytowymi wysadzono w powietrze, przy czym cała załoga zginęła. […] Tylko niektóre bunkry zostały niezdobyte i strzegli ich nasi żołnierze. Na odcinku w kierunku z S. [Sanoka] na Z. [Załuż]
wszystkie bunkry wskutek akcji naszego wojska były zajęte i oczyszczone z załóg. Po
pięknym i szybkim sukcesie wracali nasi odważni chłopcy do wsi. Wróciła też broń
pancerna, której załogi w walce mocno się wykazały […]94.

Dalszy marsz sił niemiecko-słowackich w kierunku Sanoka i Leska przebiegał bez większych problemów. Około godz. 19.00 siły atakujące zajęły tereny
wzdłuż linii Olchowce-Monasterzec-Tyrawa Wołoska. Pozwoliło to na swobodne przemieszczenie się niemieckich jednostek z 454 DP. Dowództwo 17 Armii
wyraziło wdzięczność dla słowackich sił z RS., a następnego dnia żołnierze słowaccy mieli być skierowani w kierunku Leska. Teren ten był jednak obstawiony przez załogi schronów z P.O. Lesko wchodzącego w skład 08. PRU, dlatego
też zmieniono plany co do żołnierzy słowackich. Siły z RS. dostały rozkaz, by
28 czerwca 1941 roku wyruszyć na wschód przez Załuż-Kuźminę-Krościenko
w kierunku Chyrowa, a następnie Dobromila95.
94
95

Dane ze zbiorów A. Olejki użyte w artykule: A. Olejko, op. cit.
Zob.: K. Plamowski, R. Bańosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit., s. 27.
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W czasie prowadzenia walk w Załużu i okolicach Sanoka na terenie Republiki
Słowackiej już od 22 czerwca 1941 roku zmobilizowano dwie DP. Obie słowackie jednostki miały bronić wschodnich i północnych granic przed siłami Armii
Czerwonej. Szybkie tempo zdobywania przed żołnierzy III Rzeszy terenów strefy wpływów ZSRS ustalonych 23 sierpnia 1939 roku zmieniło koncepcję słowackich jednostek. Zbędna była już obrona granic Republiki Słowackiej z ZSRS.
Dwie DP. ruszyły na wschód w celu wsparcia sojusznika w dalszych walkach
z siłami radzieckimi. Łatwiejszą, bo krótszą drogę miała 2 DP., która granicę
przekroczyła na Przełęczy Łupkowskiej, 1 DP., przekraczając granice na Przełęczy Dukielskiej, musiała przebyć dłuższą drogę. Wymarsz wojsk słowackich
rozpoczął się 1 lipca 1941 roku96. Jednostki, które przemierzały trasę z Medzilaborców, czyli 2 DP., w rejon Sanoka, a dokładnie Zagórza, dotarły 3 lipca 1941
roku. Bezskuteczny atak 454 DP. w rejonie Leska był dobrze odpierany przez
radzieckie załogi P.O. Lesko. Most pod Leskiem, który pozwoliłby na przemarsz
wojsk niemieckich na prawy brzeg Sanu, w tym rejonie został zaminowany. Żołnierze z 08. PRU uniemożliwiali podejście do mostu, prowadząc ostrzał w stronę
niemiecką. Po dotarciu na ten obszar słowackiej 2 DP. dostali za zadanie przejęcie DOT-ów z 08. PRU w Lesku. Po przejęciu tych schronów siły niemieckie mogłyby swobodnie przejść przez most, aby dalej ruszyć na wschód97. Dobrowolnie
do tego zadania zgłosił się ppłk. J. Černeka z 5 pp. z 2 DP. Rano 3 lipca 1941 roku
rozpoczęto szturm na radzieckie schrony bojowe. Dowódca 5 pp. za cel obrał
sobie jeden z obiektów, który był ostrzeliwany przez niemiecką baterię artylerii.
W kierunku obiektu wystrzelono około 120 pocisków. Słowacki dowódca, spoglądając na obiekt, dostrzegł lukę od strony Sanu, gdzie można było przedostać
się do DOT-a. Po przeprawie w bród przez rzekę słowaccy żołnierze przedostaliby się na prawy brzeg Sanu. Po usunięciu zasieków z drutu kolczastego przez
jednostki saperskie załogę obiektu można by wziąć do niewoli tego samego dnia.
Pomysł słowackiego dowódcy został wyśmiany przez niemieckich żołnierzy. Jak
jednak pokazały kolejne godziny, to Słowak miał rację98.
Przygotowania do zdobycia obiektów radzieckich słowaccy żołnierze rozpoczęli 3 lipca 1941 roku o godz. 11.30, a pół godziny później ruszyli. Pierwszy został zajęty obiekt wybrany przez ppłk. J. Černeka. Cała załoga, licząca
20 osób, poddała się wraz z dowódcą, który przed kapitulacją zerwał z siebie
dystynkcje99. Oddziałem zdobywającym kolejny obiekt była 6 Kompania npor.
Vojtecha Maruňáka, który wraz z załogą przeszedł przez San. Rzekę na ochotnika
przeszedł jeden z członków jednostki npor. Alexander Vanke, który przy schronie zorganizował łączność i sygnalizował drugiej stronie prowadzenie ataku, tak
Zob.: ibidem, s. 28.
Zob.: ibidem.
98
Zob.: ibidem, s. 29.
99
Zob.: ibidem.
96
97
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aby nie zniszczyć min założonych na DOT-a. Likwidacją schronu zajął się pluton saperski dowodzony przez por. Júliusa Grenzmachera. Słowaccy żołnierze
z drużyny čat. Štefana Bodnára musieli pokonać zasieki, aby podłożyć ładunki
wybuchowe. Pierwszy wybuch powiódł się. Przy zakładaniu drugiego ładunku
z obiektu wyszedł radziecki żołnierz w celu poddania się. Był to podstęp – kolejny żołnierz, wychodząc, otworzył ogień do słowackich sił. W godzinach nocnych, około 22.00, załoga DOT-a poddała się100.
Kolejne schrony bojowe P.O. Lesko strona słowacka wspierana przez saperów
niemieckich zdobywała 3 i 4 lipca 1941 roku. Radzieckie schrony w tym rejonie
były po kolei eliminowane przy pomocy ładunków wybuchowych. W czasie walk
o Lesko wzięto do niewoli 35 radzieckich żołnierzy. Po stronie słowackiej oprócz
piechoty i saperów swoją gotowością do walki z wrogiem odznaczyli się strzelcy.
Przykładem są tutaj Pavol Černák i Jozef Hrušak, którzy ewakuowali rannych
kolegów przy ciągłym radzieckim ostrzale. Inni ranni strzelcy, tacy jak Anton
Fric (miał dwukrotnie przestrzelony hełm) oraz Ondriej Vikartovský, pozostali
dobrowolnie na swoich stanowiskach, wspierając atak na załogi 08. PRU101.
Ostatni z obiektów wchodzących w skład P.O. Lesko został zdobyty 4 lipca
1941 roku o godz. 00.30. Łącznie w walkach o Lesko strona niemiecka wraz
z sojusznikami wzięła do niewoli 136 radzieckich jeńców.
Załogi z 08. PRU broniły się najdłużej. Walki w tym rejonie na południowej
części 08. PRU były ostatnimi starciami w tej części tzw. Linii Mołotowa. Na
zakończenie można by pokusić się o pytanie, czy gdyby w okolicy Birczy wybudowano obiekty umocnień granicznych, to czy walki na 08. PRU trwałyby
dłużej? Czy w takiej sytuacji radzieccy żołnierze mieliby większą motywację
do obrony, wiedząc, że inne obiekty są tak samo wyposażone i wyszkolone? Zapewne pytania te nigdy nie zostaną rozstrzygnięte. Kończąc, zwrócić można też
uwagę na całokształt Armii Czerwonej i przygotowania do 22 czerwca 1941 roku
oraz prowadzenie ataku przez stronę niemiecką. Wniosek wydarzeń z przełomu czerwca i lipca 1941 roku dziś jest jednoznaczny. Strona niemiecka wraz
z sojusznikami, mając przewagę nad siłami radzieckimi pod względem technologicznym oraz taktycznym, bez większych problemów pokonała radziecki system
umocnień granicznych.

100
101

Zob.: ibidem, s. 29-30.
Ibidem, s. 31.
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Fot. 1. Przemarsz wojsk niemieckich po prawobrzeżnym Przemyślu. Źródło: zbiór własnych fotografii archiwalnych

Fot. 2. Ulica Jagiellońska w Przemyślu po walkach z czerwca 1941 roku Źródło: zbiór własnych
fotografii archiwalnych
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Fot. 3. Atak niemieckiej artylerii na prawobrzeżny Przemyśl. Źródło: zbiór własnych fotografii archiwalnych

Fot. 4. Zniszczona kaponiera mł. lejtnanta I. Czaplina w Przemyślu. Źródło: zbiór własnych
fotografii archiwalnych
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Fot. 5. Grób niemieckiego żołnierza, w tle schron
bojowy dowodzony przez mł. lejtnanta I. Czaplina. Źródło: zbiór własnych fotografii archiwalnych

Fot. 6. Słowaccy i niemieccy żołnierze w Sanoku w 1941 roku. Źródło: zbiór fotografii
Muzeum Historycznego w Sanoku

Fot. 7. Schron bojowy z P.O. Olchowce po zdobyciu przez siły niemiecko-słowackie
w czerwcu 1941 roku Źródło: zbiór fotografii Z. Beksińskiego z Muzeum Historycznego w Sanoku
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Fot. 8. Pozostałości po radzieckich oddziałach na P.O. Olchowce – jednym
z chłopców jest Zdzisław Beksiński
(po prawej). Źródło: zbiór fotografii
Z. Beksińskiego z Muzeum Historycznego
w Sanoku

Fot. 9. Słowaccy żołnierze po zdobyciu radzieckich
schronów bojowych w okolicy Sanoka i Leska. Źródło:
zbiór fotografii archiwalnych prof. A. Olejki

Fot. 10. Słowaccy żołnierze tryumfujący po zdobyciu schronów 08. PRU w okolicach Sanoka.
W stanowisku strzeleckim znajduje się stanowisko ogniowe DOT-4 z armatą ppanc. kal. 45 mm.
Źródło: zbiór fotografii archiwalnych prof. A. Olejki
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MATERIAŁY
DO HISTORII WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ
ORAZ ZWIĄZKÓW RZECZYPOSPOLITEJ
Z MOŁDAWIĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZESPOLE
I I II W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W SUCZAWIE
Abstract
Materials for the history of Polish military science and the connections of the Republic
of Poland with Moldova in the I and II Fonds in the National Archives in Suceava
Summary
The sources present materials selected during the archive search in the National Archives in Suceava, comprising the years 1622-1697. That period was selected to be a certain closure of the discussion of the seventeenth century presented in the previous issue of this publication in the archival
documents from Suceava. The period is also a kind of transition between the end of King John III
Sobieski’s reign, rich in military expeditions, interestingly documented in the Suceava archive, and
the reign of Augustus II the Strong, marking the beginning of different times – the Saxon period, symbolic to some extent, as it was also then that the 330-year-long Polish-Walachian military co-operation
had come to an end.
Key words: the history of military science, Moldova, Suceava, king John III Sobieski, Stanisław
Jabłonowski, expedition, war.
Słowa kluczowe: historia wojskowości, Mołdawia, Suczawa, Jan III Sobieski, Stanisław Jabłonowski, wyprawa, wojna.

Kontynuujemy w „Roczniku Przemyskim” zeszyt Historia Wojskowości publikację źródeł archiwalnych z Rumunii, materiałów do historii wojskowości
polskiej oraz związków Rzeczypospolitej z Mołdawią. W poprzednim materiale
przedstawiono sześć najstarszych dokumentów pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suczawie, związanych z podjętą przez autora problematyką. Całość poprzedzał przetłumaczony z języka rumuńskiego wstęp do in-
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wentarza dokumentów (spisanego w 1983 roku), pozwalający lepiej zorientować
się czytelnikowi w zagadnieniach i konstrukcji zbiorów kolekcji dokumentów
i układzie inwentarza1.
Dokumenty omawiane w niniejszym tomie pochodzą z Zespołów I i II Archiwum Państwowego w Suczawie. Obejmują lata 1622-1697. Są to ostatnie dokumenty z Zespołu I oraz początkowe z Zespołu II. Wybór tego okresu pomyślany
został jako zamknięcie zarówno wieku XVII prezentowanego w dokumentach
archiwalnych z Suczawy, jak i przejście pomiędzy końcem bogatego w wyprawy
zbrojne panowania króla Jana III Sobieskiego, które ma bardzo interesujące odbicie w dokumentach z suczawskiego archiwum, a początkiem panowania króla
Augusta II i początkiem innych czasów – saskich, w pewnym sensie symbolicznych, gdyż zakończono wówczas trwającą trzysta trzydzieści lat polsko-wołoską
współpracę wojskową2. Mam nadzieję, że taka cezura okaże się interesująca dla
czytelnika, tym bardziej że w odróżnieniu od pierwszej edycji źródeł archiwalnych z Rumunii w tym materiale znajdują się dokumenty wystawione nie tylko
w miastach Mołdawii, ale także w miastach Korony: Jaworowie, Śniatyniu, Lwowie i Krakowie.
W dalszym ciągu numeracja zespołów oraz dokumentów pochodzi z maszynopisu inwentarza z Archiwum Państwowego w Suczawie. Chociaż katalog dokumentów tego archiwum został także wydany w formie druku, to zapisy inwentarzowe nie są prezentowane jednakowo3. Zespoły w maszynopisie inwentarza
ułożone są tematycznie, z uwzględnieniem wewnątrz opisu także chronologii.
Katalog drukowany zawiera dokumenty ułożone chronologicznie, mieszając
w ten sposób od pewnego momentu całkowicie numerację Zespołów archiwalnych. W dokumentach prezentowanych w pierwszej części, w poprzednim
„Roczniku Przemyskim”, nie występował ten problem, gdyż przedstawione tam
zostały najstarsze dokumenty, w których i chronologia, i numeracja Zespołu archiwalnego były początkowe i jednakowe. W przypadku dokumentów prezen1
M. Marynowski, Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej
z Mołdawią w Archiwum Państwowym w Suczawie, „Rocznik Przemyski” 2013, z. 1: Historia
Wojskowości, t. 49, s. 225-233.
2
Jak pisał „Kuryer Literacko Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”,
Warszawa, czerwiec 1937, wielowiekowa tradycja współpracy wojskowej Polaków z Rumunami
trwała od drugiej połowy XIV wieku do początków XVIII wieku, gdyż od 1387 roku do 1717
roku w wojsku polskim występowały chorągwie lekkiej jazdy wołoskiej. Wspominał o tym autor
artykułu w swym referacie Exemple ale alianţei dintre cea de a Doua Repubică Polonă şi România
Mare, în presă şi alte publicaţii poloneze din perioada interbelică (Przykłady współpracy między
II Rzeczpospolitą Polską i Wielką Rumunią w prasie i innych polskich publikacjach okresu międzywojennego) wygłoszonym w języku rumuńskim podczas sympozjum w Timişoara 21-22 listopada
2014 roku, tekst opublikowany w roczniku „SANGIDAVA”, 3 (IX) Serie Nouă, Topliţa 2015.
3
Autor korzystał z maszynopisu: „Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, Colecţia
de Documente, Inventar (1411-1931), Volumul I, Fond nr.35, Inventar nr.279” spisanego w 1983
roku oraz z drukowanego Inwentarza: Din tezaurul documntar sucevean: catalog de documente,
1393-1849, Bucureşti 1983.
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towanych w niniejszej publikacji ich kolejność i numery nie byłyby takie same,
porównując maszynopis inwentarza i katalog drukowany. W obecnej publikacji
autor wybrał zatem numerację według maszynopisu inwentarza, gdyż uważa ją
za bardziej czytelną, poza tym jest to podstawowe i pierwsze źródło informacji,
jakie czytelnik w archiwum w Suczawie ma do dyspozycji podczas kwerendy.
Jednak i drukowany katalog dokumentów znajduje zastosowanie w niniejszym
wydawnictwie. Otóż noty inwentarzowe w drukowanej wersji są czasami obszerniejsze niż w maszynopisie Inwentarza, choć obydwie wersje nie są niestety
pozbawione błędów literowych, zauważalnych zwłaszcza w przypadku polskich
nazwisk, ale też nazw geograficznych. Ponadto polskie nazwiska zapisane zostały w inwentarzach w sposób niekonsekwentny, w różnorodnej rumuńskiej
transkrypcji, co sprawia, że czasami w jednym opisie inwentarzowym to samo
nazwisko ma dwie odmienne formy zapisu. Aby więc przygotować dla polskiego czytelnika publikację jak najdokładniejszą, autor korzystał w uzasadnionych
przypadkach i z maszynopisu inwentarza, i z drukowanego katalogu dokumentów, tłumacząc z języka rumuńskiego i umieszczając w tej publikacji obydwie
wersje opisu. Można dzięki temu samemu porównać podawany zakres informacji
i zauważyć występujące nieścisłości, które autor starał się komentować. Dwukrotne opisy tego samego dokumentu zostały odpowiednio oznaczone.
Na uwagę zasługują także komentarze pod opisami inwentarzowymi, gdyż
informują one o stanie zachowania dokumentu, formie, w jakiej występuje on
w zbiorze archiwum, języku, w którym został napisany, podpisie wystawcy dokumentu, często również o załączonych pieczęciach, o jego tłumaczeniu i skolacjonowaniu, a w wyjątkowych przypadkach o datowaniu (jeśli dokument jest
uszkodzony w miejscu datowania lub nie zawiera daty) oraz o miejscu, w którym
znajduje się oryginał, jeśli w zbiorze archiwum znajduje się jego kopia.
Opis dokumentu zaczyna się najczęściej od imienia i nazwiska w formie zapisanej w inwentarzu (w języku rumuńskim), a po nim (w przypadku nazwisk polskich lub mających polską wersję) w prawidłowej pisowni polskiej w nawiasie
kwadratowym. Nawias kwadratowy jest stosowany także w przypadku dopełnienia pewnych informacji, jeśli w inwentarzu zastosowano skrót lub gdy tłumaczenie musiało z powodów zasad gramatycznych zawierać takie uzupełnienie. Nazwy geograficzne rumuńskie i polskie podano bezpośrednio w brzmieniu znanym
lub pozostawiono w oryginalnym. Brak fotokopii dokumentów prezentowanych
w niniejszej publikacji wynika z prac porządkowych prowadzonych w Archiwum
Państwowym w Suczawie w 2014 roku, podczas których zmianie uległa siedziba
archiwum, a dostęp do zgromadzonych dokumentów był ograniczony.
Objaśnienia:
Zespół archiwalny oznaczony jest cyfrą rzymską, a jednostka archiwalna (dokument) oznaczony jest cyfrą arabską. Przy niektórych dokumentach w opisie
inwentarzowym po cyfrze oznaczającej rok w nawiasie znajduje się rok liczony
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od stworzenia świata według kalendarza bizantyjskiego. Objaśnienia oznaczone
(*) pochodzą z inwentarzy.
Tłumaczenia opisów inwentarzowych wybranych dokumentów:
Zespół I, Dokument 32 (I/32)
1622 (7130), styczeń 14. – Ştefan II Tomşa, pan Mołdawii, potwierdza monastyrowi Voroneţ wsie Tărnauca i Tăistreni (Trăistenii), które są na Cobaltă,
położone przy Soroca, z młynami w Cobaltă, podarowane od Gligorce, wielkiego
marszałka dworu. Te wsie były następnie uciskane i oblegane przez Trifana, dawnego klucznika, który umarł gdy powstał z innymi bojarami z Kraju Polskiego,
z Constantinem wojewodą i „wielką wojnę wywołał z naszym panem nad wodami Jijii [czyt. Żyżyi] i upadli oni pod mieczem naszego pana, gdzie do teraz ich
kości spoczywają”. (*)
Kopia z aktu własności Ştefan Tomşa wojewoda, z XVIII wieku.
(*) Dokument wspomina bitwę pod Cornulem Saskim [oryg. Cornul lui Sas]
z 1612 roku, lipiec 19, kiedy Ştefan Tomşa pokonał wojska Constantina Movilă,
wspierany przez swojego szwagra Stefana Potockiego, które zostały wzięte do
niewoli.
Zespół I, Dokument 37 (I/37)
1627 (7135), kwiecień 8, Jassy. – Miron Barnovschi Movilă, pan Mołdawii,
potwierdza Gavrilaşowi kasztelanowi chocimskiemu i Dumitraşco Cracalie kilka łąk które podlegały do miasta Czerniowce. Na tych polach zabici byli dwaj
Polacy, za których stracono trzech ludzi z Sinăuţi i dwóch z Rohozna. Polacy
schwytali brata Dumitraşco Cracalie, syna starego Cracalie, dawnego starosty,
i Gavrilaşa kasztelana aby zostali oni wykupieni i uzyskać za nich 300 srebrnych
talarów, pieniędzy policzonych za tych zabitych Polaków. Ponadto daruje Gavrilaşowi jedną małą wieś Deniseuca, ze stawami i wszystkimi przychodami z łąk
Jucica, wsi która podlegała do miasta Czerniowce. Klątwa. Dumitraşco Ştefan
wielki kanclerz. Spisał Borăleanul.
Fotokopia z oryginału, język starosłowiański, pieczęć na środku nieczytelna;
razem z fotokopią tłumaczenia na język niemiecki, potwierdzonego w Czerniowcach, na 20 czerwca 1783, przez I. Predeticz, I/37a.
Zespół I, Dokument 41 (I/41)
1630 (7139), wrzesień 3, Hîrlău. – Moise Movilă, pan Mołdawii, potwierdza
akt własności Gavrilaşowi dawnemu wielkiemu marszałkowi dworu, za prawą
i oddaną służbę, z zapisów darowizn i potwierdzeń od Ieremie wojewody, Radul
wojewody i Barnovschi wojewody kilka polan podlegających okręgowi targowemu Czerniowce, gdzie zabici byli dwaj Polacy i targ ten zaprzeczył że polany leżą
w granicach Czerniowiec; Gavrilaş zapłacił 300 srebrnych talarów aby wykupić
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brata Dumitraşco Cracalie za zabitych Polaków. Ponadto potwierdza Gavrilaşowi jedną małą wieś Deniseuca, ze stawami i przychodami z łąk. Jucica. Spisał
Mînjea.
Fotokopia z oryginału, język starosłowiański, podpis wojewody, pieczęć na
środku wyciśnięta w czerwonym wosku, nieczytelna, z fotokopią tłumaczenia na
język niemiecki, potwierdzonego przez I. Predeticz, na 20 czerwca 1783, I/41a.
Zespół I, Dokument 42 (I/42)
1630 (7139), wrzesień 7, Hîrlău. – Moise Movilă, pan Mołdawii, rozsądza
spór między Isac sołtysem z Czerniowiec, Păntelei, Ionaşco Florescul, Alexa Părciul, Alexa Hlucean, Sîrbul krawcem, i innymi starszymi kupcami z tego miasta,
a Gavrilaşem dawnym wielkim marszałkiem dworu o osadę Deniseuca, za Prutem, i pewne łąki które leżą w granicach tej osady, ci pierwsi mówiąc że wszystkie one położone są przy granicach miasta Czerniowce, a Gavrilaş dawny wielki
marszałek dworu pokazał że osada Deniseuca jemu została dana od Barnovschi
wojewody za oddaną służbę i dla tych polan pokazał zapisy od Ieremia wojewody, Radul wojewody i Barnovschi wojewody z postanowieniami powodu zabicia
dwóch Polaków na nich, zostawiając do rozstrzygnięcia spór z Isac sołtysem,
z jego ludźmi i potwierdza pański akt własności Gavrilaşa. Zapłacił 24 złote do
skarbca pańskiego. Spisał Ionaşco.
Fotokopia z oryginału, język starosłowiański, podpis wojewody, pieczęć na
środku wyciśnięta w czerwonym wosku, nieczytelna, z fotokopią tłumaczenia na
język niemiecki z 20 lipca [prawdopodobnie błąd: w innych miejscach data 20
czerwca] 1783, potwierdzonego przez I. Predeticz, I/42a.
Zespół I, Dokument 46 (I/46)
1634 (7143), wrzesień 30, Jassy. – Vasile Lupu, pan Mołdawii, potwierdza
Gavrilaşowi Mătiiaş, dawnemu wielkiemu marszałkowi dworu, ojcowiznę jego
z zapisu darowizny od Barnovschi wojewody, za prawą służbę, i z zapisu skargi
i opłaty od Moise wojewody, jedną osadę nazywaną Denisauca z polami darowanymi mu przez Ieremia Movilă wojewodę i potwierdzonymi przez Radul wojewodę za zapłatę odszkodowania pewnych Polaków zabitych na tych polanach.
Na tę ojcowiznę skarżył się w czasach Moise wojewody z Isac, sołtys targowy
z Czerniowiec, Ionaşco Ciuci, Păntelei, Ionaşco Florescul, Alexa Părciul, Alexa
Hluncenea i Sîrbul krawcem i innymi kupcami i pozostawił spór do rozstrzygnięcia. Pătraşco Başotă wielki kanclerz. Spisał Borăleanul.
Fotokopia z oryginału, język starosłowiański, pieczęć na środku wyciśnięta
w wosku, nieczytelna, z fotokopią tłumaczenia na język niemiecki (*), potwierdzonego, na 20 czerwca 1783, w Czerniowcach przez I. Predeticz, I/46a.
(*) W tłumaczeniu na język niemiecki rok: 1635.
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Zespół I, Dokument 47 (I/47)
1634 (7143), październik 13, Jassy. – Vasile Lupu, pan Mołdawii, potwierdza
Gavrilaşowi, dawnemu wielkiemu marszałkowi dworu jego prawa do ojcowizny,
do polan poniżej Czerniowiec i osady Deniseuca, także stamtąd, o które skarżył
się przed obliczem pana i bojarów z sołtysem targowym z Czerniowiec i kilku
ludźmi stamtąd, mówiąc że są one okręgu targowego i zabiegał o nie. Gavrilaş
marszałek dworu pokazał zapisy od Ieremia Movilă wojewody, z których widać
„jak dokonano pewnych morderstw na Polakach na tych polanach”, za które płacąc Gavrilaş, otrzymał te polany. Dla osady Deniseuca pokazał zapis darowizny
i zlitowania się od Barnovschi wojewody i potwierdzony przez Moise wojewodę
i Alexandru wojewodę. Pătraşco Başotă wielki kanclerz. Spisał Borăleanul.
Fotokopia z oryginału, pieczęć na środku wyciśnięta w wosku, nieczytelna,
z fotokopią tłumaczenia na język niemiecki, potwierdzonego w 1783 czerwiec
20, w Czerniowcach przez I. Predeticz, z datą roku: 1635, I/47a.
Zespół I, Dokument 62 (I/62)
1653 (7161), lipiec 18, Jassy. – Gheorghe Ştefan, pan Mołdawii, potwierdza
akt własności Iordachi dawnego wielkiego skarbnika, osady Deniseuca z polanami uprawnymi, z zapisu potwierdzonego który miał jego teść, Gavrilaş Mătiaş
wielki kanclerz, od Mirona Barnovschi wojewody, skargi i opłaty od Moise Movilă wojewody, które położone były przy okręgu targowym Czerniowiec i były
darowane jego teściowi przez Ieremia Movilă wojewodę, potwierdzone przez
Radul wojewodę i Vasile wojewodę za odkupienie po pewnych Polakach zabitych na tych polanach. Iordache skarbnik ponował nad osadą i polanami od Gavrilaşa swojego teścia, aż do chwili kiedy przybył Vasile wojewoda, z którym
prowadził wojnę Gheorghe Ştefan wojewoda i pokonując go w Serbii, uciekł
do Kraju Kozackiego, gdzie znajdował się wspomniany wyżej skarbnik. Przybywszy znowu Isac sołtys i inni kupcy z Czerniowiec przedstawili że ta osada
Deniseuca z polanami są prawnie ojcowizną z granicą targu Czerniowiec i nieżyjący Gavrilaş Măteiaş trzymał je siłą, utrzymując je pod swoim panowaniem.
W następstwie tego pokazując Iordache skarbnik układ darowizny i skargi i opłaty dotyczące tych osad i polan, pozostawił kupców do osądzenia, a księgę do
zostawienia którą dano kupcom żeby sobie nie wierzyli. Racoviţă Cehan wielki
kanclerz. Spisał Dumitraşco.
Fotokopia z oryginału, język starosłowiański, pieczęć na środku wyciśnięta
w wosku, nieczytelna, z fotokopią tłumaczenia na język niemiecki, potwierdzonego, na 20 czerwca 1783, w Czerniowcach, przez I. Predeticz, I/62a.
Zespół I, Dokument 83 (I/83)
1667 (7175), lipiec 15, Mămăieşti. – Lupu Stroescul, na życzenie zakonników Marele Schit [Wielka Pustelnia] z Polski, którzy pokazali pańską księgę,
w obecności dobrych ludzi i starszyzny z otoczenia: Stroescul dawny marszałek,
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Zota dawny marszałek Mirona, układający z Lujani, Andrei cel Negru [Andrzej
Czarny] i innych wybrał i wstawił słup graniczny wsi Mămăieşti, położonej przy
Czerniowcach, ofiarując Marele Schit [Wielką Pustelnię] Iliaşowi Aleksandrowi
wojewodzie, dając świadectwo granicy wielkiemu kanclerzowi Solomonowi Bîrlădeanu dla uczynienia zapisu potwierdzającego. Granice. Świadkowie.
Kopia według dokumentu granicznego od Salomona Bîrlădeanu, z XVIII wieku.
Zespół I, Dokument 94 (I/94)
1673 (7181), lipiec 8, Chocim. – Ştefan Petriceicu, pan Mołdawii, daruje księgę Monastyrowi Dragomirna przez którą zatwierdza kolonizację osady Năpadova, położonej przy Soroce, zagranicznymi osadnikami z Turcji, Muntenii (Ţara
Muntenească), Polski, Kraju Kozackiego, Węgier i z innych krajów, „tylko żeby
byli to ludzie bez powozów”, zwalniając ich na sześć lat z podatków, od złotych,
od lei, od talarów, od galbenów, od zbóż, od bydła, owiec i mleka krowiego,
od darów w tłuszczach, od krów, od osady, od dworu i od jakichkolwiek darów
lub danin aż dotąd, „aż im się wypełni podatek pogłówny księgi”, kiedy „minie
i złamie się rok, na jaki dano i inne swobody”.
Oryginał, (30,7×19,7 cm), znak wodny, pieczęć sygnetowa ośmioboczna
w cynobrze, podpis wojewody.
»z maszynopisu Inwentarza«
Zespół I, Dokument 97 (I/97)		
D.1683. – Nicolaus Dyacowski [Mikołaj Dyakowski], doradca Jana III Sobieskiego króla Polski, po zwycięskim zamknięciu kampanii wiedeńskiej, notuje
w swoim dzienniku aspekty walki podjętej przez Polaków przeciwko Turkom na
terytorium Mołdawii. Wspomina niepowodzenie pierwszej kampanii w Mołdawii,
podczas której 10.000 Polaków pod dowództwem wielkiego hetmana Jablonowsky [Jabłonowskiego] ledwo uszło z okrążenia tureckiego i tatarskiego, po tym
jak wycięli drogę przez las. Opisał następnie kampanie z Buczacza i z Bukowiny,
podczas której, z powodu burz śnieżnych i wrogów wojska polskie które dotarły aż
do Suczawy ucierpiały wielkie straty w koniach, armatach i ludziach. „Nie zapomnę nigdy tej smutnej kampanii – notował doradca – w szczególności marszu spod
Suczawy z powrotem z moją eskadrą i dwoma [którymi dowodził] Turcul”.
Kopia w języku niemieckim napisana na podstawie oryginału znajdującego
się w „Kriegsarchiv, Wiedeń, Feldakten, Türkenkrieg, 1683, Sygn. Nr 13/15”.
I/97						
»z drukowanego Inwentarza«
591. – <D. 1683.> – Nicolaus von Dyadowski [Mikołaj Dyakowski], doradca
Jana III Sobieskiego, króla Polski, notuje w swoim dzienniku że: „po zakończeniu kampanii wiedeńskiej, której epilog rozstrzygnął się na drodze zbrojnej
pod Żwańcem, walka kontynuowana była na Bukowinie, gdzie król nie uczestniczył. Oddział 10.000 ludzi którzy uczestniczyli w tej walce, reszta armii zostając
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w Śniatyniu z Andrzejem Potockim, hetmanem polnym i kasztelanem krakowskim, powróciła do Iablonowsky [Jabłonowskiego], hetmana wielkiego, któremu udało się wydostać wojska w szczęśliwy sposób z ciężkiej sytuacji”. Ten
korpus wojska został otoczony przez armię 50.000 Turków z wieloma armatami
i 80.000 Tatarów. Przez dwa tygodnie obóz polski był bombardowany od świtu
aż do świtu, przez 100 armat nieprzyjacielskich, bez wyrządzenia tym bombardowaniem zbyt wielkich szkód w ludziach i koniach Polaków, ponieważ ich
obóz znajdował się w wąwozie, a tureckie pociski armatnie przechodziły nad
nimi dalej. W następstwie decyzji rady wojennej, dziennie 50 żołnierzy zebranych, z każdego pułku wycinało drogę przez las. Kiedy przygotowania zostały
skończone, zostały spalone wszystkie wozy, zostawiając jedynie po 12 na każdy
pułk i rozpoczęło się wycofywanie. Droga wycofywania była osłonięta z jednej
strony przez bagna, a z drugiej strony przez rzekę Prut. Odwód był sformowany
przez piechotę i artylerię, którą dowodził Kracki, wojewoda z Kijowa, w funkcji generała artylerii4. Turcy atakowali ich z niezwykłą przemocą, ścigając ich
konno przez dwie mile, dotąd aż udało im się znaleźć w bezpiecznym miejscu
i przejść do Śniatynia. Po tej kampanii nastąpiła ta na Buczacz, w której wziął
udział i Jan Sobieski następując po drugiej na Bukowinę, która z całą obecnością króla była bardzo nieszczęśliwa. Armia polska została zniszczona nie tylko przez nieprzyjaciela, ale w szczególności przez nieustające opady deszczu
i burze śnieżne. Wojska weszły aż do Suczawy, ale z powodu wielkich wód nie
mogły iść naprzód i tracąc wiele koni, z powodu braku pożywienia i z powodu
zimna, konieczne było żeby armaty i amunicja zostały schowane na Bukowinie,
a wóz królewski był ciągnięty przez woły, dotąd aż zostały sprowadzone wypoczęte konie z majątków królewskich. Armaty zostały sprowadzone później
przez Galecki [Gałeckiego], wojewodę halickiego5. „Nie zapomnę aż do końca
życia tej smutnej kampanii – notował Dyadowski [zapis oryg.] – w szczególności marszu spod Suczawy z powrotem z moją eskadrą, jak również z innymi
dwoma [którymi dowodził] Turcul”(*).
Kopia w języku niemieckim napisana na podstawie oryginału znajdującego
się w „Kriegsarchiv, Wiedeń, Feldakten, Türken-Krieg, 1683, Sygn. Nr 13/15”.
(*) Mowa jest o Constantinie Turcul rohmistrzu w armii polskiej.
Zespół I, Dokument 98 (I/98)
1684 bez miesiąca i dnia, Jassy. – Dumitraşco Cantacuzino, pan Mołdawii
i Ukrainy, nazywa Ioan Drăghinici [Jana Draginicza] hetmanem Ukrainy, którym
4
Pomyłka w nazwisku w Inwentarzu, wynikająca prawdopodobnie z nieznajomości języka
polskiego i mylnego zrozumienia zapisu oryginału. Zatem nie Kracki, a Marcin Kątski, który Wojewodą Kijowskim był w latach 1684-1702.
5
Zapis w Inwentarzu: „voievodul de Halici”. Pomyłka wynikająca prawdopodobnie z podobnej
pisowni obu słów i mylnego zrozumienia, Franciszek Gałecki był wojewodą kaliskim, ale w latach
1694-1695.
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został od Bramy i poleca aby to obwieszczenie zostało przekazane do wiadomości wszystkich wsi i targów Ukrainy, do należytego posłuszeństwa.
Tłumaczenie z kopii, język starosłowiański, usunięte i prześledzone dokladnie
słowo w słowo przez Andrei Vaşcovici, kanclerz słowiański, w Czerniowcach, na
26 września 1787.
Zespół I, Dokument 99 (I/99)
1687 luty19, Lwów. – Hetman Stanislav Iablonovschi [Stanisław Jabłonowski] zwalnia z obciążeń majątek Călineşti nad Czeremoszem należący do Isar
i majątek Jadova rodzeństwa Isac i Gheorghiţă Goian. Zabrania rotmistrzom postoju i utrzymania, konfiskaty chleba i wozów z tych majątków.
Oryginał w języku polskim, (20,5×32 cm), znak wodny, częściowo rozdarty
na zgięciach, przylepiony do karty papierowej, pieczęć wielka stemplowa wyciśnięta, podpis hetmana Iablonowski [Jabłonowskiego].
Zespół II, Dokument 1 (II/1)
1691 listopad 4, Śniatyń. – Hetman Stanislav Iablonovschi [Stanisław Jabłonowski] zapoznaje rotmistrzów mołdawskich, którzy znajdują się w polskiej
służbie wojskowej, że zwolnił majątki z Mołdawii rodzeństwa Isac i Gheorghiţă
Goian z wszystkich świadczeń, z obciążeń wiązanych transportem, innych obciążeń, biorąc pod swoją ochronę.
Oryginał w języku polskim, (20,7×32,3 cm), rozdarty na zgięciach, przylepiony do karty papierowej, pieczęć stemplowa, usunięta, podpis hetmana Iablonovschi [Jabłonowskiego].
Wydane w Tekstach polskich z tłumaczeniami, Balan, Şase doc. polone...,
(„Sześć polskich dokumentów...”) [w:] „Revista Arhivelor”, VII, 2, 1947, s.335
-336, nr 26.
Zespół II, Dokument 2 (II/2)
1692 styczeń 30, Jaworów. – Jan Sobieski, król Polski, ogłasza termin rozsądzenia sporu dla bojarów Isac i Gheorghiţă Goian, którzy mają konflikt dotyczący
majątku Călineşti nad Czeremoszem z bojarem Arsenie Volcinschi [Wołczyński].
Oryginał w języku polskim, (32×22 cm), znak wodny, rozdarty na zgięciach,
przylepiony do karty papierowej, pieczęć wielka stemplowa wyciśnięta, podpis
króla.
Zespół II, Dokument 3 (II/3)
1692 luty 1, Śniatyń. – Francisc Sigmunt Galeţchi [Franciszek Zygmunt Gałecki], stolnik koronny, pułkownik i dowódca wojsk polskich z Pokucia wzy6
T. Balan, Şase documente polone din sec. al XVII-lea referitoare la Moldova, („Sześć polskich
dokumentów z XVII wieku dotyczących Mołdawii”), „Revista Arhivelor”, VII, 2, Bucureşti, s. 330-342.
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wa do Śniatynia na rozsądzenie sporu bojara mołdawskiego Arsenie Volcinschi
[Wołczyński], w związku z tym [sporem] który ma z rodzeństwem Isac i Gheorghiţă Goian dotyczącym majątku Călineşti, położonego przy Czerniowcach.
Oryginał w języku polskim, (32,8×20,5 cm), znak wodny, pieczęć mała wyciśnięta w czerwonym wosku, częściowo nieczytelna.
Zespół II, Dokument 4 (II/4)		
»z maszynopisu Inwentarza«
1692 wrzesień 30, Jaworów. – Jan Sobieski, król Polski, zwalnia majątek rodzeństwa Isac i Gheorghiţă Goian od transportu obowiązkowych obciążeń w czasie postoju żołnierzy i od innych zobowiązań, ponieważ te dobra wiele ucierpiały
podczas wejścia i wyjścia wojsk polskich z Mołdawii.
Oryginał w języku polskim, (31,5×19 cm), znak wodny, częściowo rozdarty
na zgięciach, pieczęć wielka stemplowa wyciśnięta, uszkodzony.
»z drukowanego Inwentarza«
II/4					
609. – 1692 wrzesień 30, Jaworów. – Jan III Sobieski, król Polski, zapoznaje
Constantina Turcul, starostę Czerniowiec, rohmistrza i szlachetnych poddanych
króla, że zwolnił majątek rodzeństwa Isac i Gheorghiţă Goian, szlachetnych,
którzy dowiedli wierności królowi w czasie jego kampanii w Mołdawii, co jest
faktem potwierdzonym przez wielkiego kasztelana Krakowa i innych żołnierzy
polskich przy okazji przechodzenia wojsk, z jakichkolwiek obciążeń w czasie
postoju żołnierzy i zarządza aby nie domagać się niczego od Goianów i od „ich
mieszkańców z obozu będących pod ich chorągwią”, ponieważ wiele ucierpieli
z powodu utrzymania na swoim chlebie wojsk polskich podczas wejścia i wyjścia
z Mołdawii.
Dokumenty, II/4.
Oryginał w języku polskim, (31,5×19 cm), znak wodny, częściowo rozdarty
na zgięciach, pieczęć wielka stemplowa wyciśnięta, uszkodzony, podpis króla.
Wydane w Tekstach polskich z tłumaczeniami, Balan, Şase doc. polone...,
(„Sześć polskich dokumentów...”) [w:] „Revista Arhivelor”, VII, 2, 1947, s.339340, nr 5.
Zespół II, Dokument 5 (II/5)
Około 1692-1696. – Dumitraşco nadworny pisarz pisze swojemu szwagrowi, Vasile Cupariu z Bănila, położonego przy Czerniowcach, prosząc go aby ten
administrował ojcowizną jego z domem i sąsiedztwem z Bănila. Informuje go,
że napisał do Costaşco Turcul, rohmistrza żeby zostawił mu jego majątek z sąsiedztwem. Stwierdza że aby wszedł w posiadanie części jego majątku, czwartej części wsi Zamostie, która jest po jego dziadku Dumitru Gherman, wybrana
i niezmieniona od Petriceicu, która jest zastawiona na rzecz Ţintea za 20 pożyczek Costea, który opiekował się ciotką Aniţa.
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Oryginał z adresem odbiorcy, rozdarty w miejscu daty i na zgięciach. Datowany według Dumitraşco nadwornego pisarza z dokumentu z dnia 1692 (7200)
lipiec 9, Monastyr Putna, I/44 i według treści listu, w którym wystawca nawiązuje do kampanii Jana Sobieskiego z 1691 w Mołdawii.
Zespół II, Dokument 8 (II/8)			
»z maszynopisu Inwentarza«
1697 październik 8, Kraków. – August II, król Polski, zwalnia z obciążeń jakie mają miejsce podczas przechodzenia polskiej armii majątki Alexandru Ciurar
i rodzeństwa Isac i Gheorghiţă Goian położonych przy Czerniowcach. Spisał Nicolai Tonsyslovici [Mikołaj Tomisławicz].
Oryginał w języku polskim, (37×22 cm), znak wodny, rozdarty na zgięciach,
pieczęć stemplowa wyciśnięta, podpis króla.
»z drukowanego Inwentarza«
II/8						
615. – 1697 październik 8, Kraków. – August II Saski, król Polski, zapoznaje
Constantina Turcul, starostę Czerniowiec, rohmistrza i szlachetnych poddanych,
że, widząc wierność i zasługi dla Polski „podczas najjaśniejszego panowania
naszego poprzednika jak i podczas szczęśliwego naszego panowania”, jeszcze
z czasów kampanii w Mołdawii, zwalnia z obciążeń jakie są możliwe podczas
przechodzenia i postoju wojsk polskich, majątki Alexandru Ciuraş i rodzeństwa
Isac i Gheorghiţă Goian, szlachetnych, razem z ich mieszkańcami, którzy mają
chorągiew, i poniosły wielkie straty i nieprzyjemności z powodu postoju armii.
Spisał Mikolai Tomislawicz [Mikołaj Tomisławicz].
Dokumenty, II/8.
Oryginał w języku polskim, (37×22 cm), znak wodny, rozdarty na zgięciach,
pieczęć stemplowa wyciśnięta (średnicy 6,4 cm), podpis króla.
Wydane w Tekstach polskich z tłumaczeniami, Balan, Şase doc. polone...,
(„Sześć polskich dokumentów...”) [w:] „Revista Arhivelor”, VII, 2, 1947, s.341342, nr 6.
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KORESPONDENCJA ŻOŁNIERSKA
W TWIERDZY PRZEMYŚL
Abstract
Soldiers’ correspondence in the Fortress of Przemyśl
Summary
Przemyśl, as a large garrison and fortress in the first period of military activities also had to face
up to a challenging task of military correspondence. It was secured by a few field post offices whose
operation in the first period of the FWW fights and the first siege is presented in this article.
Key words: aviation, post office, fortress, Przemyśl.
Słowa kluczowe: lotnictwo, poczta, twierdza, Przemyśl.

Trudno sobie dziś wyobrazić życie bez telefonów komórkowych czy poczty internetowej. Umożliwiają one łączność praktycznie z dowolnym miejscem
na kuli ziemskiej. Jednak jeszcze nie tak dawno telefon stacjonarny był dobrem
luksusowym a telefoniczne rozmowy międzymiastowe były wprost abstrakcją.
Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zdarzało się zamówić
za pośrednictwem telefonistki połączenie z Przemyśla do Warszawy o godz. 7.00
rano i nie uzyskać go do godz. 15.00. Cóż dopiero mówić o łączności pomiędzy
ludźmi przed stu laty w warunkach wojennych. Jedynym kanałem komunikacyjnym była tradycyjna poczta. Zwykła korespondencja wojskowa była wolna
od opłat pocztowych pod warunkiem umieszczenia na niej stosownej pieczątki
formacyjnej jednostki, w której służył nadawca.
W 1914 roku w mieście działały trzy cywilne urzędy pocztowe: Przemyśl
1 znajdował się przy ul. Mickiewicza 11, Przemyśl 2 w Rynku pod nr 23 i Przemyśl 3 na Zasaniu przy ul. 3 Maja 111. Stosowały one standardowe datowniki koliste podwójne z mostkiem o średnicy 30 mm. Do przesyłek wyjętych ze skrzynki
pocztowej na dworcu kolejowym stosowano specjalny stempel ramkowy wieloboczny. Poza miastem działały urzędy poczty cywilnej w Żurawicy i Siedliskach2,
1
Zob.: Kalendarz pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914 na Rok Pański 1915,
Przemyśl 1914.
2
Zob.: G. Schenk, Przemysl 1914-1915. Monographie über ein historisches Ereignis, Handbuch und Katalog, Wien 2003, s. 13.

172

JANUSZ BATOR

natomiast w Ostrowie koło Przemyśla funkcjonowała składnica pocztowa, stosująca specjalną fioletową pieczątkę odbijaną na przesyłkach obok znaczków.
Z Przemyśla kursowały także ambulanse kolejowe:
• w pociągu nr 58 na trasie Przemyśl-Medzilaborce (obecnie Słowacja) przez
Chyrów, Ustrzyki Dolne, Zagórz i Łupków,
• w pociągu nr 498 na trasie Przemyśl-Tarnów przez Jarosław, Rzeszów, Dębicę.

Rys. 1. Datowniki stosowane przez pocztę cywilną w Przemyślu i okolicy w 1914 roku (z kolekcji
autora)

Rys. 2. Widokówka przewieziona w sierpniu 1914 roku ambulansem kolejowym kursującym na
trasie Przemyśl-Tarnów w pociągu nr 498 (z kolekcji prywatnej)
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Wraz z wybuchem wojny cywilne urzędy pocztowe w Monarchii Austro-Węgierskiej zostały zlikwidowane bądź ograniczono ich działalność. Na potrzeby
wojska utworzono poczty polowe, które były przydzielone do jednostek wojskowych i poruszały się razem z nimi. Zorganizowana była Generalna Dyrekcja
Poczty Polowej przy Głównym Dowództwie Armii (stacjonowała przez krótki
okres w Przemyślu i 12 września 1914 roku została przeniesiona do Nowego Sącza3), Główne Urzędy Poczty Polowej przy Dowództwach Armii, Urzędy Poczty
Polowej przy Dowództwach Brygad i Urzędy Poczt Polowych etapowych. Możliwość kontaktu pocztowego żołnierza w polu z rodziną w głębi kraju miała olbrzymie znaczenie i wpływ na morale wojska. Stąd tak ważna była sprawna wymiana korespondencji. Doceniano ten fakt także w Twierdzy Przemyśl. Jesienią
1914 roku funkcjonowała tutaj cywilna poczta główna Przemyśl 1 i następujące
Urzędy Poczty Polowej (TP – Tabori Postahivatal, FP – K.u.K. Feldpostamt)4:
• TP 7 – w Siedliskach, obsługująca jednostki węgierskie,
• FP 82 – w Przemyślu, dla obsługi jednostek węgierskich, głównie 23
Dywizji Piechoty Honwedów,
• FP 152 – w Pikulicach, przydzielona do 108 Brygady Piechoty,
• FP 159 – w Przemyślu.
Poszczególne poczty polowe były obsługiwane przez czteroosobowe załogi5:
• poczta nr 7 – Bela Balajthy (kierownik urzędu), Johann Gally (urzędnik manipulacyjny), Josef Bodnar (konduktor poczty polowej), Michael Feninecz
(pomocnik),
• poczta nr 82 – Ladislaus Aszalay (kierownik urzędu) Ladislaus Szabo
(urzędnik manipulacyjny), Simon Csizmas (konduktor) Johann Olak (pomocnik),
• poczta nr 152 – Karl Vareschi (kierownik urzędu), Heinrich Kiniger (urzędnik
manipulacyjny), Alois Simeaner (konduktor), Nikolaus Lamprecht (pomocnik),
• poczta nr 159 – Karl Roth (kierownik urzędu), Saul Budabin (urzędnik manipulacyjny), Franz Werner (konduktor), Friedrich Blaas (pomocnik).

Rys. 3. Datowniki poczt polowych stacjonujących w Twierdzy Przemyśl
3
Zob.: J. Kołodziej, Poczta przemyska od czasów najdawniejszych do współczesnych, Przemyśl
2002, s. 38.
4
Zob.: F. Czernin von Chudenitz, Das Postwesen in der öu. Festung Przemyśl 1914/1915, Wien
1996, s. 11.
5
F. Czernin von Chudenitz, op. cit., zał. 11.
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Ciekawa jest historia poczty polowej nr 82. Wraz z 23 Dywizją Piechoty
Honwedów znajdowała się ona w sierpniu 1914 roku na froncie bałkańskim. 27
sierpnia weszła w skład c.k. 3 Armii w Galicji Wschodniej. Stosowała w tym czasie datownik wzoru węgierskiego (rys. 4). Po klęsce pod Lwowem wycofała się
w kierunku Przemyśla, gdzie dotarła około 14 września, i pozostała w Twierdzy. Tu nie używała już węgierskiego datownika, który prawdopodobnie zaginął
w trakcie odwrotu spod Lwowa. W Przemyślu poczta ta stosowała prowizoryczny
datownik w postaci gumowej pieczątki dwuwierszowej (rys. 5). Najwcześniejsza
odbitka tej pieczątki, na którą trafiłem, pochodziła z 22 września, a najpóźniejsza
z 14 października 1914 roku. Ciekawostką są odbitki omawianej pieczątki z 11
października z uszkodzoną cyfrą 1 w oznaczeniu roku, przesyłki z tą pieczątką
są unikalne (rys. 6). W międzyczasie dla poczty polowej nr 82 wykonano typowy
datownik wzoru austriackiego (rys. 11).
Wraz z nadejściem drugiego oblężenia twierdzy w listopadzie 1914 roku
poczty polowe zawiesiły swoją działalność. Pracowała tylko poczta cywilna,
gdyż Komenda Twierdzy zezwoliła na tymczasowy przewóz poczty samolotami. Dopiero w styczniu 1915 roku uruchomiona została oficjalna poczta lotnicza
z Twierdzy Przemyśl. Jest to jednak zagadnienie wymagające odrębnego opracowania.

Rys. 4. Datownik TP 82

Rys. 5. Datownik prowizoryczny

Rys. 6. Uszkodzony datownik
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Rys. 7. Uniwersalna kartka poczty polowej wysłana z cywilnej poczty głównej w Twierdzy Przemyśl do Wiednia w październiku 1914 roku w okresie pomiędzy oblężeniami. Jako polecona podlegała opłatom pocztowym. Ostemplowana została datownikiem dla korespondencji wyjmowanej ze
skrzynki pocztowej na dworcu kolejowym. W adresie nadawcy podano FP 159 (z kolekcji autora)

Rys. 8. Kartka węgierskiej poczty polowej wysłana z Twierdzy Przemyśl do Wiednia za pośrednictwem TP 7 w październiku 1914 roku w okresie pomiędzy oblężeniami twierdzy. Wolna od opłaty
pocztowej (z kolekcji autora)
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Rys. 9. Kartka węgierskiej poczty polowej wysłana w sierpniu 1914 roku za pośrednictwem TP 82,
ostemplowana węgierskim datownikiem. W tym czasie TP 82 znajdowała się na froncie bałkańskim
(z kolekcji prywatnej H. Robisch)

Rys. 10. Uniwersalna kartka poczty polowej wysłana z Twierdzy Przemyśl do Wiednia za pośrednictwem FP 82, ostemplowana prowizorycznym datownikiem wierszowym (z kolekcji autora)
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Rys. 11. Uniwersalna kartka poczty polowej wysłana z Twierdzy Przemyśl do Wiednia za pośrednictwem FP 82 w okresie pomiędzy oblężeniami, ostemplowana typowym datownikiem wzoru
austriackiego z dodatkową odbitką pieczątki negatywowej. Prawdopodobnie pierwszy dzień stosowania tego datownika (z kolekcji autora)

Rys. 12. Kartka poczty polowej z formularzem na odpowiedź przesłana z Wiednia do Twierdzy
Przemyśl w okresie pomiędzy oblężeniami na adres poczty polowej FP 152. Nikt nie odebrał tej
korespondencji i została zwrócona do Wiednia, gdzie dotarła 23 XI 1914 roku (z kolekcji autora)
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LUDZIE LISTY PISZĄ…
– POCZTOWA LINIA LOTNICZA
WIEDEŃ-KRAKÓW-KIJÓW-WIEDEŃ
W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW ÖSTERREICHISCHES
STAATSARCHIV-KRIEGSARCHIV WIEN
Abstract
People write letters… On the postal airline Vienna-Cracow-Kiev-Vienna in the light
of the archive records of the Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv Wien
Summary
1 April 1918 was the day the first in history regular postal airline Vienna-Cracow-Lviv-Kiev-Vienna was launched. The total flight time was 13 hours and the record flight took 11 hours.
The route was divided into ca. 350-km-long stages and covering it with cargo was often very difficult,
even dangerous. Still, it was that line which was the first regular postal airline in the world. The author
has presented two unknown accounts found in the Österreichische Staatsarchiv – Kriegsarchiv Wien,
by Captain Doctor August von Raft-Marwil and Major Tanner, describing that extraordinary courier
airline which operated for seven months.
Key words: plane, airmail, airline, Vienna, Cracow, Lviv, Kiev
Słowa kluczowe: samolot, poczta, linia, Wiedeń, Kraków, Lwów, Kijów.

W maju 1948 roku obchodzono w Stanach Zjednoczonych Ameryki trzydziestą
rocznicę utworzenia pierwszej na świecie regularnej pocztowej trasy lotniczej powstałej 15 V 1918 roku na trasie pomiędzy Waszyngtonem a Long Island (New York –
projekt otrzymał subwencję państwową w wysokości 100 000 dolarów!). Czy jednak
rzeczywiście była to pierwsza regularna linia poczty lotniczej na świecie? Pierwszy
w Europie przypadek przewozu poczty drogą lotniczą miał miejsce w Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii w 1910 roku (pilot Claude Graham-White).
18 II 1911 roku francuski pilot Henri Pequet samolotem typu Sommer, przeleciawszy
nad Azją trasę 8 km, dostarczył w 13 minut 6500 listów i kart pocztowych. Pierwszy oficjalny lot pocztowy na Wyspach Brytyjskich miał miejsce 9 IX 1911 roku
(pilot Gustav Hamel samolotem typu Bleriot XI z lotniska Hendon pod Londynem
dostarczył do zamku Windsor 10,6 kg poczty); 13 IX 1911 roku na trasie Casablanca-Fez z użyciem samolotu typu Breguet rząd francuski przeprowadził próbę transportu
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poczty drogą powietrzną; 19 IX 1911 roku włoski pilot Achille Dal samolotem typu
Deperdussim z transportem poczty pokonał trasę 145 km z Bolonii do Wenecji w 88
minut, rozbijając samolot przy lądowaniu. W kajzerowskich Niemczech w początku
1912 roku testowano linię poczty powietrznej na trasie Darmstadt-Monachium samolotem typu Otto („Żółty Pies”). W okresie Wielkiej Wojny brytyjskie lotnictwo na
początku 1915 roku otworzyło pierwszą regularną linię poczty lotniczej z Królestwa
Belgii nad kanałem La Manche do Londynu, zaś w 1917 roku podobną linię utworzyło lotnictwo włoskie na trasie Rzym-Turyn, lotnictwo niemieckie zaś na trasie
Berlin-Kolonia1. W imię zasady cudze chwalicie, swego nie znacie, z pewnością zaskoczenie większości czytelników wzbudzi fakt, że pierwszą na świecie (!) regularną
trasę poczty lotniczej utworzył radca ministerialny dr August Raft-Marwil, rotmistrz
armii Cesarsko-Królewskich (c.k.) Austro-Węgier i feldpilot (fp) sił powietrznych
c.k. Austro-Węgier (Kaiserliche und Königliche [K.u.K.] Luftschifferabteilung/Luftfahrtruppen) pomiędzy stolicą habsburskiej monarchii Wiedniem (niem. Wien)
a Kijowem (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew), stolicą rodzącego się pod egidą
Państw Centralnych państwa ukraińskiego2. Rotmistrz dr August von Raft-Marvil
w swej relacji znajdującej się w zbiorach Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv
w Wiedniu zapisał: „Kiedy wracam myślą do moich ówczesnych osiągnięć, nie widzę w nich szczególnych zasług, ponieważ było dla mnie oczywiste, że muszę dawać z siebie wszystko co najlepsze, a i niejeden z moich towarzyszy robiłby to tak
samo dobrze. Tak właściwie jednym wielkim przypadkiem było, że to ja zostałem
organizatorem i kierownikiem tej pierwszej trasy lotniczej. Wiosną 1918 roku byłem
jeszcze całkiem młodym ściągniętym z frontu oficerem lotnictwa. Ponieważ w międzyczasie mój oddział [Fliegerkompanie] na froncie wziął w dowództwo ktoś inny,
byłem do dyspozycji, jeżeli chodzi o nowe rozkazy. Na rozkaz dowództwa lotnictwa
zostałem powołany na kierownika lotniczej szkoły oficerskiej w Wiener Neustadt.
Broniłem się zaciekle przed tym powołaniem, które było wprawdzie bardzo honorowe, ale zdecydowanie przerastało moje siły. W tym samym czasie austriacki minister handlu wraz z generalną dyrekcją poczty propagowali pomysł utworzenia trasy
lotniczej. Jasne było, że tego zadania mogła się podjąć jedynie grupa lotników. I tak
zostałem wyznaczony do wykonania tego interesującego z punktu widzenia lotnika
zadania. Nie byłem wówczas świadomy, że przyczynię się do wspaniałego i sławnego rozwoju lotnictwa w Austrii; począwszy od pierwszych utopijnych prób fanSzerzej zob.: D.D., Jackson, Flying the Mail, Alexandria 1982; D. Mondey, The International
1
Encyclopedia of Aviation, New York 1977; J.L. Ethell, Smithsonian Frontiers of Flight, New York
1992; T.A. Heppenheimer, Turbulent Skies. The History of Commercial Aviation, New York 1995;
D.B. Holmes, Airmail, An Illustrated History 1793-1981, New York 1981; J.H. Bruns, Turk BirdThe High-Flying Life and Times of Eddie Gardner, Washington 1998; J.H. Bruns, W.M. Leary,
Aerial Pioneers. The U.S. Air Mail Service, 1918-1927, Washington 1985.
2
Zob.: Österreichische Staatsarchiv-Kriegsarchiv Wien (SAW-KA), Manuskripte Luftfahrtruppen
(MLu), A. Raft-Marwil, Die Erste Luftverkehrslinie der Welt, s. 1; Я. Янчак, А. Козицъкий, Крила над
Галичиною, Лъвив 2012, s. 86-89. Po zakończeniu Wielkiej Wojny w 1918 r. twórca linii pocztowej
został dyrektorem urzędu ds. lotów cywilnych w Ministerstwie Transportu Republiki Austrii.
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tastów, przez tworzenie czegoś z niczego, po latach ciężkich i długich prób samolot
mógł być ostatecznie po raz pierwszy użyty jako środek transportu w celach pokojowych. Przyczyniłem się również do szybkiego rozwoju tych najnowocześniejszych
i najszybszych pojazdów świata. Rozwoju, który i dzisiaj [po II wojnie światowej]
dziwi nas i zachwyca, rozwoju, który jak nic wcześniej zrewolucjonizował i zmienił
stosunki pomiędzy państwami i ludźmi”3.
W zbiorach tego samego archiwum znajduje się również relacja zatytułowana
Meine Luftpostreise Wien-Kiew (vom Schweizer Mrj. Tanner), która powstała „Za
pozwoleniem [c.k.] Wojennej Kwatery Prasowej”, oddająca „pocztowy klimat”
z 1918 roku. Szwajcar, obywatel neutralnego w 1918 roku państwa, mjr Tanner, lecąc do Kijowa „rejsowym samolotem”, tak innym od „komunikacyjnych kolosów”
obecnie latających na tej trasie, zapisał: „Słuchać opowiadań o poczcie polowej
i mieć życzenie, by móc polecieć jako pierwszy pasażer, było dla mnie najważniejsze. Moja prośba została najpierw odrzucona, bo sam nie potrafię sterować. Po
jakimś czasie dowiedziałem się z Wiener Presse, że służba poczty lotniczej będzie
wkrótce zawieszona. Podjąłem tak więc jeszcze jedną próbę, bezpośrednio w Wydziale Lotnictwa [K.u.K. Luftfahrtabteilung] Ministerstwa Wojny [K.u.K. Kriegsministerium], gdzie prośba moja natychmiast została wysłuchana. Już następnego
dnia, w sobotę 12 maja [1918 r.], dostałem polecenie, by zgłosić się w dowództwie
Sił Powietrznych [K.u.K Luftfahrtruppen], co uczyniłem następnego dnia [13 V
1918 r.]. Tu, podobnie jak w MW [K.u.K. Kriegsministerium] miałem przyjemność spotkać starego znajomego z frontu. Komendant i Szef Sztabu Generalnego
wyjechali na inspekcję, ale zastępca, Hptm. S.[?], był obecny. Rozpoznałem w nim
zahartowanego oficera lotnictwa z Tyrolu. W międzyczasie organizował on działalność lotnictwa w zeszłorocznej ofensywie we Włoszech, był do początku roku
1918 komendantem tamże i od tego czasu organizatorem. «Mały S.», jak go nazywają, jest nadzwyczaj sprawny fizycznie, bystry, pilny i wytrzymały. Uzgodniliśmy
z kierownikiem służby propagandowej spotkanie natury prywatnej i służbowej; byliśmy zgodni co do tego, że przy dobrej pogodzie będę mógł wystartować w czwartek. Tu dowiedziałem się, ku mojemu ubolewaniu, że przede mną leciało już trzech
panów; jeden Wiedeńczyk i dwaj niemieccy dziennikarze, którzy, tak jak i ja, nie są
pilotami. To połączenie lotnicze wymyślił Lt. P.[?]. Przy okazji jego licznych lotów
rozpoznawczych przydzielano mu także zadania taktyczne. Poza tym jako wszechstronnie wykształcony człowiek miał w swoim obywatelskim życiu oczy otwarte
na tyle zjawisk, które pośrednio lub bezpośrednio związane były z jego lotami, że
postawienie statku powietrznego w służbie polityki i gospodarki wojennej zdawało
mu się najpilniejszą potrzebą. W okamgnieniu uznał za ważne szybkie połączenie między [c.k.] Ministerstwem Spraw Zagranicznych [K.u.K. Auswärtigesamt]
w Wiedniu i jego przedstawicielstwem w Kijowie; natychmiastowe wznowienie
starych stosunków gospodarczych między [c.k.] Monarchią a Ukrainą poprzez
3

SAW-KA, MLu, A. Raft-Marwil, op. cit., s. 28-34.
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szybką wymianę listów; niezwłoczną wymianę dokumentów wojskowych Wiedeń-Kijów-Wiedeń i wreszcie pokojową służbę poczty lotniczej przy pomocy aparatu
wojskowego [samolotu] […] 20 III [1918 r.] od ręki otwarto służbę kurierską Wiedeń-Kijów, a 31 III [1918 r.] rozszerzono działalność o przewóz poczty cywilnej”4.
W ostatnich latach pokoju w „postwiedeńskiej” Europie starano się przed
1914 rokiem w c.k. Monarchii Austro-Węgierskiej (niem. Österreich-Ungarn,
węg. Osztrák-Magyar Monarchia) nadrobić wieloletnie braki militarne w dziedzinie rozbudowy armii, a w szczególności lotnictwa. Udało się stworzyć podstawy dla jego rozwoju, wybuch Wielkiej Wojny pokazał zaś jego wielkie znaczenie. Precedens zaistnienia pierwszej na świecie regularnej linii poczty lotniczej
miał miejsce na trasie z Krakowa-Brzeska, funkcjonującej nad Zachodnią Galicją
na przełomie 1914-1915 roku, do oblężonej dwukrotnie przez oddziały armii carskiej Twierdzy Przemyśl (niem. Festung Przemyśl)5. Wnioski wyciągnięte z tego
okresu przez K.u.K. Kriegsministerium spowodowały rozpoczęcie studiów nad
możliwością urządzenia regularnej lotniczej linii pocztowej, a niebawem także
jej odgałęzień wiodących nad Karpatami i wzdłuż ich pasma, w ramach krajów
habsburskiej monarchii oraz terenów okupowanych po 1918 r. przez oddziały
c.k. armii na wschodzie (obszar obecnej Republiki Ukrainy). Stworzenie wspomnianej regularnej linii lotniczej poczty z Wiednia do Kijowa stało się największym przedsięwzięciem natury lotniczo-logistycznej w c.k. Austro-Węgrzech,
a głównym inicjatorem jej powstania był wspomniany rotmistrz dr A. von Raft-Marvil. Uruchomienie tej linii zależne było jednak wiosną 1918 r. od zgody
władz powstającej niepodległej Ukrainy6. W marcu 1918 r. Ukraińska Central4
SAW-KA, MsLu, Meine Luftpostreise Wien-Kiew (vom Schweizer Mrj. Tanner), tłum.
S. Kułacz, s. 1-2.
5
Szerzej zob.: K. Tanner, Przemyśl 1914-15. A Postal History, London 1990; Z galicyjskich pól
wzlotów, początki poczty lotniczej. Lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski południowej,
red. K. Wielgus, R. Panek, Tarnobrzeg-Kraków 1999; Brzesko-Okocim, lotnicza baza Najjaśniejszego Pana, red. K. Wielgus, R. Panek, Dębica 2000; A. Olejko, Karpacka wojna trzech cesarzy,
Rzeszów 2013; idem, Lotnicze epizody znad c. k. Tarnowa, Tarnów 2013; K. Mroczkowski, Lotnictwo Wielkiej Wojny nad Małopolską, Brzesko 2014.
6
Jednym z pierwszych pilotów latających na tej linii był Gottfried Schidtgruber Ukraińska Centralna Rada (UCR – ukr. Українська Центральна Рада) wyłoniona została po rewolucji lutowej 1917 r.
w carskiej Rosji, a po bolszewickiej rewolucji październikowej 1917 r. stała się suwerennym organem
państwowym Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL). Wojska bolszewickie (Armia Czerwona) 9 II
1918 r. zajęły Kijów, wskutek czego rząd URL przeniósł się na Wołyń. Tego samego dnia doszło także
do podpisania pokojowego traktatu w Brześciu nad Bugiem pomiędzy URL a kajzerowskimi Niemcami
i c.k. Austro-Węgrami, a następnie do wkroczenia liczącej ponad 450 000 żołnierzy armii niemieckiej
i austro-węgierskiej na teren Ukrainy, co umożliwiło rządowi ukraińskiemu i UCR powrót do Kijowa.
Wkraczające na teren Ukrainy armie Państw Centralnych podzieliły jej obszar na dwie strefy wpływów:
północną – niemiecką i południową – austro-węgierską. 29 IV 1918 r. władzę objął były generał armii
carskiej Paweł Skoropadski, po czym przy pomocy wojsk niemieckich dokonano aresztowania rządu
i rozpędzono UCR. Generał P. Skoropadski obwołał się dyktatorem z tytułem hetmana Ukrainy i ogłosił
uroczyście powstanie Państwa Ukraińskiego (ukr. Українська Держава), potocznie zwanego Hetmanatem. Po obaleniu Hetmanatu w grudniu 1918 roku restytuowano URL – szerzej zob.: J. Hrycak, Historia
Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000.
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na Rada (UCR) zezwoliła na uruchomienie pocztowej linii lotniczej do Kijowa
i urządzenie „pocztowego” lotniska we wsi Wołyńsk (10 km od Kijowa). Na lotnisku tym, nazywanym „Post Wołyńsk” (używana w literaturze przedmiotu nazwa Post Wołyński nie jest precyzyjna), szybko zorganizowano końcową stację
wspomnianej pocztowej linii lotniczej, mającej swój początek na podwiedeńskim
lotnisku Aspern, służącej do przewozu zarówno kurierskiej poczty wojskowej,
jak i dyplomatycznej (specjalna komisja gospodarcza, kierowana przez Obstlt.
Sztabu Generalnego Lenocha zbudowała tam hangary i kwatery dla załóg). Udostępniono również K.u.K. Luftfahrtruppen lotnisko w Proskurowie (Chmielnicki,
ukr. Хмельницький, Chmelnyćkyj; do 1954 r. Płoskirów, ukr. Проскурів, Proskuriw) leżącym na granicy c.k. Galicji (niem. Galizien, węg. Gácsország, cz.
Halič, ros. Галиция – Galicija, ukr. Галичина-Hałyczyna) oraz w Berdyczowie
(ukr. Бердичів, Berdycziw) na odcinku Lwów-Kijów (ukr. Львів [Lwiw], ros.
Львов [Lwow], niem. Lemberg, łac. Leopolis), gdzie zainstalowano bazę paliwową. Przed rozpoczęciem działalności pocztowej linii lotniczej istniała wojskowa,
kurierska linia pocztowa na trasie Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów-Wiedeń, będąca „techniczną próbą” przed uruchomieniem poczty cywilnej (cywilna poczta
lotnicza transportowana była w ramach tej linii z Wiednia do Krakowa i Lwowa
i z powrotem)7.
Rotmistrz dr A. von Raft-Marvil w swej relacji zapisał: „W Brześciu [nad
Bugiem], na początku marca 1918 władze centralne [Państwa Centralne] podpisały z [bolszewicką] Rosją traktat pokojowy [traktat brzeski z 3 III 1918 r.], który
później wskutek zawartych w nim postanowień okaże się tragiczną w skutkach
pomyłką. W Austrii brakowało wszystkiego, przede wszystkim jedzenia. Z tego
względu zaraz po zawarciu pokoju [brzeskiego] podjęto się handlu wymiennego
ze Wschodem, aby przynajmniej w sektorze żywieniowym cierpiąca ludność
otrzymała natychmiastową pomoc […]. W tamtym czasie kręgi opiniotwórcze
nad Dunajem wierzyły w nader optymistyczny plan, że w tych warunkach samolot może skutecznie zastąpić brakujące naziemne środki transportu. Koniec końców ówczesny austriacki minister handlu Freiherr [tytuł szlachecki] von Wieser
wraz z ówczesnym generalnym dyrektorem poczty Hoheiselem przeforsowali
pomysł, aby austriackie oddziały lotnicze [K.u.K. Luftfahrtruppen] utworzyły
trasę lotniczą od Wiednia przez Kraków-Lwów-Proskurow aż do Kijowa. Ta trasa zaczęła funkcjonować po raz pierwszy 20 III 1918 r., po kilku wykonanych
przeze mnie lotach rekonesansowych i po kilku dniach testu, tj. 1 IV 1918 r. była
już w stanie obsłużyć ruch pocztowy”8. 20 III 1918 r. o godz. 9.00 spod wiedeńskiego lotniska Aspern w obecności arcyksięcia Józefa Ferdynanda Habsburga
i c.k. Ministra Wojny, gen. Rudolfa Freiherra Stöger-Steinera von Steinstätten,
7
Zob.: F. von Czernin Chudenitz, Die k.u.k. militärische Fliegerkurierlinie Wien-Krakau-Lemberg-Kiew, „Österreichische Militär Zeitschrift” 1968, nr 2; L. Piekarz, Pocztowa linia lotnicza
i udział w niej Polaków, [w:] Z galicyjskich…, op. cit., s. 128-130.
8
SAW-KA, MLu, A. Raft-Marwil, op. cit., s. 23-24.
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otworzono regularną linię poczty lotniczej na trasie Wiedeń-Kijów. Załoga samolotu typu Brandenburg C. I (Phönix nr 27.28) w składzie Fw. Koch i Oblt. Jäger
wystartowała do pierwszego etapu „sztafety lotniczej” do Kijowa, o godz. 12.10
lądując na lotnisku fortecznym Kraków-Rakowice. Stąd o godz. 12.45 wystartował kolejny samolot typu Brandenburg C. I z partią poczty do Lwowa i Kijowa
pilotowany przez Hptm. Stefana von Reviczkiego, który lecąc wzdłuż linii kolejowej (Kolej galicyjska im. Karola Ludwika [niem. k.k.priv. Galizische Carl Ludwig-Bahn]) do Przemyśla (ukr. Перемишль, ros. Перемышль) i Lwowa, dotarł
tam o godz. 15.20, lądując na tamtejszym lotnisku Lewandówka. Z tego lotniska
następnego dnia, rankiem 21 III 1918 r. o godz. 6.20 kolejny „pocztowy samolot”
tego typu wystartował do Kijowa z międzylądowaniem w Płoskirowie. Poczta
dotarła na miejsce około godz. 12.00 21 III 1918 r., przecierając w ten sposób
szlak pierwszej na świecie pocztowej linii lotniczej długości 1200 km! Po udanej
inauguracji 31 III 1918 r. ruszyła regularna lotnicza linia pocztowa – o godz. 6.15
wystartowała z Wiednia załoga w składzie: pilot Zgsf. Pranger i Hptm. Žiganović, przekazując pocztę w Krakowie kolejnemu pilotowi – rotmistrzowi dr.
A. von Raft-Marvilowi, który po starcie z lotniska fortecznego Kraków-Rakowice o godz. 9.30 osiągnął Lwów o godz. 11.40, skąd o godz. 10.00 wystartował
kolejny samolot tego typu w kierunku przeciwnym, wioząc pocztę do Krakowa9.
Już 1 IV 1918 r. trasa ta obsługiwana codziennie w obu kierunkach, z Wiednia do
Kijowa i z powrotem, stała się regularna (transport poczty lotniczej został wprowadzony za opłatą w postaci znaczków lotniczych). Linia ta została poszerzona
na przełomie maja i czerwca 1918 r. o odgałęzienie Płoskirów-Odessa (ukr.
Одеса, ros. Одесса) również z inicjatywy rotmistrza dr. A. von Raft-Marvila.
Kolejna linia poczty lotniczej została uruchomiona 4 VII 1918 r. pomiędzy Wiedniem a Budapesztem (węg. Budapest), choć przewidywano również jej przedłużenie do Bukaresztu (rum. București) i Odessy. Koniec Wielkiej Wojny w 1918
roku i upadek monarchii habsburskiej w ramach „Finis Austriae” uniemożliwił
to. Rozpad c.k. Austro-Węgier jesienią 1918 roku oznaczał również koniec funkcjonującej dotąd linii poczty lotniczej. „Trasa lotnicza Wiedeń-Kijów była oblatywana austriackimi jednosilnikowymi dwupłatowcami, które z drobnymi różnicami przypominały samoloty stosowane na froncie w celach zwiadowczych. Samoloty [na linii pocztowej używane były głównie samoloty typu Brandenburg C.
I serii 27., 29. i 64., produkowane w Austro-Węgrzech, pochodzące jednak
z różnych zakładów] były wyposażone w silniki albo Daimler 160 KM albo Hiero 160-200 KM [samoloty wyposażone były w różne silniki o mocy 160-230 KM
– sprawdziły się głównie samoloty typu Brandenburg C. I serii 27. z zakładów
9
Zob.: K. Wielgus, Zachodniogalicyjskie stacje lotnicze. Poczta Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów, [w:] Z galicyjskich…, op. cit., s. 118-121; L. Piekarz, op. cit., s. 130-131. 31 III 1918 r. prasa
wiedeńska opublikowała rozkład lotów linii pocztowej Wiedeń-Kraków-Lwów i z powrotem, lecz
nie wymieniono w nim odcinka Lwów-Kijów-Lwów, który nie był wspomniany również w pocztowym dzienniku urzędowym z 2 IV 1918 r.
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Albatros [Phönix] i 64. z węgierskich zakładów UFAG; według spotykanych
w literaturze innych danych wykorzystywano na tej linii liczbę 22-24 samolotów
wojskowych]. Osiągały prędkość około 120 km [na godzinę – prędkość «samolotów pocztowych» wynosiła wówczas tylko około 120 km/h, ale dzięki świetnie
wyszkolonym pilotom wojskowym – linię obsługiwało 14 pilotów, 16 obserwatorów; sztafetowa trasa charakteryzowała się dużą punktualnością]. Załoga składała się z pilota oraz tak zwanego obserwatora, który był odpowiedzialny za dostarczenie poczty [każda załoga w składzie podoficer-pilot i oficer-obserwator
oczekiwała na przylot samolotu z poprzedniego etapu w kabinach samolotu, którego silnik był już podgrzany i pracował na wolnych obrotach]. Na pokład samolotu można było wziąć 60-100 kg poczty. Samolot leciał najpierw na odcinku 330
km do Krakowa, potem na drugim odcinku trasy 290 km do Lwowa, a na ostatnim długim odcinku 500 km do Kijowa, najczęściej z międzylądowaniem w Proskurowie. Z Wiednia samolot startował rano o wyznaczonej porze, przylot następował tego samego dnia wieczorem w Kijowie lub odwrotnie. Stacja [lotnicza]
Aspern obsługiwała pierwszy odcinek w ten sposób, że maszyny, które poleciały
do Krakowa, przeprowadzały następnego dnia lot powrotny do Wiednia. I analogicznie: stacja Kraków obsługiwała odcinek do Lwowa, a stacja Lwów odcinek
do Kijowa (po 20 minutach od lądowania zajmujących załadunek poczty i formalności [lądowanie poprzedzającej maszyny zgrane było z przyjazdem z miasta
pocztowego motocykla z przyczepą] wszystko było gotowe do startu. Do samolotu ładowano pocztę w zaplombowanych workach [zarówno tę przywiezioną
drogą powietrzną, jak i tę nadawaną z miasta etapowego], worki z pocztą mocowano na dnie otwartej kabiny, zabezpieczając je przed porwaniem pędem powietrza i zamoknięciem, pilot kwitował odbiór i od tego momentu przejmował całą
odpowiedzialność za przesyłkę). W czerwcu lub na początku lipca [1918 r.], ponieważ mam już pewne luki w pamięci [relacja pisana była po II wojnie światowej], ta trasa rozgałęziła się o odcinek z Proskurow do Odessy. Kolejna trasa
lotnicza została przeze mnie ustanowiona w lipcu pomiędzy Wiedniem a Budapesztem. Trasa ta również służyła transportowi poczty i po dokładnym sprawdzeniu można określić ją mianem trzeciej na świecie trasy lotniczej. Ta linia miała
docelowo zostać połączona z Bukaresztem względnie nawet z Odessą. Do tego
jednak nie doszło wskutek końca naddunajskiej monarchii jesienią 1918 roku.
Trasa lotnicza Wiedeń-Kijów osiągnęła stosunkowo wysoki poziom regularności, pomimo iż w tamtych czasach nie mogło być mowy o jakichkolwiek metodach zabezpieczenia lotów, jak skomplikowane technicznie urządzenia czy duży
wkład personelu technicznego, ciągle czuwającego nad regularnością i bezpieczeństwem lotów. Podstawowym wymogiem jest [obecnie] radiotelegraf, który
wówczas był w powijakach. Brakowało zresztą albo w ogóle informacji pogodowych, albo te były niewystarczające. Jedynym, co w jakiś sposób ocierałoby się
o pojęcie «zabezpieczenia lotów», to był fakt, że każdorazowo czas startu i lądowania samolotów był podawany telegraficznie do odpowiedniej stacji. Te telegra-
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my musiały jednak iść w większej części przez obce i skomplikowane systemy
linii państwowych i wojskowych, tak więc nierzadko się zdarzyło, że nie docierały w ogóle lub dopiero po paru dniach osiągały punkt docelowy. Tym większa
zasługa załóg, że prawie zawsze docierały do celu, i ekip technicznych, że wciąż
i wciąż, w trudnych warunkach utrzymywali samoloty i silniki w dobrym stanie.
To dzięki ich bardzo ofiarnej pracy udało się osiągnąć tak wysoki stopień punktualności i niezawodności. Nikogo nie powinno naturalnie dziwić, że w tego rodzaju prymitywnych warunkach dochodziło czasami do tego, że samoloty, które
gdzieś w szerokiej Ukrainie musiały lądować awaryjnie, bez żadnej możliwości
skontaktowania się z bazą przez wiele dni były uznane za zaginione. Jak w przypadku innych przedsięwzięć na niezamieszkałym terenie, dobrze mieć odrobinę
szczęścia”10.
Wydany w 1945 r. w USA „The Airman’s Almanach” podał zestawienie pierwszych na świecie komunikacyjnych tras lotniczych w następującej kolejności:
1) linia Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów (1 IV 1918 r.) – Europa
2) regularna trasa pocztowa Waszyngton-Long Island NY (15 V 1918 r.) –
USA
3) linia lotnicza Wiedeń-Budapeszt (4 VII 1918 r.) – Europa
4) pierwszy osobowy transport lotniczy Aircraft Transport and Travel ltd.
pomiędzy Londynem a Paryżem (25 VIII 1919 r.), rozszerzony następnie
o lotniczy transport poczty (10 X 1919 r.) – Europa
Z zestawienia tego wynika jasno, że to w c.k. Austro-Węgrzech, nie zaś na
terenie USA ruszyła pierwsza na świecie publiczna trasa lotnicza użytkowana potem przez ponad pół roku. Choć dysponowano wówczas prymitywnymi środkami
i metodami, to jednak osiągnięto znakomity efekt końcowy11. Szybko stworzony
i udoskonalony harmonogram lotów przewidywał: start „samolotu pocztowego”
z Wiednia (Aspern) o godz. 5.30, start kolejnego samolotu z Krakowa (Rakowice) o godz. 9.00 i lądowanie we Lwowie (Lewandówka) o godz. 12.00. Lot do
Kijowa (Post Wołyńsk) w zależności od pogody kontynuowano bądź odraczano
do ranka następnego dnia. Tego dnia o godz. 10.00 z Lwowa (Lewandówka) startował samolot lecący z pocztą do Krakowa (Rakowice), o godz. 13.00 opuszczał krakowskie lotnisko (Rakowice), by o godz. 16.30 lądować pod Wiedniem
(Aspern). Odlot z Kijowa (Post Wołyńsk) następował o świcie, a start powrotny
ze Lwowa (Lewandówka) do Kijowa (Post Wołyńsk) około godz. 13.00 z pocztą odebraną z samolotu, który przylatywał z Krakowa (Rakowice) około godz.
12.00. Pocztowa linia lotnicza Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów-Wiedeń, na której
wykorzystywano samoloty typu Brandenburg C. I, obsługiwała zarówno kurierską pocztę wojskową na całej jej długości od 20 III 1918 r., jak i pocztę cywilną
na linii Wiedeń-Kraków-Lwów od 31 III 1918 r. Starano się latać niezależnie
10
11

SAW-KA, MLu, A. Raft-Marwil, op. cit., s. 25-26.
Zob.: ibidem, s. 1.
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od pogody, co jednak przy ówczesnym poziomie techniki lotniczej i z powodu
braku pomocy nawigacyjnych nie zawsze było możliwe (31 III 1918 r. samolot
lecący na trasie Kraków-Wiedeń musiał zawrócić na lotnisko forteczne Kraków-Rakowice)12. Sprawność przewozu poczty była tak duża, iż przesyłki nadane
w Wiedniu docierały do odbiorców we Lwowie i Kijowie jeszcze tego samego
dnia i odwrotnie. Przewóz poczty odbywał się pod pieczą wojskowych pilotów
i obserwatorów, którzy otrzymywali specjalny lotniczy dodatek pieniężny. Instrukcja dla Pilotów Pocztowych z 18 III 1918 r. mówiła jasno, że: w przypadku
pożaru samolotu pilot jest zobowiązany w pierwszej kolejności ratować pocztę,
w najgorszych sytuacjach poprzez wyrzucenie z kabiny; gdy zawodził silnik samolotu, należało lądować w pobliżu miejscowości z urzędem pocztowym, linii
kolejowej lub choćby majątku ziemskiego i tam zostawiwszy samolot pod strażą
żandarmerii, należało niezwłocznie zgłosić telefonicznie uszkodzenie maszyny
do najbliższego lotniska (hasło „Luftpost” – „Poczta Lotnicza” otwierało połączeniu absolutne pierwszeństwo), żądając przysłania ekipy mechaników, części
lub samolotu; w przypadku braku takiej możliwości pilot samolotu pocztowego
ekspediował przesyłki pocztą lądową lub wprost koleją do miejsca przeznaczenia.
Wydłużający się czas kolejnych miesięcy 1918 roku pozwalał pokonywać 1200
kilometrów trasy w jeden dzień według następującego harmonogramu: start
z Wiednia (Aspern) o godz. 4.30, lądowanie w Krakowie (Rakowice) o godz. 8.00;
start do Lwowa o godz. 8.30, lądowanie we Lwowie (Lewandówka) o godz. 11.00;
start do Płoskirowa o godz. 11.30, lądowanie w Płoskirowie o godz. 14.00; tankowanie i start tego samego samolotu o godz. 15.00, lądowanie w Kijowie (Post Wołyńsk) o godz. 17.30. W lipcu 1918 r. celem zwiększenia bezpieczeństwa lotów
zorganizowano dwie stacje pośrednie na dłuższych odcinkach w Ołomuńcu (czes.
Olomouc, niem. Olmütz) na trasie Wiedeń-Kraków i w Berdyczowie (ukr. Бердичів,
Berdycziw) – na linii Lwów-Kijów. Trasę pocztową dzielono na odcinki nie dłuższe niż 350 km. Załogi i samoloty po starcie z lotniska Aspern obsługiwały trasę do
Krakowa-Rakowic, załogi samolotów z lotniska fortecznego Kraków-Rakowice
obsługiwały trasę do Lwowa-Lewandówki, zaś lotnicy z lwowskiego lotniska Lewandówka obsługiwali trasę kijowską (Kijów-Post Wołyńsk). Trasę Wiedeń-Kra12
Zob.: K. Wielgus, op. cit., s. 123-126; L. Piekarz, op. cit., s. 132-134. Na linii poczty cywilnej
latali między innymi piloci polscy Kazimierz Gaszyn (Szmidt) i Tadeusz Wereszczyński. Polacy
tworzyli też sporą grupę personelu latającego i technicznego linii pocztowej: na lotnisku Kijów-Post Wołyńsk w obsłudze linii pocztowej pracował Oblt. Zygmunt Tebinka, zaś obsługą techniczną
na lotnisku Fligerpark 4 kierował jako oficer techniczny Stanisław Sarnowski. Obsługę naziemną
lotów pocztowych zapewniały wojskowe załogi (lotnisko Kijów-Post Wołyńsk obsługiwało około
100 żołnierzy, 8 oficerów i 7 podoficerów; lwowską Lewandówkę obsługiwało ponad 200 oficerów,
podoficerów i żołnierzy; obsługa lotniska fortecznego Kraków-Rakowice mogła być większa, gdyż
znajdowała się tam szkoła pilotów i bazowała tam Flek. 10). Komendantem kijowskiego lotniska
był Węgier – Oblt. Lipcsey, jego zastępcą był Czech – Oblt. Popielak; komendantem lwowskiego
lotniska był Hptm. Fr. (?) narodowości austriackiej; w Krakowie-Rakowicach dowódcą był Polak
– Hptm. R. Florer.
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ków, z międzylądowaniem w Ołomuńcu, gdzie w ciągu 30 min uzupełniano paliwo, „samolot pocztowy” pokonywał w ciągu czterech godzin; lot z Krakowa-Rakowic do Lwowa-Lewandowki trwał 2,5 godziny, a ze Lwowa-Lewandówki do
Kijowa-Post Wołyńsk, z międzylądowaniem i tankowaniem samolotu w Proskurowie (postój 30 min), wynosił 5,5 godziny (przerwy w lotach na lotniskach Kraków-Rakowice i Lwów-Lewandówka trwały po 30 minut celem przeładunku poczty).
Całą trasę Wiedeń-Kijów liczącą 1200 km, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, „samolot pocztowy” pokonywał w ciągu 13 godzin (odlot z Kijowa-Post
Wołyńsk o godz. 4.00, przylot do Wiednia-Aspern o godz. 17.00), a rekordowy
czas pocztowej sztafety Wiedeń-Kijów wyniósł 11 godzin. Dla porównania transport poczty koleją na trasie Wiedeń-Kraków-Lwów wynosił 17 godzin. Jako zaplecze owej lotniczej linii pocztowej wykorzystywane były jednostki tyłowe K.u.K.
Luftfahrtruppen o typowym charakterze szkoleniowo-technicznym – w Krakowie-Rakowicach była to Fliegersatzkompanie 10. (Flek. 10.) dowodzona przez Polaka,
Hptm. Romana Florera z Brzeżan, a we Lwowie był to Fliegerpark 4.13. Na lotnisku
w Wiener Neustadt wyszkolono i oddelegowano do Kijowa około 50 ludzi obsługi
stacji (dowodził nimi Hptm. Stefan von Reviczki). Według pierwotnego planu organizacyjnego opisywanej linii pocztowej (O.Nr 5.072) przewidziano po trzy samoloty typu Brandenburg C. I na lotniskach-stacjach w Wiedniu-Aspern i Krakowie-Rakowicach, dwa tego samego typu we Lwowie-Lewandówce i cztery w Kijowie-Post Wołyńsk. Stany te jednak szybko zwiększono i niebawem stacjonowało
po sześć samolotów tego typu w Wiedniu-Aspern i w Krakowie-Rakowicach, dwa
we Lwowie-Lewandówce i aż dziesięć na lotnisku Kijów-Post Wołyńsk. Rotmistrz
dr A. von Raft-Marvil w swej relacji zapisał: „Przypominam sobie o niewiarygodnym szczęściu, które ja sam kiedyś miałem. Jako młody, zachwycony lotnictwem
pilot bojowy często przeprowadzałem loty z pocztą, przez co został mi umożliwiony idealnie regularny lot do Kijowa. Przy pięknej pogodzie wystartowałem z Lwowa z lekkim opóźnieniem. Nie miałem pojęcia, jakie warunki pogodowe panują na
wschodzie. Aby dotrzeć do Kijowa punktualnie, podjąłem decyzję, aby opuścić
przewidziane w Proskurowie międzylądowanie i w związku z tym napełnić rezerwuar z paliwem do pełna, aby starczyło benzyny na 500 km lotu. Wyleciałem więc
ze Lwowa dosyć późnym popołudniem i przez godzinę lotu nie mogłem uskarżać
13 Zob.: K. Wielgus, op. cit., s. 123-126; L. Piekarz, op. cit., s. 132-134. Na linii poczty cywilnej latali między innymi piloci polscy Kazimierz Gaszyn (Szmidt) i Tadeusz Wereszczyński.
Polacy tworzyli też sporą grupę personelu latającego i technicznego linii pocztowej: na lotnisku
Kijów-Post Wołyńsk w obsłudze linii pocztowej pracował Oblt. Zygmunt Tebinka, zaś obsługą
techniczną na lotnisku Fligerpark 4 kierował jako oficer techniczny Stanisław Sarnowski. Obsługę
naziemną lotów pocztowych zapewniały wojskowe załogi (lotnisko Kijów-Post Wołyńsk obsługiwało około 100 żołnierzy, 8 oficerów i 7 podoficerów; lwowską Lewandówkę obsługiwało ponad
200 oficerów, podoficerów i żołnierzy; obsługa lotniska fortecznego Kraków-Rakowice mogła być
większa, gdyż znajdowała się tam szkoła pilotów i bazowała tam Flek. 10). Komendantem kijowskiego lotniska był Węgier – Oblt. Lipcsey, jego zastępcą był Czech – Oblt. Popielak; komendantem lwowskiego lotniska był Hptm. Fr. (?) narodowości austriackiej; w Krakowie-Rakowicach
dowódcą był Polak – Hptm. R. Florer.
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się na złą pogodę. Im głębiej jednak wlatywałem w Ukrainę, tym gęściej pojawiały
się nade mną chmury, najpierw pojedyncze, które splotły się później w ciasny dywan. Chmury nade mną zmusiły mnie, abym schodził coraz niżej. Nie mogłem
stracić z oczu ziemi, bo w ten sposób straciłbym również orientację. Po chwili
chmury kłębiły się przede mną, po mojej prawicy i lewicy oraz miejscami pode
mną. Czułem się zewsząd otoczony. Wiedziałem, że przede mną jest stosunkowo
długi pagórkowaty i częściowo też lesisty teren. Miałem wprawdzie jeszcze, póki
to latało, możliwość zawrócenia i powrotu do Lwowa. Jednak jako kierownikowi
tego całego przedsięwzięcia, który często przypomina swoim ludziom, jak ważna
jest regularność i ciągłość lotów, opcja ta była nieco niemiła. Wtedy zdecydowałem
się na nieco ryzykowny plan. Chciałem spróbować przedrzeć się w górę, przez
chmury, aż na samą górę i z pomocą kompasu nad chmurami lecieć tak długo na
wschód, aż będzie możliwe kontynuować podróż nad otwartym terenem. Moje
przebicie udało się i po krótkim czasie leciałem według wskazań wysokościomierza oraz kompasu na wysokości 1500 m w kierunku wschodnim. Pode mną rozpościerało się morze chmur, nade mną świeciło oślepiające słońce, chmurki przede
i pode mną były tak oślepiająco białe, że nie sposób było patrzeć na nie dłużej niż
ułamek sekundy. Mój kompas, jedyny instrument do nawigacji na pokładzie, nie
był szczególnie niezawodny. Pokazywał mi jednak wystarczająco dokładnie kierunek, w którym powinienem lecieć, żeby dotrzeć do celu. Jako kolejny, choć bardzo
prymitywny punkt odniesienia służył mi cień tylnej podpory pomiędzy skrzydłami
na niższej powierzchni nośnej, według którego mogłem utrzymać kurs na wschód.
Tak upłynęły prawie dwie godziny. Wypatrywałem choćby małej dziurki w warstwie chmur, ale nie mogłem żadnej znaleźć. Sytuacja napawała mnie grozą:
w żaden sposób nie mogłem się dowiedzieć, czy mam wiatr tylni, przeciwny czy
może boczny, który albo mnie przyśpiesza albo hamuje. Nie wiedziałem w końcu,
jak wiele mil odbiłem od kursu. Zatroskany spojrzałem na wskaźnik poziomu benzyny, aby przekonać się, że zostaje mi coraz mniej paliwa. Jedynym pocieszeniem
był mój silnik, który pracował na wskroś regularnie jak najdokładniejszy zegarek
świata. W końcu musiałem coś postanowić, bo nie mogłem lecieć i lecieć nad tymi
błyszczącymi w słońcu chmurami do ostatniej kropli benzyny. Zdecydowałem zatem spróbować szczęścia i zanurkować w chmury, aby wydostać się z tego niekorzystnego położenia. Wyłączyłem silnik i wprawiłem maszynę w lot ślizgowy. Po
krótkim czasie górne poziomy dywanu chmur zaczęły falować wokół mnie w postaci coraz gęstszej mgły. Ta mgła zagęszczała się coraz bardziej i po krótkim czasie byłem jak mucha, która wpadła w kroplę mleka i nadaremnie próbuje odnaleźć
kierunek. Ta mleczna zupa była tak gęsta, że z trudem mogłem dostrzec parę łączników wewnętrznych i umieszczony na nich prędkościomierz. Ten tachometr był
wówczas prawdziwie prymitywnym urządzeniem zwanym tachometrem wagowym. Był przymocowany na jednej podporze i składał się z małej osi i krążących
wokół niej 4 szalek. Na swojej skali pokazywał mi coraz większą prędkość. Pęd
powietrza szumiał wokół mojej głowy i chciał zerwać ze mnie maskę i szal. Potem
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znowu wydawało mi się, jakoby samolot zataczał się w pewnego rodzaju próżni lub
jakby boczny podmuch powietrza chciał mnie wyrwać z siedzenia. Obserwator
siedział bezradny za mną, tak samo jak ja wciśnięty w swoje siedzenie. W tej gęstej
mgle absolutnie straciłem orientację. Jednym słowem znalazłem się w sytuacji,
której bali się wówczas wszyscy lotnicy. Położenie było również poważne z tego
powodu, że z łatwością mogło dojść w każdej chwili do korkociągu i runięcia na
ziemię. Zdarzało się również, że piloci, którzy wpadli w mgłę i chmury, wychodzili [z tego], ku własnemu zaskoczeniu lecąc na plecach. Dezorientację pogłębiał
również mój kompas, który najwyraźniej ze względu na jakieś elektromagnetyczne
wpływy kręcił się jak w obłędzie. Wszystko to w rzeczywistości trwało najpewniej
parę minut. W moim odczuciu jednak minęły wieki. W końcu ciasne i zwarte dotąd
chmury zaczęły się wokół mnie powoli przerzedzać. W niektórych miejscach ukazywały się moim oczom ciemniejsze plamy, które wciąż rosły. Przemykały przed
moimi oczami lub chowały się znowu za chmurami i mgłą. Mogłem już jednak
przypuszczać, że samolot zbliża się do ziemi. Na podstawie tego cienia byłem również w stanie utrzymać normalny lot ślizgowy. Jedynym instrumentem był do pewnego stopnia niezawodny wysokościomierz. Jego igła wskazywała prędkość 1200,
1000, 800, 500, 300, 100, a w końcu 0 m, potem podniosła się i wskazała 70,
a potem nawet 100 m pod wskaźnikiem 0. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu nie
doszło w tej całej sytuacji do ostrego zderzenia z ziemią. Nagle strzępy chmur rozsunęły się przede mną i wokół mnie i naraz znalazłem się na czystym niebie, zaledwie parę metrów nad ziemią. W tej chwili przed sobą zobaczyłem budowlę
w kształcie wieży, na którą pędził mój samolot z prędkością 120 lub 130 km. Dosłownie w ostatniej chwili wrzuciłem pełny gaz. Silnik na szczęście posłusznie
zareagował i samolot w śmiałym skoku ominął budowlę. Jak się później okazało,
była to wieża ciśnień, w którą wyposażona była każda stacja rosyjskiej kolei w ramach zaopatrzenia lokomotyw. Zorientowałem się, że znajduję się dokładnie nad
wyciętą w lesie dwutorową trasą kolejową. Była to jedyna dwutorowa linia kolejowa w promieniu kilkuset kilometrów. Kiedy mój kompas się uspokoił i wskazał mi
poprawnie kierunek, wiedziałem już, że owa linia to wielka trasa kolejowa Odessa-Kijów. Po kilku minutach lotu wzdłuż tej linii zobaczyłem przed sobą znany mi
typowy węzeł kolejowy Fastów [ukr. Фастів], 50 km od Kijowa, jedyny w swoim
rodzaju punkt orientacyjny. Mój wielogodzinny lot ponad chmurami, z ziemią poza
zasięgiem wzroku odbył się tak, jakby był nadzorowany przez – według współczesnej terminologii – najnowocześniejsze i najdokładniejsze przyrządy nawigacyjne.
Pół godziny później przy ładnej pogodzie wylądowałem w Kijowie. W rezerwuarze miałem benzynę na parę minut lotu. Naturalnie nie każdy lot na tej trasie miał
tak romantyczny przebieg. Wysoko wyspecjalizowany personel połączony z wciąż
jeszcze wysoko awaryjnymi – wykorzystywanymi już nie tylko w celach militarnych – samolotami przyczyniły się do tego, że ta linia w porównaniu ze stworzoną
nieco później w Ameryce trasą lotniczą Nowy Jork-Waszyngton wypadała bardzo
dobrze, choć była w porównaniu do amerykańskiej ponad dwa razy dłuższa. W ten
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sposób na austriackiej trasie w ostatecznym rozrachunku wypracowano znacznie
więcej godzin lotu i – co jest interesujące – osiągnięto zdecydowanie większą średnią prędkość: 118 km, 113 km. Wraz z chłodniejszymi miesiącami pojawiały się
w mojej głowie różne problemy, które nigdy nie doczekały się rozwiązania. Trasa
miała funkcjonować również w okresie zimowym. Liczyliśmy się zatem z tym, że
lotniska będą przykryte wysokim śniegiem. To jest problem, który nawet dziś nie
doczekał się zadowalającego rozwiązania. Przypominam sobie, jak łamaliśmy sobie wtedy z technikami głowy, czy rozwiązania tego problemu nie stanowiłoby
podwozie płozowe i kołowe. W listopadzie 1918 roku oddawałem się daleko idącym studiom nad tym właśnie zagadnieniem w Kijowie. W tym samym czasie nastąpił koniec Podwójnej Monarchii. W nastroju ogólnej melancholii przekazaliśmy
nasze dzielne samoloty rosyjskim władzom w Kijowie i ruszyliśmy w długą i ciężką podróż koleją do ojczyzny”14.
Natomiast mjr Tanner w swej relacji z 13 V 1918 r. po locie „pasażerskim” zapisał: „W myśl pierwszego meldunku lot miał rozpocząć się o [godz.] 4.30 rano. Po
południu w poniedziałek poinformowano mnie jednak, że odlot będzie miał miejsce dopiero o [godz.] 5.00. Odpowiadało mi to o tyle, że przy takiej pośpiesznej
podróży każda minuta była dla mnie cenna. Najpierw długo po północy nie mogłem się położyć, a już o [godz.] wpół do 4 [3. 30] nocny stróż zapukał do mojego
pokoju hotelowego. Punktualnie o [godz.] 3.45 przybył pan Lt. P. autem dowództwa, by zabrać mnie na lotnisko, gdzie dotarliśmy o [godz.] 4.30. Po tym, jak zostałem wepchnięty w skórzane spodnie, skórzaną kurtkę i czapkę i otulony moimi
własnymi rzeczami dla ochrony przed wiatrem, przekazano mi pocztę, której odbiór poświadczyłem w księdze pocztowej. Były to dwa worki dla c. i k. Komisji
Wojskowej [K.u.K. Militärkommision] w Kijowie o wadze 15 kg i 700 g i 8 kg 380
gramów, paczka o wadze 985 gramów dla Krakowa, jedna paczka o wadze 695
gramów dla Lwowa i jeden list dla poczty polowej nr 258, ważący 17 gram. Gdzieś
tam znajdowały się prawdopodobnie także obie kartki, które poprzedniego wieczora oddałem urzędowi pocztowemu we Wiedniu do przesłania pocztą lotniczą.
W głównym urzędzie pocztowym wyznaczono datę odlotu statku powietrznego na
[godz.] 5.30. O [godz.] 5.10 podpisałem start jako konduktor pocztowy i obserwator. Wspięliśmy się na aparat Brandenburg [C. I], nr 2748 z 165-konnym silnikiem
Austro-Daimler. Rozpoczęła się przepisowa próba silnika. Śmigło nie pracowało
– magneto urządzenia zapłonowego było zepsute. Mechanicy pracowali przy silniku, próbowali zapalić, magneto znów zawiodło. Wymiana miała trwać bardzo długo, tak więc Lt. P., zastępca komendanta, rozkazał zmienić samolot. Zameldowano
gotowość nowego Brandenburga [C. I] 6302 o takiej samej mocy. Znów próba silnika. Po serdecznym pożegnaniu i życzeniach «Dobrego lądowania» pozostałych,
14
SAW-KA, MLu, A. Raft-Marwil, op. cit., s. 25-31. Z myślą o różnych warunkach pogodowych oficer techniczny linii Lt. Riedl zaprojektował uniwersalne podwozie dla maszyn pocztowych z kołami i płozami, umożliwiające start z nawierzchni trawiastej, a lądowanie już na śniegu.
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silnik i śmigło rozpoczęły znów dudnić, mój pilot Feldwebel Koch pociągnął dźwignię gazu a statek [samolot] potoczył się po gładkiej łące [lotniska Aspern]. Startowaliśmy na prawo od kierunku lotu, jakiś żołnierz przebiegł krótki odcinek, chwycił lewe dolne skrzydło i biegnąc przy samolocie, przeciągnął samolot na lewo.
Potoczyliśmy się wpierw w kierunku przeciwnym do lotu, machałem moją szwajcarską chorągiewką, rozpędziliśmy się, potrząsanie ustąpiło i opuściliśmy ziemię
–zaczęliśmy się wspinać. Było krótko po [godz.] 6.55. Pilot wziął ze sobą deszczułkę [oleat] z wycinkiem mapy Wiedeń-Kraków w skali 1:750 000 i jedną okolic
Wiednia 1:200 000, przyklejonymi po obu stronach deszczułki [oleatu]. Natychmiast ją przejąłem. Po wykonanym wkrótce skręcie pilot przyjął kierunek północno-wschodni. Przekazano mi wskazówki co do zachowania się: zapiąć się, okryć
szalikiem i koniecznie pompować [?], gdy pilot daje znaki, przy lądowaniu obserwować prawą stronę, bo nawigator generalnie patrzy na lewo, a gdy w pobliżu
prawego skrzydła pojawi się drzewo lub komin, dotknąć prawego ramienia pilota.
Przelot nie był szczególnie uspokajający. Ani panu z Dowództwa Sił Powietrznych
[K.u.K. Luftfahrtruppen], ani starterowi [oficerowi startowemu] nie podobały się
smugi chmur. Jeden był za przyspieszonym startem, drugi za czekaniem. Obaj jednak przewidzieli silny wiatr, mgłę przyziemną i późniejsze formowanie się chmur.
«Gdy we Wiedniu jest ładnie, w Galicji Wschodniej i południowej Rosji jest zawsze brzydko». Zatem tak jak na południe i północ od głównych grzbietów Alp.
«Oby tylko przelecieć dobrze poza góry», mówił pilot. Jeśliby w Beskidach nie
było ładnie, nakazano międzylądowanie, które krótko określa się lądowaniem awaryjnym […]. Chmury, porywy wiatru, w perspektywie opóźniony odlot, w mgle,
dymie i oparach rejonu przemysłowego, wieże kościołów, kominy fabryczne, które
nagle miały pojawiać się przed prawymi powierzchniami nośnymi – tak więc dotykam prawego ramienia pilota, który ciągle patrzy na lewo. Podczas naprawy pilot
wydawał z siebie tylko po kilka słów, np.: «Niedawno lądowałem awaryjnie przed
Krakowem – jeśli tylko nadlecimy nad obniżenie terenu koło Mährisch Weißkirchen [cz. Hranice] – dziś dostaniemy wiatr i chmury – odcinek górski jest czasami
nieprzyjemny». Nic nie mogło naruszyć mojego wewnętrznego spokoju. Zbyt
żywe było we mnie wspomnienie mojego pierwszego lotu 7 czerwca 1915 [roku],
ze Stryja do Halicza [ukr. Галич, łac. Halicia] nad Rosjanami, 180 km w 90 minut,
przy wspaniałej pogodzie letniego wieczora, jako najpiękniejszego lotu mojego
życia [zob.: „Frontberichte lines Neutralen”, Berlin bei Scherl Band I, s. 233]. Najbardziej poruszało mnie pytanie, czy ciągle będę w stanie się orientować. To, że
dzień pod nami nie będzie przejrzysty, stwierdziłem natychmiast. Pod nami wznosiła się śnieżna góra w rejonie Semmering [przełęcz Semmering (niem. Semmeringpass) – przełęcz w Alpach – 984 m n.p.m. – na terenie Austrii, między Dolną
Austrią i Styrią], spowita lekką mgłą. Słońce świeciło blado na prawe górne powierzchnie nośne, pod nami wisiał cienki woal, niewidoczny, a zarazem dość gęsty,
by wyłapać światło słońca, tak że krajobraz jawił się matowy i nieelastyczny.
Pierwszą większą miejscowość przyjąłem za Korneuburg [miasto w Austrii, w kra-
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ju związkowym Dolna Austria, siedziba powiatu Korneuburg, nad Dunajem, 12 km
od Wiednia w kierunku północno-zachodnim]; była już jednak [godz.] 7.30. Na
mapie namalowano czerwoną, ciągłą linię z 10 km podziałkami. Obok niej czerwona kreska ołówka jako nasza przypuszczalna rzeczywista trasa. Pola i lasy mieszały
się i wyglądały tak podobnie. Pojawiła się linia kolejowa, rzeka, mogła to być Morawa [die March], na lewo od nas ciągnęły się niskie góry, szczyty pod nami wyglądały prawie płasko – było pewne, że przelecieliśmy dolinę Morawy. O [godz.] 7.55
dotknąłem pilota delikatnie w lewe ramię, wyciągnąłem do przodu płachtę mapy,
którą wiatr chciał wyrwać mi z ręki, i przytrzymałem palec pod słowem Kremsier
[Kromieryż, czes. Kroměříž]. Przytaknął. Pokonaliśmy 145 km, wysokość, na której przeciętnie lecieliśmy, była mi nieznana. Od [godz.] 8.15 koło Meseritsch-Fiedek [Frydek-Mistek, czes. Frýdek-Místek, niem. Friedeck-Mistek] samolot otrzymywał coraz więcej uderzeń wiatru, które nas wznosiły lub zniżały. Było porywiście. Pilot wyglądał na prawo i lewo za mgłą. Pojawiła się większa miejscowość
z rynkiem. Potem jeszcze jedna. Teren pagórkowaty przeszedł w góry, które mieliśmy cały czas po prawej. Pilot wyglądał coraz częściej; zaczynały się pokazywać
kominy fabryczne. Nie było wątpliwości, rozważał międzylądowanie. Myśl ta nie
była mi miłą. Pogoda wydawała się porządna. Nie mogło to trwać dużo dłużej,
kiedy wreszcie mielibyśmy góry za sobą. Moim celem był Kijów w jeden dzień.
Jednak mnie, jako laikowi, nie przychodziło na myśl, by próbować wpływać na
człowieka, na którym spoczywała cała odpowiedzialność za lot. Kiedy kontrolowałem każdy ruch nawigatora [pilota], że tak powiem, próbowałem zbadać każde
spojrzenie, minę i myśl, coraz trwalszą żywiłem nadzieję, że pokonam ten krótki
odcinek górski mimo mgły i szturchnięć wiatru, pokazało się miasto, które natychmiast rozpoznałem niezależnie od punktów i kątów, które określały moją drogę.
Rozglądałem się wokół siebie i w dół. Daleko po lewej gęsty dym wielkiego rejonu
przemysłowego; z przodu, z boku i z tyłu po prawej lesiste wzgórza, przy każdym
końcu miasta wielkie domy w pięknym szeregu, rzeka biegnąca przez środek, podwyższony rynek. Jak wcześniej zapytałem pilota. Kiwając się i na poły uśmiechając się, popatrzył do tyłu przez ramię; Cieszyn [czes. Těšín, niem. Teschen]. Błąd
byłby karygodny. Proszę, ten długi dworzec, czterokrotnie rozgałęziająca się linia
kolejowa, droga do mostu na rzece, prowadząca dalej do górnego miasta, tam plac,
Hotel Hirschen, okna mojego pokoju, dom patriarszy, w którym stacjonowało niegdysiejsze pierwsze dowództwo Wojennej Kwatery Prasowej. Nieopodal niego
wielki gmach szkolny, AOK [Armeeoberkommando]. Szybciej niż lecimy wyłaniają się piękne obrazy z 1915 r., pierwszy krok do WKP [Wojennej Kwatery Prasowej]. Do niezapomnianego, miłego Obst. von Hoena, który dziś jest Feldmarschalleutnantem, następnie do generała Conrada [Franza Conrada von Hötzendorfa] i znów do domu prasowego, gdzie wyrozumiały, dobrotliwy i uprzejmy ojciec
korespondentów z mądrością, taktem, życzliwością i dyplomacją spełniał życzenia
lub miło i z szacunkiem wywodził, że jemu nie mogło być nic złego. Gdzie one są,
piękne czasy? Doprawdy, ów dowódca kierował światło i ciepło do serc piszących
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i rysowników, tak że praca stawała się nam radością, dla armii ochotą. Co to oznaczało pod względem propagandowym, później okaże się bardziej niż dotychczas.
O [godz.] 8.15 przelecieliśmy nad Wisłą i pierwsze chmury przeleciały obok nas.
Czułem, jak zajmują one pilota. Omijał je, spoglądał na te najdalsze i obliczałem
wraz z nim, że bez przeszkód musimy dolecieć do Krakowa, jeśli między tymi
kłębami dolecimy nad otwarty teren. Orientacja była teraz łatwiejsza i zacząłem
zajmować się szczegółami. W tym samym czasie zobaczyłem liczne pożary w lesie
i na polach; pociągi przejeżdżające po ledwo widocznych liniach; w wielu miejscach dymiły fabryki; grupa dużych, jasnych ptaków, chyba dzikie kaczki, głęboko
pod nami, nad zielenią jakiegoś bajora; nawigator od Białej [Bielsko-Biała (czes.
Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) od 1 I 1951 r.] odwrócił się bardziej na wschód
i teraz stało nad nim słońce. W Białej wszyscy zatrzymali się i patrzyli na nas.
Z pojedynczych domów wybiegały punkty, które szybko się uspokajały – dzieci.
Przelecieliśmy Skawę. Wkrótce potem pilot dawał gwałtowne znaki w dół. Oczekiwałem, że polecimy lotem ślizgowym do lądowania awaryjnego i szukałem wież
kościołów, kominów, pojedynczych drzew, fałd terenu, kamieni, murów, w które
można uderzyć, wód, w które można zanurkować. Obok szukałem i znalazłem
wspaniałą, wielką, równą, zieloną powierzchnię i wyobraziłem sobie spiralny lot,
który mógł nastąpić w każdej chwili. Już łykami czerpałem powietrza, raz po razie,
ale mój pilot ciągnął dalej. Niemal bolało mnie, że nie wybrał mojej łąki. Przyjrzałem się jej przy tym dokładniej i odkryłem długi, jasny trójkąt w trawie z długim
«ogonkiem» – ślad awaryjnego lądowania. Pilot nie rozglądał się więcej, uznał, że
jest zrozumiały, o czym przekonał się w Krakowie. Teraz płaska ziemia rozciągała
się przed nami, w oddali chmury na horyzoncie, układając się jak czarne morze,
zdawały się od nas uciekać. Napisałem kartkę do mojej żony i zanim się spodziewałem, wynurzyły się pierwsze krakowskie forty [Festung Krakau], a następnie
miasto. Jego kolorowy obraz bardzo szybko znikł. Pilot wskazał na dół, zobaczyłem lotnisko, gdzie odbywały się ćwiczenia i gdzie rozrzucony w trzech częściach
leżał wielki biały ptak – rozbity samolot. Pilot zanurkował, spojrzał sztywno w dół,
obrócił się i z wielkimi oczami i dziwacznie ciężkimi oddechami, wskazał na
szczątki, rozglądał się stale, potrząsał głową i wyraził swoje ciche współczucie.
Poranne przeszkody w odlocie, ślady międzylądowania i teraz te zwłoki aparatu
pod nami, one wszystkie mówiły, że ten lot, bądź co bądź, nie powinien być uznany
za frywolny. Jak drapieżny ptak na swoją ofiarę, nasz pilot zanurkował w dół, łykałem raz po raz powietrze – dał znak, by pompować, pompowałem gwałtownie,
następnie przeszybował nad miejscem nieszczęścia i dotoczył się, niemal bez
wstrząsów, do celu, grupy nowych baraków. Była [godz.] 9.43. Lecieliśmy zatem
dwie godziny i 48 minut. Pierwszy odcinek trasy pokonany szczęśliwie. Po powitaniu przez [Hptm. R.] Fl.[orera] i wesołe wieści, że pilot rozbitego samolotu doznał tylko otarć, przekazałem pocztę. Następnie szukaliśmy i znaleźliśmy zrzuconej mapy i szczęśliwy przyjąłem zaproszenie do kasyna oficerskiego na śniadanie.
Dowódca zapasowej kompanii lotniczej [Flek. 10.] podarował mi pięć złączonych
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map na drugi etap Kraków-Lwów, ponumerował je i naniósł na nie czerwonym
ołówkiem linię lotu. Po wspaniałej jajecznicy i dobrym krakowskim piwie, chwilę
po godz. 10 zawołano do odlotu. Feldwebel Zebisch – tak nazywał się nowy pilot,
a samolot [Brandenburg C. I] nosił numer 52.61, silnik [Austro] Daimlera [o mocy]
165 km [KM]. Nowa próba silnika dała rezultat negatywny. Zmieniliśmy aparat
i kiedy był gotowy, mogliśmy o [godz.] 11.35 odlecieć. Nową pocztę przejął pilot.
Nie widząc już dobrze Krakowa, prędko wznieśliśmy się na 1000 m, podczas gdy
do tej pory pozostawaliśmy między 600 m a 1000 m, z wyjątkiem odcinka górskiego, który wymógł trochę wyższy lot. Formowanie chmur znacznie wzmogło się
i musieliśmy się liczyć ze zwykłym przeciwnym wiatrem. Przez Wisłę, liczne odcinki lasów, znaną Bochnię, Tarnów i Rzeszów przelecieliśmy bez chmur, następnie wspięliśmy się na ich wysokość i ponad nie, także stopniowo świat pod nami
zdawał się być przyozdobiony kłębkami waty, które niewidzialna siła trzymała
w górze. Pilot dał znak, że chce zapalić, wreszcie opanowałem sztuczkę podania
mu do przodu zapalonego papierosa. Jarosław minęliśmy o [godz.] 1.05 z naszej
lewej, Gródek [Jagielloński] o [godz.] 1.30 po prawej. Łatwo było tenże rozpoznać
między białymi bryłkami, nad jeziorem i [rzeką] Wereszycą. Pojawiła się ta szybka
dla oka szosa gródecka, świecąca na śnieżnobiało i zacząłem szukać rejonu walk,
których byłem świadkiem 21 i 22 czerwca 1915 roku. Nigdy nie opuszczała mnie
tam zdolność do orientacji. Nie ma tu miejsca, by nawet w skrócie opisywać stare
przeżycia. […] Każdy alpinista wie, jak przy wspinaniu ciągle wygląda za znajomymi rzeczami w głębi i oddali i jak te niewinne odkrycia cieszą. Tak przeżywałem
na nowo wyzwolenie Lwowa i odnalazłem w terenie tak wiele niezapomnianych
detali. Siedziałem niczym nad dioramą. Do znanych mi osobiście obrazów doszły
teraz te historyczne i przedstawiały malowidło do wielkiego przedstawienia. Od
Sambora [ukr. Самбір, Sambir; węg. Szambor] zobaczyłem sztab [gen. Edouarda]
Böhm-Ermolliego z generałem Bardolffem, Obst. Hummelem i ich feudalne otoczenia, ze wszystkimi pilnymi organami i wieloma oddziałami armii idące w kierunku Lwowa i ścigające Rosjan daleko na wschód poza to miasto. Jak gwiazdy
jaśniały przy tym pojedyncze mniejsze obrazy: najwęższy sztab, wieczór w 13.
LID [c. k. 13. DP Landwehry] Kreysy, walka o punkt oporu 320, wejście do Lwowa
z jego czarującymi kobietami, bitwa ogniowa pod Sandbergiem. Na poły we śnie
przeżywałem historię i czułem się, jakby w tym całym przetaczaniu moje małe ja
było wciąż środkiem, nie z niejakiej zarozumiałości, lecz z hałaśliwej dziecięcej
radości, że każdy okop, który chciałem szturmować, każda fałda terenu, która chroniła mnie przed tysiącem kul świszczących w moich uszach, witały mnie i mówiły:
J., Byłeś tam. – także ten pilot wylądował – niemal spadając – na lwowskich piaskach [Lewandówka] po 250-kilometrowym locie trwającym 2 godziny 10 minut.
Pan Hptm. Froku, komendant parku lotniczego etapu i stacji lotniczej Lwów [Fliegerpark 4.] nie wypuścił mnie bez obiadu, chociaż po godz. 2.00 niechętnie pozwolił nam lecieć dalej, a przy nim stał samolot gotowy do trzeciego etapu lotu. Przebranie się zajęło jak w Krakowie dodatkowo trochę czasu, i tak była godzina 3.00
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zanim się ponownie wznieśliśmy. Także tu zapraszano mnie przyjacielsko, bym
został, wolałem jednak spróbować całego lotu w jeden dzień, chodziło przecież
o poważne badanie środków lokomocji, a nie o podróż dla przyjemności. Tłumaczono nam także, że z powodu wiatru i chmur musimy lecieć wysoko, nie zniżać
się poniżej 2500 m, a tam miało być bardzo zimno. Nie dałem się odwieźć od zamierzenia i kontynuowałem podróż. Niechętnie przeleciałem nad pięknym Lwowem tak szybko. Ale tak musiało być i pilnowałem się, by wpływać na nawigatora.
Ogólny kierunek lotu to wschód-południowy wschód na Płoskirów w Rosji [Ukraina]. Wspięliśmy się bardzo szybko nad ziemię poprzecinaną tu siatką okopów.
Złość, wstyd i zmartwienie opanowały mnie na widok tych «kulturalnych» miast
stulecia. [Rzeka] Gniła Lipa, Złoczów [ukr. Золочів, ros. Золочев], Zborów [ukr.
Зборів], [rzeki] Bug, Strypa, Seret, Brody [ukr. Броди], Tarnopol [ukr. Тернопіль,
Ternopil] są nazwami-oskarżeniami, które uciskają sumienie. Wznieśliśmy się ponad chmury, by ujść podmuchom, które nas chwyciły za Lwowem i nie chciały
puścić. Robiło się coraz zimniej. Wiatr był tak silny, że nie do pomyślenia było
rozłożyć mapę. Musiałem dobrze rozmieścić wszystkie lekkie przedmioty; mapę
prąd powietrza przeniósł do przodu, do pilota. Cieszyłem się z podszytego sierścią
skórzanego ubrania, które otrzymałem we Lwowie łącznie z rękawicami. Wetkana
w Krakowie do uszu wata, czapka lotnicza i czapka z przewiązaną apaszką wkrótce
zawiodły. Musiałem znów związać wszystko, co miałem na głowie, sznurem. Mój
nowy pilot, Franz Zuzmann, którego pochwały słyszałem z ust Hptm., panował nad
samolotem jak [Wilhelm] Tell nad barką Gesslera [Wilhelm Tell – legendarna postać szwajcarskiego bohatera narodowego. Tradycja głosi, że Szwajcar nie chciał
ukłonić się przed symbolem władzy cesarskiej, za co został ukarany przez austriackiego starostę Hermanna Geßlera]. Już jego odlot był bardzo spokojny. Gdy uderzenia wiatru nas wznosiły i przyciskały, rzucały nami, przesuwały na bok, widziałem jak ten człowiek umiał walczyć z wrogimi żywiołami. […] Mój pilot był teraz
więcej niż maszynistą i nawigatorem. Był wszystkim: badaczem, wojownikiem,
zwycięzcą. Przede mną siedział człowiek. Tropił wroga, odpychał go lub obezwładniał go, zwodził go i znów uderzał. Zszedł teraz niżej dla zorientowania się,
rozglądał się daleko wokół siebie i wspiął się znów w chmury. Nie przepuścił żadnej luki, by upewnić się co do kierunku lotu. Oprócz szumu silnika szalała nieprzerwanie wichura, także mimo zimna i w tej niemal bolesnej monotonii tych przymusowych odgłosów i marznięcia, naszedł mnie sen. – Opadnięcie z kto wie ilu dziesiątek metrów przerażało mnie i wyjaśniło mi położenie. Tysiące metrów nad ziemią – bez jakiejkolwiek znajomości pojazdu – zawierzyłem jednemu – rzucony na
pastwę losu – co za lekkomyślność – wspiąć się tu przy odpowiedzialności za rodzinne strony. […] Kiedy tylko Pilot odnalazł linię kolejową koło Koziatynia [ukr.
Козятин], zszedł niżej i trzymał się około 200 m nad polami; nad lasem i większymi stawami 300-400 m, a to według możliwości lądowania. Dzięki papierosom,
które sobie zręcznie zapalał nie puszczając z rąk steru, poznałem, że wszystkie
trudności uważał za przezwyciężone i zajmował mnie obecnie, na ile pozwalał na
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to ból uszu, błogosławionym ukraińskim krajem koronnym, który rozpościerał się
pod nami. Musiałem przy tym obracać się całkiem z kierunkiem wiatru, raz zasłaniając prawe, raz lewe ucho i czasem, kiedy ciśnienie powietrza wierciło mi uszy,
musiałem chować się głęboko jak na to pozwalała kabinka, przy czym zacząłem
zauważać, że zmuszony byłem od rana (z kilkoma przerwami) nogi trzymać zgięte
ciągle w tej samej pozycji. Jako że Ukraińcy późno uprawiają swoje pola, ciężko
było rozróżnić, co jest obszarem zabudowanym, a co uprawnym. […] Ogólnie całkiem wypoczęty, ale wpół głuchy po wspomnianym locie krajoznawczym nad zaciemniającym się Kijowem, nad lagunowym Dnieprem, dotarłem o [godz.] 7.45 do
stacji końcowej [Kijów-Post Wołyńsk], gdzie oficerowie i żołnierze dziwnie patrzyli się na człowieka z obsznurowaną głową. Powitało mnie koleżeństwo Lt. L.,
oddałem pocztę, musiałem spożyć tu kolację, następnie zawieziono mnie do austro-węgierskiej Komisji Wojskowej [Militärkommission w Kijowie] i otrzymałem
tamże pokój, w którym spałem jak bóg do [godz.] 8.00 rano. Dziś, trzeciego dnia,
wciąż szumi mi w uszach, coraz ciszej, jak daleki wodospad, natomiast generalnie
wszystko w porządku. Jestem uradowany i dumny z mojego 1200-km lotu w jeden
dzień, szczęśliwy z tego, że się udało, i z tego, że mogłem tu zastać starego protektora z frontu południowo-zachodniego jako komendanta austro-węgierskiej Komisji Wojskowej w Kijowie pana Obst. Sztabu Generalnego R. Wkrótce zgłosiłem się
w niemieckiej komendanturze, gdzie pan generał von D. przyjął mnie przyjacielsko
i gdzie otrzymałem pozwolenie, by zatelegrafować do domu przez Berlin o moim
przybyciu. Następnie złożyłem wizytę u austro-węgierskiego ambasadora, zastępowanego przez pana ministra von P. i odwiedziłem szwajcarskiego konsula Jenny
i Dom Szwajcarski prowadzony przez panią P., gdzie wkrótce znalazłem większe
towarzystwo. Jednakże od dawna odcięci przez Petersburg [Sankt Petersburg, ros.
Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg] Szwajcarzy nie mają od 6 miesięcy żadnych
wiadomości ze Szwajcarii. Gdybym tylko miał czas, a pracy mi nie brakowało,
wspomógłbym radami kochanych rodaków. O tym i o Kijowie może innym razem.
Wczoraj wylądował awaryjnie samolot pocztowy 40 km na zachód od Kijowa
w drodze do Płoskirowa. Samolot pojechał dalej koleją, do Lwowa, lotnicy wrócili
tutaj. Strat w ludziach poczta do tej pory nie miała. Dostarczono więc dowód na
niemal niezakłócony ruch poczty Wiedeń-Kraków-Lwów-Płoskirów-Kijów. Jak
pokazano, nie jest to lot rozrywkowy. Na tak długim odcinku, który prowadzi
z wiedeńskiego klimatu przez góry do Galicji, a następnie do południowej Rosji,
rzadko znaleźć można dzień, który jest łagodny i spokojny. W środku lata mogło
być lepiej. Przewóz poczty nie jest jednak obliczony na przewóz pasażerów lub
wygodę. Najlepsze aparaty są na froncie. Cały sprzęt należy do zaplecza, które
trzeba dopiero szeroko rozbudować. Ale aparat funkcjonuje, i to jest teraz najważniejsza rzecz. Otwiera nam jednak już teraz piękne perspektywy i mogę Szwajcarii
polecić urządzenie z całą energią poczty lotniczej, szczególnie dla ruchu zagranicznego. Widzę się także już z moją żoną w podróży lotniczej Bern [fr. Berne, wł.
Berna, rm. Berna]-Wiedeń przez Arlberg [przełęcz Arlberg jest jedną z najważniej-
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szych pod względem komunikacyjnym przełęczy w Austrii i najważniejszym połączeniem Vorarlbergu z resztą Austrii] i tak dalej. Twórcom szwajcarskiego Urzędu
Komunikacji nie muszę więcej mówić. Oczywiście sprawa wygląda wtedy zupełnie inaczej niż mój lot. Statek powietrzny [samolot] przyszłych podróży to statek
salonowy pierwszej klasy. Jest wielki, stabilny, elektrycznie ogrzewany i oświetlony, z zamykaną szklaną kabiną dla 4 pasażerów, ma pilota i pilota zapasowego,
z którym goście mogą rozmawiać.
P.S. Po moim powrocie z Kijowa miałem zaszczyt rozmawiać o przyszłości
poczty lotniczej z dowódcą [c.k.] Sił Powietrznych i panem dyrektorem generalnym Poczty. Pan Generalmajor [Emil] von Uzelac [w rzeczywistości E. Uzelac
przez podwładnych nazywany Uzem] jest jak pan Sektionschef Hoheisel zaznajomiony z przydatnością samolotów w służbie światowej komunikacji. To, co
u mnie mogłoby być określone jako optymizm, jest tutaj przekonaniem opierającym się o naukę, technikę i zmysł praktyczny. W nader jasny sposób, udokumentowany liczbami, wysoko ceniony w armii jako fachowiec i organizator
i umysłowo górujący generał [E. Uzelac] powiedział: Nie tylko statek powietrzny [samolot], ze swoim ograniczonym promieniem działania i swoją obliczoną
pod kątem kosztów eksploatacji nośnością, będzie pełnił wielką służbę ekspresową na etapach około 700 km, lecz sterowiec Zeppelina będzie dawał nowe
możliwości transportu na duże odległości jako szybki statek o dużej ładowności.
Bez wątpliwości musimy zająć się transportem lotniczym już teraz jako obecnym
środkiem transportu, a wkrótce zbierzemy dotychczasowe doświadczenia i zobaczymy przychodzącą im rolę. – Pan dyrektor generalny Poczty jest tego samego
zdania. Chce prowadzić prace praktyczne. Poczta państwowa jest gruntem, na
którym należy budować. Z jego strony można liczyć na każde wsparcie, także
w ruchu międzynarodowym. We wszystkich miejscach znajdowałem potwierdzenie moich nadziei. Żołnierz i transportowiec już podali sobie ręce i mocno je
spletli. Nie ma już utopii dotyczących transportu powietrznego, statki powietrzne
[samoloty] będą pełniły służbę ekspresową, okręty powietrze [sterowce] przewoziły towary. Transport lotniczy maszeruje, tak, nie przesadzę, kiedy powiem, że
stanie się kiedyś głównym środkiem transportu na świecie. Niech wspomniani
patrzący daleko w przyszłość i energiczni ludzie połączą się, by następnie złożyć
propozycję nieufnym tego świata, szczególnie zaś tym posiadającym moc i środki odpowiedzialnym za światowy transport przez ogólnie pojęte statki powietrzne i zaprezentować swoją wiarę oraz dowody ze swojej wiedzy, umiejętności
i woli. Ta c.k. poczta lotnicza jest wielką czynem, wartym powszechnego zrozumienia i promowania, jako pierwszy pozytywny krok w kierunku pięknego dzieła
niedalekiej przyszłości”15.
Pocztowo-kurierska linia lotnicza Wiedeń-Kijów-Wiedeń funkcjonowała
przez siedem i pół miesiąca 1918 roku. Każda ekspediowana przesyłka stem15

SAW-KA, MsLu, op. cit., s. 3-11.

LUDZIE LISTY PISZĄ… – POCZTOWA LINIA LOTNICZA WIEDEŃ-KRAKÓW-KIJÓW-WIEDEŃ... 199

plowana była specjalnym datownikiem poczty lotniczej z dzienną datą oznaczającą lot pocztowy, a gdyby lot nie odbył się w danym dniu – stemplowana była
ponownie w dniu faktycznej ekspedycji. Po dotarciu przesyłki na miejsce przeznaczenia, jej nadejście potwierdzano datownikiem poczty lotniczej. Placówki
poczty lotniczej na terenie Galicji działały przy urzędach pocztowych Kraków 1.
i Lwów 1. W tym czasie przewieziono z Wiednia do Krakowa 6488 przesyłek
i 30 000, telegramów zaś w kierunku odwrotnym 8332 przesyłki. Z Wiednia do
Lwowa dotarło 9428 przesyłek oraz 33 000 telegramów, zaś 11 038 przesyłek
przetransportowano w kierunku odwrotnym. Brak precyzyjnych danych odnośnie ilości przesyłek na linii Kraków-Lwów i z powrotem. W trakcie przelotów
pocztowych i kurierskich zdarzały się awarie i przymusowe lądowania, między
innymi w terenie karpackim – uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo wówczas
11 samolotów (w katastrofie lotniczej koło wsi Chybie w rejonie Dziedzic
w końcu lipca 1918 roku zginęło dwóch lotników; jedna katastrofa miała miejsce
pod Lwowem, jednak obeszło się bez wypadków śmiertelnych; 8 VII 1918 r. na
terenie gminy Altstadt pilot zmuszony do lądowania rozbił samolot w przygodnym terenie). Zdarzały się niezaplanowane wydarzenia takie jak w trakcie lotu
do Wiednia 3 VIII 1918 r., kiedy to z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia samolot pocztowy zgubił paczkę z 25 przesyłkami. W ślad za linią kijowską czyniono próby z odgałęzieniem linii z lotniska w Płoskirowie w kierunku
Odessy oraz nad znacznie dłuższą linią południową – Wiedeń-Budapeszt-węg.
Újvidék (Nowy Sad serb./chorw., rum. Novi Sad, Нови Сад, słow. Nový Sad,
niem. Neusatz (an der Donau)-Craiova-Bukareszt-Braiła [rum. Brăila]-Odessa.
4 VII 1918 r. uruchomiono węgierską pocztę lotniczą na trasie Budapeszt-Wiedeń, za pośrednictwem której węgierskie przesyłki dostarczane były do Krakowa,
Lwowa, Kijowa i z powrotem. Poczta węgierska uruchomiła połączenie lotnicze
z Wiedniem i na mocy zawartego porozumienia z pocztą austriacką ta ostatnia została upoważniona do przyjmowania przesyłek lotniczych do Krakowa i Lwowa.
W Wiedniu przesyłki z Budapesztu trafiały do austriackiej linii pocztowej Wiedeń-Kraków-Lwów i tym sposobem list nadany w Budapeszcie via Wiedeń
w Krakowie był następnego dnia. Pierwszym lotem węgierskiej poczty lotniczej
wyekspediowano do Wiednia 520 przesyłek, a z Wiednia do Budapesztu 263 –
brak precyzyjnych danych dotyczących tego, jaka ilość przesyłek była adresowana do i z Krakowa i dalej do Lwowa czy Kijowa. W okresie istnienia linii lotniczej
Budapeszt-Wiedeń w dniach 4-24 VII 1918 r. wykonano 20 lotów do Wiednia,
z tym że przesyłki adresowane do Krakowa i Lwowa ekspediowane były w trakcie 14 lotów: 6, 8-12, 14-20 i 22 VII 1918 r. (w dniach 18 i 19 VII 1918 r. nie
było przesyłek adresowanych do Krakowa, a w dniach 15 i 22 VII 1918 r. brak
było przesyłek do Lwowa). Powodem krótkiego istnienia węgierskiej poczty lotniczej były dwie katastrofy lotnicze (13 VII 1918 r. samolot pocztowy rozbił się
w okolicy granicy węgiersko-austriackiej; 21 VII 1918 r. inny samolot pocztowy
typu Brandenburg C. I rozbił się zaraz po starcie z lotniska w Budapeszcie) oraz
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rozpad c.k. Austro-Węgier jesienią 1918 roku. Węgierska poczta lotnicza działała
bardzo krótko i nie osiągnęła znaczenia, jakie miała dynamiczna linia lotniczej
poczty Wiedeń-Kijów. Ostatni lot galicyjskiej poczty cywilnej na etapie Lwów-Kraków miał miejsce 9 X 1918 r., ostatni lot z Wiednia do Krakowa nastąpił
tego samego dnia, natomiast dnia 15 (7?) X 1918 r. odleciał z Krakowa ostatni
samolot pocztowy typu Brandenburg C. I z pocztą do Wiednia. Pomimo zawieszenia lotów z pocztą cywilną nadal jednak wykonywano loty z pocztą wojskową
aż do opuszczenia przez c.k. oddziały lotniska w Kijów-Post Wołyńsk oraz zajęcia na przełomie października i listopada 1918 roku lotnisk w Krakowie-Rakowicach i Lwowie-Lewandówce przez oddziały powstającego Wojska Polskiego
(5 XI 1918 r. na lotnisku Lwów-Lewandówka, o które toczyły się walki pomiędzy oddziałami polskimi i ukraińskimi, wylądował „rejsowy” samolot typu Brandenburg C. I obsługujący tę linię pocztową – samolot dostał się w polskie ręce,
pilot zaś dalszą podróż odbył po otrzymaniu przepustki koleją)16.
Dzisiaj po dawnej pocztowej linii lotniczej pozostały jedynie fakty przytaczane przez historyków. Lotnisko Kraków-Rakowice stało się Muzeum Lotnictwa
Polskiego, na terenie lotniska Lwów-Lewandówka jest obecnie osiedle mieszkaniowe, a po podkijowskim lotnisku została tylko nazwa „Post Wołyńsk”17.
Post Scriptum
Po zakończeniu Wielkiej Wojny w 1918 roku na terenie Republiki Francji
w Tuluzie Pierre Latécoère otworzył linię poczty lotniczej do Ameryki Południowej długości 12 875 km (25 XII 1918 r. samolot Lignes Aériennes Latécoère wykonał z Tuluzy pierwszy lot pocztowy na trasie Tuluza-Rabat-Casablanca-Sahara
Zachodnia-Dakar-Ocean Atlantycki-Natal (Brazylia)). W 1927 roku linię przedłużono do Rio de Janeiro, w 1929 roku do Paragwaju i nad Andami do Chile.
W Republice Weimarskiej w 1926 roku aż 37 linii lotniczych obsługiwało trasy
poczty lotniczej, a w niemieckiej III Rzeszy od 1934 roku stałym przewoźnikiem
poczty lotniczej stała się Lufthansa. W Wielkiej Brytanii od 1924 roku pocztę
przewoziły samoloty Imperial Airways latające do Indii i Australii, a od 1939
roku British Airways18. Nazwa Airmail występuje powszechnie w XXI wieku.

Zob.: K. Wielgus, op. cit.; J. Adamczyk, Przesyłki poczty lotniczej Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów, [w:] Z galicyjskich…, op. cit., s. 135-137; T. Kopański, Lotnictwo w obronie Lwowa, „Militaria
i Fakty” 2001, nr 6. M. Chodurek podaje, że w okresie do 25 VII 1918 r. z Budapesztu odprawiono
14 ekspedycji pocztowych do Krakowa i 12 do Lwowa (zob.: Przesyłki węgierskiej poczty lotniczej
do Krakowa, [w:] Z galicyjskich…, op. cit., s. 138-139).
17
Najnowszy stan badań nad historią poczty lotniczej Wielkiej Wojny prezentuje M. Plavec
(Austro-węgierska poczta lotnicza a ziemie Korony Czeskiej w okresie od marca do października
1918 r., [w:] Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim 1915 r. Spojrzenie po 100 latach, red. A. Olejko,
K. Mroczkowski, P. Korzeniowski, Oświęcim 2015).
18
Szerzej zob.: D.D. Jackson, op. cit.; D. Mondey, op. cit.; J.L. Ethell, op. cit.; T.A. Heppenheimer, op. cit.; D.B. Holmes, op. cit.; J.H. Bruns, op. cit.; J.H. Bruns, W.M. Leary, op. cit.
16

Tu narodziła się Flugpostlinie. Na fotografii lotnisko w Aspern w 1916 roku - źródło: Foto Archiv NTM w Pradze via dr M.
Plavec.
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Dowódca Fliegerersatzkompanie 10., Hptm.
Fp. Roman Florer, jeden z późniejszych twórców polskiego lotnictwa wojskowego - źródło: zbiory Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie.

Weteran K.u.K. Flugpostdienst Oblt. Klement
Adamec przed samolotem typu Albatros B.II
na lotnisku Aspern - źródło: Foto Archiv NTM
Praha via dr M. Plavec.

Lotnisko Kraków-Rakowice widziane z lotu ptaka – źródło: zbiory Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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List z unikalnymi znaczkami pocztowymi wysłany linią poczty lotniczej z Wiednia do Lwowa 11
V 1918 r. - źródło: Foto Poštovní Muzeum Praha via dr M. Plavec.

List wysłany linią poczty lotniczej z Lwowa do Wiednia 16 V 1918 r. Zwracają uwage oryginalne
pieczęcie oraz znaczki pocztowe - źródło: Foto Poštovní Muzeum Praha via dr M. Plavec.
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Luftpost Budapeszt-Wiedeń. 210 km linii powietrznej w 2 godziny i trzy minuty mimo silnego przeciwnego wiatru podawał „Das inrteressante Blatt” z 11 VII 1918 r. Na fotografii samolot typu
Hansa Brandenburg C. I podczas ładowania worków z pocztą na pod wiedeńskim lotnisku Aspern
- źródło: „Das inrteressante Blatt” z 11 VII 1918 r.

Lt. Karel Mašek i Oblt. Klement Adamec po zakończeniu pocztowego lotu z 10 VIII
1918 r. na tle samolotu typu Hansa-Brandenburg C. I - źródło: Foto Archiv NTM via dr
M. Plavec.

III. ARCHITECTURA MILITARIS
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TARAS PINYAZHKO (Lwów, Ukraina)

ENTSTEHUNG VON BEFESTIGUNGSANLAGEN IM 19.
JAHRHUNDERT IM NORDOSTTEIL
DER K. K. ÖSTERREICHSCHE MONARCHIE
Die Befestigung der Österreichischen Staatsgrenzen war in verschiedenen Perioden und deren Landesteilen, besonders im nordöstlichen Teil, unterschiedlich. Es begann während der Teilung Polens am Ende des 18. Jahrhunderts, sowie während der Napoleonischen Kriege und des Wiener Kongresses
1815 sowie nach den Aufständen 1848, wie auch während des Krim Krieges.
Während dieser Zeit kam es zum Verlust von Nordschlesien mit Breslau und
dem Gewinn des Großraums des ehemaligen Fürstentums Halytsch-Wolyn
und Klein Polen, vereint unter dem Königreich Galizien und Lodomerien;
hinzu kam der Verlust des Nordteils mit der ehemaligen Fürstenstadt Cholm
und dem Gewinn des ganzen Königreichs Veneto mit Lombardei, und zum
Schluss der Gewinn der Freistadt Krakau und deren Anschluss an das nordöstliche Kronland.
Die großgewonnene Fläche brauchte nicht nur größere Verteidigungsmaßnahmen in Gestalt von Befestigungen der langen Außengrenzen, aber
auch eine innere Sicherung der multiethnischen Gebiete in Form von Zitadellen oder zu ähnlichen Zwecken errichteten Festungen oder Wehranlagen,
welche erst erbaut werden sollten. Die Sicherung der Grenzen war aber
vorrangig.
Das Kronland Galizien und Lodomerien, als größte Provinz der Monarchie,
bildete mit ihren nordwestlichen, nördlichen und östlichen Umrissen die Staatsgrenze des Österreichischen Kaisertums. Es benötigte also gleichzeitig eine Ausarbeitung von Verteidigungsstrategien und Befestigungssystemen für diesen Teil
des Landes.
Es wurde auch von vielen ethnischen Gruppen besiedelt, überwiegend von
Ukrainern (damals Ruthenen genannt) im südwestlichen, zentralen, und östlichen Teil, und von Polen im Westen. Daneben waren auch Juden, Armenier und
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Abb. 01:
Ethnographischer Stand von Kronland Galizien, 1855.
Die gesamte Bevölkerung: 4.555,477 Einwohner, wovon 2.281,839 Ruthenen (Ukrainer), 1.864,101
Polen, 312,962
Juden, 93,387 Deutschen und 2.733 Armenier.

Deutsche ansässig1. In so buntbesiedelten Provinzen und deren Großstädten
wurden normalerweise Zitadellen erbaut2.
Abb. 02
Die Bevölkerungsdichte
von Kronland Galizien,
1848.

1
Die unterschiedliche ethnische Bevölkerung dieses Raumes war folgend: am dichtesten war
das im Westen liegende Teil, welches ein Drittel des Kronlandes bildete, sowie die Hauptstadt Lwiw,
besiedelt. Die Bevölkerung dieses Landteiles waren Polen. Der Rest des Landes war überwiegend
mit Ruthenen (Ukrainern) besiedelt. Daneben waren auch Juden, Armeniern und Deutsche. Durch
diesen Faktor, wurde normalerweise in den buntbesiedelten Großstädten Zitadelle erbaut
2
„Die Citadelle oder Castelle… Auch in offenen Städten baut man mitunter an dominierenden
Punkten Castelle (ew. Zitadellen), und zwar entweder in der Absicht, eine empörungssüchtige Bevölkerung im Zaume zu halten“. Feldfortification und Grundzügige der permanenten Befestigung.
Ver. v. JEITTELES R., Wien 1866, S. 225.
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Über Probleme an den österreichischen Staatsgrenzen, sowie der im Inneren
des Landes befindendlichen Befestigungen, wurden historische und theoretische
Arbeiten von M. Brunner (1901)3, H. Blasek (1898)4, R. Steinitz und Th. Brosch
(1937)5, K. Mörz (1982)6, R. Rolf (2011)7 geschrieben. Dort wird die österreichische Festungsbaukunst in chronologischer Weise mit Analyse und Vergleichen
aus den zeitgenössischen theoretischen Schriften über das moderne Festungsbauwesen ergänzt und die Entwicklung der Artillerie beschrieben. Begleitet werden
siw Schriften von ausgesuchten Plänen, Zeichnungen und Archivmaterialien zu
den Objekten.
Der nordöstliche Teil der Monarchie, das Kronland Galizien und Lodomerien,
wird gleichermaßen mit anderen Gebieten erarbeitet. Es lässt sich beobachten,
wie die neuentwickelten Beispiele vom Festungsbauwesen in der Entwurfsphase für alle Gebiete ausgearbeitet wurden. Diese wurden aber nur an bestimmten
Orten (Kronländer Mähren, Provinz Oberösterreich, Lombardien, Venetien) realisiert. Die Befestigungsanlagen entstanden im nordöstlichen Teil des Staates
erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Einige wurden sogar nicht als permanente,
sondern als temporäre Anlagen realisiert (Schanzen lagern in Przemysl und Zalischtschyky, Brückenköpfe in Rozwadiw und Martyniw). Anscheinend wurde
dies vom wirtschaftlichen Faktor beeinflusst.
Die genauere Beschreibung von jedem einzelnen Teil der Monarchie wurde
von vielen internationalen und heimischen Forschern erstellt8. Das Kronland Galizien wurde in Arbeiten von O. Rodler (1944)9, J. Bogdanowski (1979, 1993)10,
F. Förstner (1987) erforscht. Über dem Bau dieser Befestigungen wurde aber
3
Moritz Ritter von BRUNNER, Die beständige Befestigung. Für die k. und k. Militär-Bildungs-Anstalten und zum Selbstuntericht, Wien 1901, S. 209-217.
4
Heinrich BLASEK, Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe, Wien 1898.
5
Eduard STEINITZ, Theodor BROSCH, Die Reichsbefestigung österreich-ungarns zur Zeit
Conrads v. Hötzensdorf. Wien, 1937.
6
Kurt MÖRZ DE PAULA, Der Österreichisch-Ungarische Befestigungsbau 1820-1914, Wien
1995.
7
Rudi ROLF, Festungsbauten der Monarchie. Die k. k. und k. u. k. – Befestigungen von Napoleon bis Petit Trianon, eine typologische Studie, Middelburg 2011.
8
Die Westsüdliche Region von Dolomiten und Veneto Gebiet sind in Werken von M. Biffart
(1863), V. Jacobacci (1980), Ch. Hackelsberger (1980, 1986), G. Perbellini (1981), J. Hogg (1982),
U. Pelosio (1986), L. V. Bozzetto (1993), Cl. Zanlorenzi (1997), F. Schimenti (1998), U. Weiss
(2007), D. Massimo (2007), F. Meneghelli (2004). Die Südregion von der Adriatischen Küste wurde von F. Grestenberger, V. K. Pachauer, A. Krizmanic (2010) und anderen beschrieben. Die in
Ungarn gebaute Festung Komorn wurde von J. Varga beschrieben.
9
Othmar RODLER, Krakau, einstige Festung des 19. Jahrhunderts, „Das Generalgouvernement“, 1944, Heft 1, S. 7-11.
10
Janusz BOGDANOWSKI, Warownie i zielen twierdzy Krakow, Krakow 1979; Janusz BOGDANOWSKI, Die Festung Krakau heute, und die Probleme des Denkmalschutzes, Festungsforschungszeitschrift DGF, 1984, Bd.3;
Janusz BOGDANOWSKI, Festung Przemysl, Festungsforschungszeitschrift DGF, 1985, Bd. 4; Janusz BOGDANOWSKI, Fortyfikacje Austryjackie na terenie Galicji w latach 1850-1914, Kraków
1993.
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schon früher in vielen zeitgenössischen Zeitungen und Lehrbüchern zum Festungsbauwesen berichtet11.
Die Werke von R. Rolf und F. Förstner beschreiben in chronologischer Weise die
Befestigungen von Galizien, welche auf den Quellen aus dem Kriegsarchiv basieren.
Laut diesen wurden die ersten Projekte bereits 1814 entworfen. Vorgesehen war nur die
Errichtung einer zweitklassigen Festung bei der Stadt Przemysl am Flusse San, in der
Mitte des Kronlands12. Desweiteren wurde 1830 ein Konzept zur Befestigung der in der
Nähe zur galizischen Grenze gelegenen Orte geplant. Es waren Krakau (Entw. 1846)13,
Andrichau (Entw. 1830), Dukla (Entw. 1839)14, Stryj (Entw. 1830)15, Zalischtschyky
(Entw. 1847)16, Lwiw (Entw. 1836)17 und Mykolajiw (Entw. 1835)18. Im Österreichischen Kriegsarchiv befinden sich auch entsprechende strategische Bewertungen des
galizischen Raums von Militär Major Blagoevic (1816)19, Baron von Wimpen (183035)20 und Heinrich von Hess (1845-46, 1849)21. Letzterer wurde später Chef des General-Quartiermeisterstabes und Vorsitzender der Reichsbefestigungskommission und
schrieb 1850 neue Vorschläge zur Landesverteidigung unter dem Begriff: „Sicherung
11
Julius GUNDLING, Federzeichnungen aus den Feldlagern bei Boulogne und Krakau im
Jahre 1854, Stuttgart 1854, S. 210-222.
Neue Würzburger Zeitung. Nr. 94. Samstag 4. April 1857; Militär-Zeitung. Nr. 29. Samstag den
11. April 1857. X Jahrgang;
Bayerisches Volksblatt. Regensburg. Nr. 84. Mittwoch 8. April 1857.
Das österreichische Festungssystem in Galizien, Die Grenzboten, Leipzig: Verlag von Friedrich
Ludeig Herbig, 1858, 17.
Jahrgang, II Semester, III. Band, S. 61 – 67.
Einige Bemerkungen gegen die Befestigung Krakau’s, den Mitgliedern der gemeinschaftlichen
Delegation, durch ein
Mitglied des Reichsrates, zur geneigten Würdigung gewidmet. Krakau 1868, 7 S.
12
Rudi ROLF, Festungsbau der Monarchie, Middelburg 2011, S. 76.
13
Memoire über die Anlage permanenter Befestigungen in Galizien, insbesondere Entwurf zur
Befestigung Krakaus von Ing. Hauptmann Moritz. 1846. ÖStA. KA. GPA. K VII h 103 F.
14
Die strategische und taktische Eignung von Dukla zur einen Festung oder verschanzten Lager
von Major Sax. 1839.ÖStA, KA, GPA, K VII h90.
15
Stryj. Entwurf eines verschanzten Lagers bei Stryj von k. k. Generalstab. 1830. ÖStA. KA.
GPA. K VII h, 134 E.
16
Zaleszczyk. Umgebungsplan mit Entwurf eines Befestigten Lagers. 1847. ÖStA. KA, GPA,
KVII h 147-01 E.
17
Lemberg mit seinen Umgebungen nach der Originalaufnahme des k.k. General-Quartiermeisterstabes. 1:1400. 1836.ÖSrA. KA. GPA. K VII h, 112 E.
18
Mikolajow. Umgebung von Mikolajow mit dem festen Lager bei Rozwadow. Karte m. 1:28.
800. 1835. K VII h, 117 E.
19
Entwurf befestigter Verteidigungslinien in Galizien und Oberungarn gegen Russland. Von
Major Blagoevic. ÖSA. KA. K VII h 55.
20
Über die Verteidigung Galiziens: Anlage von Befestigungen. Baron von Wimpen. 1830-1835.
ÖStA. KA. K VII h 63.
21
Aufträge zur Vorstellung von Galizien. 1845- 1846 H. von Hess. K VII h 68 ½ i; Auszug aus
dem Memoire über die Befestigung des österreichischen Staates, entworfen von der mit allerhöchster Entschließung St. Majestät des Kaisers vom 2. November 1849 angeordneten Kommission
unter Vorsitz des FZM. Heß. ÖStA. KA. Inland C VIII Befestigung Nr. 9.
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im Inneren und Verteidigung nach Außen“22. Seinen Plänen gemäß bezogen sich die
Sicherheitsmaßnahmen im Inneren auf 26. Groß,- und Provinzhauptstädte der Monarchie, in welchen die Zitadellen oder für diese Zwecke entsprechende Befestigungen
errichtet werden sollten. Die Verteidigung nach Außen bedeutete die Erschaffung von
Befestigungen in der Nähe zu Staatsgrenzen. Seiner Strategie nach wurde das Staatsgebiet in der Aufstellung nach den zu verteidigenden Himmelsrichtungen aufgeteilet.
Es wurde zwischen einer südwestlichen, einer nordwestlichen, einer nordöstlichen und
einer südöstlichen Angriffsseite, sowie einer Seeseite unterschieden23. Im Nordostraum
sollten drei wichtige strategische Punkte, Krakau im Westen, Przemysl im Zentrum und
Zalischtschyky im Osten befestigt werden. Alle drei lagen auf natürlichen Hindernissen
– den Flüssen, und bildeten somit die wichtigsten Flüssüberquerungen, durch welche
die Kommunikationsadern führten. Darüber hinaus wurde angeboten, zusätzliche Zwischenpunkte zu befestigen, so die Zitadelle in Lviv und in Tarnow24.
22
Der Begriff „Sicherung im Inneren und Verteidigung nach Außen“ hat seine Aufklärung,
welche sich mit der Ereignissen der Völkeraufständen 1848 in der ganze Monarchie. Das KriegsMinisterium beschloss, nach der Anwendung von Feldmarschall Fürst Windisch-Graetz, in allen
wichtigen und Hauptstädten der Provinzen der Monarchie einen festen Plätze zu schaffen, aus welchen diesen mit geringeren Kräften unter der Kontrolle gesetzt waren.
23
Die Verteidigungsschwerpunkte liegen in der Lombardo-Venezianischen Tiefebene, dem linken Donauufer, Dalmatischen Küsten und Galizien Rudi ROLF, Festungsbauten der Monarchie,
Middelburg 2011, S. 48.
24
Auszug aus dem Memoire über die Befestigung des österreichischen Staates, entworfen von der mit allerhöchster Entschließung St. Majestät des Kaisers vom 2. November 1849 angeordneten Kommission unter
Vorsitz des FZM. Heß. „Befestigung des Nord-Ost Raumes (Galizien, Bukowina). Kein einziger fester Platz
sichert gegenwärtig diesen Teil der Monarchie; auch Ungarn ist nicht gesichert, weil die Karpaten keinen
Schutz gewähren. Über sie führen zahlreiche Fahrwege, Kräfte waren zersplittert, Gebirge meistens gangbar.
Daher Befestigung entweder jenseits der Karpaten in Galizien oder diesseits der Karpaten in Ungarn, um den
Fall der Debouchieren zu verhindern, wenn aber nur in Ungarn, dann Galizien mit 4 ½ Millionen und fruchtbarem Land preisgeben (stellt 8 Kav. und 13 Inf. Divisionen) daher in Galizien: Süden waldige Abfälle der
Karpaten, nördlich. Offen, teilweise gesumpft, nur Weichsel, San, Dnjestr – an ihnen Brückenköpfe zu erbauen.
Krakau: sperrt feindl. Hauptoperlinien von Warschau, flankiert jene von Tarnow und deckt Eingänge ins Arva- und Waagtal, sowie die kürzeste Linien nach Wien – steht im strategischen Zusammenhang mit dem 30 Meile (200 km) entfernten Olmütz.
Przemysl: Straßenknotenpunkt, sperrt Hauptoperationslinie Brody, Lemberg, flankiert nördl. und
südl. Nebenlinien, deckt wichtigen und für große Armeen allein tauglichen Karpatenübergang zwischen Dukla und Eperjes.
Beiderseitiger Brückenkopf am San, Manövrierplatz. Nach Krakau 33 Meilen, da wäre Zwischenpunkt – Zitadelle bei Tarnów zweckmäßig.
Zaleszczyki: als doppelter Brückenkopf am geeignetsten zur Behauptung Ostgaliziens, Deckung
Bukowinas und der Straße Delatyn – Szigeth. Zwischen Zaleszczyki und Przemysl (40 Meilen)
Lemberger Zitadelle genügt“.ÖStA. KA. Inland C VIII Befestigung Nr. 9.
1850 schrieb die „Zentralbefestigungsbaukommission“, unter Vorsitz des FZM. Freih. V. Heß zum
Kriegsministerium eine Beratung zu Befestigung der Grenze zu Russland. Deren Inhalt war ähnlich
zu den vor einen Jahr geschriebene von Heß Memoire ähnlich. In beiden Beschreibungen ging es um
Einbindung der neugebauten Zitadelle in Lemberg, als bestandsteil von gesamte Befestigungssystem der
Galizien. „Lemberg: Zur leichtern Verbindung zwischen Pzemysl und Zaleszczyk dient der zur Befestigung beantragte Zwischenpunkt Lemberg. Die dort für den Zwecken der inneren Sicherheit zu erbauende Zitadelle wird die Stadt Lemberg vollkommen beherrschen und auch nach Umständen einer Armee
als Stützpunkt dienen, welche sich dem von Nordosten einbrechenden Feind entgegenstellen sollten.“
Eduard STEINITZ, Theodor BROSCH, Die Reichsbefestigung Österreich-Ungarns zur Zeit Conrads v. Hötzendorf, Wien,1937, S. 7.
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Zur Realisierung des Plans kam es im Jahre 1850 mit der Errichtung von Befestigungen in Krakau, und 1854 der restlichen Befestigungen. In Geniefonds des
Kriegsarchivs befinden sich Unterlagen über die Kriegsbereitschaft von galizischen
Befestigungen während des Krimkrieges (1853-1856) und sie zeigen uns eine Liste
von befestigten Ortschaften, die sich vom Kommissionsplan unterscheidet. Sie verlief durch folgende Ortschaften von Westen nach Osten: Krakau – Przemysl – Lviv
– Rozwadiw-Mikolajiw – Halytsch – Siwka-Martyniw – Zalischtschyky.
Diese Linie bestand aus drei befestigten Lagern (Krakau, Przemysl, Zalischtschyky), zwei doppelten Brückenköpfen (Roswadiw-Mikolajiw, Siwka-Martyniw), einer Zitadelle mit Stellenbefestigungen (Lviv), und einer Flussbatteriestelle (Halytsch).
Anbei die genauere Beschreibung der galizischen Befestigungen nach deren
Arten und Eigenschaften:
BefestigtesLager
Krakau
Befestigung bestand aus 29 Werken und 5 Batterien: das linke Weichsel-Ufer
bestand aus 3 Gemauerten, 14 geschlossenen Erdwerken und 2 Erdbatterien;
das rechte Weichsel-Ufer bestand aus 3 gemauerten Werken, 9 geschlossenen Erdwerken und 3 Erdbatterien. Die Enceinte wurde geplant, später aber
realisiert. Die Zitadelle wurde in Schloss Wawel, nach dessen Anpassung,
geschafft. Die ganze Armierung bestand aus 231 Geschützen.
Przemysl
Befestigung bestand aus 35 Werken: das linke San-Ufer bestand aus 21
Erdwerken, und das rechte San-Ufer aus 14 Erdwerken. Die Enceinte wurde geplant, aber nicht realisiert. Die Zitadelle wurde im Gebiet „Zniesienie“ geschaffen. Die Armierung bestand aus beantragten 266 Geschützen.
Zalischtschyky
Befestigung bestand aus 36 Werken: davon am linken Dnister-Ufer 14 Erdwerke, und auf rechte Dniester-Ufer 24 Erdwerke. Zwei Noayu wurden auf
beiden Uferseiten geplant und teilweise realisiert. Die Zitadelle sollte sich
anscheinend in auf den rechten.
DoppelterBrückenköpf
Rozwadiw-Mykolajow
Befestigung bestand aus 13 Werken: davon 8 Erdwerke am linken Dnister-Ufer und 5 Erdwerke (diese wurden nicht gebaut) am rechten Dnister-Ufer.
Siwka-Martiniw
Befestigung besteht aus 16 Werken: davon 7 Erdwerke am linken Dniester-Ufer und 9 Erdwerke m rechten Dnister-Ufer.
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ZitadelleundStellenbefestigung
Lviv
Befestigung besteht aus eine Zitadelle und Stellenbefestigung auf der
Stryer Höhe. Das befestigte Lager und Enceinte wurden auch für Lemberg
ausgearbeitet, aber nie realisiert. Die Zitadelle besteht aus einem Reduit,
zwei größeren und zwei kleineren Türmen. Armierung besteht aus 24 Geschützen. Die Stellenbefestigung besteht aus 3 Erdwerken mit gemauerten
Blockhäusern. Armierung besteht aus 24 Geschützen.
Flussbatterien
Halytsch
Befestigung besteht aus 3 Erdbatterien am rechten Dnister-Ufer.

Abb. 03:
Die Befestigungsanlagen im
Nordostteil der k.
k. Österreich,
1855:
1. Befestigtes Lager
2. Doppelter Brückenkopf
3. Zitadelle und
Stellenbefestigung
4. Flussbatterien

Die realisierten Befestigungen waren als Grundbasis für die Armee von FHM
Hess bestimmt, während ihrer Dislozierung und der Bereitschaft die Österreich-Russland-Grenze zu überqueren. Ihr Ziel war es, während des Ost- oder
Krimkrieges (1853-1856) russische Truppen zu zwingen, die den Ottomanen untergeordneten Territorien in Moldawien zu verlassen. Diese drängende Gefahr
zwang den Aggressor die belagerte Stadt Sewastopol aufzugeben und den Friedensvertrag mit Alliierten Ländern25 zu unterschreiben.
3.1 Die theoretische Grundlage bei der Planung der Befestigungen in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war im Befestigungsbauwesen Europas das
sogenannte Polygonalsystem verbreitet. Dieses hat sich an die rasante Entwick25

Osmanischer Reich, Großbritannien, Königreich Sardinien und Frankreich.

212

TARAS PINYAZHKO

lung der Artillerie und die Schussweite der Kanonen, sowie an die Taktik der
Armee und deren zehnfache Vergrößerung angepasst.
Als Grundlagen für diese Manier dienten die theoretischen Traktate der neuen
Festungsbaukunst der französischen Militäringenieure Ende des 18. und Beginn
des 19. Jahrhunderts Mark Rene Markis de Montalambert, des französischen Ministers für Militär Lazar Carnot und General Joseph Rogniat26. Deren Werke basierten auf eigener Erfahrung in verschiedenen Belagerungsfeldzügen und dem
neuen Umdenken der alten Festungsbaumanier.
Es wurde durch britische Berichte und Werke von Charles W. Pasley (1817,1822)
über die Belagerungen der Mortella Point Küste in Korsika (1794) und die Verteidigung der Tores Verdas Linie bei Lissabon (1810) gegen Napoleonische Truppen
ergänzt.27 Diese Unterlagen wurden von vielen europäischen Festungsbauschulen

Abb. 04:
Der Martelloturm, Pasley C.W., 1817

Abb. 05:
Die Martelloturmbefestigung der Stadt Quebec, Canada. 1808-1812

übernommen und führten somit zur Entstehung von neuen Konzepten der Befestigungstypen28. Sie befassten sich generell mit dem Verteidigungssystem der Staats26
Rogniat (Jpseph, Vicomte de), Generallietenant beim Geniecorps und Pair von Frankreich,
gestorben im Mai 1840, war zu Vienne 1776 geboren. Er erhielt seine erste Bildung in der Schule
des Geniecorps zu Metz und kam noch zu Anlage der Revolution zum Herrn, wo er sehr bald zum
Hauptmann aufrückte. Von seinen Schriften haben neben der „Relation des sieges de Saragosse et
de Tortose“ (Par. 1814, 4.) die „Considerations sur l´art de la guerre“ (Par. 1816), worin R. ein neues
System der Militärorganisation vorschlug und mit mehr Bitterkeit als Talent Napoleons Operationen beurteilte, mehr Aussehen erregt, als sie verdienten. R. wurde deshalb auch von Napoleon in
seinem “Memoires´”mit nachdruck zurechtgewiesen und von dem Obersten
27
Quentin HUGHES, Military Architecture, London 1974, S. 156.
Charles PASLEY, Course of military instruction, originally composed for the use of the Royal
Engineer Department, Volume III. London 1817, S. 473-482. Charles PASLEY, Course of elementary fortification, London 1822, S. 473-480.
28
Quentin HUGHES, Military Architecture, London 1974, S. 155.
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grenzen, mit um die Festungen gelegenen Arealen und mit den Umrissen der befestigten Anlagen, sowie deren Bestandselementen selbst.

Abb. 06:
Der Artiilerieturm/Montalembertturm,
Marc Rene de Montalembert, 1776

Abb. 07:
Enceinte mit der Einwendung einer Monatelmberttürmen, Marc Rene de Montalembert, 1776.

Die Hauptidee des neuen Festungsmodells war ein befestigtes oder verschanztes Lager, welches von einem breiten Umkreis (als Quader, Vieleck, oder
in Kreisform) umschlossen wurde, das eine befestigte Fläche für etwa 100.000
köpfige Armee sicherte29. Dieses war aber noch aus der Renaissancezeit, als temporäres Befestigungsmittel, welches im Feldzug zur Sicherung des Lagers und
der Mannschaft schnell errichtet werden konnte, bekannt. Diese Festugungsart
war mit einer permanenten Befestigung, wie der Stadt, der Festung oder dem Fort
vernetzt, und somit als das neue Modell von L. Vauban erschaffen30. Das oben
beschriebene Lager sollte laut damaliger Taktik der Kampfführung den ständigen
Manövern entsprechen, wo es sich auch um kurzfristiges Erholen und einen erneuten schnellen Gegenangriff handelte.
General Major MEYER, Die Befestigung größer Landes-Hauptstädten, Berlin 1859, S. 203.
Am Anfang des 18. Jahrhunderts hatte Vauban mit den befestigten Lagern französische Städte
wie Dunkerque und Lisle befestigt (Hector STRAITH, Treatise on Fortification and artillery, London
1858, S. 217). Da bestanden alle befestigten Lager aus langer Erdbastionskurtine, die nur ein Problem
darstellten. Zur Errichtung dieser brauchte man starken arbeitsintensiven und sehr großen Kraftaufwand. Die Verteidigung von solcher Kurtine benötigte gleichzeitige Konzentration von allen Kräften
entlang des ganzen Umfanges des befestigten Lagers. Auch deren Durchbruch in einzelnem Punkt
führte zum totalen Niedergang der Befestigung, wo die weitere Verteidigung nutzlos war.
Eine so große eigene Besetzung, zusätzlich des Kerngarnisons im befestigten Lager, würde aus
taktischen Gründen die siegende feindliche Armee zum erneuten Sturm auf sie zwingen. Im anderen
Fall sollte ein gewisser Teil der feindlichen Armee zur Kontrolle des Lagers bleiben. Für den Feind
war das Verlassen der großen gegnerischen Armee im Hinterland, die bereit für die Attacke und Blockade des Kommunikationsweges war, sehr unlogisch. Napoleon sagte darüber: „die Festungen sind
beiderseits nützlich, wie in der Verteidigungs- so auch in Angriffsoperation. Klarerweise werden diese
die feindliche Armee nicht festhalten, aber das sind ausgezeichnete Mitteln zum Bremsen, Beleidigung, Schwächung und Reizung der siegenden Armee“(Hector STRAITH, Treatise on Fortification
and artillery, London 1858, S. 217.). Jetzt können die Festungen bis zu 2.000 oder 10.000 Menschen
behalten. Der Feind muss seine Kräfte ausdehnen, um den ganzen befestigten Lager zu umkreisen.
29
30
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Abb. 08:
Der Montalembertturm als detachierter Werk, Marc Rene de Montalembert, 1778.

Abb. 09:
Die Befestigung von Cherbourg, Frankreich. Marc Rene de Montalembert, 1778

Die Befestigung des Lagers bestand aus einem äußeren Ring von detachierten
Werken, in dessen Mitte sich der Kern – Noyau – befand. Dieser wurde von einer
regulären Umfassung (Enceinte) umschlossen. Hier befanden sich das Hauptkommando, das Lazarett und das Armeedepot. Der Abstand der Umfassung zum
äußeren Umkreis wurde durch die aktuelle Schussweite der Kanone definiert;
ebenso der Abstand zwischen den detachierten Werken des äußeren Umkreises.
Dabei aber spielte die bestehende Landschaft und die Ressourcen eine entscheidende Rolle.
Der französische Militäringenieur Montalembert schrieb in seinem Werk „La
Fortification perpendiculaire“, im Kapitel „Größere Verschanzungen und Lini-
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en“: „Nichts ist wohl widersprechender, als sich auszudehnen wenn man Widerstand leisten will. Wenn man überall gleich sein will, ist man nirgends“31.
Dafür stellt er ein eigenes Beispiel von Kurtine dar, auf dessen Basis das selbständige Reduit entstanden ist. Solche Art von Befestigungen wurden im Jahre
1761 bei der Errichtung des befestigten Lagers in Verousier auf der Ile d‘Oléron
realisiert32. In seinem weiteren Werk beschreibt er die Wirkung der detachierten
Werke, die seiner Meinung nach olgendes tun sollten: die Festung verstärken,
über der Festung herrschende Anhöhen sichern, damit das Territorium zwischen
diesen und der Festung als Basis für das befestigte Lager sein könnte33. Als Beispiel dieses detachierten Werksystems gilt sein Projekt zur Befestigung der Stadt
Cherbourg34. Als Grundlage für seine detachierten Werke schlägt er vor, die kasemattierten Artillerietürme zu verwenden, welche nach Bedarf mehrere Artilleriegeschosse haben könnten. Dies weist darauf hin, dass Montalembert die Notwendigkeit einer Vergrößerung der Festungsfläche vorgesehen hat.

Abb. 10:
Enceinte, mit der Einwendung einer Carnotmauer, Carnot L.,1812

31
32

S. 74.

Johann Gottfried HOYER, Die Verteidigung stärker als der Angriff, Band II, Berlin 1819.
Johann Gottfried HOYER, Die Verteidigung stärker als der Angriff, Band II, Berlin 1819,

Heinrich Adolf ZASTROW, Geschichte der beständigen Befestigung, Leipzig, 1839, S. 297.
Marc Rene MONTALAMBERT, La fortification perpendiculaire, ou essai sur plufieurs
manieres de fortifier la ligne droite,le triangle, le quarre, & tous les polygons, de quelqu etendue
quen soient les cotes en donnant a leur defense une direction perpendiculaire. Tome I – IV, Paris
1778, Planche XI.
33
34
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Die Notwendigkeit von neuen Festungsbauweisen, bedingt durch ständig sich
ändernde Kriegsführungstaktik, bestätigte auch ein anderer französischer Ingenieur, der Minister für Militär L. Carnot. Die von ihm entworfene Festungsbauweise basierte auf der massiven Verwendung von Vertikalfeuer. Auch die Gefahr der Festungseinnahme war durch die leichte Eroberung der Gräber bedingt,
welche seiner Ansicht nach mehr durch das eigene Feuer flankiert sein sollte.
Dafür schlug er vor, die Eskarpenmauer von der Kurtine zu trennen und diese in
ein neues Befestigungselement umzugestalten – Carnotmauer. Dafür war eine in
den Gräben gelegene krenelierte Mauer, mit gewölbten Nischen zum Schutz der
Schützen vorgesehen. Im Wandel der Befestigungsbauweise, wurde diese Mauer
als neues Wehrelement im Festungskörper, meist in der Kehlebereichen, verwendet. Diese wurden auch nicht nur für Gewehre, sondern auch für Artillerieschießscharten vorgesehen. Manche wurden sogar zweistöckig gebaut35.
Ein besseres Beispiel für die Befestigung des Terrains um die Stadt entwarf
J. Rogniat. In seinem Werk „Considérations sur l‘art de la guerre“ (1816) schlug
er eine detailliertere Form des befestigten Lagers vor. Dieses hatte eine Größe
von 5,4×5,4 km und hatte den Grundriss eines Vierecks. An allen vier Ecken
befanden sich große, starke, selbständige Forts. Sie sollten auf den über dem Terrain dominierenden Hügeln platziert werden. In der Mitte des Lagers, genau im
Abstand von 2,2 km von den Forts entfernt, befand sich das Noyau, umgeben von
der befestigten Enceinte. Dort befanden sich die Regierung und das Hauptkommando des Lagers. Die befestigten Lager sollten eigentlich auf den Brückenköpfen platziert werden, um das günstige Wehrgelände und die Manövrierrouten zu
sichern36. Der Bedarf nach solcher Art befestigten Orten, Festungen und Städten
hat sich während der Napoleonischen Kriege bestätigt.
Auf der Basis des Systems des befestigten Lagers wurde eine neue Theorie
zur Befestigung der Staatsgrenzen entwickelt. Die Staatsgrenzen sollten offen
bleiben. Die Verteidigung sollte mit den Kräften der zahlenmäßig starken Armee
gewährleistet werden. Das Militär sollte die Orte der Stationierung und der Zuflucht in befestigten Lagern verteidigen, welche sich bei der Grenzbefestigung
Grenzbefestigung befanden. Diese sollten auch nicht weiter als 50 Meilen von
der Staatsgrenze entfernt sein37. Wenn man aber die ganze Verteidigung auf eine
Armee und nicht auf ein Festungsnetz verlegt, entsteht in der befestigten Lagertheorie eine Lücke im Sinne von einer manövrierten feindlichen Armee. Diese
kann durch ihr Manövrieren die Festungen einfach umgehen und sich bis zur
Hauptstadt nähern. So bleibt die Hauptstadt, laut der von J. Rogniat entwickelten Theorie, unbefestigt38. Der französische General F. Duvivier schlug vor, dass
Auguste Frederic LENDY, Treatise on Fortification, London 1862, S. 449.
Hector STRAITH, Treatise on Fortification and artillery, London 1858, S. 312.
37
Auguste Frederic LENDY, Treatise on Fortification, London 1862, S. 483.
38
Auguste Frederic LENDY, Treatise on Fortification…, 1862, S. 483.
35
36
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Abb.: 11
Befestigtes Lager, Vauban S., 17. Jh.
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Abb.: 12
Befestigtes Lager, Rogniat J., 1816

der Staat nur eine, aber enorm starke Befestigung haben sollte. Diese nannte er
„Delta“ oder nach anderen Quellen „National Reduit“. Sie sollte einen Umriss
von mehr als 64 km Länge haben. In dieser sollten sich alle nationalen Ressourcen des Landes konzentrieren, um die Möglichkeit der feindlichen Attacke
auszuschließen, während die Armee an der Front kämpft39. Als Beispiel für die
„National Reduit“ diente die Festung Antwerpen in Belgien, gebaut 1859 nach
belgischem Militäringenieur Henri Alexis Brialmont40.
Der Pionier in der Standardisierung des regulären befestigten Lagers als Befestigungseinheit, war der österreichische Erzherzog Maximilian d’Este41. Nach
dem Prinzip von einem Gürtel von detachierten Werken befestigte er 1831-1832
die Stadt Linz, der wichtigste Brückenkopf über Donau im Norden der Österreichischen Monarchie. Besonderheiten dieses Lagers waren die vereinfachten
detachierten Werke, die aber mit gleicher innerer Funktionsverteilung von kasemattierten Türmen von Montalembert und den britischen Martello Türmen
ausgestattet waren. Der Gürtel von detachierten Werken bestand aus elf Türmen
Auguste Frederic LENDY, Treatise on Fortification…, 1862, S. 483.
Jelena DOBBELS, Inge BERTELS, Community involvement and military heritage conservation: a case study of thedemolition of the Antwerp sixteenth-century fortifications, Defence Sites:
Heritage and Future, Southampton 2012, S.270.
41
„Este, Maxmilian Jopeph Johan Ambros Karl, Erzherzog von Österreich (General-Feldmeister,
Hochmeister des deutschen Ritterordens im Kaisertum Österreich, geb. 14. Juli 1782). Dritter Sohn
der Erzherzogin Beatrix Riccarda,Erzherzogin von Österreich und Bruder des Erzherzogs Ferdinand
Karl Joseph, widmete sich dem Militärstande und befehligte in den Jahren 1809 und 1814 eine österr.
Heeresabteilung. Besonders verlegte er sich auf die Befestigungskunst, und ein Ergebnis seiner Studien sind die im Jahre 1831 erbauten nach ihm benannten Maximilianischen Türme bei Linz, welche
das neue an der Donau angewendete System der Verteidigung bilden. Der Erzh.Ist auch Zuhaber des.
2. Artillerie, und des Inf.- Reg. Hoch- und eutschmeister.“. Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Österreich, von Dr. Constant v. WURZBACH, Vierter Teil, Wien 1858, S. 88.
39
40
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Abb. 13:
Maximilianturm, 1831-1832

Abb. 14:
Befestigtes Lager Linz, D`Este Maximilian, 1831-1832.

auf der linken und einundzwanzig Türmen auf der rechten Seite der Donau42.
Die andere Besonderheit dieses Lagers war die Abwesenheit der Enceinte des
Noyaus. Anscheinend wurde sie aus Kostengründen nicht realisiert. Diese gesetzliche Maßnahme war optimal für viele befestigte Orte der Monarchie, besonders
im nordöstlichen Bereich.
Das österreichische Beispiel vom befestigten Lager von Linz wurde als Standardmodel für neue Befestigungstypen mit detachierten Werken, den Maximiliantürmen, anerkannt und von anderen europäischen Ländern übernommen. Vor
allem von Schweden mit der Befestigung der Hafenstadt Karlskrona und von den
Niederlanden mit dem Befestigungssystem „Neue Holländische Wasserlinie“.
Die Theorie von befestigten Lagern hat sich nicht nur auf die Befestigung
von einzelnen Punkten begrenzt, sondern es wurde nach deren Prinzip ein ganzes Grenzbefestigungssystem entwickelt. Es bildeten sich gewisse Terrains, die
durch eine Kette von befestigten Lagern ein gesperrtes Festungsgebiet bildeten
und geschlossene Gebiete entstanden, die nach ihren Umkreisformen qualifiziert
wurden: ein Festungsviereck (Norditalien: Mantova-Pesciera-Legniago-Verona)
und ein Festungsdreieck (Polen: Warschau-Iwangorod-Brest-Litowsk; Ukraine:
Lutsk-Dubno-Riwne). Es wurde auch ein Grenzbefestigungssystem im Form
von ausgestreckten Linien (England: Befestigungsystem von Südost Englands;
die Niederländen: „Neue Holländische Wasserlinie“) entwickelt. Zu diesen zählt
auch die im Nordosten der Österreichischen Monarchie befindliche Grenzlinie,
die die Flusslinien Weichsel-San-Dnister entlang verläuft und als Befestigungssystem des Kronlands Galizien gilt.
42

Hector STRAITH, Treatise on Fortification and artillery, London 1858, S. 219.
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3.2 Strukturen der Befestigungsanlagen, Zitadellen.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde innerhalb des befestigten Lagers die
Enceinte weder modernisiert, noch eine neue je erbaut. Die Umfassung (Enceinte) sowie mit diesen verbundenen Befestigungsanlagen und detachierten Werke,
bekommen eine neue Gestalt und Funktionsverteilung. Die theoretische Basis,
wie die Klassenanordnung der Befestigungen, Identifizierung, Funktionswidmung und deren Bestandselemente wurden nicht verändert. Das Missverständnis kann aber in der Verwendung von Begriffen auftauchen, die von verschiedenen Autoren anders benannt wurden. Zum Beispiel teilt K. v. Sonntag in seinem
Lehrbuch „Der Festungskrieg in dem Geiste der neusten Kriegsführungen“ die
Befestigungen in verschiedene Rangen nach deren Größe auf, welche nach der
Anzahl von Bollwerken in deren Umfassung unterschieden wurden43. An erster
Stelle befand sich die Festung, die sich in drei Ränge teilte: Erster Rang (große
Festung) – die eine Einschließung eines Polygons von zwölf oder mehr Seiten
bildet; Zweiter Rang (mittlere Festung) – von acht bis elf Seiten; Dritter Rang
(kleine Festung) – Polygon von sechs bis sieben Seiten. An zweiter Stelle war
ein kleinerer fester Platz, dessen Polygon drei bis fünf Seiten hatte und als Fort
genannt wurde, wenn er einzeln stand. Wenn er aber an einen Festungsumriss
angebaut war, hieß er Zitadelle.

Abb. 15:
Die Zitadelle in der Enceinte, Passley C., 1817

Abb. 16:
Die Zitadelle in der Stadtbefestigung,
Lendy A., 1862

In dem österreichischen Lehrbuch „Artillerieunterricht für die Mannschaft
der Festungs-Artillerie-Kompagnien“ werden die Befestigungen ebenso nach
Größe der Festungen, Forte und Zitadellen unterschieden44. Letztere wurden
auch zu inneren Nebenwerken gezählt und dienten als Verstärkungsmittel einer
43
Karl SONNTAG, Der Festung-Krieg in dem Geiste der neusten Kriegsführungen für Offiziere jeder Waffe, Stuttgart 1836, S. 2.
44
Artillerie Unterricht für die Mannschaft der Festungs-Artillerie Kompagnien, Dritte Unterrichtsklasse, Zweiter Teil, Wien1869, S. 5.

220

TARAS PINYAZHKO

Festung. Weiter ist die Zitadelle eine kleine Festung, welche sich im Inneren der
Städte oder an festen Plätzen befand, oder sich an deren Umfassungen anschloss.
Sie hat der Besatzung als letzter Zufluchtsort und in multiethnischen Städten zur
Bewahrung der inneren Sicherheit gedient45.
Die Zitadelle, nach österreichischen Richtlinien von Richard Jeitteles, sollte
entweder im Inneren der Festung unabhängig von der Umfassung stehen, oder
als isoliertes Teil der Letzteren angelegt werden46. Das Werk des Briten Hector Straith empfiehlt, dass sie an einem zur Hauptstadt des Landes führenden
Kommunikationsweg liegen soll. Von der Hauptstadt sollte im Falle des Gefechts
die Versorgung und Verstärkung entlang des Weges kommen47. Im Falle einer
feindlichen Eroberung der Stadt sollte die Zitadelle einen befestigten Waffenplatz
45
Artillerie Unterricht für die Mannschaft der Festungs-Artillerie Kompagnien, Dritte Unterrichtsklasse, Zweiter Teil,Wien 1869, S. 15.
46
Über die Zitadelle bekommen wir folgende Beschreibung von Zitadelle: „Die Citadelle oder Castelle stehen zu den festen Plätzen größerer Gattung in demselben Verhältnisse wie
die Reduits zu den einzelnen Werken. Sie bilden Rückzugspunkte für die Besatzung der Festung nach dem Falle derselben und nöthigen den Feind zur eröffnung einer zweiten Belagerung.
Die Citadellen können entweder im Inneren der Festung außer allem Zusammenhange mit der
Umfassung stehend, oder als isolierte Teile der letzteren angelegt werden. Der zweite Fall ist
günstiger, weil die Citadelle eine direckte Communication mit dem Vorfelde haben kann. Sie
muß dann zunächst auf der strategischen Rückzuglinie des Verteidigers liegen. Schon dieser
Umstand hindert den Angreifer, direkt von Außen gegen die Citadelle vorzugehen. Er wird dies
aber umsoweniger thun, wenn die Befestigung des Castels stark ist. Mann soll daher hier von
allen brauchbaren Verteidigungsmitteln nach Außen, wie wir sie später kennen lernen werden,
Gebrauch machen. Die Citadelle muß ferner so gelegen sein, dass sie das Innere der Festung
vollständig dominiert. Diese Bedingung läßt sich mitunter so schwer erfüllen, dass keine weitere
Wahl für das Emplacement übrig bleibt. Die Profile müßen den Grundsätzen der Sturmfreiheit
vollkommen entsprechen und der Umriss derart construiert sein, das die Verteidigung möglichst
in die Länge gezogen werden kann. Auch im Innern muß dem Glacis ein von Gebäuden freier
Raum vorliegen, dessen Breite dem Ertrage der Kartätschen zu entsprechen hat. Bombensichere
Gebäude sind zum Schutze der Besatzung unerläßlich. Die Größe der Anlage richtet sich nach
der des Platzes Truppen. Übrigens sollen die Castelle an und für sich eine möglichst geringe Garnison, nähmlich jene, die zum Schutze gegen den gewaltsamen Angriff genügt, erhalten. Bevor
es hier zu einer Belagerung kommen kann, erfolgt ja die Verstärkung durch die sich zurückziehende Besatzung der Festung.
Auch in offenen Städten baut man mitunter an dominierenden Punkten Castelle, und zwar
entweder in der Absicht, eine empörungssüchtige Bevölkerung im Zaume zu halten, oder um
den Feind zu hindern, sich temporär in der Stadt festzusetzen. In beiden Fällen muß die letztere
von der Citadelle aus vollständig eingesehen werden. Bei der erstgenannten Gattung kann es
wohl nie zu einer Belagerung kommen; es genügt also eine sturmfreie einfache Umfassung
mit den nötigen Geschützemplacements. Auf die Deckung des Mauerwercks braucht dann keine Rücksict genommen zu werden. Auch ist hier nicht nötig, die Casernen und Magazine im
Innern bombenfrei herzustellen; dieselben brauchen nur feuersicher zu sein. Im zweiten Falle
hingegen soll die Citadelle so stark gemacht werden, dass der Feind die Mühe und den Aufwand einer Belagerung dem Werthe der Besetzung der Stadt gegenüber unverhältnissmäßig
groß finden muss. Er wird dann wohl dieser Absicht lieber entsagen. Tut er dies nicht, so muß
er wenigstens einen untergeordneten Zweck mit bedeutenden Opfern erlaufen”. Aus Feldfortification und Grundzügige der permanenten Befestigung. Ver. v. JEITTELES Richard, Wien
1866, S. 224-225;
47
Hector STRAITH H. Treatise on fortification and artillery, Seventh edition, London 1858,
P. 220.

ENTSTEHUNG VON BEFESTIGUNGSANLAGEN IM 19. JAHRHUNDERT IM NORDOSTTEIL ...

221

halten, von welchem aus die kommende Verstärkung den Feind von der Stadt vertreiben sollte48. Im anderen Falle sollen die Belagerten von hier aus so lange ihren
Widerstand leisten, bis sich günstige Bedingungen für eine Kapitulation ergeben.
Solche Leistungsfähigkeiten der Zitadelle und des gesamten ausgearbeiteten
Befestigungssystems des Ortes, sicherten nicht nur die Verteidigungskräfte und
deren Armierung, sondern auch deren architektonische und fortifikatorische Eigenschaft und Form. Dies war aber von der Lage und gezielten Aufgaben der
Befestigung abhängig.
Abb. 17:
Gliederung eines
in Lünettenform

Festungswerkes

Alle Befestigungen des 19. Jahrhunderts haben die gleichen Eigenschaften.
Die Grundrissform stellt ein Trapez oder ein Vieleck dar. Dieses besteht aus einem nach vorne herausspringenden Winkel (Sailant), welcher sich immer auf die
Frontseite (Feldseite) richtet. Deren linke und rechte Seite (Facen) verbindet sich
weiter mit den parallel laufenden Flanken bis zur Basis des Trapezes (Kehle),
welche in die Richtung der Noyau (Stadtseite) lag. Sie trafen sich immer auf den
Kehlpunkten.
Das erste Standardmodel des regelmäßigen selbständigen detachierten Forts,
das in diesem Umriss entstand, war die Lünette d´Arcon, entworfen vom napoleonischem General Michaud d’Arcon. Sie wurde 1795 dem französischen Befestigungskomitee als selbstständiges, detachiertes Standartwerk vorgestellt und
genehmigt49.
Die Forts des 19. Jahrhunderts haben die gleiche Struktur und bedingte Funktionsverteilung gehabt. Sie haben das gleiche Profil: Hauptumwallung mit Glacis,
Graben, neueingeführten Carnotmauer, Koffer-Kaponiere und Artilleriestellungen hinter dessen Brustwehr. In der Mitte des Werkes befand sich das Reduit.
Dies diente im Falle des Durchbrechens vom Feind auf die Hauptumwallung
als Zufluchts- und Verteidigungsort des Werkes. Das Reduit könnte je nach Größe der Befestigung als ein einzelnes, bombenfestes, eingeschossiges Blockhaus,
48
Als Illustration dafür können die Ereignisse von Belagerung der Zitadelle von Antwerpen, wo
die zur Sicherung des Rückzugsorts die Holländische Armee während des 24 Tagen von 15. bis 23.
Dezember 1832 die Stadt bombardiert haben, und schließlich, durch veraltete Vaubans die Festung
sich ergeben hat. Paddy GRIFFITH, Military thought in the French Army, 1815-1851, Manchester
University Press, Manchester 1989, S. 28.
49
Jean-Denis LEPAGE, French Fortifications, 1715-1815, Jefferson/London 2010, S. 154.
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Abb. 18:
Lünette, D´ Arcon Michaud, 1795

Abb. 1:
Lünette D`Arcon, Festung Mont Dauphin

oder als ein kasemattierter Maximilianturm, oder als eine mehrgeschossige, mit
einem Innenhof versehene, mehrseitige Defensivkaserne dienen. Das Reduitsgebäude könnte auch durch Kehlseite verlängert werden und als Kehlkaponiere
benutzt werden.
Die Formen der Befestigungen waren von umgebender Landschaft abhängig.
Es wurde empfohlen die Türme in einer gebirgigen Gegend oder auf einer begrenzten Landschaft zu erbauen. Hier musste man gegen die traditionelle Theorie verstoßen, wonach die permanente Befestigung umso widerstandsfähiger
sei, wenn es eine reguläre Form mit möglichst großer Anzahl von Bollewerken
(Bastionen) besitze.
Das hat sich im Laufe der Entwicklung von Waffen- und Festungsbaukunst
stark verändert. Über die Nachteile des veralteten Bastionssystems, sowie über
die Prioritäten des Tenaile,- und Polygonalsysthems bei den Befestigungen auf
nicht flachen Geländen, schrieb Montalambert. Dies zeigte sich während der
Napoleonischen Feldzüge in den Pyrenäen im Jahre 1810 durch das von den Briten geschaffene Befestigungssystem von Lissabon (Tores Vedras Linie) sehr gut.
Dadurch wurde die französische Armee für mehr als einige Monate gehalten50.
Diese Ereignisse bewiesen, wie wichtig die unregelmäßige Anordnung von Befestigungsanlagen als Anpassung an die Bodenbeschaffenheit ist; auch die Anwendung der isolierten Werke, welche durch die Feldarmee zur Bekämpfung des
feindlichen Vormarsches eingesetzt wurden.
Der sogenannte Lünettentyp hält in sich an die Grundgesetze von Lünette
D´Arcon. Als deren Nachfolgebeispiel nehmen wir ein typisch österreichisches
50

Quentin HUGHES, Military Architecture, London 1974, S. 151.
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Werk aus dem galizischen Befestigungsumkreis, das von Moriz Ritter von Brunner beschrieben wurde. Im Grundriss hat dieser eine Trapezform. Die Hauptumwallung besteht aus einem Glacis, einem Graben und einer Mauer mit Eskarpen.
An beiden Flügeln befinden sich die Doppelkaponniere, die das Hauptterrain
durch Poterne verbinden. In der Mitte des Kapitels befindet sich an der Aushöhlung ein hufeisenförmiges Reduit, das mit seinen beiden Flügeln mit der Kehle
verknüpft ist. Das Reduit besteht aus einer Defensivkaserne und einem Innenhof,
der von einer krenelierten Mauer umschlossen ist. Hinter dem Reduit ist ein Waffenplatz mit zwei separaten Kaponnieren, die an beiden Kasernenflügeln entlang
laufen, welche den Kehlgraben sowie die ganze Seite begleiten51.

Abb. 20:
Abb. 20:
Detachierter Werk, Lünettentyp, Mitte des 19. Jh. Detachierter Werk XIII, Festung Olmütz (OloBrunner, R. v., Moriz
mouc, Tschechien), 1850-1854.

Das Profil des Werkes besteht aus einem Glacis, einer geneigten Eskarpe, einem Trockengarben, einer Hauptumwallung mit einer Kontraskarpemauer, einer
Brustwehr, Artilleriestellungen und Aparellen. Im Inneren des Werkes befinden
sich auf einem niedrigeren Niveau die Terraplaine, Reduit mit Defensivkasernen
und Innenhof, Kaponieren, Kreneliermauer mit Haupteingang und Trockengraben. Die Kehlkaponieren sollten nicht nur die nebenstehenden Werke flankieren,
Haupteingänge und Kehle schützen, sondern, wie es Julius Wurmb schrieb, auch
gegen die Stadt eingerichtet sein52.
Ähnlich wurden die detachierten Forts von verschiedenen befestigten Lagern
in Galizien (Festung im Krakau – Fort Krakus, Kosciuszko, Lunette Warschawska), Oberitalien (Festung Peschiera) und Böhmen (Festung Olmütz) gebaut.
51
Kurt MÖRTZ DE PAULA, Der Österreichisch-Ungarische Befestigungsbau 1820-1914,
Wien 2006, S. 54.
52
Julius WURMB, Lehrbuch der Kriegsbaukunst, zum Gebrauch der kais. kön. Génie-Academie, Olmütz, 1852, S. 153-154
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Zwischen der Zitadelle und der Stadt befand sich eine Pufferzone – Esplanade –
eine Bauverbotszone, welche die Länge eines Schusses von einer Infanteriegewähr
oder von Kartätschen hatte. Die Bauvorschriften innerhalb dieser, sowie deren Größe, wurden aber in verschiedenen Ländern vorgeschrieben53. Anders war die Lage
bei den neu zu errichtenden Befestigungen innerhalb der bestehenden Stadtstruktur, die das Eigentum betraf. In den zugeteilten Unterlagen, welche die Errichtung
der lwiwer Zitadelle von 1850 betreffen, wurde die Lage so vorgeschrieben: „Was
die A[ller]. H[öchster]. Angeordneten Zitadellen betrefft, welche gewöhnlich innerhalb volkreichen Städte liegen, so könnte man sich dort, wo gegenwärtig kein
Bauverbots-Rayon besteht, darauf beschränken dass keine Zitadelle dominierenden oder ihr allzunähe liegenden Gebäude zu erbauen gestattet wurden. Da sich
hierüber keine allgemeinen Normen feststellen lassen, so musste für jede Zitadelle
ein spezieller Vorschlag der A. H. Sanktion unterbreitet werden.“54
Der Stil der österreichischen Militärarchitektur hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts formuliert und zeigte sich an Beispielen von sehr wichtigen Gebäuden
und Projekten. Viele europäische Großmächte waren auf der Suche nach einem
eigenen Stil, der ihre Heeresidentität repräsentieren könnte.
Abb. 22:
Arsenal in Venedig
15. Jh.

Abb. 23:
Das k. k. Artillerie-Arsenal in Wien 1850-1854
53
Karol WEBER, Rayon – eine Kunstlandschaft, Ein Beitrag zum Vorgelände neuzeitlicher
Festungen, Leben in und mit Festungen, Regensburg 2010, S. 128
54
ÖStA, KA M.Beh GGD 1850 1/32 KRT 496.
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Abb. 24:
Das k. k.Invalidenhaus in Lemberg (Lviv, Ukraine) Teofil Hansen, 1854-1858

Das Kaisertum Österreich war im Gegensatz zu vielen europäischen Königreichen ein multinationales Land. Dies ist an den Dekorelementen der Fassade des
Wiener Arsenals und des HG Museums zu sehen. Diese wurden im Stil der venezianischen Renaissance, welche ihre Wurzeln in Byzanz hat, erbaut. Es ist am
besten an der kontrastreichen Einsetzung von Stein und roter Ziegel, einem vereinfachten Ordnungssystem, welches die Fenster und Schießscharten umrahmt,
zu sehen. Ebenso erkennt man dies an den gleichzeitig gebauten Gebäuden, wie
das Invalidenhaus in Lviv (Arch. T. von Hansen), das Arsenal in Verona und die
nicht mehr existente Franz Josefs Kaserne in Wien55. Ihre Nachfolge ist auf der
Beschmückung der Befestigungen der sogenannten Karpatenlinie von Olomoutz
(Tafelberg Befestigung) – in Krakau (Kosciuszko Fort, Benedikt Fort, Lünette
Warszawska) – in Lwiw (Zitadelle) und dem nicht realisierten Projekt der Befestigung von Auschwitz (1854) zu sehen. Die venezianischen Dekorelemente kommen vor allem in dem Lehrbuch „Vorschriften für Kriegsbauwesen“ von J. von
Wurmb vor. Als Beispiele zur Nachfolge dienen die Gebäude von Michele San
Michele in Verona – Porta Nova, Palio, San Zeno und viele andere vereinfachte
Elemente aus der venezianischen Renaissance.
3.3 Die Errichtung von Zitadellen in Habsburger Monarchie und Europa im 19. Jahrhundert.
Im 19. Jahrhundert wurden die Zitadellen meistens als Bestandselemente der
modernen Befestigungssysteme, welche um die Stadt oder die Festung neu gebaut waren, errichtet. Überwiegend waren diese mit den staatlichen Programmen zur Grenzverteidigung verbunden, wo nahe der Grenze liegende, strategisch
wichtige Ortschaften oder Städte zu befestigen waren. Ihre Errichtung im 19.
Jahrhundert war ein normaler städtebaulicher Prozess, der in sehr engem Zusammenhang zwischen städtischer und staatlicher Politik und der strategischen
Stadtverteidigung stand. Sein Zweck war die aufständische Bürger, die sich nicht
ausschließlich innerhalb der Stadt verschanzt hatten, mit geringem Kraftaufwand
55

Peter und Wolfgang SCHUBERT, Das Wiener Arsenal, Wien 2014, S. 24.
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zu bekämpfen. Es sollte mit Hilfe von entsprechenden Vorteilen ein Aufstand
beendet werden, wie einer über die Lage dominierende und schwer zu erobernde
Position, verstärkt mit bombenfester Unterkunft.

Abb. 25:
Abb. 26:
Festung Posen (Posnan, Polen). Nördlich – Zita- Festung Königsberg (Kaliningrad, Russland).
delle Fort Winiary.
Nordöstlich – Zitadelle mit Ferdinandkaserne

Der Fürst Windisch-Graetz machte einen Vorschlag (26.09.1848) dem Kriegsministerium und der Reichsbefestigungs-Kommission zur Landesverteidigung:
„Sicherung im Inneren und Verteidigung nach Außen“, in 26 Haupt,- und Großstädten der Kronländer eine neue Zitadelle oder befestigte Plätze zu errichten. Sie sollten unter anderem in den Städten wie Brünn, Prag, Krakau, Lwiw56 und Wien erbaut werden57. Von diesen wurde die Zitadelle nur in Lwiw gebaut. Die zu gleichen
Zwecken dienenden Befestigungen wurden in Offen-Pest (Blockberg) und Wien
(Arsenal) errichtet. Die schon bestehenden Befestigungen in Krakau (Wawel), Prag
(Wysehrad), Verona (Castelo di San Pietro), Salzburg und Kufstein wurden ergänzt.
In anderen europäischen Ländern galten andere städtebauliche Methoden zur Bekämpfung der Aufstände. In Paris58 und London wurde versucht, die potentiell problematischen Bezirke in den Griff zu bekommen. Im ersten wurde vorgeschrieben,
die Straßen breit genug zu bauen, um ein Verschanzen zu erschweren. Die Straßen
sollten auch lang und gerade genug für Artilleriebeschuss sein. Um Aufstände weiter
zu vermeiden und sie leichter eliminieren zu können, haben der Kaiser Napoleon III
56
Die weiteren Städte waren: Klausenburg, Großwardein, Szegedin, Debreczin, Miskolcz,
Offen-Pest, Pressburg, Graz,Laibach, Görz, Klagenfurt, Trient, Udine, Treviso, Vicenza, Padua,
Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, Mailand
57
Rudi ROLF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg 2011, S. 49.
58
Es haben in Paris zwischen 1827 und 1849 ein paar Aufstände mit Barrikadenbau stattgefunden. (Thomas HALL, Planning European capital cities: Aspects of nineteenth century urban
development, New York 1997, S. 293.)
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und Georges Eugéne Haussman in ein paar Straßenprojekten folgende Sicherheitsmaßnahmen verwirklicht: es wurden Rue de Rivoli und der Boulevard de Sebastopol
erbaut, wo es möglich war die Mannschaften schnell zum Stadtzentrum zu verlegen,
weiter wurde auch Boulevard de Voltaire gebaut, der die Breche durch das Arbeiter
Bezirk zur den Ostseite der Innenstadt schneidet. Es wurden auch Baracken auf den
strategisch wichtigen Punkten errichtet: die wichtigste war die Caserne Vérine mit
Raum für 2.000 Soldaten auf der Place de République59.
Anders war die Lage in den Kolonien oder in den neu eroberten Gebieten, wie
zum Beispiel auf dem Balkan. Dort waren nicht nur die Sperrforts und Zitadellen
durch schwere Artillerieangriffe, sondern durch die Infanterie und leichte Feldgeschütze bedroht, da der Befestigungstyp noch nach dem alten Muster, wie Reduit
Fort erhalten war60.
An Stellen, wo die neue Enceinte um die Altstadt entstehen sollte, wurden die
Zitadellen entweder aus alten Burgen mit einer gewissen Anpassung zu modernen Wehranlagen umgebaut, oder auf neuen, über die Stadt herrschenden Anhöhen errichtet. Auch wurden Befestigungen als eine von mehreren Bastionen neu
erbaute Enceinte errichtet, welche an einer entsprechenden Position sich befand
und mit zusätzlichen, in die Stadtrichtung zeigenden, befestigten Elementen ergänzt (Beispiel: Königsberg – Ferdinand Kaserne).
Nach den Aufständen in der Monarchie von 1848, wurde in Lehrbüchern über
das Festungsbauwesens empfohlen, die Kehlseite der neuen Stadtbefestigungen
mit zusätzlicher Kaponniere zu ergänzen. Der Genie-Direktor Julius v. Wurmb
schreibt darüber in seinem 1852 herausgegebenem Werk „Lehrbuch der Kriegsbaukunst zum Gebrauche der Kais. Kön. Genie-Akademie“: „Am besten [ist es
die Defensionsgebäuden] in 4 eckiger Form, in den Poligonsecken einer, eine
größere Stadt umschließenden Hauptumfassung [Enceinte], zu doppelten Zwecke, nemlich einerseits als Reduits und Abschnitte, gegen den vorderen und seitwärtigen Wall, und anderseits, nach rückwärts hin, als sichere Batterien gegen
aufständische Bewegungen in der Stadt, Anwendung finden können.“611
Thomas HALL, Planning European capital cities: Aspects of nineteenth century urban development, New York 1997, S. 293.
60
Christian OTTERSBACH, Der Begriff des „Forts“ im 19. Jahrhundert / Das Ende der Festungen. Aufgelassen, geschleift,vergessen? Regensburg 2009, S. 248.
61
Weiter folgt: „Aber auch in Innern der Städte, auf großen freien Plätzen und Esplanaden,
wenn auch nur zu Kasernen und Militär-Depots bestimmten Gebäude sollten stets einen entsprechenden Grad von Verteidigungsfähigkeit, gegen aufständische Bewegungen, erhalten; so dass
diese Gebäude als eine Art Mittelding, zwischen den gewöhnlichen Kasernen und den kasemattierten Reduits, demnach durchaus feuerfest zu erbauen, allen Stockwerken, wenn auch nur 1 Klafter
dick zu wölben, in ihrem untern Geschosse mit gut verteidigten Ein- und Zugängen, und nach
Außen durchweg mit Schiesslöchern und Scharten, nicht aber mit Fenstern zu versehen, endlich im
1. Stocke mit Fenster-Gittern zu versichern wäre.
Die Details über Anlage und Anordnung dieser hier nur nebenbei erwähnten Gebäude werden nach
der, bezüglich des Kasern-Baues in der bürgerlichen Baukunst, und bezüglich das Kasematenbaues
hier vorgetragene Lehre, wohl keiner weiteren Erörterung bedürfen.“ Julius WURMB, Lehrbuch Der
Kriegsbaukunst, Zum Gebrauche Der Kais. Kön. Génie-Academie, Olmütz 1852, S. 153-154.
59
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In späteren Zeiten wurden durch das Einführen der gezogenen Kanonen, die
massiven Mauerwerke durch neue Materialien, wie Panzer, Beton oder Stahlbeton ersetzt. Selbst die einzeln stehenden Forts waren nicht mehr widerstandsfähig.
Zwei Tabellen der verschiedenen Ländern und deren Städten zeigen wo die
Zitadellen, entweder neu oder ergänzt, als Nebenwerk der Enciente oder einzelstehen gebaut wurden.
Zitadellenals Nebenwerkeder Festungen
Kaisertum Österreich
Anlage
Land
Neue
Österreich

Ergänzt

Stadt
Linz

Polen

Krakau

Italien

Verona

Kroatien
Bosnien und
Herzegowina

Pola

Werk
Pöstlingberg62
Schloss
Wawel63
Castello St.
Pietro
Kastel64

Baujahr Zustand
1832
Erhalten

Sarajevo

Kastelkaserne65 1880

1850-55

Erhalten

1850

Erhalten

1834, 1869

Erhalten
Erhalten

Kaisertum Österreich
Anlage
Neue
Ergänzt

Land
Stadt
Deutschland Koblenz
Thorn
Polen
Posen
Russland
Königsberg
Deutschland Erfurt

Werk
Ehrenbreitstein66
Fort Hl. Jakob67
Fort Winiary68
Ferdinandkaserne69
Petersberg70
Cyriacksburg71

Baujahr
1817-1828
1825-1832
1828-1842
1849
1815-1830
1824-1830

Zustand
Erhalten
Erhalten
Nichterhalten
Erhalten
Erhalten
Erhalten

Rudi ROLF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg 2011, S. 21.
Zbigniew PIANOWSKI, Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku Krakowskiego w. IX. – XIX, Krakow 1991, S. 127.
64
Atilla KRIZMANIC, Pulska Kruna, Knjiga II, Pila 2009, S. 12
65
Rudi ROLF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg 2011, S. 150.
66
Festung Koblenz, http://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Koblenz
67
Lech NAREBSKI, Bestandsaufnahme und Dokumentation der preussischen Grossfestung
Thorn. Historisches Erbe und urbane Chance für die Zukunft, Erhaltung und Nutzung historischer
Großfestungen, Tagungsband, Mainz am Rhein 2005,S. 81.
68
Marcin WICHROWSKI Geschichte, Erhalt und Nutzung von Anlagen der Ehemaligen Gürtelfestung Posen, Die Relikte der Periode 1875-1914 im heutigen Stadtbild, Erhaltung und Nutzung
historischer Großfestungen Tagungsband, Mainz am Rhein 2005, S. 318.
69
Heinz Rudolph NEUMANN, Kaliningrad/Königsberg, Fortifikatorischer Exkursionsbericht
einer Studienreise vom 04. Bis 11. April 2010, Regensburg 2010, S. 35.
70
Karsten GROBE, Bau-und Nutzungsgeschichte einer neupreussischen Defensionskaserne aus der Ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts auf der Erfurter Zitadelle Petersberg, Tagungsband,
Mainz am Rhein 2005, S. 243.;
71
Zitadelle Cyriaksburg, http://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_Cyriaksburg;
62
63
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Deutsche-Bund
Anlage
Neue
Ergänzt
Anlage
Neue

Land

Stadt
Ulm
Deutschland Raststadt
Mainz

Werk
Wilhelmsburg72
Leopoldsfeste73
Zitadelle74

Königreich Belgien

Land
Belgien

Stadt
Werk
Diest
Zitadelle75
Antwerpen Nordkastel76

Baujahr
1842-1849
1849
11833-61

Zustand
Erhalten
Nichterhalten
Erhalten

Baujahr Zustand
1837-1844 Erhalten
1817-1840 Nichterhalten

Frankreich
Anlage
Ergänzt

Land
Frankreich

Stadt
Entrevaux
Belfort
Belle Ile

Werk
Zitadelle77
Chateau78
Zitadelle79

Baujahr
1 H. 19. Jh.
1817-1840
1846

Zustand
Erhalten
Erhalten
Erhalten

Baujahr
1834-1838
1803
1850
1815-1859
1831
1803-1814

Zustand
Erhalten
Erhalten
Erhalten
Teil-Erhalten
Nichterhalten
Erhalten

Königreich Sardinien
Anlage
Neue
Ergänzt

Land

Italien

Stadt
Vinadio
Allessandria
Parma
Ferrara
Modena
Alessandria

Werk
Forte Alberto80
Citadella Nuova81
Zitadella82
Zitadella83
Zitadella84
Zitadella85

Jörg FREYEBERGER, Erhalt ohne Nutzung. Die Wilhelmsburg in Ulm, Erhaltung und Nutzung historischer Großfestungen, Tagungsband, Mainz am Rhein 2005, S. 231.
73
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 349.
74
Peter KRAWIETZ, Erhalt auf Dauer - Sinnvolle Nutzung historischer Zitadellen. Das Beispiel
Mainz, Erhalt und Nutzung historischer Zitadellen, Tagungsband, Mainz am Rhein 2002, S. 84.
75
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 111.
76
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 20
77
Entrevaux, http://www.fortified-places.com/entrevaux/
78
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 36.
79
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 38.
80
Marino VIGANO, Die Entwicklung historischer Zitadelle-Bauten in Italien vom 16. Bis zum
19. Jahrhundert, Erhalt und Nutzung historischer Zitadellen, Tagungsband, Mainz am Rhein: Verlag
Philip von Zabern, 2002, S. 16.
81
Marino VIGANO, Die Entwicklung historischer Zitadelle-Bauten in Italien …, S. 27.
82
Marino VIGANO, Die Entwicklung historischer Zitadelle-Bauten in Italien …, S. 27.
83
Marino VIGANO, Die Entwicklung historischer Zitadelle-Bauten in Italien …, S. 27.
84
Marino VIGANO, Die Entwicklung historischer Zitadelle-Bauten in Italien …, S. 27.
85
Marino VIGANO, Die Entwicklung historischer Zitadelle-Bauten in Italien …, S. 27.
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Kaiserreich Russland
Anlage Land
Neue

Stadt
Warschau
Polen
Modlin
Belarus Brest-Litowsk
Ukraine Kyiw

Werk
Zitadelle Alexander86
Zitadelle87
Zitadelle88
Petscherska Zitadelle89

Baujahr
1832
1832-1838
1830-1848
1830

Zustand
Erhalten
Erhalten
Erhalten
Erhalten

Vereinigtes Königreich
Anlage
Neue
Ergänzt

Land

Stadt
Werk
Baujahr
Zustand
Quebec Zitadelle90
1820-1831 Erhalten UNESCO
Canada
Halifax Fort George91
1856
Erhalten
Vereinigtes
Western Hights,
Dover
1811
Erhalten
Königreich
Citadel92

Vereinigtes Königreich
Anlage
Land
Neue
Vietnam

Stadt
Werk
Hue
Zitadelle90

Baujahr
Zustand
1805-1833 Erhalten UNESCO

ZitadellenalseinzelnstehendeObjekte
Königreich Sardinien
Anlage
Neue
Ergänzt

Land
Österreich
Ungarn
Ukraine
Tschehien
Österreich

Stadt
Wien
Budapest
Lviv
Prag
Salzburg

Werk
Arsenal94
Blockberg95
Zitadella96
Vysehrad97
Hohen Salzburg98

Baujahr
1850-1856
1850-1856
1850-1856
1849-1850
1849

Zustand
Erhalten
Erhalten
Erhalten
Erhalten
Erhalten UNESCO

86
Rudi ROLF R. A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 447
87
Piotr, OLENCZAK, Twierdza Modlin. Przewodnik turystyczny, Warszawa: Rajd, 2011, S. 73.
88
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 58.
89
Viacheslav KULINICH, Die Festung Kiew – Entwicklung und Möglichkeiten, Erhaltung und
Nutzung historischer Großfestungen, Mainz am Rhein 2005, S. 435.
90
Historic district of Old Quebec, http://whc.unesco.org/en/list/300
91
Fort George, http://en.wikipedia.org/wiki/Citadel_Hill_%28Fort_George%29
92
Bernard LOWRY, Discovering fortifications from the Tudors to the Cold War, Princes Risborough 2006, S. 86.; The Citadel, http://www.doverwesternheights.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=498
93
Hanns PETZSCH, Hue´, eine vietnamesische Festung, Festungsjournal, 2006, Nr. 28, S. 3741. Complex of Hue Monuments, http://whc.unesco.org/en/list/678,
94
Heinrich FÖRSTER, Das k. k. Artillerie-Arsenal zu Wien, Allgemeine Bauzeitung, Wien 1866, S. 316.
95
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 89.
96
Rudi ROLF, A dictionary on modern fortification. An illustrated lexicon on European fortification in the period 1800-1945, Middeelburg 2004, S. 85.
97
Vladimir KUPKA, Die Zitadelle Vysehrad (Höhenburg) in Prag, Erhalt und Nutzung historischer Zitadellen, Tagungsband, Mainz am Rhein 2002, S. 288.
98
Patrick SCHICHT, Die Festung Hohensalzburg, Ihr führer zur Geschichte und Architektur, Wien 2007, S. 56.
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Königreich Preußen
Anlage
Neue

Land
Deutschland

Stadt
Werk
Hohenzollern
Stammburg99
b. Hechingen
Schwerin

Residenzstadt100

Baujahr Zustand
1850

Erhalten

1849

Teilweise
Erhalten

Königreich der Vereinigten Niederlande/Königreich der Niederlande
Anlage
Neue
Ergänzt

Land

Stadt
Huy
Belgien
Gent
Dinant
Niederlanden
Herzogenbuchsee

Werk
Fort Huy101
Zitadelle102
Fort103
Zitadelle104

Baujahr
1812-1822
1819-1830
1818-1821
1831-1874

Zustand
Erhalten
Nichterhalten
Erhalten
Erhalten

Haiti
Anlage Land Stadt
Werk
Baujahr
Zustand
Neue
Haiti
Milot
Zitadelle Laferriére105 1805-1830 Erhalten UNESCO

Zusammenfassung des Kapitels 3.
Im 19. Jahrhundert wurden in Europa zwei Arten von Befestigungsanlagen
gebaut. Die Erste war ein Teil des gesamten Verteidigungssystems der Grenzgebiete, und die Zweite war ein einzelnes Element zur Sicherung der politischen
Stabilität im Inneren des Landes.
Das erste Verteidigungssystem bestand aus einem großen befestigten Umkreis
in verschiedenartiger Form, deren Festungen Ecken, verschanzte Lager, wie auch
befestigte Linien bildeten. Der Umkreis diente im Falle des Feldzuges als eine
Raststation und der Versorgungsort für eine moderne, große einheimische Armee.
Das zweite Verteidigungssystem des Landes bestand aus offenen unbefestigten Grenzen und einem, in der Mitte des Landes befindliches einziges, enorm
großes Nationalreduit (große Befestigung des Staates).
98
Patrick SCHICHT, Die Festung Hohensalzburg, Ihr führer zur Geschichte und Architektur,
Wien 2007, S. 56.
99
Christian OTTERSBACH, Der Begriff des „Forts“ im 19. Jahrhundert, Das Ende der Festungen, Aufgelassen – geschlieftvergessen? Regensburg 2009, S. 245.
100
Christian OTTERSBACH, Der Begriff des „Forts“ im 19. Jahrhundert, Das Ende der Festungen, Aufgelassen – geschlieftvergessen? Regensburg 2009, S. 248.
101
Huy (fort de), http://www.fortiff.be/ifb/index.php?page=h7
102
Beschreibung der neuen Citadelle von Gent, mit einer Übersetzung des Berichtes über den
Aufenthalt der niederländischen Truppen in dieser Stadt im Jahre 1830. OeStA/KA KPS LB K VI,
31-52 E.
103
Dinant (fort ou citadelle de), http://www.fortiff.be/ifb/index.php?p=406
104
Cor GILLHAUS, Zitadellen der Niederlande, Erhalt und Nutzung historischer Zitadellen,
Tagungsband, Mainz am Rhein 2002, S. 268.
105
National History Park- Citadel, Sans Souci, Ramiers, http://whc.unesco.org/en/list/180

232

TARAS PINYAZHKO

Die Festungen des 19. Jahrhunderts bestanden aus zwei befestigten Linien, einem Gürtel der detachierten Werke und der Enceinte um einen Kern. Inmitten der
Enceinte wurde eine Zitadelle zur Sicherung der Innenlage des Kernes errichtet.
Die Zitadellen könnten aber auch außerhalb der Enceinte, auf einer über die Stadt
dominierenden Anhöhe gebaut und mit den zur Hauptstadt führenden Kommunikationswegen vernetzt werden.
In anderen Ländern Europas wurden anstatt der Befestigungsanlagen die zentralen Straßen der Städte verbreitet und künftig so gebaut, um deren Verbarrikadierungen zu vermeiden. Die Zitadelle von Lwiw wurde für beide Zwecke errichtet:
als Teil des Grenzbefestigungssystems und zur Sicherung der innenpolitischen
Lage der Landeshauptstadt der größten Provinz Galizien und Lodomerien.
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