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ZD¥¯YLI NA CZAS

W 1831 roku kapitan Stanis³aw Paszkowski i Micha³ Gedroyæ
skrzyknêli miejscowych w leœne ostêpy Puszczy Nalibockiej, pod sztan-
dar powstañczy, do boju przeciw rosyjskiemu zaborcy. Z odleg³ej No-
wogródzkiej Ziemi w pe³ni umundurowani, dobrze uzbrojeni, zaharto-
wani w bojach, partyzanci wyruszyli na pomoc szturmowanej przez woj-
ska genera³a Iwana Paskiewicza Warszawie, by stan¹æ, przebywszy pó³
tysi¹ca wiorst, pod Modlinem.

Nie zd¹¿yli na czas. Warszawa pad³a.
Ich potomkowie, ze Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego AK,

powtórzyli zryw swych dziadów w latach drugiej wojny œwiatowej. Pod
sztandarem Armii Krajowej. W dniu 29 czerwca 1944 roku wymaszero-
wali z Puszczy Nalibockiej, gdzie bronili ludnoœci polskiej przed repre-
sjami niemieckich i sowieckich najeŸdŸców, by pomóc Warszawie, która
szykowa³a siê do dramatycznego zrywu przeciwko niemieckiemu oku-
pantowi.

Przemierzaj¹c, w zamieszaniu i kot³owaninie pêkaj¹cego frontu,
Nowogródczyznê, Bia³ostocczyznê i Podlasie, pokonuj¹c w niebywa³ym
tego lata upale Niemen, Szczarê i Bug, ci wyklêci przez los ¿o³nierze, po
trzydziestu dniach forsownego marszu minêli Modlin i co wydawaæ by
siê mog³o nieprawdopodobne, bez wystrza³u, bezczelnym przemarszem
przez obsadzony Niemcami wieloprzês³owy most w Nowym Dworze,
przeprawili siê na lewy brzeg Wis³y.

Porucznik „Góra” – Adolf Pilch, góral rodem z Wis³y, cichociemny
skoczek z Anglii, wyœmienity partyzancki dowódca, przeprowadzi³ z da-
lekich Kresów Wschodnich w zwartej kolumnie, niemal bez strat, bez
ma³a tysi¹c œwietnie wyekwipowanych, zahartowanych w bojach ¿o³-
nierzy, staj¹c w przededniu wybuchu powstania, 26 lipca 1944 roku1  na
mazowieckiej ziemi, w Dziekanowie Polskim u samych wrót Warszawy.

 Zd¹¿yli na czas.

1 Dok³adnie stan osobowy Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego AK w tym dniu
wynosi³ 861 oficerów, podoficerów i szeregowych, w tym:

- dowództwo zgrupowania 11
- kwatermistrzostwo 14
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POSTÓJ W DZIEKANOWIE POLSKIM

Po przejœciu Wis³y przez most w Nowym Dworze zwarta kolumna
szwadronów kawalerii i kompanii piechoty, wraz z taborami i polowym
szpitalem zatrzyma³a siê w dniu 26 lipca 1944 roku w Dziekanowie
Polskim.

Sforsowanie w tak osobliwy sposób Wis³y okaza³o siê mo¿liwe
dziêki œmia³ej, choæ wielce ryzykownej decyzji porucznika Góry, karko-
³omnemu fortelowi, zbiegowi okolicznoœci i niebywa³emu szczêœciu,
czemu sprzyja³o przede wszystkim szybkie przemieszczanie siê frontu
wschodniego na zachód.2

Chocia¿ ju¿ by³a póŸna pora, na widok ¿o³nierzy w polskich mun-
durach, z orze³kami na polowych rogatywkach, piechoty i kawalerzy-
stów œpiewaj¹cych pe³nym g³osem „Przybyli u³ani pod okienko”, miesz-
kañcy Dziekanowa szaleli z radoœci. Wybiegali z domów, œci¹gaj¹c za
sob¹ s¹siadów, wo³aj¹c ze ³zami w oczach: „Nasi!”, „Nasi!”; Dziewczê-
ta œmia³y siê zalotnie przesy³aj¹c wojakom buziaki, dzieci, które nagle
zlecia³y siê z ca³ej wioski, widz¹c po raz pierwszy w ¿yciu, na jawie,
¿o³nierzy w takich mundurach, wrzeszcza³y na ca³e gard³o: „polskie woj-
sko! Polskie!” Mê¿czyŸni wnet podchwycili ten okrzyk wo³aj¹c: „Niech
¿yje! Niech ¿yj¹!”

W mgnieniu oka przed dowódc¹ Zgrupowania Sto³pecko–Naliboc-
kiego AK porucznikiem Gór¹ znalaz³a siê starszyzna wioski, witaj¹c go
po staropolsku chlebem i sol¹. Dziekanowianie, gdy tylko dowiedzieli
siê od ¿o³nierzy z kwatermistrzostwa, którzy ju¿ popo³udniu jako for-
poczta zgrupowania, wyznaczali w Dziekanowie kwatery dla pododdzia-

- I batalion 78 pp (3 kompanie) 438
- 27 pu³k u³anów (4 szwadrony kawalerii) 272
- szwadron ckm 23 pu³ku u³anów 69
- szpital 46
Uzbrojenie Zgrupowania Nalibockiego AK wed³ug stanu na dzieñ 26 lipca 1944 r.
ckm - 11; kb 10-strza³owe - 43;
rkm i lkm - 41; kb - 627;
granatniki - 7; pistolety - 137;
pm -  53; granaty - 794;
Amuncja - 195 500
2 Przemarsz Zgrupowania Sto³pecko-Nalibockiego przez Wis³ê w Nowym Dworze

autor opisa³ szczegó³owo w I tomie „Doliniaków”, pt. „Za Niemnem”.



³ów, ¿e wojsko zatrzyma siê u nich na kilkudniowy postój, gor¹co a ser-
decznie zapraszali ¿o³nierzy do swoich domostw.

Radosne, triumfalne powitanie przez mieszkañców Dziekanowa,
naliboczan przyby³ych z dalekich Kresów, mówi¹cych œpiewnym akcen-
tem, wyczerpanych d³ugim marszem do granic ludzkiej wytrzyma³oœci,
okrytych kurzem, wyg³odnia³ych i spragnionych, wywo³ywa³o niesamo-
wite wra¿enie, wyciska³o z oczu tych hardych wiarusów ³zy wzruszenia.
Rozpiera³a ich niezmierna radoœæ i – co to ukrywaæ – duma, ¿e dokonali
tego, co wydawa³o siê niemo¿liwe, ¿e pokonali setki kilometrów dotarli
tu, na rdzennie polsk¹ ziemiê, staj¹c przed murami okupowanej stolicy
i ¿e mieszkañcy tej ziemi przyjmowali ich z niek³aman¹ radoœci¹, ze
szczerego serca. Entuzjastyczne powitanie przyjmowali jako dowód uzna-
nia za ich tu³aczkê, za fatalny los, jaki im przypad³ w udziale, który spro-
wadzi³ na ich rodzinn¹ ziemiê dwóch okupantów, spoœród których jeden
by³ gorszy od drugiego; za krwawe walki, bez pardonu, za ¿arliwy pa-
triotyzm, niez³omnoœæ i wiernoœæ Rzeczypospolitej.

* * *

„…Dziekanów Polski – wspomina u³an Pulchny – Stefan Fedoro-
wicz ze szwadronu cekaemów – le¿y nad Wis³¹ nieopodal jeziora. Jest to
du¿a, zamo¿na wieœ, której mieszkañcy powitali nas jak rodzinê. Na
kwaterach otrzymaliœmy dobre jedzenie, do syta mog³y siê najeœæ rów-
nie¿ nasze konie.

Od mieszkañców Dziekanowa dowiedzieliœmy siê, ¿e w 1939 roku
¿o³nierze Wojska Polskiego przed kapitulacj¹ potopili w pobliskim je-
ziorze i w Wiœle du¿e iloœci broni. Nasi natychmiast siê tam udali i rze-
czywiœcie wyci¹gnêli z wody kilka zamulonych karabinów maszynowych,
które przekazali naszym rusznikarzom.

27 a mo¿e 28 lipca 1944 r. pod wieczór, dowódca szwadronu po-
rucznik Jar – Jaros³aw G¹siewski wys³a³ nasz drugi karabin maszynowy
pod dowództwem starszego u³ana Alfreda Po³aczañskiego z I plutonu
kaprala Antoniego Zo³otara do zak³adu dla ociemnia³ych w Laskach.
W zak³adzie tym, prowadzonym przez siostry zakonne, mieœci³ siê za-
konspirowany szpital powstañczy VIII Rejonu AK. Kazano nam odpruæ
u³añskie proporczyki i za³o¿yæ na ramiona bia³o–czerwone opaski z lite-
rami AK na czerwonym i z numerem 229 na bia³ym tle, po czym nasz
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przewodnik z konspiracji poprowadzi³ nas do Lasek. Tam otrzymaliœmy
kwatery. Siostry zaopatrzy³y nas w prowiant i papierosy, jeszcze przed-
wojenne, „Klubowe”. Od nich dowiedzieliœmy siê, ¿e w³aœnie
w tym zak³adzie mieœci siê kwatera dowódcy tego rejonu AK kapitana
Szymona3 , wówczas nazwiska jego nie zna³em. Ukrywa³ siê tu równie¿
kapelan VIII Rejonu, ksi¹dz Radwan II – Stefan Wyszyñski póŸniejszy
Prymas Tysi¹clecia, który nas pob³ogos³awi³.

W Laskach staliœmy na ubezpieczeniu, wystawiaj¹c nasz ciê¿ki
karabin maszynowy „Maxim” przy bramie wjazdowej, sk¹d by³o dosko-
na³e pole ostrza³u na drogê wiod¹c¹ do zak³adu, W dali przed nami wi-
daæ by³o z pobliskiego lotniska bielañskiergo niemieckie reflektory prze-
ciwlotnicze wraz z obs³ug¹.

W czasie postoju na ubezpieczeniu odwiedzali nas bêd¹cy w cywi-
lu ¿o³nierze miejscowej placówki AK, których uczyliœmy obchodzenia
siê z cekaemem...”

Wydawa³o siê, ¿e pod naporem zbli¿aj¹cego siê frontu niemiecki
okupant opuœci Warszawê w pop³ochu, bez jednego wystrza³u, a wów-
czas w³aœnie to oni, przybysze z dalekich Kresów, wkrocz¹ triumfalnie,
jako pierwszy zwarty oddzia³, do murów ukochanej stolicy, któr¹ wielu
z nich ujrza³oby po raz pierwszy w ¿yciu, a gdyby nie ta wojna, byæ
mo¿e nie ujrza³oby jej nigdy.

Tymczasem w³adze Polski Podziemnej, co ¿o³nierzom Góry wyda-
wa³o siê wprost nieprawdopodobne, wiadomoœæ o ich pojawieniu siê pod
Warszaw¹ przyjêli nie tylko z rezerw¹, lecz wrêcz z wyraŸn¹ niechêci¹,

Tu, wœród w³adz Armii Krajowej, nikt ich nie rozumia³, nikt nie
zdawa³ sobie sprawy z tego, co ci ludzie prze¿yli tam, za Niemnem, na
Nowogródzkiej Ziemi, bêd¹c najpierw pod nieludzk¹ okupacj¹ sowieck¹,
a po dwóch latach, wcale nie lepsz¹ – niemieck¹. Ledwie usta³y walki
z pierwszym okupantem, ju¿ musieli stan¹æ do walki z drugimi. Pocz¹t-
kowo ramiê w ramiê z partyzantami sowieckimi. Nie na d³ugo jednak.
Nie minê³o i pó³ roku, gdy „sprzymierzeñcy” podstêpnie zwabili na od-
prawê oficerów i podoficerów oddzia³u polskiego, nieoczekiwanie na-
padaj¹c na nich i warowny obóz Polaków. Garstka ich, która wysz³a ca³o
z matni, broni¹c siê rozpaczliwie przed tysi¹cami sowieckich partyzan-
tów, zosta³a zmuszona, znajduj¹c siê w stanie wy¿szej koniecznoœci, do

3 Józef Krzyczkowski
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pozornego zawieszenia dzia³añ zbrojnych z Niemcami, co zreszt¹ w pe³-
ni aprobowa³o dowództwo Okrêgu AK „Nów” (Nowogródek).

Nazajutrz, po zakwaterowaniu oddzia³u w Dziekanowie, o œwicie,
porucznik Góra uda³ siê w cywilnym ubraniu, rowerem do Warszawy, by
nawi¹zaæ przerwany w czasie przemarszu kontakt z Komend¹ G³ówn¹
AK. Jednak bez rezultatu. Dopiero tu¿ przed godzin¹ policyjn¹, przy-
padkowo spotka³ swego kolegê z Anglii, równie¿ cichociemnego, kapi-
tana P³uga – Adama Borysa, organizatora, a nastêpnie dowódcê specjal-
nych oddzia³ów Agat, Pegaz i Parasol, który obieca³ pomoc w nawi¹za-
niu ³¹cznoœci z central¹.

Niejako równolegle, w tym samym dniu, do kwatery zastêpcy do-
wódcy Zgrupowania Nalibockiego porucznika Kuli – Franciszka Rybki
w Dziekanowi Polskim przyby³ komendant VIII Rejonu AK kapitan Szy-
mon – Józef Krzyczkowski, który równie¿ zaofiarowa³ pomoc w nawi¹-
zaniu ³¹cznoœci z Komend¹ G³ówna AK za poœrednictwem komendanta
warszawskiego VII Obwodu AK „Obro¿a”, majora Bronis³awa – Broni-
s³awa Krzy¿aka, do którego nale¿a³ obszar VIII Rejonu. Poniewa¿ jego
propozycje, co do dalszych losów oddzia³u by³y niejasne – Szymon spo-
tka³ siê nastêpnie w tej sprawie z pu³kownikiem dyplomowanym Ku-
czab¹ – Kazimierzem Plut¹–Czachowskim.

Postój w Dziekanowie Polskim przed³u¿a³ siê ponad granicê ryzy-
ka. Ka¿dy dzieñ, ka¿da godzina pozostawania tam mog³y przynieœæ ka-
tastrofalne skutki. W ka¿dej chwili konfidenci mogli donieœæ Niemcom
o p³omiennym wyst¹pieniu porucznika Góry na b³oniach miasteczka
Dzierzby, zaraz po sforsowaniu w bród Bugu. W wyst¹pieniu tym Góra
zagrzewa³ swoich ¿o³nierzy do bezkompromisowej rozprawy z Niemca-
mi; o rozstrzelaniu za Dzierzbami trzech niemieckich ¿andarmów, o roz-
biciu samochodu z oficerami SS, o wczeœniejszej walce z oddzia³em ro-
syjskich kolaborantów RONA* Kamiñskiego w Proœcie pod Po³oneczk¹
i jeszcze wczeœniejszej likwidacji garnizonu niemieckiego w Rakowie
i Borku. Otoczenie Zgrupowania Nalibockiego nawet przez niewielk¹
jednostkê pancern¹ w otwartym terenie nie dawa³o ¿o³nierzom tego zgru-
powania ¿adnych szans. Dosz³oby do masakry.

Wydawa³o siê, ¿e Komenda G³ówna AK nie zdawa³a sobie z tego
sprawy.

Absurdalne propozycje wykupienia broni od tych, którzy ju¿
w czerwcu 1943 roku stanêli do otwartej walki z Niemcami, a zdradzeni
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przez sowieckich „sojuszników”, potrafili ocaliæ swój oddzia³ przed ca³-
kowit¹ zag³ad¹, obra¿a³y tych ludzi, by³y dotkliwym policzkiem.

Nie po to pokonali taki szmat drogi, by tu w³aœnie, u wrót ukochane-
go przez nich miasta, mieliby wyzbyæ siê swej broni, zdobytej na wrogach.

A ju¿ najmniej spodziewano siê takiego rozkazu, jaki dotar³ z Ko-
mendy G³ównej do porucznika Góry, za poœrednictwem kapitana Szymona.

Nakazywa³ on przemarsz zgrupowaniu spod Warszawy, a¿ do Bo-
rów Tucholskich, na pó³noc Polski, tras¹ licz¹c¹ ponad czterysta kilome-
trów, wzd³u¿ linii frontu, gdzie wszystkie miejscowoœci naszpikowane
by³y niemieckim wojskiem.

Ów rozkaz oznacza³ zag³adê ca³ego oddzia³u, a ¿e ci ¿o³nierze „nie
przywyk³szy byli” iœæ do niewoli, oznacza³by œmieræ bez ma³a tysi¹ca
ludzi.

„…Nie rozumia³em wtedy i dotychczas nie rozumiem – napisa³
w prowadzonych na bie¿¹co notatkach porucznik Góra – jak mo¿na by³o
wyci¹gaæ konsekwencje wobec ca³ego oddzia³u za jakiekolwiek przewi-
nienie, czy wy³amanie siê spod dyscypliny. Je¿eli przyprowadzi³em tutaj
oddzia³ wyszkolony, zaprawiony w boju i zgrany, je¿eli przez ten krok
pope³ni³em jak¹œ niew³aœciwoœæ, z³amanie rozkazu, czy przepisów
(w tej chwili jest to ma³o wa¿ne), to nie wolno by³o wydawaæ „wyroku”,
zaocznie przed rozpatrzeniem sprawy i to w stosunku do ca³ego oddzia-
³u. Je¿eli uznano, ¿e jestem winien, to zawsze gotów by³em ponieœæ kon-
sekwencje, nigdy bym siê nie chroni³ przed odpowiedzialnoœci¹. Zosta-
³em wys³any na te tereny przez Komendê G³ówn¹, otrzymywa³em rozka-
zy i wytyczne od swych prze³o¿onych z Komendy Okrêgu Nowogródz-
kiego, których siê trzyma³em na tyle, na ile w tych warunkach by³o to
mo¿liwe. Wiêc je¿eli by³a czyjakolwiek wina w postêpowaniu, to tylko
moja, a nie kogokolwiek innego. W ¿adnym wypadku nie nale¿a³o stoso-
waæ odpowiedzialnoœci zbiorowej...”

„…Tego niepoczytalnego rozkazu – jak go okreœli³ w swej ksi¹¿ce
pod tytu³em „Rapsodia ¯oliborska” Stanis³aw Podlewski – porucznik
Góra nie móg³ wykonaæ. Powiedzia³ o tym kapitanowi Szymonowi pro-
ponuj¹c mu, by wcieli³ on Zgrupowanie Nalibockie do VIII Rejonu AK
i przekona³ Komendê G³ówna o celowoœci zmiany rozkazu...”

Kapitan Szymon przyrzek³ uczyniæ wszystko, co w jego mocy,
aby zatrzymaæ oddzia³ na terenie Puszczy Kampinoskiej. I dotrzyma³
s³owa, zyskuj¹c wdziêcznoœæ i pe³ne zaufanie kresowiaków, niemaj¹-
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cych pojêcia, dlaczego po tak ciê¿kich prze¿yciach, nie byli chciani, tu
pod Warszaw¹.

Szymon natychmiast uda³ siê do stolicy, gdzie odnalaz³ pu³kowni-
ka Kuczabê prosz¹c go o poparcie tej propozycji. Wzmocni³oby to –
t³umaczy³ – si³y VIII Rejonu, a jednoczeœnie uchroni³oby tak waleczny
oddzia³ od zniszczenia.

Te argumenty przekona³y w koñcu nie tylko Kuczabê – Kazimierza
Pluta Czachowskiego, lecz tak¿e i dowódcê Okrêgu AK Warszawa pu³-
kownika dyplomowanego Montera – Antoniego Chruœciela.

Jednak pomimo tego, ¿e wyrazi³ on w koñcu zgodê, nadal zwleka-
no z wymarszem oddzia³u z Dziekanowa. Ow¹ zw³okê z przemieszcze-
niem zgrupowania z Dziekanowa w g³¹b Puszczy Kampinoskiej wyja-
œni³ kapitan Szymon w napisanej po wojnie ksi¹¿ce pod tytu³em „Kon-
spiracja i powstanie w Kampinosie”:

„…Chodzi³o o wyci¹gniêcie z twierdzy modliñskiej jak najwiêk-
szej iloœci broni i amunicji. Konieczne by³o wiêc swoiste przyczajenie
siê i udawanie, ¿e nic siê nie zmieni³o. Metoda ta sprawi³a, ¿e Niemcy
wydali Polakom istotnie sporo amunicji, która rych³o pos³u¿y³a do tego,
aby po³o¿yæ pokotem pierwsze ich oddzia³y, które chcia³y przejœæ przez
puszczê...”

Metoda ta by³a ze wszech miar uzasadniona. Nieskorzystanie
z dozbrojenia oddzia³u bez jednego wystrza³u i to w przededniu wybu-
chu powstania w Warszawie, by³oby g³upot¹. Dziwiæ siê jednak nale¿a-
³o, ¿e gdy Zgrupowanie Nalibockie zosta³o zmuszone wprost do zastoso-
wania tej samej wszak¿e „metody” znajduj¹c siê w sytuacji bez wyjœcia,
wobec zdrady sowieckiego „sojusznika” i w stanie obrony koniecznej,
uznano j¹ za karygodn¹.

Po otrzymaniu meldunku, ¿e ¿o³nierzom z oddzia³u Góry, wys³a-
nym pod dowództwem porucznika Jastrzêbia – Aleksandra Wolskiego
do Modlina po fura¿, uda³o siê zafasowaæ przydzia³ broni, amunicji, za-
prowiantowania i leków, kapitan Szymon wydal rozkaz natychmiasto-
wego wymarszu zgrupowania w stronê Kampinosu. Po drodze nale¿a³o
zlikwidowaæ posterunki niemieckiej stra¿y granicznej i ¿andarmerii.

Gdy tylko ten rozkaz dotar³ do Góry, jego ¿o³nierze w niespe³na
godzinê zwinêli swój majdan w Dziekanowie Polskim i wyruszyli d³ug¹
kolumn¹ w kierunku szosy Nowy Dwór – Warszawa. Nikt ich nie zatrzy-
mywa³. Zanim Niemcy zorientowali siê, ¿e zostali wyprowadzeni w pole,
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Zgrupowanie Nalibockie zd¹¿y³o siê przemieœciæ w g³¹b Puszczy Kam-
pinoskiej.

W ci¹gu nocy z 29 na 30 lipca 1944 roku kompanie piechoty i szwa-
drony kawalerii oczyœci³y niemal ca³¹ puszczê ze wszystkich posterun-
ków niemieckiej ¿andarmerii i stra¿y granicznej rozmieszczonych na
granicy, która przebiega³a przez Puszczê Kampinosk¹ rozdzielaj¹c¹ okrêg
Prus Wschodnich (Ostpreussen) od Generalnej Guberni rz¹dzonej z Kra-
kowa przez gubernatora Hansa Franka.

Od tej nocy, od dnia 29 lipca 1944 roku, a¿ do koñca wrzeœnia
przez ca³y okres trwania Powstania Warszawskiego ca³y rozleg³y teren
Puszczy Kampinoskiej pozostawa³ wolny od okupanta. Powsta³a tu Nie-
podleg³a Rzeczypospolita Kampinoska.

Po raz drugi w tej wojnie kresowiacy walcz¹cy pod barwami tych
samych pu³ków – 78 pu³ku piechoty strzelców s³uckich i 27 pu³ku u³a-
nów im. króla Stefana Batorego – stanêli do walki o Warszawê.

W swych niepublikowanych dot¹d wspomnieniach „W bój bez bro-
ni” podporucznik Ostromir – Edward Bonarowski warszawiak z krwi
i koœci, który do oddzia³u Zgrupowania porucznika Góry do³¹czy³ w Pusz-
czy Kampinoskiej, a w czasie Powstania Warszawskiego bêdzie dowódc¹
jednego z nalibockich plutonów 78 pu³ku piechoty AK, walcz¹cego na
¯oliborzu – zanotowa³:

„We wrzeœniu 1939 r. mia³a swój pocz¹tek jakaœ przedziwna sym-
bolika w rozlokowaniu tych dwóch pu³ków, której dope³nieniem bêdzie
okres Powstania...”

Po forsownej i krwawej nocy Zgrupowanie Nalibockie rozlokowa-
³o siê w puszczañskich wsiach. W Wierszach stanê³o dowództwo zgru-
powania z porucznikiem majorem Gór¹ – Adolfem Pilchem na czele
i jego zastêpc¹ porucznikiem (majorem) Kul¹ – Franciszkiem Rybk¹;
dowództwo batalionu 78 pu³ku piechoty z porucznikiem pilotem DŸwi-
giem – Witoldem Pe³czyñskim na czele 1 kompania pod dowództwem
porucznika Dana – Franciszka NN, 2 kompania pod dowództwem po-
rucznika Strza³y – Witolda Lenczewskiego i ¿andarmeria. W Krogulcu –
dowództwo 27 pu³ku u³anów (wówczas zwanym jeszcze dywizjonem),
z chor¹¿ym (rotmistrzem) Noc¹ – Zdzis³awem Nurkiewiczem, 2 szwa-
dron pod dowództwem wachmistrza (podporucznika) Szarego – Józefa
NiedŸwieckiego, 4 szwadron pod dowództwem porucznika Jawora –
Aleksandra Pietruckiego, szwadron cekaemów 23 pu³ku u³anów grodzieñ-
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skich pod dowództwem porucznika (majora) Jara – Jaros³awa G¹siew-
skiego; pluton ³¹cznoœci pod dowództwem porucznika Stabrawy – Anto-
niego Chomicza szpital pod dowództwem lekarza kapitana Kleszczyka –
Antoniego Banisa i kwatermistrzostwo pod dowództwem podporuczni-
ka Jastrzêbia – Aleksandra Wolskiego.

Natomiast w Kiœcinnem zakwaterowa³ 3 szwadron pod dowódz-
twem wachmistrza podchor¹¿ego (podporucznika) Suma – Narcyza Ku-
likowskiego, zaœ w Roztoce – 1 szwadron pod dowództwem wachmi-
strza (podporucznika) Dêba – Jana Jakubowskiego.

Kresowa œpiewna mowa rozlega³a siê w ca³ej puszczy od rana do
wieczora. Ale kiedy koñczono zajmowanie nowych kwater kapitan Szy-
mon wyda³ rozkaz nakazuj¹cy mobilizacjê i ostre pogotowie wszystkich
oddzia³ów VIII Rejonu.

POWSTANIE W KAMPINOSIE
WYBUCH£O WCZEŒNIEJ

Nad ranem 31 lipca 1944 roku do dowódcy 27 pu³ku u³anów chor¹-
¿ego Nocy – Zdzis³awa Nurkiewicza przycwa³owa³ goniec (³¹cznik) po-
rucznika Góry u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki i zameldowa³, ¿e
we wsi Aleksandrów nieopodal Roztoki poprzedniego dnia póŸnym wie-
czorem zatrzyma³o siê na nocleg kilku niemieckich ¿o³nierzy. Chor¹¿e-
mu nie musia³ t³umaczyæ, co Góra rozkaza³ z nimi zrobiæ. NiedŸwiedŸ
nie dokoñczy³ meldunku, gdy Noc ju¿ wezwa³, aby niezw³ocznie stawi³o
siê w stodole, gdzie kwaterowa³, szeœciu ochotników, którym kaza³ zli-
kwidowaæ szkopów.

U³ani wskoczyli na koñ i pocwa³owali w kierunku zabudowañ Alek-
sandrowa. W pierwszej zagrodzie dostrzegli nie kilku, lecz kilkudziesiê-
ciu niemieckich ¿o³nierzy, zawrócili, wiêc w miejscu i galopem pognali
z powrotem do kwatery dowódcy pu³ku.

Jeden z nich wszak¿e nie da³ siê ponieœæ emocjom, w bezpiecznej
odleg³oœci zeskoczy³ z konia, przywi¹za³ go do przydro¿nego drzewa
i kryj¹c siê w przydro¿nym rowie, dotar³ w okolicê kolejnych zagród,
gdzie równie¿ by³o wielu ¿o³nierzy niemieckich. Stoj¹cy na warcie ¿o³-
nierz na widok konnego polskiego zwiadu nie wszcz¹³ alarmu, bior¹c
zapewne naszych u³anów za kolaboruj¹cych z nimi w³asowców.
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Okaza³o siê, ¿e we wsi zakwaterowa³a ca³a kompania Wehrmachtu
w sile oko³o stu piêædziesiêciu ¿o³nierzy.

Poinformowano o tym chor¹¿ego Nurkiewicza, który zarz¹dzi³ spie-
szenie pierwszego szwadronu wachmistrza Dêba – Jana Jakubowskiego
i oskrzydlenie Aleksandrowa od strony wschodniej. Od pó³nocy, na roz-
kaz porucznika Góry rozwin¹³ trzeci¹ kompaniê porucznik Jerzy Helski.
Wkrótce na ca³ej linii rozleg³y siê serie karabinów maszynowych i auto-
matów, a w chwilê póŸniej gromkie “hurra” zrywaj¹cych siê do ataku
u³anów i strzelców. Walka trwa³a kilkanaœcie minut, mo¿e pó³ godziny.
Ca³kowicie zaskoczona niespodziewanym atakiem kompania Wehrmachtu
zosta³a doszczêtnie rozbita. Po stronie polskiej nie tylko nikt nie zgin¹³,
ale nawet nie zosta³ ranny. Czy w ogóle zaatakowani Niemcy zd¹¿yli
w tym boju wystrzeliæ?

Autor „Doliniaków”, wówczas ³¹cznik – goniec dowódcy 3 szwa-
dronu wachmistrza podchor¹¿ego Suma – Narcyza Kulikowskiego o pseu-
donimie ¯bik, który zosta³ na kilka dni odkomenderowany do dyspozy-
cji dowódcy puszczañskiej kawalerii chor¹¿ego Nocy – Zdzis³awa Nur-
kiewicza i jako ochotnik wzi¹³ udzia³ w pierwszej na terenie Puszczy
Kampinoskiej walce pod Aleksandrowem, tak oto zrelacjonowa³ prze-
bieg tej walki w swym dzienniczku, zatytu³owanym „Na koniu i pod
koniem”4:

– Do stodo³y, w której kwaterowa³ chor¹¿y Noc wpad³ kapral Ro-
baczek, jego luzak, wo³aj¹c: – Gdzie jest dowódca dywizjonu?

Chor¹¿y przesta³ chrapaæ schwyci³ swoje buty, mundur, zeœlizgn¹³
siê na klepisko, wys³ucha³ meldunku kaprala i zawo³a³:

– Szeœciu na ochotnika do mnie!
By³o to 31 lipca 1944 roku. Znowu mia³em k³opot z wci¹gniêciem

rozmok³ych butów, w koñcu jakoœ siê z nimi upora³em.
Staliœmy w szeregu równo, szeœciu, jak uci¹³. Ten, kto siê spóŸni³

nie mia³ prawa stawaæ w szeregu.
– Dowódca zgrupowania – powiedzia³ chor¹¿y – da³ znaæ, ¿e

w Aleksandrowie jest kilku Niemców. Macie ich zlikwidowaæ

4 Marian Podgóreczny, „Na koniu i pod koniem”, Gdañsk 1972, wydanie ksi¹¿ko-
we, autorskie w nak³adzie 130 egzemplarzy, wykonane spo³ecznie przez drukarzy Gdañ-
skiego Wydawnictwa RSW Prasa: Henryk Niedba³a, Krzysztof Majewski, Benon Szary
z odlewu drukowanego w odcinkach dzienniczka pod ww. tytu³em w „Wieczorze Wybrze-
¿a”czerwiec – wrzesieñ 1972 r.
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Gnamy, co koñ wyskoczy. Prowadzi dowódca pocztu chor¹¿ego,
kapral Stenia – Stefania Burak. Na ubezpieczeniu pó³nocno–wschodnie-
go skrzyd³a zgrupowania, w kierunku Rybitwy, przy elkamie (lekki kara-
bin maszynowy) sekcja kaprala Osy – Stanis³awa Borysewicza z 3 szwa-
dronu. Stenia spyta³a go czy nic podejrzanego nie zauwa¿y³. Osa bez
s³owa da³ jej lornetkê, wskazuj¹c kierunek.

– O tam, widzisz?
W odleg³oœci dwóch, dwóch i pó³ kilometra ma³a wioska z kilkoma

zabudowaniami a przy pierwszej zagrodzie sta³ wojak Hitlera w he³mie
na g³owie.

Galopuj¹c, œci¹gn¹³em karabin wprowadzaj¹c nabój do lufy. W porê
zd¹¿y³em zabezpieczyæ, gdy¿ poczciwy „Sybirak”, ma³e w³ochate koni-
sko, które przytarga³o mnie na swoim grzbiecie zza Niemna a¿ tu, pod
Warszawê i na którym podczas tego rajdu praktycznie nauczy³em siê
konnej jazdy, z impetem wlecia³ na zad osadzonego w miejscu wierz-
chowca Steni.

– Zawracamy! – zawo³a³a, wiêc ca³y zwiad zanim zorientowa³em
siê co siê dzieje, pogalopowa³, co tchu tam sk¹d przyby³.

Dopiero po chwili, gdy opad³ tuman py³u wzniesiony kopytami
naszych koni, dostrzeg³em w zagrodzie gospodarstwa, przy którym sta³
wartownik dziesi¹tki ¿o³nierzy, jednych w mundurach feldgrau, innych
w samej bieliŸnie.

Wartownik nie zorientowa³ siê w sytuacji, spogl¹da³ na mnie, jak
wó³ na malowane wrota, z karabinem przewieszonym przez ramiê. Poki-
wa³em mu rêk¹ i k³usem pod¹¿y³em za swoimi. Gdy by³em ju¿ poza
zasiêgiem jego wzroku, osadzi³em Sybiraka, zeskoczy³em z siod³a, uwi¹-
za³em konia do przydro¿nego drzewa, a sam zawróci³em, skradaj¹c siê,
jak na harcerskich podchodach rowem biegn¹cym wzd³u¿ piaszczystego
traktu.

Nasz widok nie wywo³a³ u Niemców najmniejszego poruszenia.
Wartownik jak sta³ w miejscu, tak sta³ nadal gapi¹c siê zreszt¹ w stronê
przeciwn¹ od tej, gdzie siê znajdowa³em, na drogê wiod¹c¹ do Wêdzi-
szewa. Z bliskiej odleg³oœci, niewidoczny od strony wioski obserwowa-
³em Niemców. Jedni wylegiwali siê w cieniu drzew w porozpinanych
mundurach, kilku pó³ nagich my³o siê przy studni, jeszcze inni wchodzi-
li, lub wychodzili ze stodo³y, w której kwaterowali, przed „s³awojk¹”
(drewniany wychodek) na skraju obejœcia ustawia³a siê kolejka.
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W pierwszej zagrodzie naliczy³em ich z piêædziesiêciu, w drugiej
i trzeciej po tyle samo. W nastêpnych nie by³o wojska.

To wszystko, co chcia³em ustaliæ. Najistotniejszym spostrze¿eniem
by³o to, ¿e Niemcy nie zauwa¿yli nic podejrzanego, zaskoczenie mog³o
byæ wiêc ca³kowite, wielu z nich nie zdawa³o sobie sprawê z tego, ¿e to
ostatnie ich chwile ich ¿ycia. Z moim mog³o byæ podobnie, jak w czasie
ka¿dej walki, ale o tym nigdy siê nie myœli.

Cofa³em siê ostro¿nie, czo³gaj¹c siê na dnie rowu, by ów wartow-
nik na mój widok tym razem nie narobi³ rabanu. Harcerskie podchody
z lat szkolnych wybornie mi siê przyda³y. Jeszcze jedno spojrzenie wstecz,
nic tam podejrzanego nie zauwa¿ono. Zaskoczenie bêdzie ca³kowite.

Poranek by³ pogodny, a postój niemieckiej kompani, która tym ra-
zem biwakowa³a z daleka od frontu, niczym niezm¹cony. Niebawem
wartownik i kontury wsi znik³y mi z oczu, mog³em siê wyprostowaæ.

Nie dochodz¹c do swego konia natkn¹³em siê na dowódcê kawa-
lerii. Mego wzrostu, a wiêc niski, krêpy a w³aœciwie grubawy, w fura-
¿erce zawadiacko przekrêcon¹ na bakier, szed³ raŸno i sapa³. Mia³em
pietra, ¿e zbeszta mnie za to, ¿e nie wycofa³em siê wraz z patrolem, ale
on spyta³:

– Du¿o tam ich jest?
Wiêc domyœla³ siê, dlaczego nie wróci³em z patrolem. Zameldowa-

³em, ¿e wed³ug moich obliczeñ jedna kompania, oko³o stu piêædziesiêciu
szkopa, rozmieszczeni s¹ tu i tam – wskaza³em na trzy zagrody. – Nic nie
zauwa¿yli, nie spodziewaj¹ siê naszych odwiedzin – doda³em.

– Dobry jesteœ – pochwali³ dowódca, wiêc wyprê¿y³em siê na bacz-
noœæ i wyrecytowa³em jednym tchem:

– Ku chwale Ojczyzny panie chor¹¿y!
– Mo¿esz zostaæ tam gdzie by³eœ – wskaza³ rêk¹ tam, sk¹d przysze-

d³em. Bêdziesz mia³ dobre miejsce ostrza³u.
– Mam ze sob¹ ca³y pierwszy szwadron, który odpowiednio rozsta-

wiê – mówi³ ni to do siebie, ni to do mnie. – Jest te¿ I pluton Zo³otara ze
szwadronu cekaem; zaraz powinni nadejœæ zaj¹ce (piechurzy) poruczni-
ka Helskiego – doda³, po czym zawróci³ na piêcie i poszed³ do u³anów,
których st¹d nie widzia³em. Dobrze zamaskowali siê ch³opcy.

Wróci³em na swój punkt obserwacyjny. We wiosce nic siê nie zmie-
ni³o. Ów sielski spokój stawa³ siê nie do zniesienia, minê³o jeszcze ze
trzy kwadranse.
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Wartownik sta³ w pe³nym ekwipunku na swoim miejscu, twarz¹ do
s³oñca patrz¹c tam gdzie do skoku czaili siê u³ani, czy¿by siê opala³?
Nagle przys³oni³ d³oni¹ oczy, jakby im nie dowierza³. Spojrza³em w tam-
tym kierunku. Z ³anów zbo¿a od strony Leszna wy³ania³a siê szeroko
rozci¹gniêta tyraliera spieszonych u³anów, zmierzaj¹cych wprost na go-
spodarstwa po³o¿one w po³udniowej czêœci Aleksandrowa, w których
kwaterowali Niemcy, wartownik musia³ ich dostrzec, bo nagle zerwa³
siê do biegu, wrzeszcz¹c na ca³e gard³o:

– Banditen!.
Od d³u¿szej chwili trzyma³em go na muszce, poci¹gn¹³em za spust.

Upad³, jakby siê potkn¹³.
Niemal w tej samej chwili wystrzeli³a w górê czerwona rakieta i na

ca³ej linii rozleg³y siê strza³y. Nasi ruszyli do ataku. Wyrzuci³em pust¹
³uskê, wprowadzaj¹c nowy nabój do lufy.

W najbli¿szej zagrodzie wœród Niemców zakot³owa³o siê, jak
w ulu. Pada³y nerwowe rozkazy, ¿o³nierze dopadali do ustawionej
w koz³y broni, próbowali odpowiedzieæ chaotycznym ogniem i padali
koszeni ostr¹ kanonad¹ na ca³ej linii. Pozostali przy ¿yciu usi³owali
przebiæ siê w kierunku gdzie stanowiska zd¹¿y³ ju¿ zaj¹æ porucznik
Helski ze swoj¹, trzeci¹ kompani¹. Gdy zaleg³a w ¿ycie piechota otwo-
rzy³a huraganowy ogieñ Niemcy rzucili siê do bez³adnej ucieczki na
Sowi¹ Wolê.

W domu, naprzeciw mnie pêk³a wybita kolb¹ karabinu szyba. Huk
wystrza³ów st³umi³ brzêk t³uczonego szk³a. Przez okno gramoli³ siê Nie-
miec. Po moim strzale upad³ na ziemiê. Dopiero teraz zauwa¿y³em na
naramiennikach naszywki feldfebla. A jednak chybi³em. Niemiec pod-
ci¹gn¹³ siê na ³okciach wypatruj¹c przeciwnika. Z tej p³aszczyzny by³em
dlañ niewidoczny. Nie dojrza³ nikogo, wiêc dalej w nogi. Na pró¿no.
Strzeli³em mierz¹c w plecy. Rozkrzy¿owa³ ramiona, opuszczaj¹c kara-
bin, przebieg³ ze dwa kroki i pad³. Nie zd¹¿y³em pomanipulowaæ zam-
kiem, gdy w oknie ukaza³a siê nowa g³owa os³oniona he³mem. Niemiec
szybko przerzuci³ nogê na zewn¹trz, zeskoczy³. Nacisn¹³em spust w chwi-
li, gdy odrywa³ siê od parapetu. Co za urodzajne okno? Triumfowa³em.
Gdyby tak ka¿dy Polak „za³atwi³” tylu Niemców, co ja w tym jednym
dniu, ju¿ dawno by³by koniec wojny.

Psia krew! Triumf okaza³ siê przedwczesny, okaza³o siê, ¿e spud³o-
wa³em. Niemiec o¿y³. Skacz¹c zapewne mnie zlokalizowa³ i cwaniak
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udawa³ martwego. Nagle siê uniós³ na ³okciach, ju¿ przyk³ada³ kolbê
karabinu do ramienia, mierzy³.

Le¿¹cego trudniej jest dostaæ. Trzeba siê spieszyæ. Wszystko zale-
¿y od tego, kto pierwszy. Chyba nie zd¹¿ê przed nim. Nareszcie nabój
mam w lufie, muszê braæ go pod he³m, prosto w twarz. Dostaæ go, nie
bêdzie takie proste, jestem jednak zdenerwowany. To koniec?

Le¿ymy naprzeciw siebie, twarz¹ w twarz blisko, w odleg³oœci naj-
wy¿ej dwudziestu piêciu kroków. Mój przeciwnik ma rude brwi i wyd³u-
¿ony, garbaty nos. Jest znacznie starszy ode mnie, móg³by byæ moim
ojcem. Zapewne myœli to samo, co ja w tej chwili, kto kogo pierwszy?
Czujê kropelki potu na skroniach. A jednak mnie uprzedzi³. Tam gdzie
le¿a³ b³ysn¹³ ogieñ i niemal w tej samej chwili rozleg³ siê huk wystrza³u.
Czy taka by³a kolejnoœæ?

On te¿ musia³ byæ zdenerwowany. Zaprzepaœci³ jedyn¹ szansê. Te-
raz ja. Mam chwilê przewagi, zanim tamten zarepetuje. Próbujê siê opa-
nowaæ… mierzê spokojnie… jak na polowaniu! Do ludzi?

Wydawa³o siê, ¿e w takiej chwili nie ma czasu na myœlenie, ale to
nie prawda. Myœli przechodz¹ przez mózg, jak burza, k³êbi¹ siê, mie-
szaj¹, wybuchaj¹…

– To wróg! NajeŸdŸca. Okupant! Grabie¿ca! Morderca! A jeœli on
r¹bnie mnie pierwszy?... Jak s³odko umieraæ za Ojczyznê? Nie, ¿adna
œmieræ nie jest s³odka. W tej chwili to wszystko, co wznios³e nie ma
znaczenia. Liczy siê tylko to, kto pierwszy, kto pierwszy….

Wydaje mi siê, ¿e jestem opanowany, portki mi siê nie trzês¹, mam
go na muszce, poci¹gam spust.

Ufff, co za ulga. Skoro mogê teraz o tym pisaæ, to znaczy, ¿e tym
razem nie spud³owa³em.. Tamten uderzy³ g³ow¹ o kolbê swego karabinu.

Czy by³em lepszym strzelcem o, czy bardziej opanowany? Po pro-
stu mia³em szczêœcie. To szczêœcie, w przeciwieñstwie do Misia, który
padnie na KielecczyŸnie, bêdzie mi towarzyszy³o do koñca wojny, a tak-
¿e dalej po wojnie. Mia³em wspania³ego Anio³a Stró¿a. On dopiero mu-
sia³ siê napracowaæ...

W³aœciwie by³ to dla mnie chrzest bojowy, nie licz¹c nieoczekiwa-
nego, wraz z moim serdecznym przyjacielem NiedŸwiedziem – Stanis³a-
wem Myœlickim, spotkania na skraju Puszczy Nalibockiej, ju¿ w czasie
marszu na Warszawê, z dwoma sowieckimi partyzantami, którzy spóŸni-
li siê o u³amek sekundy. Byliœmy szybsi..
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W walce pod Aleksandrowem pogrom Niemców by³ zdecydowa-
ny, mieliœmy od pierwszej chwili druzgoc¹c¹ przewagê nad nieprzyja-
cielem, dziêki ca³kowitemu ich zaskoczeniu.

Dowódca kawalerii poderwa³ dwa plutony spieszonego szwadronu
do koni i na koñ. U³ani w galopie oskrzydlali uciekaj¹cego nieprzyjacie-
la z lewej flanki. Po polach rozlega³ siê jednak wielki krzyk: hurra –
nacieraj¹cych i huk wystrza³ów. U³ani III spieszonego plutonu nacierali
na wprost. Biegnê naprzód razem z nimi i te¿ wrzeszczê „hurra!” doda-
j¹c sobie animuszu. Przede mn¹ wyrós³ Niemiec. Trzasn¹³em zamkiem
i nie przyk³adaj¹c kolby do ramienia i poci¹gn¹³em za spust.

– Cholera! – zakl¹³em w czasie tej akcji po raz drugi. Iglica stuknê-
³a g³ucho. Niewypa³? Ale¿ ze mnie gapa. Nie liczy³em wystrzelonych
naboi. Piêæ ju¿ posz³o, a nie zmieni³em ³ódki z nabojami. Przez g³upi¹
nieuwagê wpad³em!

– Hände hoch! – krzykn¹³em odruchowo, zanim o tym pomyœla³em.
Nie do wiary! Przede mn¹ wysoki dryblas unosi³ pos³usznie, wraz

z karabinem rêce w górê. Mo¿na by³o skonaæ ze œmiechu. Sta³ obok
i patrza³ na mnie wyba³uszonymi oczyma, z których przebija³ strach
i zdziwienie. Siêga³em mu zaledwie do pachy. Gdyby wiedzia³, ¿e nie
mam naboju w lufie!

Ale¿ ze mnie ba³wan i czego¿ tak siê wystraszy³em? W tej idio-
tycznej sytuacji zapomnia³em, ¿e mam przecie¿ w przytroczonej do pasa
kaburze pistolet, zdobyty od sowieckiego partyzanta. To karygodne!
Jestem jeszcze nieopanowany w boju, a w tej œmiertelnej grze stawk¹
jest ¿ycie!

Dryblas w prawej d³oni trzyma karabin wyci¹gniêty ponad g³owê.
Dygocze. Ciekawe, czy dostrzeg³, ¿e mój mauzer dr¿y w d³oni, podobnie
jak jego?

Gra jeszcze nieskoñczona. U³ani pobiegli naprzód, zosta³em z nim
sam na sam. Jak mu odebraæ ów wysoko stercz¹cy nad moj¹ g³ow¹ kara-
bin? Czy nie r¹bnie mnie kolb¹ w ³eb?

Mia³em jednak szczêœcie. Jak z pod ziemi obok mnie wyrós³
dowódca kawalerii chor¹¿y Noc. No teraz to ja gieroj! Wyrwa³em Niem-
cowi broñ, odci¹gn¹³em zamek zdobytego karabinu. Nabój tkwi³ mu
w lufie, wystarczy³oby tylko przechyliæ skrzyde³ko bezpiecznika i po-
ci¹gn¹æ za spust. By³oby po mnie. Chor¹¿y pogna³ dalej zostawiaj¹c mnie
z jeñcem.
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By³o ju¿ po walce, chocia¿ tu i ówdzie pada³y jeszcze pojedyncze
strza³y. Koniowodni podprowadzali konie. Dwa zdobyczne karabiny prze-
wiesi³em przez siod³o Sybiraka. Zdobyt¹ broñ – po wyjêciu zamków –
da³em do taszczenia jeñcowi. Dowódca kawalerii do³o¿y³ mi jeszcze czte-
rech jeñców, ka¿¹c wszystkich odprowadziæ do porucznika Góry kwate-
ruj¹cego w Wierszach. To by³o wyró¿nienie!

Jeñców mog³em konwojowaæ z Aleksandrowa do Wiersz lasem, na
prze³aj. Wola³em jednak poprowadziæ ich przez Kiœcinne – miejsce po-
stoju mego, macierzystego, trzeciego szwadronu. Wiadomo!

Istotnie, w Kiœcinnem wywo³a³em zrozumia³¹ sensacjê:
– Popatrzcie, kogo ̄ bik prowadzi? – Zawo³a³ Kazik Miron z sekcji

Staszka Piszczka.5

W okamgnieniu konwojowani jeñcy niemieccy wywo³ali zbiego-
wisko. Jakiœ porywczy u³an, który w czasie pacyfikacji puszczy Nali-
bockiej pod kryptonimem „Herman” straci³ ca³¹ rodzinê chcia³ ich za³a-
twiæ na miejscu, ale obruga³em go to i da³ spokój. Na Krogulcu Pulchny
–Stefan Fedorowicz z Pru¿an spyta³ siê gdzie mam ich broñ. Przyzna-
³em, ¿e zabezpieczy³em j¹ w swoim szwadronie. W zgrupowaniu utar³
siê zwyczaj, który bezskutecznie zwalcza³ kwatermistrz podporucznik
Jastrz¹b – Aleksander Wolski, ¿e zdobyczna broñ i amunicja stanowi³y
w³asnoœæ tego, kto j¹ zdoby³. Zaproponowa³ mi interesuj¹c¹ transakcjê:

5 W ksi¹¿ce Adolfa Pilcha, pt „Partyzanci trzech puszcz”, w Wykazie ¿o³nierzy
pod pozycj¹ 831 starszy u³an Kazimierz Miron ps. „Alba” znajduje siê informacja, ¿e
poleg³ on, jako jedyny, w dniu 31 lipca 1944 r. w Aleksandrowie. Ten sam b³¹d zosta³
pope³niony w „Spisie ¿o³nierzy Zgrupowania Sto³pecko-Nalibockiego Armii Krajowej”
(opracowanie: Witold Grzybowski konsultacje. Longin Ko³osowski) pod poz. 535.
W rzeczywistoœci Kazimierz Miron z Dzienis, pseudonim Alba w stopniu st. u³ana z sekcji
lkm kpr. Pogoñ – Stanis³awa Piszczka, I plutonu plut. P³aza – Czes³awa Jucniewicza 3
szwadronu wachm. pchor. Narcyza Sum-Kulikowskiego  27 p.u³. chor. Nocy, Nieczaja
Zdzis³awa Nurkiewicza zgin¹³ (na oczach swego dowódcy sekcji kpr. Stanis³awa Piszcz-
ka i autora Doliniaków) w dniu 2 sierpnia 1944 r. w akcji pod Pieñkowem. W Aleksan-
drowie u³ani z 3 szwadronu (z wyj¹tkiem u³ana ¯bika – Mariana Podgórecznego  –
³¹cznika –goñca dowódcy tego szwadronu, oddelegowanego okresowo do dyspozycji
dowódcy kawalerii) nie brali udzia³u w tej walce.. W boju pod Aleksandrowem, atakuj¹-
cy kompaniê Wehrmachtu ¿o³nierze porucznika Góry nie ponieœli wiêc ¿adnych strat
w zabitych. Dwóch u³anów zosta³o rannych, a i to najprawdopodobniej nie przez Niem-
ców. Por. Góra nie wykaza³ te¿ ¿adnych strat w³asnych w meldunku o tej walce wys³anym
do kpt Szymona sporz¹dzonym w tym samym dniu. Na grobie st. u³. Alby – Kazimierza
Mirona, na cmentarzu w Wierszach wypisana jest te¿ w³aœciwa data œmierci: 2 VIII 1944 r.
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– Dasz mi mauzera, (Pulchny mia³ karabin rosyjski, typu mosin) za
ostrogi?

Mia³em wprawdzie w³asne ostrogi, ale by³y toporne, z ¿elastwa,
kowalskiej roboty. Pulchny oferowa³ z niklu oficerskie, b³yszcz¹ce. Nie
by³o nad czym siê zastanawiaæ. Pasowa³y jak ula³ do nowych butów.

Z Krogulca do Wiersz, jeleni skok. Zameldowa³em siê z jeñcami
u dowódcy zgrupowania w zagrodzie Aleksandra Biernackiego. Chor¹-
¿y Noc przyby³ tam wczeœniej, sk³ada³ w³aœnie Dolinie relacjê ze zwy-
ciêskiej akcji.

* * *
Gdy skoñczy³, zameldowa³em dowódcy zgrupowania, ¿e na rozkaz

dowódcy kawalerii przyprowadzi³em piêciu jeñców wziêtych do niewoli.
Chor¹¿y Noc nie omieszka³ dodaæ, ¿e wyró¿ni³em siê w boju. Spoj-

rza³em na niego podejrzliwie. Kpi³? Czy¿by nie zauwa¿y³ jak mi rêce
dr¿a³y, gdy przy³apa³ mnie sam na sam z tym Niemcem dryblasem, któ-
rego te¿ tu przyprowadzi³em? Chor¹¿y jednak wcale nie kpi³, a porucz-
nik Góra uœcisn¹³ mi rêkê:

– Zas³u¿y³eœ na pochwa³ê6  – powiedzia³. Odpali³em jednym tchem:
– Ku chwale Ojczyzny panie komendancie! – I trzasn¹³em nowymi

ostrogami na nowych butach. (...)
Dowódca Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego porucznik Góra

zwolni³ jeñców, po zarekwirowaniu im umundurowania wraz z obuwiem,
wrêczaj¹c im na drogê „przepustki” o takiej mniej wiêcej treœci:

„Najkrótsz¹ drog¹ przez Nowy Dwór i Modlin do Berlina”.

6 Pochwa³a ta „...Za czyny bojowe, odwagê i dzielne zachowanie w obliczu nie-
przyjaciela w okresie od 23 czerwca 1944 roku do 10 sierpnia 1944 roku” zosta³a istot-
nie udzielona rozkazem dowódcy „Grupy Kampinos”por. Doliny Adolfa Pilcha.  Nieza-
le¿nie od tej pochwa³y pierwszy dowódca Grupy Kampinos kpt/p³k Szymon Józef Krzycz-
kowski wyst¹pi³ z wnioskiem o odznaczenie srebrnym krzy¿em Orderu Wojennego Virtuti
Militari, w którym czytamy m.in.: „odznacza³ siê mêstwem w boju, zdecydowaniem
i ofiarnoœci¹, W szczególnoœci odznaczy³ siê w boju pod Aleksandrowem w dn. 31 lipca
1944 r. Wys³any na patrol podkrad³ siê do œrodka wsi i mimo wielkiego niebezpieczeñ-
stwa dok³adnie ustali³ roz³o¿enie si³ opla, dziêki temu i przy Jego udziale, uda³o siê
w pe³ni zaskoczenie i likwidacja ca³ej kompani hitlerowskiej, zdobywaj¹c wiele broni
i amunicji. Rozkazem D-twa Grupy Kampinos z dnia 8.IX.1944 r. Nr 6 otrzyma³ pochwa-
³ê dwukrotnie i awans na st. u³ana za dzielnoœæ i odwagê w obliczu opla.

Za powy¿sze czyny i zas³ugi bojowe poda³em st. u³ana „¯bika” Mariana Podgó-
recznego o nadanie orderu Virtuti Militari V klasy”



22

Wiara zanosi³a siê ze œmiechu widz¹c ich dra³uj¹cych boso, w sa-
mej bieliŸnie „nach Berlin”. Ale ¿e by³o ciep³o, wiêc nie marzli. Porucz-
nik Jastrz¹b zarekwirowa³ niemieckie mundury dla nowych partyzantów
– ochotników, którzy gromadnie œci¹gali do nas ze wszystkich stron.

Porucznik Góra zaraz po walce wys³a³ do kapitana Szymona nastê-
puj¹cy meldunek: „Meldujê, ¿e 31 lipca wp³ynê³a wiadomoœæ od ludno-
œci cywilnej, ¿e w miejscowoœci Aleksandrów jest nieprzyjaciel. W wyni-
ku akcji zabito 38 Niemców, 5 wziêto do niewoli, po czym wypuszczono.
Zdobycz – 34 kb, 1 rkm, 1 mp, 5 tys. sztuk amunicji, 36 par butów, plecaki.

Dolina”
W rzeczywistoœci straty niemieckie by³y znacznie wiêksze. Miej-

scowa ludnoœæ przez wiele dni znajdowa³a w lesie, na ³¹kach i wœród
³anów niez¿êtego zbo¿a trupy Niemców, znosz¹c na partyzanckie kwate-
ry znalezion¹ broñ i amunicjê.

DWUKROTNE NATARCIE
NA LOTNISKO BIELAÑSKIE

Rozkaz alarmowy o wyznaczeniu godzimy „W” na dzieñ 1 sierp-
nia 1944 r. kapitan Szymon Józef Krzyczkowski otrzyma³ przebywaj¹c
w Opaleniu, zaledwie na dwie godziny przed rozpoczêciem powstania
w Warszawie, to jest o godzinie 15.00. ¯o³nierze VIII Rejonu punktual-
nie o tej godzinie mieli, zgodnie z wczeœniejsz¹ dyrektyw¹, uderzyæ na
lotnisko Bielañskie. W tym czasie oddzia³y porucznika Góry znajdowa-
³y siê w odleg³oœci osiemnastu kilometrów od Opalenia. Komendant Szy-
mon mia³ do wyboru: albo natychmiast, zgodnie z rozkazem, uderzyæ na
lotnisko si³ami, które mia³ pod rêk¹, albo odroczyæ akcjê do nastêpnego
dnia, by œci¹gn¹æ doskonale uzbrojonych partyzantów nalibockich.

Komendant Szymon postanowi³ uderzyæ ju¿ zmobilizowanymi si-
³ami VIII Rejonu, które znajdowa³y siê najbli¿ej lotniska. Jednoczeœnie
rozes³a³ rozkazy jak najœpieszniejszej koncentracji na wzgórzu 103
w miejscowoœci £u¿e, nieopodal Leœnej D¹browy. Rozkaz do poruczni-
ka Góry brzmia³:

„Zaczynamy uderzenie o 17 godz. 1.08.44 tj. dziœ. Natychmiast
batalion piechoty plus dwa szwadrony kawalerii plus szwadron cekaem
maszeruj¹ w rejon £u¿e, wzgórza 93, 103, 96. Pierwszy szwadron za-
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mknie szosê Warszawa–Modlin na wysokoœci Pieñkowa, wzgórze 85.
Zadanie dla szwadronu zamykaj¹cego szosê – ubezpieczyæ Warszawê
od Modlina. Dla reszty oddzia³ów dalsze rozkazy w £u¿ach. Moje miej-
sce postoju £u¿e, wzgórze 103”.

Ten sam rozkaz dotyczy³ równie¿ kapitana Karasia.
Uderzenie na lotnisko mia³ wykonaæ batalion Janusza Langera

w sile: dwa plutony ppor. Czarnego – Józefa Snarskiego, dwa plutony
z 1 kompanii por. Zetesa – Zygmunta Soko³owskiego i dwa plutony
5 kompanii podporucznika Olszy.

Porucznik Zetes i podporucznik Olsza nie skoñczyli jeszcze pe³nej
mobilizacji, wobec czego w natarciu mog³o wzi¹æ udzia³ tylko stu dzie-
wiêædziesiêciu ¿o³nierzy uzbrojonych w karabiny, granaty, dwa rêczne
i dwa ciê¿kie karabiny maszynowe.

Walka o lotnisko bielañskie trwa³a dwie godziny. Brawura i odwa-
ga atakuj¹cych nie sz³a w parze z si³¹ ognia. Niemcy mieli druzgoc¹c¹
przewagê. Obok broni maszynowej u¿yli artylerii. Nie maj¹c szans po-
wodzenia porucznik Janusz zarz¹dzi³ odmarsz na punkt koncentracji.
Straty w³asne wynios³y piêciu zabitych, dwunastu ciê¿ko i l¿ej rannych.

W godzinê po pó³nocy 2 sierpnia 1944 r. w miejscu koncentracji
zebra³y siê wszystkie miejscowe oddzia³y VIII Rejonu, zaœ o godz. 2.30
nadesz³y oddzia³y nalibockie porucznika Góry. Kapitan Szymon wyda³
szczegó³owy rozkaz do wykonaniu zadania:

„1. Bataliony piechoty porucznika Janusza i porucznika DŸwiga
oraz szwadron ckm dokonaj¹ natarcia na lotnisko Bielany uderzaj¹c
w kierunku przerwy miêdzy M³ocinami a Placówk¹;

2. Chor¹¿y Noc z dwoma szwadronami przetnie szosê Warszawa –
M³ociny na wysokoœci Burakowa i ubezpieczy dzia³ania na lotnisku od
strony £omianek,

3. Uderzenie na lotnisko rozpocznie siê 2 sierpnia o godz. 3.30”.
W porównaniu z oddzia³ami miejscowymi Zgrupowanie Naliboc-

kie by³o bez porównania lepiej uzbrojone, wszyscy strzelcy i u³ani,
w pe³ni umundurowani, wygl¹dali jak wojsko z 1939 r.

Wed³ug raportu porucznika Wyrwy – Bogdana Jaworskiego, ad-
iutanta dowódcy VIII Rejonu, a nastêpnie dowódcy pu³ku „Palmiry –
M³ociny”, por. Adolfa Pilcha, który od 3 sierpnia zmieni³ pseudonim
„Góra” na „Dolina” stan oddzia³ów nalibockich przedstawia³ siê wte-
dy nastêpuj¹co:
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– Batalion piechoty nalibockiej pod dowództwem porucznika DŸwi-
ga – Witolda Pe³czyñskiego, który posiada³ 6 ckm, 22 lekkie i rêczne
karabiny maszynowe, 7 granatników, 22 pistolety maszynowe, 360 kara-
binów ró¿nych, 41 pistoletów, 400 granatów i 4 rakietnice.

– Dywizjon kawalerii chor¹¿ego Nocy – Zdzis³awa Nurkiewicza
z uzbrojeniem: 15 lkm i rkm, 18 pm, 221 kb, 66 pistoletów, 133 granaty,
41 tysiêcy sztuk amunicji,

– Szwadron cekaem, póŸniejszy dywizjon 23 pu³ku u³anów gro-
dzieñskich: 3 ckm, 2 rkm, 2 lkm.

Zgrupowanie Nalibockie dysponowa³o ponadto 617 koñmi, 200
wozami, 15 taczankami i 6 kuchniami polowymi.

W sk³ad dywizjonu (przekszta³conego nastêpnie w pu³k) kawalerii
wchodzi³y cztery szwadrony w sk³adzie: 1 szwadron pod dowództwem
starszego wachmistrza Dêba – Jana Jakubowskiego (78 podoficerów
i szeregowych), 2 szwadron pod dowództwem wachmistrza Szarego –
Józefa NiedŸwieckiego, o tej samej sile, 3 szwadron pod dowództwem
wachmistrza podchor¹¿ego Suma – Narcyza Kulikowskiego (78 podofi-
cerów i szeregowych) i 4 szwadron pod dowództwem porucznika Jara –
Aleksandra Pietruckiego w sile 1 oficer i 36 podoficerów i szeregowych.

Natomiast w sk³ad batalionu 78 pu³ku piechoty strzelców s³uckich
wchodzi³y trzy kompanie: 1 kompania pod dowództwem ppor. Dana –
Franciszka Baumgarta, 2 kompania pod dowództwem ppor. Strza³y –
Witolda Lenczewskiego, 3 kompania dowodzona przez ppor. Helskiego
Jerzego Piestrzyñskiego o ³¹cznym stanie liczebnym: 12 oficerów, 53
podoficerów i 360 szeregowych.

Spoœród miejscowych oddzia³ów dok³adny stan ludzi i uzbrojenia
ujawni³ tylko kapitan Karaœ – Ignacy Jezierski. Jego kompania sk³ada³a
siê z 2 oficerów, 40 podoficerów i 125 szeregowych z uzbrojeniem 76
karabinów, 5 cekaem, 1 rkm, 6 pistoletów i 117 granatów.

Dowództwo nad ca³oœci¹ obj¹³ kpt. Szymon, maj¹c przy sobie po-
rucznika Górê – Adolfa Pilcha i wspomnianego ju¿ adiutanta porucznika
Wyrwê – Bogdana Jaworskiego.

Wœród ¿o³nierzy mówiono, ¿e w³aœnie na lotnisku bielañskim maj¹
wyl¹dowaæ samoloty alianckie z dywizj¹ genera³a Maczka, dlatego na-
le¿y je zdobyæ za wszelk¹ cenê. Zadanie to by³o tym razem raczej nie-
wykonalne, gdy¿ po pierwszym natarciu za³oga lotniska na pewno dobrze
przygotowa³a siê do obrony i na jej zaskoczenie nie mo¿na by³o co liczyæ.
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Przed akcj¹ do pododdzia³ów przemówi³ kapitan Szymon:
– Nadesz³a powszechna chwila odwetu. Za parê godzin zaczniemy

œmiertelnemu i odwiecznemu wrogowi p³aciæ za czas pohañbienia i wy-
niszczania nas, za czas zniewag i najstraszliwszych cierpieñ. Czas ze-
msty bliski...

Kapitan przypomnia³ Pawiak, Aleje Szucha, Oœwiêcim, Majdanek,
wspomnia³ o pobliskich Palmirach i o tym, ¿e na tych wzgórzach, gdzie
teraz stali, Niemcy rozstrzeliwali polskich zak³adników. Najwiêksze
wra¿enie wywo³a³o potwierdzenie wiadomoœci, ¿e zdobycie bielañskie-
go lotniska umo¿liwi desant aliancki.

W kilka minut po przemówieniu oddzia³y ruszy³y. Po przejœciu oko³o
dwóch kilometrów zatrzyma³y siê na krótki odpoczynek. Na odprawie
oficerów, kapitan Szymon jeszcze raz okreœli³ zadanie:

– zdobyæ bielañskie lotnisko bronione przez oko³o 700 ¿o³nierzy
niemieckich, gniazda ckm-ów, artylerii przeciwpancernej i przeciwlot-
niczej, tak¿e przez samoloty.

W tym samym czasie, komendant II Obwodu AK ¯oliborz, obej-
muj¹cego tereny Warszawy–Pó³noc pp³k ¯ywiciel – Mieczys³aw Nie-
dzielski po opuszczeniu z wiêkszoœci¹ swych oddzia³ów ̄ oliborza i Bie-
lan zbli¿y³ siê do odleg³ego o kilka kilometrów Sierakowa. Kapitan Szy-
mon oczywiœcie o tym nie wiedzia³, a nawet takiej ewentualnoœci nie
bra³ pod uwagê. Wyda³ wiêc rozkaz do natarcia.

Zaczyna³o œwitaæ, si¹pi¹cy dot¹d deszcz w ci¹gu nocy przekszta³-
ci³ siê w ulewê.

Wed³ug kapitana Szymona – Józefa Krzyczkowskiego, który szcze-
gó³ow¹ relacjê z tej akcji przedstawi³ w swej ksi¹¿ce pt.: “Konspiracja
i powstanie w Kampinosie 1944 r.” (Ludowa Spó³dzielnia Wydawni-
cza, Warszawa 1962) walka o lotnisko bielañskie mia³a nastêpuj¹cy
przebieg:

– Ju¿ by³o widaæ posuwaj¹ce siê o ró¿nym stopniu sprawnoœci dwa
bataliony. Batalion porucznika Janusza szed³ szybko, tu i ówdzie widaæ
by³o podbiegaj¹cych ¿o³nierzy, lecz szyk nie by³ zbyt prawid³owy, ra-
czej luŸna masa ludzka id¹ca w pewnym rozproszeniu przed siebie. Ani
odstêpy, oni zwartoœæ sekcji i dru¿yn nie przypomina³y tego, czego ¿¹da³
regulamin. Ale mimo to z ich postawy i wyrazu twarzy ³atwo rozpoznaæ,
¿e spieszno im dorwaæ siê do Niemców. Inaczej szed³ batalion poruczni-
ka DŸwiga. Da³ on odpowiedni rozkaz i z kolumny marszowej powsta³
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luŸny, foremny i prawid³owy czworobok z w³aœciwymi odstêpami. Ra-
doœnie bi³o mi serce, bo oto jeden z oddzia³ów wykazywa³ sprawnoœæ
¿o³niersk¹ i obeznanie z bojem. W przeciwieñstwie do drugiego, pospiesz-
nie i chaotycznie rw¹cego siê do walki – choæ ¿wawo i z ogniem bojowe-
go zapa³u. (...) Nasilenie ognia œwiadczy³o, ¿e trafiliœmy nie na czujki
czy patrole, lecz na zorganizowan¹ liniê oporu. Wczoraj oddzia³y Janu-
sza zetknê³y siê z Niemcami przed Placówk¹, atak wykonany by³ wtedy
z zachodu. Teraz, gdy nacieraliœmy z pó³nocy okaza³o siê, ¿e w analo-
gicznej odleg³oœci od lotniska rozmieszczono liczne gniazda oporu nie-
mieckiego.

Z kilku punktów od strony Placówki i bardziej w lewo, lec¹ na nas
roje ku³. Niemcy strzelaj¹ œwietlnymi pociskami, wiêc widaæ jak godz¹
one smugami w nasz¹ liniê. Terkocze zajadle niemiecka broñ maszyno-
wa. Bez w¹tpienia przeciwnik jest przygotowany do obrony lotniska.
Potwierdza siê moje przypuszczenie, ¿e trzeba bêdzie je zdobywaæ
w twardym, krwawym zmaganiu ... Porucznik DŸwig wydaje rozkaz po-
suwania siê naprzód dwu swoim kompaniom z pierwszej linii. Ca³a linia
przebywa kilkadziesi¹t metrów i pada, bo ogieñ staje siê coraz silniejszy.
Teren ataku równy jak stó³, gdzieniegdzie jeszcze stoj¹ mendle zbó¿,
lecz nie chroni¹ one przed kulami, s¹ zbyt rzadkie, by mo¿na pod ich
os³on¹ posuwaæ siê do przodu.

Batalion prawoskrzyd³owy rozpoczyna wiêc normaln¹ walkê
ogniow¹. Padaj¹ rozkazy: – cekaemy na liniê!

Karabinowi wybiegaj¹ przed obs³ugê swojej broni i szukaj¹ odpo-
wiednich stanowisk. Nie jest im trudno znaleŸæ miejsca, z których widaæ
przedpole, lecz trudno wyszukaæ stanowiska daj¹cego os³onê przed po-
ciskami wroga. Po chwili na ca³ej linii ruch – to obs³ugi cekaemów we-
zwane przez karabinowych biegn¹ naprzód. Najczêœciej widaæ jak dwu
¿o³nierzy ci¹gnie za sob¹ na kó³kach “Maximy” radzieckiej produkcji.
Tu i ówdzie ch³opcy nios¹ broñ maszynow¹ innych systemów.

Niemiecki ogieñ wzrasta. Wreszcie i nasze cekaemy rozpoczynaj¹
ogieñ. Strzelaj¹ jednak tylko “na kierunek” ogniem posiewowym, nie
mog¹c ustaliæ dok³adnego po³o¿enia niemieckiej broni maszynowej
i skoncentrowanym snopem ognia przyt³oczyæ niemieckich cekaemistów.
Ogieñ nasz nie mo¿e wiêc byæ zbyt celny, lecz dla nacieraj¹cych strzel-
ców takie ogniowe wsparcie ma du¿e psychiczne znaczenie – ³atwiej
wtedy iœæ naprzód. Znowu nasza linia posuwa siê skokami.
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I w tym czasie nieco z prawa w skos, gdzieœ blisko przed nasz¹
lini¹, na wysokoœci prawoskrzyd³owej kompanii porucznika Helskiego
odzywa siê nowe gniazdo niemieckiej broni maszynowej. Dwa szybko-
strzelne cekaemy bij¹ z flanki. Gwi¿d¿¹ teraz kule nie na ¿arty. Niemcy
strzelaj¹ wytrwale i celnie. Po chwili nie tylko kule karabinowe przyt³a-
czaj¹ naszych do ziemi. S³ychaæ silne strza³y, œwist i wybuchy tu¿ ko³o
naszej linii. Z tego samego punktu niemieckiego oporu, co chwila, szyb-
kostrzelne dzia³ko wyrzuca w nasz¹ stronê ca³e serie pocisków artyleryj-
skich. Przez pewien czas nie sposób rozpoznaæ, jaki rodzaj broni tak
nam dokucza i uniemo¿liwia posuwanie siê. Lecz s³ychaæ, ¿e zarówno
szybkostrzelne cekaemy, jak i dzia³ko nie strzelaj¹ stale z tego samego
miejsca. Zdaje siê nam, ¿e gniazdo ognia przesuwa siê raz w jedn¹, raz
w drug¹ stronê. Zalegaj¹ca przed nami mg³a nie pozwala jednak ustaliæ,
jaka jest tego przyczyna. Dopiero po kilku minutach stwierdzamy, ¿e
mamy przed sob¹ niemieck¹ broñ pancern¹. Nie s³yszymy rycz¹cych
motorów czo³gowych – musi to zatem byæ samochód pancerny. Trzeba
koniecznie go zniszczyæ, obejœæ z boków lub podkraœæ siê z przodu
i granatami albo butelkami zapalaj¹cymi zmusiæ do milczenia. Inaczej
nie zdo³amy dotrzeæ do lotniska bez wiêkszych strat.

Pojedynek ogniowy miêdzy niemieckim samochodem pancernym
a najbli¿szymi dru¿ynami pierwszej naszej linii przybiera na sile. Po
tyralierze poszed³ rozkaz:

– Obejœæ samochód pancerny z prawo!
Nie od razu, lecz po kilku minutach ze strza³ów po prawej stro-

nie mo¿na siê zorientowaæ, ¿e pojedynczy strzelcy wykonuj¹ rozkaz.
Trwa to jednak d³ugo, widaæ Niemcy skutecznie przeciwdzia³aj¹ okr¹-
¿eniu. Mijaj¹ minuty za minutami, sytuacja nie ulega zasadniczej
zmianie...

Sta³em wtedy ze swym pocztem na lewym skrzydle batalionu po-
rucznika DŸwiga. I ja stara³em siê rozpoznaæ odleg³oœæ dziel¹c¹ nas od
Niemców, próbowa³em przebiæ zas³onê mg³y lornetk¹. O sto metrów ju¿
nie by³o nic widaæ, tylko mleko mg³y. Dalej o kilometr majaczy³y drze-
wa na Placówce, lecz tu¿ nad ziemi¹ wszystko zas³ania³o mg³a.

Posz³y rozkazy, by posuwaæ siê skokami i dalej nacieraæ mimo ognia
nieprzyjaciela. Ciê¿ko idzie natarcie. Gdy tylko w jakimœ miejscu ode-
rwa³o siê po kolei kilku strzelców, ogieñ z dokuczliwego, jakby nowego,
silnego punktu oporu przygwa¿d¿a naszych do ziemi. Porucznik DŸwig
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daje rozkaz, by podci¹gn¹æ bli¿ej linii moŸdzierze i spróbowaæ niszczyæ
gniazdo niemieckie. Po kilku minutach obs³uga moŸdzierzy znajduje
odpowiednie stanowiska i melduje gotowoœæ do rozpoczêcia ognia. Lecz
mo¿na strzelaæ tytko w kierunku g³osu i dŸwiêku, oczy nie na wiele siê
przydaj¹, zaœ skutek strza³ów jest niepewny.

Czas ucieka³, minê³a ju¿ chyba godzina ogniowej walki, nasi mimo
wielu prób posunêli siê ledwie dwieœcie metrów i nie mieli mo¿noœci
atakowania dalej. Da³em moŸdzierzom rozkaz rozpoczêcia ognia. Wy-
strzelono kilka razy, s³ychaæ nad nasz¹ lini¹ charakterystyczny œwist po-
cisku i gdzieœ w liniach lub tu¿ obok linii niemieckich odg³os wybu-
chów. Licho wie, jaki daj¹ skutek. Lecz zapewne dziwi to Niemców, ¿e
partyzanci maj¹ ciê¿k¹ broñ piechoty ...

Zdecydowa³em siê wzmocniæ atak odwodow¹ kompani¹. Da³em
odpowiedni rozkaz porucznikowi DŸwigowi. Po pewnym czasie przed-
³u¿y³a ona lewe skrzyd³o nacieraj¹cych dwu kompanii DŸwiga. Kompa-
nia ta mia³a obejœæ z lewa najdokuczliwsze niemieckie gniazdo oporu
i zmusiæ je do milczenia lub ucieczki. Prawoskrzyd³owa kompania po-
rucznika Helskiego obejdzie to samo gniazdo z prawej strony. Rozpo-
czê³a siê zatem nowa faza walki. Gdy tylko odwodowa kompania wesz³a
do linii i posz³a naprzód skokami – ca³y ogieñ broni maszynowej
i artylerii skupi³ siê na niej. Z dokuczliwego punktu oporu posypa³y siê
salwy pocisków z dzia³ek...

Z dwu stron s³ychaæ wo³anie sanitariuszy. Grupki ¿o³nierzy wyci¹-
gaj¹ z linii rannych. A strzelcy dzia³ek i broni maszynowej widz¹ wszystko
i siek¹ po tych grupkach z niemieck¹ systematycznoœci¹. Œmiertelnie
ranni zostaj¹ m.in. ¿o³nierze Aleksander Sieñko i Stanis³aw Kury³³o
z 3 kompanii...

Natarcie nadal trwa³o, lecz tempo jego ci¹gle siê zwalnia³o. Wtedy
zjawi³ siê ko³o mnie porucznik Góra. Przybieg³ z prawego skrzyd³a
i powiadomi³, ¿e kompania Helskiego posuwa siê jednak naprzód. By³ to
niezwykle sprawny i dzielny dowódca i mo¿na by³o mieæ pewnoœæ, ¿e
wykona swoje zadanie. Porucznik Góra widzia³ jak rozpoczyna³o siê
w tej kompanii obejœcie samochodu pancernego. Zapewniali mnie, ¿e
gdyby tytko nasi mogli wzi¹æ na cel ten samochód, to prêdko siê z nim
uporaj¹, maj¹ przecie¿ trochê pocisków przeciwpancernych, granaty
obronne i butelki zapalaj¹ce. Opowiada³ mi z uœmiechem jak ¿o³nierz tej
kompanii, 15–letni Ma³y z krótkim karabinkiem kawaleryjskim wyko-
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nywa³ skoki, by wyprzedziæ innych i dotrzeæ jako pierwszy w pobli¿e
samochodu. Porucznik Góra by³ dobrej myœli...

Góra w brezentowej zielonej pelerynie z dyndaj¹cym na piersiach
pistoletem maszynowym zawieszonym na szyi biegnie truchcikiem na
lewo. Nic sobie nie robi z gwi¿d¿¹cych doko³a ku³. Po pewnym czasie
znika mi z oczu we mgle...

Zobaczyliœmy nisko nad ziemi¹ szare kad³uby samolotów i skrzy-
d³a z czarnymi krzy¿ami. Lecia³o ich kilkadziesi¹t na wschód. Maszyny
transportowe i bombowce, przemknê³y te¿ samoloty poœcigowe. Ledwo
przelecia³y nad nami, przygniataj¹c nas do ziemi i bijaj¹c w zaleg³¹ tyra-
lierê, ju¿ pierwsze z nich wraca³y na zachód. Znowu przelecia³y nad nami
nisko i ciê¿ko. Widzieliœmy ich powietrzne skoki w górê i w dó³, widaæ
trudno im by³o pokonywaæ przeciwny wiatr.

Ka¿dy z nas przytuli³ siê do ziemi, a chcia³by wg³êbiæ siê w ni¹ jak
najbardziej, by zlaæ siê z jej barw¹ i p³aszczyzn¹. Gdyby samoloty za-
czê³y wtedy bombardowaæ nasz¹ liniê i siec z broni pok³adowej – nie-
wielu by nas zosta³o. Le¿eliœmy na otwartym polu, kryj¹c siê tylko
w redlinach ziemniaków, wœród których mieliœmy stanowiska. Lecz mg³a
– tak nam przed chwil¹ doskwieraj¹ca, ¿e klêliœmy j¹ ka¿dy na swój
sposób – skry³a nas przed okiem obserwatorów lotniczych. Samoloty
jednak odlecia³y, dopiero póŸniej, gdy mg³a ca³kiem opadnie, znów kil-
ka z nich przyleci, by raziæ naszych z góry.

Wa¿niejsze by³y jednak sprawy przyziemne i wnet zapomnieliœmy
o tych powietrznych. Piechota i artyleria niemiecka przywróci³y nasz¹
uwagê gdzie nale¿y. Przyst¹pi³em znowu do poderwania najbli¿szych
oddzia³ów. ¯o³nierze zaczêli skokami, pojedynczo lub sekcjami przeæ
naprzód. Nied³ugo im przewodzi³em. Najpierw od³amek pocisku strza-
ska³ mi laskê trzyman¹ w garœci, która by³a moj¹ maskotk¹ przez ca³y
czas wojny, a po kilku minutach dosta³em w nogê pociskiem z cekaemu
tak skutecznie, ¿e piszczel zosta³a strzaskana. Skoñczy³o siê moje bez-
poœrednie dowodzenie, nie mog³em siê ju¿ ruszaæ…

Zgin¹³ porucznik Helski – Jerzy Piestrzyñski, ranny w twarz zosta-
³o podporucznik Nowina – Miko³aj Stecki. Okrzyki: „jestem ranny, sani-
tariusz!” coraz czêœciej dawa³y znaæ o stratach.

Na prawym skrzydle, batalion porucznika DŸwiga–Witolda Pe³czyñ-
skiego mimo wzmocnienia pierwszej linii ca³oœci¹ odwodów i mimo wielu
prób nakazanych przez porucznika Górê, nie móg³ zgnieœæ niemieckiej
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obrony. Kompanii porucznika Strza³y – Witolda Lenczewskiego uda³o
siê jednak zniszczyæ samochód pancerny. Odwa¿ni strzelcy tak d³ugo siê
skradali, ¿e wreszcie mg³a przesta³a im go przes³aniaæ. Rozpoczêli atak
pociskami przeciwpancernymi z karabinów. Nie by³a to zbyt skuteczna
broñ na pancern¹ os³onê samochodu, lecz wystarczaj¹ca, by os³abiæ ostrza³
karabinu maszynowego, który sia³ w naszych szeregach spustoszenie. (...)

Sanitariusz Tank – Józef KuŸmiñski ze szpitala polowego w Kro-
gulcu wspomina ten fragment walki:

– Szed³em z porucznikiem Strza³¹ i ch³opcami z jego 2 kompanii
wprost na „pancerkê”. Byliœmy mo¿e w odleg³oœci oko³o stu metrów od
samochodu, gdy Strzelec Jan Dzienis z Dajnowa7 , który wraz z obs³ug¹
granatnika dŸwiga³ na plecach nasze „dzia³o”, rozstawi³ je nie zamasko-
wuj¹c, w otwartym polu i ³aduj¹c pocisk powiedzia³ ni to do siebie, ni to
do Strza³y:

– St¹d go chyba dostanê.
Za³oga samochodu czu³a siê bezkarna. Pancerniacy ostentacyjnie

ignorowali atakuj¹cych, wychylaj¹c siê po pas poprzez w³az z otwart¹
klap¹.

I w ten w³aœnie otwarty w³az wpad³ pierwszy wystrzelony przez
Dzienisa pocisk trafiaj¹c wprost w sk³adnicê amunicji wewn¹trz samo-
chodu, roznosz¹c doszczêtnie ca³¹ za³ogê i niszcz¹c „pancerkê”.

– Tak i doigrali siê – powiedzia³ Janek, zwijaj¹c stanowisko
granatnika.

Natarcie ruszy³o dalej. (…)
Ju¿ po wojnie, w 1945 roku póŸniejszy lekarz, pan Józef KuŸmiñ-

ski ogl¹da³ w pobli¿u lotniska bielañskiego pogruchotany i wypalony
wrak niemieckiego samochodu pancernego rozniesiony pierwszym cel-
nym pociskiem Janka Dzienisa.

Powróæmy jednak do relacji kapitana Szymona – Józefa Krzycz-
kowskiego:

– W miarê przed³u¿ania siê natarcia Niemcy powoli lecz zdecydo-
wanie uzyskiwali przewagê nad atakuj¹cymi. Nad batalionem ppor. DŸwi-
ga przelecia³o kilka poœcigowych samolotów niemieckich. Zatoczy³y kr¹g
i z kosz¹cego lotu bi³y z broni pok³adowej. Ju¿ wiêc nie tylko z ziemi,

7 Strzelec Jan Dzienis z 2 kompanii 78 pp polegnie w dniu 15 wrzeœnia 1944 r.
w boju na PW Czerniaków, obs³uguj¹c ten sam granatnik..
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ale i z powietrza pokry³ batalion ogieñ cekaemów i dzia³ek. By³o ju¿ po
godz. 6.00. Mg³a nie stanowi³a teraz obrony przed nieprzyjacielem. Ra-
nek przemieni³ siê w dzieñ. Ataki z powietrza nie przynios³y wprawdzie
wiêkszych strat, lecz dzia³a³y – jak zawsze – deprymuj¹co na bezbron-
nych piechurów. Nie mieliœmy przecie¿ ani dzia³ek przeciwlotniczych,
ani nawet broni maszynowej odpowiedniej do zwalczania lotnictwa. Na
szczêœcie samoloty po kilkunastu atakach odlecia³y. Znowu wiêc s³y-
chaæ by³o tylko zaciêt¹ walkê ogniow¹ na l¹dzie. Nasze moŸdzierze wy-
puszcza³y od czasu do czasu swe pociski. Teraz by³o ju¿ widaæ, ¿e nasi
bij¹ celnie w linie niemieckie. Po zrywaniu siê Niemców do ucieczki
z miejsc, w których wybucha³y granaty moŸdzierzowe mo¿na by³o s¹-
dziæ, ¿e obs³uga dobrze celuje i zadaje wrogom straty. Lecz nadal nie
mo¿na by³o tutaj uzyskaæ przewagi ogniowej, a bez niej trudno liczyæ na
sukces.

W tym czasie z 2 kompanii polegli: wachmistrz Mieczys³aw Do-
lecki, starszy strzelec Ochota – Stanis³aw Wychód i strzelec Pi³a – Stani-
s³aw Piekarski.

Porucznik Góra ju¿ od pewnego czasu spogl¹da³ w lewo w ty³.
Z tamtej strony da³y siê s³yszeæ odg³osy strza³ów, broñ maszynowa ter-
kota³a d³ugimi seriami. Gruchotanie wszelkiego rodzaju lekkiej broni
piechoty nie milknie, przeciwnie – nabiera mocy i widaæ, ¿e toczy siê
tam zaciêta walka. (...) Porucznik Góra musia³ podj¹æ ostateczn¹ decy-
zjê. Nie widzia³ mo¿liwoœci prze³amania obrony niemieckiej, nie mia³
te¿ si³, by ubezpieczyæ siê dodatkowo od ty³u, nie pozostawa³o wiêc nic
innego, jak zarz¹dziæ odwrót. Wyda³ odpowiednie rozkazy. Powoli, sek-
cjami oddzia³y wycofa³y siê do zaroœli i zagajników. Niemcy nie przeja-
wiali chêci poœcigu, mo¿na wiêc by³o cofaæ siê bez zdenerwowania, tyl-
ko pociski z broni maszynowej i dzia³ d³ugo œciga³y naszych. W tym
samym mniej wiêcej czasie rozpocz¹³ siê odwrót batalionu porucznika
Janusza, choæ ju¿ bez niego... On, jak wielu innych ¿o³nierzy pozosta³ na
polu walki. Nie mogliœmy zabraæ zw³ok poleg³ych powstañców...

Do relacji kapitana (pu³kownika) Szymona – Józefa Krzyczkowskie-
go, ówczesny dowódca 2 kompanii, a nastêpnie dowódca II batalionu pie-
choty pu³ku „Palmiary–M³ociny” podporucznik (pu³kownik) Strza³a –
Witold Lenczewski, przedstawi³ autorowi „Doliniaków” nastêpuj¹ce uwagi:

– Przebieg i opis walk o lotnisko bielañskie, wed³ug relacji kapita-
na Szymona – Józefa Krzyczkowskiego, zawiera pewne nieœcis³oœci



32

i nie zawsze trafne wnioski. I tak. Wejœcie na podstawy wyjœciowe do
natarcia by³o opóŸnione z nieznanych przyczyn, co najmniej o pó³ go-
dziny. Mg³a opad³a wczeœniej. Kompanie pierwszego rzutu: druga, pod
moim dowództwem i trzecia podporucznika Helskiego, mimo szybkiego
marszu w szykach bojowych, by³y jeszcze w odleg³oœci 500–800 me-
trów od stanowisk bojowych Niemców, gdy mg³a opad³a i zab³ys³o wscho-
dz¹ce s³oñce, a wiêc nie dosz³y na odleg³oœæ 100–150 metrów, by doko-
naæ skutecznego ataku. Kompanie zmuszone by³y nacieraæ na tak¹ odle-
g³oœæ w odkrytym terenie, pod zmasowanym ogniem nieprzyjaciela.

Nie mieliœmy ciê¿kiej broni dla obezw³adnienia œrodków ognio-
wych nieprzyjaciela i prowadzone w tych warunkach natarcie nie mog³o
byæ skuteczne. Przeprowadzenie natarcia ca³oœci¹ si³ (dwa bataliony) na
jednym kierunku, umocnionego nieprzyjaciela w obronie by³o b³êdem.
Na lotnisko nale¿a³o nacieraæ jednoczeœnie z kilku kierunków, z wyko-
rzystaniem zaskoczenia pod os³on¹ nocy i dok³adniejszym rozpoznaniu
rozmieszczenia œrodków ogniowych nieprzyjaciela. Tego nale¿a³o ocze-
kiwaæ od Komendy VIII Rejonu, której g³ównym zadaniem na okres
„Burzy” by³o opanowanie lotniska bielañskiego.

Na prawym skrzydle batalionu naciera³a 2 kompania, moja, a nie
trzecia, jak podaje kapitan Szymon. 2 kompania, a szczególnie jej I plu-
ton i spieszony zwiad na prawym skrzydle, od pocz¹tku by³y wysuniête
do przodu i najbardziej nara¿one na celny ogieñ kaemów, artylerii oraz
niemieckich strzelców wyborowych. Zosta³ zabity dowódca zwiadu,
wachmistrz Mieczys³aw Dolecki (³odzianin, uciek³ z organizacji Todt
spod Miñska do naszego zgrupowania w Puszczy Nalibockiej), a tak¿e
st. strz. Ochota – Stanis³aw Wychód z Rakowa, zosta³ ciê¿ko ranny mój
zastêpca podporucznik Nowina – Miko³aj Stecki i jeszcze kilku ¿o³nie-
rzy z kompanii, rozbita zosta³a pociskiem artyleryjskim taczanka ckm–
u, zosta³ kontuzjowany st. strz. Grot – Jerzy Sikorski z jej obs³ugi.

Rzekoma mg³a, o której wspomina kapitan Szymon („przebiæ os³o-
nê mg³y lornetk¹”), mia³a miejsce po godzinnej walce. W rzeczywistoœci
by³a to gêsta m¿awka z nawis³ych chmur. (…)
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W tym samym czasie, gdy piechota prowadzi³a natarcie na lotni-
sko bielañskie, spieszone szwadrony 27 pu³ku u³anów ubezpieczaj¹ce
szosê Modlin – z powodzeniem zaatakowa³y niemieckie kolumny sa-
mochodowe. Pod Pieñkowem 3 szwadron pod dowództwem wachmi-
strza podchor¹¿ego Suma Narcyza Kulikowskiego zniszczy³ 12 samo-
chodów niemieckich, zabijaj¹c 28 ¿o³nierzy SS i Wehrmachtu, przeka-
zuj¹c do kwatermistrzostwa 16 zdobytych karabinów, 3 pistolety ma-
szynowe i amunicjê.

Kapral z cenzusem Pogoñ – Stanis³aw Piszczek wspomina:
– W tym samym czasie, gdy piechota zajmowa³a pozycje wyjœcio-

we do natarcia na polowe lotnisko bielañskie, nasz trzeci szwadron, pod
dowództwem wachmistrza podchor¹¿ego Suma – Narcyza Kulikowskie-
go, dotar³ oko³o drugiej w nocy w okolice Pieñkowa, z zadaniem za-
mkniêcia od strony Modlina szosy wiod¹cej do Warszawy. Mieliœmy po-
wstrzymaæ ewentualne posi³ki Niemców dla atakowanych przez nasz¹
piechotê ich kamratów na lotnisku bielañskim.

Na skraju lasu nasz szwadron zosta³ spieszony, pozostawiaj¹c swe
konie przy koniowodnych w ma³ej kotlince przed szos¹ Modlin – War-
szawa, na wysokoœci Pieñkowa. W ulewnym deszczu u³ani zajmowali
stanowiska ogniowe. Rozkaz dowódcy szwadronu brzmia³:

– Wstrzymaæ do godziny ósmej zero, zero wszystkie oddzia³y nie-
przyjaciela zmierzaj¹ce w kierunku Warszawy.

Przed œwitem ulewa z wolna przechodzi³a w m¿awkê. Niebo nieco
siê rozjaœni³o, gdy na szosie ukaza³ siê samochód osobowy. Dowódca
sekcji LKM z II plutonu kapral Osa – Stanis³aw Borusewicz odczeka³,
a¿ limuzyna wjedzie w pole ostrza³u jego lekkiego karabinu maszyno-
wego i gdy to siê sta³o, kaza³ otworzyæ ogieñ po ko³ach pojazdu. Po
krótkiej serii samochód gwa³townie skrêci³, zatrzymuj¹c siê w rowie.
Zdezorientowani Niemcy wyskoczyli na szosê wo³aj¹c:

– Nicht schissen! Nicht schissen, hier Deutsche! – Nie strzelaæ, nie
strzelaæ, tu Niemcy! A jeden z nich, bior¹c nas widocznie za w³asowców,
wo³a³ po rosyjsku:

– Nie strelaæ, my giermañcy.
LKM Osy wprawdzie umilk³, ale w tej samej chwili posypa³y siê

strza³y z broni maszynowej i karabinów wszystkich trzech plutonów.
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Za³oga samochodu: dwóch w mundurach Wehrmachtu: kapitan i kierowca
oraz pozostali trzej cywile zginêli na miejscu. Nakazano nam dok³adne
przeszukanie samochodu i zabitych, w wyniku czego znaleŸliœmy wa¿-
ne, jak siê póŸniej okaza³o, dokumenty.

Zrobi³o siê zupe³nie jasno, gdy od Modlina nadjecha³y samochody,
tym razem transportowe, z ¿o³nierzami Wehrmachtu i SS, ale w niewiel-
kich kolumnach, po kilka maszyn. W huraganowym ogniu ca³ego szwa-
dronu, Niemcy nie mieli szans prze¿ycia.

W ca³ym szwadronie by³em jedynym, który potrafi³ prowadziæ sa-
mochód, mia³em nawet prawo jazdy, co wykorzysta³ wachmistrz ka¿¹c
mi zabarykadowaæ przestrzelonymi pojazdami szosê, co te¿ uczyni³em.

Szwadron zatrzymuj¹c w walce kolejne samochody nieprzyjaciela
zmuszony by³ przesuwaæ siê w kierunku Modlina, zajmuj¹c nowe stano-
wiska ogniowe. Mój LKM by³ najbardziej wysuniêty do przodu, z zada-
niem ryglowania odwrotu ewentualnym niedobitkom. Ju¿ dawno minê³a
godzina ósma, dochodzi³a ju¿ prawie dziesi¹ta, gdy pojawi³ siê pierwszy
samochód pancerny, jednak ostrzelany, niebawem siê wycofa³. Wkrótce
od strony Modlina zauwa¿yliœmy w odleg³oœci kilometra czo³g, Panterê.
Szwadron wycofywa³ siê ju¿ od kilkunastu minut. W sekcji pozosta³o
nas dwóch, ja i taœmowy Warszawiak – Eugeniusz Marcinkiewicz.
W akcji tej zgin¹³ celowniczy LKM Alba – Kazimierz Miron, ciê¿ko
ranny zosta³ II taœmowy Mieczys³aw Miecznikowski. Tymczasem mieli-
œmy do zabrania oprócz lekkiego karabinu maszynowego typu „maxim”,
ch³odzonego wod¹, który wcale takim „lekkim” nie by³, osiem skrzynek
z amunicj¹. Do lasu, gdzie zostawiliœmy konie by³o oko³o pó³tora kilo-
metra. Pomóg³ nam w przeniesieniu sprzêtu dowódca II plutonu Kaszub
– Brunon Dawidowski, który, jako ostatni ze swego plutonu opuszcza³
stanowisko. (…)

Istotnie, w akcji pod Pieñkowem najwiêksze straty ponios³a sekcja
kaprala Stanis³awa Piszczka. Ponadto ranny zosta³ dowódca 2 sekcji
I plutonu kapral ¯ybul – Leon Cywiñski.

Podobny do 3 szwadronu sukces odnieœli te¿ pod Burakowem, os³a-
niaj¹cy szturm piechoty na lotnisko bielañskie, u³ani ze szwadronów
pierwszego, wachmistrza Dêba – Jana Jakubowskiego i czwartego po-
rucznika Jawora – Aleksandra Pietruckiego, dowodzeni przez dowódcê
27 pu³ku u³anów chor¹¿ego Noc – Zdzis³awa Nurkiewicza. Tam znisz-
czono 4 samochody, zabijaj¹c oœmiu Niemców, bez w³asnych strat.
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Po akcji na lotnisko dowódca pu³ku por. Góra – Adolf Pilch mel-
dowa³:

„W dniu 2 VIII 44 w natarciu na lotnisko batalion poniós³ nastêpu-
j¹ce straty: zabitych 7, zaginionych 2, kilkunastu ciê¿ej i l¿ej rannych.
Zgin¹³ dowódca 3 kompanii porucznik Jerzy Helski. Iloœci zabitych Niem-
ców nie ustalono, prawdopodobnie kilkunastu, spalono samochód pan-
cerny, zdobyto 3 KB, 1 rakietnicê i torbê z rakietami. Nastrój w oddziale
bardzo dobry”.

Natarcie na lotnisko bielañskie zosta³o wprawdzie przez Niemców
odparte, lecz nie oznacza³o to, ¿e zakoñczy³o siê ono fiaskiem. Przeciw-
nie. Niemcy obawiaj¹c siê kolejnych ataków polskich oddzia³ów zlikwi-
dowali lotnisko nazajutrz, zburzyli hangary, a pasy startowe zaorali, za-
bezpieczaj¹c je minami.

By³a to pierwsza i jedyna akcja z udzia³em „Doliniaków” w czasie
ich dwumiesiêcznego pobytu na odbitych Niemcom terenach w Puszczy
Kampinoskiej, nieuwieñczona pe³nym sukcesem. Przez ca³y ten okres,
tocz¹c niemal dzieñ, w dzieñ walki zaczepne i obronne z niemieckim
okupantem partyzanci z Puszczy Wojskiego i ¿o³nierze miejscowej kon-
spiracji odnosiæ bêd¹ same zwyciêstwa.

Po walce o lotnisko bielañskie nast¹pi³o dalsze znaczne zmniejsze-
nie stanu oddzia³ów ca³ego VIII Rejonu. Po œmierci porucznika Janusza
– Janusza Langnera, w czasie walk o lotnisko jego batalion podporz¹d-
kowa³ sobie kapitan Dulka – Mieczys³aw Nowosad, który w zale¿noœci od
iloœci ludzi uzbrojonych, mia³ sformowaæ trzy lub cztery kompanie.

PSIE POLE

Noc z 2 na 3 sierpnia 1944 roku minê³a spokojnie. Partyzanci bez
przeszkód zjedli œniadanie, u³ani przyst¹pili do oporz¹dzania koni.

Przed po³udniem 3 sierpnia 1944 r. porucznik Góra otrzyma³ mel-
dunek, ¿e do wsi Truskawka zbli¿aj¹ siê Niemcy. Natychmiast zarz¹dzi³
alarm bojowy 1 kompanii pod dowództwem por. Dana – Franciszka Baum-
garta, 3–ciej pod dowództwem sier¿anta Opoñczy –Waleriana ̄ uchowi-
cza, który przej¹³ dowództwo po œmierci ppor. Helskiego – Jerzego Pie-
strzyñskiego. Jednoczeœnie dowódca 3 szwadronu wachm. pchor. Sum –
Narcyz Kulikowski otrzyma³ rozkaz okr¹¿enia Niemców w okolicach wzgó-
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rza 95. O kontrataku na Niemców pod Truskawk¹ wspomina wachm. pchor.
Grom – Józef Bylewski, dowódca zwiadu konnego przy 2 kompanii:

– Znaczn¹ czêœæ dnia 3 sierpnia 1944 roku spêdziliœmy w Wier-
szach na czyszczeniu broni, suszeniu odzie¿y i wypoczywaniu po tru-
dach dnia poprzedniego. Wieœ zaleg³a b³oga cisza i spokój. Lecz gdy
by³o ju¿ dobrze po po³udniu – zaczê³o siê coœ dziaæ w pobli¿u nas. Naj-
pierw us³yszeliœmy pojedyncze strza³y w okolicy wsi Truskawka, w któ-
rej zakwaterowa³a czêœæ ch³opaków z miejscowego batalionu. Potem
wypad³ z lasu jakiœ u³an i jak strza³a pomkn¹³ przez wieœ. Nastêpnie
przygalopowa³ konny ³¹cznik od porucznika Góry do sier¿anta Opoñczy.
Ten natychmiast zarz¹dzi³ alarm. 3 kompania ze swym zwiadem kon-
nym, lecz akurat bez koni, stanê³a pod broni¹, a dowódca poprowadzi³ j¹
w kierunku Truskawki. W czasie marszu poinformowa³ nas, ¿e ko³o tej
wsi pojawi³a siê kompania Niemców. Mamy j¹ rozbiæ. Us³yszeliœmy zno-
wu kilka wystrza³ów. Posuwaliœmy siê w doœæ luŸnym szyku, przez zaro-
œla i pola, przystaj¹c wreszcie na skraju lasu, na po³udnie od Truskawki.
Opoñcza wys³a³ do lasu patrole rozpoznawcze, a kompania rozwinê³a
siê w tyralierê stoj¹c w miejscu. Mój zwiad tym razem znajdowa³ siê
w œrodku kompanii. Strza³y umilk³y, zapanowa³a g³êboka cisza. Po chwili
ujrzeliœmy przesuwaj¹c¹ siê obok nas pierwsz¹ kompaniê. Na jej czele
kroczy³ porucznik Dan, a za nim d³ugim rzêdem jego partyzanci. Nieba-
wem ten ruchomy sznur zbrojnych ludzi zanurzy³ siê w las na prawo od
nas i znik³ nam z oczu.

Nagle gdzieœ w g³êbi lasu rozleg³y siê strza³y. Kompania ca³¹ tyra-
lier¹ ruszy³a szybkim krokiem w ich kierunku. Strzelanina wzros³a. Po-
jedyncze strza³y przechodzi³y w terkot karabinów maszynowych. Kom-
pania przesz³a do biegu. Ch³opcy pêdzili szybko naprzód, skacz¹c przez
krzaki jak jelenie. By³em lekko ubrany, ale du¿e, ciê¿kie i dziurawe sa-
perki uwiera³y mnie w stopy. Bieg³em wiêc, utykaj¹c, jak kulawy koñ.
Ogieñ nieprzyjaciela wci¹¿ wzrasta³, a my byliœmy coraz bli¿ej Niem-
ców. Jeszcze chwila – i kompania pad³a na ziemiê otwieraj¹c ogieñ. Przy-
st¹piliœmy do natarcia. Prawid³owo, regulaminowo. Prawe skrzyd³o pro-
wadzi³o ogieñ, a lewe poderwa³o siê mkn¹c do przodu. Po kilkunastu
krokach pad³o rozpoczynaj¹c strzelanie. W tym czasie prawe skrzyd³o
wyrywa³o siê naprzód. I tak na zmianê. Przewaga by³a wyraŸnie po na-
szej stronie. Niemcy nie wytrzymali naszego parcia, wycofuj¹c siê jed-
nak bez paniki. My za nimi. Zatrzymali siê i znowu wygarnêli ogniem do
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nas, wiêc i my do nich, znów odskoczyli, znów my za nimi. Regulamin
poszed³ w k¹t. Ka¿dy naciera³ jak sam uwa¿a³ za stosowne. Podniecenie
walk¹ wzrasta³o, ch³opcy nie zwracali ju¿ uwagi na w³asne bezpieczeñ-
stwo. Nikt nie pada³ przy oddawaniu strza³ów, co najwy¿ej przyklêka³
i „bi³ z kolana” – jak to nazywano. Wielu strzela³o stoj¹c.

Wtem us³ysza³em, jak ktoœ obok mnie wo³a: „oberwa³em!” Spoj-
rza³em w tê stronê, by³ to starszy u³an Kazimierz Aszurkiewicz. Zachwia³
siê, wypuœci³ karabinek z r¹k i upad³ na wznak. Doskoczy³o do niego
dwóch zwiadowców, my popêdziliœmy dalej siej¹c ogniem przed siebie.
Po chwili dwaj zwiadowcy dogonili nas wo³aj¹c zdyszanym g³osem, ¿e
Aszurkiewicz zabity. Ch³opców opanowa³a furia, poszli dalej jak wi-
cher. Niemcy nie byli w stanie powstrzymaæ takiego natarcia. Cofali siê
prawie bez przerwy pozostawiaj¹c na polu walki cia³a poleg³ych towa-
rzyszy. Ich ogieñ wyraŸnie s³ab³, stawa³ siê chaotyczny. Naraz us³ysza-
³em przejmuj¹cy jêk i o jakieœ dwadzieœcia kroków do ty³u dostrzeg³em
przy drzewie le¿¹cego naszego piechura. Dobieg³em do niego. Dosta³ w
pierœ, kula przeszyta go na wylot, silnie krwawi³.

– Nie zostawiajcie mnie tutaj – b³aga³.
– Nie bój siê, nie zostawimy...
Wœród drzew mignê³y bia³e fartuchy sanitariuszek, spostrzeg³y ran-

nego, podbieg³y i zajê³y siê nim. Ja popêdzi³em tam, gdzie toczy³a siê
walka, gdzie Niemcy cofali siê ju¿ na dobre. Rzadko który z nich odwra-
ca³ siê jeszcze w biegu, by strzeliæ w nasz¹ stronê. Naciskani z trzech
stron wpadli do szerokiego i doœæ g³êbokiego jaru, którego dno miejsca-
mi porasta³y gêste krzaki. My byliœmy ju¿ na jego krawêdzi, strzelaj¹c
po tych krzakach.

Ktoœ obok mnie wo³a³:
– Panie podchor¹¿y! – To Chimorodo, amunicyjny. Poda³ magazy-

nek z nabojami erkaemiœcie Janczewskiemu wskazuj¹c rêk¹ przed sie-
bie. Spojrza³em w tê stronê. Po przeciwnym stoku jaru, jak w¹¿ pe³z³ po
ziemi Niemiec usi³uj¹c skryæ siê za krzakami. Tak dogodnego celu jesz-
cze nigdy przedtem w walce nie mia³em. Wzi¹³em go na muszkê.

Niemcy ju¿ siê nie odstrzeliwali, wiêc przerwaliœmy ogieñ wo³aj¹c
“Hände hoch!”. Zza krzaków wystêpowali powoli Niemcy z rêkami unie-
sionymi do góry. Jednym skokiem dopadliœmy do nich. Byli wystraszeni
i zziajani, a niektórzy krwawili. Tak rozgrywa³ siê koñcowy fragment
zwyciêskiego boju. Jedni otoczyli Niemców, drudzy zbierali porzucon¹
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przez nich lub le¿¹c¹ przy zabitych broñ, inni popêdzili do za³adowane-
go niemieckiego wozu stoj¹cego o dwieœcie kroków od jaru, zapanowa³
gwar i podniecenie. Pomiêdzy nami znalaz³ siê porucznik Góra, uœmiech-
niêty, zadowolony. Sanitariuszki opatrywa³y rannych i jeñców, ja zaœ
krêci³em siê po jarze licz¹c zabitych nieprzyjació³. W pewnym momen-
cie dolecia³ do mnie cichy jêk przechodz¹cy w wyraŸne “Allach”... Zdzi-
wionym brzmieniem tego dŸwiêku zbli¿y³em siê do krzaka, spod które-
go siê wydobywa³. Le¿a³ pod nim okropnie podziurawiony ¿o³nierz
w mundurze Wermachtu. Jego rêka od d³oni a¿ powy¿ej ³okcia stanowi³a
jedn¹ krwaw¹ mieszaninê koœci i miêœni. By³ nieprzytomny, dogorywa³.
Raz jeszcze wymówi³ imiê swego Boga i skona³.

W g³êbi lasu walka trwa³a nadal. Niemcy, którzy bronili siê przed
nacieraj¹cymi ¿o³nierzami z kompanii Dana zostali zaatakowani z okr¹-
¿enia przez spieszonych u³anów 3 szwadronu. Jeszcze przed rozpoczê-
ciem naszego natarcia trzeci szwadron wachm. pchor. Suma – Narcyza
Kulikowskiego z polecenia porucznika Góry okr¹¿y³ nieprzyjaciela prze-
cinaj¹c mu jedyn¹ drogê ucieczki. (…)

Ten fragment walki odnotowa³ w swym dzienniczku pt. „Na koniu
i pod koniem” autor „Doliniaków” który, podobnie jak wszyscy inni u³a-
ni myœleli w tym dniu nie o walce, a wysuszeniu umundurowania, a przede
wszystkim o zas³u¿onym odpoczynku po wczorajszym boju pod Pieñko-
wem dla siebie i koni:

– Odpoczywa³em w swoim namiocie rozbitym w sadzie pañstwa
Natalii i Czes³awa P³ywaczewskich w Kiœcinnem, skleconym z trzech
pa³atek przeciwdeszczowych zdobytych w Aleksandrowie i wczoraj pod
Pieñkowem. Dowódca szwadronu, który wraz z u³anami I plutonu rozlo-
kowa³ siê w stodole ¿artowa³, ¿e zabawiam siê w harcerstwo, ale w œrod-
ku nocy, nie mog¹c zasn¹æ zgarn¹³ swój osprzêt, wraz z kocem spod
siod³a i wgramoli³ siê do mego namiotu. Nasz szwadron mia³ siê, czym
chwaliæ. Rozbi³ najwiêcej niemieckich samochodów na szosie Modlin –
Warszawa, mieliœmy wiêc byæ z czego dumni. W przeciwieñstwie do
pechowych ch³opców z piechoty, którzy na lotnisku bielañskim dostali
w skórê.

Dochodzi³a godzina trzynasta i ch³opcy z mena¿kami podchodzili
w³aœnie do polowej kuchni zarz¹dzanej przez naszego kucharza Janka
zwanego Kuczer¹, gdy od strony Truskawki – Ja³ówka – Brzozówki roz-
leg³y siê dalekie strza³y. Nie czekaj¹c na rozkazy odstawiliœmy mena¿ki
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i siod³aliœmy konie. Jako¿ niebawem drog¹ od Krogulca, gdzie kwatero-
wa³ dowódca kawalerii, przygalopowa³ kpr. Robaczek, luzak dowódcy
kawalerii, z rozkazem od Góry:

– Szwadron ma udaæ siê okrê¿n¹ drog¹ przez Brzozówkê pod wzgó-
rze 95. Tam oczekiwaæ dalszych rozkazów!

DŸgamy konie ostrogami, tote¿ biedne koniska cwa³uj¹ na z³ama-
nie karku. Zdajemy sobie sprawê, ¿e od naszego poœpiechu mog¹ zale-
¿eæ losy walki. Dziesiêæ kilometrów to jednak kawa³ drogi. Klacz K³osa
– Józka Mioduszewskiego ciê¿ko sapie, mój Sybirak w tym ob³êdnym
galopie pozostawia na drodze bryzgi bia³ej piany. Dwa razy musimy prze-
chodziæ z galopu w wyci¹gniêty k³us.

 Strza³y broni maszynowej i pojedynczych kabeków s¹ coraz bli¿-
sze. Trwaj¹ ju¿ dobre pó³ godziny. U stóp zalesionego wzgórza oczekuje
nas Góra:

– Czemu tak póŸno? Nie zd¹¿yliœcie siê wyspaæ? — spyta³ Narcy-
za, gdy oddawaliœmy konie koniowodnym i nie spodziewaj¹c siê odpo-
wiedzi, rozkaza³:

– Zajdziesz Niemców z ty³u od £osiej Wólki. Atakuj¹ nas Niemcy,
prawdopodobnie w sile kompanii. Nasze: pierwsza, Dana i druga Strza³y
trzymaj¹ ich pod ogniem w tym oto miejscu – wskaza³ punkt na mapie.

Pe³zniemy miêdzy krzakami. Musimy siê czo³gaæ, chocia¿ ogieñ
karabinów maszynowych i granatników nie jest skierowany w nasz¹ stro-
nê. Chodzi przecie¿ o zaskoczenie. Zajmuje to nam drugie pó³ godziny.
Dochodzimy wreszcie na p³aski szczyt wzgórza, sk¹d Niemcy prowadz¹
gwa³towny ogieñ, w przeciwnym od nas kierunku, panuj¹c nad rozleg³¹
okolic¹. Naprzeciw siebie dostrzegam le¿¹cego pod sosn¹ Niemca. Le¿y
ty³em i strzela z automatu, który opar³ o pieñ drzewa. Na kolbie swego
karabinu widzê ju¿ nowy krzy¿yk, którym odznaczam ka¿dego trafione-
go przeciwnika. Ka¿dy z nas ma przed sob¹ podobny widok, ka¿dy od-
nalaz³ swój cel. Tamci, odwróceni do nas plecami jeszcze nie wiedz¹, co
im pisane. Na znak wachmistrza, K³os – Józef Mioduszewski strzeli³
pierwszy z browninga wyrwanego wczoraj z d³oni zabitego haptmana,
który mu wczeœniej sprezentowa³em. Wydosta³ siê z ¯oliborza dzieñ
wczeœniej bez broni. W Warszawie przechodzi³ konspiracyjn¹ szkole-
nie w zakresie podchor¹¿ówki, a tu otrzyma³ przydzia³ do pocztu do-
wódcy 3 szwadronu. W mgnieniu oka rozleg³a siê kanonada na ca³ej
linii. Niemiec, którego trzyma³em na muszce przerwa³ strzelanie, od-
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wróci³ siê gwa³townie. PrzygwoŸdzi³em go do ziemi, wyrwa³em z r¹k
automat, przerzuci³em karabin na plecy. Zrywamy siê do ataku gard³u-
j¹c: – Hurra!

Wœród Niemców wybuch³a panika; osaczeni w dwa ognie, skuleni
w pó³ próbowali wydostaæ siê z pu³apki, miotaj¹c siê bezradnie wœród
zaroœli. Byli ca³kowicie zdezorientowani, nie rozumiej¹c sk¹d wziêli-
œmy siê na ich karkach. Na prawym skrzydle próbuj¹ zorganizowaæ obro-
nê. Stamt¹d w³aœnie grzeje po nas karabin maszynowy. Wygarn¹³em
w jego stronê d³ug¹ seriê z peemu, oczywiœcie bez skutku. K³os jest
w lepszej sytuacji, ma przed sob¹ erkaemistê. Cisn¹l granat. Do maschin-
gewehr«u dopadamy jednoczeœnie: K³os, dowódca I plutonu, plutonowy
P³az – Czes³aw Juchniewicz i ja. Józek obraca lufê zdobytego erkaemu
w stronê uciekaj¹cych, ja podtrzymujê taœmê z nabojami, gdy¿ nie potra-
fiê obs³ugiwaæ tej maszynki. Poci¹gn¹³ seriê, k³ad¹c jednym przyciœniê-
ciem spustu kilku przeciwników. Tymczasem z boku wyskoczy³ na nas
Niemiec z automatem. Wywali³ ca³y magazynek jedynie po to, by trafiæ
plutonowego Juchniewicza w poœladek. Urwa³ skoszony seri¹ pepeszy
kaprala ¯ybula – Leona Cywiñskiego. Józek zaœmia³ siê do rymu z ak-
centem na „ê”.

– Hê! hê! hê!
Plutonowy dosta³
w d…ê!
Szczêœciem rana jest lekka. Ju¿ nim siê zaj¹³ nasz sanitariusz, po-

czciwy felczer plutonowy Antoni Rafalski, zak³adaj¹c opatrunek osobi-
sty na obna¿ony ty³ek. Heniek Szpakowski prowadzi dwóch rannych jeñ-
ców. Strza³y milkn¹.

Niemiecka kompania zosta³a zlikwidowana. Drobne nieporozumie-
nie. To ona mia³a zlikwidowaæ nas, a nie my j¹.

W naszym, trzecim szwadronie by³ ranny tylko jeden kawalerzysta
w miejsce, którego wola³ nikomu nie pokazywaæ. Zdobyty automat od-
da³em dowódcy 1 sekcji, w I plutonie kapralowi Jankowi Bryczkowskie-
mu, który przez kilka tygodni, zanim trafi³em do pocztu dowódcy szwa-
dronu, by³ moim pierwszym w zgrupowaniu prze³o¿onym. Czu³em siê
pewniej ze zwyk³ym kabekiem typu mauzer. (...)

To w³aœnie uderzenie 3 szwadronu na ty³y niemieckiej kompanii
przes¹dzi³o o jej losie. Straty Grupy Kampinos wynios³y: 7 zabitych ¿o³-
nierzy z piechoty, 10 rannych. W walce tej polegli: plut. Bronis³aw Makaœ,
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st. strz.. Kazik – Kazimierz Aszurkiewicz, strzelcy: Józef Kowrygo, Mie-
czys³aw Matusewicz, Antek – Antoni Protasewicz, Franciszek Jakubow-
ski i Marian Mê¿yñski. Œmiertelnie ranny zosta³ najm³odszy strzelec w 1
kompanii Ma³y, Orlik – Bogus³aw Grygorcewicz8  z Naliboków. Dzie-
siêciu partyzantów odnios³o ciê¿sze i l¿ejsze rany. Poleg³ych pochowa-
no w Wierszach, na cmentarzu partyzanckim, pod lasem.

Po stronie niemieckiej w tej walce zginê³o siedemdziesiêciu ¿o³-
nierzy. Kilkunastu rannych przetransportowano do szpitala polowego,
piêtnastu jeñców zwolniono, wydaj¹c im podobnie, jak Niemcom spod
Aleksandrowa, przepustki z napisem: „Nach Berlin über Modlin – Byd-
goszcz – Poznañ”. Wystuka³ je starannie, na kancelaryjnej maszynie do
pisania wachm. Kula – Kazimierz Puchacewicz.

 W akcji zdobyto przesz³o 30 nieuszkodzonych karabinów, 4 pisto-
lety maszynowe, erkaem, 10 pistoletów, wiele amunicji i granatów. Miej-
sce walki okoliczna ludnoœæ i zaniemeñscy ¿o³nierze nazwali „Psim Po-
lem”. I pomyœleæ, ¿e to w³aœnie ta jednostka mia³a oczyœciæ Puszczê
Kampinosk¹ z „polskich bandytów”.

W tym samym dniu, 3 sierpnia 1944 roku, pluton 2 szwadronu pod
dowództwem Lawiny – Józefa NiedŸwieckiego, w potyczce z Niemcami
zdoby³ niemiecki samochód ciê¿arowy – rozbijaj¹c drugi. Spoœród kil-
kunastu ¿o³nierzy Wehrmachtu, którzy zamierzali zarekwirowaæ ¿yw-
noœæ, tylko kilku ocala³o. Zdobyto dziesiêæ karabinów, dwa pistolety ma-
szynowe, amunicjê i granaty.

Odwet za wczorajsze niepowodzenie na lotnisku bielañskim by³
w pe³ni udany. Posêpny nastrój naszych piechurów prysn¹³ niczym bañ-
ka mydlana. Zwyciêska walka pod Truskawk¹ przywróci³a partyzantom
wiarê we w³asne si³y. Tym bardziej, ¿e po ró¿nych przekszta³ceniach
organizacyjnych dowódc¹ ca³ego oddzia³u znowu zosta³ porucznik Góra,
do którego naliboccy ¿o³nierze mieli nieograniczone zaufanie i którego
nikt nie móg³ zast¹piæ.

Z dniem 3 sierpnia 1944 roku na podstawie rozkazu kpt. Szymona
utworzona zosta³a nowa jednostka Armii Krajowej pod nazw¹ Pu³k Pal-

8 Niektóre publikacje b³êdnie podaj¹, ¿e Ma³y – Bogus³aw Grygorcewicz zgin¹³
w drugim ataku na lotnisko Bielañskie, w dniu 2 sierpnia 1944 r. Œmiertelnie ranny
zosta³ nazajutrz, w dniu 3 VIII 1944, w boju pod Truskawk¹, zmar³ w szpitalu polowym
w Laskach i na tamtejszym cmentarzu zosta³ pochowany.
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miry – M³ociny. W sk³ad pu³ku wchodzi³y nastêpuj¹ce pododdzia³y:
 – I batalion kampinoski pod dowództwem kapitana Dulki – Mieczys³a-
wa Nowosada,  – II batalion 78 pu³ku piechoty, pod dowództwem ppor.
pil. DŸwiga – Witolda Pe³czyñskiego,

 – dywizjon (cztery szwadrony) 27 pu³ku u³anów pod dowództwem
chor. Nocy – Zdzis³awa  Nurkiewicza,

 – szwadron CKM 23 pu³ku u³anów pod dowództwem ppor. Jara –
Jaros³awa G¹siewskiego.

Pu³k liczy³ wówczas oko³o dwóch tysiêcy ¿o³nierzy.
Po powrocie na kwatery rozlokowane we wsiach Truskawka – Ja-

nówek – Brzozówka – Wiersze – Krogulec – Kiœcinne – Roztoka, nie-
którzy dowódcy za namow¹ kpt. Szymona zmienili swe pseudonimy:
Por. Góra – Adolf Pilch obra³ sobie pseudonim „Dolina”; ppor. DŸwig–
Witold Pe³czyñski – „Witold”; chor.Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz – Nie-
czaj; wachm. D¹b – Jan Jakubowski – „Wo³odyjowski”, wachm. Szary –
Józef NiedŸwiecki – „Lawina”.

Bezpoœrednie dowodzenie pu³kiem w czasie akcji bojowych kpt.
Szymon, lecz¹cy siê z rany w szpitalu w Laskach, przekaza³ por. Górze –
Adolfowi Pilchowi, zatrzymuj¹c dla siebie wyznaczanie zadañ bojowych
i ogólne kierownictwo .

Wszystkich ucieszy³a wiadomoœæ, ¿e kapitan Szymon – Józef
Krzyczkowski, przebywaj¹cy w szpitalu w Laskach, przekaza³ dowo-
dzenie w akcjach bojowych w³aœnie porucznikowi Górze, zachowuj¹c
dla siebie wyznaczanie zadañ bojowych i kierownictwo ogólne.9

DEZERCJA KAPITANA DULKI

Po zwyciêskim boju pod Truskawk¹ kapitan Szymon rozkaza³ prze-
prowadziæ koncentracjê oddzia³ów bli¿ej Warszawy, w rejonie Sierako-
wa, Truskawia i Izabelina.

Przed wieczorem 4 sierpnia 1944 r. wszystkie pododdzia³y by³y ju¿
w wyznaczonych miejscowoœciach. Odleg³oœæ od rogatek Warszawy
wynosi³a st¹d zaledwie kilkanaœcie kilometrów. Nocami widaæ by³o ³uny
p³on¹cego miasta. U³ani z niecierpliwoœci¹ oczekiwali rozkazu wymar-
szu w tamtym kierunku. Nie martwili siê wcale tym, ¿e w warszawskich
parkach i na skwerach mo¿e nie starczyæ karmy dla ich koni. Wszyscy
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wierzyli g³êboko, ¿e gdy tylko taki rozkaz nadejdzie, to oni, przybywszy
tu z dalekich kresów, po³o¿¹ wszystkich Niemców pokotem i wyzwol¹
swe ukochane, chocia¿ przez wielu z nich nigdy dot¹d niewidziane mia-
sto. Na razie jednak od murów Warszawy odgradzali ich Niemcy dyspo-
nuj¹cy broni¹ pancern¹, artyleri¹ i samolotami.

7 sierpnia 1944 r. por. Dolina przeprowadza³ wszystkimi si³ami
dzia³ania oczyszczaj¹ce z nieprzyjaciela tereny przylegaj¹ce do linii ko-
munikacyjnej Warszawa – Leszno, szczególnie na odcinku drogi Babice
– Leszno, gdzie Niemcy przyst¹pili do budowy fortyfikacji, okopuj¹c
trakt od strony puszczy.

Zanim przyst¹piono do wykonania tego zadania wyznaczonego
przez kpt. Szymona, dosz³o do tragicznego wydarzenia. W tym dniu, II
pluton z 2 kompanii pod dowództwem plutonowego Polanicy w trakcie
ubezpieczania miejscowoœci Lipków zosta³ zaatakowany od strony Sta-
nis³awowa przez kompaniê Wehrmachtu, która niespostrze¿enie wysz³a
na ty³y Lipkowa. W wyniku ra¿¹cego zaniedbania dowódcy plutonu, który
nienale¿ycie ubezpieczy³ pozycje swoich ¿o³nierzy, racz¹c siê w tym
czasie alkoholem, zaprzepaszczono szansê uratowania piêciu ¿o³nierzy,
którzy zginêli w nierównej walce. Byli to plut. Edward Kowalczyk oraz
strzelcy Franciszek Jakubowski, Piotr Popowicz, Tomasz Oszmiañski
i Melchior Anuszkiewicz.

Za jaskrawe z³amanie przysiêgi ¿o³nierskiej s¹d polowy skaza³
plutonowego Polanicê na degradacjê i rozstrzelanie. Wyrok wykonano.

O godzinie 16.00 pu³k Palmiry–M³ociny w bojowym szyku wyru-
szy³ w kierunku traktu wiod¹cego z Babic do Leszna, z zadaniem wypar-
cia Niemców z zajmowanych miejscowoœci i wywo³ania w szeregach
nieprzyjaciela paniki. Przed wymarszem por. Dolina rozdzieli³ zadania:

I Batalion pod dowództwem kpt. Dulki mia³ uderzyæ na odcinek
drogi wiod¹cej od Zielonek przez Wojcieszyn do Zalesia;

II Batalion pod dowództwem ppor. pil. Witolda – Witolda Pe³czyñ-
skiego mia³ opanowaæ Borzêcin Du¿y.

Dywizjon kawalerii pod dowództwem chor. Nieczaja – Zdzis³awa
Nurkiewicza uderzyæ na Zaborów i Zaborówek.

Zwiad konny piechoty i pluton konny szwadronu CKM – ostrzelaæ
nieprzyjaciela w zachodniej czêœci Starych Koczarg.

W czasie marszu na niebie ukaza³ siê niemiecki samolot rozpo-
znawczy, który zataczaj¹c krêgi nad pododdzia³ami rozwijaj¹cymi siê
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do akcji lata³ nisko, przy samej ziemi. Dowódcy wydali zakaz otwiera-
nia w jego kierunku ognia w nadziei, ¿e nie zostan¹ rozpoznani. Chodzi-
³o przecie¿ o zaskoczenie nieprzyjaciela. Pilot byæ mo¿e nie zorientowa³
siê, co to za jednostka, gdy¿ strzelec pok³adowy nie otworzy³ ognia,
a samolot po kilku okr¹¿eniach odlecia³ w kierunku Warszawy.

Ogólne natarcie pododdzia³ów ppor. Witolda i chor. Nieczaja ru-
szy³o zgodnie z rozkazem Doliny punktualnie o godzinie 20.00. W pierw-
szym uderzeniu batalion Witolda i spieszona kawaleria Nieczaja wyko-
na³y wyznaczone im przez Dolinê zadanie i wypar³y Niemców z wyzna-
czonych miejscowoœci.

D³u¿szy opór, przez dwie godziny stawiali Niemcy zakwaterowani
w murowanym budynku tamtejszej szko³y w Borzêcinie Du¿ym. Gdy
wydawa³o siê, ¿e ich opór s³abnie, poszybowa³a w niebo rakieta sygna-
lizuj¹c¹ wprowadzenie do walki broni pancernej, co by³o nakazem
odwrotu.

Dolina, po wykonaniu zadania, zarz¹dzi³ odwrót. W zwartych sze-
regach kolumny marszowe pododdzia³ów II Batalionu i kawalerii po-
wraca³y na poprzednie kwatery, pozostawiaj¹c na zagro¿onych odcin-
kach odpowiednio wzmocnione ubezpieczenia.

II Batalion Witolda, „Nalibocki”, jak go nazywano w odró¿nieniu
do I Batalionu zwanego „Kampinoskim”, sk³adaj¹cego siê z miejsco-
wych ¿o³nierzy z terenu VIII Rejonu i kawaleria Nieczaja wykona³y wy-
znaczone zadania.

Nazajutrz, jak wykaza³y meldunki zwiadu, Niemcy, po wczoraj-
szym ataku na liniê komunikacyjn¹ Warszawa – Leszno, zrezygnowali
z dalszego kopania umocnieñ fortyfikacyjnych na odcinku Babice – Lesz-
no i ruch na tej drodze niemal ca³kowicie zamar³. Natomiast w akcji tej
polegli: w Koczargach – starszy strzelec Jan Kamieñski ze Sto³pców
i w Borzêcinie strzelec M³ody – Jan Doszczeczko z Prud, z 2 kompanii
ppor.Strza³y.

Po niemieckiej stronie by³o kilkunastu zabitych i kilkudziesiêciu
rannych. Natomiast w ciemnoœciach nie³atwo by³o odnaleŸæ zabitych
i porzucon¹ broñ przeciwnika. U³ani zdobyli tylko jeden pistolet maszy-
nowy, dwa karabiny i doœæ spor¹ iloœæ amunicji.

Tymczasem I Batalion kpt. Dulki, wykonuj¹cy zadanie na lewym
skrzydle, na rozkaz swego dowódcy przerwa³ operacjê wkrótce po uka-
zaniu siê samolotu rozpoznawczego na horyzoncie.
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Kapitan Szymon – Józef Krzyczkowski tak relacjonuje10 , to nie-
wiarygodne zdarzenie:

– I wtedy z ust kapitana Dulki pada rozkaz wycofania siê. Podbie-
gaj¹ do niego najbli¿si oficerowie i podoficerowie, pytaj¹ o przyczynê
takiego rozkazu. „Dulka odpowiada: Samolot nas wykry³. Niemcom na-
dejd¹ posi³ki, nic z naszej akcji nie bêdzie, tylko ludzi natracimy.

Gdy porucznik „Szczupak” t³umaczy³ mu, ¿e trzeba dalej nacieraæ,
aby Niemcom przynajmniej napêdziæ strachu. „Dulka” z uporem powta-
rza³ rozkaz wycofywania siê. Nie pos³a³ nawet meldunku do porucznika
„Doliny”, ¿e to czyni. Batalion kapitana „Dulki” musia³ s³uchaæ rozkazu
swego dowódcy – wycofa³ siê, mimo ¿e na prawo toczy³a siê walka.
Kapitan Dulka, po powrocie batalionu z akcji na liniê komunikacyjn¹ do
kwater w Sierakowie, zwo³a³ odprawê dowódców podleg³ych sobie od-
dzia³ów. Zesz³o siê w domu, gdzie kwaterowa³ „Dulka” kilkunastu na-
szych ludzi, a kapitan wy³o¿y³ swój pogl¹d na istniej¹c¹ sytuacjê. Oceni³
on, ¿e wszystko jest ju¿ stracone, wedle niego Niemcy maj¹ wci¹¿ prze-
wagê iloœciow¹, nie mówi¹c ju¿ o technicznej. Uwa¿a³, ¿e lada dzieñ
zostaniemy ca³kowicie rozbici, a rodziny powstañców, jak i ca³a ludnoœæ
wsi, w których kwaterujemy, jest nara¿ona na zag³adê, wywózkê lub
w najlepszym razie wszelkiego rodzaju szykany.

Proponowa³ by powstañcy z tutejszych terenów wrócili jak naj-
szybciej do domów, a do puszczy niechaj id¹ ci, którzy nie maj¹ gdzie
siê ukryæ, a wiêc w pierwszym rzêdzie ¿o³nierze z Puszczy Nalibockiej.
Nie zmieni³ swego stanowiska nawet wtedy, gdy go przekonywano, ¿e
przecie¿ zdradzimy w ten sposób powstañców Warszawy i u³atwimy
Niemcom uderzenie wszystkimi si³ami na Warszawê. Dulka by³ twardy
w swej postawie dezertera i agitatora opuszczenia towarzyszy broni, z
którymi zwi¹zaliœmy siê jeszcze przed powstaniem. (…)

Zdaniem kpt. Szymona, skutki „dezercji Dulki oraz jego przepojo-
nego tchórzostwem rozkazu” o rozpuszczeniu zmobilizowanych ¿o³nie-
rzy do domu, by³y groŸne. Od katastrofy uratowa³a oddzia³ postawa tych
dawnych oficerów i podoficerów VIII Rejonu, którzy wyszli ca³o z do-
tychczasowych bojów i przeciwstawili siê za³amaniu wywo³anemu przez
Dulkê.

10 Józef Krzyczkowski „Szymon”: Konspiracja i powstanie w Kampinosie”, Lu-
dowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1961 r.
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Po rokoszu dowódcy I Batalionu, „Kampinoskiego” kapitana Dul-
ki, z ogólnej liczby ponad 900 powstañców z terenu VIII Rejonu, którzy
wziêli udzia³ w koncentracji przed walk¹ o lotnisko bielañskie, pozosta-
³o zaledwie oko³o trzystu ¿o³nierzy. Do³¹czyli oni do porucznika Góry,
którego oddzia³, przed powo³aniem pu³ku Palmiry – M³ociny w ci¹gu
kilku ostatnich dni, licz¹c od postoju w Dziekanowie Polskim, rozrós³
siê do 1 100 ¿o³nierzy. W sumie stan osobowy pu³ku Palmiry–M³ociny
zmniejszy³ siê z 2 000 ¿o³nierzy do oko³o 1 400 powstañców.

W puszczy pozostali ¿o³nierze najbardziej ideowi, obeznani z walk¹
i chêtni do niej, co wkrótce potwierdzili w wielokrotnych bojach.

Nazajutrz, 8 sierpnia, po akcji na linie komunikacyjne Warszawa
– Leszno, pozycje 2 szwadronu Lawiny – Józefa NiedŸwieckiego ubez-
pieczaj¹cego w Budach, od strony po³udniowo–zachodniej g³ówne si³y
Pu³ku „Palmiry M³ociny” ju¿ o œwicie zaatakowa³y szerok¹ tyralier¹
czo³gi. Ostrzeliwuj¹c siê z broni maszynowej i piêciostrza³owych kabel-
ków u³ani, plutonami wycofali siê na skraj lasu wysy³aj¹c ³¹czników
do chor¹¿ego Nieczaja i porucznika Doliny. Pancerne kolosy dotar³y
do Truskawia, gdzie równie¿ trafili na ogieñ 1 szwadronu Wo³odyjow-
skiego. Tam czo³gi przystanê³y, powoli zawróci³y i szybko pomknê³y
tam, sk¹d przyby³y.

DOLINA DOWÓDC¥ „GRUPY KAMPINOS”

W tym samym dniu, 8 sierpnia 1944 roku, porucznik Dolina otrzy-
ma³ od kapitana Szymona nastêpuj¹cy rozkaz:

“Pu³k Palmiary–M³ociny, Mp dnia 8.08.44 r.
Do porucznika Doliny
W zwi¹zku z tym, ¿e nie mogê normalnie dowodziæ oddzia³ami wal-

cz¹cymi, przekazujê Panu dowodzenie bojowe oddzia³ami VIII Rejonu.
Poza tym zawiadamiam Pana, ¿e na skutek rozkazu Dowództwa AK L
15/111 z 07.08.44 r. godz. 20.15, wszystkie oddzia³y na terenie Puszczy
Kampinoskiej zosta³y podporz¹dkowane mnie, a tym samym Panu. Or-
ganizowaæ je Pan bêdzie wedle w³asnego uznania. Przesy³am odpis roz-
kazu KG AK.11

Kpt. Szymon, d–ca Pu³ku”.
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Rozkaz Dowództwa AK dorêczony porucznikowi Dolinie podpisa³
podpu³kownik dyplomowany Filip – Józef Szostak z Komendy G³ównej
AK. W wyniku tego rozkazu, pod komendê porucznika Doliny, oprócz
27 pu³ku u³anów i 78 pu³ku piechoty zwanych Pu³kiem Palmiry–M³oci-
ny, wraz z oddzia³ami Rejonu VIII wesz³y równie¿ oddzia³y: kapitana
Serba – W³adys³awa Nowakowskiego w sile oko³o stu siedemdziesiêciu
ludzi (w tym oko³o osiemdziesiêciu uzbrojonych), pó³ batalionu z War-
szawy (Boernerowo) pod dowództwem porucznika Marysia – Mariana
Olszewskiego w sile oko³o 200 ludzi, w tym dwudziestu uzbrojonych.

Tak uformowany oddzia³ przyj¹³ nazwê „Grupa Kampinos”.
Od 8 sierpnia do 29 wrzeœnia 1944 roku obsada pu³ku “Palmiry–

M³ociny” przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
Dowódca Grupy Kampinos i zarazem dowódca pu³ku Pamiry–M³o-

ciny: por. Dolina – Adolf Pilch
Zastêpca dowódcy: por. Wyrwa – Bohdan Jaworski
Adiutant: ppor. Zew – Stanis³aw Pilarski
Komendant zrzutowisk: cichociemny mjr Kurs – Bronis³aw Lew-

kowicz
Szef zaopatrzenia dowództwa: st. sier¿. Szostakowicz

11 „Dowództwo AK L.15-III
Dn. 7.08.44 r. godz. 20.15
Szymon
I. Walka w Warszawie toczy siê bez przerwy od 1.08.44. Npl. panuje na g³ównych

arteriach, jak Al. Jerozolimskie, Grójecka, Krakowskie Przedmieœcie, Nowy Œwiat i Al.
Ujazdowskie. Mosty na Wiœle w rêkach Niemców. W naszych rêkach wiêkszoœæ Pragi,
Dw. Wschodni i Wileñski, centrum miasta z Placem Napoleona i Poczt¹ G³ówn¹, ca³e
Stare Miasto oraz wiêkszoœæ Mokotowa i ¯oliborza, wszystkie prawie obiekty u¿yteczno-
œci publicznej. Mimo siódmego dnia walki i zu¿ycia amunicji inicjatywa wci¹¿ jest jesz-
cze w naszych rêkach. Zniszczono przesz³o 30 czo³gów, kilka zdo³ano ju¿ naprawiæ i u¿yæ
do walki. Entuzjazm wœród ¿o³nierzy walcz¹cych i ludnoœci cywilnej imponuj¹cy.

II. Zamierzam Was u¿yæ do walki o Warszawê. W zwi¹zku z tym – wyci¹gn¹æ
najlepszy element ¿o³nierski i dowódczy bez wzglêdu na dotychczasowe zwi¹zki organi-
zacyjne, i uformowaæ oddzia³, który jak najszybciej skierowaæ na cmentarze pow¹zkow-
skie (rzymskokatolicki i ¿ydowski). W rejonie cmentarzy pow¹zkowskich d¹¿cie do na-
wi¹zania ³¹cznoœci z podpu³kownikiem Rados³awem. Prowadziæ dywersjê na komunika-
cjê Warszawa - Modlin i na przedmieœcia Warszawy od pó³nocy. Podporz¹dkowaæ Rejon
VII-Jelsk oraz wszystkie oddzia³y, które znajduj¹ siê na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Rozpoznaæ odwrotny ruch npla ze wschodu na Modlin i na zachód. Rozkaz dla komen-
danta Rejonu VII-Jelsk podporz¹dkowuj¹cego siê Wam - przekazaæ do wykonania. Za-
potrzebowanie na zrzuty zosta³o wys³ane, szczegó³owy rozkaz w za³¹czeniu. (-) „Filip””.
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Szef kancelarii: plut. Jan Orlina
Zastêpca szefa kancelarii – sier¿. Kula – Kazimierz Puchacewicz
Kronikarz: kpt. Krzemieñ – Edmund Jungowski
£¹cznicy: st. u³. Franciszek Kosowicz i st. u³. NiedŸwiedŸ – Stani-

s³aw Myœlicki
Duszpasterstwo: kapelani pu³ku: st. kapelan ks. mjr Gwardian –

Hilary Pracz–Praczyñski, ks. Radwan II – Jerzy Baszkiewicz
Oficer informacji: por. mgr Florian Ba³ta
Zastêpca oficera informacji: plut. z cenz./ ppor. Kazik – Bronis³aw

Piwowarczyk
Szef ¿andarmerii: plut. pchor. Marian Radziwoñ
Kwatermistrzostwo:
Kwatermistrz: kpt. Wojtek – Wojciech Dwornicki
Zastêpca kwatermistrza: por. Jastrz¹b – Aleksander Wolski
P³atnik: ppor. Drzyma³a – Jan August Guraro
oraz:
wachmistrz Zaremba – Aleksander Bibik, Wilk – Bronis³aw Bonner,
Paproæ – Lucyna Dwornicka
Oficer ³¹cznoœci: por. Stabrawa – Antoni Chomicz
Radiotelegrafiœci:
szef: kapitan Franek – Aleksander Jedliñski
Zastêpca: por. Dêbina
radiotelegrafiœci: plut. pchor. Robert Gromadzki, plut. Wiatr Wisz-

niewski,
Plut. Wir – Krasucki, plut. Rad, pdchor. Pingwin.
£¹czniczka: Teresa Berolecka
Szpital polowy pu³ku:
Kierownik szpitala w Laskach dr Œwierk – Kazimierz Cebertowicz
Lekarz naczelny: dr Kleszczyk – Antoni Banis
Szef zaopatrzenia: ppor. Edwin Czemko
Zespó³ szpitala: felczer zawodowej s³u¿by WP sier¿. Aleksander

Dembiñski, jego syn W³odzimierz Dembiñski; Tank – Józef KuŸmiñski,
sanitariuszki: G³óg – Janina KuŸmiñska, Blizna – Jadwiga Ba³abuszko,
Ewa – Leokadia Buszko, Ala – Halina Michalska, Wera – Weronika Mo-
zol, Józefa Mozol, Stanis³awa Mejsner, Czarna Jadzia – Jadwiga Gór-
ska; taboryta Kazimierz Iwanowski.

I Batalion piechoty (78 Pu³ku Piechoty Ziemi S³uckiej z Baranowicz)
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Kolejni dowódcy:
por. DŸwig – Witold Witold Pe³czyñski do 15.08.44
por. Strza³a – Witold Samotna Lenczewski od 16.08.43 – 29.09.44
zastêpca dowódcy batalionu por. Gniew – Zbigniew Luœnia
szef pocztu batalionu st. sier¿. pchor.Gwiazda – Miko³aj GwiaŸ-

dziñski
dowódca zwiadu konnego batalionu ppor. „Lis” Józef Bazarowski
dowódca I plutonu zwiadu plut. Wac³aw – Stanis³aw Baran
dowódca II plutonu zwiadu plut. pchor. Grom – Józef Bylewskim
1 kompania, kolejni dowódcy:
ppor. Dan – Franciszek Baumgart do 16.08.44
ppor. Zetes – Zygmunt Soko³owski od 17.08.44 do 29.09.44
2 kompania, kolejni dowódcy:
por. Strza³a – Witold Lenczewski do 16.08.44
ppor. Nowina – Miko³aj Stecki od17.08.44 do 29.09.44
3 kompania, kolejni dowódcy:
ppor. Helski – Jerzy Piestrzyñski do 02.08.44
st. sier¿. Opoñcza – Walerian ̄ uchowicz od 03.08.44 do 29.09.4412

Dywizjon Kawalerii, (27 Pu³k U³anów AK im. Króla Stefana Bato-
rego z Nieœwie¿a)

dowódca: chor. Nieczaj – Zdzis³aw Nurkiewicz
Kolejni zastêpcy:
wachm. (ppor) Wo³odyjowski – Jan Jakubowski do 14.08.44
ppor. (rtm) D¹browa – Zygmunt Koc od15.08.44 do 29.09.44
Poczet dowódcy pu³ku:
Adiutant: kpr. Kazimierz Stary
Szef pocztu: chor. Mik – Józef Samotya – Lenczewski
Dowódca taborów: plut. Witold Sudnik
sekcji:
Poczet: dowódca: kpr. Stenia – Stefania Burakówna oraz: kpr. W³a-

dys³aw Grzmot, u³. Boles³aw Rudowicz, u³. Piotr £ojko (luzak), u³. Ro-
man £ojko (luzak), u³. Kazimierz Pop³awski, u³. Longin Karbowicz, st.
u³. Stanis³aw Mikucki:

12 Po bitwie pod Jaktorowem 1 kompania zosta³a odbudowana, a rozbitkowie 2 i
3 kompanii weszli w jej sk³ad. Kompania ta, której dowódc¹ zosta³ starszy sier¿ant Opoñ-
cza – Walerian ¯uchowicz, wesz³a w sk³ad III batalionu „Kampinos” 25 pu³ku piechoty
A.K. Ziemi Piotrkowsko-Opoczyñskiej dowodzonego przez por. Dolinê – Adolfa Pilcha.)
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1 szwadron:
Dowódca: wachm. Wo³odyjowski – Jan Jakubowski
Zastêpca: wachm. Wincenty Roman.
2 szwadron: wachm. (por.) Szary, Lawina – Józef NiedŸwiecki
Zastêpca: wachm. £awy – Konstanty Downar
Poczet dowódcy szwadronu:
Dowódca taborów: st. u³. Józef Mikucki
Szef szwadronu: st. wachm. Aleksander Bohun
Podoficer gospodarczy: wachm. Jan Halaba
£¹cznik: st. u³. Rafa³ Dek
Plutony:
Dowódca I plutonu: wachm. £otysz – Jan Lewicki
Dowódca II plutonu: wachm. Œwierk – Stanis³aw Wo³osewicz
Dowódca III plutonu: – wachm. Antoni Czarny
3 szwadron:
Dowódca: wachm. pchor. (ppor.) Sum – Narcyz Kulikowski
Zastêpca: wachm. P³az – Czes³aw Juchniewicz
Poczet dowódcy szwadronu
Szef szwadronu: – plut. Konstanty Pietrucki
Sanitariusz: st. u³. Felczer – Antoni Rafalski
Kronikarz: u³. z cenz. K³os – Józef Mioduszewski
£¹cznik, chor¹¿y (sztandarowy) pu³ku: – st. u³. ̄ bik – Marian Pod-

góreczny
Luzak: Stanis³aw Sadowski
Plutony:
Dowódca I plutonu: plut. Wierny–Boles³aw Mostowski
Dowódca II plutonu: plut. (ppor.) Bruno, Kaszub, Bronek – Bru-

non Dawidowski
Dowódca III plutonu: wachm. z cenz. Wir – Antoni Burdzie³owski
4 szwadron:
Dowódca: por. Jawor – Aleksander Pietrucki
Szef szwadronu: kpr. Emil Pietrucki
Podoficer rachunkowy: st. u³. Stanis³aw Mojko
Dowódca l plutonu: wachm. So³tan Pereœwiat
Dowódca II plutonu: wachm. Stanis³aw Redko
Szwadron CKM, zal¹¿ek 23 pu³ku u³anów grodzieñskich z Postaw:
Dowódca: por. Jar – Jaros³aw G¹siewski
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Poczet dowódcy szwadronu:
Szef szwadronu: – wachm. Paulo – Bronis³aw Pardo
Podoficer gospodarczy kpr. Jundi – Zenon Mi³aszewski
£¹cznik: st. u³. Orzechowski – Pawe³ Kosowicz
Plutony:
Dowódca I plutonu: plut. Pawe³ Woropaj
Dowódca II plutonu: plut. Szczyt – Józef Harbuz

Stan Grupy Kampinos w tym czasie wed³ug relacji kpt. Szymona–
Józefa Krzyczkowskiego wynosi³: 1 306 ¿o³nierzy (819 – piechota, 309
– kawaleria), oraz 600 koni, nie licz¹c szpitala i powiêkszaj¹cej siê licz-
by jeñców, którzy wykonywali ró¿ne czynnoœci gospodarcze. Kwater-
mistrzostwo codziennie musia³o dostarczyæ tej iloœci ludzi i koni do kuchni
polowych: trzy, do czterech krów, jednego œwiniaka, tonê ¿yta i pszeni-
cy, 8 kwintali ziemniaków, no i odpowiedniej iloœci siana i owsa dla koni

10 sierpnia, oko³o godziny szesnastej 1 kompania porucznika Dana
zaatakowa³a przyby³y do Brzozówki oddzia³ Niemców w sile oko³o stu
ludzi. Zanim na miejsce dotar³ ze wsparciem 3 szwadron wachmistrza
Suma – Narcyza Kulikowskiego z zadaniem oskrzydlenia Niemców –
by³o ju¿ po walce. ¯o³nierze porucznika Dana wyparli nieprzyjaciela ze
wsi niszcz¹c zdobyte bunkry i umocnienia. Zabito osiemnastu Niemców.
Po stronie polskiej polegli kapral Boles³aw Cierpliwy, kapral podchor¹-
¿y Boles³aw ¯ukowski i strzelec Micha³ Saturn.

Nazajutrz porucznik Dolina w meldunku sytuacyjnym zawiadamia³
kapitana Szymona:

„11.08.44 r. wypady dzienne w kierunku Rybitwa – Cybulice i Tru-
skaw oraz rozpoznanie na Leoncin i Czosnów, w wyniku których wyma-
szerowa³y: 2 kompania i szwadron kawalerii do akcji. Meldunków do tej
chwili brak”.

Jak siê póŸniej okaza³o, akcja na Leoncin przeprowadzona w nocy
z 11 na 12 sierpnia nie da³a rezultatu. W bunkrach otoczonych zasiekami
znajdowa³o siê ponad stu Niemców. Gêsta mg³a uniemo¿liwi³a skutecz-
ny ogieñ nacieraj¹cych. Niemcy mieli zdecydowan¹ przewagê. Bunkry
mo¿na by³oby wprawdzie zdobyæ bez broni ciê¿kiej piechoty, nara¿aj¹c
siê jednak¿e na du¿e straty. Porucznik Strza³a – Witold Lenczewski do-
wodz¹cy t¹ akcj¹, po kilkugodzinnej walce nakaza³ wycofanie siê na
kwatery. W czasie tej walki zginêli strzelcy: Edmund Kowalski, Cze-
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s³aw JuŸwik, Go³êbiowski i Lew. Jednak¿e po tym natarciu Niemcy sami
opuœcili Leoncin, pal¹c czêœæ wioski i zabieraj¹c ze sob¹ cia³a zabitych
i rannych.

Tymczasem w nocy z 10 na 11 sierpnia 1944 roku „Grupa Kampi-
nos” otrzyma³a pierwsze zrzuty alianckie – na specjalnie przygotowa-
nym terenie miêdzy Sierakowem a Truskawiem.

Na czele 2 kompanii i 3 szwadronu na miejsce to uda³ siê porucz-
nik Dolina wraz ze swym koleg¹ „cichociemnym” majorem pilotem
Kursem – Bronis³awem Lewkowiczem, którego mianowa³ komendan-
tem zrzutowisk.

Na odg³os donoœnego warkotu niewidzialnych w ciemnoœciach nocy
alianckich samolotów zapalono ogniska u³o¿one w krzy¿. By³ to umow-
ny znak dla pilotów, ¿e tu w³aœnie nale¿y dokonaæ zrzutów. Po chwili na
spadochronach spad³y na ziemiê blaszane zasobniki o cylindrycznym
kszta³cie. Naliczono ich a¿ 58, w tym 30 du¿ych i 28 mniejszych.
W zasobnikach znajdowa³y siê: erkaemy, w³oskie pistolety maszynowe,
miotacze min, a przede wszystkim tak potrzebna broñ przeciwpancerna,
angielskie „piaty”, wreszcie granaty, amunicja, rakiety, opatrunki, koce,
bluzy, lornetki.

Nastêpnego dnia do Wiersz przyby³y nowe oddzia³y z s¹siedniego
podokrêgu „Hallerowo”, z okolic Sochaczewa. W zwi¹zku z tym, Dolina
wys³a³ pismo do dowódcy przedniego oddzia³u i komendanta podokrêgu
pp³k-a Wiktora – Ludwika Wiktora Konarskiego:

„Dowództwo pu³ku Palmiry–M³ociny
Mp dnia 11 VIII 1944 godz. 18.20
Dowódca Przedniego Oddzia³u pp³k Wiktor
Zakwaterowaæ siê w m. Górki. Ubezpieczyæ siê z kierunków za-

chodniego i po³udniowego oraz pó³nocnego. Oddzia³y w³asne zakwate-
rowane w Wiersze, Truskaw, Krogulec, Kiœcinne, Aleksandrów i folwark
Zaborów Leœny. Proszê o przybycie do mojego mp (miejsce postoju)
dziœ lub jutro w godzinach rannych. Has³o na dzieñ dzisiejszy od godz.
14.00 do godz. 14 dnia jutrzejszego Bêben–Borys³aw. Znak rozpoznaw-
czy swój – rakieta bia³o–czerwona.

Dowódca pu³ku Dolina”
Pierwszym oddzia³em dobrze uzbrojonym, licz¹cym siedemdzie-

siêciu ludzi, który do³¹czy³ do „Grupy Kampinos”, dowodzi³ kapitan
Mœcis³aw – Wilhelm Kosiñski. Koncentracjê wyznaczono mu we wsi
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Dachów pod Sochaczewem 5 sierpnia. Stamt¹d szczêœliwie, bez walki
uda³o im siê przedrzeæ do Puszczy Kampinoskiej.

Do walk z Niemcami na terenie puszczy dochodzi³o teraz niemal
codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Naliboczanie dwoili siê i tro-
ili, aby nadrobiæ czas stracony wymuszonym zawieszeniem broni. Pie-
chota z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³a na rozkaz wymarszu do walcz¹cej
stolicy.

13 sierpnia 1944 roku drugi szwadron kawalerii wachmistrza La-
winy dokona³ wypadu w kierunku Lasek, jednak nieprzyjaciela tam nie
spotkano. W tym samym czasie trzeci szwadron wachmistrza Narcyza
uda³ siê nad szosê Warszawa–Leszno, gdzie wed³ug informacji wypo-
czywa³ niemiecki oddzia³. Nieprzyjaciel zd¹¿y³ siê jednak wycofaæ przed
rozpoczêciem akcji. Tego samego dnia po po³udniu ubezpieczenie dru-
giego szwadronu ostrzela³o od strony Krogulca niemiecki samochód na
g¹sienicach. Pojazd zdoby³o wraz z czterema karabinami, jednym pisto-
letem maszynowym z amunicj¹, sprzêtem telefonicznym i saperskim,
czterech Niemców zabito. Z ubezpieczenia zgin¹³ u³an Kazimierz Litwi-
nowicz, zaœ ranny zosta³ u³an Ryszard Miernik. Przed wieczorem z kolei
pierwszy batalion piechoty pod dowództwem porucznika Witolda Pe³-
czyñskiego uderzy³ na Zaborów i Zaborówek. Straty Niemców – 4 sa-
mochody, kilku zabitych i kilku rannych.

NA POMOC WARSZAWIE

14 sierpnia kapitan Franek – Aleksander Jedliñski poprzez Londyn
odebra³ radiotelegram od dowódcy AK genera³a Bora – Tadeusza Ko-
morowskiego wys³any do wszystkich oddzia³ów AK:

„Nr 433 D–wo AK N 6/III z 14 VIII godz. 10.30. Walka o Warszawê
przed³u¿a siê. Prowadzimy j¹ przeciw wielkiej przewadze nieprzyjacie-
la. Po³o¿enie wymaga niezw³ocznie marszu na pomoc. Nakazujê skiero-
waæ natychmiast najbardziej pospiesznymi marszami wszystkie rozpo-
rz¹dzalne dobrze uzbrojone jednostki z zadaniem bicia si³ nieprzyjacie-
la, znajduj¹cych siê na peryferiach i przedmieœciach Warszawy i nastêp-
nie wkroczenia do walki wewn¹trz miasta”.

Nieco póŸniej kapitan Szymon otrzyma³ – nadany przez ³¹czniczkê
Juliê (nn), a przyjêty przez telefonistkê Jankê – Janinê Kapicê–Mariko –
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rozkaz – telefonogram od pu³kownika Wachnowskiego – Karola Ziem-
skiego:

„Zgodnie z rozkazem z dnia 08 sierpnia o godzinie 12.20 od Ada-
ma do Szymona poprzez ¯ywiciela zarz¹dzam:

1. Jeœli major Okoñ dotar³ do was, w jak najkrótszym czasie prze-
prowadziæ oddzia³y i rozpocz¹æ natarcie wg otrzymanych od majora
Okonia wytycznych.

2. W razie nieobecnoœci majora Okonia zarz¹dzam natychmiastow¹
gotowoœæ bojow¹ wszystkich zdolnych do wa³ki oddzia³ów z posiada-
nym dotychczas uzbrojeniem, przesuniêcie ich na podstawy wyjœciowe
do natarcia, którymi s¹ rejony cmentarza Pow¹zki i ¯ydowskiego. Kie-
runki natarcia:

a) z Cm. Pow¹zki na Stawki. Cel osi¹gniêcia – nawi¹zaæ ³¹cznoœæ
z moim oddzia³em w rejonie Muranowa. W razie obecnoœci npla w tym
rejonie opanowaæ go i nawi¹zaæ ze mn¹ ³¹cznoœæ,

b) z Cmentarza ¯ydowskiego i ewentualnie z Ewangelickiego cel
do osi¹gniêcia – opanowaæ rejon ul. Okopowej od Dzielnej do Dzikiej
oraz nawi¹zaæ ³¹cznoœæ ze mn¹. Proponowane dojœcie do podstaw wyj-
œciowych do natarcia:

– z Lasek przez Moœciska, Gacie. Przy koñcu Gaci podstawa do
natarcia Ko³o (nale¿y omin¹æ drogê przez Boernerowo, a przejœæ na ty-
³ach radiostacji),

– z Lasek na Babice, dalej na Górce, z Górc podstawa wyjœciowa
do natarcia na Ko³o i cmentarze,

– z Lasek przez Moœciska, Gacie, Chorniczówkê na miasteczko
Pow¹zki, pierwszy punkt natarcia – ul. Elbl¹ska.

3. Nale¿y pozostawiæ nieuzbrojone odwody w celu dalszego od-
bierania zrzutów.

4. Natychmiast zameldowaæ odwrotnie przez ¯ywiciela godzinê
przewidzianej gotowoœci i przewidywalnego dojœcia na podstawy wyj-
œciowe do natarcia.

5. Oficerowie ³¹cznikowi z KG AK czekaj¹ na Was od godz. 24.00
dn. 14.08 w portierni Zak³adów dla Ociemnia³ych w Laskach. Has³o
„Kampinos”, odzew „Warszawa”.

D–ca „Grupy Pó³noc”
pp³k Wachnowski
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Wkrótce po otrzymaniu tego meldunku pogna³, co koñ wyskoczy
z Lasek do Wiersz konny ³¹cznik z rozkazem od Szymona, by porucznik
Dolina piorunem zorganizowa³ i wys³a³ pomoc dla warszawskiej Sta-
rówki. Tylko w jednym punkcie polecenie Szymona nie pokrywa³o siê
ca³kowicie z rozkazem podpu³kownika Wachnowskiego. Wyjaœnia to –
i nie bez racji – sam komendant VIII Rejonu AK kapitan Szymon – Józef
Krzyczkowski, po wojnie podpu³kownik LWP, w swej ksi¹¿ce “Konspi-
racja i powstanie w Kampinosie”:

…Nie mog³em zostawiæ w puszczy ludzi nieuzbrojonych, którzy
odbieraliby zrzuty. Wydanie takiego rozkazu t³umaczy³em sobie wiel-
kim zdenerwowaniem, jakie musia³o panowaæ w sztabie „Grupy Pó³noc”.
Oddzia³y leœne sk³ada³y siê nie tytko z piechoty, ale i z kawalerii. Posiada-
nie kawalerii by³o szczególnym atutem, który pozwala³ na du¿¹ ruchli-
woœæ „Grupy Kampinos” i stwarza³ pozory, ¿e mamy wielkie si³y. Wsku-
tek tego Niemcy musieli przeznaczyæ wielu ¿o³nierzy, by zabezpieczyæ
ty³y wojsk atakuj¹cych Warszawê. Gdyby spieszyæ kawalerzystów i wy-
s³aæ ich do Warszawy – atut ten zosta³by utracony. Odbudowanie dywizjo-
nu kawalerii i szwadronu cekaemów nie by³o spraw¹ paru dni. Improwiza-
cja nie na wiele by siê tu zda³a. Poza tym wydawa³o mi siê, ¿e by³aby to
zbyt wielka lekkomyœlnoœæ – pozostawienie w lesie nieuzbrojonych ludzi
wobec obecnoœci licznych wojsk nieprzyjacielskich, które w ka¿dej chwi-
li mog³y przyst¹piæ do likwidacji oddzia³ów leœnych. Nie nale¿a³o chyba
powtarzaæ nierozs¹dnych poczynañ z okresu powstania w 1863 roku i do-
puœciæ, tak jak wtedy, do wyr¿niêcia powstañców kampinoskich...”

W tej sytuacji rozkaz kapitana Szymona przekazany porucznikowi
Dolinie brzmia³ nastêpuj¹co:

„Rozkaz otrzymany od dowódcy Grupy Pó³noc musi byæ wykona-
ny i w tym celu zarz¹dzam:

1. Trzy bataliony piechoty wezm¹ udzia³ w akcji,
2. Dowódc¹ akcji mianujê porucznika DŸwiga (Witolda),
3. Akcja nast¹pi w nocy z 15 na 16 sierpnia,
4. Zaraz po otrzymaniu rozkazu oddzia³y maj¹ce braæ udzia³ w ak-

cji wymaszeruj¹ z dotychczasowego miejsca postoju do Sierakowa, przez
jutrzejszy dzieñ wypoczn¹ i zajm¹ pozycje wyjœciowe,

5. Dywizjon Kawalerii ze szwadronem ckm pozostaje w puszczy
dla dokonywania wypadów nêkaj¹cych nieprzyjaciela. Dywizjon zwiêk-
szyæ o po³owê zwiadu konnego piechoty,
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6. Jako kadra do tworzenia nowych oddzia³ów pozostaj¹: pan jako
dowódca, porucznik Drewno, porucznik Wyrwa i piêciu innych przez
pana wyznaczonych oficerów. Poza tym polecam pozostawiæ piêtnastu
podoficerów. Pozostaje te¿ kwatermistrz i ppor. Ba³ta. Wybór innych
pozostawiam panu,

7. Uzbroiæ oddzia³y id¹ce do akcji jak najlepiej i daæ im jak najwiê-
cej amunicji. Nie liczyæ siê, ¿e przez pewien czas oddzia³y pozostaj¹ce
w puszczy bêd¹ s³abo zaopatrzone w broñ i amunicjê, zrzuty bêd¹ konty-
nuowane,

8. Wydaæ oddzia³om id¹cym do akcji ¿ywnoœæ na trzy dni,
9. Aby przez dzieñ jutrzejszy daæ odpocz¹æ oddzia³om przeznaczo-

nym do akcji – do ubezpieczenia u¿ywaæ ludzi z dywizjonu kawalerii,
10. Zadanie do wykonania, podstawy wyjœciowe i drogi przemar-

szu – jak w rozkazie pp³ka Wachnowskiego,
11. Polecam wytê¿yæ wszystkie si³y, by jak najspieszniej i jak naj-

intensywniej przygotowaæ akcjê interwencyjn¹,
12. Szczegó³y akcji omówiê na odprawie z panem i porucznikiem

DŸwigiem (Witoldem) dzisiejszej nocy. Zasady przyjœcia do mnie i za-
chowanie siê w Laskach – tak, jak ustaliliœmy z porucznikiem Wyrw¹,
Je¿eli jest kapitan Serb, to musi wzi¹æ udzia³ w akcji. Byæ mo¿e zg³osi
siê do pana major Okoñ – wtedy akcj¹ dowodzi on”.

Jeszcze tej nocy w Zak³adzie dla Ociemnia³ych w Laskach, gdzie
le¿a³ z podwi¹zan¹ na trokach nog¹ ranny dowódca VIII Rejonu kapitan
Szymon, zameldowali siê ³¹cznicy KG AK – „cichociemni” porucznik
Agaton – Stanis³aw Jankowski i podporucznik Kubuœ – Stefan Ba³uk, pod-
chor¹¿y Wojtek – Jan Woytowicz i strzelec Jacek – Kazimierz Piechotka.

PIERWSZA GRUPA SZTURMOWA

Zgodnie z wytycznymi dowódcy batalionu porucznika Witolda–
Witolda Pe³czyñskiego, porucznik Strza³a – Witold Lenczewski i podpo-
rucznik Ostromir – Edward Bonarowski zorganizowali i przygotowali
do wymarszu na Warszawê kompanie szturmowe, jako ich dotychczaso-
wi dowódcy.

15 sierpnia, w dniu œwiêta Matki Boskiej Królowej Korony Pol-
skiej i w 24. rocznicê „Cudu nad Wis³¹” odby³a siê uroczysta msza œwiê-
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ta celebrowana przez ksiêdza kapelana Pracz – Hilarego Praczyñskiego.
Na placu alarmowym w Wierszach przed o³tarzem polowym stawili siê
wszyscy oficerowie i dowódcy wolni od s³u¿by. Sta³ te¿ w pe³nym rynsz-
tunku batalion porucznika Witolda, który wprost st¹d mia³ udaæ siê do
Warszawy. Daleko po puszczy nios³y siê s³owa hymnu puszczy, pieœni
œpiewanej przez „Doliniaków”:

O Panie, któryœ jest na niebie,
Wyci¹gnij sprawiedliw¹ d³oñ!
Wo³amy z puszczy dziœ do Ciebie
O polski dach, o polsk¹ broñ...
W tym samym dniu na odprawie u kapitana Szymona o godz. 13.00

zaistnia³ spór o to, kto ma dowodziæ ca³oœci¹. Obecny na niej podpu³-
kownik Wiktor – Ludwik Konarski z oddzia³u sochaczewskiego, który
mia³ do dyspozycji oko³o stu ludzi, ¿¹da³ kategorycznie, by dowództwo
nad ca³oœci¹ Szymon powierzy³ nie dowódcy batalionu Witoldowi, lecz
jemu, jako starszemu stopniem. Przedwojenny oficer sztabowy nie móg³
zrozumieæ, ¿e w warunkach partyzanckich pe³ne zaufanie wœród ochot-
ników móg³ zdobyæ jedynie wypróbowany i osobiœcie znany im dowód-
ca – bez wzglêdu na posiadany stopieñ wojskowy. Narzucenie jako do-
wódcy nieznanego im bezwzglêdnie zmniejsza³o si³ê bojow¹ tych ludzi,
którzy za „swoim” dowódc¹ gotowi byli pójœæ w ogieñ.

Spór trwa³ prawie dwie godziny. Szymon w koñcu ust¹pi³ i na nie-
szczêœcie dowództwo powierzy³ podpu³kownikowi Wiktorowi. Mia³ on
ca³¹ grupê uderzeniow¹ doprowadziæ do Pow¹zek. Tam wyznaczono
oddzia³om do wykonania dwa zadania. Podpu³kownik Wiktor mia³ ze
swoj¹ grup¹ zdobyæ Stawki, zaœ porucznik Witold rejon Okopowej.

Grupa uderzeniowa sk³ada³a siê z trzech oddzia³ów. Pierwszy –
wydzielony ze Zgrupowania Nalibockiego batalion pod dowództwem
porucznika Witolda w sile 450 ¿o³nierzy. Drugi – z okolic Sochaczewa
pod dowództwem kapitana Mœcis³awa w sile oko³o 100 ¿o³nierzy. Trzeci
– pod nazw¹ Zgrupowanie Serba pod dowództwem kapitana Serba oraz
kapitana Szkodnika– Kazimierza Nowackiego licz¹ce oko³o 160 ¿o³-
nierzy.

Ka¿da kompania strzelecka w batalionie Witolda liczy³a po oko³o
150 ludzi doœwiadczonych i zaprawionych w boju. Kompanie sk³ada³y
siê ka¿da z trzech plutonów i sekcji granatników. W sk³ad plutonu wcho-
dzi³y trzy dru¿yny wraz z obs³ugami przeciwpancernego „piata”. Uzbro-
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jenie by³o doskona³e. Na ka¿d¹ dru¿ynê przypad³ jeden erkaem, a na
ka¿dy pluton wspomniany „piat” z 18 pociskami (ze zrzutów), na ka¿d¹
kompaniê granatnik i ciê¿ki karabin maszynowy. Wszyscy dowódcy a¿
do dru¿yny w³¹cznie posiadali pistolety maszynowe – angielskie i pol-
skie steny, w³oskie moszczetto, rosyjskie pepesze i zdobyczne szmajse-
ry. Granatów rêcznych ró¿nych typów, przede wszystkim zrzutowych
„gamonów” o wielkiej sile ra¿enia – by³o a¿ w nadmiarze. Ka¿dy Doli-
niak stawia³ sobie za punkt honoru, by nie iœæ do Warszawy z pustymi
rêkami. Nale¿a³o wiêc zabraæ ze sob¹ jak najwiêksz¹ iloœæ amunicji.
Kilkudniowy dowódca trzeciej kompanii podporucznik Ostromir –
Edward Bonarowski, który szybko potrafi³ zjednaæ sobie tych nieufnych
z natury ludzi – z kresów tak wspomina:

– Niektórzy z nich mieli po trzydzieœci kilogramów „goœciñca”,
czyli swoistego prezentu dla Starówki, która ju¿ wtedy uros³a do miary
najwy¿szego bohaterstwa. Iœæ na pomoc Warszawie – by³o obowi¹zkiem.
Iœæ na pomoc Starówce stanowi³o najwy¿szy zaszczyt.

Z Kampinosu dostarczano na Starówkê broñ i amunicjê si³ami „tra-
garzy” podporucznika Kiejstera – Jerzego Rybki. ¯o³nierze kompanii
Wara – Karola Hartfila i Grota (nn) z regu³y nape³niali ca³e kieszenie
amunicj¹, zabierano jej te¿ po kilka kilogramów do chlebaków i pleca-
ków. ̄ o³nierzy batalionu Witolda cechowa³a w³aœciwa wschodnim rejo-
nom kraju uczuciowoœæ i serdecznoœæ, co w powi¹zaniu z tamtejszymi
obyczajami nakazywa³o iœæ do kogoœ po raz pierwszy w³aœnie z „goœciñ-
cem”. Uznali to za najw³aœciwszy w danym momencie prezent powital-
ny dla Starówki, tote¿ z w³asnej woli brali na swoje grzbiety tak znaczne
ciê¿ary. (...)

Zaraz po zakoñczeniu odprawy wyruszy³a w kierunku Warszawy
kolumna doborowych, œwietnie wyposa¿onych w broñ i amunicjê,
umundurowanych ¿o³nierzy, ubezpieczona przez 3 szwadron.

Odprowadzi³ ich, niemal a¿ do Pow¹zek, sam dowódca pu³ku –
Dolina. Za Sierakowem Dolina rozkaza³ porucznikowi Strzale przeka-
zaæ dowództwo kompanii swemu zastêpcy, porucznikowi Warowi, który
do³¹czy³ do oddzia³u w Izabelinie, w dniu 6 sierpnia, a ¿e podporucznik
Nowina przebywa³ jeszcze po odniesionych ranach w szpitalu w Laskach,
Dolina jego mianowa³ wówczas zastêpc¹ dowódcy kompanii.

Porucznik Strza³a zosta³ wyznaczony na dowódcê organizowanego
od nowa w Puszczy Kampinoskiej II batalionu pu³ku Palmiry M³ociny.
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W Sierakowie u³ani Suma – Narcyza Kulikowskiego serdecznie
po¿egnali kolegów z piechoty, którym zazdroœcili zaszczytu wymarszu
do tak upragnionej, w dniach powstania, Warszawy.

Niebawem kolumna, rozci¹gaj¹ca siê na przestrzeni oko³o kilome-
tra, zniknê³a w ciemnoœciach. Szwadron zawróci³ i pok³usowa³ w kie-
runku swych kwater.

Nie doje¿d¿aj¹c do Moœcisk u³ani us³yszeli warkot samochodu.
Na rozkaz Narcyza II pluton pod dowództwem plutonowego (podpo-
rucznika) Bronka – Brunona Dawidowskiego zsiad³ z koni i zaleg³ przy
szosie. Kilka serii kaemów i strza³y karabinów trzech sekcji zniszczy³y
samochód wraz z kierowc¹ i pasa¿erami, którymi okazali siê niemiec-
cy ¿andarmi.

W tym samym dniu, to jest 15 sierpnia w oko³o godziny dziesi¹tej
w czasie, gdy na placu alarmowym w Krogulcu odprawiano piechotê do
Warszawy – placówka 2 szwadronu ubezpieczaj¹ca pu³k od strony So-
wiej Woli ostrzela³a tabor SS–manów. Po krótkiej walce zdobyto dwa
wozy, trzy konie, piêædziesi¹t krów, dwanaœcie karabinów z amunicj¹,
oporz¹dzenie dla piêtnastu ¿o³nierzy. Zginê³o dwunastu Niemców „bez
strat w³asnych” – jak meldowa³ Dolinie chor¹¿y Nieczaj. O godz. piêtna-
stej inna placówka 2 szwadronu ostrzela³a niemiecki wojskowy samochód
terenowy. W wyniku walki zastrzelono dwóch SS–manów, zdoby³o samo-
chód, a w nim dwa pistolety z amunicj¹, granaty i radiostacjê odbiorcz¹.

ZAPRZEPASZCZONA SZANSA

Nazajutrz 16 sierpnia czêœæ ¿o³nierzy skierowanych do Warszawy
wróci³a. Wœród nich ca³a kompania nalibocka pod dowództwem Praw-
dzica – Zygmunta Budzyñskiego, a tak¿e wiêkszoœæ kompanii podpo-
rucznika Jaskólskiego. Tylko pierwszy pluton z tej kompanii, utrzymuj¹-
cy stal¹ ³¹cznoœæ z pododdzia³em porucznika Dana doszed³ do miejsca
przeznaczenia.

Plutony, które otrzyma³y nowych dowódców: porucznika Mata –
Kazimierza M³odnickiego i Janusza – straci³y w ciemnoœciach nocy kon-
takt z czo³em kolumny i zawróci³y do Kampinosu. Do Wiersz wróci³a
te¿ ca³a kompania sochaczewska, jednak bez swego dowódcy, kapitana
Serba.
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Porucznik Agaton w notatce sporz¹dzonej w dniu 25 sierpnia 1944 r.
dla podpu³kownika Wachnowskiego – Karola Ziemskiego meldowa³:

– Dowództwo nad ca³oœci¹ – do czasu samodzielnych akcji bojo-
wych – obj¹³ pu³kownik Wiktor. W trakcie marszu, na skutek jego zarz¹-
dzeñ, czêœæ oddzia³ów bez kontaktu z nieprzyjacielem pogubi³a siê po
drodze, a ca³oœæ baonu zosta³a wyraŸnie zdezorganizowana. 16 sierpnia,
po odnalezieniu pogubionych oddzia³ów, o godzinie pierwszej po pó³no-
cy osi¹gniêto rejon miasteczka Pow¹zki. Napotkany przypadkowo jeden
¿o³nierz niemiecki spowodowa³ zamieszanie w szpicy i uskok za naj-
bli¿sze p³oty. Prowadz¹cy oddzia³ przewodnicy albo zniknêli, albo od-
mówili dalszej drogi. Po opanowaniu zamieszania, oddzia³ poprowa-
dzony przez przygodnie napotkan¹ kobietê doszed³ do rejonu Cmentarza
Wojskowego, przed którego murem napotkano dwadzieœcia zaparkowa-
nych i nieubezpieczonych samochodów pancernych. Pomimo namów
z naszej strony Wiktor nie zdecydowa³ siê na opanowanie lub zniszczenie
tych wozów, lecz nakaza³ odwrót z zamiarem dojœcia do cmentarza
z innej strony. W tym momencie prowadz¹ca oddzia³ kobieta odmówi³a
dalszego marszu. Po kilku minutach pu³kownik Wiktor – oko³o godz. 2.15
– zarz¹dzi³ wycofanie oddzia³ów do podstaw wyjœciowych w puszczy.
Bez³adny odwrót, póŸna godzina mog¹ca ujawniæ oddzia³ blisko kilome-
trowej d³ugoœci, na odkrytych piaskach, na pó³nocny zachód od Pow¹zek
i naraziæ go na ewentualny ostrza³ artylerii nieprzyjaciela z Burakowa
i fortu Bema – a tak¿e brak przewodników – zmusi³ mnie wespó³ z moimi
oficerami do samorzutnego objêcia komendy nad ca³oœci¹ – co odby³o siê
bez niczyjego sprzeciwu. Zmieni³em kierunek marszu na ¯oliborz. O go-
dzinie 4.00 zameldowa³em siê do pu³kownika ¯ywiciela, prosz¹c o prze-
kazanie meldunku o przebiegu akcji do podpu³kownika Wachnowskie-
go. Wskutek bez³adnego wycofania, oko³o stupiêædziesiêciu ludzi za-
wróci³o do puszczy, reszta oddzia³u bez strat dotar³a do ¯oliborza (…)”.

Major Okoñ, który zgodnie z zapowiedzi¹ pu³kownika Wachnow-
skiego mia³ poprowadziæ oddzia³y szturmowe z Kampinosu do Warsza-
wy, przedzieraj¹c siê do puszczy wpad³ w rêce Niemców i niemal cudem
uda³o mu siê z nich wyrwaæ. Dopiero 16 sierpnia po po³udniu, dotar³ do
kapitana Szymona wrêczaj¹c mu rozkaz dowódcy Grupy “Pó³noc” wy-
dany przed tygodniem tj. 8 sierpnia 1944 roku:

„Z rozkazu dowództwa AK (LZ) III a dniem 10 sierpnia godz. 11
wyznaczam pana majora wraz z ekip¹ dowódcz¹ i ³¹cznoœciow¹ do objê-
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cia dowództwa nad oddzia³em Szymona, który jest ranny. Po zorganizo-
waniu oddzia³ów uderzyæ z lasów kampinoskich na Warszawê z zada-
niem odci¹¿enia dzia³ania nieprzyjaciela na oddzia³y walcz¹ce w War-
szawie. Uderzyæ na Parysów lub Ko³o poprzez cmentarze pow¹zkowskie
i szukaæ po³¹czenia ze zgrupowaniem podpu³kownika Rados³awa, który
wa³czy w rejonie ulic Stawki i Okopowa. Musi pan równoczeœnie szukaæ
³¹cznoœci z oddzia³em podokrêgu Hallerowo, którego dowódca otrzyma³
podobne zadanie”.

Rozkaz ten podpisa³ podpu³kownik Wachnowski.
Dowódca VIII Rejonu AK i nowy dowódca Grupy “Kampinos”

major Okoñ – Alfons Kotowski uzgodnili, ¿e zorganizowana zostanie
nowa grupa uderzeniowa na pomoc Warszawie. W tym celu kapitan Szy-
mon wys³a³ w teren rozkaz mobilizacji, w wyniku, której zg³osi³o siê
ponad 360 ¿o³nierzy (w tym oko³o 80 niezaprzysiê¿onych). Œci¹gali te¿
ochotnicy z innych rejonów. Z VII Rejonu swój pluton przyprowadzi³
podporucznik Pucha³a – Jerzy Dudziec, na czele plutonu przyby³ z Prusz-
kowa podporucznik Orlik – Tadeusz Nowicki. Ponadto zg³asza³y siê do
dowództwa „Kampinosu” grupki z rozbitych oddzia³ów warszawskich,
pojedynczy ¿o³nierze przybywali z Pragi, spod Modlina.

18 sierpnia przyby³ do Wiersz pluton lotniczy pod dowództwem
kolegi Doliny równie¿ „cichociemnego” porucznika Lawy – Tadeusza
Gaworskiego. W godzinie „W”’ mia³ on zdobyæ gmach dawnego Do-
wództwa Lotnictwa przy ulicy Pu³awskiej. W dniu wybuchu powstania
zadanie zmieniono i pluton ten wyznaczono do wsparcia ataku na lotni-
sko Okêcie. Atak ten nie powiód³ siê, podobnie jak atak na lotnisko
bielañskie. Lawa wycofa³ siê do lasów sêkociñskich, tam zaœ dowie-
dzia³ siê, ¿e w lasach chojnowskich pu³kownik Grzyma³a zbiera od-
dzia³y warszawskie i wyrusza z odsiecz¹ na Mokotów. Z tych wszyst-
kich oddzia³ów na koncentracjê w ¯abieñcu przyby³o zaledwie trzystu
uzbrojonych ludzi. Wówczas pu³kownik Grzyma³a zmieni³ decyzjê daj¹c
rozkaz demobilizacji, zakopania broni i opuszczenia lasów chojnow-
skich w przeci¹gu 24 godzin. Pluton Lawy nie wykona³ tego rozkazu,
decyduj¹c siê na marsz do Puszczy Kampinoskiej, gdzie – jak s³ysza³ –
sta³y silne oddzia³y partyzanckie i sk¹d ³atwo by³o przedostaæ siê na
¯oliborz. W Wierszach Lawa spotka³ siê ze swym „cichociemnym”
koleg¹ z Anglii, porucznikiem Dolin¹, który tak oto wspomina to spo-
tkanie:
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– Wiedzieliœmy ju¿ od kilku dni, ¿e oddzia³ lotniczy porucznika
Lawy maszeruje do nas, gdy zawiadomi³, kiedy bêdzie na miejscu. Po-
przedniego by³o piêkne sierpniowe popo³udnie, wyszed³em naprzeciw,
by go powitaæ. Niedaleko za cha³up¹ kwatermistrza, zobaczy³em Tadziu-
nia id¹cego na czele swego plutonu. Przywitaliœmy siê serdecznie. Nie
widzieliœmy siê od przesz³o roku.

W Wielkiej Brytani widywaliœmy siê do znudzenia, nieustannie,
poniewa¿ przez kilka miesiêcy siedzieliœmy razem na stacji wyczekiwa-
nia na odlot do Polski. PóŸniej w Warszawie spotkaliœmy siê kilkakrot-
nie. Pamiêta³em dobrze jego pseudonim, którego dotychczas nie zmie-
ni³. On natomiast wiedzia³, ¿e by³em „Gór¹”, ale nie kojarzy³ sobie tego¿
z moim nowym pseudonimem – „Dolin¹”.

Id¹c razem rozmawialiœmy o ró¿nych aktualnych sprawach. Powie-
dzia³em, ¿e poprowadzê go na miejsce, gdzie ma ju¿ przygotowane kwa-
tery dla swego oddzia³u.

– A gdzie jest ten wasz „Dolina”, bo muszê chyba pójœæ i zameldo-
waæ siê u niego? – zapyta³ Tadziunio.

Uœmiechn¹³em siê i odpowiedzia³em: – Nie musisz nigdzie siê
fatygowaæ nie musisz nigdzie chodziæ. Mo¿esz to zrobiæ zaraz, tutaj.

Wytrzeszcza³ na mnie oczy, przystan¹³ na chwilê, nie mog¹c po-
cz¹tkowo niczego poj¹æ. Obejrza³ siê za siebie, poduma³ zorientowa³
siê, wreszcie i zabra³ g³os na d³u¿ej – ¿e nie przypuszcza³, ¿e dziœ nast¹pi
takie nadzwyczajne spotkanie. Ze przez myœl mu nie przesz³o, ¿e ten
podchor¹¿y z Wielkiej Brytanii, zawsze taki skromny, chodz¹cy z zasa-
dy jako ostatni i niepchaj¹cy siê nigdy do przodu, ani te¿ nie ³akomy na
pochwa³y, wyró¿nienia i wszelkiego rodzaju odznaczenia, czy zaszczy-
ty, zosta³ teraz „w³adc¹” Kampinosu (…)

Poprzedniego dnia, 17 sierpnia 1944 roku „Grupa Kampinos” przy-
jê³a trzeci z kolei, obfity zrzut aliancki. By³o, wiêc czym dozbroiæ odpra-
wianych do Warszawy „leœnych”, przy okazji by³o te¿ co dostarczyæ
walcz¹cym tam powstañcom.

W tym dniu dowódca II plutonu w szwadronie zwiadu wachmistrz
podchor¹¿y Grom – Józef Bylewski, jad¹c na rozpoznanie, na czele dwóch
sekcji otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e z Ma³ocic wyruszy³ w kierunku Brzo-
zówki oddzia³ niemiecki o sile dwustu ludzi. Okaza³o siê, ¿e byli to wal-
cz¹cy wraz z Niemcami Wêgrzy, przyjaŸnie usposobieni do polskiej par-
tyzantki. Dosz³o do spotkania i rozmowy. Wêgierski kapitan zwróci³ siê
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o zezwolenie na przemarsz jego oddzia³u przez Brzozówkê i Wiersze.
Grom pos³a³ goñca do Doliny, który wyrazi³ na to zgodê, pod warun-
kiem, ¿e Wêgrzy ca³¹ sw¹ broñ z³o¿¹ na wozy. „Bratankowie” chêtnie na
to przystali.

Po przemarszu przez Wiersze oko³o trzydziestu Wêgrów nieocze-
kiwanie od³¹czy³o siê od macierzystego oddzia³u zg³aszaj¹c chêæ walki
z Niemcami, u boku Polaków. Uczynili to miêdzy innymi Istvan Garami,
Istvan Dorrasi, Sandor Lontos, Palow Kovacs, Ferenc Vetasi, ma³¿eñ-
stwo Milos i Milosna Jakab.

Jak ustali³ partyzancki wywiad Niemcy, których przerzucono aku-
rat z terenu Puszczy Kampinoskiej do Warszawy, postanowili odci¹æ
puszczê od stolicy poprzez obsadzenie miejscowoœci Izabelin, Laski,
Sieraków i Truskaw w³aœnie wêgiersk¹ dywizj¹, piechoty. Porucznik Do-
lina próbowa³ nawi¹zaæ kontakt z dowództwem wêgierskim. Do prze-
prowadzenia rozmów oddelegowa³ swego zastêpcê porucznika Wyrwê –
Bohdana Jaworskiego i porucznika Stabrawê – Antoniego Chomicza.
Misja ta nie da³a rezultatu. Na kolejne rozmowy Dolina wys³a³ kapitana
Krzemienia – Edmunda Jungowskiego wraz z porucznikiem Wyrw¹
i Stabraw¹ oraz Jastrzêbiem – Aleksandrem Wolskim – celem nak³onie-
nia Wêgrów do przejœcia w ca³oœci na stronê polsk¹, ewentualnie w celu
udzielenia pomocy w broni i amunicji. W tym samym czasie tak¿e kapi-
tan Szymon przeprowadza³ podobne rozmowy z dowódcami wêgierski-
mi w Laskach. Chocia¿ dowództwo wêgierskie by³o przyjaŸnie ustosun-
kowane do oddzia³ów polskich, rozmowy nie przynios³y korzyœci o wiêk-
szym znaczeniu. Ustalono tylko, ¿e obie strony zachowaj¹ ¿yczliw¹ neu-
tralnoœæ.

DRUGA GRUPA SZTURMOWA

W ci¹gu czterech dni porucznik Dolina z nowo przyjêtych ludzi
z VIII Rejonu zorganizowa³ dwie stuosobowe kompanie kampinoskie
pod dowództwem podporucznika Wara – Karola Hartfila i podporuczni-
ka Grota (nn); zreorganizowa³ kompaniê sochaczewsk¹ uzupe³niaj¹c jej
szeregi ludŸmi majora Korwina – Kazimierza Wieloñskiego przyby³ymi
z obwodu B³onia – oddaj¹c jej na miejsce, pozosta³ego w Warszawie
kapitana Mœcis³awa, porucznika Mazura (nn). Przeformowa³ te¿ kompa-
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niê Prawdzica tworz¹c cztery plutony i powiêkszaj¹c jej stan liczebny
do stu ¿o³nierzy. Bez zmiany pozosta³y jedynie dwa plutony poruczni-
ków Mata i Janusza oraz pluton lotniczy porucznika Lawy. W dniu
19 sierpnia, po po³udniu gotowe by³y do wymarszu w drugim rzucie na
pomoc Warszawie dwie nowe kompanie szturmowe (kampinoskie) i nowy
samodzielny pluton Lawy, ponadto „stare” oddzia³y – kompania socha-
czewska Mazura, kompania nalibocka Prawdziwa, którego zastêpc¹ zo-
sta³ podporucznik Ostromir – Edward Bonarowski i dwa plutony, ³¹cznie
oko³o stu ¿o³nierzy z kompanii podporucznika Jaskólskiego.

A zatem – cztery pe³ne kompanie plus dwa plutony z kompanii
Jaskólskiego oraz pluton lotniczy Lawy, ³¹cznie 780 ¿o³nierzy – oto si³a,
jak¹ Dolina przekaza³ w dniu 19 sierpnia majorowi Okoniowi. Jeœli do
tej liczby dodaæ ponad dwustu ¿o³nierzy porucznika Witolda, którzy na
¯oliborzu znaleŸli siê ju¿ 16 sierpnia, to ³¹czna iloœæ spiesz¹cych na po-
moc Warszawie wynosi³a, co najmniej, dziewiêæset osiemdziesiêciu ¿o³-
nierzy w tym, jak ju¿ wspomniano – siedemset osiemdziesi¹t „Dolinia-
ków” z by³ego pu³ku „Palmiry–M³ociny”13

Oddzieln¹ pozycjê stanowi³ stuszeœædziesiêcioosobowy oddzia³ ka-
pitana Serba – W³adys³awa Nowakowskiego i nieustalonej wielkoœci
oddzia³ kapitana Szkodnika – Kazimierza Nowackiego, które to oddzia-
³y wzmocni³y si³y Obwodu III. Dzia³a³ równie¿ oddzia³ „Kampinosia-
ków”, którego ¿o³nierzy nazywano „tragarzami” gdy¿ jedynym ich za-
daniem by³o dostarczanie broni dla warszawskiej Starówki. Broñ tê prze-
rzucano na ¯oliborz, a nastêpnie kana³ami na Stare Miasto. Oddzia³em
tym dowodzi³ porucznik Kiejster – Jerzy Rybka.

Uzbrojenie wszystkich kompanii szturmowych by³o jednakowo sil-
ne. Ponadto, drugiemu rzutowi przydzielono po jednym ciê¿kim karabi-
nie maszynowym i po jednym moŸdzierzu na kompaniê. Takiego wypo-
sa¿enia bojowego nie mia³ ¿aden z oddzia³ów powstañczych.

Tu¿ przed wymarszem do Warszawy, do Puszczy Kampinoskiej
powróci³y „Agatony”, jak nazywano ³¹czników Komendy G³ównej AK
– by znów towarzyszyæ oddzia³om z Kampinosu w drodze do stolicy.
¯o³nierzy 3 kompanii odprowadza³ ich dowódca sier¿. Opoñcza – Wale-
rian ̄ uchowicz, z wachmistrzem podchor¹¿ym Narcyzem Kulikowskim

13 Dane te pochodz¹, z dot¹d nieopublikowanych, wspomnieñ podporucznika Ostro-
mira - Edwarda Bonarowskiego pt. “W bój bez broni”.
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– a¿ do Lasek. Opoñcza przez ca³¹ drogê wrêcz zaklina³ podporucznika
Ostromira, mianowanego w ostatniej chwili zastêpc¹ dowódcy kompa-
nii – by nie zmarnowa³ ch³opców i dba³ o nich jak o w³asne dzieci. Ostro-
mir s³owa dotrzyma³.

W chwili wymarszu noc by³a ciep³a i spokojna. Do Lasek sztur-
mowcy – tak sami siebie nazywali „leœni” przeznaczeni na pomoc War-
szawie – dotarli na bia³oruskich jednokonnych „taradajkach” z tak zwa-
nymi duhami – pa³¹kami w kszta³cie podkowy, spinaj¹cymi parê bocz-
nych dyszli ponad koñsk¹ grzyw¹. W Laskach przejêli na swe plecy broñ,
amunicjê, ¿ywnoœæ, resztê ekwipunku – i pomaszerowali d³ug¹ kolumn¹
w stronê krwawej ³uny unosz¹cej siê nad p³on¹c¹ Warszaw¹.

Na ¯oliborzu ¿o³nierze przybyli z puszczy zajêli kwatery w blo-
kach przy ulicy Suzina, gdzie ju¿ od czterech dni rozlokowane by³y pod-
oddzia³y nalibockie: – kompania porucznika Dana, pluton Jaskólskiego
i poczet dowódcy batalionu porucznika Witolda. Kompania Prawdzica
zajê³a kwatery w czworoboku bloków VIII kolonii Warszawskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sierpeckiej.

Dowództwo nad ca³oœci¹ oddzia³ów przyby³ych z Puszczy Kampi-
noskiej obj¹³ major Okoñ – Alfons Kotowski. 20 sierpnia przed po³u-
dniem zwo³a³ on odprawê dowódców kompanii, a wkrótce po niej od-
prawê wszystkich oficerów przy wspó³udziale szefa sztabu II Obwodu
majora Romana–Andrzeja Janczaka.

W tym czasie Niemcy umocnili siê wzd³u¿ linii kolejowej od mo-
stu na Wiœle odcinaj¹c Warszawê od ¯oliborza i bazy zaopatrzeniowej
ze zrzutowisk w Kampinosie. Komenda G³ówna postanowi³a przerwaæ
ten swoisty kordon na pó³nocnym odcinku i nawi¹zaæ sta³¹, bezpoœred-
ni¹ ³¹cznoœæ ¯oliborza z reszt¹ lewobrze¿nej Warszawy. Plan taktyczny
akcji opracowano w sztabie podpu³kownika ¯ywiciela — Mieczys³awa
Niedzielskiego. Zgodnie z tym planem, major Okoñ dysponuj¹cy si³ami
szeœciu kompanii z Puszczy Kampinoskiej otrzyma³ zadanie opanowa-
nia torów kolejowych w rejonie Dworca Gdañskiego, zdobycia tego
dworca oraz remizy tramwajowej na Muranowie i Komory Celnej na ul.
Stawki. Nale¿a³o te¿ przejœæ ukosem przez Muranów w stronê ulicy Bo-
nifraterskiej i po³¹czyæ siê z oddzia³ami ze Starówki.

Za kompaniami szturmowymi mia³y posuwaæ siê oddzia³y saper-
skie z materia³ami wybuchowymi – z zadaniem niszczenia torów kolejo-
wych i przerwania ³¹cznoœci Niemców z prawym brzegiem Wis³y.
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Podczas odprawy dowódcy kompanii domagali siê przydzielenia
im przewodników, którzy znaliby topografiê terenu pomiêdzy torami
kolejowymi, a Muranowem i Starówk¹. Taktykê uderzenia major Okoñ
przedstawi³ nastêpuj¹co:

1. Uderzenie nast¹pi z kierunku alei Wojska Polskiego poprzez
ogródki warzywne (z lewej strony bloki miejskie przy tej alei, z prawej
Instytut Chemiczny),

2. Przed torami kolejowymi nie nale¿y spodziewaæ siê nieprzyja-
ciela, tylko z lewej strony, ju¿ na ulicy Genera³a Zaj¹czka, w murach tak
zwanych spalonych baraków. Mog¹ byæ gniazda broni maszynowej, któ-
re nale¿y zniszczyæ,

3. Uderzenie pójdzie w dwóch rzutach. Najpierw trzy kompanie,
których zadaniem bêdzie oczyszczenie przedpola, a¿ do samych torów.
Jedna z tych kompanii obejdzie rejon „spalonych baraków” z lewej stro-
ny wzd³u¿ ulicy Feliñskiego i z prawej strony od ogródków dzia³kowych.
W razie napotkania tam Niemców nale¿y ich zaatakowaæ z obu stron. Od
czo³a manewr ten wspieraæ bêd¹ karabiny maszynowe z „Poniatówki”.

Porucznik Ostromir – Edward Bonarowski wspomina:
– Po pokonaniu torów nale¿a³o wystrzeliæ zielon¹ rakietê. Na ten

znak mia³ ruszyæ do natarcia drugi rzut i saperzy z minami. W tym czasie
pierwszy rzut mia³ siê umocniæ na torach, a po przejœciu przez nie, kom-
panii drugiego rzutu – przeskoczyæ w rejon Dworca Gdañskiego i Mura-
nowa. Z tego co mówi³ major Okoñ wydawaæ by siê mog³o, ¿e pokona-
nie wyznaczonego celu rysowa³o siê tak prosto, jak przed wojn¹ nie-
dzielny spacer na przepustce po lasku bielañskim... Sam major te¿ za-
pewne tak myœla³, bo zaraz na pocz¹tku odprawy powiedzia³:

– Uderzenie bêdzie nocne, bo Niemiec w nocy to tchórz i na okrzyk
“hurra!” wieje...

Rych³o okaza³o siê, ¿e na ten okrzyk atakuj¹cych kompanii przyby-
³ych z Puszczy Kampinoskiej nieprzyjaciel nie zwia³. Przeciwnie, dwa
natarcia na Dworzec Gdañski przynios³y krwawe ¿niwo. Pomimo wiel-
kiej odwagi i niebywa³ej brawury nacieraj¹cych Polaków – ani jeden
¿o³nierz nie dotar³ wyznaczon¹ drog¹ ani na Muranów, ani na Stare Mia-
sto. (...)
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 ATAK NA DWORZEC GDAÑSKI
W RELACJI PPOR. OSTROMIRA EDWARDA

BONAROWSKIEGO

Liczne powojenne publikacje relacjonuj¹ce to dwukrotne natarcie
i zarazem dwukrotny pogrom ¿o³nierzy, którzy przybyli z Puszczy Kam-
pinoskiej do Warszawy i w odstêpie 24 godzin przypuœcili dwa szaleñ-
cze ataki na wyznaczony cel – nie oddaj¹ prawdy, a niektóre s¹ ze sob¹
wrêcz sprzeczne. Potwierdzaj¹ to zdecydowanie ci ¿o³nierze, którzy prze-
¿yli to podwójne piek³o.

Najbardziej wiernie przedstawia ten bój, bez ma³a tysi¹ca walecz-
nych z Kampinosu, ówczesny zastêpca dowódcy 3 kompanii podporucz-
nik Ostromir – Edward Bonarowski we wspomnianej ju¿, a niestety, nie-
publikowanej relacji “W bój bez broni”. Sam warszawiak, pocz¹tkowo
traktowany przez „Doliniaków” jako obcy, szybko zjedna³ sobie ich za-
ufanie staj¹c siê jakby jednym z nich. Jego relacja wydaje siê obiektyw-
na, zada³ bowiem sobie wiele trudu, by skonfrontowaæ swoje spostrze-
¿enia ze wspomnieniami niemal ka¿dego ¿o³nierza ze swej kompanii,
który zapamiêta³ koszmar tamtych dwu nocy.

Oto obszerne fragmenty tej relacji, przedstawione tu, na proœbê nie-
od¿a³owanego podporucznika Ostromira – Edwarda Ponarowskiego, który
„Doliniaków” czyta³ w maszynopisie:

– Kompania Dana rozmieszczona zosta³a na terenie Gimnazjum
im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego, tak zwanej „Poniatówki” i Bloków
Miejskich, by z dwu stron zaatakowaæ tzw. spalone baraki – jednym plu-
tonem od ulicy Feliñskiego, a dwoma (na styku z prawej) ze skraju ogród-
ków warzywnych.

Kompanie Wara i Grota zajê³y podstawê wyjœciow¹ po parzystej
stronie domów przy alei Wojska Polskiego, by poprzez ogródki warzyw-
ne ruszyæ ku torom kolejowym. Kiedy o zmierzchu kompania Prawdzica
znalaz³a siê na alei Wojska Polskiego, róg ulicy Rokitnej (obecnie Szen-
walda) kompanie pierwszego rzutu ju¿ tkwi³y na swych stanowiskach
wyjœciowych, a kompania Jaskólskiego sta³a na ulicy Rokitnej wzd³u¿
bloków miejskich, a¿ do „Poniatówki”. Stanowisko dowodzenia ca³ym
natarciem mieœci³o siê w gmachu gimnazjum. Piêæ kompanii sta³o ju¿
gotowych do natarcia. Nie wiadomo by³o tylko gdzie zosta³a umieszcza-
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na kompania sochaczewska. Skoro jednak mia³a ona byæ prawoskrzyd³ow¹
w drugim rzucie – zapewne tkwi³a gdzieœ w pobli¿u ulicy Sto³ecznej.

Z nastaniem nocy mia³o ruszyæ natarcie. Major Roman przewidy-
wa³ pe³ne zaskoczenie nieprzyjaciela. Wszelkie przeszkody mia³y byæ
pokonywane broni¹ paln¹, granatami oraz no¿ycami do ciêcia drutu, któ-
rych spor¹ iloœæ otrzyma³ pierwszy rzut. Ka¿d¹ kompaniê wyposa¿ono
równie¿ w rakietnicê z zielonymi rakietami. Sygna³ zielonej rakiety mia³
oznaczaæ osi¹gniêcie torów kolejowych i byæ sygna³em dla kompanii
drugiego rzutu do natychmiastowego natarcia...

Wraz z pierwszym rzutem mia³y wyruszyæ dru¿yny sanitarne ze
zgrupowañ ¿oliborskich. Do ich zadañ nale¿a³o znoszenie rannych na
punkt opatrunkowy w „Poniatówce”, a stamt¹d do szpitali. Równie¿
z „Poniatówki” dwa cekaemy plutonu 202 mia³y udzielaæ wsparcia ognio-
wego w kierunku torów kolejowych i „spalonych baraków” miedzy ulic¹
Gen. Zaj¹czka a torami kolejowymi. Dwa inne cekaemy dostarczone
z puszczy mia³y nas wspieraæ z naro¿ników tej ulicy i ulicy Feliñskiego.

Oddzia³y zgrupowania „¯yrafa” mia³y pozorowaæ natarcie na In-
stytut Chemiczny, a zgrupowanie „¯niwiarz” na Dworzec Gdañski od
strony ulicy Mickiewicza i Zaj¹czka wzd³u¿ wiaduktu kolejowego. Tej
nocy jednak atak „¯niwiarza” nie nast¹pi³.

Wkrótce po godz. 22.00 wieczorem trzystudwudziestoosobowy
oddzia³ powstañców Wara i Grota ruszy³ luŸnym szykiem – poszczegól-
ne plutony tworzy³y jak gdyby ma³e „roje” miêdzy Blokami Miejskimi
a ulic¹ Sto³eczn¹. Mia³y one szybkim marszem przejœæ oko³o trzysta me-
trów przez ogródki warzywne, dwieœcie metrów dalej niewielkim wznie-
sieniem, na którym sta³o kilkadziesi¹t luŸno rosn¹cych drzew i zaj¹æ sta-
nowiska na skarpie, nad torami kolejowymi. Jednoczeœnie stupiêædzie-
siêcioosobowa kompania Dana wyruszy³a, aby zaatakowaæ z dwóch stron
„spalone baraki”.

Z lewego naro¿nika „Poniatówki”, wzd³u¿ ulicy Feliñskiego, ru-
szy³ 225 pluton porucznika Andrzeja i od razu na ulicy Zaj¹czka natrafi³
na gniazdo niemieckiej broni maszynowej. Wywi¹za³a siê walka wrêcz.

Na czele dwóch plutonów nalibockich wyruszy³ z Bloków Miej-
skich skrajem ogródków dzia³kowych porucznik Dan, a przy nim sier-
¿ant Kola – Miko³aj Zienkiewicz. Tu¿ obok szed³ porucznik Witold wraz
ze swym „luzakiem” Mieczys³awem Zadrejko. Oba plutony wyruszy³y
dwójkami. W czo³ówce tu¿ za dowódc¹ szed³ jakiœ warszawiak z no¿y-
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cami do ciêcia drutu, a obok niego siedemnastoletni ch³opak z erkaemem
Czes³aw Dzudzewicz. Kiedy z baraków, spoza kominów i fundamentów
posypa³y siê serie karabinów maszynowych, erkaemista odpowiedzia³
na oœlep ze swego Diegtiarewa, a sier¿ant Kola uspokoi³ granatem naj-
bli¿sze niemieckie stanowisko. Szyk dwójkowy rozsypa³ siê i rozpoczê-
³a siê normalna walka. W ciemnoœciach i ró¿nego rodzaju nierówno-
œciach terenu najbardziej skuteczne okaza³y siê granaty. Ju¿ pierwsze
grupy powstañców posuwa³y siê w g³¹b terenu baraków, gdy nagle na-
st¹pi³a nawa³a ognia artyleryjskiego skierowana na teren ogródków wa-
rzywnych, na kompanie Grota i Wara, lecz pociski pada³y równie¿
w pobli¿u baraków.

Przewidywane przez ¯ywiciela zaskoczenie nie uda³o siê. Na tere-
nie “spalonych baraków” czeka³a niemiecka piechota, a na ogródki wa-
rzywne poszed³ ogieñ artylerii z Cytadeli, Burakowa, S³odowca, Instytu-
tu Chemicznego i ulicy Inflanckiej. Na tych, którzy przeskoczyli pas
ostrza³u artyleryjskiego – w barakach i na skarpie przy torach czeka³y
nierozpoznane dotychczas gniazda karabinów maszynowych.

Wszystko to by³o zaskoczeniem, ale ze strony Niemców. Pierwszy
rzut zosta³ jak gdyby uderzony siln¹ piêœci¹ w œrodku nocy. Rakiet œwietl-
nych nie by³o. Tylko tysi¹ce œwietlnych pocisków karabinowych sprawi-
³o, ¿e ca³e pole by³o pokryte ogniem niemieckiej broni maszynowej, któ-
ra nie pozwoli³a dojœæ do nieprzyjacielskich stanowisk ogniowych. Je-
den pocisk pad³ obok grupy dowódczej i zabi³ luzaka Waldemara Zadrej-
kê, a sam Witold zosta³ podmuchem rzucony na ziemiê. Walka na skraju
baraków toczy³a siê dalej (Ostromir powo³uje siê tu na wspomnienia
Czes³awa Dzudzewicza).

Tymczasem na terenie ogródków warzywnych artyleria niemiecka
zbiera³a obfite ¿niwo wœród kompanii kampinoskich. O stratach powstañ-
czych œwiadczy³y kr¹¿¹ce biegiem miêdzy ogródkami warzywnymi,
a „Poniatówk¹” patrole sanitarne zabieraj¹ce rannych. ̄ aden z obserwa-
torów, a chyba i dowódców nie zdawa³ sobie sprawy z tego, jak wysokie
straty od ognia artyleryjskiego ponios¹ w³aœnie dru¿yny sanitarne. Co-
raz mniej sanitariuszek bêdzie wracaæ z ogródków warzywnych do “Po-
niatówki”. Wygin¹ ca³e patrole. Straty wœród ¿oliborskich sanitariu-
szek, jak siê okaza³o, by³y znacznie wiêksze, ni¿ wœród ¿o³nierzy kam-
pinoskich i nalibockich. Ju¿ w dniu nastêpnym mia³o ich zabrakn¹æ na
polu walki.
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Odg³osy tocz¹cej siê walki œwiadczy³y o tym, ¿e pierwszy rzut nie
dotar³ jeszcze do torów. Nie s³ychaæ by³o nic innego, tytko artyleriê. Nie-
przerwany huk! Tymczasem my w napiêciu czekamy na sygna³ zielonej
rakiety. Po up³ywie oko³o pó³ godziny walki stoj¹ca naprzeciw “Ponia-
tówki” kompania Prawdzica przesuniêta zosta³a w kierunku Bloków
Miejskich, zaœ wkrótce potem pad³ rozkaz, by przesun¹æ siê pod œciany
i daæ przejœcie. Niestety, pierwszy rzut nie wytrzyma³ i wycofa³ siê nie-
parzyst¹ stron¹ al. Wojska Polskiego w kierunku ulicy Feliñskiego.

Jesteœmy tym zaskoczeni. Zamiast zielonej rakiety widzimy prze-
suwaj¹cych siê obok nas ¿o³nierzy pierwszego rzutu. Witold mijaj¹c mnie
rzuci³ krotko: jestem kontuzjowany... Mia³ szczêœcie, bo przecie¿ od
wybuchu tego samego pocisku zgina³ Zadrejko.

Natychmiast pada nowy rozkaz: drugi rzut wyrusza, by wykonaæ
zadanie pierwszego rzutu, przez ten czas kompanie pierwszego rzutu
uporz¹dkuj¹ siê i na sygna³ naszej zielonej rakiety ponownie rusz¹, by
zdobyæ teren poza torami.

W miejsce wycofanego 225 plutonu, który poniós³ przed torami
znaczne straty, ¯ywiciel rzuca ca³¹ kompaniê nalibock¹ Jaskólskiego,
która pospiesznie wyrusza z rejonu „Poniatówki”, by tu¿ za ulic¹ Za-
j¹czka zaatakowaæ z lewej strony “spalone baraki”. Od ulicy Rokitny
wzd³u¿ al. Wojska Polskiego posuwa siê kompania Prawdzica i tu¿ za
ogrodzeniom Bloków Miejskich (obecnie ulica Or–Ota) skrêca na ogród-
ki, by dalej prawym skrzyd³em na styku z kompani¹ sochaczewsk¹ zli-
kwidowaæ stanowiska niemieckie nad torami – a lewym uderzyæ na “spa-
lone baraki”.

Uzgodniliœmy z Prawdzicem, ¿e on jako dowódca poprowadzi kom-
paniê prawym skrzyd³em na styku z kompani¹ sochaczewsk¹ wprost ku
torom, ja zaœ jako zastêpca bêdê dowodzi³ lewym skrzyd³em, czyli po-
³ow¹ kompanii wspólnie z Jaskólskim zajmê siê tymi w³aœnie barakami.
U³atwi nam to wspomniany ju¿ podporucznik ¯ytomirski.

Nie znaj¹c terenu nie orientowa³em siê gdzie rozci¹gaj¹ siê ogro-
dzenia zabudowañ i dzia³ek warzywnych. Naprzeciw „spalanych bara-
ków”, w odleg³oœci ok. 300 metrów napotka³em ogrodzenie z siatki dru-
cianej – ju¿ na alei Wojska Polskiego, tu¿ za blokami. Nie wiedzia³em
jeszcze w tym czasie sk¹d i jak wyruszy³a na „spalone baraki” kompania
Dana. Nie wiedzia³em te¿, ¿e najproœciej by³o ca³e to ogrodzenie obejœæ.
Przyst¹pi³em, wiêc do wycinania otworu w siatce. Nie wiem, czy no¿yce
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by³y za têpe, czy drut za twardy, czy ¿o³nierz zbyt zdenerwowany, doœæ,
¿e otwór powiêksza³ siê za wolno. A z naprzeciwka karabiny maszynowe
bi³y wœciekle i na oœlep. Tysi¹ce „œwietlików” przelatywa³o nad g³owa-
mi, przyczajonych pod p³otem powstañców.

Niecierpliwiê siê. Tam w prawo Prawdzic ju¿ chyba jest w prze-
dzie, a ja tu ca³y czas mitrê¿ê. Chwytam no¿yce z r¹k Boruty i tnê siatkê
unosz¹c siê do pozycji klêcz¹cej. Zapominam o tym, ¿e tamci strzelaj¹.
Nie zwracam uwagi na ostrzegawcze g³osy najbli¿szych ¿o³nierzy. Aby
prêdzej! Ja tnê, a d³onie le¿¹cych ¿o³nierzy odci¹gaj¹ siatkê w przeciw-
nym kierunku.

S¹ chwile w ¿yciu cz³owieka, kiedy w u³amku sekundy przychodz¹
jakieœ wspomnienia z dawnych lat. W pewnym momencie skojarzy³em
sobie coœ sprzed 20 lat na wsi: coœ mnie musnê³o po g³owie – za mocno
jak na chrab¹szcza, za s³abo jak na nietoperza . W rzeczywistoœci to „œwie-
tlik” przejecha³ siê po mojej mocno naci¹gniêtej na g³owê fura¿erce
i wyci¹³ w niej kilkunastocentymetrow¹ dziurê, o czym w tym momen-
cie jeszcze nie wiedzia³em. Gdyby tak o centymetr ni¿ej, przejecha³by
siê po skórze, a gdyby o porê centymetrów – to zahaczy³by o czaszkê
i dziœ nie wspomina³bym ani tego natarcia, ani tamtego skojarzenia
z chrab¹szczem i nietoperzem...

Teraz ju¿ nie ostrze¿enie, lecz krzyki ¿o³nierzy przywo³a³y mnie
do rozs¹dku. Zaniecha³em wiêc wycinania otworu w siatce. Postanowi-
³em omin¹æ ca³e ogrodzenie i biegiem poprowadzi³em oddzia³ przez
ogródki a¿ do wylotu ulicy Lisa Kuli i dalej skokami do wylotu Zaj¹cz-
ka. Ogieñ artylerii usta³. Jeszcze krótka walka i gniazda niemieckiego
oporu zosta³y zlikwidowane. Niemcy wycofali siê za tory.

Trudno mi oceniæ, czego dokona³ Jaskólski, czego nasi ch³opcy,
a jaki wk³ad w wyrzuceniu Niemców ze „spalonych baraków”’ mia³y
cekaemy ¯ytomirskiego. Na razie nasi opanowali teren.

Niewiele przesadzi³ major Okoñ mówi¹c, ¿e Niemiec w nocy jest
tchórzliwy. Ci w barakach wprawdzie nie zwiali od razu, ale jednak doœæ
³atwo je opuœcili.

A na prawo s³ychaæ jeszcze odg³osy walki broni¹ piechoty. Artyle-
ria zaprzesta³a ognia, by nie raziæ stanowisk swoich ¿o³nierzy rozmiesz-
czonych nad torami. W pewnej chwili dwadzieœcia – trzydzieœci metrów
w lewo na skos us³ysza³em okrzyk „Hände hoch!” To porucznik Janusz
wo³a³ do uciekaj¹cego z bunkra Niemca, by siê podda³. Ten jednak zd¹-
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¿y³ zeskoczyæ ze skarpy w kierunku torów i oddaæ strza³. Janusz upad³.
Zosta³ trafiony w nogê w okolicy pachwiny.

Jeszcze kilkanaœcie minut i jesteœmy – w sile niespe³na dwóch plu-
tonów – na skarpie nad torami. Czas wystrzeliæ zielon¹ rakietê, ale ra-
kietnicy brak. Ot, po prostu w poœpiechu nie otrzymaliœmy rakietnicy od
kompanii pierwszego rzutu. Z rakietnicami by³o w ogóle sk¹po, wiêc
mo¿e i nie ka¿da kompania je mia³a.

Jeszcze przed pó³noc¹ zapanowa³a nad torami ca³kowita cisza.
Z braku rakietnicy musia³em pos³u¿yæ siê goñcem. Korzystaj¹c z sytu-
acji, kiedy obecny w pobli¿u podchor¹¿y Wo³osiuk wraz z dwoma ¿o³-
nierzami zaj¹³ siê rannym Januszem, by go odprowadziæ na punkt opa-
trunkowy – zobowi¹za³em go do zameldowania Okoniowi lub Romano-
wi o mojej obecnoœci nad torami.

Sam rozmieœci³em pozostaj¹cy przy mnie oddzia³ na skarpie w pra-
wo i lewo od wylotu dzisiejszej ulicy Or–Ota. Znalaz³em siê mniej wiê-
cej tam, gdzie dziœ stoi krzy¿ upamiêtniaj¹cy rozstrzelanie cywilnej lud-
noœci dnia 7 sierpnia 1944 r.

Cisza panuj¹ca z kierunku ulic Sto³ecznej i Feliñskiego œwiadczy³a
o ustaniu boju. Tylko, dlaczego nie widaæ zielonej rokiety? Mo¿e Jaskól-
ski i Prawdzic te¿ wys³ali goñców do dowództwa i przycupnêli nad tora-
mi – oczekuj¹c na powrót pierwszego rzutu?

Usi³ujê nawi¹zaæ ³¹cznoœæ z Prawdzicem. Wys³any w prawo patrol
nie odnalaz³ go i powróci³. Prawdzic szukaj¹c ³¹cznoœci z Mœcis³awem
czy Mazurem coraz bardziej oddala³ siê w prawo skos w i koñcu znalaz³
siê sam nad torami ju¿ w pobli¿u ulicy Sto³ecznej. Nie wiedzia³, ¿e kom-
pania sochaczewska zosta³a wczeœniej wycofana. Czeka³, wiêc spokoj-
nie na pierwszy rzut.

Wzd³u¿ torów cisza, taka jakaœ dziwna, tajemnicza, wrêcz niepo-
koj¹ca. Jeszcze przed godzin¹ artyleria, przed pó³godzin¹ karabiny ma-
szynowe, granaty, ha³as. A teraz kompletna cisza.

Bezchmurna noc, widocznoœæ na terenie otwartym – na ogródkach
i nad torami – na odleg³oœæ kilkudziesiêciu metrów. Czekamy w napiê-
ciu na Okonia, jak przed godzin¹ czekaliœmy na zielon¹ rakietê. Tylko
czas niesamowicie siê d³u¿y. Meldunek o dojœciu do torów powinien by³
ju¿ dawno dotrzeæ do Okonia.

Nie ma ju¿ artylerii, nie ma piechoty niemieckiej z tej strony torów.
Wymarzona sytuacja do kontynuowania natarcia! Jednak pierwszego rzutu
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nie widaæ. Ju¿ myœlê o wystaniu drugiego goñca. Wreszcie daleko po
pó³nocy zbli¿aj¹ siê jakieœ pojedyncze sylwetki. To podchor¹¿y Wo³o-
siuk wraca z ¿o³nierzami, którzy odprowadzali rannego Janusza, i z roz-
kazem: wracaæ na postawê wyjœciow¹!

Zadowoleni ze szturmu ¿o³nierze Prawdzica ponuro wracali ze skar-
py. Plutonowy Fab kl¹³ polsko–rosyjsk¹ „³acin¹” nie wiadomo, kogo.
W alei Wojska Polskiego nikogo nie zostaliœmy. W „Poniatówce” jakiœ
oficer powiedzia³: wracaæ na kwatery i (...)

Dowództwo ̄ oliborza zaprzepaœci³o szansê zdobycia tego, co by³o
do zdobycia za torami: szansê rozerwania pierœcienia niemieckiego
i po³¹czenia pó³nocnego przedmieœcia z miastem – przez dwie naliboc-
kie kompanie Jaskólskiego i Prawdzica...

Dzisiejszej nocy by³a prawdziwa bitwa. Ginêli ludzie po obu stro-
nach. Jutro bêdzie tylko masakra tych samych naszych kompanii. Jutro
biæ siê i zadawaæ straty nieprzyjacielowi bêdzie tylko jedna kompania
Dana oraz nieliczni ci, którzy do niej do³¹czyli. Taki bêdzie pierwszy
paradoks z ¿o³nierzami 78 pu³ku piechoty na ¯oliborzu. Drugi – roz-
pocznie siê za kilka dni, w obronie ¯oliborza, ju¿ przez niedobitki 78
pu³ku piechoty (...)

W dalszej czêœci swoich wspomnieñ podporucznik Ostromir —
Edward Bonarowski rozwa¿a, dlaczego nie wykorzystano w pierwszym
natarciu na Dworzec Gdañski dogodnej sytuacji, jaka siê wytworzy³a dla
powstañców. Rozwa¿ania te przytaczam w tym miejscu bez komentarza.

– W historiografii powstania utrwali³ siê pogl¹d, ¿e owo pierwsze
natarcie, to by³o jakieœ próbne, rozpoznawcze. Traktuje siê je wrêcz
marginesowo. Pisze siê o nim niewiele. Dopiero to z nastêpnej doby mia³o
byæ g³ównym uderzeniem, wprawdzie równie¿ nieudanym, ale to ju¿ by³
taki dopust Bo¿y.

Dlaczego ¯ywiciel nie wysta³ do ponownego natarcia kompanii
Wara, Dana i Grota? – Tego nikt do dziœ nie wyjaœni³. Dlaczego tak póŸ-
no, po pó³nocy, odwo³ano znad torów Jaskólskiego i Prawdzica – do dziœ
niezrozumia³e.

Daleki jestem od twierdzenia, ¿e udane natarcie na Dworzec Gdañ-
ski w zasadniczy sposób zmieni³oby sytuacjê powstania. Nie jestem
w ogóle upowa¿niony do rozwa¿añ na temat jego ca³okszta³tu. Mam na-
tomiast przekonanie, ¿e zaistnia³y warunki do tego, ¿eby o pó³nocy 21
sierpnia 1944 r. ¯ywiciel móg³ wydaæ rozkaz do ponownego natarcia
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przez pierwszy rzut kompanii i ¿e by³y realne szanse na dotarcie szeœciu
kompanii szturmowych na ulicê Bonifratersk¹.

Witold zapytany przeze mnie nazajutrz o przyczynê wycofania siê
z natarcia pierwszego rzutu powiedzia³, ¿e œwie¿o sformowane w Pusz-
czy Kampinoskiej kompanie Wara i Grota stanowi³y zlepek rdzennych,
podwarszawskich elementów ochotniczych — niewyszkolonych, nie
obytych w boju. ̄ o³nierze nie znali swoich dowódców, dowódcy ich nie
znali. Nie by³o dyscypliny ani poczucia kole¿eñstwa. Byty to po prostu
kompanie rekruckie. Doœwiadczona kompania Dana przeskoczy³a pas
ognia artyleryjskiego, a tamte skot³owa³y siê w tym ogniu i trzeba by³o
je wycofaæ. Id¹ca w drugim rzucie jako prawoskrzyd³owa kompania so-
chaczewska pod dowództwem Mœcis³awa te¿ zosta³a wycofana niezw³ocz-
nie po przeskoczeniu alei Wojska Polskiego tu¿ przy ulicy Sto³ecznej.
Praktycznie wiêc 20 sierpnia wcale nie bra³a udzia³u w natarciu.

Dlaczego nie wys³ano tych trzech pierwszych kompanii do ponow-
nego natarcia? Tego Witold te¿ nie wiedzia³. W póŸniejszych rozmo-
wach spotka³em siê z pogl¹dem, ¿e ¯ywiciel zrezygnowa³ z kontynu-
owania natarcia przewiduj¹c wiêksze si³y piechoty niemieckiej za tora-
mi po stronie dworca – które mog³y zniszczyæ nas w trakcie przeprawy
przez tory. Uwa¿a³em to jednak za wersjê wykrêtn¹, wymyœlon¹ w szta-
bie ¯ywiciela.

Z tocz¹cych siê rankiem 21 sierpnia rozmów na VIII Kolonii mo¿-
na by³o wyczuæ poczucie wy¿szoœci naszych ¿o³nierzy: oni dotarli do
torów. A tamci?... Wycofanie oddzia³ów znad torów t³umaczono sobie
ch³opskim rozumem: tak, jak niedawno na lotnisku bielañskim, wczoraj-
szej nocy te¿ nawali³o warszawskie dowództwo. Nie oby³o siê bez wspo-
minek o pierwszym nieudanym marszu do Warszawy. I tam na lotnisku,
i tu nad torami kolejowymi oddzia³y te ponios³y znaczne straty. Rozmo-
wy te ¿o³nierze prowadzili miêdzy sob¹. Mnie krêpowali siê.

Wydaje siê, ¿e ten opis pierwszego natarcia na Dworzec Gdañska
wymaga jeszcze uzupe³nienia. Nadal s¹ niejasne takie sprawy:

1. W jakich godzinach i jak d³ugo ono trwa³o?
2. Dlaczego w walkach prowadzonych wrêcz – na terenie „spalo-

nych baraków” straty by³y tak niskie w stosunku do poniesionych na
otwartej przestrzeni?

W odpowiedzi na powy¿sze pytania, oprócz w³asnych wspomnieñ,
pos³u¿ê siê relacjami dwóch osób: podporucznika Topora — W³adys³a-
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wa Jasiñskiego oraz strzelca Czes³awa Dzudzewicza, których relacje
wœród wielu innych uwa¿am za najbardziej wiarygodne.

Pierwszy i nich podaje, ¿e tego wieczora skoro tytko zapad³ zmierzch
uda³ siê z kilkuosobowym patrolem w kierunku torów – a ostrzelany, nie
wdaj¹c siê w walkê, zawróci³.

Wystarczy zajrzeæ do kalendarza, by stwierdziæ, ¿e 20 sierpnia
1944 r. s³oñce zachodzi³o o godz. 18:51. Topór wyruszy³ wiêc o zmierz-
chu miêdzy godzin¹ 20.00 a 21.00. Wyprawa jego trwa³a nie d³u¿ej, ni¿
kilkanaœcie minut. A na to, by raport trafi³ na czas do ¯ywiciela – by³o
ju¿ za póŸno. Wkrótce ruszy³o natarcie.

Natomiast 17–letni erkaemista Dzudzewicz pisze, ¿e wyruszy³
w czo³ówce kompanii Dana z rejonu bloków czynszowych o pe³nym
zmierzchu oko³o godz. 22.00, i dalej – ¿e Niemcy byli niewidzialni, ukryci
za fundamentami. Wiêc strzela³ na oœlep, zaœ inni rzucali granaty, które
okaza³y siê najbardziej skuteczne.

Walka na terenie baraków trwa³a dopóty, dopóki ¯ywiciel nie zo-
rientowa³ siê, ¿e Grot i War nie s¹ w stanie przeskoczyæ pasa ognia arty-
leryjskiego. Trwa³o to nie d³u¿ej, ni¿ pó³ godziny. Jeœli doda siê do tego
drugie pó³ godziny na odwo³anie wszystkich trzech kompanii pierwsze-
go rzutu i wydanie drugiemu rzutowi rozkazu do natarcia, to up³ynie nie
wiêcej, ni¿ jedna godzina. Walki drugiego rzutu na terenie baraków te¿
nie trwa³y d³u¿ej, ni¿ pierwszego rzutu. Ca³kowite opanowanie przez
kompanie Jaskólskiego i Prawdzica linii nad torami od ulicy Feliñskiego
do Sto³ecznej trwa³o nie d³u¿ej, ni¿ pó³ godziny.

Nieprzyjaciel by³ s³aby, a przed tym natarcie Dana te¿ zrobi³o
swoje – wiêc wycofa³ siê z baraków i znad torów. Stwierdziæ wiêc na-
le¿y, ¿e pierwsze natarcie na tory kolejowe rozpoczê³o siê oko³o godzi-
ny 22.00, trwa³o oko³o pó³torej godziny i zakoñczy³o siê przed pó³noc¹
20 sierpnia. Nieznaczne straty po stronie powstañczej w walce wrêcz
na terenie baraków nale¿y t³umaczyæ z jednej strony ciemnoœciami,
z drugiej zaœ – brakiem oporu Niemców. W prowadzonej na oœlep wal-
ce Niemcy nie wytrzymali nerwowo i opuœcili baraki. Nale¿y przy-
puszczaæ, ¿e czuli brak bliskiego zaplecza za torami. Chyba te¿ nie
ponieœli wiêkszych strat.

Na terenie otwartym, w ogródkach ¿adnych walk nie by³o. Tylko
id¹ca „rojami” 320 osobowa grupa powstañców zosta³a zasypana gra-
dem pocisków artyleryjskich. Niektóre plutony nie odnios³y szwanku,
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w innych byli zabici i ranni. W natarciu tym nikt z oficerów nie odniós³
powa¿niejszych obra¿eñ. Jutro ¿aden z nich nie wyjdzie ca³o. (…)

NATARCIE DRUGIE: NA STOS...

Podporucznik Ostromir – Edward Bonarowski wraz z partyzanta-
mi z Puszczy Kampinoskiej wzi¹³ udzia³ równie¿ w drugim natarciu na
Dworzec Gdañski. Z uwagi na rzetelnoœæ jego relacji, jak¿e odmiennej
od innych publikacji, zas³uguje ona na przytoczenie w ca³oœci:

„… Ju¿ przed po³udniem 21 sierpnia dowiadujemy siê, ¿e natarcie
ma byæ ponowione. Wydawa³o nam siê to dziwne wobec wczorajszego
zaniechania kontynuowania natarcia.

PóŸnym popo³udniem – odprawa na “najwy¿szym szczeblu”. To
przyszed³ kana³ami ze Starówki szef sztabu Komendy G³ównej AK ge-
nera³ Grzegorz z dwoma oficerami, których pseudonimów nam nie po-
dano (wed³ug Borkiewicza genera³owi Grzegorzowi towarzyszyli dwaj
majorzy – Cezas i Jaskier). Nie by³o ju¿ wówczas tajemnic¹, ¿e Grze-
gorz – to Pe³czyñski. Co za zbieg okolicznoœci? W ci¹gu niespe³na dwóch
tygodni – spotkanie z DŸwigiem – Witkiem Pe³czyñskim, a teraz odpra-
wa u samego genera³a.

W œlad za genera³em, ju¿ wieczorem kapitan Trzaska – Eugeniusz
Konopacki przyprowadzi³ kana³ami na ̄ oliborz parusetosobowy oddzia³
szturmowy z³o¿ony z ¿o³nierzy zgrupowania „Wigry” oraz innych zgru-
powañ ze Starówki, które mia³y wraz z nami braæ udzia³ w nowym natar-
ciu, czego jednak z nieznanych mi przyczyn zaniechano.

Na dzisiejszej odprawie, podobnie jak na wczorajszej, padaj¹ glo-
sy domagaj¹ce siê przesuniêcia ca³ych oddzia³ów leœnych kana³ami na
Starówkê. Ale genera³ Grzegorz potwierdzi³ s³usznoœæ decyzji ¯ywicie-
la. Tonem perswazji i zachêty podniós³ wagê naszego zadania do rangi
„odsieczy dla Stolicy”.

– Pójdziecie gór¹, a nie kana³ami – rozkaza³. – Dojdziecie do Sta-
rówki. Okryjecie siê chwa³¹. Nadamy to przez radio „B³yskawica”. Ca³a
Europa dowie siê, ¿e powstañcza Warszawa nawi¹za³a bezpoœredni kon-
takt z terenem, ¿e wyœcie to wywalczyli.

Te i inne wypowiedzi Grzegorza zosta³y poparte zapewnieniami
¯ywiciela, ¿e nieprzyjaciel nie jest ju¿ taki silny, jakby to siê niektórym
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wydawa³o, ¿e wczoraj utraci³ swoje stanowiska wzd³u¿ torów, ¿e teraz
ju¿ wystarczy tylko przeskoczyæ pas ognia artyleryjskiego, jeœli w ogóle
taki ogieñ bêdzie. Bo jeœli nieprzyjaciel nawet liczy siê z nowym natar-
ciem, to my przeczekamy tê jego czujnoœæ i uderzymy póŸn¹ noc¹. Plan
tego natarcia zosta³ gruntownie zmieniony w stosunku do poprzedniego.
Natarcie to pójdzie w trzech rzutach. W pierwszym weŸmie udzia³ kom-
pania Jaskólskiego (nalibocka) jako lewoskrzyd³owa oraz Prawdzica
(równie¿ nalibocka) jako prawoskrzyd³owa. Obie wyrusz¹ z alei Wojska
Polskiego na odcinku od ulicy Kozietulskiego do Sto³ecznej i maj¹c „spa-
lone baraki” z lewej strony, a ulicê Sto³eczn¹ z prawej bêd¹ maszerowa-
³y ku torom. Wobec tego, ¿e wczoraj sygnalizacja rakietowa zawiod³a,
teraz dalsze oddzia³y wysy³ane bêd¹ na czas – co dwadzieœcia minut.

W drugim rzucie pójdzie Grot jako lewoskrzyd³owy, a War jako
prawoskrzyd³owy. W trzecim rzucie – Dan (kompania nalibocka), tym
razem w pe³nym sk³adzie to jest wraz z 225 plutonem porucznika An-
drzeja plus saperzy. Mœcis³aw uderzy z prawej strony od ulicy Sto³ecz-
nej bli¿ej Instytutu Chemicznego, w kierunku ulicy Stawki.

Równie¿ w odró¿nianiu od wczorajszego natarcia dziœ nie by³o
nawet formalnego podzia³u na bataliony. Ca³oœci¹ mia³ dowodziæ major
Okoñ id¹c wraz z pierwszym rzutem, zaœ dalsze kompanie, co dwadzie-
œcia minut mia³ wysy³aæ major Roman. Kompanie nalibockie przezna-
czone by³y, zatem do pierwszego i do trzeciego rzutu. Witold zdecydo-
wa³ wyruszyæ z pierwszym rzutem.

PóŸniej od Witolda dowiedzia³em siê, ¿e wraz z Danem mia³ iœæ
genera³ Grzegorz z „Agatonami”, którzy z chwil¹ dojœcia obu rzutów
kompanii szturmowych na ̄ oliborz przestawali byæ ³¹cznikami, gdy¿ od
kilku godzin stanowili oddzia³ przyboczny genera³a. Wsparcia ogniowe-
go i pomocy sanitarnej mia³y nam udzielaæ miejscowe oddzia³y tak, jak
wczorajszej nocy.

Jednoczeœnie z naszym natarciem o pó³nocy mia³o wyruszyæ z po-
³udnia w rejon Dworca Gdañskiego uderzenie zgrupowania Rados³aw.
Nasze oddzia³y po przekroczeniu torów kolejowych mia³y skandowaæ
has³o „Ra–do–s³aw! Ra–do–s³aw!” co mia³o u³atwiæ ukierunkowanie
natarcia tamtym oddzia³om i zapobiec ewentualnemu ostrzelaniu siê w³a-
snych oddzia³ów w ciemnoœciach nocy?

S³uchaj¹c tych wypowiedzi Grzegorza i ¿oliborskich sztabowców
rodzi³ siê w naszych g³owach jakiœ nieuzasadniony optymizm. Z tej stro-
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ny torów nie ma ju¿ Niemców, wiêc major Okoñ poprowadzi bez walki
pierwszy rzut. Major Roman pod okiem ¯ywiciela, Grzegorza i przyby-
³ych z nim oficerów bêdzie mu dosy³a³ nad tory, co dwadzieœcia minut
nastêpne kompanie. To, co bêdzie siê dzia³o miêdzy alej¹ Wojska Pol-
skiego a torami bêdzie mia³o charakter marszowy z ewentualn¹ prze-
szkod¹ artyleryjsk¹, któr¹ nale¿y jak najszybciej pokonaæ. W³aœciwa
walka rozpocznie siê dopiero za torami, prawie o kilometr st¹d.

Zarówno wczorajsze, jak i dzisiejsze zadanie i rozkazy wydawa³y siê
niejasne i nieœcis³e. Wygl¹da³o na to, ¿e w sztabie ¯ywiciela niezbyt do-
k³adnie znano teren miêdzy ¯oliborzem a Starówk¹ i nie zdawano sobie
sprawy z tego, jakie przeszkody i w jaki sposób mamy po drodze pokonaæ.
Zarówno wczoraj, jak i dziœ zak³adano zapewne, ¿e rêczna broñ i no¿yce
do ciêcia drutów wystarcz¹. Uznano widaæ te¿, ¿e zbêdni s¹ przewodnicy,
jako ¿e w ka¿dej kompanii znajdowali siê warszawiacy. Ogólnikowymi
rozkazami pokrywano nieznajomoœæ sytuacji po tamtej stronie torów. Roz-
kaz „zdobyæ Komorê Celn¹ na Stawkach” ³udzi³, co do miejsca i ³atwo-
œci jego zdobycia. Obiekt ten mieœci³ siê przy ulicy Inflanckiej nieopodal
Stawek. Aktualnie stacjonowa³ tam sztab pó³nocnego odcinka wojsk nie-
mieckich i bez w¹tpienia by³ on silnie umocniony. Ju¿ od pierwszego
dnia powstania, artyleria tam umiejscowiona, ostrzeliwa³a ¯oliborz.
W³aœnie ona mia³a swój wk³ad w niepowodzenie wczorajszego ataku.

Stawki – to nazwa ulicy na Muranowie, gdzie mieœci³y siê magazy-
ny, najpierw zdobyte, ale wkrótce utracone. Do tych magazynów od
Dworca Gdañskiego prowadzi³a bocznica kolejowa, na której Niemcy
formowali transporty wiêŸniów wywo¿onych z “Pawiaka” do obozów
koncentracyjnych. Wprowadzenie wiêŸniów odbywa³o siê bram¹ od uli-
cy Dzikiej w pobli¿u ulicy Stawki.

Na odcinku od Wis³y a¿ do Pow¹zek Komora Celna obok Cytadeli
stanowi³a orientacyjny punkt oporu niemieckiego. Aby zdobyæ tê komo-
rê – nale¿a³o przebyæ pas torów kolejowych szerokoœci trzystu metrów
(ponad 200 torów), a jeszcze dalej dalsze czterysta metrów, mijaj¹c
z prawej strony remizê tramwajow¹, któr¹ te¿ nale¿a³o zdobyæ. Remiza
obejmowa³a nieforemny prostok¹t o wymiarach oko³o dwustu na sto piêæ-
dziesi¹t metrów. Wychodz¹c na podstawê wyjœciow¹ oddzia³y nic o tym
wszystkim nie wiedzia³y.

Ju¿ o godz. 1.00 w nocy 22 sierpnia na podstawie wyjœciowej zna-
laz³a siê kompania Prawdzica rozmieszczona po lewej stronie od wylotu
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w kierunku ulicy Wyspiañskiego w kierunku ulicy Brodziñskiego, i w
prawo w kierunku ulicy Sto³ecznej. Zawczasu przygotowano tyralierê
tak, by plutony posuwa³y siê jednoczeœnie i równolegle. Odcinek szero-
koœci trzystu metrów mia³a wype³niæ dziœ ju¿ niespe³na trzystuosobowa
tyraliera pierwszego rzutu – po odliczeniu strat z poprzedniej nocy. Po-
szczególne plutony by³y rozmieszczone w ciszy, na ty³ach zabudowañ
alei Wojska Polskiego przez majora Romana. Dla utrzymania ³¹cznoœci
pomiêdzy oddzia³ami powycinano otwory w ogrodzeniach poszczegól-
nych posesji. W milczeniu oczekiwaliœmy na godz. 2.00, kiedy to mieli-
œmy ruszyæ naprzód. Czas siê d³u¿y³. Parokrotnie przesunê³a siê sylwet-
ka Okonia. Trudno by³o w tym czasie ustaliæ, jaka by³a jego rola, a jaka
Romana. Ten ostatni wykazywa³ raczej wiêksze zainteresowanie ogól-
nym porz¹dkiem.

Wreszcie zjawi³ siê i Grzegorz w towarzystwie ¯ywiciela i kilka
innych osób, które w ciemnoœciach trudno by³o rozpoznaæ. W milczeniu
zlustrowa³, jeœli mo¿na u¿yæ takiego okreœlenia, zebrane oddzia³y, o czymœ
cicho rozmawia³ ze swym otoczeniem. Nikt nam dotychczas tego nie
mówi³, ale w naszych oczach w³aœnie on uchodzi³ za dowódcê ca³ej ak-
cji. ̄ ywiciel jak gdyby mu towarzyszy³, zaœ Roman i Okoñ wykonywali
jego rozkazy. W³aœnie wtedy widzia³em go po raz ostatni. Chyba i nikt
inny z „leœnych” nie widzia³ go ju¿ póŸniej, gdy¿ nazajutrz, kiedy wraca³
kana³ami na Starówkê, do w³azu przy ulicy Krasiñskiego odprowadzony
by³ przez ¯ywiciela i innych oficerów z miejscowych oddzia³ów.

Mija godzina 2.00, a my tkwimy nadal na stanowiskach wyjœcio-
wych. Dowództwo nasze jest przekonane, ¿e Niemcom znudzi siê wy-
czekiwanie na nasz atak i pójd¹ sobie spaæ. Nie zsynchronizowano te¿
uderzenia z pu³kownikiem Rados³awem, który jak siê póŸniej wyjaœni³o
oczekiwa³ na has³o z pó³nocy. Wreszcie stoj¹cy na rogu ulicy Wyspiañ-
skiego i alei Wojska Polskiego major Roman daje znak do wyruszenia.
Idziemy szybkim krokiem przez nieogrodzone dzia³ki warzywne, oko³o
trzystu metrów. Co rusz, ktoœ potyka siê o dynie lub ko³ki od pomidorów.
Mijamy ju¿ teren wczorajszego ostrza³u artyleryjskiego. Dziœ ju¿ nad to-
rami chyba naprawdê nie bêdzie niemieckiej piechoty. Mo¿e zostawi¹ pu-
³apkê dopiero za torami? Ale tam powinien przecie¿ czuwaæ Rados³aw.

Na razie cisza. Nagle spoza torów pada kilka pojedynczych serii
z cekaemów. Strzelaj¹ z daleka i w ciemnoœciach, a wiêc na oœlep. Przy-
spieszamy kroku, aby szybciej. Ju¿ przed nami krzaki na skarpie, gdy
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wtem przed nami wzbija siê w górê jedna rakieta œwietlna, druga, trze-
cia, ca³e pêki rakiet. Robi siê widno, jak w dzieñ.

W pierwszym odruchu piechurzy padaj¹ na ziemiê w przekonaniu,
¿e tu¿ przed nimi, jak wczoraj, nad torami rozlokowano gniazdo ceka-
emów. Ale dowódcy podrywaj¹ siê niezw³ocznie daj¹c rozkaz do posu-
wania siê szybko naprzód. W tym œwietle wisz¹cym nad nami „lampio-
nów” wtacza siê po torach z lewej strony jakiœ poci¹g. Kiedy zatrzyma³
siê naprzeciw nas i przywita³ grodem szybkostrzelnych dzia³ i karabi-
nów maszynowych – zorientowaliœmy siê, ¿e to poci¹g pancerny. Dopie-
ro teraz sta³o siê zrozumia³e, dlaczego stanowiska niemieckiej broni
maszynowej tej nocy zosta³y rozmieszczone z tamtej strony torów. Dziœ
teren w pobli¿u skarpy przeznaczony by³ do ostrza³u z tego poci¹gu.

Obie kompanie zaleg³y na dwustumetrowym odcinku miedzy dzia³-
kami, a torami. Spoza torów w prawo od poci¹gu pancernego – równie¿
grad pocisków z broni maszynowej. Tylko „spalone baraki” dziœ milcz¹.
Nieprzerwany huk, rozrywaj¹cych siê pocisków i kot³owanina, wzbija-
nej w górê ziemi uniemo¿liwia³y wydawanie rozkazów. Nawet znajduj¹-
cy siê najbli¿ej dowódców ¿o³nierze nie mogli us³yszeæ ich g³osu. Tuma-
ny wzbijaj¹cego siê piachu uniemo¿liwia³y obserwacjê w³asnych stano-
wisk, mimo jasnego oœwietlenia ca³ego terenu. Dowodzenie kompania-
mi sta³o siê praktycznie niemo¿liwe. Wydawane rozkazy „po linii” ury-
wa³y siê ju¿ na najbli¿szych stanowiskach. Tylko chwilami tu i tam da³y
siê s³yszeæ jêki rannych i jakieœ niezrozumia³e krzyki.

Nie by³o miejsca bardziej lub mniej bezpiecznego. Ci, którzy zd¹-
¿yli doskoczyæ w pobli¿e skarpy – nara¿eni byli na ogieñ z poci¹gu pan-
cernego, zaœ ci dalsi – na artyleriê z odleglejszych stanowisk, która nie
chc¹c zniszczyæ torów dziœ przenosi³a ogieñ na odcinek dla nich bez-
pieczny – tylko do skarpy. W tym nieopisanym rozgardiaszu dowodze-
nie ogranicza³o siê do plutonów i dru¿yn. Ka¿da grupa walczy³a jak umia³a
i czym mia³a. Poniewa¿ przed nami by³ poci¹g pancerny, wiêc strzelano
do niego. Chyba nie pope³niê b³êdu, jeœli powiem, ¿e dowodzenia nie
by³o wcale. Kilka metrów na lewo ode mnie znajdowa³o siê stanowisko
„piata” obs³ugiwane przez Holendra – Finodolo. Co chwila naci¹ga³ sprê-
¿ynê, ³adowa³ pocisk do ³o¿a, celowa³ do któregoœ z wagonów i bez wi-
docznego skutku naciska³ spust. Wo³a³ do swego amunicyjnego „minê!”
i znów celowa³, naci¹ga³ sprê¿ynê i znów ³adowa³. Nagle widzê, ¿e jego
najbli¿szy amunicyjny zosta³ trafiony, w pobli¿u nie by³o nikogo, wiêc
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z kolei ja sta³em siê amunicyjnym i podrzuci³em Finodalowi trzy spiête
taœmy „min”, czyli nabojów.

Kilka metrów w prawo skos by³o stanowisko erkaemu z obs³ug¹
braci Rafalskich. Kapral Raf stara³ siê uspokoiæ niemieckie karabiny ma-
szynowe strzelaj¹ce zza torów: Jeden jego erkaem i w odleg³oœci czterystu
metrów cztery cekaemy... Bardzo nierówna walka. Ale ambicja te¿ siê li-
czy. Wyszli z Bielan prawie bez broni, a teraz maj¹ a¿ jeden erkaem!

W pewnym momencie poczu³em mocne uderzenie i zmiot³o mnie
do jakiegoœ leja. Zorientowa³em siê, ¿e to tylko podmuch wybuchu poci-
sku, ¿e nic mi nie jest, tylko g³owa trochê ciê¿ka i dosta³em „piaskiem
w oczy”. Pistolet maszynowy te¿ siê zapiaszczy³.

Kiedy siê podnios³em, na prawo ode mnie by³a pustka. To pocisk
tak dok³adnie trafi³ w stanowisko erkaemu, ¿e nie pozosta³o œladu ani po
broni, ani po jej obs³udze. Nie mia³a rodzina Rafalskich szczêœcia do
artylerii... Równie¿ najstarszy z braci plutonowy Fob zostanie w tym
natarciu ranny od³amkiem, a 17 wrzeœnia pocisk artyleryjski zerwie mu
czaszkê...

Tymczasem Finodol zu¿y³ wszystkie „miny”. Czy by³ skutek? Nikt
nie wie, chyba ¿aden. Mo¿e za du¿a odleg³oœæ, mo¿e zbyt krótkie i po-
bie¿ne przeszkolenie w u¿ytkowaniu nowej broni? Wiadomo, ¿a³owano
wtedy pocisków.

Beznadziejnoœæ. Ten jeden czasownik wystarczy: dwie kompanie
„zaleg³y”...

Czas siê nie liczy. Do ognia z przodu, z prawej i z góry przyzwy-
czailiœmy siê, ale czujemy, ¿e ktoœ kropi do nas z ty³u. Okaza³o siê, ¿e to
id¹ca w drugim rzucie kompania Wara widz¹c poci¹g pancerny na to-
rach zatrzyma³a siê w ogródkach i stamt¹d zaczê³a ok³adaæ ten poci¹g
z broni maszynowej. Niejednemu z naszych, którzy znaleŸli siê na stano-
wiskach po³o¿onych wy¿ej, oberwa³o siê w³aœnie od Wara. Wkrótce jed-
nak kompania ta osi¹gnê³a liniê naszych stanowisk i równie¿ zaleg³a.
War postanowi³ wymin¹æ poci¹g pancerny z prawej strony i poderwa³
czêœæ swojej kompanii w kierunku stanowisk niemieckiej broni maszy-
nowej za torami. Skoczy³ pierwszy do torów, ale natrafi³ na p³ot z siatki
drucianej. Stara³ siê go przeskoczyæ i zawis³ na nim trafiony seri¹ z ceka-
emu. Jego kompania „zagêœci³a” przestrzeñ miêdzy ogródkami i torami,
to samo uczyni³a id¹ca w drugim rzucie lewoskrzyd³owa kompania Gro-
ta. £¹cznie na szeœciohektarowym obszarze w czworok¹cie ulic Or–Ota,
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Zaj¹czka, Sto³ecznej i Rydygiera zaleg³o ponad 500 ¿o³nierzy. Brak by³o
tylko kompanii Dana.

Na kompaniê sochaczewsk¹ nie czekamy, gdy¿ mia³a uderzyæ
z prawej strony od ulicy Sto³ecznej. Niemcy nie ¿a³owali rakiet œwietl-
nych i amunicji. Ju¿ mija godzina, a my trwamy na jednym miejscu.
Jestem przekonany, ¿e Prawdzic znajduje siê gdzieœ na lewym skrzydle
kompanii, wiêc staram siê zorientowaæ, co siê dzieje na prawo. Przeczo³-
gujê siê od stanowiska do stanowiska i coraz to s³yszê glosy: broñ za-
piaszczona, broñ zaciê³a siê. S¹ zdrowi, ale niezdolni do walki. A zreszt¹
– jaka tam walka?! Biæ siê z poci¹giem pancernym, z artyleri¹ z Cytadeli
lub z ulicy Inflanckiej czy Fortu Bema?

Dziœ nad ranem w pobli¿u torów kolejowych powtórzy³o siê to, co
mia³o miejsce wczoraj przed pó³noc¹ na terenie ogródków warzywnych.
Tylko, ¿e wtedy w mroku nocy dwie kompanie po natkniêciu siê na arty-
leriê nie odda³y ani jednego strza³u – bo nie mia³y do kogo strzelaæ
i wkrótce zosta³y wycofane. Dziœ dwieœcie metrów dalej od alei Wojska
Polskiego w blasku wolno spadaj¹cych rakiet zaleg³y cztery kompanie.
Parodia walki: erkaem przeciwko cekaemom, „piaty” przeciwko poci¹-
gowi pancernemu. Karabiny powtarzalne i sowieckie „dziesiatizaradki”
(dziesiêciostrza³owe pó³automaty) te¿ strzela³y, tylko, do jakiego celu?
Bezmyœlnie... ̄ eby Niemcom napêdziæ strachu? Którym Niemcom? Tym
z poci¹gu pancernego, czy tym z artylerii za torami?

No i dobrze, ¿e siê broñ zapiaszczy³a i zaciê³a. Nie marnowano
przynajmniej amunicji, pozostanie jej wiêcej na póŸniej. Natomiast szko-
da, ¿e nie zaciê³y siê „piaty”, gdy¿ by³yby w przysz³oœci skuteczniejsze
przeciw czo³gom.

Przedwczoraj by³o zwyczajne zaskoczenie i zwyczajne straty. Dziœ
zaskoczenie by³o niezwyk³e, a skutki tragiczne... Nie umiem przywo³y-
waæ na pamiêæ jêków i wo³añ rannych, ani opisywaæ widoku zabitych.
Uwa¿am to za pewnego rodzaju profanacjê. Ka¿dy ranny odmiennie prze-
¿ywa swój ból. Inaczej wo³a o pomoc, inaczej kona. Widok poleg³ych,
zw³aszcza tych od broni ciê¿kiej, artylerii czy granatów – okropny. Le-
piej nie wspominaæ. Cokolwiek by siê napisa³o – nie odda to prawdy.
Ale widok le¿¹cej przy poleg³ych i rannych broni pobudza jednak do
refleksji...

W zasiêgu mojego wzroku przewinê³y siê tylko dwa patrole sani-
tarne. Lekko ranni wycofali siê o w³asnych si³ach. Minê³a jedna godzi-
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na, jest ju¿ po trzeciej. Wczoraj zawiód³ system rakietowy, dziœ system
wysy³ania kolejnych kompanii „na czas”. Kompanii Dana nadal w ogóle
nie widaæ. Jeœli obyty w walkach na Woli i Pow¹zkach major Okoñ po-
szed³ z pierwszym rzutem i dos³ano mu drugi rzut, a ca³e cztery kompa-
nie tkwi¹ z tej strony torów – to jasne siê staje, ¿e Dan tam nie przejdzie.
Po co wiêc rzucaæ w ogieñ, a wiêc „na stos” te resztki si³?

Dowództwo ̄ oliborza wraz z wys³annikami Komendy G³ównej AK
stoi tam, po parzystej stronie wysokich murów przy alei Wojska Polskie-
go i z odleg³oœci trzystu metrów obserwuje, widzi i s³yszy. Chyba rozu-
mie sytuacjê. Jakie wiêc bêd¹ dalsze rozkazy? Wydaje siê, ¿e ogieñ nie-
miecki nieco zmala³. A mo¿e to tylko z³udzenie? Mo¿e ju¿ otêpieliœmy
w tym nie³adzie i bez³adzie. Lampiony rakiet nie daj¹ ju¿ takiej jasnoœci,
co wczeœniej. Ale Niemcy zapalaj¹ sk³ady drewna na terenie Instytutu
Chemicznego. £una p³omieni oœwietla ulicê Sto³eczn¹ i tê czêœæ torów,
przez któr¹ widaæ przejazd w kierunku Stawek. Spogl¹dam w kierunku
Instytutu Chemicznego, ogl¹dam siê wstecz ku alei Wojska Polskiego
i widzê majacz¹ce na terenie ogródków sylwetki wiêkszej iloœci ludzi.
Wkrótce rozpoznajê Dana prowadz¹cego sw¹ kompaniê. Do dziœ stoi mi
w oczach jego drobna sylwetka, obur¹cz trzymany pistolet maszynowy,
a po obu stronach i za nim, jak wokó³ matki pszczelej, rój jego ¿o³nierzy
bez widocznego podzia³u na plutony i dru¿yny. Zorientowa³em tê, ¿e
Danowi potrzebne s¹ informacje o sytuacji na przedpolu, wiêc zbli¿y³em
siê w jego kierunku. Zatrzyma³ oddzia³ na chwilê. Wskaza³em mu po-
ci¹g pancerny, tu¿ w prawo p³ot z siatki drucianej, na której zgin¹³ War,
a po drugiej stronie torów stanowisko niemieckich cekaemów. Poradzi-
³em mu te¿ zmianê kierunku – bardziej w prawo – bli¿ej Instytutu Che-
micznego – by omin¹³ poci¹g i przytorowe p³oty i nastêpnie uderzy³
w kierunku ulicy Stawki, co zreszt¹ mia³o byæ planowanym zadaniem
prawoskrzyd³owej kompanii. Zapytany, dlaczego nie id¹ t¹ tras¹ wyzna-
czone do tego kompanie, opowiedzia³em o ich masakrze, o zapiaszczo-
nej broni. Koñczyliœmy rozmowê i Dan z w³aœciwym mu uœmiechem
dziêkowa³ mi za informacje, kiedy obok zjawi³ siê kapral Wir z kompa-
nii Jaskólskiego, który w panuj¹cym ba³aganie przesun¹³ siê a¿ na prawe
skrzyd³o Prawdzica. Spyta³ mnie czy mo¿e pójœæ z Danem. Doda³ te¿, ¿e
znalaz³ siê ze swoj¹ dru¿yn¹ w takim miejscu, gdzie pociski nie pada³y
zbyt gêsto i dlatego jego ¿o³nierze maj¹ sprawn¹ broñ. Nie mog¹c zna-
leŸæ swych dowódców Jaskólskiego i Lota – prosi³ mnie o zgodê. Nie
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mia³em prawa odmówiæ temu sympatycznemu ch³opcu (mia³ siedemna-
œcie lat), którego zna³em jeszcze z Wiersz. Teraz on, podobnie jak przed
chwil¹ Dan z uœmiechem dziêkowa³ mi. Pobiegnie zaraz za Danem
i wraz z nim polegnie na torach b¹dŸ za torami. Patrzy³em za odchodz¹-
cymi myœl¹c o znacznej szerokoœci tych torów, o gniazdach cekaemów
za torami, o œmierci Wara.

Mo¿e Dan bêdzie mia³ wiêcej szczêœcia? Patrzy³em za nimi d³ugo,
a¿ wkroczyli na tory za ulic¹ Sto³eczn¹. W warunkach ustawicznego ognia
artyleryjskiego i broni maszynowej, w pó³mroku i przy rosn¹cej odle-
g³oœci nie by³em w stanie dostrzec, ¿e czêœæ kompanii, widz¹c, co siê
dzieje na lewym skrzydle, pozosta³a z tej strony torów. Na tory posz³y,
wiêc tylko dwa pe³ne plutony – jeden nalibocki pod dowództwem pluto-
nowego B³yskawicy – Jana Dziemianko i 225 pluton ¿oliborski ze sk³a-
du kompanii Dana pod dowództwem podporucznika Kruka, wraz z kil-
koma ludŸmi z drugiego plutonu nalibockiego i dru¿yn¹ kaprala Wira.
Po wkroczeniu na tory id¹cy dotychczas „rojem” oddzia³ Dana, pod
ogniem strzelaj¹cej z przeciwka broni maszynowej, rozsypa³ siê na mniej-
sze grupy i skrêci³ w lewo skos, w kierunku Komory Celnej. Przecinaj¹c
ukoœnie tory wyminiêto czo³o poci¹gu pancernego, za którym czêœæ od-
dzia³u zaleg³a pod wp³ywem ognia z obu stron. W tej grupie byli miêdzy
innymi Dan, Kola – Miko³aj Zienkiewicz i B³yskawica.

Pluton 225 przesun¹³ siê nieco dalej w g³¹b torów, lecz po œmierci
Kruka (porucznik Andrzej, kontuzjowany jeszcze przed torami wycofa³
siê) i utracie kontaktu z innymi oddzia³ami zaleg³ tam oczekuj¹c na dal-
sze rozkazy – a¿ wreszcie, ju¿ wczesnym rankiem, wycofa³ siê w kierun-
ku Instytutu Chemicznego. To samo uczyni³ plutonowy B³yskawica.

Godzinê wczeœniej War chcia³ poprowadziæ w tym samym kierun-
ku swoj¹ kompaniê. Jego œmieræ na przytorowym p³ocie z pewnoœci¹
uratowa³a ¿ycie wielu jego ¿o³nierzy, którzy wskutek tego zalegli z tej
strony torów. Natomiast Dan poprowadzi³ odwa¿nie swój oddzia³ na tory,
jednak¿e bez ¿adnych szans. Ale poszed³, bo taki mia³ rozkaz. Poszed³
i poleg³. Obaj wykonywali swe zadanie do koñca.

By³o ju¿ niemal zupe³nie widno, rakiety i p³omienie pal¹cego siê
na terenie Instytutu Chemicznego stosu drewna traci³y swe „œwiat³o”,
ogieñ artylerii s³ab³, tylko poci¹g pancerny przesuwa³ siê raz w lewo, raz
w prawo nie zaprzestaj¹c ognia – kiedy to oddzia³y, ju¿ na w³asn¹ rêkê
zaczê³y wycofywaæ siê w kierunku alei Wojska Polskiego.
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Na w³asn¹ rêkê – to znaczy bez rozkazu!
Przedwczoraj by³ rozkaz wycofania – najpierw pierwszego rzutu,

potem – choæ z opóŸnieniem – drugiego. Dziœ by³y tylko rozkazy: iœæ
naprzód! To nic, ¿e pierwszy rzut zaleg³, a drugi tylko zagêœci³ przytoro-
we nieu¿ytki.

Trzeba by³o wys³aæ trzeci rzut. Czy¿by Grzegorz straci³ g³owê? Czy
nie zdawa³ sobie sprawy z tego, co dzieje siê za torami, a otaczaj¹cy go
sztabowcy nie œmieli mu zwróciæ uwagi na to, ¿e nie ma ¿adnych szans,
chocia¿by tylko na przekroczenie samych torów?

Przedwczoraj na terenie ogródków ³atwiej by³o przeskoczyæ pas
ognia artyleryjskiego i iœæ dalej ku torom, ni¿ dziœ iœæ przez tory pod
ogniem poci¹gu pancernego i gniazd broni maszynowej. Przedwczoraj
przesadna ostro¿noœæ, dziœ – bezmyœlna determinacja... A mo¿e to wstyd
by³o wydaæ drugi rozkaz wycofania?

Po wys³aniu ostatniej kompanii, w trzecim rzucie nie wypada³o mo¿e
œci¹gaæ znad torów czterech kompanii pierwszego i drugiego rzutu? By-
³oby to przecie¿ przyznaniem siê do w³asnego b³êdu. Czy¿by fa³szywy
wstyd kaza³ Grzegorzowi zaniechaæ ratowania tych ludzi?

Znane mi s¹ z opowiadañ i z lektury wojennej sytuacje, kiedy to
nacieraj¹ce oddzia³y nie wytrzymywa³y kontrnatarcia i wycofywa³y siê
– zawsze jednak na rozkaz. Wydarzenie okreœlane jako „drugie natarcie
na Dworzec Gdañski” nie mia³o precedensu: resztki piêciu kompanii
szturmowych wycofywa³y siê bez rozkazu, ale te¿ i bez ¿adnej ujmy
dla siebie. Towarzyszy³ im tylko ¿al do tych, którzy im wskazali „kie-
runek – tory” i zapomnieli o nich. Tym, którzy znajdowali siê na tere-
nie ogródków nie grozi³ ju¿ ogieñ z poci¹gu pancernego, ani zza torów.
Teraz „zaj¹³ siê” nimi Instytut Chemiczny. Wœród wysokich kêp wa-
rzywnych przeczo³giwa³y siê niedobitki znad torów. Im bli¿ej zabudo-
wanej strony alei Wojska Polskiego, tym trudniej. Na dziewiêædzie-
siêciometrowej szerokoœci tej ulicy Niemcy po³o¿yli p³ask¹ zaporê
ogniow¹. Wydawa³o siê, ¿e warstwa powietrza ponad ziemi¹ drga od
pocisków karabinowych. Rykoszety od ulicznego bruku te¿ robi³y nie-
przyjemne wra¿enie... Wprawdzie to, co by³o tu, wydawa³o siê b³ahe
w porównaniu z tamtym, ale ryzyko przeskoczenia tej alei by³o powa¿-
ne, zw³aszcza dla rannych. Niektórzy, bardziej rozs¹dni, a mo¿e bar-
dziej zobojêtniali woleli przeczekaæ, maj¹c na dodatek w zasiêgu rêki
pomidory, ogórki czy marchewkê, ale i oni mogli byæ ³atwo „wymaca-



86

ni” przez cekaemy z Instytutu Chemicznego, który jednak po jakimœ
czasie zaprzesta³ ognia.

Ja znalaz³em siê wreszcie, jak przed trzema godzinami, u wylotu
ulicy Wyspiañskiego. Teraz, ju¿ bezpieczny od strony tego instytutu, za-
czynam siê swobodnie rozgl¹daæ i przesuwaæ w kierunku ulicy Kozie-
tulskiego. Po drodze napotykam ¯ywiciela, Romana i Okonia. Nie wy-
magaj¹ meldowania siê, ani raportu. Nie wydaj¹ ¿adnych rozkazów.

Najmniej zmieni³ siê podpu³kownik ¯ywiciel, jak dotychczas spo-
kojny, tak teraz tylko jakby zawiedziony, milcz¹cy. Roman bez tej typowej
dla niego energii uzewnêtrzniaj¹cej siê dynamicznie w ruchach
i mowie. Natomiast Okoñ ca³kiem straci³ rezon, tylko pod nosem kl¹³ swo-
im batiarsko–lwowskim ¿argonem. Pomyœla³em sobie tylko: przecie¿ mia³
iœæ z pierwszym rzutem, a jest tutaj... Czy rzeczywiœcie by³ nad torami?

Od czasu wys³ania kompanii Dana ¿aden z pozostaj¹cych na zaple-
czu dowódców: – ̄ ywiciel, Roman i Okoñ nie wyda³ ¿adnych rozkazów.
Teraz w odleg³oœci pó³ kilometra od torów oczekuj¹ na powracaj¹cych
z tej wyprawy. Nawet nie by³o decyzji czy ci powracaj¹cy z tej wyprawy
maj¹ na razie pozostaæ w alei Wojska Polskiego, czy te¿ wracaæ poje-
dynczo na kwatery. Wiêkszoœæ pozostawa³a czekaj¹c na kolegów, którzy
jeszcze znajdowali siê po tamtej stronie ulicy.

Z przedwczorajszego natarcia oddzia³y pierwszego rzutu wycofy-
wa³y siê w nie³adzie, ale niemal w ca³oœci i ze znikomymi stratami. Drugi
rzut zdo³a³ nawet wykonaæ w pe³ni swe zadanie i dlatego powraca³
w ponurym nastroju, bo mog¹c trwaæ na zdobytym terenie lub posun¹æ siê
dalej, z jakichœ niezrozumia³ych wzglêdów zosta³ wycofany. Dowództwo
jak gdyby wcale nie zauwa¿y³o ofiarnego wysi³ku i odniesionego sukcesu.

A dziœ nie wycofuj¹ siê kompanie ani nawet nie plutony... Wracaj¹
grupkami i pojedynczo pobici, ranni, za³amani. Ich wygl¹du i nastroju
nie da siê opisaæ. Nad torami jednakowo ginêli waleczni i mniej walecz-
ni. Pozostali na zawsze kampinosiacy, kresowiacy i warszawiacy –
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci z tej strony torów.

Gnêbi³o pytanie:, co jest z czêœci¹ kompanii Dana i dru¿yn¹ Wira?
Dok¹d dotarli? Ponoæ kilku z nich dotar³o a¿ do barykad powstañczych
na ulicy Bonifraterskiej...

PóŸniej okaza³o siê, ¿e obok porucznika Dana polegli i dwaj jego
zastêpcy – dawny wspó³twórca 78 pu³ku piechoty sier¿ant Kola – Miko-
³aj Zienkiewicz oraz przydzielony na czas natarcia porucznik Rawicz,
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tak¿e podporucznik Kruk (nn), zastêpca dowódcy 225 plutonu. Po tej
stronie torów polegli czterej oficerowie kompanii kampinoskich – po-
rucznicy War, Grot, Murzyn i Mat oraz porucznik Maryœ – Marian Wy-
socki. Z natarcia powróci³a zaledwie jedna trzecia czêœæ stanu osobowe-
go piêciu leœnych kompanii. Pluton straci³ oko³o trzydzieœci procent sta-
nu. Pozoruj¹c dotarcie na Dworzec Gdañski wzd³u¿ wiaduktu kolejowe-
go 9 kompania dywersji bojowej „¯niwiarz” pozostawi³a ponad trzy-
dziestu zabitych i rannych. Kilka miejscowych patroli sanitarnych zosta-
³o ca³kowicie wybitych lub mocno zdekompletowanych. Du¿e straty
ponios³o równie¿ Zgrupowanie „¯aglowiec”, wspieraj¹ce natarcie g³ów-
ne. Iloœæ zabitych ¿o³nierzy kompanii szturmowych nie jest do dziœ zna-
na. Nikt ich nie liczy³, bo te¿ nikt nie by³ w stanie doliczyæ siê wszyst-
kich strat. Sk³ad poszczególnych oddzia³ów czêstokroæ by³ przypadko-
wy, nazwiska z regu³y nieznane, pseudonimy czêsto zmienione – zw³asz-
cza w oddzia³ach nalibockich. Czêsto te same pseudonimy u¿ywane by³y
przez ró¿ne osoby. Wyruszaj¹cy do szturmu dowódcy kompanii znali
tylko iloœæ swoich ¿o³nierzy. Kiedy po walce zabrak³o dowódców – nikt
nie umia³ ustaliæ nawet w miarê dok³adnie iloœci ubytków – poleg³ych,
zaginionych, odniesionych do szpitali? Najtrudniej by³o ustaliæ straty
w nowo sformowanych kompaniach Wara i Grota. By³y to oddzia³y ty-
powo ochotnicze, organizowane pospiesznie. Nie zosta³y rozpoznane na-
zwiska poruczników Dana, Rawicza, Grota, Kruka i Murzyna. U jed-
nych autorów podporucznik Mat – Marian Paw³owski poleg³ w drugim
natarciu, zaœ innym autorom ten¿e Mat udziela³ informacji w 1953 r. Czy
to ten sam cz³owiek?

Podaje siê szacunkow¹ liczbê poleg³ych i zaginionych w obu natar-
ciach – 450 powstañców. Najlepiej pasuj¹ liczby okr¹g³e... Ja, pomijaj¹c
te szacunkowe i niczym niepoparte liczby, staram siê ustaliæ straty
w obu natarciach metod¹ dedukcji.

– do szturmu wyruszy³o szeœæ kompanii w sile 940 ludzi,
– wieczorem 22 sierpnia porucznik Mat odprowadzi³ do puszczy

120 ludzi z kompanii kampinoskich i nalibockich,
– 26 sierpnia 157 ludzi z nalibockich kompanii Dana, Jaskólskiego

i Prawdzica zasili³o Zgrupowanie „¯aglowiec”,
– 40–osobowy pluton 225 porucznika Andrzeja z kompanii Dana

zasili³ ¯mijê, a s³aby pluton porucznika Zawiei z kompanii Grota i Wara
zasili³ z kolei Zgrupowanie „¯yrafa”.
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£¹cznie, wiêc z piêciu kompanii trafi³o do puszczy b¹dŸ do zgru-
powañ ¿oliborskich oko³o 320 ludzi, a wyeliminowanych zosta³o 480
ludzi, tj. 60 proc., do tej liczby nale¿y dodaæ nieznane bli¿ej straty Mœci-
s³awa.

A wiêc ponad 500 ludzi po 4–godzinnej walce (1 godzina z pierw-
szego natarcia i 3 godziny z drugiego) przesta³o siê liczyæ dla ¯oliborza
i dla Kampinosu. Jeœli do tego doda siê straty „¯niwiarza”, „¯aglowca”
i „¯yrafy” oraz z dru¿yn sanitariuszek – to ogólna liczba strat w wysoko-
œci oko³o 600 ludzi bêdzie najbli¿sza prawdy.

Kto nie prze¿y³ bezpoœrednio klêski nad torami, ten nie zrozumie
i nie wyobrazi sobie nastroju, jaki od rana 22 sierpnia panowa³ wœród
¿o³nierzy nalibockich i na ca³ej VIII Kolonii WSM. Chyba nikt z jej
mieszkañców nie spa³ tej nocy czekaj¹c na uciszenie siê artylerii.

Wiadomo, ¿e o niepowodzeniu pierwszego natarcia zadecydowa³a
artyleria. Wiêc – zadawali sobie pytanie wszyscy na tej kolonii – przejd¹
dziœ na Starówkê, czy wróc¹, jak wczoraj?... I tym razem nie przeszli.
Nazajutrz, od szóstej rano, powracali na kwatery – wyczerpani, ranni,
pojedynczo, jakby zawstydzeni. Wszak wczoraj wieczorem ¿egnali siê
ze swymi gospodarzami na zawsze, a jeœli „do widzenia” to po powsta-
niu. I rzeczywiœcie, wczorajsze po¿egnanie dla wiêkszoœci z nich by³o
ostatnie; dla tych, którzy pozostali na polu i dla odniesionych do szpitali
w Forcie Sokolnickiego i na ulicy Krechowieckiej. Jeœli kiedyœ przyjmo-
wani byli serdecznie, to i teraz witano ich radoœnie. Cieszono siê, ¿e
¿yj¹. A wœród ¿o³nierzy, mimo zmêczenia, trwa³y o¿ywione rozmowy.
Liczono „z pamiêci” zabitych i rannych, tych z w³asnych kompanii
i innych oddzia³ów.

Wszyscy mówi¹, ¿e Dan przeszed³. Tylko, co dalej sta³o siê z jego
kompani¹? Widaæ wracaj¹cych na ulicê Suzina jego ludzi, a wiêc nie
wszyscy z nim poszli? Do po³udnia nie by³o pewnoœci czy dotar³ na Sta-
rówkê, czy zgin¹³. Wreszcie nowa wiadomoœæ: od strony Stawek wróci³
spacerem strzelec Englert, ¿o³nierz przydzielony do kompanii Dana jesz-
cze w Wierszach, który tej nocy za torami dosta³ siê do niewoli. Teraz
Niemcy zwolnili go z zadaniem przekazania dowództwu na ¯oliborzu
wiadomoœci o œmierci Dana i jego oddzia³u na Stawkach.

Dobrze pamiêtam jeszcze z Wiersz jego wysok¹, szczup³¹ sylwet-
kê, wojskow¹ kurtkê i cywilne szare spodnie. Przy tym odkryta g³owa,
jasne blond w³osy, krótka czupryna i okulary odró¿nia³y go od innych.
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Nie by³ mi znany jego przedpowstaniowy przydzia³ organizacyjny. Jest
pewne, ¿e nie wywodzi³ siê ze œrodowiska nalibockiego ani kampino-
skiego, a do kompanii Dana zosta³ przydzielony nie w grupie, lecz
w pojedynkê, zreszt¹ jak wielu innych w okresie formowania oddzia³ów
szturmowych.

Teraz po powrocie z kilkugodzinnej niewoli Englert podejrzany
o szpiegostwo, zosta³ aresztowany przez ¿andarmeriê powstañcz¹, lecz
wkrótce go zwolniono. To aresztowanie i metody œledztwa by³y szeroko
i ró¿nie komentowane w œrodowisku powstañczym, mimo to jego infor-
macje o losach i miejscu œmierci Dana uwa¿ano powszechnie za praw-
dziwe. Dopóki ta wiadomoœæ nie nadesz³a, tu i ówdzie da³y siê s³yszeæ
g³osy, ¿e „i my te¿ byœmy przeszli, gdyby nie ten cholerny poci¹g pan-
cerny”. Teraz wszystkim miny zrzed³y. Dan przeszed³ tory i zgin¹³,
a wiêc gdybyœmy my przeszli, to te¿?...

W koñcu skupi³o siê wszystko na dowództwie, a zw³aszcza na nie-
zbyt lubianym Okoniu, którego nikt nie widzia³ w walce. Niepowodze-
nie akcji na lotnisku bielañskim i kompletny blama¿ w prowadzeniu pierw-
szego rzutu oddzia³ów do Warszawy os³abi³y zaufanie partyzantów nali-
bockich do oficerów „warszawskich”. Wczorajsze dowodzenie zupe³nie
zniechêci³o tych ludzi do dalszej walki, tote¿ w drugim natarciu nawet
Dan nie zdo³a³ porwaæ za sob¹ ca³ej kompanii, której jedna trzecia nie
posz³a z nim za tory. To ostatnie natarcie dope³ni³o miary zniechêcenia
partyzantów nalibockich do dowódców powstañczych na ¯oliborzu.

Po kilku godzinach wypoczynku zarz¹dzono zbiórkê we wszyst-
kich kompaniach. Og³oszono, ¿e wszyscy ranni mog¹ w ci¹gu najbli¿-
szej nocy wycofaæ siê z powrotem do Puszczy Kampinoskiej. Równie¿
i inni mogli odejœæ jednak¿e pod warunkiem pozostawienia broni na ̄ oli-
borzu. Najd³u¿ej w obu natarciach przebywali pod ogniem artylerii po-
wstañcy kampinoscy. Oni te¿ ponieœli najwiêksze straty. Teraz, pozba-
wieni dowódców kompanii, plutonów i dru¿yn, wolni od jakichkolwiek
nacisków i sugestii, w wiêkszoœci wybrali powrót do puszczy. Do War-
szawy przyby³o ich trzystu dwudziestu, na powrót zdecydowa³o siê po-
nad stu, pozosta³o na ¯oliborzu zaledwie kilkunastu. Inaczej rzecz siê
mia³a w kompaniach nalibockich. Porucznik Witold mia³ pozostaæ, by
z niedobitków zorganizowaæ oddzia³ przeznaczony do obrony ¯olibo-
rza. Tylko nieliczni spoœród zdrowych wyrazili chêæ odejœcia. Przewa¿y-
³a chêæ pozostania wraz z Witoldem.
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Na plac zbiórki stanê³o oko³o stu dwudziestu rannych i zniechêco-
nych z poprzednich piêciu kompanii. Co najmniej stu z nich to by³y kam-
pinoskie niedobitki z oddzia³ów Grota i Wara. Zdecydowali wracaæ do
swoich. O kompanii sochaczewskiej Mœcis³awa na razie nie by³o nic
wiadomo, widaæ gdzieœ siê zagubi³a. Major Okoñ i kapitan Trzaska przy-
st¹pili do odbierania broni. Obok sta³a grupa ¿o³nierzy tego kapitana,
która mia³a tê broñ zabraæ na Starówkê. Mimo tego, ¿e samo zarz¹dzenie
by³o s³uszne, ciê¿ko by³o partyzantom rozstawaæ siê z broni¹, z regu³y
zdobyczn¹. Niektórzy mieli ³zy w oczach.

Komendê nad t¹ bezbronn¹ grup¹ obj¹³ porucznik Mat i odprowa-
dzi³ j¹ do Wiersz. Kilkunastu ocala³ych z dawnych kompanii Dana, Strza³y
i Helskiego zasili³o pozosta³y w Wierszach pluton, z czego powsta³a nowa
kompania starszego sier¿anta Opoñczy – Waleriana ̄ uchowicza. Tej nocy
wymaszerowa³o do Kampinosu pod ³¹cznym dowództwem Okonia oko-
³o trzystu powstañców, w tym kilkudziesiêcioosobowa grupa „Jerzyków”,
którzy przeszli kana³ami ze Starówki. (…)

Tak opisuje bez koloryzowania i upiêkszeñ swoje doznania i ¿a³o-
sne – niestety – refleksje z dwukrotnych ataków na Dworzec Gdañski
ich uczestnik, oficer AK, podporucznik Ostromi – Edward Bonarowski,
który tam, na Mazowieckiej Ziemi zetkn¹³ siê po raz pierwszy z ¿o³nie-
rzami mówi¹cymi œpiewnym akcentem. Nie odbiegaj¹ od tego opisu re-
lacje szeregowych ¿o³nierzy ze Zgrupowania Nalibockiego, którzy z da-
lekich kresów wschodnich przybyli pod Warszawê, by wzi¹æ udzia³ w
jednej z najwiêkszych bitew, jakie podczas powstania dwukrotnie, noc
po nocy, rozegra³y siê nad torami kolejowymi tego dworca. Jego cenne
wspomnienia , pod znamiennym tytu³em „W bój bez broni” po 66 latach
ci¹gle czekaj¹ na wydanie.

BÓJ O DWORZEC GDAÑSKI
W OCZACH NALIBOCZAN

Spoœród kilku istniej¹cych relacji – poni¿ej wspomnienie ¿o³nierza
z tej samej 3 kompanii Prawdzica, dziewiêtnastoletniego wówczas strzelca
Wielopolskiego – Józefa Za³uckiego, pochodz¹cego ze wsi £abociszek
dawnego powiatu mo³odeczañskiego. Jego pradziad po k¹dzieli ze stro-
ny matki, Stanis³aw Zaleci³³o by³ uczestnikiem powstania styczniowego
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w 1863 r., walcz¹cym przeciwko rosyjskiemu zaborcy na ¯mudzi i Wi-
leñszczyŸnie. Ojciec Bronis³aw, cz³onek konspiracji AK w obwodzie
mo³odeczañskim w tym czasie, kiedy jego syn walczy³ na przedpolu
Dworca Gdañskiego, zosta³ w swej rodzinnej wsi aresztowany przez
NKWD. W wyniku licznych przes³uchañ i zadanych mu tortur zmar³
w Miñsku w wiêzieniu w 1947 r.

Józef Za³ucki wspomina:
– Pierwsza grupa szturmowa, w tym batalion porucznika Witolda,

odmaszerowa³a na odsiecz do Warszawy 15 sierpnia 1944 roku w sile
ok. 450 ludzi, to jest 1 kompania porucznika Dana, 2 kompania porucz-
nika Prawdzica i 3 kompania porucznika Jaskólskiego. W sk³ad tych
kompanii zg³osi³o siê najwiêcej naszych kolegów z 1 kompanii porucz-
nika Dana, pewna liczba z 2 kompanii porucznika Strza³y i z 3 kompanii
starszego sier¿anta Opoñczy oraz z innych naszych oddzia³ów. W tym
czasie odesz³o z porucznikiem DŸwigiem najwiêcej naszych kolegów
z Rakowa, którzy do³¹czyli do nas po likwidacji posterunku policji
w koñcu czerwca 1944 r. w³aœnie w Rakowie. Miêdzy innymi odszed³
by³y komendant placówki z Rakowa, starszy ogniomistrz Kola – Miko-
³aj Zienkiewicz, serdeczny przyjaciel porucznika Dana i jego zastêpca.

Po wielu przygodach w okolicach Pow¹zek grupa szturmowa do-
tar³a na ¯oliborz. W czasie nocnego marszu czêœæ ¿o³nierzy zgubi³a siê
i wraz z porucznikiem Prawdzicem powróci³a do puszczy... Grupy sztur-
mowe id¹ce na odsiecz Warszawie by³y zorganizowane w ten sposób, ¿e
z ka¿dej kompanii piechoty odkomenderowano pewn¹ liczbê kadrowych
¿o³nierzy pozostawiaj¹c jeden – dwa szkieletowe plutony, by nastêpnie
³atwo odtworzyæ kompaniê przez uzupe³nienie do sk³adu etatowego. Na
przyk³ad w 3 kompanii do organizowanego batalionu porucznika Witol-
da odkomenderowano IIl pluton i wiêkszoœæ kolegów z l i II plutonów
oraz ochotników ze zwiadu konnego, a resztê, do stanu kompanii uzu-
pe³niono miejscowymi ochotnikami.

Po przybyciu do puszczy Kampinoskiej majora Okonia z Pu³ku „Pal-
miry – M³ociny” wydzielono nastêpny batalion na tych samych zasadach.
Zg³osi³em siê do niego na ochotnika i zosta³em przydzielony do kompanii
Prawdzica. W tym czasie dostaliœmy du¿o uzbrojenia ze zrzutów. Kompa-
nie id¹ce do Warszawy zosta³y wiêc dobrze uzbrojone w karabiny, pistole-
ty maszynowe, erkaemy, granatniki, moŸdzierze i cekaemy. Du¿e iloœci
amunicji zabraliœmy na plecy dla powstañców Warszawy.
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W drugim rzucie zorganizowano poœród reszty jeszcze kompaniê
porucznika Wara i porucznika Grota. W kompanii Prawdzica znaleŸli siê
koledzy z 2 i 3 kompanii ze Zgrupowania Nalibockiego, tak¿e ze zwiadu
i kompanii cekaemów, a tak¿e z oddzia³ów miejscowych. Przez kilka dni
przeszkoliliœmy siê celem zgrania w plutonach i dru¿ynach. 19 sierpnia
po po³udniu, pod dowództwem Okonia, nast¹pi³ wymarsz batalionu do
Warszawy. Odwieziono nas furmankami do Lasek, a odprowadza³ tê ko-
lumnê szwadron kawalerii Narcyza. Wieczorem z Lasek odmaszerowa-
liœmy w kierunku ¯oliborza. Po drodze, za Laskami napotkaliœmy Wê-
grów stoj¹cych tam ca³¹ dywizj¹. Mieli oni odgradzaæ Puszczê Kampi-
nosk¹ od stolicy. Po krótkich rozmowach naszej szpicy, a potem przed-
stawicieli dowództwa batalionu – wêgierska jednostka przepuœci³a nas
bez walki udaj¹c, ¿e naszego oddzia³u w ogóle nie zauwa¿y³a.

20 sierpnia rano dotarliœmy na ¯oliborz, gdzie zakwaterowano nas
przy ulicy Suzina. Zastaliœmy tu równie¿ kwateruj¹cy batalion poruczni-
ka Witolda. Warszawê widzieliœmy po raz pierwszy. Ludnoœæ wita³a nas
z wielk¹ radoœci¹, przyjmuj¹c nas jako ¿o³nierzy pochodz¹cych z desan-
tu z Anglii. Byliœmy przecie¿ umundurowani, a wiele z tych mundurów
pochodzi³o w³aœnie ze zrzutów.

Po odpoczynku czyœciliœmy broñ, zaœ dowództwo uda³o siê na od-
prawê. Wieczorem, gdy formowano kompaniê, podano nam do wiado-
moœci, ¿e dziœ w nocy mamy zdobyæ Dworzec Gdañski celem po³¹czenia
¯oliborza ze Starym Miastem. Oko³o godz. 22 wymaszerowaliœmy na
pozycje wyjœciowe przy ulicy Lisa Kuli. Pomimo pory nocnej wszyst-
ko ogl¹daliœmy z zaciekawieniem. Wiele budynków spalonych i zbu-
rzonych. Miejscami odleg³oœæ wroga wynosi³a tyle, ile szerokoœæ uli-
cy. Wiedzieliœmy, zatem, ¿e walkê trzeba bêdzie przeprowadziæ na ma³ej
przestrzeni. Dla nas, maj¹cych doœwiadczenie w walce w otwartym
terenie, wszystko wydawa³o siê jakieœ nienaturalne. Przedstawiono nam
cel ataku. Przed nami by³ niedu¿y teren wypalonych baraków, dzia³ki
ogrodowe, zaœ dalej zabudowania dworca i dzia³ki kolejowe. Wierzyli-
œmy, ¿e ³atwo ten cel osi¹gniemy. Przed pó³noc¹ dano sygna³ do ataku.
W pierwszym rzucie poszed³ batalion porucznika Witolda na czele
z kompani¹ Dana, z³o¿on¹ prawie ca³kowicie z partyzantów naliboc-
kich. My mieliœmy ruszyæ po osi¹gniêciu torów przez ten batalion – na
dany przez nich znak. Batalion Witolda pierwszy odcinek pokona³ spo-
kojnie. Nagle zostaliœmy oœwietleni rakietami i zrobi³o siê jasno, jak
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w dzieñ. Niemcy nie dali siê zaskoczyæ. Rozpoczê³a siê gwa³towna na-
wa³a niemieckiej artylerii.

Czêœæ pierwszych oddzia³ów przybli¿y³a siê do torów wypieraj¹c
przeciwnika na drug¹ ich stronê. Nasza kompania przesunê³a siê do przodu
na dogodniejsz¹ pozycjê oczekuj¹c rozkazu do ostatecznego natarcia.
Rozkaz ten jednak nie nadszed³. Przeczekaliœmy nawa³ê ognia i nie otrzy-
muj¹c zapowiedzianego wsparcia wycofaliœmy siê na swoje kwatery.

W kompanii porucznika Dana by³o kilku rannych ¿o³nierzy. Dziw-
ne wyda³o siê nam, ¿e oddzia³y ¿oliborskie nie da³y nam wsparcia, jak
równie¿ nie nast¹pi³ zapowiedziany atak ze Starego Miasta. Liczyliœmy
na sukces, a okaza³o siê, ¿e po wstrzymanym natarciu ca³y jego wysi³ek
poszed³ na marne. Zapanowa³ nastrój przygnêbienia. Nastrój ten popra-
wi³ siê znacznie na wieœæ o przybyciu na ¯oliborz genera³a Grzegorza
Pe³czyñskiego. Dowództwo znów uda³o siê na odprawê. My odpoczy-
waliœmy, czyœciliœmy broñ. Wieczorem zarz¹dzono zbiórkê i gotowoœæ
bojow¹. Oznajmiono, ¿e tej nocy przy lepszej os³onie ponownie bêdzie-
my zdobywaæ Dworzec Gdañski. PóŸnym wieczorem batalion poruczni-
ka Witolda zaj¹³ pozycje wyjœciowe do ataku w terenie pomiêdzy dzi-
siejszymi ulicami genera³a Zaj¹czka i Lisa Kuli. W budynku za nami
ustawiono na dachu cekaemy w celu udzielenia nacieraj¹cym os³ony
ogniowej. Natarcie ruszy³o dopiero oko³o godziny trzeciej nad ranem.
Po lewej stronie naszej kompanii porucznika Prawdzica naciera³a kom-
pania porucznika Dana, za nami postêpowa³y kompanie Jaskólskiego
i Grota. Oddzia³y posuwa³y siê „rojami”. My szliœmy przez ogrody dzia³-
kowe, gdzie miejscami ros³y warzywa. ¯oliborskie oddzia³y na lewym
skrzydle przeprowadzi³y pozorowany atak celem odwrócenia uwagi
Niemców. Ci jednak czuwali i nie dali siê zaskoczyæ. Znów ca³y teren
oœwietlili rakietami. Ca³e pole ataku pokryli ogniem zaporowym karabi-
nów maszynowych, artylerii, granatników. Jednak natarcie powoli posu-
wa³o siê do przodu.

W niewielkiej odleg³oœci od nas widzia³em porucznika Dana i star-
szego ogniomistrza Zienkiewicza, jak ze swoimi ch³opcami dochodzili
do torów. Zaatakowali bunkier ziej¹cy ogniem niszcz¹c go granatami.
Przeskoczyli tory kolejowe i zniknêli wœród ognia. Zapanowa³o istne
piek³o. Niemcy wzmocnili ogieñ. Wprowadzono na tory poci¹g pancer-
ny. ¯o³nierze Dana znaleŸli siê w samym œrodku tego piek³a. Podobno
wszyscy zginêli... Walka stawa³a siê coraz bardziej beznadziejna, a my
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nie mieliœmy dostatecznych œrodków do zniszczenia stanowisk ognio-
wych wroga. Ogieñ nieprzyjacielski zmusza³ nas do wycofywania siê.
Skokami i czo³gaj¹c siê po ziemi, grupami i pojedynczo, wróciliœmy na
pozycje wyjœciowe.

Przez kilka godzin przyczo³giwali siê nasi koledzy z pola walki
pod ci¹gle szalej¹cym ogniem niemieckim. W polu tym pozosta³o wielu
rannych, pomimo ofiarnoœci sanitariuszek usi³uj¹cych ich wynieœæ poza
zasiêg strza³ów. Nawa³nica niemiecka nie pozwala³a jednak na jakiekol-
wiek ruchy.

Porucznik Witold wróci³ z walki ranny, z jego batalionu zginê³o
wielu wypróbowanych ¿o³nierzy, a naszych kolegów jeszcze z lwieñca,
Sto³pców, Rakowa, Radoszkowic, Mo³odeczna – czêœæ z nich bezimien-
nych, gdy¿ nazwisk ich nikt nie zna³, a tylko pseudonimy. Po obliczeniu
stanów w kompaniach stwierdzono, ¿e w dwóch atakach poleg³o ponad
pó³ tysi¹ca ludzi. Porucznicy Witold i Prawdzic z grup¹ oko³o dwustu
¿o³nierzy pozostali na ̄ oliborzu, by prowadziæ dalsz¹ walkê. Nie chcieli
wracaæ do Kampinosu. Wieczorem, po odpoczynku major Okoñ zebra³
grupê oko³o 150 osób, które zg³osi³y chêæ powrotu do puszczy. Do³¹czy-
li do nas równie¿ ¿o³nierze z innych formacji i kompania „Jerzyków”. Ja
wola³em te¿ wróciæ do puszczy, do swoich kolegów tam pozosta³ych,
gdy¿ w lesie cz³owiek czu³ siê znacznie lepiej, ni¿ w nieznanym i znisz-
czonym mieœcie. Przykro by³o tylko, gdy musieliœmy, na rozkaz, posia-
dan¹ broñ zostawiæ oddzia³om ¿oliborskim.

Pod dowództwem Okonia nad ranem, chyba by³ to 24 sierpnia, bez
wiêkszych przygód dotarliœmy do puszczy omijaj¹c po drodze placówki
niemieckie. W Wierszach zameldowa³em siê u dowódcy mojej 3 kompa-
nii starszego sier¿anta Opoñczy – Waleriana ¯uchowskiego. (...)

Józef Za³ucki swoj¹ relacje z walk o Dworzec Gdañski, przekazy-
wa³ po wielu latach, gdy emocje ju¿ ostyg³y, to te¿ w jego wspomnie-
niach nie znalaz³o miejsca rozgoryczenie, z jakim nie kryli siê ¿o³nierze,
którzy powrócili do Kampinosu, bez broni, któr¹ musieli, sk¹din¹d s³usz-
nie, pozostawiæ powstañcom warszawskim.

Jak¿e inaczej prze¿ywali ów dramat ¿o³nierzy z oddzia³ow kampi-
noskich, jaki rozegra³ siê nad torami kolejowymi Dworca Gdañskiego,
ich towarzysze broni, którzy pozostali w puszczy, odnosz¹c tam, w tym
samym czasie, pod dowództwem porucznika Doliny same zwyciêskie
walki nad nieprzyjacielem. I to w sytuacji, gdy po wys³aniu do Warsza-
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wy 750 ¿o³nierzy, œwietnie uzbrojonych i wyekwipowanych, w puszczy
pozosta³a w³aœciwie sama kawaleria, a kompanie by³y w szcz¹tkowym
stanie, stanowi¹c zal¹¿ek reorganizowanego batalionu. Rozgoryczenie
przepe³ni³o miarê, swych kolegów powracaj¹cych z Warszawy, sponie-
wieranych, bez broni, prowadzonych przez majora w cywilu, któremu
przypisywano odpowiedzialnoœæ, za dwa nieudane ataki za œmieræ oko³o
pó³ tysi¹ca ludzi, a który teraz mia³ zostaæ ich dowódc¹.

Wydarzenie, jakim by³ powrot Doliniaków z Warszawy, nie móg³
zostaæ pominiêty przez autora Doliniaków w prowadzonym przezeñ dzie-
niczku pt „Na koniu i pod koniem”:

– Wracaj¹ z Warszawy nasi bohaterzy! Stu piêædziesiêciu ch³opa
z siedmiuset piêædziesiêciu ludzi. Rachunek prosty, obliczy go nawet
uczeñ szko³y powszechnej. Stu w³¹czy³o siê do ró¿nych oddzia³ów po-
wstañczych, dobrze. Stu piêædziesiêciu wróci³o i chwa³a Bogu. A pó³
tysi¹ca g³ów?

Nie zdo³aliœcie œci¹gn¹æ trupów spod Fortów Traugutta i Legio-
nów, z ulicy Genera³a Zaj¹czka, z przedpola Dworca Gdañskiego?

Wracaj¹ nasi ch³opcy. Stu piêædziesiêciu oberwañców w podar-
tych, zakurzonych py³em tynku mundurach, bez broni. Rozbroili was
Niemcy?

Maszeruje oddzia³ bez œpiewu, w ponurym milczeniu. G³owy spusz-
czone, chmurne oczy.

– Równaj w czwórkach! Lewa! Lewa!
Obok kolumny maszeruje oficer sztabowy w cywilnym ubraniu

z fura¿erk¹ na bakier. Pod orze³kiem dwa srebrne paski kaprala i gwiazd-
ka podporucznika. To major Okoñ – Alfons Kotowski, nowy dowódca
Grupy Kampinos. To on prowadzi³ owe dwa nieszczêsne ataki na Dwo-
rzec Gdañski.

Coœ mu siê nie podoba. Œci¹ga brwi, wywo³uje ¿o³nierza z trzeciej
czwórki, tego z rêk¹ na temblaku. Pomyli³ nogê. Major go beszta i zaraz
potem kaza³ zatrzymaæ kolumnê..

– Oddzia³ staæ! Czwórki w prawo zwrot!
Stu piêædziesiêciu, z siedmiuset piêædziesiêciu ¿o³nierzy, nie zapo-

mnia³o musztry. Nikt nie pomyli³ kroku. Nikt nie za³ama³ szyku.
Pan major jest wœciek³y. Jego g³os tnie powietrze jak bat.
– Bêdê was pêdzi³ do Warszawy jak stado baranów. Bêdziecie mi

nosili broñ jak tragarze!
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Wœciek³y jest major za dwa nieudane ataki na Dworzec Gdañski,
za opeer, jaki otrzyma³ od samego zastêpcy Bora – Komorowskiego, ge-
nera³a Grzegorza. Major Ÿle poprowadzi³ atak, ¿o³nierze nie zdobyli
wyznaczonego obiektu. Majora zbeszta³ genera³, wiêc major odgrywa
siê na ¿o³nierzach. W wojsku to zwyk³a rzecz.

Wrócili nasi ch³opcy z Warszawy!
Pragniemy dowiedzieæ siê przyczyny tego nieszczêœcia. Kto zawi-

ni³? Dlaczego ch³opcy wrócili bez broni?
Ale nagabywani milcz¹. Jeden stoi przy studni bez koszuli, nalewa

z wiadra wodê w rozkurczone garœcie, rozciera g³owê, szyjê, piersi.
– Koleœ! Opowiedz, co tam z wami by³o?
Przerwa³ mycie, b³ysn¹³ z³ym okiem jakby myœla³, ¿e bêdziemy siê

z nich nabijaæ.
– Spieprzajcie!
Inny le¿y na wznak w przyleg³ym do podwórza wiœniowym sadzie.

Oczy wbi³ w ga³¹Ÿ. Dojrza³ nie zerwany owoc? Jedn¹ rêkê trzyma pod
g³ow¹, drug¹ ma na temblaku.

– Mo¿e ty powiesz co by³o z wami w Warszawie?
Nie poruszaj¹c prawie ustami cedzi:
— Spytajcie o to majora Okonia, niech on wam opowie!
W koñcu znaleŸliœmy chêtnego do wynurzeñ. Jest w moim wieku,

siedzi na œciêtym pniu do r¹bania drzewa i z apetytem wcina pajdê su-
chego, razowego chleba. Nazywaj¹ go Sokó³.

– Jak by³o, pyta poszliœmy w pierwszym rzucie, to znaczy z po-
rucznikiem Witoldem. To wiecie. Odprowadzaliœcie nas wtedy do Mo-
œcisk. Ciebie, ¯bik, nawet poznajê. Jecha³eœ przy dowódcy szwadronu
na bu³anym koniu, zgrywa³eœ wa¿niaka i d³uba³eœ w nosie…

Idziemy wtedy, sami widzieliœcie, z fasonem! Do Warszawy, muso-
wo z fasonem! Cz³owiek ju¿ kawa³ek œwiata w swoim ¿yciu zwiedzi³,
otar³ siê i o miasta. By³em nie raz ja nie tylko w Iwieñcu, ale i w Sto³p-
cach, a kiedyœ pojecha³em nawet nawet do samych Baranowicz. Ale
w Warszawie nie by³em nigdy i chyba do koñca ¿ycia bym jej nie zoba-
czy³, gdyby nie ta wojna. Rozumiecie, wiêc co siê kot³owa³o w mózgow-
nicy podczas tego marszu do naszej stolicy? Noc by³a ciemna, tylko tam,
gdzie idziemy – jasne niebo. £una stawa³a siê coraz wiêksza, wpierw
czerwona, z ka¿dym kilometrem wystukanym naszymi buciorami ró¿o-
wia³a i blad³a, jakby œwiat stan¹³ na g³owie i z tamtej strony, od po³udnia,
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nastawa³ œwit, coæ by³a dopiero godzina po pó³nocy Tak, bracie, docho-
dzimy do miasteczka Pow¹zki. A tam patrzymy i oczom w³asnym nie
wierzymy: przed nami kolumna dwudziestu samochodów pancernych,
pustych, przez nikogo nie strze¿onych! No, myœlê – lepszej okazji byæ
nie mo¿e!. Warszawa potrzebuje broni jak g³odny chleba, a takie samo-
chody przydadz¹ siê, choæby na barykady, gdy zabraknie benzyny.

Myœlicie, ¿eœmy ich rozbroili? A gówno. Nasz porucznik nie móg³
dzia³aæ na w³asn¹ rêkê. Jego propozycja zosta³a odrzucona. Dowódc¹
ca³oœci jest nie byle jaka szar¿a, dwa awanse i ju¿ genera³. Widzieliœcie
podpu³kownika Wiktora? Wyda³ rozkaz taki, ¿e serce œciska³o. Zawraca-
my! I zachowaæ ciszê. Najwiêksz¹ ciszê!

Có¿ bracie! Rozkaz rozkazem. Bierzemy mordy w kube³ i przez
podwórza, przez p³oty, na palcach wychodzimy z miasta.

Podpu³kownik Wiktor za tê historiê, póŸniej w Warszawie zosta³
pozbawiony dowództwa. Ale co z tego? M¹dry Polak po szkodzie.

Do Warszawy doszliœmy bez walki. Co za miasto bracie! A kamie-
nice? W Iwieñcu, Sto³pcach, a nawet w Baranowiczach takich nie zoba-
czysz. Wysokie jak w Nowym Jorku. I to ca³e dobro teraz siê wali
w gruzy. P³akaæ siê chcia³o.

Po kilku dniach przychodzi z Kampinosu drugi rzut. Jest nas wiêc
niezgorsza paczka. Siedmiuset piêædziesiêciu ch³opa, to prawie pu³k.
Dowódc¹ naszym zosta³ major Okoñ, nowa szar¿a. Tamten by³ podpu³-
kownikiem, ten majorem. O stopieñ ni¿szy, mo¿e o stopieñ lepszy?

Warszawiacy Okonia chwal¹.
– Dobry dowódca!
Jak dobry, to dobrze.
Przed pó³noc¹ z 20 na 21 sierpnia zajmujemy pozycje wyjœciowe.

Cholera wie gdzie s¹ Niemcy, gdzie nasi. Antek, mój dru¿ynowy twier-
dzi³, ¿e Niemcy zajmuj¹ Dworzec Gdañski, Forty Traugutta, Legionów,
Cytadelê, Instytut Chemiczny. Dalej, na Starówce s¹ ju¿ nasi. Ale gdzie
ta Cytadela, gdzie Forty, gdzie Starówka, gdzie ten Instytut?

Czego siê martwiæ, dadz¹ nam pewno przewodników, chocia¿ po
jednym na dru¿ynê? Wiedz¹, ¿e nie znamy miasta.

Wchodzimy do „Poniatówki” to jest do gimnazjum imieniem ksiê-
cia Józefa Poniatowskiego. Mamy st¹d zaskoczyæ szkopów.

Od Niemców dzieli nas czyste pole, na oko 700–800 metrów. Nie-
ca³y kilometr, to nie du¿o.
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Przewodników nie by³o, natarcie ruszy³o. Straszno iœæ na œlepo po
omacku, bez przewodników, w to oœwietlone rakietami pole, które po
chwili by³o jeszcze jaœniejsze wybuchami eksploduj¹cych pocisków. Ale
fason bracie trzeba trzymaæ. Trzeba pokazaæ miastowym, ¿e my wsiowi
umiemy biæ siê nie tylko w lesie!

Ledwie wyszliœmy, zaczê³o siê. Grzmot i ogieñ. Ogieñ i grzmot.
– Naprzód!
¯elazo sypie po nas. Pociski gêste jak ulewny deszcz i te ciê¿kie,

artyleryjskie i te ma³e, z kulomiotów. Nikt z nas siê kulom nie k³ania.
Kto przejdzie te osiemset metrów, temu chwa³a. Kto padnie, te¿ chwa³a.
Za Polskê przecie¿!

– Naprzód!
Padaæ na ziemiê nie ma sensu. Ma zmieœæ, to zmiecie komu pisano.

Walim bracie naprzód. Gin¹ Antek, Józek, Tadek, Franek… nie spamiê-
tasz wszystkich. Porucznik Czerwiec zgubi³ w biegu czapkê.

– Naprzód!
Padamy wreszcie, by zaczerpn¹æ tchu w p³uca. Przed nami tu¿, tu¿

tory i karabiny maszynowe ziej¹ce roz¿arzonymi wêglikami.
– No, dalej ch³opcy! – wo³a Czerwiec – Naprzód!
Spluwamy w garœæ. – Hurra!
Nie rzucamy granatów. Szkoda niszczyæ szwabskiej maszynki, bo

nam siê przyda. Jeszcze jeden skok, drugi… Ka¿dy skok, czyjaœ œmieræ,
normalka. Ale my ju¿ dopadamy nasypu… Zwyciêstwo!

Zwyciêstwo?
– Rakietê! – wo³a podporucznik – Wystrzeliæ rakietê!
Rakieta mia³a byæ sygna³em.
– No! Teraz Okoñ rzuci w bój odwody! – myœlimy.
Ale nie ma przy nas rakietnicy. Józek, który j¹ targa³, pad³ gdzieœ

miêdzy gimnazjum, a torami. Zmieniamy stanowisko zdobytego karabi-
nu maszynowego. Œwietliste pociski lec¹ nad torami, daj¹ znaæ majoro-
wi, ¿e jesteœmy ju¿ tu, ¿e kompania podporucznika Czerwca wykona³a
zadanie, osi¹gnê³a cel ataku. Niech œle do boju odwody!

Ale odwody nie nadchodz¹. Na nasypie kolejowym piek³o. To za-
gro¿ony dla Niemców odcinek! Wszystkie gniazda karabinów maszyno-
wych nieprzyjaciela r¹bi¹ w nas nie ¿a³uj¹c amunicji. Jeden wielki grzmot,
jeden wielki ogieñ. Ktoœ wali mnie d³oni¹ w twarz. Klnê go po matusz-
ce, ale to nie ktoœ. Przede mn¹ le¿y bezw³adnie rêka uciêta po ³okieæ.



99

Niemiecka czy polska? Z przedpola nasi ju¿ siê wycofuj¹. Nie mo¿emy
sami pozostaæ tu d³u¿ej. Porucznik daje znak:

– Z powrotem!
– Nie³atwo by³o dojœæ do torów. Tak samo nie³atwo i teraz osi¹gn¹æ

pozycjê wyjœciow¹.
– Z powrotem!
Ilu nas dosz³o do tej „Poniatówki”? Na palcach policzyæ.
Tak bracie. Ale swoje zrobiliœmy. Nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e Ÿle

wykonaliœmy zadanie.
Po bitwie ca³y dzieñ œpimy. Wieczorem znowu przygotowanie do

ponownego natarcia. Ten krochmalony Dworzec Gdañski, to podobno
byæ lub nie byæ powstania. Ano, jak ka¿¹, pójdziemy

Od godziny 24.00 czekamy na rozkaz. Niemcy, jakby przeczuwali,
¿e my znowu. K³ad¹ zaporowy ogieñ.. Mija godzina pierwsza po pó³no-
cy, druga… Rozkaz nie nadchodzi. Paskudne uczucie, bracie. Jakbyœ sta³
z powrozem u szyi i czeka³, a¿ ci kat zwali spod nóg ³awê. Dlaczego nas
tak wczeœnie wyprowadzili na pozycje wyjœciowe? Nie mogli powie-
dzieæ od razu, ¿e atak ruszy o tej i o tej godzinie?

Wreszcie porucznik Dan mówi, ¿e ruszymy o wpó³ do trzeciej. Pa-
trzymy, ten kto ma, na zegarki. Ile jeszcze naszego ¿ycia?

Dwadzieœcia minut…
Dziesiêæ…
Piêæ…
Jakiœ oddzia³ o czterdzieœci sekund wyrwa³ siê za wczeœnie. Ner-

wy, bracie, nie wytrzyma³y. Porucznik Dan uœmiechniêty wstaje, odci¹-
ga zamek automatu.

– No, trzymajcie siê ch³opcy!
Leci grad pocisków. Ciê¿ki o³owiany grad. Biegniemy jak wczo-

raj, nie k³aniaj¹c siê kulom. Im bli¿ej bunkra ³ypi¹cego ogniem, tym
mniej ludzi w tyralierze. Jedna z kompanii puszczañskiego batalionu
dociera ju¿ do rozwalonej remizy stra¿ackiej na Muranowie. ¯o³nierze
wejœæ, weszli, ale nie wyszed³ stamt¹d nikt.Nikt! Rozumiecie? poci¹gn¹³
d³oni¹ po gardle.

Bunkier na przejeŸdzie ³¹cz¹cym ulicê Feliñsk¹ z ulic¹ K³opot jest
z grubego ¿elbetu. O rozwaleniu go granatami czy nawet piatem nie ma
mowy. Ot k³opot! Przeskakujemy ogniow¹ zaporê, przyciskamy twarze
do ch³odnej œciany muru i ³ubudu granatami przez szczelinê, w œrodek.
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... Jêcz¹ ranni, rycz¹ ¿ywi:
– Hurrra!
Docieramy do Fortu Traugutta. No, tym razem zwyciêstwo mur

beton! Tak myœla³eœ bracie. Guzik prawda. Porucznik Dan przeskakuje
z kilkoma nasyp kolejowy przez nasyp kolejowy, podkowy butów dzwo-
ni¹ o szyny ale do Starówki nie dotar³. Nazajutrz Niemcy zawiadomi¹,
przez wziêtego do niewoli ¿o³niera, ¿e pad³, nie przeszed³ przez zaporê
ognia. Dosta³ miêdzy oczy. Nie on jeden zreszt¹. To bêdzie nazajutrz,
a teraz dowództwo obj¹³ kto inny

– Naprzód!
– Naprzód!
Atak innych oddzia³ów za³ama³ siê. Nadjecha³ poci¹g pancerny,

wali, myœmy torów ju¿ nie przeszli. W odwrocie oberwa³em w ³okieæ.
Od³amek wy³uska³ póŸniej jakiœ lekarz. Mia³em szczêœcie. Inni dostawa-
li tak¹ porcyjkê w g³owê.

Dwa ataki nic nie da³y. Kogo za to winiæ? Okonia? Mówili prze-
cie¿, ¿e to dobry oficer.

Nie mo¿na go o to winiæ. W ka¿dej wojnie bracie s¹ zwyciêstwa
i klêski, wiadomo ¿e tam ludzie siê nie rodz¹, a gin¹. Do niego za tê rzeŸ
pó³ tysi¹ca g³ów, nie mo¿na mieæ pretensji. Ale za to co siê sta³o naza-
jutrz? To by³o znacznie gorsze ni¿ dwa ataki na Dworzec Gdañski. Ja
wola³bym iœæ tam po raz trzeci, tylko nie to co siê sta³o… Odpoczywamy
po walce, czyœcimy broñ. Inni przewi¹zuj¹ rany, l¿ej ranni tak samo, jak
ja, nie chc¹ iœæ do szpitala. A tu gruchnê³a wieœæ, ¿e chc¹ nas rozbroiæ.
Nie do wiary. Jak to rozbroiæ?

Dowódca grupy major Okoñ zarz¹dzi³ zbiórkê. Stajemy w dwusze-
regu, œciskamy w garœci karabiny, nasze ¿ony. Znowu ka¿¹ iœæ do ataku?
Pójdziemy.

Major mówi ponuro:
– Dwa razy nacieraliœcie na tory kolejowe, aby przerwaæ zaporê

oddzielaj¹c¹ ¯oliborz od Starówki. Nic z tego nie wysz³o. Teraz uderz¹
oddzia³y, które przyby³y ze Starówki kana³ami. Musicie im oddaæ swoj¹
broñ i amunicjê. Wy nie bêdziecie brali udzia³u w walce, a broñ nie mo¿e
byæ bezczynna. Myœlê, ¿e sami to rozumiecie.

Ka¿de s³owo jak smagniêcie biczem. Jesteœmy ju¿ niepotrzebni?
Oddaæ broñ? Ja swój karabin zdoby³em na Niemcach w pierwszej bitwie
o Iwieniec! Oddaæ broñ?
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Porucznik Witold pierwszy œci¹gn¹³ automat, cisn¹³ o ziemiê. Da³
przyk³ad. Zwarty dwuszereg za³ama³ siê. Rzucamy karabiny, automaty,
kaemy, granaty, pasy z ³adownicami, na stos…

No i tak wróciliœmy bez broni….
– A major, przy którym z oddzia³ów z wami atakowa³?
– Majora w natarciu nikt nie widzia³. Ani w pierwszym, ani w dru-

gim (…)
Kapral Antoni Czujko, rodem z Pietry³owicz, ochotnik z przydzia-

³em do 1 kompani porucznika Dana – Franciszka Baumgarta, w batalio-
nie porucznika Witolda Pe³czyñskiego, ogniowy granatnika, zanim zna-
laz³ siê w murach warszawskiej „Poniatówki”, przeszed³ na Kresach pa-
cyfikacjê Puszczy Nalibockiej w lipcu 1943 r. i podstêpn¹ napaœæ so-
wieckich partyzantów pu³kownika Dubowa, pamiêtnego poranka 1 grud-
nia 1943 roku, na uroczysku nad jeziorem Kromañ, nie powróci³ pod
komend¹ majora Okonia do Kampinosu. Ciê¿ko ranny w natarciu na
Dworzec Gdañski znalaz³ siê w szpitalu Zmartwychwstanek na ¯olibo-
rzu. Po kapitulacji ¯oliborza przemieszczono go razem z innymi ranny-
mi do szpitala w Tworkach.

Potem przysz³o „oswobo¿dienije” jak Czujko nazywa z sarkazmem
wkroczenie wojsk Armii Czerwonej na tereny lewobrze¿nej Wis³y
i „oswobodziciele” wywieŸli go daleko na wschód do kopalni Workuty,
gdzie – jak mówi – „mrozów by³o 56 stopniów”.

Antoni Czujko wspomina swoj¹ walkê na ̄ oliborzu w sposób bez-
namiêtny, z dystansu, jakby to dotyczy³o kogoœ innego:

– Ja na ¯oliborzu by³ ciê¿ko ranny w prawa rêka, z dzia³ka lub
granatnika. Sanitariusze zanieœli mnie wtedy do szpitala, w domu sio-
strów Zmartwychwstanek. Tam zrobili mnie operacje, wyd³ubali czter-
naœcie od³amków, a profesor Wêglowicz nastawa³, co by mnie omputa-
cje zrobiæ, to prêdzej siê zagoi. No, ja nie chcia³ tej omputacji. Le¿eli my
tak wtedy w szpitalu, a Niemcy z poci¹gu pancernego wziêli, i szpital
zbombardowali. Dwanaœcie sióstr zakonnych w on czas zginê³o. Ja ko³o
okna le¿a³, to mnie powietrze wybuchowe rzuci³o pod ³ó¿ko, tylko szk³a
nagoni³o z okna do ³okcia i w rêce. Ja widzê, ¿e kto zdrowszy i mo¿e
chodziæ, ten ucieka do piwnicy. To ja w on czas koc w zêby i te¿ schodzi³
do piwnicy. Tam ja pozna³ tego porucznika, który nas zabiera³ z Piasków
i wsi Laski do Warszawy. On niós³ naszego podchor¹¿ego na plecach,
podchor¹¿y Wierszu³ (Zbigniew, ze Zgrupowania „¯aglowiec” – M.P.)
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siê zwa³. Potem nas przetransportowali na inny szpital, do piwnic. l tam
by³ k³opot. Tam pocisk z tygrysa wpad³ na nasz¹ salkê, smrodu i kurzu
narobi³, ale nie wybuchno³, dziêki Bogu. Jak ̄ oliborz skapitulowa³, nasz
szpital zajêli Niemcy, a doktorzy powiedzieli, ¿e to szpital cywilny. Po-
wiedzieli te¿, ¿e kto mo¿e chodziæ o w³asnych si³ach, ten ma wychodziæ
na podwórko. A ja podszed³ do doktorów i mówiê, co u mnie opatrun-
ków nie zmieniali ju¿ ca³y tydzieñ czasu i robaki zaprowadzili siê
w ranach. Tak mnie i opatrzyli; robaki z banda¿ami wszystkie wyrzucili,
a potem za³adowali nas w samochody ciê¿arowe i powieŸli do Pruszków
– Tworki. Tam zrobili z jednego bloku szpital i tam ja spotka³ Czeœka
Dzudzewicza, któren by³ bez nogi, na amen mu j¹ oderwa³o. Le¿elim my
w tym szpitalu, a¿ do „oswobo¿dienia” to znaczy do 17 stycznia 1945
roku. Wtedy siostry i doktory zaczêli mówiæ, ¿e z Niemcami ju¿ koniec,
co ich rozbior¹ tak, jak kiedyœ nasz¹ Polskê rozebrali Ruskie, Niemce
i Austrijaki, a Polska bêdzie tak samo za Bugiem, jak i tutaj i powiedzie-
li, co mo¿na wracaæ do domu. Tak ja wzi¹³ i wróci³ na swoje gospodar-
stwo, za Bug, do Pietry³owicz ma siê rozumieæ. W 1947 roku ja by³ siê
ob¿eni³ z Romana Wiencentego, te¿ z naszego oddzia³u, siostr¹.
A w 1949 roku ruskie mnie enkawude zabra³o i w Baranowiczach os¹-
dzi³o mnie za moju partyzantku na 25 lat, za to, co ja u Góry naszego
walczy³. Tak posiedzia³ ja sobie lat siedem. A by³ ja wywieziony na pó³-
nocny biegun, 56 tam stopniów mrozu by³o i tundra. Tam by³ ³agier
i kopalnia wengla by³a, gdzie ja pracowa³. I tam ja napotka³ z Wilna
ch³opców, od genera³a Wilka. A¿ po siedmiu latach poniewierki mojej
Stalin wzio³ i szczenœliwie pomar³. l tak mi siê uda³o. Zwolnili mnie
wtedy, ze zdjêciem spraw sondowych. No, jak mnie ju¿ zwolnili, to do-
wiedzia³ siê ja, co trzeba napisaæ do fali 4914  , do Warszawy, ¿e ja wal-
czy³ o te Warszawê, w powstaniu, na ̄ oliborzu by³. l tak siê sta³o. Matka
Boska i Fala 49 mnie pomog³a. Zamieszka³ ja na Ziemiach Zachodnich,
wst¹pi³ do Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i do ZBoWiD–u, nadali mi
krzy¿ów i medalów. Ja teraz na emeryturze, cz³owiek zas³u¿ony i mam
dwóch synów. Jeden w 1958 roku liceum skoñczy³ i szeœæ lat wy¿sze

14 Fala 49 – audycja propagandowa Polskiego Radia kierowana przez Leona Raw-
skiego, prowadzona przez aktora Polskiego Radia, Stefana Martykê i dziennikarkê pro-
pagandow¹ Trybuny Ludu Wandê Odolsk¹. Audycja pojawia³a siê nieregularnie na fa-
lach radiowych w roku 1949.
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seminarium duchowne. Ju¿ jest ksiêdzem – Józef. A drugi, Stanis³aw jest
na kolei. l co tu wiencej pisaæ. Kolega by³ w tym samym oddziale co i ja.
Sam wiesz jak by³o (...)

W RZECZYPOSPOLITEJ KAMPINOSKIEJ

W tym czasie, gdy piechota leœna wykrwawia³a siê w walkach
o Dworzec Gdañski – ¿ycie partyzantów w puszczy toczy³o siê zwyk³ym
torem. ̄ o³nierze porucznika Doliny walczyli teraz równoczeœnie w War-
szawie i na terenie Puszczy Kampinoskiej. Grupa Kampinos – jak teraz
nazywano Pu³k “Palmiry – M³ociny” (nazwa ta od pocz¹tku nie by³a
adekwatna do sk³adu jednostek tworz¹cych ten pu³k) pod dowództwem
Doliny by³a w tym czasie powa¿nie os³abiona. Na miejscu pozosta³a tyl-
ko kawaleria cztery szwadrony licz¹ce po trzy plutony ka¿dy,
a wiêc w pe³nym sk³adzie, 27 nieœwieski Pu³k U³anów imieniem Króla
Stefana Batorego dowodzony przez chor¹¿ego Nieczaja – Zdzis³awa Nur-
kiewicza, szwadron cekaemów stanowi¹cy zal¹¿ek 23 Pu³ku U³anów Gro-
dzieñskich dowodzony przez porucznika Jara – Jaros³awa G¹siewskiego.

Pozosta³y w puszczy tak¿e grupy ¿o³nierzy z poszczególnych kom-
panii, które z ró¿nych powodów nie wesz³y w sk³ad kompanii szturmo-
wych i teraz stanowi³y zal¹¿ek nowo organizowanych.

Nowy dowódca batalionu porucznik Strza³a – Witold Lenczewski
z w³aœciw¹ sobie energi¹ przyst¹pi³ do reorganizacji swojej by³ej kom-
panii i odtwarzania batalionu.

W pierwszym etapie po³¹czy³ konne zwiady kompanijne w jeden
pododdzia³ batalionowy pod dowództwem wachmistrza podchor¹¿ego
Bazara – Stanis³awa Bazarewskiego. Pozosta³e z trzech kompanii dru¿y-
ny ckm stanowi³y zal¹¿ek nowo organizowanej kompanii ckm i moŸ-
dzierzy pod dowództwem porucznika Olszy – Henryka Dobaka.

Nowe, drobne oddzia³y piechoty nap³ywa³y z s¹siedniego podokrêgu
Hallerowo, z których porucznik Strza³a mia³ zamiar utworzyæ nowy ba-
talion. Dolina musia³ siê liczyæ z tym, ¿e Niemcy zorientuj¹ siê
w znacznym os³abieniu jego zgrupowania i bêd¹ próbowali zlikwidowaæ
Niepodleg³¹ Rzeczypospolit¹ Kampinosk¹. Tym bardziej, ¿e dowiedzie-
li siê ju¿ o „zdradzie” Wêgrów, którzy mieli odgrodziæ puszczê od War-
szawy, a tymczasem w wyniku porozumienia z dowództwem polskich
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oddzia³ów, przepuœcili je do Warszawy. Œwiadczy³ o tym meldunek do-
wództwa 9 armii niemieckiej do dowództwa wojsk „Œrodek”, zawieraj¹-
cy nastêpuj¹c¹ ocenê po³o¿enia:

“We wschodniej czêœci Puszczy Kampinoskiej zebra³y siê silne
oddzia³y bandyckie, których zadaniem jest popieranie powstania war-
szawskiego przez dop³yw œwie¿ych si³. Odgrodzenie ich od Warszawy
jest niemo¿liwe z powodu braku si³. Przewidziane w tym celu si³y wê-
gierskie trzeba by³o wycofaæ, bowiem ostro stanê³a sprawa zbratania
siê...”.

Szczególne niebezpieczeñstwo grozi³o oddzia³om Doliny od pó³-
nocnego wschodu i od po³udnia. Nieprzyjacielska za³oga twierdzy mo-
dliñskiej i fortów w Kazuniu czeka³y tylko na okazjê, by powetowaæ
sobie blama¿ z przyzwoleniem na przemarsz Zgrupowania Sto³pecko–
Nalibockiego przez Wis³ê mostem w Nowym Dworze. Wieœæ o wypro-
wadzeniu ich przez Dolinê (wówczas Górê) w pole rozesz³a siê szeroko
po okupowanym kraju.. W latach okupacji dziêki niewyczerpanej pomy-
s³owoœci Polaków niejednokrotnie Niemcy dawali wyprowadziæ siê
w pole. Ale ¿eby tak, w bia³y dzieñ przepuœciæ obok twierdzy modliñ-
skiej przez miasto Nowy Dwór i most na Wiœle bez ma³a tysiêczny od-
dzia³ Armii Krajowej w mundurach Wojska Polskiego i w dodatku wy-
posa¿yæ go w amunicjê, broñ i zaprowiantowanie, która zosta³a u¿yta
wkrótce przeciwko naiwnym darczyñcom?

Takiego wyczynu w czasie II wojny œwiatowej, ¿adnemu z oddzia-
³ów AK nie uda³o siê dokonaæ.

Równie¿ wzd³u¿ po³udniowego skraju Puszczy Kampinoskiej we
wszystkich niemal miejscowoœciach stacjonowa³y niemieckie jednostki
czekaj¹ce na sposobnoœæ likwidacji partyzantów puszczañskich, coraz
bardziej daj¹cych siê im we znaki. Nale¿a³o wiêc wzmocniæ ubezpiecze-
nia w miejscowoœciach odleg³ych od kwater zgrupowania, zamykaj¹-
cych niemal wszystkie drogi wejœciowe od po³udniowego skraju ostê-
pów Puszczy Kampinoskiej.

Od strony Kazunia dostêpu do niej broni³y placówki rozstawione
na zachodnim skraju wsi Janówek, w Brzozówce i w po³owie drogi
z Sowiej Woli do Aleksandrowa. Natomiast od zachodu, od strony Leszna,
puszczê – przed nieproszonymi goœæmi – os³ania³a placówka w Roztoce.

Pocz¹wszy od najbardziej na zachód wysuniêtego ubezpieczenia
w £ubcu, przecinaj¹cego drogê do Leszna, dostêpu do warownego tere-
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nu Grupy Kampinos broni³y dalej na wschód rozmieszczone placówki
w £awach ubezpieczaj¹ce od strony Zaborowa i w Zaborowie Leœnym –
zamykaj¹c¹ drogê od Bud i Lipkowa oraz w stronê Pociechy. Ta ostatnia
placówka by³a najbardziej umocniona, têdy bowiem dwiema drogami –
od strony Truskawia i od strony Sierakowa – mo¿na by³o dostaæ siê do
œrodka puszczy. Têdy te¿ bieg³ trakt przez Palmiry, do Kazunia i Modli-
na, a Niemcy tê w³aœnie drogê uznali za najbardziej dla siebie dogodn¹,
by lasami móc omin¹æ szosê z Modlina do Warszawy, coraz czêœciej
atakowan¹ przez sowieckie lotnictwo.

Te placówki, rozsiane promieniœcie wokó³ sta³ego miejsca postoju
zgrupowania partyzanckiego wytycza³y jednoczeœnie granice Niepodle-
g³ej Rzeczypospolitej Kampinoskiej – tak nazywano ten rejon – skutecz-
nie strzeg¹c jej przez ca³y okres Powstania Warszawskiego, by Niemcy
jej nie naruszali.

Niezale¿nie od zagêszczenia wokó³ swoich kwater placówek ubez-
pieczaj¹cych z gniazdami karabinów maszynowych – Dolina stale wy-
sy³a³ na dalekie rozpoznanie patrole kawalerii, które mia³y przekazywaæ
informacje o ruchach wojsk nieprzyjacielskich. Ponadto, co noc przy-
najmniej dwa szwadrony kawalerii dokonywa³y wypadów na niemiec-
kie stanowiska. Dowódcy zgrupowania zale¿a³o na tym, aby Niemcy nie
zorientowali siê, ¿e na terenie Puszczy Kampinoskiej si³y powstañcze
znalaz³y siê w znacznym os³abieniu. Kawaleria musia³a byæ zatem bar-
dziej nawet ruchliwa, ni¿ w pierwszych dniach powstania. St¹d te¿ rano
widziano j¹ w jednej miejscowoœci, w po³udnie w drugiej, odleg³ej
o kilkanaœcie kilometrów, a wieczorem w trzecim miejscu, gdzieœ jesz-
cze dalej i na innym kierunku. Ta ruchliwoœæ kawaleryjska sprawi³a, ¿e
Niemcy szacowali oddzia³y „ polskich bandytów” w puszczy, sk³adaj¹ce
siê z kawalerzystów, piechoty i „panienwagen” na wiele tysiêcy ludzi,
a agenci niemieccy rzekomo widzieli na w³asne oczy, ¿e jeden z oddzia-
³ów dysponowa³ nawet trzema dzia³ami i tak¹ sam¹ liczb¹ ma³ych
czo³gów...

By³o to w du¿ej mierze zas³ug¹ ludzi oficera informacji porucznika
Floriana Ba³ty i jego zastêpcy podchor¹¿ego Kazika – Bronis³awa Piwo-
warczyka, którzy na prawo i lewo rozpowszechniali te ba³amutne wiado-
moœci na u¿ytek wroga.

Chocia¿ wydawa³o siê, ¿e sprawa formalnego podporz¹dkowania
Grupy Kampinos rannemu kapitanowi Szymonowi – Józefowi Krzycz-
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kowskiemu, przebywaj¹cemu w Laskach, by³a przes¹dzona, przynajmniej
do chwili powrotu z Warszawy majora Okonia – poszczególni komen-
danci konspiracyjnych jednostek lub nawet, co wy¿si stopniem oficero-
wie w dalszym ci¹gu usi³owali podporz¹dkowaæ sobie partyzantów po-
rucznika Doliny. Zmusi³o to dowódcê Grupy Kampinos do przes³ania
drog¹ radiow¹ do Komendy G³ównej AK w Warszawie nastêpuj¹cego
meldunku z 21 sierpnia 1944 roku:

„Zorganizowa³em i wysia³em na odsiecz Warszawie dwa oddzia³y
piechoty w liczbie 700 i 450 ludzi w dniach 15 i 19.08. pod dowództwem
inspektora Wiktora i majora Okonia. Trzeci oddzia³ jest w stanie organi-
zacji. Czekam zrzutów, oficera ³¹cznikowego i zadañ. Zameldujê goto-
woœæ. Otrzymujê od Romana rozkazy sprzeczne z rozkazami KG. Wyko-
nujê rozkazy kapitana Szymona, dowódcy Rejonu VIII i dowódcy wszyst-
kich oddzia³ów w Kampinosie i Rejonu VII. Kawaleri¹ (320 koni) wy-
konujê wypady i ubezpieczam zrzuty. Dowódcy luŸnych oddzia³ów b¹dŸ
z tytu³u starszeñstwa, b¹dŸ powo³uj¹c siê na fragmenty swoich rejonów
organizacyjnych, które zajmujemy – pragn¹ podporz¹dkowaæ sobie moje
oddzia³y. Przyk³adem – Roman i jego podkomendni. Meldujê, ¿e od 30
lipca stanowiê jedyny zorganizowany oddzia³ partyzancki na tym tere-
nie i oœrodek organizacyjny Rejonu VIII, który wykonuje bezwzglêdnie
rozkazy KG. Wszelkie rozkazy z KG przeprowadzê si³¹”.

Meldunek ten podpisali adiutant Pu³ku „Palmiry–M³ociny”porucz-
nik Wyrwa i porucznik Dolina. W tym samym dniu, w którym przekaza-
no powy¿szy meldunek – zastêpca dowódcy 27 pu³ku u³anów porucznik
D¹browa – Zygmunt Koc, wykonuj¹c g³êboki wypad na czele czwartego
szwadronu, dotar³ do maj¹tku Rochale pod B³oniem, bêd¹cego pod za-
rz¹dem niemieckim z zadaniem zdobycia ¿ywnoœci i paszy dla koni. Niem-
cy uprzedzeni o zbli¿aj¹cym siê polskim oddziale, zdo³ali zbiec. Szwa-
dron zdoby³ bez walki 14 koni, 2 siod³a, 4 wozy.

BÓJ POD BRZOZÓWK¥

W czasie, gdy oddzia³y puszczañskie przygotowywa³y siê do natar-
ca na Dworzec Gdañski, dowódca batalionu piechoty porucznik Stra³a –
Witold Lenczewski wzmacnia³ w dniu 22 sierpnia 1944 roku ubezpie-
czenie w Brzozówce w sile wzmocnionej dru¿yny piechoty i dwóch dru-
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¿yn ckm. Ubezpieczenie to zauwa¿y³o po po³udniu, dok³adnie o godzi-
nie 14.30, znaczne si³y niemieckie nadci¹gaj¹ce w ich kierunku od stro-
ny Sowiej Woli. Taki meldunek otrzyma³ w chwilê póŸniej dowódca ba-
talionu porucznik Strza³a – Witold Lenczewski, który natychmiast poin-
formowa³ o tym przez ³¹cznika Dolinê, zarz¹dzaj¹c jednoczeœnie alarm
w pododdzia³ach batalionu w Wierszach.

– Z luzakiem Wac³awem Kosowiczem – wspomina po latach pu³-
kownik Witold Lenczewski – uda³em siê natychmiast konno, na czele
kilkunastoosobowej grupy ¿o³nierzy z 80 mm moŸdzierzem, w kierunku
Brzozówki. Na skraju wsi spotka³em wycofuj¹ce siê ubezpieczenie. Za-
trzyma³em je nakazuj¹c zaj¹æ stanowiska bojowe i kaza³em oddaæ kilka
strza³ów z moŸdzierza na ugrupowanie nieprzyjaciela, dla zademonstro-
wania naszej si³y i powstrzymania marszu jego si³ g³ównych.

W tym czasie wesz³a do wsi Brzozówka z pó³nocno–zachodniej
strony grupa naszych ¿o³nierzy pod dowództwem porucznika Doliny roz-
poczynaj¹c walkê z wycofuj¹cymi siê Niemcami. Dotar³y tam wkrótce
dalsze grupy ¿o³nierzy z Wiersz, m.in. pod dowództwem st. sier¿anta
Opoñczy. W wyniku naszego ataku, nieprzyjaciel ponosz¹c znaczne straty
wycofa³ siê w kierunku na Sowi¹ Wolê.

Nasze pododdzia³y, ckm–y, moŸdzierze i dru¿yny piechoty zajê³y
stanowiska ogniowe na po³udniowo wschodnim skraju Brzozówki, ma-
j¹c daleki wgl¹d na przedpole w kierunku Sowiej Woli, gdzie by³o widaæ
grupuj¹ce siê znaczne si³y nieprzyjaciela.

Po pewnym czasie z Sowiej Woli ruszy³a du¿a kolumna niemiec-
kiej piechoty i kawalerii, kieruj¹c siê w naszym kierunku. Gdy dosz³a na
odleg³oœæ pó³ drogi do nas, rozdzieli³a siê przy dwóch stogach zbo¿a na
dwie grupy, przyjmuj¹c szyki bojowe. Za zgod¹ porucznika Doliny wy-
da³em rozkaz otwarcia ognia z trzech ckm–ów na rozwijaj¹c¹ siê kolum-
nê nieprzyjaciela. Jeden z cekaemów zacz¹³ siê zacinaæ. Zna³em go do-
brze, bo by³ z mojej 2 kompanii. Zaj¹³em, wiêc miejsce celowniczego
i sam prowadzi³em ogieñ. Nieprzyjaciel pod zmasowanym obstrza³em
zaleg³ i w tym momencie z rejonu Sowiej Woli nieprzyjaciel ostrzela³
nas nawa³¹ ognia artylerii i moŸdzierzy. Zosta³em ranny od³amkiem
w g³owê i ramiê. Zosta³ te¿ ranny, le¿¹cy obok mnie, luzak Ciuta – Wa-
c³aw Kosowicz, porucznik Wyrwa i jeszcze kilku ¿o³nierzy.

W czasie prowadzenia tej ogniowej walki z lewego skrzyd³a uka-
za³ siê nasz 3 szwadron kawalerii rozwijaj¹c siê w tyralierê. Nieprzyja-
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cielskie kolumny zwinê³y swoje szeregi, wycofuj¹c siê do Sowiej Woli
(...)

Zanim Dolina wyruszy³ z niewielk¹ grup¹ ¿o³nierzy w kierunku
Brzozówki, po³¹czy³ siê telefonicznie z dowódc¹ 27 kawalerii chor¹¿ym
Nieczajem, rozkazuj¹c, by skierowa³ znajduj¹ce siê na kwaterach
szwadrony trzeci i czwarty (pozosta³e w tym czasie znajdowa³y siê poza
swoimi miejscami postoju) na Brzozówkê.

U³ani 3 szwadronu koñczyli w³aœnie obiad, gdy Narcyz Kulikow-
ski og³osi³ alarm. Na bok posz³y z niedokoñczonym jedzeniem mena¿ki,
u³ani w mgnieniu oka chwycili za broñ, dosiadaj¹c koni, osiod³ali je
i wyszli przed kwaterê dowódcy szwadronu, która znajdowa³a siê w go-
spodarstwie Natalii i Czes³awa P³ywaczewskich w Koœciennem.

W ci¹gu piêciu minut trzy plutony: I Wiernego – Boles³awa Mo-
stowskiego, II Bronka – Brunona Dawidowskiego i III Wira – Antoniego
Burdzie³owskiego – ruszy³y z kopyta galopuj¹c, co koñ wyskoczy w kie-
runku Borek i Wêdziszewa. W Kiœciennem pozosta³ tylko IV pluton ta-
borytów pod dowództwem szefa szwadronu plutonowego Konstantego
Pietruckiego. W kilka minut póŸniej, zgodnie z rozkazem Doliny, na spo-
tkanie z Niemcami pocwa³owa³ czwarty szwadron pod dowództwem pod-
porucznika Jawora – Aleksandra Pietruckiego.

Od Brzozówki narasta³a kanonada. Niemcy szybko zorientowali
siê, ¿e maj¹ przed sob¹ nieliczn¹ za³ogê placówki, a ostrzeliwuj¹ ich
tylko 2 cekaemy. Uderzyli na ni¹ ca³¹ kompani¹.

Przechodz¹c na przemian z galopu w d³ugi k³us i z k³usa w galop
trzeci szwadron dojecha³ do Wêdziszewa. We wsi panowa³ pop³och.
Ludzie uciekali z domów dŸwigaj¹c na plecach dobytek i pêdz¹c przed
sob¹ do lasu, konie, byd³o, trzodê chlewn¹ i drób. Poczciwa kobiecina
szarpa³a za wodze konia Narcyza wo³aj¹c:

– Nie jedŸcie dalej, tam s¹ Niemcy. Tysi¹ce Niemców!
Szwadron wyjecha³ z wioski na trakt. Strzelanina rozlega³a siê

w szerokim pó³kolu od Helenówka przez Cybulice, Ma³ocice, £osi¹ Wól-
kê, Janówek a¿ do Truskawki.

Od Brzozówki trzeci szwadron w marszu niespodziewanie ostrze-
lany zosta³ z karabinów maszynowych. Gdyby Niemcy siê nie pospie-
szyli, by³aby masakra. Na rozkaz Narcyza szwadron natychmiast zawró-
ci³, w bezpiecznej odleg³oœci u³ani zeskoczyli z siode³ i ³aduj¹c broñ
w biegu ruszyli z impetem do ataku. Niemcy nie przyjêli walki wrêcz,
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lecz siê wycofali. Jednak nie – jak przypuszcza³ dowódca szwadronu na
£osi¹ Wólkê, lecz na Ma³ocice – i tam siê okopali. Nie by³o sposobu, by
u³ani mogli zajœæ nieprzyjaciela od ty³u i ul¿yæ walcz¹cej pod Truskawk¹
piechocie. Nie nadci¹gn¹³ te¿ czwarty szwadron. Ostra strzelanina rozle-
ga³a siê tak¿e od Sowiej Woli, gdzie najprawdopodobniej utknêli u³ani
podporucznika Jawora.

Porucznik Stabrawa rozkaza³ wachmistrzowi Kuli – Stanis³awowi
Puchacewiczowi i kilku innym, by go os³aniali, a sam z pozosta³ymi ru-
szy³ do przeciwnatarcia. Niemcy w pierwszej chwili rzucili siê do ucieczki,
lecz nawo³ywania dowódców przywróci³y porz¹dek w ich szeregach.
Tyraliera atakuj¹cych zalega³a pod gêstymi seriami karabinów maszy-
nowych. Z prawego skrzyd³a odezwa³y siê nagle strza³y i gromkie “hur-
ra” na ca³ej linii. To przybyli ¿o³nierze porucznika Doliny, by z marszu
przejœæ wprost do natarcia. Zdezorientowani i przera¿eni Niemcy, do któ-
rych strzelano teraz niemal ze wszystkich stron, ponownie rzucili siê do
ucieczki.

Jedynie porucznik Stabrawa nie ruszy³ w poœcig za nimi. Le¿a³ na-
dal w tym samym miejscu, w którym uprzednio zaleg³a tyraliera. Wach-
mistrz Kula zawróci³ – zdziwiony tym, ¿e porucznik siê nie podniós³.
A le¿¹cy Stabrawa sprawia³ wra¿enie jakby lustrowa³ lornetk¹ przedpo-
le. Pocisk karabinowy przebi³ mu he³m, trafiaj¹c powy¿ej czo³a….

Tymczasem na odsiecz uciekaj¹cym Niemcom ruszy³a, w pe³nym
galopie ich kawaleria, Wachmistrz Sum – Kulikowski w pierwszej chwi-
li s¹dzi³, ¿e to rodzimy, czwarty szwadron. W odleg³oœci piêciuset me-
trów Niemcy rozdzielili siê na dwie grupy. Jedna szar¿owa³a na 3 szwa-
dron, zaœ druga usi³owa³a rozpo³owiæ nacieraj¹c¹ piechotê batalionu po-
rucznika Strza³y. Lekkie karabiny maszynowe kaprala Stanis³awa Piszczka
i kaprala Osy – Stanis³awa Borysewicza otworzy³y ogieñ do przeciwni-
ków atakuj¹cych piechotê. Celowniczy Warszawiak – Eugeniusz Marci-
niak bi³ krótkimi, celnymi seriami. Celowniczy Wac³aw ̄ ybul d³ugo przy-
trzymywa³ spust cekaemu nie przerywaj¹c ognia, celowa³ uwa¿nie i do-
brze. Tylko do konnych szar¿uj¹cych na 3 szwadron nikt jeszcze nie strze-
la³. Narcyz chcia³ ich podprowadziæ bli¿ej, by zgarn¹æ ich konie. Wresz-
cie poda³ komendê ogniow¹. Ju¿ po pierwszych seriach szar¿a kawale-
rzystów za³ama³a siê. Najpierw, robi¹c wielkie pó³kole zawrócili ci, któ-
rzy atakowali spieszonych u³anów 3 szwadronu. Po chwili, ich œladem
poszli inni – którzy uprzednio usi³owali przerwaæ tyralierê piechoty.
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Powoli zapada³ zmrok. Niemcy otworzyli ogieñ artyleryjski, ale
nie odwa¿yli siê ju¿ ruszyæ do przeciwnatarcia, ani w tym dniu ani naza-
jutrz, wycofuj¹c siê ostatecznie z pola walki. Wiêc i ten kolejny bój za-
koñczy³ siê zwyciêstwem Doliniaków. Dla ¿o³nierzy Pu³ku Palmiry–
M³ociny by³a to rzecz zwyczajna. Wszystkie ostatnie walki i potyczki
mia³y ten sam efekt. Do zwyciêstw byli ju¿ „przywyk³szy” jak mawiali
i nie wyobra¿ali sobie, ¿e mog³o byæ inaczej. W rzeczywistoœci sytuacja
wygl¹da³a w tym dniu niezwykle groŸnie. W drugiej po³owie sierpnia,
w okresie najsilniejszego nacisku oddzia³ów niemieckich na Stare Mia-
sto – wed³ug oceny por. Doliny – Adolfa Pilcha – Grupa Kampinos prze-
¿ywa³a doœæ ciê¿ki okres. W tym czasie oddzia³y puszczañskie zosta³y
powa¿nie uszczuplone w ludziach i uzbrojeniu, co by³o naturalne, w kon-
sekwencji dwukrotnego wys³ania posi³ków oddzia³om walcz¹cym
w murach miasta. (Dolina wys³a³ do Warszawy w sumie 730 doskonale
uzbrojonych i wyekwipowanych ¿o³nierzy). W tym czasie obrze¿a Pusz-
czy Kampinoskiej zosta³y obsadzone œwie¿ymi si³ami niemieckimi, prze-
wa¿nie w³asowcami dysponuj¹cymi znaczn¹ si³¹ ognia, ³¹cznie z artyle-
ri¹, które otrzyma³y zadanie oczyszczenia puszczy z „polskich bandy-
tów”. Pierwsza próba oczyszczenia tego terenu nie powiod³a siê dziêki
sprawnemu zorganizowaniu obrony warownego obszaru Niepodleg³ej
Rzeczypospolitej Kampinoskiej, z jednoczesnym przejœciem do kontr-
natarcia na wielokilometrowym odcinku, wprowadzaj¹c do akcji wszyst-
kie pozosta³e w puszczy si³y. Z wyj¹tkiem taboretów i pododdzia³ów
pozostaj¹cych na ubezpieczeniach. Dziêki temu Niemcy nie zorientowa-
li siê, ¿e przeciwnik znajdowa³ siê w tym czasie w wyj¹tkowo nieko-
rzystnej sytuacji. Odparcie przeciwnika pozwoli³o uzupe³niæ stan oso-
bowy pododdzia³ów o nowych ochotników i przej¹æ kolejne zrzuty.

W wyniku walki pod Brzozówk¹ po swojej stronie partyzanci mie-
li niewielkie straty. Zginêli: porucznik Stabrawa – Antoni Chomicz i strze-
lec Franciszek Mê¿yñski. Czterech zosta³o rannych: porucznik Wyrwa –
Bohdan Jaworski i porucznik Strza³a – Witold Lenczewski, kapral Sêp –
Edward Rejowski i strzelec Ciuta – Wac³aw Kosowicz. Po stronie nie-
przyjaciela naliczono kilkudziesiêciu zabitych i rannych. Zdobyto te¿
dziesiêæ koni z siod³ami, dwa wozy z prowiantem, kuchniê polow¹ i inny
przydatny sprzêt.

W tym samym czasie, gdy toczy³a siê walka pod Brzozówk¹, plu-
ton wachmistrza £otysza – Jana £ewickiego z 2 szwadronu ostrzela³
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kompaniê Wehrmachtu maszeruj¹c¹ z okolicy Zaborowa w kierunku
Warszawy, drog¹ przez Leszno. Po pierwszych strza³ach Niemcy zawró-
cili w kierunku Zaborowa uciekaj¹c w pop³ochu. W³aœciwie bez walki
zdobyto 2 karabiny. Strat niemieckich nie ustalono, w³asnych nie by³o…

Nazajutrz po bitwie pod Brzozówk¹, 23 sierpnia 1944 r. – odby³ siê
pogrzeb poleg³ych. Wœród drzew na wydmuchu, za Wierszami wyrós³
niewielki partyzancki cmentarz. Na trumny sklecone z nieheblowanych
desek po³o¿ono polówki poleg³ych. Oficerowie wziêli na swe barki trumnê
z cia³em Stabrawy, natomiast ¿o³nierze ponieœli drug¹, w której spocz¹³
Franek Mê¿yñski. Krótko przemówi³ porucznik Dolina, mod³y ¿a³obne
odprawi³ kapelan ksi¹dz Pracz – Praczyñski. Salwa honorowa i minuta
ciszy po¿egna³y poleg³ych towarzyszy broni.

MAJOR OKOÑ DOWÓDC¥
„GRUPY KAMPINOS”

Wœród ¿o³nierzy, którzy powrócili 24 sierpnia 1944 r. z Warsza-
wy, pod dowództwem majora Okonia – Alfonsa Kotowskiego najlicz-
niejsz¹ grupê stanowi³ oddzia³ „Jerzyków” pod dowództwem swego
komendanta porucznika Jerzego – Jerzego Strza³kowskiego. Przybyli
z nimi wy¿si oficerowie z Batalionów Ch³opskich – pu³kownik Linow-
ski – Kazimierz Banach szef sztabu BCh, major Witkowski – Tadeusz
Ilczuk, komendant warszawskiego okrêgu BCh major Porêba – Stani-
s³aw Koter, g³ówny inspektor BCh – z zadaniem zorganizowania do-
staw ¿ywnoœci dla Warszawy.

Po zameldowaniu siê w Wierszach „Jerzyki” zakwaterowa³y we
wsi Truskaw. ¯o³nierze porucznika Jerzego walczyli wczeœniej na Sta-
rówce, sk¹d kana³ami przedostali siê na ¯oliborz.

Major Okoñ przywióz³ ze sob¹ rozkaz dowódcy AK mianuj¹cy go
dowódc¹ rejonu Puszczy Kampinoskiej:

Dowództwo AK, L 1/g; dnia 23 VIII 44 godz. 18 wg rozdzielnika
1. Wyznaczam z dniem 23 VIII 44 na dowódcê rejonu Puszczy Kam-

pinoskiej mjr. Okonia. Wszyscy komendanci i dowódcy oddzia³ów prze-
bywaj¹cy tam stale b¹dŸ przejœciowo podlegaj¹ dowódcy rejonu Pusz-
czy Kampinoskiej (dowódcy Kampinosu) pod wzglêdem taktycznym,
dyscyplinarnym i administracyjnym.
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2. Zadania dowódcy Puszczy Kampinoskiej • zorganizowanie bazy
zaopatrzeniowej w zakresie materia³ów, uzbrojenia, sprzêtu i ¿ywnoœci
dla walcz¹cej Warszawy • rozszerzenie bazy odbiorczo–zrzutowej • roz-
budowa oœrodka radiowego gwarantuj¹cego ci¹g³oœæ pracy • zorganizo-
wanie oddzia³ów dyspozycyjnych dla zapewnienia obrony bazy • wspó³-
dzia³anie z oddzia³em miejskim przy niszczeniu oœrodków niemieckich
w pó³nocno–wschodniej Warszawie.

Rozkaz ten, w zastêpstwie dowódcy AK podpisany przez “Roba-
ka” otrzymali tak¿e w Komendzie G³ównej jej wy¿si oficerowie “Rze-
ka”, “Promir” i “¯ywiciel” – zaœ do wykonania major Okoñ.

¯o³nierze kampinoscy z niezadowoleniem przyjêli ów rozkaz. Ci,
którzy wrócili z Warszawy, w³aœnie jego obarczali odpowiedzialnoœci¹
za nieudane ataki na Dworzec Gdañski. Nie do przyjêcia by³ te¿ jego
sposób odnoszenia siê do szeregowych ¿o³nierzy, których traktowa³ jak
ekonom ch³opów w czasach pañszczyŸnianych. Zarówno porucznik Do-
lina, jak i inni podlegli mu dowódcy do swych szeregowców odnosili
siê przyjaŸnie, jak do swych kolegów, maj¹c ich wzajemne i pe³ne za-
ufanie. W oddziale odczuwa³o siê swobodn¹, niemal rodzinn¹ atmos-
ferê, co wcale nie odbija³o siê niekorzystnie na dyscyplinie wojsko-
wej. Przeciwnie, ka¿dy rozkaz prze³o¿onego, w³aœnie dziêki serdecz-
nej atmosferze, by³ wykonywany natychmiast i dok³adnie, a nade
wszystko z pe³nym poœwiêceniem. W oddziale bezwzglêdnie stosowa-
no ¿ywio³owo ukszta³towan¹ zasadê: jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego.

Porucznik Dolina, który wyprowadzi³ oddzia³ z matni pamiêtnego
1 grudnia 1944 r., a nastêpnie przeprowadzi³ go w ca³oœci; zza Niemna,
a¿ tu pod Warszawê – by³ po prostu uwielbiany przez wszystkich swych
podkomendnych. Takim samym szacunkiem i zaufaniem cieszy³ siê za-
równo u miejscowych ¿o³nierzy zg³aszaj¹cych siê gromadnie do oddzia-
³u, jak i powstañców warszawskich, których coraz wiêcej przybywa³o
do puszczy.

Dowódca oddzia³u, który mia³ za sob¹ doœwiadczenia z kampanii
wrzeœniowej i francusko–niemieckiej z 1940 r., a na dodatek pozna³ da-
lekie od drylu stosunki w wojsku angielskim – wiedzia³ doskona³e, ¿e
wszyscy podlegli mu ¿o³nierze, którzy przecie¿ do walki stanêli „na ochot-
nika” – uczynili to z patriotycznych pobudek i ka¿dy z nich bez wzglêdu
na stopieñ czy pe³nion¹ funkcjê zas³ugiwa³ na taki szacunek. W oddziale
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tym zreszt¹ stopnie wojskowe nie mia³y w zasadzie znaczenia. Dowódc¹
pododdzia³u – dru¿yny, sekcji, plutonu, kompanii czy szwadronu, a na-
wet pu³ku zostawa³ nie ten, kto mia³ wy¿szy stopieñ, lecz ten, kto na to
zas³ugiwa³, a wczeœniej udowodni³, ¿e umie byæ dobrym dowódc¹ i zdo-
by³ zaufanie ludzi, którymi mia³ dowodziæ.

Atmosfery panuj¹cej w tym oddziale zdawa³ siê nie odczuwaæ i nie
rozumieæ narzucony przez dowództwo AK nowy dowódca rejonu Pusz-
czy Kampinoskiej, podobnie jak wielu innych zawodowych oficerów
sztabowych, którzy trafiali do oddzia³ów partyzanckich, w których sta-
rali siê wprowadziæ wojskowy dryl krzykiem i nieprzystêpnoœci¹.

W “Rapsodii ̄ oliborskiej” Stanis³aw Podlewski zawar³ trafn¹ cha-
rakterystykê majora Okonia po jego powrocie do Kampinosu:

“Major Okoñ powróci³ do puszczy ogromnie rozgoryczony i za-
draœniêty w ambicji, gdy¿ przez genera³a Grzegorza zosta³ zganiony za
nieudolne poprowadzenie akcji przebijania siê powstañców przez tory
kolejowe. Teraz ca³¹ z³oœæ skierowa³ na podw³adnych uwa¿aj¹c, ¿e to
oni s¹ sprawcami jego nies³awy. Obawia³ siê, ¿e znów mo¿e mu siê nie
udaæ wykonanie kolejnych rozkazów. Chcia³ temu zapobiec przez wpro-
wadzenie surowej dyscypliny i trzymanie swoich ¿o³nierzy przys³owio-
wo za mordê...

Wielu oficerów i ¿o³nierzy, a nawet dowódca Pu³ku “Palmiry –
M³ociny” s³ysza³o czêsto groŸby Okonia, ¿e ich zastrzeli jak psy za jak-
kolwiek objaw niesubordynacji czy te¿ niewykonanie rozkazu. Bywa³o,
¿e rozmawiaj¹c z oficerami rzeczywiœcie chwyta³ za pistolet. Wielu do-
œwiadczonych i zas³u¿onych oficerów, posiadaczy odznaczeñ bojowych,
przychodz¹c do kapitana Szymona meldowa³o mu o swych ocenach po-
stêpowania majora Okonia. Domagano siê zdecydowanego ukrócenia
takiego zachowania. Oburzenie na majora narasta³o zarówno wœród ofi-
cerów, jak i ¿o³nierzy, gdy¿ do wszystkich odnosi³ siê on jednakowo
brutalnie…

Kapitan Szymon wobec docieraj¹cych do niego objawów niezado-
wolenia wœród oficerów i szeregowych stara³ siê doprowadziæ do roz-
mowy z majorem Okoniem i prosi³ go kilkakrotnie, by ten go odwiedzi³,
jako ¿e sam z powodu powa¿nych ran nie móg³ siê do niego wybraæ. Nie
doczeka³ siê jednak wizyty majora. Okoñ zaœ nadal nie zmienia³ swego
postêpowania. W kilka dni po powrocie z ̄ oliborza wo³a³ przed frontem
pododdzia³ów:
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– Bêdê was pêdzi³ do Warszawy jak barany, bêdziecie nosili na ple-
cach broñ i amunicjê jak tragarze, bo nie nadajecie siê, do czego innego...

G³uchy pomruk rozleg³ siê w szeregach ¿o³nierzy. Teraz niechêæ
przerodzi³a siê wrêcz w nienawiœæ, a majorowi poczêto przypisywaæ
wszystkie niepowodzenia i wszelkie winy zwalano na niego. Trzeba by³o
t³umiæ odruchy oburzenia, by nie dopuœciæ do otwartego buntu.

Na odprawie oficerów i dowódców pododdzia³ów nowy dowódca
Grupy Kampinos omówi³ dok³adnie poszczególne punkty przywiezione-
go rozkazu Komendy G³ównej AK i okreœli³ zadania na najbli¿sz¹ przy-
sz³oœæ, tj. rozszerzenie bazy zrzutowej i jej ubezpieczenia oraz dostawê
¿ywnoœci, broni i amunicji do Warszawy. Niestety, ani jedno z przedsta-
wionych przez niego na tej odprawie zadañ nie zosta³o nale¿ycie wyko-
nane. Rozszerzenie bazy zrzutowej i wzmocnienie jej ubezpieczenia oka-
za³o siê zbêdne, gdy¿ nie by³o ju¿ wiêcej zrzutów alianckich na terenie
Puszczy Kampinoskiej. Ostatni, trzeci zrzut nast¹pi³ 21 sierpnia 1944
roku. Dalsza dostawa ¿ywnoœci, broni i amunicji do walcz¹cej stolicy
równie¿ wkrótce okaza³a siê nierealna. Po wycofaniu dywizji piechoty
wêgierskiej, która mia³a zablokowaæ partyzantom z puszczy szlaki prze-
rzutowe do Warszawy, jej miejsce zajê³y silnie uzbrojone jednostki
RONA, które obsadzi³y okoliczne wioski: Moœciska, Wawrzyszew, La-
ski, Izabelin, Zaborów i Borzêcin – a¿ po Leszno.

Wobec pojawienia siê w Puszczy Kampinoskiej innych oddzia³ów,
m.in. z rejonu Sochaczewa, przeprowadzono kolejn¹ reorganizacjê Gru-
py Kampinos. W sk³ad Pu³ku „Palmiry – M³ociny”, w dalszym ci¹gu
dowodzonego przez porucznika Dolinê, wchodzi³y 2 bataliony piechoty
(nalibocki i kampinoski), 27 pu³k u³anów i dywizjon 23 pu³ku u³anów.

Kontuzjowany w czasie walk pod Brzozówk¹ i Sowi¹ Wol¹ po-
rucznik Strza³a, dziêki operatywnoœci i pomocy swego zastêpcy porucz-
nika Gniewa – Zbigniewa Luœniaka, by³ w stanie dowodziæ batalionem
w czasie jego organizacji, nie udaj¹c siê do szpitala.

Obok pu³ku Doliny do Grupy Kampinos wchodzi³y:
1. Batalion sochaczewski (30 oficerów i 451 szeregowych) pod

dowództwem majora Korwina.
2. Kompania “Jerzyków” (6 oficerów i 119 szeregowych) pod do-

wództwem porucznika Jerzego Strza³kowskiego.
3. Kompania porucznika Znicza (15 oficerów i 170 szeregowych).
4. Kompania porucznika Porawy (6 oficerów i 115 szeregowych).
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5. Pluton saperów plutonowego Janowicza (1 podoficer i 11 szere-
gowych).

Na terenie Niepodleg³ej Rzeczypospolitej Kampinoskiej znalaz³ siê
równie¿ niewielki oddzia³ Armii Ludowej (2 oficerów i 20 szeregowych)
pod dowództwem porucznika Kufla, który nie by³ podporz¹dkowany
dowódcy Grupy Kampinos i nie bra³ udzia³u w walkach z Niemcami na
tym terenie.

Prawie natychmiast z Grupy Kampinos major Okoñ – zgodnie
z dyrektyw¹ Komendy G³ównej AK – skierowa³, a w³aœciwie zawróci³
do Warszawy “Jerzyków” wraz z ich dowódc¹ porucznikiem Strza³kow-
skim. Radiofonogram od pu³kownika Wachnowskiego jednoznacznie na-
kazywa³ temu oddzia³owi powrót do Warszawy wraz z majorem Baczyñ-
skim – Lucjanem Milewskim, przewodnicz¹cym s¹du polowego i jego
zastêpc¹ Bronis³awem – Józefem Czaj¹, którzy samowolnie opuœcili
walcz¹ce Stare Miasto.

DO WARSZAWY DROGA ODCIÊTA

27 sierpnia1944 roku z Truskawia do Warszawy wyruszy³ oddzia³
Jerzyków, odprowadzany przez 3 szwadron. Wraz z nimi maszerowali
tak zwani „tragarze”, którzy tym razem „tragali”dla powstañców: 6 ce-
kaemów plus 12 tys. sztuk amunicji, 24 steny i 24 tys. sztuk amunicji,
3 piaty z 48 pociskami, 2 granatniki z tak¹ sam¹ liczb¹ pocisków, 1 500
sztuk amunicji do brena i 12 w³oskich peemów z 12 tys. sztuk amunicji,
3 lornetki, 140 granatów, 9 pistoletów z 216 nabojami. 140 opatrunków
osobistych i 2 kompletne radiostacje AP–4. Ludzi zaprowiantowano
w ¿ywnoœæ na dwa dni.

Do Lasek ¿o³nierze doszli bez przeszkód. Tam u³ani po¿egnali
„Jerzyków” i zawrócili do swych kwater w Kiœciennem. Tymczasem
kapelan szpitala powstañczego “Radwan III” ksi¹dz profesor, Stefan
Wyszyñski, póŸniejszy prymas Polski poinformowa³ dowódcê „Jerzy-
ków” porucznika Jerzego – Jerzego Strza³kowskiego, ¿e Niemcy wiedz¹
o przemarszu oddzia³u i urz¹dzili na nich zasadzkê. Wys³ane patrole
potwierdzi³y informacje kapelana. W tej sytuacji porucznik Jerzy po-
stanowi³ wycofaæ siê do puszczy. W nocy jego oddzia³ zaj¹³ pozycje na
skraju lasu przed wsi¹ Pociecha. Natomiast ¿o³nierzy z transportem
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broni i amunicji porucznik Jerzy odes³a³ do dyspozycji porucznika
Doliny.

W tym czasie zwiad dalekiego zasiêgu kierowany w VIII Rejonie
przez podporucznik Sowê – Zofiê Skonieczn¹ (Koz³owsk¹) ustali³, ¿e
nieprzyjaciel grupuje wiêksze si³y w pobliskich wsiach. Wkrótce po
opuszczeniu Lasek przez „Jerzyków” do pobliskiego Izabelina wkroczy-
li ¿o³nierze RONA zajmuj¹c te¿ Hornówek i Klaudyniê. Si³y niemieckie
szacowano na oko³o dwa tysi¹ce ludzi. Oprócz piechoty i kawalerii od-
dzia³y posiada³y cztery baterie artylerii polowej i haubic. Najwidoczniej
dowództwo niemieckie postanowi³o oczyœciæ i opanowaæ leœny trakt na
odcinku Truskaw–Pociecha–Koluszki–Palmiry, prowadz¹cy do Pozna-
nia – na wypadek, gdyby szosa Warszawa–Modlin zosta³a zagro¿ona przez
zbli¿aj¹c¹ siê Armiê Czerwon¹. Ca³y dzieñ up³yn¹³ jednak spokojnie.
Niemcy nie chc¹c ujawniæ swoich pozycji nie atakowali partyzantów,
a i porucznik Jerzy te¿ siê przyczai³.

Porucznik Dolina zdawa³ sobie sprawê, ¿e utrata tego odcinka od-
ciê³oby jego pu³k od szos Warszawa–Modlin i Warszawa–Leszno–B³o-
nie. Postanowi³ za wszelk¹ cenê miejscowoœæ Pociecha utrzymaæ
w swoich rêkach. Gdyby, bowiem Niemcom uda³o siê j¹ opanowaæ, ³atwo
by³oby okr¹¿yæ polskie oddzia³y zajmuj¹ce kwatery w okolicy Wiersz.
Przekona³ wiêc majora Okonia, by wzmocniæ pozycje zajête przez ¿o³-
nierzy porucznika Jerzego – wysy³aj¹c tam szwadron kawalerii. Okoñ
nie oponowa³, tote¿ nazajutrz, 28 sierpnia po po³udniu w kierunku Po-
ciechy wyruszy³ 3 szwadron. Na miejscu dowódca szwadronu wachmistrz
podchor¹¿y Sum – Narcyz Kulikowski skontaktowa³ siê z dowódc¹ „Je-
rzyków”, by uzgodniæ rozlokowanie plutonów. Czêœæ II plutonu pluto-
nowego Bronka – Brunona Dawidowskiego z sekcj¹ elkaemu kaprala
Osy – Stanis³awa Borysewicza wzmocni³a najbli¿ej od Pociechy wysu-
niêt¹ placówkê obsadzon¹ przez pluton „Jerzyków” pod dowództwem
podporucznika Zycha – Zdzis³awa Pajewskiego. Obaj dowódcy szybko
siê dogadali, co do zasad wspó³dzia³ania.

Placówka ta znajdowa³a siê pod Pociech¹, na piaszczystej wy-
dmie zalesionej starodrzewem. Dalej, w prawo, na piachach rzadko
wyrasta³y kar³owate sosny i pojedyncze krzaki ja³owca. Wydma scho-
dzi³a w dó³ w kierunku odleg³ego o 2 kilometry Truskawia bezleœnymi
poletkami, na których ca³ymi zagonami ros³y kartofle wœród œciernisk
po zbo¿u.
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Do pierwszej zagrody Pociechy by³o 20–30 metrów, zaœ z wydmia-
stego wzgórza jak na d³oni rozpoœciera³a siê rozleg³a wieœ Truskaw. Od
tego miejsca do œciany puszczy by³o oko³o 800 metrów. Wejœcia do niej
broni³ w³aœnie spieszony szwadron Narcyza.

III pluton plutonowego Wira – Antoniego Burdzie³owskiego ubez-
piecza³ w bagnistym terenie rozwidlaj¹ce siê trakty leœne wiod¹ce do
Palmir i do Sadowej, wzmocniony sekcj¹ elkaemu kaprala Pogoñ – Sta-
nis³awa Piszczka z I plutonu. Natomiast Narcyz wraz ze swym zastêpc¹
plutonowym P³azem – Czes³awom Juchniewiczem i z I plutonem pluto-
nowego Wiernego – Boles³awa. Mostowskiego i czêœci¹ drugiego pluto-
nu stanowi¹cymi odwód zaj¹³ stanowisko poœrodku, w pobli¿u gajówki,
os³aniaj¹c trakt biegn¹cy od Pociechy na po³udniowy wschód do Palmir.

Konie szwadronu pozosta³y w lesie w odleg³oœci oko³o pól kilome-
tra od stanowiska Narcyza, przy rozwidleniu drogi do Truskawia i do
Palmir. Zaœ „Jerzyki” obsadzi³y piêæsetmetrowy skraj lasu w prawo od
placówki ubezpieczanej przez podporucznika Zycha – a¿ po wzgórze
oznaczone na mapach sztabowych 95,2. Stanowisko porucznika Jerzego
znajdowa³o siê nieco g³êbiej w lesie miêdzy wydm¹, a wzgórzem.

Jeszcze przed przybyciem szwadronu kawalerii w celu ubezpiecze-
nia przed atakiem niemieckim dróg wiod¹cych ku Warszawie, rankiem
28 sierpnia porucznik Jerzy wys³a³ do Truskawia patrol pod dowódz-
twem podchor¹¿ego ¯arskiego – Zbigniewa Stoka. Grasowali tam ju¿
¿o³nierze RONA i miejscowa ludnoœæ wzywa³a pomocy. Patrol natrafi³
na oddzia³ kawalerii. Bez chwili zastanowienia “Jerzyki” otworzyli ogieñ
do Kozaków. Przeciwnik by³ jednak znacznie silniejszy. W pierwszej
chwili wprawdzie w³asowcy rzucili siê do ucieczki, ale wnet och³onêli
gdy otrzymali wsparcie i przeszli do kontruderzenia. Zabity zosta³ pod-
chor¹¿y Kitajec – Janusz Siedlecki, a ciê¿kich ran doznali podchor¹¿o-
wie Lord – Leon Nowicki i Mich – Grzegorz Jab³oñski. Obaj zmarli
w drodze do szpitala polowego w Wierszach.

Patrol partyzancki musia³ siê wycofaæ. Zdarzenie to mog³oby za-
koñczyæ siê jeszcze tragiczniej, gdyby wysuniête najbli¿ej Truskawia
placówki „Jerzyków” dowodzone przez podchor¹¿ych Jerzego Brosz-
kiewicza i Jana ¯uchowskiego nie przysz³y patrolowi w sukurs zmusza-
j¹c atakuj¹cych seriami karabinów maszynowych do przerwania ognia.

Przed wieczorem na placówkê obsadzon¹ przez „Jerzyków”zastêpcy
por. Jerzego, podporucznika Zycha – Zdzis³awa Pajewskiego i u³anów
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plutonowego Bronka – Brunona Dawidowskiego, wysz³a spod Truska-
wia tyraliera oko³o stu ¿o³nierzy nieprzyjaciela. Gdy w³asowcy zbli¿yli
siê na odleg³oœæ strza³u karabinowego, pod[porucznik Zych poda³ ko-
mendê ogniow¹ i kapral Osa pos³a³ w kierunku nacieraj¹cych kilka krót-
kich serii. Pochylili siê nad karabinami tak¿e u³ani Boles³aw Horoszko,
Wac³aw Ho³ownia, Józef Nowak, Zygmunt Boczkowski, Antoni Mosar-
no, Micha³ Szczyt, Henryk Ryszard, Krzysztof Komorowski... W³asow-
cy zalegli otwieraj¹c ogieñ w kierunku wydmy wysuniêtej ku Pociesze.
Ca³a tyraliera przeciwnika by³a jednak w polu ostrza³u erkaemu (lekkiego
karabinu maszynowego, ch³odzonego wod¹ typu „maksym”) kaprala Osy.
Nieprzyjaciel zrezygnowa³ z natarcia i zabieraj¹c kilku zabitych i rannych
ku radoœci Polaków wycofa³ siê poza zasiêg ich broni maszynowej.

To by³ pocz¹tek szeœciodniowej, pozycyjnej walki o Truskaw, naj-
d³u¿szej walki partyzanckiej w czasie okupacji. W tym samym dniu prze-
ciwnik próbowa³ wedrzeæ siê w g³¹b puszczy równie¿ z innych stron.
Z kolei dwa plutony zwiadu konnego dowodzonego przez wachmistrza
Bazara, co najmniej dwukrotnie w ci¹gu dnia dokonywa³y wypadów
w promieniu kilkunastu kilometrów.

Pierwszy pluton pod dowództwem wachmistrza Wac³awa – Stani-
s³awa Barana k³usowa³ w kierunku Brzozówki, kiedy dopad³ go na ro-
werze zziajany ch³opiec wo³aj¹c, ¿e w Ma³ocicach niemieccy ¿o³nierze
zabieraj¹ ludziom byd³o. Dowódca plutonu pos³a³ goñca do porucznika
Strza³y z meldunkiem, ¿e jego zwiadowcy atakuj¹ nieprzyjaciela od strony
Janówka – i rozdzieli³ zadania. Cztery sekcje pod dowództwem podpo-
rucznika Adama mia³y zaatakowaæ wschodni skraj Ma³ocic. Wac³aw
z pozosta³ymi dwiema sekcjami i elkaemem zachodzi³, z zamiarem od-
ciêcia Niemców od strony fortu, który znajdowa³ siê o kilometr na pó³-
noc od Ma³ocic.

Zaatakowani przez u³anów podporucznika Adama ¿o³nierze nie-
mieccy uciekli w pop³ochu w kierunku tego fortu wystrzeliwuj¹c w nie-
bo czerwone rokiety, rozpaczliwie wzywaj¹c pomocy. Tam natrafili na
ogieñ u³anów wachmistrza Wac³awa. Z fortu odpowiedziano im zielony-
mi rakietami, co oznacza³o udzielenie pomocy.

Goniec w porê dotar³ do porucznika Doliny, który natychmiast po-
³¹czy³ siê z dowódc¹ 27 pu³ku u³anów, by ten rzuci³ do akcji drugi szwa-
dron Józefa NiedŸwieckiego. W ci¹gu kilku minut na placu alarmowym
w Wierszach stan¹³ tak¿e i natychmiast wyruszy³ pluton lotniczy poruczni-
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ka Lawy; II pluton ze szwadronu zwiadowczego pod dowództwem wach-
mistrza podchor¹¿ego Groma – Józefa Bylewskiego; nadto pluton ze szwa-
dronu cekaemów i moŸdzierzy pod dowództwem porucznika Jara – Jaro-
s³awa G¹siewskiego, Ta odsiecz nadesz³a w sam¹ porê, gdy¿ Niemcy przez
Dêbinê na pomoc zaatakowanym wys³ali dwa samochody pancerne i bata-
lion piechoty. Od strony Modlina nadlecia³y te¿ cztery samoloty.

Jako pierwszy wszed³ do akcji spieszony 2 szwadron – gdy wieœ
sta³a ju¿ w p³omieniach. Pod jego os³on¹ zwiadowcy Wac³awa wycofali
siê na pozycje wyjœciowe. Tymczasem piechota i spieszeni u³ani rozwi-
nêli tyralierê w pobli¿u Sowiej Woli przechodz¹c w szyku bojowym przez
tê wieœ i zalegaj¹c w otwartym terenie. Bi³y w nich teraz nie tylko kara-
biny maszynowe nieprzyjaciela, ale i artyleria. Ruszy³y te¿ czo³gi nie-
mieckie, ale zosta³y zatrzymane pociskami z piatów i moŸdzierzy.

Niemiecka piechota usi³owa³a odci¹æ drogê do Sowiej Woli id¹-
cym w sukurs wachmistrzowi Wac³awowi  zmierzaj¹c pod os³on¹ krza-
ków z prawa, ku drodze do Brzozówki. Zosta³a jednak przygwo¿d¿ona
do ziemi seriami karabinów maszynowych plutonu porucznika Lawy.
W swoim dzienniku porucznik Lawa – Tadeusz Jan Gaworski odnotowa³:

– Przyjmujemy postawê wyjœciow¹ na skraju lasu i o godz. 16.20
ruszamy do natarcia. Razi nas silny ogieñ broni maszynowej. Trafiony
w czo³o ginie Wañka – bezprzyk³adny w swej odwadze lejtnant sowiecki
Stiepan Nahodin, który zbieg³szy z niemieckiej niewoli do³¹czy³ do od-
dzia³u, kiedy szed³ on z Warszawy do Puszczy Kampinoskiej... Ale na-
tarcie rozwija siê bardzo pomyœlnie, nasze moŸdzierze bij¹ bardzo cel-
nie. Odzywaj¹ siê równie¿ moŸdzierze nieprzyjacielskie. Ukazuj¹ siê
cztery samoloty, które z lotu kosz¹cego ostrzeliwuj¹ nas z dzia³ek pok³a-
dowych. Z lewego skrzyd³a, sk¹d zwiad konny wycofa³ siê bez rozkazu,
ostrzeliwuj¹ nas dwa samochody pancerne. Od bomb samolotowych za-
pala siê wieœ. Melduj¹ mi, ¿e nieprzyjaciel naciera na nasze prawe skrzy-
d³o. Sytuacja staje siê powa¿na. Dajê rozkaz do wycofania, co jednak ze
wzglêdu na akcjê samolotów jest niezwykle trudne. Przechodzê na pra-
we skrzyd³o bezpoœrednio zagro¿one przez nieprzyjaciela. Zostajemy
otoczeni i wezwani do poddania siê. Mój goniec Ryœ rzuca broñ i podno-
si rêce do góry. Pozostaje nas trzech. Oddajemy d³ugie serie z peemów
i jednym, piêædziesiêciometrowym skokiem pod bardzo ostrym ogniem
udaje siê nam wycofaæ do p³on¹cej cha³upy. Mamy szczêœcie, jedynie
strzelec Toni jest ranny w rêkê. Jesteœmy uratowani, mijamy wieœ i do³¹-
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czamy do oddzia³u. Cofamy siê wraz z rannymi, a¿ do linii w³asnych
placówek, które przejmuj¹ walkê. Nieprzyjaciel nie naciera dalej. Wra-
camy do Wiersz. Straty w³asne; 1 zabity, 1 w niewoli, 1 zaginiony,
8 rannych... Strat Niemców nie uda³o siê ustaliæ, lecz mieszkañcy Ma³o-
cic mówili o wielu poleg³ych i rannych Niemcach. Wziêtego do niewoli
Rysia zastrzelono...

W nocy porucznik Lawa wyruszy³ na pole walki, by œci¹gn¹æ cia³o
zastrzelonego Wañki, sowieckiego lejtnanta Stiepana Nahadina, który
po ucieczce z niemieckiej niewoli do³¹czy³ do oddzia³u porucznika Do-
liny. Odnaleziono równie¿ zaginionego kaprala Józefa ¯uka, który nie
zdo³a³ wycofaæ siê w porê. Zaleg³ p³asko w trawie i dziêki temu niemal
cudem ocala³.

W tym samym czasie, gdy toczy³a siê walka pod Ma³ocicami,
1 szwadron u³anów pod dowództwem starszego wachmistrza Wo³ody-
jowskiego – Jana Jakubowskiego z czêœci¹ szwadronu cekaemów wyru-
szy³ na akcjê dywersyjn¹ do maj¹tku Kie³pin bêd¹cego pod zarz¹dem
niemieckim. Na widok polskiej kawalerii ¿o³nierze Wehrmachtu strze-
g¹cy maj¹tku rozpierzchli siê na wszystkie strony.

Zdobyto 43 krowy, 6 œwiñ, 16 korni z uprzê¿¹, 8 wozów, dwie tony
¿yta i kilka kwintali grochu.

POD POCIECH¥ GRZMI¥ DZIA£A

Autor dzienniczka „Na koniu i pod koniem” w pierwszej fazie bitwy
pod Pociech¹ utrzymywa³ ³¹cznoœæ miêdzy dowódc¹ 3 szwadronu wachm.
pchor. Sumem – Narcyzem Kulikowskim który znajdowa³ siê wraz z pierw-
szym spieszonym plutonem w odwodzie, a dowódc¹ placówki obsadzonej
przez „Jerzyków” ppor. Zychem – Zdzis³awem Pajewskim, wzmocnionej
spieszon¹ sekcj¹ elkaemu kpr. Osy – Stanis³awa Borysewicza z II plutonu.
Placówka ta by³a wysuniêta w kierunku wsi Pociecha, odleg³ej o kilka-
dziesi¹t metrów. Zapamiêta³, ¿e w odczuciu u³anów ów dzieñ, 28 sierpnia
1944 r. up³ynie spokojnie, nie zanosi³o siê bowiem na ¿adn¹ akcjê. Po
obiedzie i napojeniu koni, ch³opcy uciêli sobie popo³udniow¹ drzemkê.
Nie dane – wspomina – im jednak by³o zaznanie spokoju:

– By³o póŸne popo³udnie, gdy od strony Wiersz na goœciñcu wy-
rós³ nagle ma³y ob³ok kurzu i niebawem wy³oni³ siê z niego jeŸdziec na
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spienionym koniu. Z daleka pozna³em konia NiedŸwiedzia. Wkrótce
mo¿na ju¿ rozró¿niæ i jego twarz, ledwie widoczn¹ znad koñskiej grzy-
wy. Dowódca szwadronu le¿a³ w namiocie, czyta³ ksi¹¿kê.

– Panie wachmistrzu! NiedŸwiedŸ jedzie! – zawo³a³em.
Narcyz musia³ go ju¿ oczekiwaæ. Zerwa³ siê na nogi.
– Zawiadom Juchniewicza, Bronka i Wira. Niech plutony siod³aj¹

konie! – powiedzia³.
Zanim Miœ przekaza³ wachmistrzowi rozkaz Doliny, postawi³em

szwadron na nogi.
– Jedziemy na akcjê – objaœni³ Narcyz.
Wydawa³o siê to nieco dziwne, gdy¿ puszcza by³a dziœ spokojna

jak nigdy i nawet od strony naszych ubezpieczeñ nie dochodzi³ ani jeden
strza³.

Plutony wyprowadzi³y konie na ulicê. Ch³opcy maj¹ œwietne hu-
mory. Nawet ci z trzeciego plutonu, dla których dzisiejsza akcja ma byæ
chrztem bojowym, nie okazuj¹ podniecenia przed walk¹.

– Szwadron na koñ! Kierunek Wiersze plutonami k³usem marsz!
Zwarty szereg poruszy³ siê, drgn¹³ i rozci¹gaj¹c siê w d³ug¹ trój-

szykow¹ kolumnê ruszy³ drobnym k³usem.
W Wierszach krótki postój. Narcyz rozmawia³ chwilê z poruczni-

kiem Dolin¹ i szwadron ruszy³ dalej drog¹ wiod¹c¹ na Sierakowice. Nie
doje¿d¿aj¹c do Pociechy, zsiadamy z koni. Spieszony szwadron zajmuje
stanowiska kilometr dalej na skraju lasu. Prawe skrzyd³o jest obsadzone
przez powstañców w panterkach. To „Jerzyki”, ch³opcy z oddzia³u po-
rucznika Jerzego – Jerzego Strza³kowskiego.

– Ale¿ nas nabrali – œmieje siê K³os. – Zamiast walki mamy wzmoc-
niæ placówkê, do której pies z kulaw¹ nog¹ nie zajrzy.

Z rozkazu Narcyza pozosta³em wraz ze swym Apollem na cypelku
wysuniêtym na prawo od wsi Pociecha. Jest to znoœnie zalesione wyso-
kopiennym lasem wzgórze, z doskona³¹ widocznoœci¹ i polem obstrza³u
na drogê Pociecha–Truskaw. Dowódc¹ tej pozycji jest porucznik Zych
(Pajewski), z oddzia³u porucznika Jerzego. Jest tu dziesiêciu ,,Jerzyków”
i spieszona sekcja elkaemu kaprala Osy — Borysewicza. Mia³em utrzy-
mywaæ ³¹cznoœæ miedzy podporucznikiem Zychem a dowódc¹ naszego
szwadronu. Apolla uwi¹za³em do drzewa nieco w tyle, w zag³êbieniu
wzgórza, naprzeciw gniazda elkaemu Osy. Podporucznik Zych objaœnia³,
¿e w Truskawiu ukaza³a siê grupa w³asowców, która ich ostrzela³a.
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Na przedpolu nic siê nie dzia³o. W odleg³oœci czterdziestu metrów
rozci¹ga³y siê pierwsze zabudowania Pociechy. Ludnoœæ opuœci³a z ca-
³ym dobytkiem wioskê, zaszywaj¹c siê w lasy. Dalej w prawo, w odle-
g³oœci niespe³na kilometra osiad³a d³uga wioska Truskaw. Dzieli³a nas
od niej otwarta równinna przestrzeñ. „Jerzyki” to m³odzi ch³opcy. Kilku
z nich jest w moim wieku. Le¿¹ na kocach i dowcipkuj¹. A u³ani z sekcji
Osy maj¹ nad¹sane miny. Byli przekonani, ¿e jad¹ na akcjê, a tu masz!

S³oñce chyli³o siê ku zachodowi. Wyci¹gn¹³em spod siod³a koc,
zwin¹³em siê w k³êbek, usi³uj¹c zasn¹æ. I wtedy jeden z „Jerzyków” po-
wiedzia³:

– Id¹!
Z³o¿y³em koc i w³o¿y³em czym prêdzej z powrotem pod siod³o.

Koñ musia³ byæ gotowy do jazdy w ka¿dej chwili. Z Truskawia wysypa-
³a siê tyraliera. Oko³o dwustu ludzi. Wybieramy najdogodniejsze miej-
sca. Tyraliera idzie wprost na nas. To nie s¹ Niemcy. Przed nami batalion
RONA. Porucznik Zych poda³ komendê:

– Ognia!
Osa pochyli³ siê nad swoj¹ maszynk¹. Kilka krótkich serii i koniec

walki. Nieprzyjaciel, zostawiaj¹c na przedpolu kilku zabitych, wycofa³
siê do Truskawia. Dopiero stamt¹d odzywa siê ich broñ maszynowa.

Nasta³a noc, umilk³y strza³y. Zasypiam na wilgotnej od rosy ziemi.
Le¿ymy pokotem jeden obok drugiego i tylko przy elkaemie czuwa alar-
mowy. Œpi równie¿ otulona kirem nocy, wyludniona Pociecha.

Nad ranem tr¹bi¹ nam pobudkê kaemy. Kule bzykaj¹ wœród drzew
jak b¹ki. Wytykamy g³owy. Przed Truskawiem w ci¹gu nocy wyros³y
œwie¿o wykopane rowy.

– No, no! Gospoda W³asowcy maj¹ zamiar prowadziæ z nami fron-
tow¹ walkê! – wo³a ktoœ od „Jerzyków”.

– Baronie! – dowcipkuje ch³opak w panterce. – A mo¿e byœmy te¿
wykopali takie rowy?

– Zwariowa³eœ? Tego drzewa, za którym schowa³eœ swój nos, i po-
cisk artyleryjski nie przebije.

Kapral Osa–Stanis³aw Borysewicz, dowódca sekcji elkaemu po-
s³a³ w stronê tych rowów jedn¹ seriê. Da³ znaæ, ¿e ju¿ nie œpi. Apollo,
którego nie rozsiod³a³em, by – jeœli zajdzie taka potrzeba w jednej chwili
pocwa³owaæ z meldunkiem do dowódcy szwadronu, niecierpliwie wierzga
nogami. Jest g³odny.
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— Panie u³an! – ¿artowa³ jakiœ dowcipniœ od ,,Jerzyków”. – Móg³-
by pan przynieœæ dla konia nieco siana. Stodo³a niedaleko!

— Pilnuj pan swego nosa, panie Zaj¹czku! – odpali³em.
Jednak ,,Jerzyk” mia³ racjê. Trzeba by³o pomyœleæ o obroku dla

konia. Do stodo³y istotnie niedaleko: 20–30 metrów. Dalej kry³y ju¿ od
strza³ów zabudowania Pociechy. Wyj¹³em spod siod³a derkê i zbieg³em
po zboczu wzgórza w dó³. Trzeba by³o udowodniæ tym kpiarzom, ¿e u³a-
ni nie nale¿¹ do tchórzy. Podporucznik Zych – Zdzis³aw Pajewski do-
wódca placówki wo³a³ za mn¹, udawa³em jednak, ¿e go nie s³yszê. Oka-
za³o siê zreszt¹, ¿e nie tak ³atwo trafiæ z odleg³oœci niemal pól kilometra,
taka odleg³oœæ dzieli³a nasze pozycje od okopanych w³asowców w Tru-
skawiu, do samotnego ¿o³nierza, nawet z karabinów maszynowych. Naj-
lepszy dowód, ¿e nic mi siê nie sta³o. Ogl¹da³em póŸniej derkê,
w której nios³em siano. Nie by³o ani jednej dziurki, wiêc nie mia³em
nawet czym siê chwaliæ. Apollo zar¿a³ radoœnie gdy go rozkie³zn¹³em,
popuœci³em przy siodle poprêgi i poda³em obrok. By³o wiêc warto.

Ten, którego nazywali „Baronem”, zachowa³ siê dwornie, podszed³
do naszego stanowiska, przedstawi³ siê.

– Bardzo ciê przepraszam kolego za tego dowcipnisia, ale on nie
chcia³ ciê uraziæ. Muszê przyznaæ, ¿eœ nam zaimponowa³. Nie obrazi³eœ
siê chyba?

Ani mi w g³owie by³o d¹saæ siê na kolegów z piechoty, tym bar-
dziej, ¿e im „zaimponowa³em”. Apollo nie móg³ byæ przecie¿ g³odny.
Zajada³ teraz z apetytem siano, a ja le¿a³em ju¿ obok ch³opców Osy.

Strzelanina narasta³a z ka¿d¹ chwil¹. Mo¿na odró¿niæ ciê¿kie du–
du–du cekaemów, których piêæ bi³o na nasze wgórze. I cieñsze ta–ta–ta
dwunastu erkaemów. W³asowcy musieli mieæ amunicji w bród, skoro
tak ni¹ szafowali. Przecie¿ nic nam nie mogli zrobiæ. A mo¿e chcieli nas
sprowokowaæ do kontrognia? Ale œmieræ frajerom. Amunicjê ³adujemy
tylko w pewny cel.

Przed po³udniem karabiny maszynowe nieprzyjaciela nagle umilk³y.
Podporucznik Zych wsta³, otrzepa³ mundur z igliwia, lornetuje

przedpole.
– Teraz zapewne rusz¹ do natarcia — powiedzia³.
Tymczasem, w tej nieoczekiwanej pustce ciszy rozleg³ siê cieniut-

ki, œwidruj¹cy uszy gwizd. Apollo szarpie pyskiem wodze, przysiada na
tylnych nogach. Nagle ca³y las zadrga³ odg³osem ostrego wybuchu.
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– Artyleria! – zawo³a³ ktoœ od „Jerzyków”.
– Tak. Wal¹ chyba z dzia³ 75 — potwierdzi³ podporucznik.
Znowu ten sam œwist i huk. Apollo by³ wyraŸnie wytr¹cony z rów-

nowagi, nie móg³ ustaæ w miejscu. Podszed³em do niego i poklepa³em
po karku.

– Spokojnie koniku. Spokojnie.
Sam jednak nie czu³em siê zbyt spokojnie. Do kul karabinowych

przywyk³em ju¿ dawno. Pod obstrza³em artyleryjskim tak samo jak i mój
koñ jestem po raz pierwszy. Sprowadzi³em go ni¿ej, w miejsce, gdzie
przed chwil¹ wybuch³ pocisk, ustawi³em go w leju i przywi¹za³em do
drzewa. Podobno w to samo miejsce pocisk nie trafia³ dwa razy. Teore-
tycznie jestem uœwiadomiony. Tymczasem kanonada artyleryjska rozpê-
ta³a siê na dobre. Nastêpne pociski rozrywa³y siê ju¿ bez gwizdu, tu¿
przed wzgórzem. Baterie odpala³y po cztery pociski niemal jednoczeœnie.
Widaæ wyraŸnie, jak kanonierzy przeciwnika poprawiaj¹ swój cel, chc¹
zniszczyæ gniazda naszych karabinów maszynowych. £awa wybuchów
zbli¿a³a siê systematycznie do naszej pozycji, wreszcie wzgórze sta³o siê
piek³em. Pociski rycz¹c i wyj¹c rwa³y ziemiê, wrzynaj¹c siê w pnie drzew.
Ga³êzie podciête, jakby no¿ycami ogrodnika, z trzaskiem spada³y nam na
g³owy. Podporucznik Zych coœ mówi³. Widzia³em, ¿e porusza³ ustami, ale
nie s³ysza³em ani jednego s³owa. Wybuchy pocisków zlewa³y siê w jeden
wielki upiorny ³oskot. W koñcu pochwyci³em jego s³owa:

– Zupe³nie jak pod Verdun. Nieprawda?
Szukam w pamiêci co oznacza³o s³owo „Verdun”. To chyba coœ

z pierwszej wojny. Podporucznik krzycza³ wprost do ucha:
– Wkrótce nale¿y oczekiwaæ natarcia.
Wzgórze pod obstrza³em artyleryjskim by³o ju¿ ponad godzinê.

Wydawa³o siê, ¿e na tym ma³ym cypelku nie powinien pozostaæ kamieñ
na kamieniu, a œciœlej – drzewo przy drzewie. Tymczasem nie mieliœmy
dot¹d nawet jednego rannego. Le¿ymy jak strusie, z g³owami wciœniêty-
mi w ziemiê, co trzy kroki od siebie. Jesteœmy przyg³uszeni wstrz¹saj¹-
cymi detonacjami wybuchów, oœlepieni gêst¹, ¿r¹c¹ zas³on¹ dymu, to
znów olœniewaj¹cym blaskiem eksploduj¹cych pocisków. Niektórzy
z nas s¹ przysypani warstw¹ piachu, korzeni, liœci. Podporucznik Zych
podniós³ siê ze swego legowiska, przyklêkn¹³, przyk³ada lornetkê do oczu.
Imponuje mi ten m³ody oficer. Jest spokojny i opanowany. Rozkaza³,
abym powiedzia³ kapralowi Osie, ¿e ma przesun¹æ stanowisko z elka-
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emem kilkanaœcie metrów w lewo i wskaza³ na Truskaw. Patrzê w kie-
runku wyci¹gniêtej rêki. Z rowów wyskoczyli W³asowcy. Oddycham
z ulg¹. Za chwilê bêd¹ musieli przecie¿ przerwaæ ten przeklêty, artyle-
ryjski ogieñ. Zanim wykona³em rozkaz, coœ chlusnê³o mi w twarz, po-
wali³o na ziemiê. W ustach mia³em pe³no piasku, nie mog³em wypluæ
przekleñstwa, w uszach dr¿a³ huk pocisku. Obejrza³em siê, by spraw-
dziæ, co siê sta³o z porucznikiem. Podmuch wybuchu odrzuci³ Zycha
o kilka metrów. Oficer pojêkiwa³. Ogieñ artyleryjski przesuwa³ siê
w g³¹b lasu. S³ychaæ ju¿ by³o wyraŸnie „U–rrr–a!” nacieraj¹cych. Spró-
bowa³em poruszyæ nogami. Czu³em koñce placów, a wiêc nie by³em na-
wet ranny. Zerkn¹³em na Osê. Mrugn¹³ porozumiewawczo. Nic mu siê
nie sta³o. Powinien za chwilê otworzyæ ogieñ LKM–u. Podbieg³em do
podporucznika. Dowódcy placówki krew uciek³a z twarzy, mundur po-
walany mazi¹ piachu i krwi. Otrzyma³ od³amkiem pocisku w ramiê.
Musia³a go diabelnie boleæ ta rana, bo pojêkiwa³ nadal, chocia¿ zaciska³
zêby, ¿eby nie krzyczeæ. Obok niego le¿a³ jeden z „Jerzyków”. Wtuli³
g³owê w ramiona, nawet nie drgn¹³.

– Kolego, masz opatrunek? – spyta³em, lecz nie otrzyma³em odpo-
wiedzi. Szarpn¹³em go za ramiê i dopiero wówczas zauwa¿y³em na skro-
ni cieniutk¹ stru¿kê krwi. To by³ podchor¹¿y Baron. Nie ¿y³. U–rrr–a! –
narasta³o. Czemu Osa jeszcze nie strzela?

Wœród Jerzyków ktoœ wrzasn¹³:
– Dowódca zabity!
Ch³opców Zycha ogarnê³a panika. Zerwali siê ze swoich stanowisk

zbiegaj¹c w ty³ wydmy.
– Porucznik Zych ¿yje! – wo³a³em. – Zawróæie!
Nie zwracali uwagi na to wo³anie. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e nie

bêdzie tu z nich ¿adnej korzyœci, skoro siê za³amali, ale jeœli nie zawróc¹,
ranny skona z up³ywu krwi. Ch³opcy Osy nie bêd¹ mieli czasu zaj¹æ siê
rannym! Za chwilê bêd¹ musieli otworzyæ ogieñ do nacieraj¹cych! Muszê
zawróciæ „Jerzyków” za wszelk¹ cenê. Nie mia³em innego wyjœcia, skie-
rowa³em lufê karabinu w ich stronê. Nabój w lufie, a palec na spuœcie.

– Staæ! Staæ do stu piorunów! — wydzieram siê na ca³y las.
Gdzie tam! Echo niesie mój glos, o oni wyrywaj¹ przed siebie.
Mam strzelaæ do swoich? ̄ al mi ch³opaków, których to piek³o istot-

nie mog³o za³amaæ, ale innego wyjœcia nie mam. PóŸniej, po walce, mog¹
mnie za to rozwaliæ. Teraz inaczej nie mogê. Wrzasn¹³em jeszcze raz:
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– Staæ do kurzej nêdzy, bo strzelam!
Komiczna sytuacja. Na wzgórze naciera nieprzyjaciel, a ja zamiast

tam, mierzê do swoich. Kilku z nich obejrza³o siê. Zrozumieli, ¿e nie
¿artujê. Palec zaciska³em na drugim luzie spustu.

– No, wróæcie! – b³aga³em w duchu.
Ufff! Zawrócili. DŸwignêli rannego podporucznika i zniknêli z nim

w gêstwinie drzew.
W³asowcy wyj¹. S¹ ju¿ w odleg³oœci 300 metrów15 .
– Osa! Nawali³o coœ? — doskoczy³em do sekcyjnego.
Kapral ma twarz sfinksa: – Komu, mnie mia³oby coœ nawaliæ?
Odetchn¹³em z ulg¹. Osa chce sprawiæ nieproszonym goœciom

przykr¹ niespodziankê. Podziwiam jego spokój. Udawa³, ¿e nawet nie
zauwa¿y³ rejterady „Jerzyków”, ¿e mu ods³onili lewe i prawe skrzyd³o.
Czy nazbyt nie ufa³ we wszechmoc swojej maszynki? Jego ch³opcom
równie¿ nie udzieli³a siê panika tamtych. Napastnicy przenieœli ogieñ
artyleryjski w g³¹b lasu na pozycje I plutonu, Ruszyli do ostatniego ata-
ku. Urrra!

– Dam ja wam urra! – powiedzia³ Osa i nagle wygarn¹³ d³ug¹ seriê.
– Powstrzymamy ich – powiedzia³ g³oœno, – A ty pêdŸ Narcyza po

posi³ki. Do tego czasu wytrzymamy.
 W okamgnieniu dosiad³em Apolla
– Trzymajcie siê ch³opcy! – Zawo³a³em –Lecê po odwody!
Przez ca³¹ drogê dŸga³em boki poczciwego rumaka ostrogami,

chocia¿ i tak cwa³owa³ jak strza³a. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e tamci
na wzgórzu licz¹ na mnie. Jeœli odsiecz nie nadejdzie, bêdzie po nich,
Artylerzyœci zauwa¿yli tuman kurzu, jaki wzbi³ siê na drodze. Pociski

15 Autorowi „Na koniu i pod koniem” (i „Doliniaków”) nie by³o dane po wojnie
spotkaæ siê z ppor. Zychem – Zdzis³awem Pajewskim – zastêpc¹ dowódcy kompani kpt.
Jerzego Strza³kowskiego w Kampinosie. Otrzyma³ natomiast od niego list z 26.8.1973,
w którym ppor. Zdzis³aw Pajewski ps. „Zych” nawi¹zuj¹c do walk „Jerzyków” i 3 szwa-
dronu pod Pociech¹. Napisa³ m.in.: „…Wielokrotnie wspomina³em Pana, czemu zreszt¹
da³em wyraz w relacji do ksi¹¿ki pu³k Szymona – „Konspiracja i Powstanie w Puszczy
Kampinoskiej” – jako tego, który faktycznie uratowa³ mi ¿ycie w momencie za³amania
psychicznego moich ch³opców. Nie potrafi³em sobie skojarzyæ Pana osoby, o którym
kilkakrotnie wspomina³ mi „Rif” z tym m³odym u³anem, który by³ ze mn¹ i moimi ch³op-
cami w walkach pod Pociech¹ i któremu zawdziêczam wg mego odczucia opanowanie
krytycznej dla mnie i nie tylko dla mnie sytuacji podczas walk pod Pociech¹…”
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rozrywa³y siê to przede mn¹, to za mn¹ i po bokach. Zatrzyma³em Apolla
dopiero przed stanowiskiem dowódcy szwadronu. Zameldowa³em
o sytuacji.

Wkrótce byliœmy z powrotem. W³asowcy byli chyba pijani. Nie
zrezygnowali z natarcia, dochodzili ju¿ do zbocza wydmy.

 – No jak tam ch³opcy? Trzymacie siê? – spyta³ Narcyz.
Osa uœmiechn¹³ siê:
 Zd¹¿yliœcie w porê.
Pozycjê pod Pociech¹ wzmocni³a sekcja Bryczkowskiego i sekcja

elkaemu Piszczka z I plutonu. Atakuj¹cym sprawiliœmy ³aŸniê, zmusza-
j¹c ich do bez³adnej ucieczki.

– A teraz ch³opcy trzeba siê okopaæ! – rozkaza³ Narcyz.
Ledwie zabraliœmy siê do roboty, dwa dzia³a i dwa moŸdzierze roz-

poczê³y od nowa swój koncert. I znowu na nasz¹ pozycjê. W³asowcy
ruszyli do ataku na prawo. Zaatakowali oddzia³ Jerzyków. Ale i stamt¹d
musieli siê wycofaæ jak niepyszni. Porucznik Jerzy da³ im nale¿yt¹
odprawê.

W trzecim dniu walki pozycyjnej w³asowcy nie wznawiali ataku.
Natomiast od samego œwitu rozpoczê³a siê nawa³a artyleryjska. I znowu,
tak jak wczoraj, dr¿a³ las wybuchami pocisków. W po³udnie dowódca
3 szwadronu dokona³ przegl¹du stanowisk plutonów. Oczywiœcie zabra³
mnie ze sob¹. Przechodz¹c przez pozycje Jerzyków, wpadliœmy w samo
centrum ognia artyleryjskiego.

Mijamy g³êboki lej, w którym le¿a³y trzy cia³a Jerzyków. ¯o³nierz
z tego oddzia³u wyjaœnia³, ¿e pocisk trafi³ w gniazdo karabinu maszyno-
wego. Nie ma czasu na odci¹ganie zw³ok do ty³u, gdy¿ w³asowcy pona-
wiaj¹ nieustanne ataki. S¹ to cia³a podchor¹¿ych Kostka, Kitajczyka i
Janosika. Nieco dalej cia³o trzynastoletniego ch³opca, amunicyjnego
Wilczka. Partyzanci maj¹ zmasakrowane twarze. Na zakrzep³ych ranach
osiad³y roje much.

„Westerplatte” – tak nazwaliœmy tê placówkê – obj¹³ dzisiaj trzeci
pluton Wira – Antoniego Burdzielowskiego. Ch³opcy nadrabiaj¹ mina-
mi. To ¿ó³todzioby. Tu pod Pociech¹ jest ich dziewiczy bój. Nie daj¹
spokoju dowódcy szwadronu: – Kiedy ruszymy do ataku?

Gdy wracaliœmy do odwodów, na niebie ukaza³a siê eskadra Mes-
serschmittów. Ostrzela³a nasz¹ pozycjê pod Pociech¹ z szybkostrzelnych
dzia³ek i zniknê³a za lasem. (…)
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  Po tej walce plutonowy Bronek – Brunon Dawidowski, który po-
chodzi³ z Kaszub, z Linii pod Lêborkiem, nazwa³ tê pozycjê pod Po-
ciech¹ „Westerplatte”. Nazwa przyjê³a siê równie¿ wœród „Jerzyków”.

„Jerzyki” podporucznika Zycha przesz³y na prawe skrzyd³o wzmac-
niaj¹c tamt¹ pozycjê, na której by³o równie gor¹co, jak na „Westerplat-
te”. W³asowcy ponawiali tam ataki szukaj¹c ³atwiejszego dostêpu do
puszczy, ale porucznik Jerzy obsadzi³ ten odcinek rezerwowym oddzia-
³em kapitana Wichra – Edwarda Kot³ubieja. W efekcie parokrotnie po-
nawiane ataki w³asowców równie¿ uda³o siê odeprzeæ.

Po po³udniu nadlecia³y samoloty niemieckie ostrzeliwuj¹c mylnie
– jak siê okaza³o – domniemane pozycje partyzantów. Oni zaœ, zanosz¹c
siê od œmiechu, bili brawa niemieckim lotnikom. Ostrzelali oni bowiem,
i to skutecznie nacieraj¹cych po raz kolejny w³asowców. To by³ ostatni tego
dnia ich atak. Nie wróci³y tak¿e samoloty. Odezwa³y siê natomiast nie-
przyjacielskie dzia³a ostrzeliwuj¹c partyzanckie pozycje a¿ do wieczora.

W tym samym dniu, kilkanaœcie kilometrów w prawo od Pociechy,
w rejonie £aw, prowadzony przez kaprala Paw³a Woropaja I pluton szwa-
dronu ckm napotka³ oddzia³ nieprzyjacielski. Po otwarciu ognia z ceka-
emów przeciwnik pierzchn¹³ w rozsypce uciekaj¹c w kierunku Zaboro-
wa. Strat w³asnych nie by³o, strat nieprzyjaciela nie ustalono.

W dniach 30 i 31 sierpnia pod Pociech¹ od rana grzmia³y dzia³a,
a pociski rozrywa³y siê w lesie. Partyzanci zd¹¿yli ju¿ siê okopaæ i jakby
przyzwyczaiæ do artyleryjskiej kanonady. Przed po³udniem posz³y do
natarcia tyraliery RONA równoczeœnie na „Jerzyków” i na wydmê „We-
sterplatte” zajêt¹ przez u³anów. Wszystkie natarcia w ci¹gu tych dwóch
dni zosta³y odparte, a zmieni³o siê tylko tyle, ¿e w nocy z 30 na 31 sierp-
nia stanowisko to obsadzi³ III pluton 3 szwadronu pod dowództwem plu-
tonowego z cenzusem Wira – Antoniego Burdzie³owskiego, zwany „plu-
tonem Orl¹t”, jako ¿e sk³ada³ siê w wiêkszoœci z bardzo m³odych ch³op-
ców. Dowódc¹ trzeciej sekcji, obok dwóch nieco starszych kolegów;
kaprala Czarnego – Kajetana Komorowskiego i szwole¿era plutonowe-
go Rybki – Romana Rutkowskiego – by³ 17–letni zawadiaka Sêp – Zyg-
fryd Bernard, który dopiero w³aœnie tam, pod Pociech¹, zdoby³ szlify
starszego u³ana. Zaznaczyæ wypada, ¿e na awans, podobnie jak i na wy-
ró¿nienie czy pochwa³ê w oddziale Doliny wcale nie by³o ³atwo zas³u-
¿yæ. O odznaczeniach bojowych, takich jak Virtuti Militari, czy Krzy¿
Walecznych, mo¿na by³o tylko pomarzyæ.
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Ramiê w ramiê z Sêpem walczyli równie m³odzi: Artur Falkowski,
Jerzy Pepliñski, Jan Majewski, Edmund £ukasiewicz, Janusz Kózka,
Mieczys³aw Lipiñski, Henryk Koz³owski, Czes³aw Szewczyk, Mieczy-
s³aw Truszczyñski, Appel (nn)... Wszyscy oni do³¹czyli na ochotnika do
oddzia³u niedawno, w³aœnie w Puszczy Kampinoskiej i dopiero na „We-
sterplatte” przechodzili bojowy chrzest. Dzielnoœci¹ nie ustêpowali „sta-
rym” sta¿em, choæ niewiele od nich starszym wiekiem „wiarusom”
z Puszczy Nalibockiej.

II pluton plutonowego Bronka – Brunona Dawidowskiego zaj¹³ po-
zycjê w b³otnistym terenie na lewym skrzydle szwadronu przy rozwidle-
niu drogi do Palmir i Sadowej, gdzie Niemcy skierowali ogieñ trzech
dzia³ i kilku moŸdzierzy. I pluton pozostawa³ w rezerwie pod gajówk¹
i by³ oszczêdzany przez nieprzyjacielskie baterie, które prawie bez prze-
rwy w ci¹gu dwóch dni ostrzeliwa³y pozycje partyzanckie pod Pociech¹
– namierzaj¹c ich pozycje z Truskawia i Sierakowa. Równie¿ stamt¹d
31 sierpnia 1944 roku poszed³ niemiecki ogieñ artyleryjski w kierunku
Wiersz w g³êbi puszczy.

W po³udnie „Jerzyków” zluzowali partyzanci z sochaczewskiego
batalionu majora Korwina. Obserwatorzy artyleryjscy zauwa¿yli ruch
na wydmie, przeniesiono wiêc tam ogieñ wszystkich baterii z Truska-
wia. Odezwa³y siê te¿ ze zdwojon¹ energi¹ karabiny maszynowe. Nowi
obroñcy, zwolnionego przez „Jerzyków” odcinka, nie wytrzymali ognia
artylerii i piechoty – i opuœcili pierwsz¹ liniê zostawiaj¹c na niej wielu
zabitych i rannych.

Na rozkaz komendanta Jerzego, zluzowani powrócili na poprzed-
nie pozycje. Nie by³o im dane zaznaæ tak potrzebnego odpoczynku. Po
pó³godzinie powrócili te¿ sochaczewiacy i odpieraj¹c wspólnie kolejny
atak w³asowców – nadrobili z nawi¹zk¹ swe poprzednie chwile s³aboœci.
Uda³o siê te¿ w porê zapobiec powa¿nemu zagro¿eniu innych pozycji
partyzanckich pod Pociech¹. W opanowaniu sytuacji wyró¿nili siê pod-
chor¹¿owie: Artur – Andrzej Przyby³owicz, Ryœ – Ryszard Iwañczyk,
Czarny – Jan ¯uchowski, ¯arski – Zbigniew Stekowiec, Kêdzior – Zbi-
gniew Gliñski, Wir – Witold Chytrowski, Genek – Eugeniusz Rybotko
i Neron – Kazimierz Stefañski.

Przed wieczorem nadjecha³ 2 szwadron wachmistrza Lawiny – Jó-
zefa NiedŸwieckiego – luzuj¹c trzeci szwadron. Szczêœliwym trafem
obserwatorzy niemieccy nie wykryli miejsca postoju koni ukrytych
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w zagajniku o pó³ kilometra od pozycji pierwszego plutonu. U³ani dosie-
dli koni, a gdy byli w bezpiecznej od pocisków artyleryjskich odleg³oœci,
zaœpiewali z ulg¹ sw¹ ulubion¹ piosenkê:

Niebieskie czako lœni, œmiej¹ siê oczy dziew.
Nadejd¹ dobre dni, w têtnicach zagra krew.
Szwadron na koñ! U³añska tr¹bka gra,
tra ta ta! Daj usta, œciœnij d³oñ,
Na koñ! Na koñ!,
Na koñ! Na koñ!...
Na pozycjach partyzanckich pod Pociech¹ przez ca³¹ noc by³ spo-

kój. Stanowiska na „Westerplatte” trafi³y w godne rêce. Obsadzi³ je
I pluton wachmistrza £otysza – Jana Lewickiego, doœwiadczonego do-
wódcy, który jako szeregowy rozpocz¹³ swój partyzancki szlak, zwy-
ciêsk¹ walk¹ o Wieniec. Za zas³ugi w boju zosta³ mianowany najpierw
dowódc¹ sekcji, by jeszcze w Puszczy Nalibockiej dostaæ pod sw¹ ko-
mendê I pluton w 2 szwadronie. Pozycje wœród b³ot obstawi³ III pluton
plutonowego Œwierka – Stanis³awa Wo³osewicza, zaœ II pluton plutono-
wego Konstantego Downara – zastêpcy dowódcy szwadronu – pozosta³
pod gajówk¹ w rezerwie.

1 WRZEŒNIA – KIŒCINNE

W pi¹t¹ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej na placu alarmo-
wym w Krogulcu kapelan Zgrupowania Nalibockiego ksi¹dz Hilary
Pracz–Praczyñski odprawi³ uroczyst¹ mszê. Po nabo¿eñstwie adiutant
pu³ku porucznik Wyrwa odczyta³ rozkaz porucznika Doliny:

Pu³k „Palmiry – M³ociny, mp. dn. 1.09.1944. rozkaz nr 5
¯o³nierze! Dziœ mija 5 lat od chwili, gdy germañski najeŸdŸca pocz¹³

niszczyæ nasz kraj i mordowaæ bestialsko nasze rodziny. Rabunek, wy-
siedlenia, mêczenie po wiêzieniach i obozach – oto codzienne zesta-
wienie akcji barbarzyñców niemieckich w naszym kraju. Do niedawna
Polska Armia Podziemna walczy³a bez ustanku z wrogami Narodu Pol-
skiego w warunkach konspiracji. Dziœ ju¿ mija ca³y miesi¹c od chwili,
gdy przyst¹piliœmy do walki otwartej. Wœciek³oœæ wroga z tego powo-
du nie ma granic. Wyra¿a j¹ niszcz¹c doszczêtnie nasz¹ stolicê i mor-
duj¹c bezbronn¹ ludnoœæ. Lecz dzieñ odwetu zbli¿a siê – Niemcy s¹
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bici na wszystkich frontach i stan ich posiadania zmniejsza siê b³yska-
wicznie. D³awiona bestia germañska jeszcze siê pieni, ale s¹ to jej ostat-
nie ju¿ chwile.

¯o³nierze! Niech ka¿dy w tym dniu uprzytomni sobie doznane
krzywdy i przyrzeknie w g³êbi ducha odp³aciæ za nie jak nale¿y. ¯eby
to osi¹gn¹æ – spe³nijcie swój ¿o³nierski obowi¹zek bez reszty. Kar-
noœæ, odwaga i walecznoœæ by³y zawsze cechami polskich ¿o³nierzy,
niech bêd¹ nimi i dziœ. Wznieœcie, wiêc wysoko sztandar Armii Pol-
skiej, jak przysta³o na spadkobierców chwa³y rycerzy spod Grunwal-
du. Niech ¿yje Polska!”.

S³owa tego rozkazu przerywa³y, co chwila dalekie odg³osy poci-
sków artyleryjskich wybuchaj¹cych pod Pociech¹.

Szwadrony wraca³y powoli na swoje kwatery. Po raz pierwszy od
tylu dni u³ani trzeciego szwadronu spo¿yli obiad. Zdawa³o siê ¿e tego
dnia nic nie zm¹ci im spokoju... Niektórzy zamiast obiadu wybrali sen
pod Pociech¹. Ledwo jednak odeszli od polowej kuchni nie zd¹¿ywszy
nawet umyæ mena¿ek, kiedy ktoœ nagle zawo³a³: mamy goœci!

Istotnie, od strony Leszna, gdzie rozci¹ga³y siê r¿yska po œciêtym
zbo¿u, u³o¿onym w snopy, rozwija³a siê szeroka tyraliera. Narcyz og³o-
si³ alarm. Koniowodni w mgnieniu oka odprowadzili konie w g³¹b ol-
szynki za wioskê, a poszczególne plutony wychodzi³y nieproszonym
goœciom naprzeciw. Sekcje elkaemów Osy – Borysowicza i Piszczka ju¿
rozstawia³y elkaemy gotowe w ka¿dej chwili plun¹æ ogniem.

W tym samym czasie na prawym skrzydle do akcji wychodzi³y
z Roztoki plutony 1 szwadronu pod dowództwem wachmistrza Wo³ody-
jowskiego – Jana Jakubowskiego, a na lewym chor¹¿y Nieczaj – Zdzi-
s³aw Nurkiewicz wyprowadza³ swój poczet i sekcjê, na czele z popu-
larn¹ kapral Steni¹ – Stefani¹ Burakówn¹. 2 szwadron toczy³ pozycyjn¹
walkê pod Pociech¹, a szwadron ckm ubezpiecza³ zgrupowanie na pla-
cówkach os³onowych „Grupy Kampinos”. Za op³otkami pêdzi³, co koñ
wyskoczy czwarty szwadron. Porucznik Jawor otrzyma³ od chor¹¿ego
Nieczaja rozkaz obejœcia nieprzyjaciela od strony Roztoki. Od Wiersz
oskrzydla³ Niemców z lewej strony porucznik Dolina na czele kilkuna-
stu ludzi. Niemcy maszerowali dziarsko na skróty, po r¿ysku, miêdzy
snopkami skoszonego zbo¿a, kieruj¹c siê wprost na kwatery 3 szwadro-
nu w Kiœcinnej. Nie zorientowali siê jeszcze, ¿e ju¿ byli w potrzasku,
nadal maszerowali przed siebie. U³ani dopuœcili ich na odleg³oœæ oko³o
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dwustu metrów. Na rozkaz Narcyza Kulikowskiego 3 szwadron otwo-
rzy³ ogieñ, przygwa¿d¿aj¹c zbli¿aj¹c¹ siê tyralierê do ziemi. Nie daj¹c
nieprzyjacielowi och³on¹æ, dowódca szwadronu poderwa³ plutony do ata-
ku. Zerwali siê u³ani z ziemi z gromkim „hurra!” Do przodu wyrwali:
kapral Witold Bryczkowski, u³ani – bracia ¯ybulowie, Wac³aw i Leon
Cywiñscy, Witold Grzyb, Wojciech Zo³otar, Miko³aj Szczyt, Ryœ – Kazi-
mierz Ostapej, Jan Boczkowski. Antoni Æwirko, Micha³ Wolski, Stani-
s³aw Rajski, Micha³ Kondratowicz, Kazimierz Astachnowicz, Stanis³aw
Dziemidowicz…

Dopiero po pewnym czasie od strony niemieckiej tu i ówdzie roz-
leg³y siê strza³y, zreszt¹ niecelne. Ci spoœród Niemców, którzy znaleŸli
siê najbli¿ej gospodarstwa P³ywaczewskich w Kiœcinnem, spostrzegli
gdzie mieœci³a siê kwatera dowódcy szwadronu z jego pocztem i zawró-
cili nagle rzucaj¹c siê do ucieczki. Za nimi pod¹¿yli pozostali, nie ba-
cz¹c na okrzyki swego dowódcy, który próbowa³ opanowaæ panikê.

U³ani w biegu strzelali do uciekaj¹cych, jak na polowaniu. Cze-
s³aw Kuœ, Eugeniusz Polak, Ryszard Zygmañski, Józef Do³ywiatr, Stani-
s³aw Nowicki, W³adys³aw Parafin, Zygmunt Pytkowski, Lech Duma³a –
ledwo mogli nad¹¿yæ za dowódc¹ szwadronu, który raz po raz uskakiwa³
za stogi ¿yta, ale tylko po to, by na³adowaæ opró¿niony magazynek w³o-
skiej „maszczety”.

Wokó³ plutonowego Bronka – Brunona Dawidowskiego rojem pê-
dzili jego ch³opcy – Zygmunt Kapuœciñski, Ryszard Burduk, Stanis³aw
Puzimowski, Józef Nowicki, Wincenty Parachimowicz, Józef Tulejko.
Usi³owali przeœcign¹æ ich u³ani Wiernego – Boles³awa Mostowskiego –
Krzysztof Komorowski, Roman Proñczuk, Micha³ Kondratowicz, Mi-
ko³aj Nazarewicz, Józef ¯uk, W³adys³aw Szymañski, Henryk Koz³ow-
ski, Tadeusz Nowicki, Józef Wróbel. Kapral Wicik – Witold Wieliczko,
najstarszy wiekiem w szwadronie.

Sekcyjny z plutonu Wira, plutonowy Rybka – Roman Rutkowski
przystan¹³ na moment, by wymieniæ magazynek w swym Stenie. Nie
zauwa¿y³, ¿e za snopami zbo¿a ukry³ siê Niemiec, który strzeli³ do niego
rani¹c plutonowego w g³owê. Niemca zabi³ natychmiast podchor¹¿y K³os
– Józef Mioduszewski. nowogródczanin, którego ojciec w rodzinnym
mieœcie by³ wicewojewod¹.

Przy rannym plutonowym od razu znalaz³ siê sanitariusz, plutono-
wy, sanitariusz Antoni Rafalski, którego nazywano „Felczerem”. Ledwo
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go opatrzy³ – musia³ biec do nastêpnego rannego u³ana Mietka Lipiñskie-
go z Leszna. Kula przebi³a mu szyjê.Szczêœliwie na szczêœcie rana nie
okaza³a siê groŸna. Po za³o¿eniu rannemu opatrunku dogoni³ on pr¹cych
wci¹¿ naprzód u³anów, którzy w pogoni za uciekaj¹cymi Niemcami dotar-
li do podmok³ych ³¹k. Dowódca szwadronu skrêci³ nagle za stóg siana
razem z u³anem Czes³awem Szewczykiem. Obaj dopiero wówczas dostrze-
gli ukrytych za nim trzech niemieckich ¿andarmów przy karabinie maszy-
nowym. ¯aden z Polaków nie mia³ naboju w lufie, wiêc Narcyz zawo³a³:

– Hände hoch!
Niemcy pos³usznie unieœli rêce do góry. W tej samej chwili nadbie-

gli zastêpca dowódcy trzeciego plutonu kapral Czarny – Kajetan Komo-
rowski, sekcyjny Sêp — Zygfryd Bernad i u³an Jan Majewski.

Czwarty szwadron dopad³ skraju lasu na prawym skrzydle. U³ani
z I plutonu: Jan Zwierno, Mieczys³aw Nowicki, Stanis³aw Lizaszkie-
wicz, Edward Szuæko, ¯ubr – Józef Stomal, Mieczys³aw Tarajkiewicz,
Boles³aw Pietrucki i Stanis³aw Reæko – zajêli stanowiska usi³uj¹c otwo-
rzyæ ogieñ z karabinów maszynowych, ale nie by³o to mo¿liwe. Na polu
walki zapanowa³a kot³owanina, jak po bombardowaniu i trudno by³o od-
ró¿niæ gdzie Niemcy, gdzie swoi. Pojedynczy niemieccy ¿o³nierze sko-
kami próbowali wymijaæ u³anów z tego szwadronu i uciekaæ po³ami w
kierunku Leszna – sk¹d zaatakowali. W pop³ochu ciskali na ziemiê ple-
caki, he³my, nawet broñ. To ju¿ nie by³a walka, ale w³aœnie polowanie.

Do niewoli pojmano hauptmana ¿andarmów. Okaza³o siê, to on
wpad³ na kapitalny pomys³ „godnego” uczczenia pi¹tej rocznicy wybu-
chu II wojny œwiatowej. Z tej okazji zebra³ w Lesznie ¿andarmów, eses-
manów i ¿o³nierzy Wehrmachtu, razem oko³o 180 ludzi, i z nimi wyru-
szy³ na podbój puszczy. W boju zginê³o oko³o 100 Niemców. Do niewoli
trafi³o kilkunastu. Spoœród polskich u³anów nie zgina³ nikt, a rany odnie-
œli jedynie szwole¿er plutonowy Rybka, Mietek Lipiñski z trzeciego szwa-
dronu i u³an Jan Wojtkiewicz z pierwszego.

W poœcigu za Niemcami dopomog³a ludnoœæ miejscowa, zabijaj¹c
ich oko³o 40. W wyniku tej walki zdobyto 4 erkaemy, 20 pistoletów ma-
szynowych, kilkadziesi¹t karabinów, amunicjê i granaty oraz 2 wozy ta-
borowe z koñmi. Zdobyczn¹ broni¹ mo¿na by³o wyposa¿yæ pó³ kompani
ochotników.

 Nazajutrz, 2 wrzeœnia 1944 roku, przed wieczorem u³ani 3 szwa-
dronu udali siê z powrotem na stanowiska przed Pociech¹.
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Po skoñczonej walce major Okoñ wys³a³ do chor¹¿ego Nieczaja
pismo gratuluj¹ce zwyciêstwa. Na kopecie zaadresowa³ w³asnorêcznie:

„Dowódca 27 Pu³ku U³anów chor. Nieczaj”
Od tego czasu puszczañska kawaleria formalnie przekszta³ci³a siê

w now¹ jednostkê wojskow¹ „Pu³k U³anów”, którym w rzeczywistoœci,
o pe³nym sk³adzie etatowym by³a ju¿ w Puszczy Nalibockiej. 27 Pu³k
U³anów im. Króla Stefana Batorego nadal wchodzi³ w sk³ad Pu³ku Pa-
miry–M³ociny, którego dowódc¹ by³ mianowamy przez komendanta VIII
Rejonu kapitana Szymona – Józefa Krzyczkowskiego cichociemny po-
rucznik Adolf Pilch. W rzeczywistoœci Pu³k Palmiry–M³ociny stanowi³
wiêc brygadê, ale formalnie struktury tej nie zmieniono do koñca walk
na terenie Puszczy Kampinoskiej.

WALK POD POCIECH¥ CI¥G DALSZY

W czasie, gdy u³ani 27 pu³ku u³anów rozbili ekspedycjê hauptma-
na ¿andarmerii z Leszna, w dniu 1 wrzeœnia 1944 roku partyzanci po-
rucznika Jerzego i u³ani z 2 szwadronu od rana bombardowani byli poci-
skami artyleryjskimi i moŸdzierzowymi. O walce w tym dniu wspomina
osiemnastoletni u³an z plutonu wachmistrza £otysza z sekcji elkaemu
dowodzonego przez kaprala Sêpa – Kazimierza Jankowskiego u³an Sêk
– Franciszek Rejowski:

– Szwadron nasz obsadzi³ pod Pociech¹ lewe skrzyd³o obrony, moja
sekcja zajê³a pozycjê przez naszych poprzedników nazwana Westerplat-
te. Przy erkaemie obok mnie byli u³ani W¹s – Stanis³aw Utykañski
i Wiatr – Longin Chimorodo. Po prawej rêce mieliœmy „Jerzyków” pod
dowództwem porucznika Jerzego, od których odgradza³ nas kapral Miæ-
ka ze sw¹ sekcj¹. Na lewo od nas ze swym erkaemem usadowi³ siê u³an
Maraton – Micha³ Mikucki. Piaszczysta wydma, na której u³ani usado-
wili siê w okopach, z rzadka poroœniêta by³a kar³owatymi sosnami. Dalej,
w odleg³oœci oko³o dwustu metrów, sta³a pierwsza chata z gospodarskimi
zabudowaniami, za któr¹ ci¹gnê³a siê wieœ Pociecha. Ukosem, nieco
w prawo od niej i oko³o trzech kilometrów dalej, za niezalesionymi pagór-
kami po³o¿ona by³a du¿a wieœ Truskaw. Z niej w³aœnie Niemcy bili do nas
z moŸdzierzy i dzia³. Liczyliœmy b³yski wybuchów, z regu³y by³o ich dzie-
wiêæ, po czym nastêpowa³a krótka przerwa. Liczyliœmy, wiêc skuleni na
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g³os do dziewiêciu, po czym szybko wychylaliœmy g³owy z okopów, by
sprawdziæ, czy przeciwnik nie rusza do ataku. Tak by³o prawie przez
ca³y dzieñ. W nocy mieliœmy spokój, wiêc pog³êbialiœmy wykopy, by
w ci¹gu dnia od wybuchów nasze rowy nie zosta³y zasypane piaskiem.

W ci¹gu dnia panowa³ upa³, bardzo chcia³o nam siê piæ, lecz woda
by³a tylko do ch³odnicy e³kaemu i dysponuj¹cy ni¹ u³an W¹s broni³ jej
jak najwiêkszego skarbu. Sam jej nie ruszy³ i nikomu na to nie zezwoli³.
Byliœmy tak¿e solidnie g³odni, gdy¿ pod ostrza³em z broni maszynowej
i dzia³ ¿aden z prowiantowych nie odwa¿y³ siê dojœæ do naszej linii.

W pewnej chwili rowem ³¹cznikowym przyczo³ga³ siê do nas, na
papierosa, kapral Miæka. Przezornie zabra³ ze sob¹ erkaem. Po wypale-
niu odliczy³ do dziewiêciu i odczo³ga³ siê z powrotem na swoje miejsce.
Po chwili us³yszeliœmy wybuch pocisku w miejscu, z którego odszed³.
Wróci³ natychmiast blady jednak udawa³, ¿e wcale nie jest zdenerwowa-
ny. Pocisk trafi³ wprost do jego wykopu, do którego wraca³.

– I co by siê sta³o – wyj¹ka³ nieco dr¿¹cym g³osem – gdybym nie
zabra³ ze sob¹ karabinu. Ów papierosek uratowa³ nie tylko karabin ma-
szynowy, ale i jego ¿ycie....

Piêciu naszych zosta³o rannych:– starszy u³an Ryszard Lewin, u³a-
ni Miko³aj Go³¹b, Edmund Olszewski, Aleksander Zawierucha i Ber-
nard Sowa. Sanitariuszki nie zwa¿aj¹c na rozrywaj¹ce siê wokó³ pociski
by³y wszêdzie udzielaj¹c pierwszej pomocy i koj¹c ból. Siódmy pocisk
z kolejnej serii trafi³ w pobli¿e naszego wykopu. Ca³a obs³uga e³kaemu
przywar³a do piasku. Spostrzeg³em, ¿e pod celowniczym Stasiem ̄ ubrem
– Janem Guzowskim, piach robi siê mokry. Ale to nie on oberwa³. Od³a-
mek przebi³ ch³odnicê Maxima. Zameldowaliœmy od razu £otyszowi, ¿e
nasz elkaem nie bêdzie przydatny do dalszej walki. Staœ dŸwign¹³ go na
ramiê i odskoczy³ do ty³u. W ten sposób nieu¿yteczna pozosta³a woda do
ch³odnic, któr¹ – spragnieni wypiliœmy natychmiast.

W godzinach popo³udniowych zauwa¿yliœmy, ¿e z g³êbi lasu czo³-
gaj¹ siê do nas ludzie z nowym e³kaemem. By³a to sekcja kaprala Stani-
s³awa Piszczka z 3 szwadronu, która nas zluzowa³a, wracaj¹c na swe
poprzednie stanowisko.

Od ostrza³u artyleryjskiego zgin¹³ nasz starszy u³an Piotr Tarajkie-
wicz. (...)

3 szwadron, po walce pod Kiœcinnem w dniu 1 wrzeœnia 1944 roku,
w czasie której wyt³ukliœmy Niemców z Leszna, którzy nasze g³owy za-
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mierzali z³o¿yæ Hitlerowi w prezencie w pi¹t¹ rocznicê napaœci na Pol-
skê, tym razem mia³ noc spokojn¹. Wydarzenia, jakie mia³y miejsce na-
zajutrz, w dniu 2 sierpnia 1944 roku, przedstawi³ autor dzienniczka „Na
koniu i pod koniem”:

– Po obiedzie, na rozkaz Narcyza, który przekaza³em dowódcom
wszystkich trzech plutonów, u³ani 3 szwadronu dosiedli koni. Udajemy
siê w kierunku Pociechy, by zluzowaæ 2 szwadron. Pod Pociech¹ walki
pozycyjne z przewa¿aj¹cymi si³ami przeciwnika trwaj¹ ju¿ siódmy dzieñ.
Nie doje¿d¿aj¹c do naszych pozycji sprzed kilku dni, przy rozwidleniu
dróg wiod¹cych do Pociechy i Palmir pada rozkaz:

– Z koni!
Plutony pozostawiaj¹ swoje rumaki przy koniowodnych. Jedynie

dowódca szwadronu ze swoim pocztem, w sk³ad którego wchodzili Jó-
zek K³os – Mioduszewski, luzak Stanis³aw Sadowski i ja nie zeskoczyli-
œmy z siode³. Spieszony szwadron wyrusza w kolumnie marszowej sfor-
mowanej w trójki. Na naszych pozycjach bajkowa cisza, ¿adnych odg³o-
sów walki. Mo¿na odnieœæ wra¿enie ¿e atakuj¹ce nas od kilku dni od-
dzia³y RONA zabra³y swoje armaty i odjecha³y tam, sk¹d przysz³y. Apollo
jest niespokojny, nerwowo przebiera nogami, szarpie wêdzid³em, par-
ska, zrywa siê do galopu. Cyganka dowódcy szwadronu podobnie nie-
cierpliwa, strzy¿e uszami, jakby zwêszy³a wilka. Jeszcze kilkaset me-
trów i bêdziemy na miejscu.

– Nieopodal st¹d, na lewo, s¹ masowe groby – powiedzia³ Narcyz.
Tam w lasach palmirskich odby³a siê pierwsza masowa egzekucja Pola-
ków z Warszawy. Zamordowano tysi¹ce ludzi.

K³os zauwa¿y³, ¿e po prawej stronie, w tej samej odleg³oœci znaj-
duje siê cmentarz powstañców z 1863 roku.

Przenikliwy, œwidruj¹cy œwist przerwa³ nasz¹ rozmowê. Coœ g³u-
cho huknê³o o ziemiê.

– Ba bach… Ba bach… bach… Po obu stronach traktu wybuch³y
nad sosnami gejzery ognia. Z ostrym gwizdem posypa³y siê metalowe
od³amki. Apollo przysiad³ na tylnych nogach i zerwa³ siê do skoku.
Z ca³ej si³y œci¹gn¹³em wodze, zanim jednak zdo³a³em osadziæ sp³oszo-
nego konia, ten wymin¹³ Cygankê dowódcy szwadronu.

– Zaczyna siê – powiedzia³, jakby do szsiebie dowódca szwadronu
i zaraz hukn¹³:

– Rozproszyæ siê w lesie.
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Kolumna marszowa w oka mgnieniu zniknê³a z traktu, rozwijaj¹c
siê w tyralierê wœród drzew.

Z ogniem artyleryjskim byliœmy ju¿ wprawdzie oswojeni, z trudem
jednak uda³o mi siê opanowaæ niezale¿ne od mej woli klekotanie zêbów.
Znowu gwizd, huk, ogieñ. – Ba – Bach – bach… Gwa³towny podmuch
zdar³ mnie z siod³a, cisn¹³ o ziemiê. By³em oœlepiony b³yskiem pioruna,
pod czaszkê wdar³a siê ca³a dzwonnica, bij¹cych na alarm dzwonów.
Zdawa³o siê, ¿e z tych pocisków, które pêka³y nadal w lesie, jeden wy-
r¿n¹³ we mnie i rozrywa siê na strzêpy przeci¹g³ym, bezkresnym skowy-
tem. Czy¿bym straci³ przytomnoœæ?

Ktoœ szarpa³ mnie z ramiê: – ¯biku! ¯biku!
To Narcyz. Widzia³em go jak przez mg³ê. Ale widzia³em, czu³em,

s³ysza³em. Dowódca szwadronu, który zaraz po tym wybuchu zeskoczy³
z konia, rozpina³ mi ko³nierz…

Pociski rozrywa³y siê nadal, ale ju¿ nie w mojej g³owie. W lesie. Z
trudem gramolê siê z ziemi.

– Nic mi siê nie sta³o – silê siê na uœmiech.
Wprawdzie nie by³em taki pewien. Bola³o piekielnie prawe biodro.

Ca³y by³em upaprany we krwi.
– Twój koñ – powiedzia³ Narcyz.
W poprzek drogi le¿a³ Apollo. Z jego brzucha wyp³ywa³a krwawa

miazga. ¯y³ jeszcze i patrzy³ na mnie, b³agalnie, jakby oczekiwa³ ode
mnie ratunku. Mia³ wielkie przera¿one, niemal ludzkie oczy…

Namaca³em karabin, który le¿a³ obok, zarepetowa³em.
– Tak – powiedzia³ Narcyz – on siê mêczy.
Strzeli³em z bliska miêdzy oczy. Huk wystrza³u stopi³ siê z deto-

nacj¹ kolejnych wybuchów.
Pod artyleryjskim ogniem luzujemy 2 szwadron starszego wachmi-

strza Lawiny – Józefa NiedŸwieckiego. U³ani odchodz¹ z linii z wes-
tchnieniem ulgi. Ciê¿k¹ mieli walkê. Zabieraj¹ ze sob¹ cia³a dwóch za-
bitych kolegów. Pozycje s¹ zorane pociskami, sprawiaj¹ wra¿enie wiel-
kiego kretowiska. W lesie stercz¹ kikuty po³amanych w jedynki drzew,
jakby têdy przeszed³ huragan.

Czujê siê fatalnie i najchêtniej wt³oczy³bym siê w dno rowu – zie-
mianki. Przy ka¿dym wybuchu ¿o³¹dek podchodzi³ do gard³a. Z trudem
mog³em siê opanowaæ, czu³em dr¿enie wszystkich miêœni...
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Z dowódc¹ szwadronu idê na placówkê „Westerplatte” obsadzon¹
tym razem przez pluton Wira – Antoniego Burdzie³owskiego, wzmoc-
niony sekcj¹ erkaemu Piszczka. Westerplatte” jest pokryte lejami po wy-
buchach, jakby têdy przesz³o stado dzików. Gwizdy, wybuchy i b³yski
rozlegaj¹ siê bez przerwy. Jeden z pocisków rozerwa³ siê na szczycie
wzgórza w chwili, gdy dochodziliœmy do naszej pozycji. Od³amek prze-
ci¹³ brodê Mietkowi Lipiñskiemu z Leszna, okopanemu na prawym skrzy-
dle. Od tego samego pocisku zosta³ ranny w krocze Zbyszek Sadowski,
brat luzaka dowódcy. Je¿eli siê z tego wyli¿e, bêdzie kalek¹ na ca³e ¿ycie.

Przed wieczorem przyjecha³ na nasze pozycje dowódca naszej pusz-
czañskiej „artylerii”, porucznik Leszczyc – Henryk Kêdzierzawski, z ba-
talionowymi moŸdzierzami i granatnikami. Powitaliœmy go z entuzja-
zmem. Nareszcie weŸmiemy odwet za nasz¹ bezczynnoœæ podczas na-
wa³nicy ich ognia artyleryjskiego. Ch³opcy szybko i sprawnie ustawili
swoje „harmaty”, Leszczyc poda³ kierunek ognia. Nasza „artyleria” od-
pali³a wszystkie swoje pociski, z którymi tu przyjecha³a, a by³o ich 24,
po czym zwinê³a swój majdan i odjecha³a, zanim pad³ z ich strony pierw-
szy strza³. Ale swoj¹ robotê zrobili na fest. Na pozycjach nieprzyjaciela
widaæ by³o poruszenie. Jednak dosyæ szybko przyszli do siebie. Wkrótce
odezwa³a siê ich artyleria by wzi¹æ na nas odwet.

Z s¹siedniej ziemianki obsadzonej przez Antka Æwirkê i Janka £apo
z I plutonu dochodzi³ przeci¹g³y jêk. Z dowódc¹ szwadronu doskoczyli-
œmy tam pierwsi, po chwili dopad³ nas K³os. Antek zosta³ zabity na miej-
su. Jego cia³o le¿a³o na obrze¿u wykopu. Janek przysypany ziemi¹ le¿a³
na dnie rowu. W miejscu lewego oka mia³ jedn¹ wielk¹, krwawi¹c¹ ranê.
Usi³owa³em j¹ przewi¹zaæ opatrunkiem osobistym. Tymczasem Janek
wo³a³:

– Nie tu! Moje plecy, ja nie mam pleców…
Narcyz rozci¹³ no¿em mundur. W miêdzyczasie upora³em siê z opa-

trunkiem osobistym, który nasi¹ka³ krwi¹.
K³os pogna³ na zaplecze po szwadronowego felczera. Wachmistrz

próbowal opatrzeæ plecy Janka banda¿em. Pod praw¹ ³opatk¹ mia³ krwaw¹
miazgê.

Rafalski przyjecha³ swoim wozem–ambulansem. Ostro¿nie w³o¿y-
liœmy nañ rannego.

Jesteœmy wyczerpani psychicznie nieustann¹ nawa³¹ ognia artyle-
ryjskiego i nasz¹ bezczynnoœci¹. ¯yjemy nadziej¹, ¿e Dolina wreszcie
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poderwie nas do ataku. Nie jesteœmy nieprzyzwyczajeni do pozycyjnej
walki. Jak d³ugo mo¿na bezczynnie liczyæ kolejne wybuchy pocisków
i wró¿yæ: Trafi, nie trafi? Kiedy wreszcie dobierzemy siê im do skóry?

OSIEMDZIESIÊCIU ZUCHWA£YCH

Porucznik Dolina zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e jego pododdzia³y
„nie przywyk³szy” do d³ugotrwa³ych walk pozycyjnych z trudem utrzy-
mywa³y pozycje pod Pociech¹ i Truskawiem pod d³ugotrwa³ym i zmaso-
wanym naporem nieprzyjaciela. Prze³amanie na tym odcinku oporu le-
œnych stwarza³o powa¿ne zagro¿enie dla ca³ej „Grupy Kampinos”. Po-
nadto, oddzia³y RONA zagradza³y drogê do Warszawy, a tam przecie¿
walczy³a czêœæ „ch³opców z lasu” – oczekuj¹c z Puszczy Kampinoskiej
nowych dostaw broni i amunicji. Tymczasem tu, pod Pociech¹ ju¿ od
tygodnia toczy³ siê frontowy bój o byæ albo nie byæ „Niepodleg³ej Rze-
czypospolitej Kampinoskiej”.

Dolina postanowi³ rozstrzygn¹æ tê bitwê nag³ym uderzeniem na
Truskaw i Sieraków, z których to miejscowoœci prowadzono nêkaj¹cy
ogieñ artyleryjski na pozycje „Jerzyków” i puszczañskiej kawalerii. Cho-
dzi³o o rozbicie g³ównych si³ nieprzyjaciela. W tym celu poleci³ prze-
prowadzenie dok³adnego rozpoznania stanowisk niemieckich. Do Tru-
skawia uda³ siê szeregowiec Sosna – Józef Zych, który ustali³ dok³adnie,
w których punktach wioski znajduj¹ siê nieprzyjacielskie stanowiska
ogniowe karabinów maszynowych, artylerii i moŸdzierzy oraz gdzie
wystawiono ubezpieczenia i czujki.

Wieœ Truskaw ci¹gnie siê na przestrzeni ponad dwóch kilometrów.
Jej zabudowania rozpoczyna³y siê w pobli¿u zagajników otaczaj¹cych
Izabelin i ci¹gnê³y siê dalej na pó³noc a¿ do podmok³ych ³¹k odgradzaj¹-
cych wieœ od puszczy, na skraju której okopali siê Polacy. Przez œrodek
wsi prowadzi szeroki trakt miejscami prosty, miejscami skrêcaj¹cy to
w prawo, to w lewo. Na koñcu wsi w pobli¿u ³¹k sta³y zabudowania
folwarczne, zaœ nieco bli¿ej jej œrodka rozwidla³y siê drogi – jedna na
Pociechê, druga na Mariew. Znajdowa³ siê tam plac, jakby rynek, na
którym ulokowano nieprzyjacielski tabor. St¹d na pó³nocny wschód oko-
pa³a siê bateria artylerii. Od broni¹cych lizjery lasu partyzantów w³a-
sowcy oddzieleni byli podmok³ymi ³¹kami. Z prawego i lewego skrzyd³a
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rozci¹ga³y siê pola ze skoszonym zbo¿em, bêd¹ce pod zasiêgiem broni
maszynowej nieprzyjaciela. O niespe³na trzy kilometry dalej znajdowa-
³a siê wieœ Sieraków, w której stacjonowa³ inny batalion w³asowców.
W tej samej odleg³oœci, w Budach, stacjonowa³y pozosta³e oddzia³y tego
samego ich pu³ku. Równie¿ na ty³ach, w Izabelinie, pe³no by³o wojsk tej
formacji.

Stan liczebny nieprzyjaciela w Truskawiu oszacowano na oko³o
piêæset ludzi, którzy kwaterowali we wsi.

W przygotowaniach do zamierzonej akcji spraw¹ najwa¿niejsz¹
i najtrudniejsz¹ zarazem by³o przekonanie dowódcy „Grupy Kampinos”
majora Okonia o celowoœci tej ryzykownej wyprawy. Porucznik Dolina
w ksi¹¿ce „Droga Cichociemnych” wydanej przez Ko³o Spadochronia-
rzy w Londynie wspomina:

– Akcja by³a ryzykowna, co nie ulega³o w¹tpliwoœci. Na powodze-
nie mo¿na by³o liczyæ tylko w wypadku ca³kowitego zaskoczenia. Nie-
powodzenie kosztowa³oby nas nie tylko ofiary w ludziach, ale wp³ynê³o-
by fatalnie na nastroje naszych ch³opców. Sumuj¹c wszystkie „za i prze-
ciw” utrwali³em siê jednak w przekonaniu, ¿e akcja musi siê udaæ. Nie-
stety, major Okoñ nie podziela³ mojej wiary. Nie uda³o mi siê go przeko-
naæ, ¿e mo¿emy liczyæ na sukces. Nie zrezygnowa³em jednak z projektu
i tego samego dnia poszed³em do niego po raz drugi.

Czasu by³o niewiele, a akcjê trzeba by³o wykonaæ jeszcze tej nocy.
Dlaczego nie, kiedy indziej? W doœæ d³ugim okresie ¿ycia w lesie cz³o-
wiek wyrobi³ sobie nieomylny „wêch partyzancki”, zmys³, intuicjê, któ-
ry prawie nigdy nie zawodzi³. Ten wewnêtrzny g³os mówi³ mi, ¿e wypa-
du nale¿y dokonaæ jeszcze dzisiaj.

Przygotowa³em, wiêc oddzia³ i poszed³em po „ostatnie s³owo” do
dowódcy. Uda³o mi siê wreszcie go przekonaæ. Ustaliliœmy, ¿e major
Okoñ pójdzie na podobn¹ akcjê do s¹siedniej wsi Sieraków. Uzgodnili-
œmy has³a („Sobota”) i czas rozpoczêcia akcji na godzinê 1.00 w nocy.

Mia³o siê ju¿ pod zachód. Ch³opcy siedzieli w d³ugich cieniach
olch i topól, gotowi do wymarszu. Twarze ich by³y skupione. Dla star-
szych by³a to jeszcze jedna walka, dla nowicjuszy zaœ chrzest bojowy,
który wywo³uje dobrze ka¿demu znany dreszcz emocji. (…)

Proponuj¹c (po raz drugi) rozstrzygniêcie bitwy pod Pociech¹ przez
g³êboki wypad na ty³y Truskawia porucznik Dolina postawi³ majora
Okonia w³aœciwie przed faktem dokonanym. W podleg³ych mu kompa-
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niach i szwadronach ju¿ ochotnicy sformowani w pododdzia³y byli goto-
wi do wymarszu. Zg³osi³o siê szeœciuset gotowych na wszystko ch³op-
ców. Spoœród nich wybra³ siedemdziesiêciu z oddzia³ów liniowych i dzie-
siêciu z oddzia³ów ty³owych. Do tych ostatnich nale¿eli ¿o³nierze i u³ani
z kwatermistrzostwa taborów, ¿andarmerii, ³¹cznicy i kanceliœci. W rze-
czywistoœci te oddzia³y ty³owe stanowili zaprawieni w bojach ¿o³nierze,
którzy w krytycznych sytuacjach interweniowali, jako ostatni odwód
i najczêœciej z powodzeniem.

Wszyscy spoœród wybranych mieli byæ uzbrojeni tylko w broñ au-
tomatyczn¹, pistolety i karabiny maszynowe z odpowiednim zapasem
amunicji i kilkoma granatami na osobê.

O werbunku ochotników wspomina dowódca II plutonu podchor¹-
¿y Grom – Józef Bylewski ze szwadronu zwiadowców wachmistrza pod-
chor¹¿ego Bazara – Stanis³awa Bazarewskiego:

– Szwadron zwiadowców konnych zakwaterowany by³ w Wierszach.
Zajmowa³ on dwie s¹siaduj¹ce ze sob¹ i nieprzedzielone ¿adnym p³otem
zagrody wiejskie po³o¿one naprzeciw drogi wiod¹cej do Brzozówki. Jedn¹
z zagród zajmowa³ mój pluton, a drug¹ pluton kaprala Wac³awa – Stani-
s³awa Barana. Dowództwo szwadronu kwaterowa³o przy moim pluto-
nie. Za koszary s³u¿y³a u³anom stodo³a, budynek najbardziej nadaj¹cy
siê do tego celu na wsi w porze letniej. Natomiast podchor¹¿y Bazar,
szef szwadronu Adam, dwie sanitariuszki i ja mieszkaliœmy w jednej
chacie razem z w³aœcicielem zagrody, jego ma³¿onk¹ i ich nieletni¹ córk¹.
Najcenniejszym dla nas sprzêtem w tej chacie by³ radioodbiornik wy-
szperany gdzieœ i zainstalowany przez pomys³owego i zaradnego podpo-
rucznika Adama. Dziêki temu urz¹dzeniu mieliœmy jaki taki kontakt ze
œwiatem.

2 wrzeœnia po po³udniu, gdy Bazar, Adam i ja gwarzyliœmy o czymœ
w swojej kwaterze – ni stad ni zow¹d z³o¿y³ nam wizytê dowódca pu³ku
porucznik Dolina i dowódca batalionu porucznik Strza³a. Takie wizyty
u nas by³y bardzo rzadkie i zwiastowa³y zazwyczaj jak¹œ powa¿niejsz¹
robotê. Tak te¿ by³o i teraz. Poprosiliœmy, by usiad³, lecz on bez ¿adnych
wstêpów oznajmi³:

– Dzisiaj organizujê wyprawê na tych drabów, co siedz¹ w Truska-
wiu. Nie wyznaczam do tej akcji ¿adnej kompanii, ani szwadronu. Chcê
mieæ samych ochotników. S¹dzê, koledzy, ¿e i w waszym szwadronie
znajd¹ siê chêtni.
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– Ja pierwszy! – zawo³a³em podnosz¹c rêkê jak uczeñ.
– Ja drugi! – powtórzy³ za mn¹ jak echo szef szwadronu Olek Paw-

luczenko.
– Dobrze – odpowiedzia³ Dolina. Po chwili zwróci³ siê bezpoœred-

nio do mnie: – W takim razie niech pan powie u³anom, o co chodzi
i zajmie siê ich przygotowaniem do wyprawy. Przede wszystkim trzeba
bêdzie dobrze siê uzbroiæ. Nie braæ karabinów, lecz erkaemy, pistolety
maszynowe, no i granaty po kilka na g³owê. Zbiórka o zachodzie s³oñca
tutaj, na waszym placu.

Od nas Dolina uda³ siê do s¹siaduj¹cej z nami kompanii podpo-
rucznika Olszy– Henryka Dobaka. Nazywaliœmy j¹ warszawsk¹, gdy¿
sk³ada³a siê w wiêkszoœci z mieszkañców Warszawy. A ja z Olkiem sko-
czy³em zaraz do naszych ch³opaków. Gdy poinformowaliœmy ich o za-
mierzonej wyprawie ochotników pod dowództwem Doliny na w³asow-
ców – oczy zab³ys³y im radoœci¹ i wszyscy wyrazili gor¹c¹ chêæ wziêcia
w niej udzia³u. Bo z Dolin¹ poszliby bez wahania nawet do piek³a.

Na wyprawê tê mogliœmy jednak wzi¹æ tylko tylu u³anów, ile by³o
broni maszynowej. Tote¿ mieliœmy wiele k³opotu z doborem ochotni-
ków. Na szczêœcie nieca³y szwadron by³ na miejscu, inaczej mieliby-
œmy jeszcze wiêksze larum. W tym samym czasie, bowiem sekcja
z mego plutonu patrolowa³a okolice wsi £awy, a dwie sekcje z pierw-
szego plutonu pod dowództwem Wac³awa uwija³y siê gdzieœ w innym
miejscu.

Ch³opców ze swego plutonu znalem na wylot. Wybiera³em spoœród
nich w pierwszym rzêdzie najbardziej bojowych, odwa¿nych i bystrych
– takich jak Staszek Czerniawski, Edek Janczewski, Janek Kosowicz,
Longin Chimorodo ... To samo czyni³ Pawluczenko w pierwszym pluto-
nie. On tamtych ch³opców zna³ lepiej ni¿ ja, gdy¿ wielu z nich pochodzi-
³o z jego stron rodzinnych i uczestniczy³o z nim poprzednio w walkach
na terenie Puszczy Nalibockiej.

Wybraliœmy dziewiêtnastu ch³opców. Obejrzeliœmy uzbrojenie ka¿-
dego i iloœæ posiadanej amunicji. Kogo by³o trzeba – dozbroiliœmy, tak
jak ¿yczy³ sobie tego porucznik Dolina.

Na jakieœ pó³ godziny przed zachodem s³oñca zaczê³y siê zbieraæ
na naszym placu, a raczej na du¿ym, otwartym z dwóch stron podwórku
– grupki ochotników. Nieopodal zatrzymywa³y siê nadje¿d¿aj¹ce wozy,
ka¿dy zaprzêgniêty w parê koni. By³y to wozy taborowe z poszczegól-
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nych kompanii, jak te¿ i z kwatermistrzostwa. Na nich piechurzy mieli
wyruszyæ w kierunku podstaw wyjœciowych do planowanej akcji.

Niebawem na miejsce zbiórki przyby³ porucznik Dolina. Ochotni-
cy ustawili siê w dwuszeregu, dokonano przegl¹du ich uzbrojenia i wy-
posa¿enia w amunicjê.

Na tê brawurow¹ wyprawê zg³osi³o siê bardzo du¿o ochotników,
ale jej dowódca potrzebowa³ nie wiêcej, ni¿ 80 ludzi i tylko tylu zatrzy-
ma³ na placu – pozosta³ym nakazuj¹c powrót na kwatery. „Nadliczbowi”
z kwaœnymi minami i niezadowoleniem na twarzach musieli wykonaæ
ten rozkaz – bez nadziei udzia³u w natarciu, które mog³o okazaæ siê de-
cyduj¹ce o losach Rzeczypospolitej Kampinoskiej.

Oczekiwaliœmy ju¿ tylko na decyzjê majora Okonia, który jakoœ
nie ¿ywi³ zbytniego przekonania do naszej wyprawy i trzeba by³o wielu
nalegañ porucznika Doliny, by siê zgodzi³.

S³oñce ju¿ zasz³o i coraz gêstszy mrok rozpoœciera³ siê wokó³. Do-
piero wtedy porucznik Dolina wyda³ rozkaz, by piechota za³adowa³a siê
na wozy, a mnie poleci³ jechaæ konno ze zwiadowcami na czele oddzia-
³u, a¿ do Zaborowa Leœnego – lecz wolno, bez odrywania siê od reszty
oddzia³u.

Piechota obsiad³a wozy, zwiadowcy wsiedli na koñ. Dolina dosiad³
swego gniadosza i ruszyliœmy z placu – podwórka, z którego prowadzi³a
polna dro¿yna wiod¹ca wprost do lasu i dalej w kierunku Zaborowa ...

DOLINA ATAKUJE!

Uformowany ad hoc oddzia³ szturmowy, „zmotoryzowany” na kon-
nych furmankach wyruszy³ z Wiersz w dniu 2 wrzeœnia 1944 roku, oko³o
godziny dziewiêtnastej.

Porucznik Dolina zamierza³ osi¹gn¹æ cel wypadu przez obejœcie
wsi Truskaw i uderzenie na nieprzyjaciela od ty³u. Uprzednio dowódca
pu³ku uprzedzi³ o akcji porucznika Jerzego – Jerzego Strza³kowskiego
i wachmistrza Suma – Narcyza Kulikowskiego nakazuj¹c im ca³onocne
czuwanie, by w razie potrzeby mogli przyjœæ z odsiecz¹.

Ca³y oddzia³ podzieli³ siê na trzy pododdzia³y. Ich dowódcami zo-
stali: „cichociemny” porucznik Lawa – Tadeusz Gaworski, do którego
przydzia³ otrzyma³ tak¿e podporucznik Zemsta – Mieczys³aw Rabiñski;
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porucznik Wulkan – Leszek ¯abierak, któremu Góra przydzieli³ grupê
podchor¹¿ego Groma–Józefa Bylewskiego i porucznik Jastrz¹b – Alek-
sander Wolski, z którym zabra³ siê W³adys³aw Sobota, „Berlingowiec” –
jak go nazywano – podporucznik z armii gen. Berlinga, który uciek³
z niewoli niemieckiej i do³¹czy³ do zgrupowania, plutonowy podchor¹¿y
Sêp – Lucjan Wiœniewski.

Grupy boczne otrzyma³y dodatkowe zadanie, by z chwil¹ rozpo-
czêcia akcji nie wypuszczaæ ¿adnego z w³asowców ze wsi oraz ubezpie-
czyæ boki. Natomiast grupa œrodkowa pod komend¹ Jastrzêbia mia³a
ochraniaæ ty³y, niezale¿nie od swego g³ównego zadania – uderzania
w œrodek wsi.

W Zaborowie Leœnym pozostawiono wszystkie konie i wozy. Od-
dzia³ uformowa³ siê w zwarty dwurz¹d, na którego czele maszerowa³
porucznik Dolina poprzedzany przewodnikami (mieszkañcami Truska-
wia), kapralem Wilg¹ i strzelcem Leonem, jako awangard¹ marszow¹.
Za nim maszerowali z cicha pobrzêkuj¹c ostrogami spieszeni u³ani ze
szwadronu zwiadowczego, dalej piechota, a na koñcu sanitariuszki. Noc
by³a pogodna, drogê oœwietla³ ksiê¿yc, tylko gdzieniegdzie nad ³¹kami
wznosi³y siê opary bia³ej mg³y.

Do Truskawia od strony Izabelina oddzia³ dochodzi³ skrajem zaro-
œli, a nastêpnie rowem, który miejscami przebiega³ przez teren ca³kowi-
cie odkryty. Partyzanci maszerowali w zwartym szyku równolegle do
wymijanej wsi, w której stanowiska zajmowali w³asowcy – nie dalej, ni¿
dwieœcie kroków od zabudowañ.

Nagle od strony £aŸ, wsi odleg³ej o niespe³na kilometr, rozleg³a siê
gwa³towna strzelanina karabinów maszynowych. ¯o³nierze mimowol-
nie zatrzymali siê. Ale porucznik Dolina da³ znak:

– Idziemy dalej, to nie do nas.
Istotnie, ubezpieczenie Niemców kwateruj¹cych w £azach strzela-

³o na oœlep, jak zwykle dla odstraszenia ewentualnych intruzów, nie zaœ
z powodu jakiegoœ konkretnego, zagro¿enia. Mimo tej przejœciowej strze-
laniny partyzanci porucznika Doliny przez nikogo niezauwa¿eni doszli
ju¿ prawie na drugi koniec wsi.

Dolina odnotowa³ w swym dzienniku:
– Zaledwie odsapnêliœmy chwilê. Wulkan – Leszek ¯abierak po-

szed³ ze swoim oddzia³em lew¹ stron¹ wsi, Olek Wolski drug¹ stron¹,
a Lawa – Tadeusz Gaworski od strony Sierakowa. Sam z dwoma goñca-
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mi: Maciejk¹ – Frankiem Kosowiczem i NiedŸwiedziem–Staszkiem My-
œlickim, oraz kancelist¹ wachmistrzem Kul¹ – Kazimierzem Puchacewi-
czem, uda³em siê za nim zak³adaj¹c, ¿e to w³aœnie ta grupa jako pierwsza
powinna dopaœæ stanowisk artylerii niemieckiej znajduj¹cej siê na prze-
ciwleg³ym skraju Truskawia. Plutony nasze posuwa³y siê wolno, prze-
szukuj¹c za pomoc¹ przednich patroli skrajne zabudowania wsi, by zna-
leŸæ kogoœ mog¹cego udzieliæ dok³adniejszych wskazówek, co do si³y
i rozlokowania pozycji nieprzyjaciela. Wieœ wydawa³a siê ca³kowicie
wyludniona. Cha³upy by³y opustosza³e. W stajniach i chlewach ani œladu
¿ywego stworzenia. Tylko ciemne sylwetki naszych szperaczy wnosi³y
w tê g³uch¹ ciszê nieco ¿ycia. Trochê mnie to speszy³o, spodziewaliœmy
siê bowiem, ¿e wieœ funkcjonuje normalnie.

Uda³o siê nam wreszcie znaleŸæ jakiegoœ starca. Ale by³ g³uchy jak
pieñ. Aby móc z nim rozmawiaæ, trzeba go by³o sprowadziæ do piwnicy,
gdzie jeden z naszych ch³opaków musia³ drzeæ siê do niego na ca³e gar-
d³o, by cokolwiek us³ysza³. Siedz¹c przy samym okienku w piwnicy od-
nios³em wra¿enie, ¿e ten krzyk musia³ byæ s³yszany na setki metrów.
Niemniej wiadomoœci, jakie zdo³aliœmy od starca uzyskaæ, by³y bardzo
cenne. Wiedzia³ on, ¿e w ci¹gu dnia i po po³udniu przyby³ do wsi jeszcze
jeden oddzia³ artyleryjski, który przyprowadzi³ kilkanaœcie dodatkowych
dzia³ i wiele wozów z amunicj¹.

Niemcy kwaterowali w domach od strony lasu, a na wieczór „zmo-
bilizowali” do zabawy czêœæ p³ci piêknej ze wsi. Reszta ludnoœci uciek³a
wraz z dobytkiem – takim, jaki kto móg³ w poœpiechu zabraæ.

– Ciarki mnie przechodzi³y, gdy obliczy³em si³ê przeciwnika. Jak
na nasz¹ osiemdziesi¹tkê to nieco za du¿o. Mieliœmy jednak w rêku pe-
wien atut: znajdowaliœmy siê na ich ty³ach i liczyliœmy, ¿e od tej strony
ubezpieczenie nieprzyjaciela nie bêdzie zbyt silne.

Skradaliœmy siê jak koty. Przeskakiwaliœmy ogrodzenia bez s³owa,
bez stuku, bez jednego szmeru. Tylko ksiê¿yc, jak na utrapienie, œwieci³
coraz jaœniej potêguj¹c niesamowitoœæ tej ciszy, pe³nej jednak utajonego
¿ycia. Dochodzi³a godzina pierwsza. Z ka¿d¹ chwil¹ ros³o podniecenie.
Niepokój o los naszego „wypadu” nie dawa³ mi spokoju.

Nagle z g³êbi wsi wyrwa³y siê dwie krótkie serie z pistoletu maszy-
nowego. W tym momencie koñczy³a siê moja rola jako dowódcy ca³oœci.
Poszczególne grupy wspó³dzia³aj¹c w ramach podanego na pocz¹tku pla-
nu, musia³y ju¿ dalej polegaæ na sobie.
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Gdy pad³y pierwsze strza³y, b³yskawicznie rzuciliœmy siê do przo-
du. Zachowanie ostro¿noœci by³o ju¿ teraz zbêdne. Ka¿dy rozumia³, ¿e
nale¿a³o mo¿liwie jak najszybciej znaleŸæ siê wewn¹trz ugrupowania
przeciwnika, który wydawa³ siê ca³kowicie zaskoczony. Od pierwszych
strza³ów erkaemu zapali³a siê stodo³a i stóg s³omy na koñcu wsi. Suchy
materia³ natychmiast chciwie objê³y p³omienie, oœwietlaj¹c nam ca³e
przedpole. Zrobi³o siê widno, jak w dzieñ. Z chat przed nami wybiega³y
przera¿one kobiety kieruj¹c siê w stronê lasu.

Na moment zaprzestaliœmy ognia, by wszystkie grupy mog³y wy-
konaæ ostatni skok do przodu. Wystarczy³o tej krótkiej przerwy, aby nie-
przyjaciel och³on¹³. Po przypadkowych seriach z broni maszynowej za-
czê³y rozrywaæ siê pierwsze pociski z granatów i moŸdzierzy. Ogieñ ten
by³ na szczêœcie ma³o skuteczny, zmieszaliœmy siê ju¿, bowiem z prze-
ciwnikiem i pociski gêœciej razi³y Niemców, którzy na ca³ej przestrzeni
byli bardziej skupieni, ni¿ my. Strzelanina by³a bez³adna. Czêste wybu-
chy granatów wzmaga³y zamieszanie i sia³y zniszczenie. Ogieñ obj¹³
wiêksz¹ czêœæ wsi, a wiatr roznosi³ p³omienie coraz dalej. W blasku ognia
widaæ by³o, ¿e nasi ch³opcy zwijaj¹ siê szybko. Akcja rozkrêci³a siê na
dobre.

Najbardziej do przodu wdar³ siê ze sw¹ grup¹ Olek Wolski, by³ ju¿
w rejonie artylerii. Porucznik Lawa likwidowa³ w rowach grupki, które
zd¹¿y³y uskoczyæ ze wsi, by zaj¹æ stanowiska zapasowe. Wulkan polo-
wa³ na uciekaj¹cych w kierunku wsi £ozy. Raz po raz rozlega³ siê b³agal-
ny okrzyk „hospodi pomi³uj!” (za³ogê Truskawia stanowili w wiêkszo-
œci Kozacy).

Jako pierwszy do stanowisk artylerii dorwa³ siê z grup¹ Wolskiego
sier¿ant Zaremba. Wykoñczy³ obs³ugi, które zd¹¿y³y znaleŸæ siê przy
dzia³ach i zabra³ siê za zadanie g³ówne – zniszczenie zdobytych dzia³.
Wrzucano do luf granaty lub podci¹gano pod nie wi¹zki s³omy z paroma
pociskami artyleryjskimi, po czym s³omê podpalano (...)

Od porucznika Doliny przez ca³y czas walki w Truskawiu nie od-
stêpowali nawet o krok, jak w ka¿dej walce, Maciejka – Franciszek Ko-
sowicz, NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki i Kula – Kazimierz Puchace-
wicz. Trójka ta wraz z komandosem Dolin¹ uzbrojona w pistolety maszy-
nowe stanowi³a doborow¹ grupê szturmow¹. Dolina zawsze, gdy prowa-
dzi³ oddzia³ do ataku, po rozdzieleniu poszczególnym pododdzia³om za-
dañ, sam stawa³ do walki ramiê w ramiê z szeregowymi, jak prosty ¿o³-
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nierz, zjawiaj¹c siê nieoczekiwanie na najbardziej zagro¿onych odcinkach,
sia³ spustoszenie w szeregach nieprzyjaciela, dodaj¹c otuchy walcz¹cym.
By³ jednym z nich. Notatki porucznika Doliny – Adolfa Pilcha uzupe³nia
szef jego kancelarii, wachmistrz Kula – Kazimierz Puchacewicz:

– Dolina, Maciejka, NiedŸwiedŸ i ja przemaszerowaliœmy ju¿
niemal pó³ wsi od strony Izabelina, nie napotykaj¹c nikogo. Dolina
powiedzia³:

– Cholera, œpi¹ jak sus³y, to dobrze.
W jednej zagrodzie znaleŸliœmy staruszka. Bardzo siê nas wystra-

szy³ i pocz¹tkowo nie móg³ wykrztusiæ z siebie ani jednego s³owa. Wresz-
cie, gdy siê uspokoi³, powiedzia³:

– Panowie uciekajta, tu ich tyla, z harmatami, co nawet i tysi¹c
was, nie da im rady.

Powiedzia³ te¿, ¿e „ruskie” pozabierali im ¿ony i córki i trzymaj¹ je
przy sobie, ¿e przed wieczorem od strony Sierakowa przysz³y nowe od-
dzia³y z armatami. Wskaza³ te¿ budynek, w którym mieœci³o siê dowódz-
two nieprzyjacielskie. Dolina poradzi³ mu, by skry³ siê w jakiœ bezpiecz-
ny k¹t i siedzia³ cicho.

Przeskoczyliœmy na drug¹ stronê ulicy, do ogródków. W tym mo-
mencie po „kocich ³bach” bruku ktoœ puœci³ seriê, rozpoczê³a siê strzela-
nina. Ze stodó³ i mieszkañ wybiega³y kobiety kieruj¹c siê w stronê lasu.
Natomiast Ukraiñcy i Niemcy byli ca³kowicie zaskoczeni. W g³owie im
siê nie mieœci³o, ¿e ktoœ mo¿e ich zaatakowaæ od strony Warszawy. Nie-
którzy w samych gaciach wyskakiwali z domów wiej¹c na wszystkie
strony. To by³a istna rzeŸ.

W trójkê przeskakiwaliœmy od cha³upy, do cha³upy. Przejecha³o
siê seri¹ z automatu po drzwiach i oknach, potem wrzuca³o granat do
œrodka i hajda dalej. Niebawem ³una po¿arów oœwietli³a ca³¹ wieœ. W jej
zasiêgu widaæ by³o naszych jak mocuj¹ siê z dzia³em. Wyci¹gali je spod
p³on¹cej stodo³y.

W jednym z budynków w³asowcy ostrzeliwali siê z piwnicy, jak
z bunkra. Zaatakowaliœmy ich od strony pola. Mieliœmy dogodn¹ pozy-
cjê. Ja wpad³em do jakiegoœ do³u, jakby do leju, po wybuchu pocisku.
Naprzeciw siebie mia³em okienko piwnicy, z której strzelano z erkaemu.
Prowadzi³em seriami ogieñ po tych okienkach, by tamci nie mogli siê
wychyliæ. W tym czasie Dolina i NiedŸwiedŸ doskoczyli do œciany cha-
³upy wrzucaj¹c granaty do wnêtrza piwnicy. Z górnego okna wyskoczy³
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w³asowiec i ucieka³ do lasu. Oczywiœcie nie ubieg³ daleko, bo dosiêgnê-
³a go seria z mojego automatu. Dopad³ zaraz do niego NiedŸwiedŸ wyry-
waj¹c mu pistolet maszynowy(…)

W boju o likwidacjê dwóch batalionów RONA w Truskawiu zdo-
byto, miêdzy innymi, dzia³o. Wydarzenie to relacjonuje wachmistrz pod-
chor¹¿y Grom–Józef Bylewski, dowódca jednej z grup w pododdziale
porucznika Jastrzêbia – Aleksandra Wolskiego:

– W sk³ad mojej grupy weszli zwiadowcy konni i ch³opaki z kom-
panii warszawskiej oraz kilku z innych, nie pamiêtam ju¿, z jakich. Za-
cz¹³em porz¹dkowaæ tê grupê i czyniæ ostatnie przygotowania do natar-
cia. Na swym prawym skrzydle ustawi³em u³anów, a na lewym, piechu-
rów. Wœród ch³opców z kompanii warszawskiej by³ m³ody, niedawno
przyby³y z Warszawy podporucznik Tur i jemu powierzy³em dowodze-
nie lewym skrzyd³em.

Wyjaœni³em ch³opcom, ¿e rozpoczniemy posuwanie siê do przodu
tyralier¹. Tylko linia tyraliery nie bêdzie bieg³a prostopadle do wsi, lecz
pod k¹tem ostrym, to znaczy – licz¹c od prawego skrzyd³a – ka¿dy bê-
dzie wyprzedza³ swego poprzednika (s¹siada po prawej rêce) o jakieœ
dwa, trzy kroki. Szyk ten by³ konieczny ze wzglêdu na zadanie, jakie
mia³a wykonaæ lewoskrzyd³owa grupa. Chodzi³o, bowiem o pewne za-
skoczenie przeciwnika, które w tych warunkach dawa³o bodaj jedyn¹
rêkojmiê zwyciêstwa. Prawoskrzyd³owi, ocieraj¹c siê o budynki i pene-
truj¹c je w pewnym momencie musz¹ natkn¹æ siê na wroga – tak przewi-
dywa³em. Rozpocznie siê strzelanina, zaalarmowani w³asowcy na pew-
no chwyc¹ za broñ. Wówczas nie wolno bêdzie daæ im chwili do namy-
s³u i do zorganizowana jakiejkolwiek obrony. Jednym skokiem ca³a gru-
pa musi znaleŸæ siê pod budynkami i ogarn¹æ swym uderzeniem jak naj-
wiêksz¹ ich iloœæ. No i grzaæ ogniem, ¿eby nikt ¿ywy nie wyszed³.

Te wszystkie przygotowania koñcowe trwa³y zaledwie kilka minut
i odbywa³y siê niemal w zupe³nej ciszy. Porozumiewali siê miêdzy sob¹
szeptem oraz za pomoc¹ gestów r¹k i palców.

Spojrza³em na zegarek by³a za siedem minut pierwsza. Przygarbio-
ne domy drzema³y w poœwiacie ksiê¿yca. Cisza panowa³a absolutna,
nawet pies nie zam¹ci³ jej szczekaniem. Jeszcze trzy minuty, jeszcze tyl-
ko trzy sekundy. Trzy okr¹¿enia najmniejszej wskazówki. Patrzê na ko-
niec sekundnika. Porusza siê, tylko jakoœ bardzo wolno. Prowadzê go
oczami. Jedno okr¹¿enie... drugie... trzecie... no, ju¿!
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Wysuwam siê parê kroków do przodu i dwukrotnym podniesieniem
r¹k do góry dajê ch³opakom znak rozpoczêcia natarcia. Poderwali siê
z ziemi i ruszyli przed siebie formu³uj¹c jednoczeœnie nakazany uprzed-
nio szyk. Bieg³em na prawym skrzydle razem z u³anami trzymaj¹c obok
siebie najlepszego erkaemistê Edka Janczewskiego. Ca³a linia przesu-
wa³a siê w milczeniu i ciszy. Ch³opcy z broni¹ gotow¹ do strza³u biegli
bezszelestnie na lekko ugiêtych nogach. Za ka¿dym w ksiê¿ycowej po-
œwiacie ci¹gnê³o siê d³uga, ciemna smuga cienia.

Ju¿ prawoskrzyd³owi myszkowali wœród budynków, pierwszego na
skraju wsi gospodarstwa. Nie znaleŸli w nim nikogo i nic. Penetruj¹ dru-
gie i trzecie, to samo. W kilku nastêpnych budynkach te¿ pusto, w dal-
szych równie¿ ani œladu wroga. Co u licha? – Dziwimy siê. Czy¿byœmy
tu przyszli na pró¿no?

W ca³ej wsi nadal g³êboka cisza, nie s³ychaæ ¿adnego wystrza³u.
Raptem ktoœ wo³a do nas po rosyjsku:

– Stój, kto idiot?
Jeden skok – i ju¿ mieliœmy w swych rêkach w³asowca. Chcia³ coœ

do nas mówiæ, lecz kapral Litwos – Janek Kosowicz zatka³ mu usta d³o-
ni¹ pytaj¹c go w jego jêzyku:

– Gdie waszije? Wiedi nas paskarieje k'nim! – Gdzie wasi, pro-
wadŸ szybko do nich?

Zrobiliœmy kilka kroków do przodu, gdy nagle pad³a krótka seria
z broni maszynowej. Kule przemknê³y niedaleko nas, zupe³nie nisko,
kosz¹c trawê, co wygl¹da³o tak, jak gdyby ktoœ specjalnie chcia³ trafiæ
któregoœ z nas w odcisk na ma³ym palcu, u nogi.

Kolejny skok i mamy drugiego ptaszka. Le¿a³, gapa na murawie
przy stodole z rosyjskim erkaemem talerzowym. Zgin¹³, jak pierwszy
jego kolega. Wiadomo by³o, ¿e w tej akcji nie chodzi³o o jeñców i tak nie
by³oby, komu odprowadzaæ ich na ty³y.

Ta krótka seria maszynowa poderwa³a w³asowców. Wyskakiwali
z budynków krêc¹c siê dooko³a bez sensu – wchodz¹c naszym wprost pod
lufy automatów. Pogoniliœmy do nastêpnych zagród. A tam ca³e mrowie
w³asowców. Nawet siê nie bronili. Albo nie otrzeŸwieli jeszcze po wie-
czornej pijatyce, albo nie mogli siê zorientowaæ siê, co niespodziewanie
wokó³ nich dzieje. Ch³opcy w okamgnieniu wykoñczyli ich i biegli dalej.

Nagle z przodu zaszczeka³ cekaem. Rzêsisty ogieñ przygwoŸdzi³
nas do ziemi. Odstrzeliwuj¹c w jego stronê przyg³uszyliœmy go no chwi-
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lê. Czêœæ ch³opaków bieg³a miêdzy budynkami, strzelaj¹c do w³asow-
ców, którzy chy³kiem zd¹¿ali w kierunku tego cekaemu. Pomieszali siê
z nimi tak, ¿e trudno by³o rozpoznaæ, kto jest swój, a kto wróg. Z pozo-
sta³ymi uderzy³em na cekaem, by u³atwiæ walkê naszym, na skrzyd³ach.
Rêk¹ wskaza³em Janczewskiemu stertê zbo¿a, stoj¹c¹ obok du¿ej stodo-
³y, niedaleko nieprzyjacielskiego cekaemu.

– Poci¹gnij!
Janczewski sypn¹³ krótk¹ seriê œwiec¹cych kulek po stercie i wnet

w¹skie jêzyki ognia zaczê³y tañczyæ po niej, a w kilkanaœcie sekund
póŸniej ca³a stanê³a w p³omieniach. Ogieñ przesun¹³ siê na s³omian¹
strzechê stodo³y. Zrobi³o siê widno jak w dzieñ. Dopiero wówczas zo-
rientowaliœmy siê, ¿e mieliœmy przed sob¹ nie jeden, lecz trzy ciê¿kie
karabiny maszynowe, w dodatku wszystkie dobrze okopane. To by³
prze³omowy dla ca³ej wyprawy etap walki, którego wynik móg³ zdecy-
dowaæ o wszystkim. Tymczasem znaczna czêœæ mojego lewego skrzy-
d³a, które powinno ju¿ byæ w przedzie i uderzaæ na kolejne zagrody,
znajdowa³a siê na jednej linii z prawym skrzyd³em – i pozostawa³a
niemal bezczynna. Zawo³a³em g³oœno, by szli do przodu mijaj¹c bo-
kiem cekaemy. Warszawiacy w mig pojêli, o co chodzi i ruszyli na-
przód. Widaæ ich by³o w œwietle po¿arów, jak przygarbieni, biegiem
mijaj¹ gniazdo cekaemów i znikaj¹ w ciemnej plamie terenu nie objê-
tego jeszcze ³un¹.

Po chwili z przodu, w sporej odleg³oœci od nas zagra³a broñ maszy-
nowa i huknê³y granaty. To by³ znak, ¿e lewe skrzyd³o przyst¹pi³o do
realizacji wyznaczonego zadania. Jednoczeœnie przy cekaemach trwa³a
walka na œmieræ i ¿ycie. Kot³owanina nie do opisania! Jedni bili z erka-
emów i „rozpylaczy” po okopie, inni z granatami czo³gali siê w tamt¹
stronê. Trzy sanitariuszki w bia³ych kitlach uwija³y siê wœród walcz¹-
cych, wyprowadzaj¹c rannych spod ku³. Na ziemiê pad³ zabity starszy
u³an Januszek – Jan £ukaszewicz.

W³asowcy bronili siê zaciekle. Bili z cekaemów i ciskali przed sie-
bie granaty. W pewnej chwili wystrzelili w górê kilka czerwonych ra-
kiet, znak wzywania pomocy. Tymczasem po¿ary rozprzestrzeni³y siê
w ca³ej wsi, ogieñ buszowa³ po obu stronach ulicy.

Nadci¹ga³ drugi pododdzia³, który przedtem wyprzedziliœmy. Po-
znaliœmy go po odg³osach wystrza³ów i zawo³aniu has³a „Sobota, Sobo-
ta” (od nazwiska naszego Berlingowca).
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Nagle z p³on¹cego budynku wypad³o czterech w³asowców pêdz¹c
prosto na nas z podniesionymi w górê rêkami. Wszyscy bosi, jeden z
nich trzyma³ w rêku jak¹œ ksi¹¿kê. Zawo³a³ po rosyjsku:

– Nie ubiwajtie mienia. Pracztitie maju knigu!
Dobre sobie! Akurat mamy czas na lekturê jego „knigi”. Dosko-

czy³ do nich Jastrz¹b z Zaremb¹, poci¹gnêli z automatu. Tymczasem kil-
ku ch³opakom uda³o siê podczo³gaæ do cekaemów i obrzuciæ ich okopy
granatami. Poskutkowa³o natychmiast. Gniazda ziej¹ce ogniem zosta³o
wreszcie zniszczone.

Rwiemy teraz na prawo, ukoœnie do ulicy, by po³¹czyæ siê z ch³op-
cami Berlingowca – Soboty. Wieœ stoi w ogniu. Miejscami z p³on¹cych
budynków bucha taki ¿ar, ¿e z trudem przechodzimy pomiêdzy nimi. Pot
zalewa oczy, dym d³awi i tamuje oddech w piersiach przyprawiaj¹c
o zawrót g³owy.

Wszêdzie napotykaliœmy w³asowców, którzy teraz prawie siê nie
bronili. Sparali¿owani œmiertelnym lêkiem, a mo¿e pijani krêcili siê jak
nieprzytomni i zamiast podj¹æ walkê lub uciekaæ w pole – usi³owali szu-
kaæ schronienia w ciemnoœciach. Choæ prawdê mówi¹c uciekaæ nie mie-
li gdzie, gdy¿ z jednej strony znajdowa³a siê puszcza, gdzie nasi tylko
tam na nich czekali, zaœ z trzech pozosta³ych stron zostali zaatakowani.

W pewnym miejscu ulica rozszerza³a siê tworz¹c niewielki placyk.
W tym miejscu spostrzegliœmy coœ, co wywo³a³o nasz¹ radoœæ. Oto
w cieniu starych drzew sta³a armata, prawdziwa „polówka”, siedemdzie-
si¹tka pi¹tka. Obst¹piliœmy j¹ wokó³, ogl¹daliœmy ze wszystkich stron,
macaj¹c jak rzeŸnik krowê. Sprawdzaliœmy czy jest sprawna. Wszystko
mia³a, co powinno mieæ ka¿de porz¹dne dzia³o. Brakowa³o tylko przod-
ka i koni. Próbowaliœmy ci¹gn¹æ dzia³o, jedni pchali, inni usi³owali je
uruchomiæ staj¹c na szprychy kó³. Ale nic z tego nie wychodzi³o. A¿ tu
nagle jak na zawo³anie zjawili siê dwaj moi u³ani prowadz¹c ze sob¹
dwa konie, które ci¹gnê³y du¿y, mocny przodek na gumowych ko³ach.
Jednym z nich by³ Longin Chimorodo, nazwiska drugiego nie pamiêtam.

— Hurra! – zawo³aliœmy gromko. (…)
Od ¿o³nierzy podchor¹¿ego Groma dzia³o przej¹³ plutonowy Za-

remba z ludŸmi porucznika Jastrzêbia, doprowadzaj¹c je do Zaborowa
Leœnego, a potem do Wiersz.

£¹cznik dowódcy pu³ku Palmiry – M³ociny u³an NiedŸwiedŸ – Sta-
nis³aw Myœlicki, po akcji z przejêciem opowiada³ o nocnym wypadzie:
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– Podchodzimy na ich zaplecze, zgiêci wpó³, po cichutku, jak koty.
Jesteœmy tu¿ tu¿. Nagle trrrr… trrr! Kule karabinu maszynowego zagwiz-
da³y nad g³owami. Pierwsza myœl: – Cholera wziê³a ca³e zaskoczenie.

Okaza³o siê jednak, ¿e by³a to seria skierowana nie w nas, a w las.
Ot, tak sobie, na wszelki wypadek. Co nocy tak strzelali, by dodaæ sobie
animuszu. W dêbince wyprostowaliœmy koœci. Nikt nas dot¹d nie za-
uwa¿y³, wiêc dobra nasza. Teraz naprzód do piaszczystych wydm przy-
legaj¹cych do zabudowañ na skraju wioski. Dolina wyznaczy³ kierunek
uderzenia. Z nami s¹ najlepsi dowódcy z piechoty. Idziemy trójzêbem.
Pierwsz¹ grupê prowadzi por. Lawa, drug¹ por. Jastrz¹b, trzeci¹ por.
Wulkan. Dochodzimy zabudowañ i nikt nas nie pyta, kto, po co? Idê
z Dolin¹ i z Zemst¹. Jakiœ starzec wyci¹gniêty z piwnicy mówi, ¿e przed
wieczorem przyszed³ do ich wsi drugi batalion. O huncwoty. Przed nami
tysi¹c ludzi. W osiemdziesi¹tkê nie damy chyba rady? Dolina jednak nie
zrezygnowa³. Idziemy naprzód. Pod dzik¹ grusz¹ przed nami, ze dwa-
dzieœcia metrów gniazdo ich cekaemu. Nareszcie raczyli nas spytaæ:
– Chto idiot?

Dolina cisn¹³ granat. Z ubezpieczeniem za³atwiliœmy siê raz dwa,
ale z cha³up wybiegali ju¿ rozbudzeni hukiem w³asowcy. Od zapalaj¹-
cych kul zajê³o siê kilka zabudowañ. Widno jak w dzieñ. Ukraiñcy nie
zorientowali siê jeszcze, co siê sta³o. Niektórzy wybiegaj¹ w bia³ych
gatkach, bez broni. Nie od razu nas poznali. Pytaj¹ zdenerwowani:
– Czto s³uczi³oœ? Co siê sta³o? Inni w pop³ochu strzelali, nie wiedz¹c co
siê sta³o, jedni do drugich. Byli pijani. Trójklinem wbiliœmy siê w rozbu-
dzon¹ nagle wieœ. Rozbiegamy siê po ca³ej wsi. „Sobota, Sobota!”– skan-
dujemy has³o rozpoznawcze, by jeden do drugiego nie strzela³. Tamci
wreszcie oprzytomnieli, próbuj¹ zorganizowaæ obronê, jest ju¿ jednak
za póŸno. Nie widz¹c ratunku, zaparli siê w stodo³ach i piwnicach. Ostrze-
liwuj¹ nas z góry i z do³u. Bez skutku. Zemsta mia³ doskona³¹ okazjê, by
pomœciæ œmieræ zamordowanego przez nich syna.

Zaatakowa³ samotnie w³asowców, którzy nie zd¹¿yli zamkn¹æ drzwi,
wrzucaj¹c do œrodka wi¹zkê granatów. W innym miejscu u³an B¹k, po-
pularnie zwany Leszkiem Bia³ym, z podchor¹¿ym Gromem i grupk¹ par-
tyzantów dopad³ piwnicy, w której by³ ich sztab. B¹k d³ugimi seriami
ognia z automatu zniszczy³ wpierw za³ogê erkaemu, os³aniaj¹c¹ swych
dowódców, a wówczas wybicie sztabu do nogi by³o ju¿ fraszk¹. Przebie-
galiœmy w³aœnie z Dolin¹ i granatami wykoñczyliœmy pozosta³ych.
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Droga wiod¹ca œrodkiem wsi Truskaw sta³a ca³a w ogniu, sprawia-
³a wra¿enie d³ugiego tunelu, którego sklepienie tworzy³y p³omienie.
Z sier¿antem Zaremb¹ dopadliœmy stanowiska dzia³ polowych, przy któ-
rych manipulowa³y za³ogi. Nowa wi¹zka granatów przes¹dzi³a o ich lo-
sie. Kilku ludzi ju¿ odci¹ga³o jedno ze zdobycznych dzia³. Starszy wach-
mistrz Czerwiñski, którego od sumiastych w¹sów zwaliœmy „Sumem”,
z nara¿eniem ¿ycia wybiera³ z ogarniêtych p³omieniami wozów pociski
do zdobycznego dzia³a. Gdyby by³o czym podci¹gn¹æ, moglibyœmy zgar-
n¹æ kilkanaœcie dzia³. Ale nie mieliœmy zaprzêgu. Trzeba by³o ca³¹ tê
zdobyt¹ artyleriê zniszczyæ! Po paru godzinach, koniec walki. To by³
prawdziwy „Blitzkrieg”. We wsi nie pozosta³ ani jeden w³asowiec. (…)

Wydawa³o siê, ¿e bój o zlikwidowanie batalionu nieprzyjacielskie-
go w Truskawiu, który nieoczekiwanie przepoczwarzy³ siê w dwa bata-
liony, mia³ siê ju¿ ku koñcowi, gdy nieoczekiwanie na przeciwleg³ym
krañcu wioski wybuch³a gwa³towna strzelanina. Przez chwilê mo¿na by³o
pomyœleæ, ¿e rozbitym nieprzyjacielskim batalionom przyby³y na pomoc
posi³ki. Tak jednak nie by³o

– Na koñcu wsi – wyjaœnia porucznik Dolina w ksi¹¿ce pt. „Drogi
Cichociemnych” – sta³o kilkadziesi¹t wozów z amunicj¹. By³y to tabory
batalionu, który przyby³ do Sierakowa minionego popo³udnia. Nie zd¹-
¿ono nawet powyprzêgaæ koni. Do tej chwili sta³y przy dyszlach. Ogieñ
obj¹³ ju¿ s¹siednie zabudowania i zacz¹³ przerzucaæ siê na wozy. Konie
r¿¹c przeraŸliwie rzuca³y siê pl¹cz¹c uprz¹¿. Gdy wiêkszoœæ wozów
amunicyjnych zaczê³a p³on¹æ – wybuchy stawa³y siê tak czêste, i¿ mo¿-
na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e oto gdzieœ w pobli¿u rozpoczêto przygoto-
wania artyleryjskie przed wielk¹ ofensyw¹. (...) Ju¿ ca³a wieœ sta³a
w ogniu. Hula³ po krokwiach dachów, niszczy³ dobytek gospodarski. Dro-
ga biegn¹ca œrodkiem wsi wygl¹da³a jak tunel, którego sklepienie two-
rzy³y p³omienie. Wybuchy pocisków na wozach stoj¹cych po obu stro-
nach drogi robi³y z daleka wra¿enie sztucznych ogni. Nie mog³em od¿a-
³owaæ stosów marnuj¹cej siê amunicji. Nie mo¿na jej by³o jednak
w ¿aden sposób wyewakuowaæ, gdy¿ dojœcie do wozów by³o zamkniête
przez œcianê ognia. Dochodzi³a godzina czwarta — najwy¿szy czas do
odskoku. I tak zabawiliœmy tu zbyt d³ugo. W odleg³oœci nieca³ych dwóch
kilometrów od Truskawia by³y inne niemieckie oddzia³y. Na nasze szczê-
œcie, w ci¹gu trzech godzin nie kwapi³y siê jakoœ z odsiecz¹. Nie by³o te¿
nic s³ychaæ od strony Sierakowa, dok¹d poszed³ major Okoñ. (…)



154

O wypadzie majora Okonia – Alfonsa Kotowskiego pod Sieraków
w czasie, gdy Dolina atakowa³ Truskaw, jakoœ dyskretnie nie wspomina
siê w powstañczej literaturze.

W tym samym czasie, gdy Dolina wyrusza³ z Wiersz na wypad do
Truskawia, major Okoñ przyby³ na pozycje u³anów 3 szwadronu pod
Pociech¹ i rozkaza³ dowódcy szwadronu, by wydzieli³ z ka¿dego pluto-
nu po dwie spieszone grupy, na czele których mia³ uderzyæ na pozycje
nieprzyjaciela pod Sierakowem. – Porucznik Dolina – zwróci³ siê do do-
wódcy 3 szwadronu – zaatakuje po pó³nocy Truskaw, ja pójdê z pana
szwadronem na Sieraków. Wymarsz dzisiaj o godzinie 23.00 w nocy.
Szwadron uderzy wprost na pozycje nieprzyjaciela.

Dowódca szwadronu radzi³ majorowi obejœcie okrê¿nym marszem
Sierakowa i uderzenie na nieprzyjaciela od ty³u lub z flanki. jednak do-
wódca Grupy Kampinos decyzji swej nie zmieni³.

Wachmistrz podchor¹¿y Sum – Narcyz Kulikowski – wspomina
autor „Na koniu i pod koniem”– kaza³ mi œci¹gn¹æ z „Westerplatte” ca³y
I pluton, zostawiaj¹c tam tylko za³ogê elkaemu kaprala Piszczka.

Przed pó³noc¹ wychodzimy z lasu rozwiniêt¹ tyralier¹. Ksiê¿yc
œwieci³ prosto w oczy, jasno jak w dzieñ. Nie ³atwo bêdzie w otwartej
przestrzeni zaskoczyæ przeciwnika.

Maszerujemy lekko pochyleni do przodu. Widzimy ju¿ wyraŸnie
piaszczyste pasmo usypiska ci¹gn¹ce siê zygzakiem przed wiosk¹. Jesz-
cze sto metrów, osiemdziesi¹t, piêædziesi¹t…

Czy¿by ci przed nami spili siê na umór?
Dowódca szwadronu da³ znak rêk¹. Przystajemy – Coœ mi siê to

nie podoba – mrukn¹³ do siebie. I g³oœno wyda³ rozkaz: – Za mn¹!
Na karabinach stercz¹ bagnety tych, którzy je maj¹. Biegniemy

w milczeniu oszczêdzaj¹c „hurra!” na pierwsz¹ skierowan¹ w nas seriê.
Ale cisza trwa nadal. Jesteœmy ju¿ na nasypie, wskakujemy do okopów…

– Uwa¿ajcie na „¿abki” – wo³a Narcyz. „¯abki” to ma³e miny prze-
ciw piechocie.

– Jedna taka mo¿e oderwaæ ca³¹ nogê – wyjaœnia³ Bolek Mostow-
ski, dowódca 1 plutonu.

– I to nawet z kawa³kiem ty³ka – doda³ zastêpca dowódcy szwadro-
nu P³az – Czes³aw Juchniewicz.

– Psiakrew! – zakl¹³ Czarny Kajetan z III plutonu. – Aleœmy siê
dali nabraæ!
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Istotnie! Zdobyliœmy wprawdzie bez wystrza³u pozycje nieprzyja-
ciela, ale… puste.

W³asowcy s¹ jednak na pewno we wsi. Zaledwie kilkadziesi¹t me-
trów dalej, dopadniemy ich. Dochodzimy do pierwszej zagrody. Cisza.
Rozbudzony gospodarz wyjaœnia, ¿e po po³udniu tego dnia ¿o³nierze RONA
zdjêli z okopanych pozycji dzia³a i odjechali w kierunku Truskawia.

Major Okoñ nakaza³ powrót na stanowiska wyjœciowe. Niemal
w tej samej chwili dosz³a do nas gwa³towna kanonada od strony Truska-
wia. Odg³os wystrza³ów tu, z odleg³oœci trzech kilometrów, sprawia³
wra¿enie przesypywania kartofli do wielkiej drewnianej skrzyni. Tam
te¿ na niebie wykwit³a ró¿owa plama ³uny. (…)

Gdyby batalion RONA nie opuœci³ za dnia swych stanowisk pod
Sierakowem, wyprawa majora Okonia na czele pó³ szwadronu trzeciego
(czêœæ u³anów musia³a pozostaæ przy koniach, czêœæ na pozycjach bojo-
wych przed Pociech¹) wprost na pozycje nieprzyjacielskie, zakoñczy³a
by siê podobn¹ masakr¹, jaka mia³a miejsce podczas dwukrotnych ata-
ków oddzia³ów piechoty, dowodzonych przez majora Okonia, na Dwo-
rzec Gdañski w Warszawie. Trzeci szwadron przesta³by istnieæ.

Bez dobrego rozpoznania, a przede wszystkiem nie wykorzystuj¹c
manewru zaskoczenia, co by³o w warunkach partyzanckich najistotniej-
szym atutem, sk¹po uzbrojeni u³ani w broñ maszynow¹, która w wiêk-
szoœci musia³a pozostaæ pod Pociech¹, nie mieli ¿adnych szans na osi¹-
gniêcie powodzenia, w walce z okopanym przeciwnikiem, dysponuj¹-
cym licznymi gniazdami broni maszynowej i ciê¿kiej broni piechoty.

Przed natarciem major Okoñ zdecydowanie odrzuci³ propozycjê
dowódcy 3 szwadronu wachmistrza podchor¹¿ego Suma – Narcyza Kul-
kowskiego, aby u³anów pó³ szwadronu posadziæ na koñ, by okrê¿nym
marszem zajœæ nieprzyjaciela od strony Warszawy, tam pozostawiæ ko-
nie i w spieszonym szyku uderzyæ w miejscu, z którego ataku najmniej
by siê spodziewa³.

Major Okoñ nie pozwoli³ sobie na tego rodzaju uwagi, uci¹³ dysku-
sjê s³owami:

– Rozkaz wykonaæ!
Dopiero w dniach nastêpnych mieszkañcy Truskawia i s¹siednich

wiosek poinformowali partyzantów, ¿e w³asowcy wywieŸli z pola walki
i pogrzebali cia³a oko³o 250 swoich ¿o³nierzy. Jeszcze wiêcej mia³o byæ
rannych. Jednkak i Doliniacy ponieœli straty: 10 poleg³o, i tylu zosta³o
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rannych.Zginêli strzelcy: Br¹zowy – Jerzy WoŸniak, Kri, Karol Piese-
wicz, Jerzy Zawadzki; starsi strzelcy: Serwer – Kazimierz Jan Jarkow-
ski, Jan £ukasiewicz, Kazimierz Szczerbiñski, kapral Jan Szostak oraz
podporucznik Tur – Marcin Taszkan.

Do obozu warownego zgrupowania w Wierszach przetransporto-
wano cenn¹ zdobycz: 5 cekaemów, 13 erkaemów, 2 ciê¿kie moŸdzierze,
16 pistoletów maszynowych, jedno dzia³o 75 mm, 48 karabinów, 10 ty-
siêcy sztuk amunicji, radiostacjê z akumulatorami, 11 koni, 6 wozów
z ¿ywnoœci¹ i umundurowaniem. Pozosta³y sprzêt: kilka dzia³, wœród
nich dzia³o 105 mm i szeœædziesi¹t nieprzyjacielskich karabinów znisz-
czono, wysadzono w powietrze oko³o 30 wozów z amunicj¹. Pod Tru-
skawiem ¿o³nierze naliboccy zasileni ochotnikami z okolic podwarszaw-
skich i z samej Warszawy powtórzyli swój sukces spod Iwieñca, gdzie
równie brawurowym atakiem rozbili silnie uzbrojony niemiecki garnizon.

WYPAD U£ANÓW NA MARIANÓW

Przed wymarszem ochotników na zwyciêsk¹ wyprawê na Truskaw
porucznik Dolina poleci³ dowódcy 27 pu³ku u³anów chor¹¿emu Niecza-
jowi – Zdzis³awowi Nurkiewiczowi przygotowanie uderzenia na jedn¹
z miejscowoœci obsadzonych przez Niemców na po³udniowym skraju
Puszczy Kampinoskiej w okolicach Leszna. Chodzi³o o to, by utwier-
dziæ niemieckie dowództwo w przekonaniu, ¿e na teranie puszczy dzia-
³aj¹ wielotysiêczne oddzia³y partyzanckie.

Major Okoñ uzale¿ni³ wyra¿enie zgody na tê akcjê od pomyœlnych
wyników natarcia na Truskaw, których zreszt¹ nie oczekiwa³, z czym siê
wcale nie kry³.

Dowódca puszczañskiej kawalerii poleci³ swemu zastêpcy podpo-
rucznikowi D¹browie – Zygmuntowi Kocowi dokonanie rozpoznania,
wytypowanie odpowiedniej wioski nadaj¹cej siê do skutecznego ude-
rzenia i taktyczne opracowanie planu natarcia.

Zygmunt Koc, ukoñczy³ œrednia szko³ê rolnicz¹, odbywaj¹c prak-
tykê w ró¿nych maj¹tkach. W latach 1930–31 Koc zdobywa³ szlify woj-
skowe w Szkole Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu, otrzymuj¹c
nastêpnie – ju¿ jako podporucznik – przydzia³ do 13 pu³ku u³anów wi-
leñskich. Na rok przed wojn¹ ukoñczy³ oficerski kurs przeciwpancerny.
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W kampanii wrzeœniowej dowodzi³ IV plutonem kawalerii dywizyjnej
20 Dywizji Piechoty. Wieczorem 3 wrzeœnia 1939 r. zosta³ ciê¿ko ranny
i uznany za zabitego. „Poœmiertnie” rozkazem genera³a Rommla z 29 wrze-
œnia 1939 r. otrzyma³ Krzy¿ Walecznych. Tymczasem podporucznik Koc
znalaz³ siê w ambulansie kolejowym. W dniu 6 wrzeœnia 1939 roku po-
ci¹g, którym jecha³, zosta³ zbombardowany na stacji kolejowej w Kutnie.
Koc po raz drugi dozna³ powa¿nych ran. Obecny na miejscu ksi¹dz kape-
lan da³ mu nawet ostatnie namaszczenie s¹dz¹c, ¿e nie prze¿yje.

Po kampanii wrzeœniowej Koc unikn¹³ niewoli. Znalaz³ pracê
w maj¹tku Fr¹ckiewiczów w Wilkowie, miejscowoœci le¿¹cej na obrze-
¿u Puszczy Kampinoskiej i zaanga¿owa³ siê ca³ym sercem w konspira-
cyjn¹ dzia³alnoœæ w Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a nastêpnie Armii Krajo-
wej. W krótkim czasie zorganizowa³ konspiracyjny pluton kawalerii, na
czele którego, po wybuchu Powstania Warszawskiego do³¹czy³ do 27
pu³ku u³anów AK.

Wykonuj¹c zadanie wyznaczone przez porucznika Dolinê, przeka-
zane mu do wykonania przez dowódcê pu³ku chor¹¿ego Nieczaja, jego
zastêpca podporucznik D¹browa wraz ze swym luzakiem u³anem Roma-
nem £ojko i plutonowym Witoldem Rudnikiem po po³udniu 31 sierpnia
1944 roku, dotar³ do wsi Marianów. Za pierwsz¹ z brzegu stodo³¹ zosta-
wi³ patrol z koñmi, sam udaj¹c siê do chaty. Na jego widok z domu wy-
bieg³y kobiety z dzieæmi uciekaj¹c w pole. Zatrzyma³ jedn¹ z nich, lecz
z bez³adnej pl¹taniny jej s³ów niewiele zrozumia³. W g³êbi chaty zasta³
mê¿czyznê, który poinformowa³, ¿e Niemcy zajmuj¹ w³aœnie kwatery
w tej wsi i przed chwil¹ wyszli z jego domu udaj¹c siê do s¹siadów.

Niezauwa¿ony przez nieprzyjaciela patrol porucznika D¹browy
wycofa³ siê do pobliskiego lasu. Wniosek by³ prosty: jeœli Niemcy
w ci¹gu dnia nie dostrzegli trzech uzbrojonych jeŸdŸców, to noc¹ bêdzie
tu mo¿na przyprowadziæ ca³y szwadron.

Po zapadniêciu nocy D¹browa w towarzystwie u³ana z jego pluto-
nu, leœnika Gajowego – Wac³awa – ¯ebrowskiego, uda³ siê do wsi, by
dok³adnie zbadaæ rozkwaterowanie i czujnoœæ nieprzyjaciela. Przypo-
mina³o to niemal harcerskie podchody z lat ch³opiêcych. I tym razem
dopisa³o im szczêœcie, gdy¿ trafili do gospodarstwa nie zajêtego przez
Niemców. Jak siê dowiedzieli, w Marianowie rozlokowa³ siê silny od-
dzia³ w³asowców. Uda³o siê dok³adnie rozpoznaæ miejsca zakwatero-
wania przeciwnika.
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Po powrocie do Krogulca – siedziby dowództwa 27 pu³ku u³anów
– D¹browa sporz¹dzi³ dok³adny szkic sytuacyjny. Wynika³o z niego, ¿e
w Marianowie stacjonuj¹ w³asowcy w sile dwóch kompanii. Ubezpie-
czone by³y one od strony pó³nocnej i wschodniej. Od po³udnia nie wy-
stawiono nawet stra¿y zapewne dlatego, ¿e o kilometr dalej, we wsi Gr¹-
dy stacjonowa³a silna jednostka niemiecka. Równie¿ we wsi Pow¹zki,
po³o¿onej niewiele dalej na zachód od Marianowa – znajdowa³y siê
wojska nieprzyjacielskie. Na tym kierunku równie¿ nie wystawiono ubez-
pieczenia.

Zaraz po powrocie Doliniaków ze zwyciêskiego boju w Truskawiu
porucznik Dolina uzyska³ zgodê majora Okonia i zaakceptowa³ przed-
stawiony mu przez chor¹¿ego Nieczaja plan natarcia na Marianów.
W tym czasie, ¿o³nierze RONA zagospodarowywali siê w tej wsi, oko-
puj¹c siê rowami obronnymi. Podporucznik D¹browa przeprowadzi³ dwa
kolejne rozpoznania i stwierdzi³, ¿e poza tym nic siê nie zmieni³o. Od
strony Gr¹d i Pow¹zek nadal nie wystawiano ubezpieczeñ. Uderzenie
powinno, wiêc pójœæ w³aœnie z tego kierunku.

3 wrzeœnia 1944 roku, o godzinie 20.00 osiemdziesiêciu u³anów
uzbrojonych g³ównie w broñ maszynow¹, w wiêkszoœci dobranych z dru-
giego, a tylko czêœciowo z czwartego szwadronu (1 szwadron ubezpie-
cza³ zgrupowanie; 3 szwadron by³ jeszcze na pozycjach pod Pociech¹),
wyruszy³o na akcjê. Oddzia³ zatrzyma³ siê w lesie miêdzy Grabin¹ a fol-
warkiem Julinek, nieopodal Leszna. Tam u³ani zsiedli z koni i okrê¿nym
marszem, nadrabiaj¹c trzy – cztery kilometry, niepostrze¿enie przeszli
miêdzy wioskami obsadzonymi przez nieprzyjaciela, by zatrzymaæ siê
bezpoœrednio na ty³ach Marianowa. dwudziestu koniowodnych pod do-
wództwem szefa szwadronu starszego wachmistrza Aleksandra Bohuna
pozosta³o przy koniach, natomiast pozycje wyjœciowe do ataku zajê³o
pozosta³ych 60 u³anów.

Ju¿ wczeœniej podporucznik D¹browa, na rozkaz dowódcy pu³ku,
podzieli³ pó³ szwadronu na siedem grupek, to jest na tyle, ile domów
w Marianowie zajêli w³asowcy. Dowódcami tych grupek zostali wyzna-
czeni, zaprawieni w walkach podoficerowie: zastêpca dowódcy drugie-
go szwadronu plutonowy Konstanty Downar, plutonowy £otysz – Jan
Lewicki, plutonowy Antoni Czarny, plutonowy Hipolit ¯ywicki, pluto-
nowy Stanis³aw Krajewski, kapral Œwierk – Stanis³aw Wo³osewicz i ka-
pral Micha³ Mikucki.
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Z pierwsz¹ grup¹ poszed³ D¹browa, z ostatni¹ Nieczaj. Sygna-
³em do rozpoczêcia akcji mia³a byæ rakieta zielona, a do zakoñczenia
bia³a.

Planowano rozpoczêcie akcji przed wschodem ksiê¿yca, tu¿ po
pó³nocy. Tymczasem dochodzi³a ju¿ godzina trzecia, ksiê¿yc by³ bliski
pe³ni i oœwietla³ ca³¹ okolicê. Cele ataku widaæ by³o jak na d³oni. Wokó³
panowa³a absolutna cisza, wieœ spa³a mocnym snem, nawet ¿aden pies
nie zaszczeka³. Równie¿ placówki nieprzyjaciela nieopodal, których par-
tyzanci z powodzeniem przekradali siê w odleg³oœci niespe³na dwustu
metrów, wydawa³y siê jak bez ¿ycia.

Nagle pad³ strza³ i w niebo z sykiem poszybowa³a zielona rakieta.
W tej samej chwili spieszeni u³ani ruszyli do natarcia. Ka¿da z sekcji
uderzy³a na uprzednio wyznaczone gospodarstwo otwieraj¹c gwa³tow-
nie ogieñ. Uwijali siê: wachmistrz Maraton – Micha³, Mikucki, kapral:
Czarny – Józef Mikucki, starsi u³ani: Klik – Jan Minciel, Rafa³ Dek,
Albert Mikucki, Józef Traszczyn, Marian Owczarski, W³adys³aw Wró-
bel, Jan Mucha, Zenon D¿em, Józef Stal, Jan Plewa, Stanis³aw Byczkie-
wicz, u³ani: Józef ¯ywiczno, Sêk – Franciszek Rejowski, Emil Boryse-
wicz, Marian Buraczyñski, Franciszek Czyczynis, Edward ¯abuchlicki,
Antoni Chrupek, Antoni Downar, Aleksander Ho³o³up, Czes³aw Jankow-
ski, Ryszard Ostapiej, Albin Draczyñski, Józef Zawierko, Wiktor Kraja-
d³o, Stanis³aw Handorowicz...

Walka trwa³a oko³o pó³ godziny, u³ani przeszli przez wioskê jak
huragan strzelaj¹c do wybiegaj¹cych z chat, w kalesonach i koszulach,
pó³przytomnych nag³ym zerwaniem ze snu w³asowców, zgarniaj¹c niby
mimochodem ca³y ich pluton do niewoli.

Uderzenie zakoñczy³o siê pe³nym sukcesem. Zabieraj¹c ze sob¹
zdobyt¹ broñ, partyzanci natychmiast po wystrzeleniu przez D¹browê
bia³ej rakiety – sygna³u zakoñczenia akcji – zawrócili prosto na las, gdzie
pozostawili konie. Tymczasem tam, sk¹d przyszli, strzelanina rozgorza-
³a na dobre. To odezwa³y siê, natychmiast po pierwszych strza³ach,
wzmocnione niemieckie placówki w Pow¹zkach, Grabinie i innych miej-
scowoœciach, kieruj¹c ogieñ karabinów maszynowych na Marianów, sk¹d
po wycofaniu siê Polaków usi³owa³y wydostaæ siê z pogromu niedobitki
dwóch kompanii w³asowców.

Nad Marianowem stanê³a ³una po¿aru. W walce zginê³o oko³o szeœæ-
ciedziesiêciu w³asowców i Niemców, dwudziestu czterech wziêto do nie-
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woli, zdoby³o dwa erkaemy, siedem pistoletów maszynowych, kilka koni
z siod³ami i kilkadziesi¹t karabinów. Spoœród u³anów zgin¹³ starszy wach-
mistrz Bogusz – Aleksander Kraszewski z czwartego szwadronu, zaœ rany
odnieœli starszy wachmistrz Konstanty Downar, wachmistrz Œwierk –
Stanis³aw Wo³osewicz, kapral Kazimierz Jankowski, Konstanty Skrze-
tuski i Marchewka – Józef Sosnowski.

Niebawem okaza³o siê, ¿e pogrom w³asowców, którzy tak okrutnie
dali siê we znaki mieszkañcom okolic Warszawy, by³ ca³kowity. Po trzech
dniach walki partyzanci mogli teraz odetchn¹æ z ulg¹, po zadanych Niem-
com ciosach.

W kilka dni póŸniej w rêce podporucznika D¹browy wpad³ podofi-
cer z oddzia³u W³asowa i kilku Kazachów. Wziêto te¿ do niewoli Kaza-
cha w stopniu kapitana.

D¹browa zaproponowa³ porucznikowi Dolinie wykorzystanie tego
kapitana do pertraktacji z batalionem Kazachów stacjonuj¹cych w du¿ej
i bogatej wsi Czarnowo. Major Okoñ nie sprzeciwi³ siê. W tym czasie
sowieccy ¿o³nierze, którzy zbiegli z niemieckiej niewoli i do³¹czyli do
„Grupy Kampinos” pisali po rosyjsku ulotki wzywaj¹ce ¿o³nierzy RONA
do przechodzenia na stronê polskich partyzantów, co jeszcze bardziej
zwiêkszy³o stan demoralizacji w szeregach przeciwnika. W ci¹gu tygo-
dnia w ma³ych partiach zg³osi³o siê do Wiersz kilkudziesiêciu ¿o³nierzy
RONA, deklaruj¹c chêæ walki z Niemcami.

Rozmowy z batalionem kazachskim okaza³y siê pomyœlne. Dosz³o
do tego, ¿e ustalono ju¿ dzieñ i godzinê, kiedy to Kazachowie zlikwido-
waæ mieli swoich niemieckich dowódców i przejœæ do kwater partyzan-
tów polskich. Na ich spotkanie porucznik Dolina pojecha³ z trzecim szwa-
dronem. Okaza³o siê jednak, ¿e Niemcy zbyt wczeœnie zorientowali siê
w sytuacji, w wyniku czego batalion zosta³ rozbrojony, a Kazachów osa-
dzono za drutami obozu w O¿arowie.

W dniu 4 wrzeœnia 1944 roku II szwadron, bez strat w³asnych, roz-
bi³ patrol niemiecki w sile trzydziestu ¿o³nierzy ko³o wsi £ubiec, zabija-
j¹c piêciu Niemców i czterech bior¹c do niewoli. Zdoby³o erkaem i czte-
ry karabiny.

Dziêki takim akcjom i wskutek rozbrojenia przez samych Niem-
ców czêœci ich sojuszników, w pierœcieniu wojsk niemieckich otaczaj¹-
cych Puszczê Kampinosk¹ powsta³a wielka wyrwa, przez któr¹ Dolinia-
cy uzyskali otwart¹ drogê na po³udnie.
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Nazajutrz, niemiecka artyleria ostrzela³a z Leszna miejsce postoju
kawalerii w Kiœcinnem i Krogulcu. Jednak pociski przenosi³y, rozrywa-
j¹c siê kilkaset metrów dalej w zagajnikach i bagnach, nie wyrz¹dzaj¹c
ludziom ani koniom ¿adnych strat.

DOLINA ZNÓW ATAKUJE

Jeszcze przed uci¹¿liwymi bojami pod Pociech¹, komendantka
zwiadu dalekiego zasiêgu podporucznik Sowa – Zofia Skonieczna (Ko-
z³owska) sygnalizowa³a, ¿e w miejscowoœci Piaski, miejscowoœci le¿¹-
cej nieopodal Wis³y odleg³ej trzydzieœci kilometrów od Wiersz, Niemcy
przygotowuj¹ siê do budowy trzech „niskowodnych” mostów pod Wy-
szogrodem. Mia³y byæ one przerzucone przez Wis³ê na lewy brzeg rzeki
w wypadku odwrotu wojsk niemieckich z frontu na Bugo–Narwi. Major
Okoñ zgodzi³ siê na propozycjê porucznika Doliny, by dokonaæ g³êbo-
kiego wypadu na pó³nocny zachód od Wierszy, za drugie pasmo lasów
kampinoskich i pokrzy¿owaæ te niemieckie plany.

Ubezpieczaj¹c rozpoznanie II pluton 3 szwadronu pod dowództwem
wachmistrza Bronka – Brunona Dawidowskiego dotar³ do Wis³y opano-
wuj¹c barkê rzeczn¹ obsadzon¹ przez trzech Niemców. Nie spodziewa-
j¹c siê nad sam¹ Wis³¹ polskich ¿o³nierzy dali siê zaskoczyæ wachmi-
strzowi Broniowi oraz kapralom Osie – Stanis³awowi Borysewiczowi
i Jarmu³kiewiczowi.

Dowódca plutonu nawi¹za³ kontakt z Polakami wcielonymi do or-
ganizacji Todta. Ustalono, ¿e tartak w Piaskach by³ obsadzony przez trzy-
dziestu esesmanów dozoruj¹cych tak zwany Baudinst, to jest s³u¿bê bu-
dowlan¹, w której pracowali uzbrojeni ludzie z organizacji Todta, sk³a-
daj¹cy siê obok Niemców z Francuzów, Belgów, Holendrów i dwóch
Polaków. Wszyscy byli umundurowani. Polacy z Todta narysowali do-
k³adne szkice budynków gospodarskich i ochronnych, opisali czas zmia-
ny wart i wszystkie szczegó³y dotycz¹ce rozmieszczenia si³ nieprzyja-
ciela. PóŸniej, bezpoœrednio przed akcj¹, o oznaczonej godzinie obaj oni
do³¹czyli do polskich partyzantów.

Na polecenie porucznika Doliny udali siê do tartaku przebrani
w cywilne ubrania porucznicy Lawa i Wulkan, by osobiœcie potwierdziæ
te dane. Wszystkie informacje zgadza³y siê, co do joty.
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O zmroku, w dniu 6 wrzeœnia 1944 roku wyruszy³a partyzancka
wyprawa na Piaski. Do udzia³u w niej wyznaczono pierwszy szwadron
wachmistrza Wo³odyjowskiego–Jana Jakubowskiego i czwarty szwadron
porucznika Jawora – Aleksandra Pietruckiego – oba pod dowództwem
chor¹¿ego Nieczaja, pluton zwiadowców podchor¹¿ego Groma – Józefa
Bylewskiego, szwadron cekaemów pod dowództwem porucznika Jara–
Jaros³awa G¹siewskiego i pluton lotniczy pod dowództwem porucznika
Lawy, który po w³¹czeniu nowych ochotników rozrós³ siê do kompanii.
Jak zwykle w podobnych wypadach, jako ochotnicy „zabrali siê” rów-
nie¿ porucznik D¹browa, porucznik Jastrz¹b z plutonowym Zaremb¹,
wachmistrz Kulikowski, z nieod³¹cznym ̄ bikiem, który po walkach pod
Pociech¹ i Kiœcinnem awansowany zosta³ na starszego u³ana oraz luza-
kiem Stanis³awem Sadowskim.

Ca³oœci¹ wyprawy dowodzi³ jad¹cy na czele oddzia³u porucznik
Dolina. Przed tartakiem zatrzyma³ kolumnê i jeszcze raz przypomnia³
poszczególnym dowódcom ich zadania, a nastêpnie oddzia³y wysz³y na
wyznaczone pozycje wyjœciowe.

Szwadron cekaemów mia³ zaatakowaæ budynki ochronne i gospo-
darcze oraz ostrzelaæ tartak. Pod os³on¹ karabinów maszynowych ¿o³-
nierze porucznika Lawy mieli opanowaæ wartowniê i halê tartaku. Z prze-
ciwnej strony przygotowaæ siê mieli do uderzenia spieszeni u³ani z zada-
niem opanowania sk³adu amunicyjnego i baraków mieszkalnych. Natar-
cie ruszy³o 6 wrzeœnia, kwadrans po pó³nocy. Uderzenie by³o gwa³towne
i jednoczesne ze wszystkich kierunków. Czwarty szwadron naciera³ od
strony, gdzie budynki gospodarcze tworzy³y œcianê z dwiema ma³ymi
wyrwami silnie bronionymi przez niemieckiego erkaemistê. Porucznik
D¹browa, który znajdowa³ siê przy swoim plutonie, wraz z plutonowym
Janem Paskiem podpali³ jeden z budynków. £una oœwietli³a rozleg³y te-
ren i u³atwi³a dalsz¹ akcjê. W ci¹gu piêtnastu minut wszystkie wyzna-
czone punkty zosta³y zdobyte. Ujêto Niemca – dyrektora tartaku. Dopro-
wadzony do porucznika Doliny wyjaœni³ szczegó³owo, co wytwarzano
w tartaku, ilu by³o Niemców z os³awionego oddzia³u Todt, gdzie byli oni
rozlokowani. W³aœciwie potwierdzi³ wszystko to, co wczeœniej ustali³
partyzancki wywiad.

Nagle z tartaku rozleg³y siê strza³y. Dolina poleci³ podpaliæ go. Sier-
¿ant Kula – Kazimierz Puchacewicz, wzi¹³ g³owniê z pal¹cej siê sterty
desek, podbieg³ do szczytowej œciany tartaku, nastêpnie doskoczy³ do
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frontowych drzwi i opar³ o nie p³on¹c¹ ¿agiew – dosypuj¹c trochê suchej
kory. P³omieñ natychmiast ogarn¹³ drzwi, a¿ po dach. Wracaj¹c Kula
us³ysza³ za stosem belek szmer. Sam bêd¹c w cieniu – zauwa¿y³ nie-
mieckiego ¿o³nierza skradaj¹cego siê kocim krokiem do porucznika Do-
liny przes³uchuj¹cego nadal dyrektora tartaku. Nie namyœlaj¹c siê posta³
seriê w jego stronê. Niemiec pad³. Dolina b³yskawicznie odskoczy³ za-
uwa¿aj¹c przy tym drugiego skradaj¹cego siê Niemca. Strzeli³. Niebez-
pieczeñstwo zosta³o za¿egnane.

W wyniku tej akcji w Piaskach zabito trzydziestu piêciu Niemców.
Ludzie z organizacji Todt przeszli na stronê partyzantów. Zdobyto trzy
cekaemy, kilka elkaemów i erkaemów, kilkadziesi¹t karabinów i kom-
pletne umundurowane dla 80 ludzi. Tartak ze wszystkimi zabudowania-
mi i materia³ami, w tym równie¿ przygotowane ju¿ konstrukcje trzech
niskowodnych mostów – spalono.

W walce tej, ze strony polskiej zginêli plutonowy Grzmot – W³a-
dys³aw Wilniewicz i Francuz strzelec Toni. Ciê¿ko ranni zostali podpo-
rucznik Domek – Stefan Iwanowski, starszy wachmistrz Mik – Józef
Samotyja – Lenczewski szef dowództwa 27 pu³ku u³anów, plutonowy
Wicher – Wincenty Roman i sier¿ant Ireneusz G³owacki, któremu trzeba
by³o amputowaæ rêkê.

ODDZIA£Y Z LEGIONOWA W KAMPINOSIE

W dniu 6 wrzeœnia 1944 roku przez Wis³ê przeprawi³y siê dwa od-
dzia³y legionowskie pod dowództwem porucznika Znicza – Boles³awa
Szymkiewicza i podporucznika Soplicy – Stefana Ziembiñskiego. Do
pu³ku „Palmiry–M³ociny” przyprowadzi³y je ³¹czniczki Ziuta – Apolo-
nia Muszyñska–Szerzysko i Skowronka – Jadwiga Guzowska–Szczer-
bowska. W jednym z tych oddzia³ów znajdowa³ siê strzelec Burza – Antoni
Huczyñski, który w dniu 2 sierpnia 1944 r. wraz z piêcioma ochotnikami
zg³osi³ siê do oddzia³u na wezwanie dowódcy plutonu 709 sier¿anta Fali–
Aleksandra Gierymskiego. W pobli¿u szosy Jab³onna–Zegrze ochotnicy
od swego dowódcy otrzymali zadanie wykopania do³ów na tyle g³êbo-
kich, by mo¿na siê by³o w nich ca³kowicie schowaæ. Ziemiê po wyko-
pach nale¿a³o rozrzuciæ tak, by nie by³o œladu. Ka¿dy z ochotników mia³
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otrzymaæ minê przeciwczo³gow¹ typu „plasticon” ze zrzutów angielskich.
Po przekrêceniu ga³ki w prawo do oporu miny te nale¿a³o rzuciæ z wyko-
panych uprzednio do³ów pod nadje¿d¿aj¹cy czo³g. Pozosta³a czêœæ pluto-
nu zajê³a stanowiska po drugiej stronie szosy – jako ubezpieczenie i w
celu zlikwidowania ewentualnych uciekinierów z zaatakowanych czo³gów.

– Kopa³em, wiêc dó³ – wspomina strzelec Burza – zajadle jak kret.
Saperk¹ rozrzuca³em ziemiê jak najdalej od siebie. Wreszcie jako pierw-
szy wykopa³em. Zameldowa³em zaraz, ¿e ochotnik Burza jest gotów do
dalszej akcji. Otrzyma³em minê. Jakieœ to by³o ciastowate, dziwne, ko-
pulaste, wagi oko³o dwóch kilogramów, z ga³k¹ stercz¹c¹ prowokacyj-
nie. Pomyœla³em czy w ogóle takim czymœ mo¿na rozbiæ czo³g, takiego
kolosa ze stali. Powróci³em na swoje stanowisko, do mojego do³u, cia-
snego, wilgotnego, lecz stwarzaj¹cego poczucie bezpieczeñstwa. Minê
po³o¿y³em przed sob¹, i w ciemnoœciach oczekiwa³em na „swój” czo³g.
Tu¿ przed œwitem, gdy wokó³ zaczê³o szarzeæ, od czujki otrzymaliœmy
sygna³, ¿e na szosie z daleka widaæ œwiat³a. By³em wysuniêty jako pierw-
szy po prawej stronie. Mia³em przepuœciæ dwa czo³gi dla moich s¹sia-
dów, zaœ zniszczyæ trzeci. Z daleka narasta³ huk ciê¿ko pracuj¹cych sil-
ników. Powoli zbli¿a³o siê do nas 6 czo³gów z czarnymi krzy¿ami. £oskot,
zgrzyt, ha³as, dr¿enie ziemi, sw¹d wydzielonych spalin to wszystko wy-
pe³ni³o powietrze wokó³. Zgodnie z rozkazem przepuœci³em dwa pancer-
ne pojazdy i wychyliwszy siê z rogu po pas, przekrêcaj¹c ga³kê w prawo,
a¿ do oporu cisn¹³em minê pod g¹sienice trzeciego czo³gu. Us³ysza³em
potworny huk i uderzony podmuchem wybuchu upad³em bezw³adnie na
dno do³u. Nie wiem, kiedy oprzytomnia³em. Wyjrza³em, wokó³ panowa-
³a cisza. Na szosie le¿a³a pokrywa w³azu od czo³gu. By³em oszo³omiony,
pokrwawiony na twarzy. Zerwa³em siê i pobieg³em w kierunku zaroœli,
gdzie zasta³em swój oddzia³. Opatrzono mnie. Mia³em powbijane drob-
niutkie kamyczki i py³ szosy w lew¹ stronê czo³a i twarzy.

7 wrzeœnia 1944 roku wraz z dwustuosobowym oddzia³em legio-
nowskim, po przekroczeniu Wis³y w rejonie Jab³onny, dotar³em do Pusz-
czy Kampinoskiej. Po krótkim wypoczynku i zreorganizowaniu naszego
batalionu otrzyma³ on now¹ numeracjê. By³em teraz ¿o³nierzem III bata-
lionu, w 6 kompanii, w II plutonie. Ca³ym batalionem dowodzi³ porucz-
nik Znicz. Weszliœmy w sk³ad Pu³ku „Palmiry–M³ociny”, którego do-
wódc¹ by³ porucznik Dolina.

Zosta³em, wiêc i ja, Doliniakiem. (…)
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W KWATERMISTRZOSTWIE
I NA PIERWSZEJ LINII

W ci¹gu kilku tygodni od wys³ania pomocy dla walcz¹cej Warsza-
wy „Grupa Kampinos” uros³a do oko³o trzech tysiêcy ¿o³nierzy. Ich wy-
¿ywienie, podobnie jak i zapewnienie fura¿u dla oko³o siedmiuset piêæ-
dziesiêciu koni u¿ywanych w forsownych marszach wymaga³o wiele trudu
w warunkach pokojowych, a có¿ dopiero w partyzanckich. A jednak s³u¿ba
kwatermistrzowska w „Niepodleg³ej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”
zdawa³a egzamin. Niezwyk³¹ pomys³owoœci¹ odznacza³ siê porucznik
Jastrz¹b – Aleksander Wolski, kwatermistrz Pu³ku „Palmiry–M³ocimy”
(jednoczeœnie zastêpca kwatermistrza Grupy „Kampinos”, kapitana Wojt-
ka – Wojciecha Dwornickiego), który wraz ze swym nieod³¹cznym to-
warzyszem, plutonowym Zaremb¹ – Antonim Bobikiem nie pomija³ te¿
¿adnej akcji bojowej.

W szwadronach i kompaniach strawê przygotowywa³y kuchnie
polowe, czêstokroæ improwizowane, czynne by³y równie¿ prowizorycz-
ne piekarnie. Przy dowództwie pu³ku wa¿n¹ rolê spe³nia³a kuchnia szta-
bowa. Podoficer prowiantowy dba³ o dostarczanie produktów, a kierow-
niczka kuchni, w cywilu urzêdniczka pañstwowa, uk³ada³a jak najlepsze
menu, by zadowoliæ sto³owników. Stó³ by³ wspólny dla wszystkich za-
trudnionych w sztabie dowództwa pu³ku. Zasiadali przy nim zgodnie
oficerowie, podoficerowie, maszynistki, luzacy, goñcy – wszyscy bez
¿adnych wyj¹tków. Ró¿nice w stopniach czy funkcjach ujawnia³y siê
tylko w czasie pe³nienia s³u¿by i na polu wa³ki. W chwilach wolnych
wszyscy byli sobie sobie równi.

Oddzia³ ³¹cznoœci dba³ o to, by dowódca pu³ku móg³ rozmawiaæ
telefonicznie w ka¿dej chwili z dowódcami pododdzia³ów. „Wanda” –
taki by³ szyfr porucznika Doliny – mia³a wiêc poprzez „Barbarê” sta³¹
³¹cznoœæ z „Halin¹”. „Hank¹”, „Krystyn¹”, „Mart¹”, „Zofi¹” i „Olgier-
dem”. Polowa ³¹cznica w „Barbarze” czynna by³a bez przerwy, co chwi-
la nap³ywa³y meldunki z placówek ubezpieczeñ bêd¹cych uszami i ocza-
mi dowódcy.

W kancelarii sztabowej, której szefowa³ wachmistrz Kula – Kazi-
mierz Puchacewicz, jedna maszyna do pisania wystukiwa³a bez przerwy
rozkazy, raporty, teksty depesz radiowych, zestawienia stanu ludzi, amu-
nicji, koni. Tajne koperty z codziennie zmienionymi has³ami i odzewami
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wypisywali zaraz po odprawie plutonowy podchor¹¿y Stanis³aw Zew
i plutonowy Jan Orlina. Obaj byli od dawna przyjació³mi i ¿artowano
nawet, ¿e przyjaŸñ ta udzieli³a siê ich koniom, bo wa³ach Jasia nie odstê-
powa³ na krok klaczy Stasia...

Warsztaty szewskie bez przerwy ³ata³y sfatygowane obuwie, kraw-
cy szyli bez przerwy mundury i koszule ze spadochronowego, zielonego
jedwabiu. Szczególnie wzorowo s³u¿by te pracowa³y w batalionie po-
rucznika Strza³y, który by³ nie tylko dobrym i walecznym dowódc¹, ale
i œwietnym organizatorem.

W kwatermistrzostwie pracowa³y ofiarnie Bogumi³a Piasecka (jej
maj¹tek na kresach by³ baz¹ partyzanck¹, jeszcze w okresie dzia³añ
w Puszczy Nalibockiej), która otrzyma³a przydzia³ do 1szwadronu, pani
Aleksandra Zujewska z córk¹ Marysi¹, które otrzyma³y przydzia³ do trze-
ciego szwadronu oraz Aleksandra Burdzie³owska–Olbrycka i Janina Per-
lahówna.

Du¿ym uznaniem i szacunkiem cieszy³ siê pu³kowy warsztat rusz-
nikarski, w którym przy pomocy raczej prymitywnych i ograniczonych
œrodków pomys³owy komendant warsztatu plutonowy Józef Bujnowicz,
zwany popularnie Józiem wykonywa³ ze swoj¹ dru¿yn¹ najtrudniejsze
nawet naprawy i przeróbki uzbrojenia. Tam w³aœnie w ci¹gu kilku go-
dzin naprawiono uszkodzon¹ od³amkiem pocisku w walkach pod Po-
ciech¹ ch³odnicê „Maksima” kaprala Sêka – Franciszka Rejowskiego
z I plutonu £otysza w 2 szwadronie. Józio zajmowa³ siê nie tytko uzbro-
jeniem. W rusznikarni wycinano ¿o³nierzom odznaczonym stopniami rów-
norzêdnymi i oficerskimi, gwiazdki z blaszek, robiono te¿ dla u³anów
b³yszcz¹ce i dzwoni¹ce ostrogi. Jeœli trzeba by³o na warsztat brano uszko-
dzone, zdobyczne samochody. Powiêkszaj¹cy siê wci¹¿ park samocho-
dowy, którym kierowa³ porucznik Jan, mieœci³ siê w³aœnie obok ruszni-
karni. Pomimo zupe³nego braku czêœci zamiennych i urz¹dzeñ – ruszni-
karzom udawa³o siê reperowaæ najbardziej poharatane – i to w³asnymi
kulami – maszyny odbite przeciwnikowi.

Radiostacje nadawcze pracowa³y przez 24 godziny. Pr¹d wytwo-
rzono prac¹ w³asnych nóg krêc¹c peda³ami rowerowymi dynamo, co
w pe³ni pozwala³o przyjmowaæ i wysy³aæ pilne radiogramy.

Radioodbiornik z g³oœnikiem w sztabie pu³ku przy ka¿dej audycji
mia³ wielu s³uchaczy. Wolni od s³u¿by rezygnowali z wypoczynku, aby
dowiedzieæ siê, co s³ychaæ w œwiecie, a przede wszystkim w Warszawie.
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Codziennie po po³udniu ukazywa³ siê drukiem komunikat radiowy z wia-
domoœciami z ostatniej doby – docieraj¹c do wszystkich pododdzia³ów
(nak³ad sto egzemplarzy). Dziêki temu ka¿dy Doliniak mia³ ogóln¹ orien-
tacjê o sytuacji w kraju i za granic¹.

PARTYZANCKIE AMAZONKI

W Krogulcu, gdzie mieœci³a siê kwatera dowódcy 27 pu³ku u³anów
i szpital polowy Pu³ku „Palmiry – M³ociny” – po ka¿dej walce, sanita-
riusze i sanitariuszki dowozili lub donosili nowych rannych. Na prowi-
zorycznych pos³aniach codziennie le¿a³o ich tam co najmniej ponad
dwudziestu. W leczeniu rannych komendantowi szpitala plutonowemu
dr Kleszczykowi – Antonienu Banis, któremu sekundowa³ dzielnie fel-
czer zawodowej s³u¿by WP sier¿ant Aleksander Dembiñski pomaga³y
siostry. Im to w³aœnie wielu zawdziêcza³o ¿ycie. Oto niektóre z nich:

Janina Stefko, pielêgniarka ze szpitala miejskiego w Sto³pcach, któ-
rej m¹¿ nie wróci³ z kampanii wrzeœniowej. Do³¹czy³a ona do oddzia³u
porucznika Doliny (wówczas jeszcze Góry) 1 lipca 1944 r. w Harasi-
mowszczyŸnie pod Sto³pcami. Wielce ofiarna, fachowo opiekowa³a siê
rannymi i chorymi podczas przemarszu Zgrupowania Nalibockiego znad
Niemna przez Szczare, Bug i Wis³ê a¿ do Kampinosu – tak samo i w
Krogulcu. Œmiertelnie ranna 29 wrzeœnie 1944 r. pod Baranowem od-
wieziona zosta³a przez siostrê Bliznê – Jadwigê Ba³abuszko do szpitala
w Sochaczewie, gdzie zmar³a.

Janina KuŸmiñska – dyplomowana pielêgniarka o pogodnym uspo-
sobieniu, niezwykle koj¹co oddzia³ywa³a na swych podopiecznych. Wraz
ze swym synem Józefem, sanitariuszem, przebywa³a w oddziale od czasu
rozbicia garnizonu niemieckiego w Iwieñcu. W rozkazie porucznika Doli-
ny z dnia 8 sierpnia 1944 roku otrzyma³a pochwa³ê za ofiarn¹ s³u¿bê.

W tym samym rozkazie pochwa³ê za wyró¿nienie w walce o lotni-
sko bielañskie otrzyma³a równie¿ siostra Blizna – Jadwiga Ba³abuszko
(S³awiñska). W Zgrupowaniu Nalibockim by³a najd³u¿ej. W po³owie
sierpnia 1944 r. przeniesiona zosta³a ze szpitala w Krogulcu do dowódz-
twa pu³ku w Wierszach.

Czarna Jadzia – Jadwiga Górska, przyby³a wraz z kole¿ankami
z Puszczy Nalibockiej. Pe³na poœwiêcenia, w ka¿dej chwili znajdowa³a
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siê na pierwszej linii wynosz¹c rannych pod ogniem karabinów maszy-
nowych z nara¿eniem w³asnego ¿ycia.

W Puszczy Kampinoskiej do szpitala polowego w Krogulcu do³¹-
czy³y te¿ inne dziewczêta, które odwag¹ i ofiarnoœci¹ nie ustêpowa³y
doœwiadczeniu starszych kole¿anek, wœród nich: Sówka – Józefa Plety
z domu Felczakówna, z Sochaczewa, ³¹czniczka u majora Korwina,
oddelegowana nastêpnie do dowództwa pu³ku Kora – Anna Wilson, sio-
stra komendanta s³u¿by zdrowia Grupy „Kampinos”, Mama – Stanis³a-
wa Mejsnerowa, nauczycielka z zawodu, która kierowa³a w szpitalu spra-
wami gospodarczymi z pomoc¹ córek Halszki – Haliny Mejsner i Danu-
si – Danuty Mejsner.

Inne dziewczêta walczy³y na równi z partyzantami, wykazuj¹c siê
w boju odwag¹ równ¹ partyzantom, jak u³an Helena NiedŸwiecka z 2
szwadronu, czy popularna kapral Stenia – Stefania Burakówna, dowód-
ca sekcji przy dowództwie 27 plutonu u³anów, energiczna, szczup³a ko-
bieta z w³osami obciêtymi po mêsku, wrêcz „zroœniêta” z koniem, uczest-
niczka wszystkich akcji bojowych.

Ciê¿ej rannych odwo¿ono do szpitala w Zak³adzie dla Ociemnia-
³ych w Laskach, gdzie kapelanem by³ Radwan II ks. Stefan Wyszyñski.
Rannych eskortowa³a zwykle najm³odsza z dziewcz¹t Wera – Weronika
Mozolówna. Jeszcze w Sto³pcach gdzie mieszka³a – by³a ³¹czniczk¹ ko-
mendanta Obwodu AK Œwira – Aleksandra Warakomskiego. Przypro-
wadzi³a do oddzia³u porucznika Góry wielu ochotników. Do oddzia³u
do³¹czy³a razem z Janin¹ Stefko w HarasimowszczyŸnie. W oddziale by³
ju¿ wczeœniej jej brat D³ugi – Henryk Mozol, od którego otrzyma³a zdo-
bycznego konia. Natomiast porucznik Kula – Franciszek Rybka przeka-
za³ jej siod³o. W Krogulcu Wera by³a ³¹cznikiem – goñcem z zadaniem
przekazywania bie¿¹cych meldunków od doktora kapitana Kleszczyka –
Antoniego Banisa o stanie chorych do dowództwa pu³ku. Poniewa¿
skromny personel szpitala nie nad¹¿a³ z opatrywaniem rannych – w wol-
nych chwilach wykonywa³a równie¿ funkcjê pielêgniarki, ponadto przy-
gotowywa³a rannym posi³ki, pra³a zakrwawion¹ bieliznê. Swój pierwszy
chrzest bojowy przesz³a pod Bielanami w natarciu na lotnisko przeno-
sz¹c rannych w bezpieczne miejsca na ty³ach.
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U£ANI – KOWBOJAMI?

W pierwszych dniach sierpnia 1944 rok Niemcy dla swoich po-
trzeb pêdzili liczne stada byd³a i trzody chlewnej, a tak¿e leœnymi droga-
mi przez Puszczê Kampinosk¹ transportowali inne towary – zbo¿e, cu-
kier, alkohol, papierosy. Obstawa tych transportów nie by³a wielka, dlate-
go stawa³y siê one ³atwym ³upem partyzantów. Niebawem Niemcy wybra-
li inne drogi. Nale¿a³o wiêc po ¿ywnoœæ dokonywaæ wypraw zbrojnych
do miejsc bardziej odleg³ych. Ich celem by³y tzw. Liegenschafty, maj¹t-
ki pod administracj¹ niemieck¹ znajduj¹ce siê poza obrêbem puszczy.

Jeden z nich mieœci³ siê w odleg³ym o dwadzieœcia kilometrów Pi-
laszkowie. Tam w³aœnie w dniu 8 wrzeœnia 1944 roku zatrzyma³ siê znacz-
ny tabor niemiecki z du¿ym transportem byd³a, os³anianym zaledwie przez
kilkudziesiêciu niemieckich ¿o³nierzy.. Pierwsz¹ informacjê o tym fak-
cie uzyska³ porucznik Jastrz¹b – Aleksander Wolski. Natychmiast uda³
siê do porucznika Doliny z proœb¹ o wys³anie tam oddzia³u, który odbi³-
by to byd³o Niemcom. Jeszcze tego samego dnia Dolina wydzieli³ grupê
uderzeniow¹ do przeprowadzenia tej „gospodarczej” akcji w Pilaszkowie.
W jej sk³ad wszed³ 3 szwadron kawalerii pod dowództwem wachmistrza
podchor¹¿ego Suma – Narcyza Kulikowskiego, kompania lotnicza pod
dowództwem porucznika Lawy, I pluton z 2 szwadronu pod dowództwem
wachmistrza £otysza – Jana Lewickiego i I pluton plutonowego Antonie-
go Zo³otara ze szwadronu ckm – pod dowództwem porucznika Toma –
Tomasza Lisowskiego. Na dowódcê ca³oœci porucznik Dolina wyznaczy³
swego adiutanta porucznika Wyrwê – Bogdana Jaworskiego.

Pilaszków znajdowa³ siê obok ruchliwej szosy Sochaczew – Lesz-
no–Warszawa, nieopoda³ Zaborowa. Kiedy kolumna dotar³a w pobli¿e
maj¹tku – okaza³o siê, ¿e tego dnia wieczorem do pa³acyku przybyli Niem-
cy znajduj¹cy siê poprzednio w Zaborowie. Mimo to porucznik Wyrwa
nie zrezygnowa³ z akcji. Ubezpieczy³ szosê sekcjami ciê¿kich karabi-
nów maszynowych. Sekcja kaprala Józefa Koœciukiewicza ustawi³a ce-
kaem od strony Leszna, przy którym obok karabinowego zalegli starszy
u³an Jan Awsiukiewicz, u³ani Delfin – Antoni Skurat, Junak – Micha³
Krzywicki, Pulchny – Stefan Fedorowicz, Góra — Wac³aw Skoczeñ
i Edwin Purowski. Zaœ od strony Zaborowa przy elkaemach znalaz³y siê
sekcje kaprala Pogoñ – Stanis³awa Piszczka i kaprala Osy – Stanis³awa
Borysewicza z 3 szwadronu.
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Spieszeni u³ani otoczyli bia³e, murowane zabudowania pa³acu.
Wówczas na dziedziñcu maj¹tku pad³ strza³. To wartownik niemiecki
zorientowawszy siê w sytuacji, ostrzeg³ w ten sposób swoich. Starszy
u³an W³adys³aw Parzuch z trzeciego szwadronu po³o¿y³ go jednym strza-
³em. W chwilê póŸniej z okien pa³acu polecia³a seria z karabinu maszy-
nowego. Parzuch nie zd¹¿y³ odskoczyæ, zgin¹³ na miejscu. Erkaemy
i automaty partyzantów skierowane w okna wyciszy³y ogieñ nieprzyja-
ciela. Niemcy opuœcili parter barykaduj¹c siê na pierwszym piêtrze.
Wyrwa nie mia³ zamiaru ich atakowaæ, rozkaza³ trzymaæ pa³ac przez ca³y
czas akcji pod ogniem karabinów maszynowych. Tym razem nie chodzi-
³o przecie¿ o Niemców, lecz o byd³o. W tym czasie u³ani wyprowadzali
z obór krowy, ze stajni konie, z innych pomieszczeñ gospodarczych wy-
taczali wozy za³adowane ró¿nym dobrem.

W ca³ej akcji zabrano Niemcom 254 sztuk byd³a, kilka wozów
z ³adunkiem ¿ywnoœci, papierosów i koniaku. Strat nieprzyjaciela nie
ustalono. Cia³o starszego u³ana W³adys³awa Parzucha œci¹gniêto z przed-
pola i nazajutrz urz¹dzono mu pogrzeb.

W dwa dni póŸniej, 10 wrzeœnia 1944 roku 3 szwadron dokona³ po-
dobnego wypadu do maj¹tku w Zaborowie. Zabrano stamt¹d kilkadziesi¹t
krów, 16 koni i 8 wozów taborowych. Rozbrojono te¿ hauptmana Wehr-
machtu, który przebywa³ tam goœcinnie. Niecodzienna przygoda spotka³a
w czasie tej akcji autora niniejszej pracy, starszego u³ana ¯bika, ³¹cznika
dowódcy 3 szwadronu. Przygodê tê opisa³ w swoich wspomnieniach opu-
blikowanych w 1970 roku, w odcinkach na ³amach „Dziennika Ba³tyckie-
go” a nastêpnie w ksi¹¿ce pod tytu³em p.t. „Na koniu i pod koniem”:

„… 3 szwadron przystan¹³ na skraju lasu. Przed nami wstêga szosy
Leszno–Babice Stare. Jest z nami dowódca pu³ku, chor¹¿y Nieczaj –
Zdzis³aw Nurkiewicz, ale tym razem akcj¹ dowodzi kwatermistrz po-
rucznik Jastrz¹b – Aleksander Wolski. To akcja gospodarcza, a wiêc dla
nas nieciekawa. Mamy przeprowadziæ rekwizycjê w maj¹tku Zaborów.
Chodzi g³ównie o konie, krowy i œwinie, które zamiast do niemieckich,
mia³y trafiæ do naszych kot³ów kuchni polowych.

– Akcja, jak to akcja – filozofowa³ K³os. Ale nawet podczas takiej
akcji mo¿na zgin¹æ. Pukasz do nieba, a œwiêty Piotr pyta ciê wznioœle: –
Za Ojczyznê?

A ty odpowiesz, zaczerwieniwszy siê po uszy: – Za œwinie, proszê
œwiêtego Piotra – Za œwinie!



171

W Zaborowie stoi silny posterunek ¿andarmerii, ale Niemców mamy
zostawiæ w spokoju, chyba ¿e zaczn¹ pierwsi. Wa¿niejsze od nich tym
razem s¹ œwinie i krowy. Konie zostawiamy w lesie, okr¹¿amy dwór.
Dowódca szwadronu poleci³ mi przeprowadziæ sekcjê elkaemu kaprala
Pogoñ – Stanis³awa Piszczka i sekcjê kaprala Rysia – Kazimierza Osta-
pieja z erkaemem, z zadaniem ubezpieczenia akcji od strony posterunku
¿andarmerii.

Noc jest cicha i parna. Przy posterunku ¿andarmerii, za drutami
kolczastymi, niemiecki wartownik. U³ani Staszka obsadzaj¹ przydro¿ny
rów wzd³u¿ szosy, lufê maksima wymierzaj¹ w drzwi posterunku. Osta-
piej bierze na muszkê wartownika. Szczêkaj¹ odwodzone zamki, ale
wartownik zdaje siê tego nie s³yszeæ. Zajêcie stanowisk odby³o siê
w spokoju, Niemcy nic podejrzanego nie zauwa¿yli.

W maj¹tku ujadaj¹ psy, spieszony szwadron wtargn¹³ ju¿ na dzie-
dziniec z przeciwleg³ej strony. ¯yczê ch³opcom powodzenia, odczo³ga-
³em siê w mrok, a dalej, gdy dla wartownika sta³em siê niewidoczny,
pêdem do dworu gdzie mia³ przybyæ dowódca szwadronu.

Przez szczeliny okiennic przedziera siê na podwórze w¹skie pasmo
œwiat³a. Zza czworaków wybieg³ ujadaj¹c pies, wpi³ siê k³ami w po³y
p³aszcza, ale nie mog³em do niego strzeliæ, mieliœmy zachowaæ ciszê.
Kopn¹³em go obcasem buta. Dosta³ koñcem ostrogi, zaskowycza³, skuli³
ogon pod siebie i poszed³. Zaskrzypia³y drzwi czworaków, wyjrza³ z nich
cz³owiek w kurtce zarzuconej przez ramiê:

– Kto, tam? – Spyta³.
– Ch³opcy z lasu! – odpowiedzia³em weso³o.
– Rany Boskie! – krzykn¹³ przera¿ony. – Dyæ tu som Niemce!
S¹dzi³em, ¿e ma na myœli posterunek ¿andarmerii. Sam nie wiem,

czemu spyta³em:
– Gdzie?
– Wczoraj wieczorem przyjecha³ tu hauptmann z Leszna, jest

w pa³acu, a siedmiu innych obok, w czworakach.
Jakby dla potwierdzenia tych s³ów, na drugim koñcu dziedziñca

rozleg³o siê kilka strza³ów. Cz³owiek w kurtce na ramionach znikn¹³,
czym prêdzej w g³êbi domu. Machn¹³em rêk¹ na siedmiu Niemców, za-
gi¹³em parol na hauptmanna. Wtargn¹³em do pa³acu od strony kuchni,
Kucharka na mój widok krzyknê³a przeraŸliwie:

– Olaboga!
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– Gdzie hauptmann? – spyta³em.
Ze strachu, nie mog³a wykrztusiæ ani s³owa, rêk¹ wskaza³a drzwi

na wprost. By³y zamkniête. Szarpn¹³em raz i drugi, puœci³y. Min¹³em
d³ugi korytarz, wbieg³em do jasno oœwietlonego salonu z broni¹ gotow¹
do strza³u. Stó³ by³ zastawiony frykasami: wêdliny boczek, szynka…

Chocia¿ szuka³em hauptmanna, nie mog³em oderwaæ oczu od tych
smako³yków.

A hauptmanna w salonie nie by³o, dopiero teraz dostrzeg³em pani¹
domu. Sta³a w cieniu lampy i wcale nie wygl¹da³a na przera¿on¹. Musia-
³em idiotycznie wygl¹daæ z karabinem wymierzonym w jej pierœ, opu-
œci³em, wiêc lufê do ziemi.

– Gdzie jest hauptmann? – spyta³em grzecznie
– Pan jest z Puszczy Kampinoskiej, nieprawda¿? – spyta³a, zamiast

odpowiedzieæ.
– Mo¿e gor¹cej herbaty?
Wypi³bym, z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹, zjad³bym te¿ chleb z ma-

s³em i szynk¹, a do kieszeni zgarn¹³bym czekoladê. Nie mog³em jednak
dopuœciæ do tego, by hauptmann zwinêli mi inni. Taka okazja nie szybko
siê powtórzy. Uprzejma pani ju¿ nalewa³a z samowara herbatê. Ktoœ
dobija³ siê natarczywie do frontowych drzwi, zapewne nasi ch³opcy.
Rozgl¹da³em siê bezradnie po salonie. Tu nie by³o go, gdy¿ przez uprzej-
moœæ tej pani, zd¹¿y³by mnie ju¿ ukatrupiæ. Od kominka w prawo wio-
d³y schody na piêtro. Zapewne tam w³aœnie czmychn¹³. Czemu do dia-
ska ta ³adna i uprzejma pani zwleka³a z odpowiedzi¹? Czy¿by siê oba-
wia³a, ¿e mo¿e mnie kropn¹æ?

– Gdzie jest ten Fryc?! – spyta³em stanowczo.
Frontowe drzwi puszcza³y i ch³opcy lada chwila mogli tu wtargn¹æ.

Kobieta wskaza³a rêk¹ na górê. Pobieg³em po schodach. Na piêtrze, po
obu stronach korytarza drzwi. Te po prawej by³y otwarte, a pokój jasno
oœwietlony. Tam go zapewne nie by³o, mia³ czas by zgasiæ œwiat³o. Szarp-
n¹³em klamkê drzwi, tych po lewej stronie. Klamka nie puœci³a, wiêc tu
siê schroni³.

– Herr Hauptmann! – niemal b³aga³em:
 – Poddaj siê pan. – Machen siê Hände hoch! Verstanden?
Nie chcia³ zrozumieæ.
Na dole rumor. Ch³opcy wpadli ju¿ do salonu. Rozpozna³em g³os

K³osa – Józka Mioduszewskiego:
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– Gdzie hauptmann?
Sam nie dam rady wywa¿yæ masywnych drzwi. Hauptman zapew-

ne zabarykadowa³ je meblami. Nie podda siê drañ. Karabin przewiesi-
³em przez ramiê, wyci¹gn¹³em z kabury pistolet i wystrzeli³em ze dwa
razy przez drzwi. Bez ¿adnego skutku. Zbiegam wiêc na dó³ po schodach
po posi³ki. Nie przeskoczy³em i piêciu stopni, gdy nagle zatrzeszcza³o
mi w uszach, pociemnia³o w oczach. Potkn¹³em siê, wypuœci³em pistolet
z r¹k i run¹³em jak d³ugi, g³ow¹ w dó³. Spadaj¹c dostrzeg³em K³osa –
Józka Mioduszewskiego i Osê – Staszka Borysewicza. Stali w rozkroku
dwa – trzy kroki od schodów i grzali we mnie z dwóch pistoletów ma-
szynowych. Nagle urwali, a Osa krzykn¹³:

– To nie hauptmann! – a Józek z przera¿eniem jêkn¹³:
– Rany Boskie, to ¯bik! Zabiliœmy ¯bika!
By³em przekonany, ¿e istotnie mnie zabili. No, bo cudów nie ma.

Strzelaæ, z dwóch pistoletów maszynowych z takiej odleg³oœci i spud³o-
waæ? Zapewne zrobili ze mnie sito! Psia krew! Zgin¹æ tak g³upio? I to
z r¹k najlepszych przyjació³! Wszystko mnie bola³o: g³owa, plecy, brzuch.
Otworzy³em wpierw lewe oko, za chwilê prawe. Ujrza³em ich buty
z ostrogami. Wiêc widzê! W uszach szum, ale rozró¿nia³em ich podnie-
cone g³osy, wiêc i s³ysza³em! Krew nigdzie nie bulgota³a, wiêc nie by-
³em nawet ranny?! Zerwa³em siê nagle na równe nogi i zawo³a³em:

– Pata³achy! – Jak wy strzelacie?
Ch³opcy w pierwszej chwili zbaranieli i dopiero po chwili parsknê-

li œmiechem:
– On ¿yje! Dalibóg ¿yje!
Nie ulega³o ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e istotnie ¿yjê! Rzucili siê wiêc wca-

le nieproszeni do sto³u, nalali po lampce wina, nalali..
– Twoje zdrowie ¯biku!
Dosta³em chleb z potrójnymi plastrami szynki i czekoladê. To jed-

nak nie za³atwia³o sprawy, na górze hauptmann pokpiwa³ z takich jak my
partyzantów. Poszliœmy na piêtro teraz w trójkê. K³os, Osa i ja. Haupt-
man tym razem wda³ siê w rozmowê. Musia³a wytr¹ciæ go z równowagi
seria skierowana do mnie. Szprecha³ coœ po niemiecku. Osa zna³ nie-
miecki pi¹te, przez dziesi¹te. Przet³umaczy³, ¿e chce on rozmawiaæ
z naszym oficerem.

Wachmistrz formalnie oficerskiej nominacji wówczas jeszcze nie
mia³. Ale jak ka¿dy dowódca, od dowódcy plutonu wzwy¿, nosi³ odznaki
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oficerskie na lewym ramieniu (dwie bia³e gwiazdki porucznika na bia³o-
czerwonym kwadraciku).16 *

– Czego chcesz szkopie? – spyta³ Narcyz po polsku.
Osa przet³umaczy³:
– On twierdzi, ¿e z³o¿y broñ, je¿eli otrzyma oficerskie s³owo, ¿e

nie zostanie rozstrzelany.
– Powiedz mu, ¿e rozstrzeliwujemy tylko gestapowców, ¿andar-

mów i esesowców. Je¿eli zalicza siê do nich, zostanie rozstrzelany. Je¿e-
li nie, zostanie przy ¿yciu.

– Oficerskie s³owo?
– S³owo dowódcy szwadronu.
W zamkniêtym pokoju rozleg³ siê rumor przesuwanych mebli, za-

zgrzyta³ klucz i w drzwiach ukaza³ siê wysoki, przystojny mê¿czyzna
w koszuli, bez munduru. Automat, trzyma³ luf¹ ku ziemi. W drugiej
rêce pas z magazynkami i pistoletem w kaburze. Broñ wrêczy³ dowód-
cy szwadronu.

– Bierz to ¯biku, to twój ³up wojenny – powiedzia³ Narcyz. Osa
podszed³ do Niemca, kaza³ mu œci¹gn¹æ buty. Hauptamana spojrza³ na
dowódcê szwadronu:

– W Wehrmachcie nie ma zwyczaju rabowania jeñców! – powie-
dzia³ butnie.

– Jest natomiast zwyczaj ich mordowania – odpali³ Narcyz. – Pan
Hauptman wybaczy, ale nie mamy innego sposobu zaopatrywania nasze-
go oddzia³u. Mo¿emy jednak wystawiæ pokwitowanie. Czy to pana haupt-
mana usatysfakcjonuje?

Spoœród siedmiu ¿o³nierzy pana hauptmanna, którzy próbowali siê
broniæ, trzech zosta³o zabitych. Czterem pozosta³ym jeñcom równie¿
kazano œci¹gn¹æ obuwie, jednak bez ¿adnego protestu z ich strony.

Podporucznik Jastrz¹b przetrz¹sa³ obory, w których sta³y œwinie
i byd³o, zarekwirowane przez Niemców od miejscowej ludnoœci.

Wróci³em przed posterunek, by œci¹gn¹æ – na rozkaz Narcyza –
ubezpieczenie. Wartownika ju¿ nie by³o za kolczastymi drutami. Na od-

16 Dowódcy Grupy Kampinos, nie bêd¹cy oficerami, nosili na prawym ramieniu
odznaki oficerskie: bia³o-czerwone kwadraciki z bia³ymi gwiazdkami na czerwonym tle,
poczynaj¹c od dowódców plutonu, wzwy¿.

I tak dowódca plutonu mia³ jedn¹ gwiazdkê, dowódca szwadronu, kompanii –
dwie gwiazdki, dowódca batalionu, dywizjonu – trzy gwiazdki.
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g³os pierwszych strza³ów czmychn¹³ do gmachu. Nikt z ¿andarmów nie
kwapi³ siê przyjœæ z pomoc¹ hauptamannowi i jego ¿o³nierzom.

Z maj¹tku zabraliœmy kilka œwiñ, kilkadziesi¹t sztuk byd³a, szesna-
œcie koni, osiem wozów taborowych (…)

DZIEÑ POWSZEDNI W PUSZCZY

W dniu 9 wrzeœniu 1944 r. patrol z pierwszego plutonu w 2 szwa-
dronie ostrzela³ samochód osobowy nieprzyjaciela przed miejscowoœci¹
Laski. Wspomina o tym zdarzeniu u³an Sêk – Franciszek Rejowski:

– Patrol prowadzi³ plutonowy Antoni W¹¿. W sk³ad jego wchodzi-
li: Ryszard Ostapiej, Staœ Guzowski, Maraton – Micha³ Mikucki, W¹s –
Stanis³aw Biegañski, kapral Miæka, starszy u³an Klik – Jan Minciel, Adolf
Zmaczyñski i ja. Jedziemy w upale polnymi drogami. Po trzech godzi-
nach patrolowania zatrzymaliœmy siê w jednej zagrodzie wystawiaj¹c
czujki. W ogrodzie by³ du¿y wiœniowy sad, a wiœnie ju¿ dojrza³e. Nie
schodz¹c z koni zajadaliœmy w³aœnie soczyste owoce, gdy podbieg³ do
nas 10–letni brzd¹c wo³aj¹c, ¿e nadje¿d¿a samochód. Patrzymy we wska-
zanym kierunku. Istotnie, szos¹ jecha³ samochód osobowy. By³ jednak
daleko, poza zasiêgiem naszego erkaemu. Udajemy siê wiec w drogê
powrotn¹ polnym traktem poroœniêtym po bokach krzakami, jad¹c gê-
siego jeden za drugim. Na przedzie jecha³ Ostapiej ze swym erkaemem
Diegtiariewa. Droga by³a krêta, wi³a siê miêdzy bagnami. Nagle zza za-
krêtu wyskoczy³ samochód, ten sam, który obserwowaliœmy z wiœnio-
wego sadu. W odleg³oœci oko³o dziesiêciu metrów jecha³ wprost na nas.
W samochodzie siedzia³o dwóch Niemców. Nasta³a konsternacja. Byli-
œmy zaskoczeni tak samo, jak i Niemcy. Ostapiej, który zawsze mia³
w pogotowiu erkaem, nie schodz¹c z konia puœci³ przed siebie serie. Sa-
mochód zahamowa³ gwa³townie i na wstecznym biegu próbowa³ wyco-
faæ siê. Kierowca zosta³ zabity, zaœ drugi Niemiec wypchn¹³ martwego
kolegê z auta, zaj¹³ jego miejsce przy kierownicy i dodaj¹c gazu nie
zdo³a³ wyrobiæ ostrego zakrêtu, zza którego przed chwil¹ samochód wy-
pad³. Wóz przechyli³ siê na bok, ale kiedy dopadliœmy do niego, Niemiec
zd¹¿y³ uciec. W œrodku pozosta³a teczka z wa¿nymi dokumentami. Wy-
nika³o z nich, ¿e ten, który uciek³, by³ wysokiej rangi oficerem ¿andar-
merii. Przy pomocy koni uda³o siê nam wyci¹gn¹æ samochód z rowu.
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Mia³ tylko rozbite szyby, natomiast silnik nie zosta³ uszkodzony. Zdoby-
liœmy te¿ tylko lekko zakrwawiony mundur esesmana kierowcy, jego pi-
stolet maszynowy i parabellum. (...)

W drugiej po³owie wrzeœnia wiele pracy mia³ pluton saperów i mi-
nerzy, którzy na najbardziej zagro¿onych odcinkach granic „Rzeczypo-
spolitej Kampinoskiej” instalowali precyzyjn¹ sieæ min po³¹czonych prze-
wodem elektrycznym. Za udzia³ w wykonywaniu trudnych zadañ saper-
skich i pe³n¹ poœwiêcenia odwagê w rozkazie nr 4 dowódca Grupy „Kam-
pinos” major Okoñ udzieli³ pochwa³y podporucznikowi Jurczykiewiczo-
wi, starszemu sier¿antowi Samsonowi, plutonowemu Janowiczowi i sa-
perom Janickiemu oraz Jerzemu. Sier¿ant Walk i plutonowy Jastrz¹b
otrzymali tê pochwa³ê poœmiertnie..

13 wrzeœnia 1944 r. na ubezpieczeniu miedzy Roztok¹ i Aleksan-
drowem sta³a trzecia sekcja pierwszego plutonu w drugim szwadronie
pod dowództwem kaprala Wawrzyñca Bójko. Przy erkaemie zajêli pozy-
cjê starszy u³an Wróbel – W³adys³aw Pupko, u³ani Adolf Zmaczyñski,
Ryszard Miciñski, Stanis³aw Handrowicz i ¯bik – Stanis³aw Litwino-
wicz. W pewnej chwili us³yszeli warkot silnika, na wprost nich nadje¿d¿a-
³a ciê¿arówka z kilkunastoma Niemcami.

Ubezpieczenie otworzy³o ogieñ trafiaj¹c kierowcê. Samochód skrê-
ci³ w rów i przewróci³ siê na bok. Niemcy rzucili siê do ucieczki w kie-
runku lasu. ¯bik – Stanis³aw Litwinowicz dopad³ do samochodu, z któ-
rego wysypa³y siê bêbny z kablami. Otworzy³ drzwiczki. Ranny kierow-
ca strzeli³ do niego z peemu, ¯bik – Stanis³aw Litwinowicz, postrzelony
w brzuch, skona³ na rêkach Wróbla, który wczeœniej dobi³ Niemca...

W tym samym dniu po obiedzie trzeci szwadron z dowódc¹ 27 pu³-
ku u³anów chor¹¿ym Nieczajem – Zdzis³awem Nurkiewiczem na czele
wyjecha³ w kierunku Rybitwy i innych okolicznych wiosek zamieszka-
nych przez volksdeutschów. Okaza³o siê, ¿e ju¿ ich ewakuowano stam-
t¹d z ca³ym dobytkiem. W drodze powrotnej szwadron zatrzyma³a prze-
ra¿ona kobiecina wo³aj¹c:

– Olaboga panowie, nie jedŸta dalej, tam som Niemce!
– Du¿o ich tam? – spyta³ Niechaj.
– Bêdzie ich tam ca³a gromada, siedmiu, ¿andarmów mo¿e nawet

¿andarmów dziesiêciu!
U³anów ¿andarmów kolumnie marszowej by³o ponad stu! Wszy-

scy ryknêli gromkim œmiechem. Okaza³o siê, ¿e oœmiu ¿andarmów nie-
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mieckich wyjecha³o z Leoncina w kierunku Rybitwy, w celu przeprowa-
dzenia rekwizycji ¿ywnoœci wœród ludnoœci polskiej. Urz¹dzono zasadz-
kê. W wyniku kilkuminutowej akcji – bez strat w³asnych – zabito 6 Niem-
ców, 2 wziêto do niewoli. Zdobyto 2 erkaemy z 8 dyskami, 1 peem,
6 pistoletów, 5 karabinów, 2 konie z wozem, oporz¹dzenie ¿o³nierskie
i inwentarz ¿ywy zrabowany w Rybitwie.

Z KRONIKI PORUCZNIKA WYRWY

Adiutant porucznika Doliny, porucznik Wyrwa – Bohdan Jaworski
prowadzi³ codzienn¹ kronikê wydarzeñ Pu³ku „Palmiry – M³ociny” pod
tytu³em „Notatki historyczne dotycz¹ce oddzia³ów powstañczych Woj-
ska Polskiego w Puszczy Kampinoskiej – ze szczególnym uwzglêdnie-
niem Pu³ku „Palmiry – M³ociny”. Oto, co zanotowa³ w kolejnych dniach:

14.09.44. Patrol rozpoznawczo–ubezpieczaj¹cy o godz. 12.00 we
wsi Wólka Zaborowska napotka³ 2 Niemców, którzy przyjechali po fura¿.
W czasie strzelaniny nieprzyjacielowi uda³o siê wycofaæ, lecz pozosta³y
2 wozy z koñmi. Zdoby³o 1 konia, 2 pasy uprzê¿y. Wozy w stanie nie do
u¿ytku spalono na miejscu. Strat w³asnych nie by³o (...) Zbli¿a siê jesieñ.
Jeszcze dni s¹ ciep³e, ale noce ju¿ zimne, nad ranem szron pokrywa oko-
liczne ³¹ki. Kwaterujemy w stodo³ach i wielu szczêka zêbami. Potrzeba
nam dogodniejszych kwater, a nie jest ³atwo rozlokowaæ ok. 3 000 ludzi
w domach mieszkalnych. W chwili obecnej najbardziej pal¹ce s¹ dwie
kwestie: broñ i umundurowanie. Broni jest brak. Na pomoc Warszawie
wys³aliœmy broñ, w któr¹ mo¿na by³o dobrze uzbroiæ 2 000 ludzi. Umun-
durowanie letnie, brak kompletny ciep³ych mundurów i bielizny. Stale
zdobywamy broñ i mundury, ale to przecie¿ kropla w morzu naszych
potrzeb. Oczekujemy z dnia na dzieñ, ¿e coœ nam sypn¹ z nieba i têsknie
zadzieramy g³owy, ale jakoœ doczekaæ siê nie mo¿emy. Zrzuty by³y za-
powiedziane, ale ze wzglêdów atmosferycznych w godzinach popo³u-
dniowych odwo³ano je. Szkoda...

15.09.44. Jeden pluton piechoty wyjecha³ na szosê w rejon Zabo-
rowa, na akcjê dywersyjn¹. Nieprzyjaciela nie uda³o siê napotkaæ, plu-
ton powróci³ w godzinach popo³udniowych. S³yszymy w puszczy dzia-
³ania frontowe, artyleriê i bombardowanie z samolotów. Z komunikatu
radiowego wiemy o zajêciu Pragi przez wojska sowieckie. W Warszawie
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w dalszym ci¹gu bardzo ciê¿kie walki. Warszawa siê pali, serce naszej
Polski krwawi. Niemcy wycofuj¹c siê z Pragi na Modlin wysadzili dwa
mosty: Œrednicowy i Poniatowskiego...

16.09.44. Nieprzyjaciel zaatakowa³ miasteczko Pociechê. Piechota
by³a wspierana samochodami pancernymi i czo³gami. Natarcie zosta³o
zatrzymane na naszych polach minowych, gdzie jeden czo³g wylecia³
w powietrze. Straty nieprzyjaciela: 1 zabity i kilku rannych, których zdo³a³
uprowadzaæ ze sob¹. Zdoby³o 3 samochody, motocykl i dzia³ko szybko-
strzelne sprzê¿one z karabinem maszynowym. Straty w³asne; 1 zabity
(kapitan Malinowski z drugiego batalionu).

17.09.44. Noce coraz ch³odniejsze, ludzie marzn¹. Meldunek sytu-
acyjny dowódcy Grupy „.Kampinos” do KG AK zawiera m.in. sformu-
³owanie: „Zrzutów nie ma. Odczuwamy dotkliwy ch³ód, ludzie posia-
daj¹ zaledwie wierzchnie, zniszczone ubrania. Du¿o bosych. Du¿o za-
chorowañ na anginê i grypê”– tak co dzieñ. Dziœ msza polowa, której
s³uchaj¹ wszyscy wolni od s³u¿by oficerowie i szeregowi. Po mszy œw.
podnios³e kazanie wyg³osili ks. kapelan Baszkiewicz. Oddzia³y odœpie-
wa³y Bo¿e coœ Polskê i Hymn Puszczy, melodia tych pieœni nape³ni³a
wzruszeniem piersi ka¿dego Polaka. Trudno lepiej oddaæ têsknotê do
wolnej ojczyzny. Na propozycjê Turkiestañczyków bêd¹cych w swym
oddziale w s³u¿bie niemieckiej zosta³y rozpoczête rozmowy odnoœnie
przejœcia ich oddzia³u z broni¹ na nasz¹ stronê. Zwiad naszej kancelarii
natkn¹³ siê dziœ na patrol RONA kwateruj¹cy w mieœcie Gr¹dy. Jak siê
okaza³o póŸniej, byli to Ukraiñcy, z których jeden poleg³, 2 dosta³o siê
do niewoli. Spotka³ ich potem los, na jaki sobie zas³u¿yli. Zdoby³o
2 karabiny Mauzer i 1 karabin dziesiêciostrza³owy rosyjski. Nazajutrz
ludnoœæ cywilna rozbroi³a jeszcze 2 Ukraiñców z broni¹, przekazuj¹c j¹
w nasze rêce. Prawie codziennie nasze patrole chwytaj¹ najrozmaitsze-
go rodzaju dezerterów i zbiegów, z którymi jest potem du¿o k³opotu,
gdy¿ nie wiadomo, co z nimi zrobiæ. S¹ to ukrywaj¹cy siê po lasach
dezerterzy niemieccy i Wêgrzy oraz przedstawiciele najrozmaitszych
narodów azjatyckich, z których jako jeñców Niemcy sformowali oddzia-
³y wojskowe i robocze. Poza tym zbiegowie, którzy dobrowolnie zg³a-
szaj¹ siê do naszych oddzia³ów. S¹ miêdzy nimi — poza Rosjanami
i Azjatami – Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Czesi. Czêœciowo zostali
wcieleni do naszych oddzia³ów jako ¿o³nierze liniowi, z reszty zaœ sfor-
mowano oddzia³y pomocnicze.
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18.09.44. Prze¿yliœmy wzruszaj¹cy moment na widok przesz³o 200
libratorów i myœliwców amerykañskich, które przelecia³y trochê na
wschód od naszych kwater wioz¹c zaopatrzenie dla Warszawy. Przeciw-
lotnicza artyleria niemiecka z Modlina i Nowego Dworu oraz wzd³u¿
Wis³y otworzy³a gwa³towny ogieñ. Str¹cono dwa samoloty amerykañ-
skie, jeden spad³ p³on¹c. Osza³amiaj¹cy widok przedstawia³ moment,
kiedy liberatory otworzy³y klapy i wysypa³y zasobniki. Setki spadochro-
nów ró¿nokolorowych wykwit³o na niebie jak wspania³e pióropusze.
Kilka samolotów zrzuci³o zasobniki bli¿ej nas, ale wed³ug naszej obser-
wacji spad³y oba poza puszcz¹. Wielka szkoda, dostali je prawdopodob-
nie Niemcy.

19.09.44. Zosta³a urz¹dzona zasadzka na szosie Warszawa – Mo-
dlin. Udzia³ wzi¹³ jeden pluton 1 kompanii piechoty w sile 35 ludzi pod
dowództwem porucznika Wulkana z dowództwa pu³ku. Zdoby³o samo-
chód ciê¿arowy nieuszkodzony, 1 erkaem, 1 karabin maszynowy z 3 za-
pasowymi lufami, 1 karabin Mauser, 3 skrzynie amunicji, 1 parabellum.
Strat w³asnych nie by³o.

20.09.44. O godzinie 6.00 zosta³ wystany adiutant pu³ku kawalerii,
porucznik Roch z jedn¹ sekcj¹ konn¹ do wsi Formu³ki Królewskie
w celu rozpoznania terenu i przywiezienia ¿ywnoœci ofiarowanej przez
mieszkañców tej wsi. We wsi zosta³ przedstawiony porucznikowi Ro-
chowi oddzia³ 20 zorganizowanych ochotników, w wiêkszoœci uzbrojo-
nych. Patrol przywióz³ 2 pistolety, taœmê z amunicj¹ do erkaemu, konia,
wóz i niewielk¹ iloœæ ¿ywnoœci. Nieprzyjaciela w drodze nie spotkano.
Tego samego dnia zosta³ wys³any patrol drugiego szwadronu do miasta
Kampinos w celu zdobycia broni. Zdobyto 1 moŸdzierz polski z dwoma
pociskami, 1 erkaem browning z dwudziestoma magazynkami, 1 pistolet
Mauzer, 2 pistolety parabellum i 1 pistolet kalibru 7,65. Powrót patrolu
w tym samym dniu wieczorem.

W godzinach popo³udniowych zosta³ wykonany wypad dywersyj-
ny na szosê Zaborówek – Leszno; w akcji wziêli udzia³ podporucznik
Wulkan, porucznik Lawa i podporucznik Jan. Wszyscy trzej na motocy-
klu, w mundurach niemieckiej ¿andarmerii. Na ubezpieczeniu akcji –
trzeci pluton z pierwszego szwadronu kawalerii. W akcji zdoby³o 1 mo-
tocykli wojskowy, 2 pistolety, wziêto 2 jeñców niemieckich – specjali-
stów samochodowych, których zatrudniono póŸniej w parku samocho-
dowym. Akcja bez strat w³asnych.
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21.09.44. Patrol bojowy z drugiej kompanii pierwszego batalionu
piechoty napotka³ nieprzyjaciela w miasteczku Wygl¹d. W wyniku wsz-
czêtej akcji zdobyto 1 wóz, 2 konie z uprzê¿¹ i 1 karabin Mauzer. Strat
w³asnych nie by³o. Drugi patrol konny ze szwadronu kawalerii pod do-
wództwem podporucznika D¹browy bêd¹c w mieœcie Kampinos zare-
kwirowa³ 4 kwintale ¿yta przeznaczonego na kontyngent. Oprócz tego
przyprowadzi³ konie odebrane ukraiñskim cywilom. W drodze nieprzy-
jaciela nie spotkano...

Dnia 22.09.44. Dzieñ spokojny, s³abe ostrzeliwanie naszego miej-
sca postoju (dowództwo) przez artyleriê nieprzyjaciela z miasta Leszno.
W godzinach popo³udniowych wypad dywersyjny na szosê Warszawa–
Leszno. W akcji wziêli udzia³ porucznik Wyrwa, podporucznik Wulkan,
major Kurs, podporucznik Jan, podchor¹¿y “Chomik”, starszy strzelec
Szostak i u³an NiedŸwiedŸ. Sk³ad: 1 samochód z czterema ¿o³nierzami
i jeden motocykl z trzema ¿o³nierzami w umundurowaniu armii niemiec-
kiej. Na ubezpieczeniu akcji pluton zrzutowy porucznika Drewno. Po-
wrót o godz. 21.00. W wyniku akcji zdobyto 1 samochód ciê¿arowy,
2 karabiny typu Mauser, 1 pistolet, aparat kinowy z wszelkimi przybora-
mi oraz kilkadziesi¹t tysiêcy sztuk papierosów, du¿¹ iloœæ myd³a, szczo-
tek, pasty, przyborów do golenia, czekolady, wina, koniaki i in., w tym
400 egzemplarzy „Mein Kampf”. Wszystko rozdzielono na pododdzia-
³y, makulaturê i „Mein Kampf” oddano ¿o³nierzom do u¿ytku „osobiste-
go”, niech siê Hitlerek cieszy... Na samochodzie by³ portret Hitlera
i swastyka. Portret ozdobi³ latrynê, swastyka spoczê³a w kloace jako wy-
cieraczka do nóg w dowództwie pu³ku.

Dnia 23.09.44. W miejscu postoju spokój. Za³atwianie spraw s³u¿-
bowych, których zawsze jest, co niemiara. W godzinach wieczornych
wyœwietlanie filmu produkcji niemieckiej, aparatura udŸwiêkowiona.
Kilka tych godzin spêdzili ¿o³nierze w mi³ym nastroju, zapominaj¹c
o trudach ciê¿kiego ¿ycia powstañca.

W nocy z dnia 23 na 24.09.44 patrol konny w sile jednego plutonu
pod dowództwem porucznika Rocha wyruszy³ w celu skontrolowania
terenu do wsi Formu³ki Królewskie. Nieprzyjaciela w drodze nie spotka-
no. Z wypadku przywieziono 3 krowy i kitka sztuk nierogacizny oraz
300 kg ¿yta. W czasie patrolowania terenu przeprowadzono rewizjê
w mieszkaniu ¿andarma–volksdeutscha, znaleziono motocykl „setkê”
w stanie u¿ytkowym, który przyprowadzono do dowództwa pu³ku.
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Dnia 24.09.44. Niedziela, msza polowa o godz. 10.00, w czasie
której podnios³e kazanie wyg³osi³ ksi¹dz kapelan Jerzy Baszkiewicz. Po
mszy œwiêtej odœpiewano „Bo¿e coœ Polskê”, „Hymn Puszczy” i Rotê.
Dzieñ przeszed³ spokojnie. (…)

„STERNSCHNUPPE”
– „SPADAJ¥CA GWIAZDA”

W ostatniej dekadzie wrzeœnia 1944 r. Niemcy koncentrowali wokó³
Puszczy Kampinoskiej coraz wiêcej jednostek piechoty i broni pancer-
nej. Dowódca 9 Armii niemieckiej zdecydowa³ siê uderzyæ i rozbiæ
oddzia³y partyzanckie dzia³aj¹ce na terenie puszczy. Operacji tej nada³
kryptonim „Sternschnuppe – Spadaj¹ca Gwiazda”. W tym celu 26 wrze-
œnia 1944 r. dowódca tej armii wyda³ rozkaz, wedle, którego wykona-
nie tego zadania powierzono komendantowi obszaru etapowego 9 Ar-
mii (Korück 532), który wchodzi³ w sk³ad grupy genera³a von dem
Bacha, koñcz¹cego w tym czasie t³umienie Powstania Warszawskiego.
Rozkaz ten brzmia³:

„O B St. V 3 l g. Odpis telegramu – KR – tajne – Dn. 26.09.44. –
godzina 23.45. Nadawca: D–two 9 A. la KTB. Odbiorca: Dowództwo
Grupy Wojska „Œrodek” (natychmiast przedstawiæ la) Dot.: Sternsch-
nuppe. Mapa 1:100 000).

1. Podzia³ si³:
Celem wykonania „Sternschnuppe” zostaje podporz¹dkowany

Korück 532 jako sztab dowódcy korpusu von dem Bacha. Przy tym: sztab
10 proc. p. pion,, do ewakuacji: 1 baon alarmowy Kwat. armii, 1 komp.
¿andarmerii polowej, do rozpoznania: jednostki kontrwywiadu „Wider”
308 i 525 oddzia³y rozpoznania bojowego.

Sk³ad si³:
A. Grupa Pó³nocna:
Dowódca A.W.S. wzmocniony sztabem 391 dyw. bezp. 2; 1 baon

alarmowy „H.G.”, 1 baon alarmowy SS–Totenkopf, 1 baon alarmowy
SS–Wiking. 183 baon ubezpieczaj¹cy, 1 komp. alarmowa A.W.S., 1 komp.
alarmowa oddzia³ów zaopatrzenia 73 dyw. piech., baon szturmowy pion.,
743 dyon strz. panc. (bez 1 komp.), 1 komp. obser. SS, 1 komp. ciê¿.
miotaczy granatów, 1 bateria I.K.H, 6 lek. plutonów plot. (80 p. plot.).
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Grupa Po³udniowa:
Sztab i 2 baony 34 p. polic., 31 baon Szuma, 1 baon Kozaków, 737

baon pion bud., 4 dy¿urny obserw. panc. 19 dyw. panc., 1 bateria I.K.M.,
6 plutonów „H.G.” przejœciowo: 1 komp. panc. 19 dyw. panc. za uprzed-
ni¹ zgod¹ Grupy Wojska do zadañ odgradzaj¹cych – 25 i 23 baony k.m.

II. Zamierzone wykonanie:
a. Pocz¹tek: 27.09. Grupa Pó³nocna przeczesuje ze wschodu na

zachód las na pó³noc od linii Buraków M ³. – Janówek. W ³¹cznoœci
z tym Grupa Po³udniowa – obszar leœny na po³udnie od linii rozgranicze-
nia. Cel do osi¹gniêcia w tym dniu: droga Palmiry–Budy. Przy braku
wiêkszego oporu nieprzyjaciela – linia Adamówek–Janówek–Budy.

W razie silniejszego oporu nieprzyjaciela pod i na po³udniowy
wschód od Janówka – przewidziane natarcie silnej grupy uderzenio-
wej przez: Czosnów–Janówek. Równoczeœnie rozpoznanie Pó³nocy –
do linii Helenówek–Wiersze, Po³udnia – do linii Janówek–Wiersze–
Zaborów.

b. Przeczesanie terenu do linii Helenówek–Wiersze–Zaborów, przy
czym skupienie si³ Grupy Po³udnia w rejonie leœnym. Pogotowie silnej
grupy uderzeniowej ze sk³adu Pó³noc celem oskrzydlaj¹cego wsparcia
Grupy Po³udnie w jej walce leœnej.

c. Oczyszczenie rejonu Wiersze–Nowe Budy–Leszno–Zaborów
w jego wschodniej czêœci przez Grupê Po³udnia, w czêœci zachodniej,
Pogotowie do wzajemnego wsparcia He³enówek Nowa D¹browa–Nowe
Budy–Leszno z równoczesnym odgrodzeniem szosy Leszno–Kampinos
–Kratki i linii Bzury: Kratki–Wyszogród.

d. Wykonanie Sternschnuppe 2 czêœci przypuszczalnie w kolejnoœci:
1. Oczyszczanie pasm po³udniowego lasu do linii Cisowe–Kampi-

nos, 2. pasm lasu pó³nocnego i doliny Wis³y do linii Niemiecki–Cisowe,
3. pasm lasu pó³nocnego do linii Duchowne – Fomu³ki, 4, pasm lasu
po³udniowego do Iinii Famu³ki–Wola Pasikowska, 5. Oczyszczenie reszty
po³udniowej czêœci kot³a do linii Famu³ki–Brochów, 6. Oczyszczenie
reszty pó³nocnej czêœci kot³a.

Prawdopodobny okres dla Sternschnuppe – 1 czêœæ – przypusz-
czalnie 4–5 dni. Cel 1 czêœci; uzyskanie swobody ruchu na wschód od
linii B³onie–Modlin nowych niezale¿nych od Modlina po³¹czeñ ty³owych
dla IV korpusu panc. Ca³y obszar Sternschnuppe, wyj¹wszy byæ mo¿e
rejony bandyckie, ma byæ ewakuowany we wspó³pracy z administracj¹
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cywiln¹, ludnoœæ zdolna do pracy bêdzie wywieziona celem u¿ycia
w Reichu.

D–two 9 A. l o Nr 5342/44 tajne
podp. Staedke – genera³ major
Dla przeprowadzenia operacji, dowództwo 9 Armii wyznaczy³o,

wiêc du¿e si³y, rozdzielaj¹c je na dwie grupy – pó³nocn¹, posiadaj¹c¹
oko³o 3000 ¿o³nierzy i po³udniow¹ – z 2 800 ¿o³nierzami. Grupy te by³y
doskonale uzbrojone, dysponowa³y znaczn¹ iloœci¹ czo³gów, samolotów,
artylerii oraz ciê¿kiej i lekkiej broni piechoty.

Nad miejscami postoju jednostek Grupy Kampinos coraz czêœciej
pojawia³y siê dwukad³ubowe samoloty nazywane „ramy”. Lec¹c nisko
ukazywa³y siê nagle – zanim pad³a komenda “¿o³nierz, kryj siê”, ostrze-
liwuj¹c z broni pok³adowej partyzantów.

Po po³udniu 27 wrzeœnia 1944 roku eskadra samolotów JU–87
zbombardowa³a miejscowoœci Brzozówka, Truskawka i Wiersze. Jedna
z bomb trafi³a w dom, w którym mieœci³a siê kwatera porucznika Doliny,
druga w sk³ad amunicji.

Zginêli wówczas ³¹czniczka Myszka – Maria Swech, i kapral Jan
Giewojno z ¿andarmerii, a rany odnieœli m.in. plutonowy podchor¹¿y
Drzyma³a i Zygmunt Mozol, który póŸniej ujêty zosta³ przez Niemców
i zmar³ w szpitalu w Skierniewicach.

Ówczesny dowódca II batalionu porucznik (p³k) Strza³a – Witold
Lenczewski, tak wspomina bombardowanie kwater w Wierszach pusz-
czañskich oddzia³ów:

– W dniu 27 wrzeœnia 1944 roku, w godzinach rannych, samoloty
niemieckie tzw. „ramy”, przeprowadzi³y bardzo dok³adne rozpoznanie
Wiersz i okolic. Obserwuj¹c je upewni³em siê, ¿e poprzedza ono bom-
bardowanie, które wkrótce ma nast¹piæ. Podj¹³em decyzjê, by jak naj-
prêdzej wyprowadziæ batalion ze wsi do lasów na zachód od naszych
kwater. Zarz¹dzi³em gotowoœæ pododdzia³ów batalionu do wymarszu
i zwróci³em siê do dowództwa pu³ku o zezwolenie na natychmiastowy
wymarsz, motywuj¹c to spodziewanym nalotem na Wiersze. Otrzyma-
³em zgodê, choæ dowództwo pu³ku wyrazi³o w¹tpliwoœæ, czy nalot bom-
bowy tak szybko nast¹pi.

Wezwa³em dowódców pododdzia³ów na odprawê i wyda³em roz-
kaz wyprowadzenia pododdzia³ów z Wiersz, na zachód od wsi, do lasu,
ustalaj¹c godzinê, do której rozœrodkowanie mia³o byæ zakoñczone. Jed-
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noczeœnie uprzedzi³em, ¿e do Wiersz mo¿emy ju¿ nie wróciæ, a wiêc
ca³y swój ekwipunek nale¿a³o zabraæ z sob¹. Dowódcy kompanii i pozo-
sta³ych pododdzia³ów batalionu bardzo sprawnie i w nakazanym czasie
wyprowadzili swoje wojsko do wyznaczonych rejonów w lesie.

Decyzja i wyjœcie batalionu z Wiersz okaza³y siê bardzo szczêœli-
we, wkrótce bowiem nast¹pi³ nalot bombowców i bardzo intensywne,
jak równie¿ skuteczne, bombardowanie Wiersz, my jednak nie ponieœli-
œmy ¿adnych strat...

Istotnie, tak jak przewidywa³ porucznik Strza³a, jego batalion do
Wiersz ju¿ nie powróci³. Wieczorem tego samego dnia Grupa Kampinos
rozpoczê³a wymarsz z puszczy, jedynie placówki, które mia³y stycznoœæ
z nieprzyjacielem, toczy³y jeszcze rozpaczliwe walki.

W tym samym czasie ruszy³o natarcie niemieckiej piechoty, wspar-
te broni¹ pancern¹ – na placówki w Brzozówce, Janówku, Pociesze, Za-
borowie Leœnym i £ubcu. Na najbardziej zagro¿ony odcinek na styku
wsi Janówka–Truskawka, broniony przez ¿o³nierzy kapitana Mœcis³awa
z batalionu sochaczewskiego – porucznik Dolina wys³a³ sw¹ artyleriê
z dzia³em zdobytym pod Pociech¹ pod dowództwem porucznika Rusz-
czyca. Kilka pocisków powstrzyma³o natarcie czo³gów. Niemcy byli prze-
konani, ¿e w puszczy znajduj¹ siê znacznie wiêksze oddzia³y partyzanc-
kie, ni¿ to by³o w rzeczywistoœci. W raportach niemieckich grupy bojo-
wej genera³a Hainza Reinefartha czytamy;

„Coraz czêœciej powtarzaj¹ siê twierdzenia uciekinierów z ¯olibo-
rza, ¿e w lasach kampinoskich znajduj¹ siê silne rezerwy powstañców.
(...) Nowe meldunki wskazuj¹, ¿e w lasach kampinoskich zbieraj¹ siê
wiêksze grupy bandyckie, których si³a ma sk³adaæ siê z 15 000 ludzi, aby
nastêpnie uderzyæ w kierunku nieznanym. S¹ dobrze uzbrojeni, posia-
daj¹ artyleriê, nawet przeciwlotnicz¹. Samoloty rzucaj¹ im ci¹gle amu-
nicjê (...) Si³ê tych bandytów w lasach kampinoskich okreœla siê dzisiaj
na oko³o 15 000 ludzi. W pobli¿u Wierszy ma siê znajdowaæ 4 000 wojsk
konnych...”

W rzeczywistoœci w tym czasie w sk³ad „Grupy Kampinos” wcho-
dzi³y nastêpuj¹ce jednostki:

Pu³k „Palmiry–M³ociny” (wedle przedwojennej struktury stanowi¹-
cy – wraz z 27 pu³kiem u³anów – brygadê) w sile 36 oficerów, 1 373
szeregowych, ³¹cznie 1409 ¿o³nierzy pod dowództwem porucznika Do-
liny – Adolfa Pilcha,
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Batalion sochaczewski – 30 oficerów, 451 szeregowych, ³¹cznie 481
¿o³nierzy pod dowództwem majora Korwina – W³adys³awa Starzyka.

Batalion legionowski – 15 oficerów, 70 szeregowych, razem 85 ¿o³-
nierzy pod dowództwem porucznika Znicza – Boles³awa Szymkiewicza

Batalion porucznika Porawy – Stefana Matuszczyka – 6 oficerów,
115 szeregowych, razem 121 ¿o³nierzy,

Batalion porucznika Jerzego – Jerzego Strza³kowskiego – 6 ofice-
rów, 119 szeregowych, razem 125 ¿o³nierzy,

Kompania lotnicza porucznika Lawy – Tadeusza Gaworskiego –
1 oficer, 42 szeregowych,

Dru¿yna saperów podporucznika Jurewicza – Boles³awa Januliusa
1 oficer, 11 szeregowych.

Stan ogólny Grupy „Kampinos” wynosi³, zatem 94 oficerów
i 2 239 szeregowych plus pluton Armii Ludowej sk³adaj¹cy siê z 2 ofice-
rów i 20 szeregowych. Mimo to – s¹dz¹c, ¿e partyzanci s¹ znacznie licz-
niejsi i lepiej uzbrojeni – Niemcy atakowali Puszczê Kampinosk¹ ostro¿-
nie i z widomym respektem.

Pierwszy napór nieprzyjaciela odparty zosta³ na wszystkich odcin-
kach. Niemcy ponawiali jednak nêkaj¹ce ataki przy u¿yciu artylerii, bro-
ni pancernej i samolotów. Po godzinie 15 Niemcy zaatakowali wszystkie
placówki „Grupy Kampinos”. W Janówku broni³a siê dzielnie kompania
kapitana Mœcis³awa, zosta³a jednak wyparta. W Pociesze zdecydowany
opór stawia³a 1 kompania z batalionu majora Korwina pod dowództwem
kapitana Nawrota i III pluton trzeciego szwadronu pod dowództwem plu-
tonowego Wira – Antoniego Burdzie³owskiego. Stanowiska te utrzyma-
no – jednak¿e kosztem wysokich strat. W Zaborowie broni³ siê jeszcze
mê¿nie oddzia³ porucznika Jerzego.

RZECZPOSPOLITA KAMPINOSKA
PRZESTAJE ISTNIEÆ

Major Okoñ zwo³a³ odprawê dowódców batalionów. Podjêto decy-
zjê o opuszczeniu Puszczy Kampinoskiej. Dowódca „Kampinosu” zba-
gatelizowa³ jednak propozycjê oficerów, by zlikwidowaæ tabory, a sprzêt
i amunicjê za³adowaæ na juczne konie. Major Korwin zaproponowa³
ponadto przejœcie swego batalionu do konspiracji.
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Wieczorem Niemcy dokonali ponownego nalotu eskadry JU–87,
tym razem tylko na Brzozówkê, zadaj¹c powa¿ne straty kompanii legio-
nowskiej porucznika Znicza. W tym samym czasie przy u¿yciu czo³gów
Niemcy zaatakowali pod Pociech¹ kompanie porucznika Nawrota i trze-
ci pluton trzeciego szwadronu plutonowego Wira, wypieraj¹c je z zaj-
mowanych pozycji o dwa kilometry. Próba odbicia utraconych pozycji,
pod nawa³¹ ognia artyleryjskiego, nie da³a rezultatów.

O godzinie 22 wszystkie placówki otrzyma³y rozkaz oderwania siê
od nieprzyjaciela i do³¹czenia do formuj¹cej siê w Wierszach kolumny.
Po dwóch miesi¹cach wolnoœci nasta³ kres istnienia Rzeczypospolitej
Kampinoskiej.

Zapada³a noc, kiedy w Wierszach ustawi³a siê d³uga kolumna roz-
ci¹gaj¹ca siê na kilka kilometrów, gotowa do wymarszu. Major Okoñ
wezwa³ do siebie porucznika D¹browê, który powróci³ z dalekiego roz-
poznania na kierunku po³udniowo–zachodnim, zapoznaj¹c go z tras¹
marszu i z zamiarem dotarcia przez noc do Puszczy Mariañskiej, na po-
³udnie od ̄ yrardowa, tras¹ licz¹c¹ oko³o czterdzieœci kilometrów. Otrzy-
ma³ on rozkaz poprowadzenia kolumny.

Olbrzymia kolumna z licznymi taborami wysz³a na piaszczyst¹ dro-
gê, tote¿ marsz by³ nadzwyczaj uci¹¿liwy, odbywa³ siê bardzo powoli.
D¹browa zna³ w prawdzie lepsz¹ drogê, lecz ju¿ nie mo¿na by³o zawró-
ciæ. Poinformowa³ majora Okonia, ¿e rozlokowanie nieprzyjaciela zna
tylko do rzeki Utrata. Wymarsz nast¹pi³ oko³o godziny dwudziestej trze-
ciej, by³o zatem zbyt póŸno, by przed œwitem osi¹gn¹æ wyznaczony re-
jon. Zapad³a decyzja, aby zawróciæ, odejœæ w zachodni¹ czêœæ puszczy,
w rejon Bielin, przeczekaæ dzieñ i ruszyæ nazajutrz o wczeœniejszej po-
rze. Na szczêœcie w ci¹gu nocy nieprzyjaciel nie odwa¿y³ siê zag³êbiæ
w puszczê. Utraci³ wiêc stycznoœæ z partyzantami i nie odkry³ gdzie przy-
czai³a siê „Grupa Kampinos”. Dopiero w ci¹gu dnia, 28 wrzeœnia, Niem-
cy przyst¹pili do natarcia na opuszczone przez partyzantów miejsca po-
stoju pal¹c domy, w których kwaterowali i rozstrzeliwuj¹c mieszkañ-
ców, którzy nie zdecydowali siê schroniæ w lasach, lub wywo¿¹c ich na
roboty do Niemiec.

W dziennych raportach niemieckiego kontrwywiadu tego dnia mel-
dowano:

„1. Wyci¹g z I c (AO/Abw.) – Bandy – dzienny meldunek sytuacyj-
ny z 28.9.44. Puszcza Kampinoska. W ramach akcji Sternschnuppe osi¹-
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gniêto od wschodu liniê Palmiry–Pociecha – wystêp leœny 1 km na za-
chód od linii Truskaw – folwark Zaborów Leœny, od pó³nocy zachodni
skraj Czeczotek – po³udniowy skraj Ma³ocic – zachodni skraj £osiej
Wólki – po³udniowo–zachodni skraj Janówka – wzgórze 83 – po³udnio-
wy skraj Janówka a¿ do pó³nocnego wyjœcia z Janówka w kierunku dro-
gi na Pociechê 500 metrów na p³n.– zach. – od wzgórza 82. Opanowano
szturmem po³udniowo–zachodni¹ czêœæ Janówka i umocniono wzgórze
83. Naliczono 13 zabitych nieprzyjació³, ujêto 140 osób cywilnych. Straty
w³asne 1 zabity, 3 rannych. 3 Kozaków zabitych.

Rozpoznanie naziemne stwierdzi³o, ¿e wzgórze 95.2 po³o¿one
3 km na zach. – p³d.–zach. od Czeczotek i Sowia Wola–Folwarczna s¹
silniej obsadzone. Droga Cybulice Du¿e–Folwarczna jest zaminowana.

Rozpoznanie lotnicze stwierdzi³o punkt ciê¿koœci w Wierszach. Na
skraju wsi wnêki strzeleckie i gniazdo strzeleckie, we wsi rzucaj¹cy siê
w oczy bia³y dom, przypuszczalnie stanowisko bojowe, obok radiosta-
cja. W Sowiej Woli rozpoznano 200 bandytów w grupach. Kiœcinne
i Krogulec obsadzone przez bandy. Skraj lasu Wiersze–Roztoka obsa-
dzony przez bandy.

O godz. 15.45 JU 87 zbombardowa³y Wiersze. Bardzo dobra sku-
tecznoœæ. Miejscowoœæ p³onie w wielu punktach. Sk³ad amunicji wyle-
cia³ w powietrze, radiostacja trafiona. Bia³y dom zapalony. O godz. 18.20
zbombardowano Brzozówkê, o godz. 17.20 JU 52 w niskim rozpoznaniu
przelecia³ nad Puszcz¹ Kampinosk¹, nalot i odlot z kierunku na po³udnie
od Benjaminowa (6 km na p³n.–zachód od Radzymina) na ty³ach armii
rosyjskiej.

2. Wyci¹g z I c(AO/Abw) – Bandy – sytuacyjny meldunek dzienny
z 28.09.44, Puszcza Kampinoska, w ramach akcji Sternschnuppe osi¹-
gniêto liniê Grochale Stare – wzgórze 82 – 4, wzgórze 91 – wzgórze 95,2
– wzgórze 85 – rozwidlenie dróg na pó³nocny–zachód od Aleksandrowa
– zachodni wylot Kiœcinne–Roztoka – skraj lasu, 1 km. na po³udnie od
Krogulca, 500 m. na wschód od wzgórza 86 – po³udniowo–zachodni
wylot od £aw.12 nieprzyjació³ zabitych, 36 osób cywilnych ujêtych. Na
minach zabitych 3 ¿o³nierzy w³asnych, 4 rannych. Zdobycz – 1 zasobnik
z amunicj¹, 1 kb, 28 krów, 13 schronów mieszkalnych zniszczonych.
Nieprzyjaciel odmaszerowa³ przypuszczalnie w ci¹gu ostatniej nocy
w sile 1 000–2 000 ludzi na zachód i pó³nocny–zachód. Wed³ug meldun-
ku agenta pewna grupa bandytów o niewiadomej sile przenios³a siê z
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Puszczy Kampinoskiej do przyleg³ego od po³udniowego zachodu lasu
Kromanów. Agent widzia³ pod Krubiczewem (10 km na pó³nocny–za-
chód od Kampinosu) 3 dzia³a pod Teofilowem i 3 ma³e czo³gi (14 km na
pó³nocny–wschód od Kampinosu).

3. Wyci¹g z I c (AO/Abw.) – Bandy – Dodatkowy meldunek sytu-
acyjny z 28.09.44, godz. 15.30: Agent, który powróci³ z Puszczy Kampi-
noskiej melduje, ¿e w godzinach rannych i przedpo³udniowych 27.09
nie by³o wœród bandytów najmniejszych oznak zaniepokojenia. Dopie-
ro, gdy ko³o po³udnia samoloty niemieckie zbombardowa³y Wiersze
i okolicê, bandyci za³adowali natychmiast ponad 200 wozów cekaema-
mi, e³kaemami, karabinami i amunicj¹, umundurowaniem i prowiantem
– i wyruszyli z Wiersz do lasu. S³ychaæ by³o szum motorów samochodo-
wych. W nocy na 28.09 bandyci opuœcili z ca³ym taborem las i wyruszyli
przez Wiersze na Krogulec, stamt¹d na po³udnie a¿ do pó³nocnego skra-
ju lasu pod Roztok¹ i dalej w kierunku po³udniowo–zachodnim przez
wzgórze 88 do zbiegu dróg na zachodnim skraju Grabiny, st¹d zaœ
w kierunku pó³nocno–zachodnim przypuszczalnie na Nowe Budy, ewen-
tualnie Górki. W drodze z Wiersz na Roztokê do³¹czy³y do taboru dalsze
grupy bandyckie z kierunków pó³nocnych. Sk³ada³y siê one z kawalerzy-
stów, piechoty i taborów. Ogólna si³a ³¹cznie maszeruj¹cych band – wie-
le tysiêcy ludzi. (...)

W po³udnic 28 wrzeœnia 1944 r. na odprawie dowódców podpo-
rucznik D¹browa uzyska³ zgodê majora Okonia na zmianê marszruty.
W pierwotnym zamierzeniu dowódca Grupy Kampinos zamierza³ przejœæ
na wschodni skraj opuszczonego przez Niemców Czarnowa. Wed³ug
propozycji D¹browy nale¿a³o przejœæ miêdzy bunkrami i umocnieniami
Niemców na zachodni skraj Czarnowa, a dalej obok £uszczewka do mostu
na rzece Utrata.

Ranny w nogê dowódca 27 pu³ku u³anów chor¹¿y Nieczaj – Zdzi-
s³aw Nurkiewicz poleci³ podporucznikowi D¹browie – Zygmuntowi
Kocowi objêcie dowództwa pu³ku. Po przejêciu dowództwa D¹browa
za¿¹da³ zmniejszenia taboru do minimum poprzez pozbycie siê nadmia-
ru ¿ywnoœci, fura¿u i koni o s³abej kondycji. ¯¹danie to nie znalaz³o
zrozumienia u dowódcy „Grupy Kampinos”. Major Okoñ g³osem nie-
znosz¹cym sprzeciwu stwierdzi³, ¿e tabory nie s¹ za wielkie ani prze³a-
dowane i rozkaza³, aby kawaleria ubezpiecza³a czo³o i ty³ kolumny.
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CZO£GI NAD UTRAT¥

Oko³o godziny szesnastej, w dniu 28 wrzeœnia 1944 roku kolumna
partyzantów wyruszy³a w dalsz¹ drogê. Na jej czele jako stra¿ przednia,
przy której znajdowa³ siê major Okoñ z chor¹¿ym Nieczajem sz³y stêpa
szwadrony drugi i czwarty. Za nimi kompania lotnicza porucznika Lawy
– Tadeusza Gaworskiego, dalej batalion piechoty porucznika Strza³y,
szwadron cekaemów, artyleria porucznika Ruszczyca, kompania legio-
nowska i sochaczewska pod dowództwem porucznika Jurka oraz kom-
pania Zemsta. Dopiero po nich ci¹gnê³y tabory ze szpitalem polowym
i stado zdobycznego byd³a. Kolumnê zamyka³y kompania Jerzyków i trze-
ci szwadron Narcyza Kulikowskiego. Boki kolumny ubezpiecza³y dwa plu-
tony batalionowego zwiadu porucznika Strza³y Bazara – Stanis³awa Baza-
rewskiego. £¹cznie sz³o i jecha³o oko³o pó³tora tysi¹ca ¿o³nierzy zdatnych
do wa³ki i kilkudziesiêciu rannych ze szpitalem polowym.

Od Zamczyska kolumna skrêci³a w prawo kieruj¹c siê w stronê
Wróblewa, Pow¹zek, Wilkowa – na Czarnków. Turkot oko³o czterystu
wozów, warkot silników, têtent koni i ryk byd³a czyni³y ha³as, który s³y-
chaæ by³o w promieniu kilku kilometrów.

Po zapadniêcia zmroku kolumna dotar³a do traktu Leszno–Socha-
czew, przekraczaj¹c go w kierunku na Czarnków, gdy nagle z odleg³oœci
oko³o kilometra z lewej i prawej strony rozleg³y siê strza³y. Porucznik
D¹browa wys³a³ sekcje z erkaemami dla powstrzymania Niemców – gdy-
by próbowali zaatakowaæ z obu skrzyde³. Mijaj¹c Czarnów maszeruj¹cy
us³yszeli narastaj¹cy warkot czo³gów. Strzela³a te¿ artyleria nieprzyja-
ciela, jednak na œlepo i nieskutecznie.

Porucznik D¹browa da³ znaæ majorowi Okoniowi, ¿e z miejscowo-
œci Kampinos id¹ za nimi w poœcigu czo³gi. Okoñ zbagatelizowa³ jednak
ten sygna³. Rozkaza³ D¹browie, by zawiadomi³ szpital w £uszczewku,
¿e pozostawi przy drodze kilkunastu rannych, aby ich zabrano i przejêto.
Kolumna mia³a w tym czasie maszerowaæ dalej bez zatrzymywania siê.
Ponadto major Okoñ poleci³ wzi¹æ miejscowego przewodnika.

Rozkazy zosta³y wykonane, jednak¿e przewodnik z jakichœ powo-
dów nie spodoba³ siê dowódcy „Grupy Kampinos”, który kaza³ go wy-
mieniæ. Kolumna oczekiwa³a na nowego przewodnika a¿ kilka godzin.
Tymczasem partyzanci z czo³a kolumny przeprawiali siê ju¿ przez w¹-
ski, drewniany most na rzece Utrata. Wskutek zwolnienia tempa marszu
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ca³ej kolumny, czo³gi niemieckie zaatakowa³y znajduj¹cy siê w tylnej
stra¿y pierwszy szwadron – bij¹c weñ na wprost ogniem z dzia³ek i kara-
binów maszynowych. Szwadron poszed³ w rozsypkê. Atak czo³gów wy-
wo³a³ powa¿ne zamieszanie wœród tych, którzy nie przedostali siê na
drugi brzeg rzeki. Wszyscy pchali siê do przodu, byle jak najprêdzej
przejœæ przez mostek, ale Utratê zd¹¿y³a pokonaæ tylko stra¿ przednia
i piechota wraz ze szwadronem cekaemów.

Czo³gi wesz³y do akcji w chwili, gdy przez most przechodzi³y wozy
taborowe. Pociski z dzia³ wywo³a³y panikê wœród taborytów, jeden
z wozów zatarasowa³ drogê. Zanim wyprzêgniêto konie i zwalono do
rzeki uszkodzony wóz – utworzy³ siê zator. Czo³gi zbli¿a³y siê do rzeki
wzmacniaj¹c wci¹¿ ogieñ.

Obrony przeprawy podjê³a siê kompania porucznika Jerzego. Po-
rucznik Dolina wys³a³ jej na pomoc u³anów z trzeciego szwadronu. Nar-
cyz Kulikowski, na czele trzech plutonów sforsowa³ rzekê wp³aw, by
w bezpiecznej odleg³oœci na drugim brzegu pozostawiæ konie. Zwiêk-
szy³o to dezorganizacjê. Ktoœ zawo³a³:

– Kawaleria ucieka!
Panikê czêœciowo za¿egna³a spokojna i stanowcza komenda opa-

nowanego, jak zwykle w gor¹cych sytuacjach, Narcyza Kulikowskiego:
– Z koni, do walki pieszej!
„Jerzyki” dzielnie przeciwstawia³y siê nacieraj¹cym czo³gom.

Wkrótce pozycjê nad rzek¹ zajêli spieszeni u³ani 3 szwadronu. W sam¹
porê, gdy¿ akurat jeden z pocisków uderzy³ blisko miejsca, z którego
porucznik Jerzy wydawa³ rozkazy. Rozleg³y siê tam okrzyki: „komen-
dant zabity!”

W rzeczywistoœci porucznik Jerzy – Jerzy Strza³kowski zosta³ ran-
ny i nieprzytomny dosta³ siê do niewoli.

„Jerzyki” przeszli wp³aw przez Utratê, pod¹¿aj¹c w œlad za kolumn¹.
Kilka pocisków z „piata” wys³anych przez u³anów Narcyza w kierunku
czo³gów niemieckich powstrzyma³o je. Niemcy nie zdecydowali siê na
pokonanie bagnistej rzeki ciê¿kimi pojazdami pancernymi – ani te¿ na
przeprawienie ich przez most, który móg³ nie wytrzymaæ ciê¿aru pancer-
nych kolosów.

W czasie, gdy kolumna „Grupy Kampinos” znajdowa³a siê ju¿
w bezpiecznej odleg³oœci, u³ani 3 szwadronu œci¹gaj¹c z rozbitych tabo-
rów rannych wspó³towarzyszy, powrócili do koni trzymanych przez
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koniowodnych, za mostkiem, po tamtej stronie rzeki dosiedli je i bez
w³asnych strat do³¹czyli do okaleczonej kolumny. Tymczasem przednia
stra¿, w której znajdowa³ siê dowódca 27 pu³ku u³anów, dochodz¹c do
szosy Warszawa–Sochaczew, natrafi³a na kilkanaœcie samochodów ciê-
¿arowych. U³ani 2 szwadronu pozostawili konie w bezpieczniej odleg³o-
œci, zaatakowali Niemców – oczyszczaj¹c drogê kolumnie. Dalsza trasa
by³a wolna, po obu stronach szosy „dogorywa³o” kilkanaœcie uszkodzo-
nych samochodów nieprzyjaciela.

Czo³o kolumny osi¹gnê³o tor kolejowy równoleg³y do szosy War-
szawa–Sochaczew. Porucznik D¹browa wci¹¿ musia³ zmieniaæ przewod-
ników, gdy¿ we wsiach po³o¿onych na trasie marszu znajdowali siê Niem-
cy i trzeba by³o wiedzieæ, które z nich omijaæ. Jeden z przewodników
prowadz¹c stra¿ przedni¹ przez ³¹ki nie móg³ odnaleŸæ mostku na kolej-
nej niewielkiej rzeczce. Zdenerwowany major Okoñ zawo³a³, ¿e to zdra-
da i usi³owa³ go zastrzeliæ. Porucznik D¹browa zdecydowanie uspokoi³
majora. Niebawem odnaleziono bezpieczne przejœcie przez rzeczkê.

O œwicie przednia stra¿ wraz z majorem Okoniem i porucznikiem
D¹brow¹ dotarta do miejscowoœci Stanis³awów. Kwaterowali tam Wê-
grzy pozostaj¹cy w s³u¿bie niemieckiej. Przywitali Polaków serdecznie,
jak prawdziwi bratankowie, zaopatruj¹c partyzantów w ¿ywnoœæ, a na-
wet w pewn¹ iloœæ amunicji i granatów.

Mieszkañcy mijanych miejscowoœci na widok ¿o³nierzy w polskich
mundurach okazywali wielk¹ radoœæ – wynosz¹c na drogê œwie¿e pie-
czywo, owoce, bañki z mlekiem.

G³ówne si³y Grupy „Kampinos” maszerowa³y dalej w kierunku
torów kolejowych ³¹cz¹cych Warszawê z ¯yrardowem – na szczêœcie
niezauwa¿one przez nieprzyjaciela. Dopiero kiedy nadesz³a z poruczni-
kiem Dolin¹ stra¿ tylna, zabudowania wioski Stanis³awów zadr¿a³y ciê¿-
kim warkotem i w kilka minut póŸniej zza zakrêtu, gdzie krzy¿owa³y siê
szosy, wyskoczy³ czo³g otwieraj¹c ogieñ swych ciê¿kich karabinów ma-
szynowych prosto w partyzanck¹ konn¹ kawalkadê. Wierzchowce sta-
wa³y dêba zwalaj¹c siê nastêpnie na „kocie ³by” drogi, przygniataj¹c
jeŸdŸców. Pozostali zawracali konie, przeskakiwali op³otki, wpadali do
zagród. Na komendê porucznika Doliny zeskakiwali z koni szykuj¹c siê
do wa³ki pieszej. Ale niemiecki „Tygrys” tej walki nie przyj¹³ i zrejtero-
wa³ – z oddali pluj¹c wci¹¿ ogniem. Kawalerzyœci dosiedli koni i pogna-
li galopem przed siebie. Z kolei od strony miejscowoœci Wiskitki kilka
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czo³gów usi³owa³o przeci¹æ im drogê. Na szczêœcie u³anom uda³o siê
oderwaæ od nieprzyjaciela. Pech spotka³ tylko u³ana Janka – Jana Wal-
czaka z pierwszej sekcji Kajetana Komorowskiego w plutonie Wira –
Antoniego Burdzie³owskiego. Zazwyczaj spokojny i pos³uszny koñ Jan-
ka nagle jakby oszala³ i zbuntowany oderwa³ siê od sekcji, cwa³em szar-
¿uj¹c wprost na niemieckie czo³gi. Ryzykuj¹c skrêcenie karku Janek
zwolni³ strzemiona, odbi³ siê od siod³o i run¹³ na ziemiê. Jego koñ prze-
bieg³ jeszcze kilkadziesi¹t metrów i pad³ przeszyty seri¹ karabinu ma-
szynowego. Natomiast jeŸdziec dopad³ do przydro¿nego rowu i na klêcz-
kach lub czo³gaj¹c siê dotar³ do pobliskiej wsi Feliksów. Tam schroni³
siê w pierwszej zagrodzie przy drodze, któr¹ przeje¿d¿ali akurat Niemcy
na motocyklach. Okaza³o siê, ¿e gospodarzami byli niemieccy koloniœci,
którzy jednak okazali siê ludŸmi nader porz¹dnymi. Ukryli Walczaka
w drugim pokoju, a gdy Niemcy z kolumny motocyklowej weszli do
domu – gospodarz pewnym siebie g³osem oznajmi³, ¿e poza domowni-
kami nikogo w obejœciu nie ma.

Zaopatrzony przez kolonistów w stare ubranie robocze i wskazów-
ki, co do dalszej drogi, u³an Janek przedar³ siê ³¹kami do ¯yrardowa. Po
drodze na jednym z cmentarzy ukry³ broñ i niezauwa¿ony przez Niem-
ców przedosta³ siê do miasta, w którym mia³ znajomych.

By³o ju¿ widno, gdy w dniu 29 wrzeœnia 1944 r. I pluton 2 szwa-
dronu, pod dowództwem wachmistrza £otysza – Jana £owickiego, sta-
nowi¹cy szpicê przedniej stra¿y, dotar³ do torów kolejowych w olszynce
kilka kilometrów przed ¯yrardowem. W pewnej odleg³oœci od budki
kolejowej, któr¹ zajmowali Niemcy, u³ani zsiedli z koni zalegaj¹c na
obrze¿u torów, zaœ wachmistrz £otysz wys³a³ do majora Okonia meldu-
nek, ¿e na dalszej trasie ich marszu znajduje siê zaledwie kilku nieprzy-
jacielskich ¿o³nierzy. Ale major nie wyrazi³ zgody na ich zaatakowanie
i poleci³ dowódcy plutonu, aby do³¹czy³ do swego szwadronu.

W tym czasie II pluton wachmistrza Œwierka – Stanis³awa Wo³o-
sewicza, zbli¿aj¹c siê do miejscowoœci Budy Zosine, spostrzeg³ przed
sob¹ wóz taborowy, obok którego sz³o kilkunastu Niemców. U³ani do-
gonili ich k³usem – otaczaj¹c doko³a. Zaskoczeni Niemcy unieœli rêce
do góry...

Na kilka kilometrów przed torami kolejowymi Warszawa–¯yrar-
dów porucznik Strza³a zauwa¿y³, ¿e pluton porucznika Lawy od³¹cza siê
od kolumny i pozostaje w zabudowaniach mijanego gospodarstwa. Spy-
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ta³ jednego z oficerów plutonu, dlaczego odchodz¹ od kolumny. Us³y-
sza³ w odpowiedzi:

– Nie widzi pan, ¿e tu nikt nie dowodzi, ca³oœæ idzie na zag³adê?
Pluton porucznika Lawy nie podlega³ dowódcy II batalionu, nie

móg³ wiêc on nakazaæ mu dalszego marszu w kolumnie.
Przed godzin¹ siódm¹ czo³o kolumny dosz³o do torów kolejowych

Warszawa–¯yrardów i zosta³o zatrzymane w odleg³oœci trzystu, piêciu-
set metrów przed torami, w miejscu ca³kowicie nienadaj¹cym siê do przy-
jêcia walki. Na pytania oficerów, dlaczego zatrzymali siê w tak nieodpo-
wiednim miejscu i nie przekraczaj¹ torów, major Okoñ poinformowa³,
¿e kolumna za bardzo siê rozci¹gnê³a i nale¿y czekaæ na do³¹czenie stra-
¿y tylnej, z porucznikiem Dolin¹. Major rozkaza³ wydaæ w oddzia³ach
œniadanie i uporz¹dkowaæ je do dalszego marszu. Nie wyda³ natomiast
¿adnych rozkazów dla zajêcia odpowiednich pozycji do podjêcia walki
w wypadkach zaatakowania przez nieprzyjaciela.

W ogóle podczas ca³ego przemarszu z Puszczy Kampinoskiej nie
odnosi³o siê wra¿enia, by ktoœ dowodzi³ ca³oœci¹, a ca³oœæ prowadzona
by³a tak jakby nie istnia³o ¿adne zagro¿enie. Szczególnie potwierdza³o
to miejsce, w którym major Okoñ zatrzyma³ wojsko.

Oko³o godziny 10.00 do zgrupowania do³¹czy³a stra¿ tylna z po-
rucznikiem Dolin¹, która odpiera³a w miêdzyczasie ataki nieprzyjaciela
na zapleczu zgrupowania.

Porucznik Strza³a Witold Lenczewski wspomina:
– major Okoñ wezwa³ dowódców oddzia³u na odprawê (na której

by³em obecny) i postawi³ oko³o godziny 11.00 nastêpuj¹ce zadania:
– batalion porucznika Strza³y i pozosta³e oddzia³y piechoty, tabory

i inne gospodarcze, jako pierwsza kolumna przekraczaj¹ tory przez prze-
jazd w Budach Zosinych;

– pu³k kawalerii, dowództwo zgrupowania Kampinos, jako druga
kolumna, przekraczaj¹ tory na prawo w odleg³oœci oko³o jednego kilo-
metra.

Marsz wykonaæ natychmiast!
Na pytania oficerów, jakie si³y i œrodki bojowe posiada nieprzyja-

ciel na trasie marszu kolumn, pad³a odpowiedŸ:
– Aktualnych danych nie mamy, sytuacja ulega ci¹g³ym zmianom.
Nikt nie pojmowa³ uporu, i jakim dowódca „Grupy Kampinos” trwa³

przy swoim zamiarze postoju przed torami. Ka¿dy ¿o³nierz, nawet intu-
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icyjnie wyczuwa³ nagl¹c¹ koniecznoœæ przejœcia na tamt¹ stronê torów,
gdy¿ w przeciwnym wypadku grozi³a zag³ada. Kapelan ksi¹dz Rydwan
II – Jerzy Baszkiewicz w swych wspomnieniach, nawi¹zuj¹c do tego tra-
gicznego (jak siê oka¿e) w skutkach rozkazu majora Okonia (Radwan II
„Wspomnienia kapelana Kampinosu”, Warszawa 1956–1960) pisze tak:

– Oficerowie og³osili wypoczynek do po³udnia, bo nam nic nie grozi.
By³em zmêczony i g³odny. Wjecha³em na koniu do zagrody ch³opskiej
le¿¹cej w niewielkiej odleg³oœci od torów kolejowych. Nie przypuszcza-
³em, ¿e niebezpieczeñstwo jest tak blisko. Napotka³em grupê naszych
oficerów z kapitanem Wojtkiem na czele. Zwraca siê on do mnie z proœb¹
o wyspowiadanie bo – jak mówi – ksiê¿e kapelanie, tu ju¿ musimy
zostaæ...

Os³upia³y pytam o sytuacjê. Otrzymujê odpowiedŸ, ¿e nad ranem
toru kolejowego pilnowa³o zaledwie piêciu Niemców, a teraz nadjecha³
ju¿ poci¹g pancerny. Niemcy obstawiaj¹ mocno nasyp kolejowy. Nie
zapomnê s³ów kapitana Wojtka, który na moj¹ propozycjê, aby majora
Okonia zmusiæ do natychmiastowego sforsowania torów kolejowych
i ukrycia siê w odleg³ych o jakieœ dwa kilometry lasach bolimowskich,
odpowiedzia³:

– Ksiê¿e kapelanie, czy my jesteœmy band¹, czy wojskiem regular-
nym? Dowództwo da³o rozkaz staæ, to musimy staæ. Ka¿¹ ruszaæ, to ru-
szamy. W wojsku nie mo¿e byæ wielu dowódców. A ¿e tu zginiemy, to
fakt...

Miny naszych oficerów nie wró¿y³y nic dobrego. Czy byli za³ama-
ni? Nie. W³aœnie przechodzi³ wtedy major Okoñ. Podszed³em do niego
i referujê opinie oficerów, a równoczeœnie akcentujê koniecznoœæ na-
tychmiastowego wymarszu z kot³a, w który sami siê wpakowaliœmy,
W odpowiedzi otrzyma³em stek ordynarnych stów, a równoczeœnie Okoñ
rêk¹ siêgn¹³ do kabury i us³ysza³em:

– Zabijê ciê, klecho!”...
Dochodzi³a godzina 10.00. Sytuacja „Grupy Kampinos” by³a dra-

matyczna. Na torach sta³ ju¿ poci¹g pancerny. Od strony Baronowa ter-
kota³y karabiny maszynowe. (...)
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STRACEÑCÓW LOS

Przed po³udniem, w dniu 29 wrzeœnia 1944 roku nad terenem zajê-
tym przez „Grupê Kampinos” kilkakrotnie przelatywa³ rozpoznawczy,
dwukad³ubowy samolot typu „Storch”,nazywany „ram¹”, nie otwieraj¹c
jednak ognia.

Spod Baranowa do g³ównej kolumny do³¹czy³a tylna stra¿. U³ani
trzeciego szwadronu zsiedli z koni przywi¹zuj¹c je do drzew i k³ad¹c siê
pokotem w zagajniku nad strumieniem wpadaj¹cym do rzeczki Pisi. Ale
nie dany by³ im wypoczynek. Przy kolejnym nawrocie „rama” otworzy³a
ogieñ z broni pok³adowej w locie kosz¹cym. Samolot przelatywa³ nisko,
tu¿ nad wierzcho³kami drzew, wywo³uj¹c pop³och. ̄ o³nierze, zarówno pie-
si, jak i konni starali siê ukryæ w kêpach olch. Oddzia³y przemiesza³y siê.

Dowódca I plutonu w 3 szwadronie plutonowy Wierny – Boles³aw
Mostowski, który przed wojn¹ by³ zawodowym podoficerem w kompa-
nii cekaemów, dopad³ do taczanki powo¿onej przez u³ana Wincentego
Jarosza z sekcji lkm dowodzonej przez plutonowego Pogoñ – Stanis³a-
wa Piszczka. Przy pomocy tego ostatniego plutonowy zdj¹³ elkaem
z taczanki, opar³ go o p³ot, wprowadzi³ taœmê i gdy tylko pojawi³a siê
nad nim z³owroga „rama’” plun¹³ ogniem. Równie¿ podporucznik Chle-
bowicz – Andrzej P³oñski wyrwa³ „Brena” jednemu z ¿o³nierzy i po-
ci¹gn¹³ za spust. W œlad za nimi nadlatuj¹cy samolot ostrzeliwali wszy-
scy, ka¿dy z takiej broni, jak¹ posiada³. Zastêpca Narcyza wachmistrz
P³az – Czes³aw Juchniewicz tak siê rozgor¹czkowa³, ¿e do samolotu strze-
la³ z tak zwanej „tetetki” rosyjskiego pistoletu kalibru 7 mm.

Za trzecim, czy czwartym nawrotem z samolotu wydoby³a siê na-
gle czarna smuga gêstego dymu, a po chwili jego kad³ub ogarnê³y p³o-
mienie. Jeszcze chwilê lecia³ w obranym kierunku, zataczaj¹c wielki ³uk,
by nagle z ³oskotem zwaliæ siê na ziemiê, kilka kilometrów od Budów
Zosinych. Wszyscy odetchnêli z ulg¹, oddzia³y stopniowo uporz¹dko-
wa³y siê.

Ka¿dy, kto strzela³, by³ œwiêcie przekonany, ¿e to w³aœnie on str¹ci³
samolot nieprzyjacielski. U³an Góral z 2 szwadronu w swoich wspo-
mnieniach z tamtych dni zanotowa³:

– Do tego samolotu wraz z kolegami strzela³em kulami zapalaj¹cy-
mi, kto wie, czy i moja kula go nie trafi³a...”

¯o³nierze mieli wreszcie chwilê wytchnienia. Byli niemal u kresu si³.
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Bezpoœrednio po odprawie zwo³anej przez majora Okonia porucz-
nik Strza³a postawi³ zadania dowódcom kompanii. Batalion sprawnie
przyj¹³ szyki marszowe, w ubezpieczeniu przednim ruszy³a 3 kompania
pod dowództwem starszego sier¿anta Opoñczy. Za batalionem zaczê³y
wchodziæ na trasê marszu pozosta³e pododdzia³y zgrupowania.

– Szybciej wysz³a 2 kompania – wspomina porucznik Strza³a – s³y-
chaæ by³o strzelaninê na jej kierunku marszu. Trzecia kompania, zbli¿a-
j¹c siê do torów, w rejonie przejazdu, otrzyma³a bardzo silny ogieñ zza
torów i z lewego skrzyd³a. Równolegle dwa plutony uchwyci³y lewy nasyp
toru. Z prawej strony od ¯yrardowa nadjecha³ poci¹g pancerny i zmaso-
wanym ogniem broni maszynowej i dzia³ czo³gowych zatrzyma³ natar-
cie kompani powoduj¹c znaczne straty. Zza nasypu ruszy³a do natarcia
niemiecka piechota. Kompanie wycofa³y siê zajmuj¹c stanowiska do
obrony w rowach melioracyjnych. Z piatów i granatników oddano kilka
strza³ów.

Otrzyma³em wiadomoœæ, ¿e równie¿ druga kolumna, kawaleria
i dowództwo zgrupowania, nie przesz³a przez tory i cofnê³a siê. Dowódz-
two pu³ku nie nawi¹za³o ³¹cznoœci, pozostawi³em wiêc na stanowisku
dowodzenia mego zastêpcê porucznika Gniewa i sam z luzakiem, ruszy-
liœmy konno w poszukiwaniu dowództwa pu³ku i zgrupowania. Niemcy
w tym czasie nie atakowali i nie prowadzili ognia na nasze stanowiska.
Dochodzi³a godzina 15.00. W pó³ godziny póŸniej znalaz³em dowódz-
two w mieszkaniu gospodarza, w odleg³oœci ponad kilometra, na pó³noc
od toru. Zameldowa³em majorowi Okoniowi o aktualnej sytuacji i po³o-
¿eniu pododdzia³ów batalionu po nieudanym przejœciu przez tory. W izbie
byli równie¿ porucznik Dolina i kilku oficerów, wœród nich, o ile pamiê-
tam, podporucznik D¹browa.

Na moje pytanie, jakie s¹ rozkazy dowództwa do dalszych dzia³añ,
major Okoñ po krótkiej wymianie pogl¹dów z oficerami i ze mn¹, o po-
³o¿eniu naszych oddzia³ów i aktualnie posiadanych wiadomoœci o nie-
przyjacielu, jak pamiêtam, powiedzia³:

„Sytuacja trudna. Mo¿liwoœæ wyjœcia z kot³a – obejœæ na pó³nocny
zachód ¯yrardów, ale musimy czekaæ do wieczora i pod os³on¹ nocy na
tym kierunku wyrwaæ siê z okr¹¿enia i przejœæ przez tory na zachód od
¯yrardowa. W nocy jest ma³e prawdopodobieñstwo u¿ycia przez nie-
przyjaciela czo³gów, mo¿e przeciwnik do wieczora nie zaatakuje.

– Czekaæ! Taka jest moja decyzja!”
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Wyszliœmy z izby na zewn¹trz i major Okoñ wskaza³ w terenie kie-
runek i drogê wycofywania siê. W tym momencie nast¹pi³a gwa³towna
strzelanina, serie broni maszynowej, jedna za drug¹ ostrzeliwa³y chutor,
w którym byliœmy. Major Okoñ zmieni³ decyzjê i wyda³ rozkaz do na-
tychmiastowego rozpoczêcia wycofywania siê w ustalonym poprzednio
kierunku.

Rozkaz do wycofania siê przekaza³em przez luzaka Wac³awa Ko-
sowicza do batalionu, ze wskazaniem kierunku i linii przejœcia. Jedno-
czeœnie zorganizowa³em pomoc sanitarn¹ i za³o¿enie opatrunków dla
kilkunastu rannych, którzy le¿eli na wozach, w pobli¿u tego chutoru.

Po kilkunastu minutach rozpocz¹³ siê ruch grup pieszych i kon-
nych na kierunku wycofywania siê. Po powrocie luzaka i potwierdzeniu
przekazanych rozkazów wraz z nim konno przeskoczyliœmy trzysta me-
trów odkryt¹ przestrzeni¹ w rejon poprzedniej linii przejœcia na kierun-
ku wycofania siê. To wszystko mia³o miejsce pod silnym ogniem broni
maszynowej nieprzyjaciela. Po drodze napotka³em kilkunastu ¿o³nierzy
z porucznikiem Dolin¹ w szyku bojowym, posuwaj¹c¹ siê na kierunku
wycofania, ale i grupê konnych, na czele z chor¹¿ym Nieczajem.

Po celnej serii z cekaemu nieprzyjaciela, trafiony, przewróci³ siê
mój koñ, a mnie kula przeszy³a nogê w prawym kolanie. Zosta³em wy³¹-
czony z walki. Nie mog³em iœæ, zaopiekowa³ siê mn¹ i udzieli³ pomocy
plutonowy podchor¹¿y z mego batalionu, Czes³aw Kwieciñski. Pomóg³
mi doczo³gaæ siê do pobliskiego zag³êbienia i pozosta³ przy mnie. Za³o-
¿yliœmy opatrunek na przestrzelon¹ nogê, oczekuj¹c dalszego rozwoju
wypadków. Z ró¿nych kierunków s³ychaæ by³o strzelaninê, szczególnie
natê¿on¹ od torów kolejowych. W oddali przesuwa³y siê grupki naszej
piechoty, obok przesz³o dziesiêæ czo³gów, w odleg³oœci oko³o dwustu
metrów, pod¹¿aj¹c za wycofuj¹cymi siê naszymi oddzia³ami. Dooko³a
by³y liczne po¿ary, zapada³ zmrok.

Po pewnym czasie zebra³a siê przy nas kilkuosobowa grupa, byli
wœród nich ¿o³nierze z mojej dawnej 2 kompanii. Ta grupa zdecydowa³a
siê wracaæ do Puszczy Kampinoskiej. Postanowiliœmy wspólnie, ¿e po
drodze odtransportuj¹ mnie do szpitala w £uszczewku, w którym mieli-
œmy naszych rannych. (...)

Zgodnie z tym postanowieniem, ¿o³nierze porucznika Strza³y usa-
dowili swego dowódcê na schwytanego konia i noc¹ odstawili go do
szpitala, sami udaj¹c siê z powrotem do puszczy. Po miesiêcznym lecze-
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niu w szpitalu, porucznik Strza³a zosta³ zaopatrzony przez miejscow¹
placówkê AK w fa³szyw¹ kenkartê (dowodem to¿samoœci) i cywilne
ubranie, po czym uda³ siê „na melinê” do Brwinowa. Tam nawi¹za³ kon-
takt z porucznikiem Wyrw¹ – Bogdanem Jaworskim, który z polecenia
w³adz AK organizowa³ pomoc dla rozbitków spod Jaktorowa wraz
z podporucznikiem Nowin¹ – Miko³ajem Steckim i z kilkoma innymi
oficerami pu³ku.

Relacja dowódcy 3 kompanii st. sier¿anta (por.) Opoñczy – Wale-
riana ̄ uchowicza o próbie przedarcia siê przez tory kolejowe, jest nader
sk¹pa:

– Rozkaz majora Okonia o przekroczeniu torów kolejowych nad-
szed³ co najmniej o jedn¹ godzinê za póŸno, Niemcy zd¹¿yli ju¿ bowiem
obsadziæ, wolny dot¹d, nasyp kolejowy, œci¹gn¹æ poci¹g pancerny, który
nadjecha³ od ¯yrardowa (a nastêpnie równie¿ i czo³gi), by za chwilê
otworzyæ ogieñ, ze wszystkich dzia³ pancerki.

Zgodnie z rozkazem porucznika Strza³y ruszy³y plutony mojej kom-
panii pod dowództwem plutonowego Lamparta – Stanis³awa Paszkucia
i plutonowego Tumi³owicza; kompanii porucznika Zatora – Zygmunta
Soko³owskiego oraz kompanii ckm porucznika Olszy – Henryka Dobaka
i jego zastêpcy podporucznika Zemsty – Mieczys³awa Rabiñskiego.

¯o³nierze przeskoczyli tory. Natomiast reszcie kompanii zagrodzi³
drogê poci¹g pancerny, który nadjecha³ od ¯yrardowa. (…)

Podobnie oszczêdny w s³owach jest dowódca drugiego plutonu plu-
tonowy Tumni³owicz:

– Od swego dowódcy Opoñczy dosta³em rozkaz obsadzenia torów.
Na torze dosta³em silny ogieñ karabinów maszynowych. Zgin¹³ strzelec
Mazur. Przeszliœmy jednak przez tory.

By³o nas trzydziestu dwóch. (...)
Nieco szerszy opis tego natarcia daje podkomendny plutonowego Tu-

mi³owicza, siedemnastoletni wówczas strzelec Kazimierz Awdankiewicz:
– Masakry przed Jaktorowem uda³o mi siê unikn¹æ dziêki bystroœci

umys³u i ocenie sytuacji dokonanej przez plutonowego Tumi³owicza. Po
otrzymaniu rozkazu „do ataku” rozwinêliœmy tyralierê i w szyku bojo-
wym ruszyliœmy na tory kolejowe. Po dotarciu do nasypu dostaliœmy
silny ogieñ z broni maszynowej. Nasyp chroni³ nas przed pociskami,
które gradem dzwoni³y po szynach. Tego koncertu s³uchaliœmy prawie
piêæ minut. W pewnej chwili kapral Wojciechowski zameldowa³:
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– Panie plutonowy, poci¹g pancerny z prawej strony!”
Tumi³owicz bez namys³u da³ rozkaz: „Ch³opaki, skok przez tory,

tutaj nasza œmieræ!” Poderwaliœmy siê w jednej chwili i z okrzykiem
„Hurra!” ruszyliœmy przez tory ostrzeliwuj¹c przedpole. Ogieñ niemiec-
ki jakby przycich³, nasz nag³y atak by³ dla nich zaskoczeniem. Podnosili
siê ze swoich stanowisk z rêkoma do góry, ale my nie mogliœmy braæ
jeñców... Nasze serie k³ad³y ich z powrotem na ziemiê. Byliœmy ju¿ za
torami, ze dwadzieœcia metrów, kiedy poci¹g pancerny odci¹³ nas od reszty
kompanii, która ju¿ nie zd¹¿y³a przeskoczyæ kolejowego nasypu. Z po-
ci¹gu tego dostaliœmy huraganowy ogieñ z dzia³ek i karabinów maszy-
nowych. Kilku ch³opaków pad³o, lecz nie by³o nawet czasu, by ogl¹daæ
siê za siebie. Teren by³ równy, niezalesiony, wiêc wyrywaliœmy skoka-
mi, co tchu przed siebie, byle jak najdalej od tego przeklêtego poci¹gu,
któremu nasz¹ broni¹ nic nie mogliœmy zrobiæ. Dotarliœmy wreszcie do
krzaków porastaj¹cych brzegi niewielkiego strumyka, by³o to ju¿ kilka-
set metrów za torami. Ogieñ z poci¹gu w nasz¹ stronê przycich³. Nad
strumykiem zatrzymaliœmy siê, by z³apaæ trochê oddechu i pozbieraæ siê
do kupy. Tumi³owicz sprawdza³, kto ¿yje, a kto zosta³... W odleg³oœci
oko³o dwóch kilometrów czeka³a nas Puszcza Mariañska, ku której nie-
bawem ruszyliœmy z nadziej¹. (...)

Z kompanii porucznika Zatora przedarli siê przez tory ¿o³nierze
z plutonu podchor¹¿ego Murzyna – Janusza Warmiñskiego i dru¿yna
kaprala Arta (nn).

Porucznik Strza³a zwróci³ siê do porucznika Ruszczyca, by swoj¹
partyzanck¹ artyleri¹ ostrzela³ poci¹g pancerny. Ruszczyc podci¹gn¹³
bli¿ej torów zdobyte dzia³ko przeciwlotnicze, którym dysponowa³, kilka
granatników i moŸdzierzy zdobytych w walkach pod Pociech¹, masku-
j¹c je w krzakach jak najbli¿ej ziej¹cego ogniem poci¹gu pancernego.
Lufy wymierzono wprost w lokomotywê. Pierwsze pociski rozerwa³y
siê tu¿ przy jej ko³ach. Drugi trafi³ w cel. Obs³udze dzia³ka uda³o siê
wystrzeliæ jeszcze kilka pocisków, równie¿ celnie, lecz zaraz trzeba by³o
opuœciæ to jedyne stanowisko artyleryjskie, gdy¿ wszystkie lufy poci¹gu
pancernego skierowa³y siê w tamt¹ stronê, niszcz¹c nasz¹ „artyleriê”.
Za³oga zdo³a³a siê wycofaæ w ostatniej chwili. (…)

Wobec wyraŸnie spóŸnionego rozkazu majora Okonia, „Grupa Kam-
pinos” znalaz³a siê w potrzasku. Od Puszczy Mariañskiej odgradza³a j¹
nawa³nica ogniowa z poci¹gu pancernego. Od strony Baranowa nato-
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miast nadci¹ga³y czo³gi niemieckie zamykaj¹c ewentualny odwrót do
Puszczy Kampinoskiej.

I w³aœnie w tej sytuacji zdarzy³ siê doœæ zagadkowy incydent. Otó¿
podporucznik D¹browa przypadkowo zauwa¿y³ majora Okonia za jedn¹
ze stodó³ w pobliskiej wsi – z rewolwerem w rêku, a przed nim kogoœ
z jego najbli¿szego otoczenia w bieliŸnie, przebieraj¹cego siê za cywila.
Major Okoñ stwierdzi³, ¿e ¿o³nierza tego przy³apa³ na tchórzostwie
i zamierza³ go rozstrzelaæ...

Pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy 27 pu³ku u³anów podporucznik D¹-
browa poprosi³ majora Okonia, by ten dosiad³ konia, pokaza³ siê oddzia-
³om i wyda³ rozkazy, co do dalszego po³o¿enia i dzia³ania. Widz¹c jed-
nak, ¿e major nie umie zdecydowaæ siê na ten krok – oœwiadczy³ mu, ¿e
sam wyda szwadronom rozkazy zajêcia pozycji obronnych, oczekuje jed-
nak od majora nastêpnych rozkazów.

Nie otrzyma³ na to ¿adnej odpowiedzi, jednak Okoñ odst¹pi³ od
zamiaru zastrzelenia ¿o³nierza.

OBRONNY CZWOROBOK

Podporucznik D¹browa, z upowa¿nienia dowódcy 27 pu³ku u³a-
nów, uzgodni³ z porucznikiem Dolin¹, jakie pozycje ma zaj¹æ spieszona
kawaleria, po czym zwo³a³ odprawê dowódców szwadronów rozdziela-
j¹c im zadania.

Po odparciu przez Niemców ataku batalionu porucznika Strza³y na
tory kanonada artyleryjska jakby przycich³a. By³o popo³udnie. Podod-
dzia³y zajê³y wyznaczone stanowiska. ¯o³nierze batalionu Strza³y – Wi-
tolda Lenczewskiego oraz szwadronu cekaemów 23 pu³ku u³anów gro-
dzieñskich porucznika Jara i 1 szwadronu wachmistrza Wo³odyjowskie-
go – Jana Jakubowskiego obsadzi³y odcinek rowu biegn¹cego wschod-
ni¹ stron¹ miejscowoœci Budy Zosine, naprzeciw Jaktorowa, skrêcaj¹ce-
go dalej pod k¹tem prostym kilkaset metrów od toru, os³aniaj¹c zgrupo-
wanie od nieprzyjaciela równie¿ od strony po³udniowej. Od pó³nocy, od
strony Baranowa i Holendrów Baranowskich umocni³ siê batalion po-
rucznika Znicza. Pozosta³y odcinek niewielkiego czworoboku obsadzili
u³ani – pozostawiaj¹c konie wraz z koniowodnymi i reszt¹ taborów
w œrodku niewielkiego czworoboku, jaki powsta³ po rozmieszczeniu pod-
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oddzia³ów. 4 szwadron zaj¹³ pozycjê od po³udnia, w rowach, po obu
stronach drogi biegn¹cej równolegle do torów kolejowych – maj¹c stycz-
noœæ na lewym skrzydle ze szwadronem cekaemów. 3 szwadron uloko-
wa³ siê w rowie melioracyjnym od strony ̄ yrardowa, utrzymuj¹c ³¹cznoœæ
z czwartym szwadronem. 2 szwadron stanowi³ przed³u¿enie pozycji szwa-
dronu trzeciego, siêgaj¹c do stanowisk ¿o³nierzy porucznika Znicza.
Porucznik D¹browa ulokowa³ siê w pobli¿u czwartego szwadronu,
w zagiêciu linii obronnych.

Wkrótce po zajêciu przez u³anów wyznaczonych stanowisk na miej-
sce postoju podporucznika D¹browy przyby³ major Okoñ wraz z porucz-
nikiem Dolin¹. Dowódca „Grupy Kampinos” zdecydowa³, ¿e na tych
pozycjach nale¿y dotrwaæ do nastania zmroku.

Niemcy wykorzystali jednak natychmiast sw¹ przewagê, szczelnie
zamknêli pierœcieñ wokó³ ca³ego zgrupowania i o godzinie czternastej
przyst¹pili do generalnego natarcia. Pociski wszystkich dzia³ poci¹gu
pancernego i kilkudziesiêciu czo³gów skierowano na niewielk¹ po-
wierzchniê, obejmuj¹c¹ nie wiêcej ni¿ szeœæ kilometrów kwadratowych,
na której znalaz³o siê oko³o tysi¹ca trzystu ¿o³nierzy – partyzantów. Nie-
przyjaciel mia³ doskona³y wgl¹d w otwarty teren, tote¿ jego ogieñ mu-
sia³ byæ skuteczny (wed³ug jednych Ÿróde³ Niemcy u¿yli pod Jakotoro-
wem trzydzieœci czo³gów, wed³ug innych 50 czo³gów). Uszkodzenia lo-
komotywy poci¹gu pancernego w miêdzyczasie usuniêto, gdy¿ poci¹g
ten przemieszcza³ siê z miejsca na miejsce kieruj¹c ogieñ w najbardziej
zaciête ogniska oporu. Potê¿ne wybuchy pocisków zniszczy³y po kilku-
nastu minutach wozy taborowe, na których znajdowa³a siê amunicja.
Oszala³e konie ponosi³y ³ami¹c dyszle, wywracaj¹c p³on¹ce furmanki,
dope³niaj¹c dzie³a zniszczenia.

Nastêpnie Niemcy przyst¹pili do systematycznego artyleryjskiego
ostrza³u rowów, w których zajêli stanowiska partyzanci. Po ka¿dej eks-
plozji ktoœ osuwa³ siê na dno rowu, w powietrze wylatywa³y stanowiska
karabinów maszynowych. To by³a prawdziwa masakra.

Po tej wstêpnej kanonadzie, kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ niewielu
¿ywych partyzantów pozosta³o na polu bitwy, od strony torów ruszy³o
niemieckie natarcie. Pierwsze uderzenie posz³o na czwarty szwadron.
Ruszy³y czo³gi i wozy pancerne, obok nich i za nimi – tyraliera piechoty.
Okaza³o siê jednak, ¿e przygotowawczy ogieñ artyleryjski nie wyrz¹dzi³
zbyt wielkich szkód, a przede wszystkim nie za³ama³ ducha obrony i
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woli walki. U³ani 4 szwadronu powitali napieraj¹cych silnym ogniem.
Porucznik Dolina podes³a³ Jaworowi u³ana z piatem i kilkoma pociskami.

Strza³y karabinowe nie szkodzi³y czo³gom, ale pociski z piata zmu-
si³y je do zmiany kierunku natarcia bardziej na wschód, gdzie czekali na
nie ¿o³nierze 3 kompanii sier¿anta Opoñczy i u³ani z batalionowego zwia-
du porucznika Strza³y. Na tym odcinku by³o kilka piatów. Dwa czo³gi,
które podesz³y bli¿ej ich stanowisk, zosta³y uszkodzone. Jednego z nich
trafi³ plutonowy Aleksander Pawluczenko, dwudziestoletni szef zwia-
dowców konnych. Wysun¹³ siê on wraz z trzema kolegami nieco do przodu
i pierwszym strza³em trafi³ “Tygrysa”. Niestety, od³amek pocisku artyle-
ryjskiego ciê¿ko rani³ go w biodro. Wówczas po¿egna³ siê z kolegami
a do jednego z nich, Edwarda Janczewskiego, powiedzia³:

– Edek, weŸ mój pistolet na pami¹tkê – a po chwili doda³ po rosyjsku:
– Proszczaj moj Rakow ...
Janczewski siêgn¹³ rêk¹ po jego pistolet, lecz zanim go dotkn¹³,

Pawluczenko szybkim strza³em w g³owê pozbawi³ siê ¿ycia.
Podobn¹ œmierci¹ zginie tak¿e ten¿e u³an Edward Janczewski, któ-

ry w prawdzie wydosta³ siê spod Jaktorowa, lecz w kilka dni póŸniej,
w potyczce z Niemcami zosta³ ciê¿ko ranny w brzuch. Wówczas tym
samym pistoletem, strza³em pod brodê, odebra³ sobie ¿ycie, nie chc¹c
byæ uci¹¿liwym dla kolegów.

Major Okoñ w czasie natarcia znajdowa³ siê na pozycjach 2 szwa-
dronu. Oko³o godziny siedemnastej, gdy zaczê³o brakowaæ amunicji,
major uda³ siê do pobliskich wozów, aby spowodowaæ dostarczenie jej
na pozycje. Poszed³ i ju¿ nie wróci³...

Nazajutrz, wœród poleg³ych znaleziono cia³o dowódcy „Grupy Kam-
pinos” majora Okonia – Alfonsa Kotowskiego. Po wojnie zosta³ pocho-
wamy na cmentarzu wojskowym w Budach Zosinych, we wspólnej mo-
gile 132 ¿o³nierzy AK poleg³ych w tej bitwie.

PRZEZ KORDONY NIEPRZYJACIELA

Przed zmierzchem, tam gdzie by³o to mo¿liwe, dociera³ rozkaz
Doliny o kierunkach przedzierania siê przez kordony nieprzyjaciela ota-
czaj¹ce „Grupê Kampinos” ma³ymi grupami przez tory w kierunku na
Puszczê Mariañsk¹.
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W grupie, w której by³ Dolina, po odprawie u majora Okonia, znaj-
dowa³o siê trzydziestu, do czterdziestu ¿o³nierzy. Szli na pó³nocny–za-
chód. Wed³ug relacji u³ana Kota – Witolda Grzybowskiego z 2 szwadro-
nu, który znalaz³ siê w tej grupie, Dolina by³ bardzo przygnêbiony, zmê-
czony fizycznie i psychicznie. Milcza³ w czasie przemarszu.

– Porucznik Dolina – opowiada³ strzelec Józef Za³ucki – nakaza³
ruszaæ luŸn¹ tyralier¹, w du¿ych odstêpach od siebie. Niemcy nasilili
ogieñ z boków i gdzieœ z ty³u. Trzyma³em siê blisko Doliny, by by³o
raŸniej. On zawsze coœ wymyœli. Kilku konnych, galopuj¹c, wyprzedzi-
³o nasz szereg. Nie przeszli. Trzech spad³o z koni, pozosta³ych Niemcy
œci¹gnêli z siode³, odprowadzili w bok. Biegliœmy, lub szliœmy na prze-
mian. Nikt z nas siê nie zatrzymywa³. Kto pad³ lub zosta³ ciê¿ej ranny,
zostawa³. Ogieñ, wybuchy, œwist kul i œwietlnych pocisków, krzyki ran-
nych, sprawia³y niesamowite wra¿enie. Minêliœmy wóz, przy którym le-
karz, kapitan Kleszczyk rozk³ada³ rêce. To by³ ambulans, a w mim ranni
¿o³nierze, którymi siê opiekowa³. Pocisk artyleryjski trafi³ prosto pod
ko³a wozu. Zginêli wszyscy ranni, pad³ te¿ koñ. Wiatr roznosi³ pierze z
postrzêpionej poduszki.

Doktor Kleszczyk do³¹czy³ do naszej grupy.
Po kilkuset metrach marszu napotkaliœmy now¹ tyralierê niemiec-

kiej piechoty. W ³adownicy namaca³em ostatnie piêæ naboi. Zawo³a³em
do Doliny:

– Panie poruczniku, Niemcy!
– To strzelaj! – odpowiedzia³ dowódca. Zorientowa³ siê, ¿e mam

w rêce ostatnie naboje.
– Strzelaj celnie – doda³.
Wreszcie przed nami ogieñ usta³, ostrzeliwano nas jeszcze wpraw-

dzie z boków i z ty³u, ale to nie by³o ju¿ groŸne. Nasta³a cisza, od której
a¿ bola³y uszy. Dotarliœmy do jakiegoœ gospodarstwa. Daleko za nami
rozlega³ siê przyt³umiony odg³os tocz¹cej siê walki. Zarz¹dzono zbiór-
kê. Dolina rozdzieli³ ludzi ledwo trzymaj¹cych siê na nogach na trzy
grupy. Kaza³ opatrzeæ rannych.

Mnie poleci³ pozostaæ z jedn¹ mniejsz¹ grup¹ na ubezpieczeniu od
strony, z której przyszliœmy, do czasu a¿ wszyscy odmaszeruj¹, by potem
œci¹gn¹æ ubezpieczenie. Gdy oddzia³ znikn¹³ mi z oczu tak zrobi³em, do-
goni³em kolumnê, melduj¹c Dolinie o wykonaniu zadania. Przez tory prze-
szliœmy bez przeszkód w pobli¿u ¯yrardowa. Oko³o pó³nocy stanêliœmy



204

w gajówce. To ju¿ by³a Puszcza Mariañska. Od Jaktorowa wci¹¿ jeszcze
dochodzi³y g³uche wybuchy pocisków. Tam walka jeszcze trwa³a. (…)

Do ¿o³nierzy, wœród których znajdowa³ siê podchor¹¿y Kazik – Bro-
nis³aw Piwowarczyk – rozkaz o wycofaniu siê przyszed³ w chwili, gdy
czo³gi zbli¿y³y siê do nich na niebezpieczn¹ odleg³oœæ. Zajrza³a im
w oczy groza zmia¿d¿enia g¹sienicami.

Przebiegaj¹cy p³ytkim rowem porucznik Jastrz¹b zawo³a³: – Wy-
cofujemy siê!

– Poderwa³em siê wraz z innymi – wspomina podchor¹¿y Kazik –
i prosto, jednym skokiem, dopad³em kana³u melioracyjnego. Tu natkn¹-
³em siê na rannego porucznika Jastrzêbia – Aleksandra Wolskiego, któ-
rego usi³owa³ wyci¹gn¹æ na drugi brzeg plutonowy Zaremba. Schwyci-
³em rannego pod drug¹ rêkê i tak w trójkê wydostaliœmy siê z kana³u.

Ranny prosi³, aby go zostawiæ. Po chwili wyszepta³
– Dosta³em w pierœ – i znieruchomia³.
Biegliœmy z Zaremb¹ dalej, mijaj¹c poleg³ych. W pobli¿u upad³

plutonowy Kazimierz Szunejko z 2 szwadronu. Przed nami krzak,
a z niego serie karabinu maszynowego, prosto w nas. Zaremba jêkn¹³:

– Umieram – i pad³ martwy. Od tej samej serii zgin¹³ plutonowy
Szunejko.

Zauwa¿y³em grupy naradzaj¹cych siê, dok¹d pójœæ dalej? Zapro-
ponowa³em marsz w kierunku Puszczy Mariañskiej. Zg³osi³o siê kilku
z ¿andarmerii, a wœród nich plutonowy podchor¹¿y Drzyma³a, starszy
u³an Antoni Jankowski i u³an Jan Zybryk. Wiêkszoœæ zdecydowa³a siê na
drogê powrotn¹ do Kampinosu. Jak wiemy teraz, niewielu z nich ocala³o.

O zmierzchu dotarliœmy na punkt zborny w Puszczy Mariañskiej
i zameldowaliœmy siê porucznikowi Dolinie. Przy nim byli te¿ chor¹¿y
Nieczaj, porucznik D¹browa, podporucznik Jawor, podporucznik Stani-
s³aw Bazarewski, lekarz Kleszczyk i spory oddzia³ ¿o³nierzy, w wiêk-
szoœci kawalerzystów…

Z okr¹¿enia przedzierano siê drobnymi grupkami lub pojedynczo.
W pobli¿u koni znajdowa³ siê 1 szwadron i dwa plutony 2 szwadronu
oraz jeden pluton 4 szwadronu..

Jeszcze przed zmierzchem, chor¹¿y Nieczaj wys³a³ kaprala Robacz-
ka do dowódcy 3 szwadronu wachmistrza Sum – Narcyza Kulikowskie-
go z rozkazem, by jego u³ani pozostali na stanowiskach, co najmniej
dwie godziny po ich szar¿y. Chodzi³o o to, by oddzia³y pancerne nie
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ruszy³y natychmiast w poœcig. Po wykonaniu zadania u³ani trzeciego
szwadronu mieli szar¿owaæ w drugim rzucie.

W tym czasie wachmistrz Wo³odyjowski – Jan Jakubowski, Lawi-
na – Józef NiedŸwiecki i podporucznik Jawor – Aleksander Pietrucki
œci¹gnêli z linii swoich ch³opców do Bud Zosinych, gdzie przy zabudo-
waniach, u p³otu przywi¹zane by³y konie. By³ tam tak¿e dowódca pluto-
nu zrzutowego w Kampinosie, cichociemny major lotnictwa Kurs – Bro-
nis³aw Lewkowicz. Chor¹¿y poda³ komendê:

– Do koni. Na koñ!
Dosiad³o ich oko³o dwustu u³anów. Kierunek natarcia by³ na za-

chód, na wieœ Gr¹dy. U³ani z miejsca ruszyli galopem rozwijaj¹c siê
w szerok¹ tyralierê i strzelaj¹c w pêdzie. Niemcy tylko na chwilê prze-
rwali ogieñ, zdziwieni, ¿e partyzancka kawaleria nie przesta³a istnieæ.
Wnet jednak och³onêli i ju¿ bi³y gêstymi seriami ich karabiny maszyno-
we po koniach i jeŸdŸcach.

Nie za³ama³o to jednak szar¿y. U³ani pochyleni nad karkami swych
koni pêdzili naprzód, nie ogl¹daj¹c siê za siebie. Ten, kto spad³ z konia
lub pad³ razem z koniem, zabity czy ranny, pozostawa³. Nie by³o mo¿li-
woœci zajêcia siê nim, dla rannych nie by³o ratunku. Coraz wiêcej u³a-
nów pada³o w rozproszonym szeregu koni, przygniataj¹c w szar¿y jeŸdŸca.
Coraz wiêcej pêdzi³o naprzód koni bez jeŸdŸców. Szwadrony – pierwszy
i drugi – trzyma³y siê obok siebie, czwarty trafi³ na silnie obsadzone
karabinami maszynowymi pozycje, musia³ je omin¹æ w lewo, wprost na
¯yrardów. Nie by³o wyjœcia. U³ani przemknêli galopem, przez nikogo
nawet nieostrzelani ulicami opustosza³ego miasta.

Tam szar¿y u³añskiej nikt nie oczekiwa³.
– Sami nie zorientowaliœmy siê – powie póŸniej zastêpca Jawora,

wachmistrz Mucha – Stanis³aw Reæko – kiedy przed nami wyros³o mia-
sto. Innej drogi ju¿ nie mieliœmy...

Ci, co prze¿yli z czwartego szwadronu skierowali siê póŸniej z po-
wrotem na Kampinos. By³o ich kilkunastu.

Pozosta³e, 1 i 2 szwadrony, po przejœciu dwóch linii niemieckich
nadal ostrzeliwane, ju¿ z ty³u, nie przerywa³y galopu. Dopiero gdy kule
nie by³y ju¿ groŸne, za Gr¹dami przesz³y w k³us.

Przed Koz³owicami Starymi tyraliera sformowa³a siê w plutony.
Dowództwo nad ca³oœci¹ obj¹³ major Kurs. Szwadrony sprawdzaj¹, kto
zosta³, kto ¿yje.
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Przez linie nieprzyjacielskie przesz³o niespe³na stu czterdziestu. Na
polu pozostali miêdzy innymi: dowódca 2 szwadronu starszy wachmistrz
Lawina – Józef NiedŸwiecki, po którym dowództwo przej¹³ wachmistrz
Œwierk – Stanis³aw Wo³osewicz, dowódca 1 szwadronu starszy wach-
mistrz Wo³odyjowski – Jan Jakubowski. Wszyscy trzej ciê¿ko ranni, jed-
nak prze¿yj¹.

Major Kurs zarz¹dzi³ dalszy marsz w kierunku Puszczy Mariañ-
skiej. Klucz¹c miêdzy osiedlami oddzia³ kawalerii zosta³ nagle z bliskiej
odleg³oœci ostrzelany z karabinu maszynowego i pistoletów maszyno-
wych. Odruchowo, bez rozkazu kawaleria ruszy³a galopem wprost na
przeciwnika. W ciemnoœciach nocy oddzia³ rozproszy³ siê. Gdy policzo-
no siê w bezpiecznym miejscu, w oddziale pozosta³o szeœædziesiêciu u³a-
nów i tyle¿ koni. Nazajutrz oddzia³ ten dotar³ do Puszczy Mariañskiej,
gdzie oczekiwa³ ich Dolina, któremu major Kurs z³o¿y³ relacjê o wyni-
kach szar¿y

OSTATNI BÓJ SUMA
– NARCYZA KULIKOWSKIEGO

U³ani trzeciego szwadronu zdawali sobie sprawê, ¿e z tego rowu
wyjœcia ju¿ dla nich nie by³o, skoro mieli, z rozkazu dowódcy 27 pu³ku
u³anów chor¹¿ego Nieczaj – Zdzis³awa Nurkiewicza, os³aniaæ przebija-
j¹ce siê inne pododdzia³y „Grupy Kampinos”. Postanowili drogo sprze-
daæ swe ¿ycie. W swoim dzienniczku „Na koniu i pod koniem” autor
„Doliniaków” odnotowa³.

– S³oñce powoli chyli³o siê ku zachodowi. A¿ nazbyt powoli. Niem-
cy nieustannie wznawiaj¹ ataki. Ka¿dy myœli, aby wytrzymaæ jeszcze
kilka godzin, ju¿ tylko kilka godzin.

Erkaemiœci strzelaj¹ do nacieraj¹cych od strony torów Niemców
pospiesznie, nerwowo, jakby chcieli siê pozbyæ ca³ego zapasu amunicji.
Tylko dowódca sekcji, plutonowy Pogoñ – Stanis³aw Piszczek zd¹¿y³
ju¿ wymieniæ utracony nad Utrat¹ elkaem na zdobyczny czeski szybko-
strzelny rêczny karabin maszynowy. Oszczêdza amunicjê bij¹c krótkimi
seriami i mierz¹c starannie w pewien cel. I ten, kolejny atak zosta³ odparty.

Niemcy wycofali siê tam, sk¹d przyszli. Ich upór, z jakim nacierali
dotychczas, pêk³ jak mydlana bañka. Znowu nastaje cisza, ale ju¿ wdzie-
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ra siê w ni¹ œwist i huk artyleryjskich pocisków. Niemiecka piechota,
cofaj¹c siê, umo¿liwi³a swoim dzia³om sianie œmierci.

U³ani zsuwaj¹ siê na dno rowu. Kapral Wicik – Witold Wieliczko
kuca obok sanitariusza Felczera – Antoniego Rafalskiego nad sam¹ wod¹.
Ociê¿a³ym ruchem wyci¹ga z kieszeni d³ug¹ fajkê i woreczek z tyto-
niem, nabija, potem na krzemieñ nak³ada kawa³eczek huby i d³ugo bije
krzesiwem o kamieñ. Jak¿e drobniutkie s¹ iskierki wylatuj¹ce spod krze-
siwa przy oœlepiaj¹cych b³yskach wybuchów pocisków artyleryjskich
ciê¿kich dzia³ poci¹gu pancernego.

Dowódca szwadronu le¿¹c ogl¹da mapê. Stanis³aw Kaczanowicz
korzystaj¹c z chwili odpoczynku ³adowa³ do opró¿nionych talerzy „Dieg-
tiara” lœni¹ce naboje. Na dnie rowu w stoj¹cej wodzie wpó³ zanurzone
cia³o szefa szwadronu plutonowego Konstantego Pietruckiego…Kano-
nada artyleryjska usta³a, co oznacza³o, ¿e za chwilê nast¹pi nowy atak
niemieckiej piechoty. Tym razem Niemcy nie atakuj¹ wprost, ale czo³-
gaj¹ siê, podchodz¹ na odleg³oœæ oko³o dwustu metrów, ich cekaemy
bij¹ po obrze¿ach rowu. Raz po raz usuwa siê trafiony u³an na jego dno.
L¿ej ranni, pozostawieni s¹ sami sobie, zatykaj¹ krwawi¹ce rany chus-
teczkami do nosa lub oderwanymi od koszuli strzêpami p³ótna i strzelaj¹
dalej, Sanitariusz plutonowy Felczer – Antoni Rafalski nie interesuje siê
nimi, chocia¿ od dawna ju¿ nie strzela z karabinu, zajmuj¹c siê ciê¿ko
rannymi.

Jedna z niemieckich kompanii zrywa siê do ataku tam, gdzie stoj¹
uwi¹zane konie. Przy nich zaledwie kilku koniowodnych.

– Ca³¹ si³ê ognia skierowaæ na lewe skrzyd³o! – mówi dowódca
szwadronu wachmistrz podchor¹¿y Sum – Narcyz Kulikowski, a ja ten
rozkaz potykaj¹c siê o martwych przekazujê dowódcom plutonów i mi-
janych, przylepionych do ziemi u³anów.

Ch³opcy przesuwaj¹ gor¹ce lufy karabinów w tym kierunku, przy-
gniataj¹c nieprzyjacielsk¹ tyralierê do ziemi. Zmrok gêstnieje, powoli,
lecz nieustannie zbli¿a siê upragniona noc.

Od Jaktorowa, Baranowa, Gr¹d i Henryszewa wzbijaj¹ siê w niebo
ró¿nokolorowe rakiety: bia³e, czerwone, zielone. Ca³a gama barw. £oskot
strza³ów dochodzi³ ju¿ z trzech stron – tylko od ¯yrardowa panowa³a
niepokoj¹ca cisza.

Niebawem, z powiewem lekkiego, zachodniego wiatru, doszed³
stamt¹d g³uchy warkot silników. Ruszy³y czo³gi, sun¹c wprost na stano-
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wisko 3 szwadronu. Narcyz pochyla siê nad celowniczym piata, który po
chwili strzela. Pocisk nie doniós³, ale czo³gi staj¹ wpó³ drogi. Ma³e fi-
gurki ludzi podrywaj¹ siê zza ich os³ony, pêdz¹ naprzód, zostaj¹ jednak
skutecznie przyciœniête do ziemi serami naszych karabinów maszyno-
wych. Zalegaj¹ w kartoflisku. A¿ tu nagle z lewego skrzyd³a krzyczy
ktoœ uradowany

– Pomoc! Id¹ nam na pomoc!
Istotnie, od strony gospodarstw gdzie sta³y nasze konie, zbli¿a³a

siê do nas szeroko rozci¹gniêta tyraliera.
Narcyz zdj¹³ polówkê z g³owy, wytar³ rêkawem mokre od potu czo³o,

przy³o¿y³ do oczu lornetkê. Czy¿by chcia³ sprawdziæ, czy sam Dolina
biegnie wœród zbli¿aj¹cej siê piechoty. Tyraliera by³ tu¿–tu¿. U³anów
ogarnê³a radoœæ. Œmiali siê uradowani, krzyczeli, podrzucali w górê czap-
ki. Byli ocaleni?

Nagle lornetka Narcyza opad³a, zachybota³a siê na jego piersi.
Wachmistrz zakl¹³ soczyœcie i wrzasn¹³:

– To Niemcy! Granatami w nich! I ognia! – Nie³atwo by³o rozpo-
znaæ w tym ochryp³ym od nieustannego wo³ania, okrzyku dowódcy szwa-
dronu. Nie³atwo te¿ by³o uspokoiæ oszala³ych z radoœci u³anów. Umilkli
jedynie ci, którzy stali najbli¿ej niego.

Figurki rosn¹ w oczach, piechota niemiecka szerok¹ ³aw¹ podcho-
dzi do rowu, s¹ ju¿ na odleg³oœæ rzutu granatem. W tej samej chwili
pad³y stamt¹d z³owrogie wezwania:

– Hände hoch!
Narcyz pierwszy cisn¹³ przed siebie obronne, angielskie jajo.

W stronê rzekomej pomocy poszybowa³o kilkadziesi¹t, zrzutowych gra-
natów o du¿ej mocy ra¿enia. Atak zosta³ wstrzymany, ale w za³amaniu
rowu na prawym skrzydle Niemcy dotarli do jego krawêdzi.

Pluton Bronka Dawidowskiego podj¹³ siê walki wrêcz. On sam
pierwszy wyskoczy³ z rowu, pozostali u³ani, za nim z przejmuj¹cym wrza-
skiem:

– Hurra!
Przed partyzantami zab³ys³y ognie z automatów.
— Hurra!
Kapral Wieliczko nie mia³ bagnetu, prawdopodobnie i naboju

w lufie. Przekrêci³ karabin, chwyci³ lufê otwart¹ garœci¹ i zamachn¹³ siê
karabinem, niczym maczug¹ wal¹c kolb¹ w ³eb Niemca, który wyrós³



209

przed nim. Nikt nie podejrzewa³by u tego starzej¹cego siê ju¿ cz³owieka
tyle si³y. Dowódca plutonu wachmistrz Brunon Dawidowski po³o¿y³
z automatu, krótkimi seriami dwóch Niemców, ale po raz trzeci nie zd¹-
¿y³ poci¹gn¹æ za spust. Zakrêci³ siê na piêcie i pad³ ciê¿ko ranny. Ju¿
doskoczyli do niego inni, odci¹gnêli do rowu.

Równie dzielnie spisali siê w przeciwnatarciu, s¹siaduj¹cy z II plu-
tonem u³ani z I plutonu: Eugeniusz Marciniak (zwany Warszawiakiem),
Marian Miecznikowski, Witold Stanis³aw Dzuminowski, Zygmunt Cie-
chanowicz, Antoni Mazarczyk, Aleksander Downar, Józef Juchniewicz,
Jan Ko³odziñski, Jan Wojtkiewicz, Franciszek Budnik ...

Ju¿ wiemy, ¿e drugiego rzutu szar¿y, o której mówi³ dowódca pu³-
ku Nieczaj, nie bêdzie, zostaliœmy bowiem skutecznie odciêci od na-
szych koni.

 Czy wszystkie inne oddzia³y „Grupy Kampinos” zdo³a³y ju¿ wy-
rwaæ siê z tego kot³a i maszeruj¹ teraz zgodnie z marszrut¹?

Czy chocia¿ nasz bój, przyda³ siê tym, których os³aniamy? Czy
zd¹¿¹ odskoczyæ na bezpieczn¹ odleg³oœæ? Czy w ogóle ktokolwiek
z nich siê kiedykolwiek dowie, ¿e to w³aœnie u³ani 3 szwadronu 27 Pu³ku
U³anów Armii Krajowej imieniem Króla Stefana Batorego zostali w tym
przeklêtym rowie, by os³aniaæ ich odwrót?

D³ugo oczekiwana noc, rozproszona ³unami p³on¹cych zabudowañ,
nie przerwa³a walki. Dooko³a pozycji straceñców nadal gejzery wybu-
chaj¹cych pocisków artyleryjskich i rêcznych granatów, terkot broni
maszynowej, œwist kul, z³owrogi warkot przesuwaj¹cych siê na dogod-
niejsze pozycje czo³gów, dudnienie kó³ poci¹gu pancernego, wezwania
to o pomoc, to o dobicie, przejmuj¹ce jêki rannych, którym ju¿ nie ma
kto udzieliæ pierwszej pomocy. Stamt¹d, gdzie strzelamy, dochodzi prze-
raŸliwe r¿enie koni. Naszych wiernych poczciwych koni, które przynio-
s³y nas na swoich grzbietach taki szmat drogi, z ziemi litewskiej, do pol-
skiej. Teraz gin¹ razem z atakuj¹cymi nas Niemcami, od naszych kul.

Ziemia kot³uje siê gejzerami ognia dymu i py³u. Ju¿ nie rozró¿nia-
my, czy s¹ to pociski z dzia³ poci¹gu pancernego, czy czo³gów. Jaka to
zreszt¹ ró¿nica? Nastrój w rowie paskudny, przygnêbiaj¹cy. Ju¿ nikt
siê nie zastanawia³, czy prze¿yje! Tylko, w jaki sposób zginie? O podda-
niu, w tym amoku walki, nikt nawet nie pomyœla³. Jeœli ju¿, to modlono
siê, choæ to nie po chrzeœcijañsku, o gwa³town¹ œmieræ, aby tylko nie
wpaœæ w ich ³apy ¿ywcem. Wpad³em na pomys³, ¿eby zmieniæ ten
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przygnêbiaj¹cy nastrój, wiêc wo³am do K³osa – Józka Mioduszewskie-
go, le¿¹cego z piêæ metrów na prawo ode mnie, usi³uj¹c przekrzyczeæ
jeden wielki huk.

– Józek, ty! jeszcze ¿yjesz?
Nie dos³ysza³, pomyœla³, ¿e oberwa³em czo³ga siê, wiêc ku mnie.
– Ty ¿yjesz?! – powtórzy³em.
– ¯yjê – równie¿ drze siê na ca³y rów.
– To powiedz – wo³am – co bêdzie z nami za dwadzieœcia piêæ lat?
Pytanie by³o tak absurdalne, ¿e ci, którzy je us³yszeli ryknêli grom-

kim œmiechem,
– A niech ciê kule bij¹! – zakl¹³, choæ wcale mi tego nie ¿yczy³.
Atakuj¹cym nas uprzednio SS–Mannom przysz³y od strony Henry-

szewa posi³ki. Próbuj¹ ponownie wedrzeæ siê do rowu. Na lewym skrzy-
dle to im siê uda³o. Z za³amania rowu strzela teraz ich karabin maszyno-
wy, siej¹c spustoszenie. Odpowiada mu elkaem plutonowego Osy – Sta-
nis³awa Borysewicza z II plutonu.

Dotychczas z naszego, trzeciego szwadronu zginêli: szef szwadro-
nu plutonowy Nadzieja – Konstanty Pietrucki; kaprale: Zygmunt Bocz-
kowski; Wicik – Witold Wieliczko; Józef Jarmu³kiewicz; starsi u³ani:
Kucharski – Krzysztof Komorowski; Kuczer – Jan Krochmalski; Józef
Tulejko; u³ani: Olek – Olgierd Samotya – Lenczewski; Stanis³aw Puzi-
nowski; Alfred Kuraro, Solarz; Stanis³aw; Aleksy Selen, za chwilê pad-
nie kapral Osa – Stanis³aw Borysewicza, w którego lekki karabin maszy-
nowy trafi pocisk.

W tej, wydawa³oby siê beznadziejnej, sytuacji K³os zawsze pe³en
wigoru i fantazji, zaintonowa³ „Rotê”:

– Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród...
Pieœñ podchwycili inni. Œpiewano niebawem w ca³ym rowie:
– Nie damy pogrzeœæ mowy,
Polski my naród, polski ród,
Królewski szczep piastowy...
Niemieckie karabiny maszynowe przerwa³y nieoczekiwanie ogieñ

i w tej ciszy jeszcze donoœniej rozlega³a siê pieœñ:
– Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz,
Ni dzieci nam germani³,
Orê¿em stanie hufiec nasz,
Bóg bêdzie nam hetmani³...
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Narcyz pos³a³ mnie do dowódców plutonów z rozkazem, by przy-
gotowali swoich ch³opców do przebijania siê w kierunku ¯yrardowa.
Plutonowi Wierny – Boles³aw Mostowski, ranny Bronek – Brunon Da-
widowski i Wir – Antoni Burdzi³owski jakby tytko na to czekali. Zanim
Niemcy wznowili ogieñ, na znak wachmistrza u³ani zerwali siê z rowu
do pieszej „szar¿y” ruszaj¹c we wskazanym kierunku – jedynym, sk¹d
nie by³o s³ychaæ nieprzyjacielskiego ostrza³u.

– Naprzód, naprzód! – ponagla³ Narcyz.
Przebiegliœmy ze dwieœcie metrów, gdy nagle przed nami rozpêta³o

siê istne piek³o. W odleg³oœci dwudziestu, piêtnastu metrów przed nami
zaterkota³y na ca³ej linii karabiny maszynowe. Po pierwszej serii, Nar-
cyz ca³ym ciê¿arem swego cia³a zwali³ siê na ziemiê. Dobiegliœmy do
niego, K³os i ja.

– Panie wachmistrzu! Panie wachmistrzu!
Gwa³towny ogieñ przygwoŸdzi³ u³anów do ziemi i tak zalegliœmy,

a po linii poszed³ posêpny pomruk: – Narcyz nie ¿yje...
Wracaæ na poprzednie pozycje nie by³o sensu. Le¿eæ tu nadal, te¿.

Jako ³¹cznik, zawsze przekazywa³em rozkazy Narcyza dowódcom plu-
tonów, wiêc i tym razem, bez namys³u podnios³em siê z ziemi gard³uj¹c
z ca³ych si³, by prebiæ siê g³osem przez jeden wielki huk:

– Z rozkazu dowódcy szwadronu, naprzód! Hurraa!17

Ci, którzy nie zostali skoszeni pierwszymi seriami karabinów ma-
szynowych zerwali siê biegu, wprost na ziej¹ce ogniem niemieckie lufy,
rozbijaj¹c siê na mniejsze grupki. Jak burza przedarli siê przez pierwsz¹
liniê nieprzyjaciela, natrafili na drug¹. I tê pokonali, choæ na polu bitwy
pozosta³o wielu zabitych i rannych, którzy o w³asnych si³ach nie byli
w stanie biec dalej.

17  Stanis³aw Podlewski w „Rapsodii ̄ oliborskiej” Instytut Wydawniczy PAX 1979,
str. 377 stwierdza: „Wielu dowódców przep³aca œmierci¹ próbê przebicia siê. Wachm.
pchor. Sum (Narcyz Kulikowski), dowódca 3 szwadronu, zostaje œmiertelnie ranny. Zda-
je dowództwo szwadronu st. u³anowi ¯bikowi (Marian Podgóreczny) bardzo odwa¿ne-
mu siedemnastoletniemu ch³opcu.” W rzeczywistoœci, dowódca 3 szwadronu zgin¹³ na
miejscu, nie zd¹¿y³ wiêc podaæ ¿adnej komendy. Pod naporem ognia u³ani mogli zawró-
ciæ na opuszczone przed chwil¹ pozycje, gdzie czeka³aby ich pewna œmieræ. St. u³. ¯bik,
który, jako ³¹cznik (goniec) dowódcy 3 szwadronu przekazywa³ jego rozkazy dowódcom
plutonów, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e jego dowódca w tej sytuacji nie wyda³oby ¿ad-
nego innego rozkazu, w jego imieniu poderwa³ na nogi u³anów, którzy nie zostali dot¹d
skoszeni seriami broni maszynowej.
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PO BITWIE

Plutonowy Wir – Burdzi³owski z kilkoma u³anami ze swego pluto-
nu dotar³ na przedmieœcia ¯yrardowa i tam spêdzi³ z nimi ca³y nastêpny
dzieñ u ludzi, którzy odwa¿yli siê ich przechowaæ. Za Pilicê ruszyli do-
piero nazajutrz w nocy.

 W czasie przerywania pierœcienia okr¹¿enia ciê¿ko ranni zostali:
zastêpca dowódcy szwadronu wachmistrz P³az – Czes³aw Juchniewicz,
sekcyjny Sêp – Zygfryd Bernard i dowódca pierwszego plutonu, pluto-
nowy Wierny – Boles³aw Mostowski, którego K³os i ¯bik przenieœli
w bezpieczne miejsce, ukrywaj¹c w stogu siana. Nastêpnego dnia Niem-
cy podpalali co drugi stóg, ale Wierny mia³ szczêœcie, gdy¿ „jego” stóg
by³ tym pierwszym. Prze¿y³18 .

Ciê¿kie rany odniós³ równie¿ Bronek – Brunon Dawidowski. Dziê-
ki pomocy miejscowej ludnoœci uda³o siê umieœciæ go w szpitalu.

W jednej z grup 3 szwadronu znaleŸli siê u³ani K³os – Józef Mio-
duszewski, ¯bik, Benek – Benedykt Juchniewicz, Witold Zaremba, Wi-
told Grzyb, i Antoni Dziedziejko. Do³¹czyli potem do nich inni rozbitko-
wie z bitwy pod Jaktorowem. Zebra³o siê ich razem ze dwudziestu. Nie
przechodz¹c torów dotarli do lasu pod ̄ yrardowem i tam odczekali ca³y
dzieñ, by nastêpnej nocy przedrzeæ siê przez tory, lasy i zagajniki do
Puszczy Mariañskiej. Spotkali tam ¿o³nierzy z kompanii Zemsty i od
nich dowiedzieli siê, ¿e porucznik Dolina uda³ siê w kierunku Pilicy.
Oddzia³ podzieli³ siê na dwie grupy pod dowództwem K³osa i ¯bika,
które uda³y siê na po³udnie tropem Doliny.

W tym samym czasie opuœci³ ¯yrardów plutonowy Wir – Antoni
Burdzie³owski, który zgarniaj¹c po drodze napotkanych innych, poje-
dynczych ¿o³nierzy, te¿ wyruszy³ w stronê lasów na KielecczyŸnie.

18 O tym, ¿e dowódca I plutonu, w 3 szwadronie plutonowy Wierny – Boles³aw
Mostowski prze¿y³ bitwê pod Jaktorowem, autor Doliniaków dowiedzia³ siê z „¯ycia
¯yrardowa” nr 34 z 1996 r., artyku³u M. Twardowskiego pt „Powstañcza epopea Pusz-
czy Kampinoskiej (3) Do ostatniego naboju”, w którym autor opieraj¹c siê na wpomnie-
niach plutonowego „Wiernego” z tej bitwy pisze: „Wkrótce potem B. Mostowski zosta³
ciê¿ko poraniony od³amkami pocisku artyleryjskiego. Koledzy ze szwadronu: Marian
Podgóreczny i Józef Mioduszewski wynieœli go poza pierœcieñ ob³awy i ukryli w stogu
siana. Po bitwie zosta³ umieszczony w zakonspirowanym szpitalu w Szymonowie, a na-
stêpnie operowany w ¯yrardowie.. Prze¿y³ wojnê i za³o¿y³ rodzinê blisko miejsca swojej
ostatniej walki. Mieszka w Miêdzyborowie, przy ulicy Partyzantów…”
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Wielu u³anów zginê³o przy koniach, pe³ni¹c rolê koniowodnych.
W ostatnim etapie walki te gospodarstwa, w których pozostawiono ko-
nie w Budach Zosinych, znalaz³y siê w polu zmasowanego ostrza³u, za-
równo Niemców, jak i partyzantów. Cudem ocala³ woŸnica taczanki pierw-
szego plutonu u³an Jaworski – Wincenty Jarosz. Przebijaj¹c siê przez
pozycje nieprzyjaciela pozosta³ sam. Jego grupa trafi³a pod grad ku³
z karabinów maszynowych. Wiêkszoœæ poleg³a, pozostali – ranni – do-
stali siê do niewoli.

Jarosz doczo³ga³ siê do zabudowañ gospodarskich, wszed³ i zaszy³
siê w s³omie. Ale w stodo³ê tê trafi³ pocisk z granatnika, wzniecaj¹c po-
¿ar. Uda³o mu siê go ugasiæ. Nazajutrz Niemcy przeszukiwali okolicê,
przetrz¹snêli te¿ stodo³ê, w której siê ukrywa³, lecz go nie zauwa¿yli.
Przele¿a³ w niej dwa dni, póŸniej zaopiekowali siê nim uciekinierzy
z Warszawy. Otrzyma³ fa³szywy ausweis – dowód to¿samoœci i dziêki
temu prze¿y³.

Na pozycji trzeciego szwadronu znalaz³o siê kilku u³anów ze szwa-
dronu cekaemów – kapral Zo³otar – Józef Harbuz, u³ani Pulchny – Ste-
fan Fedorowicz, Góra – Stanis³aw Skoczeñ – których cekaemy zosta³y
rozbite – oraz koniowodny Gienek. Po pokonaniu w przeciwnatarcia dwu
linii niemieckich, natrafili w zaroœlach na jeszcze jedno gniazdo z kara-
binem maszynowym, który oœwietli³ ich pociskami œwietlnymi. Wcze-
œniej ranny Zo³otar pos³a³ zdrow¹ rêk¹ w jego stronê granat, wskutek
czego karabin umilk³. Przebiegli szybko przez drewniany mostek ko³o
m³yna, tam do³¹czy³a do nich jeszcze jedna grupka, w której znajdowa³
siê Wieloryb – Artur Fa³kowski – z przestrzelon¹ rêk¹. Dopiero tutaj
wszyscy po³apali siê, ¿e nie ma z nimi Pulchnego i Gienka, koniowodne-
go. Pozostali zapewne przy gnieŸdzie unieszkodliwionego karabinu ma-
szynowego. Uznano ich za zabitych...

Na przedmieœciu ¯yrardowa przemykali przez ogródki dzia³kowe.
Podczas pokonywania torów któryœ nieostro¿nie zahaczy³ o przeci¹gniê-
te wzd³u¿ szyn druty. Znowu trafili pod ostrza³ kaemów od strony dwor-
ca, ale ogieñ ich nie by³ skuteczny. Nastêpnego dnia po po³udniu do³¹-
czyli do porucznika Doliny.

A u³an Pulchny uznany za zabitego znajdowa³ siê najbli¿ej pluj¹-
cego ogniem karabinu niemieckiego. Og³uszy³ go huk granatu rzucone-
go przez Zo³otara, a kiedy siê po pewnym czasie ockn¹³, zauwa¿y³ obok
cia³o zabitego Gienka. Uskoczy³ od razu w bok, bieg³ na oœlep przed



214

siebie przez pola buraczane. Prze¿y³ dziêki temu, ¿e trafi³ na Wêgrów,
którym niejeden Doliniak zawdziêcza³ prze¿ycie.

Podczas przedzierania siê przez drug¹ liniê niemieck¹ ciê¿ko ran-
ny zosta³ dowódca trzeciej sekcji w trzecim plutonie, starszy u³an Sêp –
Zygfryd Bernard. Bieg³ on obok Wira w kierunku najbli¿szych zaroœli,
gdy niespodziewanie, ju¿ po przejœciu pierwszej linii, zostali ostrzelani
z broni maszynowej. Upad³, jakby przez kogoœ podciêty, jednoczeœnie
poczu³ raptowne drêtwienie nogi i ciep³o rozlewaj¹ce siê pod kolanem.
Oberwa³ pociskiem rozpryskowym, który roztrzaska³ mu koœæ piszczelow¹.
Obok niego le¿a³o dwóch zabitych kolegów, którzy a¿ tutaj dotarli spod
nowogródzkiej ziemi. Zginêli od tej samej serii, która dosiêgnê³a i jego.

Sêp próbowa³ doczo³gaæ siê do stoj¹cego nieopodal stogu siana.
Ale po kilkunastu metrach znieruchomia³. Dalsze poruszanie siê by³o
niemo¿l;iwe. Odrzuci³ automat, gdy¿ nie mia³ si³ by go utrzymaæ. I tak
zreszt¹ sta³ siê on bezu¿yteczny, gdy¿ wystrzela³ wszystkie naboje. Wy-
ci¹gn¹³ z kabury pistolet, ostatni¹ kulê postanawiaj¹c zachowaæ dla sie-
bie. Nagle z ty³u pos³ysza³ kroki – pomyœla³, ¿e to mo¿e swoi. Us³ysza³
jednak okrzyk: „Hände hoch!”

Nie zd¹¿y³ przy³o¿yæ pistoletu do skroni, niemiecki but przygniót³
mu rêkê do ziemi. Jeden z dwu wermachtowców zawo³a³ po polsku: –
wstawaj!

– Jestem ranny – wymamrota³.
Drugi ¿o³nierz rzuci³ po niemiecku:
– Zostaw go, niech zdycha bandyta.
Ale ten, który mówi³ po polsku, wzi¹³ rannego na plecy i doniós³

do najbli¿szej ch³opskiej zagrody, gdzie przy stodole siedzia³o ju¿ kilku
rozbrojonych u³anów. Tam wzi¹³ dwie drewniane szczapy, obwi¹za³ nogê
Sêpa, zaœ dwóm innym jeñcom rozkaza³, aby zaprowadzili go do izby,
wys³anej s³om¹, gdzie le¿a³o kilkunastu jêcz¹cych rannych Niemców.
Ten, mówi¹cy po polsku (poda³ siê za Œl¹zaka). przyniós³ kubek z wod¹,
da³ siê napiæ rannemu i powiedzia³, ¿e ich dowódca kaza³ rannych jeñ-
ców odstawiæ do szpitala w Skierniewicach.

W listopadzie wywieziono ich w g³¹b Niemiec do Stalagu VI B.
Do szpitala, a potem do obozu jenieckiego dosta³ siê te¿ ranny pod

Jaktorowem u³an Nieœmia³y – Czes³aw ̄ danowicz z 2 szwadronu, a tak-
¿e Jan Pietraszkiewicz, którego ujêto dopiero nazajutrz. Wœród jeñców
znalaz³ siê u³an Tank – Józef KuŸmiñski. Ze szpitala polowego przewie-
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ziono go do Stalagu XI B w Follinbastel. Dosta³ siê do obozu równie¿
amunicyjny cekaemu z I plutonu 2 kompanii porucznika Strza³y, strzelec
Bronek – Bronis³aw Smólski z Mo³odeczna. Przedziera³ siê z kot³a pod
Jaktorowem wraz z piêcioma kolegami z jego dru¿yny. Trafili na czo³g,
czterech zginê³o. Jego te¿ Niemcy wziêli za zabitego. PóŸniej trafi³ na
Wêgrów, którzy wskazali mu w³aœciwy kierunek ucieczki. Po trzech
dniach schwytali go jednak Niemcy.

Wielu Doliniaków nie mog¹c przebiæ siê przez tory powróci³o
z powrotem do Puszczy Kampinoskiej ma³ymi grupkami, lub pojedyn-
czo. Wœród nich znaleŸli zwadronu, ranny u³an Delfin – Antoni Skurat
ze szwadronu cekaemów, kapral W³adys³aw Pupko, ranny od³amkami
w rêkê, nogê i brzuch, zastêpca dowódy 3 szwadronu wahmistrz P³az –
Czes³aw Juchniewicz, kapral Czarny Kajetan – Kajetan Komorowski,
starszy u³an ¯ybul – Leon Cywiñski – sekcyjni z 3 szwadronu, obaj ran-
ni w czasie przedzierania siê przez linie nieprzyjacielskie, podobnie jak
i ranni w tym samym natarciu ulani Mieczys³aw Lipiñski, Edmund £uka-
szewicz, Wac³aw Ho³ownia, Stanis³aw Majewski...

Po powrocie do Puszczy Kampinoskiej partyzanci z „Grupy Kam-
pinos” utworzyli kilkunastoosobowe oddzia³ki. W najgêstszym lesie lub
na moczarach pobudowali bunkry i sza³asy i w nich uda³o im siê prze-
trwaæ do ofensywy sowieckiej, chocia¿ wielu z nich zginê³o podczas
urz¹dzanych przez Niemców nêkaj¹cych ob³aw.

Wœród tych, którzy przedarli siê z powrotem do Pusczy Kampino-
skiej znalaz³ siê jeden z ³¹czników dowódcy pu³ku Palmiry–M³ociny
porucznika Doliny kapral Maciejka – Franciszek Kosowicz, który bar-
dzo szczegó³owo przedstawia te fragmenty bitwy w których bra³ bezpo-
œredni udzia³, opisuje w jaki sposób rozsta³ siê ze swoim dowódc¹, któ-
rego opuszcza³ w czasie walk tylko wówczas, gdy mia³ przekazaæ jego
rozkazy dowódcom pododdzia³ów. I w³aœnie w ostatniej fazie bitwy pod
Jaktorowem, z takim rozkazem dotar³ do dowódcy 1 szwadronu starsze-
go wachmistrza Wo³odyjowskiego – Jana Jakubowskiego:

– Od wielu godzin oczekiwaliœmy zachodu s³oñca i mroku jak zba-
wienia, licz¹c, ¿e w ciemnoœci przebijemy siê. W nocy nie bêdzie samo-
lotów, a i czo³gi nie bêd¹ takie straszne. Nieprzyjaciel te¿ zdawa³ sobie
sprawê, ¿e jeœli do nocy nas nie rozbije, to mu ujdziemy. Wiedzieliœmy,
¿e nawet jeœli ziszcz¹ siê nasze nadzieje i doczekamy nocy, i tak bardzo
du¿o z nas st¹d nie wyjdzie.
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Oddzia³y Grupy Kampinos nie mog¹c ju¿ przebiæ siê przez tory,
które przeskoczy³o kilka ma³ych grup, zanim nadjecha³ poci¹g pancerny
wspierany piechot¹, czo³gami i lotnictwem, musia³y odst¹piæ od torów.

Po wycofaniu siê poza zasiêg broni maszynowej oddzia³y zajê³y
stanowiska obronne tworz¹c pierœcieñ, spodziewaj¹c siê ataków nieprzy-
jacielskich ze wszystkich stron, na które nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.

Nieprzyjaciel rozpocz¹³ ataki, ale nie skoncentrowane, raczej poje-
dyncze; gdy go odrzucono w jednym miejscu, próbowa³ w innym. Bada³
nasz¹ obronê i si³y, chyba chcia³ wiedzieæ czym dysponujemy. Artylerii
ju¿ nie mieliœmy, a wiêc przeciw czo³gom mieliœmy trochê piatów, ale
stosunkowo niedu¿o amunicji, gdy¿ otrzyman¹ ze zrzutów wysy³ano do
Warszawy.

Nieprzyjacielskie ataki wzrasta³y na sile. Nieprzyjaciel wprowa-
dza³ do walki wci¹¿ przybywaj¹ce mu posi³ki. Obrona nasza zaczyna³a
stopniowo s³abn¹æ, gdy¿ koñczy³a siê amunicja do piatów i moŸdzierzy,
a na wielu punktach obronnych amunicja do karabinów i broni maszyno-
wej te¿ siê ju¿ koñczy³a. Tu¿ przed zachodem s³oñca nieprzyjaciel ude-
rzy³ z kilku kierunków. Pod os³on¹ artylerii ruszy³y czo³gi i samochody
pancerne, zamaskowane ga³êziami, a za nimi piechota. W niektórych
miejscach zdo³ano i te uderzenia zatrzymaæ, ale nie na d³ugo. Nieprzyja-
ciel, który wdar³ siê do œrodka pierœcienia, atakowa³ teraz punkty oporu
od ty³u.

W tym to czasie, do stoj¹cej grupy oficerów, doszed³ por. Dolina,
który dotychczas przebywa³ na odcinkach obrony, udaj¹c siê tam gdzie
najbardziej wzmaga³y siê walki i zagro¿enie by³o najwiêksze. Nie zwa-
¿a³ na gwizdy kul, ani na rw¹ce siê pociski, tak jakby nie s³ysza³ i nie
widzia³. My, goñcy id¹cy za nim, giêliœmy siê jak najni¿ej, a gdzie siê
zatrzymali to cz³owiek rozgl¹da³ siê, gdzie tu najg³êbsza wnêka w ziemi
¿eby tam siê skryæ, bo wydawa³o siê jak gdyby ca³a niemiecka armia
tylko ciebie widzia³a i tylko do ciebie strzela³a.

W chwili dojœcia por. Doliny do grupy oficerów, major Okoñ sie-
dz¹c na koniu, krêci³ siê i rozgl¹da³ wokó³. W tej te¿ chwili przygalopo-
wa³ chor¹¿y Nieczaj dowódca pu³ku 27 pu³ku u³anów. Zwróci³ do do-
wódcy Grupy Kampinos pytaj¹c:

– Nieprzyjaciel niszczy resztê obrony, co robimy?
Major nie odpowiada³, nadal siê rozgl¹da³ na wszystkie strony.
– W którym kierunku mamy siê przebijaæ? – chor¹¿y ponowi³ pytanie.
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Gdy nadal nie by³o odpowiedzi, Dolina spokojnym, ale donoœnym
g³osem powiedzia³:

– Przebijamy siê w kierunku po³udniowo zachodnim i wskaza³ kie-
runek rêk¹. Sta³em z ³¹cznikiem Stasiem NiedŸwiedziem – Myœlickim
z boku, kilka metrów od dowództwa, bli¿ej olszynek, gdzie sta³y nasze
konie. Porucznik Dolina rozkaza³ – goñcy, co koñ wyskoczy pognali za-
wiadomiæ swoje oddzia³y i wszystkie napotkane po drodze, ¿e bezzw³ocz-
nie przebijamy siê w kierunku po³udniowo–zachodnim, a jeœli ktoœ ju¿
nie mo¿e w tym kierunku, niech przebija siê tam, gdzie mo¿e.

Chor¹¿y „Nieczaj” zwróci³ siê do mnie:
– Franek, zawiadom 1 szwadron, jest na lewym skrzydle szwadro-

nu CKM.
W tej chwili te¿ wzmog³a siê kanonada, pociski rozrywa³y siê wokó³,

a miêdzy wybuchami s³ychaæ coraz g³oœniejszy warkot silników broni
pancernej.

Dopad³em w lot konia, wyprowadzi³em go z olszynek, zarzuci³em
wodze przez g³owê, nogê w strzemiê, unios³em siê, drug¹ ledwie prze-
rzuci³em, jeszcze nie z³apa³em prawego strzemienia, a koñ ju¿ ruszy³
z miejsca, galopem. On te¿, jak i wszyscy inni chcia³ jak najszybciej
wyrwaæ siê z tego piek³a. Szwadron CKM zajmowa³ odcinek obronny na
pó³nocny wschód od miejsca gdzie znajdowa³o siê dowództwo. Konia
nie trzeba by³o popêdzaæ, gdy siê pochyli³em w siodle tak, ¿e ca³kiem
prawie le¿a³em na koñskim grzbiecie, pêdzi³ ile mia³ si³. Po przejechaniu
500–600 metrów zosta³em ostrzelany. Gdy kule zagwizda³y nad g³ow¹
zauwa¿y³em czo³gi – auta pancerne i piechotê posuwaj¹ce siê z po³u-
dniowego wschodu jakieœ 300–400 metrów ode mnie. Zauwa¿yli mnie
doœæ póŸno, bo by³em tu¿ przed zagajnikiem olchowym, jeszcze tylko
kilka susów i wpad³em w krzaki. W pobli¿u, z prawej strony jakiœ po-
cisk rozerwa³ siê uderzaj¹c w drzewo. Ja nie by³em jedynym celem. Po
³¹kach i polach pêdzili partyzanci pieszo i konno. Niektórzy kierowali
siê na zachód, du¿a grupa, mo¿e oko³o stu osób, biegli na pó³noc do
tych krzaków, do których ja te¿ pod¹¿a³em. Jeszcze kilkaset metrów
i wpad³em na stanowiska naszych CKM–ów. Wszêdzie wokó³ œlady
ciê¿kich walk. Drzewa por¹bane, posiekane pociskami, rozbite wozy,
taczanki, zabici i ranni. Przekaza³em rozkaz por. Doliny dowódcy szwa-
dronu CKM por. Jarowi – Jaros³awowi G¹siewskiemu. Zapyta³em gdzie
jest 1 szwadron?
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Wskaza³ rêk¹ na olchowy zagajnik parêset metrów w lewo. Poga-
lopowa³em tam. Sarszy wachmistrz Wo³odyjowski – Jan Jakubowski
dowódca 1 szwadronu, który tego dnia ju¿ kilkakrotnie wstrzyma³ i od-
rzuci³ ataki nieprzyjaciela, przygotowywa³ swoich u³anów do kontrude-
rzenia lub do odskoczenia w ty³. Gdy dojecha³em, l¿ej rannych, którzy
jeszcze mogli utrzymaæ siê na koniu, sadzano na konie. Konie szwadro-
nu dotychczas sta³y w doœæ bezpiecznym miejscu, w jakimœ du¿ym ob-
szernym wykopie gdzie kopano glinê. Gdy przekaza³em rozkaz por. „Do-
liny”, dowódca szwadronu krzykn¹³: – Do koni! Ch³opcy poderwali siê
¿ywo i biegiem tam, gdzie sta³y ich konie. Nieprzyjaciel zauwa¿y³ nag³y
ruch, otworzy³ kanonadê na stanowiska szwadronu, które w tej chwili
by³y ju¿ puste.

Ruszyliœmy z tego wykopu. Przed wyjazdem dowódca szwadronu
powiedzia³, ¿e gdy wyskoczymy w otwarty teren, mamy siê rozsypaæ,
nie t³oczyæ. Nadje¿d¿a³y grupy konnych ze szwadronu CKM i spora gru-
pa ze zwiadu konnego pu³ku piechoty. Ruszyliœmy galopem w kierunku
gdzie by³o dowództwo, a sk¹d nieca³e chyba 10 minut temu wyjecha³em.
Powiedzia³em wachmistrzowi Wo³odyjowskiego, obok którego galopo-
wa³em, o du¿ej kolumnie pancernej, która gdy j¹ widzia³em posuwa³a
siê w³aœnie w kierunku naszego dowództwa. Z chwil¹, gdy ruszyliœmy,
znaleŸliœmy siê pod ostrza³em z pó³nocy i z zachodu. Przed nami by³a
kolonia i doœæ du¿a kêpa drzew, zas³aniaj¹ca nam widok na teren,
w kierunku, w którym jechaliœmy. Gdy wynurzyliœmy siê spoza tej kêpy
zaroœli, zobaczyliœmy przed nami, w odleg³oœci kilkuset metrów,
a w miejscu gdzie nie tak dawno jeszcze by³o nasze dowództwo, pe³no
Niemców, czo³gi, samochody pancerne, piechotê. Niemal jednoczeœnie
i oni nas zobaczyli. Wachmistrz Jakubowski gwa³townie skrêci³ konia
w prawo, rêk¹ wskazuj¹c pó³nocny zachód. Dotychczas jechaliœmy œred-
nim galopem, teraz ka¿dy z u³anów ci¹³ konia ostrogami, aby wydobyæ
maksimum szybkoœci, gdy¿ nieprzyjaciel ju¿ otworzy³ ogieñ z ró¿nego
rodzaju broni. Wokó³ nas ziemia zakot³owa³a; gwizdy kul, rozrywaj¹ce
siê pociski, krzyki rannych. Padali ludzie i konie, reszta par³a naprzód.
Przed nami kilka gospodarstw, trochê drzew, jesteœmy ju¿ blisko domu,
w który trafia pocisk i ca³a chata wybucha. Dopadamy do jakiejœ rzeki.
Wiêkszoœæ koni j¹ przeskakuje, wielu jednak nie osi¹gnê³o drugiego brze-
gu. Pêdzimy dalej. Z lewej strony do³¹czaj¹ do nas grupy u³anów z in-
nych szwadronów. S³oñce ju¿ zasz³o, chocia¿ niebo jeszcze czerwone na
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zachodzie. Nieprzyjaciel z przodu ulokowany po koloniach zaczyna do
nas strzelaæ, ale chyba ich zaskoczyliœmy, gdy¿ ogieñ nie by³ skoncen-
trowany. Strzelaliœmy do nich w pe³nym biegu, niektórzy u³ani rzucili
granaty na stanowiska nieprzyjacielskie nie zwa¿aj¹c, ¿e sami mog¹ byæ
nimi ra¿eni, ale to by³o mniej groŸne ni¿ broñ maszynowa z krótkiej
odleg³oœci. Nied³ugo potem niedu¿a falistoœæ terenu da³a nam os³onê.
Chwilowo nikt do nas nie strzeliwa³, za nami w wielu miejscach nadal
toczy³y siê walki. Zwolniliœmy tempo, konie by³y u kresu si³. Z prawej
strony, w odleg³oœci chyba kilometra, na wzgórzu sta³y 2 czo³gi. Spo-
dziewaliœmy siê, ¿e lada chwila otworz¹ do nas ogieñ. Sta³y na drodze,
któr¹ mieliœmy przekroczyæ.

Jechaliœmy stêpa, jad¹c bardziej na zachód, a¿ dojechaliœmy do drogi
gdzie krzaki a i zapadaj¹cy zmrok uniemo¿liwia³ widocznoœæ. Przeje-
chaliœmy drogê i skierowaliœmy bardziej na pó³noc. Dojechaliœmy
w okolice Gr¹d i zatrzymaliœmy siê na jakiejœ kolonii z doœæ du¿ym sa-
dem. Zrobi³o siê ju¿ ciemno. Zarz¹dzono postój. Doje¿d¿a³y do nas gru-
py i grupki u³anów, a po jakimœ czasie i pieszych, te¿ zreszt¹ u³anów,
którym po drodze zabito konie. Przywi¹za³em swego do drzewa, popu-
œci³em poprêgi. Sam poczu³em wielkie pragnienie. Wiêc poszed³em pod
dom w poszukiwaniu wody. Chyba wszyscy, którzy znaleŸli siê na tej
kolonii mieli to samo pragnienie. Nie mo¿na siê by³o docisn¹æ do wodo-
poju. Ci, którzy dopadli do wiadra nie mogli wprost zaspokoiæ pragnie-
nia. W koñcu i ja siê napi³em do syta. Wracaj¹c do swego konia us³ysza-
³em g³os: „Franek, to ty?” Po g³osie pozna³em Paw³a Kosowicza, który
by³ ³¹cznikiem porucznika Jara, a którego zna³em od najm³odszych lat.
„Tak Pawe³, to ja”. „Czy masz konia?” pyta, mówiê, ¿e tak, „To pilnuj
go, ¿eby ktoœ go sobie nie przyw³aszczy³”.

Na tej kolonii staliœmy oko³o 2 godzin. Ilu nas tu dotar³o trudno
dok³adnie powiedzieæ, mnie siê wydawa³o, ¿e oko³o dwustu.

G³ównym dowódc¹ oddzia³ami przebijaj¹cymi siê w kierunku pó³-
nocno zachodnim na Gr¹dy by³ st. wachmistrz „D¹b”–„Wo³odyjowski”
Jan Jakubowski d–ca 1 szwadronu.

On dowodzi³ swoim szwadronem, który jeszcze nie by³ rozbity,
aczkolwiek ju¿ mia³ spore straty. Do niego do³¹czy³y pododdzia³y: czêœæ
konna szwadronu CKM i znaczne czêœci ze szwadronu zwiadu konnego
pu³ku „Palmiry–M³ociny”. Tu nale¿a³oby wyjaœniæ i skorygowaæ b³êdne
ujêcia w wielu publikacjach, przedstawiaj¹ce jak gdyby dwie odrêbne
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grupy kawalerii, w sile oko³o 300 ludzi ka¿da, szar¿owa³y mniej wiêcej
w tym samym czasie i mniej wiêcej w tym samym kierunku. Publicyœci
podaj¹, ¿e jedn¹ grupê oko³o 300 u³anów skupili oko³o siebie ppor. „Ja-
wor” Aleksander Pietrucki d–ca 4 szwadronu i chor. „Warta”. W pew-
nej chwili, gdy nast¹pi³a nieco d³u¿sza przerwa ogniowa, grupa kawa-
lerzystów, pochylonych nad karkami koñskimi, wylatuje z zagajników
i przeskakuje tory. (Stanis³aw Podlewski – Rapsodia ¯oliborska str.
377). To moim zdaniem jest licentia poetica. Druga grupa, pod do-
wództwem st. wachmistrza „D¹b”–”Wo³odyjowskiego” te¿ licz¹ca oko-
³o 300 u³anów szar¿uj¹cych wpierw w kierunku po³udniowo zachod-
nim, a po napotkaniu niemo¿liwej do przebicia zapory w postaci du¿ej
iloœci czo³gów i piechoty w ca³kowicie otwartym terenie, gwa³townie
zmieniaj¹c kierunek szar¿y niemal o 900 kieruj¹c siê na pó³nocny–za-
chód, tu usi³uj¹c osi¹gn¹æ maksimum tempa, jak to siê mówi³o: „Co
koñ wyci¹gnie”.

Otó¿, tu¿ w pobli¿u rzeczki – nie wiem jak siê ona nazywa³a –
(Pisia – przyp. MP) i na zachód od niej, nad któr¹ straciliœmy du¿o na-
szych wspó³towarzyszy, dalsz¹ drogê zagrodzi³y nam du¿e kolumny pan-
cerne. Tam te¿ do³¹cza³y do nas inne oddzia³y, które po³¹czy³y siê razem
z grup¹ st. wachmistrza Wo³odyjowskiego i pod jego dowództwem galo-
powaliœmy razem w kierunku Gr¹dów. To musia³a byæ ta druga grupa
kawalerii opisywana przez Podlewskiego. Ale ona nie mog³a byæ 300
osobowa, gdy¿ w najlepszych czasach liczebnoœæ ich nie przekracza³a
500 osób. To jest 4 szwadrony dywizjonu 27 p. u³anów, 1 szwadron CKM
23 p.u³., w którym oko³o 35 osób by³o na koniach, reszta na taczankach
z CKM–ami i na wozach, no i szwadron zwiadu konnego pu³ku piechoty
licz¹cy kilkadziesi¹t osób. Wszystkie te oddzia³y by³y ju¿ porz¹dnie prze-
trzepane i ponios³y du¿e straty w walkach trwaj¹cych ju¿ prawie 24 go-
dziny. Gdyby ppor. „Jawor” przeszed³ przez tory kolejowe, to nie do-
szed³by do Gr¹d. A, jak pamiêtam, w Gr¹dach by³ z nami..

Twierdzenie ¿e: „wy¿ej wspomniana grupa kawalerzystów pod
dowództwem ppor. „Jawora” i chor. „Warty” przemknê³a galopem przez
ulice i rynek ¯yrardowa” – mog³o polegaæ na prawdzie, ale nie w opisa-
nym czasie, a dopiero po drugiej próbie przebicia siê ko³o pó³nocy.

W Gr¹dach spoœród dowódców byli: st.wachm. Wo³odyjowski
–Jan Jakubowski, ppor. Jawor – Aleksander Pietrucki, major Kurs –
Bronis³aw Lewkowicz, dowódca odbioru zrzutów, ppor. Sudan –
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Edwin Czemko i ppor. Adam ze zwiadu konnego piechoty. By³o te¿
kilku dowódców plutonów: st. wachm. Konstanty Downar , wachm.
Antoni Zo³otar. Dotar³y tu mniejsze lub wiêksze grupy ze wszystkich
oddzia³ów konnych, z wyj¹tkiem 3 szwadronu, który ju¿ wczeœniej
zosta³ odciêty od swoich koni i okr¹¿ony ze wszystkich stron odpiera³
ataki, a¿ do pó³nocy w korycie rzeki. Do³¹czy³o te¿ do nas trochê ¿o³-
nierzy z piechoty.

W Gr¹dach dowództwo obj¹³ major „Kurs”. Po oko³o dwugodzin-
nym postoju i po poœpiesznym ma³ym zreorganizowaniu oddzia³ów,
kolumna ruszy³a w kierunku zachodnim, czo³o kolumny prowadzi³ st.
wachm. „D¹b”–”Wo³odyjowski”. Ja zosta³em przydzielony do grupy
ubezpieczaj¹cej kolumnê od ty³u. A ze mn¹ te¿ byli miêdzy innymi
Zygmunt Szyd³owski, Felicjan Pa³acki, Czes³aw Danilewicz „Sowiñ-
ski”, Jan Kowalewski „Zakrystian”, Gienek Krasowski, Stanis³aw Rut-
kowski, Franciszek £ukaszewicz, Wac³aw Kosowicz. W usi³owaniu
przekroczenia drogi Wiskitki – Oryszew kolumna wpad³a w krzy¿owy
ogieñ nieprzyjacielski. Koñ st.wachm. Wo³odyjowskiego” wspi¹³ siê
dêba i run¹³ na ziemiê. Trafieni zostali i koñ, i jeŸdziec oraz kilkunastu
innych. Pozostali od czo³a kolumny rzucili siê jedni w prawo, drudzy
w lewo. Inni znowu oœlepieni chwilowo b³yskami strza³ów, nie s³ysz¹c
rozkazów majora „Kursa”, aby uchodziæ w prawo, rzucili siê do ty³u,
aby ujœæ z piekielnego ognia. Stra¿ tylna nie by³a ra¿ona ogniem, gdy¿
lekka falistoœæ terenu os³ania³a j¹. Nie widzieliœmy te¿ co siê dzieje
z przodu. Za chwilê jednak zaczêli nadci¹gaæ stamt¹d u³ani z wiado-
moœci¹, ¿e st. wachm. „D¹b”–”Wo³odyjowski” zabity jak i wielu in-
nych, ¿e kolumna siê podzieli³a na czêœci. Byliœmy w ciemnoœciach,
widocznoœæ na kilka kroków w takich okolicznoœciach nie sposób od-
tworzyæ tego co siê dzia³o.

Znalaz³em siê w grupie ponad 60 osób, nie by³o miêdzy nami ¿ad-
nego z naszych dowódców. Nie wiedzieliœmy gdzie jesteœmy, co przed
nami, gdzie mamy iœæ. W terenie ca³kowicie obcym, nikt w tej grupie nie
mia³ mapy ani kompasu. Naradzaliœmy siê, co robiæ dalej, gdzie iœæ?
Przewa¿a³a koncepcja, by siê rozdrobniæ siê na mniejsze grupy. Niektó-
rzy radzili, by ulokowaæ siê w jakiejœ kryjówce i przetrwaæ tam przez
nadchodz¹cy dzieñ, jeszcze inni wrêcz przeciwnie – by ujœæ z tych tere-
nów jak najdalej, gdy¿ tu znajduje siê olbrzymie skupisko wojsk nie-
przyjacielskich. Znaczna grupa by³a za tym, aby wróciæ do Kampinosu.
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Ja te¿ by³em za tym. Aczkolwiek wiedzieliœmy, ¿e do pierwszych lasów
Kampinosu chyba jest co najmniej 25 kilometrów i to w prostej linii,
a my musimy kluczyæ bezdro¿ami, omijaj¹c wiêksze osiedla gdy¿ tam
na pewno stacjonuj¹ oddzia³y nieprzyjacielskie.

Gdy wyruszyliœmy by³o nas w grupie co najmniej 30 osób. Tych,
co pamiêtam to: Wac³aw Kosowicz „Ciuta” ³¹cznik–goniec por. d–cy
batalionu por. „Strza³y” – Witolda Lenczewskiego, Franciszek £ukasze-
wicz „Krulok”, Stanis³aw Rutkowski „Jerzynka”, Jan Majewski „Maj”
i wielu innych, których twarze jeszcze pamiêtam ale trudno przypomnieæ
nazwiska. Nikt nikomu nie narzuca³ decyzji, ka¿dy musia³ podj¹æ j¹ sam.
Wobec tego grupa, w której ja by³em, a by³o tych grup wiêcej, zdecydo-
wa³a, ¿e bêdziemy unikaæ potyczek, nawet gdy zostaniemy ostrzelani.
Strzelaæ mo¿na by³o jedynie w obronie ¿ycia. Gdy w nocy do nieprzyja-
ciela siê nie strzela to i on nie bêdzie strzela³ bo nie jest pewien co on
widzi... Mo¿e sarnê?

Szliœmy szybkim krokiem. Ostrzelano nas w kilku miejscach.
Ostrzeliwuj¹cych obeszliœmy bokiem. Nasza grupa, tak jak i inne id¹ce
w tym samym kierunku, stopniowo szczupla³a. W ciemnoœciach ludzie
gubili siê, inni uwa¿ali, ¿e mo¿e lepiej bêdzie odpocz¹æ resztê nocy
i dzieñ. Tak, ¿e gdy doszliœmy w okolice rzeki Utraty, by³o nas chyba
oko³o 20 konnych. Noc by³a ciemna, a nad rzek¹ i ³¹kami wisia³a gêsta
mg³a. Wiedzieliœmy, i¿ znaczn¹ czêœæ wojsk nieprzyjacielskich stanowi-
li Ukraiñcy, Kozacy, Uzbecy i inne narodowoœci. Uzgodniliœmy wiêc, ¿e
jeœli natkniemy siê w nocy na któryœ z takich oddzia³ów, to bêdziemy
udawaæ, ¿e jesteœmy z Bia³oruskiej Narodowej Armii. Bo by³y te¿ takie
oddzia³y. Wszyscy prawie znaliœmy t¹ gwarê i mogliœmy swobodnie uda-
waæ. I to w³aœnie nam siê bardzo przyda³o.

Bêd¹c na wy¿szym gruncie nad rzek¹ Utrat¹ nie widzieliœmy, ¿e na
³¹ce pokrytej gêst¹ mg³¹ pasie siê stado koni, a¿ wjechaliœmy w to stado.
Zdaliœmy sobie sprawê, ¿e jesteœmy w œrodku stada koni nieprzyjaciel-
skiej kawalerii, przypuszczalnie Kozaków... Jedziemy w kierunku rzeki.
W pewnej chwili wy³ania siê przed nami dwóch jeŸdŸców. Ktoœ g³oœno
pyta: „Chto kakije”? A nasz u³an jad¹cy na czole naszej kolumienki od-
powiada pewnie i z w³aœciwym akcentem: – Bie³aruskaja Narodnaja Ar-
mia. Tamci jeszcze o coœ pytali ale odpowiedzi nie otrzymali, Przejecha-
liœmy obok nich rozmawiaj¹c gwar¹ bia³orusk¹. Przejechaliœmy przez
rzekê, przez kilka dróg, tory i o œwicie dojechaliœmy do pierwszych za-
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gajników Puszczy Kampinoskiej. A o wschodzie s³oñca, po przejecha-
niu obok dwu wiosek, w których stacjonowa³y wojska nieprzyjacielskie,
ujrzeliœmy tabory, konie poprzywi¹zywane do p³otów. Przeje¿d¿aliœmy
w odleg³oœci 250–300 metrów od wart i ubezpieczeñ nieprzyjacielskich.
Jechaliœmy spokojnie gêsiego, a ¿e byliœmy naprzeciw wschodz¹cego
s³oñca, to ich trochê oœlepia³o. Chyba przyjêli nas za swoich. W tym
czasie nasza grupa liczy³a ju¿ tylko kilkanaœcie osób.

Byliœmy jedn¹ z pierwszych grup, które dotar³y do Kampinosu. Przez
szereg dni dochodzili inni: grupy, grupki a wielu nawet w pojedynkê.
Wszyscy byli wyczerpani, od kilku dni bowiem nic nie jedli, mo¿e jakiœ
wykopany w polu surowy kartofel, gdy¿ na niektórych trasach by³o du¿o
wiêksze nasilenie nieprzyjaciela ni¿ na tej, któr¹ my szliœmy.

¯ycie w Kampinosie by³o bardzo trudne. Niemal wszystkie wioski
w puszczy by³y wypalone, a ludnoœæ zbieg³a albo zosta³a wywieziona na
roboty. Na zewn¹trz puszczy, tam gdzie zabudowañ nie spalono i nie
wywieziono ludzi, stacjonowa³y wojska nieprzyjacielskie. W bardzo krót-
kim czasie, my u³ani, po zapoznaniu siê z istniej¹c¹ sytuacj¹ zdecydo-
waliœmy, ¿e z koñmi znacznie szybciej zdradzimy tu nasz¹ obecnoœæ
i œci¹gniemy na siebie wielkie ob³awy na te lasy, a wobec konsekwencji
wyniszczenie nas wszystkich. Wobec tego, ukryliœmy siod³a, a koniom
daliœmy wolnoœæ. Dla kawalerzysty ciê¿ko jest rozstaæ siê z koniem
i przejœæ do piechoty. Rodz¹ siê nieskrywane uczucia, cz³owieka do ko-
nia, u³an i koñ staj¹ siê jedn¹ ca³oœci¹. Czasami to uczucie rodzi siê
w bardzo krótkim czasie. Czêsto uzale¿nione jest od wypadków i wyda-
rzeñ. Gdy 3 dni przed tym mego piêknego kasztana bomby rozerwa³y na
strzêpy, opuszczaj¹c Wiersze, przez kilka godzin nios³em siod³o na w³a-
snym karku, prócz karabinu, amunicji, rewolweru, koca i p³aszcza. Po
pewnym czasie, z ka¿dym krokiem stawa³o siê coraz ciê¿sze. Wtedy bar-
dziej ni¿ kiedykolwiek poczu³em to wspó³czucie i zrozumienie dla ko-
nia. Gdy kolega kpr. Józek Prudzienica przyprowadzi³ mi tego konia, nie
pyta³em sk¹d i gdzie go wzi¹³. Przypuszcza³em, ¿e chyba zabra³ pas¹ce-
go siê na ³¹ce. Nie by³ zbyt pokaŸny, ale bardzo szybki, pos³uszny i nie
lêkliwy. Jestem przekonany, ¿e dziêki temu koniowi wyszed³em z tego
piek³a. Gdy doje¿d¿aliœmy do Puszczy Kampinoskiej, on wci¹¿ spogl¹-
da³ i ci¹gn¹³ w prawo. Widocznie zna³ ten teren i wiedzia³ gdzie jest jego
gospodarz. Zdj¹³em siod³o, uzdê, poklepa³em po szyi i puœci³em. Mam
nadziejê, ¿e doszed³ do swej stajni.
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Ci, którzy wrócili do lasów kampinoskich, w wiêkszoœci szli w kie-
runku Zamoœæ–Zamczysko. I gdzieœ w tych okolicach, w leœniczówce,
do której trafiliœmy, zastaliœmy tam ju¿ oko³o 80–100 osób. Gospodarzy
leœniczówki nie by³o. W³aœciwie nic nie by³o, jedynie ule z pszczo³ami.
Wszyscy byliœmy tak bardzo g³odni, ¿e rzuciliœmy siê na te ule. Wyci¹-
gaj¹c ramki od³amywaliœmy po kawa³ku i jedliœmy w ca³oœci miód, wosk
i pszczo³y. Skupisko ludzi tu wci¹¿ wzrasta³o. Zdawaliœmy sprawê, ¿e
w takich okolicznoœciach tu nas nied³ugo wykryj¹. Ponownie zaczê³y siê
tworzyæ grupy. Jedn¹ grupê zorganizowa³ Antoni Skurat ze szwadronu
ckm, liczy³a chyba oko³o dwudziestu osób i gdzieœ odmaszerowa³a.
W grupie, z któr¹ ja odszed³em, dowództwo obj¹³ plutonowy Franciszek
Kosowicz „Suchy”. By³o nas oprócz dowódcy w tej grupie chyba 8 osób,
w tym 3 Kosowiczów: Wac³aw Kosowicz „Ciuta” s. Boles³awa i ja
s. Macieja, Franciszek Brzeziñski, Stanis³aw Rutkowski „Jerzynka”, Mê-
¿yñski, dwóch braci Sabi³³o i jeszcze jeden Rakowianin, nazwiska które-
go nie mogê sobie przypomnieæ.

Udaliœmy siê w kierunku naszych dawnych zakwaterowañ: Krogu-
lec, Wiersze, Truskawka, Brzozówka, Janówek, £awy. Przez pewien czas
przebywaliœmy w tych okolicach, bez sta³ego punktu. Jednak z nadej-
œciem jesieni, deszczów i zimna nie mogliœmy d³u¿ej trwaæ ca³kiem
w otwartym terenie, gdy¿ niektórzy mieli na sobie tylko mundury. Posta-
nowiliœmy wybraæ bardziej sta³e miejsce i zbudowaæ tam ziemianki.

Wybraliœmy miejsce w pobli¿u Janówka, zbudowaliœmy 3 ziemianki
i dobrze je zamaskowaliœmy. Ulokowaliœmy siê w dolince, w doœæ gê-
stym m³odniku nieopodal strumyka. W polu by³y kartofle, kapusta, któ-
rej nikt nie zbiera³, bo w³aœciciele zostali wywiezieni do Niemiec.
W Janówku, w niespalonej czêœci wioski stacjonowa³y wojska nieprzy-
jacielskie, zajmowa³y ca³¹ wieœ z wyj¹tkiem 3 ostatnich domów. I do
tych w³aœnie domów czasami chodziliœmy wieczorem, poprosiæ o trochê
soli, której wszyscy odczuwali du¿y brak. Nieprzyjacielskie patrole te¿
czêsto zachodzi³y do tych domów. Wytwarza³y siê groŸne sytuacje. Dwu-
krotnie by³o tak, ¿e byliœmy w domu w kuchni, gospodyni cos tam nam
gotowa³a. Patrol nieprzyjacielski stuka do frontowych drzwi. My cicho
wychodzimy przez tylne drzwi, a oni wchodz¹ przez frontowe.

Miejscowi pomagali nam jak tylko mogli ale i oni sami ju¿ niewie-
le mieli. Co pewien czas wysy³aliœmy patrole od 2 do 4 osób w g³¹b
puszczy, aby dowiedzieæ siê co tam siê dzieje. W koñcu paŸdziernika
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dowiedzieliœmy siê, ¿e por. „Wyrwa” zastêpca d–cy pu³ku organizuje
pomoc w wyprowadzaniu ch³opców z lasów. ̄ e przyjecha³ fotograf, aby
porobiæ zdjêcia do dokumentów. W tym czasie napadli na nas Kozacy
i kilka osób zginê³o. Dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e ju¿ pewn¹ czêœæ ludzi
wyprowadzono z puszczy. Miêdzy innymi kolegów: Jana Majewskiego
„Maj”, Franciszka £ukaszewicza „Kruloka”. ZnaleŸli oni schronienie
i pracê u sióstr zakonnych w B³oniu. Chyba w drugiej po³owie listopada
dowiedzieliœmy siê od napotkanego gajowego, czy leœniczego, ¿e orga-
nizacja podziemna robi olbrzymi wysi³ek aby jak najszybciej wyprowa-
dziæ z lasu wszystkich ludzi, przed spadniêciem œniegu. Bardzo du¿o
z naszych by³o ju¿ u kresu si³. Ci¹g³e ob³awy zmusza³y do szukania schro-
nienia w najbardziej niedostêpnych bagnach. Pootwiera³y siê stare rany,
g³ód, ch³ód, wszawica i œwierzb, wrzody i choroby p³ucne bez jakiejkol-
wiek opieki lekarskiej. Leœniczy powiedzia³, ¿e on odszukuje grupy, któ-
re ulokowa³y siê zdala od zachodniej czêœci puszczy i którzy nie maj¹
³¹cznoœci z organizacj¹. Powiedzia³ gdzie mamy udaæ siê po dalsze wia-
domoœci. Uzgodniliœmy, ¿e nastêpnego wieczora pójd¹ Mê¿yñski i ja.
Mê¿yñski by³ nazywany przez nas „Nawigatorem”. Mia³ jakiœ wrodzo-
ny, wyj¹tkowo wysoki zmys³ orientacyjny. On dla nas by³ zbawieniem.
W ciemne noce, gdy widocznoœæ by³a zaledwie na kilka kroków, w g³êbi
lasów, ka¿dy z nas pozosta³ych w grupie, gdy siê obróci³ raz w kó³ko
czu³ siê zagubiony. A nasz „Nawigator” zawsze wiedzia³ gdzie jesteœmy
i dok¹d idziemy.

Otó¿ w nocy najpierw zacz¹³ padaæ deszcz, potem zamieni³ siê
w œnieg i pada³ prawie do po³udnia nastêpnego dnia. Powsta³a bardzo
groŸna sytuacja. Nie mo¿na siê ruszyæ bez zostawienia œladów. Nie wiê-
cej ni¿ 800 metrów od nas, we wsi Janówek kwaterowa³y wojska nie-
przyjacielskie czêsto wysy³aj¹ce patrole do lasu. Zastanawialiœmy siê
d³ugi czas, czy ten nasz patrol ma iœæ aby odnaleŸæ ten punkt wskazany
przez leœniczego, a który by³ ponad 20 km od nas. Jednak zdecydowano
pójœæ.

O zmroku wyruszyliœmy. Przez jakieœ oko³o 10 km szliœmy bardzo
szybko, gdy¿ œcie¿ki, co prawda przysypane œniegiem, by³y nam bardzo
dobrze znane. Jednak stopniowo podró¿ stawa³a siê trudniejsza. Wzra-
sta³ mróz. Wyszed³ ksiê¿yc i gwiazdy. Noc zrobi³a siê jasna, a œnieg co-
raz bardziej skrzypia³ pod nogami, a cicha noc roznosi³a dŸwiêk daleko.
Doszliœmy do skraju lasu, przed nami otwarty teren i mostek nad rzeczk¹,
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któr¹ musimy przejœæ. Zatrzymaliœmy siê, rozwa¿aj¹c czy mamy iœæ têdy,
czy obchodziæ bokiem. W pewnej chwili wydawa³o nam siê jak gdyby
ktoœ gdzieœ szed³. Wytê¿yliœmy wzrok i s³uch. DŸwiêk narasta³ i nied³u-
go zobaczyliœmy sylwetki ludzi. Z tej odleg³oœci trudno by³ powiedzieæ
ile, oko³o 10 osób. Szli wzd³u¿ rzeczki, zatrzymali siê przy mostku, po-
stali trochê i poszli dalej. Patrol nieprzyjacielski. Nie mogliœmy iœæ da-
lej, gdy¿ nasze œlady skrzy¿owa³yby siê z ich, a oni, gdyby wracali
z powrotem, mogli pójœæ naszymi œladami do punktu, do którego pod¹-
¿aliœmy. Zdecydowaliœmy siê wróciæ. Do naszych ziemianek doszliœmy
nad ranem. Zdecydowano siê czekaæ a¿ roztopi siê œnieg. I rzeczywiœcie
w dzieñ pociepla³o, potem rozpada³ siê deszcz i po dwóch dniach œnieg
zgin¹³. Gdy tylko zgin¹³ œnieg, poszed³ drugi patrol. „Nawigator” i plut.
„Suchy” – to by³ mój brat stryjeczny. Wrócili z powrotem nastêpnej nocy,
nad ranem. OdnaleŸli umówiony punkt, dowiedzieli siê, co i jak mamy
zrobiæ. Musieliœmy zorganizowaæ sobie cywilne ubrania. Ja mia³em do-
bry p³aszcz wojskowy i koc. Za to dosta³em mizerniutk¹ marynarkê
i jak¹œ kurteczkê. Wiêkszoœæ jednak nie mia³a co wymieniæ. Mundury
porz¹dnie wytarte. Zdecydowaliœmy wymieniæ na broñ, gdy¿ i tak jej
z sob¹ nie mogliœmy zabraæ. No i jako tako przebraliœmy siê.

Gdy ju¿ byliœmy gotowi, ruszyliœmy na umówione miejsce. Przed
œwitem, po przejœciu ponad 25 km, przez bagna, rozmiêk³e ³¹ki, wylane
strumyki, brodz¹c niemal po pachy w lodowatej wodzie, doszliœmy na
punkt zbiórki. Tam ju¿ by³o znacznie wiêcej ludzi. Poznawaliœmy kole-
gów, o których nie wiedzieliœmy czy jeszcze ¿yj¹. Byliœmy tak strasznie
zmarzniêci i wycieñczeni, ¿e cz³owiek trz¹s³ siê na ca³ym ciele. Tu dano
nam gor¹cej mlecznej zupy. Nastêpnie powiedziano, ¿e mamy iœæ wska-
zan¹ dró¿k¹, a¿ dojdziemy do wypalonego m³odniaka, który by³ ju¿ wy-
r¹bany i kupami z³o¿ony nad rowami. Tam mamy siê ukryæ i czekaæ do
rana, a¿ przyjad¹ wozy po to drzewo. Wtenczas bez ¿adnego gadania
mieliœmy do nich do³¹czyæ i pomagaæ ³adowaæ wozy, a potem iœæ za tymi
wozami. I w ten sposób wielu z nas zosta³o wyprowadzonych z lasu
i czasowo umieszczono w maj¹tku Gawartowa Wola. By³o to ju¿ chyba
w koñcu listopada 1944. Po kilkudniowym pobycie w tym maj¹tku po-
wiadomiono nas, ¿e jest praca na kolei. Nasza ca³a grupka zg³osi³a siê.
Zg³osi³o siê te¿ du¿o innych kolegów. Wiêkszoœæ chcia³a jak najszybciej
st¹d odejœæ, gdy¿ w maj¹tku by³o w tym czasie chyba blisko 100 osób
wyprowadzonych z lasów i obawiano siê, ¿e Niemcy to wywêsz¹. Zebra-
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no grupê oko³o 30 osób. Przewodnik z jakimiœ papierami zabra³ nas na
stacjê kolejow¹. Ostrze¿ono nas, ¿eby nikt w ¿adnym wypadku nie od-
dala³ siê od grupy, gdy¿ nikt nie mia³ jakichkolwiek dokumentów. Jedy-
nie przewodnik mia³ listê i jeszcze jakiœ œwistek papieru, który chyba by³
legalny. Bo ¿andarmi z tarczami na piersi, na dworcu w Skierniewicach,
sprawdzili te dokumenty, przeliczyli nas i odeszli. Dojechaliœmy do sta-
cji kolejowej Rogów, tam nas wysadzono, zaprowadzono do jakiegoœ
budynku i tam nas zakwaterowano. Czêœæ zosta³a przydzielona do pracy
na torach przy budowie odnogi i rampy. Druga czêœæ mia³a dochodziæ do
pracy przy buduj¹cym siê lotnisku w okolicy wsi D¹browa. Przy budo-
wie lotniska nadzorowa³a jednostka lotnicza. Tam te¿ by³ lekarz czy fel-
czer, podoficer, który rozmawia³ po polsku. Dawa³ nam lekarstwa, które
powylecza³y wrzody i œwierzb i zaleczy³y niektórym pootwierane rany.
Chyba 19 stycznia Rogów zosta³ zajêty przez armiê sowieck¹.

Tu koñczy siê jedna gehenna, a zaczyna druga, dla wszystkich by-
³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej, a w znacznie wiêkszym stopniu okrut-
niejsza dla Akowców z Kresów.

Ilu ¿o³nierzy z „Grupy Kampinos” zdo³a³o przebiæ siê i przedrzeæ
z powrotem do Kampinosu? Mnie siê wydaje, ¿e przynajmniej 250 osób.
Mog³o byæ sporo wiêcej, gdy¿ ¿o³nierze pochodz¹cy z okolic podwar-
szawskich wrócili do domów.

Najstarszy stopniem w Kampinosie, którego spotka³em ju¿ po kil-
kutygodniowym pobycie, by³ chor. „Warta” Andrzejewski.

Co ¿o³nierze kresowi Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego my-
œleli i jaka by³a ich opinia o dowódcach, którzy objêli nad nimi dowo-
dzenie? Kpt. „Szymona” Józefa Krzyczkowskiego, znali go bardzo krót-
ko, a w walce dowodzi³ nami chyba nieca³e 2 godziny na lotnisku Bie-
lañskim. Ale jakoœ ¿o³nierzom przypad³ do gustu i go polubili, darz¹c
zaufaniem. Pomimo tego, ¿e nie mia³ doœwiadczenia w sposobie dzia³a-
nia i nie zna³ mo¿liwoœci w wiêkszych dzia³aniach bojowych oddz. par-
tyzanckich przeciw umocnionym pozycjom regularnej armii wspieranej
artyleri¹, broni¹ pancern¹ i lotnictwem. Nasze oddzia³y nie mia³y ¿adnej
broni przeciwlotniczej ani przeciwpancernej. Butelki zapalaj¹ce w otwar-
tym terenie nie s¹ ¿adn¹ broni¹. Tu trzeba by³o zastosowaæ sposoby walk
partyzanckich, uderzaj¹c w nocy, ma³ymi grupami, z kierunków, od któ-
rych nieprzyjaciel nie spodziewa siê. A nie zdobywaæ lotnisko metod¹
znacznie przestarza³¹.
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Inni Doliniacy poukrywali siê w okolicznych miejscowoœciach
wokó³ ¯yrardowa i Sochaczewa.

Inwalida wojenny z kompanii wrzeœniowej, ¿o³nierz konspiracji
Leon Karsznia, po zwolnieniu ze szpitala jenieckiego w Ostrzeszowie
zamieszkiwa³ do koñca okupacji w gminie Szymanów niedaleko Socha-
czewa. Wspomina, ¿e wielu Doliniaków po bitwie pod Jaktorowem zna-
laz³o schronienie u mieszkañców tej gminy, którzy ryzykuj¹c przeœlado-
wania udzielili im schronienia i opieki. Nie by³o wypadku, by Niemcy
wpadli na trop ukrywaj¹cych siê tam partyzantów.

Pomocy lekarskiej udziela³ rannym z du¿ym poœwiêceniem lekarz
Zbigniew Poniatowski, rodem spod Wilna, po wojnie dyrektor Oœrodka
Sanitarno Epidemiologicznego w Pucku. Komendant wywiadu i kontr-
wywiadu w rejonie Sochaczew–B³onie, Wyrwa – Józef Brzozowski wraz
z Leonem Karszni¹ i Mazurem – Józefem Jod³owskim zaopatrywali Do-
liniaków w fa³szywe kenkarty wystawiane na oryginalnych drukach.

G³ówny ciê¿ar niesienia pomocy ukrywaj¹cym siê Doliniakom
przej¹³ na siebie zastêpca porucznika Doliny – porucznik Wyrwa – Boh-
dan Jaworski. Pomaga³y mu w tym dzielnie sanitariuszki i ³¹czniczki
Wera Mozolówna, Sówka – Józefa Felczakówna i Blizna – Jadwiga Ba-
³abuszko–S³awiñska. Z ¯yrardowa, gdzie zatrzyma³ siê porucznik Wy-
rwa, dowozi³y dokumenty, pieni¹dze i cywilne ubrania, wci¹¿ wyszuki-
wa³y w terenie rannych i ukrywaj¹cych siê partyzantów, przerzucaj¹c
ich w miarê mo¿liwoœci do szpitala w Laskach, Ale oni – jak wspomina
Wera Mozolówna – najbardziej cieszyli siê z wiadomoœci, ¿e porucznik
Dolina nie zgin¹³ pod Jaktorowem i ¿e nadal bije siê z Niemcami, teraz
gdzieœ w lasach kieleckich.

Z MELDUNKÓW ABWEHRY

Nazajutrz po bitwie pod Jaktorowem, 30 wrzeœnia 1944 roku, gdy
Niemcy zbierali sprzêt z pobojowiska, wy³awiali pojedynczych ¿o³nie-
rzy „Grupy Kampinos”, czêsto ich rozstrzeliwuj¹c i dobijaj¹c rannych,
mogli siê przekonaæ, ¿e wprawdzie rozproszyli zgrupowanie, lecz suk-
ces by³ raczej nik³y. Si³y partyzanckie oceniano na kilkanaœcie tysiêcy
ludzi i koni, a tymczasem spoœród zabitych Polaków znaleziono oko³o
stu piêædziesiêciu oficerów i ¿o³nierzy, drugie tyle wziêto do niewoli.
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Jeœli nawet przyjmie siê faktyczn¹, a nie domnieman¹ liczebnoœæ „Gru-
py Kampinos”, to jest oko³o 1 200 oficerów i ¿o³nierzy, to zwyciêstwo
niemieckie w tym starciu nie wygl¹da³o na osza³amiaj¹ce.

Kolejne meldunki niemieckiego wywiadu donosi³y o postêpach akcji
„Sternschnuppe”:

„Ic (AO/Abw) – Bandy – Dzienny meldunek sytuacyjny z 29.09.1944
roku Puszcza Kampinoska. W ramach akcji osi¹gniêto liniê Grochale
Stare–Wodziszew–most o 1,5 km na pó³nocny–wschód od Nowych Bud
– rozwidlenie drogi na po³udniowym skraju Górek–Narty–zachodni skraj
Kampinosu. Na minach zabity 1 w³asny ¿o³nierz, 1 obcy z ochrony. Zdo-
byto 24 krowy, 4 cielaki, 1 konia. W³asne oddzia³y – s³aba stycznoœæ
z nieprzyjacielem na zachód od Wodziszewa.

Rozpoznanie grupy „Willer” z Kampinosu na pó³noc w kierunku
na Cisowe – bez stycznoœci z nieprzyjacielem, 2 schrony zniszczone.
Godz. 0.50 utarczka pod Lisicami (9 km na zachód od B³onia) z bandyta-
mi, którzy przebili siê w sile oko³o 300 ludzi, 2 nieprzyjació³ zabitych.
Godz. 13.20 wielu konnych w Gr¹dach (4 km na pó³nocny wschód od
¯yrardowa), od³¹czono grupê bandyck¹ z³o¿on¹ z 3 zaprzê¿onych po-
jazdów i 25–30 bandytów. O 7 km na zachód od Grodziska w³asny sa-
molot zestrzelony przez bandytów. Godz. 18.20 wiele oddzia³ów kon-
nych w Gr¹dach (4 km na pó³nocny wschód od ¯yrardowa), w kierunku
zachodnim i pó³nocno–zachodnim 80–100 bandytów – w Baranowie,
100 bandytów w Kopiskach Ma³ych (7 km na pó³nocny wschód od ̄ yrar-
dowa). Stwierdzono z pancernego wozu obserwacyjnego 400 jeŸdŸców
w Poboryszewie w kierunku zachodnim (8 km na pó³noc od ̄ yrardowa).
Dalszy poœcig i zwalczanie bandytów, którzy siê przebili – w toku”.

„Bandy – Meldunek dodatkowy z 29.09.1944, godz. 14.00. Godz.
10.55 wed³ug meldunków policyjnych – 600 bandytów 800 m na po³u-
dnie od Henryszewa (3 km na pó³nocny wschód od ¯yrardowa). Ok.
godz. 9.00 w Kopiskach Du¿ych (na pó³nocny wschód od ¯yrardowa)
300 konnych bandytów. Wed³ug zeznañ wziêtego do niewoli oficera AK
naczelny dowódca bandy w Puszczy Kampinoskiej major Okoñ posta-
nowi³ na ok. 3–4 dni przed rozpoczêciem operacji »Sternschuppe« wy-
cofaæ siê z ¿o³nierzami AK nastawionymi wrogo w stosunku do bolsze-
wików, ze wschodniej czêœci Puszczy Kampinoskiej. Natomiast po na-
tarciu na Wiersze rozpocz¹³ marsz ze swoimi ludŸmi. Wymaszerowa³
z ok. 6 000 ludzi, z których jedna czêœæ posz³a na zachód, druga na po³u-
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dnie. Cel grupy zachodniej nie by³ oficerowi znany. Grupa maszeruj¹ca
na po³udnie jako pierwszy cel mia³a Guzów (10 km na pó³nocny–zachód
od ¯yrardowa). We wschodniej czêœci Puszczy Kampinoskiej mia³o po-
zostaæ ok. 6 000–8 000 ludzi, którzy gotowi s¹ pójœæ z komunistami.
O miejscu stacjonowania tych band nie mo¿e on podaæ ¿adnych danych...”

I jeszcze jedna z niemieckich depesz po bitwie pod Jaktorowem:
„Ic AC Abw – Bandy – Dzienny meldunek sytuacyjny z 1.10.1944 r.

Puszcza Kampinoska. W ramach akcji „Sternschuppe” osi¹gniêto przy
sporadycznym oporze nieprzyjaciela linie: ujœcie Bzury – Bzurê a¿ na
wschód od Witkowic – zachodni wystêp lasu 1 km na po³udniowy wschód
od Hilarowa–Sianno. Przy przebijaniu siê bandytów w dniu 29.09 na
wschód od Kampinosu – 39 zabitych nieprzyjació³, 14 jeñców, zdoby³o
5 cekaemów, 1 e³kaem, 5 granatników, 1 pistolet maszynowy, 90 kb,
pistolety, wiele amunicji piechoty i materia³ów wybuchowych, 66 koni,
1 dzia³o 7,5 cm rozsadzone, 95 koni zastrzelonych, 91 wozów ca³ych
i rozbitych.

W walkach pod ¯yrardowem wziêto 150 jeñców, straty nieprzyja-
ciela w zabitych i rannych s¹ bardzo wysokie.

Dnia 30.09.1M4 r. godz. 3.45 utarczka z bandytami, którzy przekra-
czali z po³udnia na pó³noc tor kolejowy 18 km na zachód od B³onia...”

Tam, pod Jaktorowem, Budami Zosinymi i ¯yrardowem zamkn¹³
siê trzeci okres walk Zgrupowania Nalibockiego, które poprzez sw¹ nie-
spodziewan¹ obecnoœæ pod Warszaw¹ stworzy³o warunki do powstania
Grupy „Kampinos”, do wyzwolenia podleg³ych terenów puszczy i utrzy-
mania ich niepodleg³oœci przez ca³y okres trwania Powstania Warszaw-
skiego. Tereny te miejscowa ludnoœæ nazwa³a „Niepodleg³¹ Rzecz¹po-
spolit¹ Kampinosk¹”

Bez Doliniaków, którzy przedarli siê z dalekich Kresów, zza Nie-
mna nad Wis³ê, nie by³oby mo¿liwe nie tylko utworzenie tak zwanej
Rzeczypospolitej Kampinoskiej, ale nawet prowadzenie jakichkolwiek
skutecznych walk przeciw Niemcom – tak, jak to okaza³o siê niemo¿li-
we w innych rejonach kraju, le¿¹cych na zachód, po³udnie i pó³noc od
Warszawy. Nawet w tak zasobnych w lasy rejonach, jak w pruszkow-
skim czy o¿arowskim, lub w licz¹cym 12 000 ¿o³nierzy konspiracji pod-
okrêgu „Hallerowo”, zorganizowanie licz¹cego siê militarnie ugrupo-
wania partyzanckiego nie powiod³o siê. Pod nieobecnoœæ Doliniaków
najprawdopodobniej dzia³alnoœæ partyzancka w Puszczy Kampinoskiej
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ograniczy³aby siê do akcji na lotnisku bielañskim, w której przecie¿
i z ich udzia³em nast¹pi³a pora¿ka. Po doznanej tam klêsce jak¿e ³atwo
Niemcom by³oby rozprawiæ siê ze s³abo uzbrojonymi i niezaprawionymi
w bojach ¿o³nierzami konspiracji. Dopiero maj¹c solidne zaplecze i opar-
cie w otrzaskanych z walk¹ towarzyszach broni znad Niemna – miejsco-
wi ¿o³nierze mogli w pe³ni wykazaæ sw¹ ofiarnoœæ w s³u¿bie ojczyzny.

Komendant VIII Rejonu podpu³kownik Szymon – Józef Krzycz-
kowski oceniaj¹c dokonania „Grupy Kampinos” w cytowanej ju¿ ksi¹¿-
ce „Konspiracja i powstanie w Kampinosie” tak stwierdza:

– „Grupa Kampinos” zada³a wrogom wiêcej ciosów, ni¿ sama otrzy-
ma³a. Przybli¿ona, rzecz prosta, iloœæ zabitych nieprzyjació³ wynios³a
oko³o 1 000 ¿o³nierzy, podczas gdy Polaków poleg³o 764. Rannych wróg
liczy³ oko³o 460, my zaœ 390 i to z uwzglêdnieniem znacznych strat na
Dworcu Gdañskim i pod Jaktorowem.

Gdy zestawi siê wyniki poszczególnych walk – widaæ jak na d³oni,
¿e mieliœmy du¿¹ przewagê, kiedy z w³asnej woli podejmowaliœmy ty-
powe partyzanckie dzia³ania – gwa³towne wypady z szybkim wycofy-
waniem siê do lasów, zasadzkê na maszeruj¹cego w pobli¿u wroga,
a nawet upart¹, skuteczn¹ obronê w wybranych przez siebie punktach.
Inaczej zupe³nie rzecz przebiega³a, kiedy trzeba by³o frontalnie atako-
waæ przygotowanego nieprzyjaciela, maj¹cego olbrzymi¹ przewagê
w uzbrojeniu, lub te¿ broniæ siê, jeœli ju¿ nie by³o innego wyjœcia,
w sytuacji narzuconej przez wroga.

Tam jednak, gdzie obie strony zmaga³y siê wykorzystuj¹c w pe³ni
si³ê posiadanego ognia, np. na Dworcu Gdañskim, musieliœmy ponosiæ
krwawe straty. Niemal nic nie mog³o w takich momentach znaczyæ naj-
wiêksze nawet bohaterstwo i zdecydowanie. Chyba, ¿e wróg by³ tak za-
³amany, i¿ gotów by³ rzucaæ broñ bez jej u¿ycia. Tylko fantaœci mog¹
s¹dziæ, ¿e niewiele znaczy si³a ognia i roiæ, ¿e to w³aœnie bohaterstwo
wszystko prze³amie...”

Równie¿ sami Niemcy przyznawali, ¿e dzia³aj¹cy na terenie Pusz-
czy Kampinoskiej partyzanci przysporzyli im wiele k³opotów. Sam ge-
nera³ Vorman oceniaj¹c sytuacjê w okresie 12–15 wrzeœnia 1944 roku
stwierdza³:

„Nale¿y teraz oczekiwaæ, ¿e nieprzyjaciel, tj. wojsko radzieckie po
uzupe³nieniu amunicji i stanu swoich pododdzia³ów bêdzie próbowa³
równoczesnym natarciem z przedmoœcia na po³udnie Pu³tuska i osi¹gn¹æ
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brzeg Wis³y na pó³nocny zachód od Warszawy. Tak¿e w tym miejscu
bêdzie zamierza³ nawi¹zaæ ³¹cznoœæ z powstañcami w lasach kampino-
skich. Le¿y jak na d³oni wynikaj¹ce st¹d niebezpieczeñstwo odciêcia
oddzia³ów SS stoj¹cych w trójk¹cie rzecznym na wschód od Modlina —
i operacyjne rozwi¹zanie na dalsze obszary. Przy obecnym braku wido-
ków na szybkie opanowanie ruchu powstañczego w Warszawie i przy
wzmagaj¹cym siê stale zagro¿eniu ty³ów frontu bojowego przez oddzia-
³y powstañcze w lasach kampinoskich – armia jest po prostu tylko
w mo¿noœci prowizorycznego podpierania frontu w dotychczasowych
punktach zapalnych. (...)

Niestety, wskutek dzia³añ partyzanckich w tym rejonie mocno ucier-
pia³a ludnoœæ miejscowa.

– Powstañcze dzia³ania – jak ocenia w swej ksi¹¿ce pu³kownik
Szymon – Józef Krzyczkowski – bardziej ni¿ jakiekolwiek inne, poci¹-
gnê³y nieuniknione straty wœród ludnoœci cywilnej. Nie by³o sposobu
uchronienia siê od tego, trzeba wiêc by³o braæ to pod uwagê, kiedy pod-
jêto zamiar walki powstañczej, partyzanckiej.

Jeœli chodzi o straty wœród ludnoœci, to by³y one mniejsze, ni¿ nale-
¿a³o przewidywaæ. Wskutek dzia³añ przypadkowych lub te¿ œwiadomie
przez Niemców dokonywanych – zginê³o lub zamordowanych zosta³o
oko³o stu czterdziestu mieszkañców tych okolic. Kiedy „Grupa Kampi-
nos” wychodzi³a z puszczy – wraz z ni¹ opuœci³a wsie stanowi¹ce po-
wstañczy obóz warowny okoliczna ludnoœæ. Niemcy wy³adowywali swój
gniew na wsiach opustosza³ych. Pali³y siê jak pochodnie, bo nie by³o
nikogo, kto móg³by je ratowaæ. (...)

D³uga by³a lista tego rodzaju strat. Nie tylko Wiersze poch³on¹³
ogieñ. W innych osiedlach podobnie ogieñ strawi³ wiele gospodarstw.
W oœmiu pobliskich wsiach p³omienie zniszczy³y i zamieni³y w popió³
prawie wszystko. W 18 wsiach spalono wiêkszoœæ zabudowañ. Straty
powstawa³y te¿ w inwentarzu gospodarskim.

Na szczêœcie ludnoœæ zdo³a³a wywieŸæ ze sob¹ sporo dobra, a wsie
by³y drewniane, wiêc ³atwe do odbudowy. Dlatego te¿ szybciej dopro-
wadzono te tereny do normalnego stanu, ni¿ na przyczó³kach wiœlanych,
gdzie ogromne zniszczenia wyrz¹dzi³ huraganowy ogieñ artyleryjski.
A jednak, pomimo tych cierpieñ, miejscowa, kampinoska ludnoœæ, po-
dobnie jak wczeœniej ludnoœæ sto³pecko–nalibocka, okazywa³a partyzan-
tom wiele serdecznoœci, udzielaj¹c wszechstronnej pomocy, bez której
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walka nieregularnych oddzia³ów wojskowych o charakterze partyzanc-
kim z regularn¹ armi¹ przeciwnika nie by³aby w ogóle mo¿liwa.

 Wobec ustania walk powstañczych w Warszawie i skierowania na
Puszczê Kampinosk¹ potê¿nych si³ niemieckich, dalsza obrona rozle-
g³ych terenów Puszczy Kampinoskiej nie by³a mo¿liwa, ani celowa.
Z tych wzglêdów, decyzja majora Okonia o przedzieraniu siê Grupy Kam-
pinos na po³udnie by³a uzasadniona i konieczna. B³êdem natomiast by³o
zarz¹dzenie wymarszu z puszczy w jednej kolumnie wraz z taborami
(oko³o 300 wozów) a nie jak proponowali oficerowie w mniejszych gru-
pach i bez taborów. 27 wrzeœnia 1944 roku, po zbombardowaniu przez
lotnictwo niemieckie Wierszy, Brzozówki i Truskawki oraz zaatakowa-
niu przez broñ pancern¹ wysuniêtych placówek zgrupowania, mjr „Okoñ”
zarz¹dzi³ wymarsz oddzia³ów w lasy œwiêtokrzyskie. D³uga kolumna, li-
cz¹ca ok. 2 tys. partyzantów pieszych i konnych oraz ok. 300 wozów
taborowych wioz¹cych równie¿ rannych, wyruszy³a w nocy przez b³ota
„Po¿ary” w¹sk¹ drog¹, na Korfowo i pomiêdzy Wiejc¹ a Kampinosem
wysz³a z puszczy. „Niepodleg³a Rzeczpospolita Kampinoska” przesta³a
istnieæ. Jednak Doliniacy nie zaprzestan¹ walki. Ocala³e z pogromu od-
dzia³y i grupki a nawet pojedynczy partyzanci samodzielnie przedzierali
siê na po³udnie. Po przeprawieniu siê wp³aw, na drugi brzeg Pilicy, Do-
lina ze swym oddzia³em do³¹czy do operuj¹cego na tym terenie 25 Pu³ku
Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko–Opoczyñskiej, tworz¹c tam III bata-
lion, zwany potocznie „Kampinos”, a po jego rozformowaniu, szwadron
kawalerii, który w ostatnich dniach niemieckiej okupacji skurczy siê do
siedemnastu konnych wojowników.

Temu rozdzia³owi historii Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego
Armii Krajowej poœwiêcony jest trzeci tom „Doliniaków”pod tytu³em
„Œladami majora Hubala”.


