
Maciej Korkuç

Fundacja PAMI¢TAMY

Burmistrz Miasta Zakopanego

......
jjaakk  ttrruuddnnoo  uussttaalliiçç  iimmiioonnaa
wwsszzyyssttkkiicchh  ttyycchh  ccoo  zzggiinn´́llii
ww  wwaallccee  zz  ww∏∏aaddzzàà  nniieelluuddzzkkàà
......
aa  pprrzzeecciiee˝̋  ww  ttyycchh  sspprraawwaacchh
kkoonniieecczznnaa  jjeesstt  aakkuurraattnnooÊÊçç
nniiee  wwoollnnoo  ssii´́  ppoommyylliiçç
nnaawweett  oo  jjeeddnneeggoo

jjeesstteeÊÊmmyy  mmiimmoo  wwsszzyyssttkkoo
ssttrróó˝̋aammii  nnaasszzyycchh  bbrraaccii
......

ZZbbiiggnniieeww  HHeerrbbeerrtt

Za WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç
Zgrupowanie partyzanckie Józefa Kurasia „Ognia”

w latach 1945-1947

okladka  1/28/04  22:40  Page 1



Maciej Korkuç

ZAKOPANE

Sierpieƒ 2006

Wydanie okazjonalne - bezp∏atne

Za WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç
Zgrupowanie partyzanckie Józefa Kurasia „Ognia”

w latach 1945-1947

ogien  1/29/04  23:05  Page 1



Zdj´cie na ok∏adce: 
Józef KuraÊ „Ogieƒ”

„Walka beznadziejna, walka o spraw´ z góry przegranà, 
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. 
[...] WartoÊç walki tkwi nie w szansach zwyci´stwa sprawy, 
w imi´ której si´ jà podj´∏o, ale w wartoÊci tej sprawy”. 

PPrrooff..  HHeennrryykk  EEllzzeennbbeerrgg

TTaa  bbrroosszzuurraa  jjeesstt  ppooÊÊwwii´́ccoonnaa  ppaammii´́ccii  

˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  ooddddzziiaa∏∏óóww  ppaarrttyyzzaanncckkiicchh  

JJóózzeeffaa  KKuurraassiiaa  „„OOggnniiaa””  

ppoolleegg∏∏yycchh  ww  llaattaacchh  11994433  --  11995500  

ww  wwaallccee  zz  hhiittlleerroowwccaammii  ii  kkoommuunniissttaammii  

zzaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  PPoollsskkii,,  

wwiiaarr´́  kkaattoolliicckkàà  ii  wwoollnnooÊÊçç  cczz∏∏oowwiieekkaa..  
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„Oddzia∏ Partyzancki „B∏yskawica” walczy o Wolnà,
Niepodleg∏à i prawdziwie demokratycznà Polsk´. 
Walczyç b´dziemy tak o granice wschodnie, jak 
i zachodnie. Nie uznajemy ingerencji ZSRR w sprawy
wewn´trzne polityki paƒstwa polskiego. Komunizm, który
pragnie opanowaç Polsk´, musi zostaç zniszczony”.

Z listu „Ognia” do Boles∏awa Bieruta 14 listopad 1946 r.

ogien  1/29/04  23:05  Page 3



ogien  1/29/04  23:05  Page 4



Dwie legendy „Ognia”

Prawie szeÊçdziesiàt lat temu, 21 lutego 1947 we wsi Ostrowsko ko∏o

Nowego Targu, zosta∏ w wyniku zdrady otoczony przez oddzia∏y KBW,

UB i MO legendarny partyzant - Józef KuraÊ „Ogieƒ” wraz 

z towarzyszàcà mu nielicznà grupà podkomendnych, dowódca

najwi´kszego na terenach zachodniej Ma∏opolski niepodleg∏oÊciowego

zgrupowania bojowego. Po zaci´tej walce i próbie wyrwania si´ 

z „kot∏a”, nie majàc mo˝liwoÊci odwrotu - strza∏em w g∏ow´ - pope∏ni∏

samobójstwo na strychu jednej z wiejskich cha∏up. Zmar∏ w nowotarskim

szpitalu tu˝ po pó∏nocy 22 lutego 1947 r.

Dla komunistów, którzy w∏adz´ w Polsce zawdzi´czali brutalnej inter-

wencji i militarnemu oraz politycznemu wsparciu Zwiàzku Sowieckiego,

by∏ on jednym z najbardziej znienawidzonych dowódców podziemia 

w ca∏ej Polsce. Dla ludzi walczàcych o Polsk´ niepodleg∏à „Ogieƒ” sta∏

si´ symbolem bohaterskiego oporu przeciw zniewoleniu i instalowaniu

obcych rzàdów. 

Stefan Korboƒski, pe∏niàcy w 1945 roku obowiàzki Delegata Rzàdu

RP na Kraj nazwa∏ go „Królem Podhala” i „tatrzaƒskim Janosikiem
dwudziestego wieku, którego s∏awa na Podhalu ˝yç b´dzie przez wiele
lat przekazywana z pokolenia na pokolenie”. Zdawali sobie z tego

spraw´ komuniÊci, dlatego od poczàtku podj´li zabiegi ukierunkowane

na zatarcie jakichkolwiek Êladów po „Ogniu” oraz zohydzenie

dzia∏alnoÊci jego partyzantów. Ju˝ nast´pnego dnia po Êmierci cia∏o

„Ognia” zosta∏o wywiezione do Krakowa. „Nie chcieliÊmy pochowaç go
na ziemi nowotarskiej, aby jego grób nie sta∏ si´ miejscem manifestacji,
sk∏adania kwiatów itp.” - mówi∏ wprost jeden z UB-owców Kazimierz

Jaworski, kierownik sekcji ds. Walki z Bandytyzmem w nowotarskim

PUBP.

Wtedy i przez nast´pne lata propaganda nie uznawa∏a ˝adnych

granic w oczernianiu Kurasia. Przedstawia∏a go jako „psychopat´”,

„„......  ii  nniieecchh  sszzllaagg  ttrraaffii,,  aallee  ww  ggóórr´́  sseerrccaa””..

Z listu „Ognia” do „Groênego”, paêdziernik 1946 r.
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„znanego ju˝ przed wojnà koniokrada”, „bandyt´ odznaczajàcego si´

szczególnym sadyzmem wobec eksploatowanej ludnoÊci góralskiej”,

którego „najgorliwszymi wspó∏pracownikami” sà „cz∏onkowie SS 

i gestapo”, pomocnika „wilko∏aków i pokrewnych ruchów faszystows-

kich”, chcàcego zamieniç Podhale w „krain´ ob∏´dnych «ogników»

niosàcych po˝og´ i mord”. Jeden z komunistycznych „literatów” -

W∏adys∏aw Machejek, sfa∏szowa∏ i wielokrotnie publikowa∏ nawet

rzekomy „Dziennik Ognia”, który - wznawiany w ramach kilkunastu

wydaƒ ksià˝ki „Rano przeszed∏ huragan” - do dziÊ ˝yje w∏asnym ˝yciem

i przez wielu jest cytowany jako „êród∏o historyczne”. Jest to jeden 

z wa˝niejszych sukcesów wieloletniej propagandy komunistów, dla

których w latach czterdziestych - jak wynika z utajnionych wówczas

dokumentów PPR - najwi´kszà bolàczkà by∏o jednoznaczne poparcie

ludnoÊci dla oddzia∏ów „Ognia”.

Zabiegi te niestety przynios∏y pewne rezultaty, gdy˝ po cz´Êci uda∏o

si´ komunistycznej propagandzie wykreowaç obraz „Ognia” jako

„krwawego wata˝ki” i „bandyty”. Podobnie jak w przypadku innych

dowódców podziemia niepodleg∏oÊciowego znaleêli si´ te˝ dzien-

nikarze i publicyÊci, których oszczerstwa przekracza∏y wszelkie granice

przyzwoitoÊci. Przyk∏adem skutecznej indoktrynacji mo˝e byç tu Jacek

Kuroƒ, który w jednej ze swoich ksià˝ek jeszcze w latach 90. nie zawa-

ha∏ si´ powielaç bzdury ˝ywcem wzi´te z najczarniejszego okresu stali-

nowskiej propagandy. Ca∏oÊç ˝o∏nierskiego ˝yciorysu „Ognia” pod-

sumowa∏ w kilku zdaniach, które obcesowo obra˝a∏y pami´ç dowódcy

podhalaƒskiej partyzantki w sposób tyle obel˝ywy co skuteczny:

„«Ogieƒ» - Józef KuraÊ - legendarny przywódca Podhala, najpierw
nale˝a∏ do AK, potem za∏o˝y∏ w∏asnà band´. Poniewa˝ by∏ antyakowski,
po wojnie zosta∏ szefem bezpieczeƒstwa w Nowym Targu. Potem 
z ca∏ym Urz´dem Bezpieczeƒstwa poszedl do lasu i nies∏ychanie d∏ugo
terroryzowa∏ Podhale. Otó˝ «Ogniowi» co pewien czas podoba∏a si´
jakaÊ dziewczyna, wi´c bra∏ z nià Êlub. Czy zawiera∏ ma∏˝eƒstwo 
w koÊciele, pod bronià, zmuszajàc ksi´˝y do udzielania mu kolejnych
Êlubów, czy obywa∏ sie bez koÊcio∏a, niewa˝ne, fakt, ˝e wesela robi∏
najhuczniejsze na Êwiecie. Przy tej okazji rozwala∏ czerwonych i ˚ydów.
W∏aÊnie w Rabce odbywa∏ si´ taki Êlub. «Ogieƒ» naprzód wyda∏ wód´,
potem kaza∏ wypuÊciç jà w rynsztoki, podpali∏ gorzelni´ i w Êwietle
po˝aru p´dzi∏ w olbrzymim kuligu, z tà swojà nowo poÊlubionà ˝onà”
(„Wiara i wina. Do i od komunizmu” Niezale˝na Oficyna Wydawnicza,

Warszawa 1990, s. 247). Choç lata mijajà, metody znies∏awiania
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˝o∏nierzy niepodleg∏oÊciowego

podziemia i bohaterów walki 

o wolnoÊç Polski, pozostajà te

same. Mo˝na si´ tylko domyÊlaç,

ile „zamieszania informacyjnego”

musia∏ sprawiç Kuroƒ wÊród

dziesiàtków tysi´cy czytelników

swej ksià˝ki.

Jednak dla wielu ludzi par-

tyzancki dowódca spod Turbacza

ju˝ w latach 40. sta∏ si´ po prostu

legendà - symbolem walki o wolnà

Polsk´. Wiedza o tym kim

naprawd´ by∏ Józef KuraÊ i za

jakà spraw´ walczy∏ przetrwa∏a 

w rodzinnych opowieÊciach przez

wszystkie lata komunizmu. Jego

s∏awa wykracza∏a poza Podhale 

i poza ca∏à Ma∏opolsk´. „Ogieƒ”

sta∏ si´ jednym z fundamentów -

symboli oporu Polaków przeciw

zniewoleniu. 

Wp∏ywa∏a na to tak˝e

osobowoÊç „Ognia”, przez pod-

komendnych wr´cz uwielbianego,

przez wrogów - znienawidzonego, b´dàcego zarazem usobieniem kul-

turowych tradycji Podhala, tak mocno wpisanych w dwudziestowieczne

walki o wolnoÊç Ojczyzny.

Zanim powsta∏a legenda ...

Józef KuraÊ przyszed∏ na Êwiat 23 paêdziernika 1915 roku w gor-

czaƒskiej wsi Waksmund w rodzinie o du˝ych tradycjach zaanga˝owa-

nia w dzia∏alnoÊç patriotycznà i obywatelskà. Od roku 1934 by∏

cz∏onkiem Stronnictwa Ludowego. W roku 1936 rozpoczà∏ s∏u˝b´

wojskowà w 2 pu∏ku strzelców podhalaƒskich w Sanoku. Po ukoƒczeniu

nauki w szkole podoficerskiej KOP w G∏´bokiem, od wrzeÊnia 1937 roku

s∏u˝y∏ w stopniu kaprala na stra˝nicy KOP w S∏obódce (woj. wileƒskie).

Zmobilizowany 24 sierpnia 1939 r. jako podoficer 1 psp wzià∏ udzia∏ 

77

Józef KuraÊ „Ogieƒ” z ˝onà Czes∏awà z d. Polaczyk
(lato 1946, Kiczora).
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w kampanii wrzeÊniowej. Po rozbiciu pu∏ku uniknà∏ niewoli, ale nie

mogàc przedostaç si´ na W´gry powróci∏ w paêdzierniku 1939 do

Waksmundu. Od listopada 1939 r. zaanga˝owa∏ si´ w dzia∏alnoÊç kon-

spiracyjnà w kontakcie z tworzàcymi si´ strukturami SZP-ZWZ (najpraw-

dopodobniej przysi´g´ z∏o˝y∏ w ju˝ marcu 1940 r.). W 1940 roku przy-

padkowo aresztowany przez niemiecki patrol - rozbroi∏ wartownika 

i uciek∏ z aresztu. Przystàpi∏ do powiàzanej z ZWZ i konspiracyjnym SL

„Roch” lokalnej podhalaƒskiej niepodleg∏oÊciowej organizacji konspira-

cyjnej „Konfederacja Tatrzaƒska” (KT). Pod pseudonimem „Orze∏”, jako

przedwojenny podoficer zaanga˝owa∏ si´ w czynnà dzia∏alnoÊç konspi-

racyjnà. Pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy i instruktora szkolenia grupy dywersyjnej

podleg∏ej KT. 

Po rozbiciu Konfederacji przez Niemców konspiracyjni podkomendni

Józefa Kurasia musieli ukrywaç si´ z bronià w r´ku, w lesie. Sformowali

grup´ zbrojnà bazujàcà w Gorcach. Po pewnym czasie, na poczàtku

lipca 1943 r., po∏àczy∏a si´ ona z podobnà grupà akowskà. Powsta∏

wówczas jeden z pierwszych, planowo zorganizowanych, oddzia∏ów

partyzanckich Armii Krajowej na Podhalu, oznaczony kryptonimem

„Wilk”. Dowodzili nim kolejno: por. W∏adys∏aw Szczypka ps. „Lech”

(zginà∏ jesienià 1943 r. podczas çwiczeƒ z bronià), póêniej ppor. Jan

Stachura ps. „Adam” (do grudnia 1943 r.), wreszcie por. Krystian

Wi´ckowski „Zawisza”. Józef KuraÊ przez ca∏y czas pe∏ni∏ funkcj´ szefa

oddzia∏u, odgrywajàc istotnà rol´ w jego funkcjonowaniu. W 1943 roku

przyjà∏ pseudonim ”Ogieƒ”, który sta∏ si´ upami´tnieniem najbardziej

tragicznego wydarzenia jakiego doÊwiadczy∏ w ˝yciu. 29 czerwca

1943 roku w ciàgu jednej nocy zamordowano jego 73-letniego ojca,

˝on´ El˝biet´ oraz synka Zbyszka - majàcego wówczas niewiele ponad

dwa lata. Cia∏a pomordowanych i ca∏y dom oblano benzynà i pod-

palono, zabraniajàc ludnoÊci gaszenia po˝aru. 

Zbrodnia ta by∏a odwetem i karà za zaanga˝owanie si´ Józefa

Kurasia w konspiracyjnà dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà. Rodzinna wieÊ

„Ognia” zosta∏a dwukrotnie spacyfikowana przez Niemców - w wyniku

obu „najazdów” zgin´∏o ∏àcznie kilkudziesi´ciu jej mieszkaƒców, w tym

dalsi cz∏onkowie rodziny Kurasia. Dla wielu m´˝czyzn z Waksmundu

jedynym schronieniem sta∏ si´ „las”. 

9 lipca 1943 roku Józef KuraÊ, w uznaniu dla wzorowej s∏u˝by 

w Armii Krajowej awansowany zosta∏ do stopnia plutonowego. Pod

rozkazami „Lecha” i „Adama” uczestniczy∏ w wielu akcjach przeprowad-

zonych przez akowski oddzia∏ „Wilk”, w tym w atakach  na niemieckie
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posterunki Grenzschutzu. W koƒcu grudnia 1943 r., w czasie nieobec-

noÊci „Zawiszy” naprowadzeni przez konfidenta Niemcy zaskoczyli par-

tyzantów i rozbili obóz oddzia∏u. W walce zgin´∏o dwóch partyzantów.

„Ogieƒ”, który dowodzi∏ oddzia∏em w zast´pstwie „Zawiszy” zosta∏

obarczony pe∏nà odpowiedzialnoÊcià za te wydarzenia. Mimo

wysy∏anych przez niego raportów do Komendy Okr´gu i próÊb 

o szczegó∏owe Êledztwo - pojawi∏y si´ informacje, ˝e wydano na niego

wyrok Êmierci. Z pewnoÊcià wiadomo, ˝e prowadzone w tej sprawie

dochodzenie sàdowe zosta∏o definitywnie umorzone po kilku miesià-

cach, latem 1944 roku. 

Niezale˝nie od okolicznoÊci „Ogieƒ” kontynuowa∏ dzia∏anie zbrojne

na czele oddzia∏u, który po kilku miesiàcach rozrós∏ si´ do liczebnoÊci

80 ˝o∏nierzy. Wiosnà 1944 r. „Ogieƒ” otrzyma∏ propozycj´ sformali-

zowania wspó∏pracy z ludowcami, zwiàzanymi z cywilnym pionem

Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Przyjà∏ jà, dokonujàc przemianowania

swojej grupy na oddzia∏ Ludowej Stra˝y Bezpieczeƒstwa, czyli zbrojnej

formacji konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Jesienià 1944

roku jego  grupa partyzancka sta∏a si´ oddzia∏em egzekucyjnym

Powiatowej Delegatury Rzàdu RP w Nowym Targu. Od tej pory „Ogieƒ”

jako jej dowódca by∏ odpowiedzialny za wykonywanie wyroków

podziemnych cywilnych sàdów specjalnych. Mimo ˝e za dzia∏alnoÊç t´

zyska∏ du˝e uznanie ze strony kierownika powiatowego oporu

spo∏ecznego, musia∏ dzia∏alnoÊç zawiesiç do czasu „wyjaÊnienia sporu 

z AK”. W mi´dzyczasie w ramach LSB zosta∏ awansowany do stopnia

porucznika. Oprócz dzia∏aƒ porzàdkowych zlecanych przez Delegatur´

Rzàdu, oddzia∏ „Ognia” wykona∏ wiele akcji bojowych przeciwko

Niemcom. Rozbroi∏ kilka posterunków wojskowych i policyjnych,

przeprowadza∏ te˝ zasadzki na niemieckie pojzady na drogach powiatu

nowotarskiego.

W koƒcu roku 1944 za wiedzà i pod kontrolà swojego politycznego

zwierzchnictwa nawiàza∏ bliskà wspó∏prac´ z przyby∏ym na Podhale

oddzia∏em AL por. Izaaka Gutmana. Zbieg∏o si´ to z decyzjà

nowotarskiego kierownictwa ruchu ludowego o podj´ciu na szczeblu

lokalnym próby przej´cia w∏adzy po wkroczeniu Armii Czerwonej na te

tereny. Ludowcy liczyli na to, ˝e komuniÊci, nie majàcy ˝adnego

zaplecza wÊród ludnoÊci na Podhalu, b´dà musieli zaakceptowaç fakty

dokonane stworzone przez SL. Podobne akcje SL podejmowa∏o na

innych obszarach Ma∏opolski. KuraÊ mia∏ realizowaç te plany na

Nowotarszczyênie.

99
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W czasie ofensywy sowieckiej ludowcy gdzie mogli starali si´ wspie-

raç nacierajàce jednostki w walce z Niemcami. Mia∏o to ich dodatkowo

uwiarygodniç w oczach Sowietów. Na Podhalu oddzia∏ LSB Józefa

Kurasia wykona∏ kilka zasadzek na wycofujàce si´ niemieckie kolumny.

Przede wszystkim jednak udzieli∏ bardzo znaczàcej pomocy sowieckim

jednostkom nacierajàcym na Nowy Targ. Kiedy 28 stycznia 1945

pododdzia∏y 520 pu∏ku piechoty rozpocz´∏y dzia∏ania majàce na celu

zaj´cie miasta, utkn´∏y po ci´˝kich ca∏odziennych walkach, na skutek sil-

nej obrony zorganizowanej przez Niemców. Dziesi´cioosobowy patrol

˝o∏nierzy „Ognia”, który poinformowa∏ Rosjan o si∏ach niemieckiego gar-

nizonu broniàcego miasta i o ich rozmieszczeniu, jeszcze tej samej nocy

przeprowadzi∏ silny desant sowieckiej piechoty grzbietami Gorców. 

W ten sposób omini´to zasadniczà cz´Êç niemieckich pozycji obronnych

i dzi´ki nag∏emu nocnemu szturmowi osiàgni´to efekt zupe∏nego

zaskoczenia Niemców. OkolicznoÊci te sprawi∏y, ˝e ju˝ 29 stycznia

1945 roku Nowy Targ zosta∏ zaj´ty przez Armi´ Czerwonà.

Niepodleg∏oÊç mimo wszystko

Wyparcie Niemców i zaj´cie prawie ca∏ej Polski przez Rosjan defini-

tywnie zmieni∏o okolicznoÊci warunkujàce dzia∏alnoÊç ˝o∏nierzy

podziemia niepodleg∏oÊciowego. Zgodnie z wczeÊniejszymi planami

bezpoÊrednio po przetoczeniu si´ frontu rosyjsko-niemieckiego na

zachód wielu ludowców zaanga˝owa∏o si´ w tworzenie posterunków

milicji i bezpieczeƒstwa. Okaza∏o si´, ˝e zgodnie z oczekiwaniami braki

kadrowe i organizacyjne resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego otwiera∏y

du˝e mo˝liwoÊci przenikania cz∏onków konspiracji niepodleg∏oÊciowej

do s∏u˝b tworzonych przez komunistów. Niejednokrotnie zasilali nie tylko

kadry szeregowych cz∏onków, lecz tak˝e obejmowali stanowiska oficer-

skie i dowódcze. Dzia∏o si´ tak niezale˝nie od faktu, ˝e formalnie ich

macierzyste organizacje („Roch”, BCh, LSB) w dalszym ciàgu tkwi∏y 

w podziemiu. Podobne zjawiska mia∏y miejsce te˝ 

w niepodleg∏oÊciowych strukturach akowskich i poakowskich, chocia˝by

w woj. bia∏ostockim i warszawskim. Równie˝ w Ma∏opolsce niektóre

posterunki MO zak∏adane by∏y nie tylko przez AK-owców ale nawet

przez ˝o∏nierzy podziemia narodowego. Powstawa∏y tam posterunki,

majàce znaczny procent obsady skierowany przez organizacj´ podziem-

nà (ludzie ci w wi´kszoÊci wiosnà i latem 1945 r. przeszli z bronià do

oddzia∏ów partyzanckich).
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Po zaj´ciu Podhala przez Rosjan „Ogieƒ” sprowadzi∏ swoich pod-

komendnych z gór i wszed∏ na ich czele do Nowego Targu. Sformowa∏

tam powiatowe oddzia∏y milicji ludowej, rekrutujàce si´ g∏ównie z jego

˝o∏nierzy. Po przybyciu zorganizowanej przez UB grupy operacyjnej

musia∏ chwilowo ustàpiç z funkcji dowódcy. Jednak umiej´tnie wykorzys-

ta∏ protekcj´ aelowców Gutmana i uda∏o mu si´ w Warszawie otrzymaç

nominacj´ na kierownika nowotarskiego Urz´du Bezpieczeƒstwa, który

w znacznym stopniu i tak by∏ obsadzony jego podkomendnymi.

WczeÊniej mianowany przez komunistów Stanis∏aw Strza∏ka musia∏ si´

zadowoliç stanowiskiem zast´pcy kierownika UB.

Sytuacja mog∏aby si´ z du˝à ∏atwoÊcià wymknàç spod kontroli komu-

nistów, gdyby nie dzia∏alnoÊç wojskowych i wojskowo-policyjnych s∏u˝b

specjalnych ZSSR. Na obszarach zaj´tych przez Armi´ Czerwonà to

Rosjanie byli si∏à decydujàcà o kszta∏cie, charakterze i sk∏adzie personal-

nym nowej w∏adzy. BezpoÊrednio po zaj´ciu poszczególnych miast

powo∏ywano w nich organa sowieckiej administracji wojskowej 

w postaci Komendantur Wojennych, których dowódcy stawali si´ automaty-

cznie najwa˝niejszym oÊrodkiem w∏adzy w pierwszych chwilach po

wyparciu Niemców. W wielu przypadkach poparcie komendanta wojen-

nego decydowa∏o o tym, kto tworzy∏ posterunki UB czy MO. Bardzo szyb-

ko do∏àczali do nich zajmujàcy si´ „ochronà ty∏ów” funkcjonariusze

NKWD i kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”. Rosjanie od pierwszych

godzin po zaj´ciu poszczególnych miejscowoÊci tworzyli rzeczywiste 

i wzgl´dnie stabilne organy decyzyjne. To ich obecnoÊç (poparta oczywiÊcie

si∏à ca∏ej armii) pozwoli∏a tworzàcym si´ Urz´dom Bezpieczeƒstwa i milicji

okrzepnàç oraz przetrwaç najtrudniejszy okres. Oni w rzeczywistoÊci neu-

tralizowali „zagro˝enia” wynikajàce z doÊç szerokiej obecnoÊci jawnych 

i niejawnych przedstawicieli ugrupowaƒ „londyƒskich” w tych s∏u˝bach,

które mia∏y mieç przecie˝ charakter polityczno-represyjny a nie niepod-

leg∏oÊciowy. Oni te˝ decydowali o obliczu i kszta∏cie w∏adz cywilnych oraz

nadzorowali procedury weryfikacji ludzi przyjmowanych do s∏u˝by.

Bardzo szybko okaza∏o si´, ˝e realizacja koncepcji podziemnego SL

nie mia∏a szans powodzenia a wszystkie „sukcesy kadrowe” majà

charakter pozorny. Stawa∏o si´ jasne, ˝e zaanga˝owani w struktury UB 

i milicji byli ˝o∏nierze podziemia majà do wyboru: autentycznie przejÊç

na stron´ wroga i wykazaç si´ efektami w walce z podziemiem niepod-

leg∏oÊciowym albo niezw∏ocznie opuÊciç szeregi MO i UB. 

Sekretarz KP PPR w Nowym Targu ju˝ w dniu przyjazdu Kurasia 

z nominacjà na kierownika PUBP, zaprotestowa∏ przeciw tej decyzji. 
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W specjalnym piÊmie donosi∏, ˝e w rzeczywistoÊci „Ogieƒ” jest przede

wszystkim negatywnie nastawiony do sowieckiej obecnoÊci w Polsce.

„Wydaje mi si´ nieporozumieniem mianowanie takiego «towarzysza» na

szefa UBP” - komentowa∏, dodajàc, ˝e jego zdaniem „winien towarzysz

Strza∏ka zostaç na stanowisku szefa [PUBP]”. Jego konsekwentne zabiegi

w tej sprawie, poparte m.in. przez Strza∏k´ doprowadzi∏y do wezwania

Kurasia do WUBP w Krakowie, gdzie najprawdopodobniej mia∏ byç

aresztowany. KuraÊ do Krakowa nie pojecha∏. Po trzytygodniowym nomi-

nalnym sprawowaniu funkcji kierownika PUBP, w dniu 11 kwietnia 1945 r.

na czele grupy swoich podkomendnych z czasów okupacji niemieckiej,

w wi´kszoÊci ulokowanych obecnie w MO i UB, powróci∏ do zbrojnej

dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, wypowiadajàc otwartà wojn´ komunistom. 

Nowa konspiracja

Na dzieƒ 13 kwietnia 1945 r. Józef KuraÊ „Ogieƒ” zarzàdzi∏

odpraw´ swoich by∏ych podkomendnych w lasach na Kowaƒcu pod

Nowym Targiem (obecnie nowotarskie przedmieÊcia). Tam KuraÊ

„przemówi∏ do nas - zeznawa∏ póêniej Stanis∏aw Ludzia ps. „HarnaÊ”,

adiutant „Ognia” - mówiàc mi´dzy innymi, ˝e wkrótce [b´dzie] wojna 
z Rosjà, a przed tym czasem Rosjanie majà nas wszystkich aresztowaç 
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Józef KuraÊ „Ogieƒ” wÊród podkomendnych (w Êrodku grupy w bia∏ej koszuli), pierwszy z lewej Kazimierz
KuraÊ „Kruk”, drugi z prawej Jan Kolasa „Powicher”.
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i wywieêç do Rosji i [dlatego] musimy tworzyç dalej [oddzia∏y] partyzan-
tki i walczyç znów przeciwko Rosji.” Wed∏ug relacji Bogus∏awa

Szokalskiego zebra∏o si´ tam razem oko∏o 40 ludzi: „G∏ównie byli to
starzy partyzanci «Ognia» z czasów okupacji, ale byli te˝ nowi.
«Ogieƒ» przemawia∏. Powiedzia∏, ˝e b´dzie nowa walka, bo jest nowy
wróg. Nikogo nie zmusza∏ do pozostania w lesie. [...] Nie pami´tam,
˝eby ktoÊ postanowi∏ wróciç do domu. BaliÊmy si´, bo ju˝ by∏y aresz-
towania.”

Odprawa na Kowaƒcu zgromadzi∏a oko∏o 100 osób, dajàc poczàtek

nowemu oddzia∏owi partyzanckiemu. Ostatecznie dzia∏aç on zaczà∏ pod

nazwà Oddzia∏ Partyzancki „B∏yskawica”. DoÊç szybko powi´ksza∏a si´

jego liczebnoÊç. Pierwszà znaczàcà akcjà zbrojnà by∏o zaj´cie siedziby

PUBP w Nowym Targu i rozbicie tamtejszego aresztu, dokonane w nocy

z 17 na 18 kwietnia 1945 r. Pepeerowski starosta opisywa∏, ˝e „Wed∏ug
protoko∏u oficera Êledczego Pow. Komendy Milicji Ob. w Nowym Targu
znaleziono dnia 18 IV  b.r. rano zw∏oki kierownika tut[ejszego] Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publ[icznego] Gadowskiego i w innej izbie dwóch jego
wspó∏pracowników: J. Reifla i W∏. KoÊciu∏y - wszystkich w bieliênie, oraz
le˝àce na pryczy zw∏oki wi´ênia
Antoniego Steskala. [...] Z poÊród 7
wartowników, pe∏niàcych owej nocy
s∏u˝b´ u drzwi wejÊciowych 
i wewnàtrz budynku, ˝aden nie
zg∏osi∏ si´ nazajutrz do pracy i nie
wiadomo co si´ z nimi sta∏o. [...]”.

W rzeczywistoÊci partyzanci 

i funkcjonariusze UB - byli pod-

komendni „Ognia”, dowodzeni

bezpoÊrednio przez Józefa Ksià˝ka

ps. „Jastrzàb”, AK-owca równie˝

b´dàcego dotychczas w szeregach

nowotarskiego PUBP, zastrzelili

funkcjonariuszy UB - cz∏onków rze-

szowskiej grupy operacyjnej oraz

wi´ênia Steskala - konfidenta

niemieckiego, na którego wyrok

wydany zosta∏ przez konspiracyjny

sàd specjalny jeszcze za okupacji

1133

Józef Ksià˝ek „Jastrzàb”, dowodca grupy, która 17 IV 1945 r. rozbi∏a PUBP w Nowym Targu, uwalniajàc wi´êniów.
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niemieckiej. Ju˝ poza terenem PUBP zastrzelony zosta∏ jeszcze jeden

nowotarski UB-owiec, Julian Burzyƒski. Józef KuraÊ zapisa∏ w swoim

notatniku: „17 IV Rozbicie UB Nowy Targ, dowódca „Jastrzàb”, wykona∏
„Marek [?]” i wymieni∏ nazwiska zastrzelonych: „1. Gadowski, kierow-
nik PUBP. 2. Koszty∏o, Ukrainiec, PPR. 3. Reichel, ˚yd, PPR. 4. Steskal,
konfident niemiecki. 5. Burzyƒski Julian, ˚yd, kierownik I Sekcji”.

Zaraz nast´pnego dnia (18 kwietnia 1945 r.) podkomendni „Ognia”

rozbroili milicjantów z posterunku w Bukowinie Tatrzaƒskiej. Kilka dni

póêniej, 22 kwietnia 1945 ok. godz. 23.30, 15-osobowy oddzia∏ leÊny

zajà∏ dom komendanta MO w KroÊcienku i tamtejszy posterunek milicji.

Milicjantom zabrano „broƒ i amunicj´ [...]. Osobnicy ci uzbrojeni byli 
w automaty i kb. Wnioskujàc z zachowania si´ ich - byli to partyzanci.” -

meldowa∏ póêniej starosta.

Jeszcze w koƒcu kwietnia 1945 r. wspólnymi si∏ami KBW, UB, MO

przeprowadzono bezskuteczne akcje zbrojne przeciwko „Ogniowi” na

terenie powiatów Nowy Targ i Limanowa. Niezale˝nie od tego w dal-

szym ciàgu operacje antypartyzanckie prowadzi∏y oddzia∏y NKWD. 

W dniu 28 kwietnia 1945 r. rosyjskie oddzia∏y pacyfikacyjne

zaatakowa∏y obóz oddzia∏u „Ognia” pod Turbaczem. W obozie by∏o

oko∏o 70 ludzi. „Zasi´g operacji przeciw nam by∏ naprawd´ bardzo
du˝y. By∏o mnóstwo Rosjan. Przeczesywali ca∏y teren” - mówi∏ Szokalski.

OkolicznoÊcià dla Rosjan sprzyjajàcà by∏ fakt, ˝e w obozie tego dnia nie

by∏o Kurasia - mia∏ z kimÊ spotkanie, na które uda∏ si´ z 5 lub 6 pod-

komendnymi. Byç mo˝e brak dowódcy wp∏ynà∏ na fakt, ˝e oddzia∏ uleg∏

rozproszeniu: „Otworzyli za nami wielkà strzelanin´, która trwa∏a oko∏o
20 minut, tak, ˝e z 70 ludzi pozosta∏o nas 20 razem a reszta ucieka∏a
na w∏asnà r´k´. Zginà∏ jeden partyzant (ps. „Blondyn”), dwóch by∏o ran-
nych (ps. ps. „GrzeÊ„ i „Przytomny”) - odprowadzono ich na kwatery 
w Ochotnicy. Wed∏ug szacunków partyzantów, straty NKWD by∏y

wi´ksze: 2 zabitych, 4 rannych (m.in. na skutek wybuchu granatu rzu-

conego przez „Kuliga”). 

Cz´Êç oddzia∏u ponownie zebra∏a si´ po dwóch dniach (30 kwietnia

1945 r.) w Gorcach w lasach ko∏o wsi Konina. Ze wzgl´du na nieustan-

nà dzia∏alnoÊç silnych jednostek NKWD „Ogieƒ” zadecydowa∏ 

o koniecznoÊci podzielenia oddzia∏u na ma∏e grupy i nakaza∏ ukrywaç

si´ poszczególnym osobom w górach i na melinach konspiracyjnych.

Sam „Ogieƒ” ukrywa∏ si´ m.in. na terenie Waksmundu i Ostrowska.

Funkcje goƒca i ∏àcznika pomi´dzy tymi grupkami spe∏nia∏ „Herkules”-

Szokalski. 
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Ob∏awy NKWD na tym terenie trwa∏y niemal˝e nieustannie a˝ do

poczàtków czerwca 1945 r., tote˝ Gorce czasowo zosta∏y opuszczone

przez oddzia∏y leÊne. Przeczesywano tak˝e okoliczne wsie gdzie m.in.

organizowano demonstracyjne przemarsze uzbrojonych oddzia∏ów

NKWD z rozwini´tymi sztandarami przez gorczaƒskie wioski „aby - jak

wspomina∏ Wojciech KuraÊ z Waksmundu - ludziom pokazaç moc 
i wzbudziç postrach”. Ukrywajàcy si´ samotnie akowski dowódca rozfor-

mowanego IV batalionu 1 psp AK kpt. „Lampart” pisa∏ do swego okupa-

cyjnego dowódcy, mjr. „Borowego”, ˝e jeszcze 8 i 9 czerwca 1945

„najecha∏o w rejon mojej [t.j. „Lamparta”] okolicy trzy grupy NKWD,
ka˝da oko∏o 24 ludzi, mieszkali [po wsiach] 4-ry dni - jedna grupa kwa-
terowa∏a w sàsiedztwie mojej meliny, dopytywali si´ miejscowà ludnoÊç
o „Lamparta”, „Ognia” i polskich partyzantów, nast´pnie poszli na
Turbacz, Stare Wierchy i Turbaczyk. W górach znajdowali si´ kilka dni,
chodzili po bacówkach, mówili, ˝e przyjechali ∏apaç Lamparta i par-
tyzantów, którzy rabujà ludzi, na jednej bacówce z∏apali 2-ch
ch∏opaków od „Ognia”. Oprócz tego aresztowali oko∏o 10 kosiarzy na
polanach, których po przes∏uchaniu na drugi dzieƒ puÊcili”. 
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Grupa „Jastrz´bia”. Stojà od lewej: NN „Sosna”, Józef Ksià˝ek „Jastrzàb”, trzeci niezidentyfikowany, NN „Leniwy” 
i „Wicher”, siedzi NN „Wilk”.
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Warto jednak dodaç, ˝e mimo rozproszenia si∏ „ogniowcy” potrafili

si´ tak˝e skutecznie broniç. Na przyk∏ad 25 maja 1945 r., w czasie jed-

nej z akcji „przeciw bojówce «Ognia»”, zginà∏ kolejny funkcjonariusz

nowotarskiego UB. Swoistà tajemnicà w literaturze historycznej PRL by∏y

straty NKWD ponoszone w starciach z polskà partyzantkà. Tematu tego

nie eksponowano przede wszystkim w celu przemilczenia w ogóle

udzia∏u NKWD w „utrwalaniu w∏adzy ludowej”. Natomiast w ÊciÊle

tajnych opracowaniach UB mamy doÊç ciekawe informacje o stratach

wÊród funkcjonariuszy sowieckich walczàcych z „Ogniem”. Z jednego 

z opracowaƒ dotyczàcych operacji „Ogniwo” (inwigilacja by∏ych

˝o∏nierzy Kurasia na poczàtku lat pi´çdziesiàtych) wynika, ˝e w okresie

od 18 kwietnia do 1 sierpnia 1945 r. w walce z partyzantami Kurasia

zgin´∏o a˝ 27 „cz∏onków NKWD”.

Podejmowane w tym czasie operacje przeciw oddzia∏om

niepodleg∏oÊciowym rzadko by∏y skuteczne - walka z partyzantami by∏a

o wiele bardziej skomplikowana i niebezpieczna ni˝ pacyfikacje i aresz-

towania przeprowadzane wÊród mieszkaƒców wsi. Operacje UB, MO 

i wojska, pomijajàc akcje aresztowaƒ i rewizji wÊród ludnoÊci, na ogó∏

by∏y reakcjami na dokonane ataki podziemia. Bez nale˝ytego rozpra-

cowania wywiadowczego przeciwnika i w sytuacji braku wspó∏pracy ze

strony mieszkaƒców bardzo wyraênie zaznacza∏a si´ przewaga ma∏ych,

ruchliwych i doskonale obeznanych z terenem i ludnoÊcià oddzia∏ów

leÊnych. Poza tym od poczàtku rysowa∏a si´ niech´ç szeregowych

˝o∏nierzy do walki z niepodleg∏oÊciowym podziemiem.

Znikomy poziom rozpracowania podziemia powodowa∏, ˝e w maju 

i w czerwcu 1945 r. znaczna cz´Êç zbrojnych starç si∏ re˝imowych 

z oddzia∏ami partyzanckimi nosi∏a znamiona przypadkowoÊci, co

powi´ksza∏o straty po stronie UB. JednoczeÊnie ofensywne akcje

podziemia coraz cz´Êciej wymierzone by∏y w posterunki UB i MO. Na

ogó∏ celem ataków by∏o rozbrojenie posterunków, zniszczenie dokumen-

tacji. Rzadziej chodzi∏o o likwidacj´ funkcjonariuszy, chocia˝ i takie

zdarzenia na prze∏omie wiosny i lata 1945 r. doÊç cz´sto mia∏y miejsce.

W wielu wypadkach do przelewu krwi dochodzi∏o na skutek oporu zbroj-

nego i starç pomi´dzy funkcjonariuszami MO i UB, a partyzantami.

Po utworzeniu Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej z udzia∏em

Miko∏ajczyka, wbrew jego dà˝eniom, komuniÊci zachowali przede

wszystkim niepodzielnà kontrol´ nad niemal ca∏ym paƒstwem, w tym nad

wojskiem i bezpieczeƒstwem. Utrzymali w praktyce nieskr´powane

mo˝liwoÊci kszta∏towania polityki wewn´trznej. W nowych warunkach
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mogli w pe∏ni kontynuowaç polityk´ ∏àczenia represji i aresztowaƒ 

z akcjà ujawnieƒ, skutecznie os∏abiajàcych zbrojny opór i b´dàcych kole-

jnym krokiem na drodze pe∏nego rozbicia partyzantki niepodleg∏oÊciowej.

Wyrazem tej polityki by∏o przyj´cie ustawy amnestyjnej w kszta∏cie i try-

bie, jaki w pe∏ni odpowiada∏ celom politycznym PPR.

Na Podhalu UB próbowa∏o Józefa Kurasia sk∏oniç do skorzystania 

z akcji amnestyjnej. Ponownie kierujàcy nowotarskim PUBP Stanis∏aw

Strza∏ka przekaza∏ na r´ce Kurasia dwa listy z zapewnieniem bez-

pieczeƒstwa i darowania kary pod warunkiem z∏o˝enia broni i wyjÊcia 

z lasu. Zach´ty te trafia∏y w pró˝ni´: „Ogieƒ” liczy∏ na to, ˝e zale˝noÊç

Polski od ZSSR i w∏adza komunistów jest czasowa i albo dzi´ki nowej

wojnie albo poprzez wolne wybory, uda si´ Polsce odzyskaç suweren-

noÊç. Wprost deklarowa∏, ˝e nie wierzy w zapewnienia UB i b´dzie wal-

czy∏ a˝ „do zwyci´stwa”. W przys∏anym do Strza∏ki liÊcie z 15

paêdziernika 1945 roku jednoznacznie wyrazi∏ swój stosunek do

amnestii: „Sprawa z∏o˝enia broni: jako Polak i stary partyzant oÊwiad-
czam: wytrwam do koƒca na swym stanowisku «Tak mi dopomó˝ Bóg».
Zdrajcà nie by∏em i nie b´d´. [...]
Daremne wasze trudy, mozo∏y 
i najrozmaitsze podst´py. Gwa-
rancje wolnoÊci wydajecie
wi´êniom, których katujecie jak bar-
barzyƒcy. Wstyd, haƒba. Swoim
post´powaniem doprowadzicie do
zguby samych siebie. [...] ˝egnam
was rodacy komuniÊci, zasy∏ajàc
pozdrowienia dla Borowicza [...] 
i wielu innych, którzy zamienià si´
w sztandary powiewajàce na
suchym drzewie”.

Taka postawa „Ognia” -

cieszàcego si´ rosnàcym autory-

tetem dowódcy najwi´kszego

oddzia∏u na tym terenie - by∏a

g∏ównà przyczynà, dla której 

w ca∏ym powiecie nowotarskim

do Komisji Likwidacyjnych 

AK zg∏osi∏o si´ zaledwie 11

osób.
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Partyzancki patrol - od lewej NN „Wilk” i NN „U∏an”. 
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Jego dzia∏alnoÊç spowodowa∏a, ˝e od koƒca roku 1945 województ-

wo krakowskie w statystykach UB i wojska znajdowa∏o si´ w czo∏ówce

obszarów, gdzie aktywnoÊç podziemia stworzy∏a realne zagro˝enie dla

funkcjonowania komunistycznych struktur politycznych i administra-

cyjnych. By∏o ono jednym z pi´ciu województw I kategorii „zagro˝enia”

w kraju. Do nich wys∏ano najsilniejsze i najliczniejsze jednostki KBW. 

Republika Partyzancka

W roku 1946 w∏adze komunistyczne uzna∏y województwo krakowskie

za wr´cz g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci zbrojnego podziemia w kraju.

Nat´˝enie walk i dzia∏aƒ partyzanckich na tym terenie, szczególnie 

w po∏udniowej cz´Êci województwa, osiàga∏o wówczas niejednokrotnie

rozmiary lokalnej wojny. Pod faktycznà kontrolà partyzantów znajdowa∏y

si´ du˝e fragmenty województwa, a aktywiÊci PPR w szeregu powiatów 

i gmin zaprzestawali dzia∏alnoÊci bàdê przechodzili do konspiracji. Tak

by∏o przede wszystkim na Podhalu. W sprawozdaniu Szefa G∏ównego

Zarzàdu Polityczno-Wychowawczego WP za sierpieƒ 1946 r. stwierd-

zono, ˝e „szczególnego znaczenia nabiera [...] koniecznoÊç natychmias-
towego wzmocnienia walki z bandami w krakowskim, które sta∏o si´
oÊrodkiem dzia∏alnoÊci bandyckiej [...] Trwajàca ofensywa band stwarza
im baz´ wÊród ludnoÊci. Wojsko nasze, które jest w defensywie, upada
na duchu czujàc swà bezsilnoÊç [...] co jest zjawiskiem niebezpiecznym”.
Powrócono do tego wàtku tak˝e w dalszej cz´Êci sprawozdania:

„Powa˝niejsze sukcesy osiàgni´te w sierpniu [1946 r.] w lubelskim, rze-
szowskim, kieleckim i poznaƒskim w walce z bandami, wp∏yn´∏y dodatnio
na nastroje, zwi´kszajàc bojowoÊç ˝o∏nierzy czujàcych przewag´ nad
bandami. Tylko w krakowskim daje si´ zauwa˝yç w niektórych jednos-
tkach (9 O[ddzia∏] WOP) na skutek bardzo silnej dzia∏alnoÊci band
niebezpieczne zjawisko utraty wiary we w∏asne si∏y i mo˝liwoÊç likwidacji
band”. Dalej szef GZP-W dodawa∏ tak˝e, i˝ „w rej[onie] woj.
krakowskiego, zw∏aszcza na terenach specjalnie nasilonego dzia∏ania
band, notujemy pewne pogorszenie si´ stanu moralnego ˝o∏nierzy [...]
wyst´puje przygn´bienie i upadek wiary we w∏asne si∏y, na skutek
bezkarnego grasowania band, mimo akcji wojska.” Wkrótce zacz´∏y si´

mno˝yç tak˝e doniesienia, ˝e ˝o∏nierze WOP faktycznie coraz cz´Êciej

wspó∏pracujà z „Ogniem” przeciw UB.

Od poczàtku roku 1946 obszar, na którym administracja komunis-

tyczna sprawowa∏a realnà w∏adz´ zaczà∏ si´ systematycznie kurczyç -
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szczególnie na po∏udniu województwa. Eugeniusz Wojnar, instruktor

propagandy w Komitecie Powiatowym PPR w Nowym Targu pisa∏ po

latach, ˝e „w ciàgu 1946 roku w powiecie tym nie osta∏ si´ ani jeden
posterunek MO z wyjàtkiem Zakopanego i Szczawnicy. Pozosta∏e by∏y
wielokrotnie rozbrajane, akta i urzàdzenia niszczone, broƒ 
i umundurowanie zabierane a co aktywniejsi funkcjonariusze bici lub
zabijani. Mo˝na stwierdziç - pisa∏ dalej Wojnar - ˝e «Ogieƒ» wówczas
panowa∏ w terenie, stanowi∏ si∏´, mia∏ swoje oddzia∏y w ka˝dym
niemal zakàtku. Jego wp∏ywy si´ga∏y tak daleko, ˝e nawet organa
w∏adz bezpieczeƒstwa i milicji nie by∏y od nich wolne”. Nie bez przy-

czyny w innych wspomnieniach ten sam autor pisa∏, ˝e w warunkach

zimowych istnia∏y obszary, na których rzeczywistà w∏adzà „stawa∏y si´
grasujàce na terenie ca∏ego powiatu bandy zbrojne «Ognia»”. 
Jako przyk∏ad „obszaru opanowanego przez «leÊnych»” podawa∏

Ochotnic´ Górnà.

W sprawozdaniu KP PPR z Nowego Targu za okres od 12 stycznia do

12 lutego 1946 r. rejestrowano odp∏yw cz∏onków i tak nielicznej tam

partii, spowodowany przede wszystkim przez akcje podziemia zbro-

jnego. Zwrócono jednoczeÊnie uwag´, ˝e dzia∏acze PSL solidaryzujà si´

z dzia∏alnoÊcià partyzantów i zaczynajà wysuwaç coraz odwa˝niejsze

postulaty. Przytoczono s∏owa reprezentanta PSL, który w Powiatowej

Radzie Narodowej „oÊmieli∏ si´” za˝àdaç przywrócenia korony Or∏u 

1199

Oddzia∏ „Ognia” latem 1946 r. w obozowisku pod Kiczerà, raport przyjmuje „Ogieƒ”.
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z god∏a paƒstwowego a inny przedstawiciel tej partii publicznie wyrazi∏

poglàd, ˝e wykonywane przez podziemie wyroki Êmierci sà s∏uszne.

Wówczas ju˝ nikt we w∏adzach wojewódzkich nie mia∏ wàtpliwoÊci

co stanowi najwa˝niejszà przeszkod´ na drodze utrwalenia nowego sys-

temu w∏adzy na tym obszarze. Wojewoda stwierdza∏ jednoznacznie, i˝

„na czo∏o wszystkich zagadnieƒ w Województwie Krakowskim wybi∏a
si´ sprawa stosunków bezpieczeƒstwa w powiecie nowotarskim. Ju˝ od
szeregu miesi´cy grasuje tam banda „Ognia” [...]” .Równie˝ PPR-owcy

pisali, ˝e „g∏ównym oÊrodkiem [terroru] jest Nowy Targ, gdzie straciliÊmy
2-ch towarzyszy i z Bezpieczeƒstwa 6. W MyÊlenicach straciliÊmy jed-
nego towarzysza, który zosta∏ zamordowany. Dla przeciwdzia∏ania ju˝
od dwóch tygodni prowadzimy akcje w Nowym Targu. Korzystajàc 
z tego, ˝e UB i wojsko wewn´trzne przeprowadzajà akcj´ przeciwko
Bandzie «Ognia», zorganizowaliÊmy [...] wiece po wsiach i zebrania.
[...] Z powodu terroru mamy odp∏yw cz∏onków w powiatach Nowy Targ,
MyÊlenice, Bochnia, Nowy Sàcz..”

Przewodniczàcy Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR

Bronis∏aw Pawlik w sprawozdaniu za okres od listopada 1945 r. do

lutego 1946 r. okreÊli∏ sytuacj´ na terenach powiatów Nowy Targ,

˚ywiec i Nowy Sàcz jako „bardzo ci´˝kà” stwierdzajàc tam topnienie

szeregów PPR. „[...] Ch∏opi znów po wsiach pomagajà mu [t.j.

„Ogniowi” (przyp. M.K.] przechowujàc go i jego ludzi. Sà takie wsie,
gdzie formalnie ˝adna w∏adza wcale nie ma dost´pu, dlatego organiza-
cja [PPR] w terenie si´ wcale nie rozwija, [a] ca∏y Komitet Powiatowy
[PPR w Nowym Targu] pracuje pod strachem”. 

W trakcie kontroli, jakiej w dniach 28-31 maja 1946 r. dokonali 

w WBW woj. krakowskiego gen. Franciszek Jóêwiak i gen. Ostap Steca

stwierdzono, ˝e z ka˝dym miesiàcem wzrasta aktywnoÊç podziemia,

przy czym rejonami najwi´kszego zagro˝enia dla w∏adzy sà tereny

powiatów nowotarskiego i wadowickiego: „stwierdzono równie˝, ˝e

mimo nasycenia tych terenów wojskiem w dalszym ciàgu przewaga

nale˝y do podziemia”.

Latem 1946 roku zgrupowanie „Ognia”, rozbudowane o kolejne od-

dzia∏y, prze˝ywa∏o okres swojej najwi´kszej pot´gi i znaczenia.

W cytowanym ju˝ sprawozdaniu za sierpieƒ 1946 r. Szef GZP-W

WP pisa∏: „W województwie krakowskim dzia∏alnoÊç band wzmog∏a
si´. W dalszym ciàgu terenem najgroêniejszym sà powiaty: Nowy Targ,
Nowy Sàcz, Limanowa - rejony dzia∏alnoÊci «Ognia» i band jemu pod-
porzàdkowanych. Sytuacja na tym terenie jest szczególnie groêna
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- «Ogieƒ» jest faktycznym gospodarzem, który nak∏ada kontrybucje,
wysiedla niepo˝àdanych dla niego ludzi z wiosek, zmienia so∏tysów itd.
Miejscowe posterunki MO sà albo rozbijane albo po cichu wspó∏pracu-
jà, lub przynajmniej sà neutralne wobec band. Mia∏y miejsce wypadki
przekraczania granicy czechos∏owackiej przez bandy, zagrabiania tam
byd∏a itd. i powrotu do Polski. W dalszym ciàgu regularnie zatrzymuje
si´ pociàgi, rozbraja ˝o∏nierzy, a w Chabówce bandyci nawet
zapowiedzieli, ˝e b´dà minowaç koleje i drogi.”

W sprawozdaniach PPR pisano o powiecie nowotarskim, ˝e „to teren
najtrudniejszy w województwie. Terror jakiego nie by∏o dotychczas [...]
Wzmog∏a si´ propaganda - gro˝àce afisze i ulotki. NNaajjggrroosszzee  jjeesstt  ttoo,,  ˝̋ee
lluuddnnooÊÊçç  nniiee  rreeaagguujjee  nnaa  ttee  wwyyppaaddkkii  zzaa  wwyyjjààttkkiieemm  jjeeddnnoosstteekk,,  kkttóórree
ppoott´́ppiiaajjàà  bbaannddyyttyyzzmm [podkr. - MK]. [...] Ch∏opi wolà zapisaç si´ do PSL,
bo pewni sà, ˝e bandy nie b´dà ich terroryzowaç. [...] Cz∏onkowie [PPR]
nie mogà oficjalnie wyst´powaç jako peperowcy (partia nie wzrasta)”. 

Cytowany ju˝ instruktor propagandy KP PPR w Nowym Targu

Eugeniusz Wojnar pisa∏, ˝e „nie by∏o jeszcze mowy o tym, by rozszerzyç

szeregii partii, utworzyç w terenie nowe jej komórki. Przeciwnie nie by∏o

nawet mo˝liwoÊci ku temu aby utrzymaç status quo”. Ko∏a i tak

nielicznego w tym powiecie PPR zesz∏y do konspiracji. Nic wi´c dzi-

wnego, ˝e Wojnar rejestrowa∏ „poczucie beznadziejnoÊci sytuacji
[wÊród PPR-owców w Nowym Targu - M.K.] wyra˝ajàcej si´ tym, ˝e [...]
przekszta∏ciliÊmy si´ w swego rodzaju zak∏ad pogrzebowy odprowadza-
jàcy na cmentarz prawie co tydzieƒ, a nieraz i dwa razy w tygodniu
cia∏a zamordowanych towarzyszy.[...] Zacz´liÊmy si´ raczyç alkoholem
doÊç obficie. UpijaliÊmy si´ na smutno”. W tym kontekÊcie nie powinien

tak˝e dziwiç fakt, ˝e - jak stwierdzano w sprawozdaniu Wojewódzkiej

Komisji Kontroli Partyjnej - „na powiat ten [nowotarski - M.K.] wysy∏a∏o
si´ ludzi do UB czy MO za kar´[...]”.„Partia w konspiracji” - raportowa∏

12 paêdziernika 1946 r. na naradzie aktywu wojewódzkiego PPR przed-

stawiciel z Zakopanego.

Podziemne wojsko

Zgrupowanie od poczàtku zorganizowane by∏o wed∏ug wzorów

wojskowych. Sam „Ogieƒ” bezpoÊrednio dowodzi∏ oddzia∏em ochrony

sztabu, który najcz´Êciej kwaterowa∏ w obozach, ziemiankach 

i bacówkach po∏o˝onych w Gorcach. W sk∏ad sztabu, oprócz dowódcy,

wchodzili jego oficerowie i najbardziej zaufani wspó∏pracownicy.
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Funkcje zast´pcy dowódcy pe∏nili Jan Kolasa ps. „Powicher” i bratanek

„Ognia” Kazimierz KuraÊ ps. „Kruk”. Szefem by∏ Józef Sral ps. „Smak”,

kwatermistrzem - jego syn - Stanis∏aw Sral ps. „Zimny”. Stanis∏aw Ludzia

ps. „HarnaÊ” i Bogus∏aw Szokalski ps. „Herkules” byli osobistymi adiu-

tantami dowódcy. Spe∏niali jednoczeÊnie funkcje ∏àczników w okresach

zimowego rozproszenia oddzia∏u. 

Ju˝ w ostatnich miesiàcach roku 1945 zosta∏y wydzielone oddzia∏y,

które w bie˝àcej dzia∏alnoÊci cieszy∏y si´ du˝à samodzielnoÊcià opera-

cyjnà, jednak dowódcy byli zobowiàzani do utrzymywania sta∏ych kon-

taktów ze sztabem „Ognia”, sk∏adania raportów i Êcis∏ego wykonywania

poleceƒ i rozkazów. W 1946 roku zosta∏y one formalnie podzielone na

kolejno numerowane kompanie. Wówczas zgrupowanie dzia∏a∏o niemal

na obszarze ca∏ego dzisiejszego województwa ma∏opolskiego: od

powiatu gorlickiego na wschodzie po Âlàsk na zachodzie oraz od

pó∏nocnych rejonów S∏owacji na po∏udniu, po miasto Kraków i powiat

miechowski (gdzie dokonywano akcji wypadowych) na pó∏nocy. Latem 

i jesienià 1946 w sumie liczba podleg∏ych „Ogniowi” uzbrojonych par-

tyzantów przebywajàcych w oddzia∏ach leÊnych waha∏a si´ w granicach

500-700 ˝o∏nierzy. Sieç wywiadu, meliniarzy, ∏àczników, informatorów 

i ró˝nego rodzaju pomocników mog∏a liczyç nawet ponad 2 tys. osób. 

„Ogieƒ”, sam ideowo zwiàzany z ruchem ludowym, cz´sto nawiàzy-

wa∏ do hase∏ budowy Polski prawdziwie ludowej, a nie komunistycznej.

JednoczeÊnie dà˝y∏ do tego aby jego podkomendni czuli si´ po prostu
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ZZ  lleewweejj - Józef Sral „Smak”, ˝o∏nierz Konfederacji Tatrzaƒskiej, AK i LSB, w zgrupowaniu „Ognia”
odpowiedzialny za sprawy organizacyjne. Poleg∏ w walce z UB i KBW 18 II 1947 r. pod Ochotnicà. PPoo  ÊÊrrooddkkuu
--  Kazimierz KuraÊ „Kruk”, szef sztabu zgrupowania „Ognia”, poleg∏ wraz ze swym komendantem 21 II 1947 r.
w Ostrowsku. ZZ  pprraawweejj  --    Stanis∏aw Sral „Zimny”, kwatermistrz zgrupowania (syn Józefa Srala „Smaka”),
poleg∏ 21 II 1947 r. w Ostrowsku. 
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podziemnym wojskiem walczàcym o niepodleg∏oÊç Polski. Konsekwentnie

okreÊla∏ swoje oddzia∏y jako oddzia∏y AK i wielokrotnie podkreÊla∏ przy-

wiàzanie do legalnego Rzàdu RP na emigracji, do idea∏ów niepodleg∏oÊci

i wartoÊci chrzeÊcijaƒskich. W oddzia∏ach obowiàzywa∏a nast´pujàca

rota przysi´gi: „Przysi´gam Panu Bogu Wszechmogàcemu, ˝e b´d´
wiernie s∏u˝y∏ Ojczyênie swojej. Dla Polski Ludowej poÊwi´c´ swe ˝ycie.
Rozkazy swoich dowódców b´d´ sumiennie wykonywa∏. O prawa
nale˝ne ch∏opu i wsi polskiej b´d´ walczy∏. Tajemnicy dochowam choçby
pad∏o przyp∏aciç w∏asnà krwià. Tak mi dopomó˝ Bóg”. 

„Ogieƒ” zdawa∏ sobie spraw´ z trudnoÊci i kosztów utrzymywania

rozbudowanych oddzia∏ów w terenie, tote˝ chcia∏ aby by∏y one schronie-

niem dla „spalonych” ale nie dà˝y∏ do nadmiernego powi´kszania ich

liczebnoÊci. Zale˝a∏o mu raczej na utrzymaniu du˝ych zdolnoÊci mobi-

lizacyjnych na wypadek wybuchu wojny Zachodu z Sowietami. Stàd

magazynowa∏ broƒ i wysy∏a∏ ludzi na kwatery bàdê - je˝eli to by∏o

mo˝liwe - do domów. Szczególnie du˝e rozmiary takie dzia∏ania osià-

ga∏y w okresie zimowym, kiedy przetrwanie i wy˝ywienie du˝ych jednos-

tek w górach by∏o jeszcze bardziej utrudnione.

Surowe przestrzeganie zasad dyscypliny wojskowej i konspiracyjnej

mog∏o byç jedynym Êrodkiem zapewniajàcym bezpieczeƒstwo oddzia∏u 

i umo˝liwiajàcym skuteczne dowodzenie. Dba∏oÊç o nale˝yty poziom

moralny ˝o∏nierzy by∏a ÊciÊle zwiàzana z ch´cià utrzymania jak najlep-

szych stosunków z ludnoÊcià - zapleczem i podstawowym oparciem dla

dzia∏alnoÊci partyzantów. Stàd za wykroczenia przeciw dyscyplinie

obowiàzywa∏y surowe kary - tak dla szeregowych ˝o∏nierzy jak i ofi-

cerów oraz dowódców poszczególnych oddzia∏ów (na dwóch z nich 

- ps. „¸oÊ” i ps. „Roman” - wykonano wyroki Êmierci). Natomiast 

w rozkazie do dowódcy 2 kompanii pisa∏ wprost m.in. o tym, ˝e ka˝de

„z∏odziejstwo, pijaƒstwo zostanie surowo ukarane. Partyzantka nie jest
po to, aby wy∏adowaç swojà kieszeƒ, tylko [jest to] praca z poÊwi´cenia
dla idei.”

Niewàtpliwie podstawà si∏y zgrupowania „Ognia” by∏ jego rozbu-

dowany i znakomicie dzia∏ajàcy wywiad oraz poparcie spo∏eczeƒstwa,

które w naturalny sposób uzupe∏nia∏o system gromadzenia informacji 

o przeciwniku. Do wykonywania wyroków w imieniu tzw. KKoommiissjjii

SSzzyybbkkoo--WWyykkoonnaawwcczzeejj, doraênie wyznaczano w razie potrzeby patrole

˝o∏nierzy b´dàcych w ochronie sztabu. 

Wiosnà 1946 roku grupa sztabowa podzielona by∏a na pi´ç dru˝yn,

dowodzonych przez: „Marnego”, „Ska∏´”, „Ponurego”, „Zajàca” 

2233

ogien  1/29/04  23:05  Page 23



i „Âmig∏ego”. LiczebnoÊç tego oddzia∏u, podobnie jak to mia∏o miejsce 

w przypadku innych kompanii, zmienia∏a si´ w ró˝nych okresach czasu.

Liczba ˝o∏nierzy przebywajàcych bezpoÊrednio przy sztabie dowództwa

najcz´Êciej waha∏a si´ od 60 do 90 ludzi. Sztab stacjonowa∏ najcz´Êciej

w sza∏asach, bacówkach i ziemiankach na Turbaczu, Kiczorze, Starych

Wierchach oraz Lubaniu, a operowa∏ g∏ównie na terenie Gorców 

i w okolicznych miejscowoÊciach. 
11  KKoommppaanniiaa zgrupowania dzia∏a∏a g∏ównie we wschodniej cz´Êci

powiatu nowotarskiego, na Spiszu i w zachodnich rejonach powiatu

nowosàdeckiego. Oddzia∏ ten liczy∏ oko∏o 35 ludzi stale przebywajà-

cych w lesie. Pierwszym dowódcà by∏ zwiàzany z „Ogniem” jeszcze od

czasów wojny Eugeniusz Melnyczuk „Lis”. Po jego aresztowaniu

dowodzi∏ Marian Kubiak ps. „Roman” (dyscyplinarnie pozbawiony

dowództwa), a od jesieni 1946 r. Jan Batkiewicz ps. „Âmig∏y”. 

W po∏owie listopada 1946 r. do 1 kompanii w∏àczono ok. 20 ludzi,

uwolnionych z wi´zienia Âw. Micha∏a w Krakowie. W grudniu 1946 r.

nastàpi∏o rozdzielenie oddzia∏u na niewielkie grupki. 

Najwa˝niejszym rejonem dzia∏ania 22  KKoommppaanniiii  by∏y tereny obejmu-

jàce obszary Tatr i pogranicza s∏owackiego przez Zakopane 

i KoÊcielisko a˝ po Witów i Czarny Dunajec. LiczebnoÊç oddzia∏u

dochodzi∏a do 120 ludzi. Dowódcà oddzia∏u by∏ oficer z 16 pp ppor.
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Pododdzial 2 kompanii zgrupowania „Ognia”, dowodzony przez Laurmana (imí  nieznane) „Abusia” „ kĺ czy w Êrodku.
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Stefan Ostaszewski „Rysiek”. W paêdzierniku 1946 r. „Ogieƒ”,

mianowa∏ dowódcà Jana Kolas´ „Powichera”, którego w grudniu 1946 r.,

zastàpi∏ sier˝. Jan Zdybalski „Tom”. Partyzanci z tej kompanii dokonali

m. in. g∏oÊnej akcji na Guba∏ówce 4 sierpnia 1946 r., gdzie w strze-

laninie na stacji kolejki linowej UB, MO i KBW ponios∏o du˝e straty 

a tak˝e udanej zasadzki na KBW na szosie Witów - Zakopane 22

wrzeÊnia 1946 r.
33  KKoommppaanniiaa  HHeennrryykkaa  GG∏∏oowwiiƒƒsskkiieeggoo  ppss..  „„GGrrooêênnyy”” by∏a jednym 

z najwczeÊniej wydzielonych, autonomicznie dzia∏ajàcych cz´Êci

zgrupowania. WczeÊniej u˝ywa∏a nazwy „Pluton Âmierci”. Operowa∏a

g∏ównie w okolicach Rabki, Chabówki i Raby Wy˝nej, lecz obszar jej

dzia∏ania obejmowa∏ równie˝ tereny zachodniej cz´Êci powiatu

nowotarskiego oraz po∏udniowych rejonów powiatu myÊlenickiego 

i limanowskiego a˝ po powiat nowosàdecki. Przeprowadza∏a tak˝e

akcje na terenach Orawy. By∏o w niej w róznych okresach od 30 do 75

ludzi. 

Oddzia∏ przeprowadzi∏ wiele spektakularnych akcji. Np. 9 grudnia

1945 r. rozbroi∏ posterunek MO w ¸opusznej, 11 grudnia 1945 r. rozbi∏

Miejski UBP w Rabce, 26 grudnia 1945 r. - posterunek MO w Skawie.

Wymieniç mo˝na tak˝e likwidacje kolejnych dwóch szefów rabczaƒskiej

bezpieki Mieczys∏awa Stramki i W∏adys∏awa Filipiaka oraz rozbicie
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posterunku MO w Rabce 1 listopada 1946 r. Po Êmierci „Groênego”,

dowództwo 3 kompanii objà∏ pochodzàcy z Wileƒszczyzny Antoni

Wàsowicz „Roch”, oficjalnie mianowany rozkazem z 17 listopada 1946 r. 
44  KKoommppaanniiàà zgrupowania „Ognia” dowodzi∏ W∏odzimierz Bystrzycki

„Dzielny” i ppor. Edward Radyga „¸oÊ”, dezerter z LWP. Jednostka

dzia∏a∏a w rejonie Gorców - na pograniczu powiatu nowotarskiego 

i limanowskiego oraz we wschodniej cz´Êci nowotarskiego. Oddzia∏

„¸osia” liczy∏ ok. 40 ludzi. 4 kompania m.in. rozbi∏a posterunek MO 

w Dobrej (28 sierpnia 1946 r.) i posterunek MO w ¸àcku. Po walce 

w Szczawie 26 wrzeÊnia 1946 r. cz´Êç oddzia∏u uleg∏a rozsypce, 

o czym pisa∏ „Ogieƒ” do dowódcy 3 kompanii: „¸oÊ rozbity. [...] U ¸osia
zginà∏ Gazda, Buk ranny. Musz´ zbieraç rozbitków ¸osia i niech szlag
trafi ale w gór´ serca [...]”. ˚o∏nierzy kompanii „Ogieƒ” przywo∏a∏ do

oddzia∏u sztabowego, a 17 paêdziernika 1946 r. zarzàdzi∏ jej wcielenie

w sk∏ad 2 Kompanii. Pojedynczy ˝o∏nierze trafili te˝ do innych

oddzia∏ów zgrupowania. 
55  KKoommppaanniiaa dzia∏a∏a w po∏udniowych rejonach powiatu

limanowskiego, myÊlenickiego i wadowickiego. Od poczàtku dowódcà 5

kompanii by∏ st. sier˝. Kazimierz Paulo ps. „Ska∏a”. Oddzia∏ liczy∏ 28

ludzi stale przebywajàcych w lesie i poczàtkowo operowa∏ g∏ównie 

w rejonie S∏opnicy, Limanowej i Tymbarku. Dnia 12 wrzeÊnia 1946 r.

„Ska∏a” rozbi∏ posterunek MO w Skrzydlnej w powiecie limanowskim.

25 wrzeÊnia 1946 r. jednostki KBW zaatakowa∏y oddzia∏ w okolicach

Tymbarku. Dosz∏o do walki, w wyniku której do niewoli dosta∏o si´

dwóch partyzantów. Po tych wydarzeniach oddzia∏ „Ska∏y” przesunà∏

rejon swojej dzia∏alnoÊci bardziej na zachód, w okolice Beskidu Ma∏ego

i Makowskiego. 25 paêdziernika 1946 r. dosz∏o do potyczki zbrojnej 

z KBW w m. Bieƒkówka w Beskidzie Makowskim. 9 listopada 1946 r.

„Ska∏a” ze wzgl´du na infekcj´ kolana uniemo˝liwiajàcà poruszanie si´

otrzyma∏ od „Ognia” urlop na leczenie i przekaza∏ dowództwo swemu

podkomendnemu NN ps. „Tarzan” .
66  KKoommppaanniiaa dzia∏a∏a w Krakowie. Za∏o˝ycielem i pierwszym dowód-

cà grupy konspiracyjnej „Ruchu Oporu Armii Krajowej” by∏ Zdzis∏aw

Lisik ps. „MÊciciel”. Po wejÊciu do zgrupowania „Ognia” nominacj´ na

dowódc´ oddzia∏u otrzyma∏ Jan Janusz „Siekiera”. Szereg akcji oddzia∏

przeprowadzi∏ na terenie miasta Krakowa, Katowic, Chorzowa oraz 

w powiecie miechowskim. Najg∏oÊniejszà i najbardziej znaczàcà akcjà

wykonanà przez oddzia∏ „Siekiery” i „MÊciciela” by∏o uwolnienie 18

sierpnia 1946 r. 64 wi´êniów z wi´zienia Âw. Micha∏a, po∏o˝onego 
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w centrum Krakowa. Po aresztowaniu

„Siekiery” 13 wrzeÊnia 1946 r. dowódcà

zosta∏ Marian Zielonka ps. „Bill”. Jego

zast´pcà by∏ sier˝. pchor. Stanis∏aw

Filipowski ps. „Ryszard”. Niestety we

wrzeÊniu i paêdzierniku 1946 roku UB 

w praktyce dokona∏o likwidacji tej jednostki. 

Dowódcà oddzia∏u „„ZZeemmssttaa”” by∏

Zygmunt Wawrzuta ps. „Âmia∏y”,

„Zemsta”. Oddzia∏ dzia∏a∏ g∏ównie na tere-

nach powiatów nowosàdeckiego oraz

limanowskiego. Jego liczebnoÊç wynosi∏a

najwy˝ej 30 osób. Wawrzuta podporzàd-

kowa∏ oddzia∏ „Ogniowi” w roku 1946.

Formalnie zosta∏ zaklasyfikowany jako 

7 Kompania zgrupowania, przy czym w dalszym ciàgu by∏a w u˝yciu

nazwa: Grupa „Zemsta”. Po Êmierci „Zemsty” do oddzia∏u zosta∏a

w∏àczona grupa partyzantów dowodzona przez Bronis∏awa Bublika ps.

„˚ar”, który finalnie objà∏ komend´ nad ca∏à kompanià. Pod komendà

„˚ara” oddzia∏ dokona∏ m.in. rozbrojenia Posterunku MO 

w Nawojowej 23 listopada 1946 r. Po Êmierci „Ognia” „˚ar” ujawni∏

si´ w roku 1947. W okresie póêniejszym zdo∏a∏ konspiracyjnie prze-

dostaç si´ za granic´.

Dowódcà „„OOddddzziiaa∏∏uu  PPaarrttyyzzaanncckkiieeggoo  AAKK  ««GGrroott»»”” by∏ Marian

Mordarski ps. „Âmiga”, „Ojciec”. Jako dowódca cz´Êci partyzantów

podzielonego oddzia∏u „Okrzei” Mordarski przy∏àczy∏ si´ w pierwszej

po∏owie wrzeÊnia 1946 r. do zgrupowania „Ognia”. Zosta∏ formalnie

zaklasyfikowany jako 88  KKoommppaanniiaa ale nawet „Ogieƒ” w swoich

notatkach w dalszym ciàgu u˝ywa∏ przede wszystkim okreÊlenia „Grupa

«Grot»”. G∏ównymi terenami dzia∏alnoÊci grupy by∏y powiaty

nowosàdecki i limanowski. Oddzia∏ liczy∏ kilkanaÊcie osób. Z akcji, 

w których uczestniczyli partyzanci „Âmigi”, mo˝na wymieniç potyczk´ na

Dworcu PKP w Nowym Sàczu 8 grudnia 1946 r. Oddzia∏ zaprzesta∏

dzia∏alnoÊci po Êmierci „Ognia”. 

Oddzia∏ „„HHuurraaggaann”” Andrzeja Szczypty ps. „Zenit” to tak˝e jednostka,

która powsta∏a po rozpadzie oddzia∏u „Okrzei”. Dzia∏a∏ równie˝ na

terenie powiatu nowosàdeckiego. W ramach zgrupowania „Ognia”

stanowi∏ 99  kkoommppaannii´́. 
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Jan Janusz „Siekiera”, dowóca „grupy krakowskiej”. Skazany  na kar´ Êmierci, zamienionà na d∏ygoletnie wi´zienie.
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„„GGrruuppaa  OOppeerraaccyyjjnnaa  AAKK  ««WWoollnnooÊÊçç»»”” powsta∏a w paêdzierniku 1945 r.

Oddzia∏ kwaterowa∏ przede wszystkim w okolicach Makowa

Podhalaƒskiego i Makowskiej Góry. Dowódcà zosta∏ Stanis∏aw Papierz

ps. „S´p”. To on podporzàdkowa∏ oddzia∏ „Ogniowi”. Pierwsze akcje

przeprowadzone przez „WolnoÊç” wymierzone by∏y w znanych w okoli-

cy pospolitych bandytów - Jana G∏uca z Jachówki, Jana Pindla 

z Bieƒkówki, „Blondyna” z Makowa i „Âmirusa” z Zawoi. 19 paêdzierni-

ka 1946 roku Stanis∏aw Papierz „S´p” zginà∏ w walce z grupà opera-

cyjnà KBW w okolicach Makowa Podhalaƒskiego. Dowództwo objà∏

dotychczasowy zast´pca „S´pa” Jan Sa∏apatek ps. „Orze∏” a oddzia∏

zmieni∏ swà nazw´ na „Grupa Operacyjna AK «Zemsta»”.

Jesienià 1945 roku Micha∏ Dudoƒ ps. „Wicher” zorganizowa∏ od-

dzia∏ „„BB∏∏yysskkaawwiiccaa””. Podporzàdkowa∏ go rozkazom „Ognia” najpóêniej

w styczniu 1946 r. „Wicher” zginà∏ w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach

25 sierpnia 1946 r. a dowództwo nad oddzia∏em objà∏ Franciszek

¸uczak „Wróbel”. W okresie najwi´kszego rozwoju „B∏yskawica” liczy∏a

nawet ponad stu partyzantów. ¸uczak dowodzi∏ „B∏yskawicà” do Êmierci

w lutym 1947 r. Oddzia∏ definitywnie zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç po og∏osze-

niu amnestii w 1947 roku. 

Dowódcà innej „„GGrruuppyy  OOppeerraaccyyjjnneejj  AAKK  ««BB∏∏yysskkaawwiiccaa»»”” by∏

Mieczys∏aw Sobolewski „Prut”. Oddzia∏ dokona∏ m.in. akcji na placówk´
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Patrol „Ogniowców” z oddzia∏u „Ojca” - „Âmigi”.
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UB w Suchej Beskidzkiej 5 maja 1946 r. i nieudanej próby zdobycia

posterunku MO w Makowie Podhalaƒskim 31 maja 1946 r. a 5 czerwca

1946 r. rozbi∏ posterunek MO w Zembrzycach. Po Êmierci „Pruta” w cza-

sie akcji w Makowie Podhalaƒskim 6 czerwca 1946 r. nowym dowódcà

zosta∏ por. Stanis∏aw Marek „Orlicz”. Po jego Êmierci w walce z KBW 12

lipca 1946 r. dowództwo przejà∏ Henryk Do∏´gowski „San”. Po Êmierci

„Ognia” „San” - Do∏´gowski ujawni∏ si´. Za jego przyk∏adem posz∏a co

najmniej cz´Êç podkomendnych.

Luêniej z „Ogniem” zwiàzany by∏ tak˝e oddzia∏ „„BBuurrzzaa””

Mieczys∏awa Wàdolnego ps. „MÊciciel”, „Granit”. G∏ównymi obszarami

dzia∏alnoÊci tej jednostki by∏y przede wszystkim tereny powiatów wad-

owickiego oraz ˝ywieckiego i myÊlenickiego. W drugiej po∏owie 1946

roku jednostka liczy∏a 60 osób stale przebywajàcych w lesie. Jeszcze

wiosnà albo w poczàtkach lata 1946 r. „MÊciciel” podporzàdkowa∏ si´

dowództwu krakowskiej organizacji Armia Polska w Kraju.

Prawdopodobnie za poÊrednictwem APwK w lipcu lub sierpniu 1946

roku jego oddzia∏ formalnie zosta∏ podporzàdkowany „Ogniowi”. 

Wi´kszoÊç opisanych jednostek dzia∏ajàc w terenie z regu∏y

pos∏ugiwa∏o si´ wydzielonymi pododdzia∏ami i partolami. 

LudnoÊç Podhala wobec oddzia∏ów „Ognia”

W omawianym okresie cele niepodleg∏oÊciowych oddzia∏ów par-

tyzanckich pod wzgl´dem ideowym niemal˝e w pe∏ni pokrywa∏y si´ 

z dà˝eniami i wartoÊciami wyra˝anymi przez miejscowe spo∏ecznoÊci

(pe∏na niepodleg∏oÊç paƒstwa, obrona wartoÊci narodowych i religi-

jnych, obrona przed sowietyzacjà ˝ycia, wprowadzeniem ko∏chozów,

etc.). Równie˝ w sensie doraênym akcje podejmowane przez oddzia∏y

leÊne w znacznym stopniu wyra˝a∏y zapatrywania ludnoÊci (zwalczanie

powszechnie znienawidzonego UB, zwalczanie uzurpatorskiej w∏adzy

partii komunistycznej, zwalczanie zarzàdzeƒ w∏adz ( m.in. w odniesieniu

do kontyngentów, poboru do wojska, etc.).

Oddzia∏y „Ognia” dzia∏a∏y na terenie w∏asnym w pe∏nym tego s∏owa

znaczeniu. Pod wzgl´dem personalnym by∏y jednostkami ochotniczymi,

zasilanymi przez miejscowà ludnoÊç. Przybysze z innych regionów

stanowili niewielki odsetek sk∏adów osobowych. Wi´kszoÊç partyzantów

mia∏a rozbudowane naturalne powiàzania rodzinne i towarzyskie 

w okolicy. Znali miejscowe spo∏ecznoÊci i - co wa˝ne - generalnie byli

wÊród ludnoÊci rozpoznawalni. Z punktu widzenia mieszkaƒców
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okolicznych wiosek partyzantami na ogó∏ byli ich synowie, bracia,

kuzyni, cz∏onkowie dalszej rodziny, sàsiedzi, znajomi, przyjaciele, bàdê

ich dzieci, kuzyni, itd. Skàdinàd stanowiàcy mniejszoÊç przybysze 

z innych regionów w∏aÊnie dzi´ki temu szybciej zyskiwali zaufanie 

i spo∏ecznà akceptacj´.

Naturalne zwiàzki ideowe, wspólnota celów, mocno wzmocnione

poprzez bliskoÊç powiàzaƒ personalnych, stwarza∏y pole

wspó∏dzia∏ania, ale by∏y jednoczeÊnie wa˝nym wyzwaniem dla od-

dzia∏ów. Wymaga∏y utrzymania ˝elaznej dyscypliny wewn´trznej 

i odpowiedniego poziomu moralnego u ˝o∏nierzy. „Swoi” partyzanci

przestawali byç anonimowi, ka˝de podejmowane przez nich indywidu-

alne dzia∏anie by∏o rozpoznawalne przez ludnoÊç jako przejaw

dzia∏alnoÊci oddzia∏u. Stàd bardzo wa˝nym zagadnieniem by∏o nie

tolerowanie przez dowódców aktów samowoli, dzia∏aƒ na w∏asnà r´k´

nie mówiàc ju˝ o kradzie˝ach, rabunkach czy aktach kryminalnych.

OczywiÊcie w du˝ych zbiorowoÊciach ludzkich, jakimi by∏y oddzia∏y par-

tyzanckie, znalaz∏y si´ jednostki sk∏onne pope∏niç nadu˝ycia,

wykroczenia czy nawet przest´pstwa (brak pod tym wzgl´dem ró˝nic

pomi´dzy podziemiem niepodleg∏oÊciowym sprzed i po 1945 roku).

Partyzantka stwarza zawsze pokus´ dzia∏aƒ samowolnych, ale nie

wp∏ywa to na ocen´ oblicza moralnego oddzia∏u, je˝eli zachowania

takie podlegajà surowym karom. Po rozpadzie paƒstwa podziemnego 

w jeszcze wi´kszym stopniu zale˝a∏o to od dowódcy oddzia∏u. Mimo

przypadków demoralizacji niektórych jednostek nale˝y stwierdziç, i˝

gros oddzia∏ów niepodleg∏oÊciowych, w zasadniczej cz´Êci funkcjonujà-

cych na wzór wojska, surowo i konsekwentnie kara∏o (z u˝yciem kary

Êmierci w∏àcznie) wszystkie przekroczenia zasad wojskowej dyscypliny. 

Nie przypadkowo tak˝e i w oddzia∏ach „Ognia” obowiàzywa∏y

surowe zasady dyscypliny. Zachowa∏o si´ sporo dokumentów, z których

wynika, i˝ k∏ad∏ on wyraêny nacisk na poprawny stosunek do ludnoÊci

cywilnej i egzekwowanie zasad dyscypliny we w∏asnych szeregach.

„Pami´taç o opinii oddzia∏u” - pisa∏ „Ogieƒ” w rozkazie dla

„Groênego”, nakazujàc surowe karanie ˝o∏nierzy przekraczajàcych

zasady wojskowej dyscypliny. Dotyczy∏o to wszystkich ˝o∏nierzy, nieza-

le˝nie od pe∏nionej funkcji. Dlatego te˝ w przypadku stwierdzonych

wykroczeƒ przeciw dyscyplinie „Ogieƒ” nie waha∏ si´ odwo∏ywaç 

z dowództwa ludzi, którzy si´ nie sprawdzili i zawiedli jego zaufanie. 

Skàdinàd w∏aÊnie rozpoznawalnoÊç cz∏onków oddzia∏u w lokalnych

spo∏ecznoÊciach pozwala∏a na szczelniejszà kontrol´ postawy pod-
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komendnych przez zwierzchników. JednoczeÊnie bliskoÊç kontaktów

stwarza∏a realnà mo˝liwoÊç zg∏aszania do „Ognia” pretensji, za˝aleƒ 

i skarg przez mieszkaƒców u dowódców (wiadomo by∏o gdzie pójÊç na

skarg´ i mo˝liwe by∏o mniej lub bardzej szczegó∏owe wskazanie spraw-

ców). Je˝eli przypadki wykroczeƒ by∏y karane przyk∏adnie, to w sposób

oczywisty wi´zi oddzia∏u ze spo∏eczeƒstwem ulega∏y wzmocnieniu. 

I odwrotnie: odst´pstwo od tych zasad na d∏u˝szà met´ prowadzi∏oby do

szybkiego rozpowszechnienia si´ z∏ej opinii o takim oddziale, która 

w ma∏ych, osiad∏ych Êrodowiskach wiejskich b∏yskawicznie zatacza∏a

szerokie kr´gi i w rezultacie musia∏oby przynieÊç odwrócenie si´ ludnoÊci

od takiego oddzia∏u. 

Przestrzeganie zasad i skutecznoÊç w realizowaniu bie˝àcych zadaƒ

powodowa∏y, ˝e oddzia∏y podziemia niepodleg∏oÊciowego mia∏y silne

oparcie w spo∏eczeƒstwie. „Nie jest wi´c przesadne stwierdzenie - przyz-

nawali nawet autorzy stronniczej ksià˝ki „Oddali ˝ycie w walce o nowà

Polsk´” wydanej jeszcze w PRL - ˝e przeciwnicy nowego ustroju posiadali
monopol w kszta∏towaniu opinii publicznej, zw∏aszcza we wsiach
po∏o˝onych w Pogórzu i w górach”. 

LudnoÊç na terenach kontrolowanych przez partyzantów faktycznie

odczuwa∏a w nich oparcie i ochron´ przed samowolà UB i zarzàdzenia-
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˚o∏nierze Grupy Ochrony Sztabu Zgrupowania, oparta o drzewo Czes∏awa KuraÊ, ˝ona dowódcy zgrupowania
(lato 1946, Kiczora).
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mi w∏adzy. Elementem ochrony ludnoÊci - oprócz sta∏ej gotowoÊci lik-

widacji szczególnie gorliwych wspó∏pracowników organów represji -

by∏y m.in. akcje niszczenia dokumentacji podczas ataków na posterunki

MO i UB, oraz na urz´dy gminne i inne. Niszczone systematycznie by∏y

m.in. ksi´gi podatkowe, wykazy kontyngentowe, ksi´gi meldunkowe.

Dezorganizowa∏o to - podobnie jak za okupacji niemieckiej - system

egzekwowania ró˝nego rodzaju obowiàzków i obcià˝eƒ nak∏adanych

na ludnoÊç i u∏atwia∏o ich bojkot. Jednym z efektów tego stanu rzeczy na

terenach opanowanych przez partyzantk´ by∏o zjawisko zaprzestawania

przez mieszkaƒców zdawania kontyngentów, zbiorowe odmowy stawa-

nia do przymusowego poboru a nawet zaprzestawanie p∏acenia

podatków. LudnoÊç przestawa∏a obawiaç si´ wszechw∏adzy UB 

i karnych ekspedycji Êciàgajàcych przymusowe Êwiadczenia oraz

odmawia∏a spe∏niania innych nakazów nowej w∏adzy. 

W sprawozdaniu za wrzesieƒ 1946 r. wojewoda krakowski pisa∏, ˝e

na skutek rozleg∏ej dzia∏alnoÊci podziemia ludnoÊç na terenach kon-

trolowanych przez partyzantów zaczyna∏a odmawiaç sk∏adania

jakichkolwiek Êwiadczeƒ z podatkami w∏àcznie: „praca jest bardzo
utrudnionà, specjalnie o ile chodzi o czynnoÊci w∏adz samorzàdowych,
które z trudnoÊcià Êciàgajà podatki z tych terenów”. Cytowany ju˝

Eugeniusz Wojnar z KP PPR w Nowym Targu pisa∏, ˝e „miejscowa
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˚o∏nierze Grupy Ochrony Sztabu Zgrupowania dowodzonego przez Józefa Kurasia „Ognia” (lato 1946, Kiczora).

ogien  1/29/04  23:05  Page 32



ludnoÊç mia∏a uzasadnionà wàtpliwoÊç czy w∏adza ludowa w ogóle ist-
nieje, wszak na tym terenie faktycznie nie liczy∏a si´, nie by∏a odczuwal-
na, na ka˝dym kroku dawa∏o o sobie znaç [...] reakcyjne podziemie.
Górale nie wywiàzywali si´ z obowiàzków wobec Paƒstwa [...], np. do
odbycia s∏u˝by wojskowej zg∏osi∏o si´ zaledwie 5 proc. pobrowych”.
Oznacza to, ˝e pozosta∏e 95 proc. pobór zignorowa∏o! By∏y szef PUBP

w Limanowej Stanis∏aw Wa∏ach pisa∏ póêniej, ˝e wÊród mieszkaƒców

Podhala byli tacy, „dla których «Ogieƒ» to by∏ nie tylko problem bandy-
tyzmu, napadów i morderstw, ale coÊ wi´cej - mocne i ostre narz´dzie 
w walce politycznej z rodzàcà si´ nowà rzeczywistoÊcià. Liczono na
«Ognia» i straszono «Ogniem». Z kolei on w swoim fanatyêmie antysoc-
jalistycznym liczy∏ na poparcie reakcji. Te dwie si∏y uzupe∏nia∏y si´ 
i wspiera∏y wzajemnie”. Przy odrzuceniu terminologii i specyfiki j´zyka

uwagi te wydajà si´ godne zauwa˝enia. To jednak nie wyczerpuje tematu.

Temat stosunku ludnoÊci do oddzia∏ów „Ognia” i do samego Józefa

Kurasia by∏ cz´sto poruszany w dokumentach i w opracowaniach sprzed

1989 roku ze wzgl´du na skal´ i znaczenie jego dzia∏alnoÊci dla sytu-

acji w Ma∏opolsce. Zasadniczo nie ma tutaj wi´kszych kontrowersji co

do stwierdzenia faktu jednoznacznego poparcia ogó∏u ludnoÊci dla tych

oddzia∏ów. Fakt, ˝e mieszkaƒcy podhalaƒskich wiosek stanowili silne

oparcie dla walczàcych w podziemiu partyzantów „Ognia” stwierdzaç

musieli nawet autorzy publikujàcy w czasach PRL: „W nielegalnej
dzia∏alnoÊci zbrojnej niezb´dna by∏a sieç donosicieli, informatorów,
meliniarzy i wspó∏pracowników. I na tym polu mia∏ «Ogieƒ» poczàtkowo
nader sprzyjajàce warunki - przyznawa∏ M. Stysiak - KuraÊ i jego
podw∏adni korzystali z rozbudowanych koligacji rodzinnych, powiàzaƒ
sàsiedzkich i rozleg∏ych znajomoÊci wÊród ludnoÊci powiatu
nowotarskiego”. Historiografia komunistyczna stara∏a si´ najcz´Êciej

doÊç nieudolnie wyt∏umaczyç to terrorem (poparcie ze strachu!) bàdê te˝

jeszcze bardziej pokr´tnie „niskim stopniem uÊwiadomienia polity-

cznego” tudzie˝ „ciemnotà” ludnoÊci góralskiej. Ale by∏y te˝ próby

poszukiwania bardziej „psychologicznie” rozbudowanych uzasadnieƒ:

„Przyczyn udzielenia bandzie «Ognia» materialnej i moralnej pomocy
przez ludnoÊç góralskà w poczàtkowym okresie - pisa∏ ten sam M. Stysiak

- dopatrywaç si´ mo˝na równie˝ w tym, ˝e od zamierzch∏ych czasów pod-
halaƒskie legendy ludowe nimbem bohaterstwa otacza∏y «hyrnych»
zbójników, harnasi, Janosików, cz´sto idealizujàc zwyk∏y bandytyzm”.

Natomiast jednym z ciekawszych dokumentów rzucajàcych Êwiat∏o

na t´ problematyk´ jest protokó∏ z nadzwyczajnego posiedzenia
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Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu, jaka si´ odby∏a 20 lutego

1946 r. Posiedzenie by∏o poÊwi´cone w ca∏oÊci dzia∏alnoÊci „band reak-

cyjnych”. Uczestniczy∏a w nim delegacja Wojewódzkiej Rady

Narodowej z Krakowa, która dla zbadania sytuacji w powiecie specjal-

nie przyby∏a do Nowego Targu. Informacje jakie tam uzyskali

cz∏onkowie delegacji sta∏y si´ póêniej przedmiotem ˝ywych dyskusji tak

w Krakowie jak i na posiedzeniach niemal wszystkich powiatowych rad

narodowych województwa. W czasie sesji oficjalnie w imieniu PSL

zabra∏ g∏os prezes Polak, który ostrzega∏ PPR-owców z Krakowa:

„Uwa˝ajcie, nie twórzcie u nas bandy «Ognia», bo my wszyscy jesteÊmy
«Ogniem» - a je˝eli b´dziecie wytwarzaç ognie, to gorzej z wami - bo
nas jest 75 proc...”. „Nast´pnie - jak raportowali cz∏onkowie delegacji -

powiedzia∏, ˝e «Ogieƒ» nie jest z∏ym cz∏owiekiem, [...] znajàc osobiÊcie
«Ognia( i ca∏à jego rodzin´ twierdzi, ˝e cieszy si´ on zaufaniem
spo∏eczeƒstwa, ˝e jest on racej podobny do „Janosika” ni˝ do bandyty
[...]”. Póêniej doda∏, ˝e: „Bandy «Ognia» nie ma tylko my [t.j. miesz-
kaƒcy nowotarszczyzny] jesteÊmy wszyscy «ognikami»”. Z kolei prze-

wodniczàcy PRN Leon Leja (lubelskie PPS) stwierdzi∏, ˝e „mordy dokony-
wane przez band´ «Ognia» nie majà charakteru politycznego tylko majà
na celu oczyszczenie spo∏eczeƒstwa od szubrawców i z∏odzieji, przy tym
da∏ przyk∏ady [...]”. Opinie te sà o tyle godne uwagi, ˝e nie pochodzà 

z ust stronników czy podkomendnych Józefa Kurasia, lecz od osób, które,

gdyby przyjàç PPR-owskà interpretacj´ rzeczywistoÊci, powinny czuç si´

zagro˝one aktywnoÊcià jego oddzia∏ów.

W raporcie do Szefa Oddzia∏u Wywiadu KBW z 8 stycznia 1947 r.

pisano m.in.: „Znamiennym jest stosunek cz´Êci inteligencji m. Rabki do
bandytów, mo˝na ich nazwaç moralnymi sprawcami tego, co zasz∏o na
Podhalu. Przez swojà sympati´ do nich, przez gloryfikowanie bandytyz-
mu, przez przedstawianie bandytów w oczach pozosta∏ej ludnoÊci, na
którà bezsprzecznie jako inteligencja mieli wp∏yw, niemal jako
bohaterów, zrobili to, ˝e ludnoÊç nie tylko mile widzia∏a bandytów lecz 
i czynnie wspó∏pracowa∏a z nimi. Zw∏aszcza m∏odzie˝ z Rabki pod
wp∏ywem reakcyjnych nauczycieli ch´tnie sz∏a w szeregi bandytów. [...]
W szko∏ach urzàdzano przedstawienia, w których gloryfikowano «las» 
i bandytów”. Z kolei I sekretarz KP PPR w Nowym Targu Jan Pó∏ch∏opek

(od 1947 r. wyst´pujàcy pod nazwiskiem Janusz Korczyƒski) wprost

stwierdza∏ we wspomnieniach, i˝ „najgroêniejsze by∏o to, ˝e banda
«Ognia» mia∏a oparcie w tamtejszym spo∏eczeƒstwie”. W innych doku-

mentach KBW równie˝ przyznawano, ˝e „sprzyjajàcymi warunkami
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dzia∏ania bandy [„Ognia” - M.K.] jest przychylne ustosunkowanie si´
ludnoÊci cywilnej do w[y˝ej] wym[ienionej] oraz dogodny teren w jakim
ona przebywa.”

LudnoÊç solidaryzowa∏a si´ z partyzantami. Niejednokrotnie tylko

dzi´ki jej konsekwentnej postawie fiaskiem koƒczy∏y si´ ró˝nego rodzaju

operacje przedsi´brane przez UB i KBW. Przyk∏adem mogà byç cho-

cia˝by akcje, z których ka˝da „polega∏a na kilkakrotnym przeprowadza-
niu wiosnà roku 1946 ob∏awy w Nowym Targu.” Jak pisa∏ cytowany

Eugeniusz Wojnar „w dni targowe, w porze najwi´kszego ruchu, wojsko
zamyka∏o wszystkie ulice wylotowe z rynku i przyst´powa∏o do legity-
mowania ludzi opuszczajàcych targowisko”. Pomys∏ takich akcji
wyp∏ywa∏ ze skàdinàd s∏usznego za∏o˝enia, ˝e partyzanci w tych miejs-
cach systematycznie bywali. Jednak˝e akcje koƒczy∏y si´ fiaskiem, gdy˝ 
- jak stwierdza Wojnar - „˝o∏nierze nie znali tych [poszukiwanych] ludzi
[...] oottoocczzeenniiee  zzaaÊÊ  nniiee  kkwwaappii∏∏oo  ssii´́  ddoo  uuddzziieellaanniiaa  ppoommooccyy  ww∏∏aaddzzoomm
[podkr. - M.K.]”. 

Wskutek zbiorowej odmowy udzielania jednostkom bezpieczeƒstwa

jakichkolwiek informacji cz´sto jednostki UB i KBW w terenie musia∏y

przebieraç si´ za partyzantów, bo tylko z nimi ludnoÊç by∏a sk∏onna na-

wiàzywaç kontakty. Skàdinàd by∏o to zjawisko znane nie tylko w woje-

wództwie krakowskim lecz tak˝e w innych regionach kraju.
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Partyzanckie rzemios∏o

Funkcjonariusze UB i NKWD nie przypadkowo byli g∏ównym celem

akcji likwidacyjnych. W spo∏eczeƒstwie i w szeregach oddzia∏ów

podziemnych istnia∏a ÊwiadomoÊç, ˝e oni i ich zwierzchnicy - instruktorzy

z NKWD - byli najwa˝niejszym ogniwem nowego re˝imu w terenie 

i zbrojnym ramieniem partii komunistycznej. LudnoÊç rozumia∏a, ˝e byli

oni motorem paƒstwowego terroru oraz formacjà najkonsekwentniej

zwalczajàcà wszelkie przejawy dà˝eƒ niepodleg∏oÊciowych. Podobnie

jak w okresie wczeÊniejszym, UB by∏o formacjà kierujàcà likwidacjà fizy-

cznà i organizacyjnà spo∏ecznego oporu. Przyk∏adem tego rodzaju  by∏a

akcja w Niwie w nocy z 23 na 24 grudnia 1945 r., kiedy partyzanci 

z oddzia∏u „Ognia” zastrzelili dwóch funkcjonariuszy nowotarskiego

PUBP, w tym znienawidzonego przez ludnoÊç UB-owca Tadeusza

Szcz´Êniaka. Nawet Leon Leja, przedstawiciel PPS wspó∏pracujàcego 

z PPR, wówczas Przewodniczàcy Powiatowej RN w Nowym Targu mówi∏

o tym wydarzeniu na Plenum Wojewódzkiej RN w dniach 25 - 26 III

1946 r.: „[...] trzeba zrozumieç, ˝e np. zamordowany Szcz´Êniak,
urz´dnik Bezpieczeƒstwa Publicznego by∏ bardzo mocny [tak w oryg. -

M.K.] i nielubiany [przez spo∏eczeƒstwo]. Wiedzia∏ o tym, bo ba∏ si´ ze
mnà jechaç na zorganizowanie rady gminnej [...]”. 

Je˝eli mia∏y miejsce likwidacje funkcjonariuszy UB czy - rzadziej - mil-

icji to najcz´Êciej wykonywano je na ludziach zas∏u˝onych dla re˝imu

lub na funkcjonariuszach wyró˝niajàcych si´ du˝à gorliwoÊcià w spe∏nia-

niu obowiàzków uderzajàcych w ludnoÊç i podziemie. Wi´kszoÊç z nich

by∏a dzia∏aczami PPR. Regu∏à by∏o jednak, ˝e traktowano milicjantów

indywidualnie - nie stosowano wobec nich odpowiedzialnoÊci zbiorowej.

W innym wypadku iloÊç zabitych z tej formacji by∏aby kilkakrotnie

liczniejsza ni˝ to mia∏o miejsce w rzeczywistoÊci. Jednym z charakterys-

tycznych wydarzeƒ by∏o wykonanie 11 lipca 1946 r. wyroku Êmierci na

Janie Rac∏awskim, naczelniku wi´zienia w Nowym Targu. Akcj´ zreali-

zowa∏ jeden z podkomendnych „Ognia” w centrum miasta. Rac∏awski

zosta∏ zlikwidowany oko∏o godz. 23.00, podczas powrotu do domu przy

ul. Kazimierza Wielkiego. Przy zw∏okach pozostawiono opiecz´towanà

kartk´ (datowanà na 9 lipca 1946 r. i podpisanà przez „Ognia”) 

o nast´pujàcej treÊci: „Armia Krajowa/ Komisja Szybko Wykonawcza/
Nr p. 34/ WYROK ÂMIERCI. Na podstawie wywiadu i dowodów POP
przedk∏ada si´ panu Rac∏awskiemu (kierownik wi´zienia) Wyrok Êmierci
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za wiernà i wytrwa∏à prac´ - tak za czasów okupacji niemieckiej jak
obecnie dla komuny za zn´canie si´ nad wi´êniami w barbarzyƒski
sposób.”

Oddzia∏y leÊne, z∏o˝one z miejscowej ludnoÊci i dysponujàce rozbu-

dowanym wywiadem, mia∏y najcz´Êciej Êwietnà orientacj´ jak si´

zachowujà przedstawiciele nowej w∏adzy na ich terenie. Partyzanci byli

informowani przez ludnoÊç i w∏asny wywiad o rodzajach aktywnoÊci

poszczególnych funkcjonariuszy a tak˝e o postawach osób cywilnych.

Propagandowym mitem jest twierdzenie, ˝e cz∏onkowie PPR z zasady

byli zabijani przez partyzantów za swoje poglàdy. Na ogó∏ komuniÊci

(niezale˝nie od stopnia ich zaanga˝owania ideologicznego) byli

rozstrzeliwani za konkretne dzia∏ania przez nich podejmowane i za

przejÊcie na stron´ wroga a nie za wyznawane poglàdy. Podobnie by∏o

z wi´kszoÊcià ówczesnych cz∏onków partii, o których wiedziano, ˝e sà

koniunkturalistami, którzy zg∏osili akces do PPR w celu uzyskania korzyÊci

z udzia∏u w strukturach w∏adzy i profitów materialnych. Pami´taç nale˝y,

i˝ szczególnie w Êrodowiskach wiejskich podziemie orientowa∏o si´, kto

jest aktywnym cz∏onkiem partii i w jakim wymiarze wspó∏pracuje z si∏ami

represji, stanowiàc zagro˝enie równie˝ dla niech´tnej nowym stosunkom

politycznym ludnoÊci. Bardziej biernych komunistów, nie anga˝ujàcych

si´ zbyt gorliwie w dzia∏ania na rzecz poszerzenia bazy informacyjnej
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UB (donosicielstwo) co najwy˝ej ostrzegano przed takà aktywnoÊcià lub

karano mniej dotkliwie. Czasem ostrzegawczo nakazywano oficjalne

wystàpienie z partii lub nakazywano opuszczenie powiatu. 

Inna sprawa, ˝e w ówczesnych czasach, na terenach gdzie toczy∏a

si´ ostra walka z podziemiem, rzadko PPR-owcy pozostawali bierni -

wspó∏praca z si∏ami represji by∏a pochodnà ich partyjnej przynale˝noÊci

i pe∏nionych funkcji. Normalnym zjawiskiem by∏o tak˝e wyposa˝anie

cz∏onków PPR w broƒ i ich udzia∏ w akcjach zbrojnych przeciw

podziemiu. Póêniej niektórzy z nich che∏pili si´ uczestnictwem w takich

dzia∏aniach. Pisa∏ o tym np. Marian J´drzejko, który „bra∏ osobisty

udzia∏” w likwidacji jednego z oddzia∏ów leÊnych: „W walce z bandami
istotnà rol´ odgrywali cz∏onkowie PPR i ZWM z terenowych komórek 
i kó∏. Prawie wszyscy byli uzbrojeni. W ciàgu 1946 i na poczàtku 1947 r.
cz∏onkowie PPR i ZWM w Pisarzowicach, K´tach, Wilamowicach 
i innych miejscowoÊciach organizowali sta∏à samoobron´ [sic!]. Sami lik-
widowali drobne grupy band.” Równie˝ E. Wojnar wspomina, ˝e per-

sonel powiatowego komitetu PPR w Nowym Targu by∏ uzbrojony -

najpierw w jeden karabin i PPSz, a potem „zgromadziliÊmy w komitecie
ca∏y arsena∏, ∏àcznie z granatami zaczepnymi i obronnymi.” On te˝

opisywa∏ udzia∏ cz∏onków KP PPR w akcjach zbrojnych przeciw par-

tyzantom. Mimo to w latach PRL wiele wysi∏ku w∏o˝ono w wykreowanie

obrazu „reakcyjnego podziemia”, które „mordowa∏o” rzekomo bezbron-

nych ludzi za odmienne poglàdy polityczne.

Powszechna nienawiÊç, jaka otacza∏a funkcjonariuszy UB wp∏ywa∏a

tak˝e na spo∏ecznà atmosfer´ akceptacji aktów ich fizycznej likwidacji.

To samo dotyczy∏o ujawnionych konfidentów tej s∏u˝by - szczególnie 

w ma∏ych Êrodowiskach wiejskich niekiedy trudno by∏o ukryç wspó∏prac´

z UB. Niektóre wykonane wyroki Êmierci by∏y przez ludnoÊç wr´cz przyj-

mowane z radoÊcià. Jednà z bardziej charakterystycznych i utrwalonych

w dokumentach wypowiedzi w tym kontekÊcie by∏o wystàpienie przed-

stawiciela PSL, Antoniego Borz´ckiego w czasie posiedzenia Powiatowej

Rady Narodowej w Nowym Targu. W odpowiedzi na ˝àdanie

Powiatowego Komendanta MO, aby ludnoÊç zacz´∏a wreszcie pomagaç

„w wykrywaniu band terrorystycznych”, Borz´cki stwierdzi∏ bez ogródek,

˝e partyzanci „wiedzà kogo mordujà, co si´ tam wtràcaç w ich sprawy”. 
W rozklejanej na Podhalu przez partyzantów „Ognia” odezwie do

„Braci Polaków” ostrzegano wszystkich konfidentów UB oraz ludzi zaj-

mujàcych tam kierownicze stanowiska „w celu t´pienia prawdziwych
Polaków”, ˝e b´dà „na ka˝dym kroku wieszani i strzelani, nie patrzàc na
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ich pochodzenie, a ich dobytek zostanie skonfiskowany na rzecz od-
dzia∏ow partyzanckich”. Odezwa ta w sposób jaskrawy pokazuje sto-

sunek nie tylko „Ognia” ale wi´kszoÊci oddzia∏ów podziemia do - jak

napisano - „naszych braci, którzy pieniàdze wywy˝szajà ponad ˝ycie
ludzkie”. Równie˝ wojewoda pisa∏, ˝e „Ogieƒ” stosowa∏ „srogie kary
wymierzane wszystkim, którzy próbowali donosiç w∏adzom o jego
poruszeniach”. Kary te i „polityczne pod∏o˝e tych zbrodni”

spowodowa∏y, ˝e nawet „wÊród obywateli, którzy z racji zajmowanego
stanowiska i przynale˝noÊci partyjnej” powinni byç do niego wrogo

nastawieni „zacz´∏y si´ przejawiaç oznaki pewnych sympatii do
«Ognia»”.

Józef KuraÊ traktowa∏ swojà dzia∏alnoÊç jako samoobron´ i przygo-

towanie do udzia∏u w nowej wojnie. Wierzy∏, ˝e ju˝ wkrótce konflikt

Zachodu z ZSRR przyniesie prawdziwà niepodleg∏oÊç Polski. 14 listopa-

da 1946 roku „Ogieƒ” wys∏a∏ list do Bieruta, w którym wypunktowa∏

m.in. cele swojej walki: „Oddzia∏ Partyzancki «B∏yskawica» walczy 
o Wolnà, Niepodleg∏à i prawdziwie demokratycznà Polsk´. Walczyç
b´dziemy tak o granice wschodnie jak i zachodnie. Nie uznajemy
ingerencji ZSRR w sprawy wewn´trzne polityki paƒstwa polskiego.
Komunizm, który pragnie opanowaç Polsk´ musi zostaç zniszczony.”

Dlatego te˝ dzia∏alnoÊç jego oddzia∏ów wymierzona by∏a we wszyst-

kich dzia∏ajàcych na szkod´ niepodleg∏ego bytu paƒstwa polskiego 

i ludnoÊci, bez wzgl´du na pochodzenie narodowe, czy oficjalnie

deklarowane poglàdy. Akcje podziemia kierowane by∏y przeciw ludziom

zwiàzanym z nowym systemem w∏adzy niezale˝nie od tego czy byli na-

rodowoÊci polskiej czy niemieckiej, ukraiƒskiej, s∏owackiej czy

˝ydowskiej. W odniesieniu do tych ostatnich Józef KuraÊ postulowa∏

przeprowadzenie akcji wysiedlenia ˚ydów z Podhala. Dzisiaj jest to

szokujàce, ale wówczas by∏ to postulat dokonania po prostu tego, co 

w tym samym czasie zosta∏o usankcjonowane przez spo∏ecznoÊç mi´dzy-

narodowà jako metoda post´powania w odniesieniu do Niemców ze

Âlàska, Pomorza i Sudetów, Polaków z Kresów Wschodnich, czy

Ukraiƒców i Bia∏orusinów z zachodniej strony „linii Curzona”. To

˝àdanie wiàza∏o si´ z powszechnym wówczas (co nie znaczy, ˝e 

w pe∏ni uzasadnionym) w spo∏eczeƒstwie poglàdem uto˝samiajàcym

˚ydów z nowym re˝imem. Wp∏ywa∏ na to ich stosunkowo liczny, rzuca-

jàcy si´ w oczy udzia∏ w kierowniczych strukturach komunistycznej

w∏adzy (w kadrach kierowniczych MBP stanowili a˝ 37 proc. funkcjonar-

iuszy czyli niewiele mniej ni˝ Polacy - 49 proc.). Podkomendni „Ognia”
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zdecydowanie po latach zaprzeczali oskar˝eniom o antysemityzm 

i dà˝enie do fizycznej likwidacji ludnoÊci ˝ydowskiej. „Nie by∏o wypad-
ku, ˝eby ˚yd za samo pochodzenie zosta∏ zlikwidowany” - mówi∏ wiele

lat po wojnie „Herkules”, by∏y adiutant Józefa Kurasia. 

Najbardziej spektakularnà akcjà ˝o∏nierzy „Ognia” w ramach uwal-

niania aresztowanych i wi´zionych by∏o rozbicie 18 sierpnia 1946 r.

po∏o˝onego w centrum Krakowa wi´zienia Âwi´tego Micha∏a - pod bo-

kiem licznych jednostek Armii Czerwonej, wojska, KBW, UB i milicji. Inne

tego typu akcje polega∏y na prostym odbiciu pojmanych przez UB

cz∏onków oddzia∏ów leÊnych. Szczególnie ∏atwe by∏o to w przypadku

wi´êniów rannych bàdê wymagajàcych hospitalizacji. UB w szpitalach

najcz´Êciej nie by∏o w stanie zapewniç nazbyt skutecznej ochrony nawet

w ramach wyizolowanych oddzia∏ów przeznaczonych dla wi´êniów.

Dnia 11 listopada 1945 r., ˝o∏nierze „Ognia” odbili z wi´zienia szpital-

nego w Zakopanem bratanka „Ognia” i zarazem jednego z jego

najbardziej zaufanych ˝o∏nierzy, Kazimierza Kurasia ps. „Kruk” (ran-

nego i pojmanego przez UB 19 lipca 1945 r.). Pilnujàcego go stra˝nika

z Posterunku MO w Szczawnicy rozbrojono, „zabrano mu czapk´ 

z orze∏kiem, pas g∏ówny” i puszczono wolno. Wed∏ug informacji

zebranych przez KBW akcjà kierowa∏ osobiÊcie „Ogieƒ”. Rannego na
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noszach zabrano do lasu. Wed∏ug tego êród∏a w tym samym dniu

rozbrojono PUBP w Nowym Targu i pobito jednego z milicjantów.

Jednym z najwa˝niejszych zagadnieƒ jakie musia∏ rozwiàzaç ka˝dy

oddzia∏ partyzancki czy leÊna grupa dywersyjna jest problem mmeettoodd

wwyy˝̋yywwiieenniiaa i olbrzymie koszty utrzymania ˝o∏nierzy. Podobnie jak 

w latach okupacji niemieckiej dowódcy niepodleg∏oÊciowych

oddzia∏ów leÊnych musieli zadbaç o to aby ci´˝ar utrzymania doÊç

licznych jednostek partyzanckich nie spad∏ na mieszkaƒców wsi,

zresztà ograbionych ju˝ przez wojska okupacyjne, a po przejÊciu fron-

tów obcià˝anych kontyngentami. W czasach poakowskich sytuacja

by∏a trudniejsza - ˝adne oddzia∏y nie mog∏y liczyç na finansowà

pomoc z zagranicy. Poza tym niejednokrotnie chodzi∏o wr´cz o mater-

ialne wsparcie ludnoÊci popierajàcej partyzantów - dobra opinia

mieszkaƒców by∏a jednym z podstawowych warunków, w których od-

dzia∏y partyzanckie mog∏y istnieç. Wymaga∏o to tak˝e zachowania

Êcis∏ej dyscypliny wÊród partyzantów i surowego karania wszelkich

wykroczeƒ przeciw dyscyplinie.

G∏ównym sposobem zdobywania Êrodków na utrzymanie odd-

zia∏ów by∏y akcje konfiskat towarów w paƒstwowych sklepach,

spó∏dzielniach, oÊrodkach wypoczynkowych, posterunkach MO i UB

oraz zakupy dokonywane za Êrodki uzyskane g∏ównie z akcji na

kasy kolejowe, gminne czy skonfiskiowane w sklepach i innych

placówkach paƒstwowych. Regu∏à by∏o, ˝e w instytucjach i sklepach

pozostawiano kwity potwierdzajàce dokonanie konfiskaty w celu

ochrony osób zatrudnionych przed posàdzeniem o kradzie˝ mienia

lub wspó∏prac´ z podziemiem. Rzadziej dokonywano konfiskat 

w prywatnych placówkach handlowych. Inna sprawa, ˝e mog∏y byç

przypadki, w których nawet dokonane i op∏acone zakupy poÊwiad-

czano kwitami rekwizycyjnymi aby chroniç w∏aÊcicieli sklepów

przed represjami ze strony UB. Dzisiaj jako dokumenty mogà

wprowadzaç w b∏àd. 

LudnoÊç mieszkajàca na terenie dzia∏alnoÊci poszczególnych od-

dzia∏ów stanowi∏a zaplecze oddzia∏ów tak˝e pod wzgl´dem organizacji

systemu aprowizacji. Ch∏opi pomagali w przygotowywaniu i maga-

zynowaniu Êrodków ˝ywnoÊci, poÊredniczyli te˝ w sprzeda˝y zdobytego

byd∏a czy koni. Niejednokrotnie zresztà cz´Êç zdobytych towarów

przekazywano wprost dla ludnoÊci, co równie˝ by∏o formà jej ochrony

przez oddzia∏y leÊne. Przyk∏adem jest chocia˝by 3 Kompania

„Groênego”, która spoÊród skonfiskowanych S∏owakom na poczàtku
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listopada 1946 r. 6 krów i 4 koni, 3 krowy i 1 konia przekaza∏ gospo-

darzom z Sieniawy ko∏o Raby Wy˝nej. Skàdinàd charakterystyczne, ˝e

nawet wojewoda krakowski, zapewne bez satysfakcji wspomina∏ w spra-

wozdaniu dla rzàdu, ˝e Józef KuraÊ „celowo naÊladuje Janosika i innych
legendarnych «szlachetnych zbójców» zwalczajàcych tyrani´ i pomaga-
jàcych ubogim [...]”

Zakupy towarów za gotówk´ by∏y normalnà procedurà - zresztà 

w tym celu tak cz´sto przeprowadzano akcje, majàce na celu zdobycie

gotówki. Nale˝y nadmieniç, ˝e zdarza∏y si´ tak˝e przypadki cz´Êciowo

upozorowanych akcji zaopatrzeniowych w rzeczywistoÊci b´dàcych

kolejnà, zawoalowanà formà wspó∏pracy ludnoÊci z partyzantami.

W∏adys∏aw Hajnos, zas∏u˝ony dzia∏acz SL „Roch” i PSL na

Nowotarszczyênie, ówczesny dyrektor oddzia∏u „Cepelii”, niejednokrot-

nie przekazywa∏ do partyzantów „Ognia” informacje o majàcym przy-

byç do jego placówek w Nowym Targu transporcie towarów (np. sukna),

w celu zorganizowania przez nich „napadu”. W takich sytuacjach kwity

zostawiane przez podziemie poÊwiadcza∏y rekwizycje, a MO i UB by∏y

informowane o „bandyckich napadach” i o rabunku mienia. 

Mniejszym êród∏em pieni´dzy i towarów by∏y tak˝e karne konfiskaty

nak∏adane na obywateli, którzy prowadzili dzia∏alnoÊç wymierzonà 

w bezpieczeƒstwo oddzia∏u partyzanckiego bàdê ludnoÊci - by∏a to

forma penalizacji mniejszych wykroczeƒ lecz tak˝e sposób ostrzegaw-

czego stopniowania kar: nakazywano zaprzestanie dzia∏alnoÊci 

i z∏o˝enie komntrybucji. Ociàganie si´ z wykonaniem takiego wyroku

4422

Partyzancki odpoczynek - z bronià w r´ku.

ogien  1/29/04  23:05  Page 42



mog∏o spowodowaç podwy˝szenie kary. W niektórych wypadkach dal-

szego nie wykonania poleceƒ mog∏y groziç nawet wyroki Êmierci.

„Ogieƒ” kara∏ te˝ np. S∏owaków opowiadajàcych si´ za oderwaniem

cz´Êci Spisza i Orawy od Polski.

KuraÊ szeroko wykorzystywa∏ opinie ludnoÊci i rady lokalnych autory-

tetów. Charakterystycznym pod tym wzgl´dem przyk∏adem by∏a proÊba

Stanis∏awa Marusarza ze Skrzypna o umorzenie na∏o˝onej na niego kon-

trybucji (100.000 z∏). Za uczciwÊcià Marusarza i nies∏usznoÊcià wyroku

r´czy∏o czterech Êwiadków, którzy - bez ˝adnych obaw - podpisali si´

pod pismem imionami i nazwiskami. Jeden z nich, so∏tys Ludwik Marcin

napisa∏ krótko: „OÊwiadczam, ˝e we wsi [Marusarz] by∏ dobrym

cz∏owiekiem”. Wyraênie to pokazuje, jak ludnoÊç ocenia∏a cele

dzia∏alnoÊci „Ognia” skoro uznano tego rodzaju argumentacj´ za istotnà.

Wa˝nym elementem aktywnoÊci niepodleg∏oÊciowych oddzia∏ów

leÊnych, równie˝ zwiàzanym z ochronà wspierajàcej je ludnoÊci, by∏o zwal-

czanie pospolitej przest´pczoÊci i band rabunkowych. Szczególnie te ostat-

nie by∏y zjawiskiem doÊç powszechnym w ówczesnej Polsce. Bandy korzys-

ta∏y z braku stabilnoÊci politycznej w warunkach wojennych oraz z nastaw-

ienia struktur nowej w∏adzy na zwalczanie konspiracji niepodleg∏oÊciowej 

a nie kryminalistów. Sta∏ym zjawiskiem by∏o tak˝e dokonywanie rabunków

a nawet morderstw „na konto” oddzia∏ów partyzanckich.

Formacje re˝imowe de facto korzysta∏y z tego rodzaju sytuacji. Bandy

rabunkowe w propagandzie by∏y traktowane identycznie jak „bandy”

polityczne i w praktyce oficjalnie nie czyniono pomi´dzy nimi

rozró˝nieƒ. Nieoficjalnie oczywiÊcie komuniÊci widzieli zasadniczà roz-

bie˝noÊç w sensie, celach i metodach dzia∏ania podziemia

niepodleg∏oÊciowego i zwyk∏ych kryminalistów. Jednak zwalczanie tych

ostatnich nie by∏o traktowane przez podleg∏e im s∏u˝by priorytetowo bo

te˝ i bezpieczeƒstwo ludnoÊci nie by∏o dla nowej w∏adzy priorytetem. Za

rzecz zdecydowanie wa˝niejszà uznawano likwidacj´ oporu niepod-

leg∏oÊciowego.

Dla podziemia niepodleg∏oÊciowego kwestia ochrony ludnoÊci przed

grupami bandyckimi by∏a kwestià zasadniczà. Nie przypadkowo

„Ogieƒ” w rozkazie do dowódcy 3 kompanii z 8 sierpnia 1946 r.

nakazywa∏ aby „bandy rabunkowe likwidowaç bez pardonu”. Oddzia∏y

leÊne w ten sposób stawa∏y si´ realnym oparciem dla ludnoÊci i czyn-

nikiem stabilizujàcym sytuacj´ Êrodowisk lokalnych. JednoczeÊnie

wzmocnieniu ulega∏y wi´zi ∏àczàce partyzantów i ludnoÊç, tym bardziej,

˝e wieÊç o rozbiciu band n´kajàcych okolic´ rozchodzi∏a si´ szybko. 
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Przyk∏adem mo˝e byç likwidacja 4-osobowej szajki ¸atanków 

z Gronkowa, którzy kontynuowali dzia∏alnoÊç rabunkowà mimo kilkakrot-

nych ostrze˝eƒ „Ognia”. Z wyroku Kurasia zastrzelono ich wszystkich 

w koƒcu grudnia 1945 roku. Fakt ten odbi∏ si´ szerokim echem po ca∏ej

okolicy. Mówi∏ o tym m.in. Leon Leja wzmiankowany ju˝ przewodniczàcy

nowotarskiej Powiatowej Rady Narodowej, na Plenum WRN w Krakowie

w dniach 5-26 marca 1946 r.: „I w tym wypadku spo∏eczeƒstwo nie usto-
sunkowa∏o si´ negatywnie do mordu, bo pomordowani to byli
przewa˝nie z∏odzieje. Ch∏opi tamtejsi musieli sypiaç w stajni bo im
gin´∏y owce, konie i krowy. W ten sposób utworzy∏a si´ legenda, ˝e
«Ogieƒ» robi porzàdek”. Najprawdopodobniej równie˝ przez ˝o∏nierzy

Kurasia zlikwidowany zosta∏ 8 wrzeÊnia 1946 r. Andrzej Wacik 

z LeÊnicy „za napady rabunkowe z bronià w r´ku”. W jednym z ostat-

nich rozkazów, 17 lutego 1947 r., „Ogieƒ” poleca∏ m.in. na∏o˝yç kontry-

bucj´ za dzia∏alnoÊç rabunkowà na trzy osoby z Bia∏ki (od 30.000 do

50.000 z∏), poleca∏ skonfiskowaç w LeÊnicy kradzionà krow´ oraz

„przeprowadziç wywiad w sprawie bandy rabunkowej z Mi´tusowa”. 

Ostatnia walka

Ostatnie miesiàce roku 1946 przynios∏y kilka sukcesów si∏om UB 

i KBW. Wprawdzie nie mia∏y one jeszcze zasadniczego znaczenia dla

kszta∏tu i liczebnoÊci zgrupowania ale mia∏y du˝e znaczenie psycholog-

iczne dla partyzantów. W nocy z 18 na 19 paêdziernika 1946 r. obóz 2

kompanii zosta∏ zaatakowany przez grup´ operacyjnà KBW w schro-

nisku Kierpcówka w KoÊcieliskach. Partyzanci ostrze˝eni przez warty 

z trudem zdo∏ali si´ wycofaç podczas strzelaniny. Ostatecznie stracili

trzech ludzi: „Motora” (Andrzej ¸ukaszczyk), „Ska∏´” (Józef Âcie˝ka) 

i „Aposto∏a” (Franciszek Gàsienica-Kleryk), który nie majàc szans uciecz-

ki nie chcia∏ si´ poddaç i próbowa∏ pope∏niç samobójstwo strzelajàc

sobie w g∏ow´. Wszyscy trzej, ∏àcznie z ci´˝ko rannym „Aposto∏em”

zostali aresztowani.

9 listopada 1946 r. nad ranem pi´cioosobowy patrol dowodzony

bezpoÊrednio przez dowódc´ 3 kompanii Henryka G∏owƒskiego

„Groênego”, zosta∏ zaskoczony przez trzydziestopi´cioosobowà grup´ oper-

acyjnà KBW. Otoczeni partyzanci podj´li walk´. Podczas strzelaniny poleg∏

„Groêny” i „Bratek” (Jan Osiecki). Nie majàc szans poddali si´ trzej

pozostali: „Silny” (KoÊcielniak), „Bierut” (Wojciech Frodyma), i „Pomsta”

(Ryszard K∏aput). Straty KBW to jeden zabity i dwóch rannych ˝o∏nierzy.
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7 grudnia 1946 r. nad ranem KBW otoczy∏o partyzantów 2 kompanii

kwaterujàcych w schronisku na polanie Stara Robota w Tatrach. Pod

os∏onà ostrza∏u prowadzonego z bacówek zdo∏a∏o wycofaç si´ do lasu

kilkunastu partyzantów zakwaterowanych w schronisku z „Powichrem”

na czele, jednak zgin´∏o a˝ siedem osób, a a˝ 12 ludzi po d∏u˝szej

walce by∏a zmuszona do z∏o˝enia broni. UB i KBW zdoby∏o te˝ 5 rkm-

ów, 10 automatów, 10 karabinów, du˝à iloÊç amunicji, mundurów,

koców, lekarstw i ˝ywnoÊci. Straty w∏asne KBW by∏y nieporównywalnie

mniejsze: 2 zabitych i 1 ranny. 

Wprawdzie wcià˝ przeprowadzano w tym czasie niemal co kilka dni

udane akcje zbrojne i zaopatrzeniowe (mi´dzy innymi 5 listopada 1946 r.

odbito partyzanta ze szpitala w Zakopanem, w rocznic´ Âwi´ta

Niepodleg∏oÊci 11 listopada 1946 r. rozbito posterunek MO w Cichem) jed-

nak powoli UB przejmowa∏o inicjatyw´ strategicznà. Relatywnie wi´ksze ni˝
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dotychczas sukcesy si∏ re˝imowych w ostatnich miesiàcach roku 1946 nie

by∏y przypadkowe. Struktury KBW i UB mia∏y nieco lepsze ni˝ wczeÊniej

przygotowanie agenturalne i informacyjne do podejmowanych dzia∏aƒ.

Wprawdzie w dalszym ciàgu jakoÊç zdobytych informacji pozostawiaç

mog∏a wiele do ˝yczenia jednak by∏ to o wiele pe∏niejszy materia∏ ni˝ zasób

wiedzy sprzed roku. Wykorzystano tak˝e wszystkie atuty b´dàce efektem

coraz gorszej dla obozu niepodleg∏oÊciowego sytuacji politycznej. Terror 

i masowe aresztowania wÊród ludnoÊci os∏abia∏y zaplecze oddzia∏ów par-

tyzanckich i powi´ksza∏y zm´czenie ludnoÊci wojnà. Czasem (zgodnie 

z intencjami UB) równie˝ partyzantów obarczano winà za aresztowania

ludnoÊci dokonywane we wsiach przez komunistów. 

22 stycznia 1947 r. dowódca Wojsk Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego

województwa krakowskiego sowiecki oficer Iwan Dragin wyda∏ dla pod-

leg∏ych mu wojsk wewn´trznych rozkaz bojowy nr 003, na podstawie

którego skierowano tylko do rejonu stacjonowania „Ognia” 829 ludzi 

z 6 samodzielnego batalionu operacyjnego oraz 2 Samodzielnego

Zmotoryzowanego Pu∏ku KBW. Podzielono ich na siedem pododdzia∏ów

operacyjnych i sztab z odwodem. Do ka˝dego oddzia∏u przydzielono

funkcjonariuszy UBP. Zadaniem ka˝dej grupy by∏o „ustawiczne Êledze-

nie, Êciganie i n´kanie bojówek «Ognia»”. W sumie przeciw

rozcz∏onkowanemu na okres zimy zgrupowaniu samego „Ognia” zaan-

ga˝owano ponad tysiàc ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy MO i UB.

11 lutego 1947 r. patrol kpr. Józefa Szczota „Marnego” zosta∏ zdrad-

zony przez agenta UB Mari´ Minczewskà (TW „Niezdecydowana”).

Funkcjonariusze KBW i UB otoczyli zaj´ty przez partyzantów dom. Akcj´

rozpocz´to od wrzucenia granatu do pokoju, w którym spali partyzanci

(Êwiadczy to o precyzyjnoÊci otrzymanego donosu). W czasie walki

zginà∏ od postrza∏u pociskiem dum-dum W∏adys∏aw Domiczek ps.

„Koliba”. Andrzej Lasak „Podbipi´ta” pope∏ni∏ samobójstwo. Budynek

stanà∏ w p∏omieniach. Pozostali przy ˝yciu „Marny” (ranny), „Stokrotka”,

„Tygrys” (Kazimierz Mardu∏a) i „Znicz” (Mieczys∏aw ˚ebrowski), nie

widzàc ˝adnych szans, poddali si´ i wyszli z p∏onàcego budynku.

Kazano im si´ po∏o˝yç na trawie i na miejscu ich zamordowano,

pozostawiajàc przy ˝yciu jedynie Janin´ Polaczykówn´ „Stokrotk´”

(najprawdopodobniej uznano jà, jako szwagierk´ „Ognia”, za cenne

êród∏o informacji). Akcja by∏a prowadzona pod osobistym nadzorem mjr

Bronis∏awa Wróblewskiego z MBP. 

By∏ to kolejny powa˝ny cios dla zgrupowania „Ognia” o du˝ym

znaczeniu psychologicznym. Mo˝liwe, ˝e pog∏´bi∏o to poczucie bez-
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nadziejnoÊci sytuacji wÊród kolejnych grup partyzantów, rozlokowanych

na melinach i przebywajàcych w lesie. Dlatego te˝ od 10 do 15 lutego

ujawni∏o si´ u ˝o∏nierzy KBW kolejnych 18 cz∏onków 2 i 3 kompanii. 

Wprawdzie straty jakie zgrupowanie ponios∏o w listopadzie, grudniu

1946 r. i w styczniu 1947 r., czyli w okresie zimowego rozkwaterowania

cz´Êci oddzia∏ów i poszczególnych osób na wiejskich kwaterach

os∏abia∏y ca∏oÊç i spoistoÊç zgrupowania ale nie by∏y to˝same z jego

rozbiciem. U wielu partyzantów podminowa∏y jednak wiar´ w sens dal-

szej walki. Mimo to jako ca∏oÊç zgrupowanie nie straci∏o zdolnoÊci mobi-

lizacyjnych i w myÊl planów „Ognia” na wiosn´ oddzia∏y (nawet w okro-

jonym kszta∏cie) ponownie mia∏y si´ zebraç i powi´kszyç. Sytuacj´ opisy-

wa∏ sam „Ogieƒ” w rozkazie do 2 kompanii z 7 lutego 1947 r.:

„Zaznaczam, ˝e dowództwo jest w ci´˝kim po∏o˝eniu z powodu rozbi-
cia du˝o oddzia∏ów w terenie przez UB” jednak oddzia∏y te „kolejno si´

porzàdkujà i do∏àczajà do nas”. G∏ówne zadania mia∏a wykonywaç 2

kompania, która jeszcze 17 lutego 1947 r. otrzyma∏a wykaz poleceƒ 

i zadaƒ do wype∏nienia w terenie, sk∏adajacy si´ z ponad 40 punktów!

Nie przypadkiem komórki WiN w sprawozdaniu za styczeƒ roku 1947 r.

stwierdzajà: „Na terenie pow. krakowskiego (po∏udnie) [chodzi o wojew-

ództwo krakowskie - przyp. M.K.] przejawia swojà dzia∏alnoÊç g∏ównie
grupa «Ognia». Stwierdzono, ˝e «Ogieƒ» przygotowuje silnà akcj´ lik-
widacyjnà PPR-u po wyborach.”

Najwi´kszym problemem by∏o wi´c przetrwanie zimy, chocia˝ i wów-

czas zadawano straty wrogowi. Oczekiwano nadejÊcia wiosny i konty-

nuowano dzia∏alnoÊç w wymiarze ograniczonym. 

Tym wi´kszym sukcesem si∏ re˝imowych by∏o najpierw zaj´cie obozu 

w górach a potem wytropienie tymczasowej kwatery „Ognia” 

w Ostrowsku. To dopiero wtedy zosta∏a przekreÊlona mo˝liwoÊç ponownej

mobilizacji zgrupowania i de facto zakoƒczy∏a jego dzia∏alnoÊç.

Wszystko umo˝liwi∏a zdrada. 10 lutego 1947 r. zwerbowany zosta∏

przez UB zaufany ∏àcznik „Ognia”, któremu nadano ps. „Orientacyjny”.

W∏aÊnie on po trzech dniach przyprowadzi∏ bezpiece kolejnego zdrajc´

(nadano mu pseudonim „Âmia∏y”), który przekaza∏ dok∏adny opis miejs-

ca kwaterowania sztabu zgrupowania w lasach kamienieckich, ko∏o

Polany Stawieniec, na pó∏nocny wschód od Turbacza:

„Obóz «Ognia» znajduje si´ w górach za Turbaczem. Najbli˝sze
miejscowoÊci od obozu to wsie Ochotnica i Konina. Ziemianka «Ognia»
os∏oni´ta jest od wschodu i od pó∏nocy górà, od zachodu masywnym
starym lasem, a od po∏udnia przep∏ywa potok i rozciàga si´ pole
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widzenia na odleg∏oÊç 5 km. Ca∏y teren jest bardzo górzysty i pokryty
masywnym lasem. 

Prócz tego dojÊcie do obozu jest niezmiernie ucià˝liwe z powodu
du˝ych opadów Êniegu. Ostatnio ochrona sztabu liczy oko∏o 25 ludzi.
Wszyscy mieszczà si´ w jednej ziemiance. Uzbrojenie sk∏ada si´ z 4
rkm, kilku karabinów r´cznych, reszta to automaty.Ka˝dy posiada na
uzbrojeniu 2 granaty i ok. 500 sztuk amunicji.

Dla ochrony obozu wystawione sà warty w odleg∏oÊci ok. 200 m od
obozu. Od strony po∏udniowej jest bardzo dobry widok obserwacyjny.
Widaç stàd wszystko na Ochotnic´, ¸opusznà, Ostrowsko i Waksmund.
Warta jest wystawiana z chwilà Êwitu t.j. od godziny 4 rano do 22 wie-
czorem. Nie jest mi wiadome czy wystawione sà warty z innych stron
obozu. Nie znam równie˝ nazwy tewgo szczytu góry. Mog´ jednak
osobiÊcie doprowadziç i wskazaç ten szczyt. DojÊcie do obozu znam od
strony wsi Waksmund, Ostrowsko i ¸opusznej. Aby okrà˝yç obóz i zlik-
widowaç sztab «Ognia», niezb´dne b´dzie do tego celu oko∏o 100
˝o∏nierzy na nartach”.

Obóz zosta∏ zaatakowany przez UB i KBW ju˝ 18 lutego 1947 roku -

jak si´ okaza∏o - pod nieobecnoÊç „Ognia”. Partyzanci si´ wycofali ale

w czasie walki poleg∏ Józef Sral „Smak”, by∏y ˝o∏nierz Legionów Polskich

jeden z najstarszych (i wiekiem i doÊwiadczeniem) ˝o∏nierzy „Ognia”.

Partyzanci wycofali si´ z obozu. 

Po tej operacji „Ogieƒ” równie˝ swój oddzia∏ sztabowy postanowi∏

podzieliç na mniejsze kilkuosobowe grupki, które skierowa∏ na kwatery

we wsiach. Sam równie˝ zaledwie z szeÊcioma osobami zszed∏ do

Ostrowska 20 lutego 1947 r. Decyzji tej sprzyja∏ fakt, ˝e „Ogieƒ” mia∏

dolegliwoÊci reumatyczne i trudno je by∏o leczyç w warunkach zimowych

w lesie. Byli z nim Jan Kolasa „Powicher”, Stanis∏aw Sral „Zimny” (syn

poleg∏ego „Smaka”), Kazimierz KuraÊ „Kruk” (bratanek „Ognia”),

Franciszek Dró˝d˝ „Szpak”, Stanis∏aw Ludzia „HarnaÊ” i ∏àczniczka

Irena Olszewska ps. „Hanka”. 

Trzeba tu wyraênie podkreÊliç wbrew legendom, ˝e nie by∏a to ani

grupa rozbitków, ani te˝, jak sugerowano wielokrotnie, grupa ostatnich

najwierniejszych ludzi, którzy pozostali przy „Ogniu”. Natomiast nie da

si´ zaprzeczyç, ˝e w∏aÊnie podzielenie oddzia∏u sztabowego na ma∏e

kilkuosobowe grupki i zejÊcie „Ognia” do wsi z jednà z nich pozwoli∏o na

jego osaczenie na skutek doniesienia pojedynczego agenta. To co nie

by∏o takie ∏atwe w obronnym i strze˝onym przez posterunki obozie 

w górach.
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Nowotarskie UB informacj´ o miejscu przebywania „Ognia” otrzy-

ma∏o równie˝ od „Âmia∏ego” -  21 lutego 1947 r. ok. godz. 9.30.

Natychmiast zarzàdzono alarm dla 40 osobowej kompanii z odwodu

wojsk wewn´trznych stacjonujàcej w Nowym Targu. Do∏àczono do nich

dziesi´ciu UB-owców i milicjantów. Ok. 10.00 wyjechano do Ostrowska.

Ca∏oÊcià dowodzili i akcj´ nadzorowali: mjr Bronis∏aw Wróblewski 

z MBP, kpt. Boles∏aw Szwejgiert i kpt. Franciszek Dworakowski z WBW

w Krakowie. Uczestniczyli w niej tak˝e: por. Adam Podstawski - szef

PUBP w Nowym Targu, por. Henryk S∏abczyk z KP MO w Nowym Targu 

i ppor. Edward Zawada z krakowskiego WUBP.

Atak na dom Józefa i Anny Zagatów, w którym przebywa∏ „Ogieƒ”,

rozpocz´to ok. godz. 13.00. WczeÊniej otoczono ca∏y kompleks zabu-

dowaƒ po∏o˝onych w trójkàcie trzech dróg. Partyzanci odpowiedzieli

huraganowym ogniem, co spowodowa∏o zamieszanie w szeregach KBW 

i dawa∏o im szans´ nawet na wyjÊcie z „kot∏a”. Partyzanci najpierw

niepostrze˝enie przedostali si´ do sàsiedniego budynku Micha∏a Ostwalda.

Podpalono zabudowania liczàc na to ˝e po˝ar wymusi na partyzantach

poddanie si´ albo ich poch∏onie ˝ywcem. W zam´cie bitwy „Powicher” 

i „HarnaÊ” zdo∏ali si´ przedostaç poprzez kordon okrà˝enia. Niestety

„Zimny” i „Kruk” zgin´li od kul bezpieki i KBW. „Szpak” zdo∏a∏ si´ ukryç.

Tymczasem „Ogieƒ” wraz z „Hankà” niepostrze˝enie zdo∏ali przedostaç si´

do kolejnego budynku Marii Kowalczyk-Pachowej. Dopiero po jakimÊ czasie

UB-cy dostali sygna∏, w którym domu si´ ukryli. Otoczony ponownie

„Ogieƒ” zosta∏ wezwany do poddania si´. Poleci∏ skorzystaç z tej propozy-

cji „Hance”. Sam, zaraz po jej wyjÊciu z budynku pope∏ni∏ samobójstwo.

Strza∏ w skroƒ nie spowodowa∏ jednak zgonu - zosta∏ jednak pojmany przez

bezpiek´ ju˝ w stanie utraty przytomnoÊci. W czasie walki zgin´∏o dwóch

ludzi z KBW. Dwóch kolejnych by∏o rannych. 

„Czterej ˝o∏nierze, którzy po samobójczym strzale wata˝ki wdarli si´
na strych - mówi∏ uczestniczàcy w akcji Józef Dysko, zast´pca Szefa PUBP 

w Nowym Targu - ujrzeli «Ognia» w agonii, z rozwalonà skronià, 
z odkrytym mózgiem. [...] «Ogieƒ» le˝a∏ nieprzytomny, mia∏ zamkni´te
oczy. Rozgrzani walkà ˝o∏nierze zrzucili go po schodach, a my doceniajàc
w pe∏ni wag´ ˝ycia przywódcy bandy jako êród∏a informacji, za wszelkà
cen´ chcieliÊmy go ocaliç.” Przeniesiono go na ci´˝arówk´, sanitariusz

KBW udzieli∏ mu pierwszej pomocy i zawiezionio go do nowotarskiego

szpitala, który na zewnàtrz otoczy∏ kordon KBW a wewnàtrz obstawa UB 

i MO. Próby uratowania ˝ycia okaza∏y si´ nieskuteczne. Józef KuraÊ zmar∏

dwadzieÊcia minut po pó∏nocy, czyli ju˝ 22 lutego 1947 roku.
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Nast´pnego dnia cia∏o „Ognia” zosta∏o wywiezione do Krakowa.

„Nie chcieliÊmy pochowaç go na ziemi nowotarskiej, aby jego grób nie
sta∏ si´ miejscem manifestacji, sk∏adania kwiatów itp.” - mówi∏ Kazimierz

Jaworski, kierownik sekcji ds. Walki z Bandytyzmem w nowotarskim PUBP.

Dalsze losy jego zw∏ok do dzisiaj nie zosta∏y ostatecznie rozwik∏ane. 

Âmierç „Ognia” w skali województwa krakowskiego, a szczególnie

jego cz´Êci po∏udniowej, by∏a wydarzeniem prze∏omowym dla dziejów

podziemia zbrojnego. Sfa∏szowane wybory, kl´ska PSL, Êmierç wielu

dowódców, rozk∏ad szeregu jednostek partyzanckich, brak symptomów

poczàtku nowej wojny Êwiatowej, dodatkowo os∏abia∏y poczucie

celowoÊci dalszego oporu. Dnia 22 lutego 1947 r. Sejm utworzony na
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podstawie sfa∏szowanych wyników wyborczych uchwali∏ ustaw´ 

o amnestii. Perspektywa powrotu do domu po latach leÊnej tu∏aczki i kon-

spiracji, za cen´ w pewnym sensie akceptacji pora˝ki i zwyci´stwa

obozu sowieckiego w takich okolicznoÊciach okaza∏a si´ dla licznych

˝o∏nierzy podziemia jedynym wyjÊciem z sytuacji. W wielu wypadkach,

podobnie jak w 1945 r., ostatecznà decyzj´ podejmowano jednak

dopiero na wieÊç o ujawnieniach dowódców.

Grupki niez∏omnych kontynuowa∏y dzia∏alnoÊç partyzanckà w o wiele

trudniejszych warunkach. Nale˝a∏ do nich Antoni Wàsowicz „Roch”,

który po Êmierci „Ognia” kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç zbrojnà na czele „3

Kompanii ROAK”. 12 maja 1947 r. w czasie próby przedarcia si´ do

amerykaƒskiej strefy okupacyjnej wraz z dwoma podkomendnymi zosta∏

zatrzymany w Austrii w miejscowoÊci Korneuburg k. Wiednia przez

NKWD. W sowieckim wi´zieniu przebywali do 29 lipca 1947 r. Potem

przekazano ich UB. 

Na Podhalu pozosta∏ Józef Âwider „Pucu∏a”, który w maju 1947 r.

przyjà∏ pseudonim „MÊciciel” i przejà∏ dowodzenie resztkami 3 kom-

panii. Z grupà partyzantów kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç antykomunistycznà.

Oddzia∏ swój zaczà∏ okreÊlaç nazwà „Wiarusy”. Zginà∏ w walce z UB 

w miejscowoÊci Lubieƒ (w po∏owie

drogi mi´dzy MyÊlenicami a Rabkà)

18 lutego 1948 roku. SzeÊç dni

póêniej 24 lutego 1948 r. wyko-

nano w Krakowie wyrok Êmierci na

„Rochu”. Ich los podzieli∏ tak˝e

Stanis∏aw Ludzia „HarnaÊ”,

„Dzielny” ujety w czasie akcji

prowokacyjnej w Krakowie po strze-

laninie na terenie siedziby woje-

wódzkiego UB (stracony 12 stycznia

1950 r.). Ostatnim walczàcym

˝o∏nierzem „Ognia” by∏ Jan

Sa∏apatek ps. „Orze∏”, który na

czele kilkunastu (potem kilku) ludzi

kontynuowa∏ walk´ partyzanckà

pod nazwà „Grupa Operacyjna AK

«Zorza»”. Dopiero  18 stycznia

1955 r. Sa∏apatek zosta∏ ci´˝ko

ranny podczas prowokacyjnej
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zasadzki UB w Trzebuni (pow. MyÊlenice) i zmar∏ w Krakowie 29 stycz-

nia 1955 r.

˚o∏nierzom „Ognia” komuniÊci nigdy nie pozwolili na do koƒca nor-

malne ˝ycie. Oprócz otwartych represji i pozbawiania wolnoÊci,

szykanowano ich, ograniczano im mo˝liwoÊci podejmowania pracy, 

a ich dzieciom nauki. W ramach operacji o kryptonimie „Ogniwo” byli

przez wiele lat przedmiotem sta∏ej inwigilacji bezpieki i jej konfidentów.

Przez lata nie by∏o najmniejszej mo˝liwoÊci dokonania upami´tnienia

najs∏ynniejszego partyzanta Podhala. Jeszcze w 1947 r. Stanis∏aw

Ludzia „HarnaÊ” wystawi∏ w Ostrowsku symboliczny krzy˝ poÊwi´cony

dowódcy. Krzy˝ zosta∏ szybko usuni´ty przez komunistów. Inne próby

koƒczy∏y si´ podobnie. Dopiero w latach 80 XX w. niez∏omny kapelan

„SolidarnoÊci” ks. Adolf Chojnacki, wbrew pogró˝kom SB, zbudowa∏ na

terenie parafii w Juszczynie symboliczne mogi∏y Kurasia i Sa∏apatka.

Pomnik Zgrupowania Partyzanckiego „B∏yskawica” b´dzie wyrazem

uznania nie tylko dla podhalaƒskiego dowódcy ale tak˝e dla jego pod-

komendnych i innych ˝o∏nierzy powojennego podziemia, którzy nigdy

nie zrezygnowali z marzeƒ o Niepodleg∏oÊci.
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Grupa „Wiarusów” dowodzona przez Stanis∏awa Ludzi´ „Harnasia” (prawdopodobnie 1948 r.).
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