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„W zasadzie najważniejsze jest życie. A jak
już jest życie to najważniejsza jest wolność.
A potem oddaje się życie za wolność. Wtedy
już nie wiadomo co jest najważniejsze”.
To motto z książki Marka Edelmana Getto walczy
towarzyszyło mi, gdy słuchałam historii życia jednego z żołnierzy Rzeczypospolitej, gdy spotykałam
w tej opowieści wyjątkowe postacie jego dowódców,
żołnierzy, przyjaciół, znajomych… Gdy spisywałam
jego losy w czasach naznaczonych wojną i walką
o niepodległość Ojczyzny. Gdy słuchałam o wyborach, przy których często stawiane było pytanie ile
warte są Wolność i Życie.
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Słowo wstępne
„Dla Wolnej i Niezawisłej”
gen. Paweł Łaszkiewicz, ps. „Rawicz”
Dewizy naszych pułkowych sztandarów
niosą z przeszłości w przyszłość przesłanie wolności i honoru Rzeczypospolitej.
Wartości te, wpisane w wielkie narodowe
„Credo”, od zawsze wyrastały na fundamencie Boga i Ojczyzny.

Wymownie brzmią słowa, wyrażające prawdę, że każda narodowa rocznica, każde narodowe upamiętnienie – ludzi oraz
ich czynów, to nie tylko święto, ale i refleksja, to dziękczynienie Bogu i ludziom.
Wobec tej prawdy niczym są polityczne podziały i historyczne
sprzeciwy, indywidualne racje i epokowe osądy. Dzieło życia
Tych, co w swych sercach wyryli ideę „Wolnej i Niezawisłej”,
złożone na ołtarzu Ojczyzny, uświęcone „sensem przemijania”
TRWA i TRWAĆ BĘDZIE pośród kart narodowej historii.
Papież Benedykt XVI polską historiozofię streścił niezwykle
wymownie, podkreślając, że „z heroizmu i męstwa narodu
zrodziła się wolna Polska”.
Dzieło życia gen. Pawła Łaszkiewicza, ps. „Rawicz” dopełnia
powyższą myśl o stwierdzenie, że wolna Polska zrodziła się
z życia Tych, dla których była Ona największą troską i słusznym obowiązkiem, z życia Tych, co „miłowali Ją pierwszą po
Bogu miłością”.
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Życie jednostkowe, wplecione w niełatwe dzieje narodu, ob-

Jest w końcu wybór racji, choć nie zawsze zgodnej z racjonal-

razują najpełniej myśli „wyjęte” z artykułu Janusza Kulikow-

nością myślenia, to dalekiej od konformizmu i doraźnej sku-

skiego: [Paweł Łaszkiewicz] „urodził się, kiedy Polski na ma-

teczności.

pach świata nie było”, „kiedy miał kilka lat Polska wybijała

Tylko z pamięcią historyczną, jako depozytem przeszłości,

się na niepodległość”, „w latach 1919–1929 przywdział mun-

możemy otwierać się na perspektywę godnego jutra.

dur jej Obrońcy – (...) poszedł w ślady ojca i dziadka”, „kiedy
Polska traciła niepodległość w pamiętnym i tragicznym 1939

Słowa uszanowania i serdecznej podzięki należą się Pani

roku (...) czuwał nad tymi co z biało-czerwonymi szachow-

Annie Ochmann, wnuczce Dziadka-Generała „Rawicza”.

nicami na skrzydłach, częstokroć osamotnieni, niczym orły

Dzięki jej inicjatywie i pracowitości spisane zostało to jakże

spadali na posuwające się w głąb Polski nieprzyjacielskie ko-

bogate żołnierskie życie Kawalera Orderu Wojennego „Vir-

lumny”, „był w szeregach konspiracyjnej Służby Zwycięstwu

tuti Militari” Generała „Rawicza”. Chylę również czoło przed

Polski, poprzedniczki ZWZ i AK”, „jako zawodowy oficer Woj-

Czcigodnym Panem Generałem i dziękuję mu za wierną żoł-

ska Polskiego i partyzant AK, doświadczywszy dobrodziejstw

nierską przyjaźń. Każdego dnia spotykamy się duchowo na

sowieckiej <własti>, wybrał walkę w niepodległościowej or-

Jasnej Górze w godzinie Apelu Jasnogórskiego na modlitwie

ganizacji <Wolność i Niezawisłość>”, „bywał u stóp Jasnogór-

przed Tronem Królowej Polski. Pozwoli Pan Generał, że to

skiej Pani, wraz ze swymi kolegami i tymi, co tradycje WiN

SŁOWO swoje zakończę fragmentem Pańskiego przemówie-

kontynuują i będą kontynuować”.

nia, jakie wygłosił Pan na Jasnej Górze podczas ceremonii

Polskie drogi ku niepodległości naznaczone zostały ofiarą

wręczenia swoim żołnierzom Sztandaru dnia 12 IX 1999 r.:

życia wielu pokoleń. Ich imiona, utrwalone w historycznym
przekazie lub znane Bogu jedynie wyrażają ideę bezkompro-

Pod hasłami tego sztandaru „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”,

misowego wobec zła narodowego czynu, wskazują na ofiarę

w dalszych dążeniach dla dobra i chwały naszej Ojczyzny,

z życia, nieskażoną, jakże dziś częstą kalkulacją opłacal-

niech Was prowadzi i chroni Najmiłościwsza Hetmanka,

ności. W życiu i dziele gen. Pawła Łaszkiewicza odzwierciedla

Jasnogórska Pani, Królowa Korony Polskiej. Tak Wam

się autentyczny wymiar miłości ojczyzny – postawa bezinte-

Dopomóż Bóg.

resowności i heroizmu, stanowiąca wyzwanie dla „polskiego
dziś” – dla perspektywy przyszłości.
W ostatnich słowach wspomnianego już artykułu red. Janusza Kulikowskiego zawarty został „patriotyczny testament”

Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości

gen. ,,Rawicza”, który „z niepokojem i zatroskaniem wyrażał
się o zamęcie politycznym, o braku jedności w narodzie”.
W kontekście tego „duchowego testamentu”, zadaniem naszym
i przyszłych pokoleń jest zachowanie pamięci. Jest zachowanie wierności sprawie słusznej, nawet na pozór straconej.
Jest kroczenie drogą prawdy, nawet wbrew głosowi ogółu.

Jasna Góra, 5 VI 2010 r.
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Wstęp

3 maja 2008 roku1, Pałac Prezydencki,
Warszawa
Paweł Łaszkiewicz („Rawicz”, „Ordon”) otrzymuje z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego awans na stopień generała brygady. W wolnej i niezawisłej Polsce. Polsce, o którą walczył
całe swoje życie.

Paweł Łaszkiewicz

1

Akt mianowania na stopień generała brygady z 24 kwietnia 2008 roku.

Pochodzenie

12 czerwca 1914 roku, Grudziądz
Ostatnie dni przed wybuchem I wojny światowej, ponad sto
lat po wymazaniu z mapy świata państwa polskiego.
W rodzinie Pauliny (z domu Kosnowska) i Stanisława Łaszkiewiczów przychodzi na świat syn – Paweł. Za dwa lata,
we wrześniu 1916 roku, urodzi się jego siostra – Małgorzata.
Łaszkiewiczowie to rodzina o wojskowych tradycjach. Pra-

Siostra Małgorzata,
zdjęcie maturalne, 1935 rok

dziadek Pawła, nie chcąc służyć w wojsku rosyjskim, uciekł
z Wołkowyska i wybrał życie na terenie zaboru pruskiego,
gdzie wraz z całą rodziną osiadł w okolicach Włocławka.
To były tułacze, ciężkie czasy. W rodzinnych opowieściach
zachowało się wspomnienie jednego z przystanków – w okolicach Brodnicy, gdzie pradziadek pracował jako ogrodnik.
Ojciec Pawła – Stanisław – także był żołnierzem. Wcielony
do wojska pruskiego, został w 1915 roku wysłany na front
wschodni w okolice Gorlic. Nie dotarł jednak do jednostki,
ale – z powodu silnej egzemy skórnej, którą sam wywołał,
zakażając rany za radą zaprzyjaźnionego sanitariusza – do
tamtejszego lazaretu wojskowego. Na dalsze leczenie został
przeniesiony do niemieckiego Magdeburga i Grudziądza.
Zaraz po zwolnieniu ze szpitala, w 1917 roku, zrzucił mundur niemiecki i założył biało-czerwoną opaskę, by stanąć
w szeregach obrońców odradzającej się Rzeczypospolitej.
Katarzyna Kosnowska – babcia Pawła Łaszkiewicza,
Grudziądz, 1900 rok

Na początku służył w oddziałach Obrony Obywatelskiej,
a od roku 1919 – w Żandarmerii Wojskowej.
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Fotografia ślubna Pauliny Kosnowskiej i Stanisława Łaszkiewicza,
rodziców Pawła, 1914 rok

Stanisław Łaszkiewicz – ojciec Pawła –
w pruskim mundurze
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Stanisław od najmłodszych lat kochał konie. Był świetnym jeźdźcem, zdecydował się więc ostatecznie na służbę
w 16. Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem pułkownika –
późniejszego generała i dowódcy Armii „Modlin” – Emila
Przedzymirskiego-Krukowicza. Swoją żołnierską drogę z tą
jednostką zakończył pod Kockiem. Został poważnie ranny
podczas ostatniej bitwy obronnej z Niemcami w 1939 roku.
Jako inwalida wojenny dożył, skończywszy służbę w stopniu
starszego ogniomistrza, do 1966 roku.

Paweł Łaszkiewicz
z siostrą i rodzicami,
Grudziądz, 1922 rok

Zjazd rodzinny z okazji Pierwszej Komunii Świętej siostry Pawła –
Małgorzaty. Przed domem, po lewej stronie Małgosi siedzi babcia
(matka ojca), dalej stryjek Franciszek i mama Paulina, po prawej –
dziadek ojca Franciszek i ojciec – Stanisław Łaszkiewicz. Paweł stoi
w drugim rzędzie trzeci z prawej
Dom rodzinny Łaszkiewiczów w Grudziądzu przy ulicy
Kalinkowej nr 52 lub 49, Boże Ciało 1924/1925 roku.
Dom został zniszczony po wojnie
Paweł z siostrą Małgosią,
Grudziądz, 1918/1919 rok

Pierwsza Komunia Święta Pawła Łaszkiewicza,
Grudziądz, 1924/1925 rok

Eduk acja

1919 rok, Grudziądz
Freblówka2. Dwupiętrowy, tynkowany, wolno stojący budynek.
Pierwsze edukacyjne wspomnienie Pawła Łaszkiewicza.
Prywatne przedszkole prowadzone przez Polaków, którego
dyrektorką była pani Korwin-Piotrowska, a zasadniczym
wymogiem w doborze nauczycieli – ich wysokie kwalifikacje.
To miejsce bardzo ważne dla niedawno wyzwolonego miasta.
Szczególną wagę przykładało się tu do nauki języka polskiego, poprawnej wymowy. Ponad sto lat zaborów sprawiło, że
większość dzieci posługiwała się przecież bardzo zniekształconą polszczyzną.
Kolejne edukacyjne etapy to: szkoła powszechna im. Jacka
Jachowicza, a następnie gimnazjum klasyczne. Lekcje języka polskiego, francuskiego, łaciny. Matematyki i śpiewu.
Nauczyciele, których Paweł Łaszkiewicz wspominał przez
wiele lat: profesor Piórkowski – historyk, ksiądz Rozkwitalski – nauczyciel religii, profesor Fitanza – nauczyciel rysunku.
Szkoła Podstawowa, Grudziądz, 1923 rok.
Paweł Łaszkiewicz siedzi pierwszy z prawej na dole

2

Freblówka (freblanka) – typ przedszkola prowadzonego wg metod F. Fröbla
(pedagog niem., 1782–1852, twórca ogródków dziecięcych), w którym zwracano uwagę na wszechstronny i harmonijny, zgodny z indywidualnymi cechami
rozwój dziecka.
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W 1930 roku, zgodnie z rodzinną tradycją jako syn zawodowego już wówczas podoficera Wojska Polskiego, wybrał prestiżowy Korpus Kadetów nr 2 w Chełmnie. Decyzję ułatwili przyjaciele ojca, także oficerowie, absolwenci Korpusu. Szczególnie
pomogła protekcja jednego z nich – Tomasza Skarżyńskiego
„Bobra”. Służył on, przed przeniesieniem do 14. Dywizjonu
Artylerii Konnej pułkownika Władysława Żyborskiego, w tym
samym pułku artylerii konnej co Stanisław – ojciec Pawła.
Podczas częstych odwiedzin w domu Łaszkiewiczów opowiadał między innymi o walkach pod Górą Św. Anny w trakcie
III powstania śląskiego, w którym brał udział. Po latach Paweł Łaszkiewicz wspominał: „Wtedy patriotyzm po prostu
był w powietrzu. Myśmy tym oddychali. To była wyśniona
przed naszych ojców, wreszcie wolna Polska”. Wspomnienie
niedawno zakończonej wojny, jej okropieństw, a także heroizm i legenda żołnierza-legionisty inspirowały wówczas wielu

Żołnierze z oddziału Stanisława Łaszkiewicza – ojca Pawła,
6. Pułk Artylerii Polowej, 1927/1928 rok

młodych ludzi do wybrania drogi zawodowej w wojsku.
Paweł Łaszkiewicz z siostrą
Małgorzatą oraz Stefanią
Lelkowską (siostrą przyjaciela
Pawła – Stefana Lelkowskiego),
Grudziądz, 1934/1935 rok

Korpus Kadetów, Chełmno, 1932 rok.
Paweł Łaszkiewicz siedzi trzeci z prawej w pierwszym rzędzie
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Korpus Kadetów to szkoła średnia o profilu matematyczno-przyrodniczym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących
ważne miejsce w cyklu kształcenia zajmowały różnorodne
szkolenia wojskowe bazujące na programie szkół podchorążych piechoty.
Najstarsza szkoła tego typu w Polsce – Akademia Szlachecka
Korpusu Kadetów – została założona przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego w 1765 roku w Warszawie. W okresie międzywojennym (między innymi w oparciu o tradycje
tej Akademii) utworzono trzy Korpusy Kadetów. Pierwszy –
w Łobzowie, przeniesiony do Lwowa jako Korpus Kadetów nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, drugi – pierwotnie umiejscowiony w Modlinie, przeniesiony w roku 1926 do Chełmna,
a następnie połączony z Korpusem Kadetów nr 3 w Rawiczu
(po tym połączeniu Korpus w Rawiczu otrzymał numer 2).
Dla młodych chłopców Korpus był miejscem wyjątkowym.
Wielu jego wychowanków ukończyło potem szkoły oficerskie
Paweł Łaszkiewicz ze swoim
kuzynem Bruno Karnathem,
Grudziądz, 1931 rok.
W 1941 roku dzięki pomocy kuzyna,
Paweł Łaszkiewicz podjął „oficjalną”
pracę w Strassenbauamt w Radzyniu
Podlaskim, równocześnie
rozpoczynając intensywną pracę
konspiracyjną w tym rejonie

Legitymacja osobista Pawła Łaszkiewicza
z Korpusu Kadetów

Okładka i strona tytułowa czasopisma Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmnie wydawana „czcionkami
drukarni »Nadwiślanin« Chełmno – Pomorze”. Do czasopisma pisywali kadeci, zamieszczano tam
artykuły z różnych dziedzin wojskowości, kronikę Korpusu, wspomnienia, poezję, sprawozdania
z pracy kół działających w Korpusie, nie zabrakło także działu rozrywek umysłowych czy humoru
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i zostało zawodowymi żołnierzami. Korpus
wyróżniali, spośród innych szkół, wybitni
wykładowcy zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i wojskowych. Kadeci
poznawali między innymi podstawy wojskowości, ćwiczyli posługiwanie się wszelką
bronią białą i palną będącą na wyposażeniu
armii, łącznie z ciężką bronią maszynową,
uprawiali sport: lekkoatletykę, boks, narciarPaweł Łaszkiewicz na samodzielnie
zrobionych nartach szusował po górkach
w Chełmnie i Grudziądzu

stwo. Także Paweł Łaszkiewicz szusował na samodzielnie zrobionych nartach po górkach w Chełmnie i w Grudziądzu.
Tradycją szkoły były obozy letnie. W trakcie jednego z nich Paweł Łaszkiewicz został uwieczniony z ckm-em na fotografii, która później ukazała się w czasopiśmie chełmskiego Korpusu. Tak
ten obóz wspominał kolega Pawła – Włodzimierz Kiełduszys:
„Długi wąż granatowych mundurów i srebrzystych półsłońc
wolno posuwał się w stronę dworca kolei żelaznej – Chełmno.
Ciężkie, olbrzymiemi gwoździami podkute buty, jak cepy po-

Obóz letni Korpusu Kadetów, 1935 rok

twornej młockarni łomotały o »kocie łby« – a obficie namaszczone wazeliną kociołki, manierki, łopatki wesoło pobrzęki-

Paweł Łaszkiewicz w Korpusie
Kadetów, 1933 rok

wały do wtóru orkiestrze. Ciężar, do nieprawdopodobnych
rozmiarów wypchanych plecaków, nielitośnie gniótł nasze
barki – ale podniesione głowy i radosne uśmiechy na twarzach mówiły wszystkim, że jedziemy na obóz, obóz »wypoczynkowy«.
Na dworcu niezliczone rzesze widzów z kwiatami i mowami
pożegnalnemi w zanadrzu...
Kompanje zatrzymują się przed wagonami, które mają nas
przewieźć aż tam, w południowy kraniec Polski, na Huculszczyznę. [...]
Pomiędzy wysokiemi, prawie prostopadłemi ścianami głęboPaweł Łaszkiewicz został uwieczniony
z ckm-em na fotografii, która ukazała się
w czasopiśmie chełmskiego Korpusu
Kadetów

kiego wąwozu, szemrze struga srebrzystej wody, tłukąc swem
ciałem o głazy zagradzające jej drogę.
To Prut!
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Groźny i potężny w czasie ulewnych deszczów, sączy się teraz po dnie doliny, mozolnie przeciskając się przez szczeliny
skał, niosąc ze sobą żwir i drobne kamyki, szlifując niemi nieruchome, sczerniałe ze starości cielska głazów. Od czasu do
czasu warknie gniewnie, gdy jakiś olbrzym skalny, strącony
przed wiekami z wierzchołka góry, zagrodzi mu drogę.
Nad brzegiem rzeki, pomiędzy dwoma pasmami gór – rozłożyły się długim szeregiem białe namioty.
Kadeci podczas rozbijania namiotu, letni
obóz Korpusu Kadetów nr 2 z Chełmna,
Nowy Targ, 1931 rok

To obóz kadecki!
Kompanje stoją w dwuszeregu. Broń u nogi. Cisza. U stóp wysokiego masztu leży duża czerwono-biała chorągiew.
Nagle... »na ramię broń! prezentuj broń! na prawo patrz!«.
Wszystkie oczy zwracają się na maszt, po którym pnie się
wolno do góry amarantowy sztandar. Lekki wietrzyk porusza chorągiew, która majestatycznie podnosi się coraz wyżej,
wyżej...
A potem ćwiczenia! [...]
»Karnie i sprawnie« stanął bataljon na placu alarmowym. Kilka krótkich rozkazów, podział na grupy, krótkie założenie –
i każda grupa pomaszerowała w swoją stronę.
Maszerowaliśmy ku ciemniejącej na niebie sylwetce Chomiaka, zza którego właśnie wypłynął księżyc i zdawał się ironicznie
uśmiechać z naszych usiłowań utrzymania równowagi na drodze, która, chyba przez pomyłkę topografów, została zaznaczona na mapie, jako droga pierwszej klasy. W rzeczywistości była
to parodja drogi. Potężne »klamoty« (wymawiaj: minerały),
które naznosił tu chyba jakiś dezerter z Tworek, (uczeni zwą
takiego jegomościa hydrocefalusem), oraz niemniej potężne
doły – oto jej cechy charakterystyczne.
Szliśmy więc, potykając się w ciemności, tłukąc kolbami karabinów i innemi częściami naszego wyekwipowania o wyżej
wspomniane minerały, posiadające cechę twardości, o której

Oddział kadetów podczas zbiórki w trakcie letniego obozu
chełmskiego Korpusu, Nowy Targ, czerwiec 1931 roku

na lekcji minerologji i ćwiczeniach nocnych zapomnieć nie
można.
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Nagle... cicha komenda: kierunek w prawo!
Drapaliśmy się na stromą ścianę jak koty, uciekające przed całem stadem wściekłych psów. Co chwila ktoś odrywał się od
zbocza i z wyrwaną kępką trawy lub kosówki staczał się kilka
lub kilkanaście metrów w dół. Straszna to była droga – ale, jak
ktoś słusznie zauważył, że wszystko ma swój koniec – tak i my
wkrótce znaleźliśmy się na jej końcu, czyli na szczycie góry.
Zadanie mieliśmy następujące: nasz pluton, jako oddział dla
nawiązania styczności z nieprzyjacielem, ma posuwać się
grzbietem gór w kierunku miejscowości N. Mniejsze patrole
Paweł Łaszkiewicz w mundurze
Korpusu Kadetów

nieprzyjaciela należy niszczyć – w razie napotkania większych
sił nieprzyjacielskich nawiązać styczność ogniową i starać się go
wyprzeć z zajmowanych stanowisk. [...]
Posuwamy się marszem ubezpieczonym. Szperacze boczni

Trzymiesięczny Kurs Unitarny,
Różan, 1935 rok.
Pierwszy z lewej Andrzej Szlagier,
następnie Paweł Łaszkiewicz, drugi
z prawej – Aleksander Ehrbar
(jeden z najbliższych przyjaciół
Pawła)

i czołowi skaczą jak kozice z kamienia na kamień, potykają się

Paweł Łaszkiewicz wziął udział w Kursie Unitarnym przy Szkole
Podchorążych Piechoty w Ostrowie-Komorowie. Od 1929 roku
było to miejsce szkolenia żołnierzy, którzy zamierzali pozostać
w zawodowej służbie wojskowej w stopniu oficerskim. Absolwenci kursu otrzymywali stopień podchorążego oraz prawo
wstępu do szkół oficerskich wszystkich rodzajów wojsk.

o zwalone pnie drzew, plączą się w zdradliwej kosodrzewinie –
ale idą! My też idziemy za nimi – bo zresztą nie możemy nie
iść. Ćma straszna, choć w pysk daj – jak mówi sienkiewiczowski
pan Zagłoba. [...]
Wystrzeliła z sykiem rakieta i rozsypała roje błyszczących
gwiazd. O... tam tę... w nich! Rozpoczęła się szalona palba.
Gdzieś z boku zaterkotał c.k.m. Natychmiast odpowiedziała mu
nasza maszynka. Huk broni ręcznej i maszynowej, odbijając się
wielokrotnem echem od gór, ogłuszał, rozpalał krew w żyłach,
podniecał... Darliśmy się naprzód, kalecząc sobie ręce o ostre
krawędzie skał, wpadając w ciemności jeden na drugiego.
Wtem... trąbka!
Huknęło jeszcze kilka pojedyńczych strzałów i nastąpiła cisza.
»Hej, panowie bracia! Do kupy, mospanowie, do kupy!«
W skupieniu ducha wysłuchaliśmy omówienie ćwiczeń – a potem... wróciliśmy do obozu. [...]
I tak płynął dzień po dniu, noc po nocy – na ćwiczeniach, kąpieli
w lodowatych nurtach Prutu i marzeniach o... urlopie”3.
3

Włodzimierz Kiełduszys, Wspomnienia z obozu, „Kadet. Czasopismo Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmnie”, październik–listopad 1935 roku.

Wrzesień–grudzień 1935 roku, Różan

Kurs Unitarny, Różan, 1935 rok.
Paweł Łaszkiewicz piąty z lewej

Zespół koszarowy (3 forty i ziemna reduta) został wybudowany nad Narwią jeszcze w XIX wieku dla carskiego garnizonu.
Po gruntownym remoncie, w związku z nowymi potrzebami, było to miejsce edukacji nawet kilkuset słuchaczy kursu.
W szkoleniu przyszłej kadry oficerskiej duży nacisk kładziono na zajęcia sportowe, więc inwestycje – oprócz rozbudowy
podstawowej infrastruktury – objęły budowę strzelnicy sportowej, kortów tenisowych, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę. Na terenie koszar została zorganizowana biblioteka
i kino, działały również chór i orkiestra.

4. Kompania, Kurs Unitarny, Różan, 1935 rok.
Paweł Łaszkiewicz w ostatnim rzędzie, piąty z lewej
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Paweł Łaszkiewicz należał do IV Kompanii przygotowującej
do dalszej kariery wojskowej nie w piechocie, ale w artylerii,
lotnictwie itp. Komendantem Szkoły Podchorążych Piechoporucznik Dąbrowski
Aleksander Ehrbar
Paweł Łaszkiewicz

ty, której podlegał zespół koszarowy w Różanie, był wówczas
pułkownik Eugeniusz Żongołłowicz (wcześniej kapitan Armii
Imperium Rosyjskiego), a dowódcą IV Kompanii – kapitan
Edmund Władysław Kuśmidrowicz (legionista, uczestnik
wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej).
W czasie kursu najbliższym przyjacielem Pawła Łaszkiewicza
był syn Aleksandra Juliusza Ehrbara – generała brygady Wojska Polskiego, a wcześniej majora kawalerii Cesarskiej i Królewskiej Armii (austriackiej) – również Aleksander.
Paweł Łaszkiewicz ukończył Kurs Unitarny z wyróżnieniem
i w grudniu 1935 roku złożył swoją żołnierską przysięgę.
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej
Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży
konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców
i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych
strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu
w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i umierać

Zakończenie Kursu Unitarnego,
Różan, 1935 rok

jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna
jego męka. Amen”4.
4

Na podstawie ustawy z 18 lipca 1924 roku o podstawowych obowiązkach
i prawach szeregowych Wojska Polskiego.

Uroczyste złożenie przysięgi kończącej Kurs Unitarny
w Różanie, 1935 rok.
Paweł Łaszkiewicz w pierwszym rzędzie drugi z prawej
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w młodych chłopcach pasje, rozwijali ich zainteresowania.
Szczególny nacisk kładziono na ćwiczenia sprawności fizycznej i psychicznej. „Niebezpieczeństwo i żywioł”, które miały
hartować przyszłych oficerów, to – zgodnie z oceną przełożonych – sporty wodne. Paweł Łaszkiewicz wziął więc udział
w kursie żeglarskim na jeziorach augustowskich. Szkolenie
prowadzili instruktorzy Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Jego opiekunem-nauczycielem był bosman Mieczysław Wróblewski, kolega z chełmińskiego Korpusu Kadetów.
Spotkali się parę lat później, w dużo bardziej dramatycznych
okolicznościach... Teraz, nie przeczuwając zbliżających się
Legitymacja Pawła
Łaszkiewicza nr 282,
wydana przez Ministerstwo
Spraw Wojskowych

Szkoła Podchorążych Lotnictwa,
grupa techniczna, Warszawa,
Łazienki, 1938 rok.
Paweł Łaszkiewicz w pierwszym
rzędzie, pierwszy z prawej

Odrodzona II Rzeczypospolita potrzebowała oficerów przygotowanych do pracy w czasach intensywnego postępu technicznego. Paweł Łaszkiewicz wybrał więc Szkołę Podchorążych
Lotnictwa w Bydgoszczy – grupa techniczna w Warszawie.
To szkoła elitarna, kandydatów obowiązywał egzamin konkursowy. Z kilkuset chętnych przyjmowano tylko czterdziestu najlepszych.
Już w latach 20. Bydgoszcz była jednym z największych w kraju centrów szkolenia pilotów i mechaników lotnictwa. Znajdowały się tu: Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa i Szkoła
Podoficerów Mechaników Lotniczych. W kadrze pedagogicznej byli świetni nauczyciele (często także wykładowcy z politechniki) nie tylko z „wojskowości”, lecz także z matematyki,
historii, psychotechniki, języków obcych (młody podchorąży
uczył się języka niemieckiego i francuskiego). Zaszczepiali

wydarzeń, żeglowali spokojnie po jeziorach Białym i Necko.
W 1936 roku Paweł Łaszkiewicz otrzymał dyplom sternika.
W roku 1937 szkołę przeniesiono do Warszawy.
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Paweł Łaszkiewicz, niezależnie od podstawowego szkolenia
wojskowego, rozpoczął kurs na prawo jazdy. Zimą (w lutym
lub marcu) uzyskał uprawnienia do kierowania wojskowymi samochodami terenowymi (między innymi jeździł Fiatem 508 „Łazik”), motocyklami („CWS”) oraz autobusami.

Lato 1937 roku, Ustianowa
To znany od 1931 roku (kiedy na zboczach Żukowa zwiad lotniczy Dęblińskiej Sekcji Lubelskiego Klubu Lotniczego wypróbował szybowiec własnej produkcji – „NN-bis”) ośrodek
szkoleniowy. Bardzo dobre warunki termiczne i doskonałe
„noszenia” umożliwiały szybkie szkolenie pilotów.
W 1933 roku na Holicy (762 m n.p.m.) i grzbietach pasma
Żuków zostało zbudowane ogromne, znane w całej Europie, nowoczesne górskie lotnisko szybowcowe (wyposażone w szybowce typu „Salamandra”, „Delfin” i „Rekin”, duże
hangary, infrastrukturę lotniczą, lotnisko w dolinie i wyciągarki dla szybowców na stokach Żukowa).

49

Ćwiczenia na makietach szybowców szkolnych „WRON-ach”
w czasie kursu szybowcowego, Ustianowa, 1937 rok

Ćwiczenia na „WRON-ach”,
Ustianowa, 1937 rok

Odbywały się tu co roku zawody szybowcowe, także o zasięgu krajowym. Ośrodek lotniczy rozwijał się dynamicznie,
w 1936 roku obejmując już: Ustianowę Centralną, Żuków,
Równię i Gromadzyń 5.
Paweł Łaszkiewicz wziął również udział w kursie szybowcowym. Pierwszy etap to ćwiczenia na makietach szybowców
szkolnych, czyli „WRON-ach”. Przy sprzyjającej pogodzie
„WRON-y” były zawieszane na specjalnych „szubienicach”, które umożliwiały korektę podwieszenia w zależności od kierunku wiatru. Opanowanie umiejętności sterowania „WRON-ą”
wymagało czasem kilku godzin, a nawet dni ćwiczeń i było
warunkiem przejścia do następnego etapu szkolenia.
5

W 1939 roku wojskowa szkoła pilotażu szybowcowego w Ustianowej dysponowała 774 maszynami oraz 54 stanowiskami startowymi, szkoliła miesięcznie od 300 do 1000 pilotów.
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Tym razem nie korzystano już z „szubienicy”. Do haka
Paweł Łaszkiewicz, 1. Pułk Lotniczy,
Warszawa, 1938 rok

w przedniej części „WRONY” doczepiane były grube liny
gumowe, napinane siłą rąk kolegów – uczestników kursu.
Po osiągnięciu odpowiedniej siły naciągu, zaczep był zwalniany, a szybowiec jak z katapulty wystrzeliwał w przestrzeń.
Pozytywna ocena kilkunastu takich lotów pozwalała na rozpoczęcie ćwiczeń na szybowcach wyższej klasy – „Salamandrach”. Paweł Łaszkiewicz odbył, warunkujący ukończenie
kursu, lot ślizgowy w linii prostej przez 30 sekund i uzyskał
kategorię szybowcową „A”.
Rok później, także latem, uczestniczył w kursie pilotażu motorowego. Szkolenia odbywały się na byłym lotnisku wojskowym (na Polu Mokotowskim) użytkowanym przez Aeroklub
Warszawski. Sytuacja polityczna w kraju w 1938 roku była
coraz bardziej napięta, kadra wojskowa II Rzeczpospolitej
miała inne zadania, więc zajęcia prowadzone były przez cywilnych pilotów Aeroklubu (zgodnie jednak z zaleceniami
wojskowych przełożonych). Paweł Łaszkiewicz otrzymał dyplom pilota sportowego.

Marzec 1939 roku

Polski przemysł lotniczy w czasach II RP był zjawiskiem wyjąt-

Oficer techniczny Paweł Łaszkiewicz, po ukończeniu Szkoły

kowym, ewenementem w skali światowej, ponieważ powstał

Podchorążych, dostał przydział do 220. Dywizjonu Bombo-

bez wsparcia przemysłu samochodowego. Oprócz „Łosia” roz-

wego 1. Pułku Lotniczego w Warszawie.

poczęto wówczas także produkcję polskich myśliwców.

Jego pułk otrzymał przydział nowych samolotów – „Łosi”,

Twórcą projektu był Zygmunt Puławski, który wprowadził

najnowocześniejszych w tamtych czasach w polskim lotnic-

w konstrukcji maszyn innowacyjne rozwiązanie, tak zwany

twie.

płat polski. Międzynarodowe sukcesy odnosiły również samoloty sportowe „RWD” (od nazwisk projektantów: Stanisła-

„Łoś” to skonstruowany w latach 30. przez Jerzego Dąbrow-

wa Rogalskiego, Stanisława Wigury, Jerzego Drzewieckiego).

skiego czteromiejscowy, dwusilnikowy średni bombowiec
wyposażony w chowane w locie podwozie i rozbudowaną

Zadaniem młodych podchorążych było szkolenie oficerów

mechanizację płata. Seryjna produkcja „Łosi” rozpoczęła się

lotnictwa ze szkoły pilotażu w zakresie obsługi mechanicznej

dopiero w 1937 roku, dlatego też do wybuchu wojny zdołano

i technicznej samolotów.

wyprodukować tylko około 120 maszyn.

W sierpniu ogłoszono mobilizację.

Samoloty PZL 37 „Łoś” na lotnisku w Warszawie, 1939 rok
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Kampania wrześniowa

1 września 1939 roku, godzina 6.00 rano
Paweł Łaszkiewicz wyszedł spokojnie z domu. Wsiadł do samochodu, który – jak co dzień – miał go zawieźć na lotnisko
Okęcie, gdzie stacjonował jego pułk.
Od kierowcy dowiedział się, że właśnie wybuchła wojna…
Nie czuł strachu. Jako zawodowy żołnierz był gotowy do walki. Po latach powiedział: „To był mój obowiązek i powinność
wobec Ojczyzny. Mój honor i mój patriotyzm”. Pojechał na lotnisko. Zgodnie z rozkazami został tymczasowo zakwaterowany na Torach Wyścigów Konnych na Służewcu. Tam przeżył
pierwsze tej wojny bombardowanie. Szczęśliwie bomby zapalające, wpadając w miękki teren toru służewieckiego, zapadały się i nie wybuchały. Właściwie nie było „strat w ludziach”.
Paweł Łaszkiewicz otrzymał rozkaz zorganizowania lotniska
polowego w miejscowości Gnojno, położonego na północ od
Włodzimierza Wołyńskiego. Miał przygotować pas startowy,
Natarcie wojsk niemieckich we
wrześniu 1939 roku

zapewnić benzynę, amunicję i sprzęt wojskowy. Nocą wyruszył tam pociągiem.

57

Samoloty Luftwaffe w akcji

Samoloty Luftwaffe nadleciały nad ranem, gdy skład zbliżał
się do Dęblina.

Samolot PZL 37 „Łoś” w locie,
Warszawa, 1939 rok

dużą skalę. Dywizjony bombowe działały bez osłony myśliwców6. Od 2 września polskie samoloty bombardowały

Huk.

niemieckie kolumny pancerne w rejonie Częstochowy, Kło-

Blask wybuchających bomb rozświetlił wrześniową noc.

bucka i Herbów. 6 września – ze względu na przesuwającą się

Razem ze spotkanymi w drodze rodzinami wojskowych i ko-

linię frontu – główne siły polskiej armii rozpoczęły odwrót

lejarzy (ewakuowanymi z Gdyni do Włodzimierza Wołyńskie-

nad Wisłę, San i Narew. Samoloty także zostały „przebazo-

go) szukał schronienia w rowach w pobliżu torów. Nawiązana

wane” na wschód, na lotniska: Małaszewicze, Ułęż, Włodzi-

w tych dramatycznych okolicznościach znajomość z panią

mierz i Radzyń. Ze względu na znaczne zniszczenie sprzę-

Wierzbicką, żoną maszynisty kolejowego, bardzo przydała się

tu oraz problemy z zaopatrzeniem (głównie brak benzyny)

później, w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji...

atakowano siły nieprzyjaciela małymi grupkami, po kilka
samolotów.

Polskie lotnictwo wojskowe nie było wystarczająco dobrze
przygotowane do prowadzenia działań wojennych na tak

6

Bolesław Gaczkowski napisał później o nich: „Łosie atakują samotnie”.

Porucznik Paweł Łaszkiewicz, zastępca komendanta bazy
technicznej na lotnisku polowym w Gnojnie k. Włodzimierza
Wołyńskiego odpowiadał za tych „co z biało-czerwonymi szachownicami na skrzydłach, częstokroć osamotnieni, niczym
orły spadali na posuwające się w głąb Polski nieprzyjacielskie
kolumny”7. Od 12 września główne ataki dywizjonów „Łosi”
były realizowane z lotniska, które obsługiwał.
Kwaterował wówczas w majątku Gnojno. Jego właścicielką była pani Tuliszko, której mąż służył w wojsku, a ona –
z dwiema córkami – prowadziła gospodarstwo. To nieduży
dwór i kilka zabudowań. Najbliższa stacja kolejowa, gdzie
rozładowywane było zaopatrzenie, to Owadno.
Luftwaffe przeprowadzało regularne bombardowania polskich lotnisk, w tym Gnojna. Na szczęście w pobliżu znajdował się podmokły teren, łudząco podobny rozmiarami oraz
charakterem do lotniska polowego. Bomby niemieckie spadały przeważnie tam. Tym bardziej, że 12 września, w związku
z kłopotami z łącznością, wylądował na tej bagnistej łące dwuRozbity samolot na lotnisku silnikowy samolot szkoleniowy „AMIOT” (produkcji francupolowym skiej, będący na wyposażeniu polskiego lotnictwa). Jego koła

ugrzęzły w błocie i nie miał już możliwości startu. Sylwetka
samolotu widziana przez niemieckich pilotów „z lotu ptaka”,
uwiarygodniła teren lotniska.
14 września w nocy (łączność jeszcze działała) Paweł Łaszkiewicz otrzymał rozkaz zlikwidowania lotniska. Wyruszył
samochodem do stacji Kiwerce, wskazanej w rozkazie jako
miejsce załadunku do pociągu. W drodze (w miejscowości zakładanej jeszcze przez niemieckich kolonistów: Mariapol lub
Elizabetpol) został zatrzymany przez obsługę poczty polowej,
która zwróciła się do żołnierzy z prośbą o opiekę.
7

Janusz Kulikowski, Pułkownika „Rawicza” droga do Wolnej i Niezawisłej,
„Nowiny podlaskie” nr 35 (52), 37 (54).

Załoga samolotu PZL 37 „Łoś” z eskadry bojowej
na warszawskim lotnisku, 1939 rok
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Przez kilkanaście kolejnych dni podróżował więc w towarzys-

20/21 września 1939 roku

twie kierownika poczty – pana Piotrowskiego z Piotrkowa

Nad ranem koszary zostały otoczone przez rosyjskie czołgi.

oraz jego trzech pracownic: pani Walerii, około 35-letniej Elż-

Rozpoczęło się rozbrajanie żołnierzy i oficerów.

biety Galer – nauczycielki języka niemieckiego z Torunia oraz

Paweł Łaszkiewicz także oddał broń. Nie przyznał się jednak

drugiej nauczycielki (w wieku około 45 lat).

do posiadania drugiego pistoletu, który schował w nogawce

W Kiwercach Paweł Łaszkiewicz spotkał wielu lotników –

spodni.

uczniów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich

Wieczorem rosyjscy żołnierze zarządzili zbiórkę. Paweł, idąc

w Bydgoszczy, swoich kolegów z podchorążówki oraz z Kor-

na zgrupowanie, minął kilku warszawskich autobusiarzy.

pusu. Wszyscy ruszyli na wschód, w kierunku stacji Równe

Żartując z „tych burków”, ostrzegli go przed rosyjskimi „dru-

i dalej – zgodnie z rozkazami – do Rumunii.

gami”. Paweł Łaszkiewicz nie namyślał się długo. Zdecydował
się na ucieczkę. Wyglądał prawie jak cywil – miał, co praw-

15 września, stacja Ołyka

da, lotniczą wiatrówkę, ale bez oznaczeń wojskowych oraz

Kolejny alarm bombowy.

wojskowe spodnie pumpy w kolorze stalowym, lotniczym.

Paweł Łaszkiewicz, podobnie jak pozostali pasażerowie, opu-

Na szczęście Rosjanie nie kojarzyli zupełnie mundurów pol-

ścił pociąg. 16 września przeżył tu następne bombardowanie.

skich lotników. Niespodziewanie znalazł szkolną czapkę

Zdecydował więc, razem z towarzyszącą mu obsługą poczty

(z książką zamiast orzełka). Wykorzystał okazję, założył czap-

polowej, kontynuować podróż wozami. Nocą wszyscy wyru-

kę i udając ucznia, zaczął się oddalać. Wyglądał bardzo mło-

szyli w kierunku Równego.

do, a chaos organizacyjny dodatkowo sprawił, że Rosjanie nie
zwrócili na niego uwagi.

17 września 1939 roku, przedpola Równego
Dochodziła godzina 10.00.

Znalazł także i zabrał ze sobą porzuconą torbę sanitarną z do-

Podróżnych zatrzymał patrol, którym dowodził dowódca kom-

kumentami dr. Włodzimierza Obiedzińskiego. Dzięki tej tor-

panii z Korpusu Kadetów – kpt. Nieczuja-Nieczykowski. W do-

bie, już niedługo, uda mu się uciec z kolejnej niewoli – tym

sadnych żołnierskich słowach: „Spieprzajcie stąd, Sowieci

razem niemieckiej. Po wojnie znalazł nazwisko doktora na

wchodzą już z drugiej strony do Równego” poinformował ich

liście katyńskiej… Wtedy nie wiedział jednak, jakiego losu

o wejściu wojsk rosyjskich.

udało mu się uniknąć.

Kolej nie kursowała, więc rozpoczęli odwrót na wozach. Wieczorem dotarli z powrotem do zabudowań majątku w Ołyce,

Część cywili, którzy zostali zamknięci przez Rosjan w koszarach-

gdzie spędzili noc. Kontynuowali podróż: 18 września – Łuck,

-pułapce, zdecydowała się na przejście na stronę niemiecką.

19 września – Włodzimierz Wołyński. Tam, w koszarach arty-

Przygotowywany został dla nich transport kolejowy. Następ-

lerii, nastąpiła spontaniczna koncentracja żołnierzy różnych

nego dnia Paweł Łaszkiewicz, z towarzyszącymi mu znów

jednostek i cywili-uciekinierów.

„poczciarzami”, wsiadł do pociągu. Kilkanaście wagonów ruszyło w kierunku Kowla nad Bugiem.
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Mijały kolejne godziny jazdy zatłoczonym składem. Nikt z pasażerów nie wiedział, co go czeka po „tamtej” stronie. Był
strach, niepewność, rezygnacja, ale także nadzieja. Pytania:
Co z nami będzie? Czy Polska wciąż się broni?
I nagle… koniec drogi.
Pociąg stanął przed rzeką. Most na Bugu był zniszczony.
Część pasażerów, także Paweł Łaszkiewicz i jego towarzysze,
zdecydowała się na przejście po resztkach przęseł na drugą
stronę.
Udało im się, mimo niebezpieczeństwa porwania przez
rwący nurt, przejść po pozostałościach mostu. Dołączyli
do nich wówczas młody podchorąży oraz dwudziestolatek
o nazwisku Mizelhorn (prawdopodobnie Szwed lub Estończyk), który z powodu wybuchu wojny nie zdążył dotrzeć
do rodziny w Warszawie. Po przebyciu rzeki podchorąży
zorganizował wóz zaprzężony w konie z polskich wozów taborowych.
Kierunek – Chełm, a potem dalej na północ. Przed Chełmem
zostali zatrzymani i wylegitymowani przez polskich żołnierzy
z placówki wojskowej straży przedniej. Młody podchorąży został wzięty do wojska.

26 września, Suchowola pod Radzyniem
W mniejszej grupie jechali dalej.
Nagle Paweł Łaszkiewicz zobaczył zmierzającą w ich kierunku dużą jednostkę artylerii. Rozpoznał dowódcę – pułkownika Władysława Żyborskiego z Białegostoku, swojego znajomego. U jego siostry – pani Zołoteńkowej, żony pułkownika
sądownictwa wojskowego i córki prokuratora krajowego –
mieszkał na kwaterze podczas pobytu w Warszawie. Synów
pułkownika znał z Korpusu Kadetów. Żaden z nich nie wybrał jednak kariery w wojskowości: pierwszy po ukończeniu
studiów rolniczych został znanym ichtiologiem i wyemigrował do Holandii, drugi – Witold, architekt – zamieszkał

Pani Żyborska z wnukiem – Zbyszkiem Zołoteńkiem
(ichtiologiem) oraz Pawłem Łaszkiewiczem
na spacerze, Warszawa, 1938 rok

w Warszawie. W 1940 roku został aresztowany i osadzony
najpierw w obozie w Tarnowie, a potem w Auschwitz, skąd
wykupiła go rodzina. Zginął pod gruzami powstańczej Warszawy…
Paweł Łaszkiewicz dołączył do 14. Dywizjonu Artylerii Konnej. Obsługę poczty polowej, pod opieką Mizelhorna, „zakwaterował” we wsi Kobiałka pod Stoczkiem Łukowskim.

Konny zaprzęg artylerii podczas przemarszu
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14. Dywizjon Artylerii Konnej stanowił odwód Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie”, którą tworzyły wojska podległe
gen. bryg. Franciszkowi Kleebergowi.
SGO „Polesie”, w dniach 27–28 września, przeszła na Lubelszczyznę w okolice Włodawy. Liczyła wówczas około 17 tysięcy
żołnierzy. Tworzyły ją między innymi: 50. Dywizja Piechoty
„Brzoza” pod dowództwem płk. Ottokara Brzozy-Brzeziny,
60. Dywizja Piechoty „Kobryń” płk. Adama Eplera, Dywizja
Kawalerii „Zaza” gen. Zygmunta Podhorskiego i Podlaska
Brygada Kawalerii gen. Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego oraz
inne jednostki, które znalazły się w tym rejonie w wyniku
przesuwającego się frontu.
W trakcie jednego z postojów, o czym niestety dowiedział się
dopiero po wojnie, Paweł Łaszkiewicz stacjonował w jednej
Przemarsz wojsk niemieckich
podczas Kampanii Wrześniowej

Dywizjon artylerii konnej, armata
polowa wz. 02/26 z przodkiem
w trakcji konnej podczas marszu

Artyleria polska podczas wojny
obronnej 1939 roku – działko
z obsługą na stanowisku polowym

wsi ze swoim ojcem. Mieszkali obok siebie, nic o sobie nie
wiedząc, w różnych chatach u jednej rodziny – gospodarzy
o nazwisku Ostrzyżek.
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Artyleria polska podczas
wojny obronnej 1939 roku.
Działo z obsługą w rejonie
twierdzy Modlin

Kockiem, 2–5 października 1939 roku. Jednostki generała

5/6 października 1939 roku,
Wola Chomejowa

Kleeberga starły się z dużo liczniejszymi oddziałami niemiec-

Paweł Łaszkiewicz trafił do niewoli niemieckiej. Uratował się

kiego XIV Korpusu Zmotoryzowanego pod dowództwem

znowu trochę sposobem, trochę przypadkiem dzięki znale-

generała Gustava Antona von Wietersheima. Polscy dowód-

zionej jeszcze we Włodzimierzu Wołyńskim torbie sanitarnej.

cy wiedzieli już o kapitulacji Warszawy i Helu – ostatnich

W trakcie długiego, wycieńczającego marszu zemdlała jedna

skrawków wolnej Polski, mimo tego zdecydowali się na pod-

z kobiet. „Helf Ihr” – niemiecki strażnik eskortujący kolumnę

jęcie walki. Paweł Łaszkiewicz, jako oficer pocztu dowódcy

jeńców, widząc torbę z czerwonym krzyżem, polecił udzielić

14. Dywizji Kawalerii „Zaza”, także walczył w ostatnich re-

jej pomocy. Paweł Łaszkiewicz ukląkł przy omdlałej. Celowo

gularnych bitwach Wojska Polskiego, między innymi pod

ociągał się, pomagając kobiecie. Kolumny zniknęły za zakrę-

Krzywdą, Kockiem, Wolą Gułowską oraz Wolą Chomejową.

tem drogi, a jemu udało się „zgubić”.

Jednak położenie polskich jednostek z dnia na dzień było co-

Wrócił pod Stoczek Łukowski, tam gdzie zostawił „pocz-

Ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona została pod

raz bardziej dramatyczne: odczuwane były braki w zaopatrze-

towców” i wóz. Wspólnie wyruszyli w kierunku Warszawy.

niu, wciąż wzrastała liczba rannych. SGO „Polesie” musiała

Podróżowali w ciągu dnia, coraz zimniejsze noce przesypiając

skapitulować.

na wozie pod słomą. 14 października obudzili się przykryci
pierzyną ze śniegu. Byli niedaleko miejscowości Dęby Wielkie
pod Mińskiem Mazowieckim. Podróżowanie było coraz trudniejsze i niebezpieczne. Pewnego dnia spłoszony koń kopnął
jedną z kobiet w nogę. Nie mogła chodzić. Paweł Łaszkiewicz
obiecał jej pomoc w dotarciu do rodzinnych Pabianic (pozostali
„pocztowcy” zdecydowali się pozostać w Warszawie i w Sulejówku). W trakcie dwudniowego pobytu w Pabianicach poznał siostrę rannej. Pracowała w banku, którego dyrektorem
był ojciec kolegi Pawła ze Szkoły Podchorążych – Ebenrytter
(kolega ten zginął potem w bitwie o Anglię).
1 listopada 1939 roku miała zostać zamknięta granica Generalnej Guberni. Paweł Łaszkiewicz zdecydował się na powrót
do Warszawy.
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Konspir acja
Nie mógł wrócić do swojego mieszkania. Domy, w których
przed wojną kwaterowali wojskowi, były obserwowane. Wykorzystując więc przedwojenne znajomości, zatrzymał się tymczasowo u znajomych. Musiał zdobyć środki do życia. Jeździł
pociągiem do Siedlec po jedzenie, wymieniał tam naftę na sól,
robił papierosy... Podróżował najczęściej w kabinie maszynisty, korzystając z uprzejmości męża pani Wierzbickiej, którą
poznał na początku września w trakcie bombardowania pod
Włodzimierzem Wołyńskim. Dzięki temu kilkukrotnie uniknął konfiskaty przewożonego jedzenia.
Chciał dalej walczyć. To był jego żołnierski i patriotyczny obowiązek. 11 listopada 1939 roku, w rocznicę Święta Niepodległości, działał już w szeregach polskiej organizacji konspiracyjnej – Służbie Zwycięstwu Polski.
SZP została powołana kilkanaście dni wcześniej, 27 września 1939 roku, za zgodą gen. Juliusza Rómmla. Jej inicjatorem i dowódcą był gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski.
Głównymi celami organizacji były walka o utrzymanie niepodległości i ciągłości granic Rzeczypospolitej, odtworzenie
i reorganizacja armii polskiej oraz powołanie tymczasowych
ośrodków władzy. Z przyczyn politycznych została jednak
szybko rozwiązana i 13 listopada 1939 roku zastąpiona przez
Związek Walki Zbrojnej. Ostatecznie 14 lutego 1942 roku ZWZ
Oddział partyzancki majora
Hieronima Dekutowskiego
„Zapory” w marszu

został przemianowany na Armię Krajową – najlepiej zorganizowaną, podziemną armię walczącej Europy.
Paweł Łaszkiewicz przybrał pseudonim „Marian”.

73

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Pan-

Początek kwietnia 1940 roku

ny, Królowej Korony Polskiej, kładę rękę na ten Święty Krzyż,

Paweł Łaszkiewicz otrzymał wiadomość od swojej siostry

znak męki i zbawienia i przysięgam: być wiernym Ojczyźnie

Małgosi, że przebywa ona w Rudniku nad Sanem pod opieką

mojej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży Jej honoru

rodziny Franciszka Lewkowicza, kolegi ojca.

i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił swoich,
aż do ofiary mojego życia8.

Lewkowicz był przed wojną starszym wachmistrzem w Centrum Wyszkolenia Kawalerii (CWKaw.) Wojska Polskiego,

Wciąż dysponował dokumentami dr. Obiedzińskiego. Tego,

które działało w latach 1928–1939 w garnizonie Grudziądz.

którego torba uratowała go przed niemiecką niewolą. Postano-

Była to wówczas największa tego typu wojskowa jednostka

wił je oddać. Poszedł na ulicę Czerniakowską, wysoki numer:

szkoleniowa w Europie. Tam właśnie od 1920 roku ćwiczyła

232 lub 323, i zwrócił dokumenty rodzinie . Trzy lata później,

tzw. Grupa Olimpijska. Starszy wachmistrz był szefem kance-

na ogłoszonej przez Niemców liście katyńskiej, wśród wielu

larii u komendanta CWKaw. Grudziądz, późniejszego dowód-

swoich znajomych i kolegów (między innymi: podporucznika

cy Armii Krajowej – gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

9

Stanisława Kaczmarka z Wyższej Szkoły Pilotażu czy podporucznika Leonarda Becka) Paweł Łaszkiewicz znalazł także

Paweł Łaszkiewicz chciał zobaczyć się z siostrą, zdecydował

nazwisko doktora.

się więc na wyjazd do Rudnika nad Sanem. Towarzyszył mu
kolega ze Szkoły Podchorążych – Edward Dąbrowski.

8

Fragment przysięgi Armii Krajowej.
Po wojnie, odwiedzając swojego byłego żołnierza Witolda Łacica, głównego
księgowego V Oddziału Robotniczego PKP w Warszawie, zobaczył na drzwiach
jednego z biur: Obiedziński. Zapytał czy to przypadkowa zbieżność nazwisk.
Kobieta, która otworzyła drzwi, potwierdziła zwrot dokumentów na początku
wojny, wspomniała też, że doktor nigdy nie wrócił.
9

W tym czasie w majątku hrabiów Tarnowskich w Rudniku
przebywał generał Bór-Komorowski, który znał te gościnne
progi jeszcze z wizyt przedwojennych. Rodzinę Tarnowskich
często odwiedzały znane i wybitne osobistości zarówno politycy, wojskowi, jak i duchowni czy artyści.
Paweł Łaszkiewicz i Edward Dąbrowski otrzymali zadanie
obserwowania ruchów Niemców w okolicy. Dla uwiarygodnienia i uprawomocnienia swojej obecności zostali zatrudnieni w lasach należących do hrabiego. Zbierali... ćmy sosnówki. Za 100 sztuk dostawali złotówkę, wówczas równowartość paczki papierosów „Junak”.
Pracowali tam do lipca 1940 roku.
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Niemieccy żołnierze
w polskich wsiach

W grudniu otrzymał kolejną wiadomość od siostry: jego kuzyn Brunon Karnath oraz przyjaciel, mgr prawa Stefan Melkowski, po wysiedleniu z Pomorza przyjechali do Radzynia
Podlaskiego. Wigilię spędził jeszcze u zaprzyjaźnionych gospodarzy, a po Nowym Roku udał się do Radzynia. Nie przeczuwał wówczas, że ta decyzja zwiąże go z terenami Lubelszczyzny i Podlasia na kilka dramatycznych lat.
Radzyń Podlaski był już wówczas wyraźnym punktem na
mapie oporu przeciw niemieckiemu okupantowi. Właściwie
zaraz po bitwie pod Kockiem i pojawieniu się na tym terenie
Niemców, zaczął się tu tworzyć ruch oporu. Powodowało to
eskalację represji ze strony okupanta, a pierwsze aresztowania i egzekucje miały miejsce w czerwcu 1940 roku.
W sierpniu Paweł Łaszkiewicz wrócił do Warszawy. Zamieszkał u swojego znajomego. Cały czas odnawiał stare i nawiązywał nowe kontakty. Dzięki pomocy swojego byłego kierowcy
z Włodzimierza Wołyńskiego, który, dysponując samochodem
ciężarowym, pracował między innymi w Przedsiębiorstwie
Budowy Mostów Cegielski, dostał propozycję pracy przy rozbiórce mostów na rzece Nurzec.
Został zatrudniony przez inż. Bolesława Rosińskiego jako
pomiarowiec odzysku stali z rozbiórki mostów. Wynajął
mieszkanie u gospodarzy we wsi Ceranów za Sokołowem
Podlaskim.
Jesienią Niemcy rozpoczęli budowę – skierowanej przeciw
Rosji – siatki ogniowej na Bugu. Paweł Łaszkiewicz obserwował, opisywał i meldował o ich ruchach. Później dowiedział
się, że inż. Rosiński, oficer rezerwy także działający w wywiadzie, miał to samo zadanie.
Praca skończyła się w listopadzie. Został jednak w Ceranowie,
gdzie uczył – w zamian za wikt i opierunek – syna i córkę gospodarzy (matematyki, geografii, fizyki).

Gestapo rozstrzelało wówczas grupę dorosłych i harcerzy
działających pod komendą Stefana Lisowskiego – hufcowego
ZHP. Jednym z rozstrzelanych (na terenie Białej Podlaskiej)
był kolega Pawła Łaszkiewicza, oficer techniczny lotnictwa –
Mieczysław Popielewicz. Areszt miejski przy ul. Warszawskiej
został zamieniony w więzienie, do którego zwożono więźniów
z terenu powiatu i z okolic Łukowa. Stąd odsyłano ich do lubelskiego zamku, do Majdanka lub innych obozów koncentracyjnych bądź rozstrzeliwano na terenie ogrodów mieszczańskich, które znajdowały się nad rzeczką Białką, zaraz za
aresztem. Członkowie ruchu oporu (najpierw ZWZ, a potem
AK i Batalionów Chłopskich) działali nie tylko w mieście, lecz
również w licznych oddziałach leśnych. Oficjalnie pracowali
jako nauczyciele, leśnicy, służba drogowa czy urzędnicy.
Często byli legalnie zarejestrowani w Arbeitsamcie.
Najsilniejszą organizacją na tym terenie była Armia Krajowa,
a Obwód Radzyński AK często wskazywano jako najlepszy
w całym Okręgu Lubelskim. O jego sile może świadczyć fakt,
że o ile w grudniu 1939 roku w ruchu oporu było jedynie ponad sto osób, to w lipcu 1944 roku było to już ponad 4 200
zaprzysiężonych żołnierzy Polski Podziemnej. Organizowano
akcje bojowe uderzające w niemiecką administrację, policję,
transport, a także – w obronie prześladowanej ludności cywilnej. Często przeprowadzano je we współpracy z licznymi
i sprawnymi oddziałami Batalionów Chłopskich. Niemcy
utworzyli na terenie Radzynia, ze względu na dotkliwą dla
okupanta aktywność ruchu oporu, umocnioną placówkę
sił bezpieczeństwa – Sonderdienst. Powiat był też, niestety,
miejscem licznych kaźni i masowych egzekucji organizowanych przez gestapo.

Brama wjazdowa do Pałacu Potockich
w Radzyniu Podlaskim, lipiec 1941 roku

Styczeń 1941 roku
Po przyjeździe do Radzynia, Paweł Łaszkiewicz podjął pracę
w Strassenbauamt (Zarząd Budowy Dróg). Został zatrudniony jako tłumacz. Nie przyznał się jednak, że bardzo dobrze
zna język niemiecki. Otrzymywał więc mało skomplikowane
zadania: proste tłumaczenia list pracy, dat, podstawowej dokumentacji. Umożliwiło mu to aktywnie, a jednocześnie nie
wzbudzając podejrzeń, działać w konspiracji. Nawiązał kontakt z grupą „Müllera”.
„Müller”, czyli Konstanty Witkowski, był komendantem Obwodu Radzyńskiego, zasłużonym dowódcą 35. Pułku 9. Dywizji Piechoty AK, aktywnym uczestnikiem akcji „Burza”.
Paweł Łaszkiewicz został u niego szefem wywiadu.
Przyjął pseudonim „Rawicz”.
Zadania „Rawicza” to przede wszystkim sabotaż i tak zwana
legalizacja – wystawianie „lewych”: Kennkarte (dowodów
osobistych) oraz Einreisegenemigung (pozwoleń na wjazd).
Obowiązki związane z pracą w Strassenbauamt umożliwiły
mu w miarę swobodne poruszanie się nie tylko na terenie
Podlasia. Dzięki temu mógł zbierać informacje przydatne
w działalności konspiracyjnej.
Karta meldunkowa (Meldekarte)

armii w Grudziądzu. Dziewczyna rozpoznała w „Łucjanie

Posługiwał się wówczas innym nazwiskiem. Posiadał pa-

Paszkiewiczu” – Pawła Łaszkiewicza. Mieszkała teraz z rodzi-

miątkową papierośnicę z inicjałami PŁ (Paweł Łaszkiewicz),

ną w Radzyniu, a częstym gościem w ich domu był rachmistrz

zdecydował się więc na zmianę nazwiska i imienia przy za-

wojskowy (Oberzahlmeister) – Austriak. Prawdopodobnie

chowaniu tych samych inicjałów. Tak narodził się „Łucjan

w czasie jednego z takich towarzyskich spotkań wyszła na jaw

Paszkiewicz”.

prawdziwa tożsamość „Paszkiewicza” oraz – co było jeszcze
bardziej niebezpieczne – jego wojskowe wykształcenie. Ober-

Niedługo po przyjeździe do Radzynia nieoczekiwanie spotkał

zahlmeister nie ujawnił jednak tego swoim przełożonym czy

Krystynę Gielg – siostrę swojej koleżanki ze szkoły podsta-

gestapo. Paweł Łaszkiewicz nigdy nie dowiedział się dlaczego.

wowej, przed wojną studentkę germanistyki na Uniwersyte-

Pracował dalej, cały czas miał jednak świadomość grożące-

cie Warszawskim. Jej ojciec był oficerem armii austriackiej,

go mu aresztowania i dekonspiracji. Szukał więc możliwości

przed wojną zaangażowanym w szkolenie żołnierzy polskiej

zmiany oficjalnego zatrudnienia.
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W tym czasie spotykał się często ze swoim kuzynem Brunonem Karnathem, który przed wojną był urzędnikiem Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym
Mieście Gdańsk, a „po godzinach” trenerem boksu w słynnym
Polskim Klubie Bokserskim „Gedania”.
„Gedania” była miejscem spotkań nie tylko sportowych, ale
także patriotycznych dla przedwojennej, gdańskiej Polonii. Ten pierwszy polski klub sportowy w Wolnym Mieście
Gdańsk (powstał 15 września 1922 roku) początkowo działał
jako sekcja piłkarska, a od 1931 roku został poszerzony o lekkoatletykę, kolarstwo, hokej i boks. W „Gedanii” rozpoczynał
treningi bokser Zygmunt Chychła, zdobywca pierwszego po
wojnie złotego medalu olimpijskiego dla Polski. Działalność
klubu została zawieszona w 1939 roku.

Bruno Karnath – kuzyn Pawła
Łaszkiewicza (zdjęcie z 1931 roku)
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obowiązkowych przydziałów mleka, mąki, kartofli itp. Takie
„niepokorne” osoby kierowano na trzy miesiące do obozu roboczego (nie karnego) w Majdanku. Paweł Łaszkiewicz wykorzystywał każdą okazję do niszczenia takich meldunków
(ze względu na niebezpieczeństwo ujawnienia nie mógł tych
listów chować ani prowadzić ich prywatnej ewidencji), nie
odnotowywał ich też w księdze rejestracyjnej. W ciągu kilku
miesięcy „zniknęły” w ten sposób setki listów. Niszczył także
prywatne donosy na sąsiadów i na znajomych.
„Rawicz” zajmował się również organizowaniem licznych akcji sabotażowo-dywersyjnych i prowadzeniem działań kontrwywiadowczych. Doprowadził w ten sposób do unieszkodliwienia agentów i konfidentów Gestapo, a także niemieckich
informatorów z terenu Inspektoratu Rejonowego Radzyń
Podlaski. O jego skuteczności świadczy fakt, iż Gestapo nie
udało się rozpracować struktur dowódczych podziemia niepodległościowego w tym rejonie.
Pewnego dnia na biurku jednego z urzędników niemieckich
Praca w biurze pozwalała
„Łucjanowi Paszkiewiczowi”
na aktywną działalność
wywiadowczą

Brunon Karnath, dzięki świetnej znajomości języka niemiec-

w Starostwie spostrzegł pismo z Gestapo. Był to rozkaz dos-

kiego, pracował w radzyńskim Starostwie. Pewnego dnia zna-

tarczenia wykazu wszystkich zarejestrowanych polskich ofi-

lazł ogłoszenie o poszukiwaniu trenera bokserskiego w Tyrolu.

cerów z terenu starostwa radzyńskiego. Paweł Łaszkiewicz

Zdecydował się na nie odpowiedzieć, wykorzystując swoją

przypomniał sobie, że kiedyś, przez chwilę, widział taką listę.

przedwojenną renomę i doświadczenia z „Gedanii”. Został

Znajdowała się ona jednak niestety nie w registraturze, lecz

przyjęty i w lipcu 1941 roku wyjechał w głąb Niemiec.

w biurze pana Millera, kierownika Politikabtailung (Wy-

„Łucjanowi Paszkiewiczowi” udało się przejąć po nim stano-

dział Polityczny). Zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa

wisko w Starostwie – rejestrację lokalnej poczty przychodzą-

grożącego wszystkim osobom, których nazwiska znalazły

cej i wychodzącej, tak zwaną registraturę. Dało to „Rawiczo-

się w wykazie. Czekał więc na sprzyjające okoliczności i, ko-

wi” zupełnie nowe możliwości wywiadowcze, a jednocześnie

rzystając z chwilowej nieobecności niemieckich urzędników

umożliwiło ingerowanie w korespondencję pomiędzy Sta-

w Politikabtailung, zaczął go szukać. Teczki z dokumentacją

rostwem a gminami – szczególnie tę dotyczącą meldunków

na szczęście nie były zamknięte ani schowane w sejfie. Choć

o obowiązkowych kontyngentach. Sołtysowie i wójtowie

w każdej chwili mógł zostać przyłapany, udało mu się jed-

mieli obowiązek meldowania, kto na ich terenie nie dostarcza

nak znaleźć i wykraść wykaz. Dostarczył go sekretarzowi
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w nadleśnictwie i jednocześnie adiutantowi obwodu radzyńskiego – Karolowi Luftowi. Dzięki wykazowi udało mu się też
ostrzec przed aresztowaniem wiele osób, między innymi kapitana Józefa Załogę – oficera 66. Pułku Piechoty, Janczewskiego – urzędnika Kreisgenossenschaft (Spółdzielni Rolniczej), Strzałkowskiego – inspektora oświatowego, Czesława
Kupę – kierownika Spółdzielni Rolniczej, który przeżył wojnę
i pod nazwiskiem „Karwowski” pracował w dyrekcji Społem,
o czym Paweł Łaszkiewicz dowiedział się, szukając pracy po
ucieczce z Rosji.
Praca „Łucjana Paszkiewicza” w Starostwie to przede wszystkim zajęcia biurowe. Jego współpracownicy pochodzili z różnych regionów Rzeszy, na przykład Milof z Berlina, gdzie
przed wojną był właścicielem magla czy sekretarz Seqwens –
przed wojną kierownik sklepu papierniczego z Lipska… Mimo
polskiego pochodzenia „Paszkiewicza” współpraca z nimi
układała się dobrze – wiedzieli, że mogą liczyć na jego pomoc,
gdy chcieli kupić od chłopów gęś na święta czy coś załatwić.
Godziny spędzone w dużej sali z poustawianymi w różnym
układzie biurkami, rozmowy – także na tematy osobiste –
sprawiły, że nie traktowali go z podejrzliwością. Poza tym
„Rawicz” wciąż udawał, że dużo gorzej włada językiem niemieckim niż w rzeczywistości, nie przyznawał się także do
wojskowego wykształcenia. W oficjalnym życiorysie podał, że
jest uciekinierem ze Lwowa, byłym pracownikiem kancelarii
adwokackiej. Lwów był pod okupacją rosyjską, więc Niemcy
nie byli w stanie tego sprawdzić.
Oprócz oficjalnej pracy w Starostwie prowadził równolegle
intensywną pracę wywiadowczą. W wywiadzie już nie tylko
terenowym, ale głównie lotniczym. Do jego zadań, ze względu
na znajomość tematyki, należało przede wszystkim obserwacja i meldowanie o stanie liczebnym, uzbrojeniu itp. lotniska
znajdującego się w Maryninie pod Radzyniem.
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Lotnisko Marynin zostało założone – decyzją Sztabu Główne-

Oblał go zimny pot, nie wiedział, kto mógł go zabrać. Co miał

go Wojska Polskiego – jeszcze w drugiej połowie lat 30. Było

zrobić. Uciekać? Zostać? Ta chwila nieuwagi mogła kosztować

położone w gęstym lesie, miało jednak betonowy pas starto-

go życie. Zanim zdążył podjąć jakąś decyzję do pokoju weszła

wy. Zgodnie z planami Sztabu teren Lubelszczyzny miał być

pracująca w biurze podawczym Irena Obrębska, a jednocześnie

zapleczem zaopatrzeniowym i szkoleniowym polskiego lotnic-

łączniczka w radzyńskim obwodzie AK. „Chodź na korytarz” –

twa. Stanowiły go główne lotniska w Małaszewiczach i Białej

powiedziała. Wręczyła mu pistolet. Kładąc przyniesioną pocztę

Podlaskiej oraz sieć mniejszych – polowych, między innymi

przychodzącą na biurko „Paszkiewicza”, zobaczyła otwartą szu-

w miejscowościach Krzewica i Marynin. Latem 1939 roku,

fladę, wiedząc o jego konspiracyjnej działalności, „zabezpie-

zostały tam przebazowane jednostki Brygady Bombowej –

czyła” broń, wynosząc ją z biura pod sukienką. „Rawicz” wrócił

55. Eskadra z 5. Pułku Lotniczego z Lidy – wyposażonej

do pokoju, wciąż czując dziwną miękkość w nogach. Żeby nie

przede wszystkim w samoloty „Karaś”.

wzbudzić podejrzeń niemieckich współpracowników udał, że

Lotnisko szybko stało się ważnym ogniwem w niemieckiej

koncentruje się na dokumentach…

sieci lotnisk. Odbudowane i rozbudowane przez Niemców,
było bazą ciężkich, dwusilnikowych samolotów myśliwskich

Początek 1943 roku

Messerschmitt Bf 110 Sił Szybkiego Reagowania (Schnel-

Zastępcą Starosty był Oberinspektor (Nadinspektor) o nazwi-

lkampfgeschwader 210) oraz bombowców Heinkel He 111.

sku Hohl. W trakcie rozmowy dotyczącej bieżącej pracy „Pasz-

To jedne z najbardziej charakterystycznych niemieckich ma-

kiewicza” nagle Hohl spojrzał na niego przenikliwie i niespo-

szyn bombowych, znanych głównie z bitwy o Anglię.

dziewanie zmienił temat, zadając pytanie: „Woher kommst du?/

W tym czasie Paweł Łaszkiewicz zaczął używać wymiennie,

mentami: „Ich komme aus Lemberg/Ze Lwowa”. Oberinspektor

w zależności od osób z którymi się kontaktował, kolejnych

po chwili milczenia stwierdził: „Ich weiss, das ist nicht war, du

pseudonimów: „Zbyszek” oraz „Pawełek”. Wciąż pozostawał

bist ein polnischer ofizier/Wiem, że to nie jest prawda, jesteś

także „Rawiczem”.

polskim oficerem”. Paweł Łaszkiewicz nie wiedział, co odpo-

Skąd pochodzisz?”. „Paszkiewicz” odpowiedział zgodnie z doku-

wiedzieć. Był w gabinecie wysokiej rangi niemieckiego urzędAktywność okupanta (szczególnie Gestapo) w Radzyniu

nika, starał się nie okazać strachu i szybko ocenić swoje szanse

i w okolicach nasialała się z miesiąca na miesiąc, wzmagały

ucieczki. „Bleib still, da wird dir nichts passieren/Siedź cicho,

się prześladowania ludności cywilnej. „Rawicz” miał świado-

to nic ci nie grozi” – usłyszał. Po wyjściu, już spokojnie prze-

mość grożącej mu dekonspiracji, chciał być przygotowany w ra-

analizował swoją sytuację. Zastanawiał się co powinien zrobić

zie rozpoznania i dlatego do pracy w Starostwie chodził uzbro-

i skąd Hohl mógł znać jego prawdziwą tożsamość. Wiedział, że

jony w pistolet FN, tak zwaną szóstkę. Podczas wykonywania

Oberinspektor bywał w domu Gielgów i prawdopodobnie tam

obowiązków zawodowych zwykle chował pistolet do szuf-

dowiedział się prawdy o „Paszkiewiczu”. Mimo olbrzymiego ry-

lady biurka. Pewnego dnia musiał szybko dostarczyć doku-

zyka, postanowił na razie kontynuować pracę w Starostwie –

menty przełożonemu, opuścił na chwilę pokój, zapominając

dawała mu ona bardzo duże możliwości wywiadowcze. Czuł

zamknąć szufladę... Po powrocie zauważył, że pistolet zniknął.

jednak, że jego dni w registraturze są policzone…

89

Luty 1943 roku

Była piękna, mroźna noc. Bezchmurne niebo nie sprzyjało

„Rawicz” otrzymał informację z inspektoratu Lublin z prośbą

maskowaniu – w świetle księżyca, na skrzącym się śniegu wi-

o pomoc w planowanym odbiciu więźniów z radzyńskiego wię-

dać każdą postać. W związku z tym grupa pod dowództwem

zienia. Jednym z osadzonych był członek komendy łukowskiej,

„Sulimy” zdecydowała się obejść miasto od wschodu: łąkami,

brat szefa Inspektoratu Biała Podlaska. Ze względu na swoją

przez mostek na rzeczce Białce do cmentarza koło majątku

pracę wywiadowczą i liczne kontakty „Rawicz” niezbyt często

Gubernia i Koziego Rynku. Cmentarz był, ustalonym wcześ-

brał bezpośredni udział w akcjach zbrojnych – dysponował

niej, miejscem spotkania z grupą osłonową Jerzego Skolińca

zbyt dużą i cenną wiedzą (nie tylko o obwodzie radzyńskim),

„Kruka”. Tam też mieli dołączyć jeszcze trzej żołnierze z ob-

żeby ryzykować swoje aresztowanie. Znał jednak świetnie

wodu bialskopodlaskiego zaopatrzeni w materiały wybucho-

topografię miasta, rozmieszczenie niemieckich sił, wiedział,

we. Na miejscu okazało się, że byli oni wyekwipowani jedynie

że radzyńskie więzienie jest bardzo dobrze strzeżone. Akcją

w broń maszynową. Było to poważnym problemem: czym wy-

miał dowodzić kapitan Stanisław Małecki „Sulima”.

sadzić metalowe drzwi więzienia? Brak materiałów wybucho-

„Rawicz” zdecydował się na udział w akcji.

wych miał istotny wpływ na finał akcji. Postanowiono jednak
nie rezygnować z wykonania zadania, ale spróbować dostać

20 lutego 1943 roku, sobota

się do więzienia innym sposobem. Lada dzień więźniowie

Mieszkanie „Rawicza” przy ul. Międzyrzeckiej w Radzyniu.

mogli zostać wywiezieni lub rozstrzelani.

Kolacja przed planowaną akcją. Przy stole siedzą: „Sulima”,
Gustaw Wróblewski „Maciek” (adiutant płk. Stefana Drew-

Wszyscy ruszyli w kierunku więzienia. Prowadził „Rawicz”

nowskiego „Romana”, którego brat był jednym z więźniów),

najlepiej znający topografię terenu i układ więzienia. Towarzy-

podchorąży Witold Łacic „Aleksander”, adiutant kpt. „Suli-

szyły mu osoby przybyłe z Białej Podlaskiej, w tym Edmund

my”. Dołączyli do nich jeszcze Bolesław Pałyga „Florek” oraz

Sacharuk „Dąb” – komendant jednego z rejonów obwodu

porucznik Bolesław Kownacki „Bolek”, „Suchy”. Zgodnie

bialskopodlaskiego. Za nimi ruszyli pozostali. Byli przebrani

z planem mieli podejść pod więzienie około 11/12 w nocy.

za „dziadów”, żeby nie wzbudzać niczyich podejrzeń.
Szli powoli w kierunku więzienia, klucząc pomiędzy nie-

„Rawicz” dysponował bronią przekazaną przez Ewę Chomi-

mieckimi posterunkami: Sonderdienstem w pałacu, żandar-

czewską-Nawrocką „Jagodę”, główną komendantkę Wojskowej

merią stacjonującą na ul. Międzyrzeckiej i granatową policją

Służby Kobiet. Ta, drobnej budowy pani stomatolog, pożyczyła

na ul. Ostrowieckiej. Żeby dostać się do więzienia musieli

ją od burmistrza Radzynia – pana Weltera, Volksdeutscha –

obejść pałac z prawej strony, minąć komando i przejść przez

męża swojej bliskiej koleżanki, przedwojennego profesora ła-

mostek.

ciny w gimnazjum łukowskim. Ewa przekazała „na akcję” – za

W budynku biurowym więzienia, który znajdował się po

jego wiedzą – dwa rosyjskie nagany z amunicją.

prawej stronie przed główną bramą, zatrzymali się „Florek”
i „Suchy”. Zniszczyli część znajdujących się tam dokumentów dotyczących więźniów, działaczy antyniemieckiej opozycji, a część zabrali ze sobą.

„Rawicz” pierwszy podszedł do głównej bramy więzienia i zadzwonił. Zapaliło się światło, a za drzwiami słychać było kroki
rozespanego wartownika: „Wer ist da?/Kto tam?”. „Hans, mach
auf!/Hans otwórz!” – improwizował „Rawicz” – „Ich habe die
Ferhaftenen hingefuehrt/Przyprowadziłem więźniów”.
Niestety wartownik nie spieszył się z otwarciem drzwi, odchylił najpierw judasza. „Rawicz” był ubrany po cywilnemu,
w odwrócony na lewą stronę stary płaszcz lotniczy z szarobrązową podpinką. Nie wyglądał jak eskorta więźniów, których
też zresztą nie widać. Nie było na co czekać, fortel nie wypalił.
„Rawicz” wystrzelił w drzwi z obydwu naganów. Usłyszał, że
z drugiej strony coś się zakotłowało, jakby ktoś upadł. Rozpoczęła się strzelanina. Towarzysze „Rawicza” rzucili się do wyłamywania drzwi, ale bez ładunków wybuchowych nie mieli
szans na ich sforsowanie. Od strony baraków Gestapo przybiegł, strzelając w ich kierunku, Volksdeutsch Dykow. „Sulima” został ranny, z pola walki znieśli go Gustaw Wróblewski
i „Suchy”. „Rawicz” osłaniał ich, strzelając do Dykowa. W tym
momencie skończyła mu się amunicja… Nie było czasu i warunków (przy dwudziestostopniowym mrozie) na szybkie
przeładowanie naganów. Na szczęście Dykow nie zdawał sobie z tego sprawy, przestraszył się suchego trzasku broni i rzucił się do ucieczki. Rozpoczął się ostrzał z budynków Gestapo
i pałacowego Sonderdienst. „Rawicz” zgasił strzałem lampę
nad bramą więzienia. Byli w cieniu. Z trzema żołnierzami zabezpieczał wyniesienie „Sulimy”. Po chwili sami rozpoczęli
wycofywanie się. Nie mieli możliwości powrotu poprzednią
drogą – była pod ostrzałem. Zdecydowali się na ucieczkę
przez ogród parafialny i pola. Sacharuk rozwalił drewniany
płot i pierwszy przeskoczył przez dziurę. Osłaniali się wzajemnie. Opłotkami dotarli do rzeki. Mostek na Białce był pod
Żołnierze z 1. Batalionu 50. Pułku Piechoty 27. Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej na koniach. Z prawej dowódca batalionu
porucznik Michał Fijałka „Sokół”

ostrzałem Sonderdienstu. Pomimo dwudziestostopniowego
mrozu zdecydowali się na przejście przez rzekę, zamoczeni po
piersi w wodzie.

Jeszcze wspólnie, w czwórkę, podeszli około 800 metrów do
szosy Wiśnice–Radzyń. Tam się rozdzielili. Towarzysze „Rawicza” podążyli w lewo, w kierunku swojego oddziału (który
prowadził równolegle strzelaninę, odciągając uwagę Niemców od uciekających). Paweł Łaszkiewicz skręcił w prawo,
na Białkę. Nie mógł wrócić do miasta, wszędzie było pełno
niemieckich oddziałów. Ruszył więc otwartą szosą, w cieniu wysokiego wału. Miał przed sobą 2,5 kilometra marszu
w przemokniętym, zamarzającym ubraniu. Wkrótce zaczęło
świtać. W pewnym momencie na wale, kilkanaście metrów
od siebie, zobaczył lisa. Zwierzę patrzyło na niego spokojnie,
jakby wiedziało, że człowiek mu nie zagraża. Nie mógł przecież teraz użyć broni…
„Rawicz” udał się do domu kapitana Józefa Subocza „Michała”,
żołnierza z pułku siedleckiego, który pracował w leśnictwie
jako gajowy. Podobnie jak pozostali zakonspirowani żołnierze Polski Podziemnej z terenu Radzynia, oprócz „Rawicza”,
„Michał” nie wziął – ze względów bezpieczeństwa – udziału
w akcji.
W końcu straszliwie przemarznięty „Rawicz” dotarł do gajówki, gdzie go przebrano, ogrzano i nakarmiono. U „Michała”, który mieszkał z żoną i dwójką dzieci, przebywali akurat:
jego teściowa, szwagierka Maryla Niewiadomska oraz Franciszek Kaczmarek, goniec z Warszawy, który regularnie przy-

Żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej podczas
odpoczynku

poszedł do pracy. Szukał też sposobności, żeby zwrócić pistolety. Udało mu się, przez Irenę Obrębską, przekazać nagany
Ewie Chomiczewskiej-Nawrockiej.

woził całą prasę podziemną – tą lewicową i biuletyn „Orła
Białego”.

Tego samego dnia Paweł Łaszkiewicz otrzymał od pułkownika Stefana Drewnowskiego („Ksawery”, „Roman”), inspektora

Następnego dnia „Rawicz” zdecydował się na powrót do Ra-

z Inspektoratu Rejonowego Radzyń, rozkaz przeniesienia do

dzynia. Było piękne, mroźne niedzielne przedpołudnie. Klu-

Białej Podlaskiej. Miał przeczekać w spokojnym i bezpiecz-

cząc polami, wrócił do swojego mieszkania. W poniedziałek

nym miejscu niemieckie dochodzenie w sprawie ataku na

rano, nie chcąc wzbudzać podejrzeń swoją nieobecnością

więzienie. We wtorek nie poszedł więc do pracy w Starostwie.

i obawiając się jej powiązania z wydarzeniami sobotniej nocy,

Wozem, bocznymi drogami pojechał do Białej Podlaskiej.
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Otrzymał nową tożsamość. Od tej pory stał się „Henrykiem

na lotnisku w Małaszewiczach. Dzięki nim uzyskiwał na bie-

Lewickim”. Zameldował się na ul. Janowskiej 14 u pani Marii

żąco informacje o liczebności obsady lotniska, rodzajach sa-

Sękowskiej, z domu Lewickiej (siostry Stanisława Lewickie-

molotów i broni, zaopatrzeniu magazynów.

go, z którym później uciekł z Rosji). Gospodyni, witając go,

Wprowadził także zupełnie nowy sposób przekazywania

śmiała się – w związku ze zbieżnością nazwisk – że przyjechał

wiadomości wykorzystujący tak zwane punkty kontaktowe.

nieznany rodzinie kuzyn.

Ta zmiana wprowadziła dużą dezorientację wśród próbują-

Kilka dni później „Rawicz” został tymczasowo zameldowany

cych rozpracować polskie struktury konspiracyjne agentów

w Piszczacu, jako kuzyn tamtejszego agronoma, także Le-

Gestapo i Abwehry.

wickiego.
W czasie pobytu „Rawicza” w Piszczacu przygotowano także
W podróży samochodem ciężarowym do Piszczaca towarzy-

akcję zlikwidowania Iwana Pasternaka, senatora w przedwo-

szył mu Ludwik Bąkowski, szef Akcyzy Tytoniowej na tere-

jennej Polsce, a w czasie II wojny światowej Przewodniczące-

nie Białej Podlaskiej, a jednocześnie oficer Armii Krajowej.

go Ukraińskiego Komitetu Pomocy w Białej Podlaskiej, który

Gdy zbliżyli się do przejazdu kolejki wąskotorowej linii Biała

donosił Gestapo na Polaków.

Podlaska–Janów Podlaski, zobaczyli żołnierzy niemieckich
przeprowadzających kontrolę drogową. Wszystkich zatrzy-

Po kilku tygodniach ukrywania się „Rawicz” został skiero-

mywano, przepytywano i legitymowano. Ludwik Bąkowski

wany na nową kwaterę – do Białej Podlaskiej. Nie podjął już

i „Henryk Lewicki” znajdowali się na otwartym terenie. Nie

żadnego „oficjalnego” zatrudnienia, koncentrując się na dzia-

mieli żadnej możliwości zawrócenia bez wzbudzania podej-

łaniach konspiracyjnych i wywiadowczych. Dużo podróżował

rzeń. Zostali zatrzymani. Trzech Niemców, w tym przedsta-

po okręgu, często jeździł do Lublina czy Warszawy.

wiciel Gestapo, kogoś szukało. Na szczęście jeden z nich rozpoznał w Bąkowskim dostawcę tytoniu.
„Wohin fahrt ihr?/Dokąd jedziecie?”.
„Zur Kontrolle nach Małaszewicze/Na kontrolę do Małaszewicz” – odpowiedział z pozornym spokojem Ludwik Bąkowski. Żołnierze puścili ich bez legitymowania i bez zadawania
dalszych pytań.
Stanisław Lewicki „Rogala”, pracując jako agronom, świetnie znał mieszkańców podległego mu terenu. Jego wiedza
i znajomości umożliwiły „Rawiczowi” nawiązanie licznych,
nowych kontaktów oraz budowanie siatki wywiadowczej.
Jednym z celów „Rawicza” było doprowadzenie do zatrudnienia jak największej liczby polskich, zaufanych pracowników

24 czerwca 1943 roku
„Rawicz” dostał wiadomość o przeniesieniu na inny teren.
Miał zgłosić się „na kontakt” pod Lublin. Tam dowiedział się,
że został komendantem Bazy Lotniczej nr 2 „Dęblin”. Jego
obowiązkiem było szkolenie służb do przejmowania zrzutów
oraz umożliwiania lądowania samolotów z Zachodu na polowych, konspiracyjnych lotniskach.
W lipcu 1943 roku otrzymał awans na stopień kapitana.
Oprócz obowiązków komendanta bazy lotniczej „Rawicz” cały
czas realizował zadania wywiadowcze, organizował łączność
Rynek w Dęblinie, lata 1939–1945

lotniczą i naziemną. Budował i rozszerzał siatkę informatorów.

Uszkodzony samolot niemiecki na
lotnisku w Radzyniu Podlaskim

Byli to przeważnie podoficerowie, którzy – nie ujawniając
szarż – pracowali na niemieckich lotniskach jako robotnicy oraz pracownicy techniczni. „Rawicz” zbierał informacje
o uzbrojeniu, liczebności, kierunkach lotów samolotów niemieckich. Meldunki przekazywał do Lublina, do swojego ówczesnego zwierzchnika – szefa okręgowego sztabu lotnictwa,
majora Janusza Mościckiego „Bociana” (bratanka ostatniego
prezydenta II RP).
„Rawicz” zajmował się przygotowywaniem akcji dywersyjno-sabotażowych na lotniskach Luftwaffe w Stasinie, Maryninie,

Małaszewiczach i Białej Podlaskiej. Opracowywał także plany
zdobycia przez oddziały AK obiektów lotniska Dęblin, nadzorował magazynowanie zapasów paliwa i materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzania ewentualnych prac
naprawczych, gdyby w czasie działań zbrojnych infrastruktura lotniska uległa uszkodzeniu. Organizował przygotowanie
tak zwanych zrzutowisk, gdzie przyjmowano zrzuty lotnicze,
które były podstawowym źródłem zaopatrzenia dla oddziałów partyzanckich odtwarzanej 9. Dywizji Piechoty AK pod
dowództwem generała Ludwika Bittnera „Halki”.

10 maja 1944 roku
Warszawa, ulica Hoża, podwórko po lewej stronie od wejścia
w bramę.
„Rawicz” odebrał, zamówione wcześniej, wzory niemieckich
pieczątek z „gapą”10. Schował je w specjalnie przygotowanym
termosie, który miał ukryty wkład przeznaczony do przewożenia niebezpiecznych przesyłek czy tajnych dokumentów.
Następnego dnia wsiadł do pociągu jadącego w kierunku Białej Podlaskiej. Skład kursował tylko do Łukowa, gdzie trzeba
było czekać dwie godziny i przesiąść się do pociągu jadącego
do Terespola. „Rawicz” nie mógł czekać na stacji. Działał na
tym terenie już od kilku lat i mógł zostać rozpoznany przez

Zatłoczony tramwaj nr 16 na
Nowym Świecie przy placu Trzech
Krzyży. Warszawa podczas
okupacji niemieckiej

że szukali żywności przewożonej przez pasażerów. Żandarm
wszedł do jego przedziału. „Was hast du da?/Co tam masz?” –
zapytał, wskazując na torbę. „Thermosflasche/Termos” – od-

przypadkowego przechodnia lub podróżnego i aresztowany.

powiedział „Rawicz”, zdejmując zakrętkę termosu, żeby poka-

Odwiedził więc zaprzyjaźnionego kolejarza, który mieszkał

zać zawartość. Zamiast korka odkręcił jednak przez przypadek

niedaleko stacji. Po wizycie w ostatniej chwili wskoczył do ru-

wkład, pod którym schowane były przewożone z Warszawy

szającego pociągu.

pieczątki. Był o sekundę od wpadki…

Po kilkunastu minutach spokojnej jazdy, do wagonu, w któ-

W tym momencie pociąg zwolnił, przejeżdżając przez most

rym podróżował „Rawicz”, weszła Bahnschutze (straż kolejo-

na Krznie. Kilku pasażerów zdecydowało się uciec z jadącego

wa) w towarzystwie niemieckiego żandarma. Rozpoczęła się

powoli składu. Kiedy wyskoczyli, strażnicy kolejowi zaczęli

kontrola bagażu. Po chwili obserwacji „Rawicz” miał pewność,

do nich strzelać. Jednemu udało się uciec, dwóch innych do-

10

sięgły kule. Zrobiło się zamieszanie, żandarm odwrócił się

„Gapa” – popularna nazwa nazistowskiej wersji herbu Niemiec (stylizowany
czarny orzeł o wydłużonych, rozpostartych skrzydłach trzymający w szponach
wieniec laurowy ze swastyką) obowiązującego w latach 1933–1945.

na chwilę… „Rawicz” miał tylko kilka sekund na schowanie

wkładu i zamknięcie termosu. Na szczęście żandarm stracił
nim zainteresowanie i rozpoczął przeszukiwanie bagażu kolejnego pasażera.
Paweł Łaszkiewicz miał przed sobą jeszcze około 30 kilometrów jazdy przez Międzyrzecz do Białej Podlaskiej. Nie pamiętał jednak tej drogi, krajobrazy rozmywały się, a wyobraźnia
podsuwała inne obrazy: aresztowanie w Woli Chomejowej,
rosyjskie czołgi otaczające włodzimierskie koszary, moment
zdemaskowania przez Oberinspektora Hohla mieszały się ze
wspomnieniami o zabitych przyjaciołach, żołnierzach Polski
Podziemnej… Tyle lat działał w konspiracji, tyle razy był tak
blisko aresztowania, tyle razy chwila nieuwagi lub przypadkowy zbieg okoliczności mogły go kosztować życie…
Stacja Biała Podlaska. Wysiadł i jak w amoku szedł ulicą
Łomaską, mijając łaźnię, ulice Narutowicza i Warszawską…
Doszedł do kościoła św. Anny. Usiadł w ławie i patrząc na ob-

Niemiecki samolot bombowy
Heinkel He 111E w akcji,
Radzyń Podlaski

na Połtawie w ZSRR. Na wyznaczonej trasie lotu znajdowała
się także Biała Podlaska.
Naoczni świadkowie tak wspominają ten dzień:

raz św. Anny z Marią i Jezusem okolony czarnym marmurem
dębnickim, z którego zbudowano ołtarz, zastanawiał się nad

„Od strony zachodniej dał się słyszeć dziwny dźwięk i huk nie-

drogą, którą wybrał. Nie pamiętał nawet, jak może wyglądać

spodziewanej pracy wielkiej ilości silników. Zawyły syreny na

normalne życie… Rodzina… Matkę widział ostatni raz w maju

lotnisku – przez megafony ogłoszono »fliegealarm«. Jak na ko-

1942 roku, kiedy nocą, przewożąc tajne dokumenty, wstąpił na

mendę ze wszystkich stron gruchotały salwy z dział przeciwlot-

kilka godzin do rodzinnego domu w Grudziądzu .

niczych (…). Z lotniska [w Białej Podlaskiej] startowały samo-

Zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że mijały kolejne godziny…

loty różnego typu, chroniąc się ucieczką przed ewentualnym

11
12

bombardowaniem. Na nieboskłonie, nad miastem pojawiły

21 czerwca 1944 roku

się dymne »grzyby« z wybuchów pocisków artylerii przeciw-

Bezchmurne niebo. Ten upalny, letni dzień był szczególnie pa-

lotniczej, która takim »ogniem zaporowym« powstrzymywała

miętny dla załóg amerykańskich samolotów bombowych B17

nalot zgrupowania lotniczego. Szyki zbliżających się samolo-

(słynnych „latających fortec”) i myśliwców „Mustang” two-

tów, jakby »przystały« w powietrzu w oczach widza. Piloci na

rzących armadę samolotów startujących z lotnisk w Anglii.

maksymalnych obrotach silników nabierali naprędce wyso-

Ich celem było zbombardowanie wyznaczonych celów w Rze-

kości – kolumna lotu samolotów rozczłonkowywała się na

szy i po wykonaniu zadania (na mocy międzynarodowych po-

dwie, omijając miasto i lotnisko w Białej Podlaskiej. (…)

rozumień), ponad terenem okupowanej Polski, dotrzeć do baz

Wcześniej startujące [niemieckie] samoloty myśliwskie »ucie-

11

Paulina Łaszkiewicz zmarła na początku 1944 roku. „Rawicz” już nigdy jej
nie zobaczył.

kające« z trasy przelotu atakują wybranymi załogami wybrane bombowce. (…)
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Rozpętała się na dobre walka powietrzna myśliwców. (…)

Lotnicy amerykańscy zestrzeleni w bitwie myśliwców nad

Wyprawa bombowa samolotów USA zabezpiecza się przed

Białą Podlaską oraz ci, którzy ewakuowali się z postrzelonej

namiarem nasłuchowym i pomiarowym, zrzucając zakłó-

fortecy B17, dołączyli do partyzantów.

ceniowe paski folii metalicznej na podłożu papierowym.
To skutkuje przed celnością artylerii, a psychicznie załamu-

„W tym czasie z lotniska w Białej Podlaskiej wystartowała

je wszystko, co żyje na ziemi – tworząc legendarny »koniec

załoga w samolocie He 111 wyposażonym w urządzenia spe-

świata«. Błyski od wirującej folii, łoskot metaliczny, za-

cjalne, a z okopanych stojanek samolotowych wytaczano 18

ćmienia pogodnego nieboskłonu, słońca i ten huk, dźwięk

bombowych HE-111 i 18 sztuk JU-88. Uzbrojeni podwozili

silników, wybuchy pocisków, grzechot broni pokładowej

bomby, mechanicy krzątali się przy swoich samolotach, uzu-

doprowadza ludzi, zwierzęta, nawet ptactwo do nieopisane-

pełniając paliwo. Ładowano taśmy z amunicją na stanowiska

go szoku. Nawet pszczoły reagują, lądując z miododajnym

strzeleckie, podwieszano w bombaluki i na znaki zewnętrzne

ładunkiem z dala od swych uli, oblepiają poddasza drewnia-

bomby różnego tonażu. (…)

nych budynków. Ptactwo stadami ucieka, bydło ryczy, konie

Załoga zwiadowczego »Heinkla« kodem podaje dane przez

dostają drgawek, psy wyją, dziczyzna leśna ucieka do zagród

radio na ściśle tajnych częstotliwościach fal, które rozkodo-

ludzkich, ziemia drży, w powietrzu następują zawirowa-

wywane są w dowództwie IV Korpusu Lotniczego. (…)

nia. Obsługa dział wykonuje czynności nieskoordynowane.

Na rozkaz startują z Dęblina, Podladowa, Marynina, Białej

Obsługa naziemna lotnictwa kryje się razem z pracownika-

Podlaskiej i Małaszewicz kolejne eskadry »Heinkli« i »Jun-

mi cywilnymi w schronach, zatykając małżowiny uszne jak

kersów« załadowane śmiercionośnym ładunkiem bomb ku-

przed potężnym wybuchem. Niektórzy kładą się na ziemię

rzących i zapalających. Łącznie kurs wschodni (…) tego wie-

z rozkrzyżowanymi rękoma. Prawdopodobnie amatorzy ką-

czoru przebyło 200 sztuk bombowców. (…)

pieli w Krznie wskakiwali do wody, by zanurzyć głowę, tłuma-

Sformowana wyprawa bombowa z zadaniem wykonania noc-

cząc później, że robili to przed ewentualnym wybuchem bomb

nego ataku na samoloty USA na ziemi w bazach w ZSRR była

zrzuconych jednocześnie na lotnisko i miasto. Obraz »końca

dużym sukcesem lotnictwa bombowego Luftwaffe na prze-

świata« w rejonie Białej Podlaskiej (…).

strzeni II wojny światowej, do którego przyczyniły się załogi

»Mustangi«, wycofując się z terenów bitwy, (…) dołączyły do

dwóch samolotów dalekiego zasięgu o specjalnym wyposaże-

kolumny, zajmując wyznaczone miejsca w szyku. Wyprawa

niu z rodziny konstrukcji Heinkli startujących z Przema koło

lotu wahadłowego leci w dwóch kolumnach, kierując się do

Świdnicy i Białej Podlaskiej. (…)

lotnisk zlokalizowanych w Połtawie (ZSRR)” .

Z wyliczeń nawigacyjnych i naprowadzania przez załogę »Heinkla« specjalnego zadania o godzinie 0.15 nad Połtawą krążyło już 80 sztuk niemieckich bombowców wchodzących na

12

Tekst spisany przez Jerzego Staszewskiego w 1954 roku w Krzewnicy, na
podstawie relacji świadków bitwy. Autograf został przekazany Pawłowi Łaszkiewiczowi.

kurs drogi bojowej do zrzutu ładunku zewnętrznego i powtórzenia nalotu ze zrzutem ładunku z komór bombowych. ReszSamoloty myśliwskie „Mustang”
podczas lotu w szyku bojowym

ta samolotów w tym czasie z podobną taktyką bombarduje
bazy w Miragradzie i Pirjatinie. (…)
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Ostatnie dni lipca 1944 roku
Na polecenie Komendy Głównej AK „Rawicz”, razem z Januszem Mościckim „Bocianem”, udali się do Warszawy do
sztabu głównego. Odebrali tam instrukcje dotyczące bieżącej
działalności oraz trzy krótkofalowe radiostacje polowe, które
Okupacja niemiecka. Zatłoczony
tramwaj na ulicy jednego
z polskich miast

Bombowce Heinkel nad
Radzyniem Podlaskim

W tym dniu odnotowano największą liczbę strat sprzętu, które poniosły siły powietrzne USA w jednej operacji II-go lotu
wahadłowego nad Europę – w ZSRR”13.
„Rawicz” zebrał, przez „swoich” ludzi pracujących na lotniskach niemieckich, informacje na temat tej akcji: o szczegółach operacji, stratach, które poniosły obie strony itp. Był
w ciągłym ruchu. Trochę w Lublinie, trochę w terenie, czasem
w Warszawie, często w Dęblinie.
13

Tamże.

przeznaczono na potrzeby łączności krajowej i zagranicznej.
Jednym z ich zadań było bezpieczne przerzucenie radiostacji
na teren Lublina oraz do Bazy Lotniczej AK „Dęblin”.
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„Bocian” i „Rawicz” podróżowali samochodem dostawczym,

uczestniczył w walkach z Niemcami pod Dubowem, Łomaza-

będącym własnością majątku rolnego, w którym zatrudniony

mi, Leszczanką czy Janówką.

był pułkownik Mościcki. Mimo licznych kontroli drogowych

Po zakończeniu działań żołnierze Armii Krajowej odmówili

przeprowadzanych na przejazdach kolejowych czy skrzyżowaniach ważniejszych dróg, udało im się, nie wzbudzając podejrzeń, przewieźć radiostacje. Jedna została w sztabie „Bociana” (Komenda Okręgowa AK Lublin), dwie zabrał ze sobą
„Rawicz”.
Radiostacja miała być – zgodnie z rozkazami – jak najszybciej
uruchomiona. Drugą, zapasową, schował w ulu jeden z podkomendnych „Rawicza” – Włodarczyk „Dzidko”. „Rawiczowi”
został przydzielony telegrafista Jan Bieżuński „Orzyc” – jeden z pierwszych cichociemnych zrzuconych na teren Polski
w kwietniu 1944 roku.
„Orzyc” mieszkał – od czerwca 1944 roku – razem z „Rawiczem” w Stasinie pod Dęblinem. Właścicielem majątku był
Jerzy Wardzichowski, brat kolegi „Rawicza” z Korpusu Kadetów. Przebywali tam także: łączniczka Zofia Krajewska oraz
lotnik włoski, wenecjanin Luigi Cecatto, który uciekł z obozu
jenieckiego pod Dęblinem („Rawicz” porozumiewał się z nim
po francusku).
Akcja „Burza” w powiatach „Rawicza” trwała od 20 do 27 lipca 1944 roku. Przeprowadzały ją głównie oddziały 34. oraz 35.
Pułku Piechoty, zgrupowane w 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty AK dowodzonej przez generała brygady Ludwika Bittnera
„Halkę” . „Rawicz”, jako oficer sztabu 34. Pułku Piechoty pod
dowództwem pułkownika Stefana Drewnowskiego „Romana”,
14

Akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej
przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej.
15
W akcji „Burza” w Okręgu Lubelskim wzięło udział ponad 60 000 żołnierzy
i oficerów – wszyscy, których udało się uzbroić.

podporządkowania się Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia
Uliczna sprzedaż książek
na rogu ul. Królewskiej i placu
Grzybowskiego. Warszawa,
1944 rok

Narodowego w Lublinie i Naczelnemu Dowództwu Wojska
Polskiego. Od 27 lipca do 10 sierpnia 1944 roku nastąpiła koncentracja oddziałów AK w ustalonych wcześniej rejonach.
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W tym też czasie, na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku,

w najbliższych dniach akcji likwidacji polskiej organizacji

w Białej Podlaskiej pojawiły się wojska radzieckie. Mimo

podziemnej na tym terenie. Razem ze swoim zastępcą – po-

początkowego współdziałania z oddziałami AK przeciwko

rucznikiem Marianem Cichoszem, porucznikiem rezerwy

Niemcom, NKWD rozpoczęło aresztowania polskich ofice-

Piotrem Szymańskim oraz łącznikiem Antonim Maksymiu-

rów. Szeregowych żołnierzy siłą wcielono do armii Berlinga.

kiem podjęli decyzję o jak najszybszym przekazaniu tej wia-

16

Opór wobec sowieckiej dominacji od razu przybrał formę zorganizowanej walki zbrojnej, trwała reorganizacja oddziałów
Armii Krajowej w nowej rzeczywistości. „Rawicz” przebywał
wówczas głównie w Dęblinie, nie stronił jednak – w związku
z zadaniami wywiadowczymi – od kontaktów z polskimi oddziałami „berlingowców” i Rosjanami.
W bardzo trudnych warunkach, wynikających z toczonych na
tym terenie intensywnych działań wojennych, „Rawiczowi”
i „Orzycowi” udało się uruchomić radiostację w pierwszych
dniach sierpnia. Nadawali z małej, zniszczonej, opuszczonej
chałupy. Żeby napędzić dynamo i zapewnić prąd „Rawicz”
pedałował na rowerze, a „Orzyc” nawiązał pierwszy raz kontakt radiowy z Londynem. Nad ich głowami trwała kanonada.
Byli… na samej linii frontu. Tuż obok chaty stało małe działko
piechoty obsługiwane przez dwóch sierżantów artylerii „berlingowców”, którzy ostrzeliwali Niemców znajdujących się
w pobliskim zagajniku. Po zakończeniu połączenia „Rawicz”
wyszedł z chaty i chwilę rozmawiał z artylerzystami (to podoficerowie przedwojennego wojska polskiego). Nie domyślali
się, że kilka metrów od ich stanowiska została uruchomiona
radiostacja.
Ten zwyczaj rozmawiania nawet z przypadkowo napotykanymi osobami umożliwiał „Rawiczowi” pozyskiwanie cennych
informacji. Pewnego dnia, od jednego z podchorążych z armii
Berlinga, dowiedział się, że Rosjanie planowali rozpoczęcie
16
Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł, czyli Ludowy Komisariat Spraw
Wewnętrznych.

Żołnierze z plutonu ciężkich
karabinów maszynowych. Oddział
porucznika Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” – Okręg Lublin
Armii Krajowej. Widoczne taczanki
konne z ciężkimi karabinami
maszynowymi

domość dalej, czyli do pozostałych obwodów. Im także groziło aresztowanie. Podjęli więc decyzję o opuszczeniu majątku
w Stasinie. „Rawicz”, Piotr Szymański, Marian Cichosz, Zofia
Krajewska i Luigi Cecatto ruszyli bocznymi drogami – samochodem marki Steyer – w kierunku Białej Podlaskiej. Towarzyszył im jadący na motocyklu Antoni Maksymiuk.
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Riazań. Diagilewo
8 sierpnia 1944 roku
Rysunek obozu w Riazaniu,
rys. J. Ptasiński, 16 marca
1945 roku

Samochód, którym podróżowała „grupa Rawicza” nie był
przystosowany do trudnych, terenowych warunków. Konieczność łatania słabych opon wymuszała liczne postoje.
Kolejna naprawa unieruchomiła ich na drodze pomiędzy Radzyniem Podlaskim a stacją kolejową Bedlno, na wysokości
wsi Białka. Dostrzegł ich zbliżający się duży oddział wojsk radzieckich. Nie mieli żadnej możliwości ucieczki. Jedynie Antoniemu Maksymiukowi udało się szybko oddalić na motorze.
Gdy Rosjanie zbliżyli się, „Rawicz” rozpoznał u ich dowódcy
generalskie oznaczenia. Uciekinierzy szybko zostali otoczeni,
bez żadnych wyjaśnień aresztowani i konwojowani do siedziby NKWD znajdującej się na terenie warsztatów Laskowskiego w Radzyniu.
„Rawicza” oddzielono od towarzyszy i zamknięto w pomieszczeniu na terenie młyna. Następnego dnia cała grupa,
z zatrzymanym w tym samym czasie majorem Konstantym
Witkowskim „Müllerem”, komendantem obwodu AK Radzyń
Podlaski, została przewieziona do Lublina do siedziby NKWD
przy ulicy Chopina pod osławioną „osiemnastką”. Więźniowie byli wielokrotnie przesłuchiwani przez pracowników tak
zwanej kontrazwiedki (sowieckiego kontrwywiadu wojskowego). Nie zdawali sobie jeszcze wówczas sprawy, że NKWD
właśnie rozpoczęła – zgodnie z pozyskanymi przez „Rawicza”
informacjami – zakrojoną na wielką skalę akcję aresztowań
żołnierzy AK. Tego samego dnia, w którym zatrzymano „Rawicza”, aresztowano także pułkownika Kazimierza Tumidajskiego „Marcina” – komendanta Okręgu AK Lublin wraz ze
sztabem, a także dowódcę akcji „Burza” na tym terenie – generała brygady Ludwika Bittnera. Większość aresztowanych
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została wywieziona następnie do więzienia w Charkowie.
Oddziały Armii Krajowej, w związku z tak licznymi aresztowaniami oficerów, rozwiązały się, ukrywając w dobrze zakonspirowanych miejscach broń i amunicję.
Porucznik Szymański, Zosia Krajewska oraz lotnik włoski –
o czym „Rawicz” dowiedział się po ucieczce z Rosji – zostali
zwolnieni. On sam, z grupą innych więźniów, w której znajdował się także Marian Cichosz, został przetransportowany do
obozu w Majdanku.
Paweł Łaszkiewicz został osadzony
na III polu na Majdanku

Majdanek, straszliwy obóz zagłady Żydów założony przez niemieckiego okupanta, stał się teraz miejscem pobytu żołnierzy
Polski Podziemnej. „Rawicza” osadzono na III polu, położonym w pobliżu krematoriów, ogrodzonym podwójnym płotem
z drutu kolczastego. W barakach, wyposażonych w trzypoziomowe prycze z siennikami, zgromadzono już co najmniej setkę ludzi. Szybko okazało się, że baraki opanowała straszliwa
plaga pcheł, które dotkliwie gryzły więźniów. Część osadzonych wolała, mimo chłodu, spać na zewnątrz. Sowieccy bojcy
pilnowali więźniów z wieżyczek.

23 sierpnia 1944 roku, stacja Lublin-Tatary
Po kilkudniowym pobycie w Majdanku ponad 200 więźniów, w tym „Rawicza”, załadowano do wagonów bydlęcych.
Byli to oficerowie (ponad stu) głównie z okręgu lubelskiego,
grupa żołnierzy AK z terenu warszawskiego oraz oficerowie
z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Do każdego z wagonów wsadzono po 40 osób, po czym drzwi zadrutowano od
zewnątrz. Także okna wagonów były zakratowane drutem
kolczastym. Pociąg ruszył na wschód.
Wtedy jeszcze więźniowie nie wiedzieli, że to pierwszy transport, który został wysłany przez Sowietów z terenów na zachód od Bugu, opanowanych przez Armię Czerwoną. Pierwszy z wielu.

Mapka Riazania-Diagilewa
z zaznaczonymi obozami nr 178
i 179, oprac. Jerzy Polaczek,
1986 rok

Stacja kolejowa w Diagilewie

Jechali przez obszary, na których nie było widać żadnych ludzi. To co mogli zobaczyć z okien wagonów to tylko wielkie
pobojowisko. Spalone wioski, zniszczone dworce, nie zebrane
zboże na polach, ziemia poryta rowami, okopami, walający się
wszędzie sprzęt wojskowy. Później – już tylko olbrzymie przestrzenie wyglądające jak pustynia. Żadnych zabudowań. Czasem dym wydobywający się z ziemianek, świadczący o tym,
że prawdopodobnie jednak ktoś zamieszkuje te tereny. Wiele,
wiele godzin jazdy w ponurej, jednostajnej scenerii czasami
„urozmaiconej” kolejnymi świadectwami intensywnych działań wojennych: rozbitym sprzętem wojskowym, spalonymi
czołgami, zniszczonymi wozami i działami, końskimi szkieletami.

27 sierpnia 1944 roku
Transport zatrzymał się na bocznicy jakiegoś dworca. Drzwi
wagonów zostały otwarte. „Sabierajsia s wieszcziami/Zbierajcie się z rzeczami” – usłyszeli. Zostali uformowani w pięcioszeregową kolumnę i ruszyli marszem. Szli jakieś 3–4 kilometry.
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Isprawitielno-trudowyj łagier 179,
tak zwany Riazań Dolny

Ich celem był Isprawitielno-trudowyj łagier Diagilewo 179
podlegający zespołowi obozów jenieckich nr 454 w Riazaniu17.
Ten nieduży, zlokalizowany na terenie byłych koszar obóz
ogrodzony był szczelnym, wysokim, trzymetrowym płotem,
podwyższonym jeszcze zwojami kolczastego drutu. Wieżyczki strażnicze, umiejscowione na każdym rogu i załamaniu,
wyposażone były w silne reflektory oświetlające cały teren od
zmroku do świtu. Poza ogrodzeniem znajdowały się budynki komendantury obozu NKWD i wartowni. Komendantami
obozu byli pułkownicy Płatonow oraz Gusiew, a dowódcą batalionu z ramienia NKWD – kapitan Kalnickij. Więźniowie
zapamiętali go jako szczególnie nieprzyjemnego, często wręcz
ordynarnego, Ukraińca.
17

Obóz w Riazaniu powstał w 1942 roku jako łagier przeznaczony dla byłych
żołnierzy Armii Czerwonej. W 1944 roku został przekształcony w obóz dla
jeńców wojennych, utworzono wówczas także podobóz polski (dla 2500 osób)
zlokalizowany niedaleko stacji kolejowej Diagilewo. Specłagier w Riazaniu był
z założenia przeznaczony dla kadry dowódczej AK i pracowników Delegatury
Rządu, różnił się w związku z tym znacznie od pozostałych (szeregowcy i podoficerowie przebywali m.in. w obozie w Borowiczach oraz Ostaszkowie, a na
przykład osoby cywilne podejrzane o udział w konspiracji polskiej, a także
osoby pochodzenia niemieckiego ze Śląska, Wielkopolski czy Pomorza kierowano do obozów kontrolno-filtracyjnych, m.in. w Donbasie, Stalinogorsku
i Szaturze). Władze sowieckie wykorzystywały go do celów propagandowych,
dlatego w obozie zachowano między innymi polskie stopnie wojskowe i umundurowanie, a oficerowie zostali zwolnieni z obowiązku pracy.

Sowiecka obsługa obozu
w Diagilewie
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Wykaz prycz 1. oficerskiej kompanii
w Riazaniu Dolnym.
Paweł Łaszkiewicz: prycza 3 nr 21.
Opis wykonany przez Kazimierza
Kozłowicza, 1986 rok

Fragment pryczy w sali I
kompanii baraku oficerskiego
w obozie w Diagilewie,
rys. Witold Ratajczak, 1945 rok
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Obóz składał się z kuchni, łaźni oraz kilku baraków z glinia-

opatrunkowych. Najczęściej jedynym lekarstwem – na wszel-

ną podłogą, wkopanych w ziemię na metr. Każdy barak wy-

kie dolegliwości – był kieliszek wywaru z piołunu.

posażony był w duży, obity z wierzchu blachą piec oraz piętrowe prycze. Jeńcy spali na gołych deskach, bez przykrycia.

Jeńcy, jak na wojskowych przystało, szybko się zorganizowali.

Wszystkie przejścia wewnątrz obozu były wyłożone gliną, co

Dowódcą obozowego batalionu został kapitan Edward Jeleń-

powodowało, że po deszczach nie dało się po nich chodzić.

ski, a kompanii – kapitan Jan Mickunas. „Rawicz” przyjął

Jeńcy ślizgali się, upadali i brudzili gliniastą mazią. Baraki

funkcję dowódcy 1. plutonu złożonego przeważnie z oficerów:

oświetlały małe ogarki, które, dając bardzo słabe światło,

pułkowników i majorów, także lekarzy. Jako jeden z nielicz-

straszliwie kopciły i śmierdziały. W każdym baraku był obo-

nych chodził cały czas w mundurze z koalicyjką (został w nim

wiązkowo głośnik – kołchoźnik. Jeńcy zmuszeni byli słuchać

aresztowany) i w wysokich butach. Dlatego szybko otrzymał

nadawanych bez przerwy komunikatów w języku rosyjskim

„ksywę” Żelazny Kapitan.

oraz rosyjskich piosenek. Szczególnie jedną upodobała sobie
komendantura obozu i puszcza ją bardzo często. „Ja drugoj

Obozowe wyżywienie było niewystarczające i niskokaloryczne,

takoj strony nie znaju.../Drugiego takiego kraju nie znam...”

więźniowie byli więc ustawicznie głodni. Dostawali codziennie

brzmiało codziennie w uszach internowanych Polaków.

po około 400 gramów czarnego chleba, a oficerowie – dodat-

Najgorsze były jednak pluskwy. W barakach było ich niepraw-

kowo kawałek białego chleba z mąki kukurydzianej. Do tego

dopodobnie dużo, a każde ukąszenie pozostawiało bolesne,

rano i wieczorem czarna kawa i łyżeczka cukru. Najczęściej

obrzęknięte bąble. Z czasem jeńcy także do nich przywykli.

na śniadanie i kolację podawano „szczi”, czyli wodnisty kapu-

W jednym z baraków na terenie obozu sowiecki lekarz z po-

śniak bez smaku, a na obiad „bałandę” – wodę zmąconą mąką

mocą internowanych polskich lekarzy prowadził izbę chorych.

z rozgotowanymi liśćmi kapusty, kiszonymi ogórkami i inny-

Brakowało w niej wszystkiego, nawet podstawowych środków

mi resztkami warzywnymi, czasami z rybą – pobieraną przez
więźniów przeważnie w puszkach po konserwach oraz kaszę
z dzikiego prosa. Czasem jeńcy dostawali przemarznięte lub
zarażone rakiem ziemniaczanym ziemniaki, które po ugotowaniu były twarde i śmierdziały zgnilizną, rzadziej otrzymywali po kilkanaście dekagramów małych, suszonych lub marynowanych rybek. Niewiarygodnie słonych i brudnych.

Izba chorych

Podczas pobytu w obozie, co wydaje się nieprawdopodobne
w łagrowych warunkach, „Rawicz” otrzymał awans (jeszcze
z czerwca) na stopień majora. Informację przekazał mu dawny przełożony – pułkownik Janusz Mościcki „Bocian”, który
we wrześniu 1944 roku także trafił do tego obozu.
Z czasem do Isprawitielno-trudowyj łagru Diagilewo 179,
gdzie dotychczas przebywali głównie żołnierze Polski Podziemnej z okręgu lubelskiego, zostało dołączonych (w kilku
transportach) ponad 100 osób z brygad wileńskich, przeważnie oficerów. W kolejnych transportach przywieziono oficerów AK z okręgu białostockiego oraz znowu z lubelskiego,
trzymanych wcześniej w obozie przejściowym w Brześciu.
W październiku 1944 roku dotarł transport lwowiaków z obozu w Bakończycach pod Przemyślem oraz z więzienia przy
ul. Kadeckiej. Pod koniec 1944 roku przybył następny. Byli
to żołnierze z brygad wileńskich. Jeńcy zrobili niesamowite
wrażenie – wszyscy byli cali czarni, wyglądali jak Murzyni.
Szybko okazało się, że po aresztowaniu i przetrzymywaniu
w więzieniu w Łukiszach w Wilnie, jechali do Riazania 10
dni wagonami po węglu. W transporcie tym przybyli między
innymi porucznik Longin Wojciechowski „Ronin”, kapitan
Gracjan Frog „Szczerbiec” i kapitan Czesław Grombczewski
„Jurand”. W marcu 1945 roku w obozie przebywało już około
Pułkownik Janusz Mościcki „Bocian”

500 osób, głównie oficerów i podoficerów AK oraz Batalionów
Chłopskich z okręgów: lubelskiego, białostockiego, warszawskiego, nowogródzkiego, lwowskiego, wileńskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego. Obóz został przedzielony zasiekami
z drutu kolczastego. Do tak wydzielonej części byli przywożeni na „wypoczynek” krańcowo wycieńczeni, niemieccy jeńcy
pracujący w kopalniach. W obozie przebywali około miesiąca,
a tych którzy przeżyli wywożono. Prawdopodobnie wracali do
pracy pod ziemią.

Plan i perspektywa równoległa baraku
oficerów i podchorążych grupy wileńskiej
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Wnętrze baraku obozu w Riazaniu,
rys. Szewczyk

Sowieci zdecydowali, że oficerowie nie są zobowiązani do

Zima 1944/1945 była wyjątkowo mroźna. Częste burze

pracy fizycznej. Mieli siedzieć w barakach i stawiać się punk-

śnieżne, temperatura spadająca poniżej 40 stopni Celsjusza,

tualnie na apele oraz na posiłki. Jednak od początku pobytu

brak ciepłej odzieży bardzo utrudniały jeńcom przetrwanie.

w łagrze byli przesłuchiwani w dzień i w nocy przez NKWD,

Zmniejszono racje żywnościowe, a jedzenie, które dostawali

pion operacyjno-śledczy łagru oraz Smiersz18. W trakcie częs-

więźniowie było przeważnie zepsute 19.

to powtarzanych przesłuchań wypełniano szczegółowe kwestionariusze osobowe i pobierano odciski palców. Pytania
dotyczyły przede wszystkim okresu konspiracji. Osoby podejrzane o „przestępczą działalność skierowaną przeciwko
Armii Czerwonej” oraz „szczególnie niebezpieczne” przetrzymywane były w areszcie śledczym, a później przewożone do
Riazania, do tamtejszego więzienia.
18

Specjalnyje Mietody Rozobłaczenija Szpionow (Specjalne Metody Wykrywania Szpiegów) – jednostki kontrwywiadu wojskowego Armii Czerwonej
zajmujące się zwalczaniem dezercji i szpiegostwa w armii. Nazwa Smiersz powstała jako akronim od pełnej nazwy organizacji lub od słów przypisywanych
Józefowi Stalinowi: „Smiert’ szpionam/śmierć szpiegom”.

Jeńcy wywożą śnieg poza obóz w Diagilewie,
rys. Witold Ratajczak, 1946 rok

Więzienie w Riazaniu od strony
północno-zachodniej

19
Praktykowane dożywianie jeńców odpadami prowadziło często do rozpowszechniania się – przez zakażoną bakteriami żywność – do epidemii czerwonki bakteryjnej (dyzenterii).

Plan obozu internowanych żołnierzy
Armii Krajowej w Riazaniu-Diagilewie,
oprac. Jerzy Polaczek, 1987 rok

Przystanek kolejowy w Diagilewie

Początek marca 1945 roku
Poranny apel bardzo się przedłużał. Sowieci ciągle nie mogli
doliczyć się jeńców, którzy zmuszeni byli w związku z tym kilka godzin stać na mrozie. Gdy o godzinie 11.00 przemarznięci
weszli do stołówki okazało się, że poranna porcja wodnistego kapuśniaku, wystawiona o 7.00, zamieniła się do tej pory
w bryłę lodu. Stało się to bezpośrednią przyczyną obozowego
buntu i podjęcia decyzji o rozpoczęciu głodówki. Jeńcy odmówili jedzenia i wrócili do baraków. Przez kilka kolejnych
dni nie wychodzili na posiłki. Wybrano po dwóch delegatów
z każdej kompanii, którzy podjęli się prowadzenia rozmów
z komendanturą obozu. Odważnych, dobrze znających język
rosyjski. Wśród postulatów, oprócz kwestii związanych z warunkami bytowania, były też: podanie powodów internowania i terminu powrotu do kraju, umożliwienie prowadzenia
korespondencji i żądanie rozmowy z przedstawicielami polskiej ambasady.
Pertraktacje z komendanturą obozu, a potem z komisją wyższych oficerów NKWD, która po trzech dniach przyjechała do
obozu, nie dały żadnego rezultatu. Po sześciu dniach część
osób załamała się i zaczęła jeść, część kontynuowała głodówkę jeszcze przez dwa dni. Więźniowie osiągnęli jednak pewien
sukces – nastąpiła bowiem zmiana obozowej komendantury
oraz poprawiło się wyżywienie.
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Po nużącym marszu dotarli na miejsce. Obóz był usytuowany
w pobliżu stacji kolejowej. Stanowiło go pięć baraków mieszkalnych oraz dodatkowe budynki, w których znajdowały się:
ambulatorium, magazyny, bania, kuchnia, jadalnia oraz pralnia (komora z parą, do której wjeżdżały specjalne wózki z powieszonymi na nich ubraniami, taka metoda prania powodowała niestety bardzo szybkie niszczenie odzieży).
Na terenie obozu znajdowały się także karcer i bunkier. Bunkier był wkopany w ziemię, wchodziło się do niego po schodkach w dół. Więzień siedział tam w wilgoci i bez światła.
Do lipca 1945 roku „Rawicz” dwukrotnie przebywał w bunkrze. Pierwszy raz po jednej z głodówek. Drugi – jako kara
za rozmowy z „żeńszczynami”. Kobiety także były osadzone
w tym obozie. To przede wszystkim dziewczyny z partyzantki.
„Rawicz” niektóre znał osobiście (między innymi matkę kolegi ze szkoły w Grudziądzu) i starał się im pomagać w miarę
możliwości, na przykład rąbał i nosił do ich baraku drewno.
Obóz w Diagilewie, rys. J. Ptasiński,
27 kwietnia 1947 roku

Specłagier otoczony był podwójnym ogrodzeniem z drutu.
W środku znajdował się pas ziemi szerokości około dwóch
metrów, po którym biegały psy. Wartownicy pilnowali więź-

Marzec 1945 roku

niów z rozmieszczonych wokół terenu „wyżek”.

„Rawicz” został przeniesiony do obozu numer 178, który
podlegał, podobnie jak poprzedni, zarządowi obozu numer

Mimo tego myśl o ucieczce nie opuszczała „Rawicza” od mo-

454 w Riazaniu. Był położony około czterech kilometrów od

mentu aresztowania. Przygotowywał się do niej wraz z towa-

miejscowości Diagilewo. Idąc tam, w kolumnie pozostałych

rzyszącymi mu w danym miejscu kolegami.

jeńców, „Rawicz” miał możliwość obserwowania życia ro-

Pierwszą próbę podjął jeszcze w trakcie pobytu w Majdanku.

syjskiej wsi. Jednym z obrazów, który szczególnie zapadł mu

Musiał czymś jednak przeciąć druty ogrodzenia. Żonie jedne-

w pamięć, było oranie pola. Dwie kobiety po grudzistej ziemi

go ze współwięźniów, lubliniance, udało się przenieść do obo-

ciągnęły pług kierowany przez mężczyznę. Jeńcy byli opluwa-

zu specjalistyczne nożyce do cięcia drutów pod napięciem.

ni i lżeni przez mijających kolumnę Rosjan, którzy najczęściej

Na ucieczkę zdecydowało się pięciu więźniów. Niestety obok

byli przekonani, że to więźniowie niemieccy.

III pola, na którym byli internowani żołnierze Polski Podziemnej, znajdował się obóz organizującej się jednostki wojskowej „berlingowców”. To zdecydowało o niepowodzeniu akcji.
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Barak oficerski w Diagilewie,
rys. Witold Ratajczak,
12 sierpnia 1945 roku

Podporucznik Jerzy Ulfik,
rys. Witold Ratajczak,
1946 rok

Kapitan Tadeusz Ślaski,
rys. Witold Ratajczak

Podporucznik Mamert Celmiński, Diagilewo, 1946 rok
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„Rawicz”, wykorzystując nieuwagę sowieckich wartowników,

akurat tyle miejsca, żeby skulony człowiek mógł przejść.

przeciął drut, który niespodziewanie pękł, powodując huk łu-

Plan przewidywał zrobienie dziury w deskach podłogowych

dząco podobny do wystrzału z pistoletu. Zaniepokojony tym

i ucieczkę między palami. Dzięki wszechobecnej wilgoci,

wartownik „berlingowców” wystrzelił, co z kolei zaalarmowało

która przez wiele lat niszczyła niczym niekonserwowane de-

pilnujących więźniów Sowietów. Uciekinierzy pobiegli do ba-

ski, były one zmurszałe. To duże ułatwienie, więźniowie nie

raków i wskoczyli pod koce. „Rawicz” szybko się rozebrał, na

mieli wszak już ani nożyc, ani innego narzędzia do pomocy.

szczęście pamiętał też o zdjęciu butów… Kilka minut później do

„Rawiczowi” udało się naderwać kilka desek. Przed kolej-

baraków weszli enkawudziści, kazali wszystkim ustawić się na

nymi przesłuchaniami maskował to miejsce, a po powro-

zewnątrz. Podejrzenia padły na jednego z niedoszłych ucieki-

cie cierpliwie powiększał otwór. Gdy był już wystarczająco

nierów – porucznika Franciszka Bartosika „Szczyta”, oficera re-

duży, aby zmieścił się w nim człowiek, więźniowie podjęli

zerwy, przed wojną naczelnika jednego z urzędów pocztowych

decyzję, że uciekną następnego dnia. Przed południem, na

w Łodzi. W pośpiechu położył się w butach, więc Rosjanie –

kilka godzin przed ustalonym terminem ucieczki, drzwi celi

jako pierwszego podejrzanego – wzięli go na przesłuchanie.

otworzyły się i strażnik wywołał: „Łaszkiewicz, sabierajsia

Drugi raz „Rawicz” próbował uciec w czasie transportu na
wschód. Planował wyłamać podłogę w trakcie jazdy i uciec pod-

s wieszcziami/Łaszkiewicz, zbieraj się z rzeczami”. „Rawicz”
Wnętrze baraku

był przerażony. Nie miał pewności czy podczas ostatniego prze-

czas któregoś z postojów. Udało mu się przemycić (na plecach

słuchania Rosjanie nie znaleźli ich „drogi do wolności”. Został

pod ubraniem) nożyce do cięcia drutu. Zaczął nimi wyskuby-

pod bronią przeprowadzony do pomieszczenia… obozowego

wać podłogę w wagonie. Część współtowarzyszy protestowała,

fryzjera. Na krześle do golenia siedział dowódca jego obozo-

bojąc się konsekwencji w przypadku wykrycia dziury. Zrobił

wego batalionu – kapitan Edward Jeleński – który oznajmił:

się szum. Rosjanie zatrzymali pociąg i zarządzili przeszukanie.

„Kapitanie, wychodzimy na »wolność«, to znaczy do obozu”.

„Rawicz” rzucił nożyce w kąt wagonu…
Obie te próby spowodowały, że Rosjanie częściej wzywali
„Rawicza” na tak zwane prowierki (regularne przesłuchania),
były one też bardziej uciążliwe dla więźnia.
Trzecią ucieczkę planował już w Riazaniu, w czasie pobytu w KPZ (Kamiera Predwaritielniego Zakluczenia), czyli
w tymczasowym areszcie śledczym. Towarzyszem „Rawicza” w celi był Stanisław Lucht – sędzia znany przed wojną
z prowadzenia rozpraw przeciw komunistom. Zdecydowali
się na wspólną ucieczkę. Teren wokół budynku, w którym
ich przetrzymywano, był bagnisty. Dlatego budynek został zbudowany na palach, a pod podniesioną podłogą było
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2000 kilometrów
do wolności
Ucieczki z obozu były dość częste, jednak zdecydowana większość z nich kończyła się niepowodzeniem. Zdarzało się, że
uciekinierzy sami wracali po kilku dniach, nie wytrzymując
psychicznie. Bywało również, że gdy zdesperowani, głodni
i przemarznięci wchodzili do wiosek po kawałek chleba, z pytaniem o drogę czy prośbą o pomoc byli zatrzymywani przez
mieszkańców i przyprowadzani z powrotem do obozu. Jednak
zdarzały się czasem ucieczki zakończone sukcesem. „Rawicz”
o jednej dowiedział się już w Polsce, w roku 1947, z relacji powracających do kraju (po zwolnieniu w grudniu 1946 roku)
riazańczyków. Była to dość spektakularna ucieczka kapitana
Jana Mickunasa z 14. Dywizjonu Artylerii Konnej z Wilna,
przed wojną uczestnika zawodów jeździeckich w pucharze
narodów. Kapitan był zamknięty w sobie. Codziennie, przez
kilka kolejnych miesięcy, chodził wzdłuż obozowego płotu,
sprawiając wrażenie, że rozmawia sam ze sobą, co przekonało jego towarzyszy, że źle psychicznie znosi niewolę. Pewnego dnia zniknął. Był listopad lub grudzień. Zimą nikt nie
podejmował prób ucieczek, bo mróz i śnieżyce drastycznie
zmniejszały szansę przeżycia. Jan Mickunas nie zniknął jednak sam. Zabrał Rosjanom ich najgroźniejszego psa, którego
w czasie tych wędrówek wzdłuż płotu oswoił, wykorzystując
swoje wieloletnie doświadczenie w pracy (jako koniarz) ze
zwierzętami. Pies „zasłużył” się nie tylko w pilnowaniu obozu, ale przede wszystkim w tropieniu zbiegów, był postrachem
jeńców. Dzięki niemu Janowi Mickunasowi udało się wrócić
do kraju, gdzie podjął pracę – pod innym nazwiskiem – jako
Obóz w Diagilewie

nauczyciel, o czym „Rawicz” dowiedział się wiele lat później.
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„Rawicz” do kolejnej ucieczki przygotowywał się fizycznie

Sierpień 1945 roku 20

i duchowo przez dłuższy czas. Obserwował teren, życie i zwy-

Był ciepły, pogodny dzień. „Rawicz” siedział przed barakiem

czaje wartowników, zapamiętał harmonogram zmian straż-

i obserwował poczynania wartowników. Widział, że Rosjanie

ników z psami. Analizował słabsze miejsca w podwójnej linii

organizowali komando do zbierania… szczawiu21. W obozie

ogrodzenia z drutu kolczastego. Zbierał chleb na suchary,

dramatycznie brakowało żywności, więc obozowa komendan-

kostki cukru, papierosy.

tura zdecydowała o wysyłaniu szeregowych żołnierzy-jeńców
na łąki w pobliżu Oki, gdzie rósł szczaw, którym można było
podkarmić więźniów. Szarż, jak zwykle, nie brano. Do ko-

Piekarnia w Diagilewie,
rys. Witold Ratajczak,
13 sierpnia 1945 roku

lumny brakowało Rosjanom kilku osób. „Rawicz” nie namyślał się długo, był zdeterminowany do ucieczki. Wykorzystał
panujący rozgardiasz i przyłączył się do grupy. Towarzyszyli
mu: starszy wachmistrz Stanisław Lewicki „Rogala”, podporucznik Marian Cichosz używający też nazwiska Stanisław
Portret Pawła Łaszkiewicza,
rys. M. Skrzypiński,
10 lipca 1945 roku

Wrzeszcz, Roman Maciejko z Chotyłowa i podchorąży Jerzy
Pawlicki z Lublina. Dwóch pierwszych „Rawicz” znał dobrze
z czasów konspiracji na terenie bialskiego powiatu, stamtąd
też pochodził Roman Maciejko. Pawlickiego Paweł Łaszkiewicz poznał dopiero w Riazaniu.
Uciekinierzy nie mieli czasu na powrót do baraków po swoje
rzeczy czy zgromadzone zapasy. W tym czasie Rosjanie zagnaliby już inne osoby do komanda. Byli bez obiadu, nieprzygotowani i nieubrani na ucieczkę („Rawicz” miał na sobie jedynie lekki sukienny polski mundur z guzikami z orzełkiem).
Jednak zdecydowali się spróbować. W kolumnie opuścili
teren obozu. Minęli barak, w którym mieściło się więzienie
obozowe. „Rawicz” dostrzegł swojego dowódcę – pułkownika
Janusza Mościckiego, który wyszedł opróżnić toaletę. Pułkownik zauważył Pawła wśród szeregowych żołnierzy idących
w kierunku rzeki i chyba domyślił się, jakie miał zamiary.
Prawie niezauważalnym machnięciem ręki pożegnał swojego
żołnierza. „Rawicz” odebrał to jak życzenie „udanej akcji”.

20

Według notatek współwięźniów było to 18 sierpnia 1945 roku.
W związku z problemami z wyżywieniem „dożywiano” więźniów zupami
z lebiody, pokrzyw, szczawiu, co przy diecie właściwie pozbawionej białka i niskokalorycznej skutkowało między innymi obrzękiem nóg i bólami stawów.
21

Zbieranie szczawiu nie było możliwe w zorganizowanym szyku. Rosjanie kazali więc jeńcom rozejść się po łąkach i nie pilnowali ich zbyt uważnie. Wykorzystując nieuwagę strażników

Mapa Riazania i okolic
z zaznaczonymi obozami
„górnym” i „dolnym”

w jednym miejscu, mając świadomość podążającej za nimi
pogoni. Istniało także duże niebezpieczeństwo wykrycia ich
obecności przez kogoś z miejscowych. Lewicki i Maciejko po-

i nadrzeczne zarośla, piątka uciekinierów niepostrzeżenie od-

stanowili zostać i trochę odpocząć. Jeżeli nadal źle by się czuli,

daliła się od komanda.

mieli zaryzykować pójście do najbliższego osiedla. Reszta

Od razu założyli, że muszą być zdani wyłącznie na siebie.

grupy kontynuowała marsz.

Pamiętając doświadczenia swoich kolegów, których ucieczki
się nie powiodły, zdecydowali, że będą omijać wszystkie osie-

Po pożegnaniu i życzeniu sobie nawzajem powodzenia pozo-

dla i wioski. Pod żadnym pozorem nie mogli kontaktować się

stała trójka ruszyła w obranym wcześniej kierunku: nad rzekę

z ludźmi.

Okę, w stronę Kaługi. Ten najlepszy ich zdaniem kurs wybrali,
wspomagając się maleńką mapką z kieszonkowego kalen-

„Rawicz” już drugiego dnia przeszedł pierwszy kryzys – był

darzyka „Rawicza” (kalendarzyk zaginął dopiero w Wołko-

fizycznie wyczerpany ciągłym marszem i załamany psychicz-

wysku, będąc wcześniej wielokrotnie nieocenioną pomocą

nie, jednak siłą woli, po jednym czy dwóch dniach, pozbierał

w wyborze drogi).

się. Po czterech dniach marszu po bezdrożach, rozlewiskach,
błotach i lasach wszyscy uciekinierzy byli całkowicie wycień-

Po jakimś czasie dotarli nad Okę.

czeni. Od początku swojej spontanicznej ucieczki mieli też

Zatrzymali się nad brzegiem, z trwogą patrząc na szerokie

poważne problemy ze zdobywaniem jedzenia i wody pitnej.

rozlewisko rzeki. Przeszkoda wydawała się nie do pokona-

Wpłynęło to nie tylko na ich siłę, ale spowodowało też proble-

nia. Na horyzoncie – około czterech km dalej – widać było

my zdrowotne. Byli głodni i wręcz zatruci „surowizną” z pól,

zarys mostu. Przejście po nim, jako zbyt ryzykowne, od razu

którą głównie się żywili. Ich najwartościowszym posiłkiem

odrzucili. Dopisało im jednak szczęście. Zauważyli niewiel-

były… orzechy. Taka „dieta” spowodowała, iż Cichosz dostał

ką łódkę, którą płynął jakiś Rosjanin. Zaryzykowali kontakt.

poważnej obstrukcji. Nie wiedzieli co robić, martwili się sta-

Za przewiezienie na drugą stronę zapłacili mężczyźnie my-

nem jego zdrowia. W trakcie kolejnego dnia marszu przypad-

dłem, które jako oficerowie otrzymywali w obozie, a które

kiem natrafili na oborę z jedną, zabiedzoną krową. Nie było

„Rawicz” miał przypadkiem przy sobie. Pod osłoną nocy uda-

akurat gospodarzy, więc Lewicki – przedwojenny agronom –

ło im się sforsować rzekę.

spróbował wydoić krowę. Udało mu się udoić pół szklanki mle-

Po przeprawie, kilka kilometrów od Oki, postanowili zaszyć

ka, które dał choremu. W innym gospodarstwie, także pod nie-

się w stojących pod lasem stogach, przespać się i trochę od-

obecność gospodarzy, złapali chudą kurę. Zjedli ją na surowo.

począć. Nad ranem Cichosz nieopatrznie odezwał się do
schowanych w sianie towarzyszy. To zdradziło miejsce jego

W czwartym dniu ucieczki Maciejko i Lewicki nie mieli już

pobytu jakiemuś człowiekowi, który niespodziewanie poja-

sił, aby iść dalej. Byli wyczerpani, odczuwali, że ich serca

wił się na łące i właśnie poprawiał stogi. Zatrzymał Cichosza.

niedomagają, mieli straszliwie opuchnięte nogi. Zbiego-

„Rawicz” dowiedział się później, że był to kolejarz z pobliskiej

wie musieli podjąć decyzję co robić. Bali się pozostać dłużej

budki dróżniczej. Cichoszowi udało się przekupić go swoim
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zegarkiem, a wdzięczny za „czasy” dróżnik umieścił go w po-

Na przedpolach Smoleńska znowu przeżyli chwile grozy.

ciągu jadącym na zachód.

Niespodziewanie natrafili na grupę jeńców niemieckich
prowadzonych do pracy w polu przez rosyjskiego strażnika.

„Rawicz” i Pawlicki pozostali w ukryciu. Odczekali chwilę

Rosjanin zatrzymał ich, sądząc, że są niemieckimi uciekinie-

i upewniwszy się, że nie grozi im niebezpieczeństwo, szybko

rami. Utwierdził go w tym zresztą wygląd Pawlickiego, który

opuścili zagrożony teren. W pobliskim lesie czekali do wie-

ubrany był w uniform podobny do mundurów niemieckich.

czora z nadzieją, że może Cichoszowi udało się uciec, liczyli

Strażnik nie pozwolił im się oddalić. Próbowali go przekonać,

też, że może dogoni ich pozostała w tyle dwójka. Nikt się jed-

że nie są Niemcami. On jednak uparł się, że sprawa musi zo-

nak nie zjawił. Ruszyli więc dalej. Lasem, wzdłuż torów kole-

stać wyjaśniona w obozie. Pertraktacje trwały niemal do końca

jowych, które miały ich zaprowadzić w rejon Kaługi.

pracy jeńców. Dopiero przed samym wymarszem grupy do
obozu strażnik dał się „przekonać” – ofiarowanym przez

W trakcie kolejnego dnia marszu przez lasy, zupełnie niespo-

„Rawicza” zegarkiem Tissot – że są miejscowi i nie mają nic

dziewanie natrafili na grupę żołnierzy w radzieckich mundu-

wspólnego z Niemcami. Puścił ich jednak pod warunkiem, że

rach. Zostali od razu otoczeni. Nie mieli żadnych możliwości

sami pójdą do komendantury pobliskiego obozu i wyjaśnią

ucieczki. Byli przerażeni. Na szczęście już po chwili okazało

sprawę. Na szczęście, mimo tego polecenia, nawet nie zainte-

się, że to polscy partyzanci z wileńskich oddziałów Armii

resował się w jakim kierunku odeszli.

Krajowej. Byli osadzeni w obozie w Kałudze i pracowali przy
wyrębie lasu, na szczęście bez nadzoru rosyjskiego strażnika.

Uciekinierzy, po tym niebezpiecznym i emocjonującym wy-

„Rawicz” i Pawlicki opowiedzieli im krótko o losach ich do-

darzeniu, ominęli Smoleńsk i ruszyli w kierunku Witebska.

wódców, między innymi o „Szczerbcu”, „Roninie” i innych

Mijali między innymi stację Kozie Górki. Nie byli jeszcze

osadzonych w Diagilewie. Ze względów bezpieczeństwa nie

wówczas świadomi, że tu właśnie Rosjanie wyładowywali pol-

mogli się jednak dłużej zatrzymywać. Dostali jednak cenny

skich oficerów zamordowanych potem w Katyniu. Następnie

kontakt. Jeden z wilniaków, o nazwisku Piasecki, podał im

skierowali się na Mińsk i Baranowicze. Ten odcinek trasy był

adres swojego ojca mieszkającego w Porubanku-Żołódku koło

wyjątkowo męczący, ale udało im się go przebyć bez przygód.

Lidy, w pobliżu przedwojennego lotniska, którego topografię
„Rawicz” dobrze znał. Mogli się tam bezpiecznie zatrzymać

Wreszcie dotarli do Lidy. To pierwsze miasto – po tylu

na kilka dni, odpocząć i najeść się.

dniach marszu po lasach, polach i bezdrożach – do którego

Na odchodne dostali jeszcze parę kromek chleba i z nową

zdecydowali się wejść. Wiedzieli, że wciąż mieszkało w nim

nadzieją na pomyślne zakończenie ucieczki skierowali się

wielu Polaków, dlatego mieli nadzieję, że nic im nie zagrozi.

w stronę Smoleńska. Szli przez okolice, które wyglądały tak

W Lidzie skierowali się od razu na dworzec kolejowy i spraw-

jakby dopiero skończyła się tu bitwa. Pozostałości sprzętu

dzili, że – jadąc pociągiem – od Porubanka dzieliły ich dwie

wojskowego i zniszczenia robiły straszne wrażenie. W swojej

stacje. Najbliższy pociąg w tym kierunku odchodził jednak

wędrówce uciekinierzy starali się trzymać w pobliżu torów, co

dopiero wieczorem, mieli zatem sporo czasu. Zdecydowali

znacznie ułatwiało im orientację w terenie.

się więc na wyprawę do miasta w poszukiwaniu żywności.
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Dla bezpieczeństwa rozdzielili się, umawiając się na dworcu
tuż przed odjazdem pociągu. Pawlicki poszedł w kierunku do-

Wysiadł na stacji z postanowieniem, że odnajdzie ojca Piasec-

mów położonych w pobliżu dworca, ale już na obrzeżu miasta.

kiego. Nim jednak zdołał zapytać kogoś o drogę, został zatrzy-

„Rawicz” zdecydował się pójść do kościoła. Liczył, że na ple-

many przez trzech oficerów – lotników radzieckich. Zapytali

banii dostanie jakiś posiłek, a może także coś do jedzenia na

go kim jest i co tu robi. Nie tracąc zimnej krwi, powiedział im,

dalszą drogę.

że przyjechał w poszukiwaniu pracy. Wskazali mu, położony

Na plebanii przyjęła go siostra proboszcza. Ksiądz odprawiał

w pewnej odległości od dworca budynek, miał tam na ich po-

nabożeństwo w terenie. „Rawicz” nie krył kim jest, skąd i do-

lecenie pójść. Śmiejąc się zapewnili, że dostanie odpowiednią

kąd idzie i w jakim celu przyszedł na plebanię. Został ser-

pracę, bo w budynku mieści się siedziba NKWD. „Rawicz”,

decznie przyjęty, co go ośmieliło, poprosił więc o jedzenie.

dalej improwizując, zapytał: „Jak nazywa się ten pan, do któ-

Oprócz posiłku dostał również kilka rubli na podróż. Siostra

rego mam się zgłosić”. Jeden z oficerów, rechocząc, odpowie-

ostrzegła go także, żeby konieczne kupił bilety, gdyż każdy

dział: „Nazywa się pan Enkawude”. W tym momencie był już

złapany na jeździe na gapę był od razu kierowany do robót

pewny, że lotnicy nie potraktowali go poważnie, że wzięli go –

porządkowych.

na szczęście – za człowieka nie w pełni rozumu. Wskazywało
na to zresztą nie tylko jego pytanie o „pana Enkawude”, ale

Po powrocie na dworzec „Rawicz” kupił dwa bilety, dla sie-

przede wszystkim wygląd brudnego oberwańca. Starał się

bie i Pawlickiego, który zgodnie z ustaleniami powinien lada

więc nie wyprowadzić ich z błędu. Podziękował grzecznie za

chwila przyjść. Tymczasem do odjazdu pociągu było coraz

pomoc i poszedł we wskazanym przez nich kierunku. Obser-

mniej czasu, a Pawlicki się nie pojawiał. Nadjechał pociąg…

wował jednak dyskretnie, zza pleców, oficerów. Kiedy upew-

„Rawicz” przez dłuższą chwilę wahał się czy wsiąść, czy za-

nił się, że przestali się nim interesować, skręcił szybko z drogi

czekać. Postanowił zostać, łączyły ich przeżycia i wspólnie

i zniknął między chałupami. Zrezygnował z odszukania ojca

przebyta długa droga. Czekał do rana, kryjąc się w zaułkach

Piaseckiego i wrócił na dworzec kolejowy. Czekał tam do

i zaroślach, aby nie wpaść w ręce jakiegoś patrolu. Później

wieczora w grupie podróżnych, nie wzbudzając na szczęście

przedłużył czekanie do południa. Zdał sobie jednak sprawę

żadnych podejrzeń. Nocą, wzdłuż torów, ruszył w kierunku

z tego, że dalsze pozostawanie na dworcu lub w jego rejonie,

Wołkowyska.

wcześniej czy później może się dla niego źle skończyć. Zdecydował się wsiąść do kolejnego pociągu jadącego w kierunku
Porubanka. Już na pierwszej stacji weszli kontrolerzy biletów. Z całego wagonu towarowego, bo taki skład obsługiwał
tę trasę, tylko on jeden miał bilet. Dzięki drugiemu wybawił
z opresji jakąś kobietę z dzieckiem na ręku. Ta, w rewanżu,
wyciągnęła z zawiniątka kawałek suszonego chleba. Kontrolerzy zajęci gapowiczami nie zwrócili uwagi na „Rawicza”, więc
szczęśliwie udało mu się dotrzeć do Porubanka.
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Odczuwał coraz większe znużenie kolejnymi kilometrami
drogi. Był fizycznie potwornie zmęczony, a samotna węd-

Na ulicach Białegostoku zauważył od razu wielkie plakaty

rówka i niedawne wydarzenia w Porubanku spowodowały

z apelem pułkownika Jana Mazurkiewicza „Radosława” do

dodatkowo, że był wycieńczony psychicznie. W czasie jedne-

żołnierzy Armii Krajowej o ujawnienie się. Czytając odezwę,

go z krótkich postojów dla odpoczynku, w pobliżu kryjówki

dobrze wiedział, co ona oznacza – miał za sobą dostatecznie

„Rawicza” zatrzymał się pociąg towarowy. Jechał w kierunku

dramatyczne przeżycia.

Wołkowyska. „Rawicz” nie miał już sił, postanowił zaryzykować i nie namyślając się długo wskoczył na stopnie. Zmęczony

W dworcowej poczekalni dosiadł się do jego stolika pod-

zasnął.

porucznik z armii Berlinga. Wyjął wódkę, chleb i słoninę.

Kiedy obudził się nad ranem, zobaczył – w sporej odległości –

„Rawicz”, po tylu dniach wędrówki i niedojadania (ważył,

zabudowania jakiegoś miasta. Z czasu jazdy wyliczył, że to

po przebyciu – w większości pieszo – 2 000 kilometrów,

powinien być Wołkowysk. Pociąg zatrzymał się daleko przed

niecałe 45 kilogramów), patrzył na ten „dobrobyt” wy-

miastem, skorzystał więc ze sposobności, wyskoczył i ukrył

głodniałym wzrokiem. Widząc to, podporucznik nalał mu

się w pobliskim rowie, w krzakach. Po odjeździe pociągu ru-

szklankę bimbru, ułamał kawał chleba i odciął płat słoniny.

szył w kierunku miasta.

To pierwszy tak „syty” posiłek „Rawicza” od wielu, wielu miesięcy. Pokonał setki kilometrów, idąc na zachód, do Ojczyzny…

W Wołkowysku znowu udał się na plebanię. Ksiądz proboszcz,

Nie był w stanie nawet określić, jak długo to wszystko trwało,

po wysłuchaniu jego historii, której wiarygodność „Rawicz”

stracił rachubę czasu. Szklanka rozgrzewającego bimbru go

potwierdził zapiskami z posiadanego jeszcze kalendarzyka,

otrzeźwiła. Nagle zdał sobie sprawę, na co się porwał, czego

obiecał pomóc. Uciekinier został nakarmiony, a ksiądz zobo-

udało mu się dokonać.

wiązał się załatwić mu dokumenty repatriacyjne, z którymi
będzie mógł bezpiecznie przekroczyć granicę. Formalności

Losy pozostałych uczestników ucieczki „Rawicz” poznał

trochę trwały, więc „Rawicz” czekał na nie, biwakując w rejo-

w styczniu 1947 roku, kiedy jako szef kontrwywiadu inspek-

nie stacji. Plebanię odwiedzał jedynie co jakiś czas, nie chcąc

toratu WiN Biała Podlaska przeprowadzał wywiady wśród

narażać przychylnych mu ludzi. Dzięki pomocy ówczesnego

pierwszej grupy powracających do kraju riazańczyków.

szefa urzędu repatriacyjnego – pana Malinowskiego – po kil-

Najpierw do obozu zostali przyprowadzeni Lewicki i Ma-

ku dniach nazywał się ponownie… Henryk Lewicki. Jako Po-

ciejko, a jakiś czas później Pawlicki (w Lidzie zatrzymał go

lak z Estonii, z dokumentami repatriacyjnymi, przyłączył się

litewski milicjant). Marianowi Cichoszowi, dzięki pomocy

do transportu Polaków udających się do kraju.

rosyjskiego dróżnika, udało się dotrzeć do kraju.

„Legalnie”, a przede wszystkim szczęśliwie, przekroczył granicę. Jechał przez Grodno do Białegostoku, gdzie w punkcie repatriacyjnym załatwił wszelkie formalności związane
z przyjazdem do kraju.

Łotwa

Rosja

Moskwa

Litwa
Wilno

Polska

Białoruś
Warszawa

Czechy

Ukraina

Słowacja

2000 kilometrów do wolności, czyli droga Pawła
Łaszkiewicza do Polski (na mapie zaznaczono
współczesne granice państw)
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Dla wolnej i niezawisłej
Koniec września 1945 roku
„Rawicz”, pamiętając o tym, czego doświadczył, postanowił
dalej się ukrywać.
Kilka dni później wysiadł na stacji Warszawa Wileńska.
Zatrzymał się u swego żołnierza z kampanii wrześniowej –
Czesława Wiśniewskiego, który prowadził w Warszawie masarnię na rogu ul. Madalińskiego i Puławskiej. W domu
Wiśniewskiego, otoczony troskliwą opieką nabierał sił.
Po kilkunastu dniach wyleczony, odżywiony i w nowym ubraniu niczym nie różnił się od warszawiaków. Nie chciał jednak
zbyt długo narażać swoich dobroczyńców. Zdecydował się
wrócić na „swoje” tereny.
„Rawicz” przyjechał do Białej Podlaskiej w październiku
1945 roku. Nie korzystał z żadnych punktów repatriacyjnych.
Szybko odnowił stare kontakty (między innymi z Robertem
Domańskim „Jarachem” czy Aleksandrem Wereszko „Rochem”) i nawiązał nowe. Dowiedział się o działaniach NKWD,
MO i UB na tym terenie podczas jego pobytu w niewoli.
Po masowych aresztowaniach żołnierzy Armii Krajowej
w sierpniu 1944 roku (wówczas zatrzymano także „Rawicza”),
kolejna fala represji miała miejsce już w październiku tego
roku. Objęła – z samego tylko terenu Podlasia – kilkaset osób.
Żołnierzy zarówno Armii Krajowej, jak i Batalionów Chłopskich, aresztowano, przesłuchiwano i więziono (w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Lublinie, Brześciu nad Bugiem
czy w Sokołowie Podlaskim), a następnie wywożono do soPatrol oddziału kapitana Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”

wieckich obozów (między innymi do Ostaszkowa, Riazania,
Borowicz). Oficerowie, którym udało się uniknąć zatrzymania,
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Żołnierze zgrupowania majora
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

wraz ze swoimi podkomendnymi bardzo szybko zorgani-

konspiracyjnego pierwotnie generałowi Leopoldowi Okulic-

zowali się w nowej, znowu konspiracyjnej rzeczywistości

kiemu, a finalnie pułkownikowi Augustowi E. Fieldorfowi

i rozpoczęli walkę zbrojną jako Ruch Oporu Armii Krajowej

„Nilowi”. W maju 1944 roku, równolegle z działalnością Armii

(ROAK). Odtworzono strukturę organizacyjną, prowadzono

Krajowej, lecz całkowicie konspiracyjnie, powstała nowa orga-

akcje dywersyjne oraz działalność polityczno-propagandową

nizacja pod kryptonimem NIE. Rozkaz z 16 stycznia 1945 roku

(między innymi wydawano konspiracyjne pisma).

o rozwiązaniu AK był jednocześnie początkiem działalności
organizacji NIE w nowych warunkach. Organizacja przejęła

Zaraz po przyjeździe do Białej Podlaskiej „Rawicz” przygoto-

struktury Armii Krajowej. Niestety już 7 marca 1945 roku ge-

wał szczegółowy raport ze swojego pobytu w Riazaniu i prze-

nerał Fieldorf został aresztowany i wywieziony do ZSRR. Gene-

kazał go kapitanowi Władysławowi Nikszto „Żukowi”, szefowi

rał Okulicki, w obawie przed swoim aresztowaniem, powierzył

wywiadu inspektoratu AK, znajomemu jeszcze z czasów oku-

25 marca 1945 roku kierownictwo organizacji NIE pułkowni-

pacji niemieckiej.

kowi Janowi Rzepeckiemu „Ożógowi”. Dwa dni później także

Podjął decyzję, że będzie walczyć dalej, tak jak mu nakazuje

generał Okulicki – jako jeden z szesnastu członków Rządu Pol-

żołnierski obowiązek. Wybrał niepodległościową organizację:

ski Podziemnej – został aresztowany. Chcąc powstrzymać infil-

Wolność i Niezawisłość.

trację NKWD i UB w strukturach organizacji, Rząd Emigracyjny podjął decyzję o rozwiązaniu NIE. Jej działalność przejęła

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) zostało powołane

nowa organizacja wojskowa – Delegatura Sił Zbrojnych (DSZ).

przez grupę wyższych oficerów Komendy Głównej Armii Kra-

Ona także, na skutek niesprzyjających warunków konspira-

jowej we wrześniu 1945 roku.

cyjnych, została niedługo potem rozwiązana (6 sierpnia 1945

Już od roku 1944 rozwijająca się ofensywa wojsk radzieckich,

roku). Ta decyzja spotykała się ze sprzeciwem dowódców te-

komplikująca się sytuacja polityczna oraz informacje wywia-

renowych. W tej sytuacji pułkownik Rzepecki zaproponował

du o działalności partyzanckich czołówek wojsk sowieckich,

utworzenie organizacji zajmującej się innymi zadaniami.

zmusiły polskie władze emigracyjne i krajowe do podjęcia no-

2 września 1945 roku, na spotkaniu „Obszarników” (komen-

wych strategii działania. Stosunek władz zarówno radzieckich,

dantów poszczególnych obszarów) zapadła decyzja o powo-

jak i polskich – na wyzwolonych terenach – do żołnierzy Ar-

łaniu nowej organizacji, niezależnej od czynników zewnętrz-

mii Krajowej był coraz gorszy. Aresztowania, traktowanie jak

nych, która będzie kontynuować dzieło wyzwolenia Polski.

zdrajców Ojczyzny tych, którzy walczyli z okupantem niemiec-

Powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

kim o jej wyzwolenie, były na porządku dziennym. Kolejne

Celem tej organizacji, zgodnie z jej statutem, była przede

transporty, takie jak ten „Rawicza”, jechały w głąb Rosji. Ro-

wszystkim walka o prawdziwą demokrację w Polsce, o nie-

sjanie nie godzili się na niezależność militarną i polityczną Pol-

zawisłość kraju, o jego wyzwolenie spod okupacji bolszewic-

ski. Dlatego Rząd Emigracyjny i Władze Krajowe zdecydowały

kiej oraz spod rosyjskiej ekspozytury jaką był komunistyczny

o zorganizowaniu w kraju tajnej organizacji dostosowanej do

rząd. Prezesem WiN wybrano pułkownika Rzepeckiego.

działania w warunkach okupacji sowieckiej. Generał Tadeusz

„Rawicz” przyjechał do Białej Podlaskiej miesiąc po powsta-

Bór-Komorowski polecił zorganizowanie nowego systemu

niu WiN-u. Kapitan Władysław Nikszto, któremu przekazał

153

raport o swoim pobycie w Riazaniu, otrzymał w tym czasie
awans na majora i został przeniesiony od okręgu Lublin. „Rawicz” dostał zadanie przeorganizowania wydziału bezpieczeństwa Inspektoratu Biała Podlaska.
Inspektorat Biała Podlaska („Północ”) powstał na bazie konspiracji akowskiej już na początku września 1944 roku (początkowo jako ROAK). Jego komendantem został wówczas
major Wilhelm Szczepankiewicz „Drugak”, „Kogurt”. Szybko
dołączył do niego major Jan Szatkowski „Kowal”, który po
rozbrojeniu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
uniknął aresztowania i w tym momencie przebywał na terenie Obwodu Łuków. Wspólnie rozpoczęli intensywną działalność konspiracyjną. Zorganizowali między innymi Szkołę
Podchorążych w lasach Jaty. „Drugak” objaśniał regulamin,
a „Kowal” prowadził szkolenia bojowe, terenoznawstwo i taktykę. Działalność w inspektoracie, wspierana przez mieszkańMajor Wilhelm Szczepankiewicz
„Drugak”

ców przede wszystkim z terenów wiejskich, była prowadzona
w oparciu o dyscyplinę wojskową i struktury organizacyjne
jeszcze z okresu okupacji niemieckiej. Gdy 21 marca 1945
roku służby bezpieczeństwa aresztowały (w czasie zebrania
w Warszawie) większość przedstawicieli okręgu lubelskiego,
major „Drugak” objął funkcję komendanta tego okręgu, natomiast szefem Inspektoratu Biała Podlaska został „Kowal”.
Niedługo po przyjeździe „Rawicz”, na polecenie władz WiN,
uczestniczył w rozmowach polsko-ukraińskich dotyczących
zawieszenia broni pomiędzy oddziałami UPA, a polskim podziemiem na terenie Lubelszczyzny. Pod koniec października
1945 roku doszło do spotkania w Choroszczance, nieopodal
Białej Podlaskiej. Stronę polską reprezentował major Jan
Szatkowski, a ukraińską Serhij Martyniuk „Hrab”. Negocjatorom udało się ustalić warunki porozumienia, które objęło
swoim zasięgiem powiaty włodawski oraz bialskopodlaski.

Oddział majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
Major „Zapora” (w środku) oraz porucznik Stefan Kobos „Wrzos” (drugi
z lewej) – ostatni komendant Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów
Lubelski, aresztowany przez UB dopiero 21 stycznia 1956 roku
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Jednym z celów Zrzeszenia WiN,
które dysponowało własnymi
drukarniami, była działalność
propagandowa. Pierwsza strona
pierwszego numeru gazetki
„Orzeł Biały”

Porozumienie to, mimo nie zawsze dotrzymywanych warunków, przetrwało aż do początku 1947 roku.
Pułkownik Jan Rzepecki (prezes Pierwszego Zarządu Głównego WiN) został aresztowany 5 listopada 1945 roku w Łodzi.
Odtworzenia władz WiN-u (w tak zwanym II Zarządzie)
podjął się pułkownik Franciszek Niepokólczycki „Halny”.
Nawiązał łączność z Rządem Emigracyjnym, uznając jego
zwierzchność. Zdecydował także o poszerzeniu działalności
wywiadowczej na potrzeby Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Zrzeszenie WiN osiągnęło apogeum swoich możliwości
organizacyjnych, objęło zasięgiem cały kraj i zdobyło najważniejszą pozycję w polskim podziemiu.
Struktura wewnętrzna ugrupowania nawiązywała do wzorów
wypracowanych jeszcze w czasach okupacji niemieckiej przez
Armię Krajową. Zgodnie ze strategią działania i celami WiN-u
(przede wszystkim politycznymi, społecznymi, wychowawczymi, a nie wojskowymi) najważniejszą część Zrzeszenia
stanowił „rzut cywilny organizacji” wspierany – w związku
z koniecznością samoobrony w rzeczywistości masowego
terroru – przez „rzut bojowy”. Zrzeszeniem kierował Zarząd Główny, na którego czele stał prezes. Prezesami (lub –
„po wojskowemu” – komendantami) nazywani byli także szefowie okręgów. Bezpośrednio podlegali im inspektorzy, którzy dowodzili inspektoratami, a im z kolei podporządkowane
były obwody i struktury niższego szczebla dowodzone przez
komendantów i dowódców. Dowódcy „rzutów bojowych”
podlegali bezpośrednio szefom danych inspektoratów czy obwodów, wchodząc równocześnie w skład kierownictwa tych
szczebli.

15 listopada 1945 roku
„Rawicz” otrzymał rozkaz, od komendanta okręgu „Drugaka”, objęcia funkcji szefa wywiadu i kontrwywiadu Inspektoratu WiN Biała Podlaska. Zaczął wówczas używać, oprócz
pseudonimu „Rawicz”, drugiego – „Ordon” (jako szef wywiadu). Do jego zadań należała między innymi organizacja siatki
wywiadowczej.
Zrzeszenie WiN dysponowało
pieczątkami, dzięki którym –
zarówno w czasach okupacji
niemieckiej, jak i działalności
w latach powojennych – mogło
przygotowywać fałszywe
dokumenty

Patrol oddziału kapitana Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”

Inspektorat Biała Podlaska był jednym z pięciu wchodzących
w skład Okręgu Lubelskiego22. Określano go różnymi kryptonimami: „Starostwo Garwolin”, „Dyrekcja Lasów Państwowych”, „Powiatowy Zarząd Samopomocy Chłopskiej”, „F”.
Obejmował swoim zasięgiem powiaty: radzyński, bialski i łukowski 23. W styczniu 1946 roku do inspektoratu został przyłączony także Obwód Siedlce. Podstawą funkcjonowania inspektoratu były trzy jednostki, zwane referatami: organizacyjna,
bezpieczeństwa oraz informacji, wraz z podporządkowanymi
im: kancelarią, kwatermistrzem i działem łączności.
Z miesiąca na miesiąc nasilał się terror, zarówno w stosunku
do ludności cywilnej wspierającej działania WiN, jak i samej
organizacji, prowadzony przez siły UB, KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego), wojsko, milicję oraz NKWD. Szczególnie zaciekle tropiono wyższych rangą dowódców WiN.
W Białej Podlaskiej Służby Bezpieczeństwa intensywnie poszukiwały dwóch osób: szefów wywiadu i kontrwywiadu inspektoratu WiN. Nie brano pod uwagę możliwości, że wywiadem i kontrwywiadem kierował jeden człowiek. To połączenie
22

Żołnierze majora Franciszka Jerzego
Jaskulskiego „Zagończyka”

Okręg Lublin, do którego należał Inspektorat Biała Podlaska, obejmował
ponadto Inspektorat Chełm, Inspektorat Lublin, Inspektorat Puławy oraz Inspektorat Zamość wraz z podległymi im obwodami.
23
Także obwody używały kryptonimów: Biała Podlaska to „Barbara”, „Spółdzielnia Jedność”, Łuków to „Spółdzielnia Zorza”, „Inspektorat Szkolny”,
a Radzyń Podlaski – „Rozalia”, „Spółdzielnia Przyszłość”.
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Grupa żołnierzy z oddziału leśnego. Od lewej: Franek Bartoszka, „Dan”,
„Szefuńko”, „Jodełka”, „Bolko” (który w walce popełnił samobójstwo
ostatnim strzałem), „Oli” oraz „Lont” – dowódca bojówki – wraz
z wiernym psim towarzyszem. 1946 rok
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dwóch funkcji przez „Rawicza”/„Ordona” pozwoliło uniknąć

byli zarówno członkowie organizacji, jak i przeróżne miejsca:

rozpracowania inspektoratu, które miało miejsce w samym

prywatne mieszkania, sklepy, restauracje, a także opuszczone

okręgu lubelskim. Tym bardziej, iż od stycznia do marca 1946

budki drogowe czy dziuple drzew.

roku UB aresztowało wiele osób z okręgu związanych także
ściśle z inspektoratem, między innymi: łączniczki, szefową

W inspektoracie intensywnie prowadzono działalność, przede

kancelarii inspektoratu Zofię Piotrowską „Przemysławę” (zła-

wszystkim wywiadowczą. Zbierane materiały dotyczyły

pano ją, kiedy wiozła do Warszawy materiały wywiadowcze

wszystkich dziedzin życia. Opracowywano je według spe-

„Rawicza”), Marię Belinę „Ciotkę”, która prowadziła skrzynkę

cjalnej instrukcji, która regulowała – w określonej kolejno-

kontaktową inspektoratu, a także – co było szczególnie nie-

ści – kwestie podlegające zainteresowaniom wywiadu WiN.

bezpieczne – znającego wszystkie najważniejsze kontakty

Najważniejsze były zagadnienia polityczne, kolejno kwestie

w inspektoracie majora Władysława Nikszto „Żuka”.

związane z działalnością, liczebnością służb NKWD, UB,
KBW, MO i innych na danym terenie, następnie kwestie ka-

W marcu 1946 roku „Rawicz” objął funkcję inspektora In-

drowe w administracji reżimowej, szkolnictwie i komunika-

spektoratu Rejonowego „Północ” Biała Podlaska.

cji, potem gospodarka: handel, zaopatrzenie, spółdzielczość,
rolnictwo itp. Następnie obszarem zainteresowania wywiadu

„Dalsza działalność Inspektoratu możliwa jest dzięki do-

były kwestie związane z wojskowością (dotyczyło to zarówno

świadczeniu konspiracyjnemu dotychczasowego szefa wy-

wojsk radzieckich, jak i polskich), a także z różnymi dziedzi-

wiadu i kontrwywiadu mjr Rawicza (Paweł Łaszkiewicz).

nami życia społecznego. Kontrwywiad demaskował zdrajców

Zaraz po objęciu swojej funkcji w Inspektoracie mjr Rawicz

i konfidentów (także jeszcze z czasów niemieckiej okupacji),

dokonuje kompletnej reorganizacji swojego referatu. Zmienia

rozpracowywał aktywnych działaczy partyjnych. Komórki le-

wszystkie kryptonimy i hasła. To ratuje Inspektorat przed

galizacyjne przygotowywały fałszywe dokumenty, prowadzo-

dalszą dekonspiracją” .

no intensywną działalność propagandową (między innymi

24

wydawane i rozpowszechniane było – w nakładzie od 800 do
Łączność pomiędzy obwodami, okręgiem, rejonami i Zarzą-

1200 egz. – pismo „Reduta”). Inspektorat Biała Podlaska już

dem Głównym WiN w Warszawie utrzymywano dzięki bardzo

od marca 1945 roku miał – w miejscowości Mokre – własną,

dobrze zorganizowanej „armii” gońców, kurierów i łączników.

zakonspirowaną drukarnię. Funkcję kierownika techniczne-

Najczęściej były to kobiety, które pieszo, konno, na rowerach,

go pełnił w niej Eugeniusz Fedorowicz „Stary”. Materiały były

furmankami, samochodami czy pociągami, o każdej porze

kolportowane nie tylko transportem własnym Zrzeszenia, ale

dnia i nocy dostarczały rozkazy, zarządzenia, meldunki, roz-

często z wykorzystaniem przeróżnych okazji, na przykład…

woziły prasę konspiracyjną i przewoziły organizacyjne pie-

samochodów wojskowych NKWD i UB. To stosunkowo często

niądze. Korzystały z sieci skrzynek kontaktowych, którymi

stosowana metoda, ich pasażerów wszak nikt nie kontrolował. Wymagała ona jednak od łączniczek wyjątkowej odwagi

24

Stanisław Klepacki, Zmierzch wielkiej konspiracji: WIN. Zniewolenie, „Zapis
Wschodni” 1990, nr 8 (34) [numer specjalny]; tekst został opublikowany także
jako Inspektorat Biała Podlaska w materiałach przygotowawczych Zjazdu Krajowego WiN, Wrocław, marzec 1992.

i „zimnej krwi”.

Wybrane strony (pierwsza oraz ostatnia z podpisem „Ordona”)
jednego z raportów wywiadowczych przygotowywanych przez
Pawła Łaszkiewicza w „Starostwie Garwolin” w styczniu 1946 roku

Kolejną, niezwykle istotną, formą aktywności inspektoratu
była pomoc materialna rodzinom żołnierzy AK, BCh i WiN
aresztowanym, więzionym, deportowanym do Związku Radzieckiego. Było to przede wszystkim wsparcie finansowe,
ale także pomoc rzeczowa (żywność, odzież). Inspektorat
opłacał również adwokatów, którzy reprezentowali członków
organizacji w procesach sądowych. Tą działalnością zajmował się tak zwany OPUS – referat, którego zadaniem była
opieka nad uwięzionymi i skazanymi członkami organizacji
i ich rodzinami.
Siły zbrojne inspektoratu i jego obwodów stanowiły oddziały
dyspozycyjne i bojówki rejonowe, między innymi sierżanta
Konstantego Sacharczuka „Jacka” czy sierżanta Pawła Sacewicza „Kropki”. W 1946 roku było to około 3000 dobrze
uzbrojonych, zdyscyplinowanych, wywodzących się przeważnie z byłych oddziałów Armii Krajowej żołnierzy. Bojówki rejonowe (zwane także drużynami dywersyjnymi) stanowiące

Oddział porucznika Henryka Lewczuka „Młota”

rezerwę dla oddziałów dyspozycyjnych, były złożone przede
wszystkim z mieszkańców poszczególnych miejscowości mobilizowanych jedynie na czas realizacji konkretnego zadania.
Podlegały komendantowi danego rejonu, a w trakcie akcji –
dowódcy oddziału partyzanckiego.

Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego, Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej i łukowskiemu więzieniu UB. Około

Działające na terenie inspektoratu pod kierownictwem „Ra-

200 żołnierzy WiN-u z połączonych oddziałów oraz bojówek

wicza” oddziały WiN (między innymi Władysława Łukasika

obwodów łukowskiego i radzyńskiego dowodzonych przez

„Młota”, Roberta Domańskiego „Jaracha” czy Stanisława

Stanisława Miszczuka „Kłosa”, Juliana Wocha „Białego”, Jana

Bogdanowicza „Toma”) dokonały w 1946 roku ponad 200

Grudzińskiego „Płomienia”, Wacława Stelmaszczuka „Marne-

akcji bojowych, sabotażowych i dywersyjnych skierowanych

go” oraz Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” zdobyło pomiesz-

przeciw funkcjonariuszom UB, MO, oddziałom KBW, NKWD

czenia tego, słynącego ze zbrodniczej działalności, urzędu.

i aktywistom PPR.

Udało się uwolnić kilkudziesięciu więźniów – żołnierzy Armii
Krajowej, Batalionów Chłopskich i członków WiN, zlikwido-

Jedną z ważniejszych operacji w inspektoracie była akcja zor-

wano kilku funkcjonariuszy MO i UB, z szefem łukowskiego

ganizowana na początku 1946 roku przeciw Powiatowemu

Urzędu Bezpieczeństwa włącznie.
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Dlatego jedną z priorytetowych form działalności kontrwywiadowczej i wywiadowczej w inspektoracie było lokowanie
zaufanych ludzi w Urzędzie Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, a także w powstających wówczas więzieniach, administracji lokalnej i samorządowej. Na Lubelszczyźnie co najmniej kilkunastu żołnierzy podziemia przeniknęło do tych
struktur. Pracowali zarówno na szczeblu powiatowym, jak
i wojewódzkim, między innymi w miejscowościach: Lublin,
Łuków, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Włodawa25. W obwodzie radzyńskim inspektoratu „Rawicza”, w latach 1946–1947,
działała między innymi Maria Plachta zatrudniona jako maszynistka w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa. Praca
informatorów, którzy codziennie narażali własne życie, była
szczególnie cenna, gdyż pozwoliła ocalić wiele osób.
„Rawicz” opracowywał raporty i przesyłał je co miesiąc do
okręgu i do Warszawy. Opisywał, zgodnie z instrukcją wywiadowczą, przejawy działalności politycznej partii i ugrupowań,
Żołnierze oddziału Leona
Taraszkiewicza „Jastrzębia”

Oddziały WiN, oprócz działalności dywersyjnej i akcji zbroj-

wskazywał problemy w działalności konspiracyjnej, podawał

nych, chroniły także mieszkańców Podlasia przed pospolity-

dane dotyczące aktywności służb policyjnych i agentur (SB,

mi złodziejami i bandytami, pełniąc funkcję swego rodzaju

UB oraz NKWD), w tym także przypadki terroru i zastrasza-

sił policyjno-porządkowych. NKWD oraz UB wszelkimi spo-

nia. Raporty zawierały także – oprócz analizy sytuacji w ad-

sobami starało się je zwalczać. Oprócz działań konfidenckich,

ministracji państwowej, spraw gospodarczych, wojskowych

wysyłano przeciwko nim wojsko, rozbudowywano ogólnokra-

i społecznych – opis wszelkich sytuacji, które miały miejsce

jową siatkę wojskowych „punktów kontrolnych” (w każdym

w inspektoracie, związanych przede wszystkim z działalno-

z nich – w 1946 roku – aresztowano około 90 osób dziennie),

ścią antypolską. Takie właśnie raporty, zebrane z terenu ca-

a specjalnie szkolone oddziały prowokacyjne UB i MO udawa-

łego kraju, były podstawą do stworzenia przez władze WiN

ły bojówki partyzanckie. Obławy, regularne używanie broni

25

pancernej czy artylerii przeciw oddziałom WiN-u, strzelanie
z broni maszynowej do bezbronnej ludności, mordowanie wybranych osób „po katyńsku” – strzałem w tył głowy, gwałty,
rabunki, „wstępne” bicie i torturowanie wszystkich aresztowanych podejrzanych o sprzyjanie podziemiu, to tylko niektóre z metod walki z „wrogami ludu”.

W latach 1945–1946 w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa w Lublinie
pracował porucznik Jerzy Wiśniewski, który przekazał WiN między innymi listę
nazwisk (wraz z pełnionymi funkcjami) wszystkich 300 pracowników tego
urzędu, informował o planowanych obławach, o treści zeznań aresztowanych
i torturowanych członków organizacji.

jednego z najważniejszych dokumentów wydanych przez tę
organizację. „Memoriał WiN”, adresowany do Rady Bezpieczeństwa ONZ, został doręczony członkom Rady w połowie
1946 roku przez emisariuszy londyńskiej Delegatury WiN.
Przedstawiał, w 26 załącznikach, w sposób wstrząsający sytuację Polski pod sowiecką okupacją, podając konkretne przykłady zbrodni. Jeden z akapitów „Memoriału” brzmi:
„Naród polski, dla którego wolność jest tym, czym powietrze
dla żywego organizmu, rozpaczliwie broni się swą bohaterską
postawą przed ostatecznym rozkładem i wyniszczeniem. Jednak dalszy stan tego rodzaju sytuacji, przeczącej wszelkim
zasadniczym prawom człowieka, prawom wolnościowym,
wszelkim ideom etyki i humanitarności, które są podstawowymi ideami Organizacji Narodów Zjednoczonych, po niedługim czasie doprowadzi naród polski do aktu rozpaczy i wojny
domowej, albo do kompletnego zniszczenia trzonu narodu
polskiego i pochłonięcia pozostałego proletariatu polskiego
przez zbrodniczą dyktaturę bolszewickiego totalitaryzmu”26.
Obowiązki szefa wywiadu i kontrwywiadu, a przede wszystkim funkcja inspektora, nie pozwalały „Rawiczowi” na osobisty udział w większości akcji zbrojnych, współpracował jednak
na co dzień z wieloma dowódcami i żołnierzami z oddziałów
partyzanckich. Niektórych znał z czasów przedwojennych,
z podchorążowki, z Grudziądza, innych poznał w terenie już
w czasie okupacji – najpierw niemieckiej, a teraz rosyjskiej.
Spotykał się z nimi również na odprawach w obwodzie i okręgu. Kilku z tych „żołnierzy wyklętych” to postaci, które przeszły do historii, między innymi major Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka”, major Hieronim Dekutowski „Zapora”, podporucznik Władysław Łukasik „Młot” czy kapitan Kazimierz
Kamieński „Huzar”.
26

Zbigniew Lazarowicz, WiN o Polskę wolną i niezawisłą, Wrocław 1991.

Oddział majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
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Żołnierze kapitana Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”

Najczęściej spotykał się z „Zaporą” 27 i „Łupaszką”, którego

„Rawicz” dużą wagę przykładał do działalności komórek le-

poznał jeszcze w okresie międzywojennym, w Grudziądzu.

galizacyjnych w swoim inspektoracie. Miał w tym zakresie

Był on absolwentem Szkoły Podchorążych Kawalerii w ra-

spore doświadczenie zdobyte jeszcze w czasie swojej „wojen-

mach CWKaw. „Łupaszka” to kresowy ułan, kawalerzysta

nej” pracy w Strassenbauamt oraz w Starostwie w Radzyniu

Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Po kampanii wrześnio-

Podlaskim. Komórki legalizacyjne działały w Łukowie oraz –

wej (z 4. Pułkiem Ułanów Zaniemeńskich) trafił do sowieckiej

nieprzerwanie od czasów okupacji niemieckiej – w Białej

niewoli, a po ucieczce zaczął działać w wileńskiej konspiracji.

Podlaskiej. Przygotowywały wszelkiego rodzaju dowody toż-

W sierpniu 1943 roku zorganizował legendarną 5. Brygadę

samości i legitymacje, różne zaświadczenia, zwolnienia i upo-

Wileńską AK, zwaną Brygadą Śmierci, która walczyła z Niem-

ważnienia, przepustki czy rozkazy wyjazdu. Współpracow-

cami, Sowietami i litewskimi kolaborantami. Po zakończeniu

nicy WiN pracujący w strukturach publicznych na bieżąco

II wojny światowej kontynuował walkę o niepodległość prze-

przekazywali komórkom legalizacyjnym wzory prawdziwych

ciw NKWD i komunistom na Pomorzu i Podlasiu. Nie przegrał

dokumentów. Ta działalność umożliwiła, zgodnie ze strategią

żadnej bitwy. Latem 1945 roku jego oddział liczył 250 ludzi.

organizacji, po wycofaniu osób z bezpośredniej walki prze-

Szwadrony „Łupaszki” były bardzo dobrze zorganizowane,

rzucanie ich – pojedynczo lub zbiorowo – w inne części kraju,

jednolicie umundurowane, uzbrojone, zachowywały samo-

głównie na północ (Pomorze Gdańskie) i na zachód (na Zie-

dyscyplinę. „Łupaszka” dopiero w pierwszych miesiącach

mie Odzyskane), ale także do Wielkopolski, na Śląsk, do Ło-

1947 roku podjął decyzję o zaprzestaniu dalszej czynnej walki

dzi czy do Warszawy. Akcje te nazywano „rozładowywaniem

zbrojnej i wyjechał na Śląsk. Dowództwo polowe nad Bryga-

lasów”, czyli stopniowym zmniejszaniem stanów osobowych

dą (od jesieni 1946 roku – 6. Brygada Wileńska AK) przeka-

poszczególnych grup partyzanckich, aż do – zgodnie z założe-

zał podporucznikowi Władysławowi Łukasikowi „Młotowi”.

niami – ich całkowitego rozformowania. Przeniesione osoby

UB rozpracowało i rozbiło Okręg Wileński AK dopiero ponad

tworzyły nowe siatki konspiracyjne w innych regionach lub

rok później . Major „Łupaszka” został aresztowany i w po-

zasilały struktury już tam istniejące (na przykład przerzuceni

kazowym procesie byłych członków Okręgu Wileńskiego AK

członkowie WiN z Inspektoratu Biała Podlaska działali mię-

skazany na śmierć .

dzy innymi w Sopocie czy w Międzyrzeczu Lubuskim – 90 km

28

29

27

O tym legendarnym dowódcy oddziałów partyzanckich powstało wiele publikacji, jedną z ciekawszych jest książka Ewy Kurek, Zaporczycy 1943–1949,
Lublin 2005.
28
W 1947 roku, już po swoim ujawnieniu, „Rawicz”, podróżując przez Pomorze
na Śląsk, w okolicach Malborka trafił na obławę. Wszyscy byli zatrzymywani
i dokładnie sprawdzani. To były – zakrojone na olbrzymią skalę – poszukiwania „Łupaszki” i „Młota”.
29
Wyrok został wykonany w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie 8 lutego 1951 roku.

na zachód od Poznania).

Żołnierze oddziału Michała Szeremieckiego „Misia”
(jednego z „zaporczyków”)
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Czerwiec 1946 roku
W związku z koniecznością zorientowania się w sytuacji byłych żołnierzy AK-WiN pochodzących z terenu Podlasia,
a ówcześnie mieszkających oraz działających na Wybrzeżu,
konspiracyjne zadania zaprowadziły „Rawicza” do Gdańska.
Było ciepło. Powojenne czasy zachęcały do cieszenia się wolnością i słońcem. W oczekiwaniu na umówiony kontakt Paweł Łaszkiewicz zdecydował się na spacer po molo. Nagle dostrzegł grupę mężczyzn idących w kierunku lądu. Na jej czele
rozpoznał Michała Rolę-Żymierskiego, Marszałka Polski Ludowej. Za nim – w mundurze kapitana Marynarki Wojennej –
szedł jego adiutant. „Rawicz” próbował nie zwracać na siebie
uwagi i, udając zainteresowanie bezkresem morza, podszedł
bliżej brzegu mola. Ten ruch zauważył kapitan. Spojrzał na
„Rawicza” i… w tym momencie rozpoznali się nawzajem.
To kolega z Korpusu Kadetów – Mieczysław Wróblewski, przed
wojną instruktor Pawła Łaszkiewicza na kursie żeglarskim
na jeziorach augustowskich. Kapitan zatrzymał się, patrząc
na „Rawicza”. „Jak się czujesz?”, „a co u Ciebie słychać?” –

Jeden z rozkazów personalnych inspektora „Rawicza”

trwała koleżeńska rozmowa i jednocześnie – dla „Rawicza” –
kolejne sekundy dłużyły się niemiłosiernie w obawie przed
możliwą dekonspiracją. Zatrzymał się także Marszałek, który
na szczęście nie był ciekawy, skąd jego adiutant znał tego człowieka spacerującego po molo…
W 1946 roku nastąpiła kolejna, znaczna eskalacja działań UB
(wspieranego przez siły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, milicję, wojsko i NKWD) przeciwko „wrogom ludu”.
Poczynania służb były wspomagane przez wymiar sprawiedliwości, który działał na podstawie licznych dekretów i aktów prawnych wydanych między innymi przez PKWN czy
Radę Ministrów Rządu Jedności Narodowej. Jednym z takich
dokumentów był Kodeks Karny Wojska Polskiego, na podstawie którego doprowadzono do skazania setek tysięcy niewinnych obywateli Polski. Przepisy sformułowano tak ogólnie,
że mogły być dowolnie interpretowane. Podstawą wyroku
skazującego na karę śmierci (czasem wielokrotną) mogło być
właściwie wszystko: „usiłowania”, a nawet jedynie „zamierzenia winnego”. Pojęcia, takie jak „zbrodniczy zamysł” czy
„osłabienie ducha obronnego społeczeństwa” (na przykład
przez opowiadanie nieodpowiednich dowcipów), to tylko niektóre z powodów pozbawiania ludzi wolności, a często nawet
życia. Do tego dochodziło: okrutne traktowanie więźniów,
prawo działające wstecz, monstrualnie rozbudowane procedury i brutalne metody śledcze, nagminnie praktykowana
prowokacja. To wszystko sprawiło, iż cel, jakim było totalne
zastraszenie społeczeństwa, był coraz bliższy osiągnięcia.
Oddziały dyspozycyjne i bojówki WiN w inspektoracie „Rawicza”, w związku ze wzmagającym się terrorem, przeprowadziły – we wszystkich obwodach – wiele akcji odwetowych
i dywersyjnych. Do ważniejszych należały: zasadzka na szosie Międzyrzecz Podlaski–Radzyń Podlaski w pobliżu wsi

Przykłady rozkazów wydanych przez „Rawicza”
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Rzeczyca (likwidacja pięciu funkcjonariuszy UB), zasadzka
na szosie Biała Podlaska–Terespol (likwidacja kilku oficerów,
także sowieckich), atak na siedzibę i więzienie UB w Radzyniu Podlaskim. Szczególne znaczenie miały dwie akcje połączonych oddziałów WiN („Kłosa”, „Kurzawy” i „Polnego”):
zatrzymanie 3 października 1946 roku na stacji kolejowej
w Szaniawiach sowieckiego pociągu specjalnego z wyższymi
oficerami NKWD, którzy jechali na naradę do Warszawy, oraz
potyczka wspomnianych oddziałów z KBW, NKWD i wojskiem w rejonie wsi Kiełbaski (w trakcie tych walk zginęło kilkunastu żołnierzy sowieckich i KBW, w tym również dwóch
wyższych oficerów NKWD).

22 marca 1947 roku
Cafe Negro prowadzone przez panią Zarębinę, ul. Widok

22 października 1946 roku aresztowano pułkownika Fran-

w Warszawie. Punkt kontaktowy. „Rawicz” spotkał się z puł-

ciszka Niepokólczyckiego – prezesa II Zarządu WiN. Jego

kownikiem Wilhelmem Szczepankiewiczem oraz z pułkowni-

następcą (prezesem III Zarządu) został pułkownik Wincenty

kiem Janem Rzepeckim (który po aresztowaniu i skazaniu na

Kwieciński „Głóg”, dotychczasowy prezes Obszaru Centralne-

8 lat więzienia, został zwolniony na podstawie amnestii w lu-

go, kadet Korpusu nr 1 ze Lwowa. Jego aresztowanie, 5 stycz-

tym 1947 roku i teraz namawiał do ujawnienia się pozosta-

nia 1947 roku, oznaczało likwidację Zarządu. Równocześnie,

łych członków WiN-u). Paweł Łaszkiewicz otrzymał polecenie

w związku z intensywną kampanią propagandową przed wy-

ujawnienia siebie i terenu. Mimo iż był to rozkaz, protesto-

borami wyznaczonymi na 19 stycznia 1947 roku, w kraju sza-

wał. W końcu jednak uległ wobec argumentacji przełożonych.

lał coraz straszliwszy terror.
Łączność pomiędzy Inspektoratem Biała Podlaska, a okręgiem i komendą główną została zerwana.

15 stycznia 1947 roku
Zarząd Południowego Obszaru WiN postanowił wykorzystać
swoje struktury do powołania IV Zarządu Głównego WiN
z siedzibą w Krakowie. Prezesem został podpułkownik Łukasz Ciepliński „Ostrowski”, kadet Korpusu nr 3 z Rawicza.
W okresie działalności tego Zarządu, po wyborach, 22 lutego
1947 roku władze komunistyczne ogłosiły amnestię.
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Nie był w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za ludzi
wyłapywanych i rozstrzeliwanych na jego terenie, swoich żołnierzy, z którymi łączyło go tyle wspólnych działań i akcji.
Rozumiał z jednej strony złożoność, a z drugiej beznadziejność sytuacji. Jego nie ujawnienie się powodowało także
problemy z ujawnieniem terenu, narażał na dalsze represje,
terror i bezprawie mieszkańców podlaskich wiosek sprzyjających podziemiu. Uznał więc, że w tych okolicznościach dalsza
walka nie ma sensu, spełnił już swój honorowy i patriotyczny
obowiązek.
Zrobił sobie zdjęcia (przekupił jednak fotografa i klisze, które
mogłyby zostać wykorzystane przez UB, „uległy” prześwietleniu) i następnego dnia poszedł do Urzędu Bezpieczeństwa na
ul. Koszykowej. Wypełnił arkusz ujawnienia… Był 26 marca
1947 roku.
Pokwitowanie odbioru przez Pawła
Sacewicza „Kropki” broni inspektora
„Rawicza” w celu przekazania jej
do Urzędu Bezpieczeństwa w Białej
Podlaskiej, 29 marca 1947 roku

„Rawicz” wrócił na Podlasie. Wydał podwładnym rozkaz
ujawnienia się. Z całego Inspektoratu „Północ” Biała Podlaska, na ten krok zdecydowało się ponad 2000 osób.

Pokwitowanie zdania broni Pawła Łaszkiewicza przez
Pawła Sacewicza w Urzędzie Bezpieczeństwa w Białej
Podlaskiej, 1 kwietnia 1947 roku

Rozkaz ujawnienia wydany przez Pawła Łaszkiewicza,
„Rawicza”, inspektora Inspektoratu „Północ”,
Biała Podlaska, 27 marca 1947 roku

Fragment „Rzeczpospolitej”
z 28 marca 1947 roku z informacją
o ujawnieniu się Pawła Łaszkiewicza

29 marca 1947 roku
„Rawicz” skończył formalności w UB w Białej Podlaskiej.
Broń zdał przez jednego ze swoich żołnierzy, sam nie pojawił się też nigdy pod podanym w trakcie ujawnienia adresem.
Nie był w stanie pogodzić się z rzeczywistością. Wierzył, że
będzie mógł walczyć dalej. Wiedział jednak, że musi zniknąć
służbom bezpieczeństwa z oczu. Nie mógł wrócić do swojego
rodzinnego Grudziądza. Postanowił wyjechać na Śląsk.
Dynamicznie rozwijający się przemysł na Górnym Śląsku potrzebował rąk do pracy. Wciąż przyjeżdżało tam wiele osób
z całej Polski, łatwiej było wśród nich zniknąć. Zresztą od
dłuższego czasu WiN przerzucał tam nie tylko ludzi (między
innymi w ramach akcji „rozładowywania lasów”), ale także
realizował inne zadania (do Zabrza przeniesiono konspiracyjną drukarnię). „Rawicz” mógł też liczyć na wsparcie rodziny,
która od kilku miesięcy przebywała na Śląsku.
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Zabrze
Do końca kwietnia 1947 roku większość oddziałów leśnych
i komórek organizacyjnych WiN-u, także z inspektoratu
„Rawicza”, ujawniła się. Oznaczało to właściwie zakończenie
działań konspiracyjnych i partyzanckich. Żołnierze AK-WiN,
zarówno ci ujawnieni, jak i nieujawnieni, na skutek panującego terroru (niezależnego od ogłoszonej amnestii oraz deklaracji władz) byli zmuszeni ukrywać się, zmieniać nazwiska
czy miejsca pobytu, emigrować. Tysiące z nich aresztowano,
torturowano, zamordowano.

Lipiec 1947 roku
„Rawicz” przyjechał do Zabrza. Bał się zameldować i w związku z tym nie mógł znaleźć żadnej pracy. Późnym latem lub na
początku jesieni, idąc ul. Wolności, spotkał niespodziewanie
podpułkownika Wilhelma Szczepankiewicza „Drugaka”, byłego komendanta okręgu Lublin. Z obawy przed ewentualną
obserwacją odbyli jedynie krótką rozmowę. Paweł dowiedział
się od niego, że po zakończeniu działalności konspiracyjnej
otrzymał awans na stopień pułkownika30.
27 listopada 1947 roku w Zabrzu został aresztowany prezes IV Zarządu Głównego WiN – pułkownik Ciepliński 31 .
Plac Dworcowy, Zabrze,
1947/1948 rok

Mieszkał on wówczas u swojej siostry, przy ul. Wolności 279
(„Rawicz” ukrywał się w klatce obok, pod numerem 281).
30

Nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu potwierdzające ten
awans, w związku z tym oficjalnie Paweł Łaszkiewicz otrzymał mianowanie na
stopień pułkownika 11 grudnia 2006 roku, nadane mu przez Ministra Obrony
Narodowej – Radosława Sikorskiego. Jednak dla swoich żołnierzy przez cały
ten okres był już „panem pułkownikiem”.
31
Także w Zabrzu-Zaborzu – zgodnie ze wspomnieniami Pawła Łaszkiewicza –
jeszcze w 1946 roku został aresztowany Franciszek Niepokólczycki, Prezes
II Zarządu WiN.

Dwie różne opinie personalne
o pracy Pawła Łaszkiewicza
w Przedsiębiorstwie Transportu
Samochodowego „Łączności”
w Katowicach z 19 oraz 28 stycznia
1953 roku

Aresztowanie wszystkich czterech prezesów WiN zakończyło działalność organizacji32.
„Rawicz”, zdając sobie sprawę z beznadziejności sytuacji
i braku możliwości dalszych konspiracyjnych działań przeciw
komunistycznemu reżimowi, starał się znaleźć jakąś oficjalną
pracę i przeczekać do „lepszych” czasów, kiedy będzie mógł
kontynuować walkę. Mimo składania podań, z powodu swojej
AK-owskiej przeszłości (tylko taka widniała w jego „papiePaweł Łaszkiewicz (stoi w środku)
z kolegami w bazie Przedsiębiorstwa
Transportu Samochodowego
„Łączności”, Katowice, 1951/1952 rok

rach”), wciąż otrzymywał odmowy. Czasami udawało mu się
dorywczo podjąć jakieś zatrudnienie. Pierwszą stałą posadę
dostał dopiero na początku lat 50. w spółdzielczości, a następną w łączności (pracował – dzięki znajomym z czasów wojennych – jako mechanik w bazie transportowej).
32

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło, w ramach operacji
„Cezary”, fikcyjny V Zarząd WiN całkowicie kontrolowany przez komunistyczne władze. Celem operacji była zarówno kontrola pozostałych członków
Zrzeszenia, jak i prowokacja – tworzenie fałszywych dowodów, dezinformacja
zachodnich wywiadów, także „okrycie złą sławą” organizacji.

Paweł Łaszkiewicz z kolegami w bazie Przedsiębiorstwa
Transportu Samochodowego „Łączności”,
Katowice, 1951/1952 rok
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Po śmierci Stalina w 1953 roku „Rawicz” zaryzykował i zameldował się w Zabrzu.
Na przełomie lat 50. i 60. udało mu się zdobyć stałą pracę
we Wrocławiu. Dojeżdżał tam pociągiem przez prawie dwa
lata. Wreszcie, po kilkunastu latach „tułaczki”, znowu dzięki
przedwojennym znajomościom, rozpoczął pracę w zabrzańskim „Mostostalu”, którego ówczesnym dyrektorem był oficer
przedwojennego Wojska Polskiego.

Paweł Łaszkiewicz (drugi od prawej) z kolegami w bazie
Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego „Łączności”,
Katowice, 1951/1952 rok

Przez cały ten czas Paweł Łaszkiewicz nie zerwał kontaktów ze swoim terenem, często odwiedzał Podlasie. Spotykał
się z kolegami i podwładnymi. Byli wierni złożonej przysiędze żołnierskiej. Byli wierni Polsce. Polsce, w którą wierzyli.

Plac 24 stycznia w Zabrzu

W wieloletnim okresie panowania komunizmu nie mieli jednak możliwości podjęcia działań konspiracyjnych.

Paweł Łaszkiewicz w pracy
w zabrzańskim „Mostostalu”
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26 lipca 1990 roku, Warszawa
Zebrani, na spotkaniu po śmierci pułkownika Sanojcy (jeden z członków I Zarządu WiN aresztowany wraz z prezesem
Rzepeckim), żołnierze Inspektoratu Biała Podlaska podjęli
decyzję o konieczności wyjaśnienia społeczeństwu czym było
Zrzeszenie WiN i o co walczyło. Chcieli sprostowania kłamstw
o swojej działalności, tak szeroko rozpowszechnianych przez
lata w wypowiedziach przywódców komunistycznych i w kontrolowanej przez nich prasie.

27 lipca 1990 roku
Delegacja inicjatorów wystąpiła w telewizji – wyjaśniono czym
był WiN. To pierwsza oficjalna informacja, która ukazała się
w mediach publicznych, o prawdziwych celach Zrzeszenia,
o faktach. Delegacja poinformowała także o próbie odtworzenia działalności organizacji i zwołaniu I Krajowego Zjazdu
Żołnierzy AK-WiN Inspektoratu Biała Podlaska. Dwudniowy
Zjazd Żołnierzy WiN, który odbył się 15–16 września 1990
roku w Leśnej Podlaskiej, był wydarzeniem. „WiN-owcy”
przyjechali z całego kraju oraz z zagranicy, w spotkaniu

Pierwsza od lewej – pamiątkowa
tablica upamiętniająca członków
IV Zarządu Zrzeszenia WiN
zamordowanych w więzieniu
mokotowskim 1 marca 1951 roku.
Druga w kolejności – pamiątkowa
tablica na murach sanktuarium
pw. Narodzenia NMP w Leśnej
Podlaskiej

uczestniczyli także: przedstawiciele Sejmu, władz terenowych, przedstawiciele zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestnicy zjazdu zebrali ponad pięćset
podpisów pod uchwałą, która została złożona następnie przez
delegatów, także „Rawicza”, w Sejmie, gdzie 18 września 1990
roku przyjął ich prof. Wiesław Chrzanowski.

27 października 1990 roku, Wrocław
Po symbolicznym pochowaniu pomordowanych w okresie
terroru komunistycznego odbyło się zebranie żołnierzy WiN
przybyłych z całego kraju. Powołano Tymczasowy Zarząd
Główny Zrzeszenia WiN z siedzibą we Wrocławiu. Dwa miesiące później, 27 grudnia 1990 roku, Zrzeszenie WiN zostało
zarejestrowane we wrocławskim sądzie.

3–4 maja 1992 roku odbył się Krajowy Zjazd Zrzeszenia WiN.
Uczestniczyli w nim między innymi: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, minister obrony narodowej – Jan Parys, wiceminister obrony
narodowej – Romuald Szeremietiew. Zostały powołane władze Zarządu Głównego Zrzeszenia. Prezesem wybrano Mieczysława Huchlę „Starego”, a wiceprezesami zostali Ludwik
Kubik „Juliusz” i Paweł Łaszkiewicz „Rawicz”.

„WiN-owcy” po latach.
Paweł Łaszkiewicz pierwszy z lewej
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Paweł Łaszkiewicz zmarł 2 lutego 2011 roku w Zabrzu.

Paweł Łaszkiewicz z wnuczką Anią,
autorką książki, Zabrze, 1977 rok
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Podziękowania
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie tej książki.
Ojcu Eustachemu Rakoczemu za piękne słowo wstępne, a także za słowa otuchy i mobilizacji.
Oli Przybyle za godziny pracy nad tekstem, bezcenne korekty i uwagi, za wsparcie i pozytywną
energię.
Krzysi Frankowskiej za zaangażowanie, długie godziny pracy (także naszej wspólnej – w samym sercu Borów Tucholskich) i przepiękne opracowanie graficzne książki.
Asi Banik – za konsultacje historyczne i inspirujące podpowiedzi.
Grzegorzowi Pasturczakowi za wyjątkowe, stare zdjęcia „odkryte” w rodzinnym archiwum,
ilustrujące najwcześniejsze lata życia Dziadka.
Iwonie Bator za bezcenną pomoc w znalezieniu wyjątkowych rysunków dokumentujących pobyt Dziadka w obozach w Riazaniu-Diagilewie.
Wojciechowi Frazikowi z krakowskiego oddziału IPN, Adamowi Dziurokowi oraz Sebastianowi Rosenbaumowi z katowickiego oddziału IPN, a także Waldemarowi Kruszyńskiemu oraz
pułkownikowi Romanowi Stefańskiemu serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc.
Dziękuję także najbliższym: moim rodzicom Krystynie (córce generała „Rawicza”) i Jackowi
Sośnierzom – za wsparcie w redagowaniu tekstu i zaangażowanie w zbieraniu materiałów,
a także za pomoc finansową w wydaniu książki.
Wreszcie dziękuję pierwszemu czytelnikowi brudnopisów, osobie, bez której inspiracji, pasji
historycznej, wsparcia organizacyjnego i finansowego nie tylko nie odważyłabym się podjąć
wyzwania, jakim było wydanie tej książki, ale przede wszystkim nie doprowadziłabym go do
szczęśliwego końca.
Wenio, dziękuję za wsparcie każdego dnia… Ty wiesz…
Na koniec… dziękuję mojemu Dziadkowi za długie, inspirujące godziny niezwykłej lekcji historii, za burzliwe spory i zaskakujące dyskusje, za Jego odwagę powrotu do trudnych wydarzeń z przeszłości.
Ania Ochmann
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