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Las w Beskidzie Małym długo skrywał swoją tajemnicę

Ci, którzy lubią wędrować w okolicach Leskowca, zapewne znają tę 
trasę. Schodząc czerwonym szlakiem z Przełęczy Midowicza w stro-
nę Targoszowa, dochodzimy do Polany Semikowej, znanej z wio-
sennych krokusów. Kilkadziesiąt metrów niżej bije źródło, a dalej, 
jeszcze trochę niżej, zaczynają się zabudowania przysiółka Sadyba. 
Niknie tu między drzewami trawersująca stok ścieżka. Zarośla 
ponad nią skrywały grób, przez kilkadziesiąt lat anonimowy.

Krążyły o tym miejscu różne opowieści. Powiadano, że leży 
tu partyzant. Jedni twierdzili, że zginął, gdy przez przypadek 
został zraniony przez kolegów – rzekomo dobito go ze strachu, 
że jeśli trafi do szpitala, to może zacząć sypać. Inni mówili, że 
dwóch partyzantów pokłóciło się o dziewczynę; ktoś nadmienił, 
że wydarzyło się to po pijanemu, ktoś inny dodał, że jeden z nich 
był z AK, a drugi z AL. Czy było to podczas II wojny światowej, 
czy później – tego nikt określić nie potrafił. Pamiętano jeszcze 
jedną opowieść – o zaginionym bez śladu młodym mężczyźnie 
z pobliskiej wsi Krzeszów, którego ciała po wojnie poszukiwa-
ła w górach rodzina. 

Był też inny trop – zachowane powyżej mogiły dołki, zdaniem 
niektórych ślad po walkach z przełomu lat 1944/1945, gdy Wehr-
macht próbował powstrzymać nacierającą Armię Czerwoną. Ale 
tożsamość pochowanego tam człowieka przez lata pozostawała 
tajemnicą.
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Grób pod Leskowcem (fot. K. Pięciak)

List

Borkowie zaczęli szukać, gdy dostali list, którego nadawcą był kolega 
Janka z wojska. Pisał on, że Jan Borek wraz z dowódcą zaginęli w ak-
cji. Kilka miesięcy później listonosz pojawił się w Lubatowej (wieś 
koło Dukli, na południe od Krosna, w przedwojennym wojewódz-
twie lwowskim, a po 1945 r. rzeszowskim) ponownie, tym razem 
z paczką. Było w niej kilka przedmiotów osobistych, legitymacja 
i kolejny list. Krótki i lakoniczny (pisownia oryginalna): „[…] w dniu 
dzisiejszym [24 października 1946 r.] zasnął snem wiecznym kapr[al] 
Borek […] w Województwie Krakowskim. Złożył swe życie jako 
bochater [sic!] w oddziale partyzanckim »Churagan«. Szczegółowe 
dane po skończonej wojnie”. Podpis był nieczytelny – adresaci nie 
potrafili go rozszyfrować, nie wiedzieli więc, że złożył go dowo-
dzący oddziałem sierż. (później ppor.) Jan Ziomkowski „Śmiały”. 
Wyraźna była za to pieczęć – „dowódca oddziału Churagan”. Taka 
sama pieczęć znajdowała się na dołączonej do paczki „legitymacji 
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organizacyjnej”, w której dowódca „Churaganu” poświadczał, że 
kpr. „Jaszcząb” [sic!] jest czynnym członkiem oddziału partyzanc-
kiego i uprasza się wszystkie oddziały współpracujące o pomoc 
w razie potrzeby.

List sierż. Jana Ziomkowskiego „Śmiałego” do rodziny Borków  
(ze zbiorów rodzinnych)
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Zaczęły się rodzinne poszukiwania. Bracia i siostra zastanawiali 
się, gdzie szukać rozwiązania zagadki i wiadomości o losie Jana? 
Jego grobu, skoro nie żyje? Odpowiedzi na jedne pytania rodziły 
kolejne: co oznacza tajemniczy, nieortograficzny kryptonim „Chu-
ragan”? W jaki sposób strzelec „ludowego” Wojska Polskiego Jan 
Borek znalazł się w oddziale partyzanckim, w dodatku jako kapral?

Jan Borek

Lata okupacji niemieckiej Borek, wówczas kilkunastoletni (urodzony 
w 1924 r.), spędził w rodzinnym domu w Lubatowej, jako najstarszy 
z synów opiekując się rodziną – zastępował ojca, który wyruszył na 
wojnę jako żołnierz Wojska Polskiego. 

Trudno dziś ustalić, czy był zaangażowany w konspirację. Wia-
domo na pewno, że w Lubatowej szybko zorganizowano podziemne 
komórki, działające w ramach SZP–ZWZ–AK. Istniały tu także 
struktury konspiracji ludowej oraz Narodowej Organizacji Woj-
skowej. Z jednym z liderów lokalnej konspiracji Jana Borka łączyła 
bliska przyjaźń, możliwe zatem, że również wspólna działalność.

Latem 1944 r. Lubatową dotknęła tragedia. Niemcy uzyskali 
informacje o  istniejących tam silnych strukturach polskiej kon-
spiracji i dwukrotnie przeprowadzili we wsi akcję pacyfikacyjną. 
Pierwszą pacyfikację zorganizowali 1 lipca, wkrótce po dokonanym 
14 czerwca przez partyzantów skutecznym zamachu na mającego na 
sumieniu wiele zbrodni komendanta Schutzpolizei z Dukli, Polizei-  

-Haupt wachtmeistra Paula Dieballa. Kilkunastu aresztowanych wtedy 
mieszkańców Lubatowej rozstrzelano w Lesie Warzyckim koło Jasła. 
Trzy tygodnie później, prawdopodobnie w wyniku zdrady, Niemcy 
zabrali kolejnych 38 lubatowian i 24 lipca rozstrzelali ich w Lesie 
Grabińskim koło Iwonicza. Szczęśliwie Jana Borka nie wskazano 
wówczas Niemcom jako członka podziemia. 

Niedługo po tych wydarzeniach, we wrześniu 1944 r., Armia 
Czerwona wyparła Wehrmacht i opanowała Lubatową oraz okolice. 



 Jan Borek
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Jesienią tego roku Borek został żołnierzem „ludowego” Wojska Pol-
skiego. Formalnie jako ochotnik, faktycznie jednak na terenach 
tzw. Polski lubelskiej, rządzonej przez PKWN, prowadzono przy-
musowy pobór do wojska. Borek trafił w randze strzelca (tj. sze-
regowego) do 18. pułku piechoty (pp), należącego do formującej 

Dyplom nadania Odznaki Grunwaldzkiej strz. Janowi Borkowi  
(ze zbiorów rodzinnych)
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się w okolicach Przemyśla 6. Dywizji Piechoty. Póki trwało szkole-
nie, czasem odwiedzał rodzinę w Lubatowej. Wkrótce jednak jego 
dywizja ruszyła na front, aby przełamywać Wał Pomorski, bić się 
o Kołobrzeg i linię Odry. Na pamiątkę tych walk dywizja otrzyma-
ła nazwę Pomorskiej, a jej pułki – Kołobrzeskich. Mężnie walczył 
też Borek, który bez szwanku wyszedł z ciężkich walk o Kołobrzeg. 
Wiadomo, że po zakończeniu działań wojennych odznaczono go 
Odznaką Grunwaldzką, a być może – chociaż nie zachowały się do-
kumenty – także medalami pamiątkowymi nadawanymi wszystkim 
żołnierzom. Według niepotwierdzonych danych miał zostać również 
odznaczony brązowym Medalem „Zasłużonym na Polu Chwały”.

Cyprian Borek – żołnierz dwóch wojen światowych 

W tym samym czasie, ale na innym froncie, walczył z Niemcami także 
jego ojciec – Cyprian. Historia rodziny Borków, uczestniczących w obu 
wojnach światowych, to bowiem wzorcowe dzieje Polaków w mi-
niaturze. W I wojnie światowej – jak wówczas mówiono, w Wielkiej 
Wojnie – Cyprian Borek walczył, podobnie jak setki tysięcy Polaków 
z Galicji, w mundurze austro-węgierskim. Jako osiemnastolatek został 
w marcu 1917 r. wcielony do armii; zapewne tak jak innych mieszkań-
ców Lubatowej przydzielono go do sanockiego c. i k. 45. pp lub do 
przemyskiego c. k. 18. pułku strzelców (do 1917 r. Landwehry – Obrony 
Krajowej). Pozostał w wojsku – już polskim – kolejnych kilka lat, które 
w rodzinnych wspomnieniach scaliły się w obraz jednej, długiej wojny. 

Niedługo po zakończeniu I wojny światowej, w marcu 1919 r. ob-
jął go pobór do Wojska Polskiego. Wkrótce znów wyruszył w pole, 
by jako cekaemista 20. pp Ziemi Krakowskiej walczyć z Ukraińcami 
i bolszewikami. 21 maja 1920 r. pod Duniłowiczami (miasteczko na 
Białorusi, na zachód od Witebska) krakowski pułk stoczył pierw-
szą walkę z bolszewikami. Przeciwnik okazał się silniejszy, niż za-
kładano; w wyniku kontrnatarcia na skrzydło „cwancigierów” (jak 
nazywano żołnierzy krakowskiego pułku) atakujące polskie bataliony 
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poniosły dotkliwe straty. Wśród około 120 zaginionych tego dnia był 
ranny w boju strz. Cyprian Borek, który dostał się do sowieckiej niewoli.

Do kraju powrócił latem 1921 r. Miał szczęście – spośród około 
600 żołnierzy tego pułku, którzy wpadli w ręce bolszewików, wrócił 
zaledwie co czwarty. W wojsku odsłużył jeszcze rok, wciąż w kompanii 
cekaemów, by wreszcie w 1922 r. wrócić do domu. Ożenił się z Agatą 
z domu Turek, także pochodzącą z Lubatowej. Utrzymywał się z rol-
nictwa, działał w Stronnictwie Ludowym.

Cyprian Borek (ze zbiorów rodzinnych)
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Agata Borek (ze zbiorów rodzinnych)

Na kolejną wojnę ruszył we wrześniu 1939 r. Tym razem bro-
nił rodzinnych okolic: krośnieński batalion Obrony Narodowej, 
w którym służył, w składzie 3. Brygady Górskiej Strzelców osłaniał 
południową granicę Rzeczypospolitej. „Obsada Baonu składająca 
się przeważnie ze starszych roczników rezerwistów, widząc stan 
uzbrojenia poniżej krytyki (gdyż stare francuskie karabiny maszy-
nowe typu »Hotchkiss« nie dawały gwarancji do utrzymania po-
zycji obronnych), nie liczyła na zwycięstwo, lecz nie upadała na 
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duchu” – oceniał ppor. Stanisław Wenklar. Istotnie, 7 i 8 września 
uderzenie niemieckiej 1. Dywizji Górskiej przełamało obronę pol-
skiej brygady. Krośnieński batalion otrzymał wówczas rozkaz odwro-
tu w rejon Równego, koło Dukli i Rogów. Wraz z baonem cofał się 
także strz. Cyprian Borek; po drodze odwiedził rodzinę w Lubatowej. 
Zanim powrócił do swego oddziału, powierzył najstarszemu synowi 
Janowi opiekę nad rodziną. Było to ich ostatnie spotkanie.

Wzięty do sowieckiej niewoli, Cyprian wydostał się z ZSRS wraz 
z armią gen. Andersa. Do Polski wracał przez Irak, Palestynę, Wło-
chy i Wielką Brytanię. Powrócił wreszcie w 1947 r., z odznaczeniami 
m.in. za walki o zdobycie Monte Cassino.

Legitymacja i odznaczenia strz. Cypriana Borka, żołnierza 17. Lwowskiego Batalionu 
Strzelców 5. Kresowej Dywizji Piechoty: odznaka pamiątkowa 5. KDP; Krzyż Pamiątkowy 
Monte Cassino; Medal Wojska. Został także odznaczony brytyjskimi: Medalem za Wojnę 
1939–1945, Gwiazdą Italii oraz Gwiazdą za Wojnę 1939–1945 (ze zbiorów rodzinnych)
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Walczyć o Polskę, nie z Polakami

Cypriana Borka nie było więc jeszcze w kraju, gdy po zakończeniu 
działań wojennych 6. Dywizja Piechoty „ludowego” WP, a wśród jej 
żołnierzy jego syn Jan, została przerzucona do Małopolski, w celu 
osłony południowej granicy. Później jej żołnierze w ramach grup 
operacyjnych, kierowanych przez funkcjonariuszy UB, walczyli 
z antykomunistyczną partyzantką. Jednostki te prowadziły działa-
nia wymierzone m.in. w konspiratorów ukrywających się w górach 
Beskidu Małego.

Jedną z takich grup, dowodzoną przez por. Kajszczaka, w której 
skład wchodzili żołnierze 18. pp i funkcjonariusze UB, skierowano 
na początku sierpnia 1946 r. do Makowa Podhalańskiego. Uczestni-
czyła ona w akcji przeciwko podziemiu, przeprowadzonej 18 sierpnia 
1946 r. Poprzedniego dnia z Kalwarii Zebrzydowskiej do Mucharza 
przybyła grupa operacyjna nr 11 (być może tożsama z wymienianą 
w dokumentach bezpieki GO Kalwaria), dowodzona przez por. Bro-
nisława Piszczaka. Nazajutrz ruszyła ona w kierunku Ponikwi w celu 
zorganizowania zasadzki. Wśród podkomendnych por. Piszczaka 
był strz. Jan Borek.

Tymczasem po drugiej stronie pasma Leskowca, z Kaczyny i Po-
nikwi ruszały w góry pododdziały z grupy operacyjnej nr 10 (prawdo-
podobnie GO Andrychów), także złożonej z żołnierzy 18. pp; towa-
rzyszył im referent UB Tadeusz Stypuła. W wojskowym meldunku 
tak później opisano przebieg akcji (pisownia zgodna z oryginałem):

„Gdy przechodził przez las ze swoją grupą por. Kajszczak […] okazały 
się strzały z niemieckiego RKM-u, PPsz i karabinów na wzniesieniu 819 
[Magurka Ponikiewska] koordynat 18-88 i w kierunku schroniska znaj-
dującego się od wzniesienia 819 w kierunku zachodnim w odleg łości 
jednego kilometra. Ja, 7-miu ludzi z 4-tej kompanii + por. Kajszczak 
ze swoim oddziałem w sile 25-ciu ludzi żądając pomocy przez wypusz-
czenie czerwonych rakiet, ruszyliśmy w kierunku wzniesienia 819 skąd 
miał dowodzić por. Kajszczak. Ja szedłem z 3-ma z przodu jako zabez-
pieczenie przednie. Nie dochodząc do schroniska 200 m natknąłem 
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się na zasadzkę, która zaalarmowała głosem do schroniska na resztę 
bandy. Ja nie wiedząc czyja to ma być zasadzka, czy por. [Zbigniewa] 
Szkodzińskiego albo właściwa banda, bo wierzyć rakietom już nie 
mogłem, dlatego że z ich strony też była rakieta biała, więc wysłałem 
jednego plutonowego na porozumienie co oni i z jakiego pododdziału 
[…]. Porozumienie szło ode mnie w odleg łości 60 m, zbliżając jeden 
do drugiego na 30 m. Na pytanie mojego plutonowego, kto wy jeste-
ści[e]? – z ich strony odpowiedział, że my jesteśmy huragan. Co macie 
na rękawie? – odpowiedział: mamy naszyty liść i orzełek z koroną. 
Z ich strony zadaje pytanie: czy jest u was sierżant »Burza«? Plutonowy 
wiedząc dokładnie, że u nas takiego nie ma, a już dowiedział się, że to 
jest naprawdę banda, odpowiedział… Nie wiem dokładnie czy jest taki 
sierżant, pojadę zapytam por[ucznika]. Plutonowy doniósł, że to jest 
banda. Natychmiast odkryliśmy [właśc. otworzyliśmy ogień], mając 
jeden RKM i 2 pepeszki. Por. Kajszczak jak usłyszał strzelaninę zamiast 
prędzej podciągnąć swój oddział do mnie, zaczął uciekać w panice 
pokazując przykład żołnierzom i z nim jeszcze jeden porucznik któ-
rego nazwiska nie znam”.

Wobec takiej postawy części żołnierzy – grupa por. Kajszczaka 
w ogóle nie wzięła udziału w walce, a z drugim pododdziałem wciąż 
nie było łączności – dowódca grupy operacyjnej, przy którym zostało 
zaledwie 12 ludzi z dwoma erkaemami, wycofał się, wysyłając jedno-
cześnie meldunek z prośbą o wsparcie. Korzystając z siły ognia broni 
maszynowej oraz dającego ukrycie lasu, dowódca grupy miał – jeśli 
wierzyć meldunkowi – obejść szczyt Jaworzyny (dziś Groń Jana Paw-
ła II) i wyprzeć broniących się w pobliżu schroniska partyzantów 
w kierunku Magurki Ponikiewskiej. W międzyczasie do walczących 
żołnierzy dotarły posiłki – kiedy wsparcie weszło do walki, partyzanci 
wycofali się.

Gdy żołnierze GO nr 11 wykonali swoje zadanie i zaczęli ściągać 
placówki, okazało się, że zaginęli dowódca oddziału z Mucharza 
i strz. Borek. Jak zapisano w jednym z dokumentów: „[Borek] bę-
dąc na akcji (zasadzka) w Mucharzu, oddalił się wraz z d-cą grupy 
por. Piszczakiem Bronisławem i do grupy nie powrócił. Posiadał przy 
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sobie PP-szkę”. Odnotowano także, że dowódca grupy miał przy so-
bie mapy, plany działania oraz wzory pisania meldunków.

Wkrótce potem rodzina Borków w Lubatowej otrzymała pierwszy 
list – kolega z wojska informował o zaginięciu Jana Borka. 

Meldunek o zaginięciu por. Bronisława Piszczaka oraz strz. Jana Borka  
(ze zbiorów IPN)
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„Jastrząb” z „Churaganu”

Zaginieni podczas akcji oficer oraz strzelec trafili na partyzantów. 
Był to ten sam oddział, z którym walczyła grupa operacyjna z An-
drychowa – grupa o kryptonimie „Churagan”, dowodzona przez 
sierż. Jana Ziomkowskiego „Śmiałego”. 

Nie wiemy, jak dokładnie wyglądało ujęcie obu wspomnianych 
żołnierzy 18. pp. Wiadomo tylko, że oficer, który miał przy sobie 
dokumenty dotyczące zwalczania konspiracji, został po przesłu-
chaniu rozstrzelany, natomiast Borka przyjęto do oddziału. Po-
twierdza te wydarzenia zanotowane rok później przez bezpiekę 
lakoniczne zeznanie jednego z żołnierzy „Churaganu”. „W roku 
1946 członkowie bandy [sic!] »Huragana« [właśc. „Churagan”] 
ps. »Wilk« [Bolesław Ścieżka] i »Brzoza« [NN] w lesie Leskowcu 
chwycili 2-ch żołnierzy WP, gdzie jeden z nich wstąpił do bandy 
naszej [i] otrzymał ps. „Jastrząb”, natomiast drugiego żołnierza 
ja dostałem rozkaz od d-cy […] że mam go zastrzelić, co się [sic!] 
uczyniłem” – zeznawał Antoni Michałek „Mewa”, erkaemista 
w oddziale „Churagan”.

Trzy dni po starciu pod Leskowcem zginął także inny przywoła-
ny w cytowanym meldunku oficer 18. pp, por. Zbigniew Szkodziń-
ski. Poległ 21 sierpnia, zastrzelony w Marcówce koło Suchej przez 
partyzantów GO AK „Błyskawica”.

Czy „Jastrząb” był już wcześniej związany z partyzantami? Tego 
nie wiadomo. Faktem jest, że musiał wzbudzić zaufanie Jana Ziom-
kowskiego, skoro praktycznie natychmiast po ujęciu przez party-
zantów został żołnierzem oddziału „Śmiałego”.
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Legitymacja organizacyjna kpr. Jana Borka „Jastrzębia”  
(ze zbiorów rodzinnych)
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Przygotowani na nową okupację

Cofnijmy się o dwa lata. Gdy w 1944 r. w Warszawie dogorywało 
powstanie, brutalnie tłumione przez Niemców wskutek nieudzie-
lenia pomocy powstańcom przez Armię Czerwoną, dowództwo 
wadowickiej konspiracji, zdominowanej przez Narodową Orga-
nizację Wojskową (NOW – podziemie narodowe, podczas wojny 
scalone z AK), postanowiło przygotować się do nowej, tym razem 
komunistycznej okupacji. Przewidując opanowanie tego terenu 
przez Armię Czerwoną, już późnym latem 1944 r. kpt. Władysław 
Kęsek („Igniewicz”, „Mieczysław”) polecił rozpoczęcie przygotowań 
do oddolnego opanowywania organów państwowych. Wybrani 
i specjalnie przygotowani konspiratorzy mieli przeniknąć do po-
wstającej pod rządami komunistów administracji, urzędów, wojska, 
a nawet do milicji i UB. Ich obecność i działalność w aparacie ko-
munistycznym miała z jednej strony osłabić lub ograniczyć represje 
komunistów wymierzone w Polaków, a z drugiej – zapewnić infor-
mowanie podziemia o działaniach planowanych przez okupantów. 
Koncepcje narodowców nie były odosobnione, podobne plany, cho-
ciaż na znacznie mniejszą skalę, mieli także ludowcy. Już wkrótce 
zaowocowało to wprowadzeniem do struktur komunistycznych 
wielu konspiratorów z NOW-AK.

Grupę wtajemniczonych wyłoniono spośród partyzantów bo-
jówki NOW-AK, noszącej nazwę Oddziału Dywersyjnego i czę-
sto zmieniającego kryptonimy, m.in.: „Las”, „Leskowiec”, „Orzeł”, 

„Orzeł Biały” oraz inne, pochodzące od pseudonimów kolejnych 
dowódców: „Dąb” (sierż. pchor./ppor. Józef Michoń), „Błyskawica” 
(ppor./por. Adam Szymon Faron), „Pantera” (sierż. Artur Radwan). 
Pełnił on funkcję wysuniętego na zachodni brzeg Skawy (stano-
wiącej wtedy okupacyjną granicę między III Rzeszą a Generalnym 
Gubernatorstwem) Oddziału Rozpoznawczego 12. pp AK (struktury 
pułku organizowano w Podobwodzie Kalwaria Zebrzydowska, czyli 
we wschodniej części powiatu wadowickiego znajdującej się w gra-
nicach GG), a na co dzień współdziałał z Oddziałem Partyzanckim 
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„Garbnik”, będącym Oddziałem Rozpoznawczym 21. Dywizji Pie-
choty AK.

Dla potrzeb legitymizacji przed komunistycznymi władzami 
ukryto akowsko-narodową proweniencję oddziału, oficjalnie zaś 
podano, że był on grupą Armii Ludowej i miał łączność z działającą 
w miechowskiem i pińczowskiem grupą AL Józefa Maślanki. Wy-
korzystując fakt, że dowodzący oddziałem w ostatnich miesiącach 
1944 r. sierż. Artur Radwan „Pantera” został zamordowany wraz ze 
swą matką Anną w grudniu 1944 r. przez niemieckich żandarmów 
we własnym domu w przysiółku Ponikwi – Chobocie, rozpuszczo-
no wieści, że był on żołnierzem AL.

Dwa dni po zajęciu Wadowic przez Armię Czerwoną do Wła-
dysława Kubki, kierownika grupy operacyjnej mającej utworzyć 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), zgłosił 
się Jan Ziomkowski, noszący w partyzantce pseudonim „Śmiały”. 
Przedstawiając się, podał, że podczas okupacji niemieckiej działał 
w oddziale partyzanckim AL „Pantery”, zataił jednak informacje 
o swym faktycznym członkostwie w NOW. W tym samym dniu 
Ziomkowski wstąpił – dla pełnego uwiarygodnienia – do PPR, 
z której otrzymał rekomendację do pracy w aparacie bezpieczeń-
stwa. Przyjęty został na etat referenta gminnego PUBP, w ramach 
obowiązków służbowych powierzono mu także rozpracowywa-
nie folksdojczów i innych osób współpracujących z Niemcami. 
Ziomkowski zaproponował szefowi PUBP przyjęcie do pracy in-
nych „partyzantów AL”, czyli swoich kolegów z oddziału „Pantery”. 
W ten sposób w wadowickim PUBP zatrudnieni zostali na różnych 
stanowiskach: Edward Bąk „Strzemię”, Bronisław Byrski „Dziki”, 
Józef Czech „Sęp”, Jan Kapała „Sosna”, Piotr Karpiński „Szyjka”, Jó-
zef Kita „Kos”, Franciszek Styła „Bocian”, Rudolf Wcisło „Silny”, 
Józef Woźniak „Biały”. W ślad za kolegami zgłosiło się do pracy 
w PUBP kilku kolejnych żołnierzy NOW, ale nie byli oni wtajemni-
czeni w szczegóły przedsięwzięcia. Wśród tych ostatnich był m.in. 
szwagier Jana Ziomkowskiego, Eugeniusz Drapa „Wicher”. Następ-
nych kilkunastu żołnierzy NOW-AK podjęło służbę w Powiatowej 
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Komendzie Milicji Obywatelskiej (PKMO), a jeszcze jedna gru-
pa – w Rejonowej Komendzie Uzupełnień (RKU). Znaczna liczba 
konspiratorów znalazła zatrudnienie w organach administracji 
miejskiej i powiatowej, a także w samorządach większości gmin 
powiatu wadowickiego. W PKMO oraz w prawie wszystkich po-
sterunkach milicji w gminach znalazło się również kilkudziesięciu 
żołnierzy Batalionów Chłopskich, w tym część przygotowywana 
już w czasie okupacji do służby policyjnej w ramach Państwowego 
Korpusu Bezpieczeństwa, czyli policji Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.

Dzięki tej akcji NOW (wiosną 1945 r. przekształconej w Naro-
dowe Zjednoczenie Wojskowe – NZW) w ciągu kilku pierwszych 
miesięcy okupacji sowieckiej na ziemi wadowickiej skutecznie kon-
trolowano, a czasem nawet paraliżowano działania komunistów. 
Jeszcze w lecie 1945 r. w wewnętrznym biuletynie informacyjnym, 
przeznaczonym dla kierowników podziemia NZW w wadowickiem, 
podano informację, że związki z konspiracją ma 16 proc. stanu 
funkcjonariuszy UB w Wadowicach, 30 proc. stanu funkcjonariu-
szy PKMO oraz 50 proc. pracowników administracji. Nie była to 
zresztą inicjatywa realizowana wyłącznie przez podziemie naro-
dowe oraz ruch ludowy. Podobne działania zainicjowali również 
żołnierze Okręgu Kraków AK, którym w „Wytycznych na okres po 
rozwiązaniu AK” cichociemny, płk. Przemysław Nakoniecznikoff 

„Kruk 2”, nakazywał: „Wstępować do wszelkiego rodzaju urzę-
dów, aby utrudniać rządy szumowin, a w odpowiednim momencie 
móc opanować sytuację”, a także „wstępować do polskich władz 
bezpieczeństwa »milicja« i »urzędy bezpieczeństwa«”, oczywiście 
nie po to, by wspierać komunistów, ale w celu uzyskania wglądu 
w funkcjonowanie tych struktur.



� Jan�Ziomkowski�i oddział�„Śmiałego”�Narodowego�Zjednoczenia�Wojskowego�

23

Jan Ziomkowski i oddział „Śmiałego” 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 

Jan Ziomkowski, fotografia z akt funkcjonariusza UB z 1945 r. (ze zbiorów IPN)
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Urodził się 13 stycznia 1924 r. w Hrycewiczach, w powiecie Nie-
śwież, w woj. nowogródzkim. Jego ojciec Władysław był funkcjona-
riuszem Policji Państwowej, pełniącym ówcześnie służbę na Kresach 
Wschodnich II RP. Po ukończeniu szkoły powszechnej Jan uczył się 
stolarstwa w szkole przemysłowo-handlowej w Łunińcu, w woj. po-
leskim. Według jednej z informacji w tej miejscowości aresztowany 
został za udział w polskiej konspiracji po wkroczeniu Sowietów, 
ale udało mu się zbiec z więzienia w Kowlu. Po rozpoczęciu wojny 
sowiecko-niemieckiej wraz z  rodzicami i  rodzeństwem przyje-
chał do Kaczyny. Wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy, 
wiosną 1944 r. zbiegł i po powrocie do domu wstąpił do Oddziału 
Dywersyjnego NOW-AK, dowodzonego ówcześnie przez por. Ada-
ma Farona „Błyskawicę”, a później przez sierż. Artura Radwana 

„Panterę”. Brał udział w akcjach bojowych przeciwko niemieckim 
osadnikom, konfidentom i strażnikom granicznym. Dwukrotnie 
uczestniczył w tzw. pogotowiu zrzutowym na Placówce nr 102 kryp-
tonim „Żywica”, znajdującej się w masywie Chełmu, w okolicach 
Budzowa, pomiędzy Palczą a Zachełmną: po raz pierwszy nocą 
z 30 na 31 lipca 1944 r., kiedy odebrano zrzut broni i zaopatrzenia 
dla oddziałów partyzanckich Okręgu Śląskiego AK (ze względów 
bezpieczeństwa zrzutu dokonano na teren Okręgu Krakowskiego), 
oraz ponownie miesiąc później, gdy po czterech nocach oczekiwania 
(30 sierpnia–3 września) do zrzutu ostatecznie nie doszło. Podczas 
kilkutygodniowej koncentracji oddziałów AK w rejonie Budzowa 
i Stryszowa ukończył kurs szkoły podoficerskiej. 

W maju 1945 r. zadenuncjował go szefowi UB nieustalony pe-
peerowiec ze Spytkowic, prawdopodobnie były folksdojcz. Ziom-
kowski, aresztowany 20 lub 21 maja 1945 r., w trakcie próby ucieczki 
postrzelony został w rękę. Wraz z nim aresztowano jego ojca Wła-
dysława, również żołnierza NOW-NZW, działającego w komórce 
kontrwywiadu. Po dwóch albo trzech dniach pobytu na oddziale 
wadowickiego więzienia przeznaczonego na areszt PUBP, dzięki po-
mocy matki, która z władzami podziemia ustaliła szczegóły ucieczki, 
zbiegł 23 maja z więzienia razem z ojcem i dwoma strażnikami, 
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także związanymi z konspiracją – Tadeuszem Pilchem i Florianem 
Szczerkowskim. Zarówno aresztowanie Ziomkowskiego, jak i jego 
ucieczka nie pociągnęły za sobą dekonspiracji pozostałych wtyczek 
podziemia w bezpiece, milicji i administracji.

Po ucieczce ukrywał się w  okolicy Kaczyny, gdzie organi-
zował na polecenie władz konspiracji oddział partyzancki. Na-
wiązał współpracę z poakowskim oddziałem utworzonym przez 
kpr. Mieczysława Kozłowskiego „Żbika”. Oba oddziały miały 
wkrótce otrzymać wspólnego dowódcę, na którego dowództwo 
batalionu „Włócznia” NZW wyznaczyło używającego już wtedy 
pseudonimu „Paul” por. Adama Farona. Musiał on zdezertero-
wać ze służby w RKU, ponieważ bezpieka zaczęła go podejrzewać 
o przynależność do konspiracji.

Do oddziału Ziomkowskiego dołączył wtedy wspomniany 
wcześniej Eugeniusz Drapa „Wicher”, również dezerter z bezpieki. 
Ukrywał się on od chwili aresztowania Ziomkowskiego, ale jak 
się okazało, dokonał w tym czasie kilku napadów rabunkowych. 
W oddziale, gdzie panowała dyscyplina i przestrzegano prawa, nie 
zagrzał długo miejsca. Po dopuszczeniu się kolejnego napadu po-
zostający w konspiracji inspektor żywiecki AK kpt. Antoni Płanik 

„Roman” wydał na niego wyrok śmierci za bandytyzm. Działające 
w terenie oddziały, nawet podporządkowane innym dowódcom, 
zobowiązane były ten wyrok respektować i wykonać w razie ujęcia 
Drapy. Schronił się on zatem… pod parasolem UB.

Pierwsze ciosy bezpieki

Tymczasem już w maju 1945 r. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego (WUBP) w Krakowie – najprawdopodobniej wskutek 
zdrady – uzyskał informacje o strukturach konspiracji NZW. Na-
tychmiast rozpoczęto rozpracowanie, a ucieczka Ziomkowskiego 
z więzienia i dezercja Farona z RKU dodatkowo zintensyfikowały 
wysiłki funkcjonariuszy. Pierwsze obławy przeprowadzono siłami 
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PUBP i PKMO w Wadowicach już pod koniec maja i w połowie 
czerwca, ale nie dały one rezultatów. Dopiero obława zapoczątko-
wana nocą z 14 na 15 lipca przyniosła efekt. Na podstawie informacji 
Drapy, który postanowił wrócić do służby w UB i odkupić swoją 
dezercję ujawnieniem wszystkiego, co wie o podziemiu, ujęto dwóch 
łączników oddziałów „Śmiałego” i „Żbika”, a por. „Paul” został po-
strzelony w bok i z trudem zdołał wyrwać się z okrążenia, po czym 
schronił się w Zawadce.

Szef WUBP w Krakowie uznał jednak te rezultaty za niewystar-
czające i nakazał zorganizowanie kolejnej obławy w nocy z 19 na 
20 lipca 1945 r. siłami 60 ludzi z batalionu operacyjnego WUBP oraz 
całego stanu wadowickich PUBP i PKMO. Listy osób wskazanych 
do aresztowania przywieziono z Krakowa, w Wadowicach uzupeł-
niono je tylko o kilka nazwisk. Natychmiast po rozpoczęciu akcji 
aresztowano chor./ppor. Szczepana Konopkę „Dobosza”, oficjalnie 
piastującego stanowisko kierownika Sekcji Śledczej PKMO, a po 
potwierdzeniu przez niego materiałów posiadanych przez bezpie-
kę ujęto mjr. Władysława Kęska „Bolesława”, zaś ukrywającego 
się w rodzinnym domu por. Farona śmiertelnie postrzelono, gdy 
próbował uciec przez okno. Zmarł on 5 sierpnia 1945 r. w szpitalu 
powszechnym w Wadowicach pod nadzorem funkcjonariuszy UB, 
którzy nie tylko utrudniali lekarzom jego ratowanie, ale nawet 
usiłowali nie dopuścić prokuratora mającego przesłuchać ranne-
go. Aresztowania w Wadowicach i okolicy prowadzono jeszcze 
przez kilka kolejnych dni. W wyniku tej największej obławy bez-
pieka aresztowała również trzech spośród żołnierzy NOW-NZW 
wprowadzonych do struktur PUBP: Józefa Czecha, Józefa Kitę 
i Rudolfa Wcisłę. Pozostałych nie zidentyfikowano, a niektórzy 
przetrwali w bezpiece aż do 1947 r.

Kilka dni później, 27 lipca, aresztowano w Krakowie kierow-
nictwo Obszaru Południowego NZW (Małopolska i Śląsk), w tym 
mjr. Jana Kęska „Zygmunta”, zaś 30 lipca komendanta tego Obszaru, 
płk. Euzebiusza Hausera „Jota”. O tym, jak ważne dla komunistów 
były aresztowania dokonane w Wadowicach i Krakowie, świadczy 
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fakt, że informacje o nich znalazły się natychmiast w meldunkach 
przesyłanych Stalinowi przez generała lejtnanta NKWD Nikołaja 
Seliwanowskiego, nadzorującego z ramienia Moskwy wprowadzanie 
systemu komunistycznego w Polsce.

Stawało się jasne, że oddolne przejęcie kontroli nad organami 
tworzonego przez komunistów państwa nie jest możliwe. Opór czy 
choćby jedynie konspiracja przeciwko Sowietom i ich polskojęzycz-
nym współpracownikom stawały się działaniem nie tylko trudnym, 
ale również często śmiertelnie niebezpiecznym. Chociaż szczęśliwie 
oprócz Ziomkowskiego także wielu innych zatrzymanych zbiegło 
z aresztów, to jednak uciekinierzy musieli się ukrywać, najczęściej 
zasilając szeregi oddziałów partyzanckich. Dołączały do nich też 
osoby zagrożone represjami, dezerterzy z wojska i milicji oraz ludzie 
zdecydowani, by walczyć z komunistami. 

W rezultacie oddziały kpr. Mieczysława Kozłowskiego „Żbika”, 
a także sierż. Jana Ziomkowskiego „Śmiałego” pozostały bez wspól-
nego dowódcy, choć ściśle ze sobą współpracowały. Oddział „Żbika” 
dotrwał do tzw. amnestii we wrześniu–październiku 1945 r., kiedy 
to Kozłowski i jego żołnierze ujawnili się przed Komisją Likwida-
cyjną dla spraw byłej AK w Bielsku (dziś Bielsko-Biała). Natomiast 
oddział „Śmiałego” zmniejszył swój stan: część żołnierzy przeszła 
do innych grup, część ukryła się w domach czy melinach. W lesie 
pozostało zaledwie kilku. 

Sam dowódca wraz z zastępcą, Tadeuszem Pilchem, miał na po-
lecenie kierownictwa konspiracji ukryć się na Ziemiach Zachodnich. 
22 lipca wsiedli na przystanku w Choczni do pociągu jadącego do 
Bielska. Na stacji w Inwałdzie zauważyli, że są obserwowani przez 
jadącego tym samym pociągiem funkcjonariusza PUBP w Wa-
dowicach Józefa Muniaka. Ziomkowski pod pozorem pójścia do 
ubikacji, pozostawiwszy w przedziale płaszcz i teczkę z pistoletem, 
zdołał zbiec z pociągu, natomiast Pilch, usiłujący przekonać Mu-
niaka do nawiązania współpracy z podziemiem, został przez niego 
zastrzelony. Jak napisał w meldunku Muniak, chciał zaaresztować 
Pilcha, a zastrzelił go podczas próby ucieczki.
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Po takich doświadczeniach Ziomkowski nie miał zamiaru zaufać 
komunistom i zrezygnował z ujawnienia się. Po spędzeniu kilku 
tygodni u swojej ówczesnej narzeczonej w Bulowicach wrócił późną 
jesienią do Kaczyny i ponownie objął dowództwo nad nielicznymi 
pozostałymi w konspiracji żołnierzami swojego oddziału.

Armia Polska w Kraju

Zimą 1946 r. kontakt z Mieczysławem Kozłowskim i Janem Ziomkow-
skim nawiązał kpt. Stefan Sordyl „Niebora”, zastępca i następca przeby-
wającego w więzieniu inspektora „Bolesława”. Ponieważ bezpieka nie 
dawała spokoju nawet ujawnionym partyzantom i konspiratorom, oby-
dwa oddziały zostały wiosną odtworzone i rozbudowane; już wkrótce 
liczyły one po kilkunastu, a okresowo nawet kilkudziesięciu ludzi. 

Wprawdzie wadowicka konspiracja nawiązała już pod koniec 1945 r. 
za pośrednictwem por. Feliksa Kwarciaka „Staszka” (żołnierz 12. pp 
AK, Delegatury Sił Zbrojnych i NZW) oraz ppor. Szymona Micora 
„Wrzosa” (żołnierz BCh i były funkcjonariusz PKMO w Wadowi-
cach) kontakty z kierownictwem Krakowskiego Okręgu Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość” (WiN), ale jak wskazywała pełna nazwa tej 
organizacji, był to „Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji”, zatem walka 
zbrojna nie była typową formą jej działalności. Formalnym kierowni-
kiem Rady WiN Wadowice, mającej kolejno kryptonimy „Spółdzielnia 
nr 7” i „Rozdzielnia nr 7”, został podwładny Sordyla i Kwarciaka, przed 
wojną wachmistrz pełniący służbę w 12. pp, w czasie okupacji żołnierz 
NOW-AK i NZW, chor./ppor. Franciszek Jeż „Apollo”. We wrześniu 
1946 r. aresztowano go jako zwierzchnika oddziału Ziomkowskiego 
z ramienia WiN, ale oddział „Śmiałego”, noszący już wtedy nazwę 
i kryptonim Grupa Operacyjna „Churagan”, nie był nigdy faktycznie 
oddziałem Zrzeszenia.

Wiosną 1946 r. z komunistycznego więzienia zwolniony został 
były żołnierz NOW oraz kwatermistrz i zastępca inspektora rejo-
nowego AK w Krakowie ppłk Aleksander Dellman (w niektórych 
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dokumentach i źródłach zapisywany także jako Dellmann) „Urban”. 
Wkrótce nawiązał on kontakt ze zwolnionym z więzienia ze względu 
na stan zdrowia płk. Hauserem „Jotem” oraz kilkoma innymi konspi-
ratorami i powołał do życia ponadregionalną organizację konspira-
cyjną Armia Polska w Kraju (APwK). Tworząc ją, opierał się na ofice-
rach dawnej NOW i nawiązywał do etosu AK. Jej dowództwo miało 
prawdopodobnie łączność z kierownictwem konspiracji narodowej 
w kraju. W oddziałach partyzanckich mówiono nawet o kontaktach 
z władzami emigracyjnymi, wkrótce bowiem Dellman zaczął używać 
stopnia pułkownika, zaś rozkazy Komendy Głównej APwK sygno-
wane były przez gen. „Warskiego”, którym według ustaleń bezpieki 
był nie kto inny jak Euzebiusz Hauser.

Z inicjatywy por. Kwarciaka i kpt. Sordyla, który zmienił pseu-
donim na „Zyndram”, zachowane struktury konspiracji na ziemi 
wadowickiej podporządkowały się APwK, tworząc wadowicki ba-
talion Oddziałów Bojowych tej organizacji. Formalnym dowódcą 
batalionu został kpt. Stefan Sordyl, używający tytułu I oficera szta-
bu batalionu APwK, jego zastępcą i równocześnie koordynatorem 
oddziałów działających na wschodnim brzegu Skawy – por. Feliks 
Kwarciak (II oficer sztabu), zaś chor./ppor. Franciszek Jeż jako III oficer 
sztabu koordynować miał działalność oddziałów na zachód od Skawy, 
czyli dowodzonych przez Kozłowskiego i Ziomkowskiego. Prawdo-
podobnie faktycznym dowódcą baonu miał zostać mjr „Wir”, którego 
nazwiska bezpiece nie udało się ustalić. Możliwe, że był nim ujawniony 
w październiku jako komendant Obwodu Wadowice w stopniu kapi-
tana i pod pseudonimem „Bohun” Bronisław Malinowski, używający 
także pseudonimu „Doktor”. 

Podległym oddziałom nadano nowe kryptonimy: „Burza” – grupie 
por. Mieczysława Wądolnego „Mściciela”; „Błysk” – oddziałowi chor./
ppor. Mieczysława Kozłowskiego, który zmienił również pseudonim 
na „Bunt”; „Churagan” – grupie st. sierż./ppor. Jana Ziomkowskiego. 
Nazwę tego ostatniego zapisywano niezgodnie z ortografią, chcąc od-
różnić oddział od noszącej ten sam kryptonim i działającej bardziej na 
południe, w rejonie Zawoi i masywu Babiej Góry, grupy chor. Henryka 
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Dołęgowskiego „Sana”. Kryptonim „Błyskawica” pozostawiono gru-
pie operacyjnej dowodzonej przez sierż. Michała Dudonia „Wichra”, 
a później plut. Franciszka Łuczaka „Wróbla”, która wskutek działalności 
agentów bezpieki oraz Informacji Wojskowej niedługo później uległa 
destrukcji i rozpadowi na mniejsze oddziałki; nie wszystkie z nich 
pozostały w strukturach APwK. Kryptonimu „Błyskawica” używało 
także działające na Podhalu zgrupowanie partyzanckie dowodzone 
przez mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, również w tym czasie nominalnie 
podporządkowane APwK. Sam „Ogień” usiłował przejąć zwierzchnic-
two nie tylko nad GO „Błyskawica” z powiatu wadowickiego, ale także 
nad oddziałem „Mściciela”, utrzymywał też kontakt z grupą „Sana”. Do 
faktycznego ich podporządkowania nie doszło, czego dowodem są 
m.in. oświadczenia ujawnieniowe płk. Dellmana i por./kpt. Kwarciaka 
z 1947 r. Bezpieka, nie dysponując dokładnymi danymi, często błędnie 
interpretowała fakt współpracy tych oddziałów oraz myliła podobne 
pseudonimy i kryptonimy, a wszystkie wymienione oddziały dla ideolo-
giczno-propagandowego uproszczenia przypisywała później do NSZ.

Grupa Operacyjna „Churagan”

Oddział Jana Ziomkowskiego nadal na co dzień obozował na dogod-
nym terenie Beskidu Małego, w paśmie Leskowca i Łamanej Skały. 
Działał głównie w powiecie wadowickim, ale także w powiatach są-
siednich: bialskim, żywieckim i myślenickim. Liczebność oddziału 

„Śmiałego” bezpieka szacowała na 20–25 osób. Funkcję jego zastępcy 
pełnił nieznany z nazwiska plutonowy o pseudonimie „Dżems”, de-
zerter z MO na Ziemiach Zachodnich, a po jego śmierci w starciu 
z WP jesienią 1946 r. przejął ją Bolesław Hulboj „Lampart”. 

GO „Churagan” rozbijała posterunki MO, walczyła z funkcjo-
nariuszami UB i milicji, żołnierzami KBW i WP oraz członkami 
Straży Ochrony Kolei, których najczęściej po odebraniu uzbrojenia 
i mundurów puszczano wolno. Prowadzono także akcje przeciwko 
członkom PPR oraz SL. Mimo że w styczniu 1947 r. bezpiece udało 
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Jan Ziomkowski „Śmiały”, fotografia z dokumentu ujawnienia z 1947 r.  
(ze zbiorów IPN)
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się znaleźć i zniszczyć schron oddziału pod masywem Leskowca, 
partyzanci przetrwali w terenie aż do akcji ujawnienia ogłoszonej 
przez komunistów w lutym 1947 r. Oddział „Śmiałego” wykonał co 
najmniej 113 akcji zbrojnych, w tym przeprowadził 21 ataków na 
posterunki MO, SOK oraz funkcjonariuszy MO, żołnierzy WP i KBW, 
dokonał 28 akcji na urzędy gminne, spółdzielnie, instytucje kolejowe 
i leśnictwa, a także 64 akcje wymierzone we współpracowników apa-
ratu państwowego i komunistycznych aktywistów (w tym 36 członków 
PPR, pięciu członków komunistycznego Stronnictwa Ludowego oraz 
23 innych funkcjonariuszy reżimu).

Partyzanci nie ograniczali się do akcji zbrojnych. Prowadzili rów-
nież działalność propagandową. Kolportowali druki, broszury i ulotki, 
w których przedstawiali społeczeństwu sytuację polityczną, porów-
nując totalitaryzmy nazistowski i komunistyczny, wzywali do oporu 
przeciw komunistom, zachęcali do głosowania na PSL. Rozwieszali 
karykatury Stalina wyśmiewające obiecywany przez komunistów 

„bolszewicki raj”. W ulotce zatytułowanej „Drodzy Bracia” pisali: 
„I dziś po latach twych tortur i boju, nie dla ciebie miejsce w twej 
Ziemi Ojczystej. Do której droga wiodła przez tajgi Sybiru, męczarnie 
Katynia, Treblinkę, Majdanek, Oświęcim i boje na wszystkich odcin-
kach świata”. Odezwy adresowali także do żołnierzy WP i funkcjona-
riuszy aparatu represji, uświadamiając im, że kierując broń w stronę 
rodaków, wysługują się komunistom – wrogom niepodległości Polski.

Rozpracowanie Ziomkowskiego i żołnierzy jego oddziału bez-
pieka rozpoczęła już wiosną 1945 r. pod kryptonimem „Dopływ” 
i kontynuowała je aż do roku 1955, mimo że zarówno dowódca, 
jak i większość żołnierzy ujawnili się w 1947 r. Próbowano nawet 
prowokacją nakłonić „Śmiałego” oraz niektórych partyzantów do 
powrotu do lasu i kontynuowania działalności zbrojnej, co mogło dać 
komunistom pretekst do fizycznej likwidacji byłych konspiratorów, 
uważanych za najgroźniejszych dla komunistycznego systemu. Na 
szczęście ten zbrodniczy plan bezpieki spełzł na niczym.

W okresie istnienia oddziału dowodzonego przez „Śmiałego” 
komuniści przeprowadzili przeciwko niemu co najmniej 21 akcji. 
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Odpis odezwy Głównej Komendy Armii Polskiej w Kraju „Do Polskich żołnierzy,  
funkcjonariuszy KBW, UB i MO”. Uświadamiając funkcjonariuszom, że walczą z rodakami, 

autor ulotki powiela zarazem stereotyp Żyda-komunisty (ze zbiorów IPN)
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Najdotkliwsza była obława z 9 września 1946 r., kiedy to aresztowa-
no aż 12 członków i współpracowników oddziału, w tym łączniczkę 
utrzymującą kontakt z dowództwami w Wadowicach i Krakowie, 
nauczycielkę szkoły powszechnej w Kaczynie – Cecylię Tuorową.

Ulotka „Raj bolszewicki” z karykaturą Józefa Stalina, rysowana prawdopodobnie  
przez samego Jana Ziomkowskiego, a kolportowana przez żołnierzy jego oddziału  

(ze zbiorów IPN)
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Zwalczanie konspiracji NOW-NZW, a później APwK, utrudniało 
funkcjonariuszom bezpieki – oprócz obecności tzw. wtyczek w apa-
racie represji – także zręczne ukrywanie tożsamości struktur konspi-
racyjnych, m.in. poprzez zmienianie kryptonimów i pseudonimów. 
W niektórych przypadkach stosowano dla zakamuflowania rzeczy-
wistej przynależności nazwy nieistniejącej organizacji podziemnej, 
jak to miało miejsce po aresztowaniu chor./ppor. Franciszka Jeża, 
który w śledztwie podał, że był członkiem Polskiej Armii Powstań-
czej (PAP). Bezpieka dopiero po wielu latach zorientowała się, że 
informacja ta była nieprawdziwa. Bardzo ważne dla długotrwałości 
oporu było też zdecydowane poparcie społeczeństwa dla podziemia 
i lepsza znajomość terenu przez partyzantów.

Wśród swoich

Po opisanych wyżej wydarzeniach z sierpnia 1946 r. Jan Borek jako 
„Jastrząb” zaczął uczestniczyć w akcjach „Churaganu”. Wydaje się, 
że szybko zdobył zaufanie partyzantów, być może dzięki temu, że 
imponował wielu z nich, niemającym żadnego fachowego przeszko-
lenia wojskowego, swoim frontowym doświadczeniem. Doceniwszy 
zaangażowanie i wojskowe przygotowanie Borka, awansowano go 
do stopnia kaprala. Nieliczne informacje wskazują, że poprowadził 
partyzantów podczas akcji rekwizycyjnej w spółdzielni w Suchej we 
wrześniu 1946 r. oraz uczestniczył w akcji zaopatrzeniowej w spół-
dzielni w Lachowicach.

Prawdopodobnie brał także udział w innych akcjach „Churaganu” 
organizowanych w tym czasie. Jeszcze w sierpniu 1946 r. grupa par-
tyzantów „Churaganu” rozbroiła placówkę SOK w Suchej i zdobyła 
erkaem z amunicją, zaś w Targanicach rozbrojono grupę żołnierzy 
WP i zdobyto dwa peemy oraz 15 karabinów. 20 października w Mu-
charzu usiłowano odebrać broń dwóm oficerom WP – doszło wów-
czas do walki, zakończonej wycofaniem się partyzantów. W tym czasie 
rozbrojono też milicjantów z posterunku MO w Ślemieniu, a także 
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przeprowadzono akcje ekspropriacyjne, m.in. w państwowych spół-
dzielniach w Kętach (9 września), Rzykach (12 października) i Targa-
nicach (17 października), oraz dokonano karnej konfiskaty u członka 
PPR w Wilamowicach (14 października). 

Kwit rekwizycyjny wystawiony przez partyzantów „Churaganu” na towary zarekwirowane 
ze spółdzielni w Rzykach 12 października 1946 r. (ze zbiorów IPN)
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Jak zginął Jan Borek?

Wyjaśnienie tej historii miało pozostać tajemnicą. Tak nakazał 
„Śmiały”, gdy rozwiązywał oddział. Różne historie przypisywane do 
partyzanckiej mogiły – opowieści o zastrzeleniu, „aby nie sypał”, czy 
o kłótni o dziewczynę – to być może plotki rozpuszczane celowo, by 
zataić prawdziwe losy „Jastrzębia”.

Dziś wiemy, że Jan Borek istotnie zginął tragicznie – od kuli 
wystrzelonej z broni kolegi. Wiemy też, że nie był to partyzanc-
ki wyrok, wynikający z niesubordynacji czy podejrzenia zdrady. 
Rozwiązanie zagadki – najdokładniejsze, jakie można odnaleźć po 
75 latach – przyniosło wspomnienie świadka. Zadecydował ludzki 
błąd oraz stres, niewątpliwie towarzyszący miesiącom spędzanym 
w konspiracji: gdy zbliżający się do leśnego obozowiska „Jastrząb” 
podawał hasło, pomylił się – podał błędne, obowiązujące poprzed-
niego dnia, a zaniepokojony kolega nacisnął spust. Strzał był celny. 
Rannego w głowę kpr. „Jastrzębia” złożono w domu w przysiółku 
Sadyba, a gdy zmarł, pochowano go na stoku w pobliżu obozo-
wiska. Według trudnych do zweryfikowania informacji nerwowym 
strzelcem, który oddał niefortunnie celny strzał, miał być sam Ziom-
kowski: jeden z partyzantów zeznał, że „[…] żołnierz który został 
przyjęty do „Huraganu” [właśc. „Churaganu”] pod ps. »Jastrząb« jest 
mi wiadomo, że w listopadzie 1946 sam dca […] jego zastrzelił”. Inne 
źródło z kolei wskazało, że Borek został omyłkowo zastrzelony przez 
zastępcę dowódcy oddziału, plut. NN „Dżemsa”, który niespełna 
miesiąc później poległ podczas akcji w Suchej.

Czy wyrzuty sumienia targały „Śmiałym”, gdy wysyłał list do 
Lubatowej? „Szczegółowe dane po skończonej wojnie” – obiecywał 
w liście do rodziny Borków. Dlaczego kazał swym ludziom milczeć 
o losie „Jastrzębia”? Tego prawdopodobnie już nigdy się nie dowiemy. 
Zapewne nie chciał, by o sprawie dowiedziała się bezpieka, która 
mogła wykorzystać ją przeciwko partyzantom.

Chociaż na początku 1947 r. Jan Ziomkowski rozwiązał swój 
oddział i ujawnił się wraz z podkomendnymi, zaprzestając dalszej 
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działalności, to jednak zapewne uznał, że dopóki rządzona przez 
komunistów Polska nie jest państwem niepodległym, dopóty czas 

„po skończonej wojnie” jeszcze nie nadszedł. Wolnej ojczyzny nie 
dożył. Przez lata dotykały jego i rodzinę inwigilacja oraz represje 
ze strony UB, a później SB. Gdy po ogłoszeniu stanu wojennego 
(ponad 34 lata po wyjściu Jana Ziomkowskiego z konspiracji!) ludzie 
bezpieki ponownie zaczęli grozić mu zemstą na jego najbliższych, 
podjął najtragiczniejszą decyzję swojego życia. 23 kwietnia 1982 r. 
wyszedł na spotkanie śmierci: ruszył przebiegającym nieopodal jego 
domu torem kolejowym i zginął pod kołami pociągu.

Przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie –  
zastępca dyrektora Cecylia Radoń i naczelnik Oddziałowego Archiwum Rafał Dyrcz  

wraz z przedstawicielami władz Wadowic oraz rodziny przy grobie  
Jana Ziomkowskiego „Śmiałego” na cmentarzu parafialnym w Wadowicach,  

14 stycznia 2022 r. (fot. Żaneta Wierzgacz)
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Co mówią groby? 

Jakie były koleje poszukiwań Jana Borka? Do ich podjęcia zainspi-
rował rodzinę proboszcz z Lubatowej, niegdyś kapelan AK. Pomógł 
kombatant walczący w jednym z licznych w Małopolsce leśnych 
oddziałów, wprawdzie z innego „Huraganu” (oddziału działającego 
głównie w rejonie masywu Babiej Góry), ale podpowiedział, gdzie 
szukać informacji o właściwym „Churaganie”. Pokierował on także 
w góry Beskidu Małego, gdzie pod Leskowcem udało się odnaleźć 
anonimowy grób, którym odtąd opiekowała się rodzina Borka, wie-
rząc, że kryje szczątki ich bliskiego.

Brakowało jednak pewności. Tajemniczych grobów w Beskidzie 
Małym i związanych z nimi legend jest bowiem więcej. Partyzancki 
rodowód mają niewątpliwie mogiły żołnierzy oddziału AK „Garbnik” 
w Wielkiej Puszczy – przysiółku Porąbki, nad potokiem o tej samej 
nazwie, płynącym u podnóża Trzonki. Inne są bardziej tajemni-
cze: pod Chrobaczą Łąką miał leżeć niemiecki żołnierz nazwiskiem 
Willmann, jeden z tych, którzy w styczniu 1945 r. próbowali sta-
wić opór nacierającej armii sowieckiej. O niszczejącym krzyżu na 
Przełęczy Zakocierskiej, stojącym w miejscu, gdzie krzyżowały się 
ścieżki z Andrychowa do Żywca, z Żywca do Wadowic oraz z Suchej, 
Stryszawy i Krzeszowa do Andrychowa, opowiadano natomiast, 
że pochowano tam żołnierza, który poległ w 1939 r. Zapamiętano 
także inną opowieść, o tyle bardziej prawdopodobną, że podczas 
kampanii 1939 r. nie toczono walk w tym rejonie. Głosiła ona, że 
pochowano tam wędrującego po górskich przysiółkach domokrążcę, 
który zginął w tajemniczych okolicznościach; dawniej można było 
jeszcze odczytać umieszczoną na nieczytelnej dziś tabliczce datę: 
21 lub 24 maja 1945 r.

Inną zagadkę udało się rozwiązać dzięki sięgnięciu do archiwa-
liów. Otóż w materiałach dotyczących obozującego na polanie Su-
wory oddziału kpr. Mieczysława Kozłowskiego „Żbika” (tego samego, 
który w 1946 r. dowodził oddziałem APwK) zachowała się ulotka na-
pisana w odpowiedzi na zarzuty dokonania zabójstwa żołnierza WP, 
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zastrzelonego podczas odpustu w Rzykach: „Partyzanci nie rabu-
ją – nie strzelają do P[olskiej] Armii. Żołnierz który został zabity 
w Rzykach nie został raniony kulą żołnierza AK, lecz bandytów. 
Czterech przyłapanych zostało rozstrzelanych dnia 8.9.45 r. nad 
Potrójną w lesie. Można oglądać ich zwłoki”.

Las kryje też nieznany dziś grób zastrzelonego przez partyzantów 
por. Bronisława Piszczaka, dowódcy Jana Borka. Dopełnieniem 
tragicznych losów tego komunistycznego oficera była odmowa uzna-
nia go za poległego i przyznania stosownych świadczeń jego żonie. 
Z chwilą zaginięcia nie był już ważny dla komunistów ani on, ani 
pamięć o nim. Bronisław Piszczak i Jan Borek pozostali jedynymi 
poległymi po II wojnie światowej żołnierzami 6. Dywizji Piechoty, 
których dokładnych losów ani miejsc pochówku w późniejszych 
latach nie ustalono i chyba nawet nie starano się ustalić.

Wszystkie te leśne mogiły ze swoimi tajemnicami tworzą jedną 
z opowieści o historii tego regionu.

Ekshumacja

Lipiec 2019 r. Przy leśnej mogile trwają poszukiwania. Są tu archeo-
lodzy, stopniowo odsłaniający warstwy ziemi, historycy, którzy od-
krywali historię Jana Borka, leśnicy z Nadleśnictwa Sucha, pomaga-
jący w pracach. Na twarzach widać niepewność: czy uda się odnaleźć 
szczątki? Czy potwierdzi się opowieść o mogile partyzanta?

Ziemia ustępuje powoli. Pod cienką warstwą liści i gleby zalegają 
kamienie i skały karpackiego fliszu. Praca idzie mozolnie, uświada-
miając, jakiego wysiłku wymagało wykopanie mogiły, szczególnie 
w zmarzniętej jesiennymi chłodami ziemi. Wreszcie wyłania się 
pierwsze znalezisko: skórzany wojskowy pas, rozpoznany po chwili 
jako oficerski z lat trzydziestych. Widać resztki drewnianej skrzyni 
lub trumny, w niej zniszczone, poprzerastane korzeniami rosnących 
w pobliżu drzew kości. Między nimi guziki oraz wieczne pióro znanej 
firmy Waterman, najwyraźniej pozostawione w kieszeni munduru. 
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Resztki rogatywki polowej z orzełkiem przedwojennego wzoru, 
w koronie. 

Badania genetyczne potwierdziły, że w mogile spoczywał 22-letni 
kpr. Jan Borek „Jastrząb”. Informację o jego identyfikacji podano do 
publicznej wiadomości podczas uroczystej konferencji w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie 12 sierpnia 2021 r.

Poszukiwania w mogile pod Leskowcem. Z ziemi wyłania się  
wojskowy oficerski pas (fot. A. Wojciechowska)
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Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych podczas konferencji w ogrodach  
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, 12 sierpnia 2021 r. Alicja Kuca, bratanica  

Jana Borka, odbiera notę potwierdzającą identyfikację szczątków z rąk Prezesa IPN  
dr. Karola Nawrockiego i zastępcy Prezesa IPN, dyrektora Biura Poszukiwań  

i Identyfikacji dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP)
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Biuro Poszukiwań i identyfikacji iPn

Powracamy po swoich, by ich odnaleźć. By ich opatrzeć na drogę. A ci, którym dany jest ten 
zaszczyt – pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, rzesze wolontariuszy, którzy 
z nami pracują i wierzę, że będą czynili to nadal – wiedzą, że nie prowadzimy wykopalisk, 
ale dotykamy świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz szczątki bohaterów.

dr hab. krzysztof szwagrzyk

odnaleźć, rozpoznać, pochować. te trzy wyrazy oddają istotę naszej misji. Przywracanie 
imion i nazwisk zamordowanym to obowiązek państwa polskiego. każdy ma prawo do 
grobu, do miejsca, gdzie bliscy będą mogli udać się, by zapalić znicz, pomodlić się, pożeg‑ 
nać, podziękować. Mordercy zabrali im to prawo, wówczas sądzono, że na zawsze. dzisiaj 
my jesteśmy po to, by pokazać, że się pomylili. Mamy ten obowiązek jako Polacy, którzy 
wreszcie mogą żyć w wolnej Polsce.

to praca na wielu etapach: w archiwum, w ziemi, wśród ludzi, w laboratorium. to praca 
dla ofiar, ale także dla ich rodzin. tyle lat uczono ich, że nie mają prawa pytać, szukać, 
ubiegać się o sprawied liwość. dzisiaj my pokazujemy im, że mają prawo jej żądać. każda 
identyfikacja to triumf prawdy. każde przywrócenie zamordowanego jego rodzinie pokazuje 
nam sens naszej pracy. chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem – to zdanie, 
które pojawia się za każdym razem w dniu wręczania not identyfikacyjnych rodzinom. i oby 
było powtarzane jak najczęściej.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.facebook.com/poszukiwaniaipn/
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