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 ostatnich latach prasa i książki o tematyce historycznej bogate są w 

informacje o działalności oddziałów i poszczególnych żołnierzy, którzy po 

1944 r. nie złożyli broni i – w imię walki o wolną i niepodległą Polskę – 

kontynuowali pracę konspiracyjną (tzw. II konspiracja niepodległościowa). 

Po latach zapomnienia powracają zatem do głównego nurtu dyskusji o dramatycznych latach 

po wyzwoleniu kraju spod okupacji niemieckiej i tworzenia zrębów „nowej Polski” żołnierze 

AK WiN, NOW, NSZ czy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dziś nie nazywami są już – na 

szczęście – bandytami, lecz bohaterami, Żołnierzami Wyklętymi-Niezłomnymi. Dzięki 

ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych czytelnik i widz telewizyjny 

otrzymuje coraz solidniejszą porcję informacji o działalności 5 Wileńskiej Brygady Armii 

Krajowej, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, żołnierzy z Wołynia, Wileńszczyzny czy 

Wschodniej Małopolski. Pseudonimy „Uskok”, „Zapora”, „Łupaszka”, czy „Ogień” przestają 

być pustymi, niewiele mówiącymi słowami, a dramatyczna historia ludzi kryjących się za 

nimi staje się częścią naszej pamięci zbiorowej. Badacze dziejów najnowszych, zajmujący się 

historią swych regionów, docierają do nowych dokumentów, dzięki czemu możemy poznać 

koleje życia i działalności np. „Warszyca”, „Hańczy” czy „Błyska” (Wielkopolska). 

Poznajemy również historię ludzi, pochodzących z naszego regionu, uczestnikach krwawych 

walk oddziałów partyzanckich z Niemcami w latach 1943-1945, bohaterach bitew w Puszczy 

Solskiej, Lasach Janowskich, na Porytowym Wzgórzu, w okolicach Osuch, Łukowej i 

Biłgoraja  – pleszewiaków „Groma” (Edward Błaszczak) i „Dęba” (Ewald Sroczyński). Trwa 

proces odnajdywania miejsc, w których bezimiennie grzebano pomordowanych Żołnierzy 

Wyklętych, badania wydobywanych ze wspólnych mogił szczątków i ich identyfikowania. 

Warszawska „Łączka” jest nie tylko miejscem ekshumacji zwłok, ale przede wszystkim 

symbolem krwawych rządów w początkach PRL-u. 

 Jednocześnie zauważyć można zjawisko znamiennego przemieszczenia w pamięci 

zbiorowej Polaków zdarzeń, motywów i symboli, którego skutkiem stało się wyparcie przez 

Katyń, sowieckie łagry, konspirację poakowską – niemieckich obozów koncentracyjnych, 

walk partyzanckich czy też zmagań frontowych II wojny światowej. Odchodzą w niepamięć 

imiona dowódców i żołnierzy AK i BCh, których nie można zaliczyć do grona Żołnierzy 

Wyklętych, bo ich działaność przypadła na lata okupacji hitlerowskiej (1939-45). 

Jednoznacznie negatywnie przedstawiani są dowódcy armii polskiej sformowanej przez ZSRS 

w 1943 r. w okolicach Riazania (berlingowcy). Historie o nich – niegdyś opowiadane przy 

wielu okazjach, stają się nie tylko mało atrakcyjne, ale wręcz „przeklęte”, gdyż dotyczą walki 
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u boku poźniejszego sowieckiego okupanta czy też instalowania wraz z rodzimymi 

komunistami nowego ustroju. Przy okazji odchodzą w niepamięć losy żołnierzy oddziałów 

partyzanckich z czasów okupacji. Zubaża to naszą najnowszą historię, bo amputowany jest w 

ten sposób wielki ładunek emocji, związany np. z całym koszmarem pacyfikacji polskich wsi, 

esterminacji narodu polskiego, gehenny polskich dzieci z Zamojszczyzny czy tragedii Kresów 

Wschodnich.  

Tekst niniejszy jest próbą przypomnienia (a dla wielu czytelników przedstawienia) 

postaci Edwarda Błaszczaka „Groma”, człowieka walczącego z bronią w ręku w obronie 

polskich wsi Zamojszczyzny, przypomnienia dramatycznych momentów naszej historii 

współczesnej, która jakże często znaczona była krzyżami poległych i pomordowanych. W 

mniejszym zaś stopniu tekst ten jest opowieścią o dramatycznych wydarzeniach 

powojennych. Mam jednak nadzieję, iż odbiorca, czytający historię „Groma”, będzie miał 

okazję poznać także szerszy kontekst historyczny opisywanych wydarzeń, bez którego trudno 

zrozumieć decyzje i czyny bohaterów czasu wojny.  

Tekst ten powstał także dlatego, iż postać „Groma” towarzyszy mi od dzieciństwa, 

gdyż jego dzieje były dla mnie pierwszą lekcją żywej historii. W pierwszej połowie lat 70. – 

byłem wtedy jeszcze uczniem szkoły podstawowej, na pleszewskim placu Wolności przy 

monumencie, który tam wzniesiono, odbyła się uroczystość ku czci poległych w czasie 

utrwalania władzy ludowej. Jak zwykle zgromadzono młodzież szkolną, byli kombatanci 

wspominający swój udział w walce z bandami. Było podniośle, z odpowiednią oprawą. Po 

powrocie do domu opowiedziałem o wszystkim rodzicom. Wtedy ojciec uzupełnił moją 

wiedzę o historię krewniaka przyjaciółki mojej ciotki Lucyny, który po zakończeniu wojny 

nie złożył broni, walczył w leśnym oddziale, a potem wyjechał na Ziemie Odzyskane. 

Aresztowano go i osądzono. Skazano na karę śmierci, którą na szczęście zamieniono na 

więzienie. Co się z nim stało potem, nie wiedziałem.  

Ta opowieść wywarła na mnie duże wrażenie. Miałem straszny mętlik w głowie. Z 

jednej strony kształtowały mnie lektury typu „Barwy walki”, „Rano przeszedł huragan” i 

„Łuny w Bieszczadach”, z drugiej – pojawiła się w mym życiu tak nowa i niezwykła 

opowieść. Dopiero po kilku latach, w czasie studiów na poznańskiej polonistyce, miałem 

okazję czytać literaturę drugiego obiegu. Zetknąłem się wtedy także z tekstami o „Łupaszce”, 

„Ogniu”, „Zaporze”, „Uskoku” – żołnierzach antykomunistycznej konspiracji, którzy uznali, 

iż nie wypełnili jeszcze zadania i ich obowiązkiem jest walczyć do końca, choćby oznaczało 

to niechybną śmierć. Dziś wiem, iż historia opowiedziana przez ojca dotyczyła Edwarda 
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p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie, a poświęconej trzem wybitnym dowódcom 

ZWZ-AK rejonu V Józefów Biłgorajski (obok niego uhonorowani zostali także Konrad 

Bartoszewski „Wir” oraz Hieronim Miąc „Korsarz”). 

Co więcej, w 2013 r. w rocznicę tragicznych wydarzeń z czerwca 1943 roku, kiedy to 

hitlerowcy podjęli próbę pacyfikacji Józefowa, zbombardowali miasto, a mieszkańców mieli 

zamiar rozstrzelać, staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 

oraz Nadleśnictwa w Józefowie, na ścieżce dydaktycznej zostały posadzone tzw. Dęby 

Katyńskie poświęcone pierwszym organizatorom zbrojnego podziemia w Józefowie: ppor. 

Janowi Trochimiukowi „Wilkowi”, kpt. Czesławowi Mużaczowi „Selimowi”, por. 

Edwardowi Błaszczakowi „Gromowi” i por. Konradowi Bartoszewskiemu „Wirowi”.  

„Groma” można nazwać Żołnierzem Wyklętym, choć jego działalność partyzancka 

przypada na lata 1943-1945 i skoncentrowana jest na walce z okupantem hitlerowskim. Nasz 

bohater tylko sporadycznie uczestniczył w działaniach konspiracyjnych także po 1945 r. Jest 

Żołnierzem Wyklętym ze względu na represje, jakie go spotkały – w 1947 r. został 

aresztowany, postawiony przed sądem za działalność „zmierzającą do obalenia ustroju” i 

skazany na 5 lat więzienia. Miał więcej szczęścia niż inni partyzanci józefowscy, m.in. 

Krystian Herc ps. „Hel”, Stefan Horodelski ps. „Es”, Franciszek Lal ps. „Słowik”, czy też 

Stanisław Szklarz ps. „Zawisza”, którzy zamordowani zostali przez UB w latach 1945-1949. 

Przed wyrokiem skazującym na karę śmierci uratowała „Groma” opinia, jaką o jego 

bohaterstwie wydali uczestnicy walk na Zamojszczyźnie, przede wszystkim jednak dowódca 

oddziału sowieckiego słynny pułkownik Petro Werszyhora.   

Historia „Groma” i jemu podobnych to opowieść o ludziach próbujących włączyć się 

w główny nurt życia społeczno-politycznego, rozpocząć nową, powojenną działalność, a 

którzy potraktowani zostali jak przestępcy, zbrodniarze, element wywrotowy, „maruderzy 

andersowscy”, „zaplute karły reakcji”. „Grom” należy do tych, którzy w początkach 

powojennej Polski żyli w poczuciu krzywdy, braku wdzięczności za lata poświęceń, przelaną 

krew i odniesione rany. Polska Ludowa – zbudowana na zupełnie innych niż patriotyczne 

wartościach – czyniła bohaterami „utrwalaczy władzy ludowej”, promując konformizm, 

uległość, a nawet działania zbrodnicze. Nagradzała m.in. za  maltretowanie byłych członków 

AK, BCh i NSZ oraz zbrodnie sądowe dokonywane w majestacie ówczesnego prawa.  

W opowieści o okupacyjnych i powojennych losach Edwarda Błaszczaka „Groma” 

znajdujemy także i takie epizody, które nie mieszczą się we współczesnej narracji o 

żołnierzach konspiracji niepodległościowej – w czasie wojny ściśle współpracuje z 
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dowódcami sowieckich otriadów, jest przez nich oceniany bardzo wysoko, a nawet 

nagradzany, po powrocie zaś z więźnia nasz bohater rozpoczyna pracę w instytucjach 

państwowych, działa w  organizacjach społecznych ściśle kontrolowanych przez władzę – 

ZBOWiD-zie i TPPR-ze. Dziś jakże często takie wybory traktuje się jako zdradę ideałów, 

zaprzeczenie wcześniejszej drogi życiowej, nie przyjmuje się do wiadomości całego 

skomplikowanego kontekstu politycznego, a przede wszystkim chęci godnego, uczciwego 

życia nawet w czasach, które nie sprzyjają takowemu.  

 

dward Błaszczak pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach. Jego 

ojcem był Jan Błaszczak (1880-1957) – powstaniec wielkopolski, 

działacz ludowy, wieloletni sołtys wsi Broniszewice, poseł na sejm RP 3 

kadencji (1930-35). Na początku lat 20. ubiegłego wieku małżeństwo 

Błaszczaków – Jan i Anna (z domu Mazur) – przeniosło się ze Skarydzewa w powiecie 

kępińskim do Broniszewic, gdzie zakupiło gospodarstwo rolne od rodziny niemieckiej. 

Jeszcze w Skarydzewie przyszło na świat siedmioro spośród dziesięciorga dzieci, w tym także 

Edward (27 sierpnia 1915 r.).  

Losy rodziny Błaszczaków były burzliwe i dramatyczne jak losy wielu mieszkańców 

Wielkopolski, którym przyszło żyć w trudnym okresie kryzysu gospodarczego, który dotknął 

także wieś, w środowisku wielonarodowym w czasach radykalizacji poglądów politycznych. 

Jak wynika ze wspomnień nielicznych mieszkańców Broniszewic i okolicy, którzy pamiętają 

jeszcze lata przedwojenne, Błaszczakowie to typowi przedstawiciele chłopstwa 

wielkopolskiego z jego zaletami, ale też i wadami.  Określano ich jako światłych, bywałych w 

świecie, obeznanych w sprawach politycznych, doświadczonych w gospodarowaniu, 

znających wartość ziemi jako rzeczy dla chłopa najważniejszej. Dzieci wychowywali w 

szacunku do pracy, dbając równocześnie o ich wykształcenie i postawę patriotyczną. 

Odznaczali się odwagą, konsekwencją, jednocześnie byli uparci i porywczy. Przed wojną Jan 

Błaszczak został dotkliwie pobity, o czym pisała nie tylko prasa wielkopolska „Gazeta 

Pleszewska” nr 45 z 3 czerwca 1931 r.), ale nawet „Gazeta Lwowska” z 1931 r., nr 129 

(„Bandycki napad na posła B.B.W.R”).  Powodem były nie sprawy polityczne, lecz niesnaski 

sąsiedzkie z rodziną Dobrowolskich.  

O tym, iż w żyłach Błaszczaków płynęła krew nie woda, świadczy także sprawa, jaką 

wytoczono Janowi Błaszczakowi za złorzeczenie posterunkowemu Żytkowiakowi. W 

styczniu 1939 r. przez sąd grodzki w Pleszewie został on skazany na 3 miesiące aresztu (w 
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zawieszeniu na 3 lata). Jego żona i syn ukarani zostali 2 miesiącami aresztu. Wszyscy musieli 

zapłacić po 10 zł. na koszta sądowe [„Orędownik Pleszewski” 1939, nr 2].  

 Późniejszy bohater walk partyzanckich na Zamojszczyźnie po ukończeniu 

pleszewskiego gimnazjum i liceum oraz zdaniu matury odbył przeszkolenie wojskowe w 

podchorążówce w Gnieźnie (1936-1937), następnie ukończył kurs dowódców plutonu w 

Pyzdrach, gdzie został awansowany do stopnia plutonowego podchorążego. Służbę wojskową 

odbywał jako podchorąży w naszym legendarnym już 70 Pułku Piechoty, który zapisał się 

złotymi zgłoskami w historii regionu, a w czasie wojny obronnej 1939 r. wsławił się odwagą 

swych żołnierzy. 5 września 1939 r. 70 Pułk Piechoty wszedł wraz z całą 17 Dywizją 

Piechoty w skład grupy operacyjnej gen. bryg. E. Knoll-Kownackiego, a później brał udział w 

słynnej bitwie nad Bzurą. 

Pod koniec sierpnia i w pierwszych dniach wojny obronnej we wrześniu 1939 r. 

oddział Edwarda Błaszczaka miał za zadanie patrolowanie okolicy Broniszewic, Chocza i 

innych pobliskich miejscowości, a także mostu 

na rzece Prośnie. Do jego zadań należało 

również wyłapywanie niemieckich 

dywersantów, sabotażystów, prowokatorów, 

szpiegów i wszelkiego typu wrogów 

wewnętrznych, których zwiemy V kolumną. Z 

tym wiąże się dość niejasna i kontrowersyjna 

sprawa zabójstwa Elisabeth Meishole, 

przywódczyni młodzieży hitlerowskiej w 

Broniszewicach, której mieli dopuścić się 

jakoby bracia Mieczysław i Edward 

Błaszczakowie. Dziś trudno ustalić z całą 

pewnością, jakie były okoliczności tego 

zdarzenia, jednak z poszlak można 

wnioskować, iż chodziło o wykonanie wyroku 

na agentce hitlerowskiej prowadzącej 

działalność na rzecz mniejszości niemieckiej w 

Polsce. 

 Na początku okupacji Edward i Mieczysław zostali zaocznie skazani przez sąd 

niemiecki w Kaliszu na karę śmierci za zamordowanie Elisabeth Meishole. Niemcy, którym 
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nie udało się jednak aresztować obydwu braci, zatrzymali ich ojca i dwóch braci – 

Władysława i Stanisława. Władysław został skazany na karę śmierci, którą potem zamieniono 

na 7 lat ciężkich robót (powrócił do Polski dopiero po wojnie). Natomiast Stanisław i jego 

ojciec Jan Błaszczak mieli być publicznie rozstrzelani. Przed egzekucją obroniła ich 

niemiecka nauczycielka o nazwisku Rapin, członek Hitlerjugend w Broniszewicach, która 

zeznała, że zabójstwa mogli dokonać tylko Edward i Mieczysław Błaszczakowie. Na skutek 

tej interwencji Jan i Stanisław zostali zwolnieni we wrześniu 1939 r.  

Wojna nie oszczędzała Błaszczaków. Tragiczny los spotkał Kazimierza i Kazimierę 

Błaszczaków. Kazimierz, lotnik służący przed wojną na Ławicy, a w czasie wojny w  300 

Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej, walczącym w Wielkiej Brytanii, zestrzelony 

został nad północno-zachodnimi Niemcami (Emden) w nocy 19 czerwca 1942 r. Jego 

imienniczka (z męża Taczała), którą Niemcy wcześniej aresztowali w ramach represji, została 

wywieziona do Auschwitz i zamordowana dzień później, tj. 20 czerwca 1942 r. 

Pierwszy okres okupacji hitlerowskiej był dla Polaków bardzo trudny. Społeczeństwo 

polskie przeżyło szok spowodowany klęską wrześniową na obydwu frontach – w walce z 

Niemcami oraz w czasie agresji sowieckiej na tereny wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. 

Upadła wtedy wiara – podsycana przez wiele przedwojennych miesięcy – w potęgę armii 

polskiej, a nade wszystko siłę państwa polskiego pod rządami marszałka Rydza-Śmigłego i 

prezydenta Mościckiego. Na przełomie 1939 i 1940 r. wierzono jeszcze, iż z nadejściem 

wiosny sytuacja diametralnie się zmieni dzięki pomocy sojuszów zachodnich. Rok 1940 

pokazał jednak, jak płonne i pobożne były to życzenia i nadzieje. Mimo licznych zbrodni, 

jakich dopuścili się obydwaj okupanci na żołnierzach i ludności cywilnej w czasie wojny 

1939 r., społeczeństwo nie przypuszczało nawet, iż Niemcy i Sowieci w tak bezlitosny i z 

takim brutalnym zaangażowaniem realizować będą swą zbrodniczą politykę względem 

terenów podbitych. Jednym z elementów walki z polityką eksterminacyjną prowadzoną przez 

okupantów było tworzenie mniejszych lub większych organizacji konspiracyjnych o 

charakterze wojskowym i politycznym (Polska Organizacja Walki o Wolność, Służba 

Zwycięstwu Polski, Szare Szeregi, Narodowa Organizacja Wojskowa a przede wszystkich 

Związek Walki Zbrojnej). Mimo różnic ideologicznych wszystkie te organizacje jako 

nadrzędny cel stawiały sobie walkę o odzyskanie niepodległości i niezawisłości państwa 

polskiego. 

Po kampanii wrześniowej Edward Błaszczak znalazł się na Kielecczyźnie i tu wstąpił 

do tworzącej się już od listopada 1939 r. na okupowanych przez Niemców terenach dawnej 
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RP organizacji wojskowej o nazwie Związek Walki Zbrojnej, która później przeistoczy się 

Armię Krajową. Jako chłop z pochodzenia i działacz ludowy współpracował także z 

konspiracyjnymi strukturami stronnictwa ludowego – Batalionami Chłopskimi.  

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. dowództwo ZWZ skierowało go 

w okolice Lwowa, gdzie został aresztowany przez Niemców i przebywał w więzieniu w 

Komarnie-Buczałach. Miejscowość ta mocno związana jest z dziejami 70 pp, gdyż to tutaj 

właśnie 9 września 1939 r. zbombardowany został pociąg specjalny przewożący rodziny 

żołnierzy z naszego pułku – zginęło wtedy ponad 100 osób. Błaszczak więziony był także w 

Rudkach koło Lwowa oraz w samym Lwowie (przy ul. Łąckiej). Po wydostaniu się z 

więzienia przybył (pod przybranym nazwiskiem) w 1942 r. do Chmielka i zatrzymał się u 

rodziny Młodzianowskich. Żona Tadeusza Młodzianowskiego – Józefa, była jedną z 

dziedziczek dóbr – m.in. folwarku Szarajówka, pozostawionych w Chmielku przez zmarłego 

w 1940 r. Marka Matczyńskiego. Błaszczak chciał w Chmielku nie tylko przeczekać kilka 

miesięcy, ale przede wszystkim nawiązać kontakt z miejscowymi strukturami podziemnymi. 

 

rzedwojenny  Chmielek – wioska leżąca niedaleko Łukowej, w powiecie 

biłgorajskim, to jedno z wielu miejsc na Zamojszczyźnie, które dotknął 

tragiczny los w czasie II wojny światowej. Zamieszkiwana była, według 

spisu z 1921 r., przez 960 mieszkańców, w tym 51 Żydów i 403 

Ukraińców, natomiast we folwarku Szarajówka żyło 70 mieszkańców, w tym 6 Ukraińców i 

11 Żydów. Wieś ta, jak wiele podobnych, przeznaczona została w latach 1942-1943 przez 

Niemców do wysiedlenia w ramach Generalnego Planu Wschodniego, który przewidywał 

usunięcie kilkudziesięciu milionów Słowian z terenu Europy Środkowo-Wschodniej i 

Wschodniej i osiedlenie na tych terenach ludności niemieckiej. Realizacja tego zadania 

została rozłożona przez Niemców na kilkadziesiąt lat, począwszy od roku 1942 aż do 

osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa przez III Rzeszę.  

Generalny Plan Wschodni był wyjątkowym, krwawym i zbrodniczym eksperymentem, 

który nadzorował na terenie Generalnego Gubernatorstwa z rozkazu Heinricha Himmlera 

jeden z najbardziej odrażających zbrodniarzy SS-Grupenführer Odilo Globocnik. Ten pół-

Austriak i pół-Słoweniec dał się poznać przed wojną jako sprawny działacz NSDAP, a 

później fanatycznie oddany członek SS, który aktywnie pomagał w organizacji przewrotu i 

obaleniu legalnego rządu, a tym samym umożliwił Anschluss Austrii do III Rzeszy. W 

nagrodę  za  wsparcie  Adolf  Hitler uczynił go Gauleiterem Wiednia. Wyrzucony ze swego  
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Pacyfikacja Szarajówki (18 maja 1943 r.) 

Źródło: Józef Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej. 

Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972 



 

 

  

 

 

 
Partyzanckie losy Edwarda Błaszczaka „Groma” 

 

  

 
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne 

 

  

10 

 

 

lukratywnego stanowiska za malwersacje finansowe, szybko odnalazł się na terenach 

okupowanej Polski jako dowódca SS i Policji w dystrykcie lubelskim GG.  

Tutaj rozpoczął  – na rozkaz samego Himmlera – budowę dwóch wielkich obozów 

zagłady w Bełżcu i Sobiborze, później także w Treblince na Podlasiu. Był odpowiedzialny za 

wymordowanie 1,5 miliona ludzi różnej narodowości (przede wszystkim Żydów) i wdrożenie 

pierwszego etapu Generalnego Planu Wschodniego – „oczyszczenia” Zamojszczyzny z 

elementu żydowskiego i słowiańskiego oraz osadzenia na tych terenach ludności pochodzenia 

niemieckiego (przede wszystkim Niemców z Besarabii). 

W połowie 1942 r. rozpoczęła się akcja pacyfikacyjna zakrojona na szeroką skalę, 

obejmująca powiaty biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Wysiedlonym 

Polakom nie pozwalano na zabranie podstawowych środków potrzebnych do życia, 

rozdzielano rodziny, wysyłając gdzie indziej kobiety i dzieci, oddzielając mężczyzn oraz 

starców. Mordowano na miejscu tych, którzy nie chcieli poddać się wysiedleniom, 

pozostałych umieszczano w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu, gdzie 

przeprowadzano badania rasowe i dokonywano selekcji. Na niespotykaną dotąd skalę Niemcy 

dokonywali także rabunku polskich dzieci (Dzieci Zamojszczyzny), które przekazywano 

później rodzinom niemieckim do germanizacji. Dzieci uznane za „małowartościowe” 

wysyłane były do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie poddawano je eksperymentom 

pseudo medycznym i mordowano. Agnieszka Jaczyńska – autorka albumu 

„Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna” – szacuje, iż z tych terenów wywieziono wtedy 

nawet do 30 tys. polskich dzieci, z których zmarło, zostało zamordowanych lub zaginęło 10 

tys. Generalny Plan Wschodni przeszedł do historii także dlatego, iż zakładał – a w jego 

efekcie zrealizowano – całkowitą eksterminację licznie zamieszkującej te tereny ludności 

żydowskiej. 

Na początku 1942 r. niemiecki oddział pacyfikacyjny SS  rozstrzelał we wsi Chmielek 

„tylko” 8 Żydów, a ich ciała zakopano na pastwisku. W oddalonym o 4 km folwarku 

Szarajówka, o którym była już mowa wcześniej,  w maju 1943 roku Niemcy spalili natomiast 

żywcem 67 chłopów w odwecie za pomoc partyzantom. Spalone szczątki zakopano w polu. 

Jak czytamy na oficjalnej stronie gminy Łukowa, „18 maja 1943 r. niemieckie oddziały SS i 

SCHUPO otoczyły wieś Szarajówka. Niemcy rozdzielili się na mniejsze grupy i  zaczęli 

spędzać mieszkańców na plac. W międzyczasie cały inwentarz z łąk i pól oraz obór zrabowali 

ładując na furmanki. O godzinie 12 główny komendant rozkazał zgromadzone kobiety, dzieci i 
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starców wpędzić do zabudowań kilku gospodarzy. Następnie obłożono budynki słomą i 

podpalono. W niecałe dwie godziny cała wieś stanęła w płomieniach. O 15 z dobrze 

zagospodarowanej wsi nie pozostało śladu. Szarajówka była zemstą Niemców za napad 

partyzancki na żandarmerię w Tarnogrodzie. Spalono żywcem 58 osób, w tym 30 dzieci. 

Wspólna mogiła wszystkich zamordowanych znajduje się na miejscu dawnej wioski 

Szarajówka. Pacyfikacja Szarajówki należała do najokrutniejszej w formie i najstraszniejszej 

w skutkach, nie tylko na Zamojszczyźnie, ale w ogóle w całej Polsce”. Na przełomie czerwca i 

lipca 1943 r. wieś została wysiedlona.  

W grudniu 1942 r. gen. Stefan Grot-Rowecki – komendant główny AK, wydał rozkaz 

wzywający ludność Zamojszczyzny do stawienia biernego i czynnego oporu. „Palić zagrody, 

niszczyć dobytek opuszczony, tak żeby okupantowi zostały zgliszcza. Nie pozwolić na dzielenie 

rodzin. Na bicie, gwałty i znęcanie się odpowiadać siekierą, widłami lub kłonicą. Bronić życia 

i mienia pazurami do ostateczności”.   

Efektem tego rozkazu było pojawienie się i uaktywnienie wielu większych lub 

mniejszych oddziałów. Wielu mężczyzn chwyciło za broń, zaczęły się formować odziały 

partyzanckie różnej orientacji – Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, pod koniec wojny 

powstał także oddział Armii Ludowej. W całym omawianym okresie na Zamojszczyźnie 

pojawiały się sowieckie otriady partyzanckie. Rozpoczęła się w ten sposób akcja 

samoobronna nazywana często powstaniem zamojskim. „Ogień za ogień, śmierć za śmierć” – 

pisano w „Biuletynie Informacyjnym” AK z lipca 1943 r., co jest najlepszym komentarzem 

do wydarzeń rozgrywających się na tych terenach. Słynny szczebrzeszyński lekarz, bibliofil i 

kronikarz AK z Zamojszczyzny Zygmunt Klukowski zanotował w swym dzienniku ciekawe 

spostrzeżenia, porównując sytuację z lat 40. ubiegłego wieku z okresem powstania 

styczniowego 1863 r.: „Dzisiaj również idą „do lasu” mężczyźni w różnym wieku, unikając 

aresztowań, łapanek i uciekając przed wysiedleniami. Zdawało się, że ta forma walki, 

polegająca na organizowaniu się w lasach oddziałów partyzanckich, przeszła już całkowicie 

do historii i nie powtórzy się nigdy. Tymczasem zaczyna się teraz dziać to samo. Krążą 

opowieści o różnych wyczynach oddziałów leśnych, powstają legendy. Dużo się mówi o 

niektórych dowódcach, o „Podkowie”, o „Gromie”, o ich nieustraszonej odwadze, zimnej 

krwi podczas akcji itp. Życie na wolności, w lesie, w oczach młodzieży nabiera uroku, 

niejeden z byłych wojskowych woli znosić pewne niewygody życia obozowego nawet podczas 

zimy, aniżeli ginąć w męczarniach i poniewierce w niemieckich więzieniach i obozach 

koncentracyjnych na Majdanku, w Oświęcimiu lub innych. Należy się spodziewać, że z wiosną 
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młodzież masowo pójdzie do lasu i wówczas już nikt nie zdoła powstrzymać ludzi od czynnych 

wystąpień. Z założonymi rekami z pewnością siedzieć nie będą”. 

 

 tym czasie podchorąży Edward Błaszczak był już zastępcą 

porucznika Hieronima Miąca „Korsarza” [na zdjęciu poniżej], przed 

wojną naczelnika józefowskiego urzędu pocztowego, dowódcy 

oddziału partyzanckiego ZWZ-AK oraz od marca 1943 r. dowódcy 

józefowskiego rejonu AK.  

W początkach 1943 r. oddział „Korsarza” miał swój udział m.in. w zasadzce na 

kolumnę samochodów na drodze Pardysówka – Hamernia (8 lutego1943 r.) oraz bój przy 

przysiółku Buliczówka, w rejonie Krzywej 

Górki koło Osuch (10 lutego 1943 r.)  W maju 

1943 r. grupa szturmowa dowodzona przez 

Edwarda Błaszczaka „Groma” ujęła w 

Łukowej szpicla Jana Stopę, który pracował w 

powiatowej kolumnie sanitarnej. On to 

przyczynił się m.in. do ujęcia przez gestapo 

kurierki AK Marii Krasulanki. W czasie 

śledztwa przyznał się między innymi do tego, 

że gestapo powierzyło mu ustalenie miejsca 

pobytu ukrywającego się Jana Markiewicza 

(komendanta poczty i kontaktów 

zamiejscowych AK). Ujawnił także wiele 

zbrodni, które popełnił jako konfident, za co 

został rozstrzelany. 

1 czerwca 1943 r. „Korsarz” poprowadził do zwycięstwa swych żołnierzy w bitwie 

pod Józefowem. Akcja ta miała bezprecedensowy charakter  ze względu na przeprowadzony 

w biały dzień frontalny atak na zajęte przez Niemców miasteczko. Na stronie internetowej w 

całości poświęconej Rzeczpospolitej Józefowskiej znajdujemy bardzo obszerny opis zdarzeń 

z 1 czerwca. Zacytujmy w tym miejscu kilka fragmentów tego tekstu: 

„Około godziny 9 rano nad Józefów nadleciało 9 samolotów „sztukasów”, które w 

potwornym ryku, wydawanym podczas lotów nurkowych, rozpoczęły bombardowanie i ostrzał 

z broni pokładowej, resztek ocalałych z wrześniowej 1939 r. pożogi. Bombardowania doznali 
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również mieszkańcy przyległej Pardysówki. Około godziny pierwszej po południu na torach 

kolejowych za wioską Majdan Nepryski  (1,5 km od Józefowa) zatrzymał się pociąg pancerny, 

z którego wysiadło ponad 300 niemieckich  żołnierzy, którzy ruszyli tyralierą na Józefów. 

Szosą od strony Zwierzyńca podjechały pod Borowinę samochody wojskowe. Miasto zostało 

zajęte i otoczone pierścieniem.  Mieszkańców wywlekano z domów i kryjówek, spędzając ich 

na przykościelny cmentarz, zabudowany dookoła wysokim kamiennym murem, ustawiając ich 

przy jego najwyższej części obok dzwonnicy, z zamiarem rozstrzelania. Jeden z oficerów, 

łamaną polszczyzną przypomniał, że obietnicę taką otrzymali w dniu 26 lutego 1943 r. i 

oświadczył, że czeka ich taki sam los jak bandycką rodzinę Bartoszewskich, że najwyższy czas 

skończyć ze świńskimi polskimi bandytami. Zrozpaczeni ludzie, w liczbie około 100 osób 

widząc, że zbliża się ich ostatnia chwila, zaczęli się między sobą żegnać, a wszystko to wśród 

ogólnego płaczu i lamentu. 

[…] Poranne bombardowanie Soch a następnie Józefowa poderwało do akcji, 

pozostające od dnia poprzedniego w pogotowiu, oddziały partyzanckie […] [m.in.] 100–tu 

osobowy oddział józefowski dowodzony  przez Hieronima Miąca ps. Korsarz oraz 

Włodzimierza Hascewicza ps. War […] Na polecenie „Korsarza” do oddziałów tych pchnięto 

gońców z propozycją wspólnej akcji przepędzenia Niemców i odbicia zakładników. 

„Korsarz” pod nieobecność rannego Konrada Bartoszewskiego sprawował w jego 

zastępstwie dowództwo rejonu.                  

Po uzgodnieniach partyzanci zajęli pozycje do ataku na wzgórzach kamieniołomów 

otaczających od południa osadę. Trwał wyścig z czasem, gdyż Niemcy w każdej chwili mogli 

przystąpić do masakry spędzonej na cmentarz ludności, głównie kobiet, starców i dzieci. Nie 

było więc czasu do opracowania szczegółowych planów akcji. 

[…] Sama akcja rozpoczęła się też dosyć niespodzianie, gdyż przybyły na miejsce 

oddział partyzantki rosyjskiej pod dowództwem „Miszki Tatara”, przystąpił do ataku prosto z 

marszu i bez opowiadania się polskiemu dowództwu. Wykorzystując element zaskoczenia, 

rozwinięci w tyralierę z okrzykiem „hura” i „wpieriod” na ustach, wśród jazgotu broni 

maszynowej usiłowali pokonać 300 – 400 metrowy odcinek otwartej przestrzeni i dobiec do 

zabudowań dających większą osłonę. 

[…]Posterunki niemieckie okazały się jednak bardzo czujne i w chwilę później 

przykryły nacierających ogniem broni maszynowej. Animusz Rosjan, według świadków zbyt 

duży i wywołany alkoholem został wygaszony. Partyzanci najpierw zalegli w polu a następnie 
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wycofali się na pozycje bardziej dogodne. Ostrzał niemiecki był celny; ciężko rannych zostało 

dwu partyzantów. 

[…] Tymczasem oddziały józefowskie zajęły dogodne stanowiska ogniowe ustawiając 

na wzgórzach dwa cekaemy i kilkanaście erkaemów. Rosjanie postąpili podobnie, 

wystawiając na prawej flance ckm i kilka erkaemów. Rozpoczął się systematyczny ostrzał 

niemieckich pozycji obronnych. Siła ognia partyzanckiej broni maszynowej była tak ogromna, 

że zmusiła zaskoczonych takim obrotem sprawy Niemców do likwidacji wysuniętych na 

przedpole stanowisk ogniowych i przeniesienia ich poza mury cmentarne oraz do budynku 

niewykończonej murowanej szkoły oraz inne zabudowania miasteczka. 

  […] Zajęci obroną, zdezorientowani Niemcy, przestali zwracać uwagę na 

zgromadzonych i przeznaczonych do rozstrzelania mieszkańców, którzy wykorzystując 

powstałe zamieszanie zaczęli wymykać się najpierw pojedynczo a później rozbiegli się 

wszyscy po miasteczku, gdzie się da szukając schronienia i tym samym unikając najgorszego. 

Dowodzący akcją porucznik Hieronim Miąc „Korsarz”, doskonale zdawał sobie sprawę, że 

samą wymianą ognia nie zmusi hitlerowców do wycofania się i zaprzestania pacyfikacji, 

dlatego też po krótkiej naradzie z dowódcami kompanii, wydał rozkaz zajęcia miasta. 

[…]  Wyparci z Józefowa Niemcy cofnęli się do stojącego za Majdanem Nepryskim 

pociągu pancernego, osłaniani jego ogniem z dział i ciężkich karabinów maszynowych. Straty 

jakie ponieśli Niemcy nie są znane. Wiadomo jedynie, że ranny został szef gestapo z Biłgoraja 

– hauptman Waldemar Tretwein. Po stronie partyzanckiej poległo 3 żołnierzy a 17 zostało 

rannych. Polegli w walce to: „Miszka Tatar” oraz żołnierz o nieustalonym nazwisku z jego 

oddziału a także Józef Kudełka ps. Czarny, mieszkaniec Józefowa, pełniący funkcję 

łącznikową pomiędzy Rosjanami a partyzantką miejscową. 

[…] Słynący z odwagi  „Miszka Tatar” był ponoć autentycznym Tatarem 

pochodzącym z Krymu, który w 1941 r. pod Orszą dostał się do niewoli niemieckiej i 

przewieziony do obozu jenieckiego pod Częstochową, skąd zbiegł i utworzył oddział 

partyzancki składający się z takich jak on zbiegów i ukrywających się po lasach Żydów. 

Oddział jego wchodził w skład Lubelskiej Brygady AL dowodzonej przez Grzegorza 

Korczyńskiego i stacjonował głównie w rejonie wiosek ukraińskich, na styku z rejonem 

józefowskim obejmującym swym zasięgiem także obecną gminę Łukowa i Susiec. Zawarte w 

trakcie walki ze wspólnym wrogiem przyjaźnie z partyzantami józefowskimi, jego śmierć w 

obronie ludności miasteczka, oraz polityczna sytuacja powojenna, utrwaliły w miejscowej 

legendzie jego bohaterstwo. W domniemanym miejscu jego  śmierci w latach 
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siedemdziesiątych ustawiono kamień  (przy tzw. drodze skarbowej) a w miasteczku jedną z 

ulic nadano jego imię.                                                                                                           

[…] Prestiżowe znaczenie zwycięstwa w bitwie o Józefów było ogromne i odnotowane 

zostało we wszystkich meldunkach Armii Krajowej obwodu zamojskiego. Już podczas wojny, z 

racji udziału w walce oddziału AL. im. Kotowskiego dowodzonego przez Miszkę Tatara, 

dowództwo AL, walkę tą wskazywało jako swój sukces.  

[…] Po wojnie we wszystkich opracowaniach i kalendariach walk GL i AL 

wymieniany jest wprawdzie jeszcze udział w tej walce oddziały BCH „Burzy”, ale miejscowe 

oddziały AK pomijano. […] 

 Bardzo ciekawą relację, rzucającą światło na te wydarzenia oraz rolę w nich 

Grzegorza Korczyńskiego – słynnego w czasach PRL-u byłego partyzanta GL z 

Zamojszczyzny, znajdujemy w „Zeszytach Osuchowskich” z 2010 r. W spisanych w latach 

70. wspomnieniach żołnierz oddziału „Korsarza” Tadeusz Nowak „Butrym” twierdzi 

mianowicie, iż Korczyński nie tylko nie wsławił się bohaterskimi czynami w obronie ludności 

miejscowej, ale nawet działał na jej szkodę. Bardziej interesowała go bowiem agitacja 

polityczna, a nie walka zbrojna. Co więcej, „Butrym” utrzymuje, iż to właśnie „Grzegorz” nie 

udzielił pomocy walczącym  w czerwcu pod Józefowem, przez co osłabił uderzenie. W bitwie 

tej zginął – o czym było wcześniej – m.in. sowiecki partyzant Miszka Tatar. „1 czerwca 1943 

roku Niemcy przystępują do pacyfikacji Józefowa – wspomina „Butrym” – Okrążają 

miasteczko około 14-tej. Kiedy przyszedł o tym meldunek do nas, „Korsarz” wysłał Józefa 

Kudełkę do Grzegorza, który w tym czasie obozował między Osuchami i Borowcem, i do 

Miszki Tatara z prośbą o koncentrację oddziałów pod Józefowem. Pierwszym oddziałem, 

który stawił się pod Józefowem był Miszka Tatar. Widząc nasze oddziały wszedł do walki bez 

żadnych uzgodnień z „Korsarzem”. W tym właśnie czasie Józef Kudełko meldował 

„Korsarzowi”, byłem tego świadkiem, że Grzegorz nie weźmie udziału w walce. Po prostu nie 

chce walczyć u boku „pańskiego wojska”. Zapytany Kudełko – co myśli Miszka – 

odpowiedział: najpierw skończymy z germańcami, a później zrobimy porządek z Grzegorzem. 

Nada go rozbroić. Stanowisko Miszki nie wymaga komentarza. Do tego nie doszło. Miszka w 

tej bitwie poległ. Nam pozostał niesmak. […] Zaznaczam, że oddziały Grupy Operacyjnej 

działały w odosobnieniu.” Także w czasie sierpniowego uderzenia na Józefów „Grzegorz” – 

pisze „Butrym” – unikał walki, „nie wykazał na Zamojszczyźnie żadnych umiejętności 

dowódczych oddziałem, nie mówiąc już o większych zgrupowaniach partyzanckich”. 

Przypadek Korczyńskiego pokazuje, z jakimi trudnościami spotykali się dowódcy oddziałów 
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AK niekoniecznie ze strony Rosjan, ale bardziej oddziałów Gwardii Ludowej, która po 

wojnie przedstawiana była jako główna siła walcząca z Niemcami w obronie ludności 

zamojskiej. 

W czasie józefowskiego boju „Korsarz” został ranny w nogi, dlatego też opuścił 

oddział, by wyleczyć rany. Jego obowiązki przejął „Grom”, który w tej akcji odniósł tylko 

lekkie obrażenia. Tadeusz Nowak wspomina, iż ta zmiana okazała się nadzwyczaj korzystna, 

co pokazały wydarzenia następnych tygodni wypełnionych długotrwałymi uciążliwymi 

marszami i działaniami aprowizacyjnymi na rzecz własną oraz szkoły podoficerów okręgu 

biłgorajskiego. Latem 1943 r. dochodzi do połączenia grupy „Korsarza” – „Groma” z ludźmi 

„Wara” (Włodzimierza Hascewicza) pochodzącymi ze wsi Aleksandrów. I choć „War” był 

oficerem wyższego stopnia, to dowodzenie pozostało właśnie w rękach Błaszczaka nie tylko 

dlatego, że „War” „nie przejawiał żadnej aktywności dowódczej ani szczególnej aktywności 

bojowej”, ale przede wszystkich dzięki przymiotom „Groma” – odwadze, przezorności, 

zdecydowaniu i umiejętności planowania. Taki stan rzeczy utrzymywać się będzie aż do 

powrotu Hieronima Miąca, który poprowadzi 1 sierpnia 1943 r. swój oddział do walki, w lesie 

Dębowce koło Józefowa, w miejscu nazywanym też „Okopaną Linią”. 

 Józefowscy partyzanci stoczyli w tym miejscu kolejną zwycięską bitwę z 

otaczającymi ich wojskami niemieckimi, zadając im straty i zmuszając do odwrotu. W 

„Materiałach źródłowych do dziejów Zamojszczyzny” pod redakcją Zygmunta Klukowskiego 

znajdujemy szczegółową relację z tego wydarzenia: „Spóźniona wiadomość o niemieckiej 

obławie przyniósł do Józefowa policjant Ternes z Majdanu Sopockiego. Zanim goniec dotarł 

do oddziału, o grożącym niebezpieczeństwie ostrzegł Korsarza jakiś chłop, w momencie, gdy 

porucznik opuszczał obóz, by odprowadzić żonę do miasteczka. W chwilę później wartownik z 

„okopanej linii” zameldował o obecności Niemców w pobliżu wzniesienia. 

Z obozu wymaszerowały natychmiast dwa silne patrole uzbrojone w broń maszynową 

z rozkazem zajęcia stanowisk na obydwu skrzydłach nieprzyjaciela. Pozostali żołnierze 

rozwinęli tyralierę i biegiem ruszyli w kierunku „okopanej linii”. Środkową grupę prowadził 

Korsarz, z prawej strony szedł Grom i Żuk, z lewej Es – Horodelski i Radykał. W obozie 

pozostały jedynie dwie osoby: intendent Zagłoba i kucharz Mikita (Szpinda). 

Tyraliera bez przeszkód przeskoczyła „okopaną linię” i zajęła stanowiska na 

wrzosowisku za drogą. Drzewa i krzaki osłaniają partyzantów przed wzrokiem Niemców, 

którzy – doskonale widoczni – przeszukują wzniesienie. Korsarz, wykorzystując małą 

przejrzystość terenu, podciąga żołnierzy jak najbliżej nieprzyjaciela. 
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W chwili gdy tyraliera znajduje się mniej więcej w połowie odległości miedzy linią a 

wzniesieniem, patrol z prawej strony otwiera do hitlerowców ogień z erkaemu. Zaskoczeni 

Niemcy ostrzeliwują się gwałtownie. Po kilku sekundach odzywa się erkaem z lewego 

skrzydła. Wzięci w dwa ognie, przerażeni hitlerowcy zbiegają ze wzgórza w kierunku 

wrzosowiska, wprost pod lufy ukrytej tyraliery. Pod intensywnym ogniem polskiej broni 

ręcznej i maszynowej Niemcy załamują się. Część hitlerowców wycofuję się pośpiesznie w 

stronę wzniesienia i tam gorączkowo organizuje obronę, część rozprasza się w terenie. 

Nasilenie walki rośnie. 

Korsarz, strzelając krótkimi seriami z pistoletu maszynowego, podciąga tyralierę 

coraz bliżej pozycji niemieckich. Ciężko ranny, pada na kępę wrzosu, podrywa się, oddaje 

jeszcze kilka strzałów. Czołga się do niego erkaemista Hurkała. Lewa ręka Korsarza, 

strzaskana niemieckim pociskiem, broczy obficie krwią. 

Partyzanci docierają do podnóża wzniesienia. Niemcy, osłaniając się ogniem kaemów 

i granatami, opuszczają wzgórze. Od pocisków zaczyna płonąć suche poszycie leśne. Dym 

utrudnia widoczność i ogranicza swobodę ruchów. Część żołnierzy gasi pożar, kilku opatruje 

rannych, reszta organizuje pościg za nieprzyjacielem. Walka przekształca się obecnie w 

szereg drobnych starć i indywidualnych pojedynków. Patrol Radykała w pogoni za 

rozproszonymi hitlerowcami dociera do szosy aleksandrowskiej. Przez kilka dni rozbite 

grupki nieprzyjacielskich żołnierzy błąkać się będą po jarach, bagnach i okolicznych lasach, 

wyolbrzymiając po powrocie rozmiary bitwy oraz siły partyzantów. 

W rzeczywistości rezultaty starcia były raczej skromne. W polskim oddziale, poza 

Korsarzem, jest jedynie kilku lżej rannych, wśród nich – zastępca podporucznika – Grom. 

Niemcy pozostawili na polu walki dziewięciu zabitych, w tym dwóch oficerów. Partyzanci 

zdobyli trzy erkaemy (dwa czeskie, jeden polski), kilka pistoletów maszynowych, kilka 

kabelków i kilka sztuk broni krótkiej.[…] 

Kilka godzin po zakończeniu walki oddział polski opuścił Dębowce i przeniósł się w 

rejon gajówki Malce, gdzie rozbił obóz w sąsiedztwie placówki partyzantów radzieckich 

dowodzonych obecnie przez zastępcę Miszki. Rana Korsarza okazała się bardzo groźna. 

Operacja, którą przeprowadził kilka dni później w obozie leśnym doktor Biga była, niestety, 

spóźniona. Wkrótce po amputacji Korsarz zmarł na stole operacyjnym nie odzyskawszy 

przytomności.”„Korsarz” zmarł 5 sierpnia (jego mogiła znajduje się w lesie na terenie 

obecnego rezerwatu przyrody Czartowe Pole).  
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o śmierci Hieronima Miąca dowódcą oddziału znów został Edward 

Błaszczak „Grom”. Nie tylko zreorganizował go, ale także musiał 

uregulować stosunki z innymi oddziałami stacjonującymi na 

Zamojszczyźnie, przede wszystkim załagodzić sprawy z Rosjanami. 

Nieprzypadkowo przytoczyłem więc wcześniej relacje dotyczące udziału oddziału „Korsarza” 

w bitwach w Józefowie i okolicy, bo pokazują one skalę problemów, z jakimi zetknął się 

nowy dowódca partyzancki, a które musiał przezwyciężyć, by móc skutecznie działać w 

trudnym terenie ogarniętym krwawymi walkami z Niemcami, Kałmukami i Ukraińcami. 

Wszystko to, co wydarzyło się później, świadczy jednocześnie o niezwykłości „Groma” 

nawet na tle tak odważnych i wybitnych dowódców partyzanckich jak „Wir” (Konrad 

Bartoszewski) czy „Podkowa” (Tadeusz Kuncewicz), a także tłumaczy czytelnikowi, 

dlaczego „Grom” stał się w krótkim czasie postacią legendarną, szczególnie cenioną przez 

przełożonych i uwielbianą przez podwładnych. 

Ponieważ oddział partyzancki „Groma" operował przede wszystkim na obszarze 

południowo-zachodniej Zamojszczyzny (łącznie z Puszczą Solską, a nawet w części 

województwa rzeszowskiego, np. w Lasach Sieniawskich), na terenie będącym teatrem 

zmagań wielu zbrojnych grup i oddziałów, wymagało to od ich dowódców niemałych 

umiejętności porozumiewania się, planowania i organizowania wspólnych akcji. W 

sporządzonej po wojnie opinii doktor Zygmunt Klukowski podkreśla, iż Edward Błaszczak 

„był wyjątkowo dzielnym żołnierzem, bardzo cenionym przez swych przełożonych. Zaczął 

pracować w randze podchorążego, awansował w konspiracji do stopnia porucznika [jak sam 

Błaszczak twierdził po wojnie, został awansowany także do stopnia majora Batalionów 

Chłopskich rozkazem personalnym Nr 5 – c z 30 maja 1944 r. – dopisek JML]. Odznaczał się 

żołnierską karnością, bez zastrzeżeń podporządkowywał się rozkazom dowódców, 

pozostawiony samemu sobie przejawiał duże własne inicjatywy. Jako dowódca wykazał 

ogromne zdolności organizacyjne i umiejętności dowodzenia. Był niesłychanie odważny, 

czego dowodzą jego liczne wyczyny bojowe dokonane osobiście. Bardzo dbał o swoich 

żołnierzy. Zawdzięczając tym zaletom zyskał ogromną popularność wśród swoich żołnierzy, 

przez których był uwielbiany”. Jak się okaże później, ta i podobne opinie przyczynią się do 

uratowania życia „Groma”.  

W czasie walk toczonych w samoobronie Zamojszczyzny oddział „Groma” zapisał na 

swym koncie niemałe sukcesy, stał się postrachem dla sprowadzonych tutaj niemieckich 

osadników, tzw. czarnych (gdyż nosili umundurowanie koloru czarnego, byli uzbrojeni, 
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częściej zajmowali się pacyfikowaniem wsi polskich niż pracą na przejętych 

gospodarstwach), nadzieją dla prześladowanych i wysiedlanych mieszkańców południowo-

zachodniej Zamojszczyzny. Stan osobowy oddziału „Groma” zmieniał się dość często, co 

wynikało z sytuacji i bieżących potrzeb. Najczęściej było w nim 20-40 partyzantów, z rzadka 

nawet i 120 ludzi. Żołnierz „Groma” Stanisław Osuch ps. "Drążek" wspominał: „Warunki w 

jakich żyli partyzanci były fatalne. Brakowało namiotów. Schronieniem były szałasy 

wykonane z gałęzi świerkowych, którymi wyłożona była konstrukcja z drewnianych tyczek. 

Również podłoga wyłożona była gałęziami świerkowymi. Nie było poduszek, pierzyn, koców. 

W czym się chodziło w tym się spało. Dokuczało zimno i wilgoć. W oddziale posiadaliśmy psa 

„wilczura” zabieranego przez wartowników na wartę oraz dwa siwe konie zabrane z 

niemieckiego majątku ziemskiego. Wyżywienie oddziału było różne – i dobre i kiepskie. 

Mieliśmy w oddziale kucharza wojskowego. Zaopatrzeniowym w żywność był Józef Strzałka 

ps. Zagłoba. Prowiant zdobywaliśmy przeważnie w pow. zamojskim u nasiedlonych Niemców 

z Rumunii i Węgier. Wodę codziennie rano pobieraliśmy z rzeki płynącej od strony Józefowa 

w kierunku Osuch. Z placówki tzw. Czwórki do rzeki, a konkretnie do przejezdnego brodu 

koło leśniczówki, z którego pobieraliśmy wodę było ok. 2 km. Gdy oddział przeprowadził się 

w pobliże Borowca w okolice Studzienicy, wodę pobierano z rzeki Studzienica. 

Po rozbiciu posterunku w Łukowej i w innych miejscowościach, Niemcy zlikwidowali swoje 

posterunki, a ich obsady przeniesiono do Biłgoraja i Tarnogrodu. Powiedziano nam wówczas, 

że ci którzy mogą przebywać w domu mogą tym samym odciążyć oddział. Wielu z nas z tego 

skorzystało. Część partyzantów przebywała w  domu utrzymując  stały wówczas, że ci którzy 

mogą przebywać w domu mogą tym samym odciążyć oddział. Wielu z nas z tego skorzystało. 

Część partyzantów przebywała w domu utrzymując stały kontakt z oddziałem leśnym. 

Pozostała część partyzantów pobudowała ziemianki, które stanowił w połowie wykop w ziemi 

i w drugiej połowie część nadziemna zbudowana z okrąglaków z drewna. Do spania 

porobione były prycze. Ziemianki w okresie zimowym ogrzewane były piecykiem. Obecnie w 

pobliżu stacjonowania naszego oddziału, w miejscu w którym pełniono wartę – postawiony 

jest pamiątkowy kamień z napisem „placówka Groma”. Oddział kwaterował około 200 

metrów od tego miejsca w otoczeniu dużych świerków chroniących nas przed wykryciem przez 

latające w dzień i w nocy samoloty zwiadowcze.[...]  

Wyposażenie oddziału nie było jednorodne. Każdy chodził w swoim ubraniu, w tym 

samym ubraniu także spał. Partyzanci otrzymali skórzane szelki do noszenia granatów oraz 

orzełki na czapki. Pamiętam jak maszerowaliśmy całym oddziałem na zgrupowanie 
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partyzantów w okolice Bondyrza. Szliśmy przez wioskę w biały dzień, co zdarzało się bardzo 

rzadko. Kobiety i dzieci wybiegały na drogę i na widok partyzantów z orzełkami na czapkach 

płakały z radości. [...]” 

Bardzo ciekawą charakterystykę niektórych żołnierzy „Groma” sporządził w 1969 r. w 

książeczce „Nie wysłany list” cytowany już wcześniej Tadeusz Nowak. Według niego, „War” 

był pozbawiony talentów dowódczych, za to odznaczał się dużym poczuciem humoru, który 

pomagał w trudnym życiu obozowym. „Nie oddalał się prawie nigdy z obozu, a siedząc 

całymi dniami w swoim szałasie, komentował wszystkie bieżące wypadki językiem ciętym, 

umiarkowanie złośliwym, zawsze jednak trafnie krytycznym.” Kapral „Lampart” natomiast był 

inteligentnym człowiekiem znajdującym zawsze czas, by przeczytać jakąś książkę, a przy tym 

dzielnym żołnierzem i doskonałym kumplem do bimbru. Podobnymi cechami odznaczał się 

„Malina”, choć brakowało mu dojrzałości kolegi. Z sympatią autor wspomina również 

„Skrzypika”. 

Wśród partyzantów byli i tacy, których  trudno nazwać bohaterami. „Machiavellim, 

oczywiście na skalę Aleksandrowa – pisze Nowak – był L. Jego moralność konspiracyjna 

pozwalała mu na przykład sprzedać jakiejś grupie broń tylko po to, by owa broń, poprzez 

zorganizowanie na tę grupę napadu, trafiła ponownie w jego ręce.” Jeszcze gorzej rzecz się 

miała z „Torbą”, dla którego pobyt w lesie nie był okazją do walki z okupantem, lecz raczej 

do bandyckich wyczynów. „Wkrótce odszedł wraz z innymi kilkoma swoimi kolegami i 

rozpoczął „partyzantkę” na własną rękę”.  O wyczynach i losach „Spadochrona” – jednego z 

najodważniejszych żołnierzy „Groma”, a zarazem postaci równie kontrowersyjnej, będzie 

jeszcze mowa na podstawie relacji doktora Zygmunta Klukowskiego w innym miejscu. 

Zasługą Edwarda Błaszczaka „Groma” – poza innymi jego sukcesami – jest i to, że 

potrafił z grupy indywidualistów, często prostych młodych wiejskich chłopaków, którym 

imponowała siła i pozycja wynikająca z posiadania broni, stworzyć sprawnie działający 

oddział partyzancki. A kiedy trzeba było, nie wahał się podejmować decyzji w sposób 

zdecydowany i szybki, o czym świadczy m.in. jego reakcja na śmierć „Maliny”, który zginął 

z ręki dawnego towarzysza „Torby”. 
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Odział partyzancki „Groma” 

Źródło: WBP w Lublinie. Biblioteka Cyfrowa. 
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Msza Święta w oddziale „Groma” w okolicach Krasnobrodu - jesień 1943 rok. 

Fot. Stanisława Osucha 
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łównym zadaniem oddziału „Groma” było ciągłe nękanie sił 

okupacyjnych pacyfikujących polskie wsi, mordujących ich 

mieszkańców, wprowadzanie ciągłego napięcia, tworzenie atmosfery 

niepewności oraz zagrożenia wśród niemieckich i ukraińskich 

osadników, niszczenie infrastruktury kolejowej i transportów wojskowych, a także 

organizowanie i przeprowadzanie akcji aprowizacyjnych (ekspriopracyjnych). Wszystkie one 

były częścią wielkiej akcji samoobronnej prowadzonej przez oddziały partyzanckie przeciwko 

zmasowanym siłom wojskowym i policyjnym Niemców, których wspierali Ukraińcy i 

Kałmucy. I tak 29 września 1943 r. żołnierze „Groma” zerwali tory kolejowe oraz uszkodzili 

most koło miejscowości Nowiny. Tego dnia inny patrol wziął udział w zasadzce na konwój 

przewożący niedaleko Biłgoraja polskich więźniów. Uwolniono około 90 osób, które później 

albo dołączyły do partyzantów, albo rozpierzchły się po okolicy, starając chronić się przed 

Niemcami. 

Już od początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie tzw. Ukaraineraktion, 

polegającą na sprowadzaniu i osiedlaniu do części wysiedlonych polskich wsi nie tylko 

Niemców z Besarabii, ale także osadników ukraińskich, którzy mieli stworzyć bufor 

zabezpieczający niemieckich przybyszów od Polaków. Władze hitlerowskie świadomie 

wywołały krwawy konflikt polsko-ukraiński, gdyż polskie podziemie – mając w pamięci 

udział policji ukraińskiej w deportacjach Polaków, jej bezwzględność i okrucieństwa w 

wykonywaniu rozkazów, obchodziło się z Ukraińcami tak samo jak z Niemcami. „W trakcie 

przeprowadzonej przez Niemców w miesiącach czerwiec i lipiec wielkiej akcji 

pacyfikacyjno-przesiedleńczej „Grossaktion” – czytamy w materiałach dotyczących tzw. 

Rzeczpospolitej Józefowskiej – w wysiedlonych wioskach polskich powiatów 

hrubieszowskiego i biłgorajskiego osadzano ludność ukraińską przesiedloną z terenów 

powiatu tomaszowskiego (przeważnie, gdyż zdarzały się także rodziny z powiatu rawskiego). 

Osiedleni na tych terenach Ukraińcy znaleźli się pod silną presją polskich oddziałów 

partyzanckich oraz powracającej z obozów koncentracyjnych prawowitych gospodarzy. 

Niemcy dla ich obrony utworzyli na terenie powiatu biłgorajskiego 8 ufortyfikowanych 

posterunków policji ukraińskiej, w tym między innymi w Aleksandrowie, Biszczy i Łukowej, 

wyposażonych w doskonałą broń i silne liczące nawet do 30 ludzi załogi. Zadaniem tych 

posterunków była ochrona ukraińskiej ludności przed najściami polskich właścicieli, 

działaniami partyzanckimi, ale także przed próbami dobrowolnego, potajemnego opuszczenia 

przez ukraińskich nasiedleńców, pragnących powrotu na swoją ojcowiznę. 
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Presja wywierana przez Polaków powodowała, że coraz więcej rodzin decydowało się 

na opuszczenie wrogiego dla nich otoczenia. Aby przyśpieszyć podjęcie przez Ukraińców 

właśnie takiej decyzji, dowództwo polskiej partyzantki zdecydowało się na przeprowadzenie 

ataków na posterunki policji ukraińskiej. 

Między innymi oddział „Groma” dokonał zasadzki na patrol policji ukraińskiej w 

rejonie Górecka Kościelnego w dniu 28.09.43 r., w wyniku której zabity został 1 policjant zaś 

2 zostało rannych. W dwa dni później 30.09.43 r. ten sam oddział zasadził się pod gajówką 

Święta Trójca koło Aleksandrowa zabijając 2 policjantów a 4 raniąc.”  

Pięć dni później w rejonie gajówki Rapy Dylańskie odbyła się koncentracja oddziałów 

AK mających zaatakować Biłgoraj. Na miejsce zgrupowania przybyły oddziały Jana 

Turowskiego „Norberta”, Edwarda Błaszczaka „Groma”, Adama Hascewicza „Wara” i 

Kompania Warszawska pod dowództwem kpt. „Żegoty”. Partyzanci zostali zaatakowani 5 

października 1943 r. Po dwugodzinnej walce bez strat własnych przełamali pierścień 

okrążenia. Dzięki odwadze i doskonałemu dowodzeniu oddział „Groma” uratował  

kwaterujące czasowo na tym terenie zgrupowanie oddziałów partyzanckich. W trakcie walki 

zginęło 7 żołnierzy niemieckich.  

 

 nocy z 23 na 24 października oddział Edwarda Błaszczaka wziął 

udział w likwidacji posterunku żandarmerii niemieckiej w Łukowej. 

Akcja na posterunek w tej wsi zaplanowana została przez 

kierownictwo AK Obwodu Zamojskiego, a nad całością dowództwo 

objął mjr „Adam” (Stefan Prus). Była ona skoordynowana z atakiem na podobny posterunek 

w Księżpolu. Uderzenie w Księżpolu przeprowadziły oddziały AK kpt. „Żegoty” oraz 

„Podkowy”, ale niestety zakończyło się ono niepowodzeniem. 

Przebieg uderzenia na Łukową znamy ze szczegółami dzięki relacji, spisanej na 

gorąco tuż po zakończeniu szturmu przez ppor. Zbigniewa Rżewskiego, syna przedwojennego 

prezydenta  Łodzi, który zginął kilka dni później w ataku na stację w Długim Kącie. Pokazuje 

ona odwagę i wojskowe przygotowanie Edwarda Błaszczaka oraz poświęcenie wszystkich 

uczestników akcji. 

„We czwartek 21 października 1943 r. – wspomina Rżewski – przyjechał do nas 

komendant Adam, a wraz z nim oddział N.  Zespolenie oddziałów Groma, N. i Wara pod 

jednolitym dowództwem miało nam dopomóc w osiągnięciu pewnego celu, mianowicie w 

zlikwidowaniu posterunku niemiecko-ukraińskiego w Łukowej w pow. biłgorajskim. 
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Na odprawie każdy oddział dostał ściśle określone zadanie. 

Plan zaatakowania wyglądał następująco: 

Oddział kierunkowy, a zarazem szturmowy – Groma.  

Oddział lewo-skrzydłowy N. ma obsadzić przyczółek zachodniej ściany. 

Oddział Wara ma zająć stanowiska z kierunku północno-wschodniego. 

Uderzenie ma nastąpić z frontu z tym, że o ile uda się zaskoczenie i zlikwidowanie po 

cichu warty, drużyna specjalna pod osłoną RKM założy ładunek i zrobi wyłom wysadzając 

drzwi. Następnie Gr.[„Grom”- dopisek JML] z grupą szturmową ma wpaść do środka, 

wezwać załogę do poddania się, a w razie oporu zlikwidować ją. – W międzyczasie drużyna 

specjalna ma uskutecznić roboty niszczące przy pomocy pocisków względnie butelek 

zapalających. 

Wyruszyliśmy o godz. 15 min. 20 marszem ubezpieczonym traktem Józefów – Osuchy. 

O zmroku stanęliśmy pod Osuchami, – 2 klm. przed Łukową. Otrzymujemy ostatni 

meldunek sytuacyjny: załoga ubezpieczona, drzwi posterunku i gminy zamurowane, strzelnice 

porobione, bunkry i wyrzutnie granatów ukończone. […] 

Dochodzimy do cmentarza, – 300 mtr. przed Łukową. Tu zostawiamy wóz sanitarny. […] Na 

ustach niektórych ironiczny uśmiech. Cmentarz, dobre miejsce, co?  

…Nie można tracić czasu, – 50 metrów od nas posterunek. Jeszcze moment, zdążymy. 

– Niestety, nagle pada strzał – jeden, krótko po nim drugi. Wartownicy wpadają na 

posterunek, alarmują załogę. Słychać wrzask, tupot, przekleństwa. To Ukraińcy, 

współpracujący z Niemcami, wdrapują się na strych, zajmują stanowiska przy otworach 

strzelniczych. – Następuje chwila ciszy. 

Oddziały nasze zajmują stanowiska. Komendant Adam spokojnym głosem wydaje 

rozkazy. Uspokaja zdenerwowanych nieco saperów. Od nich bowiem zależy powodzenie 

naszej akcji. – Ładunek ma być podłożony pod osłoną naszego ognia. 

Z posterunku odzywają się już karabiny maszynowe. Świst kul przygważdża nas. 

Wybuch granatów utrudniają zajęcie lepszych stanowisk. Przeciągle serie trzymają nas 

plackiem. Lecz krótka przerwa wystarcza nam. Maszyny gotowe – czekają. Komenda 

„ognia!” i lecą wspaniałe smugi świetlne. Przez kilka minut płynie twarda, tak słodka dla 

ucha żołnierza melodia. To śpiew śmiertelnych kochanek partyzantów. Grad kul zmusza 

nieprzyjaciela do przerwania ognia. 

Chwila ciszy. 
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Na fotografii od lewej: Feliks Pardus ps. "Piast" z Józefowa, porucznik Włodzimierz Hascewicz 

ps. "War", kierownik szkoły z Aleksandrowa, trzeci NN, Makiełło ps. "Sosna", Edward Błaszczak 

ps. "Grom", serżant "Murw". Źródło: WBP w Lublinie. Biblioteka Cyfrowa. 
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I znów ze wszystkich strzelnic nacjonaliści ukraińscy odpowiadają ogniem.          

Odróżniamy 1 CKM, 2 RKM i fujarki wspierane przez karabiny. Będzie ciężka robota. 

Wzywamy do poddania się. Odpowiadają nam ogniem. Nie oszczędzają granatów. 

Trzask broni ręcznej, rozmowy, śmiechy i drwiny denerwują nas. „Sukinsyny” pada tu 

i ówdzie przekleństwo. Strzelcy nasi macają otwory strzelnic. Zasypują ogniem cały front 

domu. 

Obustronny ogień trwa nieustannie. 

Komendant wzywa Groma. Szybka rzeczowa wymiana słów. Saperzy w tych 

warunkach, w takim nasileniu walki, nie odważają się podłożyć ładunku pod rażące ogniem 

opancerzone drzwi posterunku. 

…Grom, nasz Grom, jak zwykle pierwszy. Gorączkowe przygotowanie. Gr. [„Grom”] 

sprawdza ładunek, spłonkę, lont i wraz ze starszym strzelcem „Spadochronem” […] skokiem 

znajduje się o 15 metrów od drzwi gminy. Widzą to Ukraińcy. Huraganowy ogień zionie ze 

wszystkich strzelnic! Słychać huk wybuchających granatów. 

Wtem cichy jęk. Spadochron ranny. – Zamarliśmy w bezruchu, z wstrzymanym 

oddechem i bijącym sercem obserwujemy sylwetkę Spadochrona. 

Czarna plama leży nieruchomo. – „Boże” – wyraz ten zawisł na naszych ustach. – 

Nie, rusza się, podnosi. Skoczył – już jest bezpieczny. 

Pierwszy opatrunek. – Ledwo skończono, wyrywa się po raz drugi. Jaki dowódca, tacy 

żołnierze. 

Tymczasem Gr. [„Grom”] dostaje się pod drzwi. Ani ogień pistoletów maszynowych, 

ani granaty nie zdołały wstrzymać go od wykonywania zadania. Widać błysk zapałek – jedna, 

druga, trzecia… 

Sekundy zdają się być godzinami. – Lont nie pali się. – Mój Boże, tyle wysiłku, tyle 

bohaterskiego oddania się sprawie i wszystko na nic. Gr. [„Grom”] bezradny siedzi skulony 

pod drzwiami, z których na każdy nieostrożny ruch czyha pistolet maszynowy. Rozpryski 

granatów dookoła zamykają mu drogę wycofania się. Wreszcie jedną rękę uzbrojoną w Visa 

wkłada do otworu strzelnicy. Oddaje parę strzałów. Drugą ręką chwyta skrzynkę wybuchową, 

odrywa się. Oczy wszystkich wpatrzone są w niego. – Jeszcze 5 kroków, – jeszcze jeden skok, 

– już. – Ocalał. 

– Zdyszany, płonący gorzką wściekłością. Znalazł się między nami z ładunkiem i 

niedopalonym lontem. 
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Znowu serie KM, znowu przerwa. – Taki stan podnieca, rodzi bunt szlachetnej 

zawziętości. 

Plut. Osa i kpr. Radykał (Droździel z Józefowa) z drużyny saperskiej chwytają nowy 

ładunek i biegną mimo ustawicznego ognia ze wszystkich strzelnic i wybuchu kilkunastu 

granatów. – Dwie sylwetki zdążają ku drzwiom. W połowie drogi Radykał pada przerwany 

granatem. Pada wpatrzony w biegnącego kolegę z rękoma wyciągniętymi ku drzwiom. 

Osa podstawia ładunek. Błyskawicznie wyciąga pudełko zapałek.[…] 

Wtem detonacja… potężny słup ognia. Lecą na nas całe masy cegieł i blachy. Wraz z 

nimi spada i Osa, nieprzytomny, zepchnięty prawie do rzeczki, która płynie pod naszymi 

stanowiskami. Lecz tu prędko przychodzi do siebie. 

Nikt z nas nie wie, co spowodowało wybuch i jakim sposobem znalazł się tu Osa, który 

przed chwilą był pod murem i czekał na zapałki. Dopiero gdy oprzytomniał, pytał, czy wybuch 

nastąpił i czy drzwi wyrwane. 

Bohaterski Osa widząc, ze podanie zapałek jest niemożliwe decyduje się za cenę życia 

wykonać zadanie. Odbezpiecza granat, kładzie na spłonkę i odskakuje. W tym momencie 

następuje eksplozja. Siła wybuchu gazów odrzuca go do nas. 

Nie przebrzmiały jeszcze echa wybuchu, gdy Grom ze swą grupą szturmową 

uczynionym wyłomem wpada do wewnątrz. Za nim wśród pierwszych byli komendant Adam, 

N. i War z najdzielniejszymi żołnierzami, którzy dotrzymali kroku swym dowódcom. 

Pomimo eksplozji Ukraińcy bronią się nadal. – Wybuchają wciąż granaty, jazgocą 

KM-y. 

Wnet jednak zepchnięto broniących się. – Murw, Czarny, Spadochron szachują 

ogniem KM-ów strzelających z bunkrów Ukraińców. 

… Podczas gdy Grom usiłuje po raz trzeci zapalić lont, Fernando i Hel rzucają butelki 

zapalające… 

Brzęk szkła, – wybuch, – słup ognia strzela w sufit. – Wybiegają… 

A harda załoga ciągle strzela z bunkra, z nieobjętej płomieniem części budynku. – 

Wtedy to kpr. „Kaczmarczyk” (Kołtun) samorzutnie chwyta butelki z benzyną, biegnie pod 

mur, wrzuca je przez otwór, przy czym sam pada śmiertelnie ranny. 

Tymczasem z budynku dochodzą nas odgłosy rozgrywającej się tam tragedii. Z 

początku ciche, potem coraz to głośniejsze jęki, płacz, wołanie przechodzące w klątwy i 

mrożące krew w żyłach wycie. Słychać dokładnie poszczególne wyrazy, które dają 
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wyobrażenie o iście dantejskim obrazie płonącego wnętrza : „Johan, Johan, Hilee, Hilee ! – 

Um Gottes Willen.” – „Ludy, ratujte…” 

Cały dom w ogniu, okna wyrzucają zwały dymu. – Z piwnic dochodzi jeszcze parę 

jęków. Potem cisza i nic już nie przerywa groźnej pracy płomieni. 

Trąbka. – Ściągamy ubezpieczenia i odchodzimy w kierunku na Osuchy. Za nami cisza 

i łuna dogasające zemsty…” [Cyt. za rzeczpospolitajozefowska.pl] 

W efekcie tej akcji śmierć poniosło 20 ukraińskich policjantów oraz oficer 

żandarmerii. Posterunek został całkowicie zniszczony. Straty partyzanckie wyniosły 2 

zabitych oraz kilku ranny. Ta i inne akcje partyzantki polskiej, zorganizowane i 

przeprowadzone przez różne oddziały, sprawiły, iż osiedleńcy ukraińscy porzucali 

przejmowane gospodarstwa i wracali na wschód, do swoich rodzinnych wiosek. Stanisław 

Osuch „Drążek” wspomina: „Kilka dni po rozbiciu posterunku w Łukowej partyzanci z 

oddziału ,,Groma” powrócili do Łukowej z ultimatum dla ludności ukraińskiej, nasiedlonej tu 

z pow. tomaszowskiego. Ukraińcom dano 4 dni na wyprowadzenie się z Łukowej. Terminu 

dotrzymali i wyprowadzili się zabierając ze sobą także wszystko to, co zostawili wcześniej 

mieszkańcy Łukowej. Wracali oni teraz do pustych domostw i od zera zaczęli swoje 

gospodarowanie. Tak samo było z wioską Aleksandrów. Nasiedleni Ukraińcy musieli się 

wyprowadzić. Było to niespotykane, aby gdziekolwiek indziej wykonywano polecenia 

partyzantów.”  

Atak na posterunek żandarmerii w Łukowej odbił się szerokim echem na całej 

Zamojszczyźnie, a sam „Grom” odznaczony został za męstwo Krzyżem Virtuti Militari V 

klasy. 

 

 listopadzie i grudniu tegoż roku ludzie „Groma” kontynuowali 

walkę z osiedleńcami. Wykonali np. wyrok śmierci na Ukraińcu w 

Osuchach za donosicielstwo oraz uderzyli na zasiedloną przez 

osadników niemieckich wieś Rachodoszcze, gdzie zdobyli dużą ilość 

żywności, 5 karabinów i aparat radiowy. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia (19 grudnia) 

siedmioosobowy patrol pod dowództwem „Groma” uderzył wraz z innymi grupami na 

więzienie w Biłgoraju. Uwolniono 42 więźniów, w tym referentkę Wojskowej Służby Kobiet 

obwodu biłgorajskiego Marię Piasecką ps. „Żar”. W materiałach źródłowych do dziejów 

Zamojszczyzny znajdujemy taką relację dowódcy obwodu biłgorajskiego Józefa 

Gniewkowskiego „Orszy”:  
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„…Ze względu na obecno

nierealną myśl zbrojnego „stukni

decyduję odbicie przy pomocy tricku podanego przez jednego 

przekazanego przez „N 13". 

Wydaję pisemne rozkazy i wysyłam go

wykonany. Trzeba uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby wyj

odbić się na popularności naszej jako wojska. „Gromowi”, chocia

bezpośrednim podwładnym i „Selimowi” polecam dobranie sobie jeszcze 6 ludzi, w tym 

jednej kobiety z W.S.K. i stawienie si

RKM-y 2 PMy. Odpowiednia ilo

stan. Zaprowiantowanie na dwa dni. Niewiasta ma zabra

wódki. Dobra para koni, furaż na dwa dni.

„N 13" opracowuje schemat wi

ubiegłej nocy. 

 

 

 

 

Na fotografii od lewej Józefat 

Józef Turczyniak ,,Spadochron

Czesław Krzemi
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pomocy tricku podanego przez jednego z 

 pisemne rozkazy i wysyłam gońców. Plan musi być dobrze opracowany i 

 przykrych niespodzianek, które mogłyby wyjątkowo niekorzystnie 

ci naszej jako wojska. „Gromowi”, chociaż

rednim podwładnym i „Selimowi” polecam dobranie sobie jeszcze 6 ludzi, w tym 

jednej kobiety z W.S.K. i stawienie się na godz.9 w Biłgoraju dnia następnego. Wyposa

Odpowiednia ilość granatów i amunicji. Niezależnie od tego pistolety na cały 

stan. Zaprowiantowanie na dwa dni. Niewiasta ma zabrać paczkę wagi 2 kg. I pół butelki 

wódki. Dobra para koni, furaż na dwa dni. 

„N 13" opracowuje schemat więzienia i ponownie daje dokładny wywiad z dnia i z 

rafii od lewej Józefat Żmuda ,,Czarny”, Krystian Herc ,,Hel”

Spadochron”, Lucjan Hajduk ,,Ogień”, Adam Czapka ,,Cegła

Czesław Krzemiądek, Jan Naklicki ,,Dyplomata". 
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…Grom mając pistolet w kurtce bierze pod rękę „Helę”, która niesie paczkę i idą 

zwierzyniecką szosą prosto pod więzienie. Hela ma zadzwonić do furtki i po otworzeniu jej 

przez dozorcę wręcz mu paczkę dla więźnia o znanym nazwisku. Grom w tym czasie przemocą 

otworzy szerzej furtkę. W odległości 50 metrów od pierwszej pary idzie Selim z kolegą 

trzymając pod jesionką PM. Zadaniem ich jest wtargnięcie do więzienia, gdy Grom opanuje 

już furtkę. Dwaj następni też z PM mają podejść pod więzienie od strony południowej i 

ubezpieczać robotę przeprowadzaną wewnątrz. – Ubezpieczenie tylne z RKM-mi w odległości 

200 mtr czeka przy szosie na wypadek konieczności pokonywania oporu, względnie nadejścia 

niepotrzebnych gości, mianowicie patrolu nieprzyjaciela. 

…Grom z Helą podszedłszy do więzienia zauważyli uchyloną furtkę i dwie osoby 

wręczające dozorcy paczkę dla jakiegoś więźnia. Błyskawiczny ruch ręki Groma, włożenie 

nogi miedzy furtkę i trzepnięcie dozorcy pistoletem przez łeb z miejsca umożliwia całkowite 

wykonanie zadania. Rozbrojenie leżącego dozorcy trwa moment. 

– Panowie, ja jestem też Polakiem – to krzyk trwogi powalonego, przy którym zostaje 

jeden z naszych ludzi. Już i Selim w środku, już i drugi. 

Krótkie urywane zdania świadczą o wtargnięciu do więzienia i to bez strzału. Ubezpieczenie 

stoi przy furtce. Na ulicy kompletna cisza, ani żywej duszy. Wytężając wzrok widzę małą 

osóbkę idącą prawie biegiem w moim kierunku. To Hela wraca i melduje wykonanie rozkazu. 

Ucieszona twierdzi, ze za chwilę będzie Żar. Istotnie wkrótce „Fredek” prowadzi pod rękę tę, 

po którą poszliśmy. W bezpośredniej odległości za nimi posuwa się kilkanaście rożnych cieni. 

To uwolnieni więźniowie…” 

Jak widać z powyższej relacji, grudniowa akcja na biłgorajskie więzienie świadczy o 

szaleńczej wręcz odwadze, niezwykłej determinacji i umiejętnościach wojskowych „Groma”. 

Takie właśnie działania dowódcy budować będą jego legendę „jednego z najodważniejszych 

partyzantów Zamojszczyzny”. Na marginesie warto powiedzieć, iż atak w Biłgoraju ze 

względu na swą „widowiskowość” i dramatyzm godny byłby uwiecznienia w niejednym 

filmie o walkach partyzantki akowskiej w czasie wojny. Niestety, w okresie PRL-u bohaterem 

kina byli: Grzegorz Korczyński – właśc. Stefan Jan Kilanowicz (o którym pisałem wcześniej) 

czy późniejszy generał Mieczysław Moczar (właśc. Mykoła Demko; vel Diomko), natomiast 

w wolnej Polsce postaci niektórych znanych dowódców partyzanckich i ich czyny 

przedstawione zostały tylko w filmach dokumentalnych. 

W styczniu 1944 r. ruszyła sowiecka ofensywa której celem było zniszczenie Grupy 

Armii „Środek” oraz odepchnięcie wojsk niemieckich jak najdalej na zachód.  W tym samym 
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czasie rozpoczęła się – zaplanowana przez dowództwo Armii Krajowej – akcja „Burza”. 

Według zamysłów polskich strategów żołnierze oddziałów partyzanckich mieli atakować 

stacjonujące na naszych terenach oddziały niemieckie, a także wraz z sowiecką partyzantką i 

oddziałami Armii Czerwonej walczyć o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej polskich 

miast (Wilno, Kowno, Lwów, Lublin). Jednocześnie oddziały partyzanckie nadal musiały 

zmagać się z wrogo nastawionymi Ukraińcami, którzy w 1943 r. byli sprawcami rzezi na 

ludności cywilnej, oraz zdobywać żywność dla siebie i okolicznych chłopów.  

Do największych tego typu działań ekspriopracyjnych zaliczyć należy akcję 

przeprowadzoną w dniu 31 stycznia na skolonizowaną wieś Suchowola. W swych 

pamiętnikach Edmund Maśko „Jastrząb” pisze: „Po Świętach Bożego Narodzenia zaczęły się 

akcje aprowizacyjne na „Czarnych” (koloniści niemieccy osiedleni na gospodarstwach po 

wysiedlonych naszych polskich rolnikach) na Zamojszczyźnie. Na pierwszy ogień po Kolonii 

Suchowolskiej, poszła wieś Suchowola w powiecie zamojskim. Udział brało w tej akcji ponad 

100 ludzi z oddziałów: „Groma” Błaszczaka Edwarda, „Podkowy” Tadeusza Kuncewicza, 

„Norberta” Turowskiego Jana. Akcja była przeprowadzona z samego wieczora. Zaskoczeni 

„Czarni” – koloniści niemieccy – posiadali 60 karabinów ręcznych i jeden RKM, 

umieszczony na murowanym kościele. [...]„Podkowa” udał się z kilkunastu partyzantami na 

wartownię, zdobył ją bez jednego strzału. „Czarni” byli całkowicie zaskoczeni. Zabrano broń 

ręczną, granaty i karabin maszynowy, który zawsze na noc „Czarni” wynosili na wieżę 

kościelną – na razie nie zdążyli wynieść. Głównie zabrano z Suchowoli żywność, a było tego 

sporo, gdyż był to okres świąt Bożego Narodzenia. „Czarni” dostawali dobre przydziały, a w 

sklepach ich nic nie brakowało i mieli w swych zagrodach dużo świń. Zabrano 24 furmanki 

żywności, ponad 30 sztuk świń z mety zabitych, mąkę, wartownikom zabrano kożuchy. Były 

tam dwa sklepy dość obficie zaopatrzone w to, co było potrzebne nam. Było 29 do lasu 

wszystko zabrane: cukier, kawa, pasta do zębów, piwa i wódki znikły kompletnie. 

Na dany znak wystrzelonej rakiety: wszystkie tabory ustawiły się na drodze, wzięto 

zakładników. Na wystrzelenie drugiej rakiety ściągnięto boczne ubezpieczenie. Na umówiony 

sygnał RKM-u trzy pojedyncze i krótkie serie cała kolumna silnie ubezpieczona ruszyła w 

kierunku Jacni. Ubezpieczenie  z krzyżówki Adamów – Potoczek  pozostało,  aż  cały  tabor 

przejechał wieś Jacnię szosą w kierunku Malewszczyzny. [...] Na miejscu w Maziarzach 

rozdzielono zdobycz: część koni i furmanek rozdano rolnikom, a które były potrzebne – 

zatrzymane dla swoich potrzeb gospodarczych oraz przeznaczono do wywiadu – zwiad 

konny.” 
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Cytowany wcześniej Zygmunt Klukowski w swej charakterystyce Edwarda 

Błaszczaka pisze, iż „z chwilą ukazania się w lasach biłgorajskich pierwszych oddziałów 

partyzantki sowieckiej „Grom” od razu nawiązał z nimi ścisły kontakt. Bardzo wiele akcji 

dywersyjno-sabotażowych przeprowadził oddział „Groma” wspólnie z oddziałem sowieckim 

Szangina, Kowalowa, Miszki, Tima i innych. Cechował go wyjątkowo ludzki stosunek do 

Żydów. Stale porozumiewał się z ukrywającą się w okolicach Borowca grupą Żydów, 

dostarczając im broń i amunicję, uprzedzał o grożącym niebezpieczeństwie. Będąc z 

przekonania szczerym demokratą silnie zżył się z ludnością wiejską i robotniczą w rejonie 

działania swego oddziału. W miarę możliwości pomagał ludziom w różnych ciężkich i 

krytycznych okolicznościach. W całej Zamojszczyźnie imię „Groma” było otoczone 

legendarną popularnością.”   

Największym z oddziałów sowieckich, jakie operowały na Zamojszczyźnie, była 

dywizja im. Kowpaka, dowodzona przez ppłk. Piotra (Petro) Werszyhorę (1 Ukraińska 

Dywizja Partyzancka im. gen. mjr. Sidora Kowpaka). Pojawiła się ona w rejonie Puszczy 

Solskiej w styczniu 1944 r. Oddział ten 

niszczył mosty i tory kolejowe, atakował 

posterunki niemieckie w mniejszych 

miejscowościach. O jego sile 

decydowały dwa czynniki: liczebność 

(kilka tysięcy żołnierzy) oraz dobre 

wyposażenie w broń i amunicję ze 

zrzutów dokonywanych przez samoloty 

sowieckie. Jeden z podkomendnych 

Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” 

wspominała, iż „po otrzymaniu 

wiadomości, że w Borowcu kwateruje 

sztab, ze strony AK wyjechała delegacja 

w składzie: kpt. Janusz Pruszkowski 

„Wacław”, Edward Błaszczak „Grom”, 

Tadeusz Kuncewicz „Podkowa”, Adam 

Piotrowski „Dolina”, Czesław Bończa-

Pióro „Colt” i Mieczysław Skwarczyński 

„Leszcz”. Spotkanie upłynęło w 

Ppłk Piotr Werszyhora, dowódca 1 Ukraińskiej 

Dywizji Partyzanckiej im. gen. mjr. Sidora 

Kowpaka. 
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przyjaznej atmosferze. Zostało omówione współdziałanie z oddziałami AK na czas 

przebywania oddziału ppłk. Werszyhory na terenach Zamojszczyzny.” 

18 lutego 1944 r. oddział pod dowództwem majora Kulbaki, należący do dywizji im. 

Kowpaka, przy współudziale m.in. żołnierzy „Groma” zajął miasteczko Tarnogród w 

powiecie zamojskim, wypierając na trzy dni stacjonujących tam Niemców i Ukraińców. „Na 

„Czarnych” i na Niemców nastał duży strach – wspomina „Jastrząb” – Kowpak  doszedł do 

porozumienia z naszymi oddziałami stojącymi w Puszczy Solskiej. Razem ruszyliśmy na 

Tarnogród i w kierunku na Biłgoraj. Żandarmi z Tarnogrodu zwiali do Biłgoraja – a nawet z 

Biłgoraja zaczęli wiać do Zamościa.” 

Niestety, w następnych zimowych akcjach nie brał już udziału sam „Grom”, ponieważ 

pod koniec lutego został ranny w czasie przeglądu broni. Nie mógł również uczestniczyć w 

odprawie Sztabu Obwodu Tomaszów Lubelski, która zwołana została we wsi Susiec w celu 

opracowania planu pomocy oddziałom z obwodu tomaszowskiego. Błaszczak kurował się od 

27 lutego we wsiach Kawęczyn oraz Topólcza koło Szczebrzeszyna pod opieką dr. Zygmunta 

Klukowskiego. Jego obowiązki przejął Włodzimierz Hascewicz ps. „War”, a oddział 

podzielony został na dwie części – „józefowską” i „aleksandrowską”. Nieobecność w 

oddziale w niczym nie podważyła autorytetu dowódcy, nadal był on jednym z symboli walki 

Polaków z hitlerowcami, nadal był w centrum zainteresowania lokalnych służb niemieckich, 

które próbowały dotrzeć do miejsca, gdzie się ukrywał, podejmowały próby jego likwidacji. 

Bardzo interesującą relację znajdujemy w dzienniku doktora Klukowskiego: „Na opatrunek 

„Groma” dzisiaj po południu ja pojechałem. […] Weszliśmy do dużej izby pełnej chłopów i 

bab. W sąsiedniej małej izdebce znajdował się „Grom”, „Sęp” i „Kawka” i jeszcze dwóch 

mężczyzn, znanych mi tylko z widzenia. Wszędzie atmosfera wręcz bojowa, widać, że tu 

dosłownie cała wieś to niemal jedna, silna, ofiarna organizacja. [....] Jesteśmy najzupełniej 

przekonani, że żandarmi, natrafiwszy na ślad „Groma”, pojechali na wywiad, lecz bali się 

zaczynać jakąkolwiek akcję, widząc postawę chłopów, których kieszenie wypchane były 

rewolwerami i ręcznymi granatami. Grupa chłopów stojących na drodze przed domem, w 

którym znajdował się „Grom” i przed sąsiednimi, to była właśnie pilnująca go dobrze 

uzbrojona warta, z karabinem maszynowym zamaskowanym w sadzie”. 

Tymczasem 9 marca 1944 r. w Markowiczach koło Księżpola oddziały „Groma” oraz 

„Podkowy” przejęły 16 furmanek wraz z przewożonym zbożem. Ochrona transportu – 

składająca się z 2 żandarmów i 2 policjantów – zbiegła bez podejmowania walki. 
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użą aktywność oddział Edwarda Błaszczaka „Groma” – „Wara” 

wykazał w kwietniu 1944 r. Już 1 kwietnia 1944 r. na szosie Biłgoraj – 

Zwierzyniec partyzanci z oddziału Edwarda Błaszczaka „Groma” i 

Włodzimierza Hascewicza „Wara” urządzili zasadzkę na samochód 

Schupo [niemiecka policja porządkowa, wykorzystywana podczas II wojny światowej do 

utrzymywania terroru w krajach okupowanych – dopisek JML] pod miejscowością 

Panasówka. Zasadzki dokonała drużyna „Jastrzębia” w składzie: Stanisław Kaczmarek „Stół”, 

Antoni Kurowski „Zajączek”, „Mały”, „Niedźwiedź”, Andrzej Marzysz „Padjasek”, 

Stanisław Piecko „Rakieta”, Zbigniew Podczaski „Sajgon”, Tadeusz Szanajca „Szum”, Jan 

Szmidt, Jerzy Teliczko „Czwarty” i „Wilczur”. W zasadzce zabito 7 Niemców, spalono 

samochód oraz zdobyto ważne dokumenty. 

Pięć dni później inny patrol wraz z żołnierzami z Brzezin i Tarnowoli zatrzymał 

pociąg towarowy koło stacji w Krasnobrodzie. Zdobyto wtedy kilkadziesiąt skrzyń amunicji 

artyleryjskiej. 16 kwietnia chłopcy od „Groma” zatrzymali pociąg koło tej samej stacji 

(zabrano jeden wagon cukru). 18 kwietnia „Gromowcy” zarekwirowali w tym samym miejscu 

wagon owsa (około 130 kwintali – trzy czwarte tego zboża rozdano ludności pod zasiew).  

20 kwietnia połączone patrole „Groma” i oddziałów sowieckich uderzyły na ukraińską 

wieś Moszczenica a także wysadziły pociąg pancerny w rejonie Zwierzyńca, natomiast 21 

kwietnia dokonały zasadzki na 28 szupowców w Górecku Kościelnym. Zabito 12 Niemców, 6 

wzięto do niewoli.  30 kwietnia na koncie oddziału „Groma” znalazło się wysadzenie pociągu 

ze sprzętem wojskowym koło Suśca, w skutek czego unieruchomiono linię kolejową na 7 dni. 

W początkach maja 1944 r. oddział „Groma” razem z żołnierzami sierżanta „Murwa” brał 

udział w akcji przeciw Ukraińcom w rejonie Narola.  

Okolice stacji w Krasnobrodzie były znów areną działań partyzantów „Groma” 9 maja 

1944 r. Jak pisze Z. Pizun: „zgrupowanie oddziałów partyzanckich AK zaatakowało między 

stacjami Zwierzyniec a Krasnobród koło wsi Górecko. W akcji uczestniczyły oddziały AK 

„Podkowy”, „Groma” i „Norberta” z OP-9, wspólnie z placówkami AK m. in. z Bondyrza, 

Rachodoszcz i Józefowa z obwodu zamojskiego, grupą żołnierzy BCh z oddziału „Rysia” 

oraz wydzielonego pododdziału z 1 kompanii oddziału dywersji bojowej obwodu Tomaszów 

Lubelski. Akcję prowadzono przy użyciu znacznych sił partyzanckich, gdyż liczono się z tym, 

że zatrzymany transport trzeba będzie utrzymać do chwili całkowitego wywiezienia amunicji. 
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„Grom” wśród swoich żołnierzy.  

Siedzą od lewej: Jan Naklicki, Edward Błaszczak „Grom”, Zielonka, NN. 

Od lewej stoją: Krystian Herc „Hel”, Lucjan Hajduk „Hak”, Józefat Żmuda „Czarny”.  

Źródło: Jan Grygiel, „Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Zamojskim1939-1944”. 

 

Zakładano bowiem, iż będzie to również transport z amunicją strzelecką, o którą głównie 

chodziło partyzantom. Pociąg próbowano zatrzymać przy użyciu miny, ta jednak nie 

spowodowała wykolejenia się lokomotywy, co chciał wykorzystać maszynista, zwiększając 

prędkość pociągu. Lokomotywa została jednak opanowana przez żołnierzy z oddziału 

„Groma”, a jej dwuosobowa załoga sterroryzowana i później uprowadzona. Po zatrzymaniu 

transportu partyzanci przeładowali z 4 wagonów amunicję artyleryjską i do moździerzy, a 

pozostałe 5 podpalili i zdetonowali.  

W tym samym czasie oddział „Groma” wraz z grupą tomaszowską opanowali w 

rejonie stacji Krasnobród pociąg towarowy z cukrem. Następnie z 6 wagonów przeładowano 

cukier na ściągnięte z pobliskich wsi podwody, a lokomotywę i pozostałe dwa wagony z 

cukrem pod pełną parą puszczono na wykolejony pociąg z amunicją. Przy okazji żołnierze 

AK zniszczyli również urządzenia techniczne i łącznościowe stacji Krasnobród i wysadzili na 
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niej wszystkie zwrotnice. Dywersja spowodowała 2-dniową przerwę w ruchu pociągów na tej 

linii”. [Z. Pizun, Major Tadeusz Kuncewicz ps. „Podkowa”]  

Tego samego dnia innych patrol „Groma" zaatakował pociąg wojskowy koło Suśca. 

Zdobyto 10 wagonów amunicji, zniszczono 11 wagonów amunicji artyleryjskiej i tor 

kolejowy.  

Efekty akcji pacyfikacyjnych prowadzonych przez Niemców przez cały rok 1943 i 

pierwszą połowę 1944 r., mimo użycia wielkich sił policyjnych i wojskowych, były – z ich 

punktu widzenia, niezadawalające. Akcja ta dotknęła – jak podaje Radosław Butryński – „171 

wsi, głównie w powiecie biłgorajskim oraz częściowo w zamojskim i janowskim. 

Wysiedleniami tymi objęto prawie 200 000 osób, spośród których około 50 000 ujęto do 

obozów w Zwierzyńcu i Zamościu, reszta uszła do lasów. Z niektórych wsi wzięto 80% 

ludności, wiele z miejscowości spalono w całości, w niektórych rozstrzelano od kilkunastu do 

kilkudziesięciu ludzi.” Terror okupanta spotykał się z adekwatną odpowiedzią oddziałów 

partyzanckich i ludności cywilnej. Dlatego akcja pacyfikacyjna o kryptonimie „Wehrwolf” 

zakończyła się fiaskiem, z czego zdawali sobie sprawę przywódcy hitlerowscy z Hansem 

Frankiem na czele, który krytykował Globocnika za „sianie zamętu”, całkowite zniszczenie 

gospodarki rolnej na terenach Dystryktu Lubelskiego GG i działania mające przeciwny skutek 

do pożądanego. Nie udało się bowiem zrealizować głównych założeń Planu Wschodniego, a 

przy okazji rozpętano krwawy konflikt zbrojny, w który wciągnięci zostali Niemcy, Polacy, 

Ukraińcy i Kałmucy. Zamojszczyzna została całkowicie zrujnowana, a przez to nieprzydatna 

dla gospodarki Rzeszy, o czym pisał do Berlina w swym memoriale gubernator dystryktu 

lubelskiego  Ernst Zörner:  „[...] wiosenne prace polowe, a w związku z tym i przyszłe żniwa 

oraz dostawy kontyngentów są w najwyższym stopniu zagrożone, gdyż tak dotychczas 

pracowitych chłopów polskich i ukraińskich ogarnął najwyższy niepokój z powodu niepewnej 

przyszłości ich własnej i ich rodzin. Wskutek przesiedlenia mnóstwo spokojnych dotychczas 

chłopów rozpacz pchnęła do band, z drugiej zaś strony 600 policjantów zajętych jest stale 

przy przesiedlaniu, a tym samym nie mogą oni zajmować się zwalczaniem band.” 

W istocie powiat biłgorajski wiosną 1944 r. był całkowicie dla Niemców stracony, 

gdyż znalazł się pod prawie całkowitą kontrolą oddziałów partyzanckich. W rękach 

hitlerowców pozostawało co prawda samo miasto Biłgoraj, ale kontakt z nim utrzymywano 

drogą lotniczą lub dojeżdżano do niego dużymi zmotoryzowanymi kolumnami pod silną 

eskortą. Lasy osuchowsko-aleksandrowskie stały się twierdzą partyzancką, którą nazwano 

Rzeczpospolitą Józefowską. Skoncentrowane zostały tu oddziały AK i BCH, liczące kilka 
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tysięcy ludzi, które dzień i noc – jak pisze Jerzy Markiewicz – „stały na straży życia i mienia 

mieszkańców, gotowe do odparcia ewentualnego najazdu Niemców.” 

Widząc pogarszająca się sytuację w terenie, niemożność sprawowania władzy w 

dystrykcie, nasilanie się akcji dywersyjnych i sabotażowych oraz starć zbrojnych ze strony 

akowskich i sowieckich oddziałów, w maju 1944 r. dowództwo niemieckie podjęło decyzję o 

wprowadzeniu do walki samolotów, które otrzymały zadanie niszczenia umocnień leśnych, 

gospodarstw, a także oddziałów partyzanckich znajdujących się w Puszczy Solskiej. 

Jednocześnie do akcji wprowadzono Kałmucki Korpus Kawalerii, nazywany przez Niemców 

Kalmücken Verband Dr Doll, Kalmüken Legion lub KKK, „wsławiony” wieloma zbrodniami 

na terenie Związku Sowieckiego w czasie wojny niemiecko-radzieckiej, a później na terenie 

Generalnego Gubernatorstwa.   

W zeznaniach złożonych 6 kwietnia 1966 r. w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni 

Kałmuckiego Korpusu Kawalerii Edward Błaszczak mówił: „W połowie 1944 r. w rejonach 

naszej działalności pojawiły się oddziały kałmuckie pod dowództwem „Dr. Dolla”. Oddziały 

te były na usługach armii hitlerowskiej. Przeznaczeniem tych oddziałów było prowadzenie 

walki z oddziałami partyzanckimi oraz ochrona obiektów przemysłowych, linii 

komunikacyjnych itp. Nadmieniam, że wojsko to nosiło mundury niemieckie, przy czym bardzo 

często występowało u nich różne umundurowanie i różna broń. Była to kawaleria, mająca do 

dyspozycji małe konie nazywane popularnie mongolskimi. Stanu liczbowego tych jednostek 

nie jestem w stanie podać dokładnie, ale mniej więcej, jak sobie przypominam z ówczesnych 

informacji, było ich około 3000-4000 osób. […] Pewnego dnia świątecznego, praw-

dopodobnie było to w końcu czerwca 1944 r., otrzymałem wiadomość od uciekającej ludności, 

że od strony miejscowości Babice, Dorbozy i Wola Obszańska, powiat Biłgoraj, województwo 

lubelskie, nacierają jednostki kawalerii kałmuckiej. W tej sytuacji wraz ze swoim oddziałem 

partyzanckim zajęliśmy stanowiska, aby powstrzymać nacierających Kałmuków. Obronę 

przyjęliśmy na linii drogi wiodącej w kierunkach Babice-Łukowa. Pod naporem ognia 

karabinu maszynowego, którym dysponował nasz oddział, kawaleria kałmucka wycofała się. 

[…] W celu wzmocnienia obrony wydałem polecenie wszystkim placówkom terenowym w 

miejscowościach Borowiec, Olchowiec, Łukowa, Aleksandrów i innych, aby wraz z bronią i 

amunicją stawiły się do mojej dyspozycji. Placówki te organizacyjnie podporządkowane były 

Batalionom Chłopskim i Armii Krajowej. W tym też czasie nawiązałem łączność z dowódcami 

partyzantki radzieckiej oraz Batalionów Chłopskich – „Rysiem”, „Jaskółką”.” 

Jego podkomendny Stanisław Osuch tak opowiada o tych samych zdarzeniach: 
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„W dniu 28 maja 1944 r. na południowe części powiatu biłgorajskiego przybyła 

licząca około 4 tysiące ludzi kawaleria kałmucka. Zajęli oni wsie: Olchowiec, Dorbozy, 

Łukowa, Chmielek, Podsośnina, Przymiarki, Rakówka, Obsza, Wola Obszańska, Zamch, 

Babice, Różaniec, Ruda Różaniecka i Lubliniec. Z marszu zaatakowali pozycje obronne 

partyzantów na rzece Tanew. W walce na rzece Tanwi brały udział oddziały polskie i 

radzieckie. Nad oddziałami polskimi dowództwo objął por. Edward Błaszczak ps. Grom. W 

skład polskich oddziałów wchodziły: oddziały Batalionów Chłopskich ,,Burzy”, broniących 

odcinka Borowiec – Borowieckie Dębowe Górki – las Dąbrowa, BCh ,,Rysia” broniących wsi 

Osuchy oraz BCh ,,Skrzypika” i oddziały Armii Krajowej plut. Władysława Kwiatkowskiego 

ps. Topola stacjonujące na odcinku wsi Kulasze. Oddziały radzieckie Kowalowa i Szangina 

broniły linii na odcinku od Borowca do Rudy Różanieckiej. Kawaleria Kałmuków, która z 

marszu chciała zająć wioskę Osuchy natrafiła na opór i musiała wycofać się do wsi Łukowa. 

W gronie kliku partyzantów ze wsi Olchowiec trafiłem pod dowództwo plut. Antoniego 

Wróbla ps. Burza. Broniliśmy terenu Piaskowa Góra, Górki Dębowe od strony wsi Łukowa 

skrajem lasu do wsi Borowiec razem z partyzantami radzieckimi pod dowództwem Kowalowa. 

Oddziały te były dobrze uzbrojone – na ich stanie była broń maszynowa i tzw. kompanijne 

moździerze. Właśnie z tych moździerzy ostrzelali oni pasące się na łąkach w Babicach konie 

Kałmuków oraz ich samych kąpiących się w rzeczce Lubień k. Łukowej. W pierwszej fazie 

najazdu Kałmuków – po nieudanej próbie zajęcia przez nich wsi Osuchy i Borowiec – zajęli 

oni kwatery we wsiach Łukowa, Olchowiec, Babice i Dorbozy. Tam dokonywali grabieży i 

gwałtów na kobietach, które ukrywały się przed nimi w polu bądź przydomowych ogrodach. 

Partyzanci radzieccy wystosowali do Kałmuków pismo z propozycją porzucenia służby u 

Niemców i przejścia do stacjonujących w okolicznych lasach oddziałów partyzanckich. Pismo 

takie – na tablicy przymocowanej do kija umieścił na drodze prowadzącej z Olchowca do 

Zamchu – w odległości ok. 150 m od wsi – mieszkaniec Olchowca Wojciech Szostak. W 

sąsiedztwie jego domu w mieszkaniu Banachów mieścił się sztab niemiecki, zaś jego siostra 

ukrywała się przed Kałmukami. Wojtkowi udało się przedostać do domu i zabrać swoją 

siostrę do lasu. […]  Po wycofaniu się partyzantów radzieckich w głąb lasu pozostaliśmy 

sami. Byliśmy wprawdzie ostrzeliwani także z samolotów, ale nikomu nic się nie stało. 

Kałmucy wycofali się, a ludność z Olchowca wraz z inwentarzem wróciła do wioski.” 
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 czerwcu i lipcu 1944 r. do granic obecnej Polski zaczęły zbliżać się 

w szybkim tempie oddziały Armii Czerwonej. Wiadomo był już 

wtedy, kto wyjdzie z tej wojny zwycięsko, choć myliłby się ten, kto 

uznałby Niemców za całkowicie pokonanych i bezsilnych. Wręcz 

przeciwnie, to właśnie w czerwcu 1944 r. hitlerowcy przygotowali i zrealizowali plan 

Sturmwind (Wicher) polegający na okrążeniu i zniszczeniu oddziałów partyzanckich 

stacjonujących w Lasach Janowskich (Sturmwind I) i Puszczy Solskiej (Sturmwind II). To 

właśnie wtedy doszło do najkrwawszych walk na Porytowym Wzgórzu czy też nad rzeką 

Tanwią.  

Drugi etap opisanej operacji znany pod kryptonimem „Sturmwind II” rozpoczął się 15 

czerwca 1944 r. Początkowo Niemcy zamierzali użyć tylko jednej dywizji – pisze Jacek 

Wołoszyn – szybko jednak zmienili decyzję, wprowadzając do walki całość sił użytych w 

Lasach Janowskich wraz z uzupełnieniami (między innymi o pociąg pancerny z Zamościa). 

21 czerwca Niemcy zamknęli okrążenie w okolicach Zwierzyńca i Biłgoraja. W kotle oprócz 

oddziałów polskich i sowieckich przybyłych z Lasów Janowskich znalazło się również 

zgrupowanie jednostek AK – BCh pod dowództwem mjr. Edwarda Markiewicza „Kaliny”. 

Rozpoczęła się największa bitwa partyzancka na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny 

światowej, zwana bitwą pod Osuchami (także bitwą nad Tanwią lub bitwą nad Sopotem). W 

walce uczestniczyli także żołnierze z oddziału „Groma”, m.in. Stanisław Szostak ps. 

„Trzynastka”, Feliks Osuch ps. „Poznaniak”, Jan Buczek ps. „Dąbek”, Henryk Nowicki ps. 

„Orzeł”, Józef Osuch ps. „Wesoły” i Marian Witkowski ps. „Witek”. Główna część oddziału 

„Groma” na szczęście nie znalazła się w kotle, który stworzyli Niemcy, otaczając kompleks 

leśny Puszczy Solskiej, dzięki czemu oddział mógł kontynuować walkę, próbując pomóc 

walczącym oddziałom „Kaliny”. „W tym czasie, gdy zgrupowanie „Kaliny” znalazło się 

wewnątrz pierścienia niemieckiego – pisze Jan Grygiel – „Adam” z oddziałami „Doliny”, 

„Podkowy” i „Groma” organizował zasadzki na trasie Biłgoraj Zwierzyniec, by odciążyć 

działania niemieckie na Puszczę Solską. Od strony Zwierzyńca ubezpieczał ich „Wit” z 

oddziałem. Zniszczono kilka samochodów, zabito majora niemieckiego, kilku wzięto do 

niewoli. Ale trudno było trzymać jeńców w oddziale, który jest w akcji i nie ma stałego 

miejsca biwakowania.[…] 

 „Adam” starał się też nawiązać łączność radiową z „Kaliną”. Próby te nie udały się. 

Łączność można było uzyskać tylko przez Londyn, a radiostacja „Kaliny” już nie działała. 
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Pomoc dla żołnierzy w Puszczy Solskiej była niemożliwa. Oddziały „Adama” wycofały się w 

kierunku Radecznicy. 

Po bitwie pod Osuchami „Orkisz”, „Wit”, „Grom” i inni, którzy nie brali udziału w 

bitwie, poszukiwali ciał zabitych”. Po wojnie okazało się – dzięki przeprowadzonym 

ekshumacjom, iż na polu walki pozostało około 240 poległych partyzantów należących do 

różnych oddziałów i organizacji. Winą za pogrom w józefowskich lasach akowcy obciążyli 

inspektora „Kalinę”, który – jak mówił później ranny brat „Groma”: „stracił zupełnie głowę, 

wykazał brak zdolności strategicznych i sprowadził klęskę, jakiej oddziały dywersyjne 9 pułku 

piechoty nigdy jeszcze nie zaznały”.  

„Pacyfikacje prowadzone przez Niemców z czerwca 1944 r. sparaliżowały i opóźniły 

również zaplanowane o wiele wcześniej działania operacyjne związane z powstaniem – pisze 

cytowany już Jacek Wołoszyn w „Zeszytach Osuchowskich” – Rozbicie oddziałów „Wira” 

osłabiły przygotowania do akcji „Burza”. Zgodnie z wcześniejszymi planami na 

Zamojszczyźnie miał być odtworzony 9 Pułk Piechoty (OP-9). 10 lipca 1944 r. mjr Stanisław 

Prus „Adam” wydał rozkaz koncentracji oddziałów wchodzących w skład pułku. W skład OP-

9 wchodził między innymi III Batalion Obwodu Biłgoraj pod dowództwem „Wira”. I 

Kompanią tego batalionu dowodził natomiast ppor. Edward Błaszczak „Grom”. Oddziały z 

Obwodu Biłgorajskiego i Zamojskiego udały się na koncentrację w okolicach Bondyrza. 

W czasie realizacji akcji „Burza” żołnierze III Batalionu stoczyli wiele potyczek z 

Niemcami. 25 lipca 1944 r. wzięli udział w walkach Armii Czerwonej z oddziałami 

niemieckimi pod Obroczą, Zwierzyńcem, Dąbrową i Majdanem Małym. Szlak bojowy III 

Batalionu zakończył się 30 lipca tego roku, kiedy nadeszły rozkazy Komendanta Okręgu 

ZWZ-AK Lublin płk Kazimierza Tumidajskiego „Marcina”. Komendant Obwodu ZWZ-AK 

Biłgoraj por. Józef Gniewkowski „Orsza” nakazał wówczas oddziałom Obwodu Biłgoraj 

przybycie do Biłgoraja w celu złożenia broni przedstawicielowi Armii Czerwonej. Po 

rozmowach z przedstawicielami NKWD „Wir” nie zdecydował się na złożenie broni. 

Postanowił rozproszyć oddział i kazał ukryć broń. W tym momencie rozpoczynał się już 

jednak nowy okres w dziejach powiatu biłgorajskiego, który wiązał się teraz z 

przeciwstawieniem się kolejnemu systemowi totalitarnemu.” 

  Wejście na Zamojszczyznę Armii Czerwonej okazało się zakończeniem jednej 

okupacji, a rozpoczęciem następnej. Cytowany w tym tekście niejednokrotnie dr Zygmunt 

Klukowski zanotuje w swych dziennikach z lat 1944-59, iż po wejściu do Zamościa 

oddziałów sowieckich w mieście odbyła się wielka uroczystość wojskowa z nabożeństwem i 
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defiladą na rynku. Jednocześnie polskimi partyzantami wstrząsnęła wiadomość o rozkazie 

wydanym przez komendanta „Adama” o rozbrojeniu oddziałów, rozpuszczeniu do domów 

oficerów i żołnierzy oraz zebraniu wszelkiej broni. Klukowski: „[…] żołnierze w oddziałach 

po odczytaniu rozkazu o rozbrojeniu płakali, nie mogli się powstrzymać od głośnego łkania. 

Broń prawie całą zatrzymano, zdano sam szmelc – tylko tak, dla oka. I znów trzeba iść do 

lasu, do podziemia, konspirować prawdopodobnie znacznie więcej niż przy Niemcach. Trzeba 

zaczynać nowy, być może cięższy niż dotychczas, okres walki z drugim okupantem – z 

bolszewikami. Jeśli jednak chodzi o mnie, to jestem pewien, ze wszystko skończy się dobrze, że 

my i z tej walki wyjdziemy zwycięsko”. Doktor zapisze także: „Wojna z Niemcami się 

skończyła, w wielu krajach ludzie swobodnie odetchnęli, tylko my w dalszym ciągu żyjemy w 

ciężkich warunkach niewoli, stale narażeni na gwałt, terror i barbarzyńskie napady 

rzekomych przyjaciół-sojuszników, a w rzeczywistości – okupantów nie lepszych od 

Niemców”. W innym miejscu dodaje: „Szeregi organizacyjne topnieją coraz bardziej: coraz 

więcej oficerów i podoficerów idzie do wojska, bardzo dużo jest aresztowanych, a reszta traci 

grunt pod nogami i nie wie, co ma ze sobą robić. Tylko nieliczna garstka trwa na swoim 

niezłomnym, bezkompromisowym stanowisku.”  

Rozpoczyna się wcielanie w szeregi „berlingowców” (ludowe Wojsko Polskie). Na 

całym terenie rozpoczynają się także aresztowania wśród działaczy podziemia 

niepodległościowego. Więzienia zapełniają się wieloma dowódcami i żołnierzami AK i BCh, 

którzy szczególnie wsławili się w walce z okupantem niemieckim. Błaszczak i Kuncewicz, 

„biorąc na siebie całą odpowiedzialność za swoją postawę i narażając siebie na wielkie 

niebezpieczeństwo ścigania przez NKWD upoważnili „Borówkę” do oficjalnego oświadczenia 

„Dąbrowie” i NKWD, że ze swoich oddziałów nie dadzą ani jednego żołnierza, że nie będą 

uznawali żadnych nakazów mobilizacyjnych, dopóki odpowiednich zarządzeń nie wyda rząd 

Mikołajczyka” [relacja Z. Klukowskiego]. 

Latem 1945 r. – po wkroczeniu na Zamojszczyznę wojsk sowieckich, na wieść o 

przygotowaniach, a potem wybuchu Powstania Warszawskiego, Błaszczak myśli o 

przedostaniu się do stolicy z zamiarem wzięcia udziału w walce. Jeszcze pod koniec września 

– na rozkaz dowództwa AK „Grom” próbuje zorganizować oddział, który pomógłby 

walczącej stolicy. Jest jednak za późno. 

„Grom” bacznie obserwuje zmieniającą się sytuację, zdając sobie sprawę z coraz 

większych problemów. Z jednej strony podkomendni nadal w zasadzie wierni są swym 

dowódcom, z drugiej widoczne jest rozprężenie. Niejednokrotnie zdarzają się w terenie 
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napady rabunkowe. „To skutek demoralizacji wśród byłych żołnierzy, którzy nie mogą długo 

siedzieć bezczynnie, a nie mając nad sobą dyscypliny wojskowej, tą drogą szukają środków do 

życia”. Znamienna jest w tym kontekście historia „Spadochrona” (Józefa Turczyniaka). 

Doktor Klukowski pisze w październiku 1944 r.: „Zabity został niejaki „Spadochron” – 

żołnierz z oddziału „Groma”. Był to bardzo odważny i dzielny w każdej akcji żołnierz, lecz 

równocześnie niepoprawny bandyta. Za różne wyczyny miał już wyrok śmierci, ale jakoś się 

wymigał. Poznałem go przed tygodniem na imieninach „Groma” i „Wrednej”. Niespokojny 

jegomość, średniego wzrostu, o pospolitej twarzy. Nie zwróciłem na niego większej uwagi. 

Kilka dni potem poszedł na jakąś wyprawę bandycką, gdzie natknął się przypadkowo 

na podobną sobie grupkę bandytów. Wywiązała się strzelanina. „Spadochron”, trafiony w 

szyję, zginął na miejscu. Ciekawy był jego życiorys – obok nie byle jakich wyczynów 

bojowych, za które dostawał od dowództwa „najwyższą pochwałę”, jak to było na przykład 

podczas napadu na posterunek niemiecko-ukraiński w Łukowej w październiku 1943, miał za 

sobą wiele napadów bandyckich, za które zasłużył na wyrok śmierci”. 

Błaszczak zdaje sobie doskonale sprawę, iż prędzej czy później trzeba będzie włączyć 

się w główny nurt życia, akceptując przynajmniej w części – i z ciężkim sercem, nową 

władzę. Wśród części partyzantów tli się jeszcze nadzieja na wybuch kolejnego konfliktu 

zbrojnego, tym razem Zachodu ze Związkiem Sowieckim, nadzieja na udział opozycji w 

powojennych rządach.  

Nadzieja ta powoli umiera, gdy terror znów staje się głównym instrumentem walki z 

partyzantką niepodległościową. Ferdynand Orzechowski pisze: „Wejście wojsk sowieckich i 

działającego z ich nadania PKWN-u przyniosły – wkrótce po rozbrojeniu – aresztowania, 

początkowo tylko przez NKWD ale po zorganizowaniu z członków Armii Ludowej UB – 

obydwie te organizacje zapełniły więzienia, przeprowadzały wywózki na „Sybir”, ich też 

dziełem były morderstwa sądowe i bez sądów. Zginął wówczas – we wrześniu 1944 roku – 

zamordowany na Zamku Lubelskim – bez sądu – dowódca 9 pp. Armii Krajowej major 

„Adam” (Stefan Prus), żołnierz września z 4. p[ułku] podhalańskiego. Znów podobnie jak w 

czasie okupacji niemieckiej rozpoczęło się ukrywanie, tajemne kontakty, samoobrona. W 

rezultacie zaistniała sytuacja przedłużyła na kilka lat działania organizacji 

niepodległościowych pod znamiennymi nazwami: Ruch Oporu AK, Wolność i Niezawisłość 

(WIN), Armia Wolnej Europy [...] i wiele innych. Powstawały też organizacje młodzieżowe w 

szkołach.”  
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W związku z nasilającymi się represjami na jesieni 1944 r. „Grom” i jego towarzysze 

przygotowali jeszcze jedną akcję. 7 października 1944 r. wraz z czterema żołnierzami AK 

przebranymi w mundury ludowego Wojska Polskiego („berlingowców”) zaatakował 

więzienie w Zamościu. Dzięki starannemu przygotowaniu akcji a także brawurze partyzantów  

– ocenia Krzysztof Czubara – atak zakończył się wielkim sukcesem – więzienie opanowano  

bez jednego wystrzału i uwolniono 34 więźniów politycznych, m.in. znanych dowódców 

oddziałów partyzanckich AK ppor. Jana Turowskiego „Norberta” i ppor. Józefa Kaczoruka 

„Ryszarda”, ppor. Henryka Kapłona „Żurawia”, zastępcę dowódcy oddziału por. Józefa Ciąga 

„Śmiecha” i ludowca Stefana Tora. 

 

Od prawej: Krystian Herc ps. „Hel”, Józef Turczyniak „Spadochron”, Edward Błaszczak „Grom”. 

Źródło: Jan Grygiel, „Związek walki zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Zamojskim1939-1944”. 

 

Doktor Klukowski zanotuje: „Grom jest nadzwyczajny w swej skromności i 

umniejszaniu swej zasługi w tym, czego wczoraj dokonał. A wyczyn był istotnie nie byle jaki. 

[…] Zamość jest wciąż pod wrażeniem  uprowadzenia więźniów. Wszyscy się zachwycają 

wspaniałą robotą”. Akcja ta wywołuje euforię wśród dywersji oraz społeczeństwa 

pozytywnie nastawionego do opozycji, a jednocześnie wściekłość funkcjonariuszy służby 

bezpieczeństwa, którzy – po pierwsze – nie mogli dowiedzieć się, kim byli bandyci atakujący 
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więzienie (mówiono, iż było ich nawet dwudziestu), a także – co ważniejsze – nie dowierzali, 

iż ktokolwiek był w stanie sforsować zabezpieczenia pilnie strzeżonego aresztu. Ktokolwiek 

by się nie wypowiadał, wszyscy byli pod wielkim wrażeniem odwagi partyzantów i 

skuteczności akcji. O wielkim szacunku, jakim darzono odważnego dowódcę, może 

świadczyć także i to, iż jeden z oficerów-berlingowców zadeklarował, że jego pluton stoi 

całkowicie do dyspozycji „Groma”. 

 

stycznia 1945 r. generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” – 

ostatni komendant główny AK, chcąc uchronić żołnierzy 

podziemia przed pacyfikacją ze strony NKWD i 

współdziałających z nimi polskich służb bezpieczeństwa, wydał 

rozkaz o rozwiązaniu, działającej od pierwszych dni okupacji, największej polskiej 

organizacji wojskowej. „Dalszą swą pracę i działalność – pisał Okulicki w rozkazie – 

prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej 

przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego 

Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą”. Wielu 

żołnierzy AK, posłuchawszy swego dowódcy, zdało broń, ujawniło się i próbowało wrócić do 

normalnego życia. Inni – jak chociażby kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, kontynuowali 

walkę, widząc samowolę, bezkarność i okrucieństwo służb bezpieczeństwa. 

Na początku lutego 1945 r. „Grom” żegna się ze swoimi towarzyszami walki, 

odwiedza jeszcze przyjaciela – dr. Zygmunta Klukowskiego, po czym wyjeżdża w swe 

rodzinne strony. Obiecuje, iż wróci na Zamojszczyznę niebawem, co – jak się okazało – nie 

było tak łatwe. Stary doktor zanotuje w swym dzienniku znamienne słowa, które doskonale 

charakteryzują postać dowódcy partyzanckiego: „Szkoda, że od nas odjeżdża, bo lubiłem go 

więcej od innych i ceniłem za wyjątkową dzielność i odwagę”. Także w lutym 1945 r. obiega 

okolicę Józefowa wieść o śmierci porucznika „Groma” – jednego z najpopularniejszych 

dowódców partyzanckich działających na tym terenie, co wywołuje wiele komentarzy i 

spekulacji. Wiadomość ta jest nieścisła, gdyż dotyczy innego partyzanta o tym samym 

pseudonimie, który zginął w czasie obławy – zorganizowanej przez UB – we wsi Wielącza. 

Dowództwo AK wie, iż informacja o śmierci „Groma” to tylko plotka, gdyż porucznika nie 

ma już na Zamojszczyźnie. Przez kilka następnych lat jego imię zostanie obłożone zakazem 

cenzorskim. Nigdzie nie będzie można wymieniać go, nie będzie można wspominać 

chwalebnych czynów „Groma” i jego żołnierzy. 

19 
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Po powrocie do Wielkopolski w początkach 1945 r. Edward Błaszczak włączył się w 

działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowanego przez byłego premiera rządu 

emigracyjnego w Londynie, a od 28 czerwca 1945 r. wicepremiera w Tymczasowym Rządzie 

Jedności Narodowej, Stanisława Mikołajczyka. Błaszczak został pełnomocnikiem rządu do 

spraw Ziem Zachodnich i wyjechał do Szczecina. Tutaj zetknął się ze wszystkimi problemami 

właśnie przejętego przez władze polskie miasta – zniszczeniami wojennymi, szabrem czy 

pospolitą przestępczością (w tym też najgroźniejszą – morderstwami). Wojska sowieckie 

zdobyły Szczecin 26 kwietnia 1945 r., ale dopiero 5 lipca oficjalnie przeszedł on w polskie 

ręce. Przez ponad dwa miesiące miasto było strefą, gdzie w zasadzie nie istniała żadna władza 

cywilna – pierwszy prezydent Piotr Zaremba został w maju zmuszony do opuszczenia miasta 

(łącznie na kilkanaście dni), co ułatwiło Sowietom obrabowanie Szczecina. We 

wspomnieniach ludzi, którzy przeżyli pierwsze miesiące po wyzwoleniu tego miasta, 

powtarzają się informacje o opustoszałych, wyludnionych mieszkaniach, częstych wizytach 

najróżniejszych dziwnych ludzi poszukujących żywności, kosztowności, wszystkiego co 

można wywieźć i sprzedać, strzelaninach, bijatykach i pijaństwie, gwałtach na germańskich 

dziewoczkach, napadach na dotychczasowych mieszkańców (najczęściej starych, 

niedołężnych Niemców). 

W Szczecinie spotykali się ludzie szukający spokojnego miejsca do życia, rozbitkowie 

życiowi, którym wojna zabrała wszystko co najcenniejsze, z awanturnikami, szabrownikami 

lub po prostu zwykłymi bandytami. W niejednej opowieści rodzinnej można znaleźć mrożące 

krew w żyłach opowieści o nieprzespanych nocach, o dniach spędzonych w ukryciu z powodu 

grabieży i mordów dokonywanych na bogu ducha winnych mieszkańcach przez zgraje 

zdemoralizowanych żołnierzy sowieckich, polskie bandy gangsterskie, zbrojne grupy 

niemieckie i tych wszystkich, którzy chcieli nachapać się jak najwięcej w czasie zawieszenia 

wszelkich praw.  

Według funkcjonariuszy UB, w pierwszym okresie pobytu na Pomorzu Edward 

Błaszczak „Grom” utrzymuje kontakt z dawnymi współtowarzyszami walki z Zamojszczyzny 

mieszkającymi teraz na Pomorzu. W dokumentach wytworzonych przez tutejszych 

funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, a znajdujących się obecnie w Instytucie Pamięci 

Narodowej w Warszawie, natrafiamy na informacje w sprawie działalności organizacji WiN 

w latach 1945-1955 na terenie powiatu białogardzkiego i koszalińskiego. Jednym z członków 

oddziału konspiracyjnego miał być Edward Błaszczak. Jego nazwisko pojawia się w 

dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa wraz z nazwiskami ludzi, którzy w czasie wojny 
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współpracowali z nim na terenie województwa lubelskiego. Byli wśród nich Edmund Maśko, 

Stefan Krzaczek, Wicenty Kot i Henryk Flis. Początkowo – czytamy – grupa ta atakowała 

PUBP na Lubelszczyźnie, dokonywała napadów na więzienia (np. w Biłgoraju), a także 

nękała poszczególne oddziały Wojska Polskiego. Na jej koncie znajdowały się także rabunki 

mienia ludności miejscowej. „W obawie przed odpowiedzialnością za popełnione wrogie 

czyny 10 z nich zbiegło z woj. lubelskiego i ukrywało się na terenie obecnego woj. 

koszalińskiego. […] Zarówno elementy winowskie, jak i inne po przybyciu na nasz teren – 

czytamy dalej w aktach sprawy – nawiązały z sobą ścisłe kontakty i podejmowały wrogą 

działalność. Liczyli oni na wybuch nowego konfliktu zbrojnego między wschodem i zachodem 

i zmianę ustroju w Polsce. Zbiorowo słuchali audycji radia „Wolna Europa”, a zasłyszane 

wiadomości rozpowszechniali w formie szeptanej wrogiej propagandy”. 

Członkowie grupy posiadali broń, której mieli użyć do likwidacji 23 grudnia 1945 r. w 

Karlinie funkcjonariusza MO Jana Hajduka (Edmund Maśko). 29 marca następnego roku w 

godzinach rannych siedmiu członków „nielegalnej organizacji WiN kpt. Błaszczaka Edwarda 

„Grom” uzbrojeni w krótką broń dokonali napadu rabunkowego na kasę elektrowni w 

Białogardzie. Ogółem zrabowali 369.000 zł.” Była to klasyczna akcja ekspriopracyjna, tzn. 

akcja mająca na celu pozyskanie pieniędzy na działalność organizacyjną – zakup broni, 

przygotowanie ulotek propagandowych, drukowanie prasy czy też bieżące funkcjonowanie 

członków oddziału itp. Jedynym, który został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa już 

latem 1946 r., był Edmund Maśko. Osądzono go i skazano na 15 lat więzienia, pozostali 

rozpracowywani byli aż do rok 1955 w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Okręg”. W 

tymże roku sprawę zamknięto, gdyż członkowie grupy nie prowadzili żadnej działalności, a 

niektórzy z nich (w tym Edward Błaszczak) „zbiegli z woj. koszalińskiego”. 

Trzeba w tym miejscu powiedzieć, iż w czasie pobytu na Pomorzu Edward Błaszczak 

znajdował się pod permanentną kontrolą miejscowych urzędów bezpieczeństwa, których 

celem było nie tylko zbieranie informacji mających przedstawić pełnomocnika rządu do 

spraw Ziem Zachodnich w niekorzystnym świetle, ale także prowadzenie działań 

represyjnych, zastraszających. W postanowieniu o umorzeniu śledztwa prowadzonego w 2011 

r. w sprawie „zbrodni przeciwko ludzkości, stanowiącej jednocześnie zbrodnię 

komunistyczną, popełnioną na szkodę Edwarda Błaszczaka” czytamy, że „zakres represji 

organów bezpieczeństwa na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego wobec Edwarda 

Błaszczaka zdołano ustalić jedynie częściowo, a w wielu przypadkach jedynie w przybliżeniu. 

Z ustaleń śledztwa wynika, iż represje te rozpoczęły się głównie w momencie tworzenia przez 
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Edwarda Błaszczaka struktur terenowych PSL-u. Polegały one na bezpodstawnym 

zatrzymywaniu, przetrzymywaniu w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa (min. w Białogardzie 

w roku 1947), rewizjach w mieszkaniu, utrudnianiu i rozbijaniu organizowanych zebrań 

członków tej partii (min. w Połczynie Zdroju, Grzmiącej). W Szczecinku miało dojść do 

ciężkiego pobicia Edwarda Błaszczaka, jednakże nie zdołano zgromadzić dokumentów w 

pełni potwierdzających zaistnienie tego zdarzenia. Podobnie odnieść się należy do mającego 

mieć miejsce na przełomie kwietnia i maja 1947 r. pobicia i ugodzenia bagnetem Edwarda 

Błaszczaka w Białogardzie, przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Białogardzie o nazwisku Nowak. 

Potwierdzono natomiast w pełni fakt pobicia Edwarda Błaszczaka i jednoczesnego 

rozbicia spotkania członków PSL-u na terenie Nowogardu (ówcześnie Nowogrodu) – 

czytamy także w dokumencie. Mianowicie w dniu 22.09.1946 r. w czasie obrad miejscowego 

koła PSL na salę wtargnęło kilkunastu mężczyzn uzbrojonych w rewolwery i bagnety. Zaczęli 

oni demolować lokal oraz bić obecnych min. Edwarda Błaszczaka, który został uderzony 

rękojeścią rewolweru, w wyniku czego doznał rany cięto- tłuczonej wargi górnej, złamania 

czterech zębów oraz ogólnego rozstroju zdrowia. Po opuszczeniu przez członków PSL-u 

lokalu zostali oni zaatakowani przez inna grupę napastników, oczekujących przed lokalem. 

Pobite zostały łącznie 4 osoby, w tym działacze Romanowski i Gust. Napastnikami mieli być 

lokalni członkowie PPR i Związku Walki Młodych oraz pracownicy miejscowego więzienia 

m.in. niejaki Rusiak. Po zdarzeniu Edward Błaszczak zgłosił fakt napadu w miejscowym 

PUBP, jednakże kierownik tego urzędu (był nim Eugeniusz Roszkowski) odmówił interwencji 

w tej sprawie. Napad ten stał się podstawą do skargi złożonej ówczesnemu Prezesowi Rady 

Ministrów […]” 

 Wydarzeniami, które zdecydowały o przyszłości Polski Ludowej, niezwykle ważnymi 

i trudnymi dla opozycji demokratycznej i niepodległościowej oraz samego Edwarda 

Błaszczaka jako sekretarza PSL-u w Szczecińskiem, były referendum (3xTAK) w 1946 r., a 

potem wybory parlamentarne z 1947 r. Przygotowania do nich odbywały się w atmosferze 

niepewności, tymczasowości i zastraszania. Partia Mikołajczyka była jedyną poważną 

alternatywą dla instalujących się w Polsce komunistów, dlatego też bardzo szybko stała się 

ich głównym przeciwnikiem i wrogiem. Choć sam przywódca partii zdecydowanie potępiał 

bratobójcze walki NSZ i innych organizacji niepodległościowych, nie mógł liczyć na 

przychylność przedstawicieli ówczesnej władzy. W przededniu styczniowych wyborów do 

sejmu z 1947 r. tajne bojówki PPR i UB, terroryzowały wsie, dokonując skrytobójczych 
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mordów, których ofiarami było około 200 członków PSL. Rozbudowana agentura UB 

otrzymała zadanie inwigilowania ludowców. W tym samym czasie ludowe WP, UB i KBW 

rozpoczęły akcję propagandowo-dezinformacyjną mającą na celu skompromitowanie PSL w 

oczach społeczeństwa. W ramach represji rozwiązano struktury powiatowe PSL, co 

uniemożliwiło im wystawienie własnych kandydatów w wyborach.  

Słaba, niepewna swojej pozycji w społeczeństwie PPR, nie osiągnęłaby tak wielkiego 

sukcesu, gdyby nie wsparcie sowieckiego okupanta. Nie osiągnęłaby także sukcesu, gdyby 

nie wprzągnęła w kierat własnej działalności wszystkich dostępnych chwytów 

propagandowych. Raz w sposób zakamuflowany, innym razem otwarty atakowała swych 

wrogów politycznych. Przy pomocy prostych, ale nośnych haseł, zwalczała kułaków, 

maruderów andersowskich, zaplutych karłów reakcji, szpiegów na usługach obcych mocarstw 

czy też reakcyjne bandy podziemne siejące terror metodami faszystowskimi. Bardzo chętnie 

ówcześni propagandyści posługiwali się epitetami o zabarwieniu pejoratywnym, by 

przeciwnika oczernić, zohydzić w oczach społeczeństwa, przyrównać go do tych, których 

Polacy tak doskonale znali – okupantów hitlerowskich. W oficjalnej propagandzie działalność 

konspiracji lat powojennych nie była zatem prowadzona w imię odzyskania przez Polskę 

niepodległości, lecz zbrodnią na narodzie polskim, który chce iść drogą postępu i 

sprawiedliwości społecznej ku szczęściu, jakim ma być socjalizm. 

Mimo tych wszystkich działań na tzw. Blok Demokratyczny (PPR, PPS, SD, SL) 

głosowało zaledwie 50% wyborców (według danych NKWD przekazanych do Moskwy). 

Jedynym sposobem na przejęcie władzy stało się sfałszowanie wyników wyborów. Według 

nowych danych Blok Demokratyczny zdobył 80% wszystkich głosów, natomiast PSL 

zaledwie 10%. Od tego momentu rozpoczęło się systematycznie „utrwalanie zdobytej 

władzy”.  

 

o niemal całkowitym rozbiciu mikołajczykowskiego PSL-u i klęsce w 

sfałszowanych wyborach w 1947 r. pełnomocnik rządu w Szczecinie 

Edward Błaszczak został – według oficjalnej wersji – urlopowany przez 

Prezydium Wojewódzkiej Narodowej Rady w Szczecinie z powodu 

choroby i powrócił do Wielkopolski. Zamieszkał we wsi Mroczeń koło Kępna, gdzie 

prowadził gospodarstwo rolne jego ojciec. Nie przestał interesować się jednak polityką, która 

wypełniała mu życie przez kilka ostatnich lat. Spotykał się z sąsiadami i ludźmi 

przybywającymi do Mroczenia, chętnie omawiał bieżące wiadomości z kraju i ze świata. Po 
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doświadczeniach okupacyjnych i pobycie na Pomorzu miał wyrobione poglądy na działania 

komunistów wspieranych przez NKWD. W jednej z takich rozmów, która odbyła się 25 maja 

1947 r. w jego domu, opowiadał zebranym, iż w Pruszkowie miał miejsce krwawo stłumiony 

przez oddział NKWD strajk kolejarzy (kilku kolejarzy zginęło lub zostało rannych). Rosjanie 

zostali wezwani, ponieważ do strajkujących nie chcieli strzelać polscy żołnierze. W czasie 

kolejnego spotkania Błaszczak bardzo krytycznie wypowiadał się na temat nowego ustroju 

panującego w Polsce oraz polityce gospodarczej rządu (wskazywał na niekorzystne zjawiska 

związane z osłabieniem polskiego pieniądza oraz sytuację w górnictwie). Według świadka, 

miał mówić, iż „wszystko jest sztucznie podtrzymywane, że walka z drożyzną nie da żadnych 

rezultatów i wkrótce nastąpi inflacja. Przy okazji oświadczył iż cyfry statystyczne produkcji 

krajowej są fałszowane, gdyż wydobycie węgla naprzykład nie tylko że nie wyrównuje 

produkcji przedwojennej lecz jest o wiele niższe.” 

12 czerwca 1947 r. Wojskowy Prokurator Rejonu Poznańskiego ppłk. Stanisław 

Radomski wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w PUBP w Kępnie Edwarda 

Błaszczaka za „rozpowszechnianie fałszywych informacji mogących wyrządzić istotną szkodę 

interesowi Państwa Polskiego”. Tym samym rozpoczęło się śledztwo w sprawie przeciwko 

byłemu partyzantowi, sekretarzowi PSL-u i pełnomocnikowi rządu w Szczecinie. Błaszczaka 

oskarżano przede wszystkim o sianie defetyzmu, kolportowanie wrogich wobec nowej władzy 

wiadomości o charakterze politycznym i gospodarczym. W zeznaniach świadków pojawiały 

się także zarzuty o  przestępczą działalność w czasie okupacji hitlerowskiej i tuż po niej na 

terenie Lubelszczyzny. Obciążające zeznania złożyli Edward i Stanisław Glinkowie oraz 

Grzegorz Bakajew z Mroczenia, a także Ignacy Duszczak z Lubonia.  

Na szczególną uwagę zasługuje zeznanie Bakajewa, gdyż dotyczy ono rzekomych 

zbrodni popełnionych przez „Groma” i jego oddział na Lubelszczyźnie. W tym bardzo 

chaotycznym zeznaniu, niechlujnie spisanym przez oficera śledczego PUBP w Kępnie 

Edwarda Komsę, Bakajew twierdzi, iż Błaszczak „Grom” wydawał polecenia podlegającemu 

mu oddziałowi AK „Ojca Jana”, który walczył z Sowietami i partyzantami z AL [jednym z 

członków tego oddziału był nieżyjący już pleszewianin Ewald Sroczyński – dop. JML]. Jako 

przykład „zbrodniczej” działalności „Groma” podaje rozbrojenie trzech aelowców z oddziału 

„Paczkowskiego”. Ludzie ci mieli być dotkliwie pobici i przeznaczeni do rozstrzelania. Tylko 

dzięki Bakajewowi – czytamy – udało im się uniknąć śmierci. W drodze powrotnej świadek 

dowiedział się od miejscowego gajowego, iż „Grom” wydał rozkaz powieszenia ośmiu 

partyzantów sowieckich. 
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Akt oskarżenia przeciwko Edwardowi Błaszczakowi został sporządzony 16 lipca 1944 

r. Podpisał go oficer śledczy Jerzy Lędzian, a zatwierdził szef WUBP w Poznaniu mjr Adam 

Kornecki. Znajdują się w nim zarzuty dotyczące „działania przez oskarżonego na szkodę 

interesu Państwa Polskiego”, nie ma natomiast mowy o wcześniejszym jego udziale w 

partyzantce zamojskiej i ewentualnych zbrodniach na żołnierzach AL. Mimo to groziła mu 

kara dożywocia lub nawet kara śmierci. W trakcie rozprawy przed Wojskowym Sądem 

Rejonowym w Poznaniu – trwającej od 26 lipca do 13 sierpnia 1947 r. – Edward Błaszczak 

nie przyznał się do żadnego z zarzutów, a jego adwokat przedstawił zeznania wielu osób, 

które potwierdzały bohaterstwo „Groma” w czasie wojny, jego dobre kontakty z dowódcami 

sowieckimi i jego pozytywne działania w okresie powojennym. Łączniczka Rozalia 

Osuchówna z Łukowej, małżeństwa Młodzianowskich z Tarnogrodu i Zakrzewskich z 

Józefowa oraz dr Zygmunt Klukowski potwierdzili, iż „Grom” współdziałał z płk. 

Szanginem, oddziałem im. Kowpaka i innymi, leczył rannych partyzantów sowieckich i wraz 

z nimi bronił ludność cywilną przed hitlerowcami. W nagrodę otrzymywał on od Rosjan 

pochwały i broń. Gajowy Szostak podważył natomiast zeznania Grzegorza Bakajewa. Prezes 

Gminnej Rady Narodowej w Kępnie i kępiński wójt podkreślali, iż w czasie zebrania 

gromadzkiego, które odbyło się w 1947 r., Błaszczak referował sprawę ustawy amnestyjnej i 

nawoływał do ujawniania się oraz oddawania broni. Ci sami świadkowie przypomnieli jego 

pozytywne wypowiedzi o naszych zachodnich granicach. Ważnym dowodem w sprawie 

„Groma” okazał się dostarczony do sądu list-glejt, wystawiony przez pułkownika 

Werszyhorę. 

13 sierpnia 1947 r. sąd w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie Edwarda Błaszczaka, 

którego skazał na karę 5 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich oraz praw 

honorowych  na 2 lata. W porównaniu z wyrokami w innych podobnych sprawach był on 

stosunkowo niski, co zawdzięcza przede wszystkich bardzo dobrej opinii ludzi, którzy znali 

go z okresu walki na Zamojszczyźnie. Skargę rewizyjną na wyrok WSR w Poznaniu, którą 

sporządził obrońca Edwarda Błaszczaka adwokat Stefan Damm, Wojskowy Sąd Najwyższy w 

Warszawie 26 października 1947 r. pozostawił bez uwzględnienia, a wyrok ten utrzymał w 

mocy. 

Porucznik Edward Błaszczak ps. „Grom” wrócił do domu w 1951 r. po odsiedzeniu 

czterech lat w więzieniu we Wronkach i w Ośrodku Pracy Więźniów w Rusku-Jaroszowie na 

Dolnym Śląsku. Sześć lat po wyjściu na wolność został oczyszczony z zarzutów i 

zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy w Warszawie. Jak wielu jemu podobnych dopiero w 
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latach 50. ubiegłego wieku mógł naprawdę rozpocząć nowe życie. Mógł również powrócić na 

Zamojszczyznę, gdzie spotykał się z wyrazami wdzięczności i uznania.  

Opowieść o dalszych losach Edwarda Błaszczaka, choć interesująca, nie mieści się w 

ramach niniejszego tekstu. Można o nich przeczytać m.in. w we wspomnianym artykule 

Tomasza Wojtali. Mam nadzieję, iż obydwa teksty pozwolą pleszewskim czytelnikom na 

bliższe poznanie nie tylko samego Edwarda Błaszczaka „Groma”, ale także trudnych czasów 

wojny i okupacji oraz okresu po „wyzwoleniu”.  

 Historia „Groma” zaczyna się w biłgorajskim Chmielku. W Chmielku też kończy się 

nasza opowieść. Po tragicznych wydarzeniach z 1943 i 1944 r. wioska podniosła się do życia. 

Z czasem wrócili do niej jej dawni mieszkańcy. Co prawda podupadł zupełnie kompleks 

dworski, nie podniósł się ze zniszczeń folwark Szarajówka, ale na obszarze ponad 120 

hektarów rozpoczęła działalność rolną spółdzielnia produkcyjna. W 1946 r. zajęcia wznowiła 

także szkoła podstawowa w Chmielku. We wrześniu 1965 r. oddano do użytku murowany 

budynek szkoły, który został rozbudowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku. Właśnie ta nowa szkoła we wrześniu 1997 r. otrzymała imię Edwarda Błaszczaka 

„Groma”, co jest dowodem wielkiego szacunku dla partyzanckich zasług jednego z 

najodważniejszych dowódców działających w powiecie biłgorajskim w czasie okupacji 

hitlerowskiej. „Grom” nie doczekał tak wielkiego wyróżnienia, zmarł po ciężkiej chorobie 

wiele lat wcześniej (1976 r.). Pamięć o nim, wraz ze społecznością szkoły w Chmielku, 

kultywuje jego syn Waldemar, który nie tylko dba o spuściznę duchową ojca, ale także o 

rozwój współczesnej młodzieży. Od roku szkolnego 2001/2002 troje najlepszych uczniów 

otrzymuje nagrody finansowe lub wyjeżdża do Kołobrzegu. Nagrody te są fundowane przez 

Waldemara Błaszczaka i jego żonę Zofię. 

 

Powojenne losy Edwarda Błaszczaka relacjonuje artykuł 

Tomasza Wojtali zatytułowany „Legenda „Groma” („Życie 

Pleszewa” 2004, nr 30-31). Warto tutaj powiedzieć, iż nasz 

bohater po wyjściu na wolność wrócił w 1952 r. do Pleszewa, 

gdzie próbował na nowo ułożyć sobie życie. Pracował początkowo jako robotnik w 

pleszewskiej „Aparaturze”, potem jako brygadzista i agronom w gospodarstwie rolnym w 

Marszewie. Tutaj także współtworzył szkołę rolniczą. Pracował w Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej w Pleszewie, Powiatowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, w GS 

„Samopomoc Chłopska” w Czerminie. Zrehabilitowany został przez Sąd Najwyższy w 1957 

Ps. 
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r. Dopiero w 1966 r. ukończył studia prawnicze na uniwersytecie poznańskim, broniąc pracy 

zatytułowanej „Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym”. Mimo przykrych doświadczeń z 

okresu tuż po wojnie Błaszczak wstąpił do ZBOWiD-u (pełnił nawet funkcję prezesa zarządu 

powiatowego) oraz TPPR-u. Zeznawał jako świadek w śledztwach dotyczących zbrodni 

niemieckich i ukraińskich na Zamojszczyźnie w latach okupacji (w kwietniu 1966 r. 

świadczył np. w sprawie zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii). 

W okolice Biłgoraja, do Chmielka, Osuch, Łukowej, Edward Błaszczak wracał po 

wojnie bardzo chętnie, by spotykać się z towarzyszami broni, wspominać tych, którzy zostali 

tu już na zawsze, dla których Zamojszczyzna stała się miejscem wiecznego spoczynku.  

Wraz z poślubioną w 1946 r. żoną Kazimierą (z domu Bigoś) wychował i wykształcił 

czworo dzieci. W połowie lat 70. ubiegłego wieku ciężko zachorował, zmarł 28 sierpnia 1976 

r. Na jego pogrzeb przybyła rodzina, wielu mieszkańców Pleszewa oraz delegacja dawnych 

podkomendnych z oddziału „Groma”. Pogrzeb miał charakter manifestacyjny. Grób Edwarda 

Błaszczaka znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaliskiej w Pleszewie. 
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Jan Błaszczak – wieloletni sołtys wsi Broniszewice, poseł na sejm w latach 1930 

Źródło: archiwum prywatne Gra

Edward Błaszczak w latach szkolnych (siedzi pierwszy z lewej).

Źródło: archiwum prywatne Gra
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ieloletni sołtys wsi Broniszewice, poseł na sejm w latach 1930 

ródło: archiwum prywatne Grażyny Kuś (siostrzenicy „Groma”)

 

Edward Błaszczak w latach szkolnych (siedzi pierwszy z lewej).

ródło: archiwum prywatne Grażyny Kuś (siostrzenicy „Groma”)
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ieloletni sołtys wsi Broniszewice, poseł na sejm w latach 1930 – 35. 

 (siostrzenicy „Groma”) 

 

Edward Błaszczak w latach szkolnych (siedzi pierwszy z lewej). 
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Kazimiera Taczała (z domu Błaszczak) z dzie

Źródło: archiwum prywatne Gra

Kpr. Kazimierz Błaszczak (brat „Groma”) zgin

Źródło: archiwum prywatne Gra

Partyzanckie losy Edwarda Błaszczaka „Groma” 
 

 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne 
 

 

 

Kazimiera Taczała (z domu Błaszczak) z dziećmi. Siostra Edwarda została zamordowana 

20 czerwca 1942 r. w Auschwitz. 

ródło: archiwum prywatne Grażyny Kuś (siostrzenicy „Groma”)

 

 

Kpr. Kazimierz Błaszczak (brat „Groma”) zginął w nocy z 19 na 20 czerwca 1942 r. 

zestrzelony nad Emden (Niemcy) 

ródło: archiwum prywatne Grażyny Kuś (siostrzenicy „Groma”)
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mi. Siostra Edwarda została zamordowana  

 (siostrzenicy „Groma”) 

zerwca 1942 r.  

 (siostrzenicy „Groma”) 
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Oddział Groma na placówce.  

Źródło: https://rzeczpospolitajozefowska.wordpress.com/fotografie/ 
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Dowódcy partyzanccy z Zamojszczyzny 

Od lewej stoją: Edward Błaszczak "Grom" (drugi), Włodzimierz Hascewicz "War" (trzeci) 

 i Jacek Zakrzewski "Glass" (czwarty). 

Źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/ 
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Oddział Partyzancki "Groma". Obóz zimowy pod Osuchami.  

Na fotografii od lewej: st. sierż. Jan Matysiak ps. "Kasia", NN ps. "Zagłoba", NN. 

Źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/ 
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Żołnierze z oddziału "Groma". Drużyna "Dąbka". 

Źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/ 

 

 

Górecko Stare. Oddział Partyzancki "Groma". 

Źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/ 
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Słynny doktor Zygmunt Klukowski ze Szczebrzeszyna, kronikarz AK na Zamojszczyźnie, 

 przyjaciel „Groma”. Leczył go zimą 1944 r. 

Źródło: United States Holocaust Memorial Museum 

[http://somewereneighbors.ushmm.org/#/exhibitions/workers/un2467/description] 

 

 

 
 

Żołnierze z oddziału “Groma” w 1943 r. 

Źródło: „Zeszyt Osuchowski” 2014, nr 11, www.lukowa.pl 
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Ofiary pacyfikacji wsi Szarajówka (18 maja 1943 r.) 

Źródło: www.lukowa.pl 

 

 
 

Więzienie w Biłgoraju. 19 grudnia 1943 r. siedmioosobowy patrol pod dowództwem „Groma” uderzył 

wraz z innymi grupami na więzienie w Biłgoraju. Uwolniono 42 więźniów. 

Źródło: www.slady.ipn.gov.pl 
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Teczka: Charakterystyka Nr 75a p 86, nazwa organizacji: Wolno

Błaszczak "Grom", okres działalno

Koszalin... Syg. arch.  IPN BU  0188/79.
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Teczka: Charakterystyka Nr 75a p 86, nazwa organizacji: Wolność i Niezawisłość
Błaszczak "Grom", okres działalności: 1945-1955, obszar działalności: pow. Białogard, Kołobrzeg, 

Koszalin... Syg. arch.  IPN BU  0188/79. 
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 i Niezawisłość, dowódca: Edward 

ci: pow. Białogard, Kołobrzeg, 
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Akt oskarżenia Edwarda Błaszczaka „Groma”(s. 1) 

Akta ze śledztwa i procesu Edwarda Błaszczaka z 1947 r. 
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Akt oskarżenia Edwarda Błaszczaka „Groma”(s. 2) 

Akta ze śledztwa i procesu Edwarda Błaszczaka z 1947 r. 
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Uroczystości patriotyczno-religijne w Osuchach w latach 50. ubiegłego wieku w czasie tzw. odwilży. 

Drugi z lewej Edward Błaszczak „Grom”, czwarty Konrad Bartoszewski „Wir”. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Czesława Mużacza „Selima”. 

 

 

 

Uroczystość posadzenia tzw. Dębów katyńskich poświęconych pierwszym organizatorom zbrojnego 

podziemia w Józefowie: podpor. Janowi Trochimiukowi ps. „Wilk”, kpt. Czesławowi Mużaczowi 

ps.”Wraga”, „Selim”, por. Edwardowi Błaszczakowi ps.” Grom”,  

por. Konradowi Bartoszewskiemu ps.” Wir”. 

Źródło: http://bilgoraj.com.pl 
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Pogrzeb Edwarda Błaszczaka „Groma” w Pleszewie (1976 r.) 

Źródło: archiwum prywatne Grażyny Kuś (siostrzenicy „Groma”) 
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Pomnik Edwarda Błaszczaka i jego żony Kazimiery  

na cmentarzu parafialnym w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 


