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Józef Franczak, Stanisław Bizior, Antoni Kopaczewski, Stanisław Łukasik,
Hieronim Dekutowski – rówieśnicy Niepodległej, urodzeni w najradośniejszym
dla Polski roku 1918. Dorastali i rozwijali się wraz z wolną Polską. Oni i ich
młodsi koledzy i koleżanki, ci z roku 1919, 1920 i kilku następnych lat. Ludzie,
których młodość przypadła na czasy wolności, świadomej odpowiedzialności,
wytężonej pracy. Na czasy, gdy nad niemal każdym działaniem polskim dominowała idea nadrzędna: uczynić Polskę silną, zasobną, sprawiedliwą. Życiorysy tych
wymienionych na początku i życiorysy tysięcy tysięcy ich rówieśników są dobitnym dowodem, do jakiego rozkwitu przyrodzonych i nabytych cnót oraz postaw
może dojść, gdy żyje się w wolności. Nie w dobrobycie materialnym, spokojnej
i sytej stabilizacji, osłabiającym wolę i chęci działania świętym spokoju – tych
w II Rzeczpospolitej właśnie brakowało. Próbując nadrabiać ponad wiek braku
narodowej i politycznej podmiotowości, niwelując różnice i nierówności między
ziemiami trzech a nawet czterech różnych systemów państwowych, Polska liczyła
na ofiarność i poczucie odpowiedzialności swoich obywateli. Liczyła też na ich
wyrozumiałość dla błędów nieuniknionych w sytuacji, gdy pełni zapału i dobrych
chęci amatorzy biorą się za robienie wszystkiego jednocześnie. Liczyła na miłość
i patriotyzm, dzięki którym łatwiej znosić znój wytężonej pracy, łatwiej odkładać na przyszłość zaspokojenie własnych potrzeb, łatwiej dokonywać wyrzeczeń.
Bowiem tym, co łączyło ówczesnych Polaków była oczywista pewność, że największym dobrem jest Ojczyzna. Wszystko inne mogło poczekać – zwłaszcza, że
czas był jedyną rzeczą, której nie można było uzyskać. Czas bowiem, w którym
można było dla Polski po prostu pracować upływał nieubłaganie – o czym niektórzy wiedzieli, inni przeczuwali, a większość po prostu się bała. Nadchodził czas,
w którym o Polskę znów trzeba będzie walczyć. Gdy nadszedł, Franczak został
„Lalusiem”, Kopaczewski „Lwem”, Łukasik „Rysiem”, Dekutowski „Zaporą”.
Stanisław Bizior natomiast najpierw był „Śmigłem”, potem zaś „Eamem”.
Rówieśnik wolnej Polski
Stanisław Bizior urodził się 15 kwietnia 1918 r. w Szczebrzeszynie. Jego ojciec,
Paweł Bizior był szewcem i posiadał niewielkie gospodarstwo rolne. Żona Pawła,
Katarzyna z domu Jóźwiakowska zajmowała się domem i wychowywaniem gro414

mady dzieci – oprócz Stanisława był jeszcze brat Teofil oraz pięć dziewczynek:
Weronika, Czesława, Maria, Stefania i Genowefa. W Szczebrzeszynie Stanisław
ukończył siedmioklasową szkołę powszechną. W 1932 r. cała rodzina przeprowadziła się do Sitańca. Polska wciąż zmagała się z ekonomicznymi konsekwencjami
światowego Wielkiego Kryzysu, który ją dotknął szczególnie mocno. Wielodzietnej rodziny nie było stać na długotrwałe kształcenie dzieci: Stanisław podejmuje
naukę w szkole rzemieślniczej, a po jej ukończeniu rozpoczyna pracę jako stolarz.
We wrześniu 1939 roku na Polskę napadły najpierw Niemcy, potem zaś sprzymierzony z III Rzeszą Związek Sowiecki. Przez Zamość i okolice przetaczają
się armie niemieckie – w okolicach Tomaszowa Lubelskiego toczą się zacięte,
wielodniowe walki – potem Armia Czerwona, na koniec powracają Niemcy.
W niejasnych okolicznościach umiera Paweł Bizior, Stanisław po śmierci ojca
przejmuje odpowiedzialność za dom – pracuje w dającym utrzymanie rodzinie
gospodarstwie rolnym. Od początków okupacji niemieckiej kształtują się struktury Polskiego Państwa Podziemnego i jego kadrowej armii, którą od grudnia 1939
stycznia 1940 roku był Związek Walki Zbrojnej. Zadaniem ZWZ jako organizacji „ogólno-narodowej, ponadpartyjnej i ponadstanowej”, było przygotowywanie
podziemnej armii, która w momencie wkraczania na okupowane ziemie polskiej
utworzonej na zachodzie Europy armii polskiej, podejmie powszechne powstanie zbrojne na tyłach wojsk niemieckich. Stanisław Bizior wstępuje do ZWZ
już w roku 1940, przyjmuje pseudonim „Śmigło”, zostając żołnierzem Okręgu
Lublin, Obwodu Zamość.
W Armii Krajowej
Niewiele wiemy o życiu i działalności „Śmigła” w czasie okupacji niemieckiej.
Tyle, że przez wszystkie te lata był żołnierzem oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez porucznika Tadeusza Kuncewicza „Podkowę”. O „Podkowie” tak
pisał jego przełożony, major Stanisław Prus „Adam”: „Z urody i zachowania –
typ buńczuczny. Umysł jasny ale mało ścisły. Ryzykant i szczęściarz na każdą
robotę ryzykowną jedzie bez zastrzeżeń i z humorem. Jest bardzo lubiany przez
żołnierzy. Wytworzyła się koło niego legenda, która towarzyszy mu od pewnego czasu. W OP 9 ma swoje miejsce sławę i miłość.” Możemy się domyślać, że
Bizior zdobył uznanie „Podkowy”, skoro w oddziale pełnił funkcję dowódcy drużyny w II plutonie. Oddział „Podkowy” bardzo szybko wszedł do otwartej walki
z niemieckim okupantem – w listopadzie 1942 roku Niemcy, na osobiste polecenie Reichsfuehrera Heinricha Himmlera rozpoczęli realizację Generalplan Ost
– czyli akcję wysiedlania ludności polskiej z wsi na Zamojszczyźnie, która miała
stać się terenem zwartego osadnictwa niemieckiego. Okrucieństwo i brutalność
Niemców zmusiły oddziały polskiego podziemia do kontrakcji – do walki stanęły
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lokalne oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, napływali ochotnicy.
Jesienią 1943 roku oddział „Podkowy” liczył grubo ponad stu żołnierzy, ostrzelanych w walkach z oddziałami pacyfikacyjnymi, zgranych w niejednej akcji przeciwko nasiedleńcom, mający na koncie brawurowe akcje z wysadzeniem pociągów
z paliwem i rozbiciem więzienia w Biłgoraju włącznie.
Od 1940 do 1944 r., zmieniło się praktycznie wszystko: niezwyciężony zdawało się Wehrmacht zbierał ciężkie baty na wszystkich frontach wycofując się
ze zdobytych wcześniej terytoriów; Związek Sowiecki z najbardziej oddanego
sojusznika III Rzeszy przekształcił się w najbardziej nieubłaganego przeciwnika;
nasi alianci sprzedali nas naszemu wrogowi, plan powrotu do Polski potężnej
armii z Zachodu stał się nierealny. Nie zmieniło się właściwie jedno: plan „Burza”,
plan powstania powszechnego przeciwko wycofującym się Niemcom i ujawniania
się struktur Państwa Polskiego. Stanisław Bizior „Śmigło” walczy pod dowództwem „Podkowy”, który w lipcu 1944 r. na czele 2 batalionu przystępuje do walki
w ramach „Burzy”. Przystępuje z sukcesami: po starciach z kawalerią kałmucką (początek lipca), po zasadzkach na oddziały Wehrmachtu w ręce żołnierzy
2 batalionu trafia nie tylko 10 jeńców, ale także kilkanaście wozów z zaopatrzeniem. Wzmocniony bronią zrzutową i połączeniem z jednostką 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK, 2 batalion 26 lipca wszedł do Szczebrzeszyna, rodzinnego
miasta Stanisława. Niemcy zostają wyparci, szał radości mieszkańców, na ratuszu
powiewa niewidziana od ponad pięciu lat Biało-Czerwona. A potem docierają
jednostki Armii Czerwonej. Frontowcy są życzliwi, gratulują, bratają się, mówią
o dalszej, wspólnej już walce z „germańcem”. Kilkuset już osobowy oddział „Podkowy” staje na kwaterze w budynkach szczebrzeszyńskich szkół. Oddziały pierwszoliniowe Armii Czerwonej ruszają dalej na zachód, ich miejsce zajmują żołnierze z niebieskimi otokami na czapkach – to podążające w drugiej linii dywizje
NKWD. Enkawudziści natychmiast wprowadzają nowe porządki: przedstawiciele legalnych władz Polski zostają aresztowani, ich miejsce zajmują komunistyczni
aparatczycy, a żołnierze Armii Krajowej dostają rozkazy złożenia broni - „Żołnierze! Rozkazem wyższym nakazane jest złożenie broni. Trudno jest żołnierzom,
zwłaszcza partyzanckim rozstawać się z bronią, którą przez pięć lat wymierzali
w pierś najzawziętszego naszego wroga. Jesteście jednak żołnierzami karnymi
i wykonacie wszystko co wam rozkażę. Być może, że ułożą się stosunki polityczne
dobrze.” pisze do swych żołnierzy dowódca 9 pułku Stanisław Prus „Adam”.
„Śmigło” wraz z całym oddziałem „Podkowy” złożył broń 30 lipca w Szczebrzeszynie. Wedle relacji żołnierze oddawali broń starą, uszkodzoną, tę zdatną
do użytku zabezpieczając w rozmaitych schowkach i skrytkach. Sam „Podkowa”
miał wówczas roztrzaskać pamiątkową pepeszę, która otrzymał od pułkownika
Petro Werszyhory (dowódcy Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej) z wygrawerowaną dedykacją „Por. Podkowie w znak drużby ruskogo i polskogo narodow”.
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Komunistyczni uzurpatorzy bezwzględnie rozprawiają się z konkurencją, oficerowie AK i zwolennicy „Londynu” znikają: jeśli mają szczęście wywożeni są w głąb
ZSRS (pierwszy transport z Lubelszczyzny wyruszył już 12 XI 1944 r. z Sokołowa, drugi sześć dni później z Lublina). Ci uznani przez komunistów za pierwszoplanowych wrogów giną na lubelskim Zamku, na uroczysku „Baran” koło
Kąkolewnicy, i setkach innych miejsc od salwy plutonu egzekucyjnego lub podłego, „katyńskiego” strzału w tył głowy. Stanisław Bizior unika jednego i drugiego losu wstępując w listopadzie 1944 r. jako kursant oficerski do Zjednoczonej
Szkoły Lotniczej WP w Zamościu. Wytrzymał tam tylko 3 miesiące – zdezerterował w styczniu 1945 r. Ukrywał się u rodziny w Sitańcu, a później w Szperówce,
m.in. u Stanisława Karczewskiego „Niebory”.
Rajd „Podkowy”
W marcu 1945 r. Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” - któremu udało się uniknąć
aresztowania - odtwarza oddział, choć pierwsze akcje przeciwko komunistycznym
konfidentom wykonywał już w lutym. Znów brak nam pewnych i dokładnych wiadomości, ale w którymś momencie Bizior przyłącza się do „Podkowy”. Niewykluczone, że bierze udział w szeregu akcji rozbijania posterunków Milicji Obywatelskiej w zachodniej części Zamojszczyzny, a 27 kwietnia w akcji na Janów Lubelski
– oddział opanował miasteczko i uwolnił 15 kobiet z Warszawy przetrzymywanych
w miejscowym więzieniu za przynależność do AK. Maj to następne akcje na posterunki w Żółkiewce, Izbicy, likwidacje kolejnych agentów. Stopniowo sieć obław
i penetracja agenturalna nasila się. „Podkowa” postanowił więc rozwiązać oddział,
a samemu z grupą „spalonych” partyzantów – wyłącznie stanu wolnego – przedrzeć
się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W gronie wybranych „straceńców” znalazł się również Stanisław Bizior. W Zwierzyńcu Tadeusz Kuncewicz
„Podkowa” i 22 jego ludzi – wszyscy przebrani w mundury „berlingowców” z fałszywymi dokumentami osobistymi i rozkazami wyjazdu - zatrzymali ciężarówkę marki
„Studebaker”, którą podróżowało dwóch komunistycznych agitatorów. Po likwidacji
agitatorów, grupa ruszyła w kierunku zachodnim. Trasa wiodła na Dolny Śląsk przez
Radecznicę, Frampol, Stalową Wolę, Sandomierz i Częstochowę. Zmieniając tablice rejestracyjne, bocznymi drogami „Podkowa” i żołnierze dojechali do miejscowości
Bibiela na Śląsku, gdzie zatrzymali się na 12 dni. „Podkowa”miał tylko przedwojenne
mapy, więc dalsza droga z konieczności musiała odbywać się „na nos”. Czwartego
lipca 1945 r. grupa dotarła do granicznego Zgorzelca, gdzie przekroczyła rzekę Nysę.
Dzień później partyzanci zabłądzili.
Piątego lipca 1945 r. Polacy zamiast do okupowanych przez Amerykanów Niemiec, wjechali na teren Czechosłowacji. Jeden z partyzantów - Zdzisław Szyndelarz „Lotnik” - przypomniał sobie, że w niedalekim Szluknowa mieszkała przed
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wojną polska rodzina Kłusowskich. Niestety: w ich domu zamieszkiwała Niemka,
u której przebywał jej narzeczony, por. Josef Sidelar, będący oficerem czechosłowackiego wywiadu. Przystojny „Podkowa” trochę bałamucił dziewczynę, co zdenerwowało Sidelara. Opuścił on dom, a po jakimś czasie powrócił samochodem
z kierowcą Vlastimilem Maliną. Nakazał „Podkowie” natychmiast zameldować
się w sowieckiej komendanturze. Kuncewicz zdecydował, że pojadą tam wszyscy.
Partyzanci załadowali się na ciężarówkę, zaś Niemka, Sidelar i kierowca pojechali samochodem osobowym. Po drodze, pozorując defekt ciężarówki, partyzanci
rozbroili Czechów, a Marian Mijalski „Maf ” zlikwidował ich w pobliskim lasku.
Na likwidację dziewczyny „Podkowa” się nie zgodził – zostawili ją zatem przywiązaną do drzewa. Czy pośpiech, czy niedbalstwo sprawiły, że Niemka uwolniła się
i zawiadomiła czechosłowacką bezpiekę. Rozpoczęła się obława na uciekinierów.
Polacy porzucili samochody, unikając czechosłowackich i sowieckich patroli,
po ponad dwóch dobach marszu zdołali przedostać się w pobliże miasta Elbogen,
znajdującego się w strefie amerykańskiej. Polakom udało się nawiązać kontakt
ze stacjonującą tam jednostką 3. Armii gen. Pattona i przekazać Amerykanom,
że chcą dostać się do oddziałów polskich. Po złożeniu broni partyzanci pojechali do miasta, nakarmieni, zakwaterowani a następnie aresztowani. Dopiero
później okazało się, że łatwowierni Amerykanie dali się przekonać czechosłowackiej bezpiece, że Polacy stanowili oddział „polskiego SS”. Amerykanie całą
grupę przekazali w ręce Narodej Bezpecznosti, Czesi wywieźli ich do Karlovych
Varów, umieścili w więzieniu na terenie koszar i skatowali do nieprzytomności
deskami. Mimo wszystko „Podkowa” nie rezygnował i opracował plan ucieczki
z konwoju, którym miano Polaków przewieźć do Pragi. Jednak próba rozbrojenia eskorty i ucieczki nie powiodła się: jeszcze na pace ciężarówki zginęło
ośmiu Polaków, trzech ujęto chwilę później – Czesi zakatowali na śmierć jednego z nich, Mariana Mijalskiego „Mafa”. Kolejnych siedmiu - w tym „Podkowę”
- złapano w ciągu kolejnych dwóch dni. Bestialsko torturowani przechodzili
przez kolejne więzienia i dopiero w lipcu 1947 roku zostali wydani władzom
komunistycznym w Polsce. Czekały już na nich cele w lubelskim Zamku.
Ucieczka przed czechosłowacką obławą udała się tylko pięciu Polakom.
Jan Chwiejczuk „Wrzask” jesienią 1945 r. dotarł do II Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie Do kraju powróciła czwórka: Szyndzielarz „Lotnik”,
Henryk Marczewski „Jurand”, i Wacław Mączka „Wierny”.
„Śmigło” po przejściu tysiąca kilometrów, na przełomie lipca i sierpnia
1945 r. powrócił w rodzinne strony. I znów mamy lukę w życiorysie Stanisława
Bizora - niemal rok mija od jego powrotu z Czechosłowacji na Zamojszczyznę
do jego przystąpienia do Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. Stało się to
w maju 1946 r.
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„Eam”
Stanisław Bizior zostaje żołnierzem Obwodu Zamojskiego WiN, na czele którego stoi Marian Pilarski „Jar” - służy tam już jego młodszy brat Teofil,
pseudonim „Kruk”. Ósmego maja 1946 r. wraz z oddziałem Romana Szczura
„Urszuli” Bizior bierze udział w rozbiciu więzienia w Zamościu. W czasie akcji
Bizior, wraz z Tadeuszem Łagodą „Barykadą” i Edwardem Świstem „Misiem”,
opanował kancelarię, rozbroił naczelnika więzienia Wawrzyńca Siwca oraz
strażników Wincentego Główczyka i Tadeusza Mazura. W wyniku akcji uwolniono 301 więźniów, w tym Józefa Pysia „Ostrego”. Szesnastego sierpnia tego
roku Stanisław Bizior przyjmuje nowy pseudonim, o czym informuje pisemnie
swego dowódcę: „Ob. Komendancie zmieniam psełdo z Śmigło na Eam.”
„Eam” obejmuje funkcję komendanta żandarmerii zamojskiego obwodu
WiN (kryptonim „OK. – 4”, „Warta”, „Ratusz”), składającą się z trzech drużyn
działających na terenie Zamościa, Łabuń i Wysokiego, kieruje również grupą z gimnazjum w Zamościu. W lutym 1947 r. komuniści ogłaszają amnestię
- ma ona związek ze sfałszowanymi wyborami do tzw. sejmu ustawodawczego.
I chociaż 10 marca 1947 r. „Eam” został awansowany przez Mariana Pilarskiego do stopnia podporucznika rezerwy ze starszeństwem od 1 listopada 1946 r.,
to trzy tygodnie później ujawnił się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego w Zamościu, zdając pistolet parabellum i naboje do niego: otrzymał
zaświadczenie o ujawnieniu nr 66811.
I kolejna luka w życiorysie obejmująca 12 miesięcy. Co robił Stanisław Bizior
po ujawnieniu - nie wiemy. Co - a raczej kto - sprawiło, że w marcu postanowił
powrócić do pracy konspiracyjnej, możemy się domyślać. Choć domysły te mogą
być pewnością - komunistyczny terror i prześladowania dotykające żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, niejednego już próbującego ułożyć sobie
nowe życie popchnęły do powrotu do lasu.
II Inspektorat WiN
Do takich ludzi należał Marian Pilarski. Wprawdzie zaraz po ujawnieniu się
„Jar” podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tyszowcach, a potem -aż do 12 kwietnia 1950 r. - pracował w Ubezpieczalni Społecznej
w Zamościu. Jednak niedługo później Pilarski zyskał pewność, że powrót do pracy konspiracyjnej jest konieczny. Było to wynikiem zarówno efektem zainteresowania się nim UB, jak też przekonania o rychłym konflikcie zbrojnym między
zachodnimi demokracjami a ZSRS Nawiązawszy kontakty z dawnymi współpracownikami z AK-WiN, rozpoczął formowanie nowego ośrodka, który przyjął
nazwę II Inspektoratu Zamojskiego AK. Powołanie nowej struktury planował
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Spotkanie w Białobrzegach w 1947 r.

Sitaniec 1939 r. „..taki uśmiechnięty, piękny i młody-biedny nie wiedział pewnie co go spotka.”
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jeszcze w 1947 r. Swoje działania w terenie Pilarski oparł na klasztorze OO. bernardynów w Radecznicy. W piśmie z kwietnia 1947 r. do ks. Jana Ryby „Robaka”
wskazywał: „Wszystko jest dobrze, lepiej, bo nowe i dobre na silniejszych podstawach”, co oznaczało tworzenie nowej struktury podziemnej. Klasztor w Radecznicy, w strukturach konspiracyjnych noszący kryptonimy „Klasztor” i „Zamek”,
w latach 1939–1951 był ważnym punktem kontaktowym w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego prowadzącego działalność początkowo antyniemiecką,
a później - w zmienionej formie - również antykomunistyczną. To w radecznickim
klasztorze mieściła się siedziba Obwodu Zamojskiego AK-WiN, a następnie –
do czasu ujawnienia w 1947 r. – Inspektoratu Zamojskiego WiN. Odbywały się tu
m.in. koncentracje oddziałów partyzanckich, spotkania organizacyjne AK-WiN,
w tym z dowódcą zgrupowania partyzanckiego mjr. Hieronimem Dekutowskim
„Zaporą” czy inspektorem lubelskim Władysławem Siłą-Nowickim „Stefanem”.
W „Zamku” przekazywano korespondencję z rejonów oraz przechowywano broń
i archiwum zamojskiego WiN. Do czasu ujawnienia Marian Pilarski miejsce to
uznawał za swoją siedzibę organizacyjną. Kolejni gwardianie klasztoru, tj. Józef
Płonka „Wacław”, „Czarny” i Jan Ryba „Robak”, byli kapelanami struktur podziemnych. W działalności konspiracyjnej uczestniczył także zakonnik Piotr Golba „Serwacy”. Dyskretną z konieczności opiekę nad klasztorną konspiracją sprawował prowincjał ojciec Andrzej Szepelak.
W marcu 1948 r. właśnie w klasztorze w Radecznicy Stanisław Bizior złożył
przysięgę i wstąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK, w którym objął dowództwo Rejonu Stary Zamość – Sitaniec, pełniąc jednocześnie funkcję szefa lotnej
żandarmerii Inspektoratu.
Działalność zbrojną II Inspektoratu Zamojskiego AK w zasadzie ograniczono
do minimum, co wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że organizacja
znajdowała się cały czas w fazie rozwoju. Wykonywano przede wszystkim akcje
ekspropriacyjne - skierowane głównie przeciwko instytucjom i osobom związanym z reżimem komunistycznym - mające na celu zdobycie niezbędnych środków
pieniężnych. Uderzenia wymierzone w spółdzielnie miały na celu finansowanie
zakupów broni, dostarczanie funduszy oraz materiałów żywnościowych i ubrań
dla członków organizacji. Powodowały też opóźnienie kolektywizacji wsi poprzez
pozbawianie organów władzy dochodów i wzbudzanie strachu w członkach terenowych organów popierających komunizm. W materiałach archiwalnych odnoszących się do II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz jego poszczególnych członków
znajdują się informacje o akcjach przeprowadzonych przez partyzantów w okresie
dwóch lat ich działalności zbrojnej przeciwko funkcjonariuszom reżimu – dowiadujemy się więc o szeregu egzekucji wykonanych na działaczach komunistycznych
i funkcjonariuszach aparatu, choć zdarzenia te często miały charakter samoobrony.
I tak: 12 kwietnia 1948 r., we wsi Radzięcin, żołnierze oddziału „Sroki” zastrzelili
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w czasie próby legitymowania członka PPR i funkcjonariusza MO z Goraja Zygmunta Gryczko oraz zranili drugiego milicjanta – Murata; 10 czerwca 1948 r.,
pod wsią Mokre, grupa „Sroki” dokonała akcji ekspropriacyjnej. Tego samego dnia
żołnierze Smagały zastrzelili w Woli Czernięcińskiej członka i organizatora terenowych komórek PPR oraz komendanta miejscowej placówki ORMO Wojciecha Kozieja; w nocy z 11 na 12 czerwca 1948 r. grupa zbrojna „Sroki” ciężko
zraniła we wsi Czernięcin członka ORMO Jana Polskiego i spaliła jego zabudowania. W grudniu 1948 r. oddział pod dowództwem „Kanciarza” przeprowadził
akcję ekspropriacyjną na spółdzielnię w Dubie, 27 stycznia 1949 r. partyzanci
„Sroki”, wykonując rozkaz „Saturnina”, zarekwirowali dwie maszyny do pisania
z Urzędu Gminy w Żółkiewce, zaś 23 lutego 1949 r. żołnierze „Barykady” i „Kanciarza”, dokonali akcji ekspropriacyjnej na spęd bydła (skup żywca) w Tyszowcach, ciężko raniąc milicjanta Wawrzyńca Hałasa. Podczas tej akcji zdobyto
niebagatelną kwotę 2 milionów 240 tys. zł. Pieniądze rozdysponowano pomiędzy członków II Inspektoratu jako zapomogi lub zwrot za zakupioną broń oraz
wydano na potrzeby organizacyjne. W dniu 24 czerwca 1949 r. grupa „Wrzosa”,
prawdopodobnie podczas próby zatrzymania jednego z żołnierzy inspektoratu,
zlikwidowała członka PPR i funkcjonariusza MO z posterunku w Niewirkowie,
Tadeusza Skrzypczuka, któremu zabrano „pepeszę”. W nocy z 25 na 26 czerwca
1949 r. oddział „Sroki” starł się we wsi Żurawie, pow. Krasnystaw z grupą operacyjną UB, w wyniku czego zginął członek oddziału Antoni Zawiślak oraz ujęto
„Srokę”. 7 lipca 1949 r. w Jarosławcu, pow. Zamość, oddział „Wrzosa” zastrzelił
podczas wymiany ognia członka PPR i funkcjonariusza KPMO w Zamościu,
Feliksa Kicha; 31 sierpnia 1949 r. w Cześnikach, gm. Sitno, oddział „Kanciarza”
zabrał wicestaroście Franciszkowi Kaweckiemu, który zajmował się reformą rolną, konie, pistolet TT i dubeltówkę. 8 października 1949 r., podczas kontroli kwatery we wsi Malice, „Ostry” i „Wrzos” zastrzelili Wiktora Ciurusia – wójta gminy
Werbkowice oraz funkcjonariusza ORMO Modesta Kijko; 5 stycznia 1950 r.
partyzanci „Wrzosa” zlikwidowali w Jatutowie członka PPR Tadeusza Petrykę.
28 lutego 1950 r., na szosie koło Niewirkowa, żołnierze oddziałów „Kanciarza”
i „Wrzosa” dokonali akcji ekspropriacyjnej na przewożące towary spółdzielcze
furmanki spółdzielni z Niewirkowa. W innych, podobnych do wymienionych,
akcjach uczestniczył także „Eam”.
Proces
Rozbicie struktur II Inspektoratu Zamojskiego było częściowo wynikiem przypadku, częściowo zaś efektem działania agentury, a w znacznej części pochodną bezwzględnej brutalności funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. W jej
łapy 8 kwietnia 1950 r. wpadł Józef Włoszczuk „Pistolet”, który przez trzy
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Pistolet maszynowy MP-40 i amunicja przechowywana w Przewalu u Józefa Smolińskiego
„Łozy” oraz maszyna do pisania i metalowe pojemniki z archiwum WiN przechowywane
przez o. Piotra Golbę w klasztorze w Radecznicy.

Fotografia sygnalityczna Stanisława Biziora „Eama” wykonana po zatrzymaniu przez UB.
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dni przesłuchań nie przyznawał się do niczego. Później jednak złamano go
i wymuszono zeznania, co doprowadziło UB do zatrzymań kolejnych osób wchodzących w skład kierownictwa Inspektoratu. W okresie od 12 do 13 kwietnia
1950 r. aresztowano Mariana Pilarskiego, Władysława Skowerę, Alfreda Tora,
o. Jana Rybę, Mariana Woźniackiego, Kazimierza Kaletę i Stanisława Biziora.
Do lipca 1950 r. ujęto 104 żołnierzy II Inspektoratu, w tym pięciu „meliniarzy”.
Komunistycznym organom bezpieczeństwa zależało również na tym, aby propagandowo wykorzystać pomoc udzielaną II Inspektoratowi przez zakon oo. bernardynów – a to w celu skompromitowania kleru zakonnego i przedstawienia
zakonników jako wrogów ustroju i wspólników złowrogich „amerykańskich imperialistów”. 20 czerwca 1950 r. aresztowano 15 zakonników z klasztoru oo. bernardynów w Radecznicy, zaś w okresie od sierpnia do października 1950 r. zatrzymano o. Piotra Golbę, o. Józefa Płonkę i prowincjała zakonu – o. Andrzeja Szepelaka.
Stanisław Bizior, aresztowany 13 kwietnia 1950 r. w Sitańcu przez funkcjonariuszy lubelskiego WUBP, osadzony został w więzieniu na Zamku w Lublinie.
W wyniku prowadzonego brutalnego śledztwa 20 maja 1951 r. sporządzono akt
oskarżenia przeciwko Stanisławowi Biziorowi i kierownictwu II Inspektoratu
Zamojskiego AK, w którym zarzucono mu i o jego towarzyszom broni popełnienie szeregu czynów polegających na: usiłowaniu w drodze zbrojnej zmiany
ustroju Państwa Polskiego, przechowywania broni palnej, rabunku mienia spółdzielczego, przechowywaniu archiwum zawierającego wiadomości stanowiące
tajemnicę wojskową i państwową oraz zabójstwa członków PPR i UB.
Proces kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK odbył się w dniach
9–12 października oraz 15–16 października 1951 r. przed Wojskowym Sądem
Rejonowym w Lublinie.
W toku śledztwa i procesu Stanisław Bizior przyznał, że był dowódcą żandarmerii WiN do czasu ujawnienia się w 1947 r. oraz że posiadał jedną sztukę
broni. Zanegował pozostałą część zarzutów dotyczących działalności II Inspektoratu.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 16 października
1951 r. Stanisław Bizior został uznany za winnego zarzucanych mu czynów
i skazany na karę śmierci. Przy wymiarze kary sąd, jako okoliczności obciążające, wziął pod uwagę brak jakichkolwiek skrupułów w działalności i wielkość
wyrządzonej szkody. 26 lutego 1952 r. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa
łaski i wyrok stał się prawomocny. Egzekucję ppor. Stanisława Biziora i jego
dowódcy majora Mariana Pilarskiego wykonano 4 marca 1952 r. o godz. 5.45
w więzieniu na Zamku w Lublinie.
Szczątki Stanisława Biziora odkryto 23 stycznia 2017 r. podczas prac ekshumacyjnych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Informację o jego identyfikacji podano do publicznej wiadomości 21 kwietnia 2017 r.
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Uroczystości pogrzebowe Pułkownika Mariana Pilarskiego i Kapitana Stanisława Biziora odbyły się 13 i 14 października 2017 r. Żołnierze Niezłomni spoczęli w krypcie Bazyliki Objawień św. Antoniego z Padwy w Radecznicy, miejscu
ich konspiracyjnych spotkań. „Dlaczego otrzymali wyrok śmierci? Bo stanowili dla
oprawców symbol Rzeczpospolitej, której już nie było, a którą komuniści tak bardzo nienawidzili i walczyli z nią aż do 1989 r. Zginęli także dlatego, że odważyli
się powiedzieć komunistom: nie. Podjęli z nimi nierówną walkę, w której nie mogli
zwyciężyć(..) Ciała bohaterów ukryto tak, by nikt nie mógł ich znaleźć. Chcieli
zatrzeć ślady po bohaterach. Wydawało się, że w tym zbrodniczym dziele wszystko przebiega zgodnie z planem i nigdy ich nikt nie odnajdzie. Stało się inaczej.
Na naszych oczach powracają żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, a my wszyscy
oddajemy im należny hołd.” – prof. Krzysztof Szwagrzyk 14 października 2017.
We wspomnieniach
Był bardzo skromny i cichy, po roku 1947 przy spotkaniach z rodziną był bardzo zamyślony, jakby ciałem obecny, a duszą i myślami gdzieś w lesie, smutny
powtarzał tylko, że jeszcze kiedyś będzie dobrze... był bardzo ciepłym człowiekiem, bardzo lubił dzieci, nigdy nie przeszedł obojętnie obok płaczącego dziecka,
zawsze się zatrzymał, otarł nos, pocieszył i dał jabłko albo cukierka na pociechę...
tak o swym mężu opowiadała Norberta Bizior. Stanisław miał dwoje dzieci: syna
Zygmunta i córkę Ewę.
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Protokół wykonania kary śmierci Stanisława Biziora.
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Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji w trakcie prac ekshumacyjnych
na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie, styczeń 2017 r.
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Wystawienie trumien pułkownika M. Pilarskiego i kapitana St. Biziora w kaplicy Zakładu
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Fot. Andrzej Kondrat.

Kondukt pogrzebowy, Radecznica. Fot. Andrzej Kondrat.
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Msza Święta w pierwszy dzień uroczystości pogrzebowych, Bazylika Objawień
św. Antoniego z Padwy w Radecznicy. Fot. Andrzej Kondrat.

Trumna Stanisława Biziora w Krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii
Krajowej, Bazylika Objawień św. Antoniego z Padwy w Radecznicy. Fot. Andrzej Kondrat.
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Oddział w Lublinie

