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Zdjęcie wykonane z wnętrza PUBP we Włodawie po ataku oddziału ppor. Leona Taraszkiewicza 
„Jastrzebia” 22 X 1946 r. Widoczna zawalona od wybuchu partyzanckiej miny klatka schodowa  
i wyłamane główne drzwi wejściowe.  
Fot. AIPN
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Oddział partyzancki włodawskiego Obwodu Delegatury Sił Zbrojnych, a od 
września 1945 r. Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dowodzony przez po-
chodzących z Włodawy braci – ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i ppor. 
Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, powstał wiosną 1945 r. na bazie struk-
tur konspiracyjnych i żołnierzy III Batalionu 7. pp Legionów Armii Krajowej,  
walczącego w powiecie włodawskim z okupantem niemieckim, a następnie, do 
lipca 1945 r., z Sowietami i polskimi komunistami. Począwszy od czerwca 1945 r.,  
w ciągu następnych kilku miesięcy oddział rozrósł się do stanu kilkudziesięciu 
doskonale uzbrojonych partyzantów, jednak w razie doraźnej potrzeby mógł być 
bardzo szybko uzupełniony ludźmi z placówek terenowych, osiągając liczebność 
rzędu 60–80 partyzantów. Działania podejmowane przez nich w powiatach wło-
dawskim, chełmskim i ówczesnym lubartowskim skupiały się przede wszystkim 
na walce z grupami operacyjnymi UB, WP i KBW, rozbijaniu szczególnie uciąż-
liwych posterunków MO, likwidacji konfidentów i obronie społeczeństwa przed 
plagą pospolitego bandytyzmu.

Pod komendą ppor. „Jastrzębia”, od czerwca 1945 r. do stycznia 1947 r., oddział 
wsławił się wieloma spektakularnymi akcjami przeciwko zbrojnym organom re-
presji reżimu komunistycznego oraz ich współpracownikom i aktywistom, wśród 
których najważniejsze to opanowanie 5 lutego 1946 r. Parczewa, a w następnych 
kilku dniach trzy zwycięskie starcia z 70-osobową grupą pościgową UB, WP 
i WOP,  zajęcie 12 kwietnia 1946 r. lotniska Armii Czerwonej w Lubowierzu 
(gm. Wołoskowola), rozbicie 7 czerwca 1946 r. w Gródku (gm. Siemień) plutonu 
NKWD, zatrzymanie i internowanie 18 lipca 1946 r. siostry Bolesława Bieruta 
- Julii Malewskiej z rodziną (po 2 dniach zostali zwolnieni), czy  udział w ataku 
połączonych oddziałów obwodów radzyńskiego i włodawskiego WiN (ok. 350 
partyzantów) na Radzyń Podlaski 31 grudnia 1946 r.

Idziemy z Bogiem w sercu odbić
i uwolnić naszych aresztowanych ludzi.

Ppor. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”,
 las pod Okuninką, 22 X 1946 r.
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Jednak do najbardziej spektakularnej akcji doszło 22 października 1946 r., 
kiedy oddział ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, przy wsparciu por. Józefa 
Struga „Ordona” i jego żołnierzy, opanował Włodawę, zajął Komendę Powiato-
wą MO i zaatakował Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, uwalniając 
przetrzymywanych tam 80 więźniów.

Cel operacji

Działalność włodawskiego PUBP od wielu już miesięcy przykuwała uwagę 
„Jastrzębia”, jako ognisko ciągłego zagrożenia dla jego podkomendnych oraz se-
tek mieszkańców powiatu, współpracujących z oddziałem i placówkami Obwodu 
WiN Włodawa. Od sierpnia 1944 r. mieściło się tam centrum dyspozycyjne dla 
agentury, operacji przeciwpartyzanckich i działań pacyfikacyjnych, a niepodzielną 
władzę sprawował sowiecki „doradca” z ramienia NKWD mjr Petro (Piotr) Alek-
siejew oraz szef urzędu kpt. Mikołaj Oleksa.

 Na siedzibę włodawskiej „bezpieki” wybrano budynek przy ul. Piłsud-
skiego 53, przed wojną dom dla Urzędników Ministerstwa Skarbowego, podczas 
okupacji niemieckiej zajęty przez Służbę Bezpieczeństwa SS (Sicherheitsdienst 
- SD) i podległy jej posterunek policji granicznej (Grenzpolizeiposten). Był to 
piętrowy gmach (z poddaszem), parter i piętro zajmowały pomieszczenia biurowe, 
natomiast w piwnicy znajdował się areszt, którego wygląd (w roku 1950) znany 
jest ze sprawozdania UB z 8 stycznia 1951 r.

Areszt przy tut[ejszym] Urzędzie [Bezpieczeństwa] znajduje się w suterynie, 
składa się z 7-miu cel. Celi są dobrze zabezpieczone, tak że aresztowany nie ma możli-
wości wydostać się i zbiec. W nocy wartę przy Urzędzie pełni dwóch wartowników oraz 
w suterynie w korytarzu dniem i nocą pełnią na zmiany służbę klucznicy. Żarówki 
umieszczone są korytarzu, tak że aresztowani nie mają styczności z prądem. Piece opa-
lane są również z korytarza. W suterynie znajduje się również łaźnia dla aresztowa-
nych, z której korzystają aresztowani raz w tygodniu względnie raz na dwa tygodnie.

PUBP ulokowany był naprzeciwko placu sportowego i szkoły, obok znajdował 
się niewielki kort tenisowy; z tyłu, w kierunku północno-zachodnim, odległy oko-
ło 200 m cmentarz żydowski (obecnie park miejski), który funkcjonariusze UB  
w drugiej połowie lat 40. często wykorzystywali jako miejsce egzekucji i grzeba-
nia ofiar, pomordowanych podczas operacji w terenie. Po 1956 r. w budynku tym 
miały siedzibę Prokuratura i Komenda Powiatowa MO, przy której funkcjonował 
referat do spraw bezpieczeństwa (od 1967 r. - referat ds. SB). Komenda Powiatowa, 
obecnie już Policji, zajmuje ten budynek do dnia dzisiejszego.

W piwnicach tego ponurego gmachu odbywały się wstępne, często bestialskie, 
przesłuchania aresztowanych, odsyłanych później do WUBP w Lublinie. Konto 
funkcjonariuszy włodawskiego UBP obciążało dodatkowo kilkudziesięciu zabitych 
podczas pacyfikacji i obław, a także kilkuset aresztowanych wcześniej członków 
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konspiracji niepodległościowej. Niespotykane również do tej pory natężenie fali 
obław jednostek WP, KBW, UB i MO, jakie przetoczyły się po terenie powiatu 
włodawskiego, w okresie od lipca do października 1946 r. (po zatrzymaniu sio-
stry Bieruta), doprowadziło do tego, że lochy włodawskiego PUBP zapełniły się 
dziesiątkami aresztowanych, wśród których znaleźli się także ważni członkowie 
Obwodu WiN Włodawa. W wyniku doniesień agenturalnych, 6 i 7 października 
1946 r., we Włodawie aresztowano cały sztab rejonu I krypt. „Władysław”, na 
czele z jego komendantem ppor. Janem Mazurkiem „Wrzosem”. Oprócz niego 
zostali wówczas zatrzymani: jego zastępca Stanisław Szczepański „Posłuszny”, 
szef wywiadu Stanisław Leszczyński „Elektron”, zastępca szefa wywiadu Ernest 
Petrajtis „Grom”, kwatermistrz rejonu Ignacy Patkowski „Grab”, szef BiP rejonu 
Roman Ostrowski „Dynamit”, Szczepan Małyszczak „Felek” oraz Jarosław Doł-
mat „Wicek”. „Żelazny” na kartach swojego pamiętnika tak opisywał tamten czas:

W okresie naszej aktywnej działalności, tzn. w miesiącach czerwiec-listopad 1946 r.,  
rozpoczął się szalony terror i aresztowania w całym naszym terenie. Kulminacyjnym 
punktem terroru był miesiąc październik. Włodawskie więzienie znajdujące się w pod-
ziemnych lochach UB zapełniło się aresztowanymi tak mężczyznami jak i kobietami. 
Było między nimi sporo naszych ludzi, np. „Dąbek” [Piotr Kwiatkowski], jego adiutant 
„Wojtek” [Wojciech Kąfera], „Dąbka” zięć Grzywaczewski Bolesław, komendant pla-
cówki gminnej „Kulon” (Władysław Kondracki ze wsi Białka gm. Dębowa Kłoda) oraz 
wielu innych.

„Jastrząb” już wiosną 1946 r. przedstawił plan ataku na PUBP, zarówno ko-
mendantowi Obwodu WiN Włodawa kpt. Zygmuntowi Szumowskiemu „Koma-
rowi”, jak i jego zastępcy por. Klemensowi Panasiukowi „Orlisowi”, co znajduje 
potwierdzenie w dokumentach, wytworzonych po aresztowaniu współpracującego 
z oddziałem funkcjonariusza UB Feliksa Matejczuka, w których pisano:

Przed 3 maja b.r. podczas spotkania się z [łączniczką] Korzeniewską [Sabiną], 
wyżej wymieniona oświadczyła Matejczukowi, iż banda w dniu 3 maja [1946 r.] 
dokona napadu na U.B., w związku z czym Matejczuk musi się mieć na ostrożności 
[sic! - na baczności], lecz przy następnym spotkaniu powiedziała, że napadu nie do-
konano z obawy, iż w prędkim czasie mogła przybyć w tym dniu pomoc z Lublina lub 
Chełma, zaznaczając, że przed dokonaniem zamierzonego przez bandę napadu ona go 
powiadomi o tym. 

Według „Żelaznego”, przełożeni zwlekali z wydaniem zgody na tę akcję, moty-
wując to ryzykownością przedsięwzięcia, jako że we Włodawie, w przedwojennych 
koszarach 9. Pułku Artylerii Ciężkiej WP, stacjonował 53. pp WP (w połowie lipca 
1946 r. zastąpiony, przerzuconym z Białostocczyzny, 49. pp WP). Taraszkiewicz, na 
kartach pamiętnika, tak komentował postawę Komendy Obwodu:

Nieraz kwestionował [poruszał] „Jastrząb” tę sprawę, podsuwając „Komarowi” 
plan zaatakowania i uwolnienia więźniów. Plan ten bywał zawsze odrzucany twier-
dzeniem, że on się nie uda z powodu wojska, które w sile jednego pułku stacjonowało 
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we Włodawie. Ja osobiście z przekonania wiedziałem, że nie to było przyczyną odmowy 
do uderzenia na UB, lecz fakt, że na taką ważną akcję musieliby iść i prowadzić ją 
panowie „Komar” lub „Orlis”, od tego byli przecież wojskowymi komendantami. Lecz 
ci panowie cenili wszystko ładnie, ale swoje życie nade wszystko i nie chcieli ryzyko-
wać... w myśl przysłowia: „że człowiek żyje tylko raz”. Piszę to z takim krytycyzmem, 
bo przekonałem się naocznie o tym podczas wypadku, gdy aresztowano [26 V 1946 r.]  
niejakiego Adama Chudziaka ps. „Chil” [później groźny informator UB o ps. „Kwiat-
kowski”] zam. we wsi Olszowo. Wówczas, gdy zaszła potrzeba go odbić, „Orlis” wobec 
całego naszego oddziału i grupy „Batorego” [Antoni Choma] polecił „Jastrzębiowi” 
[przeprowadzić] akcję odbicia „Chila”, wykręcając się twierdzeniem, że... musi jechać 
na ważną odprawę, której jednak, stwierdziłem potem, wcale nie było! 

W zaistniałej sytuacji nie można było dłużej czekać, więc „Jastrząb” decyzję 
o ataku na włodawską „bezpiekę” podjął w porozumieniu jedynie ze swoim bra-
tem i zastępcą, Edwardem Taraszkiewiczem „Żelaznym”, który napisał później, 
że [...] ze względu na ścisłą tajemnicę o planie tym nie wiedział nikt oprócz mnie. 
Nawet por. Józef Strug „Ordon”, który obiecał braciom wsparcie dla większej ak-
cji, o szczegółach dowiedział się dopiero w ostatniej chwili. „Jastrząb” próbował 
również pozyskać wsparcie dla planowanej operacji od byłych żołnierzy oddziału 
Stefana Brzuszka „Boruty”, którzy po śmierci dowódcy (17 sierpnia 1946 r.), po-
dzieleni na niewielkie patrole, nadal działali w powiecie chełmskim. Tuż przed 
akcją, w piątek 18 października 1946 r., „Żelazny” wystosował list adresowany do 
Henryka Bobrzyka „Kostka” i Wacława Lisa „Białego”, z którego treści możemy 
domniemywać, że było to „zaproszenie” do udziału w mającym nastąpić za cztery 
dni ataku na PUBP we Włodawie:

Kolego Kostek – Biały! Hej wy stare zabijaki resorciaków, kiedyż wy do nas do-
łączycie na wspólną robotę? Kolego Kostek proszę uprzejmie dołączyć się z ludźmi na 
Czarny Las do kol[egi] Struka [Struga]. Mamy tyle pięknych robót i chcemy was też ze 
sobą wziąć. O ile byście nie mogli dołączyć to proszę dajcie znać przez gońca do p[ani] 
Górkowej na Czarnym Lesie, najpóźniej do niedzieli. 18.10.[19]46 r. Cześć! Żelazny.

„Kostek” i jego ludzie nie wzięli udziału w ataku na włodawski PUBP. Zważyw-
szy na skrupulatność, z jaką Edward Taraszkiewicz prowadził kancelarię oddziału, 
można założyć, że list ten został wysłany, a w zasobach Archiwum Państwowego 
w Lublinie znajduje się jego kopia, należy więc przypuszczać, iż nie dotarł on do 
adresata w pożądanym terminie, czyli przed niedzielą 20 października 1946 r.

Wywiad i przygotowania

Mimo niechętnej postawy dowództwa Obwodu, „Jastrząb” na długo przed 
ostatecznym terminem operacji rozpoczął do niej przygotowania, co wiązało się 
z dokładnym wywiadowczym rozpracowaniem sił włodawskiego resortu bezpie-
czeństwa i wojska. Jeszcze w pierwszej połowie roku, współpracujący z oddziałem 
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funkcjonariusz włodawskiego PUBP Feliks Matejczuk, dostarczył partyzantom 
informacje o stanie liczebnym PUBP we Włodawie oraz imienny wykaz funkcjo-
nariuszy wraz z ich charakterystyką i pełnioną funkcją. Ponadto można założyć, 
że bardzo dobrze działający wywiad rejonu I, pod komendą Jana Mazurka „Wrzosa”, 
który w maju 1946 r. dostarczył do komendy Obwodu szczegółowe informacje 
o liczebności, uzbrojeniu, zadaniach i nastrojach w stacjonującym wówczas we 
Włodawie 53. pp WP, podobne informacje zdobył również na temat 49. pp 14. 
DP WP. Dzięki temu „Jastrząb” mógł zorientować się, że stan osobowy, poziom 
wyszkolenia, jak i morale żołnierzy stacjonujących we Włodawie, przy dobrze 
opracowanym planie akcji, nie będą stanowiły poważnego zagrożenia dla atakują-
cych PUBP partyzantów. 

Według zeznań p.o. dowódcy 49. pp WP, ppłk. Karola Stasiaka, złożonych  
24 października 1946 r., stan osobowy pułku tuż przed atakiem na Włodawę 
przedstawiał się następująco: 143 zdemobilizowanych żołnierzy w cywilnych 
ubraniach, bez broni, 240 nieprzeszkolonych żołnierzy batalionu rekruckiego  
(z ostatniego poboru), ok. 120 żołnierzy starszych roczników, w tym 26 wartow-
ników, ok. 60–80 podoficerów i ok. 30 szoferów, krawców, szewców, itp. Nie mniej 
ważna wydaje się informacja ppłk. Stasiaka, że w momencie ataku na PUBP, sta-
cjonujący w koszarach rekruci nie mieli amunicji, ponieważ obowiązywał rozkaz 
ze Sztabu 14. DP, zabraniający wydawać amunicję rekrutom do czasu złożenia 
przysięgi, za wyjątkiem „strzelań ostrych” na strzelnicy. 

Warto też wspomnieć, że przybyły do Włodawy w połowie lipca 1946 r. 49. pp  
WP, od 4 lutego 1946 r. działał na Białostocczyźnie, gdzie został ściągnięty  
z centralnej Polski w celu wzmocnienia miejscowej grupy operacyjnej UBP-MO 
do walki z niepodległościowym podziemiem. Jednak żołnierze i oficerowie tego 
pułku wyjątkowo niechętnie, a nawet wrogo, odnosili się do stawianych przed 
nimi zadań, o czym świadczy m.in. raport PUBP w Bielsku Podlaskim z 14 lutego 
1946 r. w sprawie zachowania żołnierzy 49 pułku piechoty. Pisano w nim:

[…] w pułku znajduje się dużo wrogich elementów spod znaku NSZ. Wobec tego nie 
może być i mowy żeby ten pułk prowadził owocną walkę z wrogim podziemiem […]. 
W pułku panują nastroje sprzeczne z przedsięwzięciami operacyjnymi w sprawie ujęcia 
uczestników AK, NSZ i NZW. […] Większość wśród szeregowych, a zwłaszcza wśród 
oficerów – w tej liczbie i sam d-ca pułku pułk[ownik] [Robert] Satanowski – są to 
ludzie ideologicznie chwiejni, a nawet politycznie niepewni są. […] Poszczególne od-
działy [pułku], znajdujące się w terenie, zamiast prowadzenia walki z bandytyzmem, 
szerzą wśród ludności cywilnej antypaństwową propagandę o charakterze antysowiec-
kim. Prowadzą agitację przeciwko UBP, MO, PPR […]. Zagrażają pracownikom 
Bezpieczeństwa [...].

W innym raporcie (specjalnym) z tego samego dnia, PUBP w Bielsku Pod-
laskim w 14 punktach, podawał przykłady wrogich zachowań i wypowiedzi żoł-
nierzy 49. pp WP w stosunku do funkcjonariuszy UB, członków PPR, a nawet 
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żołnierzy sowieckich. Nie można również wykluczyć, że w przygotowaniu planu 
ataku, „Jastrzębiowi” udzielił wsparcia wywiad ukraińskiego podziemia z nadrejonu 
„Łewada” Okręgu III OUN, któremu mogło wówczas bardzo zależeć na przepro-
wadzeniu tej akcji (szerzej na ten temat w dalszej części publikacji).

Jak się wydaje, również termin ataku na PUBP nie został przez „Jastrzębia” 
wybrany przypadkowo. Zeznający przed Wojskowym Prokuratorem 14. DP kpt. 
Chaszesmanem, p.o. szefa sztabu 49. pp, kpt. Wiktor Wersocki, dwa dni po akcji 
stwierdził, że [...] celem bandy było zwolnienie aresztowanych, wywożenie których 
zaczęło się 22. X przez U.B. do Lublina. Zdołano wywieźć około 20 ludzi. 

W swoich zeznaniach potwierdził ten fakt również p.o. dowódcy pułku ppłk. 
Karol Stasiak, który poinformował przesłuchującego go szefa sekretariatu Od-
działu Informacji Okręgu Wojskowego VII, por. Tyszkiewicza, że jako eskortę 
dla aresztowanych, odwożonych 22 października 1946 r. z PUBP we Włoda-
wie do WUBP w Lublinie, wysłano 20 żołnierzy 49 pp. Można też założyć, że 
wywiadowi WiN nie nastręczyło zbyt wielu problemów zdobycie informacji,  
że w koszarach 49. pp przebywało 143 zdemobilizowanych żołnierzy star-
szych roczników (w cywilnych ubraniach i bez broni), którzy mieli opuścić pułk  
23 października 1946 r., co w dniu ataku znacznie osłabiało potencjał obronny  
i możliwości operacyjne przeciwnika.

Wszystkie te okoliczności spowodowały, że 20 października odbyła się po-
wszechna „mobilizacja” kadrowych członków oddziału i ludzi z placówek tereno-
wych, w wyniku czego zebrało się około sześćdziesięciu doskonale uzbrojonych 
partyzantów. Według zeznań uprowadzonego przez partyzantów komendanta 
posterunku MO w Łęcznej st. sierż. Jana Malugi, złożonych 24 października 1946 r.,  
uzbrojenie oddziału przedstawiało się imponująco: 

Banda była uzbrojona w broń maszynową, kbk było bardzo mało. Każdy co trzeci 
bandyta miał rkm, reszta automaty. Bandyci mieli również dużo granatów. Niektórzy 
z nich mieli po 7–8 sztuk granatów, wśród których zauważyłam angielskie […].

Doskonałe uzbrojenie i pełne umundurowanie partyzantów potwierdził rów-
nież kpt. Wersocki, p.o. Szefa Sztabu 49. pp, który dwa dni po ataku zeznawał: 

Skład bandy ponad 60 ludzi, z których każdy był uzbrojony od 1-go do 3-ch au-
tomatów, pistolety i granaty i ponad 30 R.K.M. typu DP [rkm DP-27, Diegtia-
riow Piechotnyj] i niem[ieckie] MG–34 [karabin maszynowy Maschinengewehr 
34 (MG 34)], umundurowani po wojskowemu. Kilku z dystynkcjami od kpt. [kpr.?] 
do ppor., w [czapkach] garnizonówkach. „Jastrząb” nie miał dystynkcji, tylko naszyte 
patki podoficerskie na mundurze.

21 października „Jastrząb” z wydzielonym pododdziałem udał się na szosę 
Lubartów–Biała Podlaska, w pobliżu wsi Glinny Stok (gm. Siemień). O godz. 
16.30 zatrzymano i zarekwirowano kryty plandeką samochód ciężarowy GMC 
z przyczepą ze Spółdzielni Kierowców i Pracowników Samochodowych w Lu-
blinie. Jak zeznał później jadący tym pojazdem konduktor, Franciszek Birbach:
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W odległości 5 klm. od Parczewa o godzinie 16.30 na drodze zatrzymał nas jakiś 
porucznik, uzbrojony w P.P.Sz. i powiedział, że zabiera nam samochód oświadczając, 
że na drugi dzień będzie zwrócony. Wszystkich pasażerów wraz ze mną wysadzili  
z samochodu, a szofera [Ludwika] Katryka i pomocnika [Henryka] Rusińskiego zabrali 
razem z samochodem, do którego wsiadło około 20 osobników ubranych po wojskowemu  
i uzbrojonych, odjeżdżając na prawo w kierunku lasu.

Zdobytym pojazdem partyzanci dojechali na miejsce postoju pozostałej części 
oddziału i stamtąd wszyscy udali się na spotkanie z około 15-osobowym oddziałem 
„Ordona” we wsi Czarny Las (gm. Ludwin, pow. lubartowski). Stamtąd wieczorem 
przeniesiono się na nocleg do kol. Bogdanka (gm. Wiszniewice, pow. chełmski),  
by następnego dnia, po śniadaniu, wyruszyć do akcji.

Działania dywersyjne

Plan operacji, opracowany przez „Jastrzębia” i „Żelaznego” w najdrobniejszych 
szczegółach, w jego początkowej fazie przewidywał wykonanie działań dywersyj-
nych, które miały odwrócić uwagę resortu od głównego celu ataku. Zakładano, że 
dzięki tej prowokacji uda się wywabić z miasta część żołnierzy 49. pp i funkcjo-
nariuszy UB, którzy ruszą w pościg za oddziałem, a tym samym istotnie osłabią 
możliwości obronne, znajdujących się we Włodawie sił komunistycznych. Jak się 
niebawem okazało, „Jastrząb” trafnie przewidział reakcję „bezpieki”, a podstęp  
zadziałał znakomicie.

O świcie 22 października partyzanci wyruszyli do Puchaczowa (gm. Brzeziny, 
pow. Lublin), gdzie zarekwirowali drugi samochód. Zgrupowanie zostało podzie-
lone na dwie grupy, z których pierwsza, około 30-osobowa pod dowództwem 
„Jastrzębia”, skierowała się do Milejowa (gm. Brzeziny). Około godz. 8.00 do-
jechali na miejsce i weszli do agencji pocztowej, przecięli przewody telefoniczne,  
a następnie udali się na posterunek MO. Tam rozbrojono komendanta Antoniego 
Kopacza i jego zastępcę Edwarda Brońka, którym kazano usiąść na podłodze. 

Następnie – zeznawał Broniek – wszedł do pokoju dowódca oddziału/dlatego  
mówię dowódca, gdyż kierował całą akcją/ wzrostu średniego, c[iemny] blondyn,  
w czapce polówce z orzełkiem, w mundurze i spodniach koloru khaki /kangorowe/ bez 
płaszcza, w butach sowieckich, w pasie z koalicyjką, na której widniał jakiś znaczek, 
lecz jaki szczegółowo nie pamiętam. Na mundurze nie miał żadnych innych odznak, 
czy dystynkcji. Przez ramię miał przewieszona raportówkę koloru żółtego. W kaburze 
u pasa zauważyłem pistolet „Walter”. Osobnik ten zwrócił się do nas mówiąc: „Co wy 
tutaj tak hulacie. Ludzie się na was skarżą”. Wówczas my z komendantem odpowie-
dzieliśmy, że tylko łapiemy złodziei i bandytów, co przyjął z widocznym zadowoleniem 
mówiąc, że dobrze robimy i możemy liczyć na ich pomoc w tym kierunku.

Po tej rozmowie „Jastrząb” przeszukał pomieszczenie, skąd zabrano jedynie 4 gra-
naty obronne i około 300 sztuk amunicji do kbk „Mauser”, 5 płaszczy służbowych 
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i spodnie sukienne; pozostawiono milicjantom 5 karabinów. Jak zeznawał dalej 
Broniek, a co warto podkreślić, w kontekście żelaznej dyscypliny panującej w od-
dziale:

[...] poza tym nic absolutnie nie brali chociaż było szereg innych rzeczy cywilnych, 
jak na przykład dwa kożuchy, ubrania. Jeden z będących na świetlicy osobników usi-
łował zerwać ze ściany plakat z hasłami P.P.R., a gdy dwa zerwał otrzymał ostrą 
naganę od dowódcy, który nie pozwolił nikomu bez jego wiedzy do niczego się dotykać. 
W międzyczasie wszedł do pokoju jeden ubrany w płaszcz wojskowy w czapce oficerskiej 
rogatywce z dwoma gwiazdkami [ Józef Wrzaszcz „Orzeł”], które[mu] jednak ten 
dowódca rozkazał natychmiast wyjść, co tenże uczynił. 

Wychodząc z posterunku partyzanci zabrali ze sobą komendanta Kopacza i udali 
się z nim do Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Na wartowni zastali 
jednego strażnika, któremu kazali prowadzić ich do zastępcy dyrektora. Wskazał on 
kasę zakładową, jednak nie zabrano z niej żadnych pieniędzy, gdyż było ich zbyt mało. 
„Jastrząb” kazał czterem ludziom odprowadzić komendanta z powrotem na poste-
runek i pilnować, aby nikt nie opuszczał budynku do chwili odjazdu. W tym czasie 
nakazano wartownikowi otworzyć bramę i na teren przetwórni wjechał samochód 
(GMC z przyczepką), na który załadowano 1157 kg marmolady (w pięciokilogramo-
wych puszkach), na którą „Jastrząb”, na prośbę magazyniera Jerzego Kotta, wystawił 
pokwitowanie. Jak zauważył strażnik, Józef Laska, przez cały czas ich pobytu na terenie 
fabryki zachowywali się b[ardzo] grzecznie. Podczas załadunku jeden z partyzantów 
poszedł do miejscowej piwiarni, gdzie przypadkiem zatrzymał komendanta poste-
runku MO w Jastkowie, Aleksandra Wójcika, który przyjechał do Milejowa, by od-
wiedzić narzeczoną, Praksedę Borowicz. Zaprowadzono go do „Jastrzębia”, który po 
przesłuchaniu zdecydował, aby zabrać milicjanta ze sobą, po czym oddział wyruszył 
w stronę Łęcznej. 

Odjeżdżając z Milejowa – zeznawał Wójcik – około 300 metrów przy samej szosie 
około 100 żołnierzy 7 p.p. [WP] z Lublina pracowało przy burakach. W tym miejscu 
dowódca bandy samochód zatrzymał, rozkazując zrucać tym żołnierzom marmoladę. Zru-
cono około 100 puszek co widząc żołnierze wydzierali sobie wzajemnie tę marmoladę.  
Po upływie paru minut odjechaliśmy szosą na Łęczną. Po ujechaniu około 4 km samochód 
skręcił w prawo jadąc przez jakieś doły i wąwozy mniej więcej 1,1/2 km poczem znów 
wyjechał na szosę Lublin-Łęczna. W tym czasie w kierunku Łęczny zauważyłem jakiś dym 
czarny oraz kilka furmanek uciekających od strony Łęcznej. Komendant bandy zatrzymał 
kilka furmanek, pytając się co tam jest w Łęcznej. Furmani odpowiedzieli, że jest tam ja-
kieś wojsko. Między osobnikami, którzy siedzieli na samochodzie powstał szmer, że może to 
być „resort” lub wojsko. Dowódca bandy wystrzelił w powietrze trzy rakiety, jedną białą 
wywiad, następnie dwie czerwone. W kilka minut później od strony Łęczny wyleciała  
w powietrze jedna czerwona [rakieta], co widocznie było umówionym znakiem między 
jednym a drugim oddziałem bandy, gdy[ż] zaraz samochód ruszył naprzód w kierunku 
Łęcznej. W pewnej chwili dojechano do mostu, który się palił, skąd też pochodził ten dym 
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czarny, który z daleka było widać. Jak się później okazało most ten został specjalnie 
podpalony przez drugi oddział tej samej bandy. Mostem można było jeszcze przejechać, 
pomimo że z drugiej strony był w znacznym stopniu ogarnięty płomieniami. Przed 
wjazdem do osady Łęczna widziałem jak zza węgłów domów były powystawiane 
R.K.M.-y i inna broń ciężka w kierunku naszego samochodu, jednak widocznie po-
znano się wzajemnie, gdyż samochód wjechał bez żadnych przeszkód. Do dowódcy tej 
bandy, z którą ja przyjechałem wyszedł jakiś inny w stopniu podporucznika, w czap-
ce oficerskiej z granatowym otokiem, który mu powiedział, że „z krawaciarzami nie 
warto jechać na robotę, gdyż na widok samochodu jadącego od strony Lublina zaczęli 
uciekać” [chodzi o cywilnych członków placówek]. Ponadto spostrzegłem, że na sa-
mochodzie niektórzy osobnicy, po większej części cywile, a należący do bandy, z chwilą 
gdy samochód wjechał do Łęczny pozakrywali się kołnierzami, bojąc się widocznie być 
poznanymi. Na rynku osady Łęczna stało jeszcze dwa samochody. Jeden z tych samocho-
dów był duży ciężarowy, na którego platformie stał motocykl czarny, drugi zaś samo-
chód był cokolwiek mniejszy, na którego burcie widział[em] napis: „Kino objazdowe” 
oraz jakieś inne napisy, których nie mogłem odczytać ze względu na drobne litery. Na 
rynku kręciło się bardzo dużo różnego rodzaju osobników, wszyscy ubrani rozmaicie, 
większość po wojskowemu, uzbrojeni. Razem było ich ponad 60 ludzi. Budynek gdzie 
mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej miał okna powybijane i poprzestrzelane 
ściany. Stamtąd wyprowadzono dwóch ludzi, jak się później dowiedziałem [byli to] 
komendant i jego zastępca, których na samochodzie drugim rozmundurowano, dając im 
gorsze łachy. Jak zdążyłem zauważyć, to ten osobnik, który był dowódcą tego oddziału 
co mnie zabrał z Milejowa [„Jastrząb”], był jednocześnie zwierzchnikiem nad całą 
bandą, to jest nad tymi, którzy byli i w Łęcznej. Po zbiórce jaką ten osobnik zarzą-
dził i po przyjściu raportów od swoich podwładnych wszyscy załadowali się na te trzy 
samochody, po czem samochody ruszyły w nieznanym mi początkowo kierunku, jak się 
później okazało do Brzezin. 

Podczas gdy „Jastrząb” działał w Milejowie, w Łęcznej operowała druga część 
zgrupowania (wraz z ludźmi Józefa Struga „Ordona”) pod komendą Edwarda 
Taraszkiewicza „Żelaznego”. Dojechali na miejsce przed godz. 8.00 i pierwsze 
kroki skierowali na pocztę, gdzie przerwano łączność, a następnie podjechano pod 
komisariat MO. Do budynku weszło czterech partyzantów, rozbrajając komen-
danta st. sierż. Jana Malugę, zastępcę Aleksandra Wasiuszko, sekretarza i war-
townika. Reszta grupy obezwładniła pięciu pozostałych milicjantów, znajdujących 
się w sąsiednim budynku. Wszystkich funkcjonariuszy zgromadzono w kancelarii 
i nakazano im położyć się na podłodze, rekwirując w tym czasie pistolet, 9 kbk, 
kilka grantów i amunicję. Zabrano również całą dokumentację oraz sorty mundu-
rowe, które założyli ludzie „Ordona”, zniszczono także telefon. W międzyczasie 
podpalono drewniany most na Wieprzu, by opóźnić ewentualny pościg od strony 
Lublina oraz zarekwirowano suchy prowiant z państwowej spółdzielni. Niebawem 
do ludzi „Żelaznego” dołączyła wracająca z Milejowa grupa „Jastrzębia”, partyzanci 
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usadowili się na trzech samochodach, na które zabrano również komendanta 
łęczyńskiego posterunku MO i jego zastępcę, po czym wszyscy opuścili Łęczną 
i dojechali do Brzezin. Tam partyzanci zabrali z jakiegoś domu radioodbiornik 
oraz porzucili samochód zabrany wcześniej w Puchaczowie, ponieważ zaczął się 
psuć. Pozostawiono GMC z przyczepką i nową półciężarówkę z tzw. Oddzia-
łu Kinofikacji, zabraną sprzed kina na rynku w Łęcznej. „Jastrząb” zatrzymał 
komendantów MO z Łęcznej, jednak rozkazał zwolnić milicjanta z Jastkowa 
oraz szofera pozostawionego samochodu, któremu polecił odstawić Wójcika do 
Puchaczowa wraz z uszkodzonym pojazdem. 

Po kilkunastu minutach zgrupowanie ruszyło w kierunku Cycowa (gm. Wisz-
niewice), gdzie dojechali około godz. 14.00. Dalszy rozwój wypadków tak opisywał 
w raporcie Komendant Powiatowy MO w Chełmie: 

Melduję, że dnia 22.10.46 r. o godz. 14.00 przyjechało do posterunku M.O.  
w Cycowie, na dwóch samochodach z przyczepą, wojsko w mundurach polskich, czę-
ściowo w czapkach milicyjnych, uzbrojeni w broń maszynową i ręczną. Wartownik 
stojący na posterunku widząc ich nie podejrzewał, że może to być banda. Gdy zeszli 
z auta, powiedzieli „czołem chłopcy” i kazali iść do wewnątrz posterunku, zastając 
resztę załogi przy spożyciu obiadu. Po wejściu krzyknęli „ręce do góry” i zaczęli ra-
bować wszystko co się znajdowało wewnątrz, zabierając 7 karabinów, 12 granaty, 
wszystką amunicję. […] Dokładnie bandy nie określono, najprawdopodobniej był to 
„Jastrząb” połączony z bandą „Struga” [sic! - „Ordona”], która operuje w powiecie 
lubelskim. Przed przyjazdem do Cycowa, rozbrojony został posterunek w Łęcznej, 
pow. Lubelskiego. Przy odjeździe zostawili trzy czapek milicyjnych mówiąc „macie, 
to jest dla was”. Następnie powiedzieli, „że gdy będziemy dalej służyć, to zniszczą 
nasze rodziny a nas wystrzelają”. Następnie udali się do agencji pocztowej, rabując 
tam około 46 tys. zł. Komendant Posterunku, kpr. Marcinek zameldował, że banda 
składała się z około 100 ludzi i odjechała w kierunku Włodawy.

Z Cycowa oddział ruszył w kierunku Urszulina (gm. Wola Wereszczyńska), 
do którego jednak nie dojechali, skręcając wcześniej w kierunku Wereszczyna.  
Po półgodzinnej jeździe polnymi drogami, około godz. 15.00, dotarli do kol. 
Karczunek (nieopodal Wólki Tarnowskiej), gdzie zarządzono postój i na zaufa-
nej kwaterze pozostawiono zarekwirowaną marmoladę. Tam do komendanta MO  
i jego zastępcy podeszło dwóch partyzantów, którzy dostali rozkaz ich rozstrzelania. 
Wówczas – jak zeznał Jan Maluga – [...] ja zacząłem prosić się, żeby mnie odpuścili, 
mówię że jestem stary żołnierz, byłem w carskiej armii, byłem legionistą, przeniosłem 
niewolę niemiecką, brałem udział w partyzantce podczas okupacji niemieckiej i walczy-
łem za Polskę, a w milicji zajmuję się tylko sprawami kryminalnymi, a nie politycznymi. 
Mój z-ca Wasiuszko Aleksander tłumaczył się, że ma brata w armii Andersa /pokazał od 
niego list/, jest sierotą. Bandyci po naradzie z „Jastrzębiem” powiedzieli, że darują nam 
życie. O tym oświadczył [nam] sam „Jastrząb”, uprzednio zapytując nas, czy chcemy wal-
czyć razem z nim, na co daliśmy zgodę, pod strachem rozstrzelania. 
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Komendant MO z Łęcznej podczas przesłuchania zataił, co zrozumiałe, że 
podczas rozmowy z „Jastrzębiem”, podał mu dużo ważniejsze informacje. Według 
późniejszych zeznań zastępcy „Ordona”, Kazimierza Włodarskiego „Kordiana”, 
by ratować życie Maluga oznajmił, [...] że wyda wszystkich tych, którzy donoszą na 
posterunki o ruchu bandy, wymieniając Lipińskiego z kolonii Dratów. Gdy Jastrząb 
pytał się [ich] co z nimi zrobić, to oni powiedzieli, że są zgodni z nami iść do bandy. 
Trzeba dodać, że dwa tygodnie później, na początku listopada, na rozkaz „Ordo-
na”, jego ludzie uprowadzili Bolesława Lipińskiego z Dratowa i przewieźli go do 
kol. Gaj koło Stefanowa (gm. Wiszniewice). Następnego dnia przyjechał tam por. 
Józef Strug, który przesłuchał, a następnie skazał informatora UB na karę śmierci. 
Wyrok wykonano w lesie pod Puchaczowem; tam również zakopano jego zwłoki.

22 października we Włodawie do południa panował jeszcze względny spokój, 
jednak w pewnym momencie fortel zastosowany przez „Jastrzębia” zaczął pro-
centować i przynosić rezultaty. Tuż po godzinie 12.00, szef PUBP kpt. Mikołaj 
Oleksa, odebrał alarmowy telefon z WUBP w Lublinie z informacją, że „banda 
Jastrzębia” dokonała napadu w Milejowie, po czym ruszyła szosą lubelską w kie-
runku powiatu włodawskiego. Natychmiast zadzwonił do Sztabu 49. pp i poprosił 
o przybycie do gmachu PUBP p.o. dowódcy pułku ppłk. Stasiaka i szefa sztabu 
kpt. Wersockiego, którym przekazał otrzymane informacje. W trakcie narady, jak 
zeznał kpt. Oleksa, [...] postanowiliśmy urządzić zasadzkę w miejscowości Sosnowica 
[gm. Wołoskowola], gdzie krzyżują się drogi Włodawa – Parczew – Łęczna. Mniej 
więcej za godzinę czasu po otrzymaniu telefonogramu wysłaliśmy grupę wojska na 
trzech samochodach oraz dwóch funkc[jonariuszy] UB Konasiuka [Adolfa] i Jakowiaka  
[Stefana] w kierunku skrzyżowania w/w dróg. […] W tymże samym czasie Szef 
sztabu w mojej obecności przez telefon dał rozkaz dla dow[ódcy] grupy stacjonującej  
w miej[scowości] Andrzejów gm. Wola Wereszczyńska, by urządzili zasadzkę na 
szosie lubelskiej.

Dużo więcej szczegółów podał szef sztabu 49. pp kpt. Wersocki, który zeznał: 
Dnia 22.X.1946 r. o godz. między 12 a 13 będąc w sztabie 49 p.p. otrzymałem telefo-
niczne powiadomienie od szefa P.U.B.P we Włodawie by przyjść do U.B. dla omówienia 
ważnej sprawy. Razem z p.o. dowódcą pułku ppłk. Stasiakiem udaliśmy się samochodem 
do U.B. gdzie w gabinecie szefa [ten] ostatni nas poinformował, że przed nie wię-
cej niż 1/2 godziny otrzymał od W.U.B.P. z Lublina [telefon], że banda „Jastrzębia” 
przybyła samochodem z przyczepką w sile około 50 ludzi do m[iejscowości] Mila-
nowka [sic! - Milejowa], obrabowała spółdzielnię zabierając różne produkty i udała 
się szosą lubelską na płn. wschód. Dokładnie dokąd podąża banda nie było wiadomym. 
Szef P.U.B.P. Włodawy mając te wiadomości powziął decyzję stawiając przed nami 
zadanie wysłania grupy operacyjnej w kierunku m. Sosnowiec [sic! - Sosnowica],  
dokąd według przypuszczenia szefa P.U.B.P. mogła uchodzić banda „Jastrzębia”.  
Rozumowanie szło w tym kierunku, że banda idąc szosą lubelską skręci bocznymi droga-
mi w kierunku m. Sosnowice [Sosnowica], gdzie często ma postój „Jastrząb”. Żadnych 
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swych przypuszczeń szef U.B. jak również my nie posiadaliśmy. W tym celu o godz. 
po 14-tej 49 p.p. wysłał grupę operacyjną w sile około 60 ludzi po[d] dowództwem 
por. Leoniaka na trzech samochodach, uzbrojonych w 1 C.K.M., 1 rusznicę p/panc., 
4 R.K.M., reszta w PPsza i kbk. stawiając im za zadanie 2 samochodami udać [się] 
im w [do] m. Sosnowice [Sosnowica], stwierdzić czy był samochód z przyczepką,  
a jeśli nie, to zrobić zasadzkę, w wypadku potwierdzenia ścigać samochód bandy. Trzeci 
samochód „Dodge” wraz z 12 żołnierzami i d-cą Głazkiem uzbrojona w 2 R.K.M.  
i PPsza mieli udać się szosą lubelską celem ustalenia śladów samochodu „Jastrzębia”, 
który w/g przewidywań U.B. miał skręcić na jedną z dróg bocznych w kierunku So-
snowice [Sosnowicy]. Jednocześnie miał zbierać wiadomości w terenie, po czym miał 
skontaktować się z grupą por. Leoniaka w rejonie Sosnowice [Sosnowicy]. Oprócz tego 
była powiadomiona grupa siewna dywizji przebywająca w miejscowości Urszulin, która 
miała wystawić zasadzkę i na wypadek spotkania samochodu z przyczepką z kierunku 
Lublina zaatakować go z bliskiej odległości. W garnizonie m[iasta] Włodawa żadnych 
środków dodatkowych nie poczyniono, bowiem nie posiadano podstaw ku temu. Życie  
w pułku szło normalnym tokiem.

Tymczasem „Jastrząb” i jego żołnierze, po około 30-minutowym postoju na 
kol. Karczunek, oddalonej o ponad 30 km na płd.-wsch. od Sosnowicy (błędnie 
wytypowanej przez por. Oleksę na miejsce zasadzki), zabierając ze sobą milicjan-
tów, ruszyli dalej. Bocznymi drogami, mijając wsie Kulczyn, Hańsk i Dubeczno, 
dojechali do szosy Chełm-Włodawa, którą skierowali się w kierunku oddalonego 
około 15 km głównego celu ataku. Po przejechaniu kilku kilometrów, w okolicach 
wsi Okuninka (gm. Włodawa), zatrzymano jadący od strony Włodawy samochód 
ciężarowy z żołnierzami WOP z Chełma. Jan Maluga zeznał:

Zatrzymanie samochodu wojskowego odbyło się w następujący sposób: 10–15 ban-
dytów, wszyscy z RKM-ami na czele z „Jastrzębiem”, który miał automat „PPS” poszli 
po dwóch stronach drogi naprzód, pozostawiając samochód [którym jechali] z tyłu. 
Bandyci wyskoczyli z rowów i zatrzymali samochód, którym jechało 3 oficerów, 2–3 żoł-
nierzy i szofer. Bandyci odebrali u nich pistolety i kbk, lecz później je zwrócili na prośbę 
poszkodowanych, [mówiących] że ich czeka więzienie. Uszkodziwszy strzałami wszyst-
kie koła banda pojechała dalej w kierunku Włodawy. Przed odjazdem „Jastrząb” rozdzielił 
bandytów na grupy. Słyszałem, że jedna grupa miała napaść na pocztę, druga na milicję, 
trzecia na UB /we Włodawie/ […].

Podczas zbiórki na skraju lasu, dowódca już oficjalnie wyjawił powód wszystkich 
dotychczasowych działań, które były preludium do ataku na PUBP we Włodawie 
i uwolnienia przetrzymywanych tam więźniów. Jeden z uczestników tej akcji, Sta-
nisław Pakuła „Krzewina”, wspominał: Komendant „Jastrząb” ustawia nas w półkole  
i przedstawia nam plan ataku na Włodawę, a „Żelazny” w pamiętniku zapisał, że [...] 
tuż przed samą Włodawą „Jastrząb” zatrzymuje auta i przemawia krótko do chłopaków 
mówiąc, że idziemy z Bogiem w sercu odbić i uwolnić naszych aresztowanych ludzi.
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Opanowanie Włodawy

We wtorkowy wieczór, przed godz. 18.00, partyzanci wjechali do miasta i ul. Wy- 
rykowską (obecnie ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego) skierowali się w kierunku  
rynku. Tam zarządzono krótki postój, ponieważ jadący w pierwszym samochodzie 
(z kinofikacji) „Jastrząb”, poznał idącego ulicą referenta UB Leona Zubiaka, który 
zatrzymał go w Lipniaku 8 lipca 1946 r. Został on rozbrojony, wciągnięty przez 
„Żelaznego” do samochodu i w głuszącym szumie silników zastrzelony. Według 
„Krzewiny”, wykonanie wyroku spowodował m.in. znaleziony przy nim, niewy-
słany jeszcze list do rodziny, w którym ubek nazywał „Jastrzębia” i „Żelaznego” 
bandytami i obiecywał, że niedługo zostaną zabici, a wówczas przyjedzie na urlop. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, że żołnierze antykomunistycznego podziemia 
z reguły nie rozstrzeliwali wziętych do niewoli milicjantów, żołnierzy „ludowego” 
wojska czy KBW. Wyjątek stanowili ci, którzy posiadali odznaczenia za „walkę z re-
akcyjnym podziemiem” lub najgorliwsi funkcjonariusze MO, zaangażowani w zwal-
czanie oddziałów partyzanckich. Likwidowali natomiast konsekwentnie wszystkich 
ujętych funkcjonariuszy UB, NKWD, funkcyjnych i szkodliwych aparatczyków 
PPR/PZPR lub niebezpiecznych konfidentów, podobnie jak w czasie okupacji nie-
mieckiej eliminowani byli funkcjonariusze gestapo, SS, SA, NSDAP oraz agentura 
tych służb, pozyskiwana wśród Polaków. Było to naturalną ciągłością służby dla 
Polski, czyli koniecznością eliminowania najbardziej zagrażających społeczeństwu 
najeźdźców i kolaborantów. 

Również w oddziale „Jastrzębia” stosowano te zasady, o czym po areszto-
waniu zeznał Władysław Kobylański „Jerzyk” mówiąc, że Cel działań naszych 
skierowany był przeciwko ustrojowi obecnych władz Polski, a w szczególności prze-
ciwko org[anom] U.B.P., funkcjonariuszy takowych urzędów, którzy bojowo niszczą 
ruch org[anizacji] podziemnych był wydany rozkaz zabijać bezwarunkowo, oddziały 
wojska jedynie tylko rozbrajać lub zupełnie omijać. Z kolei w protokole przesłu-
chania komendanta placówki w Wólce Wytyckiej Bronisława Trzcińskiego „Bo-
gatego” czytamy, że w stosunku do [...] Milicji Obyw[atelskiej] było [nakazane] 
tylko żeby rozbrajać, a Bezpieczeństwo na każdym kroku tępić, t.j. każdego zatrzy-
manego z Bezpieczeństwa zabijać.

Jako zabezpieczenie operacji od strony południowej, pozostawiono sekcje z „er-
kaemami”, które rozlokowano w obrębie rynku, blokując tym samym kilkunastu 
żołnierzy w Wojskowej Komendzie Miasta przy ul. Kościuszki 3. Po ataku ppłk. 
Stasiak zeznał:

[…] między godz. 18.30 a 19.00 zadzwonił do mnie por. Gębarski z Komendy 
Miasta Włodawa, oficer pułku, który podczas napadu na U.B. przypadkowo znalazł 
się na Komendzie Miasta. Por. Gębarski zawiadomił mnie, że poczta jest opanowana  
przez bandytów i zapytywał co ma robić gdyż nie może wrócić do koszar. Ponieważ 
Komendanta Miasta w komendzie nie było, dałem por. Gębarskiemu rozkaz objąć  



4 14 4

komendę i natychmiast wysłać 6 ludzi dla pomocy U.B. (Komenda Miasta posiada za-
łogę z 12 żołnierzy). Por. Gębarski mego rozkazu nie wykonał, tłumacząc się tym,  
że na rynku są bandyckie R.K.M-y i nie ma możności wyjść z komendy, a po drugie,  
że nie ma granatów.

Posuwając się wzdłuż południowej i wschodniej pierzei rynku partyzanci wje-
chali w ul. Kościuszki. U zbiegu ulic 3 Maja (obecnie Kościelna) i Zielnej, pocho-
dzący z Włodawy Albin Bojczuk „Lew”, Zdzisław Pogonowski „Szakal” oraz dwaj 
inni partyzanci, zostali wysłani na koniec ul. Zielnej, aby zająć tam pocztę i prze-
rwać łączność. Pojazdy ruszyły i po kilkuset metrach skręciły w ul. 11 Listopada, 
gdzie nieopodal Komendy Powiatowej MO ponownie się zatrzymały. Oddział 
momentalnie obstawił przyległy teren, a wydzielona grupa weszła do KPMO 
(willa u zbiegu ulic 11 Listopada i Piłsudskiego). Budynek opanowano bez walki, 
rozbrajając 6-osobową załogę i pozostawiając ich pod „opieką” kilku partyzantów. 
W tym samym czasie ze swojego mieszkania w kamienicy naprzeciwko komendy 
wyszedł, ubrany po cywilnemu, referent PUBP we Włodawie, Kazimierz Ostapo-
wicz, który tak później relacjonował zajście: 

Przed godz. 18-tą dn. 22-X-46 r. będąc na prywatnej swej kwaterze [przy  
ul. Piłsudskiego 9], znajdującej się naprzeciwko Pow. Kom. M.O. we Włodawie, 
gdy wyszedłem na ulicę, spotkałem u wejścia do domu stojących w drzwiach trzech 
bandytów, ubranych w formie milicyjnej z automatami i pistoletami, którzy zapytali 
mnie kim jestem, na co odpowiedziałem im, że jestem człowiekiem, gdyż myślałem,  
że to są milicjanci, lecz gdy zrewidowali mnie i znaleźli przy mnie broń powiedzia-
łem, iż jestem z bezpieczeństwa i wolno mi broń nosić, ponieważ nie wiedziałem 
kim są owi trzej uzbrojeni osobnicy. W czasie gdy powiedziałem, że jestem z bez-
pieczeństwa, bandyci po zabraniu ode mnie pistoletu, zaprowadzili mnie do swe-
go porucznika [ Józefa Struga „Ordona”], który wydal polecenie tymże bandytom, 
aby mnie rozstrzelać, w związku z czym postawiono mnie pod ścianą do rozstrzału.  
Widząc niebezpieczeństwo zacząłem mówić bandytom, że jestem takim samym jak 
i oni, gdyż służąc w Bezpieczeństwie w Radzyniu, jednocześnie jestem łącznikiem 
bandy „Kłosa” [ Janusz Tracz], gdyż poprzednio jeszcze będąc w pow. radzyńskim 
wiedziałem, że tam grasuje banda „Kłosa”. W związku z moim oświadczeniem, tenże 
sam porucznik z bandy powiedział bandytom, aby odprowadzili mnie do komendanta 
bandy [„Jastrzębia”], przed którym to stojącym w tym czasie w pobliżu nas oświad-
czyłem to samo. Dowódca bandy wydał rozkaz, aby zatrzymano mnie do wyjaśnienia 
sprawy, po czym zaprowadzono mnie do budynku Pow[iatowej] Kom[endy] M.O.

Po odprowadzeniu Ostapowicza do KPMO, samochody ruszyły ul. Piłsudskiego 
w kierunku północnym i skierowały się do oddalonego niespełna 400 m gmachu 
PUBP. Niestety, tuż po odjeździe sytuacja na komendzie przybrała niespodziewany 
obrót i wymknęła się spod kontroli, co przypłacił życiem jeden z żołnierzy „Ja-
strzębia”, Wacław Kondracki „Sybirak”, drugi zaś został lekko ranny. Referent UB 
Ostapowicz zeznawał:
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W gmachu milicji, gdy zaprowadzono mnie, było około pięciu milicjantów, którzy 
to milicjanci zostali także rozbrojeni, natomiast ochrona nad nami składała się z trzech 
bandytów. Po upływie pięciu minut pobytu w milicji, do pokoju gdzie znajdowaliśmy 
się, sprowadzili milicjanta świeżo przysłanego z Lublina, który od razu rzucił się na 
bandytów, odbierając jednemu z bandytów automat, ja zaś w tym momencie stojąc 
obok bandyty drugiego, rzuciłem się do niego odbierając od niego pistolet „Parabellum”  
Nr 5436, który posiadam obecnie, oraz zabrałem z tyłu niego stojący karabin. Milicjant 
po odebraniu automatu od razu strzelił z tegoż automatu zabijając jego na miejscu /
bandytę/ [„Sybiraka”]. Pozostali bandyci uciekli od nas pozostawiając w gmachu [Ko-
mendy Powiatowej] Mil[icji] Ob[ywatelskiej] - R.K.M. Ja z pistoletu odebranego 
od bandyty strzelać nie mogłem, ponieważ nie umiałem nim władać. Pozostałych ban-
dytów znajdujących się obok gmachu spędziliśmy potem granatami, rzucając takowe  
z piętra na ulicę. […] Zajście w [Komendzie Powiatowej] Mil[icji] Ob[ywatelskiej] 
trwało około piętnastu minut najwięcej, po czym [partyzanci] udali się w kierunku 
UB Włodawa.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment „heroicznych” wspomnień Ostapo-
wicza, zamieszczonych w publikacji z 1962 r. „Strzały o świcie. MO i KBW w walce  
z bandami”, w których już zgoła inaczej opisywał swoje zachowanie w trakcie zajścia 
w KPMO:

Jednocześnie rzucam się na drugiego [partyzanta], chwytam za kolbę automatu […], 
błyskawicznym ruchem nanoszę automat do strzału i naciskam na język spustowy. Pruję 
serię wprost w bandytę. […] Zostawiam automat funkcjonariuszowi MO, a sam chwy-
tam parabellum zza pasa leżącego bandyty i mierzę prosto w stojącego, lecz, o zgrozo, 
pistolet nie strzela, nie można wprowadzić naboju do lufy […]. 

Wycofujący się z KPMO partyzanci pozostawili zabarykadowanych na komen-
dzie funkcjonariuszy i dołączyli do reszty oddziału, który właśnie wkraczał do akcji. 
Po zatrzymaniu samochodów, wydzielone sekcje z kilkoma „erkaemami” uloko-
wały się w oknach gimnazjum vis-a-vis gmachu UBP, inne zajęły pozycje przed 
cmentarzem, po obu stronach ul. Piłsudskiego, ubezpieczając tym samym działania 
od strony północnej, na wypadek ewentualnej odsieczy żołnierzy 49. pp. Pozostali  
momentalnie rozbiegli się na pozycje i ze wszystkich stron otoczyli główny cel ataku 
– Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

Atak na PUBP

Kilkanaście minut po godzinie 18.00 „Jastrząb”, z automatem PPS, na czele 
grupy szturmowej, doskonale umundurowanej i uzbrojonej w „erkaemy” Dieg-
tiariowa, wkroczył przez otwartą bramę (budynki i dziedziniec ogrodzone były 
wówczas drewnianym płotem) na teren siedziby UBP i skierował się w stronę 
wartowni, gdzie znajdowały się również kuchnia i stołówka. Według Stanisława 
Pakuły „Krzewiny”, przy boku dowódcy szli: Jan Jarmuł „Wąż”, N.N. „Cenio”/
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„Śmigły”, Piotr Popielewicz „Tygrys”, Tadeusz Zajączkowski „Szary”, Henryk 
Zajączkowski „Borsuk” i Marian Szubstarski „Kanarek”. Kolejne minuty tak re-
lacjonował „Żelazny”:

Wartownik zatrzymuje ich pytaniem: Stój, kto idzie? Nie zwracając uwagi na py-
tanie, „Jastrząb” idzie dalej mówiąc do wartownika: Stań na baczność, durniu! Nie 
widzisz, że my z Chełma? Przy słowach tych mija go spokojnie i idzie w kierunku 
drzwi wartowni. Po cichu chłopcy idący za nim rozbrajają osłupiałego wartownika. 
Na wartowni, gdzie była jednocześnie jadalnia UB, była kolacja; przy stołach siedzą 
ubeki w ilości około 20-tu, gdy wchodzi „Jastrząb” witając ich słowem: „Czołem!” Kilka 
głosów odpowiada mu: „Czołem!”, pochylając się dalej w spokoju nad kolacją. „Jastrząb” 
chce poczekać kilka sekund, ażeby idący za nim chłopcy weszli do środka, bo sam wie, 
że nie opanuje tych ludzi. W tym momencie jeden z ubeków, a mianowicie złapany 
przez nas kiedyś [8 lipca 1946 r.] Stefan Pietrykowski, odwraca głowę, poznaje „Ja-
strzębia”... Blednie okropnie, łyżka wypada mu z ręki na stół, z ust wypływa mu tylko 
jakiś dziwny bełkot. Ubeki zrozumieli przestrach swego kolegi, lecz w tym momencie 
„Jastrząb” rozkazuje: „Wszyscy ręce do góry!”.

Niestety element zaskoczenia przepadł, gdy nagle w drzwiach wejściowych 
do stołówki „Jastrząb” natknął się na wychodzącego stamtąd referenta UB Jakuba 
Zapasę, który dwa dni po ataku tak opisywał tę sytuację:

Po zjedzeniu kolacji, w chwili gdy zamierzałem opuścić stołówkę, w czasie gdy by-
łem już w drzwiach wyjściowych do drugiego pomieszczenia stołówki, spotkałem bandytę  
uzbrojonego w „MP” niemiecki, w stopniu porucznika, który od razu cichym tonem 
krzyknął „nie wychodzić, wrócić się!”, w związku z czym ja o niczym nie wiedząc powie-
działem jeszcze do niego: „Co się pan wygłupia?” - lecz gdy ów bandyta krzyknął „ręce 
do góry, kurwa wasza mać!” zorientowałem się iż faktycznie to jest banda. Gdy w/w 
bandyta krzyknął ręce do góry, wszyscy obecni na stołówce przy kolacji zaczęli podnosić 
ręce, natomiast na stołówkę w tym czasie weszło jeszcze trzech bandytów uzbrojonych  
w R.K.M.-y (dichtiorowy), a ja zaś stałem z tyłu bandyty, który wszedł najpierw. Ban-
dyta, którym jak okazało się był dowódca bandy „Jastrząb”, gdy wszyscy popodnosili ręce 
do góry, odciągnął [przeładował] swój automat i chciał oddać serię strzałów po siedzących 
za stołem przy kolacji funkcjonariuszach, lecz zaciął mu się automat.

Jakby w myśl zasady, że nieszczęścia chodzą parami, w tym samym momencie 
z podwórza wszedł na stołówkę nieoficjalny pracownik UB Włodawa Wołodymyr 
Fedczenko „Czumak”, referent propagandy ukraińskiego nadrejonu „Łewada” 
OUN, który zdezerterował i podjął współpracę z UB. Z okrzykiem „co wy za jedni”  
zaatakował stojącego za dowódcą jednego z partyzantów i próbował wyrwać mu 
rkm. Jakub Zapasa zeznał:

Słysząc to bandyta z automatem [„Jastrząb”], który usiłował pobić [zabić] siedzących 
za stołem funkcjonariuszy, wskoczył na drugą stołówkę i zastrzelił owego „Czumaka”, 
podczas czego posypały się strzały oddane przez bandytów od gmachu U.B. – po oknie 
stołówki.
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Jak dodał w swoim zeznaniu komendant MO z Łęcznej, obserwujący (jako  
jeniec) początek akcji od strony ulicy, [...] kiedy z tyłu U.B. padł jeden strzał, zaczęła się 
strzelanina ze wszystkich stron po budynku UB z RKM-ów i automatów. Dwaj bandyci 
odprowadzili mnie i Wasiuszko na lewą stronę ulicy za szkołę naprzeciw UB. W trakcie 
tej strzelaniny, jeden z obecnych na stołówce funkcjonariuszy UB, wartownik Michał 
Czeran zdołał się wymknąć, dobiegł do gmachu PUBP i zaryglował drzwi wejściowe, 
jednak później, będąc już na piętrze budynku, gdy pokazał się w oknie, został zabity 
serią z partyzanckiej broni.

Wykorzystując chwilowe zamieszanie, pozostali w stołówce funkcjonariusze UB za-
częli pojedynczo wycofywać się do kuchni, a niektórzy ostrzeliwać z pistoletów. Widząc 
to, „Jastrząb” próbował raz jeszcze otworzyć do nich ogień, jednak po raz kolejny zaciął 
mu się automat. To wystarczyło, by pierwszy z wycofujących się ubeków, Władysław 
Hulewski, zdążył wyciągnąć pistolet, po czym zastrzelił stojącego mu na drodze N.N. 
„Cenia”/„Śmigłego”, któremu jednocześnie odebrał rkm i podał go innemu funkcjo-
nariuszowi, Andrzejowi Naumiukowi. Ten próbował go użyć przeciwko atakującym, 
jednak rkm również się zaciął, co wykorzystał jeden z partyzantów, posyłając serię ze 
swojego Diegtiariowa w stronę drzwi stołówki, zabijając Hulewskiego i raniąc dwóch 
innych ubeków: zastępcę szefa PUBP ppor. Adama Tylimoniuka i referenta Aleksandra 
Bożuka. W trakcie strzelaniny, około godz. 18.20, ze stołówki wydostali się dwaj funkcjo-
nariusze, wizytujący urząd pracownik WUBP w Lublinie Szymon Nowosad oraz An-
drzej Naumiuk, którzy udali się do szpitala, położonego około 1 km od koszar 49. pp.  
Próbowali stamtąd wezwać na pomoc wojsko, co im się jednak nie udało z powodu ze-
rwanej w mieście łączności. Ruszyli więc dalej i o godz. 19.20 dotarli do koszar.

Moment, w którym „Jastrzębiowi” po raz drugi zaciął się automat, natychmiast 
wykorzystał Jakub Zapasa, kryjąc się pod stołem w stołówce, gdzie przeczekał 
atak partyzantów. Po akcji zeznawał:

[…] ja od razu wlazłem pod stół, gdzie siedziałem sam do chwili odjazdu bandy, gdyż 
reszta pracowników zdołała wycofać się ze stołówki [do kuchni]. Bandyci widząc, że 
nie ma już nikogo na stołówce, w związku z wydaniem rozkazu przez dowódcę bandy  
(„Jastrzębia”) „naprzód chłopcy, zdobywać drugi budynek”, udali się przez wyjście ze sto-
łówki od ulicy do gmachu Urzędu. Zajście na stołówce trwało do 10-ciu minut. Leżąc pod 
stołem, w czasie napadu na budynek UB jeszcze przed odjazdem bandy [widziałem],  
że bandyci przez stołówkę ciągnęli obok mnie jednego zabitego przez Hulewskiego na kuch-
ni bandytę, oraz słyszałem, że na podwórzu leżąc ranny bandyta prosił o pomoc, wołając  
„O Jezu, Pioter! Koledzy nie zostawiajcie mnie”. 

Warto w tym momencie oddać głos „Żelaznemu”, który na kartach pamiętnika 
uzupełnił obraz wydarzeń w stołówce:

Nie ma rady, plan opanowania UB po cichu spala się na panewce, wobec tego „Jastrząb” 
i wraz z nim znajdujący się wewnątrz chłopcy otwierają w tę grupę [wycofujących się 
funkcjonariuszy] ogień, a wyskoczywszy z powrotem na korytarz rzucają do tego pokoju 
granaty. Gaśnie światło, rozlegają się stamtąd jęki.



4 18 4

Wydarzenia na wartowni i stołówce trwały w sumie około 10–15 minut.  
W chwili gdy partyzanci otworzyli ogień, w gmachu urzędu, w swoim gabinecie 
na piętrze, przebywał szef PUBP kpt. Mikołaj Oleksa wraz z sowieckim „doradcą” 
z NKWD mjr. Petro Aleksiejewem oraz referentem Bazylim Rabczewskim. Poza 
nimi, w budynku znajdowało się jeszcze pięciu funkcjonariuszy UB, m.in. Bazyli 
Dohojda i zbiegły ze stołówki Michał Czeran. Kpt. Oleksa natychmiast po pierw-
szej salwie sięgnął po słuchawkę telefonu i połączył się (bezpośrednią linią) z do-
wództwem 49. pp, by poinformować ich o ataku na PUBP i wezwać pomoc. Bazyli 
Rabczewski zeznał:

[…] o godz. 18-ej min. 10. usłyszeliśmy pierwsze strzały po oknach gabinetu,  
w którym siedzieliśmy. W tymże momencie Szef Urzędu podskoczył do telefonu, łącząc 
się z dowództwem pułku stacjonującego we Włodawie. Połączenie trwało bardzo krót-
ko, ponieważ posiadamy z Urzędu do pułku bezpośredni telefon, po czym to usłyszałem 
jak Szef Urzędu wypowiedział się: „budynek U.B. otoczony, dawajcie pomoc”. Następnie 
Szef Urzędu polecając mi utrzymywać telefoniczną łączność z dowództwem pułku, 
sam wraz z majorem [Aleksiejewem] zajęli stanowisko obronne na klatce schodowej, 
rzucali granaty i ostrzeliwali z pistoletów, nie wpuszczając bandytów do wnętrza 
gmachu. Gdy Szef pozostawił słuchawkę i zajął obronne stanowisko, ja z jego polecenia 
kontynuowałem rozmowę z dowódcą pułku. Rozmowa nasza z dowódcą pułku toczyła 
się przez cały czas walki z bandytami, t.j. do czasu odjazdu bandy. W czasie naszej 
rozmowy szczegółowo informowałem dowódcę pułku o postępowaniu bandy podczas 
walki przy gmachu UB., a mianowicie: gdy wziąłem słuchawkę do ręki powiedziałem 
dlaczego nie dajecie pomocy, na co otrzymałem odpowiedź, iż jeszcze nie ma rozkazu, 
po czym nastąpiło przełączenie aparatu i zacząłem już rozmawiać z dowódcą puł-
ku [faktycznie Rabczewski rozmawiał z szefem sztabu kpt. Wersockim], który na 
moją prośbę o pomoc stale odpowiadał, że wojsko wychodzi. W toku dalszej rozmowy 
informowałem dowódcę którędy wygodniej doprowadzić wojsko na pomoc, t.j. mówiłem 
ażeby otoczyli miasto ze strony szosy Chełmskiej i Lubelskiej, aż do ulicy Okunińskiej, 
gdyż od strony Bugu [rzeka graniczna] bandy nie ma, oraz wskazywałem by 50-ąt 
żołnierzy skierowali do nas, jednocześnie zakomunikowałem, że z broni maszynowej 
my nie strzelamy, a tylko bronimy się granatami. 

Szef sztabu kpt. Wersocki, który znajdował się wówczas w bloku oficerskim 
(budynek przy obecnej ul. Wojska Polskiego) razem z ppłk. Stasiakiem i d-cą 
batalionu rekrutów kpt. Buczackim, odebrał telefon od por. Oleksy o godz. 18.30. 
Natychmiast zarządzono alarm całego pułku i powiadomiono dowódców po-
szczególnych batalionów. Kpt. Wersocki zeznawał:

Telefonicznie zawiadomiłem III baon rekrucki, gdyż znajdowali się na miejscu  
w komplecie, następnie pozostałe baony i wartownię pułkową, uprzednio jeszcze po-
wiadomiłem o alarmie Oficera służbowego ppor. Kojpacza. Dowódcy baonu rekruckiego 
por. Kozłowskiemu […] wydałem rozkaz zebrania baonu, wydanie żołnierzom całej 
amunicji alarmowej i z baonem razem skierować się w kierunku gmachu R[ejonowej] 
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K[omendy] U[zupełnień] (bloku ofic[erskiego]) oddalonego od bramy koszar o 500 m 
w kierunku U.B. [koszary 49. pp były oddalone około 2 km na płn.-wschód od 
PUBP], jednocześnie powiadomiłem, że jest napad na U.B. Wobec przebywania żoł-
nierzy z I i II baonu w akcji i w terenie, oficer służbowy pułku miał zebrać resztę ludzi 
I i II baonu i skierować ich ku gmachowi RKU. […] Po mojej rozmowie dowódca pułku 
ppłk. Stasiak zatelefonował do Komendanta W[ojsk] O[chrony] P[ogranicza] prosząc 
o przysłanie pułkowi grupy 20 ludzi, gdyż nie mogliśmy liczyć na rekrutów. Wobec od-
mowy dowódcy W.O.P polecił mi ochronę koszar. Zatelefonował jeszcze do U.B. pytając 
się o sytuację. Odpowiedziano, że walka trwa, obstawić miasto. Baon rekrucki przybył 
przed gmach R.K.U. po upływie 1/2 godziny. Reszta ludzi z baonów i dwie zmiany 
warty pułkowej wobec przejęcia ochrony koszar przez W.O.P przybyła też za baonem 
rekruckim. Ja przybyłych żołnierzy spotkałem już na ulicy idących w pełnym ubezpie-
czeniu. Noc była wyjątkowo ciemna i [wiał] silny wiatr. 

Obrazu sytuacji w koszarach podczas ataku dopełniają zeznania ppłk. Stasiaka: 
O godz. 18.30 punktualnie (czas pamiętam dokładnie, gdyż na stole leżał zegarek, 

na który w tej chwili spojrzałem) kpt. Wersocki odebrał telefon z P.U.B.P. od szefa 
urzędu o tym, że dokonano napadu na budynek U.B. i potrzebuje się natychmiasto-
wą pomoc, gdyż banda liczyła według szefa U.B. około 100 ludzi. Kazałem szefowi 
Sztabu zarządzić alarm całego pułku i przysłać do mnie dwie mieszanych komp[anie] 
rekrutów (z udziałem wszystkich żołnierzy starszych roczników, których można zebrać) 
dla przeprowadzenia akcji przeciwko bandzie. […] Zwróciłem się do dowódcy 31 Ko-
mendy [WOP] telefonicznie z prośbą, [by] przysłać do mnie 20 żołnierzy starszych 
roczników do pomocy. D-ca Komendy odmówił mi, tłumacząc, że posiada 40 ludzi  
i ma strzec granicy, natomiast obiecał bronic koszar. […] Wyszedłem z mieszkania żeby 
zorientować się, co dzieje się na mieście. Żadnych strzałów słychać nie było, również nie 
było widać odbłysków strzelaniny. Po zejściu na dół spotkałem por. Wawszkiewicza, 
który na moje zapytanie odpowiedział, że w mieście, skąd on dopiero wrócił panuje 
zupełny spokój i napadu na U.B. nie było. Kiedy powróciłem na górę do mieszkania 
zadzwoniłem do U.B. Odpowiedział mi jakiś referent i prosił o pomoc, ponieważ ban-
dyci dobijają się do budynku U.B. Powiedziałem, żeby się trzymali, że wysyłam pomoc.  
Na zapytanie co jest z majorem (doradca U.B.) i kpt. (szefem U.B.) referent odpo-
wiedział, że są w urzędzie, ale pod budynek urzędu bandyci już podkładają miny.  
I rzeczywiście usłyszeliśmy silną detonację ze strony U.B.

Zanim doszło do eksplozji miny „Jastrząb” i jego ludzie, pozostawiając w war-
towni obrzuconych granatami i zaszachowanych ogniem broni maszynowej funk-
cjonariuszy, zaczęli zbliżać się do budynku PUBP. Warto przy tym wspomnieć, że 
w 1946 r. drzwi wejściowe ulokowane były po zachodniej stronie gmachu, a nie 
- jak w późniejszych latach - po wschodniej, od ul. Piłsudskiego, na której zatrzy-
mały się samochody partyzantów i skąd ruszył atak. „Jastrząb” wychodząc z war-
towni musiał obejść budynek z boku i dostać się do niego od tyłu, co było o tyle 
utrudnione, że z okien na piętrze, zablokowani tam Oleksa, „sowietnik” Aleksiejew  
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i kilku innych ubeków, zaczęli strzelać i rzucać granaty, próbując uniemożliwić 
partyzantom wdarcie się do wnętrza gmachu, co przypłacił życiem wspomniany 
już Michał Czeran, a wartownik Bazyli Dohojda został ranny w obie ręce. „Żela-
zny” zapisał:

„Jastrząb” [...] podsuwa się pod główny gmach, gdzie siedzą więźniowie. Drzwi do 
gmachu zostały zaryglowane przez tego ubeka, który zdążył uciec z wartowni. Z góry, 
z pierwszego i drugiego piętra [z poddasza] zaczynają przed drzwi [wejściowe do 
PUBP] padać i wybuchać granaty. Na rozkaz zaczynamy huraganowo z oddali ostrze-
liwać okna, pod osłoną ognia „Tygrys” [Piotr Popielewicz] wyłamuje drzwi główne.  
W tym czasie zostaje on ranny w nogę odłamkiem granatu.

Rannemu „Tygrysowi” pomógł wycofać się do położonej naprzeciwko PUBP 
szkoły Marian Szubstarski „Kanarek”, który również odniósł niegroźną ranę od 
odłamka granatu. Po założeniu prowizorycznych opatrunków partyzanci wrócili do 
walki. Pomimo prowadzonego przez okna ostrzału, „Jastrząb” i partyzanci z grupy 
szturmowej, osłaniani ciągłym, huraganowym ogniem kilkudziesięciu „erkaemów” 
i automatów rozstawionych wokół PUBP kolegów, dotarli do drzwi wejściowych, 
które – jak pisał w raporcie kpt. Zarembiuk – [...] mimo zrywów granatów, wyrzuca-
nych przez kpt. Oleksę i majora [Aleksiejewa] zdołali wybić, specjalnie przywiezionym 
żelazem […].

Będąc już w przedsionku gmachu napotkano kolejny problem, a mianowicie 
następne zabarykadowane drzwi, jedne blokujące schody na piętro; drugie do piw-
nicy, gdzie w celach przetrzymywano więźniów. Członek grupy szturmowej, Jan 
Jarmuł „Wąż”, tak zapamiętał tamte chwile:

[…] zamknęli się [ubecy] i nie mamy wejścia. A Leon [„Jastrząb”] […] myśli, 
myśli... [i mówi do mnie] leć no i przynieś minę od Edka [„Żelaznego”], tylko bierz 
sowiecką, nie niemiecką, bo sowiecka silniejsza. I faktycznie silniejsze miny sowieckie 
były. Zanim ja przyniosłem tę minę, to on już dołek wygrzebał pod schodami i drzwia-
mi, no i tę minę załadowaliśmy i wysadziliśmy w powietrze te drzwi, ale oberwaliśmy 
klatkę schodową i nie można tam [było] wejść [na piętro budynku PUBP].

Trzeba wspomnieć, że Stanisław Pakuła „Krzewina” w swoich wspomnieniach 
twierdził, iż to on dostarczył dowódcy minę (Komendant pełnym głosem zawo-
łał: „dajcie mi minę”, którą mieliśmy w samochodzie i ja „Krzewina” osobiście dałem  
„Jastrzębiowi” tę minę, o wadze dwóch kilogramów), jednak bardziej prawdopodobna 
wydaje się wersja Jana Jarmuła, który jako członek grupy szturmowej znajdował 
się przy dowódcy i naturalną rzeczą było, że to właśnie jemu „Jastrząb” wydał 
rozkaz, by przyniósł minę od „Żelaznego”. Ponadto trzeba pamiętać, że od chwili  
podejścia grupy uderzeniowej „Jastrzębia” pod drzwi wejściowe urzędu, budynek 
był ciągle ostrzeliwany przez pozostałych partyzantów, więc gwałtowna kanonada  
takiej ilości broni maszynowej musiała skutecznie uniemożliwiać dowódcy wydanie 
jakiegokolwiek rozkazu, który mógłby być słyszalny dla reszty jego podkomendnych 
otaczających gmach PUBP.
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„Żelazny” zapisał, że po wybuchu miny [...] budynek cały zaczął się chwiać, zgasło  
światło w całym budynku. Strach ogarnia ubeków i przestają strzelać. Błyskawicznie  
wyłamują chłopcy drzwi do cel i wypuszczają szybko ludzi. Jan Maluga, funkcjo-
nariusz MO z Łęcznej, zeznał również, że [...] banda prowadziła przez cały czas 
bardzo mocny ogień po budynku UB, zmniejszając ogień dopiero po wypuszczeniu 
więźniów z więzienia UB. Według Stanisława Pakuły „Krzewiny”, do piwnicy  
gdzie trzymano aresztowanych zeszli „Jastrząb”, wspomniany już „Wąż” oraz bracia 
Zajączkowscy - Henryk „Borsuk” i Tadeusz „Szary”, których ojciec - Jan Zającz-
kowski - został aresztowany 5 sierpnia 1946 r. i wraz z innymi więźniami przeby-
wał wówczas w lochu UB: […] gdy jeszcze aresztowani nie byli uwolnieni, to synowie 
[bracia Zajączkowscy] przez okienko wołali do ojca – tato, zaraz będziesz wolny! „Wąż” 
wspominał:

Ale nic, mówi [„Jastrząb”], teraz będziemy wypuszczać. Ty siedziałeś tu, znasz 
rozkład tych cel. Tam gdzie krzyczałem do mężczyzn: cofnijcie się pod ulicę, pod okna 
od ulicy, będziemy granatami otwierali drzwi, to w porządku, ale tam gdzie kobiety 
– pisk, płacz, lament. [...] mieliśmy granaty, a te zamki to były takie pudła, jeszcze 
carskie, te zamczyska na wierzchu. I Leon mówi: wiesz jak będziemy otwierali? Gra-
natami. Dlatego krzyczałem, by w celach pod ulicę się cofnęli [niewielkie okna aresztu 
wychodziły na wschód, od strony ul. Piłsudskiego]. Leon z jednej strony tego kory-
tarza, ja z drugiej, odbezpieczam granat i [kładę] na to pudło i jak on eksplodował,  
to sprężynę odbijał i same drzwi się otwierały. Kobiety jak wyskoczyły... jak płakały, 
jak nas całowały.

Ppor. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” i jego żołnierze uwolnili tego dnia z ubec-
kich kazamatów 80 więźniów, z których większą połowę stanowili członkowie  
i współpracownicy Obwodu WiN Włodawa. Przesłuchiwany po ataku komen-
dant posterunku MO w Łęcznej (którego dwóch partyzantów pilnowało przez 
cały czas trwania akcji) zeznał, że [...] po wypuszczeniu więźniów bandyci zapro-
wadzili ich do budynku szkoły [gimnazjum naprzeciwko PUBP], gdzie całowali się 
między sobą, i w ciągu 10 minut rozdzielili wypuszczonych więźniów na 3 grupy  
i kazali [im] natychmiast rozejść się w różne strony, a „Żelazny” na kartach pamiętnika 
dodał, że [...] otrzymali oni [uwolnieni] polecenie uciekać gdzie kto może. Radość ich nie 
ma granic, nie sposób tego po prostu odmalować. 

Po wypuszczeniu więźniów, „Jastrząb” rozważał możliwość opanowania reszty 
PUBP, zlikwidowania funkcjonariuszy, przejęcia całej dokumentacji i spalenia bu-
dynku, jednak niebawem zmuszony był zweryfikować te plany, ponieważ od strony 
cmentarza dało się słyszeć wymianę ognia pomiędzy zbliżającymi się żołnierzami 
49. pp a powstrzymującym ich ogniem „erkaemów” partyzanckim ubezpieczeniem.

Od momentu ogłoszenia alarmu w koszarach do stawienia się dwóch (7 i 8) 
kompanii rekruckich pod budynkiem RKU minęło około 30 minut. Żołnierzom 
wydano po pięć sztuk amunicji (zapasową niosło z tyłu kilku strzelców), oprócz 
tego 7 kompania posiadała 2 „erkaemy”. O godz. 19.00, około 80 żołnierzy pod 
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dowództwem por. Józefa Tarasewicza, wyruszyło prawą stroną ul. Piłsudskiego 
w kierunku PUBP. Kilka minut później 8 kompania, prowadzona przez por. Ko-
złowskiego, otrzymała rozkaz, by obejść cmentarz z lewej strony (od rzeki Bug)  
i w ten sposób spróbować zaskoczyć partyzantów. Tuż przed cmentarzem 7 kom-
pania została ostrzelana przez partyzantów, jak relacjonował ppłk Wersocki, [...] 
ogniem z R.K.M. bandy, świetlnymi pociskami i zwykłymi. Ogień był prowadzony 
z 7 R.K.M. najmniej. R.K.M. były ustawione na większej przestrzeni z kierunku 
cmentarza i przestrzeni przylegającej. 

W momencie otwarcia ognia przez partyzantów, znajdujący się przy 7 kom-
panii dowódca I batalionu 49. pp, kpt. Ludwik Buczacki rozkazał otworzyć ogień  
w kierunku przeciwnika. Następnego dnia zeznawał: 

Kompania została zatrzymana i na mój rozkaz otworzono w kierunku nieprzyjaciela 
ogień grupowy. Tamże w tym czasie napotkaliśmy 8-mą kompanię, która znajdowała się  
z lewej strony cmentarza w kierunku marszu. Ja z większą częścią kompanii znajdowałem 
się w prawej stronie szosy. Skrzyżowanie dróg [ul. Piłsudskiego i ul. Lubelskiej] osiągnę-
liśmy przypuszczalnie od [po] 10–15 m[inutach]. Na skrzyżowaniu zatrzymaliśmy się na 
około 5 minut, przerwali[śmy] ogień i ruszyli[śmy] dalej w kierunku UB. Sylwetki [party-
zantów] nie były widoczne. Byliśmy w odległości najwyżej 100 m od UB [...].

Warto w tym miejscu uzupełnić tę relację fragmentem zeznań dowódcy 7 kompa-
nii, por. Józefa Tarasewicza, który na pytanie przesłuchującego go oficera Informacji 
Wojskowej o to, jak zachowywali się podczas akcji rekruci odpowiedział, że [...] część 
żołnierzy zachowała zimną krew – część trzęsła się ze strachu, obawiając się sytuacji i kur-
czowo trzymając się Dowódcy.

Wycofanie z miasta

Jako że główny cel operacji, którym było uwolnienie więźniów, został zrealizo-
wany, a szybkie przełamanie oporu broniących się na piętrze funkcjonariuszy UB 
wydawało się niemożliwe, około godz. 19.15 „Jastrząb”, aby nie narażać swoich 
żołnierzy na niepotrzebne ryzyko, wydał rozkaz zakończenia działań i wycofania 
z Włodawy. Niestety, partyzanci zmuszeni byli porzucić przyczepkę oraz jeden  
z samochodów (półciężarówkę), gdyż jego kierowca po pierwszych strzałach wy-
straszył się i uciekł. Na miejscu akcji pozostawiono również ciało N.N. „Cenia”/
„Śmigłego”, a w KPMO zwłoki poległego „Sybiraka”. Jakkolwiek pozostawienie  
w KPMO ciała Wacława Kondrackiego „Sybiraka” wydaje się być zrozumiałe 
(brak czasu na ponowne zdobywanie Komendy), pozostają jednak wątpliwości, 
dlaczego nie zabrano zwłok „Śmigłego”. Trudno już dzisiaj wyjaśnić to z całko-
witą pewnością, jednak biorąc pod uwagę fakt, że odwrót odbywał się w sposób 
uporządkowany, można wykluczyć czyjeś niedopatrzenie. Trzeba przy tym pa-
miętać, że partyzantom pozostał do dyspozycji już tylko jeden samochód - cięża-
rówka GMC (przyczepkę pozostawiono, by nie obciążała pojazdu i nie opóźniała  
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odwrotu). Był to najprawdopodobniej bardzo powszechny wówczas model 
CCKW, którego ładowność wynosiła 2,5 tony i w normalnych warunkach mieścił 
20–30 osób. Biorąc pod uwagę okoliczności, stan ówczesnych dróg i spodziewany 
pościg, umieszczenie na tym pojeździe ponad 70 ludzi z ciężką bronią maszynową 
(w tym pięciu rannych) było dużym wyzwaniem i przedsięwzięciem wyjątkowo 
ryzykownym. Jak wspominał „Krzewina”, partyzanci byli „upchani po dach”, więc 
każde dodatkowe obciążenie bardzo niebezpiecznie zwiększało to ryzyko, stąd za-
pewne trudna decyzja dowódcy o pozostawieniu ciała „Śmigłego” na miejscu akcji.

„Żelazny” wraz z dwoma amunicyjnymi, Bogusławem Zielińskim „Kozłem”  
i Tadeuszem Babem „Mostkiem”, ogniem „erkaemów” ostudzili nieco zapał zbli-
żających się żołnierzy 49. pp WP, następnie „zwinięto” stanowiska i marszem 
ubezpieczonym rozpoczęto wycofywanie się z miasta. Tak opisywał ten moment 
milicjant Jan Maluga:

Dając kilka salw w tę stronę, skąd było słychać strzały, […] bandyci wycofywali się 
ulicą idąc obok płotów, a samochód posuwał się powoli też naprzód. Mnie i Wasiuszkę 
zabrali ze sobą /pod ochroną dwóch bandytów/. Wycofując się ulicą „Jastrząb” dał rozkaz, 
żeby bandyci wszyscy przeszli na prawą stronę ulicy. W tym czasie padły strzały z lewej 
strony lecz kto strzelał nie widziałem. „Jastrząb” kazał bandytom wycofać się w uliczkę 
na prawo, sam zaś jeszcze krzyknął „Polacy! Nie strzelajcie, przyszliśmy obronić naszych 
więźniów”. Na piechotę bandyci jakieś trzy km przeszli i dotarli do okolic miasta /szli 
przez jakieś boisko, ciemnymi uliczkami/, gdzie usiedli na samochód, który posuwał się za 
nimi i odjechali w stronę Lublina.

Według „Krzewiny”, do żołnierzy 49. pp apelował „Żelazny”:
W tym czasie idzie wojsko z 49 pułku na pomoc, które stało w koszarach we Włodawie 

[…] i słyszymy ich zbliżający się głos. „Żelazny” i ja „Krzewina” podeszliśmy pod płot 
cmentarza i „Żelazny” na odległość około 80 m przemówił do żołnierzy tymi słowami: 
„Bracia żołnierze, my nie przyszliśmy się z wami bić, tylko przyszliśmy swoich braci 
aresztowanych wypuścić”. Na słowa „Żelaznego” cisza ze strony wojska. 

Zaistniałą sytuację potwierdzał również raport naczelnika Wydziału ds. Funk-
cjonariuszy WUBP w Lublinie, kpt. Antoniego Zarembiuka, który zapisał, że […] 
w toku dochodzenia wyłoniły się poszlaki, że banda, będąc na terenie miasta została ob-
strzelana rzekomo przez grupę żołnierzy wspomnianej wyżej jednostki [49. pp], lecz 
po przemówieniu herszta bandy: „Polacy. Nie strzelajcie, przyszliśmy obronić naszych 
więźniów” - na skutek czego strzały zostały przerwane (Fakt ten podlega szczegółowemu 
rozpatrzeniu przez odpowiednie czynniki).

Na podstawie cytowanych powyżej zeznań Jana Malugi i w oparciu o plan 
Włodawy z lat 1936–1939 można pokusić się o dość dokładne zrekonstruowanie 
trasy odwrotu partyzantów z miasta. Ruszając pieszo spod PUBP przeszli prawą 
stroną ul. Piłsudskiego około 150 m w kierunku południowym, skręcając następnie 
w ul. Pocztową, skąd ul. Solną (obecnie ul. Czerwonego Krzyża) dotarli do ul. Wy- 
rykowskiej (dziś ul. Tysiąclecia PP). Poruszając się tą ulicą, minęli znajdujący się po  
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prawej stronie tzw. plac musztry (określany przez nieznającego miasta funkcjonariu-
sza MO z Łęcznej jako „jakieś boisko”), zlokalizowany wówczas w czworokącie ulic: 
Solnej, Wyrykowskiej, części Długiej (obecnie Al. Jana Pawła II) oraz dzisiejszej  
ul. Partyzantów. Po przejściu około 2 km osiągnęli rogatki miasta i szosę w kierunku 
Lublina, gdzie wsiedli do samochodu i opuścili Włodawę.

Jadąc szosą w stronę Lublina, po kilkunastu kilometrach, w okolicach wsi Koła-
cze, dostrzegli światła zbliżającego się z przeciwnej strony samochodu. Natychmiast 
ustawili swój pojazd w poprzek drogi i przygotowali zasadzkę. Jak się okazało, je-
chało nim 10 żołnierzy 49. pp dowodzonych przez ppor. Ryszarda Gieradę, z grupy 
por. Leoniaka, wysłanej wczesnym popołudniem w celu zorganizowania zasadzki na 
oddział „Jastrzębia”.

Na 13-tym kilometrze za Włodawą – zeznał Jan Maluga – banda, jadąc samo-
chodem zatrzymała samochód wojskowy z 14 Dywizji piechoty, którym jechało siedmiu 
żołnierzy z podporucznikiem, nazwiska którego nie znam. Dla zatrzymania samo-
chodu banda postawiła swój samochód [w] poprzek szosy. Bandyci zeszli z samocho-
du i weszli do krzaków /było to w lesie/. Sześć bandytów z RKM-ami podeszło do 
samochodu z jednej strony, sześć też z RKM-ami z drugiej strony, dwóch naprzeciw  
z automatami. Żołnierze zupełnie się nie bronili ponieważ bandytów było 50–60 ludzi, 
i oddali broń /kbk i pistolet/. Pistolet i karabiny po dłuższej rozmowie z podporuczni-
kiem bandyci zwrócili, zabrali natomiast rusznicę przeciwpancerną i samochód, a żoł-
nierzom z podporucznikiem kazali iść do Włodawy na piechotę. Bandyci proponowali 
żołnierzom pójść do ich bandy, lecz oni się nie zgodzili. Mnie i Wasiuszce „Jastrząb” 
kazał wysiąść z samochodu i iść razem z żołnierzami. Dlaczego on to uczynił nie wia-
domo. Po drodze ja i Wasiuszko zanocowaliśmy w gajówce, a nazajutrz okazyjnym 
samochodem wojskowym /jechali ci sami żołnierze z podporucznikiem do Nowo [sic! 
- Nowego] Andrzejowa i z powrotem/ przyjechałem do 49 pułku piechoty. Zamel-
dowałem o wszystkim d-cy pułku oraz poprosiłem go, żeby dał znać do Lubartowa, że 
banda „Jastrzębia” ma zamiar zrobić napad na UB i MO w Lubartowie, co słyszałem, 
jak bandyci o tym rozmawiali.

Ciekawym uzupełnieniem powyższych zeznań są fragmenty protokołu przesłu-
chania szer. Tadeusza Śmiałowskiego, żołnierza (kierowcy) 49. pp zatrzymanego  
w zasadzce, które znalazły się we wspomnieniach Leopolda Pytko (wówczas rów-
nież żołnierza 49. pp), pt. „Z dziejów 49 Pułku Piechoty 1945–1947”:

Spotkanie [ z oddziałem „Jastrzębia”] nastąpiło około godziny 21.30 22 października  
[1946 r.] na szosie Lublin-Włodawa koło miejscowości Kołacze. Tuż za zakrętem 
stał w poprzek szosy przechylony samochód ciężarowy. Wyglądało to na wypadek, 
nikogo tylko nie było widać przy samochodzie. […] Dopiero po zatrzymaniu za-
uważyliśmy wokoło szosy bandytów na stanowiskach ogniowych. Naliczyłem ich 
potem około sześćdziesięciu, na pierwszy rzut oka było widać, że nie ma żadnych 
nadziei na stawianie skutecznego oporu. Po dość długiej chwili na powtórne żąda-
nie poddania ppor. [Ryszard] Gierada podniósł ręce. Żołnierze zaczęli wysiadać  
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z samochodu. Było nas tylko dziesięciu. Bandyci otoczyli naszą grupę półkolem i poka-
zywali broń angielską, nowiutkie wyposażenie oraz namawiali wszystkich po kolei, 
aby przeszli do „prawdziwego wojska”. Dość mocnym argumentem było to, że w ich 
szeregach znajdował się były ordynans dowódcy pułku [płk. Roberta Satanowskie-
go], „plutonowy Stasio” [Stanisław Pakuła „Krzewina”], świetnie umundurowany 
i wyposażony. Wszyscy jednak bez wahania odrzucili te propozycje. Wówczas bandyci 
zaczęli rozbierać żołnierzy i chcieli dokonać samosądu za to, że w czasie akcji na Wło-
dawę poległo trzech [sic! - dwóch] członków bandy i czterech [sic! - pięciu] zostało 
rannych. W tym momencie nadszedł „Jastrząb” - skrzyczał on jednego z podwładnych, 
zaprowadził porządek i zagroził ostrymi sankcjami. Był to wysoki, szczupły blon-
dyn, o twarzy chłopaka, z kosmykiem włosów wysuwających się spod mocno prze-
chylonej rogatywki. Zachowywał się pewnie i energicznie, wydając krótkie i jasne 
rozkazy [...].

Według Stanisława Pakuły „Krzewiny” incydent wyglądał zgoła inaczej:
Podczas zatrzymania tej grupy, nasz partyzant wyciągnął mu [ppor. Gieradzie] 

pistolet TT i ten dowódca zaczął płakać, że go zamkną. Ja zwróciłem się do Komendanta, 
aby mu oddali [pistolet], że jest dobrym człowiekiem. „Jastrząb” na cały głos [zawołał] 
– kto wziął pistolet? Odezwał się „Dzięcioł” [ Jan Grzywaczewski] i oddano pistolet.

Żołnierzom zabrano karabin przeciwpancerny (PTR) i samochód, zaznaczając,  
że niebawem zostanie zwrócony, dołączono do nich milicjantów z Łęcznej i pusz-
czono wolno. Partyzanci zajęli miejsca w obydwu pojazdach, ruszyli w kierunku 
Urszulina i – jak zeznał kpt. Wersocki – [...] po wykorzystaniu samochodu nie dojeż-
dżając do Urszulina, opuścili samochód, wsiedli na czekające ich furmanki i rozjechali 
się w różne kierunki drogami polnymi.

„Ordon” ze swoimi oddziałem udał się do wsi Czarny Las, gdzie rozpuścił 
ludzi na kwatery, wcześniej uzgadniając z nimi spotkanie na kol. Gaj za tydzień. 
Według „Krzewiny”, ta część oddziału „Jastrzębia”, która odjechała zatrzyma-
nym samochodem, po zniknięciu w podwłodawskich lasach, zakwaterowała [...] 
w miejscowości Łowiszów, w kierunku Nowin, bo były dwa Łowiszowy o tej samej 
nazwie.

Kierowca, szer. Tadeusz Śmiałowski zeznał, że [...] na mój samochód wsiadło 
20 bandytów. Nakazano mi zawrócić w kierunku Lublina. […] Osiemnastu ban-
dytów wysiadło na wysokości wsi Dominiczyn i rozeszło się grupkami w różnych 
kierunkach. Dwóch kazało się wieźć w kierunku lasu. Po pewnym czasie kazali sta-
nąć i wysiedli bez słowa. Natychmiast zawróciłem samochód i odjechałem. Do puł-
ku powracałem przez [kolonię] Kratie, Hańsk, Łowczą, do szosy Chełm-Włodawa. 
Chciałem uniknąć po raz drugi spotkania z bandą pozostałą w lasach pod Kołaczami. 
W pułku byłem około godziny 4.00, 23 października.
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„Krajobraz po bitwie”

Po wycofaniu partyzantów z Włodawy, pierwsi pod budynkiem PUBP pojawili 
się żołnierze 7 kompanii, o czym tak zeznawał kpt. Buczacki:

Kiedy kompania moja bezpośrednio zbliżyła się do UB nikogo już przy gmachu 
UB nie było. Napotkaliśmy tylko samochód z przyczepką. Zajrzałem osobiście do samo-
chodu, w którym leżał trup, w płaszczu wojskowym. Nie sprawdzałem czy ma doku-
menty. Broni nie było. Z kompanią podążyłem do MO, gdzie spotkałem wartownika, 
który oznajmił, że jest spokój. Spytałem się, gdzie banda. Odpowiedział, że odjechała 
samochodami w niewiadomym kierunku. Udałem się na komendę miasta, lecz tam był 
spokój. […] Udaliśmy się na pocztę, ponieważ w komendzie miasta dowiedzieliśmy się, 
że banda była na poczcie. […] Widziałem pozrywane druty i aparaty, pracownicy byli 
przestraszeni, mówili, że [partyzanci] próbowali otworzyć kasę główną, lecz bezsku-
tecznie. Zabrali natomiast kasę podręczną, gdzie rzekomo było 300 zł. Wróciłem znowu 
do UB, gdzie spotkałem szefa UB, który mnie prosił o pozostawienie ludzi do ochrony. 
Pozostawiłem mu 15 ludzi. Na komendzie miasta zostawiłem 10 ludzi. Na wszystkich 
ulicach miasta były wystawione patrole. Ja z kilkoma ludźmi wróciłem do koszar, ściślej 
do bloku, gdzie spotkałem dowódcę pułku i Szefa Sztabu, którym zameldowałem o całej 
akcji. Wtedy akurat przyszedł samochód i widziałem, że dowódca pułku wsiadł do sa-
mochodu i pojechał na miasto. 

Niedługo później pod budynek PUBP przyjechali z koszar ppłk Stasiak i kpt. 
Wersocki, by dokonać oględzin miejsca akcji, a następnie spotkać się z por. Oleksą 
i mjr. NKWD Aleksiejewem. Szef sztabu zeznał później, że [...] przy U.B. leżały 
dwa trupy z bandy i 4-ch funkcjonariuszy U.B. […] Budynek U.B. został poważnie 
uszkodzony, cele aresztanckie rozbite i około 70 aresztowanych wypuszczono na wolność.

Dowódca pułku wysłał 6 patroli po 20 ludzi, aby przeszukały miasto i zatrzy-
mały wszystkich, których spotkają, jednak po jakimś czasie wszystkie powróciły 
z niczym. Dla ochrony PUBP pozostawiono pluton żołnierzy, kolejnych 20 wy-
syłając dla wzmocnienia Wojskowej Komendy Miasta. Ponieważ – jak twierdził 
ppłk. Stasiak – [...] rekrutów posyłać dla pościgu za bandą byłoby bezcelowe, udał się 
on z powrotem do koszar, do znajdującej się tam 31. Komendy Odcinka WOP, 
skąd zadzwonił do dowódcy WOP w Chełmie płk. Engelmana z prośbą, by wy-
słał on w pościg za partyzantami 40 żołnierzy w kierunku Kołacz i Sosnowicy. 
Ponadto zawiadomił też posterunek kontrolny w Sawinie (gm. Bukowa), grupę 
siewną 14. DP WP w Urszulinie i strażnice WOP, wydając rozkaz o zamknięciu 
wszystkich dróg.

Szybki pościg za partyzantami nie był możliwy z powodu braku pojazdów  
w pułku, a jedyny wówczas obecny nie posiadał świateł i był niesprawny technicznie. 
Dopiero po północy, 23 października, powrócił z Lublina samochód z żołnierzami, 
którzy odwozili tam aresztowanych, więc między godz. 1.30 a 2.00 wysłano gru-
pę pościgową złożoną z 40 szeregowców i 5 oficerów. W jej skład weszli również  
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ppor. Gierada i jego podkomendni, którzy dotarli do jednostki po wypuszczeniu ich 
przez „Jastrzębia” pod Kołaczami. Grupa operacyjna skontrolowała szosę Włodawa
-Urszulin, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Około godz. 5.00 powrócił 
do jednostki pojazd zatrzymany wcześniej przez partyzantów i po złożonych przez 
kierowcę wyjaśnieniach co do kierunku, w jakim udali się partyzanci, kpt. Wersocki 
zadzwonił do stacjonującego w Urszulinie por. Kozłowskiego, by natychmiast prze-
prowadził akcję w rejonie wskazanym przez zwolnionego kierowcę. Jak się miało 
okazać, żadne z podjętych przez sztab 49. pp działań nie przyniosło rezultatów, 
bowiem „Jastrząb” i jego ludzie zniknęli w terenie, kryjąc się na zaufanych kwate-
rach. Co ciekawe, pomimo dużego zagrożenia działaniami pościgowymi, „Jastrząb” 
dotrzymał słowa danego kierowcy zarekwirowanego dzień wcześniej samochodu 
GMC. Po akcji został on zwrócony, a funkcjonariusz MO z Lublina, Józef Fijał-
kowski napisał w notatce urzędowej z 23 października 1946 r.:

W dniu dzisiejszym zgłosił się do tut[ejszego] Wydziału Śledczego [MO] konduk-
tor w/w [Franciszek Birbach], który oświadczył, że osobnicy ci, którzy zarekwirowali 
samochód oddali go w dniu dzisiejszym. Szofer Katryk wraz z pomocnikiem Rosińskim 
Henrykiem powrócili w/w samochodem.

Bilans operacji 

Dokonując bilansu działań przeprowadzonych 22 października 1946 r. przez  
oddział partyzancki Obwodu WiN Włodawa, dowodzony przez ppor. Leona Tarasz-
kiewicza „Jastrzębia” trzeba podkreślić, że była to operacja od początku do końca przy-
gotowana perfekcyjnie, tak pod względem strategicznym, jak i taktycznym, w oparciu 
o dokładne dane wywiadowcze, ale też doskonale zabezpieczona logistycznie, aż do 
ostatniej chwili, kiedy to partyzanci zniknęli w lasach na zabezpieczonych wcześniej 
podwodach. Począwszy od dywersyjnych działań pozorowanych, mających zmylić 
czujność i osłabić potencjał obronny przeciwnika, przez samo opanowanie Włodawy  
i rozbicie PUBP, skończywszy na uporządkowanym odwrocie z miasta, akcja ta jawi 
się jako błyskotliwy przykład opanowania i zastosowania w praktyce sztuki operacyj-
nej przez twórców planu i dowodzących operacją braci Taraszkiewiczów – „Jastrzębia” 
i „Żelaznego”. Trudno się zatem dziwić Leopoldowi Pytko, ongiś żołnierzowi 49. pp, 
który we wspomnieniach wydanych w 1975 r., odważył się z nieskrywanym uznaniem 
ocenić działania partyzantów, pisząc, że „[...] akcja napadu na Włodawę była charak-
terystycznym przykładem bardzo wnikliwego i przebiegłego planowania. Zaskoczyła ona 
zarówno włodawskie organa bezpieczeństwa, jak i żołnierzy pułku.  

Tym bardziej dziwi późniejsza, niezbyt sprawiedliwa ocena operacji, wystawiona 
przez ówczesnego komendanta Obwodu WiN Włodawa, por. Klemensa Panasiuka 
„Orlisa”, który - jak zapisał w pamiętniku „Żelazny” - [...] gdy dowiedział się o tej 
akcji, to powiada, że: „jest to naprawdę fantastyczna akcja”, potem powiedział, że akcja 
ta uwolniła tylko „bulbowców” [potoczna nazwa członków ukraińskiego podziemia].
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W wyniku uderzenia na PUBP we Włodawie, które w skali całego kraju było 
siedemnastą i jednocześnie ostatnią udaną akcją polskiego podziemia na siedzibę 
UBP, wolność odzyskało 80 więźniów, w tym: 41 członków i współpracowników 
WiN, 28 członków i współpracowników OUN, 4 osoby podejrzane o współpracę 
z Niemcami, 4 ludzi nielegalnie posiadających broń oraz po jednej osobie zatrzy-
manej za rozgłaszanie wrogiej propagandy, napady rabunkowe i dezercję z wojska 
(pełny wykaz uwolnionych na końcu publikacji). W ciągu dwóch dni od ataku 
do PUBP we Włodawie zgłosiło się dobrowolnie 8 uwolnionych więźniów, a jak 
zeznał kpt. Wersocki, [...] pewną niedużą ilość ujęto przez U.B.

W akcji na PUBP we Włodawie wzięło udział około 60 partyzantów Leona 
Taraszkiewicza „Jastrzębia”, wzmocnionych kilkunastoma ludźmi z oddziału Józefa 
Struga „Ordona”. Dzięki zapiskom „Żelaznego”, kwestionariuszom osobowym spo-
rządzonym przez UB, zeznaniom ujętych partyzantów oraz informacjom zawartym  
w wielu innych dokumentach źródłowych, udało się ustalić i zachować dla potomnych 
tożsamość większości z nich (wykaz uczestników na końcu publikacji). 

W trakcie działań bojowych, oprócz renegata z OUN - Wołodymyra Fedczenko 
„Czumaka”, zginęło trzech funkcjonariuszy UBP (dwóch referentów i wartownik), 
a trzech odniosło rany. Poległo dwóch partyzantów – N.N. „Cenio”/„Śmigły” i Wa-
cław Kondracki „Sybirak”, a niegroźnie ranni zostali: Piotr Popielewicz „Tygrys”, 
Marian Szubstarski „Kanarek”, Stanisław Dębiński „Bąk”, Jan Zając „Zając” i Bole-
sław Byczkowski „Bolek”/„Równy” (z oddziału „Ordona”). Według „Żelaznego” pod-
czas działań bojowych we Włodawie wybitnie wyróżnili się: Henryk Zajączkowski 
„Borsuk”, Tadeusz Zajączkowski „Szary”, N.N. „Cenio”/„Śmigły”, Jan Grzywaczewski 
„Dzięcioł”, Tadeusz Wawszczak „Groźny”, Marian Szubstarski „Kanarek”, Bogusław 
Zieliński „Kozioł”, Stanisław Pakuła „Krzewina”, Albin Bojczuk „Lew”, Tadeusz Bab 
„Mostek”, Józef Strug „Ordon”, Józef Wrzaszcz „Orzeł”, Piotr Popielewicz „Tygrys”  
i Wacław Kondracki „Sybirak”.

Ukraińskie wsparcie (hipoteza)

Na koniec warto wspomnieć o wyjątkowo tajemniczym wątku opisywanej 
akcji, a mianowicie rzekomym udziale w ataku na PUBP czterech partyzantów 
ukraińskich z nadrejonu „Łewada” Okręgu III OUN, który jakkolwiek bardzo 
ciekawy, na razie nie znalazł potwierdzenia w polskich dokumentach źródłowych. 
Wypada jednak dokładniej przyjrzeć się tej hipotezie, próbując jednocześnie wy-
jaśnić, co mogło leżeć u podstaw nawiązania tego doraźnego porozumienia (jeżeli 
faktycznie do niego doszło). 

Trzeba zacząć od tego, że w pow. włodawskim, terenie wręcz wymarzonym do 
wybuchu konfliktu polsko-ukraińskiego, pomimo pewnych tarć nigdy nie doszło do 
otwartej wojny, co wiązało się z lokalnym porozumieniem zawartym pomiędzy pod-
ziemiem polskim a ukraińskim jeszcze jesienią 1945 r. Ponadto, w przeciwieństwie 
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do innych terenów, na których działało ukraińskie podziemie, członkami nadrejonu 
„Łewada” byli miejscowi konspiratorzy, w większości wywodzący się z wiosek pow. 
włodawskiego i bialskiego, które często były mieszane etnicznie, a ich mieszkańcy 
się znali. 

Od końca 1944 r. kierownikiem nadrejonu „Łewada” był Jewhen Skrzynski 
„Chmara”, a po jego aresztowaniu w październiku 1945 r., obowiązki przejął 
Iwan Romaneczko „Wołodia” z Turna, który pełnił je do 18 czerwca 1947 r., 
kiedy zginął osaczony przez obławę UB-KBW w kol. Zacisze. W skład tego 
bialsko-włodawskiego nadrejonu na przełomie sierpnia i września 1945 r. wcho-
dziły cztery rejony, z których trzy znajdowały się w granicach pow. włodawskie-
go, a jeden w pow. bialskim. Rejon 1 (krypt. „H”, prowidnyk Stepan Szewczuk 
„Maksym”) obejmował następujące gromady w powiecie włodawskim: Krzywo-
wierzba, Wołoskowola, Wola Wereszczyńska, Dębowa Kłoda oraz niektóre wsie 
gmin Parczew i Hańsk. Rejon 2 (krypt. „W”, prowidnyk Wasyl Buśko „Łoboda”) 
obejmował gminy: Włodawa, Sobibór i Wyryki, a rejon 3 (krypt. „B”, prowidnyk 
Dmytro Kasztelan „Artur”, zabity 6 III 1946 r., po jego śmierci N.N. „Sławko”, 
rejonowy referent SB) gminy: Opole, Romanów i Sławatycze. W skład rejonu 4 
(krypt. „A”, prowidnyk Iwan Hucznian lub Iwan Romaniuk „Hajdak”), utworzo-
nego w południowo-wschodniej części pow. bialskiego, weszły gminy: Kodeń, 
Piszczac, Tuczna i Zabłocie. 

W nadrejonie nie powstał nigdy oddział UPA (choć skrót ten pojawia się czasa-
mi w dokumentach nadrejonu), a działaniami bojowymi i represyjnymi zajmowały 
się Bojówki Służby Bezpieczeństwa (BSB). Sporadycznie pojawiające się w pow. 
włodawskim „rajdujące” z południa do pow. bialskiego sotnie UPA zachowywały się 
poprawnie w stosunku do miejscowej ludności, czasami występując jako oddziały 
polskiego podziemia.

Jak podają Grzegorz Motyka i Rafał Wnuk, w książce „Pany i rezuny. Współ-
praca AK-WiN i UPA 1945–1947”, w zeznaniach jednego z ujętych przez UB 
ukraińskich partyzantów, Iwana Bielańczuka „Zenko”, znajduje się lakoniczna 
informacja o udziale w ataku na włodawski PUBP czterech Ukraińców o pseudo-
nimach: „Misza”, „Andrzej”, „Sojka” i „Sławko”. Bielańczuk w okresie od stycznia 
do października 1946 r. był dowódcą bojówki SB rejonu 2 w nadrejonie „Łewada” 
oraz zastępcą prowidnyka tego rejonu Wasyla Buśko „Łobody” z Lubienia. 

Wyjaśnienia wymagają okoliczności w jakich Iwan Bielańczuk „Zenko” (po-
chodzący z pow. Hrubieszów) mógł uzyskać informacje o udziale wymienionych 
Ukraińców w rzeczonej akcji i co łączyło go z nadrejonem „Łewada”. „Zenko” był 
członkiem sotni UPA „Wowky-1”, która prowadząc rajd propagandowy, w poło-
wie października 1945 r. przybyła z pow. tomaszowskiego do pow. włodawskiego. 
19 października 1945 r., podczas starcia z grupą operacyjną NKWD-UBP na kol. 
Korolówka, Ukraińcy stracili dwóch zabitych, a oficer polityczny [politwychownik] 
N.N. „Osyp” i strz. Iwan Bielańczuk „Zenko” zostali ranni. Informację o dalszych 
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losach rannego „Osypa” odnajdujemy w protokole przesłuchania aresztowanej 
sanitariuszki i łączniczki OUN nadrejonu „Łewada”, Marii Rynkowskiej „Ok-
sany”, która zeznała, że [...] jesienią 1945 r. koło wsi Korolówka został ranny czł. 
org. „Osyp”, mnie powierzono wtedy opiekę nad nim. Od tygodnia przewiązywałam 
jemu ranę nogi. Z początku leżał on we wsi Zach[ajki] pow. Włodawa u Oleszczuka 
Adama […]. W Zach[ajkach] leżał on do lutego 1946 r., potem przewieziono go do 
Holeszowa, gdzie leżał u Lewickiego na kolonii, później przewieziono go do Tokaruka 
Bazylego […] Wyleczył się on w końcu lutego 1946 r. 

Mimo że Rynkowska o tym nie wspomina, z relacji Iwana Bielańczuka złożo-
nej w 1995 r. wiadomo, że „Oksana” opiekowała się nim i „Osypem”, gdy zaraz po 
walce na kol. Korolówka trafili na kwaterę w kol. Holeszów. Tam 2 listopada 1945 r.  
doszło do rozbicia przez rój „Kindrata” grupy operacyjnej MO-UB (poległo  
11 funkcjonariuszy resortu), która przybyła, by aresztować rannych Ukraińców.  
Po walce Bielańczuk został zabrany na bezpieczną kwaterę do Olszanki, a następnie 
wszedł w struktury nadrejonu „Łewada”, w którym od stycznia do października 
1946 r. pełnił funkcję dowódcy bojówki SB rejonu 2, a następnie był prowidny-
kiem tego rejonu. 

Potwierdzają to informacje z protokołu przesłuchania innej aresztowanej łącz-
niczki OUN Olgi Oleksiejuk „Orysji”, która zeznała, że w strukturach nadrejonu 
jest „Zenek”, z okolic Hrubieszowa, z-ca rej[onowego], posiada KBK. Ponadto funkcjo-
nariusze PUBP Włodawa w charakterystyce „na bandę UPA” w pow. włodawskim 
zapisali, że wśród poddowódców oddziału był m.in. ps. „Zenko”, nazwisko nieustalone, 
pochodzi sam z powiatu hrubieszowskiego, natomiast w schemacie nadrejonu „Łewa-
da”, sporządzonym przez UB, „Zenko” z pow. Hrubieszów figuruje jako komendant 
2 rejonu, jednak najprawdopodobniej był zastępcą prowidnyka tego rejonu Wasyla 
Buśko „Łobody” z Lubienia. W związku z pełnieniem tej funkcji do Bielańczuka 
mogły dotrzeć informacje o rzekomym udziale wymienianych Ukraińców w ataku 
na PUBP we Włodawie.

Bielańczuk, w relacji złożonej w 1995 r., nie wspominał już o takim zdarzeniu, 
jednak zapytany o rozmowy z Polakami odpowiedział: Słyszałem o tym od chło-
paków. Spotykali się z nimi chyba co miesiąc prowidnicy. W czasie, gdy ja byłem we 
Włodawskiem, odbył się wspólny atak na Hrubieszów. Utrzymywaliśmy przyjacielskie 
stosunki z polskim podziemiem, jedni jeździli do drugich.

Udział czterech członków ukraińskiego podziemia w ataku na włodawski 
PUBP oraz posiadanie przez nich dwóch wywiadowców w strukturach tego urzę-
du potwierdza (bez podawania pseudonimów) relacja Kazimierza Świrskiego ze 
wsi Dębina (gm. Stary Brus), którą po latach przekazał Jerzemu Filipkowi, synowi 
Władysława Filipka „Lisa”, u którego w 1951 r. ukrywali się byli żołnierze od-
działu „Jastrzębia” i „Żelaznego”. Świrski, który również był współpracownikiem 
„Żelaznego” i Stanisława Kuchciewicza „Wiktora”, gościł w swoich zabudowaniach 
obu dowódców oraz ich żołnierzy. Jednym z ukrywających się u niego partyzantów  
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był Karol Mielniczuk „Jeleń”/„Wacek”, uczestnik ataku na PUBP we Włoda-
wie, który podczas jednej z wizyt opowiedział mu o udziale czterech Ukraińców  
(w ramach oddziału „Jastrzębia”) w ataku na ten urząd. 

Maria Rynkowska „Oksana” z Krzywowierzby, która w latach 1945–1946 stała 
na czele referatu służby zdrowia nadrejonu „Łewada” OUN, w rozmowie z 1992 r.  
wspominała, że Nasi [Ukraińcy] z akowcami napadli na więzienie w Białej Pod-
laskiej czy Włodawie i wszystkich wypuścili. Polacy nam pomagali [...]. Wprawdzie  
9 marca 1945 r. oddział samoobrony ROAK ppor. Roberta Domańskiego „Jaracha”/
„Floriana” opanował więzienie w Białej Podlaskiej i uwolnił 103 aresztowanych, 
jednak nic nie wskazuje na to, by w tej akcji brali udział także Ukraińcy, co pozwala 
przypuszczać, że „Oksana”, mówiąc o wspólnym „napadzie na więzienie”, miała na 
myśli atak na PUBP we Włodawie.

Hipotezę o udziale członków SB OUN w akcji na włodawski PUBP potwier-
dza również relacja Nadziei Nazarowicz-Kicun z 2009 r., w 1946 r. mieszkanki 
wsi Horostyta (pow. Włodawa), współpracowniczki SB OUN nadrejonu „Łewa-
da”, utrzymującej kontakt ze wspomnianym wcześniej Wołodymyrem Fedczenko 
„Czumakiem”. Wprawdzie relacja nieco przerysowuje fakty, jednak może świad-
czyć, że pogłoski o udziale ukraińskich partyzantów w tej akcji krążyły wśród 
zaangażowanych w konspirację miejscowych Ukraińców:

Cała nasza inteligencja weszła w struktury UPA i OUN. Moja mama, gdy przy-
chodzili partyzanci do nas, często do nich mówiła: „stracicie młode życie, a one jest tak 
potrzebne dla narodu, a trzeciej wojny i tak nie będzie”. Pamiętam mego kolegę Czu-
maka. Z początku działał w UPA, potem widocznie zwątpił w sens walki i w 1946 
przeszedł do UB. Pewnej nocy AK i UPA wspólnie zorganizowały akcję na więzienie  
i placówkę UB we Włodawie. Zastrzelili wszystkich, tylko Czumaka powiesili z kartką 
na plecach: „Dla sobaki, sobacza smert” [Psu pieska śmierć].

Pośrednim dowodem, który również może wskazywać na kontakty Ukraińców 
z „Jastrzębiem” w sprawie ataku na włodawski PUBP, jest fragment wspomnień 
Iwana Szamryka „Czuba” (od czerwca 1947 r. do lata 1948 r. prowidnyka nadrejo-
nu „Łewada”), dotyczący zdrady „Czumaka”, gdzie napisał, że [...] jesienią 1946 r.  
oddział WiN Jastrzębia zrobił nam tę przysługę, że podczas ataku na budynek UBP 
we Włodawie, być może 22.10.1946 r. - zabił między innymi i prowokatora Czumaka.

Iwan Romaneczko „Wołodia” (wówczas używający już pseudonimu „Szpyl”), 
w sprawozdaniu za październik 1946 r., również wspominał o ataku oddziału 
„Jastrzębia” na PUBP we Włodawie. Nie napisał wprawdzie nic na temat udzia-
łu swoich podkomendnych w tej akcji (co jednak nie wyklucza ich obecności), 
ale zaskakująca znajomość szczegółów może świadczyć, że o przebiegu dzia-
łań dowiedział się od uczestnika wydarzeń, jednak ponad dwukrotnie zawyżona 
liczba uwolnionych wskazuje, że źródłem tych informacji był raczej partyzant 
niż funkcjonariusz UB (współpracujący z SB OUN), który niewątpliwie znałby 
liczbę więźniów przetrzymywanych wówczas w areszcie UBP. „Szpyl” pisał:
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Grupa „Jastrzębia” zaatakowała m[iasto] Włodawę. Przyjechali 3 [2] samochodami, 
zatrzymali się naprzeciwko budynku UB, weszli na podwórze, mówiąc strażnikowi, że są 
z UB z Chełma. Kiedy strażnik nie chciał ich wpuścić, zabili go i wtargnęli do budynku UB. 
Jednak nie mogli dostać się na drugie piętro, ponieważ zaalarmowani strzałami resortowcy 
zaczęli się bronić. Akowskie karabiny maszynowe, umieszczone w murowanym budynku po 
drugiej stronie ulicy, strzelały bezustannie w okna drugiego piętra, aby akowcy na parterze 
mogli swobodnie się przemieszczać. Akowcy uwolnili 204 [sic! - faktycznie 80] więźniów, 
którzy byli w piwnicach UB. Zginęło 5 pracowników UB, w tym prowokator Czumak. 
Akowcy w tym samym czasie byli również na terenie [K]PMO i poczcie.

W dalszej części sprawozdania prowidnyk „Szpyl” przytaczał słowa „Czuma-
ka”, które pozwalają domniemywać, że stosunki między partyzantką ukraińską  
a polską w pow. włodawskim układały się na tyle poprawnie, że współpraca podczas 
rzeczonej akcji była możliwa:

Jeden z resortowców mówił, że prowokator Czumak powiedział im, że w okolicy 
jest niewielu ukraińskich partyzantów, więc powinni się znaleźć pod dowództwem 
„Jastrzębia”.

Analizując literaturę tematu i dokumenty źródłowe dotyczące nadrejonu „Łewada” 
OUN, udało się z dużym prawdopodobieństwem ustalić kim byli lub jakie funkcje 
pełnili partyzanci mający uczestniczyć w akcji na włodawski PUBP. „Misza”, czyli 
Dymitr Jakimiuk ze wsi Połoski (gm. Piszczac, pow. bialski), był łącznikiem i człon-
kiem ochrony osobistej prowidnyka nadrejonu „Łewada” Iwana Romaneczki „Wo-
łodii”; N.N. „Sojko”, to dowódca nadrejonowej bojówki SB OUN, a jednocześnie 
komendant bojówki SB 3 rejonu; Bazyli Bobruk „Sławko”, to prowidnyk 3 rejonu; 
„Andrzej” (lub „Andrejko”), to zapewne Kazimierz Wakuła, komendant bojówki SB  
w rejonie 1, którego prowidnykiem od czerwca 1946 r. był Stefan Szewczuk „Maksym”. 
Niewykluczone, że w tym czasie „Andrejko” pełnił funkcję zastępcy „Maksyma”. 

Aby wyjaśnić tę hipotezę trzeba jednak zacząć od tego, że napięte z powodu 
wzajemnych rekwizycji stosunki pomiędzy antykomunistyczną partyzantką polską 
i ukraińską w pow. włodawskim, w drugiej połowie 1946 r. zostały, jak się wydaje, 
unormowane. Najprawdopodobniej wynikało to z rzekomego porozumienia zawar-
tego przez „Jastrzębia” (a kontynuowanego przez „Żelaznego”) z lokalnym podzie-
miem ukraińskim, o czym świadczy inny fragment zeznań Iwana Bielańczuka, który 
stwierdził, że łączność z „Jastrzębiem” utrzymywał referent gospodarczy miejscowego 
nadrejonu OUN Mykoła Czaban „Waśka”/„Kołoda”:

Kontakt ten polegał na tym, że łącznik „Waśka” otrzymywał listy i broszury o anty-
państwowej treści od dowództwa bandy AK [...] Również „Waśka” przekazywał [...] 
bandzie AK listy [...] Łączność ta była utrzymywana [...] przez cały czas tzn. do 1947 r.,  
gdzieś do czerwca [...] Ja osobiście widziałem bandę AK „Jastrzębia”, która wówczas 
liczyła do 20 ludzi, nie wiem czy to była cała banda. Miało to miejsce we wsi Skorodni-
ca 10 km od miasta Włodawy [...] łącznik z bandy UPA „Waśka” kontaktował się dwa 
lub jeden raz w miesiącu z bandą „Jastrzębia”.
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Porozumienie to mogło zostać zainicjowane przez stronę ukraińską, której sytu-
acja od połowy 1946 r. poważnie się skomplikowała. Wiosenne i letnie wysiedlenia 
Ukraińców, a przede wszystkim intensywne działania operacyjne 53. i 49. pp WP, 
połączone ze stosowaniem niekonwencjonalnych metod walki (grupy prowokacyj-
ne), doprowadziły do poważnej dezorganizacji struktur nadrejonu „Łewada” i sku-
tecznie osłabiły morale bojówek SB. W sierpniu i wrześniu 1946 r. zdezerterowało 
co najmniej 13 ludzi, z których aż 9 służyło w strukturach Służby Bezpieczeństwa. 
Najwięcej jednak szkód ukraińskiemu podziemiu przysporzyła dezercja i zdrada 
dwóch osób: 11 sierpnia Wołodymyra Fedczenki „Czumaka”, referenta propagandy 
1 rejonu oraz 3 września Mykoły Kwacza „Stepanko”/„Małyj”, łącznika 3 rejonu  
z nadrejonem. Obaj po ucieczce zgłosili się do PUBP we Włodawie, ujawniając 
wiele cennych informacji o podlaskich strukturach OUN. Tylko na podstawie zeznań 
„Czumaka” aresztowano 32 osoby podejrzane o współpracę z OUN oraz odnaleziono 
5 magazynów z żywnością należącą do ukraińskiego podziemia. Z kolei „Stepanko” 
przekazał dokładne dane dotyczące lokalizacji archiwum i magazynu broni 4 rejonu, 
mieszczącego się w Połoskach (gm. Piszczac). 

Wydarzenia te praktycznie sparaliżowały działalność Służby Bezpieczeństwa oraz 
innych komórek ukraińskiego podziemia. W październiku 1946 r. nadrejonowy pro-
widnyk Iwan Romaneczko „Szpyl”, w meldunku do kierownictwa Okręgu III OUN, 
tak przedstawiał sytuację w terenie:

Postępek „Czumaka” załamał wielu ludzi z Organizacji, głównie spośród bojówek, 
których sam mobilizował. Do tego wróg rozpoczął silne obławy na UPA i nowo zmobili-
zowany element zaczął załamywać się moralnie i wykruszać, niektórzy patrząc na swo-
jego byłego komendanta „Czumaka” poszli za jego przykładem. […] Krok ten silnie zraził 
ludność, która zaczęła się odnosić do nas z nieufnością, tak, że nawet ludzie przychylnie 
usytuowani do nas – zwolennicy idei UPA – boją się dawać żywność i przekazywać 
informacje, mówiąc przy tym: „teraz pytacie, jutro przyjdziecie aresztować”. Na pomoc 
ludności mogą liczyć tylko ci członkowie podziemia UPA, których ludzie dobrze znają  
i ufają im.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki można założyć, że jeżeli podjęto 
decyzję o nawiązaniu kontaktu z polskim podziemiem, uczyniono to w absolutnej  
tajemnicy, w obawie przed dekonspiracją. Być może wstępne plany takich roz-
mów przygotowano po 21 sierpnia 1946 r., kiedy do powiatu włodawskiego dotarła  
z nadrejonu „Łyman” 25-osobowa bojówka SB, dowodzona przez Jewhena Ołeniuka 
„Ostapa” wraz z oficerem śledczym SB Mychajło Balijem „Miszą”, skierowana tu przez 
okręgowego referenta SB Łeonida Łapinśkiego „Zenona”. Dowódcy mieli dokładnie 
zweryfikować podejrzenia o rzekomo działających w kierownictwie nadrejonu „Łe-
wada” agentach, o czym już w czerwcu 1946 r. meldował sam Romaneczko pisząc, że 
[...] w szeregach podziemia działa obca agentura. Wprawdzie przeprowadzone śledztwo 
nie wykazało, by ktokolwiek z kierownictwa podziemia uwikłany był w działalność na 
szkodę OUN, jednak być może wtedy zapadła decyzja o podjęciu działań mających 
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na celu zminimalizowanie strat wynikłych ze zdrady Fedczenki i Kwacza, a co za 
tym idzie jak najszybszą ich likwidację.

Jako że nadrejon „Łewada” nie dysponował dostatecznymi siłami do przeprowa-
dzenia uderzenia na PUBP, być może właśnie dlatego zwrócono się w tej sprawie 
do „Jastrzębia”, który już wiosną 1946 r. planował taką akcję. Wywiad OUN zdawał 
sobie sprawę, że letnie działania grup operacyjnych w powiecie włodawskim równie 
mocno dały się we znaki polskiemu podziemiu, w którego szeregach nastąpiły nie 
mniejsze aresztowania niż w ukraińskich. 

Ukraińcy mogli zaproponować pomoc w przygotowaniu operacji, gdyż wywiad 
SB OUN, począwszy od końca 1945 r., rozpracowywał Urząd Bezpieczeństwa  
i Milicję Obywatelską (w dużej mierze obsadzone przez ludzi pochodzenia ukra-
ińskiego), co w połączeniu z informacjami siatki wywiadowczej włodawskiego 
Obwodu WiN na temat wojska i administracji lokalnej (ze zdobyciem których 
Ukraińcy mieli problem) oraz możliwością zmobilizowania dużego oddziału ude-
rzeniowego, dawało szanse na powodzenie takiej operacji.

Pamiętając, że udział Ukraińców w tej akcji, to jedynie hipoteza, można założyć, że 
głównym powodem ich obecności u boku „Jastrzębia” musiała być przede wszystkim, 
w wypadku powodzenia operacji, identyfikacja i likwidacja dwóch wspomnianych 
zdrajców, których Polacy nie znali. Może o tym świadczyć fakt wytypowania do tego 
zadania, oprócz przedstawiciela sztabu nadrejonu „Miszy” i dowódcy nadrejonowych 
bojówek SB „Sojki”, także dowódców z rejonów 1 i 3, a więc ludzi, którzy musieli do-
brze znać Fedczenkę i Kwacza. Nie mniejsze znaczenie miała zapewne dla Ukraińców 
ewentualna możliwość zdobycia dokumentacji PUBP, uwolnienie kilkudziesięciu wię-
zionych współtowarzyszy, ochrona swojej agentury ulokowanej wśród funkcjonariuszy 
włodawskiego UB, jak również efekt propagandowy, który mógł znacznie poprawić 
nastroje wśród członków nadrejonu „Łewada”.

Jak już wiadomo, podczas ataku na PUBP we Włodawie, Wołodymyr Fedczen-
ko „Czumak” został zastrzelony przez „Jastrzębia”, jednak pomógł temu przypadek. 
Nie zmienia to faktu, że likwidacja - jak się wkrótce okazało - poważnie ograniczyła 
możliwości UB w penetrowaniu środowiska Ukraińców w powiecie włodawskim. 
Prowadzone na przestrzeni następnych dni obławy i działania pościgowe za od-
działem „Jastrzębia” zaabsorbowały praktycznie cały wysiłek miejscowych sił wojska 
i UB oraz przysłanych z Lublina i Chełma posiłków, które skoncentrowały się na 
pograniczu powiatów włodawskiego, chełmskiego i lubartowskiego, odciążając tym 
samym teren aktywności OUN.

Podsumowując ten wątek, warto zaznaczyć, że choć Iwan Bielańczuk, poza 
stwierdzeniem faktu obecności Ukraińców w szeregach polskich partyzantów, nie 
powiedział nic więcej o ich roli w tym ataku, za prawdziwością jego słów przema-
wia to, że nie miał żadnego powodu, by w tej kwestii nie mówić prawdy, a przyto-
czone relacje Marii Rynkowskiej „Oksany” i Nadziei Nazarowicz-Kicun po części 
potwierdzają jego zeznanie. Problemem jest brak jakichkolwiek informacji na ten 
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temat w polskich źródłach, np. w pamiętnikach „Żelaznego”, jednak mogło to być 
podyktowane obawą, by faktu takiego współdziałania nie wykorzystali komuni-
ści w celach propagandowych do dyskredytacji polskiego podziemia, jak również  
w późniejszych aktach oskarżenia ujętych partyzantów (Taraszkiewicz wiedział, 
że wcześniejsze jego zapiski wpadły w ręce UB). Ponadto trzeba pamiętać, że do 
akcji na PUBP zmobilizowano około 70 partyzantów, z których większość, jako 
członkowie różnych, niekiedy znacznie oddalonych od siebie placówek, nie znali 
się wzajemnie. Wprowadzenie do takiej grupy w sposób niezauważony przez ni-
kogo (prócz dowódców) czterech Ukraińców raczej nie stanowiło problemu, przez 
to jednak w protokołach przesłuchań ujętych później uczestników akcji nie ma 
słowa na temat ich obecności.

Epilog

Atak oddziału ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na PUBP we Włoda-
wie, mimo poniesionych strat, był niewątpliwie dużym sukcesem odniesionym  
w walce z reżimem komunistycznym. W wyniku tej akcji kilkudziesięciu członków 
polskiego antykomunistycznego podziemia zdołało się ukryć i doczekać chwili, 
gdy mogli ujawnić się podczas amnestii z lutego 1947 r., dzięki czemu uniknę-
li poważnych represji, piekła śledztw i przesłuchań, długoletnich kar więzienia,  
a zapewne w niektórych przypadkach nawet śmierci.

Niestety, głównym bohaterom wydarzeń z 22 października 1946 r., którzy 
zwrócili wolność tak wielu ludziom, nie dane było doczekać niepodległej Polski. 
Niespełna 3 miesiące później, 3 stycznia 1947 r., w wyniku ran odniesionych pod-
czas ataku na oddział propagandowo-ochronny KBW w Siemieniu, zmarł ppor. 
Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”. Por. Józef Strug „Ordon” poległ z bronią w ręku 
30 lipca 1947 r. w kolonii Sęków, otoczony przez grupę operacyjną UB-KBW.  
Po śmierci „Jastrzębia”, komendę nad pozostałymi w podziemiu żołnierzami przejął 
jego brat Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, który wytrwał w walce do 6 paździer-
nika 1951 r., kiedy zginął próbując przebić się przez kordon 600-osobowej obławy 
UB-KBW, która osaczyła go na kwaterze w kol. Zbereże. Wraz z jego śmiercią 
zakończyła się tragiczna epopeja ludzi, którzy na ziemi włodawskiej postanowili do 
końca stawiać zaciekły zbrojny opór komunistycznemu zniewoleniu.

Pół wieku później, 22 października 1996 r., w 50. rocznicę ataku na włodawski 
UBP, z inicjatywy Stanisława Pakuły „Krzewiny”, obok byłego gmachu PUBP we 
Włodawie, a obecnie Komendy Powiatowej Policji, odsłonięto monument w hołdzie 
żołnierzom niepodległościowego podziemia pomordowanym w latach 1939–1956.

11 listopada 2016 r., w Narodowe Święto Niepodległości, przy udziale Prezy-
denta RP i Ministra Obrony Narodowej, na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie odsłonięto drugą tablicę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Pierw-
szą, upamiętniającą największe bitwy i potyczki podziemia niepodległościowego  
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z komunistami, prezydent RP odsłonił 15 sierpnia 2016 r. Kolejna tablica upamięt-
niła przeprowadzone przez oddziały podziemia ataki na komunistyczne więzienia  
i urzędy bezpieczeństwa, skąd uwalniano osadzonych tam współtowarzyszy. Inskrypcja 
zawiera łącznie dziewięć dat i nazw miejscowości, wśród których zaszczytne miejsce 
zajęła również Włodawa z datą 22 października 1946.



4 37 4

31. Stanisław Martyniuk „Skowronek”
32. Kazimierz Oleksiuk
33. Stanisław Pakuła „Krzewina”
34. Józef Pogonowski „Długi”
35. Zdzisław Pogonowski „Szakal”
36. Piotr Popielewicz „Tygrys”
37. Józef Pruchnicki „Wycior”
38. Bronisław Sawczuk „Ciekawy”
39. Stanisław Skibiński „Skała”
40. Walenty Sołoń „Szpula”
41. Edward Sutryk
42. Józef Sutryk „Liść”
43. Władysław Sutryk
44. Marian Szubstarski „Kanarek”
45. Antoni Tarkowski „Żuk”
46. Franciszek Wałecki
47. Tadeusz Wawszczak „Groźny”
48. Czesław Wilczyński „Churchill”
49. Bronisław Wojciechowski „Brzoza”
50. Józef Wójcik
51. Józef Wrzaszcz „Orzeł”,
52. Henryk Wybranowski „Tarzan”
53. Józef Zacharczuk „Kamień”
54. Jan Zając „Zając”
55. Henryk Zajączkowski „Borsuk”
56. Tadeusz Zajączkowski „Szary”
57. Bogusław Zieliński „Kozioł”
58. N.N. „Cenio”/„Śmigły”
59. N.N. „Gruby”

9. Władysław Dziura „Splamiony”
10. Stanisław Marciniak „Niewinny”
11. Stanisław Mućko „Zryw”
12. Czesław Osieleniec „Zagłoba”
13. Witold Podleśny „Lew”
14. Stanisław Pytka „Spław”
15. Eugeniusz Wójcik „Sokół”

1. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”
2. Edward Taraszkiewicz „Żelazny”
3. Bolesław N.N. „Wrzos”/„Bolek”
4. Tadeusz Bab „Mostek”
5. Albin Bojczuk „Lew”
6. Stanisław Dębiński „Bąk”
7. Czesław Dmitruczyk „Tygrys”
8. Albin Drabik „Wróbel”
9.Stefan Gierulski „Wir”
10. Antoni Gliński „Kruk”
11. Bolesław Górski „Strumyk”
12. Jan Grzywaczewski „Dzięcioł”
13. Władysław Huk „Dzik”
14. Bolesław Huszał „Kanarek”
15. Jan Jarmuł „Wąż”
16. Józef Jaszczuk „Lampart”
17. Marian Kalinowski
18.Marian Kałużny „Tygrys”
19. Edward Konstantynów „Smukły”
20. Józef Kondracki „Rekin”
21. Wacław Kondracki „Sybirak”
22. Władysław Kondracki „Antoni”
23. Antoni Kowalczuk „Huragan”
24. Stanisław Kucharuk „Jarząbek”
25. Stefan Kucharuk „Ryś II”
26. Stanisław Łuć „Żandarm”
27. Kazimierz Majewski „Szczur”
28. Zygmunt Majewski „Lenin”
29. Bolesław Makówka „Lampa”
30. Karol Mielniczuk „Jeleń”

1. Józef Strug „Ordon”
2. Ignacy Falkiewicz „Mewa”
3. Bolesław Byczkowski „Bolek”/„Równy”
4. Kazimierz Włodarski „Kordian”
5. Adam Arciszewski „Żbik”
6. Henryk Budzyński „Błysk”
7. Zbigniew Chałupnik „Leszek”
8. Wacław Dziubiński „Wacek”

Uczestnicy ataku na PUBP we Włodawie 22 X 1946 r.

Oddział ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”

Grupa por. Józefa Struga „Ordona”
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Lista więźniów uwolnionych  
przez oddział ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”

z PUBP we Włodawie podczas ataku 22 października 1946 roku1 

1 AIPN Lu, 037/15, Wykaz stanu więźniów w areszcie P.U.B.P we Włodawie na dzień 22.X.1946 r., k. 42–44v; AIPN Lu 052/88, Księga 
aresztowanych PUBP Włodawa 1945–1946, k. 8v-25

Lp. Nazwisko i imię Imiona rodziców Data urodzenia i 
miejsce zamieszkania

Data  
zatrzymania

O co podejrzany

1. Budko Jan Michał i Tekla  
z d. Kowalczuk

26 VI 1906
Krzywowierzba

8 II 1946 współpraca z UPA

2. Klimkowicz 
Stanisław

Bazyli i Zofia  
z d. Marczuk

24 II 1926  
Horodyszcze

15 II 1946 współpraca z AK

3. Karczmarzew-
ski Jan

Tomasz i Helena 
z d. Janko

1 I 1920 Kol. Wola 
Wereszczyńska

26 II 1946 współpraca z AK

4. Ordowski 
Stanisław

Ignacy i Sabina  
z d. Tresel

15 VII 1927
Olszowo

30 V 1946 przynależność do 
WiN

5. Machaj Józef Jan i Zofia  
z d. Zawadzka

3 VI 1919  
Wytyczno

2 VI 1946 przynależność do 
WiN

6. Milaniuk Stefan Wacław i Anna  
z d. Czerniak

3 VIII 1924  
Kołacze

2 VI 1946 przynależność do 
WiN

7. Borówna Maria Franciszek i Zofia 
z d. Lajser

14 III 1922 
Kol. Olszowo

2 VI 1946 współpraca z AK

8. Nowodziński 
Edward

Marian i Anna  
z d. Maciuk

10 X 1930 
Wola Wereszczyńska

5 VII 1946 współpraca z WiN  
i napady rabunkowe

9. Karczmarzewski 
Edward

Tomasz i Helena 
z d. Janko

17 III 1927 
Wola Wereszczyńska

6 VII 1946 przynależność do 
WiN

10. Bogutyn Jan Antoni i Ludwika 
z d. Machowska

10 I 1924 
Kol. Wujek

26 VI 1946 współpraca z WiN 
i przechowywanie 
broni

11. Kondracki 
Władysław

Michał i Marianna 
z d. Ignatowicz

24 IX 1904 
Białka

10 VII 1946 współpraca z WiN

12. Jezierski Antoni Jan i Józefa  
z d. Michalska

10 V 1915  
Macoszyn Duży

13 VII 1946 członek organizacji 
WiN

13. Misiura Józef Wojciech i Ewa  
z d. Szymańska

4 III 1928  
Macoszyn Duży

13 VII 1946 członek organizacji 
WiN

14. Arasimowicz 
Eugeniusz

Ludwik i Zofia  
z d. Kossowska

14 VII 1928  
Załucze

22 VII 1946 współpraca z WiN

15. Misiura Jan Wojciech i Ewa  
z d. Szymańska

8 II 1925  
Ciemniejów

23 VII 1946 Podejrzany o 
przynależność do 
WiN i o nielegalne 
przywłaszczenie 
uprawnień funkcjo-
nariusza UB

16. Zajączkowski 
Jan

Jana i Anny 2 VII 1896  
Libiszów

5 VIII 1946 współpraca z WiN
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Lp. Nazwisko i imię Imiona rodziców Data urodzenia i 
miejsce zamieszkania

Data  
zatrzymania

O co podejrzany

17. Kozicki Stani-
sław

Jan i Maria  
z d. Iwaniuk

15 VII 1928  
Kuzawka

28 VI 1946 rozgłaszanie wrogiej 
propagandy

18. Terlecki Alek-
san.der

Antoni i Marianna 1882  
Białka

8 VIII 1946 współpraca z WiN

19. Pawluczuk Jan Adam i Ewa  
z d. Kondratiuk

28 XII 1923  
Bojary

8 VIII 1946 nielegalne posiadanie 
broni

20. Palejko Adela Franciszek i Karo-
lina z d. Winkler

4 VI 1923  
Wisznice

10 VIII 1946 „Volksdeutchka”

21. Bondaruk 
Maria

Maciej i Anastazja 
z d. Pradyszczuk 

25 XII 1922  
Sytyta

12 VIII 1946 współpraca z UPA

22. Pilars Antoni Kazimierz i Stani- 
sława z d. Wypy-
chowska

5 IX 1906  
Hola

12 VIII 1946 współpraca z UPA

23. Trociuk Michał Stefan i Maria  
z d. Pytel

6 IV 1905
Sytyta

12 VIII 1946 współpraca z UPA

24. Bondaruk Olga Maciej i Anastazja 
z d. Pradyszczuk 

26 VII 1924  
Sytyta

12 VIII 1946 współpraca z UPA

25. Sulmiński Józef Stanisław i Anna z 
d. Grzywaczewska

12 II 1925
Pieńki

12 VIII 1946 współpraca z UPA

26. Gryczuk Aniela Maciej i Ewa  
z d. Beszta

24 II 1924
Sytyta

12 VIII 1946 współpraca z UPA

27. Trociuk Maria Stefan i Ksenia  
z d. Wakulczuk

28 V 1926
Sytyta

12 VIII 1946 współpraca z UPA

28. Kisiel Stefan Eljan i Anna  
z d. Poleszuk 

25 VIII 1903  
Rozwadówka

13 VIII 1946 współpraca z UPA

29. Semeniuk Anna Bazyli i Paulina  
z d. Kolada

7 IV 1928  
Bokinka Pańska

13 VIII 1946 współpraca z UPA

30. Kolada Michał Mikołaj i Anna  
z d. Krynica

21 XI 1890  
Bokinka Pańska

13 VIII 1946 współpraca z UPA

31. Martyniuk 
Anastazja

Izydor i Maria  
z d. Kamińska

8 XII 1924  
Holeszów

15 VIII 1946 współpraca z UPA

32. Laskowski 
Bolesław

Paweł i Wiktoria 
z d. Gdula

3 III 1906  
Jedlanka

15 VIII 1946 członek WiN

33. Semeniuk 
Michał

Leon i Eudokia  
z d. Zarczuk

26 X 1882  
Konstantyn

16 VIII 1946 współpraca z UPA

34. Kusznieruk 
Andrzej

Wawrzyniec i Tekla 
z d. Semeniuk

3 IX 1915
Bokinka Pańska

13 VIII 1946 współpraca z UPA

35. Beń Stanisław Jakub i Franciszka 20 IX 1927
Piechy

16 VIII 1946 napady rabunkowe  
z bronią

36. Osoliniec 
Bogusław

Bolesław  
i Władysława  
z d. Pilrska

29 IX 1926  
Podedwórze

18 VIII 1946 współpraca z WiN
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Lp. Nazwisko i imię Imiona rodziców Data urodzenia i 
miejsce zamieszkania

Data  
zatrzymania

O co podejrzany

37. Derlikiewicz 
Piotr

Albin i Anastazja 
z d. Moniuk

13 IV 1925  
Podedwórze

18 VIII 1946 współpraca z WiN

38. Jaroć Stanisław Mikita i Maria  
z d. Marciocha

22 VI 1927  
Rozwadówka

18 VIII 1946 współpraca z WiN

39. Pawlik Jan Daniel i Maria  
z d. Kowalczuk

26 V 1906
Matiaszówka

19 VII 1946 współpraca z UPA

40. Radko Stefan Michał 17 III 1911 Leniuszki 
(gm. Zabłocie)

21VIII 1946 współpraca z UPA

41. Sawczuk Stefan Teodor i Tatiana  
z d. Szołucha

2 VIII 1915
Matiaszówka

21 VIII 1946 współpraca z UPA

42. Antoniuk 
Mikita

Maciej i Antonina 
z d. Nieczyporuk

1893 Leniuszki  
(gm. Zabłocie)

24 VIII 1946 współpraca z UPA

43. Konieczny Józef Jacenty i Maria 5 V 1923
Stary Majdan 

24 VIII 1946 współpraca z WiN

44. Radomski Jan Mikołaj 10 IV 1911
Glinny Stok

24 VIII 1946 współpraca z Niem-
cami

45. Lewczuk Adam Filip i Helena  
z d. Samojluk

maj 1891  
Dańce

28 VIII 1946 współpraca z UPA

46. Zdunek Kazi-
mierz

Stanisław i Ma-
rianna z d. Kopeć

24 XII 1920  
Wojciechów

2 IX 1946 członek WiN

47. Wójcik Jan Andrzej i Maria z 
d. Kurkiewicz

16 XII 1918  
Kol. Serniawy  
(gm. Hańsk)

2 IX 1946 członek WiN

48. Pawluszuk 
Marian

Kacper i Marian-
na z d. Głąb

25 XII 1921  
Konstantynówka

2 IX 1946 członek WiN

49. Romaniuk Józef Teodor i Stanisła-
wa z d. Horsz-
czaruk

1 I 1929  
Korolówka

2 IX 1946 nielegalne posiadanie 
broni

50. Pawlik Adam Stefan i Maria z 
d. Matczuk

9 X 1911  
Dańce

4 IX 1946 współpraca z UPA

51. Kuszneruk Jan Konstanty i 
Julianna z d. 
Nowosad

31 XII 1909  
Kol. Kruszyna  
(gm. Romanów)

4 IX 1946 współpraca z UPA

52. Alkiewicz 
Adam

Stefan i Maria z 
d. Plas

5 V 1912  
Konstantyn

4 IX 1946 współpraca z UPA

53. Taraszkiewicz 
Zofia

Antoni i Anasta-
zja z d. Oreńczuk

25 IV 1922  
Konstantyn

4 IX 1946 współpraca z UPA 

54. Demczuk 
Stefan

Andrzej i Maria z 
d. Kuszneruk

25 V 1924  
Bokinka Pańska

4 IX 1946 członek UPA

55. Pawlak Wacław Walenty i Józefa 
z d. Lis

20 I 1919  
Ujazdów

5 IX 1946 napady z bronią  
i współpraca z WiN
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Lp. Nazwisko i imię Imiona rodziców Data urodzenia i 
miejsce zamieszkania

Data  
zatrzymania

O co podejrzany

56. Filak Edward Jan i Rozalia z d. 
Sutryk

1 VI 1917  
Parczew

7 IX 1946 przynależność do 
WiN

57. Słowik Włady-
sław

Paweł i Katarzyna 
z d. Libediuk

20 II 1924  
Krasne

12 IX 1946 nielegalne posiadanie 
broni, współpraca  
z WiN

58. Chról Stefan Teodor i Anasta-
zja z d. Bagłaj

24 X 1927  
Holeszów

16 IX 1946 współpraca z UPA

60. Bagłaj Adam Piotr i Barbara z 
d. Pawlik

1 VII 1907  
Janówka

16 IX 1946 współpraca z UPA

61. Sędzicki Jan Stanisław i 
Katarzyna z d. 
Mendel

7 VI 1923  
Bartoszycha

16 IX 1946 przynależność do 
WiN

62. Sawczuk Józef Szymon i Agrypi-
na z d. Kondra-
szuk

29 XII 1924  
Matiaszówka

29 IX 1946 łącznik UPA

63. Dańczyszyn 
Mieczysław

Zofia Dańczyszyn 24 X 1922  
Szuminka

5 X 1946 współpraca z Niem-
cami

64. Petrajtis Ernest Piotr i Aleksandra 
z d. Chmielewska

1 V 1917  
Włodawa

7 X 1946 członek WiN

65. Mazurek Jan Stanisław i Kata-
rzyna z d. Tryka 

29 IX 1899  
Włodawa

7 X 1946 komendant rejonowy 
WiN

66. Padkowski 
Ignacy

Wincenty i 
Stanisława z d. 
Marciniak

31 VII 1905  
Włodawa

7 X 1946 przynależność do 
WiN

67. Dołmat Jaro-
sław

Jan i Stanisława 26 I 1901  
Włodawa

7 X 1946 przynależność do 
WiN

68. Małyszczak 
Szczepan

Piotr i Franciszka 11 XII 1899  
Włodawa

7 X1946 przynależność do 
WiN

69. Szczepański 
Stanisław

Jan i Maria z d. 
Słowik

8 V 1901  
Włodawa 

7 X 1946 przynależność do 
WiN

70. Leszczyński 
Stanisław

Albin i Maria z d. 
Trojanowska

17 XII 1911  
Włodawa

7 X 1946 przynależność do 
WiN

71. Ostrowski 
Roman

Edward i Paulina 
z d. Szyszkowska

30 XI 1903  
Włodawa

7 X 1946 przynależność do 
WiN

72. Kobus Bolesław Józef i Rozalia z 
d. Flont

25 IX 1910 Kol. 
Bieleckie  
(gm. Wiszniewice)

8 X 1946 nielegalne posiada-
nie broni

73. Jung Bolesław Stanisław i Apo-
lonia z d. Mieszko

15 IV 1920  
Kozubata

8 X 1946 dezerter z WP

74. Wasilewski 
Eugeniusz

Teofil i Helena z 
d. Jung

19 V 1913  
Dębowiec

8 X 1946 łącznik WiN

75. Pielach Zdzi-
sław

Feliks i Wanda 10 VI 1925  
Wytyczno

15 X 1946 członek WiN
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Lp. Nazwisko i imię Imiona rodziców Data urodzenia i 
miejsce zamieszkania

Data  
zatrzymania

O co podejrzany

76. Kaźmieruk Jan Maciej i Kata-
rzyna

5 I 1928  
Różanka

22 X 1946 członek UPA

77. Artymiuk 
Andrzej

Paweł i Anna z d. 
Golczuk

3 V 1919  
Zawadówka

26 VI 1946 współpraca z WiN  
i napady rabunkowe

78. Rynkiewicz 
Piotr

Antoni 24 IV 1918  
Przyborów (gm. 
Słońsk, pow. Sulęcin)

przechowywanie 
broni

79. Czajkowski 
Kazimierz

Jan 20 VII 1896 współpraca z Niem-
cami

80. Pielach Jakub Feliks i Wanda 15 VI 1918  
Wytyczno

przynależność do 
WiN i przechowy-
wanie broni
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Ppor. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” z łączniczką Mielniczukówną ze wsi Zbójno (pow. Włodawa). 
Fot. AIPN
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Ppor. Edward Taraszkiewicz „Grot”/„Żelazny”.
Fot. AIPN

Ppor. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”/„Zawieja”. 
Fot. AIPN

Por. Józef Strug „Ordon”.
Fot. AIPN
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Kułaków, styczeń 1946 r. Część żołnierzy oddziału „Jastrzębia” i bojówki rejonowej Piotra Kwiat-
kowskiego „Dąbka”. Stoją od lewej: Ignacy Zalewski „Lin”, Zdzisław Kogutowski „Ryś”, Witold  
Zieliński, Ryszard Jakubowski „Kruk”, Zygmunt Majewski „Lenin”, Edward Taraszkiewicz „Grot” 
(z tyłu), Józef Piwnicki „Jaskółka”, Władysław Huk „Dzik”, N.N., Antoni Kosiński „Czarny”, Piotr 
Kwiatkowski „Dąbek”, Tadeusz Sokołowski, Henryk Zajączkowski „Borsuk”, Adam Mielniczuk 
„Fryc”, Jan Czech „Kiepura”, N.N., N.N. Przy „erkaemie” siedzi d-ca oddziału ppor. Leon Tarasz-
kiewicz „Jastrząb”.
Fot. AIPN

Czerwiec/lipiec 1946 r. Od lewej stoją: Władysław Kobylański „Jerzyk”, Tadeusz Garło „Zimny”,  
Mieczysław Sawicki „Kruk”, Bolesław N.N „Wrzos”/„Bolek”/„Łapka” (uczestnik ataku na PUBP); 
klęczy Piotr Popielewicz „Tygrys” (uczestnik ataku na PUBP). 
Fot. AIPN
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Zygmunt Majewski „Lenin”. 
Fot. AIPN

Wiosna 1946 r., wieś Kułaków gm. Wołoskowola. Żołnierze bojówki rejonowej Piotra Kwiatkow-
skiego „Dąbka”. Od lewej leżą: Jan Grzywaczewski „Dzięcioł” (uczestnik ataku na PUBP), Stefan 
Kucharuk „Ryś II” (uczestnik ataku na PUBP), Czesław Wilczyński „Churchill” (uczestnik ataku na 
PUBP), klęczy Stanisław Martyniuk „Żyd”, „Skowronek” (uczestnik ataku na PUBP). Stoją od prawej: 
Piotr Kwiatkowski „Dąbek”, Józef Dohojda „Zieliński”. 
Fot. AIPN
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Zdzisław Pogonowski „Szakal”. 
Fot. Zbiory Grzegorza Konasiuka

Tadeusz Zajączkowski „Szary”.
Fot. AIPN

Stanisław Pakuła „Krzewina”. 
Fot. AIPN
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Włodawa, lata 50/60. Na pierwszym planie skrzyżowanie ul. Solnej (obecnie ul. Czerwonego Krzyża)  
z ul. Wyrykowską (obecnie ul. Tysiąclecia PP), którą wjechał do miasta oddział ppor. „Jastrzębia”.  
W oddali widoczna, istniejąca do dziś, kolumna toskańska, a dalej Wyrykowski Gościniec, prowadzący 
do szosy Włodawa-Lublin. 
Fot. Zbiory Janusza Ciepałowicza

Włodawa. Rynek i zabudowania przylegające od strony północnej i wschodniej (po prawej).  
W tle  kościół pw. św. Ludwika u zbiegu ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja (obecnie ul. Kościelnej). Zdjęcie  
z lat 30. XX w. 
Fot. Urząd Miejski we Włodawie
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Panorama Włodawy z połowy lat 30. XX w. Zdjęcie wykonane z wieży kościoła pw. św. Ludwika  
w kierunku płd.-zach. W dole, na pierwszym planie ul. 11 Listopada. 
Fot. Urząd Miejski we Włodawie

Budynek przy ul. Zielnej we Włodawie, gdzie w 1946 r. mieściła się poczta, opanowana przez party-
zantów „Jastrzębia” na początku akcji. Zdjęcie powojenne. 
Fot. Urząd Miejski we Włodawie
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Budynek przy ul. Piłsudskiego we Włodawie, w którym w 1946 r. mieściła się Komenda Powiatowa 
MO. Zdjęcie z lat 80. XX w.  
Fot. Urząd Miejski we Włodawie

Włodawa, ul. Piłsudskiego, którą partyzanci „Jastrzębia” kierowali się w stronę PUBP. Po lewej stronie 
widoczna kamienica, z której wyszedł referent PUBP Włodawa, Kazimierz Ostapowicz i wpadł w ręce 
partyzantów. Zdjęcie z lat 50/60 XX w. 
Fot. Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie
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Włodawa, lata 30. XX w. Zdjęcie wykonane z placu sportowego w kierunku zachodnim, obok budynku 
gimnazjum (niewidoczny, po lewej). W tle budynek mieszkalny dla urzędników Ministerstwa Skarbo-
wego, który w 1946 r. zajmował włodawski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.  
Fot. Urząd Miejski we Włodawie

Budynek, w którym w latach 1944–1956 miał swoją siedzibę Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego we Włodawie. Zdjęcie z lat 80. XX w., kiedy mieściła się w nim Komenda Powiatowa 
Milicji Obywatelskiej. 
Fot. Zbiory własne autora
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Budynek byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie w latach  
1944–1956. Zdjęcie z początku lat 90. XX w. 
Fot. Zbiory własne autora  

Budynek byłego PUBP we Włodawie, obecnie Komenda Powiatowa Policji. 
Fot. autor
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Włodawa, zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej, wykonane od strony ul. Mielczarskiego i kirkutu 
żydowskiego w kierunku wschodnim. Po prawej stronie widoczne wieże kościoła pw. św. Ludwika, 
obok budynek zajmowany w 1946 r. przez PUBP oraz gmach gimnazjum. 
Fot. Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Budynek gimnazjum we Włodawie, przy ul. Piłsudskiego, do którego partyzanci „Jastrzębia” kierowali 
uwolnionych z PUBP więźniów. Zdjęcie przedwojenne. 
Fot. Zbiory Mieczysława Tokarskiego
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Widok od strony ul. Piłsudskiego przedwojennego domu mieszkalnego dla Urzędników Ministerstwa 
Skarbowego we Włodawie wg projektu budowy z połowy lat 20. XX w. Budynek ten w 1946 r. zajmo-
wał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie

Widok z boku i przekrój poprzeczny budynku zajmowanego w 1946 r. przez PUBP Włodawa,  
wg projektu budowy z połowy lat 20. XX w. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie
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Księga aresztowanych przez PUBP we Włodawie za 1945 i 1946 r.
Fot. AIPN
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Wyważone główne drzwi wejściowe do PUBP 
we Włodawie i zawalona klatka schodowa po 
wybuchu miny zdetonowanej przez „Jastrzębia”.  
Po prawej stronie w głębi widoczne drzwi do  
piwnicy, gdzie przetrzymywano więźniów.
Fot. AIPN

Zdemolowane wnętrze PUBP we Włodawie po 
ataku oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. 
Zdjęcie wykonane 23 X 1946 r. przez funkcjona-
riuszy UB.  
Fot. AIPN
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Mikołaj Oleksa, szef PUBP 
we Włodawie w okresie od   
1 I 1946 r. do 31 V 1948 r.   
Fot. AIPN

Adam Tylimoniuk, od 16 I  
1946 r. do 30 VII 1947 r. 
z-ca kierownika PUBP 
Włodawa; ranny podczas 
ataku oddziału „Jastrzębia”.    
Fot. AIPN

Leon Zubiak, funkcjona-
riusz PUBP we Włodawie, 
zginął 22 X 1946 r.   
Fot. AIPN

Władysław Hulewski, funk-
cjonariusz PUBP we Wło-
dawie, zginął 22 X 1946 r.   
Fot. AIPN

Michał Czeran, funkcjo-
nariusz PUBP we Wło-
dawie, zginął 22 X 1946 r.    
Fot. AIPN
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Październik 1939 r. Koszary 9 pac WP we Włodawie, w których od lipca 1946 r. stacjonował  
49. pp WP. 
Fot. Zbiory Tomasza Guziaka

Przykład „toalety”, z której zmuszeni byli korzystać więźniowie osadzeni w aresztach Urzędów 
Bezpieczeństwa. 
Fot. AIPN
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Włodawa, 17 VIII 1946 r. Najprawdopodobniej żołnierze 49. pp. WP.    
Fot. AIPN

Włodawa, 17 VIII 1946 r. Najprawdopodobniej żołnierze 49. pp. WP; w tle widoczne ogrodzenie 
cmentarza na ul. Piłsudskiego.    
Fot. AIPN
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Włodawa, ul. Pocztowa, którą wycofywał się po akcji oddział „Jastrzębia”. W oddali pośrodku widoczne 
gimnazjum, po lewej gmach późniejszego PUBP. Zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej. 
Fot. Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Iwan Romaneczko „Wołodia”/„Jaryj”/„Szpyl”, prowidnyk i szef SB ukraińskiego nadrejonu 
„Łewada” Okręgu III OUN. 
Fot. AIPN
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Plan Włodawy z lat 1936–1939 z zaznaczonymi punktami strategicznymi dla działań oddziału Leona 
Taraszkiewicza „Jastrzębia” w dniu 22 X 1946 r. 
Źródło: Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie; legenda - autor
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Włodawa, Al. J. Piłsudskiego, pomnik przy budynku Komendy Powiatowej Policji (byłej siedzibie 
włodawskiego PUBP), poświęcony żołnierzom niepodległościowego podziemia pomordowa-
nym w latach 1939-1956, odsłonięty w 50. rocznicę akcji oddziału „Jastrzebia” z 22 X 1946 r.
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Tablica na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, odsłonięta 11 XI 2016 r., upamiętnia ataki 
oddziałów podziemia na komunistyczne więzienia i urzędy bezpieczeństwa. Wśród dat i nazw  
miejscowości zaszczytne miejsce zajęła również Włodawa z datą 22 X 1946, upamiętniającą rozbicie 
PUBP przez oddział ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”.


