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EDWARD TARASZKIEWICZ „GROT”, „ŻELAZNY”

Edward Taraszkiewicz „Żelazny” (ur. 22 stycznia 1921 r.) był jednym z najdłużej stawiających zbrojny opór 
dowódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Wsławił się wieloma 
spektakularnymi akcjami przeciwko ludziom i instytucjom „władzy ludowej”. Od czerwca 1945 r. był zastępcą 
dowódcy w oddziale partyzanckim Obwodu WiN Włodawa, pod komendą swojego brata Leona Taraszkiewi-
cza „Jastrzębia”. Po jego śmierci 3 stycznia 1947 r. w Siemieniu, przejął komendę nad pozostałymi w konspiracji 
żołnierzami, nie ujawnił się podczas amnestii i kontynuował walkę. Jego oddział działał w latach 1947–1951 
na terenach pow. włodawskiego i częściowo chełmskiego, lubelskiego, lubartowskiego i radzyńskiego. W skład 
grupy weszli głównie żołnierze, którzy nie skorzystali z amnestii z 22 lutego 1947 r. oraz zagrożeni aresztowa-
niem ujawnieni członkowie podziemia, którzy szukali schronienia w szeregach oddziału. Zaraz po zakończe-
niu amnestii oddział liczył 7-8 członków, latem 1949 r. osiągnął na krótko stan dziesięciu żołnierzy. W latach 
1950-1951 „Żelaznemu” podlegało jedynie dwóch ludzi, a w ostatnich tygodniach działalności grupa operowała  
w czteroosobowym składzie.  

Oddział „Żelaznego” należał do najbardziej aktywnych grup zbrojnych antykomunistycznego podziemia 
działających w woj. lubelskim po amnestii 1947 r. Ostatnią akcję przeprowadzono 29 maja 1951 r. W tym dniu 
„Żelazny”, Stanisław Torbicz „Kazik” i Józef Domański „Łukasz” zatrzymali koło Dominiczyna na szosie Lublin 
– Włodawa samochód, którym podróżowała delegacja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie wraz z szefem 
Komisji Budowlanej przy WRN Ludwikiem Czugałą. Po wylegitymowaniu został on przez dowódcę rozstrzela-
ny, a następnie partyzanci zarekwirowanym samochodem ruszyli w rajd po pow. włodawskim, w trakcie którego 
rozstrzelali czterech współpracowników UB (w tym trzech członków PZPR). 

Konsekwencją tych działań było powołanie 31 maja 1951 r. przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
specjalnej grupy operacyjnej „Włodawa”, na czele której stanął wicedyrektor Departamentu III MBP płk Stani-
sław Wolański. Ponadto szefowie WUBP z Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławia i Krakowa oddelegowali 
do pomocy wspomnianej grupie po 2 pracowników, a dyrektor departamentu śledczego MBP miał przekazać 
dodatkowo 20 oficerów śledczych. Do akcji skierowano trzy bataliony KBW. Aby uniemożliwić jakiekolwiek 
przecieki z PUBP we Włodawie, dnia 22 czerwca 1951 r. przeniesiono wszystkich pracowników operacyjnych  
i gospodarczych tego urzędu na inny teren, natomiast szefem PUBP został oficer Departamentu III MBP. Pra-
cowników operacyjnych zastąpili absolwenci rocznej szkoły MBP.

W okresie od 21 czerwca do 25 sierpnia 1951 r. do rozpracowania oddziału „Żelaznego” wykorzystywa-
no 372 informatorów. W tym czasie odbyto z agenturą 1080 spotkań, z których otrzymano 726 doniesień,  
z których 78 zakwalifikowano jako cenne. Rozpracowaniem objęto 113 figurantów, w przeważającej większości 
byłych żołnierzy AK i WiN. Najcenniejszych informacji dostarczali tajni współpracownicy „Oko” i „Jabłoń-
ski”. Temu drugiemu udało się nawiązać kontakt z łączniczką oddziału Reginą Ozgą „Lilką”. Dzięki temu 
„Jabłoński” pozyskiwał informacje, które pomagały UB w prowadzeniu działań operacyjnych, umożliwiając 
zlokalizowanie miejsca, gdzie przebywał oddział „Żelaznego”.

Wczesnym rankiem, w sobotę 6 października 1951 roku, Grupa Operacyjna „W” złożona z dwóch batalio-
nów I i III Brygady KBW, wzmocniona funkcjonariuszami Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  
w Lublina i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie (ok. 600 ludzi), okrążyła zabudo-
wania rodziny Kaszczuków, w których kwaterowała czteroosobowa grupa Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. 
Po zamknięciu linii okrążenia, o godz. 5.15 zauważono ruch na podwórzu gospodarstwa i wybiegających ze 
stodoły w kierunku mieszkania czterech partyzantów, którzy po 10 minutach skierowali się przez zarośla na linię 
okrążenia zajmowaną przez 5. kompanię KBW.

Edward Taraszkiewicz „Żelazny” i jego żołnierze podjęli próbę przebicia się w kierunku północno-
-wschodnim. Zanim opuścili stodołę, w której spali, zdążyli wcześniej ubrać się, co było o tyle istotne, że 
oprócz Stanisława Marciniaka „Niewinnego” (dołączył do grupy we wrześniu 1951 r.), wszyscy byli w mun-
durach Wojska Polskiego, a jak się później okazało nie było to bez znaczenia dla zmylenia przeciwnika. Byli 
również dobrze uzbrojeni (automaty, pistolety i granaty), co dawało im spore szanse na przebicie się przez 
kordon obławy. 
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Partyzantom sprzyjało chwilowo szczęście, gdyż po zamknięciu okrążenia do środka „kotła” wszedł w celu spraw-
dzenia gdzie są partyzanci, dowódca 5. kompanii III Brygady KBW por. Józef Daczkowski. Po przejściu 30 metrów 
zauważył wyłaniających się z zarośli partyzantów, którym zadał pytanie „kim są” i usłyszał odpowiedź: nie strzelać, tu 
idzie porucznik Kalinowski. Chwilę potem otworzyli oni ogień do stojącego w pobliżu przewodnika psa służbowego, 
strz. Feliksa Brząkały. Dalej prowadząc ostrzał, obrzucili leżących w linii żołnierzy granatami i przebili się przez linię 
obławy. W czasie walki ze strony KBW ciężko ranny został por. Daczkowski, a na miejscu zginął strzelec Brząkała. 

Po przerwaniu okrążenia partyzanci rozbroili leżącego w pobliżu strzelca wyborowego Papka i zmienili kie-
runek marszu. W odległości około 600 m od pierwszej linii okrążenia napotkali stojące przy drodze samochody, 
których pilnowało 5 żołnierzy KBW. Partyzanci podali się za pracowników UB, żądając jednocześnie samochodu 
dla rannego żołnierza, co zdezorientowało szoferów i pozwoliło na ich obezwładnienie. Spośród nich „Żelazny” 
zabrał ze sobą st. strz. Józefa Ciemniewskiego, szofera samochodu Gaz-67, siadł obok niego, z tyłu ulokowali 
się „Kazik” z „Łukaszem”. Stanisław Marciniak „Niewinny”, w trakcie przedzierania się przez las, pozostał z tyłu 
i ukrył się w zaroślach. „Żelazny” nie przypuszczał, że żołnierz KBW zamiast wywieźć ich poza zasięg obławy, 
skieruje się wprost na operującą w pobliżu 2. kompanię KBW oraz będącą w jej pobliżu grupę sztabową. Dojeż-
dżając do miejsca postoju dowództwa szofer uspokoił komendanta, że jest tutaj tylko kilku żołnierzy, następnie 
zatrzymał raptownie samochód i wyskakując z niego krzyknął: ognia, w samochodzie banda. 

W trakcie krótkiego starcia, stojący najbliżej wyskakujących partyzantów strz. Tadeusz Gąsiorowski puścił 
psa służbowego w kierunku „Żelaznego” i otworzył do niego ogień z pistoletu, z drugiej strony strzelał ppor. 
Wacław Sztop. Edward Taraszkiewicz został trafiony w pierś i zginął na miejscu. Dwóch pozostałych przy życiu 
partyzantów rzuciło się do ucieczki w kierunku północnym, po drodze zabijając usiłującego ich zatrzymać za-
stępcę naczelnika Wydziału III WUBP w Krakowie i jednocześnie zastępcę szefa grupy operacyjnej UBP, por. 
Tadeusza Chachaja. Stanisław Torbicz „Kazik”, ostrzeliwując się, próbował dobiec do oddalonego około 300 m 
od miejsca walki lasu, jednak dosięgły go serie z broni maszynowej, od których poległ. Józef Domański „Łukasz”, 
raniony w ramię, dłoń i udo, zdołał jeszcze dotrzeć do pobliskiego gospodarstwa, gdzie zaraz potem został ujęty. 

W sumie podczas obławy poległo dwóch partyzantów i udzielający im kwatery małżeństwo Natalia i Teo-
dor Kaszczukowie. Natalia, która została ranna, zmarła z upływu krwi, ponieważ nie udzielono jej pomocy 
lekarskiej, zaś Teodora, który wyszedł na początku obławy przed dom, zastrzelił z rkm-u strz. Kazimierz Figu-
ra z 6 kompanii III Brygady KBW, który został za swój czyn przedstawiony do nagrody rzeczowej. W trakcie 
ostatniej walki, już w samym Zbereżu, zginęła jeszcze jedna osoba, której nazwiska nie wymieniono w rapor-
tach, pisząc jedynie, że ponadto w czasie walki w m. Zbereże śmiertelnie raniono sąsiada mieszkającego obok 
brata meliniarza Kaszczuk Józefa. Był to mieszkaniec wsi Bytyń (gm. Sobibór), Jan Todorowski, który w tym 
czasie przebywał w odwiedzinach u jednego z braci Kaszczuków - Józefa, mieszkającego niedaleko miejsca 
stacjonowania sztabu grupy operacyjnej UB-KBW. Został postrzelony przypadkiem, podczas końcowej wy-
miany ognia, przez przebiegającego obok zabudowań żołnierza KBW, gdy powodowany ciekawością, wyjrzał 
przez okno. Zmarł w wyniku odniesionych ran. 

Ze strony Grupy Operacyjnej „W” podczas starcia zginęło lub odniosło śmiertelne rany pięciu żołnierzy 
KBW i jeden funkcjonariusz UBP. Byli to: por. Tadeusz Chachaj (UBP), por. Józef Daczkowski (ciężko ranny, 
zmarł), st. strz. Czesław Matysiak (ciężko ranny, zmarł), strz. Władysław Serej, strz. Feliks Brząkała (ciężko 
ranny, zmarł). Ranni zostali trzej żołnierze KBW: st. strz. Józef Ciemieniewski, strz. Zygmunt Gliszczyńsk i strz. 
Kazimierz Niemczyk.

Ciała zabitych partyzantów i ich współpracowników zabrano do Włodawy, gdzie na dziedzińcu PUBP doko-
nano identyfikacji, z udziałem sprowadzonych w tym celu znajomych i krewnych Edwarda Taraszkiewicza oraz 
przebywającej wówczas w areszcie jego siostry – Rozalii.

Po likwidacji grupy, na podstawie zeznań zatrzymanych, aresztowano kilkadziesiąt osób, które pomagały 
„Żelaznemu”. Już następnego dnia aresztowano Romana Dobrowolskiego, u którego znaleziono archiwum od-
działu „Żelaznego”. W pokazowym procesie, na sesji wyjazdowej w Urszulinie, został skazany na karę śmierci.  
W opinii składu sądzącego zaznaczono, że z uwagi na szczególne niebezpieczeństwo społeczne i charakter okazy-
wanej pomocy ps. „Żelaznemu”, konieczna jest całkowita jego eliminacja ze społeczeństwa i z tych względów na 
ułaskawienie nie zasługuje. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski i już 3 grudnia 1951 r. wyrok został wy-
konany w więzieniu na Zamku w Lublinie. Jego siostrę, Janinę Dobrowolską, skazano na 12 lat więzienia, które 
opuściła 30 kwietnia 1956 r. 



3

14 sierpnia 1952 r., Józef Domański „Łukasz” i Stanisław Marciniak „Niewinny”, wyrokiem Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Lublinie, na sesji wyjazdowej we Włodawie, skazani zostali na karę śmierci. Wyroki wy-
konano 12 stycznia 1953 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie. Sądzona w tym samym procesie Regina Ozga 
„Lilka” również otrzymała wyrok śmierci, który następnie zamieniono na dożywocie. Więzienie opuściła  
26 lutego 1958 r. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o wyjątkowo godnej postawie „Lilki” w obliczu 
grożącego jej najwyższego wymiaru kary. W opinii składu sądzącego Reginę Ozgę zapisano, że podczas roz-
prawy sądowej powiedziała: […] byłam i jestem wrogiem Polski Ludowej. […] wobec Boga i ojczyzny i ludzi 
mam czyste sumienie bo nikomu nic złego nie zrobiłam. „Lika” zmarła 1 lipca 1994 r. w Pile.

Podobnie tragicznie potoczyły się losy rodziny Kaszczuków, którym – jak rodzinie Dobrowolskich – w całości 
odebrano i zniszczono majątek, ograbiając ich tym samym z wszelkich środków do życia... oczywiście życia po 
opuszczeniu więzienia, na które zostali skazani za współpracę z oddziałem „Żelaznego” trzej bracia Kaszczukowie: 
Stanisław – na karę dożywotniego więzienia, Józef – 12 lat więzienia i Bronisław – 10 lat więzienia. Dziewięcioletni 
Aleksander Kaszczuk, najmłodszy syn Teodora i Natalii, w ramach odpowiedzialności zbiorowej, został ograbiony 
z ostatniej krowy, która pozostawała w rękach jego opiekunów.

Wraz ze śmiercią Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, na terenie powiatu włodawskiego zakończyła się 
siedmioletnia zorganizowana walka zbrojna z komunistycznym zniewoleniem, jednak byli żołnierze i współpra-
cownicy oddziału braci Taraszkiewiczów ciągle stanowili dla funkcjonariuszy UB, a następnie SB, potencjalne 
źródło zagrożenia, a tym samym pozostawali pod obserwacją, podlegali rozpracowaniu operacyjnemu i inwigi-
lacji, aż do końca lat 80. ubiegłego stulecia.

Przez pół wieku komuniści, by splugawić pamięć o braciach Taraszkiewiczach i ich żołnierzach, piórami usłużnych 
propagandzistów i literatów zrobili z nich pospolitych bandytów i patologicznych morderców. Jakby tego było mało, 
nie tylko w barbarzyński sposób sprofanowali ich ciała, grzebiąc wielu z nich w nieznanych miejscach, ale odebrali ro-
dzinom nawet prawo do okazywania bólu i upamiętnienia swoich bliskich. Dopiero po 1989 r. powoli zaczęła przebijać 
się do opinii publicznej prawda o tych ostatnich bohaterach antykomunistycznego podziemia. Jednak nawet w wolnej 
Polsce potrzeba było prawie 20 lat, aby mogli zostać upamiętnieni tak jak na to zasłużyli – okazałym pomnikiem  
w reprezentacyjnym miejscu ich rodzinnej Włodawy, wybudowanym dzięki staraniom Fundacji „Pamiętamy” przy 
ul. 11 Listopada. Swoistym dopełnieniem elementarnej sprawiedliwości i oddaniem im hołdu było nadanie przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, postanowieniem z 20 sierpnia 2009 r., „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, pośmiertnie obu braciom - „Jastrzębiowi” i „Żelaznemu” – Krzyży Wielkich Orderu Odrodzenia 
Polski – Polonia Restituta, jednego z najwyższych polskich odznaczeń państwowych.

W listopadzie 2016 r. z grobu w Siemieniu ekshumowano szczątki Leona Taraszkiewicza. W dniach 15–16 lipca 
2017 r. we Włodawie odbyły się uroczystości pogrzebowe ppor. „Jastrzębia”, których organizatorami byli Wojewo-
da Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Szczątki dowódcy 
zostały pochowane z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojennym we Włodawie, przy ul. Lubelskiej,  
ok. 300 m od jego rodzinnego domu. Jest to również symboliczna mogiła jego brata i zastępcy ppor. Edwarda 
Taraszkiewicza „Żelaznego”, którego miejsce pochówku nadal pozostaje nieznane.

4 października 2018 r., na dwa dni przed 67. rocznicą śmierci ppor. „Żelaznego”, w Pałacu Prezydenckim 
ogłoszono kolejne 21 nazwisk odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar reżimu komunistycznego oraz niemiec-
kiego. Wśród nich znaleźli się również dwaj ostatni żołnierze Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”: Józef Do-
mański „Łukasz” oraz Stanisław Marciniak „Niewinny”. Ich szczątki odkryto w listopadzie 2017 r. podczas prac 
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.
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