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DOKUMENTY WYTWORZONE  
PRZEZ EDWARDA TARASZKIEWICZA „ŻELAZNEGO” 

 
KONTEKST WYTWORZENIA DOKUMENTÓW

Od lutego 1951 r. partyzanci przebywali w bunkrze w gospodarstwie Romana Dobrowolskiego w Urszulinie, 
gdzie zainstalowali radioodbiornik. Tak zaopatrzeni, zapadli na zaufanej i bezpiecznej kwaterze, bez podejmo-
wania jakichkolwiek akcji zaopatrzeniowych i zaczepnych, aż do 2 maja 1951 r. Ten trzymiesięczny okres – jakby 
się mogło wydawać - bezczynności, „Żelazny” i jego ludzie spożytkowali wyjątkowo kreatywnie. Wspominany 
już wcześniej wzrost nadziei na wybuch III wojny światowej, tym razem USA i państw zachodnich z ZSRS 
i blokiem komunistycznym, nie był wówczas bezpodstawną, niczym nie popartą mrzonką kilku zaszczutych, 
ukrywających się ludzi, chwytających się przysłowiowej brzytwy w nadziei na ocalenie. 

Edward Taraszkiewicz „Żelazny” i jego ludzie posiadali dwa bardzo dobre radioodbiorniki (oba marki „Pio-
nier”), które pozwalały im na słuchanie audycji z całego świata, a tym samym na doskonałą orientację w ówczesnej 
sytuacji politycznej i militarnej, która przez wzgląd na wojnę w Korei, musiała budzić poważne nadzieje na ry-
chły koniec dominacji komunistycznej w Europie wschodniej, nie tylko wśród walczących przeciwko niej z bronią  
w ręku. Także społeczeństwo dawało wyraz tym oczekiwaniom, układając na początku lat 50. rymowanki typu: 
„Truman, Truman, spuść ta bania, bo to nie do wytrzymania. Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa”, 
czy „zaczęło się w Korei, teraz pójdzie po kolei”.

W zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie zachowały się m.in. dwa 32-kartkowe zeszyty, znalezione 
przez funkcjonariuszy UB u Romana Dobrowolskiego 7 października 1951 r., w których „Żelazny”, od dnia 18 listo-
pada 1950 r. do 1 maja 1951 r., prawie codziennie, zapisywał (z datą i godziną emisji) krótkie sprawozdania (często  
z własnymi komentarzami) z wysłuchanych audycji radiowych nadawanych przez Radio „Wolna Europa” oraz roz-
głośnie w Nowym Jorku, Londynie, Berlinie, Paryżu, Rzymie, Moskwie, Warszawie i Belgradzie.

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, po przeszło pół wieku, mając oparcie w bogatej bibliografii naukowej 
i niczym nieskrępowanym dostępie do literatury historycznej wiemy, że mimo napiętej sytuacji międzyna-
rodowej na początku lat 50., szanse na wybuch kolejnej wojny światowej były raczej nikłe. Jednak musimy 
pamiętać, biorąc pod uwagę kontekst historyczny epoki i opisywanych wydarzeń, że ludziom żyjącym w ów-
czesnych realiach i słuchającym na bieżąco wiadomości radiowych nadawanych z „wolnego świata”, perspek-
tywa takiego konfliktu musiała wydawać się czymś wręcz nieuchronnym, czego przykładem niech będzie 
sporządzone przez „Żelaznego” streszczenie jednej z audycji nadanej z Nowego Jorku (najprawdopodobniej 
„Głos Ameryki”) w dniu 5 kwietnia 1951 r. Czyż można się dziwić, że po wysłuchaniu takich informacji na-
dzieja na odzyskanie wolności niepomiernie wzbierała w pozbawionych jej od wielu lat ostatnich żołnierzach 
niepodległościowego podziemia (Dokument nr 12):

Dn. 5.IV.[19]51, Nowy Jork. Podano, że Europa zachodnia posiada już pod bronią 2 miliony sto tysięcy żołnierzy. 
Do Europy przybyło lub przybywa 3500 czołgów, 750 samolotów, 3000 dział i wiele innego sprzętu. Broń dla 
Europy przewożona jest bez przerwy na 36 statkach. W Korei wojska O.N.Z. przesuwają się na całym froncie 
naprzód od 38-go równoleżnika. Ma to na celu niedopuszczenie do ofensywy wojsk komunistycznych zgroma-
dzonych na tym terenie. Prasa zachodnia jest zniecierpliwiona grą Gromyki w Paryżu i pisze że gra na zwłokę 
prowadzona przez sowietów ma na celu uzyskanie czasu, dla zamydlenia oczu oraz podają że zwłoka ta po-
trzebna jest sowietom dla przeprowadzenia planów agresji1.
Zainspirowani przeświadczeniem o nieuchronności wybuchu zbrojnego konfliktu, w którym – jak zakładali 

– Polacy również gremialnie mieliby wziąć udział, partyzanci rozpoczęli przygotowania schematów organiza-
cyjnych dwóch obwodów „Polskiej Organizacji Podziemnej WiN” Nr 324 i Nr 325 oraz pieczęci i legitymacji dla 
przyszłych członków podziemia (Dokumenty nr 01-08 i 10). Józef Domański „Łukasz”, w swoich zeznaniach tak 
motywował ich działania:

1 APL, WiN, Komunikaty z nasłuchu radiowego za okres XI.1950-IV.1951, syg. 443, k. 31.
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Podczas pobytu na kwaterze u Dobrowolskiego Romana we wsi Urszulin przez m-ąc marzec do połowy 
kwietnia 1951 r. robiliśmy we trzech legitymacje dla członków nielegalnej organizacji WiN, które wyprodu-
kowaliśmy w liczbie około dwa tysiące, koloru zielonego i blado różowego. Legitymacje te robiliśmy w tym 
celu, by w owym czasie wręczać współpracownikom jego [„Żelaznego”], a pozostałe legitymacje mieliśmy 
zamiar wręczać osobom o przychylnym ustosunkowaniu się do nas w razie zmiany ustroju Państwa Pol-
skiego, na który liczyliśmy z każdym dniem. W chwili odpowiedniej zn[aczy] przewrotu ustroju „Żelazny” 
miał organizować duże oddziały i w tym też celu legitymacje te przygotowaliśmy2. 
W przytoczonym wyżej fragmencie zeznania warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, jakim jest liczba wy-

produkowanych legitymacji (ok. 2000 szt.), które miały być wręczone ludziom przychylnie ustosunkowanym 
do partyzantów. Zakładając, że nawet część z tych blankietów została przygotowana na wyrost, jednak świad-
czą o tym, jak wielu ludzi, przez sześć latach bezustannej walki na stosunkowo niewielkim terenie, udzielało 
podziemiu wsparcia. Potwierdza to jednocześnie informacje funkcjonariuszy UB, mówiące o ogromnej skali 
poparcia dla podziemia w tamtym okresie. 

We wcześniejszym zeznaniu „Łukasz” z dużą dbałością o szczegóły przedstawił proces produkcji legitymacji 
i innych przedmiotów kancelaryjnych, potrzebnych do pracy podziemnej, jak również podał personalia osób 
zaangażowane w konspirację, którym te dokumenty zostały wydane, co niestety dla wielu z nich miało poważne 
konsekwencje:

[…] W tym to czasie u Dobrowolskiego Romana w Urszulinie ja, „Żelazny” i ps. „Kazik” robiliśmy pieczęcie 
bandy „WiN” i opracowywaliśmy legitymacje członkowskie. Pieczęcie robił „Żelazny” z gumy podeszwowej, 
której dostarczyła nam Ozga Regina ps. „Lilka”, natomiast rączki do tych pieczęci do których była przybijana 
guma wykonywał ps. „Kazik” w czym ja nie pomagałem, po zrobieniu pieczęci odciskaliśmy legitymacje na 
grubym papierze, którego również dostarczyła nam Ozga Regina ps. „Lilka” wraz z tuszem. Dodaję, że przed 
wykonywaniem pieczęci „Żelazny” opracował schemat dwóch obwodów Obwód Nr 324 i Obwód Nr 325.  
W skład Obwodu wchodziły oddziały, rejony i placówki, ponadto w każdym rejonie były [wyznaczone] funk-
cje oraz w każdej placówce i oddziale i podług tego schematu były wykonane pieczęcie, a następnie wszystkie 
funkcje były wpisane do zeszytów; każdy komendant Obwodu posiadał opisaną w zeszycie strukturę Obwo-
du „WiN”. Komendantem Obwodu Nr 325 został mianowany zaoczne Kuzioła Bronisław, a komendantem 
oddziału zbrojnego „WiN” w Obwodzie Nr 325 byłem ja [Józef Domański]. Komendantem Obwodu Nr 324 
został mianowany oficjalnie Jezierski Antoni, a komendantem oddziału zbrojnego „WiN” w Obwodzie Nr 324 był 
ps. „Żelazny”. Obwód Nr 325 był przedłużeniem bandy „WiN” Struga Józefa ps. „Ordon”, natomiast Obwód 
Nr 324 był przedłużeniem bandy „WiN” Taraszkiewicza Leona ps. „Jastrząb”. Pozostałe funkcje w Obwodach, 
oddziałach zbrojnych, rejonach i placówkach nie zostały obsadzone, lecz były ujęte w strukturze i przewi-
dziane było funkcje te obsadzić. Po opracowaniu struktury dwóch Obwodów bandy „WiN” i po zrobieniu 
legitymacji członkowskich co było wykonane u Dobrowolskiego Romana, „Żelazny” począł rozdawać te legi-
tymacje meliniarzom, a raczej współpracownikom bandy, którzy w prawdzie [prawnie] stali się członkami 
bandy ps. „Żelaznego”, ponadto były wydawane zaświadczenia bandy „WiN” stwierdzające ich działalność  
i udzielaną pomoc aktywną bandzie „WiN” [Dokument nr 09]. Wydawane zaświadczenia i legitymacje 
podpisywał „Żelazny” a autentyczność podpisu potwierdzałem ja swym podpisem i pieczęcią „Znicz”. Legi-
tymacje członkowskie bandy „WiN” otrzymała Ozga Maria ps. „Sąsiadka”, Ozga Regina ps. „Lilka”, Dobro-
wolski Roman ps. „Ostrożny”, Dobrowolska Janina ps. Joanna”, Jezierski Antoni ps. „Lis”, „Chytry”, Mazurek 
Paweł ps. „Spokojny”, Kaszczuk Stanisław ps. „Daleki”, Kaszczuk Józef pseudonimu nie pamiętam [„Jasny”], 
Kwiatkowska Stefania ps. „Krystyna”; do każdej legitymacji dane było zaświadczenie potwierdzające aktyw-
ną działalność tych, którym były wydane legitymacje członkowskie bandy „WiN”. Dodaję, że legitymacje i 
zaświadczenia wymienionym przeze mnie osobom wydane były w 1951 r., lecz kiedy komu wydano legityma-
cje tego nie przypominam sobie w jakim miesiącu i każdy legitymację tą przyjął dla siebie. W czasie kiedy 
przebywaliśmy w bunkrze u Dobrowolskiego Romana często przychodziła do nas Ozga Regina ps. „Lilka” 
przynosząc dla nas przedmioty, które były nam niezbędne, ponadto w święta wielkiej nocy [25 marca 1951 r.]  
przyszła do nas Ozga Maria, Ozga Regina i Ozga Zdzisław, którzy przebywali w mieszkaniu u Dobrowol-
skiego Romana, a my z nimi. Ozgówny przyniosły dla nas wina i ciastek, a wieczorem odjechały od nas. 
Ponadto o naszym pobycie u Dobrowolskiego Romana wiedziała cała jego rodzina, gdyż przychodzili oni 

2 AIPN Lu, 08/213, t. 10,  Protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Domańskiego z 4 IV 1952 r., k. 438.
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do Dobrowolskiego Romana i widywali się z nami. W lutym 1951 r. był Dobrowolski Wacław u Dobrowolskiego 
Romana i widział tam mnie, „Żelaznego”. Ze mną Dobrowolski Wacław znał się wcześniej jeszcze z czasu kiedy 
ja ukrywałem się u Dobrowolskiego Romana, natomiast z „Żelaznym” i „Kazikiem” zapoznał się w 1950 r. 
Przychodzili do Dobrowolskiego Romana – Dobrowolski Stefan i Dobrowolski Stanisław, którzy wiedzieli 
również o nas. Dobrowolski Stefan i Wacław nie udzielali nam pomocy tyle tylko, że wiedzieli o naszym poby-
cie u ich brata Romana, natomiast Dobrowolski Stanisław przetrzymywał nas przez kilka dni w jesieni 1950 r.  
a w listopadzie 1949 r. otrzymał od „Żelaznego” pistolet „Walter” na przechowanie, którego już nie oddał. 
Ponadto w początku kwietnia 1951 r. był u nas Ozga Zdzisław w bunkrze i słuchał radia, a po upływie pół 
godziny odszedł od nas. W takim stanie przebywaliśmy w bunkrze u Dobrowolskiego Romana do początku 
maja 1951 roku […]3.
Uzupełnienie powyższych informacji znajduje się w protokole przesłuchania Józefa Domańskiego z 10 paździer-

nika 1951 r., kiedy to tak opisywał strukturę przyszłej organizacji:
[…] Struktura utworzonych przez „Tomasza” [„Żelaznego”] obwodów była następująca. Obwód Nr 324 posiadał 
10 rejonów które pokrywały się administracyjnie z terenem każdej gminy. Każdy Rejon posiadał kilka placówek 
terytorialnie pokrywających się przeważnie z granicami wsi. Obwód Nr 325 posiadał, o ile sobie przypominam,  
12 rejonów i każdy rejon posiadał placówki w zależności od ilości wsi. Jeżeli były małe wsie lub kolonie to takich 
dwie lub trzy wsi stanowiły jedną placówkę. Oprócz tego przy każdym obwodzie miał być oddział zbrojny, który 
podlegał pod komendanta obwodu. Dowódcą oddziału zbrojnego przy obwodzie 324 miał być „Tomasz”-”Żelazny”, 
zaś przy obwodzie 325 dowódcą oddziału zbrojnego ja zostałem4. 
W kontekście nadziei na wyzwolenie Polski spod władzy komunistów przez wojska państw zachodnich warto 

też wspomnieć, że przygotowane przez „Żelaznego” blankiety legitymacji dla żołnierzy i współpracowników 
oddziału posiadały na awersie, prócz podstawowych informacji w języku polskim (m.in. Polska Organizacja 
Podziemna „Wolność i Niepodległość”, nr obwodu, rejonu, placówki), również anglojęzyczny napis (nad orłem 
w koronie) „The Polish Underground Army”5.

Również w tym okresie, „Żelazny” opracował „Statut Polskiej Organizacji Podziemnej pt. Wolność i Nie-
podległość”, który w szczegółowy sposób regulował zasady funkcjonowania oddziałów partyzanckich, w tym 
postępowania wobec ludności cywilnej. Warto jednak podkreślić, że było to jedynie usankcjonowanie zasad, 
które od dawna obowiązywały w jego oddziale, ponieważ podobny statut został pierwotnie stworzony przez 
niego już w lutym 1947 r. (Dokument nr 14–17) 

Grzegorz Makus
OBEN IPN w Lublinie

3 AIPN Lu, 21/33, t. 2, Akta sprawy Józefa Domańskiego i innych, Protokół przesłuchania Józefa Domańskiego z 20 XII 1951 r., k. 160v-162.
4 AIPN Lu, 72/81, t. 1, Akta śledcze przeciwko Zbigniewowi Pielachowi i Janowi Łuciowi, Protokół przesłuchania Józefa Domańskiego z dnia 10 X 1951 r., 
k. 211-211v.
5 APL, WiN, Czyste blankiety legitymacji przeznaczonych dla żołnierzy oddziału Nr 325 Taraszkiewicza Edwarda ps. „Żelazny” oraz członków 
placówek na terenie obwodów Nr 324 i 325, syg. 450, k. 1-186.
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1. Projekt struktury oddziału zbrojnego Obwodu nr 324, sporządzony przez Edwarda Taraszkiewicza „Żela-
znego” w okresie luty – kwiecień 1951 r.
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2. Projekt struktury oddziału zbrojnego Obwodu nr 324, sporządzony przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” w 
okresie luty – kwiecień 1951 r.
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3. Przykładowy wykaz placówek Rejonu 1, obejmującego gminę Sobibów (pow. Włodawa) w Obwodzie nr 324, sporzą-
dzony przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” w okresie luty – kwiecień 1951 r.
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4. Przykładowy wykaz placówek Rejonu 3 (miasto i gmina Włodawa) w Obwodzie nr 324, sporządzony przez Edwarda 
Taraszkiewicza „Żelaznego” w okresie luty – kwiecień 1951 r.
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5. Odciski tłoków pieczętnych do stosowania przez oddziały Obwodu Nr 324, rejony i placówki znajdujące się na jego 
obszarze działania, przeznaczone na potrzeby ewidencyjne i w korespondencji, wykonane przez „Żelaznego”, „Łukasza” 
i „Kazika” w bunkrze u Romana Dobrowolskiego w Urszulinie, w okresie luty – kwiecień 1951 r.
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6. Poduszki do stempli wykorzystywane przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.
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7. Jeden z czystych blankietów legitymacji (awers i rewers) przeznaczonych dla żołnierzy oddziału Obwodu Nr 325 
Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”,  wykonane w bunkrze u Romana Dobrowolskiego w Urszulinie, w okresie luty – 
kwiecień 1951 r.
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8. Legitymacja (awers i rewers) członka Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność i Niepodległość” wydana przez „Że-
laznego” Romanowi Dobrowolskiemu w dniu 2 IV 1951 r.
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9. Zaświadczenie (strona 1 i 2) wydane przez „Żelaznego” Romanowi Dobrowolskiemu.
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10. Odcisk tłoka pieczętnego przeznaczo-
nego do stosowania przez oddział Obwodu 
Nr 324 w korespondencji, wykonany przez 
„Żelaznego”, „Łukasza” i „Kazika” w bun-
krze u Romana Dobrowolskiego w Urszuli-
nie, w okresie luty – kwiecień 1951 r.
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11. Wybrane fragmenty streszczeń z audycji radiowych, sporządzone przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” w okre-
sie od października 1950 do kwietnia 1951 r.
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12. Wybrane fragmenty streszczeń z audycji radiowych, sporządzone przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” w okre-
sie od października 1950 do kwietnia 1951 r.
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13. Klucze szyfrów do kontaktów z Edwardem Taraszkiewiczem „Żelaznym”, będące w posiadaniu współpracowników 
oddziału Antoniego Jezierskiego „Lisa” (wpis podkreślony na czerwono wykonany przez funkcjonariuszy UB) z Maco-
szyna Dużego oraz Józefa Kaszczuka „Jasnego” ze Zbereża.
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14. Opracowany przez Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” „Statut Polskiej Organizacji Podziemnej Wolność i Niepod-
ległość”, w szczegółowy sposób regulujący zasady funkcjonowania w jego oddziale partyzanckim.
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FRAGMENT LISTU EDWARDA TARASZKIEWICZA „ŻELAZNEGO” Z POCZĄTKU 1951 R.

Nasilający się w ostatnim okresie działalności Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” radykalizm w likwidacji 
potencjalnego zagrożenia może rodzić pytania o sens wieloletniego trwania w tym beznadziejnym już wtedy 
oporze, jednak krótki biogram tego dowódcy i jego działań, to siłą rzeczy suche fakty. Nie pozwalają dzisiaj zro-
zumieć w pełni, co wówczas czuli i jak żyli ci walczący do końca, bez nadziei na zwycięstwo, żołnierze polskiego 
podziemia  i ludzie udzielający im pomocy. Niech świadectwem tego wielkiego heroizmu będą wyjątki z listu 
Edwarda Taraszkiewicza do siostry Rozalii oraz rodziców – Róży i Władysława Taraszkiewiczów, w którym na 
początku 1951 r., a więc na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, pisał:

Kochana rodzino

[…] nikt bardziej nie zrozumie mnie i nie uwierzy w nasz los i życie, tylko ten, co to wszystko przechodził. O ile 
nie pisałem nigdy o naszym prawdziwym położeniu w walce, to jedynie, że nie chciałem przysparzać wam trosk.

Kochana siostro i rodzice, Wy na pewno w części nie macie pojęcia o gorzkim, twardym i ciężkim życiu ludzi 
podziemia w obecnym czasie. Gdy nieraz myślą wracam do [fragment nieczytelny], gdy przypomnę [sobie] tylu 
kolegów i naszych najlepszych ludzi, którzy nam pomagali i których kości popróchniały, mimowolnie mnie dławi,  
a dla przykładu przytoczę niektóre fakty i szczegóły. W roku 1946 grupa nasza liczyła 48 ludzi, dziś z nich zostałem 
tylko sam jeden, wszyscy niemal złożyli swe młode życie na szali Ojczyzny. Wszystkie grupy, które operowały w tym 
czasie na terenie Lubelszczyzny spotkał taki sam los i koniec. Ci, co zostali, to tylko jednostki, które tylko cudem Bo-
żym żyją i dalej niosą sztandary swoich rozbitych oddziałów. Fala terroru ze strony czerwonego reżimu tak [przez] 
ostatnie lata wzrosła, że nic dziwnego, że ludność tak jest przestraszona, że dziś, gdyby komuś zaproponować za 
udzielenie pomocy dla nas górę złota, to nawet sekundy nie będzie się namyślał i powie, że nie, bo życie jest dla 
niego droższe. Gdy za najmniejszą pomoc lub współpracę z podziemiem zaczęli rozstrzeliwać ludność i w bestialski 
sposób męczyć, gdy za najmniejszy cień podejrzenia [...] burzyli całe domy, gospodarstwa, tak, jak gdyby trzęsienie 
ziemi. Czy można się dziwić, gdy do kogoś wstąpiliśmy, że ten człowiek drżał, bo na każdym kroku szpiclów jak 
psów się kręci. Wystarczy, aby coś wyczuli lub zauważyli choć jednego partyzanta, to proszę nie myśleć, że przyje-
dzie 2 albo 10 samochodów UB lub wojska, ale od razu cała dywizja się zwali, i co wtedy?

Może myślicie, że staram się to wszystko [fragment nieczytelny]. Bóg mi świadkiem, że jednej tysięcznej nie zdo-
łam wymienić podobnych wypadków. Dziś, gdy chcemy się dostać na punkt do ludzi, którzy nie bacząc na okropności 
odpowiedzialności za udzielenie nam pomocy, musimy nieraz iść 50 albo i 100 km, gdyż w promieniu 300 km mamy 
zaledwie kilku ludzi, którzy nam pomagają. [...] Kto zostanie z tych ludzi o kryształowych sercach? Jakiego trzeba 
hartu ducha i sił, aby ludzie tacy jak my mogli w tak okropnych warunkach pracować, a praca, którą wykonaliśmy to 
praca bezcenna, która obecnie nie ma znaczenia, lecz z chwilą wybuchu [wojny] będzie na pewno miała znaczenie 
bardzo duże. Czy to jest praca dla swoich własnych korzyści? Na pewno nie! Bo gdybym dbał [fragment nieczytelny] 
o korzyść wyłącznie dla siebie, to na pewno dzisiaj nie byłbym na drodze życia i śmierci [...].

O ile żyję do tej pory, przypisuję to łasce najwyższego Boga. Inny człowiek na moim miejscu, mając broń i będąc 
w takim podziemiu, na pewno stałby się wykolejeńcem, jednak gdy chodzi o mnie, to zawsze gorąco Boga proszę 
w codziennym różańcu, by mi dał siłę wytrwać w tej ciężkiej pracy i trudach, który dźwigam na swych barkach. 
Widocznie Bóg dobry iskierkę łaski [ma] dla mnie, bo naprawdę przez tyle lat walki ręce moje nie splamiły się ni-
czym brudnym czy czyjąś krzywdą. Nie myśl siostro, że ja nie rozumiem waszego ciężkiego położenia i tej podłości 
ludzkiej, która jest dzisiaj ślepa i nie widzi tego bagna, w które sama brnie, a jeszcze w dodatku na ludzi o czystym 
sumieniu [...] względnie Boga i Ojczyznę bryzga błotem najgorszych obelg, czy dziś na opinii takich ludzi powinno 
ci zależeć. […]

Lecz nie zbadane są wyroki Boże, może to było moje przeznaczenie od Boga, że tą drogą poszedłem, nie plamiąc 
sumienia, służąc świętym celom. Nie myślcie, że gdy Bóg pozwoli mi przeżyć, wyrzeknę się Was, czy nie będę raczył 
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znego” wywodząca się z organizacji WiN, Odpis listu Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” do rodziny, b.m., b.d. 
[styczeń 1951 r.], k. 94–95.

Was zobaczyć. Możecie być tego pewni, że bielmo z oczu ciemnych ludzi spadnie, gdy do Was przyjadę, i zrozumie 
ten ciemny ludek, kto był ten „bandyta”. […] Gdy będziemy żyli, będę się starał o to, abyś naprawdę zrozumiała,  
że […] wątpliwości i zarzuty względem mnie były mylne. Ludzi[e], którzy w takich piekielnych warunkach, jakie są 
na tych terenach, gdzie my jesteśmy, może ostatkiem się dzielą, rozumiejąc słuszność naszych dążeń. Poświęcając 
życie, całe swoje mienie i rodzin, by tego nie powiedzieli i wymówili tak jak Ty, siostro. Niejeden z tych ludzi prze-
szedł gehennę obozów sowieckich, lochów więziennych, czy okropnych katusz za współpracę z podziemiem. Niejedni 
rodzice, do których dzisiaj zachodzimy, potracili po 2 lub 3 synów w oddziałach partyzanckich, nie załamali się, do 
tej pory nie odmawiają nam swojej pomocy, [mimo że] pilnowani są przez sfory szpiclów i określani jako rodziny 
reakcyjne i bandyckie. Czy tacy ludzi są świadomi, co ich za to czeka? Jak określić takich ludzi? […]

Na tym kończę, gdy mi zechcecie odpisać, to podam adres w następnym liście, bo na razie jesteśmy w drodze  
i nie wiem, kiedy będę mógł wrócić na punkt, z którego odebrałbym od Was list.
P.S. Pozdrowienia oraz życzenia imieninowe.
Na tym kończę.


