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Bitwa ta znana jest, cho ćby ze słyszenia, wielu mieszka ńcom 

Zamojszczyzny, jako najwi ększa, poza powstaniem Warszawskim, bitwa 
partyzancka w okupowanej Polsce. Opisywana nieraz w  wersjach dalekich od 
prawdy przez władze i środki masowej informacji PRL. Cho ć o bitwie wiele si ę 
pisało i pisze, nie ma niestety do dzisiaj kompleks owego, naukowego 
opracowania jej historii. Cz ęść pisz ących zajmuje si ę pewnymi segmentami 
działań oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich b ior ących w niej 
udział. Inni jeszcze dzisiaj pisz ą opracowania nie maj ące nic wspólnego z 
rzeczywisto ścią, co mo żna sprawdzi ć np. wpisuj ąc w google--bitwa pod 
Osuchami 2004 i otwieraj ąc opracowanie „Osuchy 2004 Historia”. 

 Zdecydowana wi ększość publikacji to wspomnienia jej uczestników--s ą 
świadectwem indywidualnych prze żyć i wyci ąganych st ąd wniosków.  

Konrad Bartoszewski ps. „Wir” wybitny dowódca oddzi ału 
partyzanckiego, dowodz ący ostatni ą fazą bitwy pod Osuchami, pisze w swoich 
wspomnieniach: „Niestety, wi ększość publikacji, nie grzeszy ani znajomo ścią 
faktów, ani obiektywizmem, ani wreszcie zrozumienie m specyficznego klimatu 
towarzysz ącego działaniom partyzanckim. St ąd też niejednokrotnie musz ą 
razić naiwne cenzurki i równie naiwne uogólnienia i wnio ski”.  

Bardzo du żo zawiniła tu historiografia okresu powojennego, kt óra albo 
zupełnie przemilczała dokonania AK, albo pisała o n ich źle. Trzeba 
przypomnie ć, że w kilka miesi ęcy po bitwie pod Osuchami Armia Krajowa 
została nazwana „zaplutym karłem reakcji”. Usłu żni historycy w setkach 
artykułów i opracowa ń opisywali wspaniale zwyci ęstwo oddziałów Armii 
Ludowej wspomaganych przez partyzantów radzieckich na Porytowym 
Wzgórzu, nie mówi ąc ani słowa o gehennie ludno ści okolicznych wsi. Opisy 
tego zwyci ęstwa weszły nawet do podr ęczników szkolnych.   

Jako przeciwstawienie wymieniano tragedi ę oddziałów AK w bitwie pod 
Osuchami, doprowadzonych jakoby do zagłady przez ni eudolne kierownictwo 
„londy ńskich” oficerów. Przy czym niezmiernie zawy żano ilo ść zabitych 
żołnierzy AK i BCH.  

Pośród wielu opisów tej bitwy szczególnie warto ściowe s ą wg mnie te, 
które publikuje Jerzy Jó źwiakowski w swojej dwutomowej, licz ącej ponad 1.000 
stronic ksi ążce: „Armia Krajowa na Zamojszczy źnie”. Jest to pierwsze tej rangi 
dzieło bez PRL-owskiej cenzury. Autor w czasie 15-t o letniej pracy dotarł do 
wielu dokumentów i dowódców oddziałów bior ących w niej udział.  

Bitwa pod Osuchami, miała miejsce w dniach 21-25 cz erwca 1944 r.  
Wcześniej jednak, w dniach 9-14.06.1944 r., toczyły si ę walki w rejonie 

Porytowego Wzgórza (powiat janowski) znane pod niem ieckim kryptonimem 
STURMWIND I. W bitwie tej brali udział partyzanci r adzieccy w sile około 2.000 
ludzi, około 700 żołnierzy AL, a tak że przypadkowo znajduj ący si ę tam oddział 
NOW-AK licz ący 93 żołnierzy. Oddziały te 14 czerwca po kilku godzinnej  walce 
przebiły si ę przez linie wojsk niemieckich i przeszły do lasów Puszczy Solskiej 
w powiecie biłgorajskim.  

Niemcy z w ściekło ści za niepowodzenie akcji STURMWIND I dokonali 
pacyfikacji okolicznych wiosek zabijaj ąc ponad 100 jej mieszka ńców, a ponad 
4.000 uprowadzaj ąc do obozu w Biłgoraju. Miało to znacz ący wpływ na taktyk ę 



prowadzenia bitwy pod Osuchami przez dowodz ącego polskimi oddziałami 
partyzanckimi szefa Inspektoratu Zamojskiego AK mjr  Edwarda Markiewicza 
ps. „Kalina”. Pomny na gehenn ę ludno ści cywilnej po „zwyci ęstwie” 
sowieckim na Porytowym Wzgórzu, wybrał taktyk ę „mi ękkiego ust ępowania”, 
która miała słu żyć uchronieniu ludno ści okolicznych wsi przed zemst ą 
Niemców. 

Oddziały radzieckie i AL, które po walce na Porytow ym Wzgórzu przeszły 
do Puszczy Solskiej spotkały si ę z oddziałami partyzanckimi Zamojskiego 
Inspektoratu Armii Krajowej skoncentrowanymi tam dl a wykonania, 
zarządzonego przez Naczelnego Dowódc ę Armii Krajowej, planu „Burza”. 
Celem tego planu było przejmowanie władzy na terena ch opuszczanych przez 
Niemców. Inspektorat Zamojski AK składał si ę z Obwodów: Biłgoraj, 
Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Zamo ść.  

Ze strony polskiej w bitwie pod Osuchami brały udzi ał odziały 
partyzanckie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich  w sile około 1.000 
żołnierzy. Cało ścią tych sił dowodził, jak powiedziano wy żej, mjr Edward 
Markiewicz „Kalina”, który zgin ął w trakcie bitwy. Po śmierci „Kaliny” 
dowodzenie przej ął z-ca Inspektora Mieczysław Rakoczy „Miecz”, i prz ekazał je 
Konradowi Bartoszewskiemu ps.„Wir” najlepiej znaj ącemu teren. 

Ze strony niemieckiej w bitwie pod Osuchami, maj ącej niemiecki 
kryptonim STURMWIND II, brały udział dywizje Wehrma chtu: 154-ta pod 
dowództwem gen. Arlichtera,174-ta gen. Eberhardta i  213-ta gen. Goeschena, 4 
pułk szkoleniowy, 318 pułk ochrony i 4 pułk policji . Razem około 30.000 ludzi. 
Do tego 4 flota powietrzna wydzieliła grup ę zwiadowczo-bombow ą. Całością 
dowodził gen. Haenicke dowódca Okr ęgu Wojskowego Generalnej Guberni,  

Niemcy utworzyli du ży pier ścień wokół Puszczy Solskiej, w którym 
znalazły si ę nasze oddziały partyzanckie, a tak że oddziały sowieckie i AL. Te 
ostatnie wybrały wariant przebijania si ę. Po kilku nieudanych próbach, w 
której ś z kolei wyrwały si ę z okr ążenia. 

W dniu 21 czerwca, tj. w pierwszym dniu bitwy pod O suchami, 
niemieckie okr ążenie ci ągnęło si ę lini ą od Zwierzy ńca poprzez Biłgoraj, 
Tarnogród, Susiec, Krasnobród z powrotem do Zwierzy ńca. W nast ępnych 
dniach niemiecki „walec” ruszył do przodu, zacie śniając pier ścień i spychaj ąc 
nasze oddziały do coraz mniejszej przestrzeni. Wres zcie przestrze ń ta była tak 
mała, że podj ęto decyzje przebijania si ę koło wsi Osuchy—st ąd nazwa tej 
bitwy. Oddziały nasze przebijaj ąc si ę poniosły dotkliwe straty. Zgin ęło ponad 
35% partyzantów, którzy padli w boju, b ądź, ukrywaj ąc si ę na drzewach czy w 
okolicznym bagnach, zostali zabici podczas trwaj ącego kilka dni 
przeczesywania terenu przez ekipy wojsk niemieckich  wyposa żonych w psy. 
Były to straty tak wysokie, że bitw ę trzeba uzna ć za  klęskę.  

Trudno ustali ć jedną przyczyn ę tej kl ęski, zapewne jest ich kilka. 
Najważniejsza to ogromna przewaga Niemców uzbrojonych w c zołgi, artyleri ę, 
samoloty--szczególnie zwiadowcze. Inna, wg mnie tak że bardzo wa żna, dotyczy 
wyszkolenia naszych oddziałów—nigdy nie miały one m ożliwo ści 
przećwiczenia działa ń w du żym zgrupowaniu. Wida ć to wyra źnie podczas 
przebijania si ę--odziały nasze w trakcie podej ścia noc ą pod linie niemieckie 
straciły ł ączność między sob ą, można powiedzie ć, że pogubiły si ę w lesie. W 
miejscu wskazanym do przebijanie si ę przez „Wira” znalazła si ę mniejszo ść 
oddziałów i ta przeszła ze stosunkowo małymi strata mi. Wi ększość przebijała 



się chaotycznie około kilometra dalej maj ąc do przebycia kilkaset metrów  
odkrytego trenu. Nieosłoni ęty teren przyniosł zgub ę wielu żołnierzom.  

Różni autorzy podaj ą różne wielko ści strat, jakie ponie śli partyzanci 
Zamojszczyzny w bitwie pod Osuchami. Najbli ższy prawdy wydaje si ę Jerzy 
Jóźwiakowski, który daje nast ępujące wyliczenie: 

  
oddział              przynale żność           stan           poległo 
„Wojny”                      AK                      100               42 
„Topoli”                      AK                      100               67 
„Skrzypka”                 AK                        60               30 
„Corda”                      AK                       200              74 
„Vira”                         AK                       141              20 
„Korczaka”                BCh                       29              16 
„Rysia”                      BCh                     300              76 
„Burzy”                      BCh                       60              30 
„Błyskawicy”             BCh                       50              20 
               Razem                                   1040             375   
 
Odpowiada to ocenie Konrada Bartoszewskiego „Wira”,  który w swoich 

wspomnieniach oblicza straty na około 400 poległych . 
Autorzy niektórych opracowa ń zarzucaj ą „Kalinie”, że przyj ął złą 

taktyk ę—trzeba było si ę przebija ć już na samym pocz ątku, kiedy linia Niemców 
była długa i dlatego stosunkowa lu źna. Ten pogl ąd reprezentuje równie ż „Wir”, 
pisz ąc w swoich wspomnieniach: „tragiczny finał i wysoko ść strat były 
konsekwencj ą błędnej, cho ć wynikaj ącej ze szlachetnych intencji, decyzji 
pozostawania w kotle”. Te gorzkie słowa wypowiada c złowiek, który prze żył 
wstrz ąs widz ąc na własne oczy zabitych młodych chłopców, których  znał po 
imieniu, których matki i ojcowie powierzyli mu pod opiek ę, a który nie ustrzegł  
przed śmierci ą.  

Zarzucano te ż „Kalinie” nieznajomo ść terenu. Znajomo ść terenu mieli 
dowódcy poszczególnych oddziałów, a „Kalina” opiera ł si ę na ich wiedzy i 
uzgadniał z nimi, jak wspominaj ą uczestnicy bitwy, ka żdorazowo dalszy plan 
działania. 

Niestety ju ż nigdy nie dowiemy si ę, czy przyj ęta taktyka dowódcy 
zgrupowania naszych oddziałów partyzanckich była sł uszna, czy nie. Mo żemy 
jedynie domniemywa ć, że gdyby wojska niemieckie nie osi ągnęłyby celu, do 
jakiego zostały przeznaczone—nie oczy ściły z partyzantki zaplecza 
zbli żającego si ę frontu, i tak z cała pewno ścią chciałyby zameldowa ć swoim 
przeło żonym o osi ągni ęciu sukcesu, okre ślając to zlikwidowaniem ilu ś tam 
„bandytów”. Zapewne byłaby to wymordowana ludno ść okolicznych 
miejscowo ści . 

 

 
 Poni żej wspomnienia jednego z uczestników tej bitwy spis ane „na 
gor ąco” i umieszczone w III tomie „Materiałów do dziejó w Zamojszczyzny w 
latach 1939- 1944” pod redakcj ą dr Zygmunta Klukowskiego.  

 
„Tęcza”- Adam Kapecki  

Na początku czerwca 1944 r. wysłał mnie komendant placówki Kawka na 
specjalny kurs ł ączności i radiotelegrafistów. Ze skierowaniem udałem si ę 



przez gajówk ę Krzywe do Bondyrza, gdzie był punk zborny kandydat ów na 
kurs. 

Spotkałem tu swego dobrego koleg ę szkolnego sier żanta podchor ążego 
Łamacza, który równie ż szedł na wspomniany kurs. (Łasocha Stanisław, z 
Brodów Du żych, ucze ń IV kl. gimnazjum w Szczebrzeszynie zgin ął pod 
Osuchami 25.VI 1944 r.) 

W sobot ę 10 czerwca pod dowództwem ppor. Watta wyruszyli śmy z 
Bondyrza. Trzema furmankami jechali śmy śpiewaj ąc w kierunku obozu por. 
Woyny, poło żonego koło gajówki Za Oknem przy drodze Aleksandrów  — 
Tereszpol w lasach w śród bagnistych terenów. Przybyli śmy do obozu przed 
wieczorem. Zastali śmy tu mał ą grup ę kolegów partyzantów. Był to pluton 
szturmowy, który sprawił na nas dodatnie wra żenie. Wszyscy żołnierze byli 
umundurowani w angielskie ubrania zrzutowe, bro ń mieli tylko maszynow ą. Na 
noc zakwaterowano nas w poniemieckim baraku. 

Nazajutrz o godzinie 7 rano pobudka i zbiórka do ap elu. Po modlitwie 
podzielono nowoprzybyłych na dwie grupy-plutony, kt óre potem uzupełniano w 
miar ę przybywania nowych uczestników kursu z innych rejo nów. Po śniadaniu 
każdy z nas otrzymał angielski mundur i kamasze wojsko we, po czym 
przyst ąpili śmy do budowy baraków. Materiał do nich mieli śmy gotowy, gdy ż 
zawczasu przywieziono w pobli że obozu baraki poniemieckie spod Zwierzy ńca. 

 Po skompletowaniu tworzyli śmy jedn ą kompani ę reprezentacyjn ą, 
sztabow ą, inspektora mjr Kaliny w sile około 100 ludzi. Kom endantem 
kompanii był por. Woyna 1), dowódc ą l plutonu »S« (szturmowego) ppor. 
Boryna 2), II plutonu »Ł« (ł ączności), do którego i ja nale żałem, - ppor. Bej, III 
plutonu »R« (radiotelegrafistów) przy znajduj ącej si ę tu radiostacji — ppor. 
Watt3). Magazynierem był ppor. Tom. Prócz tego znajdował  się w obozie patrol 
BIP'u pod dowództwem Kalifa 4), który przed tygodniem zaledwie przybył z 
Warszawy. 

 Rozdział dnia w obozie był nast ępujący: rano o godz. 7 pobudka, po 
której ubrani tylko do pasa biegiem p ędzili śmy na plac zbiórki na pobliskiej 
łące. Potem nast ępowały kolejno: apel, modlitwa, przeczytanie rozkaz u 
dziennego, gimnastyka poranna i mycie si ę w przepływaj ącej obok rzeczułce. 
Po śniadaniu o godz. 8-ej szli śmy do swoich zaj ęć. O godz. 12-ej obiad z 
jednogodzinn ą przerw ą obiadow ą i znów nauka i ćwiczenia.  

    O godz. 7 wieczorem kolacja, potem apel wieczor ny, modlitwa i po 
odśpiewaniu »Wszystkie nasze dzienne sprawy« rozchodzi liśmy si ę do swoich 
baraków. Po godzinie 9-ej w obozie zalegała cisza.      

    Zorganizowana była te ż i słu żba wartownicza. Wystawiano dwa 
posterunki w przeciwnych stronach, w odległo ści 1,5 km od obozu, z którym 
było poł ączenie telefonicznie. Wartownicy zmieniali si ę co dwie godziny. W 
obozie pełnił słu żbę podoficer słu żbowy. Uzbrojenie i umundurowanie wci ąż 
jeszcze kompletowano. Krawcowe, które znajdowały si ę w obozie, szyły dla nas 
czapki wojskowe — fura żerki albo polówki. Nast ępnie ka żdy otrzymał hełm 
polski, którego noszenie, szczególnie na warcie, by ło obowi ązkowe.     

   Zajęcia z łączności przeplatane były wykładami o broni i ćwiczeniami 
polowymi całej kompanii. 

   Przychodziły meldunki do majora Kaliny o akcji n iemieckiej w  powiecie 
Janowskim, a nast ępnie koło Bondyrza. W obozie naszym podwojono 
czujno ść. Wzmocniono posterunki wartownicze, stworzono patr ole lotne, a co 
noc jeden z plutonów na zmian ę był plutonem słu żbowym, którego żołnierze 



spali w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu, w ka żdej chwili gotowi w razie 
alarmu wartowników odeprze ć lub powstrzyma ć atak nieprzyjaciela.  

Obok naszego obozu znajdował si ę jeszcze szpital le śny zorganizowany 
przez obwód biłgorajski, obóz „Wira”, a koło Teresz pola obóz ppor. „Topoli”. W 
środę 21 czerwca po południu wyruszyli śmy cał ą kompani ą na ćwiczenia 
polowe, mieli śmy mianowicie wypróbowa ć t. zw. piaty. Strzelali śmy z 
odległo ści 100 metrów w komin spalonej gajówki Za Oknem. Wr acając z tych 
ćwiczeń zauważyli śmy na drodze od Tereszpola dwóch je źdźców szybko 
jadących w naszym kierunku. Byli to go ńcy od „Topoli”. Stawili si ę oni przed 
będącym z nami majorem „Kalin ą” i zameldowali mu, że Niemcy s ą w  
Tereszpolu i id ą na las. Go ńcy otrzymawszy rozkazy dla ppor. „Topoli” 
odjechali, a my śmy wrócili do obozu, gdzie wszcz ął się gor ączkowy ruch. Major 
pisał rozkazy i przez go ńców rozsyłał je do pobliskich oddziałów. Nam uzupeł -
niono bro ń i amunicj ę, zastąpiono kabeki Schmeiserami, rozdzielono granaty i 
opatrunki osobiste, przydzielono do poszczególnych plutonów LKM-y i piaty*. 
Następnie szef Ł ącznikowski zapowiedział zbiórk ę całej kompanii gotowej do 
drogi w  pełnym uzbrojeniu i umundurowaniu. Po raporcie w ki lku twardych, 
żołnierskich słowach przemówił do nas mjr Kalina, ob jaśniając wytworzon ą 
sytuacj ę. Pierwszym naszym zadaniem b ędzie rozbicie niespodziewanym 
napadem Niemców w Tereszpolu. Punkt zborny dla wszy stkich oddziałów 
wyznaczono koło jeziorka pod Tereszpolem. Przed wie czorem wyruszyli śmy w 
kierunku punktu zbornego żegnani przez pozostaj ącą część naszych ludzi jako 
ochrona obozu. 

Nad lasem kr ążył niemiecki samolot wywiadowczy, o świetlaj ąc teren 
rakietami. Na miejsce przybyli śmy około północy. Zastali śmy ju ż tutaj inne 
oddziały. Uzbrojenie maj ą one gorsze od nas, wi ększość kabeki. 
Umundurowanie nie jest jednolite, lecz kombinowane.  Spotykaj ą się mundury 
polskie, niemieckie i ubrania cywilne. Nastrój w śród żołnierzy do ść beztroski i 
wesoły. 

Major wezwał wszystkich dowódców i oficerów na odpr awę. Po odprawie 
pada rozkaz: »maszerowa ć!« Sądzimy, że na Niemców, lecz wkrótce 
orientujemy si ę w terenie i poznajemy drog ę nie na Tereszpol, ale powrotn ą do 
obozu. Jak si ę okazało, major wydał rozkaz powrotu wszystkim oddz iałom do 
swoich obozów i czekania na dalsze zarz ądzenia, dlatego że ludno ść cywilna z 
Tereszpola i pobliskich wiosek nie zdołała zbiec an i si ę ukry ć i w razie naszej 
akcji zaczepnej ucierpiałaby bardzo i głównie na ni ą spadłyby represje 
niemieckie. Przem ęczeni wrócili śmy do obozu około 4 rano 22. VI. i uło żyli śmy 
się do snu. 

Już o godzinie 6 pobudka i śniadanie. Ładujemy na wozy 
najpotrzebniejsze nam rzeczy jak amunicja i żywno ść, to czego nie mo żemy 
zabrać chowamy i zakopujemy. Załadowali śmy zaledwie dwa wozy, gdy naraz 
od strony naszej wartowni usłyszeli śmy strzały. Odró żniali śmy serie z naszego 
LKM-u i z nieprzyjacielskiej broni maszynowej.  

Następnie obóz nasz został obsypany gradem pocisków z 
nieprzyjacielskich granatników. Powstało pewne zami eszanie. Por. Woyna w 
porozumieniu z majorem zdecydował si ę nie przyjmowa ć walki, lecz wycofa ć 
się w kierunku obozu Wira. 

Jeden pluton z naszej kompanii, który w pierwszej chwili po śpieszył z 
pomoc ą wartownikom, osłaniał teraz odwrót. Niemcy zostali  chwilowo odparci, 
myśmy zaś wycofali si ę szczęśliwie, maj ąc tylko paru rannych. 



W obozie Wira skoncentrowały si ę wszystkie oddziały. Cała nasza grupa 
liczyła teraz około 1000 ludzi. Tabor składał si ę z przeszło 20 parokonnych 
wozów.   

Znalazło si ę wśród nas i kilkunastu żołnierzy od Podkowy. Zostali oni 
zaskoczeni przez Niemców podczas k ąpieli koło Bondyrza i nie mog ąc 
przedosta ć się do swojego oddziału, wycofali si ę w lasy i pó źniej przył ączyli do 
nas. Zeznania ich i innych ludzi zbiegłych z okolic znych wiosek utwierdziły nas 
w przekonaniu, że jeste śmy otoczeni i to przez do ść znaczne, przewa żające siły 
niemieckie. Dlatego teraz wyruszamy, by znale źć możliwie najsłabsze miejsce i 
śmiałym atakiem przedrze ć się przez okr ążających nas Niemców. Naokoło 
słycha ć kanonad ę artylerii niemieckiej. Nad lasem kr ążą niemieckie samoloty. 
Nad ranem zatrzymujemy si ę dla odpoczynku. Niedługo jednak odpoczywamy. 
Wraca jeden z naszych patroli i melduje o zbli żaniu si ę Niemców. Szykujemy 
się do ataku. Rozlegaj ą się strzały— to nasze ubezpieczenie odstrzeliwuj ąc się 
cofa si ę pod naporem przewa żającej siły. Niemcy s ą już tuż przed nami. 
Zatrzymujemy oddech, pada rozkaz dowódcy: 
— Do ataku! 
Podrywamy si ę i z gło śnym »hurra« biegniemy. Zaczyna si ę bezładna 
strzelanina. Niemcy ust ępują, a gdy uciekaj ąc znikn ęli nam z oczu, dowództwo 
nasze w obawie przed zasadzk ą wydaje rozkaz cofn ąć się. Mamy kilku rannych. 
Maszerujemy w przeciwnym kierunku.                   . 

       Zatrzymujemy si ę nad jedn ą z rzeczek, których tutaj ze wzgl ędu na 
bagnisty teren jest do ść dużo. Lecz i tu postój nasz nie trwał długo. 
Usłyszeli śmy warkot motorów i wkrótce otrzymali śmy meldunek o zbli żaniu si ę 
dwóch niemieckich czołgów. Obsługa z piatami wysuwa  się naprzód. 
Podpuszczaj ą czołgi na bli ższą odległo ść i strzelaj ą, lecz ze zdenerwowania 
niezbyt celnie. Niemcy oddaj ą z czołgów kilka serii z CKM-ów i natychmiast 
wycofuj ą się. Sądzimy, że po czołgach pójdzie do ataku niemiecka piechota. 
Okopujemy si ę i czekamy, lecz zamiast piechoty odzywa si ę artyleria. Pociski 
padają przed nami, rw ą się obok nas lub z sykiem przelatuj ą nad nami. Jest 
bardzo du żo niewypałów. Le żymy tak pod obstrzałem artylerii przez jakie ś dwie 
godziny zupełnie bez strat, a Niemców nie wida ć. Lecz w  końcu zaczynaj ą nas 
»macać«, pada jeden, drugi, trzeci pocisk mi ędzy nas. Nie ma sensu czeka ć 
dłu żej, wycofujemy si ę więc dalej. W w ędrówce tej spotykamy równie ż i 
partyzantów sowieckich. 

Nie wiemy dlaczego dowództwo nasze zwleka z decyduj ącym momentem 
przebicia si ę. Uważamy, że to niezdecydowanie jest dla nas szkodliwe, 
poniewa ż pier ścień otaczaj ących nas wojsk coraz bardziej si ę zacieśnia, a tym 
samym skupiaj ą się coraz wi ększe siły nieprzyjacielskie. Odczuwamy brak 
żywno ści. Ci ągłe marsze bardzo nas m ęczą. Artyleria niemiecka nie daje nam 
spokoju. Postój w jednym miejscu ponad pół godziny staje si ę niemo żliwy. 
Tabor nasz silnie utrudnia marsz, W ogóle niemo żliwe jest posuwa ć się 
bezszelestnie i niepostrze żenie. Zdradza nas r żenie koni i skrzyp wozów. 
Dlatego w nocy z 23-go na 24-y decydujemy si ę rozbi ć nasze tabory i zostawi ć 
je. Zabieramy z wozów najpotrzebniejsze nam przedmi oty i żywno ść. Konie 
puszczamy swobodnie w las. Palimy archiwum inspekto ratu. Rannych 
niesiemy teraz na zmian ę na prowizorycznych noszach.  

Podsuwamy si ę pod linie niemieckie. Zajmujemy stanowiska, maskuj emy 
je. Mamy zamiar czeka ć aż Niemcy podejd ą do nas, niespodziewanie uderzy ć i 



przebi ć się poza otaczaj ące nas linie niemieckie. Nie udało si ę nam to jednak, 
poniewa ż znów »wymacała« nas artyleria. 

Takie niezdecydowane post ępowanie majora denerwuje nas i niektórzy 
dowódcy oddziałów postanawiaj ą przebija ć się ze swoimi oddziałami na własn ą 
rękę. Major Kalina na to nie zezwala. Zwołuje wszystkic h dowódców na 
odpraw ę. Ostatecznie zdecydowano, że przebijamy si ę przez linie niemieckie 
pod Osuchami w nocy z soboty 24-go na niedziel ę 25-go czerwca. 

Maszerujemy kilka godzin. Zbli żamy si ę pod stanowiska niemieckie 
zachowuj ąc wszelk ą ostro żność, jednak zauwa żono nas i o świetlono rakietami. 
Zaczynaj ą grać niemieckie CKM-y. Mkn ą ku nam chmary pocisków, w tym du żo 
świetlnych. Chocia ż noc ciemna, robi si ę jasno jak w dzie ń. 

Mój oddział znajduje si ę w środku maszeruj ącej grupy. Przechodzimy 
przez drog ę i wpadamy na miny. To nas na chwil ę zatrzymuje, tracimy ł ączność 
z innymi oddziałami. Powstaje zamieszanie i nasza k ompania rozpada si ę na 
szereg małych grup. Nie ma żadnego dowódcy. Co robi ć? Niemcy o świetlaj ą 
nas rakietami, kieruj ą w nasz ą stron ę ogień karabinów maszynowych. Nie 
wiemy, w którym kierunku uda ć się. Ostatecznie rozsypujemy si ę na bagna. 

Ja, Łamacz i jeszcze kilku idziemy razem. Nad ranem  spotykamy na 
bagnach majora Kalin ę z kilkunastoma żołnierzami. Major przył ącza si ę do nas, 
jest głodny tak samo zreszt ą jak i my, pyta czy nie ma który z nas kawałka 
chleba, lecz niestety, żaden nie posiadał ani kawałeczka. Postanawiamy 
spróbowa ć razem, mo że uda si ę nam przedrze ć. 

Ruszamy. Wtem kto ś na nas zawołał. Ogl ądamy si ę i widzimy niedaleko 
kilkunastu naszych partyzantów. Major zapytuje »kto  tam«? Jeden z nich 
odpowiada, że ten co stał na warcie. Major woła, żeby na niego zaczekano, on 
zaraz do nich przyjdzie. Z tego wnioskujemy, że nie był zdecydowany z kim ma 
iść. 

 W któr ą stron ę nie zwrócimy si ę, wszędzie strzały. Nie ma wyj ścia z tej 
matni.  Rozmawiaj ąc z Kalin ą tytułujemy go jak zwykle »panie majorze«, lecz 
ten zwraca nam uwag ę tymi słowami: — Chłopcy, jak si ę spotkamy z 
Niemcami, nie mówcie do mnie panie majorze, tylko p anie kapralu. 

 To nam si ę bardzo nie podobało, nie dopuszczali śmy bowiem my śli o 
poddaniu si ę Niemcom do niewoli. Uwa żaliśmy, że spotkanie z nimi to śmierć 
ich lub nasza. I dlatego w krótkim czasie odł ączyli śmy si ę z Łamaczem od 
majora Kaliny. 

  Już się całkiem rozwidniło. Wstawał dzie ń, który miał zadecydowa ć o 
naszym istnieniu. Postanowili śmy ukry ć się, przeczeka ć obław ę niemieck ą, a 
jeśli Bóg pozwoli prze żyć, wieczorem pójdziemy dalej. Chciałem schowa ć się 
w pobli żu kolegi Łamacza, lecz ten tak szybko ukrył si ę, że nie zorientowałem 
się, gdzie i w jaki sposób to zrobił. Na moje wołania nie odpowiadał. Byłem 
niezdecydowany, nie wiedziałem co robi ć i gdzie si ę ukry ć. A odgłosy 
strzałów były coraz bli ższe. Oddalaj ąc się od zbli żających si ę od tyłu Niemców 
pobiegłem w kierunku ich stałych pozycji. Biegłem p rzez moczary, co raz 
wpadaj ąc po pas w bagno, a ż dostałem si ę na suchszy, bardziej zalesiony 
teren. Postanowiłem ukry ć się tutaj. Pocz ątkowo pod g ęstym krzakiem 
wygrzebałem wgł ębienie, chciałem przykry ć się liśćmi i mchem, lecz 
porzuciłem ten zamiar w obawie, że psy, które Niemcy maj ą ze sobą, wyw ęszą 
mnie. Ostatecznie wdrapałem si ę na wysok ą jodł ę. Po pewnym czasie, głodny 
i zmęczony, zdrzemn ąłem si ę na drzewie. 



Naraz zbudziły mnie jakie ś krzyki. Nadsłuchuj ę i słysz ę wołania: Wojtek, 
Antek, koledzy, chod źcie, ju ż nie ma nic, zbiórka! 

Wychylam si ę ostro żnie my śląc, że rzeczywi ście Niemcy ju ż odeszli i 
koledzy nawołuj ą się nawzajem. Lecz był to tylko podst ęp ze strony Niemców. 
Chcieli, by kto ś się odezwał.   

Zamiast kolegów zobaczyłem dookoła Niemców id ących fala za fal ą i do-
kładnie przeszukuj ących las. Cofn ąłem si ę i zamarłem z przera żenia. 
Uprzytomniłem sobie cał ą grozę mojego poło żenia. Wiedziałem, że w każdej 
chwili mog ę być zauważony, a to oznaczało dla mnie śmierć. Przeniosłem si ę 
myślą do moich stron rodzinnych i ból ścisn ął mi serce.  

Mimo woli przymkn ąłem oczy. Nagle rozdzieraj ący krzyk przerwał mi tok 
mojej my śli. Spojrzałem w kierunku sk ąd dochodził i zobaczyłem 
rozbestwionych żołnierzy niemieckich bij ących dwie kobiety. Sylwetki 
przypominały mi nasze sanitariuszki, lecz nie mogłe m ich pozna ć ze względu 
na dość dużą odległo ść.                           . 

Po jakim ś czasie Niemcy oddalili si ę i słycha ć było ju ż tylko przytłumione 
ich głosy.  Posłyszałem szmer na pobliskim drzewie i ujrzałem zsuwaj ącego 
się mężczyznę. Poszedłem za jego przykładem. Z kryjówek powychod ziło do ść 
dużo ludzi z s ąsiednich wsi—kobiet, m ężczyzn i dzieci oraz kilkunastu 
towarzyszy niedoli z naszej grupy. Był tu Zasuwa ze  Szperówki, Szczupak z 
Suśca i jeszcze kilku znajomych. 

Głodni kr ęcili śmy si ę szukaj ąc czego ś do zjedzenia. Dostali śmy po 
kawałeczku chleba od tutejszych ludzi, ale i oni si edząc w ukryciu ju ż kilka dni 
nie mieli go wiele. Pragnienie gasili śmy pij ąc mętną i mdł ą wodę z bagna. 
Wtem kto ś krzykn ął: — Obława, Niemcy id ą! 

Wszyscy si ę rozbiegli, ja pop ędziłem za jakim ś tutejszym gospodarzem. 
Wpadł on w krzaki i znikł mi z oczu. Domy śliłem si ę, że musi mie ć gdzieś 
kryjówk ę. Szukam, ale na razie bez skutku. Przypadkowo tylk o tr ąciłem 
niewielki świerk i spostrzegłem mały otwór. Nie namy ślając si ę długo 
wcisn ąłem si ę doń i uspokoiłem przestraszonego gospodarza. Był ju ż 
najwy ższy czas, gdy ż Niemcy zbli żali si ę i wkrótce wstrzymuj ąc oddech 
usłyszeli śmy odgłos ich kroków. 

W kryjówce tej przesiedzieli śmy cał ą noc. Zasn ęliśmy dopiero nad ranem 
i obudzili śmy si ę dość późno. Ju ż wszyscy powychodzili z ukrycia. Niemcy 
przeszli, tylko z daleka w sąsiedniej wiosce słycha ć było ich krzyki i śpiewy. 

Znaleźliśmy w bagnie zastrzelon ą krow ę, każdy ukrajał dla siebie 
kawałek mi ęsa i piekł swoj ą porcj ę nad rozpalonym ogniskiem. Głodni nie 
czekali śmy aż się dobrze upiecze, zjadali śmy ze smakiem mi ęso twarde, na 
wpół surowe. 

Rannym, który był mi ędzy nami, zaj ęła si ę miejscowa ludno ść. Powoli 
zaczęli si ę wszyscy rozchodzi ć, każdy w swoim kierunku. Ja z koleg ą z mojego 
plutonu Szczupakiem, który pochodził z okolic Su śca, udali śmy si ę w tym 
kierunku. Jednak w połowie drogi Szczupak zorientow ał si ę, że zbłądzili śmy i 
idziemy nie do Su śca, lecz na Józefów, postanowił wi ęc wróci ć, ja zaś poże-
gnawszy si ę z nim poszedłem dalej. Zrobiwszy kilka kilometrów zauważyłem 
starego wie śniaka pas ącego krowy. Dowiedziałem si ę od niego, że w Suścu na 
stacji i w wiosce kwateruj ą Niemcy. W jakiej ś chałupie w pobli żu lasu napiłem 
się troch ę mleka i znów skierowałem si ę w gł ąb lasu. Zapadła noc. Uszedłem z 
kilometr, zaszyłem si ę w krzaki i zm ęczony zasn ąłem. Na drugi dzie ń rano 
zbudziło mnie dopiero przygrzewaj ące sło ńce i śpiew ptaków. Zerwałem si ę i 



poszedłem dalej. Spotkałem w lesie równie ż samotnie maszeruj ącego koleg ę z 
oddziału Topoli i razem doszli śmy do Majdanu Nepryskiego. Przestraszona 
ludno ść niezbyt ch ętnie udzielała nam schronienia. Skontaktowali śmy si ę 
jednak z komendantem miejscowej placówki. Dowiedzie liśmy si ę, że w pobli żu 
znajduje si ę mała grupa kolegów, przył ączyli śmy si ę do nich i w nocy 
szczęśliwie przechodz ąc przez tor kolejowy i szos ę dostali śmy si ę do 
Bondyrza. St ąd lasami przez Kosobudy i Krzywe dobrn ąłem do domu. 
 

        

1) Por. Adam Haniewicz, poległ podczas opisywanej b itwy 25.VI.44 i.  
2) Ppor. Józef Wojciechowski z Rawy Ruskiej. Poległ  w tej że bitwie.  
3) Ppor. Sucho żebrski, in żynier elektrotechnik z Pomorza. Poległ w tej że bitwie 
4) Poległ w tej że bitwie.  
(punkty 1—4 wg dr. Z. Klukowskego). 
 
RK--moje wyja śnienia niektórych nazw broni: kabek--karabin (KB—ka rabin 
bojowy), Schmeisser-od nazwiska konstruktora--nazwa  niemieckiego pistoletu 
maszynowego, LKM- lekki karabin maszynowy, CKM- ci ężki karabin 
maszynowy, PIAT- angielska, zrzutowa rusznica przec iwpancerna.   
 
 

  


